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فردا نتایج اعالم و سرررنوشررت مانی معلوم میشررد .همان که همیشرره با نگاهی
شرریطنت بار دلش را لرزانده و وجودش را آ کنده از عشررو و نیاز نموده بود .اما
راز این عشو پنهان آشکار نشده زیرا خودش نخواسته بود .دور و بر مانی را آن
قدر دلبران زیبا و عشوه گر گرفته بودند که نمی گذاشتند او دیده شود .دخترهای
طناز و شیرین زبان چنان او را سرگرم می کردند که وجود بیمار او هر روز بیش
از پیش نادیده گرفته می شررد .آنها خو یشرراوند بودند اما او غریبه ای تنها بیش
نبود.البته با این و ضع کنار آمده بود  .سرنو شت نامعلوم خود را همان گونه که
بود پذیرفته بود.می دانسرررت دیر یا زود با ید به پدر و مادر مرحومش بپیوندد.
پس همان بهتر که ک سی از اح ساس درونش آگاه نمی شد،مخ صو صا او که
تمام آرزو یش بود .قلبش از این عشررو پنهان چنان لبریز بود که اندیشرریدن به
او،تماشررا کردنش از دور و تبت این لحظات عاشررقانه را برای خود کافی می
دان ست .نفس عمیقی ک شید وچ شم هایش را ب ست وبرای آخرین بار زیر لب
دعا کرد:
 ای خدای مهربون! کمک کن مانی عز یز من توی کنکور قبول بشررره ،آمین.اشررعه های گرم خورشررید نر صررورتش تابید واز چنگال خواب رهایش کرد.
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لبخندی زد و به مادر جون سالم کرد .او هم با همان لبخند مهربان همی شگی
گفت :سالم دختر قشنگم! امروز حالت چطوره؟
 خوبم.– خدا رو شکر .صدای خنده و فریادهای شادمانه بچه ها نگاه او را به سوی
پنجره ک شید .به یاد اتفاق مهم آن روز افتاد .با عجله از تخت پایین آمد .دردی
که در پهلو یش پیچید یک لحظه متوفقش کرد اما دوباره با هیجان بلند شررد و
گفت :حتما بچه ها توی کنکور قبول شدن!
مادر جون پنجره رو باز کرد وپرسرر ید :آهای! چه خبرتونه اول صرربحی؟ می
خواید صدای آقا جون رو در بیارید؟ مهبد و مه شید نفس زنان جلو آمدند .او
با اضررطراب دسررت لرزانش را روی قلبش گذاشررت و نگاه منتظرش را به آنها
دوخت .مهبد با شادی گفت:امسال دیگه قبول شدم مادر جون.
مادر جون با جدیت گفت :علیک سررالم! مهبد و مهشررید به هم نگاه کردند و
یک صرردا سررالم کردند .و یدا و ونوس هم خنده کنان جلو آمدند و با صرردایی
لبریز از شوق جوانی بود سالم کردند.
– سالم،چی شده؟ شما هم قبول شدید؟
ونوس موهایش را با عشوه از روی صورتش عقب زد وگفت :نه مادر جون،مانی
و مهبد قبول شدن.
و یدا دسررت هایش را به کمر زد و بدن تپلش را تکانی داد وگفت :باید یه سررور
حسابی بدیم.
مهشرر ید گفت:با ید جشررن بگیریم .هر کدام از بچه ها حرفی زدند اما نگاه
مشتاق او در میان درختان به دنبال مانی میگشت.
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مادر جون پرسید :حاال این پدر سوخته کجاست؟ بچه ها دور وبرشان را نگاه
کردند .مهبد با تعجب گفت :همین االن با ما بود!
در همین لحظه مانی با مانیا اومد.یک شاخه گل اطل سی در د ست دا شت و
لبخندی جذاب و زیبا گو شه ی لب .مانیا با ادب و وقار همی شگی سالم کرد
وجواب شنید .مانی جلو آمد و بعد از یک نگاه گذرا به صورت رنگ پریده او
گل را به دست مادر جون داد و گفت :سالم عرض شد ،خانم بزرگ .مادر جون
اخم کوچکی کرد و گفت :خانم بزرگ مادرته،پدر سوخته.
مانیا آرام ومتین گفت :بچه ها تو کنکور قبول شدن.
– مبارکه مادر ،کجا؟ بار دیگر مانی نظری به او انداخت وجواب داد :شیراز.
با شررنیدن این خبر حس کرد سرررش به دوران افتاده ،عقب عقب رفت و لبه ی
تخت ن ش ست « .وای خدای من! به این یکی فکر نکرده بودم! من به دیدن هر
روزه ی اون،به صداش،نگاهش و خنده هاش عادت کردم!»
مانیا دسررت هایش را روی در گاه پنجره گذاشررت و از او پرسررید :تو چطوری
لیلی جون؟
به زور بغضررش رو فرو خورد .لبخندی زد و گفت - :خوبم ممنون - .امروز
قراره همگی بریم بیرون تو هم آماده شو تا بیام دنبالت.
 نه ممنون.– چرا؟ -
آقا جون اجازه نمیده
 – .میخوای من بیام اجازه بگیرم؟
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 نه ،می دونی که قبول نمیکنه ،یه دفعه دیگه.– ب سیار خب،هر طوز راحتی! و یدا و ونوس به سوی مانی که ساکت ای ستاده
بود رفتند و د ست هایش را گرفتند و در حالی که از آن جا دور می شدند شروع
کردند :یادت باشه قول داده بودی اگه قبول شدی به ما شیرینی بدی.
– قول دادی برای من یه عطر درجه یک بخری!
 هدیه من که باید مخصوص باشه ...مهشید و مهبد هم خدا حافظی کردند وبه دنبال آنها رفتند .مانیا دستش را در هوا تکان داد وگفت :فعال خدا حافظ.
مادر جون برگشررت وگفت - :پاشررو عز یزم،پاشررو صرربحونت رو بخور باید
داروهات رو سر ساعت بخوری .با رخوت بلند شد در حالی حس میکرد از
شرردت بغد در حال خفگی اسررت .آهی کشررید وتوجه مادر جون رو جلب
کرد.
او گفت - :غ صه نخور عز یز دلم،باالخره یه کلیه سالم برات پیدا می کنیم اون
وقت تو هم میتونی هر جا که دلت خواسرررت بری .با خودش فکر کرد؛« ای
کاش می دونسررتید اون چیزی که عذابم میده این بیماری لعنتی نیسررت بلکه
رفتنه اونه! ای کاش براش دعا نکرده بودم! ای کاش از خدا میخوا ستم تو همین
تهرون خودمون قبول بشه!»
داخل د ست شوئی شد و صورتش را با م شت های آب سرد و ا شک های گرم
شستشو داد .به تصو یر خود در آینه نگاه کرد.چشمانی فرو رفته در هاله ای از
کبود،بینی کوچک ولب هایی بی رنگ وپوسررتی زرد مثل پاییزی که به انتظار
زم*س*تان زندگی نشررسررته .با نوگ انگشررت به گودی زیر چشررمانش دسررت
کش رید وخودش را با دخترهای شرراد وسررر حالی که چند لحظه پیش دیده بود
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مقای سه کرد.مشتی دیگر آب به صورتش پاشید و زیر لب گفت :رفتنی باید بره
پس مهم نی ست که چه شکل و شمایلی دا شته با شم،مانی باید بمونه وا سه ی
اونایی که می مونن.
صررردای آقا جون را شررن ید که می گفت :ای نا همیشررره تا سررراعت ده توی
رختخواباشون بودن،حاال چی شده اول صبح این قدر سر وصدا راه انداختن؟
مادر جون فنجان چایی او را روی میز گذاشرررت و گفت :نوه هات تو کنکور
قبول شدن.
 اگه فایده ای داشته باشه! فکر میکردم از این خبر خوشحال میشی! مگه موقعی که فرهاد قبول شررد خوشررحال نشرردم؟ آقا بعد از اون همه درسوزحمت آخرش افتاد دنبال یه کاری که معلوم نیسررت چیه! دفتر زده اما معلوم
نیست دفتر چی هست؟ «معامله می کنم!»آخه معامله گری شد کار!؟
 خدارو شکر که تنشون سالمه و کار می کنن،شما هم اینقدر حرص نخورید! باز شاید مانی یه چیزی بشه اما چشمم از این پسره مهبد آب نمیخوره. چاییتون سرد شد آقا! با چ شم به لیلی ا شاره کرد .آقا جون د ستش را روید ست سرد او گذا شت و پر سید :تو چطوری دخترم؟ لیلی نگاه بی فروغش را
به صورت مهربان او دوخت و گفت :مثل همی شه .آقا جون آهی کشید وگفت:
به فرامرز گفتم یه بار دیگه یه آگهی به روزنامه بده بلکه فرجی بشه.
– این گروه خونی کمیابه آقا جون،بی خود خودتون رو خسته نکنید.
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– کم یابه،نا یاب که نیسرررت .جو ی نده هم یابنده سرررت .انقدر ناام ید نباش
دخترم،خدا بزرگه .لبخند محزونی بر لب آورد وقاشررقی شررکر در چاییش
ریخت .از سکوت کم سابقه باغ فهمید بچه ها بیرون رفته اند .کنار پنجره روی
صندلی نشست و با خودش گفت :حتما حاال حسابی بهشون خوش میگذره،
ای کاش دیگه جایی نرن ،دلم میخواد تا پایان تاب ستون ح سابی مانی رو ببینم.
هر چند میدونم که از دیدنش سرریر نمی شررم .نزدیک ظهر بچه ها برگشررتند.
همگی به سوی شیر آب رفتن تا دست وصورتشان را بشو یند .با خنده وشوخی
یکدیگر را هل میدادند وح سابی سرو صدا راه انداخته بودند .مانی د ستهایش
را بلند کرد و با صدای بلند گفت :صبر کنید،صبر کنید یه فکر خوب دارم.
–چبه؟ بگو!
 یه لحظه صبر کنید تا بگم .به سوی شیر آب رفت .شلنگ را به آن وصل کردو گفت :این طوری همتون شررسررته میشرین .و بعد در حالی که تک تک آنها را
خیس کرد با خنده فرارشرران را تماشررا میکرد.ونوس فریاد زد :یکی طلبت آقا
مانی!
مهبد پشررت ماش رین پنهان شررد و گفت :خیلی نامردی! اما او فقط می خندید.
باالخره وقتی مطمئن شررد همه رفتند خودش با حوصررله دسررت وصررورتش را
شست و سوت زنان بسوی ساختمان به راه افتاد.مهبد آرام آرام از پشت ماشین
بیرون آمد و به سرروی ش ریر رفت .آب را باز کرد وشررلنگ را بسرروی او گرفت و
گفت - :حاال نوبت خودته!
مانی برگشت و با تمسخر دست هایش را به کمر زد و او را تماشا کرد .مهبد با
تعجب به شررلنگ نگاه کرد .با وجودی که آب را تا آخر باز کرده بوداما حتی یه
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قطره هم از داخل شررلنگ نمی آمد.سرررش را خم کرد  .داخل شررلنگ را نگاه
کرد،ناگهان آب با ف شار زیاد روی صورتش پا شید .فریادی ک شید و شلنگ را
رها کرد  .عقب رفت .مانی گفت :وقتی می خواسررتی آب را باز کنی اول نگاه
میکردی چیزی توی شلنگ نباشه .و دباره سوت زنان برگشت و رفت.
مهبد با حرص لباس خی سش را در آورد و آب را بست .دخترها داخل باغ روی
نیمکت نشررسررته بودند و در مورد هدایایی که مانی و مهبد به عنوان یادگاری
برای شان خریده بودند صحبت میکردند.مانیا ب سوی خانه ی آقا جون می رفت
که ونوس پرسید :کجا؟
 دارم می رم هدیه ی لیلی رو بدم.– کی براش خریده؟
 همونی که واسه ی شما خریده.– پس چرا ما ندیدیم؟
 این دیگه به کسی مربوط نیست! حاال نمیشه بگی چیه؟ متا سفم! مانیا وارد شد و بعد از احوال پر سی با آقاجون و مادر جون به اتاقلیلی رفت .او مغموم و متفکر روی تخت دراز کشیده بود با دیدن مانیا بلند شد
و نشست .مانیا لبه ی تخت نشست وبا مهربانی پرسید :خوش میگذره؟
 با خوشی شما! خیلی دلمون میخواست تو هم همراهمون بیای! -اگه می اومدم فقط باعث زحمتتون میشدم.
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– این چه حرفیه دختر! مانی میخواسررت بیاد دنبالت اما مامان نذاشررت،گفت
حرف آقا جون یه کالمه! حاال ب یا اینو باز کن ببین خوشرررت م یاد یا نه؟ و بعد
بسته ی کادو پیچ شده را به دست او داد .لیلی تشکر کرد و گفت :چرا شرمنده
ام کردید!
 دشمنت شرمنده باشه ،بازش کن دیگه! هر چی از مانی پرسرر یدم چ یه هیچی نگفت .با شررن یدن این جمله تماموجودش لرزید.باور نمیکرد او به فکرش بوده.اما وقتی بسته را باز کرد از شدت
حیرت نمی دانست چه بگو ید! یک زنجیر کوتاه که پالگ کوچکی از آن آو یزان
بود.پالکی به شکل قلب که روی آن کلمه « الو» حک شده بود.
مانیا پرسید:خوشت میاد؟
 ممنون خیلی قشنگه! قابل نداره،مانی گفت یه یادگاری کوچیکه که فراموشش نکنی.با تردید پرسید :برای بقیه هم از همین خریده؟
 نه برای ونوس و و یدا عطر خر ید ،برای مهشرر یدم یه دسررتبند نقره،البته بهانتخاب خودشون.
– از طرف من ازش تشکر کن.
– این دیگه کار خودته .مانیا این جمله را با لحن خا صی بیان کرد و بلند شد و
رفت .لیلی جلو آیینه ایسررتاد .زنجیر را دور گردنش بسررت و به پالگ آن خیره
شررد .همین که مانی تا این حد برایش ارزش قائل شررده بود و مثل بقیه برایش
هدیه خریده بود اح ساس م سرت کرد اما نمی دان ست چگونه باید از او ت شکر
کند! هنوز صبحا نه اش کامل نخورده بودکه مانیا آمد و گفت :بابا منتظرته.
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می خواسررت بلند شررود که آقا جون دسررتش را روی دسررت ا و گذاشررت و
گفت:تمومش کن بعد .دوباره نشست .مانیا لبخندی زد وگفت :عجله نکن،بابا
رو سرگرم میکنم تا بیای .آقا من صور «پدر مانی و مانیا» با دیدن او لبخندی زد
و جواب سالمش را داد ..حضور مانی در کنار ماشین بر تپش قلبش افزود.نمی
دانسررت چرا آنجا ایسررتاده اما به هرحال حضررورش باعث هیجانی شریرین در
قلب او می شد.نگاه خ سته اش را به پایین دوخت و آرام در ما شین را باز کرد
وروی صندلی عقب نشست .آقا منصور و مانی هم سوار شدند .سرایدار در را
باز کرد ود ستی تکان داد .آقا من صور با حرکت سر از او ت شکر کرد .سکوتی
سنگین ف ضای ما شین را پر کرده بود .لیلی به بیرون نگاه میکرد .به مردمی که
در حال رفت و آمد بودند و برای زنده بودن و زندگی کردن تالش می کردند،
در حالی که او هیچ امیدی ندا شت و تنها مایه دلخو شی اش ع شو مانی بود.
توقف ماشین او را از خلسه بیرون کشید.
آقا منصور برگشت وگفت :لیلی جون امروز با مانی برو،من جایی کار دارم .در
جواب اوفقط لبخند زد .او هم پیاده شد و مانی به جایش پشت فرمان نشست.
ماشررین حرکت کرد ولیلی با قلبی سررر شررار از هیجان به نیم رخ او نگاه کرد.
اولین بار بود که با او تنها بود و از این تنهایی لذت میبرد .آن روز او هم ساکت
بود و بر عکس همی شه نه شوخی میکرد،نه سرحال بود! این م سئله برای لیلی
واقعا عجیب بود اما حاال فقط با ولع سیری ناپذیر او را تما شا میکرد تا شاید
بتواند برای لحظه های تنهایی،و در نبود او ذخیره ای در گنجی نه ی خاطراتش
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دا شته با شد .مانی ما شین را پارگ کرد و منتظر ماند تا او پیاده شود  ٬اما او در
حال و هوای دیگری بود و نگاهش روی صورت مانی تابت شده بود.
مانی برگشت و به چشمان بیمار او خیره شد و آرام گفت :رسیدیم.
به خودش آمد و با شرم در ماشین را باز کرد وپیاده شد .حرکاتش چنان آرام بود
که بیش تر اوقات باعث می شد ونوس و و یدا ادایش را در آورند و بخندند .کنار
او به راه افتادو از پله های بی مارسررتان باال رفت .همگام او بودن چقدر لذت
بخش بود اما مثل هر چیز دیگر در زندگی اش این مسررئله هم فانی و دسررت
نیافتنی به نظر می رسرید .با کمک پرسرتار روی تخت دراز کشرید و خودش را
آماده کرد .مانی روی صندلی نشست و سرش را به عقب تکیه داد و چشمانش
را بسرررت .لیلی به او نظری انداخت و با خودش فکر کرد؛« حاال فهم یدم چرا
آنقدر ناراحته! خب معلومه! دو سرره سرراعت کنار یه آدم مرید نشررسررتن واقعا
خسررته کننده سرررت .حتما آقا منصررور مجبورش کرده امروز همراه من ب یاد،
حضررورم باعث عذابشررره ،ای کاش زودتر می مردم و از این خفت رها می
شدم!» قطره اشکی از گوشه ی چشمش سر خورد و روی بالش افتاد .با غمی
بی پایان نگاهش را به سقف دوخت.
نیم ساعت گذشت .مانی کالفه بنظر می رسید .بلند شد و از اتاق بیرون رفت.
لیلی با بغد او را دنبال کرد.نیم سرراعت بعد با روزنامه برگشررت و نشررسررت .
مشغول خواندن شد .لیلی به صورت گرفته او نگاه کرد.یاد لحظه هایی افتاد که
با دخترها شرروخی میکرد و صرردای قهقه اش در باغ می پیچید .دنبال آنها میان
درختان می دو ید و بازی میکرد اما او مثل یک موجود مزاحم فقط می توانست
تماشاگر این صحنه ها با شد و شادی و سرور او را در کنار دیگران ببیند .برای
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جوان سرزنده و شیطانی مثل مانی دو ساعت آرام کنار یک دختر بیمار و رنگ
و رو پریده نشستن عذاب آور بود.
باالخره این ساعات خ سته کننده ه پایان ر سید و با هم راهی بیرون شدند .از
خودش و از وجود مزاحمش نفرت داشت که باعث ناراحتی او شده بود .مانی
در ماشین را باز کرد .لیلی با تعجب به او نگاه کرد اما او نگاهش را به آن سوی
خیابان دوخته بود .با تعجب از این که چرا در جلوی ماشرین را برایش گشروده
سوار شد.
وقتی او نشست با خودش فکر کرد؛«ما چقدر به هم نزدیکیم و به همون اندازه
هم از هم دور!» منتظر ما ند تا حرکت کن ند ا ما گو یا انت ظارش بیهوده بود.
برگ شت تا علت این کار را بفهمد که با نگاه خیره او روبرو شد .نگاه نواز شگر
او دلش را لرزاند .آب دهانش را به زور فرو داد و در حالی که هنوزم مردد بود
گفت:ببخشید ،باعث آزارتون شدم.
 آره تو همیشه باعث آزار منی. معذرت میخوام ..دلش شک ست ونگاهش ابری شد .مانی صدایش زد .بهاجبار نگاهش را به صررورت او دوخت و او با خشررم گفت :کنار تو بودن آدمو
کالفه میکنه .این بار دیگر تاب نیاورد و عنان اشک ها را رها کرد.
مانی با فریاد گفت :از دستت خسته شدم ،دیگه نمی تونم تحمل کنم ،به خدا
لیلی اگه بخوای به این وضررع ادامه بدی همین طور میزنم تو دهنت .لیلی از
پ شت پرده ا شک به د ست ا و نگاه کرد .مانی که صورتش از خ شم کبود شده
بود با صدای بلندتر فریاد زد :لعنتی چرا ای قدر ساکتی؟پس دیگه کی میخوای
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حرف بزنی؟ لیلی که به هو هو افتاده بود صررورتش را برگرداند و باز هم حرف
نزد.
مانی اینبار آرام تر گفت - :روتو از من برنگردون لیلی! خواهش می کنم
لیلی که منظور او را نمی فهمید دوباره نگاه خیسش را به چشمان او دوخت اما
مثل همیشه که تاب دیدن نگاه خیره او را نداشت سرش را پایین انداخت .مانی
چانه ی او را بلند کرد و با بغد گفت :باشررره ،حرف نزن ،مجبورت نمیکنم
ولی من دیگه نمی تونم ،آخه من صبر تو رو ندارم.
لحظه ای سررکوت کرد و بعد از آهی عمیو ادامه داد :حاال که قراره برم با ید
حرف دلم رو بزنم ،چند سرراله که این حرفا این جا توی سررینه ام مونده و داره
آزارم میده .لیلی که واقعا گیج شده بود و درگ حرفهای او برایش ناممکن بود با
حیرت ن گاهش کرد .او چ ند لح ظه سررکوت کرد و ب عد گ فت :من  ...من
دوستت دارم.
خب ببینم جذب شرردید ؟ من که خیلی جذب شرردم  .نگران نباشررید آخرش
خوب اسررت .گو یا یک لحظه تمام وجودش مورد تهاجم یک زلزله مهیب قرار
گرفت .بدنش می لرزید  .ا شک ها سریع تر از قبل بیرون می ریختند .مانی با
دیدن حال اوهول شد و گفت:ببخشید لیلی جان ،نمی خواستم ناراحتت کنم.
و با د ستپاچگی ا شک های او را پاگ می کرد اما صورت او بال فا صله دوباره
خیس میشد.
– گریه نکن برات خوب نیسررت .همه اش تقص ریر منه ،انقدر احمقم که اصررال
نمی فهمم با یه مرید که تازه از زیر دسررتگاه دیالیز بیرون اومده چطور رفتار
کنم .تو رو خدا گریه نکن ،ببخشید ،لیلی تو رو خدا ببخشید.
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او نمی دانست اشک لیلی اشک غم نی ست بلکه اشک شوقی غیر قابل وصف
ا ست .در حالی که واقعا تر سیده بود از ما شین پیاده شد و ب سوی بیمار ستان
دو ید .چند لحظه سررکوت و تنهایی برای لیلی فرصررتی ایجاد کرد تا آن حرف
های دور از انتظار را در ذهنش تجز یه و تحلیل کند .او با یک لیوان آب برگشت
و با عجله سوار ماشین شد.لیوان را به لب های او نزدیک کرد و گفت:بخور.
لیلی چند جرعه نوشید و سپس با همان شرم همیشگی سرش را پایین انداخت
و تشکر کرد .مانی نفس راحتی کشید و به عقب تکیه داد و گفت :وقتی فهمیدم
دان شگاه شیراز قبول شدم آرزو کردم ای کاش هرگز قبول نمی شدم .آخه ...آخه
دوری از تو برام سخته .لیلی به رو به رو نگاه می کرد اما سراپا گوش شده بود و
حرف های او را می بلعید.
– من می دونم اونی که تو گلدون کنار پنجره گل می ذاره تو یی ،می دونم اونی
که بعضرری وقتا می یاد و اتاقم رو مرتب میکنه تو یی چون عطر تنت رو خوب
می شنا سم .آخه من خیلی ساله که با این عطر زنده ام و نفس می ک شم ولی
آخه چرا؟ چرا انقدر سراکتی و حرف نمی زنی؟من هر ترفندی زدم بلکه از زیر
زبونت حرف بکشم نشده .جلوی چشمت با دخترا گرم گرفتم شاید صدات در
بیاد اما ن شد .سعی کردم بهت نزدیک ب شم و مثل بقیه سر شوخی و خنده رو
باز کنم اونم ن شد ،این آخریام دیگه می خوا ستم مثل خودت سکوت کنم که
دیدی طاقتش رو نداشتم ،من به اندازه ی تو صبور نیستم .
مانی سکوت کرد و به نیم رخ او خیره شد اما او همچنان ساکت بود و به روبه
رو ن گاه می کرد .مانی آرام انگشرر تان او را نوازش کرد .لیلی ت کانی خورد و
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برگشت .نگاهشان در هم گره خورد .مانی لبخند گرم به صورتش پاشید و او با
ناباوری گفت:دلم نمیخواد بهم ترحم بشه.
لبخند از روی لبهای او پر کشید.با ناراحتی آهی کشید وگفت :حدس می زدنم
این حرفو بشررنوم ولی باشرره حرفی نیسررت اگه تو اینطور فکر می کنی من نمی
تونم چیزی رو بهت تابت کنم آخه راه دیگه ای جز اعتراف بلد نبودم.
ما شین را رو شن کرد و پایش را روی پدال ف شرد .ما شین از جا کنده شد .لیلی
مردد و بغد کرده به بیرون خیره شد.تا وقتی ر سیدند هیچ کدام حرفی نزدند.
در حال پیاده شدن بود که مانی ملتمسانه گفت :به حرفام فکر کن.
سرش را پایین انداخت و با ضعف ب سوی خانه راه افتاد .مانیا دوان دوان جلو
آمد و زیر ب*غ*ل او را گرفت و با ناراحتی به مانی گفت :تو چقدر بی فکری!
نگفتی یه موقع ضعف می کنه!
مه شید در حالی که از کنار آنها می گذ شت انگ شتانش را تکان داد و گفت- :
روز بخیر خانم ها .و با شوق ب سوی مانی رفت و گفت - :بیا بریم پایین ،بچه
ها دارن تنیس بازی می کنن.
لیلی انتظار داشت او مثل همیشه بگو ید؛«با کنال میل وبعد قاه قاه بخندن» اما
شنید با صدای گرفته ای گفت :حوصله ندارم.
خودت رو لوس نکن؛ بیا بریم دیگه.
مانی با خشم دستش را از دست او بیرون کشیدو گفت :ولم کن مهشید حالم
خوب نیست.
مهشررید با ناراحتی رو یش را برگرداند و از او دور شررد و در حال عبور از کنار
دخترها گفت :هر کی یه ساعت کنار این دختر بشینه از زندگی سیر میشه.
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لیلی با نف سی عمیو بغ ضش را فرو خورد .مانیا به او غرید :مه شید ،دهنت رو
ببند .مهشررید از آنها رو گرداند اما نا گهان با صررورت بر افروخته مانی روبرو
شد .مانی فریاد زد :چی گفتی؟ پرسیدم چی گفتی؟
مه شید با ترس از او فا صله گرفت .مانی د ستش را باال برد اما لیلی فریاد زد :
نه! مانی انگ شتانش را م شت کرد و به هم ف شرد و گفت :این دفعه رو به خاطر
لیلی نشنیده می گیرم اما امیدوارم دفعه بعدی وجود نداشته باشه چون دیگه یه
دندون سررالم توی دهنت نمی مونه .مهشررید با ناراحتی از پله های زیر زمین
پایین رفت .مانی هم از آنها دور شد .ساختمان های باغ همه دو طبقه بودند و
زیر زمین ندا شتند.فقط ساختمان خانه آقا جون و آقا فرامرز را با انواع و سایل
بازی پر کرده بودند ..این دو سررراختمان به هم نزد یک بودند.سررراختمان آقا
منصور و آقا فرهاد پسر بزرگ آقا جون هم تقریبا وسط باغ بود .اما ساختمان آقا
محمود پدر ونوس کمی از بقه دورتر بود .در این باغ پره یاهو همیشررره حرف
اول و آخر را آقا جون می زد و دیگران هم فرمانبردار بودند .گرچه گاهی اوقات
بعضی ها ناراحت بودند و گاهی هم پنهانی هر آنچه دوست داشتند انجام می
دادند .آقا جون همیشررره جدی و به قول بچه ها بداخالق ،با محبتی خاص با
لیلی رفتار می کرد و البته همه این مسررئله را به بی ماری او ربط می دادند..
پدربزرگ لیلی از رفقای صررمیمی آقا جون بود که در یک حادته اتومبیل همراه
پسر و عروسش دار فانی را وداع گفت و آقا جون هم سرپرستی لیلی ده ساله را
به عهده گرفته بود.لیلی یک عمو داشررت که او هم خارا از کشررور زندگی می
کرد .البته یک بار برای بردن او آمده بود اما وقتی متوجه بیماری او شررد بدون
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هیچ ا صراری برگ شت .لیلی دختری آرام و ساکت بود که همی شه خودش را با
افراد باغ غریبه می دانست و سعی می کرد با حضورش مزاحم آنها نباشد اما از
همان روزی که مانی را دید به او دل ب ست که البته شرم و حیای دخترانه و بعد
هم بی ماری مانع ابراز عالقه اش شرررده بود و حاال با اعتراف او مردد بود که
حرف هایش را باور کند یا نه! تا به حال هیچ گونه توجهی از او ند یده بود و
خیال می کرد او قصد ترحم دارد .بنابراین آه سردی کشید و با خود گفت؛«این
عشو نیست ترحمه و من اجازه نمی دم بهم ترحم بشه».
دفترش را گشود و مثل بیشتر شب ها قلم برداشت تا برای او بنو یسد اما این بار
حس متفاوتی دا شت و نمی دان ست چه بنو ی سد .خیلی فکر کرد اما هیچ چیز
به ذهنش نرسید جز دو بیت شعر:
درختی خشک را مانم به صحرا
که عمری سر کند تنهای تنها
نه بارانی که آرد برگ و باد
نه برقی تابسوزد هستی اش را
ن سیم مالیمی صورتش را نوازش داد .بلند شد واز اتاق بیرون رفت .آقا جون و
مادر خواب بودند .از ساختمان خارا شد و قدم به داخل باغ گذا شت .شبی
آرام بود اما دل او ناآرام و مشرروش و دردی خفیف در پهلوهایش پیچ ید .روی
نیمکت چوبی زیر درختان اقاقیا نشست و بار دیگر اتفاقات صبح را در ذهنش
مرور کرد و بعد از آن به عقب برگشرت .به روزهایی که بیصردا کنار پنجره اتاق
او می ایستاد و به عکش قاب کرده اش روی میز چشم می دوخت.سپس شاخه
گل زیبایی را که از باغ چیده بود داخل گلدان جلوی قاب می گذا شت و برمی
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گشت .گاهی از اوضاع بهم ریخته اتاق او دلش می گرفت.آرام از پنجره داخل
اتاق می شد و آن جا را مرتب می کرد سپس می ای ستاد و با ر ضایت نظری به
اطراف می انداخت .تمام این کارها را با عشررو و عالقه ی وافر انجام می داد.
هربار به جای اینکه خسررته شررود احسرراس آرامش می کرد اما امروز با حرف
هایی که آرزوی شررنیدنش را داشررت آرامشررش به اضررطراب مبدل شررده بود و
آزارش میداد .نفس عمیقی ک شید و د ست هایش را روی پهلوهایش گذا شت.
گرچه به این دردر عادت کرده بود اما گاهی چنان عذابش می داد که آرزوی
مرگ می کرد .سرش را بلند کرد و به آ سمان چ شم دوخت .آن شب آ سمان
صرراف و سررتارگان زیبا می در خشریدند .قرص ماه کامل بود و زمینیان خفته را
می نگری ست .به یاد مادرش افتاد که همی شه می گفت - :قربون دخترم برم که
صررورتش مثل قرص ماه می مونه .با بغد گفت - :حاال کجایی که ببینی
ماهت رنگ به صورت نداره و لحظه به لحظه انتظار مرگ رو میکشه؟ صدایی
در گوش هایش پیچید و قلبش را لرزاند:
 یه ماه همیشه ماه ،حتی اگه رنگ پریده باشه.با تردید برگشت و به جهت صدا نگاه کرد .مانی با یک شاخه گل کنار نیمکت
ایستاده بود .حس می کرد قلبش می خواهد ا سینه بیرون بزند .بدنش سرد شد
و نگاه ماتش را به او دوخت .مانی لبه نیمکت نشررسررت و در حالی که با که با
ساقه گل بازی می کرد گفت :انسان باید امید داشته باشه تا بتونه زندگی کنه.
– اگه امیدی نباشه؟
 -پس عشو چیه؟
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 اگه باورش کنی خود امیده ،خود زندگیه.– یعنی باور کنم؟
 اما امید من ،عشو من داره از کنارم میره.– می ره اما نه برای همیشه!
 اگه رفت و فراموشم کرد؟ عشقش سرسری و پوچ نیست که با ندیدن فراموش بشه.– می ترسم نتونم دوریش رو تحمل کنم و قبل از اینکه برگرده...
– اگه باورش کنی دوریش هم تحمل می کنی .نگاه پاگ مع صومانه شان درهم
آمیخت و دل های شان مملو از ع شو و مهر کرد .لیلی در عمو نگاه او ع شو را
دید و باور کرد.
مانی گل را به سرروی او دراز کرد وگفت :حاال نوبت منه که به تو گل بدم البته
اگه باورم کردی! لیلی در حالی که به نفس نفس افتاده بود دسرررت لرزانش را
جلو برد و گل را گرفت .مانی آهسته پرسید :منتظرم می مونی؟
لیلی دستش را عقب کشید و سرش را پایین انداخت .مانی به او نزدیک تر شد
و گفت :قول بده لیلی ،قول بده همی شه دو ستم دا شته با شی .لب هایش را به
سختی باز کرد و گفت :تا همی شه دو ستت دارم .بعد بلند شد و آرام وخرامان
بسوی خانه رفت .مانی مشتاقانه او را تماشا می کرد و خوشحال بود که باالخره
فاصله ها از میان برداشته شده است.
**********
مانیا برای آخرین بار پرسید  :مطمئنی نمی خوای بیای؟ دیگه اصرار نکنم؟
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لبخندی زد و گفت :نه مت شکرم ،شما برید .صدای ونوس از بیرون بلند شد:
مان یا خانم زودتر! ظهر شرررد دی گه! مان یا روسررری اش را مرتب کرد وبعد از
خداحافظی بیرون رفت .با ذناراحتی از ونوس پرسرر ید :تو چرا اینقدر عج له
داری؟
 تو که می دونی این دختره چقدر لوسه ،پس چرا وقت را تلف می کنی؟ اون از اعضای این خونه اس ،باید سراغش می رفتم.– همچین می گی باید که انگار اگه اون نباشرره تمام امور این خونه مختل می
شرره! مهش رید وارد بحث آنها شررد وگفت :مثل اینکه داریم می ریم خرید! پس
لطفا جر و بحث رو بذار ید کنار .و رو کرد به ونوس و ادامه داد :تو که اینقدر
جوش می زنی پس و یدا کو؟
در همین هنگام و یدا دوان دوان خودش را به آنها رسررراند و گفت :پس چرا
ایستادید؟ بریم دیگه!
 منتظر جنابعالی بودیم ،انقدر جلوی آینه می ای ستی که می ترسم آخرش اونآینه بیچاره به حرف در بیاد و اعتراض کنه.
– چیه مانیا! انگار امروز از دنده چپ بلند شدی!
مانیا بسوی در باغ به راه افتاد و گفت :با این کارهای شماها اعصاب واسه آدم
نمی مونه .بچه ها به هم نگاه کردند و به دنبال او راه افتادند .مهبد و مانی در
حال شستن ماشین بودند .مانی با دیدن آنها شلنگ آب را به سو ی شان گرفت و
گفت :بیایید یه دوش بگیرید بعد بشینید تو ماشین .بچه ها با جیغ و فریاد از او
فاصله گرفتند .مانی با خنده گفت :تکمیلید؟
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ونوس با عشوه گفت :می بینید که!
مانی سوتی زد وگفت :شما که ما شاالله هزار ما شاالله تکمیل تکمیلید .و یدا
خانمم که انگار صورتش به بدنش سنگینی می کنه.
مانیا پرسید :کارتون تموم شد؟
 بله بفرمایید خانما.دخترها سوار شدند و مهبد پ شت فرمان ن ش ست .مانی دو ید در را باز کرد و
تعظیم بلندی نمود .ونوس با تعجب پرسید :مگه مانی نمی یاد؟
مهبد به طعنه گفت :خیلی مهمه؟
 همین طوری پرسیدم! آخه قرار بود همه با هم بریم.– حاال یه دونه کمتر چه ایرادی داره؟
 مثل اینکه امروز همه با من سر جنگ دارن! مانیا نگاهش را به بیرون دوختو از سررر خشررم دندانهایش را بهم فشرررد تا خودش را کنترل کند و جواب او را
ندهد .مهبد گفت :قرار شررد مانی بمونه و تو کارهای خونه کمک کنه .بنده هم
شما رو ببرم خرید.
مهشید خندید و گفت :تو هم خوب بلدی چطوری از زیر کار در بری ها!
مانی سطل و اسفنج را کنار شیر آب گذاشت .در حال شستن دست هایش بود
که صدای مادرش را شنید .بلند شد و بسوی خانه رفت .فریبا گفت:مانی! برو
به مادرجون بگو ب یاد اینجا .خاله آذر که هنوز در حال حسررراب کردن تعداد
مهمان ها بود زیر لب غرید :انگار نه انگار این بچه ها تو کنکور قبول شدن!
مانی یکی از سرریب های درون صررندوق را برداشررت و بی خبر روی دامن او
انداخت .آذر که ترسیده بود سرش را بلند کرد و با ناراحتی گفت :یعنی چی؟!
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این کارها چیه؟ ترس رید! فریبا لبخندی زد و گفت :این کارها یعنی پشررت سررر
مادرجون حرف نزنید .آذر ابروهایش را در هم کشرید و گفت :کاسرره داغ تر از
آش!
مانی سیب دیگری بردا شت و به سوی او ن شانه گرفت و گفت :مثل اینکه اون
دفعه خوب ن شونه نگرفتم .خاله د ستهایش به ن شانه ی ت سلیم باال برد وگفت:
ببخش رید مانی جان ،حاال تو رو خدا زوتر بگو مادر جون بیاد ببینم باید چیکار
کنم.
مانی بلند شد و در حالی که از آنها دور می شد گفت :دو تا خانم چهل ،پنجاه
ساله هنوز نمی دونن برای یه مهمونی کوچولو چه کار کنن!
خاله سرریبی برداشررت و بسرروی او پرت کرد .مانی که چنین چیزی را از قبل
حدس زده بود بالفاصررله پا به فرار گذاشررت و در همان حال با صرردای بلند
خندید .مادرجون و لیلی جلوی ساختمان روی تخت نشسته بودند .مادر جون
مشررغول بافتن موهای بلند لیلی بود و در همان حال برایش خاطره تعریف می
کرد .او هم با اشررت یاق گوش می داد .مانی آرام آرام جلو ر فت .هنوز نمی
توانست بفهمد چرا گاه به سوی آن ساختمان میرفت قدمهایش ناخودآگاه کند
میشررد و حس می کرد باید با ادب و احترام به آنجا نزدیک شررود! شرراید رفتار
محجوبانه لیلی او را ت سلیم می کرد.خم شد و شاخه گلی چیدو در حالی که
نگاه مشررتاقش را به صررورت او دوخته بود جلو رفت.مادرجون با د یدن او
لبخندی زد و گفت:به به! آقا مانی! مگه تو با بچه ها نرفتی؟
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مانی سالم کرد و لبه تخت ن ش ست و گفت :خودتون می گید بچه ها! من که
بچه نیستم.
مادرجون خندید و گفت :بله در سته ،شما ما شاالله دیگه مردی شدی! حاال
واسه چی فرستادنت؟
مانی با تعجب پرسید :شما از کجا فهمیدید منو فرستادن؟
مادرجون پایین موهای لیلی را با یک تکه تور سفید محکم ب ست و گفت :من
دخترهای خودم رو خوب می شنا سم .حتما حاال ح سابی گیج شدن و نمی
دونن چه جوری کارهاشون رو شروع کنن.
– دقیقا! واقعا براتون متاسفم که یه همچین دخترای بی دست وپایی دارید!
 خبه ،خبه ،تو نمی خواد شعار بدی! بلند شو برو چادر منو بیار ببینم.– چادر دیگه برای چی مادرجون؟
 شاید الزم بشه برم بیرون ،مگه تو فضولی پسر؟ خواهش می کنم ،دور از جون فضررول ،چشررم می رم می یارم چرا عصرربانیمیشررید؟ سررپس خیلی آرام گل را روی تخت جلوی لیلی گذاشررت و به خانه
رفت .آقاجون که در حال صرحبت با تلفن بود در جواب سرالم او سرری تکان
دادوسپس گوشی رو گذاشت .مانی چشمکی زد و پرسید :کی بود؟
 آقای  ...منظورت چیه؟ من که می دونم چشررم مادرجون رو دور دیدید و به دوسررت دختراتون زنگمی زدید! ولی خوب نترسید من بهش چیزی نمی گم ،در ضمن قراره مادرجون
بره خونه ما ،شررما هم با خیال راحت هر جا دلتون می خواد زنگ بزنید و دل و
قلوه بگیرید.
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 دوباره شروع کردی؟ من شررروع کردم؟ این شررمایید که بعداز این همه سررال دوباره این کارها روشروع کردید.
 خجالت بکش پسر ،برو پی کارت.– چشم می رم ،آخه من که نمی دونستم نباید االن مزاحم شما بشم ،همه اش
تقصرریر مادرجونه که هی می گه « مادر برو چادر منو بیار آقاجونت خوشررش
نمی یاد من جلوی دامادام بدون چادر بگردم» بهش می گم مادرجون داماد
محرمه ،لباشو غنچه می کنه و می گه« چه کار کنم مادر ،این مرد از اولشم بد
دل بود»
 مادرجون این حرفو زد؟ آره به جون خاله آذر.– جون خودت.
– با شه می خواین باور کنین می خواین نکنین از ما گفتن بود .شما که بزرگ تر
این خونه اید از خودتون جذبه ن شون بدید که ک سی جرات نکنه پ شت سرتون
حرفای بدبد بزنه .آقا جون که خنده اش گرفته بود روزنامه ای از روی میز
برداشت و جلوی صورتش گرفت و گفت :برو پی کارت پسر!
مانی در حالیکه جلوی در کفش هایش را می پو شید با صدای بلند گفت :من
که داشتم می رفتم شما یه سره سین جیم می کنین.
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مادرجون و لیلی به او نگاه کردند .مانی چادر را به دست مادرجون داد و آهسته
گفت :بفرمایید خانم بزرگ جونم ،الهی قربونت برم ،که هیچ کس قدرت رو
نمی دونه.
 کی قدر منو نمی دونه؟ همین آقاجون که شما رو پیر کرده ،اون وقت خودش داره دنبال یه زن جوونمی گرده.
مادرجون در حالی که می خند ید گفت :جلوی زبونت روبگیر یه موقع کار
دست خودت می دی.
 از ما گفتن بود ،خود دانید .مادرجون به لیلی گفت :تو هم اگه خواسررتی بیااونجا که حوصله ات سر نره.
 چشم .مانی آهسته طوری که مادرجون نشنود گفت :چشمت بی بال. چیزی گفتی پسرم؟ نه ،گفتم به سالمت. مگه تو نمیای؟ بیام؟ مگه باهات کار ندارن؟ بگید اگه کارم داشتن یکی از موهام رو آتیش بزنن سریع می یام. مگه تو سیمرغی؟ ای کاش بودم! مادرجون سرش را تکان داد و رفت .مانی ادامه داد :اون وقتلیلی رو پشتم سوار می کردم و می بردم یه جای دور ،یه جایی که فقط خودمون
با شیم .لیلی که گونه هایش از شرم سرخ شده بود سرش را پایین انداخت و
لبخند زد .مانی لبه تخت نشست و پرسید :امروز چطوری؟ حالت خوبه؟
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خوبم ،ممنون. حاال چرا سرت رو انداختی پایین؟ از من خجالت می کشی؟نه.
 پس چی؟ می ترسی اون چشمای قشنگت رو چشم بزنم؟جمله اش دلش را لرزاند .در حالی که با سررراقه گل بازی می کرد گفت :تاب
دیدن نگاهت رو ندارم.
لبخندی گرم بر لب های مانی ن ش ست .سرش را آرام جلوی صورت او برد و
نجوا کرد :ولی من با ن گاه تو زندگی می کنم همون طور که مجنون با ن گاه
قشنگ لیلی زندگی می کرد .صدای فریبا که از آن سوی باغ او را صدا می زد به
گو ش شان ر سید .از روی تخت بلند شد .لیلی نگاهش را به او دوخت .مانی
چشمکی زد و گفت :امشب خوشگل ترین خانم مجلس تو یی لیلی من.
بعد دوان دوان از او دور شررد .لیلی زیر لب تکرار کرد؛«لیلی من!» از شررنیدن
حرف های او غرق لذت می شد اما ناامیدی و تباهی که مدت ها بود بر دلش
خی مه زده بود ا جازه نمی داد عمر این لذت طوالنی شررود و ضررر بان ق لب
عاشررقش را با غم هماهنگ می کرد .دخترها با سررروصرردا وارد سررالن شردند.
ونوس خودش را روی مبل رها کرد و به زن دایی اش گفت :چقدر این مهش رید
مشکل پسنده ،مارو کشت تا یه دست لباس خرید.
 حاال بیایید اینجا ببینم چی خریدید؟و یدا لباس هایش را از درون نایلون درآورد و گفت :من که یه دسرررت کت و
دامن خریدم .مانی که در حال پاگ کردن لوسررتر بود از باالی چهار پایه گفت:
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آخه تو جز اینا چیز دیگه ای نمی تونی بپو شی! مانیا و مه شید زدند زیر خنده.
فریبا به آنها چشم غره رفت .و یدا گفت:
کسرری از تو نظر نخواسررت  ،تو به فکر خودت باش .مانی نظری به لیلی کهآرام مشغول چیدن میوه ها بود انداخت و گفت :هستم.
مانیا ب سته ای از داخل نایلون در آورد و به سوی لیلی رفت .کنارش ن ش ست و
گفت :بیا لیلی جان این برای توئه ،بازش کن ببین خوشت می یاد.
لیلی ب سته رو گرفت و ت شکر کرد .یک بلوز آبی رنگ بود .مهبد گفت :ام شب
لباس من و لیلی یه رنگه! لیلی به او نگاه کرد .مانی دسررتمال خیسرری را که در
د ست دا شت روی صورت او پرت کرد .مهبد د ستمال را با نوگ انگ شتانش
برداشت و گفت :آه ،چه کار می کنی!
 ببخشید حواسم نبود ،از دستم افتاد .ونوس بلند شد و وسایلش را برداشت وگفت :من می رم خونه .سرریمین خانم زن دایی فرهاد که پسرررش برای ادامه
تح صیل به فران سه رفته بود گفت :ونوس جان تو نمی خوای لبا ست رو ن شون
بدی؟
 نه! می خوام امشب بپوشم تا چشم همه خیره بشه.مانی پقی زد زیر خنده .همه به او نگاه کردند .ونوس کنار چهارپایه رفت واز او
پرسید :به چی می خندی؟
مانی خودش را سرررگرم کار کرد و حرفی نزد .ونوس چهار پا یه را تکان داد و
گفت :با تو بودم! پرسیدم چرا می خندیدی؟
مانی فریاد زدِ :ا ...دختر مگه دیوونه شدی! االن می افتم.
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 وقتی امشب یه نگاه بهت ننداختم اون وقت حالت حسابی جا می یاد .مانیاز روی چهارپایه پایین پرید و گفت :واقعا هم همین طوره! اگه امشب از دست
تو یکی راحت باشررم حسررابی حالم جا می یاد .ونوس با خشررم برگشررت و از
سالن بیرون رفت .مادرجون گفت :چرا سر به سرش می ذاری مادر!  -اون زود
ناراحت می شه ،من چی کار کنم؟ و یدا گفت :با این حرفا توقع داری ناراحت
نشه.
 وقتی اون فرق بین جدی و شرروخی رو نمی دونه من مقصرررم؟ فریبا گفت:پس برو از دلش در بیار.
 ای به چشم.مانی که از سررالن بیرون می رفت لیلی از زیر چشررم به او نگاه کرد و بی اختیا
دلش گرفت .مانی دوان دوان خودش را به ونوس رسرراند و جلوی او ایسررتاد.
ونوس به چپ رفت و او دهم به چپ رفت .او به طرف راسرررت آمد مانی هم
همین کار را کرد.ونوس ابروهایش را در هم کشررید و گفت :برو کنار حوصررله
ندارم.
 اگه نرم چی می شه؟ مانی گفتم برو کنار! اومدم یه چیزی بهت بگم که اون جا نمی شررد .چهره او از هم باز شررد و بهدهان مانی خیره شد .مانی از زیر چ شم به او نگاه کرد و با شیطنت لبخند زد.
ونوس هم با عشرروه لبخندی زد وگفت :بگو دی گه! مانی دسرررت هایش را زیر
ب*غ*لش زد و نگاهش را یک دور چرخاند و بعد از چند لحظه آه سته گفت:
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می خواسررتم بگم تو هر چی هم بپوشرری مطمئنا امشررب زشررت ترین خانم
مجلس می شی.
نظر بد ید تا ال هام جون قهر نک نه  .منتظر نظرات زی بای تان هم*س*تیم  .اگر
آهنگ وبالگ را هم دوست ندارید بگید عوضش کنم .سپس بسوی ساختمان
به راه افتاد و در همان حال صرردای ونوس به گوش همه رس ریدکه با عصرربانیت
فر یاد زد:تو واقعا احمقی مانی! مان یا آهسررته به لیلی گفت :حتما دو باره یه
چیزی بهش گفته کفرش رو در آورده .مانی در حالی که لبش را به دندان گرفته
بود وارد شد و سرش را چند بار تکان داد .آذر به مادرجون نگاه کرد.
مادرجون از مانی پرسید :چی شد؟ مگه نرفتی از دلش در بیاری؟
 رفتم ولی ا صال به حرفای من گوش نکرد ،دختره بی ادب!مگه ن شنیدید بهمچی گفت؟
 خیلی خب ،ب سه دیگه ،برو زودتر شیرینی هارو از شیرینی فرو شی بگیروبیار.
 چشم ،شیرینی فروشی هم می رم اما مثل اینکه این مهمونی به خاطر یه نفردیگه ام ه ست .مهبد که دراز ک شیده بود گفت :خودت گفتی تو فقط دخترا رو
برای خرید ببر بقیه کارها با من!
 اما این بی انصافیه! مگه خودت نگفتی منو از شر این موجودات مزاحم نجات بدی ب سه! و یدا ومهشید با عصبانیت به او نگاه کردند .مانی کنار لیلی نشست و در چیدن میوه
ها کمک کرد و گفت :بیخود این جوری به من نگاه نکنید ،این حرفای خودشه
که داره به من نسبت می ده.
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مهشید با خشم پرسید :آره مهبد؟
مهبد با دستپاچگی بلند شد وگفت :نه! داره دروغ می گه!
 من دروغ می گم یا تو که گفتی ونوس و و یدا یکسررره عین مگس وز وزمیکنن؟
 ِا ِا ِا ،مانی تو دیگه کی هستی؟! بیخود فیلم بازی نکن ،همه می دونن تو جن ست شی شه خورده داره ،کی بودمی گفت مهشید موقع خرید انقدر فیس و افاده می یاد که کفر آدمو در می آره!
مهبد دا شت با دخترها بحث می کرد که مانی از فرصت ا ستفاده کرد و آه سته
به لیلی گفت :خوا ستم برم شیرینی ها رو بیارم تو هم بیا! سپس بلند شد و با
صرردای بلند گفت :بسرره دیگه! یه کار کوچیک که انقدر جارو جنجال نداره آقا
مهبد ،خودتو خفه نکن ،خودم می رم ،در ضررمن لیلی هم از رنگ لباسررش
خوشررش نیومده ،اونم می یاد تا لباس رو عوض کنه .لیلی با تعجب به او نگاه
کرد .و او گفت:تا من لباس عوض کنم شما هم برید لباس بپو شید ،فقط لطفا
سریع تر ،چون می ترسم این آقا مهبد دوباره دعوا راه بندازه.
و یدا نگاهی به صررورت شرررمگین لیلی انداخت .بعد با ناراحتی بلند شررد و
وسایلش را برداشت و بیرون رفت .مانی در حالی که آدرس بوتیک مورد نظر را
از مانیا می گرفتبه لیلی اشاره کرد بلند شود .مانی با سلیقه خودش یک پیراهن
ماکسی شکالتی رنگ برای او خریدو در آخر که بسته لباس را تحو یل گرفت و
پول آن درا پرداخت تازه پرسید :راضی هستی؟
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لیلی لبخندی زد و گفت :مهم اینه که تو خوشت بیاد .مانی لبخندی فاتحانه بر
لب آورد و با هم از مغازه خارا شدند.
 حاال می دونی چی می چ سبه؟ یه قهوه ترگ در یک کافی شاپ شیک و تروتمیز.
 آخه ممکنه دیر بشه. چه اهمیتی داره! مهم اینه که باالخره من فر صتی رو که سالها منتظرش بودمبه دسررت آوردم و می تونم با تو تنها باشررم واگه افتخار بدی یه قهوه بنوشررم تا
وقتی رفتم خاطره این روز قشنگ رو هم با خودم ببرم ودر روزهای تنهایی بهش
فکر کنم .با هم وارد کافی شرراپ شرردند .چند جوان که دور یک میز نشررسررته
بودند خیره خیره به آنها نگاه می کردند .لیلی متوجه نشررد اما مانی با خشررم به
آنها نگاه کرد .یکی از جوانها گفت :جوجه ها رو ببین!
دیگری گفت :ما که شررانس نداشررتیم .مانی صررندلی را عقب کشررید تا لیلی
بن شیند .لیلی ن ش ست و نگاهش را به خیابان پر رفت و آمد روبرو یش دوخت.
منتظر مانی بود که ناگهان از پشت سر صدای فریادی شنید .برگشت و مانی را
دید که با جوانها درگیر شررده .مسررئول کافی شرراپ همراه دو نفر از مشررتری ها
جلو رفتند و آنها را از هم جدا کردند ودر آخرمسررئول کافی شرراپ جوان ها را
بیرون فرستاد.مانی هم د ستی به سر و و ضعش ک شید و سفارش دو قهوه داد و
بعد با قیافه ای آرام طوری که هیچ اتفاقی نیفتاده برگشت و پشت میز نشست.
لیلی با رنگ و روی پر یده به او چشررم دوخت .مانی موهایش را مرتب کرد و
گفت :ونوس را نمی تونم بزنم اینا رو که می تونم .لیلی باز هم به او نگاه کرد.
مانی سرش را کج کرد و با شیطنت برای او ادا در آورد .وقتی سکوت طوالنی
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او را دید پر سید:ناراحتت کردم؟ دانه های شفاف ا شک از چ شمان او سرازیر
شد .مانی با تعجب پرسید :چرا داری گریه می کنی؟
لیلی سرش را پایین انداخت و جوابی نداد .مانی دستمالی از روی میز برداشت
و به دست او دادو گفت:تورو خدا گریه نکن ،ببخشید ،دست خودم نبود ،وقتی
دیدم اون طوری نگاهت می کنن خونم به جوش اومد و کنترلم رو از دسرررت
دادم .لیلی در حال پاگ کردن ا شک هایش پر سید :اگه بالیی سرت می اومد
چی؟
 آخی ...تو واسررره ی این ناراحت شررردی؟ مطمئن باش هیچ کس نمی تونهبالیی سررر آقا مانی بیاره جز یه چیز اونم نگاه قشررنگ یه خانم دل نازکه که با
نگاهش تمام وجودم رو می لرزونه.
 قول بده دیگه از این کارا نکنی! نمی تونم قول بدم. چرا؟ چون بازم اگه ببینم یکی به تو نگاه میکنه دیوونه می شم. پس من دیگه باهات بیرون نمی یام. دلت می یاد؟ تو دلت میاد با این کارها منو بترسونی؟ وای نه! باشه قول می دم .وقتی بر می گشتند لیلی با نگرانی گفت :خیلی دیرشد!
 -بازم که این حرفو زدی! نترس دیر نشده.
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 آخه... چیه؟ می ترسی به تو چیزی بگن؟ اگه کسی حرفی زد با من ،خیالت راحتباشه .سرایدار در را پشت سر آنها بست .مانی ماشین را کنار ماشین دایی فرهاد
پارگ کرد و با اشرراره به ماشررین گفت :ببین فقط منتظره یه جایی یه مهمونی یا
جشن و خوشگذرونی باشه تا زودتر از همه حاضر بشه! دلم واسه فرید بیچاره
می سوزه.
 چرا؟ به زور مجبورش کرد برای ادامه تح صیل بره فران سه تا به این و سیله یه مهرهارتباطی واسرره تجارت داشررته باشرره .تازه سرررش منت میذاره که من به خاطر
خودت این کارو کردم.
 کی درسش تموم می شه؟فصل ۱-۵
 کی درسررش تموم میشرره؟  -چند ماه دیگه ،البته اگه اجازه بدن برگرده!  -آقافرهاد همین یه بچه رو داره و مطمئنا خیلی هم دوستش داره - .بله اما سودهای
کالن رو یه ذره بی شتر دو ست داره .لیلی از ما شین پیاده شد ومهبد را دیدکه به
آن سررو می آمد .مانی در عقب ماش رین را باز کردو گفت - :بیا آقا مهبد زرنگ!
شیرینی هارو ببر تو و به مادرجون بگو لطفا از این به بعد سفار شات شون رو به
یه شرریرینی پزی دیگه بدن که من بیچاره انقدر معطل نشررم .بعد با خشررمی
ظاهری جعبه ها را روی دسررت های او گذاشررت .مانیا لبخندزنان جلو آمد و
دسرررت لیلی را گرفت و گفت - :ب یا بریم بینم چی خر یدی؟ و او را به داخل
ساختمان برد تا صدای غرغرهای مادرجون و بقیه اهالی خونه را نشنوند .مانی
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به محد ورود خودش را روی اولین مبل انداخت و گفت - :ما اگه مهمونی
نخوایم کی رو باید ببینیم؟ خاله خواسررت حرفی بزند که او ادامه داد - :انگار
شیرینی فرو شی قحطه که شما یه سره می رید سراغ این یکی! مردم از بس تو
این گرما معطل شدم .فریبا بلند شد و در حالی که به سوی آ شپزخونه میرفت
آهسررته گفت - :آره جون خودت .مانی ابروانش را در هم کش رید و معترضررانه
گفت - :مامان! مادرجون پرسرر ید - :پس لیلی کو؟  -فکر کنم با مان یا رفتن
خونه شررما - .حالش که خوبه؟  -مگه میشرره کسرری با آقا مانی بیرون بره و
حالش خوب نباشرره؟  -اتفاقا تو یکی از اون حال بگیرهای حسررابی هسررتی.
مانی به مهبد که این حرفو زده بود نگاه کرد و پرسررید - :چیه؟ تو رو پر کردن؟
 کیا؟  -خودت خوب می دونی منظورم چیه! ولی آقا مهبد یادت باشه قراره بامن ب یای شرریراز ،پس از االن مواظب حرف زدنت باش تا منم هواتو داشررته
باشم....آخ این جا چقدر گرمه من می رم تو باغ البته اگه امر دگه ای نیست- .
تو باغ؟  -ب له! همین باغ خودمون نترسررین راه دور نمی رم و واسررره ی
خدمتگذاری آماده ام...نمی دونم وقتی من از اینجا برم اینا می خوان چیه کار
کنن! ا صال این دایی فرهاد خان گل که انقدر زود ت شریف آوردن کجا ه ستن؟
حتما مثل خانما از االن داره جلوی آینه لباسش رو امتحان می کنه تا ...ناگهان
با فرهاد روبه رو شررد .دسررتی به مو یش کش رید و سررالم کرد .فرهاد گوش او را
گرفت و گفت - :ما مثل جوونای امروزی نیستیم که چپ و راست بریم جلوی
آی نه و هی موهامون رو روغن بزنیم - .چی شرررده دایی جان؟چرا عصرربانی
هستین؟ اتفاقی افتاده؟  -یعنی تو نمی دونی چی شده؟  -من؟ از کجا بدونم؟
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نکنه باز با سیمین خانم حرفتون شده؟آخ آخ می دونم وقتی ع صبانی ب شه چه
شکلی می شه .سیمین صدا زد - :مانی جان ،حداقل بذار پ شت سرم حرف
بزن ،نه جلوی روم - .خب منم دارم همین کار رو می کنم ،فعال دایی رو به
رو مه مجبورم م نت اونو بکشررم .دایی گوش او را رها کرد و گ فت - :خیلی
پرو یی پسر!  -حالل زاده به داییش می ره .دایی خواست حرفی بزند که صدای
تلفن همراهش بلند شد .مانی هم از فرصت استفاده کرد و بیرون رفت .نگاهی
به دور و برش انداخت و سریع ب سوی اتاق لیلی به راه افتاد .هنوز به و سط باغ
نر سیده بود که ونوس جلو یش سبز شد و سالم کرد - .به سالم خانم خانما!
چقدر امروز خو شگ شدی!  -تو که یه ساعت پیش یه چیز دیگه می گفتی! -
آدم باید جنبه داشررته باشرره ،تا یکی باهاش شرروخی کرد ناراحت نشرره - .منم
ناراحت نشدم و حاال اومدم ببرمت خونه مون تا ببینی لباسی که خریدم قشنگه
یا نه!  -تو که - ...آره ولی تو با بقیه فرق داری!  -باشه ،تو برو منم االن می یام.
 مگه می خوای کجا بری؟  -هیچ  ،طبو معمول برام کار تراشرر یدن ،تو برولباسررت رو بپوش تا من بیام - .پس زود بیا .مانی دسررتش را روی چشررمش
گذاشت و گفت - :به روی چشمم .ونوس با شادی از او دور شد .او هم نفس
راحتی کشریدو دوباره بسرروی خانه آقاجون رفت .آرامو بیصرردا کنار پنجره اتاق
لیلی رفت .گوش کرد تا ببیند مانیا آنجاست یا نه که دید هیچ صدایی نمی آید.
آهسته سرگ کشید و داخل اتاق را نگاه کرد .لیلی لباس جدیدش را پوشیده بود
و در آینه خودش را نگاه می کرد .اندام ظریف و کشیده اش در آن لباس آن قدر
زیبا و خوا ستنی شده بود که دلش می خوا ست می توان ست همین االن داخل
اتاق برود و او را در آ*غ*و*ش بک شد .همان جا ای ستاده بود و او را تما شا می
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کرد که ضربه ای به در اتاق خورد و مانیا وارد شد .خودش را کنار کشید و زیر
لب گفت - :مزاحم .با ناام یدی سرررش را پایین انداخت و برگشرررت .از بین
درختان می گذشت که ونوس را منتظر دید .راهش را کج کرد و بسوی آالچیو
رفتتا در خلوت آرام شش را باز یابد .تنها ن ش ست و در سکوت دلن شین آنجا به
مرور خاطرات گذ شته پرداخت .یاد اولین روزی افتاد که آقاجون لیلی را به باغ
آورد .همه آنها را جمع کرد وگفت - :بچه ها این لیل یه ،دختر من و همبازی
جدید شما .اما لیلی هیچ گاه همبازی بچه ها ن شد .سالهای اول غم از د ست
دادن پدرو مادرش و تا اندازه ای هم خجالت وبعد از آن بیماری و دردهای گاه
به گاه؛باعث انزوای همی شگی او شد .اما او با نگاه زیبا که غمی کهنه در خود
نهفته داشررت از همان ابتدا دلش را لرزانده و حس زیبایی را در وجودش بیدار
نموده بود .می دانست ونوس هم دوستش دارد و به هر بهانه ای سعی در جلب
توجه و محبت او را دارد اما کارهای او بایش جلوه ای نداشرررت زیرا آنچه از
عشررو طلب می کرد در وجود پاگ لیلی یافته بود و آرزو می کرد هر چه زودتر
بیماری او بهبود یابد .مثل همیشرره روی حصرریر کف آالچیو دراز کشررید و
چشمانش را بست .خواب آرام آرام به چشمانش گام نهاد و او را به عالم دیگری
برد .آقا من صور از مهبد پر سید - :این پ سره پیداش ن شد؟  -نه!  -به هیچ کس
نگفته کجا می ره؟  -از هر کی پر سیدم چیزی نمی دون ست - .یعنی چه! پس
کجا رفته؟  -حتما رفته بیرون  ،چون اگه تو باغ بود می د یدمش - .ماشررین
ه ست؟  -بله ،همه ما شین ها سر جا شون ه ستن - .عجیبه! آقا فرهاد از سر
ذوق نظری به میزها صندلی های چیده شده در فضای باغ انداخت و گفت- :
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عالی شد! کاش هر شب تو باغ یه جشن کوچولو می گرفتیم .آقا منصور خندید
و گفت - :جای مانی خالی تا یه کم سررربه سرررت بذاره - .راسررتی مانی
کجاست؟ پیدایش نی ست!  -ما هم بی خبریم.االنه که مهمونا برسن اون وقت
معلوم نیسررت این آقا کجا رفته! ونوس از دور به مهبد اشرراره ای کرد .مهبد از
میان میزها گذشت وبسوی او رفت .ونوس با نگرانی پرسید - :نیومد؟  -نه! -
یعنی کجا رفته؟  -نمی دونم! بقیه دخترها هم از ساختمان خارا شدند .مانیا
روی یکی ازصندلی ها نشست و گفت - :دلم شور می زنه - .تو که برادرت رو
می شرناسری ،حتما یه جایی سررش گرمه و حسرابی بهش خوش می گذره که
پیدایش نی ست - .آخه مانی ک سی نی ست که بدون اطالع جایی بره! لیلی هم
نگران بود اما آرام نشررسررته بود و فقط به آنها نگاه می کرد .با ورود اولین گروه
مهمانان ونوس و و یدا بلند شدند ومه شید را هم با خود بردند .مانیا با نگرانی
بلند شد و گفت - :فکر نمی کرم مانی تا این حد بی خیال با شه! لیلی که تاب
نشستن نداشت بلند شد و آرام شروع به قدم زدن کرد و کم کم از آنجا دور شد.
نسرریم شرربانگاهی صررورتش را نوازش می داد و دامن دبلندش را به ر*ق*ص
درآورده بود .بی اراده بسوی آالچیو می رفت که حس کرد صدایی به گوشش
خورد .قدم هایش را تند کرد و خودش را به آالچیو رسرررانداما تاریکی مانع
دیدنش می شد .چراغ را رو شن کرد و با دیدن مانی از تعجب ماتش برد .برای
اینکه نظر دیگران به آن سررو جلب نشررود دوباره چراغ را خاموش کرد و آهسررته
باالی سر او رفت .کنارش ن ش ست و آرام صدایش زد .مانی تکانی خورد اما
جوابی نداد .اینبار بلند تر صررردایش زد .مانی چشررم هایش را باز کرد و با
وحشت بلند شد و پرسید - :چیه؟ چی شده؟  -نترس چیزی نشده ،تو اینجا
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چه کار می کنی؟  -تو یی لیلی؟ چرا چراغ را روشررن نکردی؟  -آخه ترسرریدم
یکی ب یاد - ...یکی ب یاد ،مثال کی؟  -م ثل این که یادت رف ته امشرررب این جا
مهمون یه!  -مانی با کف دسرررت به پیشرررانی اش کوب یدو گفت - :وای چه
آبروریزی! مهمونا اومدن؟  -بعضیاشون - .حاال چه کار کنم؟ من هنوز لباسم
رو عوض نکردم .اصررال وقت نکردم دوش بگیرم - .تو برو خونه آقاجون دوش
بگیر منم می رم لباسات رو می یارم - .آخه چه جوری؟  -از پشت ساختمون
می رم تو اتاقت...ولی نمی دونم کدوم لباست رو بیارم!  -هر کدوم که مرتب و
اتو کرده بود همون رو ب یار - .پس من رفتم ،تو هم عج له کن .ب عد از رفتن
لیلی ،او هم بلند شد و با عجله خودش را به خانه آقاجون رساند و لباس هایش
را درآورد و داخل حمام شد .لیلی پاورچین پاورچین از پ شت ساختمان و از
طریو پنجره وارد اتاق شد .در مد را باز کرد و نظری به لباس های او انداخت.
یک دست کت و شلوار شکالتی رنگ و یک پیراهن سفید برداشت .از جلوی
آینه اودکلن و برس را هم بردا شت .می خوا ست بیرون برود که صدای فریبا به
گو شش ر سید - .آره چند بار اتاقش رو دیدم اون جا نبود .متعاقب آن صدای
آذر را شنید - :حاال بذار منم یه با دیگه ببینم .نف سش به شماره افتاد و ضربان
قلبش شدید شد .سریع دو ید وپشت در اتاق ای ستاد .آذر در را باز کرد و نظری
به درون اتاق انداخت و در همان حال گفت - :عجی به! پس کجا رفته؟ و بعد
دوباره در را بسررت .نفس راحتی کش رید و با عجله بسرروی پنجره رفت .از اتاق
خارا شررد و از همان جا سررریع خودش را به خانه رسرراند .مانی حوله را دور
بدنش پیچیده بود و منتظر او نشررسررته بود .با دیدن او لبخندی زد و بلند شررد و
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لباس ها را گرفت .لیلی که مجبور شده بود تند بیاید کلیه هایش به شدت درد
گرفته بود .در حالی که نفس نفس می زد روی مبل نشررسررت .مانی با نگرانی
پرسید - :حالت بده؟ با اشاره دستش گفت - :نه .اما مانی قانع نشد ،جلو آمد
و گفت - :رنگت پریده ،وای لیلی جان ببخ شید! باعث درد سرت شدم .لیلی
لبخندی زد وآب دهانش را را به سررختی قورت دادو گفت - :همه دارن دنبالت
می گردن ،برو زودتر آماده شو - .بذار اول برم یه لیوان آب قند برای تو بیارم- .
مانی!  -جانم! لیلی با شرم گفت - :من حالم خوبه! تورو خدا زودتر لبا سات
رو بپوش - .چشررم ،چشررم .لیلی بلند شررد و به آشررپزخونه رفت .یک قرص
مسکن خورد تا بلکه دردش ساکت شود .وقتی برگشت او را آماده و آراسته دید.
لبخندی زد و گفت - :بهتره اول تو بری!  -چی بگم؟  -تو که خوب ب لدی یه
چیزی سر هم کنی!  -لیلی تو هم؟  -در ضمن از پشت ساختمون دایی فرهاد
برو جلوی در باغ که فکر کنن از بیرون اومدی - .آره ،فکر خوبیه! ...اما ...اما
تو مطمئنی حالت خوبه؟  -آره نگران من نباش ،تو برو .مانی بسرروی در رفت
اما قبل از خارا شدن برگشت وگفت - :واقعا مت شکرم .لیلی لبخند زد واو هم
خندید و رفت .لیلی روی مبل نشست تا پس از آرام شدن دردش بازگردد .مانی
که تونسته بود با چند تا دروغ حسابی جلوی اعتراضات را بگیرد مرتب بسوی
خانه آقاجون نگاه می کرد .در واقع منتظر لیلی بود .مهبد با کنجکاوی پر سید:
 چیه؟ چرا انقدر نگرانی؟  -من؟ نه! نگران نیسررتم - .چرا! انگار امشررب یهچیریت می شهِ - .ا،مهبد سربه سرم نذار حوصله ندارم - .دیدی! تواصال مانی
همی شگی نی ستی - .آره ،من ام شب مانی همی شگی نی ستم می دونی چرا؟ -
چرا؟  -چون امشب اصال خوشم نمی یاد ریخت نحس تورو ببینم .مادرجون
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مانیا را صدا زد وپرسید - :پس لیلی کجاست؟  -من که نمی بینمش! تو خونه
تون نیسرررت؟  -نه ،االن اون جا بودم - .دلم شررور می زنه مادر ،بگرد ببین
کجاست ،یه موقع حالش بد نشه!  -چشم ،شما نگران نباشین من پیداش می
کنم .مانی که متوجه صحبت های آنها شده بود به سو ی شان آمد و پر سید- :
چیزی شده؟  -آره ،مثل اینکه امشب باید هر ساعت یه نفر گم بشه - .کی گم
شده؟  -لیلی! حاال باید دنبال اون بگردیم - .چند دقیقه پیش دیدم دا شت می
رفت طرف خونه شررون ،حتما اون جاسررت - .خونه شررون برای چی؟  -نمی
دونم ،من خیال کردم شماها فر ستادینش دنبال چیزی - .پس مانی جان لطف
کن خودت برو بیارش چون من باید برم از مهمونا پذیرایی کنم - .باشرره ،برو.
وقتی از جمع مهمانها دور شد دوان دوان خودش را به خانه ر ساند و در را باز
کرد .با نگرانی وارد شرررد و ناگهان او را بی هوش روی مبل دید .هراسررران به
سررو یش دو ید و با دلهره وترس بسرر یار صررردایش زد اما او تکان نمی خورد.
تصررمیم گرفت برگردد و کسرری را خبر کند اما ترسررید مهمانی بهم بریزد .به
آشررپزخانه رفت و با یک لیوان آب برگشرررت .مقداری از آن را به صررورتش
پاشرر ید.لیلی تکانی خوردو آرام آرام پلک هایش را باز کرد .مانی نفس راحتی
کشررید و دسررت او را گرفت وپرسررید - :می خوای ببرمت بیمارسررتان؟ لیلی
صاف نشست و گفت - :نه! من خوبم.فقط از خستگی خوابم برده بود - .ولی
تو خواب نبودی بی هوش شررده بودی!  -چیز مهمی نیسررت ،مطمئن باش- .
آ خه - ...باور کن مانی ،من حالم کامال خو به- .ه مه اش تقصرریر من
بود،ببخشررید .لیلی بلند شررد و گفت - :بهتره بریم پیش بقیه - .می تونی راه
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بری؟ لیلی لبخند زد و گفت - :بذار امتحان کنم .سررپس چند قدم راه رفت و
گفت - :آره ،هنوز بلدم راه برم - .اما من منظورم چیز دی گه ای بود!  -به هر
حال دیدی که حالم خو به ،بریم .مانی لبخندی زد و گفت - :بریم .اما لیلی
حرکتی نکرد .مانی با تعجب پرسررید - :پس چرا ایسررتادی؟ لیلی با اشرراره به
دستش گفت - :آخه اینجوری درست نیست .مانی دست او را فشرد و بعد رها
کرد و گفت - :چشم ،امر ،امر شماست .ونوس با خشم به آنها که با هم به آن
سررو می آمدند نگاه کرد و زیر لب گفت - :دختره آب زیر کاه .مهشررید کنا او
ای ستاد و م سیر نگاهش را دنبال کرد و گفت - :مرغ از قفس پرید ونوس خانم.
ونوس با عصبانیت به او نگاه کرد و گفت - :غلط کرده! مهشید پوزخندی زد و
گفت - :مگه نمی بینی لباس های هم رنگ پوشرر یدن! ونوس طاقت ن یاورد و
بسوی آنها رفت .به زور خشمش را پنهان کرد و دستش را بسوی مانی دراز کرد
و گفت - :خیال کردم دوباره گم شدی!  -چطور؟  -آخه ام شب مرتب غیبت
می زنه - .حاال می خوای دسررتمو بگیری که گم نشررم؟  -مانی! لیلی از آنها
دورشد و پشت یکی از میزهای خالی نشست .مانی ابروهایش را باال برد و به
د ست ونوس نگاه کرد.ونوس با تعجب به د ستش نگاه کردو پر سید - :چیزی
شده؟  -ذره بین نداری؟  -برای چی؟  -می خوام ببینم د ستت تمیزه یا نه! می
دونی که من به میکروب حساسیت دارم .ونوس به سختی خودش را کنترل کرد
و گفت - :بهتره ام شب شوخی رو بذاری کنار تا به هردومون خوش بگذره- .
پس تو هم نظر منو داری!  -چه نظری؟  -این که با یدامشرررب بهمون خوش
بگذره!  -معلومه!  -پس خواهش می کنم یه امشرررب دور و بر من نپلک چون
می خوام کمال لذت رو از این مهمونی ببرم .سررپس با شرریطنت برای عموزاده
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های مادرش دسررتی تکان دادو بسرروی آنها رفت .ونوس نفس سررنگینش را از
سینه بیرون داد و بسوی لیلی رفت .روبروی او نشست و به صورتش خیره شد.
لیلی به جمع شادی که مانی کنارشان نشسته بود نگاه می کرد .ونوس نی شخند
زد و پرسید - :دوستش داری؟ لیلی که متوجه حضور او شده بود دستپاچه شد
و با من من پرسید - :چی؟ ونوس چشمانش را ریز کرد و نگاهی موشکافانه به
او انداخت و گفت - :مطمئن باش رفتاری که با تو داره با بق یه هم داره ،پس
بیخود دل خوش نکن - .منظورت چ یه؟  -منظورم ای نه که مانی فقط دلش به
حالت می سوزه ،همین! ببین چطور داره با فامیالش می گه و می خنده! لیلی با
بغد به او نگاه کرد .او بلند شرررد و رفت.لیلی با خودش فکر کرد؛«اون از
ترحم حرف می زنه ،همون چیز یکه من ازش متنفرم ،اگه یه روزی بفهمم مانی
از سررر دلسرروزی بهم ابراز عالقه می کنه هرگز نمی بخشررمش» .و یدا در حال
پو ست کندن یک سیب بود که مه شید با رنگی پریده کنار او ن ش ست .و یدا با
تعجب به او نگاه کرد و پرسرر ید - :چی شرررده؟ چرا رنگت پر یده؟  -چیزی
نی ست ،فقط تو رو خدا و یدا بجای شکمت یه کم به فکر من باش ،ام شب از
پیش من تکون نخور - .چرا؟  -از دسرررت این کام یار!  -چ یه؟ بازم عشررو و
عاشررقیش گل کرده؟  -این احمو اصررال نمی دونه عشررو چیه! فقط به دنبال
طعمه می گرده واسرره شررکار ،فکر کرده یادم رفته اون دفعه چطور با کلک منو
برد ته باغ ،وای هنوز وقتی یادم می یاد تمام بدنم می لرزه ،هنوزم نمی دونم
چه جوری از دسررتش فرار کردم .پسررره خ*ر*زه فکر کرده من انقدر احمقم که
دوباره اشررتباهم رو تکرار کنم - .از کجا مطمئنی قصرررد بدی داره؟ می تونی
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امت حان کنی ،یه لبخ ند بهش بزن اون و قت می ب ی نی چطور می خواد
سرروساسررتفاده کنه ،وای خدای من داره می یاد این طرف – .خب ب یاد،تو چرا
اینقدر می ترس ری؟ با وجود این همه مهمون که نمی تونه کاری بکنه!  -آخیش
رفت اونطرف .و یدا برگ شت و دید پ سر خاله مه شید روبه روی لیلی ن ش ست.
آهسررته گفت - :بیچاره لیلی! لیلی سررعی کرد وجود او را نادیده بگیرد اما او با
لبخندی موذیانه پرس رید - :شررما چرا تنها نشررسررتید؟  -ونوس اینجا بود االن
ر فت – .منم منتظر همین لح ظه بودم .لیلی با تع جب به او ن گاه کرد .او
چشمکی زد و گفت - :من از جاهای خلوت خوشم می یاد .لیلی که منظور او
را فهمید سرررش را پایین انداخت و حرفی نزد .کامیار به بهانه برداشررتن میوه
دستش را به دست او کشید .لیلی سریع دستش را زیر میز برد .کامیار پرسید:
 برات میوه پوسرت بکنم؟  -نه ،متشرکرم – .شرما چرا چیزی نمی خورید؟ -میل ندارم!  -اگه من پوست بکنم ...هنوز جمله او به پایان نرسیده بود که مانی
از راه رسید و نشستو گفت - :به آقا کامیار ،خوش می گذره؟ چیزی کم وک سر
ندارین؟  -همه چیز عالیه!متشررکرم– .خیلی خوشررحال شرردم که اومدی! آخه
شنیده بودم از این مهمونی های فامیلی خوشت نمی یاد - .بستگی داره کیا تو
این مهمونی با شن!  -بله،بله ،حو با شما ست! اتفاقا برای همین اومدم اینجا،
اومدم بهت بگم آقا رضرا و خانمش هم اومدن و اون طرف نشررسررتن ،اگه بری
پی ش شون بهت بد نمی گذره .کامیار با خ شم به او نگاه کرد .سپس بلند شد و
رو به لیلی گفت - :ببخشید مثل اینکه مادرم صدام می کنه - .مانی با نیشخند
او را بدرقه کرد و گفت - :پسرررت فطرت ،رذل ...بهت چی می گفت؟  -می
خواست واسه ام میوه پوست بکنه - .دلم می خواست همچین بزنم تو دهنش
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که دیگه نتونه حرف بزنه- .آقا رضررا کیه؟چرا وقتی کامیار اسررمش رو شررنید
ناراحت شد؟  -ر ضا از اقوام مادر کامیاره ،چند ماه پیش تو یه مهمونی کامیار
هی دور و بر خانمش می گشته و مثل اینکه چند تا حرف می زنه که رضا از راه
می رسه و به یه بهونه ای می برش بیرون بعدم با برادرش یه کتک مفصل بهش
می زنن .از این جور آدمای کثیف حالم بهم می خوره - ...حاال تو چرا تنها
نشررسررتی؟ بلند شررو بیا پیش بچه ها؟  -نه! حوصررله ندارم - .چرا؟بازم حالت
بده؟  -نه! حالم خوبه ،اما حوصررله ندارم ،تو برو منم می رم خونه پیش مانیا.
 یعنی من اینقدر بی عاطفه ام که تو رو تنها بذارم و برم؟  -فامیالت که هرشب نمیان اینجا - .خب نیان ،مهم نی ست ،مهم فقط تو یی .ونوس در حالیکه
از کنار آنها می گذشررت نگاه معناداری به لیلی انداخت .مانی که متوجه شررده
بود با صدای بلند گفت - :چند بار به این ونوس گفتم برو پیش چ شم پز شک
اما گوش نکرد و آخرشم چشماش چپ شد .تا آخر مهمانی مانی از کنار لیلی
تکان نخورد .هر کسری دنبالش می فرسررتاد بهنه ای می آورد و نمی رفت حتی
چند بار لیلی با اصرار از او خواست برود اما قبول نکرد و سر جایش نشست.
با تمام شدن مهمانی همگی خ سته و خواب آلود دور هم جمع شدند  .فرهاد
گفت - :بهتره فعال همگی بریم اسررتراحت کنیم ،کارهارو بذار ید برای فردا!
فریبا گفت - :وای نه! من اینجوری خوابم نمی بره .مهبد خمیازه ای کشررید و
گفت - :تو رو خدا یه ام شب رو کوتاه بیا عمه جون .آذر گفت - :حداقل ظرفا
رو جمع کنیم .میز و صندلی ها بمونه برای فردا .آقا جون بلند شد و کتش را از
روی صندلی برداشت .همه به او چشم دوختند و او با لحن محکم همی شگی
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گفت - :فقط سرر و صردا راه نندازین چون من حسرابی خوابم می یاد .سپس
د ستش را به طرف لیلی دراز کرد .لیلی د ست او را گرفت و با هم ب سوی خانه
راه افتادند .مادرجون آهسررته گفت - :کارها رو بذارید برای فردا .مانی که تمام
توجه اش به لیلی بود و دور شدنش را تما شا می کرد در دل وقار و متانت او را
ستود.
یک هفته از برگزاری مهمانی می گذشت و در این مدت متوجه رفتار خصومت
آمیز ونوس ن سبت به خود شده بود اما مثل همی شه خوددار بود و از کنار رفتار
سرد او با صبوری می گذ شت .یک روز ع صر در حال قدم زدن در باغ بود که
از پشت شمشادها نزدیک آالچیو صدای گفتگو یی به گوشش خورد و در این
میان نام خودش را هم شنید .همین مسئله باعث شد بای ستد .صدای معترض
ونوس را شنید:
 دیگه داره صبرم تموم میشه! آخه باور نکردنیه!مهبد گفت :تو چقدر سررخت می گیری دختر! من که بهت گفتم مانی فقط
دلش به حال این دختره می سوزه ،خودت که بهتر می دونی اون مریضه! معلوم
نی ست زنده بمونه یا نه! مانی هم خواسته این وسط یه لطفی بهش بکنه - .پس
چرا تا حاال از این کارها نمی کرد؟
و یدا گفت :خب معلومه ،حاال که لیلی بزرگ شررده و مانی فکر کرده اونم مثل
همه جوونا تو زندگیش احتیاا به عشو داره.
 به هر حال مهبد بهش بگو من طاقت دیدن این چیزها رو ندارم. -مانی باهات شوخی می کنه تو چرا ناراحت می شی؟
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 بله ،خودم می دونم اون شرروخی می کنه اما تازگیا شرروخیاش یه جور دیگهشده!
لیلی با بغد به گفتگوی آنها گوش می کردو خودش را شررماتت می کرد که
چرا راز دلش را برای مانی فاش کرد و موجب این اتفاقات شرررد .لب های
لرزانش را با دندان فشرررد و برگشررت که ناگهان با مانیا روبرو شررد .او که سرربد
کوچکی در دست داشت لبخندی زد و گفت :سالم لیلی جان ،اومدم تا با هم
بریم سرربزی بچینیم .لیلی به زور بغضررش را فرو خورد و همراه او به رته افتاد.
کنار باغچه نشستند و با چاقوهای کوچکی که در دست داشتند مشغول چیدن
سبزی شدند .لیلی دا شت به حرفهایی که چند لحظه پیش شنیده بود فکر می
کرد که صدای مانیا او را به خودش آورد.
 وای! لیلی حواسررت کجاسررت؟ دسررتت رو بریدی! لیلی به انگشررت خونآلودش نگاه کرد .بلند شررد وبسرروی ش ریر آب رفت و دسررتش را زیر آب سرررد
گرفت .مانیا به چهره گرفته او خیره شد و پرسید :تو از چیزی ناراحتی؟
لیلی سرش را تکان داد و گفت - :نه!
 ولی چشررمات چیز دیگه ای می گن! آهی کشررید و بلند شررد و روی تختهسنگی نشست و گفت :چیزی نیست.
مانیا دوباره مشغول چیدن سبزی شدو در همان حال پرسید :تو تا حاال عاشو
شدی؟ از سوال او جا خورد اما سریع خودش را کنترل کرد و با صدایی مرتعش
گفت :نه!
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مانیا آهی کشید و گفت :اما من شدم! با تعجب به او نگاه کرد .چشمهای قهوه
ای رنگش که مثل چشررم های مانی همیشرره می درخش رید در سررایه ای از غم
غرق شد و گفت :خیلی سخته که آدم ک سی رو دو ست دا شته با شه اما نتونه
بهش بگه.
 چرا نمی تونی بهش بگی؟ آخه فکر می کنم اون منو دوست نداره. فکر می کنی یا مطمئنی؟ مطمئن نی ستم اما هیچ وقت هم رفتاری که ن شونه ع شو و عالقه با شه ازشندیدم .لیلی نگاه محزونش را به سنگریزه های کنار باغچه دوخت .مانیا سبد
سبزی را بردا شت و کنار او ن ش ست و گفت :این رازیه که من تا حاال به هیچ
کس نگفتم اما دلم می خواد تو بدونی .لیلی با لبخند غم انگیزی به او ن گاه
کرد و گفت :از اعتمادت متشررکرم .مانیا نگاه زیبایش را به نقطه ای دوخت و
گفت:من خیلی وقته که به فر ید عالقه دارم .لیلی این بار ناباورانه به او نگاه
کرد .مان یا پلک هایش را به هم زد واشرررک هایش را مخفی کرد و گفت :دلم
برای دیدنش پر می زنه ،ای کاش زودتر این چند ماه هم بگذره و اون برگرده،
آخ لیلی کاش یه بار عاشو بشی تا بفهمی در حین سخت بودن چقدر شیرینه،
چقدر روح آدم رو پاگ می کنه و باعث می شرره آدم به خدا نزدیک تر بشرره .به
نظر من پاگ ترین و مهربونترین آدمای روی زمین آدمای عا شقن .لیلی د ست
های او را میان دسررت هایش گرفت و گفت :امیدوارم به آرزوت برسرری .مانیا
صرورت او را ب*و*سرید و گفت :ممنون ...راسرتی به مادرجون گفتم ام شب
تورو برای شام می برم خونه مون.
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 نه مزاحم نمی شم. تعارف رو بذار کنار ،پاشررو یه چیزی نشررونت بدم  .با هم وارد خونه شرردند.فریبا با شادی گفت :چه عجب لیلی خانم! حتما باید دعوتت کنن؟
 اختیار دارید! من که همیشه باعث زحمتم . تو رحمتی عز یز دلم .مانیا که د ست هایش را ش سته بود از آ شپزخانه بیرونآمد و گفت :مامان اگه با من کار نداری می خوام با لیلی برم باال.
 فعال که کاری ندارم. پس با اجازه .اتاق مانیا طبقه دوم بود .لیلی در تمام این سال ها فقط یک بارآن جا را دیده بود .مان یا در اتاق را باز کرد و گفت :بفرما لیلی جان .لیلی وارد
اتاق شد و با دیدن سلیقه او لبخندی تحسین آمیز برلب آورد و گفت :چه اتاق
قشنگی داری!
 ممنون ،نظر لطفته ،حاال تو بشین تا من برم دو تا شربت خنک بردارم و بیام. زحمت نکش بیا بشین. قرار شد تعارف نکنی .لیلی بسوی پنجره رفت و باز آن جا به پایین نگاه کرد.اتاق مانیا روبروی خانه آقا فرهاد بود طوری که اگر پنجره روبرو باز بود داخل
اتاق به خوبی دیده می شد .لیلی حدس می زد آن اتاق متعلو به فرید باشد که
مطمئنا سالها د ست نخورده مانده بود .منظره باغ از آن جا ب سیار زیبا و دیدنی
بود .با دیدن شمشادهای بلند دوباره به یاد حر فهایی که شنیده بود افتاد .بغد
بر گلو یش چنگ ک شید .صدای مهبد در گو شش طنین انداخت «:مانی فقط
دلش به حال این دختره می سوزه» حتما مانی حرفی زده بود که مهبد اینطور با
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اطمینان با ونوس صررحبت می کرد .مانی و مهبد خیلی با هم صررمیمی بودند
پس بدون شررک تمام اس ررار یکدیگر را می دانسررتند .لب هایش لرزید و قطره
ا شکی از گو شه چ شمش چکید .چقدر اح ساس تنهایی و بی ک سی می کرد!
چقدر دلش می خواست بگریزد اما به کجا؟ او که نه جایی را داشت و نه کسی
را! صدای در باعث شد با عجله اشک هایش را پاگ کند.
مانیا سینی را روی میز گذاشت و گفت :مانی هم اومد ،تا نیومده باال بذار اون
چیزی رو که گفتم نشونت بدم  .با شنیدن خبر آمدن او دچار هیجان شد اما به
خودش نهیب زد؛« نذار بهت ترحم بشرره ،یه عمر با غرور زندگی کردی بازم
صبر کن» .روی صندلی ن ش ست و به مانیا نگاه کرد که از درون ک شو از زیر
وسایلش چیزی را بیرون کشید .باالخره لبخندی زد و گفت :پیداش کردم .یک
دفترچه خاطرات که داخل روزنامه پیچیده شده بود .آن را به د ست لیلی داد و
گفت :این خاطرات ایام قشنگیه که اون این جا بود .لیلی پرسید :اجازه هست
بخونم؟
 البته اما االن نه! می پیچمش توی روزنامه ببر خونه تون ،اصررال بهتره دسررتتو باشه چون می ترسم یه موقع این مانی فضول پیداش کنه و آبروم رو ببره.
 دست من بمونه؟ لطف می کنی اگه نگهش داری! با کمال میل ،خوشررحالم به من اعتماد داری .ضررربه ای به در خورد .مانیا باعج له دفتر را زیر ت خت گذاشرررت و گ فت:ب یا تو .مانی در را باز کرد و با
خوشحالی گفت :به به! چه عجب افتخار دادی لیلی خانم!
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لیلی آرام سررالم کرد و حرفی نزد .مانیا گفت :اگه گذاشررتی یه روز من با یه نفر
تنها باشم!
 بستگی داره اون یه نفر کی باشه! مانیا به صورت شرمگین لیلی نگاه کرد .اونگاهش را به پایین دوخته بود .مانی نشررسررت و گفت :منت سررر ما گذاشررتی
خانم!
 خواهش می کنم ! مانی بادی در گلو انداخت و با تقل ید صررردای آقاجونگفت :حتما آقاجون سفارش کرد که حسابی مراقب عز یز دردونه اش باشید!
 خجالت بکش مانی! این کارا چیه؟ کدوم کارا؟ ممکنه لیلی ناراحت ب شه .سپس خندید و ظرف شیرینی را بردا شت و به اوتعارف کرد .لیلی شیرینی بردا شت و ت شکر کرد .مانی بلند شد و ب سوی میز
تحریرمانیا رفت ودر همان حال پرسید :نوار باحال چی داری؟
 بستگی داره تو از چی خوشت بیاد! یه نوار عاشقانه قشنگ که دل آدمو زیر و رو بکنه. مانی تو کی می خوای دست از این لودگی برداری؟ هر وقت مثل تو عاقل شدم. پس قبول داری عاقل نیستی! بله بنده عاشقم ،آدم عاشقم ،عاقل نمی شه .لیلی دزدانه به او نگاه کرد .مانیابا لبخندی معنادار به لیلی شربت تعارف کرد .لیلی ت شکر کرد و لیوان شربت
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را برداشت .مانی ضبط صوت را روشن کرد و گفتِ :ا ،نمی دونستم تو هم از
این آهنگهای درام گوش می دی! صدای فریبا مانیا را از اتاق بیرون کشید.
 بله مامان یه لحظه بیا پایین کارت دارم. چشررم االن می یام .برگشررت و گفت :لیلی جان از خودت پذیرایی کن مناالن برمی گردم .بعد از رفتن او مانی روبروی لیلی ن ش ست و پر سید :چیزی
شده لیلی؟ لیلی در حال بازی کردن با لیوان شربتش گفت :نه چیزی نیست!
 چرا هست! تو از یه چیزی ناراحتی! گفتم که چیز یم نی ست .بعد با بغد بلند شد و بسوی پنجره رفت .مانی همکنارش ایستاد و پرسید :از من خطایی سر زده؟
 نه! کسی بهت حرفی زده؟ نه!نه! پس چی؟ چرا از من رو برمی گردونی؟ چرا اینجوری جوابم رو می دی؟لیلی با بغد گفت :چون تو عشو رو با ترحم اشتباه گرفتی!
 لیلی! چیه؟ چرا سعی داری خودت رو اون چیزی که نی ستی نشون بدی؟ چرا فکرمی کنی من به دلسوزی هات احتیاا دارم؟
 کی این حرفا رو زده؟ الزم نیسررت کسرری چیزی بگه ،خودم به اندازه کافی عاقل هسررتم که بتونممعنی رفتارت رو بفهمم.
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 اشتباه می کنی! اتفاقا تو اصال هم عاقل نی ستی وگرنه به عشو من شک نمیکردی! من احمو رو بگو که ن ش ستم نق شه ک شیدم تا ام شب تو بیای اینجا که
قبل از رفتنم بی شتر کنار هم با شیم اون وقت تو این جوری با شکوه تردیدهای
بی خودت داری همه چیز رو خراب می کنی! لیلی به چشررم های نم زده او
نگاه کرد .دلش میان ع شو و تردید گرفتار بود .به خودش جراتی داد و پر سید:
مهبد هم چیزی می دونه؟
 مهبد؟! این پسررره دهن لو که انگشرررت تو دماغم بکنم می ره به همه میگه؟اون اصال قابل این حرف نیست! مهبد یه خاله زنکه ،بهتره با همون دخترای
کم عقل و از خود را ضی ن ش ست و برخا ست کنه ،چرا فکر کردی من باید یه
همچین مسرراله مهمی رو به اون بگم؟ در حالی که تمام این سررال ها سررکوت
کردم و حتی به تو هم چیزی نگفتم! لیلی سرررش را پایین انداخت و آهسررته
گفت :آخه اونا تو باغ...
 چ یه؟ باز دوره گرفته بودن و به همدی گه اطالعات م یدادن؟ مثل اینکه تو تاحاال نتونستی آدمای این باغ و بشناسی ،بسیار خب بذارتا برات بگم هر کدوم
چی دوسررت دارن و از چی بدشررون می یاد! شرربا چه جوری می خوابن و تو
ذهنشون چی می گذره ،تا وقتی که من رفتم بدونی باهاشون چه کار کنی ! اول
از و یدا شررروع می کنم که زندگیش خالصرره شررده تو خوردن! بهترین سرراعات
زندگی و یدا لحظه هایی که دهنش می جنبه و نشررخوار می کنه! و یدا خانم تا
وقتی که یه چیزی برای خوردن داشته باشه مثل یه گربه بی آزاره و اما ونوس که
خ یال می کنه تو همه چیز تکه ...مانی آنقدر گفت و گفت که لیلی به خنده
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افتاد .مانی هم مثل همیشه شیطنتش گل کرده بود دست بردار نبود .لیلی همان
طور که می خندید ناگهان چشررمش به بچه ها افتاد که در حال عبور آن دو را
پ شت پنجره دیدند .می خوا ست عقب برود که مانی گفت :کجا؟ من که گفتم
موجودات بی آزاری هستن!
مهبد دستش را بلند کرد و گفت:خوش بگذره آقا مانی!
 ما مثل تو حریص نی ستیم آقای خوش ا شتها ،دلم به حالت می سوزه! چقدردروغ سر هم کردی تا تحو یلت بگیرن؟ صورت مهبد سرخ شد .دیگر حرفی
نزد .ونوس با خ شم به آنها نگاه می کرد .و یدا گفت :خب شما هم می اومدید
پیش ما!
 شما که مذاکره خصوصی داشتید خانم! حاالم لطفا مزاحم نشید چون ما هممذاکرات مهمی داریم.
 در مورد چی؟ مطمئن باشید ربطی به غیبت های شما نداره! کی گفته که ماغیبت می کردیم؟ کالغه!ونوس پرسید :چی شده لیلی خانم از خونه دراومده.
آخه بنده رفتم و ر سما دعوت شون کردم ،ای شون هم قدم رنجه فرمودن و منزلمحقر ما رو منور کردن .مانیا وارد اتاق شد و گفت :بچه ها بیاید میوه بخورید.
مانی با شیطنت د ستش را برای بچه ها تکان داد و گفت :بای ،ما وقت نداریم
لحظه های گرانبهامون رو با شما بگذرونیم .و همراه لیلی از جلوی پنجره دور
شررد و کنار مانیا نشررسررت .مانیا گفت :یه ذره جلوی اون زبونت رو بگیر ،می
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دونم فردا خاله آذر می یاد اینجا که مانی به و یدا این جوری گفته و به ونوس
اون جوری گفته .مانی با شنیدن این حرف بلند شد و دوباره جلوی پنجره رفت
و فریاد زد :آهای دختر خاله ها! حاال نرید شکایت منو به خاله بکنید و صبح
بفر ستیدش اینجا! مانیا و لیلی به هم نگاه کرند و زدند زیرخنده .مانی برگ شت
و در حالی که می نشست گفت :این حسن ختام برنامه امشب.
مادرجون س رینی را که حامل قرآن و آب بود بلند کرد و با لبخند به چهره دو نوه
جوانش نگاه کرد .او بغد خود را پشررت این لبخند پنهان کرده بود ،درسررت
مثل بقیه! فقط دو مادر بودند که نمی توانستد اشک های خود را مهار کنند.بعد
از مهبد ،مانی هم قرآن را ب*و*سرر ید و از زیر آن گذشرررت .برای آخرین بار
برگشت و گفت :بچه ها نامه یادتون نره.
او در واقع به لیلی سررفارش می کرد اما ونوس در جوابش گفت :هفته ای یه
نامه .ما شین حرکت کرد و مادرجون کا سه آب را پ شت سر آنها پا شید و زیر
لب دعا کرد .مانی باز هم برگشت و به لیلی نگاه کرد .لیلی هم با نم چشمانش
او را بدرقه کرد .با رفتن آنها گو یا تمام هیاهو و شادی هم رفته بود .دخترها آرام
آرام از هم جدا شررردند و بسرروی خانه های خود رفتند اما لیلی خودش را به
آالچیو رساند .روی تنه درخت نشست و بی صدا بغضش را خالی کرد .بعد
از رفتن او دقایو برایش به کندی می گذشرررت و لحظه ها را با دلتنگی می
گذراند .بیشتر اوقات به آالچیو می رفت و نامه های او را چند بار می خواند و
برایش نامه می نو شت .حاال دیگر هر وقت برای دیالیز به بیمار ستان می رفت
یاد همان روز زیبایی می افتاد که او به عشررقش اعتراف کرد .پاییز به پایان خود
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نزدیک می شررد و زم*س*تان قدم به قدم می آمد تا جای او را پر کند .لیلی بی
تاب تر از همی شه کنار پنجره نشسته و به ریزش برگ های رنگی باغ خیره شده
بود .شررب گذشررته خواب مانی را دیده بود و حاال با نگاهی منتظر به خیابان
مشررجر باغ خیره شررده بود .هر لحظه انتظار داشررت او را ببیند که مشررتاقانه به
سو یش می آمد.
صرردای خنده دخترها توجه اش را جلب کرد .پنجره را باز کرد و به آن سرروی
درختان عریان خیره شد .ونوس و و یدا همراه مانیا به آن سو می آمدند .مانیا با
دیدن او دستی تکان داد و گفت :سرما نخوری! پنجره را بست و به سالن رفت
تا بفهمد آنها برای چه آمده اند .مطمئنا از مانی خبری داشتند .سالم کرد .مانیا
با مهربانی جواب سالمش را داد و صورتش را ب*و* سید .ونوس د ست های
مادرجون را گرفت و با هیجان گفت :مانی برای همه مون نامه داده .نگاه لیلی
روی لب های او تابت شد .مادرجون پرسید :حاال چی شده که اومدید اینجا؟
مانیا جواب داد:
آخه مانی برای من نوشررته که نامه ها رو توی جمع به بچه ها بدم تا با صرردای
بلند بخونن .مادرجون با لحن خاص ری گفت :عجب! ضررربه ای به در خورد و
مهشید وارد شد و با اخم گفت :خیلی بی معرفتید ،از وقتی که مهبد رفته دیگه
منو به حساب نمی یارید.
 سالم .صدای مادرجون توجه او را جلب کرد .با شرمندگی سالم کرد و روییکی از مبل ها نشررسررت .ونوس با بی تابی انگشررتانش را جلوی سررینه به هم
قالب کرد و گفت :تو رو خدا زودتر نامه ها رو بده ،طاقتمون تموم شررد .مانیا
لبخندی زد و پاکتی را بسوی مهشید گرفت و گفت :بیا مهشید این نامه توئه.
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ونوس معترضانه پرسید:چرا اول نامه اون؟
 مانی اینطور نوشته .مه شید با چهره ای فاتح پاکت را گرفت و باز کرد .کاغذتا شررده درون آن را گشررود و نظری به آن انداخت .و یدا گفت :قراره با صرردای
بلند بخونی! مهشید نگاهی به او انداخت و این گونه خواند:
سررالم مهش رید عز یزم .با شررنیدن این جمله ابروهای ونوس در هم گره خورد و
چشمان متعجب و یدا گشاد شد .مه شید با گونه هایی گل انداخته به مانیا نگاه
کرد و او پرسید :همین؟
 نه! پس بخون! او دوباره شروع به خواندن کردبرایت آرزوی سالمتی دارم .چون می دانم تو همی شه از همه عقب می مانی و
طبو معمول دیر می رسی از مانیا خواستم اول نامه تو را بدهد .غرض از نوشتن
این نامه این بود که بگو یم مهبد جان هم مثل شما بی شتر اوقات دیر سر کالس
می ر سد و اگر کمک های بنده نبا شد نمی تواند واحدهای در سی اش را پاس
کند پس از همین حاال پدر و مادر گرامی تان را آماده پذیرش این خبر ناگوار
کنید.مانی
شلیک خنده و یدا و ونوس بلند شد .مه شید با دلخوری نامه را تا کرد و گفت:
بی مزه!
مانیا نامه دوم را به دسرت و یدا داد .و یدا با حوصرله سرعی داشرت پاکت را باز
ّ
کند  .ونوس پاکت را گرفت و گفت :اه ،بده به من ببینم .سررپس سررر پاکت را
گشود و نامه را بیرون کشید و به دست او داد.
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مان یا با تاک ید گفت :با صررردای بلند و یدا جان! و یدا لبخندی زد و شررروع به
خواندن کرد.
 سالم و یدای تپل و مپل و بی دست و پای خودم.مان یا دسررتش را جلوی دهانش گرفت و نگاه خندانش را به لیلی دوخت .اما
لیلی دستش را روی سینه ی بی تابش گذاشته بود و متوجه او نبود .و یدا نامه را
به دست ونوس داد و گفت :انگار مسخره مون کرده.
مادرجون گفت :شررما می دونید اخالق مانی چه جوریه! خواسررته دل تنگیشرو
این جوری مخفی کنه ،حاال بخون ببینم چی نوشررته .و یدا دوباره نامه را گرفت
و ادامه داد:
 شرررمنده ام که نتونسررتم در این پاکت کوچک چیزی بگذارم که از دیدنشچشمان زیبایت برق بزند اما به محد برگشتن تو را به یک کافی شاپ دعوت
می کنم و رضایتت رو جلب می کنم .مانی
این بار صدای خنده مه شید در ف ضای خانه پیچید .ونوس بی قرارتر از آن بود
که متوجه ناراحتی خواهرش شررود .بنابراین دسررتش را بسرروی مانیا دراز کرد و
گفت :حاال نوبت منه .مانیا پاکت سوم را به او سپرد و او زودتر از بقیه شروع
به خواندن کرد:
 سالمی به گرمی آفتاب ،به رو شنایی رو یایی مهتاب ،و به آبی بیکران دریا بهتنها ونوس آسررمان زندگیم .گونه های سررپید ونوس به رنگ گل های قالی در
آمده و غبار اندوه روی چشمان منتظر لیلی پاشیده شد.
مادرجون با شرروق گفت :بقیه اش .ونوس با غرور خاص ادامه داد :که اگر نبود
نمی دانم خاله عز یزم چه اسررمی برای دخترشرران انتخاب می کردن و سررالمی
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دیگر به ونوس دختر خاله همیشه متکبرم که نمی دانستم برایش چه بنو یسم اما
این دو خط را نوشتم تا جلوی بقیه ضایع نشود .همیشه به یاد من باش .مانی
صرورت ونوس از شرعله های خشرم رنگ دیگری گرفت .اما هیچ کس جرات
خندیدن نداشت .جز مادرجون که با خنده گفت :فداش بشم که انقدر شیرین
زبونه .سپس رو کرد به مانیا و پرسید :ننوشته کی برمی گردن؟
 برای من چیزی ننوشررته اما فکر کنم بعد از امتحاناتشررون بیان .بعد پا کتسفیدی را روی د ست های لیلی گذا شت که نگاه ها را به دنبال خود ک شید.
مه شید نی شخندی زد و گفت :باز کن ببینم برای تو چی نو شته؟ لیلی نظری به
مادرجون انداخت وسررپس در حالی که سررعی می کرد لرزش دسررت هایش را
مخفی کند پاکت را گ شود و نامه را در آورد .قلبش مثل پرنده ای ا سیر در کنج
سینه میپرید و نفسش سنگین شده بود .وقتی نامه را باز کرد چشمانش از اشک
پرو خالی شد .ونوس با حرص گفت :بخون دیگه!
لیلی نرم و آهسررته چنین خواند :یا رب تو مرا به روی لیلی هر لحظه بده زیاده
میلی از عمر من آنچه هسرررت برجای بسررتان و به عمر لیلی افزای یا رب به
خدای خداییت وانگه به کمال پادشاییت کز عشو به غایتی رسانم کو ماند اگر
چه من نمانم پرورده عشو شد سرنوشتم بی عشو مباد سرنوشتم بی قرارترین
عاشو دور از خانه .مانی
سررکوتی سررنگین فضررای خانه را پر کرد .سررکوتی که بار آن روی شررانه های
ضررعیف لیلی نشررسررته بود .مانیا برای کمک با او بلند شررد و گفت :بهتره بریم
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جواب نامه ها رو بنو یسرریم .مهشررید و و یدا با نگاه هایی متعجب و ونوس با
چشمانی آ کنده از خشم بلند شدند .مادرجون گفت :بشینید چایی گذاشتم.
ونوس با لحن طعنه آمیز گفت :نه بهتره بریم که خلوت عاشررفانه شررما به هم
نخوره .و بعد از یک پوزخند ادامه داد :زهی خیال باطل! لیلی نگاه آرامش را به
صورت او دوخت و با سکوت زیبایش قضاوت ناعادالنه او را محکوم کرد.
***
بار دیگر صدای شادی و هیاهوی بچه ها درون باغ پیچیده و فصل زم*س*تان
را به ل طافتی ب هاری زی نت داده بود .سرروال های پی در پی دخترها مه بد را
حسرررابی سررر ذوق آورده بود و او تند تند پاسرر م یداد .اما مانی با لبخندی
شیطنت آمیز آنها را تماشا می کرد .مهشید از او پرسید :مگه تو با مهبد نبودی؟
 بودم! پس چرا حرف نمی زنی؟ وکیل گرفتم برای چی؟ مهبد گفت :ولش کن بابا ،با این اخالق گندش شبو روز منم خراب کرده بود.
 وا؟ اخالق داداش من گ نده؟ هر کی ندو نه ما که می دونیم مانی چ قدرخوش اخالقه.
 آره جون خودش ،از روزی که رفتیم تا همین یک سررراعت پیش که اومدیمحتی یه لبخند کوچولو هم برای دلخوش ری من نزد .همه با تعجب و ناباوری به
مانی نگاه کردند .مانی از روی نیمکت بلند شد و گفت :من که حسابی سردم
شده می رم خونه.
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 دیدید! از این رو به اون رو شررده ،انگار اون مانی رو دزدیدن و یه مانی دیگهجاش گذاشتن .مانی خم شد و آهسته در گوش او گفت :مواظب حرف زدنت
باش وگرنه بدجوری زیر آبت رو می رنم.
مهبد لبخندی زد و ملتمسانه گفت :چاکرتم هستم داداش.
 حاال سررر این مزاحما رو گرم کن تا من یه کم آسرروده باشررم ،هر چند تو ازخداته که من نباشم و...
 من که گفتم چشم ،حاال بفرما برو استراحت کن .مانی نظری به صورت تکتک دخترها انداخت و سپس شانه هایش را باال انداخت و بعد از یک نی شخند
برگ شت وب سوی خانه شان که همه آنجا ح ضور دا شتند راه افتاد .ونوس بلند
شد تا دنبال اد برود که مهبد دستش را گرفت و گفت :کجا؟
ونوس دستش را از دست او بیرون کشید و گفت :ولم کن ببینم .بعد بسوی او
دو ید و در حالی که کنارش قدم برمی دا شت پر سید :معنی این نی شخند چی
بود؟
 به خودم مربوطه! اتفاقا به من مربوطه! برو بابا حوصله ندارم. نه! مثل اینکه واقعا عوض شدی! آره عوض شدم. نکنه خیال می کنی چون رفتی دان شگاه و وارد یه دنیای تازه شدی دیگه بایداز باال به بقیه نگاه کنی! مانی ای ستاد و با خ شم به او نگاه کردو گفت :آدمی که
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با این چیزها بخواد به خودش ارزش بده اصررال آدم نیسرررت .تو هم بهتره این
مغزت رو یه کم شستشو بدی تا فکرهای پلیدش از بین بره.
ونوس این بار با تمنا پرسرید :مانی چی شررده؟ چرا ناراحتی؟ چرا انقدر عوض
شدی؟
 خیلی دلت می خواد بدونی؟ آره! پس بیا اینجا تا بهت بگم .دست او را گرفت و دوباره بسوی بچه ها برگشتند.او را هم کنار بقیه کنار نیمکت نشرراند و با لحنی اندوه بار گفت :این که مهبد
می گه از وقتی از رفتیم ش ریراز من تغییر کردم بله درسررت می گه اما این یه امر
طبیعیه ،آدمی که هیچ وقت از خانواده اش دور نشده یه دفعه مجبور بشه تک و
تنها بره جایی دور زندگی کنه ،خب ناراحت می شه اما در مورد االن باید بگم
وقتی آدمای بی احسرراس و بی عاطفه ای مثل شررماها رو دور و برم می بینم از
زندگی و از این دن یا حالم بهم می خوره،لیلی بی چاره از دیشرررب تا حاال روی
تخت بیمارستان افتاده و درد می کشه اون وقت شما ،این جا نشستین و خیلی
راحت می گید و می خندید.
مهشررید گفت :خوب چه کار کنیم؟ بشررینیم و گریه کنیم؟ مانی نفس عمیقی
کشید و بخار دهانش را در هوای سرد زم*س*تانی دمیده و گفت :نخیر برید و
بر*ق*صید .ونوس گفت :آخه با غصه خوردن ما که حال اون خوب نمی شه.
 منم نگفتم شما بشینید و غصه بخورید ،فقط اگه به ظاهر هم شده می تونیدطوری رفتار کنید که اون پیرمرد و پیر زن بیچاره رو نرنجونید.
 -مگه ما چه کار کردیم؟
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 هیچی اصال حرف زدن با شما بی فایده ست .بار دیگر برگشت و با قدم هایبلند از آنجا دور شررد .وقتی وارد سررالن شررد صرردای نگران آقاجون در گوش
هایش پیچید :حاال دیگه باید هفته ای سره روز ببریمش بیمارسرتان ،و ضعش
روز به روز بدتر می شه.
 طفلکی خیلی ضعیف شده.. دیشب چرا حالش بد شد؟ نمی دونم ،دیروز حال خوشی نداشت .نه ناهار خورد ،نه شام ،وقتی هم میخواسررت بره بخوابه یه دفعه از حال رفت .فریبا نظری به سرراعت انداخت و
گفت :پس کی می خواید برید دنبالشون؟
فرهاد گفت :حتما سیمین حسابی خسته شده ،من می رم بیارمشون .مانی جلو
رفت و دسررتش را بسرروی او دراز کرد و گفت :سرروئیچ رو بد ید من می رم
دنبالشون.
 اما تو تازه از راه رسیدی ،خسته ای! می خوام به این بهونه گشررتی هم بزنم .فرهاد سرروئیچ را به او دادو گفت:احتیاط کن.
 چشم  ،با اجازه .از دو ساعت پیش که وارد باغ شده بود فقط منتظر دیدار اوبود اما مانیا خبر داد که او شب گذشته دچار ضعف شده و حاال در بیمارستان
به سررر می برد .با شررنیدن این خبر نگران تر از گذشررته و بی تاب تر از همیشره
بسوی او می رفت تا باز هم نگاهش را در نگاه او بدوزد و جان بگیرد .پله های
بیمارسررتان را دو تا یکی باال رفت و وارد کریدور شررد .بسرروی اطالعات رفت
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وشماره اتاق او را پرسید .برگشت و بسوی اتاقی که پرستار گفته بود راه افتاد اما
ناگهان حس کرد پاهایش سست شده و قدرت حرکت ندارد .از شوق دیدار او
خون در رگ هایش منجمد گشته بود و تنها قلبش به شدت می تپید .لب هایش
به طرز محسرروسری می لرزید و عرق سررردی از تیره پشررتش راه گرفته بود .این
اولین بار بود که از هم دور شرررده بودند و حاال که دو باره می خواسرررت با او
روبرو شود شرمی ناخوا سته بروجودش ن ش سته بود و دلش را بیش تر از پیش
می لرزاند .به هر ترتیبی بود خودش را به اتاق مورد نظر رسرراند .آب دهانش را
مثل گلوله ای سخت و محکم از گلو پایین فرستاد و در آستانه در ای ستاد ،تمام
وجودش با د یدن او به ارتعاش درآمد .لیلی با چشررمانی منتظر به در نگاه
میکرد .مانی هم تمام اح سا سش را با چ شمانش به او تقدیم کرد .قطره ا شک
درشررتی از گوشرره چشررم بیمار او پایین چکید .مانی با بغد جلو رفت و کنار
تخت ای ستاد .انگ شتان باریک او را آه سته لمس کرد و به زور سالم کرد .لب
های بی رنگ لیلی به سختی از هم باز شد و چرسید :باالخره اومدی؟
سرررش را به عالمت تایید تکان داد و گفت :دلم نمی خواسررت تو رو این جا
ببینم.
 رفتنی یه روز باید بره. لیلی خواهش می کنم! تو چرا گریه می کنی؟ دلم برات یه ذره شده بود. خونه هم رفتی؟ -از اونجا اومدم.

wWw.Roman4u.iR

66

 آقاجون ناراحته؟ خیلی نگرانته! شدم مایه دردسر. ما همگی دوستت داریم ...راستی زن دایی کجاست؟ رفته حسابداری. پس تو چرا بلند نمی شی؟ آخه منتظر بودم. ِا ،ببینم منتظر کی بودی؟ لیلی لبخندی زد و در حالی که سعی دا شت بلندشود گفت :منتظر یه آقای بد قول.
 واقعا شرمنده ام ،دیروز بلیت گیرمون نیومد. آقا مانی شمایی؟ صدای زن دایی توجه ا شان را جلب کرد .مانی ب سوی اوبرگشت و سالم کرد.
 سالم آقا ،رسیدن به خیر. سالمت باشید .زن دایی بارانی لیلی را برداشت و به دست او داد و گفت: ب یا پسرررم کمکش کم بپوشررره .مانی بارانی را بسرروی لیلی گرفت و او بدننحیفش را میان آن پیچید و گفت :ببخشید سیمین جان ،حسابی اذیتت کردم.
 دیگه این حرفو نزن که دلخور می شررم ،می دونی که به اندازه فرید دوسررتتدارم.
هر گاه از داخل آینه ماشین به او نگاه می کرد نگاه خسته اش را متوجه نقطه ای
دور می دید .غم سنگینی بر نگاهش ن ش سته بود و گهگاه ابر گریه بر آن سایه
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می انداخت .دلش از دیدن غم نگاه او می گرفت و آرزو می کرد ای کاش می
توانست تا همیشه کنارش بماند اما فرصت با هم بودن کم بود و شاید هم دفعه
بعد ...از تصررور این لحظه عذاب آور وهم کرد و دعا کرد بدون او زنده نماند.
شب چادر سیاهش را روی پیکر سرد شهر ک شیده و خواب چ شم ها را ربوده
بود اما او غمگین تر از آن بود که بتواند بخوابد .هنوز احسررراس خال می کرد
زیرا از نگاه لیلی سیر نگشته بود .سوز زم*س*تانی از میان شاخه های عریان
درختان می گذشرررت و بر صررورتش دسرررت می کشررید .دانه های ریز برف
ر*ق*ص کنان بسرروی زمین می آمدند و نو ید صرربحی برفی و سررفید را می
دادند .پشت پنجره اتاق ای ستاد .دختر رو یاهایش آن سوی پنجره خوابیده بود و
او از روزی می تر سید که این اتاق پری کوچک خود را برای همی شه از د ست
بدهد .اشک های داغ بر صورتش فرو ریختند .در افکارش غوطه می خورد که
پنجره باز شرررد و او با چهره ای زرد و بدنی نحیف در پیراهنی بلند روبرو یش
قرار گرفت .او هم گریه می کرد .آهسته پرسید :تو بیداری؟
 مثل تو!  -چرا گریه می کنی؟ چون تو گریه می کنی! مانی اشررک هایش را پاگ کرد و لبخندی تل بر لبآورد و گفت :دیگه گریه نکن.
 می خوام اما نمی تونم.چرا؟ می ترسم! -از چی؟
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 از روزی که نباشم و فراموشم کرده باشی! دست هایش را جلو برد تا بازو یشرا بگیرد و فریاد بزند  :نه تو نباید بمیری! اما د ستهایش بی حرکت ماندند .کنار
پنجره به دیوار تکیه داد و با سینه ای بغد کرده گفت :قول می دم دفعه بعد که
اومدم هر جور شده یه کلیه برات پیدا کنم.
 شاید دفعه بعدی وجود نداشته باشه! می خوای عذابم بدی؟می خوای بازم اشکامو ببینی؟ می خوام حقیقت رو باور کنی! حقیقت فقط تو یی لیلی نازم. شاعر شدی؟ عاشو تر شدم. عاشو باید صبور باشه. معشوق نباید عاشو رو ناامید کنه. وقتی امیدی نیست! مگه خدا رو فراموش کردی؟ هرگز! مانی دوباره روبروی او ای ستاد و گفت :شب و روز دعا میکنیم و ازشکمک می خوایم ،اون صدامون رو می شنوه ،آخه اون عاشقا رو خیلی دوست
داره .در میان گریه لبخندی کم رنگ بر لب های کوچک او نقش بسررت .مانی
دست هایش را روی تکیه گاه پنجره گذاشت و صورتش را جلو برد و در حالی
که نفس های گرمش صورت او را نوازش می داد گفت :حاال برو بخواب پری
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کوچولو من .لیلی پنجره را بسرررت و مانی با خ یال چهره آسررمانی او رفت تا
خودش را به دست رو یاهای زیبا بسپارد.
ونوس با هیجان کوله پشتی را داخل صندوق عقب گذاشت و از مهبد پرسید:
پس بقیه کجا رفتن؟
 رفتن بقیه وسایل رو بیارن .و یدا در ماشین را باز کرد و در حالی که سوار میشد گفت :من که سردمه ،نمی تونم اینجا بای ستم .اما ونوس با شادی ب سوی
بچه ها که هر کدام وسیله ای را می آوردند دو ید و خواست به مانی کمک کند
که مان یا گفت :ونوس جان ب یا این فالسرررک چایی رو بگیر تا نیفتاده .ونوس
نظری به مانی انداخت و بسرروی مانیا رفت و در همان حال پرسررید :پتو برای
چی آوردی؟
 برای لیلی. مگه اونم می خواد بیاد؟ می خوایم ببریمش. اما... هیس مانی ناراحت می شه .ونوس ابروهایش را در هم کشید و دوباره به مانینگاه کرد .او وسررایلی را که در دسررت داشررت به مهبد داد و بسرروی سرراختمان
آ قاجون ر فت .مان یا گ فت :من که به پاترول دا یی فر هاد اطم ی نان
ندارم ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ،کاش با ماشین های خودمون می رفتیم.
ِ

 کلی زحمت کشیدیم تا دایی رو راضی کردیم حاال تو ناز می کنی؟ به نظر من که اینجوری بهتره ،همگی تو یه ماش رین می ش رینیم بیشررتر خوشمی گذره؛ البته اگه اون دختره رو نمی بردیم بهتر بود .مان یا نگاه تحقیر آمیزی
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به مهشررید که این حرف را زده بود انداخت و گفت :اون بیچاره که به اندازه یه
بچه هم جا نمی گیره.
 اگه یه موقع سرررما بخوره یا حالش بد بشرره کی می خواد جواب آقاجون روبده؟
 منم از این مسررئله می ترسرر یدم اما مانی می گه اگه اون ن یاد منم نمی یام.ونوس با خشررم در ماشررین را باز کرد و سرروار شررد .و یدا با تعجب به چهره
برافروخته او نگاه کرد و پرسید :چیه؟ چرا انقدر عصبانی شدی؟
ونوس دهانش را کج کرد و با ادای مان یا گفت :مانی می گه اگه اون ن یاد منم
نمی یام!
 کی؟! اون دختره مردنی! مگه اونم می خواد بیاد؟ بله! این طور که معلومه ا صل کاری ای شونن ،اگه سرکارخانم ت شریف نیارناصال خوش نمی گذره.
 اگه حالش بد بشه چی؟ بهتر! می میره و از شرش راحت می شیم .و یدا با چ شمانی از حدقه درآمدهبه خواهرش نگاه کرد و پرسید :این حرفو که جدی نزدی؟
ونوس نفس عمیقی کشید و گفت :درسته که ازش خوشم نمی یاد اما راضی به
مرگش نیستم.
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 اخماتو باز کن بذار امرور بهمون خوش بگذره .ونوس لب هایش را غنچهکرد و بعد از چند لحظه لبخندی زد و گفت :درسررته! اگه مانی بفهمه من
عصرربانی هسررتم بیشررتر سررربه سرررم می ذاره .اما مانی غمگین تر از آن بود که
متوجه کسری جز لیلی باشررد .حرف های شررب گذشررته ترسری عمیو بر دلش
انداخته و او را از آینده بیمناگ ساخته بود .با این حال سعی دا شت کاری کند
که به او حسرررابی خوش بگذرد .مرتب با لبخند نگاهش می کرد .برایش میوه
پوست می کند،پتو را روی پاهایش می کشید .به خاطر او اصال از ماشین پیاده
نشررد و در بازی ها شرررکت نکرد و وقتی هم او تحت تاتیر داروهایش خوابید
سرش را به صندلی جلو تکیه داد تا چهره خی سش را از دیگران مخفی کند اما
در تمام این مدت دو چشررم کنجکاو کارهایش را با دقت تحت نظر داشررتند.
ونوس که حاال از آمدنش ح سابی اح ساس پ شیمانی می کرد با دو سی جگر
بسوی ماشین رفت .در را که باز کرد مانی سر بلند کرد تا ببیند کی ست .ونوس
با دیدن اشک های او حیرت زده شد .مانی اشک هایش را پاگ کرد و پیاده شد
و در را آرام بسرررت .ونوس بازهم متع جب به او ن گاه می کرد و از خود می
پرسید؛«آیا مانی واقعا عاشو شده؟» مانی یکی از سی ها را از دست او گرفت
و گفت :بخور سرد می شه! هر دو کنار هم آه سته راه افتادند .ونوس سوال های
بی جواب زیادی دا شت اما از طرح آنها می تر سید .مانی تکه های جگر را در
دهانش می گذاشررت اما از حالت چهره اش معلوم بود اصررال طعم آن را نمی
فهمد .باالخره ونوس با تردید ب سیار پر سید - :باور کردنی نی ست! مانی روبرو
او ایسررتاد و نگاه افسرررده اش را به نگاهش دوخت .ونوس به سررختی پرس رید:
دو ستش داری؟ مانی که دیگر دلتنگی در گلو یش ن ش سته بود به عالمت مثبت
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سرررش را ت کان داد و به زور گ فت :اگه ...بمیره منم می میرم .ونوس دو باره
پرسید :چرا زودتر نگفتی؟
 چه فرقی می کنه؟ حاال که می بینی دنیا رو سرمون خراب شده و داره اونو بابیماری و منو از غصه اون خفه می کنه.
 یعنی هیچ کاری براش نمی شه کرد؟ فقط پیوند کلیه که اونم قحط شده! آقاجون می گفت اگه الزم باشه می ره اونجایی که کلیه قاچاق میکنن! این کارم اشتباهه! وقتی چاره ای نباشرره! مانی نگاه ابری اش را از او دزدید تا اشررک هایش رانبیند .ونوس لبخندی زد و گفت :ناامید نباش خدا بزرگه!
 منم به لیلی همین حرفو زدم ولی خیلی ناامیده! ای کاش تو مجبور نبودی بری ،از وفتی تو رفتی حالش بدتر شررده .مانی باد ست های لرزان و نگاهی غمبار ب سوی ونوس رفت .ونوس به صورت رنگ
پریده او خیره شررد .مانی ملتمسررانه گفت :قول بده وقتی من نیسررتم مراقبش
باشی.
 ولی من... می دونم دلت چ قدر پاگ و مهربونه ،قول بده ونوس ،قول بده! ونوس بابغد سرش را پایین انداخت و گفت :مانیا مواظبشه!
 می دونم اما من دلم می خوادتو بیشتر مواظبش باشی. -تو می ترسی من اذیتش کنم؟
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 می خوام مثل من دوسررتش داشررته باشری! ونوس سرررش را بلند کرد .چشررمهایش را بست و گفت :قول می دم .مانی که گو یا تا قبل از این از مسئله نگران
بود نفس راحتی کشید و گفت :متشکرم.
بار دیگر روزهای دوری و تنهایی از راه رسیدند ،با این تفاوت که این بار برنامه
های متنوع ونوس از قب یل جمع کردن بچه ها در اتاق لیلی ،تعریف خاطره،
انجام کارهای دسررتی ...،باعث می شرردند لحظات طوالنی راحت تر و زودتر
ب گذر ند .روزهای آخر زم*س* تان بود که خبر آ مدن مسرررافری از راه دور
ه یاهو یی تازه به پا کرد .مان یا با هی جان غیرقابل وصررفی خودش را به لیلی
رساند .با ذوق او را به سینه اش فشرد و گفت - :لیلی ،لیلی جان ،اون داره می
یاد .لیلی که زیر فشار دست های او احساس خفگی می کرد پرسید :کی؟ کی
داره می یاد؟
مانیا او را رها کرد و دور اتاق چرخی زد و ر*ق*ص کنان گفت :عشررو من داره
می یاد ،وای! نمی دونم چه شکلی شده اما هر چی که باشه و هر جور که باشه
بازم فرقی نداره ،چون من عاشقشم ...لیلی ،تو که می فهمی من چی می گم؟
 بهت تبریک می گم. برای چی؟ برای همین دیگه! ولی حاال که چیزی مشخص نیست! اما من مطمئنم اونم تو رو دوست داره! وقتی بیاد و تو رو ببینه... وای لیلی! دیگه نگو وگرنه از خو شحالی غش می کنم،آخ! را ستی یادم رفتبگم ،مانی زنگ زد و گفت از طرف من از لیلی عذر خواهی کن و بگو اگه نامه
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ننوشررتم به خاطر اینه که هفته آینده می یام تهران .لیلی تا آن لحظه از شررادی
مانیا لذت می برد این بار با شنیدن خبر آمدن مانی در رو یاهای شیرین خودش
غرق شد و ت صو یر چ شمان مهربان او در نظرش جان گرفت .آفتاب برخالف
گذشررته ها با چهره ای بشرراش درون باغ راه می رفت و مثل بقیه انتظار ورود
فر ید را می کشرر ید .بعد از لیلی و مانی ،فر ید هم جای گاه خاصرری در دل او
داشت و همه این موضوع را می دانستند .مادرجون پنجره را باز کردو گفت :آقا
حاال بیاید خونه ،سرررما می خورید .آقاجون لبخندی کم سررابقه زد و عصررای
خوش نق شش را در د ست هایش جابه جا کرد و ب سوی ساختمان خانه فرهاد
که همه آن جا جمع شده بودند رفت .سیمین بی تاب تر از بقیه دست هایش را
به هم می فشرررد و مرتب به سرراعت نگاه می کرد .فریبا گفت :دلم دیگه طاقت
نداره ،تمام اون سالها یه طرف این چند ساعتم یه طرف.
مانیا دور از چشررم بقیه روی مبل کنار پنجره نشررسررته و نگاهش را به در باغ
دوخته بود .او هم آرام و قرار نداشررت اما باید احسرراسررش را مخفی می کرد تا
کسرری چیزی نفه مد .در این م یان فقط لیلی بود که از غوغای درون او خبر
داشت و احساسش را می فهمید .صدای زنگ تلفن مثل خروس بی محل نگاه
های اخم آلود را ب سوی خود ک شید .ونوس که کنار تلفن ن ش سته بود گوشی را
برداشت :الو
 سالم. .... -خوبم ،اونم خوبه ،بله ممنون همه خوبن ،شما چطورید؟
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 .... هنوز نیومدن. .... نمی دونم. .... باشه حتما بهت زنگ می زنیم. .... چشم ،نمی خوای با مامانت حرف بزنی؟ .... باشه ،باشه خدا حافظ .سیمین با اضطراب پرسید :کی بود؟ مانی! چی کار داشت؟ می خواست بدونه آقا فرید رسیده یا نه؟اینبار صدای زنگ ساختمان و به دنبال آن صدای پر هیجان آقا حیدر سرایدار
قلب ها را به وجد آورد .همه به دنبال هم از ساختمان خارا شدند اما لیلی از
ترس سرمای بیرون سر جایش نشست و به آنها نگاه کرد .سیمین با آ*غ*و*شی
گ شوده و چ شمانی ا شک آلود ب سوی پ سرش دو ید .فریبا و آذر هم به دنبال او
رفتند .مهشرر ید دسرررت مادرش را فشرررد و با بغد گفت - :چه صررحنه ی
رمانتیکی! فرید بعد از ب*و*سرریدن صررورت مادرش بسرروی آقاجون رفت.
دسررت او را میان دسررت هایش گرفت و با چشررمانی پر از اشررک گفت - :دلم
واقعا براتون تنگ شده بود .مادرجون پرسید :برای غرغرهایش؟ فرید با شادی
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بسوی او رفت و در آ*غ*و*شش کشید و گفت:مادرجون شیرین زبونم قربونت
برم.
دخترها در حالی که دسررتهای ی کدیگر را گرفته بودند سررالم کردند .فر ید
ابروهایش را باال برد و سرروتی زد و گفت :ماشررراالله چه خانم های جوان و
زیبایی! دخترها به هم نگاه کرده و خندیدند .فرید با انگ شت به و یدا ا شاره کرد
و گفت :تو باید و یدا باشی.
 از کجا فهمیدی؟فرید لپ هایش را باد کرد و گفت :این جوری! باز هم دخترها خندیدند.
ونوس پرسید :منو چی؟ یادت می یاد؟
فرید چ شمهایش را ریز کرد و گفت :این چ شمهای کنجکاو و پر از سوال فقط
مال یه نفر می تونه باشرره اونم ونوسرره! ونوس ابروهایش را باال برد و با حیرت
گفت - :آفرین .مهشید پرسید :پس من چی؟
این بار فرید به او نگاه کرد و گفت :تو مهش ریدی چون چشررمای مانیا باید مثل
چشم های مانی رنگ غروب باشه!
مانیا که عقب تر ای ستاده بود با شنیدن این حرف هیجان زده شد اما با متانت
همیشررگی جلو آمد و سررالم کرد .فرید با نگاهی تحسررین برانگیز گفت:می
دونسررتم برای خودت خانمی شرردی اما تصررورش رو هم نمی کردم انقدر زیبا
شده باشی!
مانیا که حس می کرد در حال بی هوشی است به خودش نهیب زد؛«آروم باش
دختر،خودت رو نباز» به سختی لبخندی زد و ت شکر کرد .فرهاد سرحال تر از
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همیشه دست او را گرفت و گفت :تست هوشه؟ بسه دیگه بریم خونه .و او را با
خود به خانه برد .فر ید در حالی که می خندید گفت:یواش تر با باجون ،االن
می خورم زمین ،نکنه می خوای همین روز اول...
 با دیدن دختری که تنها درون سررالن نشررسررته و در عالم رو یا غرق شررده بودادامه سخنش را فرو خورد و آهسته پرسید :اون لیلی نیست؟
فرهاد هم آهسته جواب داد :بله اونم عز یز دردونه ی آقا جونه.
فرید آرام ب سوی او رفت .کنارش ای ستاد و به نیم رخ مینیاتوری اش خیره شد.
لیلی که حضررور او را حس کرده بود به خودش آمد و با دیدن او با عجله بلند
شد و سالم کرد .فرید لبخندی زد و گفت :سالم لیلی خانم ،مثل این که فقط
شمااز اومدن من خوشحال نشدید.
 این چه حرفیه؟ من ...مادرجون به کمک او شررتافت و گفت :اتفاقا اون هممثل بقیه خیلی خیلی خوشررحاله ،فقط به خاطر سرررما نذاشررتیم بیاد بیرون.
اخالق و رفتار فرید کامال شبیه مانی بود فقط با این تفاوت که او جوانی سرد و
گرم چشرر یده بود و با تجربه بود اما مانی جوان تر و خام تر بود .چشررم های
خندان و حرکات تند و سررریع او توجه دخترها را سررخت به خود جلب کرده
نمود و مانیا را بیش تر گرفتار از پیش گرفتار کرده بود .بعدازصرررف شرررام هر
کس ری جایی را برای نشررسررتن انتخاب کرد .مانیا با صررورتی گلگون کنار لیلی
نشست و آهسته گفت:خیلی جذاب تر شده.
 فکر کنم به تعداد رقبات اضافه شده. -نه!
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لیلی با چشررم به دخترها که دور فر ید را گرفته بودند اشررراره کرد و گفت:این
جذابیت توجه اونا رو هم جلب کرده .مانیا نی شخندی زد و گفت :اون موقع که
من براش می مردم اینا هیچی حالیشون نبود.
 من مطمئنم اونم فقط تو رو دوست داره. حیف که از عشو من بی خبره! باالخره متوجه میشه ،عجله نکن. وای لیلی ،اون داره می یاد این جا. پس من برم .مانیا دستش را روی دست او گذاشت و گفت :نه ،خواهش میکنم تنهام نذار .لیلی به صورت رنگ پریده او نگاه کرد و دوباره ن ش ست .فرید
در حالی که لبخند می زد جلو آمد و روبروی آنها ن ش ست و گفت :مثل اینکه
مارو قابل نمی دونید!
مانیا که از شدت هیجان و تحت تاتیر برق نگاه او نمی توان ست حرف بزند به
لیلی نگاه کرد و او گفت :نخواستیم فرصت آشنایی با دیگران رو ازتون بگیریم.
فرید به چ شم های بیمار او خیره شد و گفت :ولی من دلم می خواد بیش تر با
شررما آشررنا بشررم .لیلی با تردید به مانیا نگاه کرد .خوشرربختانه او نگاهش را به
پایین دوخته بود .نمی دانسررت چرا او این گونه نگاهش می کند اما ترجیح داد
اهمیتی ندهد .فنجان چای اش را بردا شت و گفت :سرد شده می رم عوضش
کنم و به این بهانه از آنها دور شد و تنهای شان گذا شت .وارد آ شپزخانه شد و
پشت میز نشست و چایش را نوشید.
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آنجا با خیال آسوده خودش را به دست رو یاهای شیرینش سپرد و به هفته آینده
اندی شید که مانی از راه می رسید و او را غرق در دنیای محبت می کرد .دستش
را زیر چانه زده بود و در تنهایی با خ یاالتش خوش بود که فر ید آمد و یکی از
صررندلی ها را عقب کشرید و در حالی که می نشررسررت گفت :یه چایی عوض
کردن چقدر طول می کشه!
لیلی با تعجب به او نگاه کرد .نمی دانسررت چه باید بگو ید!انگشررتانش را دور
فنجان خالی حلقه کرد و نگاهش را به میز دوخت .فر ید سرررش را کج کرد و
پر سید :شما از من بدتون می یاد؟ با د ستپاچگی گفت :نه ،نه ا صال این طور
نیست.
 اما رفتارتون چیز دیگه ای می گه. رفتارم؟! انگار از حضورم ناراحتید و از من فرار می کنید. این چه حرفیه؟! من...من فقط می خواستم ....اما ادامه سخنش را فرو خوردو منظورش را از تنها گذاشررتن او با مانیا به زبان نیاورد .فرید دو دسررتش را زیر
چانه اش گذاشت و گفت :خب ...می خواستید چه کار کنید؟
 می خواستم چاییم رو عوض کنم. و بعد اینجا تک و تنها بشررین ید و ما رو نبین ید .لیلی نگاهش را در نگاه اودوخت و گفت :شما خیلی زود قضاوت می کنید!
 شررنیده بودم دختر سرراکت و گوشرره گیری هسررتی اما نمی دونسررتم حتی ازمهمونیای فامیلی هم خسته می شی!
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لیلی که از حرف او رنجیده بود گفت :بیماری منو گوشرره گیر و تنها کرده وگرنه
انسان قدرنشناسی نی ستم و آدمایی رو که در تمام این سالها بهم محبت کردن
دوست دارم و هرگز ازشون خسته نمی شم.
 من منظوربدی نداشررتم ،ببخش اگه ناراحتت کردم .لب های لرزان لیلی کهبه هم ف شرده می شد تا جلوی گریه اش را بگیرد ،او را ناراحت کرد و پ شیمان
از رگ گو یی که عادت همی شگی اش بود بسوی لیلی چرخید و با لحنی مالیم
و آهسته گفت :خواهش می کنم منو ببخش ،باور کن منظوری نداشتم.
لیلی با تعجب نگاهش را از دست هایش برگرفت و به صورت او دوخت .فرید
باز هم دسرررت های او را فشرررد و گفت :حاال بخند ،وگرنه از دسرررت خودم
حسررابی عصرربانی می شررم .لیلی که از کارهای او حیرت زده شررده بود گفت:
ولی من از شما ناراحت نیستم.
 پس بخند ،بخند دیگه.به زور لبخندی بر لب آورد و د همان حال آهسررته دسرررت هایش را از بین
د ستهای او بیرون ک شید و زیر میز برد .فرید ابروهایش را باال برد و به حرکات
او نگاه کرد .سررپس با صرردای بلندی خندید و گفت :مطمئنا اگه دسررتات رو
نگرفته بودم چند تا سیلی می زدی تو صورتم.
 اشتباه می کنید ،من آدم گستاخی نیستم. اما کامال مشخصه که از گستاخی من ناراحت شدی. -کار شما اصال گستاخانه نبود.
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 پس چی بود؟ لیلی که دید او دست بردار نی ست بلند شد و گفت :بهتر بریمپیش بقیه.
 من اومدم این جا تا از شر سوال های اونا راحت باشم. در جواب عالقه وافرشرران کار درسررتی نکردید .از این حرف او چشررم هایفرید درخشید .بلند شد و روبه روی او ای ستاد و پرسید :شما از کجا می دونید
اونا واقعا به من عالقه دارن؟
 اگه به رفتارشون با دقت نگاه کنید متوجه می شید. رفتار کدومشون؟ منظورتون چیه؟ منظورم دخترهاسررت ،به نظر شررما کدومشررون بیشررتر از بقیه از اومدن منخو شحال شده؟ لیلی که از سوال او خنده اش گرفته بود گفت :من نمی دونم
ولی فکر کنم همه شون.
 کی از همه بیشتر؟ پیدا کردن جواب این سوال برای آدم باهوشی مثل شما نباید سخت باشه! تو چی؟ تو از اومدن من... ِا ،تو اینجایی پسررر! ورود فرهاد ،لیلی را از دسررت سرروال های بی پرده اینجوان پر شر و شور نجات داد .با عجله از کنار آنها گذ شت و ب سالن رفت.
مانیا هنوز هم یک گوشه سالن تک وتنها ن ش سته بود و فکر می کرد .ب سوی او
رفت و کنارش نشست و پرسید :چه خبر؟
مانیا نگاه متالطمش را به صورت او دوخت و گفت :نزدیک بود از خوشحالی
غش کنم ،تو کجا رفتی؟
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 خواستم اولین فرصت برات فراهم بشه ،حاال بگو ببینم چی گفت؟ در مورد درسم و این که می خوام برای آینده ام چه کار کنم پرسید. همین؟ پس چی؟ همین جوریشم زنگ صداش تمام وجودم رو می لرزوند. انسان وقتی عاشو می شه کنترل رفتارش رو از دست میده... وای لیلی ،من امشب اصال خوابم نمی بره - .بهتره یه آرامبخش بخوری. سر به سرم می ذاری؟ نگرانتم. چرا؟ چون دلم نمی خواد تا اون بهت ابراز عالقه نکرده تو واکنشرری انجام بدی.مان یا بادقت به او نگاه کرد و پرسرر ید :چرا؟ تو چیزی می دونی که من نمی
دونم؟ کسی حرفی زده؟ نکنه قبال به کسی دل بسته؟
 تو چرا این قدر نگرانی؟ اصررال این طور نیسررت ولی حس می کنم فرید ازقافله عشو خیلی عقب مونده
شایدم داره احساسش رو پنهان می کنه.
شاید!
اگه اینطور باشه قول می دم تا اون حرفی نزده من هیچی نگم .لیلی لبخندی زد
و گفت :چقدر عجیبه!
چی عجیبه؟
عشو!
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عشو؟
آره ،تا همین چند سررراعت پیش تو خیلی آروم و صرربور بودی اما به محد
اومدن فرید از این رو به اون رو شدی.
 یعنی االن معلومه که آروم نیستم؟برای من که می دونم عشررو چطور تو دلت غوغا کرده کامال مشررخصررره که
نگاهت چقدر نگرانه!
 باور کن دست خودم نیست. ......می دونم اما بهتره مواظب رفتارت باشی
مانیا بار دیگر با حس ری غیر قابل مهار گفت :خدای من! اون داره اینجا رو نگاه
می کنه!
****
مادرجون گفت :عز یزم تو برو بشین خسته می شی ،واسه ات خوب نیست.
آخه نمی شه که من بشینم و اون وقت شما تنهایی همه کارها رو انجام بدید.
 مگه من چه کار دارم؟ هر شب سه نفر بودیم امشب شدیم چهار نفر.بهرحال من دوسررت دارم کمکتون کنم .در واقع او می خواسررت از وجود فرید
فرار کند زیرا از نگاه های او می ترسید و حس می کرد او با چشمانش حرفهای
عجیبی می زند که برای او غیرقابل تحمل اسرررت .آرزو می کرد این چند روز
هم زودتر بگذرد و مانی عز یزش برگردد .صدای مادرجون او را به خودش آورد:
بیا دخترم این چایی ها رو ببر منم دیگه کاری ندارم.
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س رینی چای را گرفت و به سررالن رفت .به محد ورود او چشررم های مشررتاق
فرید به آن سو برگشت و لبخندی زد .آقاجون سینی را از دست او گرفت و روی
میز گذاشت و گفت :ایقدر خودت رو خسته نکن دخترم.
لیلی در حالی که سعی می کرد نگاهش با نگاه فرید تالقی نکند گفت :من که
کاری نکردم خسته بشم آقاجون.
می دونم که ع ید نزدی که ،دلم نمی خواد خدای نکرده توی ا یام نوروز تو رو تو
بیمارسررتان ببینم.فرید در حالی که یکی از اسررتکانهای چای را برمی داشررت
پرسید :یعنی یه آدم خیرخواه توی شهر به این بزرگی پیدا نمی شه که بخواد یکی
از کلیه هاش رو ببخشه؟
مسئله این نی ست پسرم ،خوشبختانه ما ایرانی ها هنوز اصالتمون رو که مهر و
محبته فراموش نکردیم ،ولی مشکل اساسی ما گروه خونی لیلیه که کمیابه.
فرید از لیلی پرسید :حتما گروه خونیتون  ،0درسته؟
بله!
چه جالب! لیلی و آقاجون با تعجب به او نگاه کردند .فر ید که فهم ید جمله
نابجایی بکار برده خندید و گفت :ببخ شید ،یاد فیلم های سینمایی افتادم ،هر
وقت قهرمان یه فیلم احتیاا به خون داره گروه خونیش  0و همین باعث عذاب
بیننده و مایه سرگرمی کارگردان می شه.
فکر نمی کنید این فیلم ها همه از روی واقعیات زندگی انسررانها سرراخته می
شررن؟ لحن معترض لیلی ،باعث دسررتپاچگی فر ید شرررد ،اما با یک خنده
اضطرابش را پنهان کرد و گفت :شما خیلی احساساتی هستید!
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در عوض شررما خیلی بی احسرراس رید .فرید با تعجب به او خیره شررد .این بار
آقاجون خندید و گفت :فر یدجان حاال دی گه بی حسررراب شررردید ،این لیلی
سرراکت ما این طورم که به نظر می یاد بی سررر و زبون نیسررت و به موقعه اش
جواب آدمای بی منطو رو می ده.
ولی من نمی خوا ستم اینو بگم .بهرحال هر چی می گفتید همین معنی رو می
داد .سررپس هر دو خندیدند .برای لیلی عجیب بود وقتی می دید آقاجون تا این
حد با فرید صمیمی است و او را دوست دارد .البته گاهی هم چون جای مانی
را گرفته بود عصبانی می شد و آرزو می کرد ای کاش دیگر او را نبیند.
به چه فکر می کنی خانم احساساتی؟ سرش را بلند کرد و دید آقاجون نیست و
فرید در حال پو ست کندن سیب بود و در همان حال چ شمهایش را با ح سی
آ شکار به او دوخته بود .ابروهایش را در هم ک شید و گفت :به م سئله خا صی
فکر نمی کردم.
اما من مطمئنم تو داشتی فکر می کردی!
پس مطمئن باشید به شما فکر نمی کردم.
اینو که می دونم!
واقعا؟
وقتی من اینجا رو به روت نشستم پس باید به یه نفر که اینجا نیست فکر کنی!
چرا دلتون می خواد افکار دیگران رو بخونید؟
از این کار لذت می برم.
اما ممکنه این کار شما باعث ناراحتی دیگران بشه.
یعنی االن تو ناراحت شدی؟
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نه!
خوبه!
آخه برام مهم نیست.
 چی برات مهم نیسررت؟ اینکه شررما افکارم رو بخونید یا اینکه در موردم چهقضاوت کنید! فرید یک تکه سیب را از نوگ چاقو بداشت و بسوی او گرفت و
گفت :می دونم که به مرور زمان نظرتون عوض می شرره! لیلی س ریب را با نوگ
چاقو برداشت و گفت :محاله.
خیلی با اطمینان حرف می زنی! آن شررب پس از مدتها عصرربانی شررده بود و
دلش می خواسرت بر سرر فرید بزند .او با سروال های پی درپی قصرد دا شت
ا سرار او را بفهمد و در آخر هم ق صد و غرض خودش را تحمیل کند در حالی
که نمی دان ست لیلی خودش را برای روز دیدار آماده می کند و در حال حا ضر
به او فقط به عنوان یک مزاحم می نگرد.
****
لیلی روزها به بهانه های مختلف از جمعی که فرید بینشرران بود فرار می کرد و
بی شتر اوقات خودش را در آالچیو پنهان می کرد.نامه های مانی را می خواند،
می ب*و* سید و به سینه می ف شرد .چ شمانش را می ب ست و سعی می کرد
تصو یر او را در ذهنش ترسیم کند .روزهای انتظار به پایان رسید و مسافر او با
کوله باری از عشررو آمد تا گرد و غبار غم تنهایی را از دلش بزداید .در فرصررتی
مناسب دور از چشم بقیه به آالچیو رفتند و روبروی هم نشستند و حرف های
پنهان شده در سینه های بی تاب را برای هم نجوا کردند و در آخر قرار گذاشتند
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تمام این ا یام را تا حد ممکن با هم بگذرانند چه با دیگران چه بدون دیگران.
نزدیک غروب بود که دو دلداده معبد عشقشان را ترگ کردند و هر کدام راه خود
را در پیش گرفتند .مه شید و مهبد ق صد دا شتند برای خرید بیرون بروند .مانی
پرسید :از فرید چه خبر؟ از صبح تا حاال ندیدمش.
مهشید گفت :دو روزه صبح که می شه می ره بیرون غروب برمی گرده.
نمی دونی کجا می ره؟
نه ولی احتماال می ره پیش رفقای قدیمیش.
شماها کجا می رید؟
می ریم لباس عید بخریم.
برید ،خوش بگذره.
تو نمی یای؟
فعال وقتش رو ندارم ،شررما برید تا دیر نشررده .دسررتش را در هوا تکان داد و به
خانه رفت .فریبا و مانیا مشغول نصب پرده های جدید بودند .سالم کرد و روی
مبل نشررسررت .چهره مانیا گرفته بود و حرف نمی زد و فقط کارهایی را که مادر
می گفت انجام می داد .تا به حال او را اینقدر افسرررده ندیده بود .به نظرش می
رسررید حتی الغرتر هم شررده .بلند شررد و کنار چهار پایه رفت و گفت :تو بیا
پایین من کمک می کنم .مان یا نگاه غمگینش را به او دوخت و سررپس بدون
حرف از چهار پایه پایین آمد .مانی نظر دیگری به او انداخت و باال رفت .مادر
پرده را به دست مانیا داد و گفت :تا شما اینو می زنید من برم یه سر به غذا بزنم
ته نگیره .بعد از رفتن او ،مانی روی چهار پایه نشست و پرسید :چیزی شده؟
مانیا سرش را به عالمت منفی تکان داد
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اگه مسئله ای هست به من بگو شاید بتونم کمکت کنم.
باور کن چیزی نیست.
چشررمات نمی تونن مثل زبونت دروغ بگن .مانیا باز خواسررت انکار کند اما
ا شک هایش سرازیر شد و مجبورش کرد کار را نیمه تمام رها کند و خودش را
به اتاقش برسرراند و بغضررش را خالی کند .مانی با تردید از چهار پایه پرید و
بسوی پله ها می رفت که مادر با تعجب پرسید :کجا؟ پس مانیا کو؟
االن می یام .از پله ها باال دو ید و پ شت در اتاق او ای ستاد .صدای گریه اش را
شنید .ضربه ای به در زد و د ستگیره را چرخاند اما در قفل بود .سرش را به در
چ سباند و آه سته گفت :مانیا در رو باز کن کارت دارم .اما جز صدای گریه او
جوابی نشررنید .دوباره اصرررار کرد ولی بی فایده بود .بنابراین تصررمیم گرفت
تنهایش بگذارد شرراید زودتر آرام بگیرد .کار نصررب پرده ها تمام شررده بود که
ضربه ای به در سالن خورد .مادر در را باز کرد .با دیدن فرید لبخندی زد و بعد
از احوال پرسی گفت :چه عجب رفقا اجازه دادن به ما هم سری بزنی!
رفقا؟! مانی گفت :عیبی نداره مامان بذار بره سراغ همونا که براش عز یزترن ،ما
هم خدایی داریم.
این صدای اعتراض از کجا به گوش من رسید؟
از گوشه غربت کده ای که مدت هاست آشنایی به خود ندیده.
ندیدن آشناها ازت یه شاعر به تمام معنا ساخته.
می ترسررم عاقبتم به جنون بکشرره .فرید و مانی دسررت یکدیگر را فشررردند و
نشستند .مانی پرسید :با یه عصرونه چطورید؟
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فرید گفت - :فقط چایی ،متشکرم .سپس پرسید :پس مانیا کجاست؟
تو اتاقشه.
نکنه اونم مثل ونوس و و یدا داره دکوراسیون عوض می کنه؟
نه! حالش خوب نبود رفت استراحت کنه.
حتما عمه خانم با این کارهای عید حسابی خسته اش کرده .مادر سینی را روی
میز گذا شت و گفت :مانیا دو ،سه روزه حالش خوب نی ست ،نه حرف می زنه،
نه بیرون می ره ،نه در ست و ح سابی غذا می خوره ،کم کم داره منو نگران می
کنه .فرید ابروهایش را باال برد و آهسررته گفت :حتما از اون مرضررای سررخت
گرفته؟
مادر با نگرانی پرسید :کدوم مرض؟
فرید سرش را جلو برد و در گوش او آهسته گفت :حتما عاشو شده!
نه!
آره!
مانی گفت :حاال دیگه ما غریبه شدیم؟چرا در گوشی حرف می زنید؟
آخه تو هنوز بچه ای ،واسه ات زوده که از این حرفا بشنوی.
باشه آقا فرید ،از تو یکی توقع نداشتم.
ّبده ،نمی خوام فکرت رو خراب کنم؟
اگه حرف ،حرف عشررو و عاشررقیه ،باید بگم ما خودمون ختم این کارهاییم.
فرید لبش را به دندان گز ید وسرررش را با تاسررف تکان داد و گفت :وای وای،
ببین در نبود ما این بچه ها چه کارهایی کردن! آخه تو که هنوز دهنت بوی شیر
می ده می فهمی عشو چیه؟
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اوال ع شو ربطی به سن و سال نداره ،تانیا خودت دهنت بوی شیر می ده ،می
گی نه برو از زن دایی بپرس.
اتفاقا زن داییت از روزی که من برگشتم نظرش عوض شده.
پس برات نقشه کشیده!
متاسفانه بله!
تو که از خداته!
بله از خدامه ،ولی نه اونی که مامان انتخاب کرده.
اه ،پس مسئله اینه! سر زدن به رفقا بهانه ای شده برای فرار از خونه.
بیرون رفتنم که مربوط به یه مسئله مهم تره!
نه بابا! مثل اینکه واقعا آدم مهمی شدی!
حاال کجاشررو دیدی! وقتی بفهمی چه کار کردم از تعجب شرراخ در می یاری!
مادر با ظرف میوه جلو اومد و ن ش ست و گفت :فرید جان حاال که کارها رو به
راه شررده و برگشررتی باید به فکر آوردن یه عروس به این خونه باش ری .در همین
هنگام مانیا از اتاقش خارا شررده و در حال پایین آمدن از پله ها بود که فرید
گفت :به فکرش هسررتم ،اما باید بگم زیاد به دلتون صررابون نزنید چون من می
خوام یکی از دختران زیبای این قصررر رو عروس کنم و دلم نمی خواد از بیرون
یه غریبه رو بیارم.
مانیا با شنیدن این حرف پاهایش س ست شد و روی پله ها ن ش ست .د ست
هایش را به نرده ها فشرررد و گوش هایش را تیز کرد .مانی با کنجکاوی پرسرید:
نیومده عاشو شدی؟
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ِهی ،یه همچین چیزایی!

بذار ببینم! و یدا ،ونوس و مهشید! کدوم یکی؟
پس مانیا چی؟

مانیا!؟
 آخه اونم از خانم های همین قصره!درسته! حاال از بین این چهار نفر کدوم رو انتخاب کردی؟
جواب سوالت مربوط می شه به همون کاری مهمی که گفتم!
 عجب!حاال اگه بازپرسرری تموم شررد برو به اون خواهر عز یزت بگو بیاد از وجودش
فید ببریم .مانیا که هنوز میان دریای تردید دست و پا می زد بلند شد و از پله
ها پایین آمد .سالم کرد و بسوی آنها رفت .فرید لبخندی زد و گفت:به به خانم
خانما چه عجب! منور فرمودید ،خواهش می کنم بفرمایید.
او با تعارف مانیا رو کنار خود نشاند ،دستش را پشت سر او روی تکیه گاه مبل
گذاشرررت و نگاهش کرد و گفت :اگه قرار بود زی باترین دختر این شررهر رو
انتخاب کنند من تو رو معرفی می کنم کار عمه و شوهر عمه ام حرف نداشته .
فریبا با شرم و خنده گفت :فرید!
چیه عمه؟ مگه حرف بدی زدم؟ خب بله ونوسررم خیلی خوشررگله اما زیبایی
مانیا بی نظیره ،این چ شمای ق شن که رنگ غروبه نظر هر ک سی رو به خودش
جلب می کنه .مانی سرفه ای کردو گفت :آهای آقا فرید مواظب رفتارت باش!
فرید با شیطنت د ستی به صورتش ک شید و گفت :وای ! یه لحظه فکر کردم تو
هنوز همون مانی کوچولو یی که چیزی حالیش نیست.
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دست شما درد نکنه ،دیگه چی؟
خیلی خب ،حاال نمی خواد غیرتت رو به رخ ما بکشرری ،من که خواهر ندارم
اما مانیا رو مثل یه خواهر واقعی دو ست دارم .مانیا به یکباره فرو ریخت .حس
کرد بدنش منجمد شرررده و قلبش از کار ایسررتاده .مانی بلند شرررد و بین آنها
ن ش ست و گفت :پس منم اینجا ب شینم تا جمعمون ح سابی جمع ب شه .فرید
سرش را تکان داد و گفت :وای وای! خوبه با قوانین سخت آقاجون همه خانم
هامون توی این باغ محدود شررردن وگرنه معلوم نبود هر روز چند تا خون و
خونریزی به پا می شد!
اتفاقا قانون اساسی و خوبیه! من که همیشه تاییدش کردم.
می بینی عمه! اخالق آقاجون به مانی ارث رسیده ،خدا به داد زنش برسه .مانیا
با حسرررت نگاهی به چشررم های تیره او انداخت و برای فرو بردن بغضررش
مقداری چای نوشررید و از خدا خواسررت کمکش کند تا مبادا این عشررو یک
طرفه باعث رسوائیش شود
سال جدید با شوخی های بی حد مانی و فرید و خنده های مهبد و دخترها با
شررور خاصرری آغاز گردید.در این میان فقط مانیا بود که سرراکت و مغموم می
رفت و می آمد.کارهایش را انجام می داد و سررعی می کرد با احسررراسررش
بجن گد.لیلی هم وجود بی ماری اش را فراموش کرده بود و دن یا را تن ها در
چشررمان مانی می دید طوری که گو یا دیگران را در یک غلیظ مثل سررایه های
متحرگ می دید و از این لحظات زیبا لذتی وافر می برد فقط گاهی اوقات فرید
بود که بلور زیبای رو یای او را می شکست و او را از عالم عاشقانه اش به دنیای
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واقعیات باز می گرداند .فرید که همیشه وهمه جا مراقب رفتار او بود علت این
سررکوت و در خود فرو رفتنهایش را بیماریش می دانسررت و به هر نحو ممکن
سعی داشت به او کمک کند تا کمتر عذاب بکشد.
روزهای زیبای عید به آخر می رسررید و دلتنگی با بی رحمی بر دل لیلی چنگ
می کشید .با رفتن دوباره مانی لحظه های زیبای دیدار در زیر آالچیو،خواندن
ا شعار ناب حافظ،نگاه های پر مهر و خنده های م*س*تانه به پایان می ر سید
و او فقط می توان ست به خاطراتش دل ببندد .هر گاه که او می رفت از خودش
می پرسید؛«آیا وقتی دوباره باز گردد من زنده ام؟»
بنا به د ستور آقاجون و به علت بارش شدید باران روز سیزده بدر را همگی به
خانه او رفتند و آش بار گذاشتند .آن روز بر خالف روزهای گذشته مانی کسل
بود و شوخی نمی کرد .رفتارش باعث تعجب فرید ،که گو یا منبع انرژی ناتمام
بود شررده بود .خودش را به او که کنار پنجره ایسررتاده بود و به منظره رو یایی در
زیر باران نگاه می کرد رساند و آهسته پرسید:
 مشکلی پیش اومده؟ دلتنگم! چرا؟ امشب ساعت یازده بلیط داریم. راستش رو بگو! بیشتر دلتنگ کی می شی؟ مامان جونت یا بابات؟ دلتنگ عشقم.فرید با حیرت به نیم رخ غمگین او نگاه کرد و گفت:
 -باورم نمی شه!
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 آخه فکر می کنی من هنوز بچه ام! پس تو هم مثل من،ای شوالیه ا سیر یکی از زنان زیبای حرم سرا شده ای! آهای جوان رعنا بگو بدانم عشقت کی ست و رقیب کدام*س*ت؟ باید برایت زره
و شم شیری مهیا نمایم تا با رقبای خود بجنگی و آن دخترگ زیبا را برداری و با
اسب وفادارت از این جا بگریزی.
 اگه را ست می گی این چیزها رو برای خودت مهیا کن که هنوز نتون ستی کارمهمی رو که گفتی تموم کنی.
 اتفاقا اولین مرحله کار با موفقیت انجام شررد و مرحله دومش هم به بعد ازتعطیالت موکول شررده،مطمئن باش وقتی برگردی مرا در کنار معشرروقه زیبایم
خواهی دید.
مانی بسوی یکی از مبل ها رفت و در حالی که می نشست گفت:
 باید با آقاجون مشورت کنی. همین دیروز اونو در جریان کار گذاشتم،مگه نمی بینی چقدر خوشحاله؟مانی به آقاجون که مثل همی شه در کنار لیلی نشسته و دستش را دور شانه های
نحیف او حلقه کرده بود نگاه کرد و گفت:
 پس نظرش رو جلب کردی! کامال! می دونستم هیچ کس مثل تو بلد نیست رگ خواب اونو به دست بیاره! تو دیگه این حرفو نزن آقا مانی ،تو که خودت ختم این کاری! -کدوم کار؟
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 جلب توجه آقاجون. فعال گ تو از من پیش تری. خب بچه جون مثل اینکه ما یه چند سالی از شما بزرگ تریم!مانی آهی کشید و گفت:
 برات آرزوی موفقیت می کنم.فرید کمی جابه جا شررد و دسررت هایش را در هم گره کرد و حالتی به خودش
گرفت و گفت:
 حاال تو واقعا عاشو شدی پسر؟مانی با سر جواب مثبت داد .فرید ادامه داد:
 خودشم خبر داره؟ کی؟ طرف دیگه! آره. خوبه ،در این مورد مشکلی نیست ،می خواستم ببینم اگه ناراحتیت به خاطربی خبریه یاره ،برم و خبرش کنم اما می ریم سر یه موضوع دیگه!
 چه موضوعی؟ همون که اول گفتی دیگه! دلتنگی! خب! من یه راه عالی بلدم که به ذهن هیچ احدی نمی رسه.مانی به او خیره شد و او بعد از کمی فکر گفت:
 -بعد از اینکه بارون بند اومد یه سر با هم می ریم بازار مولوی.
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 برای چی؟ برای اجرای نقشه مون تا دلتنگی انقدر تو رو آزار نده. تو بازار؟ خب آره دی گه ،می ریم اون جا یه کبوتر نا مه بر در جه یک از اون آخرینمدالش می خریم که نامه های تو و اونو به هم برسونه.
مانی که با دقتی خاص به حرف های او گوش می داد وقتی متوجه طنز گفته
های او شد بلند شد و به دنبال او که با صدای بلند می خندید دو ید و وارد باغ
شد .همه با تعجب به هم نگاه کردند .فریبا گفت:
 حتما دوباره فرید سر به سرش گذاشته. آبجی ماشاالله پسر خودتم دست کمی از فرید ما نداره. حاال نمی خواد وکیل مدافع بچه هاتون بشید ،هر دوشون لنگه همدیگه ان.ونوس و و یدا هم بلند شرردند و بسرروی او رفتند .مانیا آهی کش رید و نگاهش را
ناامیدانه به روبرو دوخت .لیلی در حالی که اح ساس سرما می کرد خودش را
جمع و جور کردو آقاجون که متوجه حرکات او شده بود گفت:
 بچه ها در رو ببندین سردمون شد. آقاجون ،سرمای بهار که آدمو مرید نمی کنه. من به خاطر خودم نگفتم.مهشید به لیلی که رنگش پریده بود نگاه کرد و در را بست.
هر چه به آالچیو نزدیک تر می شرد تپش قلبش شردیدتر می شرد .باران هنوز
می بار ید و او حس می کرد آسررمان هم مثل او دلش گرفته و برای رفتن مانی
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اشرررک می ریزد .در حالی که به زور بغضررش را مهار کرده بود وارد شرررد و
خواست سالم کند با دیدن او گ سرش را میان دست ها گرفته و گریه می کرد
بغضش ترکید و اشک هایش جاری شدند .مانی با صدایی گرفته گفت:
 منو ببخش ،ولی دسررت خودم نیسررت ،نمی دونم چرا یک دفعه این جوریشدم!
لیلی در سکوت و گریه او را تماشا کرد و با خود گفت:
 شاید باالخره زمان رفتن من فرا رسیده و قبل از همه نو یدش به تو رسیده. دو ست دا شتم ام شب برات یه شب خاطره انگیز ب سازم .طوری که بعد ازرفتنم وقتی بهش فکر می کنی لبخ ند بزنی ا ما از غروب تا حاال این بغد
لعنتی توی گلوم نشسته و راحتم نمی ذاره.
بار دیگر لیلی با خود فکر کرد؛«خوبه که بعد از مرگم اشررکاتو نمی بینم چون
تحملش خیلی سخته».
مانی وقتی سکوت طوالنی او را دید سر بلند کرد و میان گریه پرسید:
 باهام قهری؟لیلی جلو رفت و کنار او نشست .به چشم های متورمش نگاه کرد و گفت:
 باید امشب یه قولی به من بدی!امشب اگه جونم رو هم بخوای حرفی ندارم.قول بده وقتی که مردم اطال گریه نکنی!چرا موقع رفتن دای دلم رو می سوزونی؟مانی قول بده! خواهش می کنم!-مطمئن باش هر جا که تو باشی منم همون جام حتی ...حتی اگه...
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 می دونی که نمی شرره پس همین حاال قول بده بعد از رفتنم گریه نکنی چوندلم می خواد تو رو همیشه خوشحال و خندان ببینم.
 خوشحال؟ اونم بی تو؟ من همی شه با توام هر وقت گریه کنی رو بر می گردونم و می رم اما وقتی میخندی مطمئن باش منم می خندم و با شوق تماشات می کنم.
بعد با همان مهربانی همیشگی لحظه ای نگاهش کرد و ادامه داد:
حاالم دیگه بسرره ،نیم سرراعت دیگه که می خوای بری همه می فهمن گریهکردی.
مانی به زور لبخندی زد و پرسید:
 نامه که یادت نمی ره؟ هرگز! یادت باشه هفته ای یه نامه!حتما حاال بخند.مانی که باز هم بغد کرده بود به سختی لبخندی کمرنگ بر لب آورد و گفت:
 دیشب خواب می دیدم توی یه دشت سبز و قشنگ با هم قدم می زدیم و میخ ند یدیم ا ما یه دف عه گرد باد او مد و تو رو با خودش برد،منم می دو یدم و
صدات می زدم اما جوابی نمی شنیدم،
وقتی خسته شدم روی زمین نشستم و سرم رو روی زانوم گذاشتم ،داشتم گریه
می کردم گ صرردات رو شررنیدم .با شررادی سرررمو بلند کردم اما دیدم یه غریبه
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دسرررت تو رو گرفته و می خواد تو رو با زور با خودش ببره .لیلی قول بده هیچ
وقت تنهام نذاری.
 مطمئن باش لیلی جز مانی مرد دیگه نمی شناسه.مانی آه پرسوزی از سینه اش بیرون داد و با لحنی غمبار گفت:
 این بارون انگار داره با من حرف می زنه!چی می گه؟ می گه نرو همین جا بمون. می دونی که نمی شه! پس پاشو بریم و زیر بارون قسم بخوریم تا همیشه ما هم باشیم. بارون بزرگ ترین شاهد عشو پاگ ماست.کنار هم را افتادند و تن های جوان شان را به د ست قطرات زالل باران سپردند.
مانی در حالی که باز هم زیر باران گریه می کرد شعری را برای او زمزمه کرد:
دلم ام شب بهانه می گیرد حالتی کودکانه می گیرد گونه ها از سر شک مژگانم
گوهر دانه دانه می گیرد
من ندانم که آن پرنده ی من در کجا آشیانه می گیرد
ای رفیقان سراغ حال مرا گیرد آن دوست یا نمی گیرد
****
لیلی ،لیلی جان پاشو مادر.با شررنیدن صرردای مادرجون چشررم هایش را باز کرد و خواسررت بلند شررود که
دردی عجیب در سرش پیچید و مانعش شد .مادرجون پرده های اتاق را کنار
زد و گفت:
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 بلند شو که برات یه خبر خوب دارم.چ شم های سوزانش را به صورت مهربان مادرجون دوخت .خوا ست حرف
بزند که حس کرد گلو یش هم می سرروزد .مادرجون وقتی دید او هنوز خوابیده
با تعجب پرسید:
 پس چرا بلند نمی شی عز یزم؟لیلی د ستش را ب سوی او دراز کرد .او لبخندی زد و د ستش را گرفت تا کمکش
کند اما ناگهان با نگرانی گفت:
 دستت چقدر داغه!دستش را روی پیشانی او گذاشت و گفت:
 تو تب داری دختر ،تنت مثل کوره داغه!با عجله از اتاق بیرون رفت و آقاجون را صدا زد و گفت:
 زود بیا لیلی حالش خوب نیست.لیلی که در میان تب به لحظه های گرم شب گذ شته می اندی شید هنوز صدای
دانه های شفاف باران را می شنید .لبخندی بر لب آورد و چشم هایش را بست.
در واقع از هوش رفت و دیگر چیزی نفهم ید .مادرجون با عجله شررماره خانه
فرهاد را گرفت .بعد از چند لحظه صدای خواب آلود فرید را شنید.
 الو. فرید جان تو یی مادر؟با شنیدن صدای نگران او خواب از سرش پری و پرسید:
 -اتفاقی افتاده؟
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 پسرم زود بیا باید لیلی رو ببریم بیمارستان.فرید با شنیدن نام لیلی و کلمه بیمارستان دیگر معطل نکرد .گوشی را گذاشت
و خیلی زود لباس پوشید و از خانه خارا شد .به سوی آقا حیدر رفت و سوئیچ
را به او داد و گفت:
 سریع ماشین رو روشن کن. چی شده آقا؟ لیلی حالش بده.آقا حیدر سری از روی تاسف تکان داد و بسوی پارکینگ رفت فرید دوان دوان
خودش را به خانه آقاجون رساند و پرسید:
چی شده؟ لیلی کجاست؟پیرمرد و پیرزن با نگرانی حرف هایی زدند .او به اتاق لیلی رفت .وقتی صورت
بی رنگ او را دید یک لحظه ترسید .با تردید دستش را روی پیشانی او گذاشت
وفهمید از شدت تب بی هوش شده .سریع بدن نحیف او را بلند کرد و از اتاق
بیرون برد .در حالی که بسرروی در اغ می رفت به چهره آرام او نظری انداخت.
نمی دانسرررت چه اتفاقی خواهد افتاد اما مطمئن بود تا به حال دختری به این
زیبایی ندیده! زیبایی که در پشررت بیماری پنهان شررده و فقط چشررم های یک
عاشو قادر به دیدن آن بود.
وقتی او را داخل ماشین گذاشت با تعجب به پدرش که پشت فرمان نشسته بود
نگاه کرد و پرسید:
 شما بیدار شدید؟ -علیک سالم.
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 سالم ببخشید آخه... بله می بینم ،حاال برو مادرجون رو بیار ،به موقعه اش گوشت رو می کشم.فر ید که منظور او را فهم یده بود لبخندی زد و دسرررت مادرجون را گرفت و
کمکش کرد روی صندلی جلو بنشیند .آقاجون فریاد زد:
 منتظر تلفنم.فرهاد سرش را از پنجره ماشین بیرون برد و گفت:
 چشم ،حاال تا کسی اینجوری ندیدتون برید خونه.آقاجون ایستاد و نظری به خودش انداخت .تازه متوجه شد با شلوار کوتاهی که
معموال شرربها موقع خواب می پوشرر ید بیرون آمده .فر ید خندید و کنار لیلی
نشست و گفت:
 بابا حرکت کن. چشم قربان ،اجازه بدین اول آبروی بابامونو جمع کنیم.وقتی پرستار از اتاق خارا شد هر سه با عجله به سو یش رفتند .فرید پرسید:
 حالش پطوره؟مادرجون پرسید:
 دخترم به هوش اومده؟پرستار ایستاد و نظری به آنها انداخت و پرسید:
 شما چرا اینقدر نگرانید؟ فقط یه سرمخوردگی ساده اس.فرهاد گفت:
-بله شما درست می فرمایید اما بیمار ما یه بیمار معمولی نیست.
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 اینم میدونم.بعد رو کرد به فرید و گفت:
 شررما که قرار بود بیمارتون رو برای عمل آماده کنید باید بیشررتر مراقبش میبودید که این وضع پیش نیاد.
فرید با شرمندگی دستی میان موهایش کشید و به فرهاد نگاه کرد .بعد از رفتن
پرستار ،فرهاد گوش او راا گرفت و گفت:
 حاال دیگه یواشکی کارهاتو انجام می دی! آره؟ وای بابا گوشم رو ول کن ،االن یکی می بینه خوب نیست. گوش بچه سرکش رو باید کشید. اما من دیگه بچه نیستم.مادرجون بازوی فرهاد را گرفت و گفت:
 اذیتش نکن مادر.فرهاد گوش او را رها کرد و پرسید:
 خب آقا! نقشه بعدیتون چیه؟ کدوم نقشه؟ مثل اینکه تنت می خاره! چ شم می گم ،من فقط وقتی شنیدم گروه خونی لیلی  0ت صمیم گرفتم یکیاز کلیه هام رو به اون بدم تا اونم مثل ما راحت زندگی کنه همین.
 عین مادرتی! اتفاقا همه میگن من به شما رفتم. -غلط کردن!
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فر ید ابروهایش را باال برد و با تعجب به او نگاه کرد  .فرهاد کنار مادرجون
نشست و گفت:
 اونم می خواسررت مثل فرید می خواسررت همین کار رو بکنه اما دکترا بهشگفتن به خاطر بیماری قلبیش نمی تونه عمل بشه.
 الهی قربونش برم،آره راست گفتن من به مامانم رفتم.فرهاد و مادر جون به هم نگاه کردند و خندیدند.
****
لیلی با تعجب به اطرافش نگاه کرد و .اصررال یادش نمی آمد کی به آن جا آمده
و چه اتفاقی افتاده! به سرررمی که به دسررتش وصررل بود نگاه کرد و چشررمش به
دسررته گل کنار تخت افتاد .خواسررت یکی از گل ها را لمس کند اما کند اما
وقتی تکان خوذرد حس کرد پهلو یش به شدت می سوزد .با تعجب د ستش را
روی پهلو یش کشررید و متوجه بانداژ آن شررد .در همین هنگام پرسررتار جوانی
وارد اتاق شد و گفت:
 سالم عز یزم ،باالخره بیدار شدی! من کجام؟چه اتفاقی افتاده؟ چرا پهلوم درد می کنه؟خانم پرستار لباس او را باال زد و در حالی که ق صد داشت بانداژ را عوض کند
گفت:
 مثل اینکه من باید این خبر خوش رو بهت بدم.چه خبری؟ -تو عمل شدی عز یزم و االن یه کلیه سالم تو بدنته

اشک لیلی

105

لیلی با بهت به او نگاه کرد .پرستار لبخندی زد و م شغول کارش شد .لیلی هر
چه فکر کرد جز خاطره آن شرررب بارانی در کنار مانیچیزی را به یاد ن یاورد.
پرستار دیگری وارد اتاق شد و گفت:
 سالم خانم خوشگله ،باالخره راحت شدی!او را خوب می شررناخت .وقتی برای دیالیز می آمد چند بار او را دیده بود.او با
مهربانی گفت:
بذار یه دستی به سر و وضعت بکشم تا یه ساعت دیگه همه فامیلت می ریزناینجا،خوب نیست اینطور شل*خ*ته ببیننت.
کشرروی میز کنار تخت را بیرون کشرید و شررانه ای را در آورد و آهسررته آهسررته
موهای او را شانه زد .سپس با پنبه ی مرطوب صورت او را پاگ کرد و گفت:
 آهان حاال خوب شد.لیلی که هنوز ناباورانه به آنها نگاه می کرد نمی دانسررت چه اتفاقی افتاده و آنها
چه می گو یند! به سرراعت روبه رو یش نگاه کرد .یک بعدازظهر بود .صرردای
آشنایی توجه اش را جلب کرد:
 اجازه بدین اول من ببینمش. شما نباید االن می اومدید تو این بخش. خواهش می کنم.صدای فرید باعث شد تا او با ناراحتی چشم هایش را ببندد .پرستاری که باند
روی زخم او را عوض کرده بود وسرررایلش را جمع کرد و در حالی که از اتاق
خارجمی شدآهسته به فرید گفت:
 -فکر کنم خوابه!
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فرید با صندلی چرخدار و در حالی که با یک د ست سرمش را نگه دا شته بود
وارد شد و کنار تخت او ایستاد و به صورتش خیره شد و آهسته گفت:
 خدا رو شکر.لیلی نمی خواست پلک هایش را باز کند اما گرمی دست فرید که می خواست
انگشتانش را لمس کند باعث شد دستش را عقب بکشد و با عصبانیت چشم
باز کرد اما وقتی فرید را در آن وضع دید با تعجب پرسید:
 شما دیگه چرا؟فرید لبخندی زد و سالم کرد .لیلی با شرم سالم کرد و بار دیگر با حیرت به او
که لباس بیمارستان تنش بود نگاه کرد .فرید سرمش را روی تخت او گذا شت
و گفت:
 این طوری نگاه نکن!حل این معما سررراده اس ،من کمکت می کنم،با یدخدمتتون عرض کنم بنده یک کلیه اضافی داشتم که حملش برام مشکل بود به
همین دلیل از آقای دکتر خواهش کردم اونو دربیاره و بذاره تو بدن یکی دیگه تا
اون زحمت حملش رو بکشه ،حاال اگه گفتی اون یه نفر کیه؟
لیلی چشم هایش را بست و نجوا کرد:
 خدای من!دوباره چشم هایش را باز کرد و پرسید:
 چرا این کار رو کردی؟ من که برات توضیح دادم.لیلی با خودش فکر کرد؛«باورم نمی شه !آخه چرا اون؟»
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سپس با چهره ای گلگون از او تشکر کرد .فرید خندید و گفت:
 من باید از تو تشکر کنم که این بار سنگین رو قبول کردی.لیلی لبخندی زد و به او نگاه کرد .در نگاه او حسی بود که این بار او را به اشتباه
انداخت و با خودش گفت؛«تا حاال در ا شتباه بودم! پس اون منظورش این بود
و من خیال می کردم»...
در جواب نگاه های ممتد او لبخندی ملیح بر لب آورد و گفت:
 امیدوارم بتونم جبران کنم.آن شررب همان طور که به مانی قول داده بود اولین نامه را برایش نوشررت و خبر
این عمل موفقیت آمیز را در آن توضرریح داد .نامه را تمام کرده بود که پرسررتار
وارد اتاق شد و گفت:
 خانم گوشی رو بردار ،تلفن از راه دوره!گوشی را برداشت:
 سالم.با شررنیدن صرردای مانی بغد ش ریرینی در گلو یش نشررسررت .متوجه گریه بی
صدای او شد و پرسید:
 حالت خوبه؟ من خوبم یعنی...یعنی بهتر از این نمی شرره،وای لیلی وقتی مانیا زنگ زد وخبر داد از خوشحالی مثل دیوونه ها شده بودم .انقدر خندیدم و گریه کردم که
بچه ها خ یال کردن دیوونه شررردم،خب عز یزم حاال بگو ببینم حالت چطوره؟
درد نداری؟
 -خیلی کم.
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 بمیرم برات. خدا نکنه. قبل از تو زنگ زدم به فرید،فقط مسررخره کرد و یه جواب درسررت و حسررابیهم به سوالهام نداد.
 حتما بازم قصه اون کلیه اضافی و ...آره!هر دو خندیدند.
 آخ لیلی نمی دونی چقدر خوشحالم ،امشب می خوام برم حافظیه و حسابیحال کنم.
 حافظیه؟ نذر کرده بودم وقتی خوب بشی دو تا جعبه شیرینی بخرم و ببرم اون جا. متشکرم. لیلی؟ بله؟ دلم برات یه ذره شده!منم همین طور! ای کاش االن اون جا بودم!لیلی لبخندی زد و با شنیدن صدای بوق گفت:
 االن تلفن قطع میشه. -پس تا قطع نشده یه چیزی بگو!
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 چی بگم؟ اوال بگو که قولت یادت نرفته.لیلی به نامه ای که نوشته بود نگاه کرد و گفت:
 نه! پس همین ام شب هردومون می نو ی سیم،من که می خوام نامه ام رو با یه فالاز حافظ برات بنو یسم.
 خیلی دلم می خواد اون جا رو ببینم.انشالله وقتی خوب شدی یه روز با هم می آییم اینجا ،اون وقت من برات فالمی گیرم و تو...
تماس قطع شررد .لیلی با حسرررت به گوشرری نگاه کرد و آن را روی دسررتگاه
گذاشررت.نامه اش را مچاله کرد و درون سررطل زباله انداخت.کاغذی دیگر
برداشت تا نامه دیگری بنو یسد.
****
به توصیه ی پزشک بلند شده بود و قدم می زد که صدای فرید را شنید:
 صبح بخیر خانم!برگشت و سالم کرد.
 حالت چطوره؟ خوبم ممنون. سنگین که نیست. چی؟! -همون کلیه...
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لیلی خندید و دستش را آرام روی باند کشید و گفت:
 نه! چند روز دیگه مجبوریم این جارو تحمل کنیم؟ نمی دونم! دلم برای خونه مون مخ صو صا باغش تنگ شده،این روزها منظره باغ با اونشکوفه های رنگی واقعا دیذنیه!
لیلی روی صندلی ن ش ست و سعی کرد منظره باغ را در ذهنش مج سم کند.او
هم در این چند سال به آنجا عادت کرده بود اما این اواخر به دلیل بیماری کمتر
به این گونه مسررائل توجه کرده بود و حاال او هم مثل فرید آرزو می کرد زودتر
برگردد و زیبائی های طبیعت را در این بهار زیبا به تماشررا بنشرریند .فرید کنار
پنجره ایستاد و نظری به محوطه انداخت و پرسید:
 حوصله ات سر نمی ره؟ نه! خوش به حالت ،حتما یکسره می خوابی!اتفاقا این جا اصال خوابم نمی بره. پس چه کار می کنی؟ کتاب می خونم.ُ
 اه ،چه جالب! چه کتابی؟لیلی کتاب را از روی تخت برداشت و به دست او داد وگفت:
 -دفعه دومه که می خونمش.
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فرید با تعجب پرسید:
 چرا؟مگه دیگه کتاب نداری؟لیلی خندید و گفت:
 اولین بار سرره سررال پیش بود که خوندمش و حاال که دوباره می خونم برامتازگی داره.
 پس باید داستان جالبی داشته باشه!لیلی با سررر حرف او را تایید کرد .در همین هنگام پرسررتار وارد اتاق شررد و با
دیدن فرید گفت:
 آقای امیری! بازم که شما اومدید اینجا! سالم خانم. علیک سالم .من که دیگه از بس به شما تذکر دادم زبونم مو در آورد. پس دیگه تذکر ندید چون من دوسررت ندارم خدای نکرده زبونتون پشررم دربیاره.
لیلی و پرستار به هم نگاه کرده و خندیدند .فرید گفت:
 آدم باید با مرام باشرره ،به فامیلش سررر بزنه ،حال و احوالش رو بپرسرره ،نذارهبهشون بد بگذره ،به این می گن آخر معرفت.
 حاال آقای با معرفت لطف کنید ت شریف ببرید بیرون فامیلتون میخوان لباسعوض کنن.
 -به روی چشمم ،با اجازه.
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این کار هر روزه فرید شررده بود .هر وقت می توانسررت خودش را به اتاق لیلی
می ر ساند و باعث اعتراض پر ستارها می شد .هر بار هم با شیطنت کارش را
توجیه می کرد و مانع عصبانیت آنها می شد.
****
مهشید گفت:
 بازم که تو اینجایی؟! چه کار کنیم دی گه! از بس شررماها رو دوسرررت دارم دلم نمی خواد باعثزحمتتون بشررم ،می یام این جا که هر دومون رو همین جا مال قات کن ید و
تشریف ببرید.
 دکتر گفت فردا می تونی بیای خونه.فرید با خوشحالی رو کرد به لیلی و گفت:
 شنیدی؟ فردا مرخصیم.فرهاد گفت:
 فقط تو مرخصی ،لیلی باید چند روز دیگه بمونه. چرا؟ اینو دیگه باید از دکتربپرسی.ونوس گفت:
 مثل اینکه از اینجا خوشت اومده آقا فرید!فریبا گفت:
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 چرا خو شش نیاد! من اینو می شنا سم ،هر روز این جا می مونه بعد از اینکهما رفتیم تمام خوراکی ها رو جمع می کنه و می بره تو اتاق خودش.
 آره لیلی؟من این جوری ام؟لیلی لبخندی زد و گفت:
 نه فریبا جون ،گل ها رو نمی بره.صدای خنده همه بلند شد  .فرید با نگاهی شیطنت آمیز به لیلی گفت:
 باالخره به هم می رسیم لیلی خانم.سپس از فریبا پرسید:
 چرا مانیا نیومده؟ یه کم کسالت داشت.ونوس آهسته به لیلی گفت:
 نامه مانی رو گذاشتم الی کتاب.لیلی تشکر کرد و کتاب را داخل کشو گذاشت .فرید با کنجکاوی پرسید:
 چی بود؟ خوراکی نبود ،کتاب بود! می شه ببینم؟ فعال نه! می ترسم این کتابم مثل اون کتاب ببرید و نتونم بخونمش. نمی برم قول می دم.مادرجون جعبه شرینی را باز کرد و به دست و یدا داد و گفت:
 بیا دخترم اینو تعارف کن.لیلی نفس راحتی کشید و به ونوس نگاه کرد.
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بعد از اینکه همه رفتند فرید طبو معمول درون د ست شو یی پنهان شد و بعد از
سرکشی پرستارها بیرون آمد و پرسید:
 می شه در رو ببندم؟ دیگه کسی نمی یاد ،خیالتون راحت باشه. ولی این پرستار چاقه به من شک کرده ،می ترسم دوباره برگرده.بعد بسوی او رفت و پرسید:
 بازم نمی خوای اون کتاب رو بدی من ببینم؟لیلی کتاب را بسوی او گرفت و گفت:
 بفرمایید.فرید با کنجکاوی یک دور سررریع آن را ورق زد و نظری به جلدش انداخت و
پرسید:
 همین؟ کتابه دیگه! ولی به نظرم یه چیز مهم توش بود! اشتباه کردید هیچی نبود. حتما؟! چرا فکر می کنید من باید در همه موارد به شررما حسرراب پس بدم؟نکنه بادادن یه کلیه خودتون رو صاحب اختیار من می دونید؟
 -بچه نشو دختر!خواستم یه کم سربه سرت بذارم.
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 پس لطفا کتاب رو بدید چون می ترسم مثل دفعه قبل حوا ستون پرت ب شه وبا خودتون ببریدش.
فرید کتاب را به دست او داد و پرسید:
 کمپود برات باز کنم؟ نه ،متشکرم. پس با اجازه ای نا رو می برم چون توکه نمی خوری می بخشرریشررون به اینپرسررتاره ،منم از عواقبش می ترسررم ،بنده خدا خودش که اصررال به فکر کنترل
وزنش نیست ،حداقل ما باید به فکرش باشیم.
 خواهش می کنم مسخره نکنید.آه ببخشید ،اصال حواسم نبود شما از مسخره کردن بدتون می یاد! اگه می خواید این جعبه شیرینی رو هم ببرید. نه اون بمونه ،چون قراره فردا برم خونه. این موزها رو چی؟ نمی خواید؟ صبر کن ببینم!نایلون را باز کرد و یکی از موزها را بردا شت و پو ست کند و ب سوی او گرفت و
گفت:
 بگیر بخور.نه میل ندارم. ببین لیلی ،مجبورم نکن برم از رئیس بیمارسررتان بخوام اجازه بده تا روز آخراین جا بمونم و به زور مجبورت کنم...
لیلی سریع موز را گرفت و گفت:
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 باشه می خورم. معلومه خیلی دلت می خواد زودتر از شرم راحت بشی.لیلی لبخندی زد و سرررگرم خواندن صررفحه اول کتاب شررد .فرید در حالی که
نایلون ها را در د ست دا شت کنار تخت ای ستاد و سریع سرش را خم کرد و
آهسته گفت:
 لیلی خانم.لیلی آرام پلک هایش را بلند کرد .او پرسید:
 کاری نداری؟لیلی با لبخندی کج گفت:
 نه ،متشکرم. برم؟ به سالمت. با اجازه!بعد از رفتن او سریع ک شو را بیرون ک شید و نامه مانی را بردا شت .با ا شتیاقی
غیرقابل وصف آن را بو کردو روی سینه اش گذاشت .می خواست پاکت را باز
کند که بار دیگر فرید داخل اتاق سرگ ک شید و او مجبور شد پاکت را زیر پتو
پنهان کند .فرید با لبخندی معنادار پرسید:
 مطمئنی جز اون کتاب چیز دیگه ای نبود؟لیلی کتاب را برداشت و بسوی او دراز کرد و گفت:
 -می تونید یه بار دیگه با دقت کامل بین ورقه ها رو بگردید.
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شرروخی کردم،فقط می خواسررتم یه بار دیگه ببینمت ،آخه این بی رحما میخوان فردا ما رو از هم جدا کنن.
لیلی با تعجب به او نگاه کرد و او ادامه داد:
 تو این مدت منتظر بودم یه چیزی بگی که هنوز نگفتی!لیلی ابروهایش را در هم کشید و سرش را پایین انداخت و گفت:
 اگه منظورتون تشکره که چند بار این کارو کردم.او که می دانسررت منظور فرید چیسررت اما حتی خودش نیز از این افکار می
گریخت.
فرید دوباره وارد اتاق شده بود که پرستار او را دید و پرسید:
 بازم؟او با چاپلوسی نایلون ها را به دستش داد و گفت:
 می دونید که این فامیل ما هیچی نمی خوره ،داشررتم اینا رو جمع می کردمبیارم برای شما.
پر ستار ت شکر کرد و رفت .فرید شکلکی درآورد و جلو آمد تا خوا ست حرفی
بزند دوباره صدای پرستار را شنید:
 خواهش می کنم زودتر برگردید به بخش خودتون ،برای من مسولیت داره.فرید بسوی او برگشت و سرش را کج کرد و با مظلومیت گفت:
 چشم ،فقط پنج دقیقه دیگه! بعد از پنج دقیقه بر می گردم ،اینجا نباشید! -چشم،به روی چشم کورم.
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پرستار رفت و او دوباره کنار تخت لیلی ای ستاد .لیلی از زیر چ شم نظری به او
انداخت و دست هایش را در هم گره کرد و از روی پتو روی نامه مانی قرار داد.
فرید لبه تخت نشرسرت .لیلی خودش را کمی کنار کشرید .فرید لبخندی زد و
این بار با لحنی جدی او را صرردا زد .لیلی در حالی که از نگاه او می گریخت
گفت:
 بله! چرا سرت رو انداختی پایین؟ همین جوری؟ همین جوری که نمی شه! حتما یه دلیلی داره! نکنه من خیلی زشتم؟ نه! پس خوشگلم؟نه! پس باالخره چی ام؟ زشتم یا خوشگل؟ شوخیتون گرفته؟ می خواستم بپرسم این چند روزه تو آینه نگاه کردی؟ منظورتون رو نمی فهمم. نگاه کن تا بفهمی چقدر خوشگل تر و خواستنی تر شدی.او از تخت پاین پرید و از اتاق بیرون رفت .لیلی با حیرتبه در اتاق خیره شد .او
چه بی پروا صررحبت می کرد! چه راحت بدون در نظر گرفتن احسررراس او
احساس خودش را بیان می کرد!
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در همین لحظه به یاد حرف های ونوس افتاد که گفته بود:
 مثل اینکه حال و هوای بیمار ستان ح سابی بهت ساخته ،خیلی خو شگل وخوش آب و رنگ شدی!
آینه کوچکش را از داخل کشو برداشت و جلوی صورتش گرفت .چشم هایش
دیگر بی فروغ و گود نبوند و از آن کبودی همیشگی خبری نبود ،پوستش لطیف
و زیبا و لب هایش خوش رنگ شده بودند! آینه را کمی عقب گرفت به ت صو یر
چ شمانش نگاه کرد .در نگاهش برق جوانی و شادابی می درخ شید .لبخندی
زد و آینه را کنار گذاشررت .حرف ها و حرکات فرید ذهنش را مشررغول کرده بود
که به یاد نامه مانی افتاد .آن را برداشررت و با هیجان باز کرد و با قلبی پر تپش
چنین خواند:
سالم نارنینم ،لیلی قشنگم
در آرزوی دیدارت لحظه شررماری می کنم و در آن سرروی جاده های دور به
انتظار نشررسررته ام ،از دوری رخ زیبایت لحظه به لحظه می بارم و هو هقم را
مثل زوزه باد میان درختان پنهان می کنم .حاال که تو نازنینم از د ست دیو سیاه
بیماری رها گشته ای دیگر هرگز نباید آسمان عشقمان ابری باشد و همواره باید
خورشررید بر وجود جوان و عاشررقمان بتابد و ماه نور نقره فامش را بر سرررمان
حایل نماید و فرشرتگان عشرو حافظمان باشرند .منتظرم بمان که روز دیدار تو
روز دیدار خورشید و رسیدن به دنیای نور و پاکی ها ست .از راه دور بر د ست
مهربانت ب*و*سه می زنم.
مانی
نامه را تا کرد و با چشمانی نمناگ نجوا کرد:

wWw.Roman4u.iR

120

 منتظرت می مونم عشو من.فصل ۵ -۱
مادرجون پنجره ها را باز کرد و گفت:
 چه هوای خوبی!اشررتهای آدم رو حسررابی تحریک می کنه برای خوردن یهعصرونه مفصل.
آقاجون گفت:
 البته بیرون روی تخت نه این جا توی این چهار دیواری.لیلی ظرف میوه را برداشت و گفت:
 االن خودم همه چیز رو براتون آماده می کنم. انقدر خودت رو خسته نکن دخترم ،تو هنوز باید استراحت کنی. اما من حالم خوبه ،خیالتون راحت باشه.مادرجون سبد نان و ظرف پنیر را برداشت و گفت:
 به جای این حرف ها پاشو کمک کن که دخترم زیاد خسته نشه.همگی بیرون رفتند و روی تخت نشررسررتند .هوای لطیف بهاری همان طور که
مادرجون گفته بود اشررتهایشرران را تحریک می کرد.مادرجون لقمه ای درسرت
کرد و به لیلی داد و در حالی که با لبخند به صورتش نگاه می کرد گفت:
 ماشاالله هزار ماشاالله دخترم عین یه تیکه ماه شده.حرف او کامال درسررت بود زیرا لیلی به طرز قابل توجهی تغییر کرده بود و زیبا
شده بود.
 -داشتید از من تعریف می کردید؟
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هر سه برگشتند و فرید را دیدند که با چهره ای شاد و سرحال جلو آمد .آقاجون
گفت:
 اتفاقا چون از مهمون ناخونده خوشررمون نمی یاد از هیچ کس جز خودمونحرف نمی زدیم!
فرید لبه تخت نشست و گفت:
 خودم شنیدم یه تیکه ماه. خب این چه ربطی به تو داره؟ معلومه ،جز من کی توی این باغ شبیه ماه شب چهارده اس؟ البته شبیه عکس ماه توی حوض یه موجم روش افتاده باشه.فر ید در حالی که به زور جلوی خ نده اش را گرف ته بود ابرو هایش را در هم
ک شید و به مادرجون نگاه کرد .مادرجون د ستش را روی د ست او گذا شت و
گفت:
 پسرم کامال درست می گه ،حسابس دخترکش شده.فرید لبش را به دندان گز ید و گفت:
 وای مادرجون این حرفو نزنید یه موقع این لیلی خانم می ترسرره و خیال میکنه من قاتلم.
لیلی با نیشررخ ند به او ن گاه کرد و او با لبخ ندی مع نادار حرف هایش را در
نگاهش خالصه کرد و به او خیره شد .چشم های رنگی لیلی مثل دو ستاره در
چهره اش خودنمایی می کردند اما زود سرررش را پایین انداخت .آقاجون سرربد
نان را جلوی فرید گذاشت و گفت:
 -بیا فعال یه لقمه بخور از گرسنگی داری هذیان می گی.
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 چشم،امر قثط امر آقاجونمه.و سررریع لقمه ای درسررت کرد و در دهانش گذاشررت و بار دیگر به لیلی که
م شغول پوست کندن میوه بود خیره شد.مادرجون که متوجه شده بود با چ شم
به آقاجون اشرراره کرد .او هم سرررفه ای کرد تا او را از عالم رو یا بیرون بکشررد.
صدای مهشید درون باغ پیچید:
 فرید...فرید...فرید سرش را تکان داد و گفت:
 این بچه ها اصررال بو یی از ادب نبردن ،ناسررالمتی ما بزرگ تر شرردیم،باباکشررمکش به این کوچیکی دم داره! صررر فه جو یی خو به ولی نه در ه مه
موارد،تربیتم خوب جیز یه! باید یه شب یه جل سه ت شکیل بدیم و در این مورد
تو ضیحات الزم رو بدیم ،باید برا شون تو ضیح بدم که تو ادب و نزاکت صرفه
جو یی الزم نیست.
این بار صدای ونوس بلند شد:
 اون طرف باغم نبود  ،معلوم نیست کجا رفته و ما رو سر کار گذاشته!فرید ابروهایش را باال برد و گفت:
 بفرما! غیبت هم می کنن.مادرجون خیاری را که پوست کنده بود داخل بشقاب او گذاشت و گفت:
 دروغ که نمی گه ،اومدی اینجا دیگه!و یدا با صدایی مقطع و نفسی گرفته فریاد زد:
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 اه ،خسررته شرردم  ،این پسررره مزخرف ارزش این همه گشررتن رو نداره ،بیاییدبرگردیم.
همه به هم نگاه کردند،لیلی خنده اش گرفته بود .فرید با حالتی مسررخره نظری
به آنها انداخت و نچ نچ کرد و گفت:
 به به! با این بچه ادب کردنشون!دختره گنده هنوز بلد نیست چه جوری حرفبزنه!
بعد همگی خندیدند .فرید دهانش را پاگ کرد و پرسید:
 چرا مانیا انقدر سرسنگین شده و با بقیه نمی گرده؟ البته من همه نوه هامو دوسررت دارم اما مانیا خیلی خانم تر و باوقارتر از بقیهشونه.
لیلی به فر ید نگاه کرد تا عکس العمل او را از شررن یدن این حرف ببی ند .فر ید
لبخندی زد و به او اشاره ای کرد و گفت:
 یه نفر دیگه رو فراموش کردید.مادرجون دستش را دور شونه لیلی حلقه کرد و گفت:
 لیلی که حسابش از همه جداست.فرید سرش را پایین انداخت و آهسته گفت:
 حاال نمی شه یه جوری حسابش رو با ما قاطی کنید؟مادرجون با تعجبی آمیخته به شررادی به آقاجون نگاه کرد .او هم لبخندی زد و
به لیلی نگاه کرد .لیلی که دچار سررگیجه شرده بود دسرتش لرزید و چاقو کف
دستش را خراش داد .فرید با دستپاچگی چاقو را از دست او گرفت و گفت:
 -حواست کجاست دختر؟بذار ببینم چه کار کردی؟
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لیلی با خشم دستش را از دست او بیرون کشید و بلند شد و بسوی ساختمان
دو ید .فرید پرسید:
 چی شد؟چرا ناراحت شد؟ آخه پسر کی تا حاال این جوری خواستگاری کرده؟ بجه ام خجالت کشید ،صورتش از شرم گل انداخته بود.فرید لبخندی رضایت آمیز بر لب آورد و گفت:
 آخه من خواستم اول نظر شما رو بدونم بعد با مامان و بابا مشورت کنم. نظر ما یا لیلی رو؟فرید از زیر چشم به آقاجون نگاه کرد و گفت:
 خب دیگه!مثال!لیلی در اتاق را بسررت و به آن تکیه داد و به رو به رو خیره شررد .قلبش سررخت
ف شرده شمی شد و نق سش سنگین شده بود .آرزو می کرد آن چه شنیده بود
حرفی پوچ یا یک کاب*و*س شبانه باشد که خواسته او را بترساند اما نه! فرید!
او که االن هم صدایش را می شنید همان که تکه ای از وجودش را با سخاوت
کامل به بدن او بخشیده بود .این تقاضای غیر قابل باور را عنوان کرده بود و این
یعنی...حتی نمی توانست گریه کند ،توان فریاد زدن هم نداشت فقط حس می
کرد سرش مثل کوهی سنگین شده و بدنش تاب نگه دا شتن آن را ندارد .آرام
آرام نشست و باز هم نگاه ماتش را به فضایی تهی انداخت.
****
مانیا با بی حوصلگی مشغول گردگیری بود که فریبا گفت:
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 می خوام برم کمک سیمین ،سبزی خریده ،تو نمی یای؟ نه مامان،حوصله ندارم.فریبا با دقت به چهره غمگین او نگاه کرد و پرسید:
 چیزی شده؟مانیا سرش را تکان داد و گفت:
 نه! ناراحت به نظر می رسی؟ فقط یه کم خسته ام،همین! پس برو استراحت کن خودم وقتی برگشتم گردگیری می کنم. دیگه داره تموم میشه ،شما برید زن دایی منتظره.فری با باز هم با ترد ید او را نگاه کرد .مان یا سررعی کرد به او نگاه نکند.فری با به
ناچار او را تنها گذاشت و رفت .مانیا آه بلندی کشید و دستمالی را که در دست
داشت روی میز کشید .در همان حال تصو یر خودش را داخل شی شه دید .خم
شد و با دیگر به آن نگاه کرد .از خودش پرسید؛«چرا فرید منو دوست نداره؟»
این سرروالی بود که از روز آمدن او بارها از خودش پرسرریده و هر بار هم بدون
جواب مانده بود .روی مبل نشررسررت و به فکر فرو رفت .در این مدت از توجه
فرید نسرربت به لیلی دچار تردید شررده بود اما می دانسررت لیلی فقط مانی را
دوسرررت دارد ولی حاال می ترسرر ید او به خاطر لطفی که در حقش کرده با
تقاضررایی غیره منتظره او را در منگنه قرار دهد .از این فکر به خودش لرزید .در
همین هنگام ضربه ای به در خورد و بالفا صله در باز شد .لیلی با صورتی بی
رنگ و بدنی لرزان جلو در ایسررتاده بود و نگاهش می کرد .با دیدن او در این
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وضع ترسید .با عجله بلند شد و بسوی او رفت .دستش را گرفت و جلو کشید.
در را بست و پرسید:
چی شده لیلی جان؟حالت بده؟لیلی که احساس خفگی می کرد خودش را در آ*غ*و*ش او رها کرد و بغضش
را خالی کرد .شررانه هایش به شرردت تکان می خورد و صرردای هو هقش در
فضای خانه پیچیده بود .مانیا به او کمک کرد تا بنشیند .کنار پای او روی زمین
نشست و دست های سردش را گرفت و پرسید:
 چی شده عز یزم؟چرا گریه می کنی؟لیلی از پشت پرده اشک به چشم های غمگین او نگاه کرد و از خودش پرسید:
 حاال چه طوری بهش بگم؟آه خدای من! اون عاشو فریده! خدایا کمکم کن!مانی چی؟ اون چی می شه؟
مانیا بلند شد و به آ شپزخانه رفت و با یک لیوان آب قند برگ شت .به زور چند
جرعه از آن را در حلو او ریخت و دوباره پرسید:
 نمی خوای بگی چی شده؟لیلی سرررش را پایین انداخت  .انگشررتانش را در هم گره کرد و با حرص ناخن
هایش را در کف دسررتش فرو برد.خواسررت حرفی بزند اما دوباره لب هایش
لرزید و اشک هایش سرازیر شد .مانیا با دو دست اشک های او را پاگ کرد و
گفت:
 اگه مانی بدونه تو داری این جوری گریه می کنی هیچ وقت منو نمی بخ شه.مثال من بهش قول دادم مراقب تو باشم.
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با شررنیدن نام مانی گریه اش شرردت گرفت اما دیگر تاب نیاورد .بلند شررد و
بسوی اتاق او دو ید .در را باز کرد و وارد شد .بوی او را حس کرد .بسوی کمد
او رفت و در آن را گشود .لباس های او را ب*غ*ل کرد و به صورتش چسباند.
در همان حال حرف هایی می زد که برای مانیا نامفهوم بود .نمی دانسررت چه
اتفاقی افتاده که تا این حد او را ناراحت کرده .می دانسررت اگه کاری نکند او
آنقدر ا شک می ریزد تا از حال برود .جلو رفت و او را عقب ک شید .در کمد را
بست و او را لبه تخت نشاند و این بار با لحنی جدی تر گفت:
 دیگه داری منو نگران می کنی! بگو ببینم چی شده؟!لیلی به چشمانمنتظر او خیره شد و میان گریه گفت:
 می بینی مان یا!می بینی چه دن یای مسررخره ا یه!همیشررره آرزو می کردم زندهبمونم تا بتونم کنار مانی زندگی کنم ،حاال که اون بی ماری رفته و زنده موندم
باید مانی رو فراموش کنم و به زور اسیر یه زندگی اجباری بشم.
مانیا با بهت به او خیره شررده؛«وای خدا! همان که می نرسرریدم به سرررم آمد!»
بغضی سنگین برگلو یش چنگ انداخت به سختی پرسید:
 فرید؟لیلی به تایید حرف او سرش را تکان داد و نالید.
 ای کاش می مردم ،ای کاش با پدر و مادرم مرده بودم! وای مان یا تو بگو چهکار کنم؟بدون مانی چه طور زندگی کنم؟
مانیا که حاال گریه می کرد پرسید:
 کی؟ -همین یه ساعت پیش.
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تو چی گفتی؟ چی می تونسررتم بگم؟ فقط رفتن تو اتاقم...چرا؟ چرا باید بین این همه آدمگروه خونی اون  0باشرره؟ چرا باید اون کلیه اش رو به من بده؟ اصررال چرا باید
از من خواستگاری کنه؟من...من می میرم من بدون مانی می میرم.
 بیچاره مانی!مانیا سعی کرد خودش را کنترل کند .ب سوی او برگ شت و در حالی که ا شک
هایش را پاگ می کرد با جدیت گفت:
 بگو نمی خوام ازدواا کنم  ،بگو دوستش ندارم...اصال...اصال ...بگو مانیرو دوست داری.
لیلی نگاه معصررومش را به صررورت او دوخت .مانیا سررکوت کرد .بعد از چند
لحظه نیشخندی زد و گفت:
 حتما حاال آقاجون از خوشحالی داره بال در می یاره! لیلی عز یزش رو می دهبه آقا فریدی که از جونشررم براش عز یزتره ،خیال می کنه بزرگ ترین کار دنیارو
انجام داده! وقتی آقاجون راضی به انجام کاری باشه کسی حو مخالفت نداره،
کسی نباید روی حرفش حرف بزنه!
لیلی سرررش را میان دسررت هایش گرفت و با لحنی که دل مانیا را می سرروزاند
گفت:
 مخ صو صا که من خیلی بی ک سم ،بچه یتیمی که اگه بهش پناه نمی دادن ازگرسنگی و بیماری می مرد .نباید انقدر پررو باشه که رو حرفشون حرف بزنه،
اونا به گردنم حو دارن و من به هیچ وجه نمی تونم ناراحتشررون کنم،آخ! مانیا
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نبودی ببینی چه جوری ذوق می کردن و بلند بلند از فر ید تعریف می کردن تا
من بشنوم!
مانیا فکری کرد وگفت:
 بهتره بری با خود فرید صحبت کنی!لیلی نیشخندی زد و گفت:
 دیگه بدتر! می خوای برگرده و بگه دختره قدرنشررناس که اگه من بهش لطفنمی کردم حاال مرده بود....نه مان یا نمی شررره ،نمی شررره...وای من از تو هم
خجالت میکشم!
 از من؟! تو فرید رو دوست داری! عاشقشی! دیگه دوستش ندارم ،یعنی از روزی که برگشت فهمیدم بهش عالقه ای ندارمو اون حس فقط یه حوس بچه گانه بود که تموم شد.
 به خاطر من دروغ می گی؟مانیا باز هم خواسررت انکار کند اما بغد راه گلو یش را سررد کرد و مجبور به
سکوتش کرد .لیلی آهی کشیدو بلند شد و گفت:
 اگه می دون ستم قراره زنده بمونم تا باعث عذاب دیگران ب شم هیچ وقت دعانمی کردم که خوب بشم.
و بعد آرام از اتاق مانی بیرون آمد و ساختمان را ترگ کرد .نمی خواست دوباره
با فرید روبه رو شررود .خودش را به آالچیو رسرراند و در دنیای تنهایی با مانی
درد و دل کرد و از خدا کمک خواست.
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در کمد را باز کرد .نمی دان ست چه بپو شد.آنقدر بی حو صله و ع صبی بود که
اگه مادر جون اصررار نمی کرد با همان لباس که تنش بود از مهمان ها پذیرایی
می کرد .لباس ها رو یکی یکی نگاه کرد  .با دیدن لبا سی که در آن روز خاطره
انگیز مانی برایش خریده بود ا شکش جاری شد .سریع ا شک هایش را پاگ
کرد و با خودش گفت:
 تو قول دادی قوی باشی پس اولین شرطش اینه که گریه نکنی.باالخره یک دسررت بلوز و شررلوار یاس ری رنگ انتخاب کرد و پوش رید .در حال
مرتب کردن موهایش بود که صرردای مهمان ها را شررنید و دلش فرو ریخت.
حس کرد دسررتی مرموز بر گلو یش چنگ انداخته و آن را می فشررارد .پنجره را
باز کرد و هوای خنک شب را به درون ریه هایش ک شید .ضربه ای به در خورد
و متعاقب آن صدای مادرجون را شنید:
 لیلی جان ،مادر ،زود بیا مهمونا اومدن.بعد از یک نفس عمیو دستی به صورتش کشیدو بیرون رفت .سالم کرد و کنار
سرریمین نشررسررت .همگی به گرمی با او احوال پرسرری کردند .فرید برخالف
همیشه ساکت بود البته این سکوت ناشی از هیجان درونش بود که در نگاهش
موا می زدو لیلی در همان نگاه اول متوجه آن شد
فرید برخالف همیشه ساکت بود البته این سکوت ناشی از هیجان درونش بود
که در نگاهش موا می زد و لیلی در همان نگاه اول متوجه آن شد
فرهاد از مادرجون پرسید:
-مگه داداش و زن داداش نمی یان؟
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آقاجون به جای او جواب داد:
نه!گفتم امشب حرفامون رو تموم کنیم بعد یه دفعه همه رو خبرکنیم و شیرینیبخوریم.
فرید به لیلی نگاه می کرد اما او نگاه اف سرده اش را به گل های قالی دوخته بود
و در سکوت با تنهایی دل عاشقش سازگاری می کرد.مادرجون گفت:
پاشید برید بیرون هم یه کم قدم بزنید هم...فرهاد گفت:
هم برای هم حسابی خط و نشون بکشید.با این حرف او همه خندیدند .جز لیلی که با لبخندی کم رنگ به دنبال فرید به
باغ رفت .دیگر مهتاب شبانه باغ را ،سکوت و آرام شش را دو ست ندا شت و
فقط زندگی را تحمل می کرد.هر دو با هم قدم می زدند .یکی دلش شرراد و بی
تاب دیگری پژمرده و ناامید،یکی با دیدگاهی روشررن از آینده دیگری خسررته از
دنیا.فرید روی نیمکتی نشست و لبخندی زد و گفت:
عجیبه!نمی دونم چرا امشب انقدر خجالتی شدم؟!لیلی هم نشست اما حرفی نزد..فرید نظری به آسمان پر ستاره انداخت بعد به
او نگاه کرد و ادامه داد:
 شب قشنگیه!در آینده وقتی به امشب فکر کنیم می گیم ای کاش بی شتر حرفزده بودیم!
لیلی سکوت کرده بود .در واقع اصال صدای او را نمی شنید .فرید طبو عادت
همیشگی ابروهایش را باال برد و دست هایش را زیر ب*غ*لش زد و گفت:
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 خوبه کاری کنیم که خاطره هامون همیشه شیرین باشن!بگیم،خندیم،شوخیکنیم،قول و قرار بذاریم،خالصه این که ساکت نشینیم که بعدا حسابی پشیمون
می شرریم،منو ببخش که مثل تو بلد نیسررتم از این لحظه ها اسررتفاده کنم ولی
خب یاد می گیرم،حاال وقت ز یاده،فعال تو حرفاتو بزن شرررا ید منم یه چیزایی
یادم بیاد و حرفی بزنم،هر چند من ذاتا آدم کم حرفی هستم و به ندرت لب باز
می کنم اما اینم خودش ح سنی داره چون ح سابی به تو میدون میدم تا هر چی
دلت می خواد بگی و یه موقع حرفا رو دلت عقده نشرره یا خدای نکرده غمباد
نگیری،یه روزی یکی از دو ستام بهم پی شنهاد خوبی داد که حاال فکر می کنم
اگه اون پیشررنهاد رو قبول می کردم به نفعم بود .در این جا فرید سررکوت کرد.
لیلی از زیر چشم نگاهش کرد .فرید لبخندی زد و ادامه داد:
آره داشررتم می گفتم ،این دوسررت دوراندیش می گفت،بهتره پیش یه مکانیکبری و بگی یه ترمز درجه یک رو زبونت کار بذاره تا به موقع اسررتفاده کنی،این
طوری هم فک خودت خسررته نمی شرره هم اطرافیانت رو زیاد آزار نمی دی.
حاال نظر تو چ یه؟ برم پیش مکان یک یا نرم؟به عنوان اولین مسررئ له در آغاز
زندگی مشترگ می خوام کمکم کنی.
لیلی به چ شم های او خیره شد .در نگاه تیره او محبت موا می زد اما آنچه او
قبال در نگاه مانی دیده بود نمی توانسررت در چشررم های فرید پیدا کند .فرید
سرش را کج کرد و پرسید:
 -چی شده؟از بس حرف زدم شاخ درآوردم؟
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لیلی آهی کشید و نگاهش را بسوی درختان باغ متمایل کرد.فرید به مسیر نگاه
او نظری انداخت و آهسته گفت:
 لیلی!بله! خدا رو شکر.لیلی با تعجب به او نگاه کرد .فرید خندید و گفت:
 فکر کردم زبونت رو موش خورده.لیلی انگ شتانش را در هم گره کرد و سرش را پایین انداخت .فرید به او نزدیک
تر شد و پرسید:
 تو ناراحتی؟به عالمت منفی سرش را تکان داد.
پس چرا حرف نمی زنی؟از من بدت می یاد؟نه! این چه حرفیه!آخه رفتارت یه جوریه!چه جوریه؟یه جوری که انگار داری به زور منو تحمل می کنی! شما همیشه این طوری هستین؟ اوال شما نه و تو! تانیا من چه جوریم؟ خودتون صررحبت می کنید ،پیشررنهاد می دید،تصررمیم می گیرید و در مورددیگران هم خیلی سریع قضاوت می کنید و حکم صادر می کنید!
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 شرمنده!عجول بودن یکی از خ صلت های بدمه که سعی می کنم بذارمشکنار...خب دیگه چی؟
چی دیگه چی؟ دیگه از چی خوشررت نمی یاد؟ به قول بابام بیا واسرره همدیگه از االن خط ون شون بک شیم که بعدا نگیم نگفتی،هر چند قبل از این که بیاییم بابام سفارش
کرده گربه رو دم حجله بکشررم و قال قضرریه رو بکنم که خیال نکنی حاال که
عصر کامپیوتر و زندگی ماشینیه رسم و رسومات عوض شده و بجای مردها،زن
ها تصررمیم گیری می کنند،نه!یه نگاه به آقاجون بنداز،ما نسررل در نسررل همه
مرد ساالر بودیم و زن حکم یه صیغه رو دا شته که باید کارهای خونه رو انجام
می داده و مر تب جلوی آ قای خو نه خم و راسرررت می شرررده و می گف ته
چشم!همین آقاجون االنم اگه به مادرجون بگه بمیر باید بمیره!
لیلی اخمی کرد وگفت:
دور از جون.اون که بله!دور از جون،ولی خب مثله دی گه ،ولی لیلی جان خ یالت راحتمن اصال به آقاجون نرفتم ،عین بابام زن ذلیلم.
لیلی که خنده اش گرفته بود گفت:
بهتره دیگه برگردیم.کجا؟ من تازه حرفام گل انداخته،بابام کلی حرف یادم داده که هنوز ن صف شمنگفتم.
-اینم بهت گفته که لوشون ندی؟
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 نه دی گه! من فقط وظی فه دارم اول حرفای اونو دیکته کنم تا تو حسررراب کاردستت بیاد بعدم از زندگی واقعی برات بگم که یه موقع ناامید نشی بگی اصال
نمی خوام شوهر کنم...راستی لیلی تو قصد ازدواا نداری؟
لیلی بلند شد وگفت:
واقعا که چه حرفایی زدیم!فرید بلند شد و دنبال او را افتاد و با لودگی گفت:
 صبرکن خانم!تو هنوز جواب سوالم رو ندادی!لیلی برگشت و با خشم گفت:
کدوم سوال؟ مگه شما جز حرفای مسخره چیز دیگه ای هم پرسیدید؟ ِا ،نپرسیدم؟باشه حاال بگو ببینم از این پسره کودن که امشب مسخره بازیشگل کرده و اختیار زبونش رو نداره و ا صال نمی دونه چی باید بگه و مثل یه ابله
مرتب حرف می زنه و به دیگران مهلت نمی ده...
فرید چ شم هایش را ب سته بود و پ شت سر هم حرف می زد وقتی خ سته شد
چشررم هایش را باز کرد اما از لیلی خبری نبود .نگاهی به اطراف انداخت و
نیشخندی زد و گفت:
عجب گندی زدی پسر!بعد از رفتن مهمانها به مادرجون کمک کرد تا وسرررا یل پذیرایی را جمع کرد.
سپس شب بخیر گفت و به اتاقش رفت  .طبو قرار باید آن شب برای مانی نامه
می نو شت.پ شت میز ن ش ست و کاغذی سفید پیش رو یش گذا شت.آن قدر
حرف دا شت که نمی دان ست چگونه شروع کند!خودکارش را بردا شت و این
گونه نوشت:
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«سالمی از اعماق قلب شکسته ام نثار مانی عز یزتر از جانم»...
هر چه غم در دلش انبا شته بر روی کاغذ پیاده کرد و ق ضیه خوا ستگاری را هم
نوشررت و از او کمک خواسررت اما ناگهان کاغذ را مچاله کرد و با بغد به آن
خیره شد .از پشت میز برخاست و گفت:
 نمی تونم این خبرها رو براش بنو یسررم،نه من طاقتش رو ندارم،بذار مانیا اینکارو بکنه.
لبه تخت نشررسررت .دلش بی تابانه او را بسرروی میز می کشرید .این چند ماه به
نامه نگاری و خواندن نامه های او عادت کرده،و در واقع با آنها زندگی کرده
بود .اما حاال!خیلی با خودش با احسرراسررش کلنجار رفت تا تصررمیم درسررتی
بگیرد .نیمه های شب بود که دوباره پشت میز نشست و کاغذ دیگری برداشت
و با دلی پر سوز و چشمانی اشکبار چنین نوشت:
مانی عز یزم سالم
برایت آرزوی سعادت و سالمت دارم،امیدوارم ف صل امتحانات را با موفقیت
پشت سر بگذاری.
سرش را بلند کرد و به تقو یم روی میز نگاه کرد .دهم خرداد بود و از هفته آینده
امتحانات او شررروع می شررد .هرگونه خبر بدی باعث به هم ریختن افکارش
میشد .سرش را بلند کرد و نالید:
 خدایا پس من چه کار کنم ؟ وای که بی کسی چقدر سخته!سرررش را روی میز گذاشررت و گریه کرد .جز این کار دیگری هم از دسررتش بر
نمی آمد.
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هوا کم کم رو به گرما می رفت و سایه درختان باغ دلچسب بود.آرام آرام بسوی
آالچیو می رفت که ونوس صرردایش زد .برگشررت و دخترها را دید .سررالم کرد
وسررعی کرد لبخند بزند بلکه حزنش را پنهان کند .ونوس دسررت او را گرفت و
در حالی که بسوی یکی از نیمکت های زیر درختان می کشید گفت:
 بیا ببینم این جا چه خبره!وقتی نشستند با دقت به او خیره شد و در ادامه پرسید:گ
 راسته که فرید تز تو خواستگاری کرده؟لیلی با ناراحتی سرش را تکان داد.
 وای خدای من!تو چی جواب دادی؟ چی می تونستم بگم وقتی...مهشید میان حرفش پرید و گفت:
 اگه آقاجون راضی باشه که لیلی جرات نداره نه بگه.ونوس رو به کرد به لیلی و پرسید:
آره؟همین طوره؟لیلی با بغد گفت:
خودتون که آقاجون رو خوب می شناسید.و یدا با تاسف گفت:
وقتی آقاجون بگه بله ،یعنی مامان و خاله و دایی هام می گن بله و اگه کسرریبا حرفش مخالفت کنه در واقع باید با یه ایل در بیفته...بیچاره لیلی!
ونوس با نگرانی پرسید:
-مانی چی میشه؟خبر داره؟
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نه.می خوای بهش بگی؟باالخره می فهمه.با نزدیک شدن مانیا همگی سکوت کردند.بعد از سالم و احوالپر سی مانیا از
لیلی پرسید:
نوشتی؟لیلی لب های لرزانش را به زور باز کرد و گفت:
 نتونستم. چرا؟آخه یه هفته دیگه امتحاناتش شروع میشه نمی خوام ذهنش رو به هم بریزم. طفلک!ونوس به و یدا که این کلمه را گفته بود نگاه کرد و گفت:
آخه اینجوری هم که نمی شه،حتما یه راه حلی هست.مهشید پرسید:
یعنی هیچ کس حتی خود فرید از تو نپرسرید از این ازدواا راضری هسررتی یانه؟
 چرا مزخرف می گی؟از کی تو فام یل ما یه همچین چیزی مرسرروم بوده کهحاال در مورد لیلی بیچاره صدق کنه؟
 من فکر می کردم فرید فهمیده تر از این حرفا ست؟نمی دون ستم اونم مطیعاین رسم قدیمی و احمقانه اس.
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مهشید از مانیا پرسید:
تو چرا انقدر الغر شدی؟ نکنه تو هم عاشو شدی و از ترس نمی تونی حرفبزنی؟
مانیا برای خاتمه دادن به این گفتگو بی تمر از لیلی پرسید:
 برم نامه ها رو پست کنم؟لیلی با حسرررت به پاکت های سررفید در دسررت او نگاه کرد .و یدا از مهشررید
پرسید:
 تو که در این مورد چیزی برای مهبد ننوشتی؟ ما نامه ها رو دی شب نوشتیم،خوشبختانه اون موقع هنوز این خبر رو ن شنیدهبودیم.
ونوس بار دیگر نگاه کنجکاوش را بصررورت لیلی دوخت .غم و اندوه نگاه او
دل هر بیننده ای را به درد می آورد و او تعجب می کرد چطوری فر ید متوجه
این نگاه سرد و ماتم زده ن شده!مانیا خداحافظی کرد و از آنها دور شد .و یدا آه
بلندی کشید و دستش را زیر چانه اش زد و گفت:
 انگار همه جا بوی غم گرفته!ونوس با بغضی آشکار گفت:
ای کاش مانی االن اینجا بود و خودش یه کاری می کرد!لیلی به او نگاه کرد و قطره اشکی را که روی گونه اش سر خورده بود پاگ کرد.
مهشید پرسید:
گریه می کنی لیلی؟ونوس که اشکش جاری شده بود گفت:
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 تو هم ا گه جای اون بودی گر یه می کردی ،بازم لیلی خیلی مظلو مه کهصداش در نمی یاد.
لیلی نالید:
من خیلی بی کس و تنهام!ونوس او را در آ*غ*و*ش گرفت و گفت:
آقاجون تو رو خیلی دوست داره بهتره با خودش حرف بزنی. اون فریدم دوست داره!مهشید بلند شد و یک برگ از درخت کند و گفت:
اما به نظرمن فریدم پ سر خوبیه!اگه از من خوا ستگاری کرده بود حاال با دممگردو می شکستم.
آخه تو یه احمقی،نمی فهمی عشو و عالقه چیه! دستت درد نکنه ونوس خانم،دیگه چی؟خب راسررت می گه دیگه،خود من االن انقدر که نگران مانی ام ناراحت لیلینیستم.
 همه این حرفا بعد از یه مدت فراموش می شه.لیلی چشم های خیسش را به رو به رو دوخت و گفت:
 شاید فراموش بشه اما زخمش جای عمیقی روی قلب آدم می ذاره.و یدا و مهشید به هم نگاه کردند .ونوس دست او را فشرد وگفت:
 غصه نخور لیلی جان،باالخره اون اتفاقی که باید بیفته می افته. -بچه ها ساکت!فرید داره می یاد این طرف.
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لیلی با عجله اشک هایش را پاگ کرد .ونوس از و یدا پرسید:
معلومه گریه کردم؟ یه دستی به صورتت بکش.فرید لبخند زنان نزدیک شد و در جواب سالم های آنها گفت:
 سالم سالم ،سالم خانما!حالتون چطوره؟و یدا با لبخندی کج گفت:
 خوبیم!خب،دیگه چه خبر؟خبرا که چیش شماست آقا فرید! اختیار دارید!ونوس به و یدا و مه شید ا شاره کرد برو یم .هرسه بلند شدند و در حالی که می
رفتند مهشید گفت:
 خوش بگذره.فرید گفت:
 صبر کنید ببینم!هر سه ایستادند و بسوی او برگشتند .فرید پرسید:
 نمی خواید به من تبریک بگید؟ونوس با حرص گفت:
 حاال که خبری نشده!فرید ابروهایش را در هم کشید  .و یدا گفت:
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شررما که انقدر برای ازدواا عجله داشررتید چرا همون جا توی فرانسرره ازدواانکردید؟
این بار فرید ابروهایش را باال برد و چشم هایش را گشاد کرد و گفت:
 نمی فهمم!مهشید گفت:
 بچه ها بریم تا همه مون رو دست ننداخته.فرید با حیرت گفت:
 انگار اینا با من سر جنگ دارن!سپس برگشت تا با لیلی حرف بزند که دید او هم رفته و نیمکت خالی ست.
لیلی سررجاده اش را پهن کرد و با دلی پرن یاز نماز خواند .بعد از نماز دسررت
هایش را بلند کرد و با تضرع گفت:
 می بینی خدای من !می بینی چه غریبانه اس ریر زندگی شرردم؟ می بینی دنیامچقدر سوت و کوره؟ با توام خداجون!تو که گفتی کس بی کسام!تو یی که خود
عشو و آرزو یی!چرا؟ چرا سرنوشتم رو انقدر شوم رقم زدی؟ من که همی شه با
تو و یاد تو بودم!حاال به چه بهانه ای امیدم رو به یاس مبدل کردی؟من که واسه
دیدن مانی روز شررماری می کردم!تو که می دونسررتی منتظرشررم حاال بگو!بگو
چطور به چشماش نگاه کنم؟خدا جونم ازت گله دارم آخه من جز تو کسی رو
ندارم آخه می دونی دلم خیلی گرفته!
اشک لیلی فصل 6-1
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هفته ای عذاب آور با اشررک های پنهانی و لحظه هایی پر دردگذشررت.حاال
دیگر آنها ر سما نامزد شده بودند.دخترها هم مثل بزرگترهای شان با این و ضع
کنار آمده بودند اما مانیا روز به روز ضعیف تر و منزوی تر می شد و این مسئله
باعث نگرانی لیلی شده بود هر چه بیش تر سعی می کرد به او نزدیک تر شود
کمتر موفو می شرررد او را ببی ند تا این که یک روز وقتی مشررغول ک مک به
مادرجون بود او آمد .با دیدنش فهمید از مانی نامه ر سیده اما وقتی رنگ زرد و
کبودی زیر چشررم های او را د ید غصررره خودش را فراموش کرد و با حس
همدردی گفت:
 اگه من نبودم حاال این مشکالت پیش نمی امد.مانیا نگاه بیمارش را به چشم های او دوخت و گفت:
بهتره فراموش کنی! چی رو؟ حر فایی رو که از من شررن یدی،قول و قرار هایی که با مانی گذاشرر تهبودی،خالصه باید واقعیت رو بپذیری چون با غصه خوردن چیزی درست نمی
شه.
 تو فقط بلدی منو نصیحت کنی؟ خودت چرا به این روز افتادی؟ من خیلی وقته همه چیز رو فراموش کردم! اما ظاهرت اینو نمی گه! -من فقط نگران مانی ام،نوشته بود دو هفته دیگه بر می گردن.
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با شنیدن این خبر د ستش را روی سینه اش گذا شت .حس می کرد قلبش از
حرکت ای ستاده و مثل یک تکه سنگ سخت و سنگین شده .مانیا وقتی رنگ
پریده او را دید با نگرانی پرسید:
 حالت بده؟سرش را تکان داد و بعد از یک نفس عمیو گفت:
 می ترسم! منم همین طور،از دیشررب تا حاال با خودم کلنجار رفتم که نامه اش رو بهتبدم یا نه.
 برام نامه داده؟ مثل همیشه. بده بخونم! دلم براش یه ذره شده!با نگاه معنادار مانیا یک لحظه از اینکه موقعیتش را فراموش کرده بود شرررمنده
شد.انگشتانش را در هم گره کرد و گفت:
 تو این یه هفته خیلی فکر کردم،تصررمیم گرفتم قبل از اینکه خودش برگرده وموضوع رو بفمه یه جور دیگه برای روبرو شدن با این وضع آماده اش کنم.
 مثال چه کار کنی؟ گفتنش برام سخته اما وقتی نامه اش رو نوشتم می دم بخونی. می خوای براش نامه بنو یسی؟چاره ای نیست مجبورم!
مانیا نظری به اطراف انداخت و پرسید:
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 پس مادرجون کجا رفت؟ رفته از زیر زمین آبغوره بیاره. پس تا نیومده این نامه رو بگیر و بذار یه جایی که نبینه.هنگامی که انگشررتانش پاکت نامه را لمس کرد تمام وجودش لرز ید .مانیا با
تردید پرسید:
 تو مطمئنی حالت خوبه؟با بغد سرررش را تکان داد و به اتاقش رفت .نامه را داخل کشررو گذاشررت و
برگشت .مادرجون هم آمده بود .با دیدن او گفت:
 پس چرا از مانیا پذیرایی نکردی مادر؟مانیا گفت:
 خودم نذاشتم آخه همین االن صبحانه خوردم ،ممنون. یه استکان چایی که دیگه.... نه مادرجون تعارف نمی کنم.لیلی با لبخندی تصنعی و با صدایی که بغضش را پنهان کرده بود گفت:
 آخه مادرجون می خواد به زور به من خونه داری و ر سم و ر سوماتش رو یادبده؛ولی من تو این کار به تن پروری عادت کردم که حاال برام خیلی سخته کار
کنم و کار یاد بگیرم.
مادرجون خندید و گفت:
 خودم یادت می دم عز یزم ،حاال می بینی ازت کد بانو یی بسرررازم که نظیرنداشته باشه.
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وقتی او به آ شپزخانه رفت لیلی و مانیا به هم نگاه کردند .لیلی نی شخندی زد و
گفت:
 همی شه از آدمای متظاهربدم می اومد اما حاال خودمم شدم یه ان سان ظاهرساز دروغگو که حتی گاهی وقتا خودشم فریب کارهای خودش رو می خوره و
باور می کنه حقی قت اون چیز یه که بهش تحم یل کردن نه اونی که روزی با
تمام وجودش عجین شده بود.
 تا وقتی که سررکوت کنیم و بذاریم دیگران نظرشررون رو به ما تحم یل کنندعاقبتمون بهتر از این نمی شه.
 تو توقع داری من چه کار کنم؟ تو روی آدمایی که زحمتم رو کشرریدن و مثلپرستار در تمام دوران بیماریم مراقبم بودن بای ستم؟ نه مانیا!من نمی تونم! اونی
که باید دسررت به کار می شررد و دیگران رو از اشررتباه در می آورد تو بودی که
خودت رو کنار کشیدی و گذاشتی کار از کار بگذره.
 بی ان صافی نکن لیلی!من نمی تونستم خودم رو به مردی که بهم عالقه ندارهتحمیل کنم،فرید از روز اولم به تو عالقمند شده بود،اون اصال منو نمی دید!
 درسته که می گن عشو انسان رو کور می کنه اما وقتی می بینم یه عاشو کورداره بسوی چاه می ره باید چشم دلش رو روشن کنیم و حقیقت رو بهش نشون
بدیم،تو فکر می کنی فرید اگه یه روز بفهمه زنی که انتخاب کرده کوچک ترین
عالقه ای بهش نداره چه کار می کنه؟مطمئنا احسرراس می کنه یه عمر پوچ و
بی حاصل رو پشت سر گذاشته.
 -اون می تونه محبت تو رو جلب کنه! من مطمئنم!
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لیلی آهی کشید و گفت:
 تو چون دوسررتش داری اینطوری فکر می کنی!اما من که تمام احسرراسررم دروجودم مانی خالصه می شه هیچ کدوم از خ صلت خوب و مثبت فرید رو نمی
بینم و بلکه فقط معایبش رو بیش از حد برای خودم بزرگ می کنم و عذاب می
کشم.
مانیا با عصبانیت گفت:
 تو بیخود می کنی! وقتی اون بهت دل بسررته و تا این اندازه دوسررتت داره بایددوستش داشته باشی و از محبت لبریزش کنی.
در حالی که بند می شد با همان لحن ادامه داد:
 اگه یه روز بفهمم ناراحتش کردی هیچ وقت نمی بخشمت.سپس در حالی که نمی توان ست جلوی ریزش ا شک هایش را بگیر دوان دوان
رفت.
لیلی کنار در ایستاد و دور شدن او را تماشا کرد و با خودش گفت:
 منم میدونم محبت تو حو مسررلم فریده،اما من الیو عشررو اون نیسررتم،اونبا ید مهر و محبتش رو به پای تو می ری خت تا می د ید و می فهم ید چطور
خالصانه دوستش داری و می تونی خوشبختش کنی.
مادرجون پرسید:
 پس مانیا کجا رفت؟ عذر خواهی کرد و گفت کار داره باید بره. اما من چایی آوردم. -خب عیبی نداره مادرجون،خودمون می خوریم.
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هر دو نشستند .مادرجون یک استکان چای مقابل او گذاشت و گفت:
 کی میشه من تو رو توی لباس سپید عروسی ببینم!لیلی آهی کشرید و لبخند زد .مادرجون ظرف شریرینی را از داخل سرینی روی
میز گذاشت و ادامه داد:
 همیشرره فکر می کردم اگه یه روز تو رو شرروهر بدم و قرار باشرره از این خونهبری من دق می کنم اما حاال خوشحالم که عروس خودم می شی و بازم همین
جا می مونی.
لیلی برای تغییر مسیر صحبت پرسید:
 آقاجون کجاست؟ رفته بانک پول بگیره ،باالخره ما هم باید برای داماد خرید کنیم! شرمنده ام می کنید! این چه حرف یه دختر! همه پدر و مادرها برای بچه هاشررون این کار رو میکنن.
 اما... دیگه اما بی اما؛ چاییت رو بخور می خوام پارچه هایی رو که از صررندوقچهدرآوردم نشررونت بدم هر کدوم رو که پسررندیدی می دیم آذر خانم برای شررب
نامزدیتون بدوزه ،آخه دستش سبکه.
 -ممنون.
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در فر صتی منا سب نامه مانی را باز کرد .ابتدا پرده های بلورین ا شک مانع از
دیدنش می شد اما بعد از چند لحظه در حالی که د ست هایش به شدت می
لرزید شروع به خواندن کرد:
لیلی عز یزم ،زیباترین ستاره درخ شان آ سمان زندگیم سالم نازنین می دانی که
ح سابی نگرانم کرده ای و حاال می خواهم گله کنم که چرا طبو قرار برایم نامه
ننوشتی! هفته های پیش هر شبم را با خواندن مکرر نامه های تو می گذرانم اما
این هفته شب ها تا صبح به سقف چشم دوختم و از خودم می پرسیدم؛ چی
شده که لیلی عز یزم برای من نامه ننوشته!
وقتی به خانه زنگ زدم و مانیا خبر سالمتیت را داد کمی آ سوده شدم اما یادت
باشد ما به هم قول دادیم که تا آخر راه با هم باشیم.می دانی که هرر نفسم بسته
به وفای توست و اگر روزی مرا از مهر و وفایت بی نصیب گردانی در واقع سند
محرومیت من از زندگی را ام ضا کرده ای .لیلی ق شنگم خواهش می کنم بعد
از خواندن نامه حتما جوابش را برایم بنو یس که بی تابانه منتظرم.
عاشو رسوای لیلی ،مانی تنها.
نامه را روی صورتش گذاشت و گریه کرد .بعد از خالی کردن بغضش کاغذی
برداشت و جواب نامه را نوشت:
مانی عز یز سالم
امیدوارم همی شه سالم و سالمت با شی .مرا ببخش که زودتر نامه ننو شتم اما
این نامه آخرین نامه ای اسررت که برایت می نو یسررم ،در واقع از وقتی به دنیای
زنده ها برگشررته ام ،بیش تر به زندگی فکر کرده ام و متوجه شرردم آنچه در دلم
بود عشو نبود یک ه*و*س بچه گانه بود که کم کم محو و بعد نابود شد .من و
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تو هنوز آغاز راهیم و نمی دانیم واقعیت زندگی راهی جدا از عشو است  .حاال
که همه چیز تمام شده و من فارغ از عشو به آینده ام می نگرم بهتر است تو نیز
گذشته ها رو فراموش کنی و بدانی آن قصه های شبانه ه*و*س های زود گذری
بودند که حاال در بایگانی مغزم خاگ می خورند و در واقع ارزشی ندارند.
نمی دانم!شاید وجود بیماری مرا وادار کرده بود به اجبار به کسی دل ببندم مگر
به این وسیله از چنگال مرگ بگریزم و بهانه ای برای ماندن بیابم ولی خوشحالم
که چشمم به روی واقعیت باز شد .می دانم تو هم کارهای مهم تری داری پس
بیش از این وقتت را نمی گیرم.
لیلی
کاغذ را تا کرد و داخل پاکت گذاشت .بلند شد و بسوی پنجره رفت.به فضای
سرربز باغ خیره شررد .درختان در زیر نور م*س*تقیم خورشررید سررر خم کرده
بودند .از همان جا سر برگرداند و به نامه روی میز نگاه کرد .دلش می خواست
برگردد و آن را ریز ریز کند و واقعیت را برای او بنو ی سد،بنو ی سد که هنوزم شب
ها با یاد او پلک هایش را بر هم می گذارد و صبح ها با زمزمه نام او چ شم باز
می کند اما چاره ای جز این نبود .باید مانی را زودتر آماده می کرد زیرا ممکن
بود وقتی می آمد و او در کنار فرید می دید شوکه شود.
ضررربه ای که به در خورد او را به خود آورد .سررریع بسرروی میز دو ید و نامه را
برداشت و داخل کشو گذاشت و گفت:
 بفرمایید.در تا نیمه باز شد و فرید به داخل سرگ کشید و سالم کرد.
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 سالم. اجازه هست؟ خواهش می کنم!وارد اتاق شد و در حالی که یک دستش را پشتش پنهان کرده بود گفت:
 چشمات رو ببند! چرا؟ ببند تا بگم!لیلی چشم هایش را بست  .فرید به آرامی او را بسوی صندلی کنار اتاق هدایت
کرد و خودش مقابل او زانو زد .سپس پالگ و زنجیری را که در د ست دا شت
جلوی صورت او گرفت و گفت:
 حاال اون چشم های قشنگت رو باز کن.لیلی آرام آرام چشم هایش را باز کرد .با دیدن هدیه او لبخندی زد و پرسید:
 برای منه؟ نخیر! پس چی؟ برای خانم بنده ست. متشکرم. اجازه می فرمایید بندازم گردنتون؟لیلی سرش را خم کرد و او زنجیر را دور گردنش بست و گفت:
 -به به! چقدر بهت می یاد!
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لیلی بلند شرد و داخل آینه نگاه کرد ..با دیدن نام فرید که روی پالگ میان یک
قلب حک شرررده بود قلبش لرز ید و اولین فکری که از دهنش گذشرررت نگاه
حسرررت بار مانی بود و هدیه اش که در کشررو پنهان شررده بود .فرید کنار او
ایستاد و پرسید:
 چیه؟ خوشت نیومده؟ اتفاقا خیلی قشنگه! پس چرا انقدر اخم کردی؟ نه! من اخم نکردم،واقعا متشکرم. قابل شما رو نداره خانم ...حاال اگه افتخار بدید اومدم شما رو برای صرفناهار به کلبه حقیرانه مون دعوت کنم.
 ولی... ولی چی؟ امروز سر و وضعم مناسب نیست. بسیار خب ،می رم بیرون و چند تانیه بهت فرصت می دم تا آماده بشی. چند تانیه؟ برای اینکه بهت تابت کنم چقدر با گذشتم چند دقیقه بهت فرصت می دم.در حالی که از اتاق بیرون می رفت با صدای بلند گفت:
 به شصت دقیقه نکشه چون وقتی می اومدم مامان داشت میز رو می چید.لیلی دوباره به پالگ نگاه کرد .دستش را روی آن کشید و با بغد گفت:
 -خدایا کمکم کن!
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سیمین صورت او را ب*و*سید و ظرف اسپند را دور سر هر دو ی شان چرخاند
و گفت:
 بیاید توی آشپزخونه،ناهار آماده ست.فرهاد که در حال خوردن ساالد بود گفت:
 چه عجب!!مردیم از گرسنگی!لیلی سالم کرد و روی صندلی که فرید عقب کشید نشست .فرید لبخند زنان
روبروی او ن ش ست و نگاه م شتاقش را به صورت آرام او دوخت .لیلی چ شم
ایش را به د ست های سیمین دوخت که دیس برنج را روی میز می گذا شت .
فرهاد گفت:
 اگه چند دقی قه دیرتر امده بود ید روده کوچی که روده بزرگه رو خورده بود...راستی فرید تو روده اضافی نداری؟
پدر و پسر خندیدند که لیلی گفت:
 عذر می خوام آخه من خبر نداشتم قراره....با دیدن مانیا پشررت پنجره اتاقش در سرراختمان روبرو حرف در دهانش ناتمام
ماند .همه با تعجب به او نگاه کردند .فرهاد از زیر میز پایش را روی پای فرید
کوبید .فرید فریاد زد و پرسید:
آخ!چرا منو می زنی؟ از بس بهش خیره می شی نمی ذاری یه کلمه حرف بزنه.سیمین پشت میز نشست و بشقاب خورش را جلوی او گذاشت و گفت
 می خواستم خودم بیام دنبالت اما فرید اجازه نداد. -حسابی افتادید تو زحمت.
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 خواهش می کنم!چه زحمتی!بفرما سرد میشه!فرهاد بشقاب او را پر کرد و گفت:
 بخور وگرنه تا چند دقیقه دیگه هیچی گیرت نمی یاد.لیلی مشغول خوردن غذا شد اما تمام حواسش به مانیا بود که همچنان ایستاده
بود و آنها را نگاه می کرد و هر چند لحظه یه بار اشررک هایش را پاگ می کرد.
فرید که متوجه نگاه های پی در پی او شده بود و برگشت و به عقب نگاه کرد و
پرسید:
 چیزی شده؟مان یا رفته بود و فر ید او را ند ید .لیلی سرررش را پایین انداخت و به زور بق یه
غذایش را خورد .وقتی خوا ست در جمع کردن میز به سیمین کمک کند فرید
نگذاشت و گفت:
 بیا بریم باال تو اتاقم ،می خوام یه چیزی نشونت بدم.فرهاد سرش را تکان داد و گفت:
 وای وای چه مردی!خجالت بکش پسررر ،بذار از االن عادت کنه،وقتی توزنت رو بیاری باید مادرت بشینه و فقط امر و نهی کنه.
فرید کنار لیلی ایستاد و در حالی که از آشپزخانه بیرون می رفتند گفت:
 من دارم لیلی رو می برم که نبینه شما ظرفارو می شورید،می ترسم بعدا بهمطعنه بزنه،در ضمن می دونم که شما جوش خودتون رو می زنید نه مامان رو!
سیمین با صدای بلند خندید و فرهاد باز هم شروع به شوخی کرد.
فرید در اتاقش را باز کرد و گفت:
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 بفرمایید بانوی من ،به اتاق این بنده حقیر خوش اومدید.لیلی ایسررتاده بود و با تعجب به اتاق بهم ریخته او نگاه می کرد .فر ید خنده
کنان و سرحال پشت سر لیلی به را افتاد و او را به داخل اتاق برد و گفت:
 حتما از این همه سلیقه تعجب کردی! سلیقه؟! چیه؟ به ما نمی یاد با سررلیقه باش ریم؟ اگه باورت نمی شرره برو جلوی آینه بهانتخاب مهم زندگیم یه نظر نگاه کن!
لیلی همان طور بهت زده روی مبل ن ش ست اما بال فا صله جیغی ک شید و بلند
شررد  .روی مبل را نگاه کرد برس مو یی را روی آن دید .آن را برداشررت و روی
میز گذا شت و دوباره ن ش ست.فرید هم روبه روی او ن ش ست .هر دو سکوت
کرده بودند .لیلی باز هم به او ضاع بهم ریخته اتاق نگاه کرد و فرید با اح ساس
خاصرری به او خیره شررد .وقتی نگاه لیلی در نگاه او تابت شررد لبخندی زد و
دستی میان موهایش کشید و گفت:
عجیبه! هر وقت با هم تنها می شیم دست و پامو گم می کنم.لیلی آهی کشید و گفت:
 مهم نیست. مهم نیست؟!لیلی که فهمید حرف بی جایی زده خودش را جمع و جور کرد و گفت:
 منظورم اینه که وقت برای حرف زدن زیاده،خودتون رو آزار ندید. ِا...عجب میزبانی هستم! برم پایین چایی و میوه بیارم. -ممنون ،من نمی خورم.
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 مگه می شه؟ االن می یام.وقتی او رفت لیلی هم بلند شد و م شغول مرتب کردن اتاق شد .و سایل روی
مبل ها را جمع کرد .لباس ها یکی یکی تا کرد و کنار کمد گذاشت .لیوان ها و
فنجانهای نشسته را درون یک سینی گذاشت .در حال متب کردن تخت بود که
خاطره ای زیبا در ذهنش جان گرفت .یاد ایامی افتاد که پنهانی به اتاق مانیمی
رفت و با عشقی ناتمام اتاقش را مرتب می کرد  .با یادآوری آن روزها نفسش به
شماره افتاد .با عجله بسوی پنجره رفت و آن را گشود .چشم هایش را بست و
هوای پاگ باغ را به درون ریه هایش ک شیدو به این ترتیب بغ ضش را فرو خورد
اما وقتی چشررم باز کرد با دیدن دوباره مانیا بدنش ی کرد .با غمی بی پایان به
او خیره شررد .مانیا با چشررمانی ابری عقب رفت و پنجره را بسررت .صرردای باز
شدن در او را به خود آورد .فرید سینی چای و میوه را به دست او داد و نظری به
اطراف اتاق انداخت و گفت:
 تو چقدر سررریع این جا رو مرتب کردی! من اگه یه روز کامل هم کار میکردم نمی تونستماین جارو تر و تمیز کنم.
سپس لباس های تا شده را برداشت و داخل کمد گذاشت .برگشت و روبروی
او نشست .یکی از فنجان های چای را جلوی او گذاشت و گفت:
 متشکرم. برای چی؟ -برای این لطف بزرگ ،من...من این کار تو رو نشونه ای از عشو می دونم.
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لیلی که مشررغول نوش ریدن چای بود با شررنیدن این حرف به سرررفه افتاد .فرید
دسرتپاچه شرد و فنجان خودش را هم بدسرت او داد .لیلی مقداری دیگر چای
نوشید و آرام شد .فرید با نگرانی پرسید:
 خوب شدی؟ بله خوبم. نزدیک بود سکته کنم. چرا؟ من طاقت ندارم حتی یه لحظه تو رو ناراحت ببینم.لیلی سرش را پایین انداخت .فرید بلند شد و از داخل کمد آلبومی آورد و کنار
او نشست .لیلی کمی خودش را کنار کشید .فرید لبخندی زد و آلبوم را باز کرد
و گفت:
 این آلبوم یک سالگی تا چند ماه پیش منه.او با حوصله آلبوم را ورق می زد و در مورد هر عکس با آب و تاب توضیح می
داد اما خبر ندا شت که لیلی در عالمی دیگر به خاطره ای م شابه می اندی شید.
او نگاهش به گل های قالی بود و ذهنش با خیالمانی مشغول  .فرید گفت:
 این عکس رو آخرین شبی که تو پاریس بودم انداختم.بعد از این حرف سرش را بلند کرد و به او نگاه کرد .وقتی متوجه بی توجهی او
شد آلبوم را ب ست و د ستش را جلوی صورت او تکان داد .لیلی به خودش آمد
و لبخندی اجباری زد .فر ید چند لحظه خیره خیره به او نگاه کرد .این رفتار
لیلی باعث تردید او شده بود بنابراین پرسید:
 -تو از چیزی ناراحتی؟

wWw.Roman4u.iR

158

لیلی که دستپاچه شده بود گفت:
 نه!نه!چیزی نیست. ولی تو اصال حواست به من نبود!لیلی سکوت کرد زیرا جوابی نداشت .فرید گفت:
 لیلی! بله! می شه یه سوال بپرسم؟ خواهش می کنم.فرید به روبرو خیره شد.لبش را به دندان گز ید و بعد از کمی مکث پرسید:
تو من دوست داری؟لیلی که انتظار شنیدن چنین سوالی نداشت به خودش لرزید و با رنگ و رو یی
پریده به او نگاه کرد .نمی دان ست چه بگو ید!در گردابی وح شتناگ د ست و پا
می زد .سرش به دوران افتاده بود .هیچ گاه به چنین لحظه ای،به چنین پر سش
سختی فکر نکرده بود!
فرید به صورت او نگاه می کرد و منتظر جواب بود و او با ت شو یش به دنبال راه
فراری برای گریز از این لحظه عذاب آور.به ناچار لبخندی زد و سرش را پایین
انداخت .فرید هم لبخندی زد و گفت:
درسته که می گن سکوت عالمت رضاست اما دلم می خواد از زبون خودتبشنوم.
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در همین هنگام ضربه ای به در خورد و فرهاد و سیمین وارد اتاق شدند .فرهاد
پرسید:
 مهمون نمی خواید؟لیلی نفس راحتی کشید .فرید بلند شد و آلبوم را داخل کمد گذاشت .سیمین
نظری به اتاق انداخت و گفت:
چه عجب ما این جا رو مرتب دیدیم!فرهاد گفت:
 حتما برای اینکه آبروش نره این کار رو کرده!فرید در حالی که می نشست با اشاره به لیلی گفت:
 کار خانمه نه من ! می دونستم تو نمی تونی این عادت زشت رو ترگ کنی! بابا؟ خب آدم که نمی تونه بی خودی از ک سی تعریف کنه ،باید محا سنی ببینه تابدونه چی بگه ولی متاسفانه ما جز شل*خ*تگی وسر به هوایی چیزی ندیدیم
که حاال برای لیلی خانم تعریف کنیم.
صرردای خنده هایشرران بجای شرراد کردن لیلی بیشررتر بر غمش می افزود زیرا
تصررو یر افسرررده مان یا و آنچه در انتظارشررران بود یک لحظه هم از جلوی
چشمانش دور نمی شد.
برای آخرین بار نامه ای را که نوشته بود خواند و با چشمانی نمناگ آن ر داخل
پاکت گذاشت و پیش مانیا رفت .او گرچه سعی می کرد ظاهرش را حفظ کند
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اما غم نهفته در نگاهش محو نمی شد .لیلی پاکت نامه را روی میز گذاشت و
گفت:
بخون ببین چطوره؟مانیا نامه را باز کرد و شررروع به خواندن کرد .با هر سررطری که جلو می رفت
چهره اش گرفته تر می شررد .در آخر نگاهش را به نگاه لیلی دوخت و با بغد
گفت:
 االن پستش نمی کنم. چرا؟ دو تا دیگه از امتحاناتش مونده،می ترسم روحیه اش رو خراب کنه. هر کاری می دونی درسته همون رو انجام بده. مهمونی دیروز خوش گذشت؟بار طعنه این جمله آنقدر زیاد بود که لیلی با سری افکنده بلند شد و گفت:
جای شما خالی،با اجازه.بسوی در می رفت که مانیا صدایش زد.بطرف او برگشت .مانیا دست هایش را
باز کرد و او را در آ*غ*و*ش کشید و در حالی که گریه می کرد گفت:
لیلی،من همیشه دوستت دارم. منم بعداز خدا کسی رو جز شماها ندارم. تو همیشه برام عز یزی ،چه کنار فرید باشی چه با کس دیگه.****
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دخترها مثل همی شه با سرو صدای فراون بسوی ماشین فرید دو یدند .از صبح
تا حاال همگی لحظه شررماری کرده بودند تا او و لیلی از خرید برگردند و حاال
با شوق فراوان بسته ها را از داخل ماشین برمی داشتند .ونوس پرسید:
 لوازم آرایشم خریدی؟و یدا در حال سبک سنگین کردن یک بسته گفت:
 فکر کنم این کیف و کفشه.فرید نیشخندی زد وگفت:
 اینا که اینطور ذوق می کنن ببین وا سه خرید عرو سی خود شون چقدر ذوقزده می شن.
مهشید با اخم گفت:
 مارو بگو که داریم ذوق این عروس و داماد رو می کنیم! ذوق مارو یا وسایلی رو که خریدیم؟ونوس که به زور چند بسته را نگه داشته بود گفت:
 بیاید بریم خونه خاله فریبا تا مانیا هم اینارو ببینه.لیلی با رنگی پریده بی اختیار گفت:
 نه!اما فرید گفت:
 چرا نه عز یزم؟ ونوس راست می گه بهتره مانیا هم خریدمون رو ببینه!لیلی مایوسررانه به آنها نگاه کرد .دلش می خواسررت می دو ید و جلوی آنها را
ممی گرفت .فرید گفت:
 -بیا بریم تا اموالمون رو غارت نکردن.
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سپس دست او را گرفت و به دنبال خود کشید .مانیا با لبخندی کامال ساختگی
در حال تماشای وسایل آنها بود .فرید کنار او نشست و پرسید:
 چطوره؟ سلیقه مون خوبه؟لیلی به صورت مانیا خیره شده بود  .مانیا با صدایی گرفته در حالی که سعی
می کرد لرزش آن را مخفی کند گفت:
 بله ،مبارگ باشه.بعد بلند شد و ادامه داد:
 برم براتون شربت بیارم.فرید دست او را گرفت و گفت:
 حاال بشین تا بعد.مانیا که از حس گرمای دسررت او تنش داغ شررده بود نگاه پر دردش را به لیلی
دوخت .اما لیلی خودش را مشررغول تماشررای وسررایل نشرران داد .مانیا ناچار
دوباره نشت.
دخترها با هر ب سته ای که باز می کردندفریاد های شادمانه ای سر می دادند و
نظرهایشان را یک به یک شرح می دادند .و یدا نایلون سفید رنگی را برداشت و
گفت:
 حاال نوبت اینه.فرید نایلون را از دست او گرفت و گفت:
 این دیگه نه! -چرا؟!
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بلند شو برو چند تا شربت خنک بیار تا بگم.و یدا با دلخوری بلند شررد  .مانیا هم از فرصررت اسررتفاده کرد و به دنبال او به
آشپزخانه رفت .مهشید پرسید:
 مگه تو اون نایلون چیه؟فرید ابروهایش را باال برد و گفت:
 یه کم حس فضولیت رو کنترل کن تا به موقعه اش بگم.مهشید به حالت قهر زانوهایش را ب*غ*ل کرد و گفت:
 بذار مهبد و مانی برگردن حسابت رو می ذارن کف دستت.صدای زنگ تلفن بلند شد .مانیا با سینی شربت و شیرینی به سالن برگشت.
فرید گوشی را برداشت:
...به سالم چه حالل زاده ای پسر!...آره به جون تو االن داشتیم تعریفت رو می کردیم.... آره.... خب من که تنها نیستم لیلی،مهشید ،ونوس و و یدا و مانیا هم هستن.... آره خبرای مهم.لیلی و مانیا با نگرانی به هم نگاه کردند .فرید به روی لیلی لبخندی زد و گفت:
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 فکر کردی خیلی زرنگی!این یه رازه که حاال نمی شرره گفت ،خب!نگفتی باامتحانا چطوری؟
... مطمئنم پدرت که همین یه سرررالم به زور خرجت رو داده وقتی نمراتت روببینه حسابی پشیمون می شه که چرا پول بی زبونش رو خرا یه همچین پسر بی
استعدادی کرده!
صرردای قهقهه ی فرید که به حرف های مانی گوش می داد فضررای خانه را پر
کرده بود .مانیا بسوی او رفت .فرید از مانی پرسید:
 خب مانب جان امری نیست؟ خواهرت داره گوشی رو می کشه.مانیا گوشی را گرفت و مشغول احوال پرسی شد .لیلی که صدای ضربان قلبش
را به خوبی می شررنید حس می کرد تکان های شرردید آن از روی لباسررش نیز
دیده می شود .و یدا با اشاره به نایلون به فرید گفت:گ
 نشون بده دیگه!فرید یک لیوان شربت برداشت و گفت:
تو دیگه مثل مهشید نباش!مه شید با خ شم نف سش را بیرون داد و از او رو برگرداند .لیلی که سراپا گوش
شده بود غافل از دنیای اطراف تمام توجه اش به مانیا بود که می گفت:
 نه! االن نمی شه ،با شه بهش می گم یه ساعت دیگه بهت زنگ بزنه......آرهآره ،از خودش بپرس.
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فرید مسرریر نگاه لیلی را دنبال کرد و با تعجب به صررورت او خیره شررد .وقتی
مانیا گوشی را روی د ستگاه گذا شت تکانی خورد و نگاه پرسش گرش را به او
دوخت .مانیا که متوجه نگاه های کنجکاو فرید شده بود کنار لیلی ن ش ست و
عمدا با صدای بلند گفت:
 لیلی جان بفرما شربت!لیلی که مس شده و نگاهش به دستگاه تلفن دوخته شده بود به خودش آمد و
یک لیوان شربت برداشت .اما تکان های شدید دستش باعث شد دوباره آن را
روی میز بگذارد .فرید به فکر فرو رفت .رفتارهای غیر عادی لیلی در این مدت
گاهی او را دچار تردید کرده بود اما امروز بیش تر دچار این حس عجیب شد.
بنابراین با ناراحتی بلند شد و نایلون را روی پاهای لیلی گذاشت و گفت:
 بیا خودت هدیه بچه ها رو بده ،من خسته ام می رم استراحت کنم.لیلی که متوجه ناراحتی او نشرررده بود فقط با تعجب نگاهش کرد .صررردای
شادمانه دخترها بلند شد  .فرید به خاطر شربت از مانیا ت شکر کرد و بعد از
خداحافظی بیرون رفت .لیلی هدایای بچه ها را به دسررتشرران داد و در آخر هم
بسته کادو پیچ شده کوچکی را به مانیا داد و گفت:
 سلیقه فریده ،امیدوارم بپسندی.دخترها مه با دیدن هدیه هایشران ذوق زده شرده بودند لیوانهای شرربت را سر
کشیدند و با عجله خداحافظی کردند و رفتند .مانیا آهی کشید و گفت:
 تو باید بیشتر مراقب رفتارت باشی!-چرا؟
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 چرا؟وقتی اونطوری به تلفن خیره می شی رنگت رو می بازی توقع داری اونبه سرررادگی از ک نار این رف تار غیر عادی ب گذره و از خودش ع لت اون رو
نپر سه؟فرید پ سر باهو شیه ،به شوخی ها و خنده هاش نگاه نکن با چ شماش
تمام اتفاقات دور و برش رو می بینه و تو ذهنش تحلیل می کنه.
لیلی سرش را پایین انداخت و گفت:
 دست خودم نیست ،نمی تونم از فکر....مانیا سخن او را قطع کرد و گفت:
 نمی تونم! نمی تونم!بیخود از این حرفا نزن،دی گه همه چیز تموم شرررده ،بهمانی هم قول دادم یه سررراعت دی گه بهش زنگ بزنی  ،وقتی زنگ زدی طوری
حرف بزن که نه چیزی بفهمه نه دل خوش کنه.
اشک لیلی فصل6-3
وقتی او با عصرربانیت بلند شررد و لیوان ها ی خالی را جمع کرد و به آشررپزخانه
رفت لیلی سرش را به عقب تکیه داد و چشم هایش را بست .هر چه سعی کرد
نتوان ست بغ ضش را مخفی کند و ا شک های داغ و سوزان از زیر پلک هایش
بیرون ریختند .امروز لحظه های سررختی را در کنار فرید گذرانده بود.به ظاهر
خند ید به اجبار نظر داد و دسرررت آخر بدون این که چیزی بفهمد همراه او
برگ شته بود و حاال برای شنیدن صدای مانی بی تاب بود اما نمی دان ست چه
بگو ید و چطور حرف بزند.با قلبی پر اندوه و ذهنی خ سته به لحظه موعود فکر
می کرد که مانیا آرام آرام و سایل او را از روی فرش جمع کرد و داخل نایلون ها
و جعبه ها گذاشت و در همان حال گفت:
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 از هدیه ای که برام خریدی متشکرم،قشنگ بود!لیلی سرش را بلند کرد و چشم های سرخش را به نگاه غمگین او دوخت .مانیا
کنارش نشست و پرسید:
 چرا گریه می کنی؟ از دسررت من ناراحت شرردی؟ باور کن نمی خواسررتمناراحتت کنم.
 اتفاقا خوشحالم که با حرفای خواهرانه ات کمکم می کنی. می دونی که اگه مردی به زنش شک کنه عواقب بدی داره! می دونم! پس به خاطر خودت هم که شده مراقب باش،ازت یه خواهشی دارم!لیلی آهی کشید و به او نگاه کرد و او گفت:
 هر نقشرره ای که برای آینده ات داشررتی،هر محبتی که می خواسررتی در حومانی بکنی همه رو خالصرررانه به پای فر ید بریز ،اون ل یاقتش رو داره،مانی رو
فراموش کن و فکر کن اونی که عاشقش بودی فرید بوده.
 نمی شه. اگه بخوای می شه. خودت اگه برات خواستگار بیاد و شوهر کنی این کار رو می کنی؟ صد در صد،گ*ن*ا*ه مردی که با هزار امید زن می گیره و می خواد تشکیلخانواده بده چیه که زنش قبال عا شو بوده!اون که تق صیری نداره،وقتی یه نفر با
صررداقت کامل دسررت هاش رو بسرروی تو دراز می کنه و مدد می خواد تو هم
باید صادق با شی و لبریز محبتش کنی،اون وقته که خودت هم از زندگی لذت
می بری و در کامیابی اون سهیم می شی،در غیر این صورت دنیا انقدر کثیف و
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غیر قابل تحمل می شرره که اول از همه خودت از بوی گ*ث*ا*ف*تش خفه
می شه...حاال به من نگاه کن و قول بده حرفام رو هیچ وقت فراموش نکنی!
لیلی با صدایی گرفته گفت:
 قول می دم سعی خودم رو بکنم.مانیا با مهربانی اشک های او را پاگ کرد و گفت:
 از همین امروز،از همین حاال می خوام اول از همه به خودت و بعد به منتابت کنی که قادری بیش از پیش فرید رو شیفته خودت کنی تا...
صرردای زنگ تلفن دل هر دو را لرزاند .مانیا گوش ری را برداشررت  .مانی بود که
طاقت نیاورده بود و خودش دوباره زنگ زده بود .بعد از سررالم و احوال پرسری
گوشرری را به دسررت لیلی داد و بلند شررد و رفت .لیلی نفس عمیقی کشررید و
گفت:
 سالم. سالم خانم با معرفت!صدای نفس های تند مانی را می شنید و بی صدا اشک می ریخت.
 حالت خوبه عز یزم؟ متشکر ،بد نیستم. چرا صدات گرفته؟ چیز مهمی نیست. لیلی! -بله!
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 تو که منو فراموش نکردی؟لیلی به زور صدایش را صاف کرد و گفت:
 این جا هوا خیلی گرمه ،اون جا چطور؟ این جا گرمتره اما آدم عاشررو که گرما و سرررما حالیش نمی شرره ،وای لیلینمی دونی چقدر خوشررحالم،دلم می خواد این چند روزم زودتر بگذره و بیام
ببینمت .یه دیوان حافظ با یه جلد خیلی قشنگ برات خریدم.
سکوت برقرار شد .لیلی فقط گریه می کرد اما دستش را روی گوشی گرفته بود
تا او صدایش را نشنود .مانی با تردید گفت:
 خانمی؟ بله! چیزی شده؟ نه! آخه...خب ،عیبی نداره انگار بی موقع زنگ زدم فقط می خوا ستم بهت بگموقتی تالفی این نامه ندادنت رو در آوردم می بینی چشررم انتظار بودن چقدر
سرخته البته مانیا گفت یه نامه نوشرتی که دیروز پسرتش کردی ،چون هوا گرمه
عذرت رو می پذیرم اما از حاال تا روزی که بیام و اون چ شم های ق شنگت رو
ببینم لحظه شماری می کنم،امیدوارم وقتی اومدم ببینم هنوز مثل اون موقع ها
اتاقم رو تمیز و مرتب کردی و یه شررراخه گل قشررنگ هم توی گلدون جلوی
عکسم گذاشتی...خب لیلی جان،کاری نداری؟
 نه! -به امید دیدار ،دوستت دارم.
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لیلی گوشی را گذاشت و با صدای بلند گریه را سر داد .دوان دوان بسوی اتاق
او رفت .در را باز کرد و وارد شررد .وسررایل اتاق پر از گرد و غبار شررده بودند.
بسوی میز رفت .شاخه گل خشک شده درون گلدان را میان مشتش گرفت و از
پ شت پرده های لرزان ا شک به عکس او خیره شد .جلوی میز زانو زد و با هو
هو گفت:
 دی گه نمی تونم برات گل ب یارم،دی گه اجازه ندارم اتاقت رو مرتب کنم ،ایکاش اصررال نرف ته بودی!ای کاش من مرده بودم و این روزهای تل رو نمی
دیدم .سرش را میز تکیه داد و باز هم گریه کرد .شانه هایش می لرزید و ا شک
بی وقفه فرو می ریختند .مانیا کنارش ن ش ست و لیوان آب را به دهانش نزدیک
کرد .مقداری از آن را نوشید و با کلماتی مقطع پرسید:
 اجازه دارم یه روز بیام و اتاقش رو مرتب کنم؟ اگه قول بدی فرید متوجه نشه آره. قول می دم. آفرین ،حاال پاشو برو صورتت رو بشور تا کسی چیزی نفهمیده.بعد از اینکه صورتش را شست حالش کمی بهتر شد ..پرسید:
 اجازه هست یه زنگ به فرید بزنم؟ بفرما!گوشی را یرداشت و شماره گرفت ..خود فرید گوشی را برداشت.
 الو سالم فرید. -سالم ،کاری داری؟
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 تو از دست من ناراحتی؟ نه! پس چرا قهر کردی؟ کی گفته من قهر کردم؟ پس چرا منو این جا تنها گذاشتی؟ مگه ندیدی این دخترا چقدر شلوغش کرده بودن!کالفه ام کردن. حاال اکه زحمتی نیست لطف کن بیا کمکم تا این وسایل رو ببرم خونه مون. اگه نیام؟ بهتره بری با یه هزار پا ازدواا کنی که بتونه خودش همه کارهارو انجام بده. اتفاقا پیشنهاد خوبیه ،باید روش فکر کنم! فرید! باشه ،باشه داد نزن می ترسم ،اومدم.گوشی را گذاشت و به مانیا نگاه کرد .او لبخندی زد و گفت:
 برای شروع بد نبود.روزها می گذشررتند و صررمیمیت بین او و دفرید بیش تر می شررد .حاال دیگر
بی شتر اوقات را با هم می گذراندند .گاهی اوقات بیرون غذا می خوردند ،پارگ
می رفتند ،خرید می کردند ،گاهی وقت ها هم فرید به زور خودشرران را خانه
یکی دعوت می کرد .فقط شررب ها لیلی فرصررت پیدا می کرد تا در تنهایی و
سکوت به لحظه هایی که با مانی گذرانده بود فکر کند .بیش تر شب ها با گریه
و فغان می خوابید .هنوز وقتی چشررم هایش را می بسررت دلش می خواسررت
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خواب او را ببیند و وقتی بیدار می شررد آرزو می کرد برگشررته باشررد به روزهای
عاشقی و دلدادگی.
یک روز صبح مشغول مرتب کردن رو تختی بود که ضربه ای به شی شه خورد.
برگشت و مانیا را دید .بسوی پنجره رفت و آن را گشود  .مانیا با نگرانی پرسید:
 می تونی یه سر بیای خونه ما؟ چی شده؟اتفاقی اتفاده؟ مانی زنگ زد! خب! نامه ات رسیده!پاهایش سست شد .خودش را به لبه پنجره تکیه داد و پرسید:
 ناراحت بود؟ ناراحت؟از عصبانیت صداش گرفته بود. حاال چرا من بیام؟ می خواد باهات حرف بزنه. من طاقتش رو ندارم مانیا! خواهش می کنم لیلی،باید خودت تمومش کنی. آخه میی ترسم . تو رو خدا لیلی ،مانی می خواست زنگ بزنه این جا من نذاشتم. حاال چه کار کنم؟ -نمی دونم ،فقط زود بیا بریم.
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لیلی دستش را روی سینه اش گذاشت و گفت:
 می دونی که مادرجون نمی ذاره صرربحونه نخورده جایی برم،می تونی پنجدقیقه صبر کنی؟
 همین جا منتظرتم.بسوی اتاق می رفت که مانیا با اضطراب صدایش زد. بله؟ فقط زودتر. چشم ،چشم.به سالن رفت و بعد از سالم و صبح بخیر با بی میلی و به اجبار یک لیوان شیر
سر کشید و گفت:
 من می رم پیش مانیا،کارش دارم.آقاجون به شوخی پرسید:
 پیش مانیا یا فرید؟به زور لبخندی زد و با عجله بیرون رفت .مانیا دست او را گرفت و در حالی که
بسوی خانه می فتند گفت:
 وقتی دیدم خیلی عصبانیه خواستم حقیقت رو بهش بگم اما ترسیدم. مامانت خونه نیست؟ نه ،خدارو شکر صبح با بابا رفت بیرون. وای مانیا من می ترسم ،کی قراره زنگ بزنه؟ بهش گفتم نیم ساعت دیگه بزنه اما خودت که می دونی اون چقدر عجوله! -حاال بهش چی بگم؟
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 نمی دونم ،نمی دونم. ماجرای فرید رو که نمی تونم بگم..از جلوی خانه فرهاد می گذشررتند که فرید بیرون آمد .با دیدن آنها لبخندی زد
و گفت:
 صبح بخیر خانم ها.هر دو ایستادند و سالم کردند .فرید با کنجکاوی پرسید:
 خبری شده؟مانیا با دستپاچگی گفت:
 نه ،چطور مگه؟ انگار خیلی عجله داشتید! عجله؟نه! پس کجا تشریف می برید؟ من تنها بودم رفتم سراغ لیلی که بیاد پیشم.فرید نگاه عمیقی به لیلی انداخت و پرسید:
 امروز چند شنبه ست؟ پنج شنبه! بعد از ظهر آماده باش که زودتر بریم. کجا؟ کم کم داره باورم می شه یه اتفاقی افتاده! -نه!ه اتفاقی!
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فرید آستین لیلی را گرفت،او را بسوی خود کشید و با چهره ای درهم گفت:
 قرار بود امروز با هم بریم سررر خاگ پدر و مادرت ،حاال نمی خوای بگیچی شده؟
 آخه...آخه چیزی نشده. بسیار خب ،به اجبار قبول می کنم ولی یادت باشه اگه یه روز بفهمم در موردمسئله ای بهم دروغ گفتی هیچ وقت نمی بخشمت.
لیلی که تا به حال رفتار سردی از او ندیده بود بغد کرد .صدای زنگ تلفن از
داخل خانه توجه شان را جلب کرد .باز هم رنگ و روی لیلی احوال درونش را
بر مال ساخت .مانیا با گفتن«ببخشید» بسوی خانه دو ید .فرید نیشخندی زد و
بازوی او را رها کرد و گفت:گ
 فکر می کنم تلفن با تو کار داره!لیلی با تعجب به او نگاه کرد  .او سرررش را پایین انداخت و آرام آرام بسرروی
پارگینگ رفت .لیلی ایسررتاده بود و با بهت او را نگاه می کرد که مانیا آهسررته
صرردایش زد .با پاهای لرزان بسرروی او رفت و در حالی که وارد خانه می شررد
گفت:
 خیلی بد شد ،بهم شک کرد. اصررال حواسررم نبود وگر نه از پشرررت سررراختمون می او مدیم ،حاالبدو...بدوگوشی رو بردار.
با بدنی بی حس بسوی تلفن رفت و گوشی را برداشت:
 سالم. -سالم...حالت خوبه؟
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 بد نیستم ،شما چطورید؟ شما کیه؟ لیلی منم مانی ،حواست کجاست؟...تو چت شده؟ چرا اینجوریحرفمی زنی؟ اون جمله های مزخرف توی نامه چه معنی می دن؟
لیلی سکوت کرده بود و مانی ادامه داد:
 چرا ساکتی؟ چرا جوابم رو نمی دی؟ حرف بزن دیگه! چی بگم؟ من که تمام گفتنی ها روتوی اون نامه نوشتم.مانی فریاد زد:
 بیخود نوشررتی! چرند نوشررتی! مزخرف نوشررتی! این مهمالت چیه سررر همکردی؟تو فکر کردی من بچه ام و با یه مشت حرف مفت خر می شم؟راستش
رو بگو چی شده که این نامه رو نو شتی؟اگه خوا ستی شوخی کنی باید بگم با
این شرروخی احمقانئیه اما این بار می گذرم اما دیگه با من از این شرروخی ها
نکن چون من ظرفیتش رو ندارم.
 اما من کامال جدی نوشتم. لیلی!تومی فهمی چه کار داری می کنی؟ می دونی بازی کردن با احسرراسدیگران چه کار کثیف یه؟ببین لیلی،این بازی مسررخره رو تمومش کن من دی گه
تحملش رو ندارم.
لیلی اشک هایش را پاگ کرد و گفت:
 این بازی نیست ،حقیقته! کدوم حقیقت دروغیهکه یه دفعه خودش رو نشون داده؟پس اون لحظه هاییکه با هم بودیم و برای هم خاطره می ساختیم این حقیقت لعنتی کجا بود؟مگه
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تو نبودی که می گفتی همیشررره ک نارم بمون منم برات قسررم خوردم که می
مونم!م گه تو نبودی که گفتی آدم وقتی عاشرر قه می فه مه دن یا چ یه!زندگی
چیه؟!پس چی شد؟ چرا حاال دیوونه شدی؟ کی بود که قول گرفت هفته ای یه
نامه براش بنو ی سم وگرنه تو تنهایی می سوزه و خاک ستر می شه!کی بود که می
گفت حاضررره از عشررو بمیره و سررر سررپرده باشرره! پس همه اون حرفا دروغ
بود؟د حرف بزن لعنتی!
بود؟آره؟دروغ
ِ

لیلی سرش را که به شدت درد گرفته بود فشرده و به زور گفت:
 اشتباه کردم. اشتباه کردی؟ همین؟به همین راحتی؟سررکوتی سررنگین برقرار شررد .حس کرد مانی گریه می کند اما خودش به هر
ترتیبی بود صدایش را خفه می کرد تا او متوجه ن شود .می خوا ست گو شی را
بگذارد اما دلش نمی آمد .صدای خش دار او در گوشش پیچید:
 می دونم هر چی که نوشررتی و هر چی می گی درو غه ولی...ولی دی گهدوستت ندارم.
تماس قطع شررد و جمله آخر او در ذهن خسررته لیلی تکرار می شررد«،دیگه
دوستت ندارم...،دیگه دوستت ندارم» بدنش می لرزید و دهانش خشک شده
بود .مانیا هم به دیوار آشررپزخانه تکیه داده بود و بی صرردا گریه می کرد .لیلی
بلند شد و با پاهایی لرزان از خانه بیرون رفت .مانیا به دنبالش دو ید تا صدایش
بزند اما قادر نبود و فقط به او که به یکباره خرد شررده بود نگریسررت .او س رالنه
سالنه خودش را به آالچیو رساند تا در تنهایی و سکوت بغضش را خالی کند
و با احساس پاگ و نابش بجنگد.
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دو .روز را در تب و هذ یان سررپری کرد .فر ید گهگاهی به دیدنش می آمد اما
فقط کنار تخت می نشررسررت و نگاهش می کرد .یک روز وقتی متوجه شررد او
خوابیده آرام سرراغ کمدش رفت اما چیزی پیدا نکرد .کشرروی پاتختی را بیرون
ک شید .چ شمش به یک دفتر خاطرات افتاد.آن را بردا شت و در لبا سش پنهان
کرد.
مثل هر شب نگاهش را به ستاره های درخشان آسمان دوخت .از روزی که با
مانی حرف زده بود سرره روز می گذشررت .در زمان بیماری متوجه رفت و آمد
فرید شده بود .اما می دانست او قهر کرده و فقط برای حفظ ظاهر پیش دیگران
به دیدنش می آمده .می دانست او را دچار تردید و دودلی کرده اما نمی دانست
چگونه و از چه راهی ترد یده را از بین ببرد فر ید باهوش تر از آن بود که متوجه
کارهای او نشود و پی به افکارش نبرد.روزهای سختی می گذراند .از روزی که
مانی برمی گشررت می ترسررید از لحظه دیداری که تاب تحمل آن را در خود
نمی دید هراس داشت .در افکارش غرق شده بود که صدای گریه ای آرام توجه
اش را جلب کرد .با دقت گوش کرد فهمید صدا از میان درختان ضلع شرقی
باغ ا ست .از پنجره بیرون رفت و وارد باغ شد .هنوز اح ساس ضعف می کرد
اما راه افتاده و جلو رفت .هر چه به صدا نزدیک تر می شد قلبش تندتر می تپید
وقتی محوطه وسط درختان چنار رسید ونوس و مهشید را دید که کنار هم روی
نیمکت نشسته اند .مهشید گریه می کرد و ونوس سعی داشت او را آرام کند .با
شررنیدن صرردای پای او هر دو سررر بلند کردند .بسرروی آنها رفت و سررالم کرد.
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مهشید با دو دست صورتش را پوشاند و باز هم گز یه کرد .ونوس دست لیلی را
گرفت و کنار خود نشاند و پرسید:
 صدای مهشید بیدارت کرد؟ خواب نبودم ،چی شده؟ از همون چیزی که همیشه می ترسید به سرش اومده. چی؟ پسرخاله اش اومده خواستگاریش. خب! خب همین دیگه!حاال مجبوره با اون ازدواا کنه.مهشید میان گریه گفت:
 من از اون بدم می یاد ،مرتیکه خ*ر*زه توی هر جشررن و مهمونی سرررش بایکی گرمه ،اون هر جائیه از منم مثل بقیه زود سیر می شه.
لیلی آهی کشید و دست او را نوازش کرد و پرسید:
 پس تو هم مثل من مجبوری...مهشید با خشم فریاد زد:
 نه!منخودم رو می کشم اما زن این نمی شم. با مامانت صحبت کن! اون از همه بدتره ،تروت شوهر خاله ام چ شمش رو کور کرده ،فکر می کنهپول همه چیزه.
 شاید پسره اون طوری هم که تو فکر می کنی بد نباشه! -منم همین رو می گم ،بعضی پسرا بعد از ازدواا عوض می شن.
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 غیر ممکنه! اون وقتی بیاد خواستگاری من با اون چشم های دریده اش دنبالیه شکار دیگه ام می گرده.
 می خوای من بیام باهاشون صحبت کنم؟مهشید چند لحظه او را نگاه کرد و بعد گغفت:
 بهتره از فرید بخوای این کارو بکنه.ونوس لبخندی زد و گفت:
 عالی شرررد!اگه فر ید با اونا صررحبت کنه و یه جوریم آقاجون مخالفت کنهمسئله حله!
 باشه من فردا صبح میرم پیش فرید بعدم با آقاجون صحبت می کنم.مهشید با دو تا دست صورت لیلی را گرفت و پیشانی او را ب*و*سید و گفت:
 الهی فربونت بشم،لیلی جان امیدوارم بتونم جبران کنم. خیلی خب،حاال شررلوغش نکن،معلوم نیسرررت فردا چی می شررره!اصررالحواسمون نبود حال خود لیلی رو بپرسیم...حالت بهتر شده؟
آره،خدارو شکر امروز بهتر بودم. فرید خیلی نگرانت بود ،این دو،سه روز اصاال حال خوشی نداشت.لیلی که می دانسررت ناراحتی فرید از چیسررت لبخند تلخی زد و بلند شررد و
گفت:
 فعال شب بخیر.مهشید دوباره ملتمسانه گفت:
 -فردا با فرید صحبت می کنی؟
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آره ،خیالت راحت باشه.ونوس گفت:
 تو هم انقدر گریه نکن کور می شی ،می مونی رو دستمون.ونوس صدایش را پایین آورد و از لیلی پرسید:
 از مانی چه خبر؟ هنوز بهش چیزی نگفتی؟ بین من و اون دیگه هیچ رابطه ای وجود نداره. پس بهش گفتی!نه! پس چطور؟براش یه نامه نو شتم و گفتم دیگه بهش عالقه ندارم و یه سری دروغ های دیگه
که باعث بشه ازم دل بکنه-..
 طفلک مانی!مهشید گفت:
 اما به نظر من اگه حقیقت رو بهش می گفتی بهتر بود! نمی خواستم باعث کدورت میون اون و فرید بشم. باالخره که می فهمه! طوری رفتار می کنم که فکر کنه من به فرید عالقه نشون دادم. وای لیلی! چه کار سختیه!حتما خیلی عذاب می کشی!نه؟لیلی نگاه ابری اش را به روبرو دوخت و گفت:
 -مجبورم ،اما بیش تر از خودم نگران مانی ام.
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سپس گو یا مسئله ای را به یاد آورده باشد برگشت و دست های ونوس را گرفت
و گفت:
 ونوس تو باید دوباره به اون محبت کنی ،تو می تونی با عشقت اونو به زندگیبرگردونیو کمکش کنی گذشته ها رو فراموش کنه.
ونوس لبخند تلخی زد و گفت:
 اون تمام این سررال ها تو رو دوسررت داشررته من چطور می تونم تو یه مدتکوتاه توجه اش رو جلب کنم؟
 اگه بخوای می تونی!خواهش می کنم! چه دنیای مسخره ایه!یه روز مانی از من می خواد مراقب تو باشم و سفارشترو می کنه یه روز تو از من می خوای به اون کمک کنم عشررقش رو فراموش
کنه.
 همه چیز خیلی سریع و غیره منتظره اتفاق افتاد! اما اینو یادت باشه در هر شرایطی عشو اجبار نمی پذیره. می دونم ولی می ترسم این اتفاق در آینده مانی تاتیر منفی بذاره ...شما همبهتره برید خونه هاتون و دعا کنید من موفو بشم فرید رو توجیه کنم.
وقتی وارد اتاق شد باز هم آن جا را نامرتب دید.آهی کشید و سالم کرد ..فرید
بدون اینکه بسوی او برگردد گفت:
 علیک سالم ،کاری پیش اومده؟ بله اومدم بپرسم چه خطایی مرتکب شدم که باهام قهر کردی؟ -من با تو قهر نکردم.
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 چرا حرفی می زنی که رفتارت خالفش رو نشون می ده؟ چه رفتاری؟ همین که برنمی گردی!نگاهم نمی کنی!فرید ب سوی او برگ شت اما فرید چندروز پیش نبود! چهره اش به شدت تکیده
شده بود و ته ری شی روی صورتش دیده می شد .چشمان متورمش خبر از بی
خوابی های طوالنی می داد .با دیدن چهره او سرش را پایین انداخت و لبش را
به دندان گز ید.
 خیلی زشت شدم؟ ما می تونستیم با هم صحبت کنیم تا عذاب نکشیم. اون کیه لیلی؟لیلی سرش را بلند کرد و با حیرت پرسید:
 کی؟ همون که زنگ می زنه خونه عمه و با تو حرف می زنه! اون...اون...تو اشتباه می کنی!فرید نیشخندی زد و گفت:
 وقتی قراره بهم دروغ بگیم پس همون بهتر که هیچی نگیم. تو به من اطمینان نداری؟ من دیگه به خودمم اطمینان ندارم. مگه چی شده؟ -هیچی!هیچی نشده!اما خیلی دلم می خواست با هم رو راست بودیم!
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 اگه من و تو به هم اعتماد نداشررته باشرریم نمی تونیم راحت کنار هم زندگیکنیم.
 پس حقیقت رو بگو تا بهت اعتماد کنم. کدوم حقیقت؟فرید بلند شد و ب سوی او آمد .با خ شم بازوهایش را گرفت و به چ شم هایش
خیره شد و گفت:
 همون حقیقتی که چشررمات می خوان پنهانش کنن اما نمی تونن!همون کهنزد یک بود برای یه عمر منو سررر خوده و تباه کنه! لعنت به تو لیلی که قصررد
داشررتی منو فریب بدی!تو که نمی دونی تو این چند روز چه فکرهای احمقانه
ای از سرم گذ شت!به همه بدبین شده بودم.فکر می کردم همه دارن بهم دروغ
می گن  ،تو االنم داری به من دروغ می گی،تو می خوای منو دیوونه کنی!
لب های لیلی لرزید .ا شک در چشمانش حلقه زد .نمی توانست بفهمد او در
مورد چه چیز صحبت می کند!روی مبل نشست و گفت:
 اومده بودم ازت یه خواهشی بکنم.. در مورد مهشیده؟ تو هم خبر داری؟ تو در مورد من چی فکر می کنی؟منو یه بچه خنگ یا آدم ابله می بینی کهچشماش کوره و گوشاش کره و هیچی نمی فهمه؟
من نمی دونم تو چت شده!فقط اومدم بگم مهشید پسر خاله اش رو دوستنداره.
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 خوش بحال مهشید که الاقل تو رو داره! منظورت چیه؟ چه کار باید بکنم؟ برم با پدر و مادرش صحبت کنم تا شوهرش ندن؟ می گه پسرخاله اش آدم ه*و*س بازیه! مطمئنه؟ حتما مطمئنه که دیشب اونجوری گریه می کرد! باشه ولی می دونی که فقط حرف زدن من کافی نیست. با آقاجونم صحبت می کنیم. پس بهتره اول با آ قاجون صررح بت کنیم ب عد من برم پیش پدر و مادرشبجنگم.
 پس بلند شو بریم خونه ما. باشه بریم.. اول برو یه دوش بگیر ،ریشاتم بزن که فکر نکنن اتفاقی افتاده. اتفاقی نیفتاده؟لیلی با شرم سرش را پایین انداخت و گفت:
تا تو حاضر بشی من می رم پیش مانیا. ب سوی در اتاق می رفت که فرید صدایش زد  .برگ شت و نگاهش کرد .فریدپرسید:
 مطمئنی چیزی رو از من پنهون نمی کنی؟باز هم او سکوت کرد  .فرید نیشخندی زد و گفت:
 -تا ده دقیقه دیه می یام.

wWw.Roman4u.iR

186

لیلی به طبقه پایین رفت .سیمین بسوی او آمد و گفت:
 برای ناهار بیا پیش ما. منون باشه برای یه روز دیگه. نفهمیدی فرید از چی ناراحته؟ به من چیزی نگفت! دیشب تا صبح بیدار بود! متاسفم! تو برای چی متاسفی عز یزم ،باور کن من منظوری نداشتم. خیلی دلم می خواد بتونم کمکش کنم. فقط تنهاش نذار ،من خ یال می کنم ناراحتی این چند روزش به بی ماری توهم مربوط می شه آخه فرید تو رو خیلی دوست داره!
 با اجازه سیمین خانم. کجا عز یزم؟حداقل چند دقیقه می نشستی! نه دیگه زحمت نمی دم ،باید برم پیش مانیا ،خداحافظ. به سالمت دخترم.فریبا با دیدن او گفت:
 چه عجب لیلی خانم! کم پیدا شدی!مانیا به جای او جواب داد:
 خانم دیگه شوهر کرده ،سرش شلوغه! -راستی لیلی جان ،مارو ببخش،خبر نداشتیم مریضی!

اشک لیلی

187

 خواهش می کنم ،مهم نبود.فریبا به آشپزخانه رفت .لیلی آهسته گفت:
 تو از ماجرای خواستگاری مهشید باخبری؟آره ،چطور مگه؟اینم می دونی که خود مهشید راضی نیست؟مانیا نیشخندی زد و گفت:
 مسررئله تازه ای نیسررت ،ما زن ها هیچ وقت حو انتخاب نداشررتیم و نداریم،اینام که می شنوی فقط شعاره!همه ما باید مطیع رسومات احمقانه مون باشیم،
همین!هیچ از خودت پرسرر یدی چرا هیچ کدوم از ماها دانشررگاه نرفتیم؟ بی
اسررتعداد بودیم؟ نخیر!اجازه نداشررتیم .همین آقاجون خیال می کنه به محد
اینکه یکی از ماها پاش رو از در باغ بذاره بیرون می دزدنش ،خدا می دونه
چقدر به بابا التماس کردم تا بذار حداقل دیپلم بگیرم .در ح صار این باغ افکار
پو سیده ،حاکمه و تمدن ع صر حجر!مه شیدم بیخود داره ساز مخالف می زنه
فقط خودش رو خسرر ته می ک نه چون دسرررت آخرم می دنش به همونی که
خودوشون می پسندن.
 من و فرید می خوایم کمکش کنیم. چطوری؟ فراریش بدین؟ قراره با آقاجون صحبت کنیم. آقاجون هم حرف همیشگی اش رو می زنه ،ازدواا فقط ازدواا فامیلی!چونغریبه ها رو نمی شنا سیم باید دختر هامون رو تر شی بندازیم تا یکی از فامیل
پیدا بشرره و بیاد خواسررتگاری! نه نمی ذارن بیرون بریم و با مردم مراوده داشررته
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با شیم نه رفت و آمدی با مردم دارن تا بفهمن دنیا عوض شده! اون مهمونی رو
یادته؟ مهمونی قبل از رفتن مانی و مهبد!حاال شاید وقتی فارغ التحصیل شدن
یه جشن یا مهمونی دیگه به خودمون ببینیم!اما نه عروسی شما رو داریم!
 اما مادر فرید هم غریبه اس. اونام بنده خداهاکلی جنگیدن تا تونستن مجوز ازدواا بگیرن ،چند سال اولزندگیشون یعنی تا قبل از به دنیا اومدن فرید هم مورد تحریم بودن.
آهی کشید و ادامه داد:
 مهشرید بیچاره ام اگه زن پسرررخاله اش نشرره باید زن پسررر دایی اش بشرره یابمونه تو خونه و چشمش رو به در بدوزه شاید یه روزی بختش باز بشه،ما چند
تا دختر بزرگیم که حتی یه خواسررتگارم نداریم .فقط به خاطر این که م ثل
زندانی ها تو این باغ محدود شررردیم تا آفتاب و مهتاب رنگ مارو نبینه،بیرون
رفتنم برای ما غدغن شرررده ،دلم برای یه گردش لک زده! از بس بیرون نرفتیم
دی گه از آد مای بیرون باغ هم می ترسرریم .من نمی دونم ای نا از چی می
ترسررن!مگه فرق من با مانی چیه؟ وقتی اون می تونه بره یه شررهر دیگه و درس
بخونه خب منم می تونم.
فریبا با سینی چای آمد و گفت:
 خب دیگه مانیا جان،سخنرانی کافیه ،انقدر حرص نخور! چرا حرص نخورم ما مان؟تو یه ک تاب خوندم که می گ فت زن با ید م ثلگوسفند ساکت و مثل مار موذی باشه اما متاسفانه می بینم که ما فقط...
 -مانیا بسه دیگه!
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 باشه مامان جان خفه می شم تا مبادا باد حرفای منو به گوش آقاجون برسونهو ناراحتش کنه.
 تو مثل اینکه امروز از دنده چپ بلند شدی! مثال مهمون داریم.لیلی گرچه با حرفهای مانیا مخالفتی نداشررت اما آقاجون را هم تا این حد بی
رحم و بی منطو نمی دانسررت .یک فنجان چای برداشررت ..مقداری از آن را
نوشیده بود که ضربه ای به در خورد و در پی آن فرید با سر و رو یی آرا سته اما
نگاهی مردد وارد شد و سالم کرد  .مانیا با تعجب به او خیره شده بود  .فریبا با
او احوال پرسی کرد و گفت:
 مگه لیلی اینجا باشه که تو هم بیای حاال چرا دم در ایستادی؟ بیا تو یه چاییبخور.
 متشکرمباید بریم کار داریم.مانیا آهسته گفت:
 چقدر الغر شده!لیلی جمله او را شنید اما از ترس نگاه شماتت بارش به صورتش نگاه نکرد و
بعد از خداحافظی همراه فرید رفت.
پیرمرد و پیر زن روی تخت ن ش سته و با هم صحبت می کردند .با دیدن آن دو
لب های شان به خنده باز شد .فرید صورت هر دو ی شان را ب*و*سید و بینشان
نشست .لیلی هم لبه تخت نشست  .مادرجون پرسید:
 کجا شال و کاله کردی پسرم؟ خدمت شما! -چه عجب! روز اول بیش تر به ما سر می زدی!
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 مگه من دیروز این جا نبودم؟ این چند روز فقط می اومدی به لیلی سر می زدی و می رفتی! حاالم حتما کار داره که اومده! من همیشه گفتم که هوشم به آقاجونم رفته. چاخان نکن پسر ،برو سر اصل مطلب. اصل مطلب که شمایید. ببین چه جوری داره زبون بازی می کنه ها. ب سیار خب ع صبانی ن شید ،را ستش دی شب صحنه ای دیدم که نزدیک بودسکته کنم.
همه با تعجب به او نگاه کردند .او هم نظری به لیلی انداخت و ادامه داد:
 نیمه های شب بود ،داشتم تو باغ قدم می زدم و از هوای خنک شب استفادهمی کردم که صدای گریه شنیدم وقتی جلو رفتم دیدم مهشید یه طناب ضخیم
به شررراهخه یکی از درختا بسررته و می خواد خودش رو بکشررره ،رفتم جلو و
پرسریدم؛مگه دیوونه شردی دختر؟ اونم قضریه خواسرتگاری رو تعریف کرد و
گفت؛حاضرم بمیرم اما زن اون مرتیکه نشم.
مادرجون با یک دست پشت دست دیگرش زد و گفت:
 خدا مرگم بده،چرا؟ خب معلومه ،از این پسررره خوشررش نمی یاد ،زور که نیسررت ،خالصرره اگهنرسیده بودم این دختره االن تو بهشت زهرا بود.
 -خدا نکنه مادر!
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آقاجون دستی به صورتش کشید و پرسید:
 حاال خودت تنهایی این قصه رو سر هم کردی یا لیلی هم کمکت کرده؟ دسررت شررما درد نکنه آقاجون! قصرره چیه؟انگار شررما نمی خواید باور کنیدمهشید به این ازدواا راضی نیست!بسیار خب ،وقتی یه بالیی سر خودش آورد
می فهمید که دیگه فایده نداره.
مادرجون که نگران به نظر می رسید از لیلی پرسید:
 پیش تو هم حرفی زده؟ بله ،مثل اینکه پسرررخاله اش اخالق درسررتی نداره که تگه این طور باشررهخدای نکرده مهشید رو بدبخت می کنه.
مادرجون نگاهش را به صورت متفکر آقاجون دوخت  .آقاجون از لیلی پرسید:
 این پسره رو منم دیدم؟ بله آقاجون ،اسررمش کام یاره ،همونی که توی مهمونی مهبد و مانی اومدهبود.
 یه چیزایی یادم اومد،برو زنگ بزن بگو مهشید بیاد این جا..لیلی بلند شد و به خانه رفت تا زنگ بزند  .فرید باز هم شروع کرد به صحبت
کرد و سررعی کرد آنها را متقاعد کند که این روش شرروهر دادن دخترها منطقی
نیسررت .طوری حرف می زد که لیلی احسرراس می کرد قصررد دارد منظوری را
برساند اما قادر نیست و این مسئله به شدت عذابش می داد.
مه شید با حالی پری شان و رنگ و رو یی پریده آمده و کنار مادرجون ن ش ست.
آقاجون گفت:
 -چرا خودت پیشم نیومدی؟
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مه شید با تردید به او نگاه کرد و د ست های لرزانش را به هم ف شرد .فرید بلند
شد و گفت:
 آقاجون اینم مثل بقیه از جذبه شما می ترسه.سپس در حالی که می خندید به لیلی گفت:
 پاشو بریم ماموریت ما تموم شد.مه شید با نگاهی ملتمس به لیلی چ شم دوخت .لیلی لبخندی اطمینان بخش
به صورت او پا شید و به ئنبال فرید به را افتاد .کمی دورتر هر دو روی نیمکت
نشستند .لیلی با نگرانی به آنها نگاه می کرد که آه بلند و کشدار فرید توجه اش
را جلب کرد .برگشت و باتردید پرسید:
 هنوزم ناراحتی؟فرید نگاه عاقل اندر سفیهی به او انداخت و گفت:
 هنوزم می خوای منو فریب بدی!با این حرف او بدن لیلی ی کرد .آب دهانش را به زور فرو داد و گفت:
 بهتره بجای این طعنه ها رگ و راست حرفت رو بزنی. قول می دی ناراحت نشی؟ اگه واقعیت رو بگی نه! پس چرا خودت به من واقعیت رو نگفتی؟ کدوم واقعیت رو؟تو از چی حرف می زنی؟ بسرریار خب انکار کن ولی من مثل تو قصررد ندارم تو رو فریب بدم به همیندلیل هم واقعیت رو می گم .من...من تو رو دوست ندارم.
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لیلی ناباورانه به دهان او چشم دوخت .فرید لحظه ای سکوت کرد و بعد ادامه
داد:
 اوایل دوستت داشتم اما حاال دیگه احساس می کنم اون عالقه از بین رفته ونمی تونم دوستت داشته باشم.
 باور نمی کنم! چرا؟ پس همه زن و مردهایی که از هم جدا می شررن دلیلش چیه؟اونام مثلما اولش به هم عالقه دارن اما بعد می فهمن اشررتباه کردن،خدا رو شررکر که
قضیه ما فقط در حد حرف بود!
 تو داری چیزی رو از من پنهان می کنی! آهان! حاال بی حساب شدیم!حاال تو هم مثل من دچار این حس شدی! کدوم حس؟ شک و تردید! اما من مطمئنم که تو داری یه مسئله ای رو مخفی می کنی ! خب منم مطمئنم... مطمئنی که چی؟ مطمئنم که به اجبار قبول کردی با من ازدواا کنی! نه!فرید نیشخندی زد و گفت:
 تو فکر کردی من هیچ وقت نمی فهمم اما خوشبختانه قبل از این که دیر بشهفهمیدم عشررو رو جایی جسررتجو می کردم که متعلو به من دیگری بود!من یه
عذر خواهی به تو بدهکارم .بابت اینکه بدون اجازه دفتر خاطرات مان یا رو از
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اتاقت برداشررتم البته اولش نمی دونسررتم دفتر مال اونه ،اما وقتی خوندمش
فهمیدم جواب تمام سوال هام توشه..
فرید شروع کرد به خندیدن .لیلی خیره خیره او را نگاه کرد .نمی دانست او کی
دفتر را برداشررته و حاال نمی فهمید معنی این خنده بی موقع چیسررت!ناگهان
ساکت شد و با چهره ای متفکر گفت:
 من احمو به خاطر یه اتفاق کوچیک همیشرره فکر می کردم مانیا و مهبد بههم عالقه دارن! یه اتفاق بچه گونه! فقط به خاطر این که یه روز بسررتنی مه بد
افتاد زمین و مانیا بستنی خودش رو به اون داد تا گریه نکنه و من از اون سال تا
حاال تمام رفتارها ی مانیا نسرربت به مهبد رو به منظور دیگه ای برداشررت می
کردم .همیشرره وجود اونو نادیده می گرفتم و حتی از نگاه هاش فرار می کردم.
مبادا آتش زیر خاکسررترعشررقم که همان زمان کودکی خاموشررش کرده بودم
دوباره مشررتعل بشرره و آزارم بده!باورت میشرره لیلی که من حتی برای فراموش
کردن این عشو پیشنهاد پدرم رو برای تحصیل در فرانسه رو پذیرفتم؟روزی که
اومدم دلم می خواسررت اونو ببینم اما وقتی اونو با زیبایی خیره کننده اش دیدم
بازم ح سرت ک شیدم غافل از این که صاحب دلش خودم بودم و این ع شو دو
جانبه بود و من کور نمی د یدم!حاال می دونم که اگه حرف بزنم باورش نمی
شه و فکر می کنه دروغ می گم! من همه چیز رو خراب کردم همه چیز رو!
لیلی که از بازی روزگار گیج و مبهوت شده بود بلند شد تا برود که مه شید با
فریادی از شادی د ست هایش را باز کرده و ب سوی او دو ید .شادمانه او را در
آ*غ*و*ش کشید و صورتش را ب*و*سید و گفت:
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 متشکرم لیلی جان متشکرم:. من که کاری نکردم باید ازز فرید تشکر کنی!فرید دست هایش را از هم باز کرد .لیلی از تغییرات ناگهانی او تعجب می کرد
 .مهشید با خنده گفت:
 یعنی چی؟ مگه نمی خوای از منم تشکر کنی؟ تو هیچ وقت دست از این کارهات بر نمی داری!لیلی از دنیای توهمات بیرون آمد و به صورت او که با اشک شوق خیس شده
بود نگاه کرد و گفت
اشک لیلی فصل 7-2
فرید به لیلی نگاه کرد و گفت:
 بیچاره آ*غ*و*شم دماغش سوخت ،تو بیا یه کاری بکن.لیلی و مه شید به هم نگاه کرده و خندیدند .فرید د ست هایش را انداخت و با
اشاره به مهشید گفت:
 برو آقاجون منتظرته. کجا؟ مگه نمی خوای بیاد با مادرت صحبت کنه؟َ
 اه ،داشت یادم می رفت.مهشید برگشت تا برود که فرید صدایش زد.او دوباره برگشت .فرید ابروهایش
را باال برد و گفت:
 -انگار واسه یه کار مهم اومده بودی این جا.
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مهشید که از فراموشکاری خودش خنده اش گرفته بود گفت:
 بله اومده بودم از شما تشکر کنم.فرید دستش را جلو برد و با اشاره به پشت آن گفت:
 بسیار خب،اجازه می دم دستم رو بب*و*سی.مهشید نیشخندی زد و گفت:
 من هنوز عادت بچگیم رو فراموش نکردم.فرید دستش را عقب کشید و گفت:
 بابا ما از خیر تشکر رسمی تو گذشتیم. از هر دوتون متشکرم ،برم تا آقاجون پشیمون نشده.باز دو قدم بیشتر نرفته بود که فرید صدایش کرد و گفت:
 اگه عادت بد گاز گرفتن رو بذار کنار خودم یه شرروهر درجه یک برات پیدامی کنم.
او خوشررحال تر از آن بود که جوابی بدهد بنابراین فقط خند ید و دوان دوان
خودش را به آقاجون رساند.
لیلی وقتی به فرید نگاه کرد دید باز هم نگاه او رنگ غم گرفته سرررش را پایین
انداخت و آرام آرام ب سوی مادرجون رفت .فرید هم از دور برای پیرزن که روی
تخت نشسته و نگاهش می کرد دستی تکان داد و رفت.
مادرجون پرسید:
 حرفای فرید راست بود؟ -کدوم حرفا؟
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 همونایی که درباره مهشید گفت!لیلی لبخندی زد و گفت:
 تا حدی! با روغن داغ زیاد،آره؟ می شه گفت! عجب بچه ایه! ماشالله دیگه سی سالشه،کجاش بچه ست؟ شماها همه تون بچه اید چون هنوز تل و شیرین زندگی رو حس نکردید!صدای شادی و هلهله دخترها ف ضای باغ را پر کرده بود .همگی در حالی که
بلند بلند حرف می زدند بسوی خانه آقاجون می رفتند تا لیلی را هم از پیروزی
آقاجون با خبر کنند اما او که از چهره های آنها همه چیز را فهمیده بود لبخندی
زد و خدا رو شکر کرد.
فرید بشقابش را کنار گذاشت و تشکر کرد .سیمین با ناراحتی گفت:
 تو که بازم چیزی نخوردی! سیر شدم ،ممنون.بلند شد تا بیرون برود که فرهاد صدایش زد  .ایستاد و گفت:
بله!مشکلی پیش اومده؟ نه!چطور مگه؟ چند روزه خیلی عوض شدی! -من؟ فکر نکنم!
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در آینه کوچک آشپزخانه نگاه کرد و گفت:
 من که تغییری نمی بینم. بیخود فیلم بازی نکن ،خودت می دونی منظورم چیه! اگه منظورتون کم ا شتها شدنمه،خیالتون راحت با شه ،م سئله مهمی نی ستفقط چون تناسب اندامم به هم خورده می خوام یه ذره وزن کم کنم.
او قبل از شنیدن سوال بعدی از آ شپزخانه خارا شد و به طبقه باال رفت .در
اتاقش را بست و پشت میز نشست .دفتر مانیا روی میز بود .تمام صفحات آن
را خوانده و بیش از هزار بار افسوس خورده بود.دوباره صفحه اول آن را باز کرد
و شعری را که در آن نوشته شده بودخواند:
برای من که دلم چون غروب پاییزست صدای گرم تو از دور هم دل انگیز است
«امروز همگی در باغ بازی می کردیم اما فر ید چون امتحاناتش تمام نشرررده
م شغول خواندن درس هایش بود .همی شه آرزو می کنم ای کاش او از ما بزرگ
تر نبود و در بازی ها کنارمان بود.وقتی بازی می کردیم از دور تماشررایش می
کردم،می دانم که هیچ گاه مردی را به اندازه او دوسررت نخواهم داشررت اما او
انقدر در عالم خودش غرق شده که هرگز منو نمی بیند».
«امروز وقتی با مانی بیرون رفتیم تمام پس اندازم را یک دفتر خاطرات و یک
خود نو یس طالیی خریدم تا به فرید هدیه بدهم شرراید او هم روزی به خاطر
من بنو ی سد اما حاال که آن کادو کرده ام نمی دانم چطور به دستش برسانم باید
برای این کار از مانی کمک بگیرم».
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فرید سرررش را بلند کرد و به قفسرره کتاب هایش نگاه کرد .بلند شررد و بعد از
کمی ج ستجو دفتر مورد نظر را بردا شت و نگاه کرد .همی شه فکر می کرد این
هد یه را مانی ته یه کرده اما حاال می فهم ید چقدر غافل بوده!دفتر را باز کرد.
صررف حات رنگی آن خالی بود ند و جوهر هیچ قلمی آن را خیس نکرده بود.
دوباره نشست و خاطرات او را ورق زد:
«چند روز پیش آقاجون دختری را با خود به باغ آورد و گفت پدر و مادرش
فوت کرده اند و او از حاال به بعد خواهر ما ست اما او آنقدر ساکت و غمگین
است که هیچ کدام برای دوستی پی شقدم نشدیم .ونوس و و یدا از او خوششان
نمی آید اما من حس می کنم او را مانند یک خواهر کوچولوی واقعی دوسررت
دارم ا سمش لیلی ا ست و هرگاه ا سمش را می بردیم مه شید می خندد و می
گو ید:
 لیلی که بی مجنون نمی شه!مانی هم در جوابش می گو ید:
 منم مجنونم.اوایل فکر می کردم مانی این حرف را از روی شرروخی می زند اما بارها دیده ام
که دزدکی پ شت شم شادها می ای ستد و او را تما شا می کند  .امروز هم وقتی
مادرجون دا شت موهای بلند او را شانه می زد تا ببافد مانی یکی از کش های
قشررنگ موهای مرا که از اتاقم برداشررته بود بسرروی آنها پرتاب کرد و خودش
پنهان شد .اول از کار او عصبانی شدم اما وقتی لبخند لیلی را دیدم خوشحال
شدم و حرفی نزدم».
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فرید دفتر را ورق زد و می خواند و خودش را شماتت می کرد اشک می ریخت
و عاجزانه ناله می کرد .گو یا اولین بار بود آن دفتر را می خواند .هنوز هم با ولع
مطالب آن را مرور می کرد تا به اواخر دفتر رسید و چنین خواند:
«از شدت گریه چشم هایم باز نمی شود .دیروز فرید رفت و من از پنجره آنقدر
به خ یا بان ن گاه کرده و گر یه کردم تا این که خوابم برد .دیگر دایی فرهاد را
دوسررت ندارم .او فرید را از ما دور کرده و من او را نمی بخشررم .دیروز آنقدر
ع صبانی بودم که می خوا ستم فریاد بزنم و بپر سم؛ مگه ما خودمون دان شگاه
نداریم؟مگه ابن جا نمی شه درس خوند؟
اما ترسریدم و فقط گریه کردم .حاال که او رفته منم دفترم را می بندم و به انتظار
آمدنش می نش رینم .امیدوارم روزی که برگردد خط زیبای عشررو را در نگاهش
بخوانم.
به امید آن روز»
دفتر را بسررت و بلند شررد و پنجره اتاقش را باز کرد ..نگاه سرروزانش را به پنجره
اتاق او دوخت و پرسید:
 چرا کور بودم و نمی دیدم؟ چرا هم خودم رو عذاب دادم و هم باعث آزار توشرردمحتما الیقت نبودم،تو هم مثل من عشررو رو این گنجینه آسررمانی رو تو
قل بت پ یدا کرده بودی ا ما من احمو نفهم یدم و ه مه رو به بازی گرفتم،وای
خدای من!یعنی مانی از موضرروع نامزدی من و لیلی خبر داره ؟ وقتی برگرده
بهش چی بگم؟ بگم من با خودخواهی تمام ع شو تو رو صاحب شدم؟بگم
کور بودم و عشو مانیا رو نمی دیدم؟
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با کالفگی به طبقه پایین رفت .به لیلی زنگ زد و گفت:
 بیا تو باغ کارت دارم.فرهاد و سیمین با تعجب به هم نگاه کردند اما او آنقدر آ شفته بود که حالش را
نمی فهم ید فقط دلش می خواسرررت کسرری پ یدا می شرررد کمکش می کرد و
امیدوارش می ساخت .پاهایش را به سختی روی زمین می ک شید .حس می
کرد بار سررنگینی را روی شرررانه هایش حمل می کند البته بار حقارت واقعا
سررنگین و کمرشررکن بود و او حاال تهی از هر گونه غرور خودش را حقیر می
دید .وقتی به لیلی رسید نگاه خیسش را به چشمان او دوخت و دندان هایش را
با حرص روی هم ساییید .لیلی که حال او را درگ می کرد گفت:
 متاسفم!او با عصرربانیت دسررتش را بلند کرد تا حرصررش را با یک سریلی بر صررورت او
خالی کند اما وقتی نگاه مع صومانه او را دید د ستش را پایین آورد و روی زمین
نشست و سرش را روی زانوهایش گذاشت و لیلی از لرزش شانه هایش فهمید
گریه می کند .روی چمن ها نشست و سکوت کرد تا او بغضش را خالی کند.
بعد از دقایقی سرش را بلند کرد و با صدایی گرفته گفت:
 اح ساس پوچی می کنم!اح ساس می کنم تو این مدت یه مزاحم احمو بودمکه وجودم باعث آزار دیگران بوده!
 نه!اینطور نیست! آدمی که به زور وارد زندگی دیگران می شرره جز مزاحم چیه؟حاال می فهممچقدر احمو بودم و خودم نمی دونستم.
-تو که گ*ن*ا*هی نداری
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بی خبری خودش یه گ*ن*ا*ه بزرگه!وقتی او مدم با ید بیش تر به اطراف یانم
توجه می کردم،با ید بیشررتر از این صرربر می کردم تا بفهمم در نبود من چه
اتفاقاتی افتاده؟اما با خودخواهی زود به فکر تصرراحب تو افتادم .بدون این که
سعی کنم احساست رو بفهمم!حاال با مانی چه کار کنم؟
 اون از این موضوع خبر نداره! مگه می شه؟ به بچه ها سفارش کردیم نذارن اون بفهمه.فرید نیشخندی زد و گفت:
 می بینی!همه از این عشو خبر داشتن جز من احمو!تو این مدت از خودم یهمترسک ساخته بودم!وای خدای من!غیرقابل باوره!
لیلی بلند شد و گفت:
 من همه چیز رو می ذارم به عهده شررما ،هر تصررمیمی بگیرید قبول می کنمچون دیگه هیچی برام اهمیت نداره.
 چرا؟ چون دیگه مانی هم دوستم نداره!فرید با عصبانیت بلند شد و روبروی او ایستاد و پرسید:
 تو فکر می کنی من کی هستم؟یه آدم خودخواه که فقط به فکر خودشه؟آره؟ نه! پس معنی این حرفا چیه؟ چه کار کردی که مانی دیگه دوستت نداره؟اشک های گرم از چشم های لیلی سرازیر شد .سرش پایین انداخت و گفت:
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 براش نوشتم هیچ وقت دوستش نداشتم و اون عالقه یه حس بچه کانه بو. تو خیلی بی خود کردی! چاره ای نداشتم. اگه حقی قت رو به من گفته بودی حاال کار به این جاها نمی کشرر ید،حاالخوب گوش کن ببین من چی می گم ،من فردا می یام پیش آقاجون و می گم
از ازدواا با تو من صرف شدم ،یه جوری حرف می زنم که خیال کنه همه چیز
تقص ریر منه ،فقط خواهش می کنم تو دخالت نکن و بذار خراب کاری هاتو یه
جوری جبران کنم..
 اما این بی انصافیه!اگه این کاررو بکنی ممکنه مورد قهر آقاجون قرار بگیری! قهر آقاجون همی شگی نی ست اما سرخوردگی از ع شو تا همی شه دل آدم رومی سوزونه،تو چطور می خوا ستی کنار من زندگی کنی؟با فکر و ع ش شو یه
مرد دیگه؟تو چطور می تونستی این کار رو بکنی لیلی؟
آهی کشید و با بغد ادامه داد:
باز جای شکرش باقیه که زود فهمیدم وگرنه تمام عمرم فنا می شد.لیلی می خواست به خانه برگردد که او گفت:
 این موضرروع فقط بین من و تو می مونه،هیچ کس نباید چیزی بفهمه،نه مانیاو نه مانی هیچ کس دیگهریال فهمیدی؟
لیلی سرش را به عالمت تایید تکان داد و شب بخیر گفت و از او دور شد اما
او تا نیمه های شب آن جا ماند و به فرداهای نامعلومش اندیشید.
آقاجون پاکت کرم رنگی را روی میز گذاشت و گفت:
 -بیا دخترم این ارتیه پدر خدا بیامرزته.
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لیلی با تعجب پرسید:
 این چیه؟ سررند یه خونه و دو تا مغازه و یه دفترچه پس انداز که دیگه حاال می تونی ازاون استفاده کنی.
لیلی باز هم حیرت زده او را نگاه کرد.آقاجون لبخندی زد و گفت:
 برای چی انقدر تعجب کردی؟ یه امانت بود که حاال به دسرررت صررراحبشرسید.
 اما آقاجون اینا حو شماست نه من!شما و مادرجون تمام این سال ها از منمراقبت کردید.به خاطر بیماریم پول خرجم کردید حاال این انصرراف نیسررت
که...
 ببین دخترم هر پدر و مادری برای بچه شررون خرا می کنن و منتم سرررشروننمی ذارن پس دیگه از این حرفا نزن و برو آماده شو زنگ بزنیم فرید بیاد با هم
برید هم خونه رو ببین هم مغازه هارو.
در همین هنگام ضررربه به در خورد و فرید با چهره ای گرفته وارد شررد و سررالم
کرد و احوال پرسی کرد .مادرجون با نگرانی پرسید:
 اتفاقی افتاده پسرم؟فرید کنار آقاجون نشست و گفت:
 نه،فقط اومدم مسئله ای رو بگم و برم.لیلی که منظور او را فهمیده بود بلند تا برود که او با اشاره به مبل گفت:
 -بشین می خوام تو هم حرفام رو بشنوی.
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لیلی به اجبار نشررسررت اما قلبش به شرردت می تپید و بدنش می لرزید .نگاه
نگرانش را به گل های قالی دوخت و نفسررش را حبس کرد .فرید چند لحظه او
را نگاه کرد سررپس انگشررتانش را در هم گره کرد و نگاه خسررته اش را به روبرو
دوخت و گفت:
 می دونید آقاجون من...من ...شما و مادرجون و لیلی رو خیلی دو ست دارماما...اما...
نظر دیگری به لیلی انداخت و ادامه داد:
 اومدم بگم من نمی تونم با لیلی ازدواا کنم.آقاجون و مادرجون با تعجب به هم نگاه کردند .آقاجون ابروهایش را در هم
کشید و پرسید:
 چرا؟ خب...خب تو این مدت فهم یدم ما زوا مناسرربی نیسررتیم و در کنار همخوشبخت نمی شیم...اصال دوران نامزدی برای همینه دیگه ،که دو تا جوون با
هم آ شنا ب شن و بفهمن با هم تفاهم اخالقی دارن یا نه!اما متا سفانه من و لیلی
در هیچ موردی وجه اشتراگ نداریم و نمی تونیم با هم کنار بیایم.
مادرجون که رنگش پر یده با ناباوری به لیلی نگاه کرد اما او همچنان سرررش
پایین بود و حرف نمی زد.آقاجون با تحکم گفت:
 لیلی!با ترس جواب داد:
 بله! -سرت رو بلند کن!
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سر بلند کرد و نگاه مضطربش را به صورت برافروخته آقاجون دوخت.
 حرفای فرید رو شنیدی؟ بله. پس چرا ساکتی ؟ حرف بزن ببینم تو چی داری!لیلی هراسان به فرید نگاه کرد .او خواست حرفی بزند که آقاجون دستش را به
عالمت سکوت بلند کرد و گفت:
 بذار خودش حرف بزنه.او که تا به آن روز هیچ گونه بی محبتی و تندی از آقاجون ندیده بود حس می
کرد زبانش سنگین شده و قادر به حرف زدن نی ست.آقاجون وقتی از سکوت
طوالنی او به ستوه آمد عصایش را محکم به زمین کوبید و گفت:
آخر هفته بعد جشن عروسی رو برگزار می کنیم..لیلی و فرید هم زمان گفتند:
 نه!پیرمرد با عصبانیت نظری به آن دو انداخت و گفت:
 ما بازیچه دست شما نیستیم که آبرومون رو به باد بدبد.فرید بلند شد و گفت:
 ما هم جوونای قدیم نی ستیم که چ شم و گوش بسته هر حرف زوری رو قبولکنیم.
آقاجون فریاد زد:
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 حرف زور؟حرفی که خودت زدی!چیزی که خودت خواسررتی حاال شررردهحرف زور؟
 بله خودم خواستم اما اشتباه کردم ،غلط کردم حاال حرفم رو پس می گیرم. دختر من عروسررک نیسررت که هر کی خریدش و یه روز باهاش بازی کرد وفردا بگه ازش خوشم نمی یاد پسش بگیرید.
 منم به همین دل یل نمی خوام با اون ازدواا کنم،شرر ما چرا نمی خوا یدبفهمید؟
لیلی با هراس به رگ های گردن فرید که برآمده شررده بود نگاه کرد .می ترسرید
او در اوا خشم تمام ماجرا را تعریف کند اما او دوباره گفت:
 چه شما راضی باشید چه نباشید من دارم برمی گردم فرانسه. باشه اما باید زنت رو هم با خودت ببری. لیلی زن من نیست!من تنها اومدم تنها برمی گردم. پس دیگه ام به این خونه برنگرد ،برای ما دیگه فرید وجود نداره!فرید مرد!لیلی که حاال گریه می کرد بلند شد و بسوی آقا جون رفت  .دست او را گرفت
و ملتمسانه گفت:
 نه آقاجون ،خواهش می کنم این حرف رو نزنید.آقاجون با خشررم او را به عقب هل داد.لیلی روی زمین افتاد  .فرید با دیدن این
صررحنه یک لحظه چشررم هایش را بسررت و باز کرد .مادرجون لیلی را از روی
زمین بلند کرد .او باز هم به آقاجون التماس کرد اما او دوباره گفت:
 همین که گفتم با می مونه و هفته بعد با تو عروسرری می کنه یا می ره و دیگههم برنمی گرده!
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فرید بغضش را به سختی فرو داد و گفت:
 باشه می رم ،برایهمیشه می رم.سپس سرش را پایین انداخت و از در بیرون رفت  .لیلی بلند شد و به دنبال او
دو ید و فریاد زد:
 فرید ،خواهش می کنم صبر کن.اما او با قدم هایی بلند و سررریع از آنجا دور شرررد  .لیلی همان جا جلوی در
ن ش ست و با صدای بلندی گریه کرد .فرید قربانی ع شو او شده بود و حاال او
خودش را مقصررر می دانسررت .مادرجون او را در آ*غ*و*ش گرفت و در حالی
که اشک می ریخت گفت:
 غصه نخور عز یزم ،خدابزرگه.سرش را روی سینه او گذاشت و میان هو هو گریه نالید:
 فرید بی گ*ن*ا*هه مادرجون،به خدا اون بی گ*ن*ا*هه.مادرجون موهای او را نوازش کرد و گفت:
 مادربمیره برات عز یزم.او خ یال می کرد لیلی فر ید را دوسرررت داد و حاال به خاطر رفتنش این گونه
اشک می ریزد و سعی داشت او را آرام کند.
فرید چمدانش را می بست که فرهاد در اتاق را باز کرد و با عصبانیت پرسید:
 کجا؟ -پاریس.
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 هیچ معلوم هست تو چت شده؟ مگه همین دیروز با هم نرفتیم آخرین کارهارو انجام دادیم تا شرکت تا سیس کنیم؟ مگه قرار نبود امروز مدارکت رو ببریم
تا وام بگیریم؟
 حاال پشیمون شدم. خیلی بی جا کردی!رفتی خونه آقاجون چی گفتی ؟پیرمرد داشت از ناراحتیسکته می کرد.
 من نمی خوام با لیلی ازدواا کنم مگه زوره؟ آره ،وقتی رفتی رو دختر مردم اسررم گذاشررتی ،وقتی اون بهت بله گفته و بهآینده دل بسته باید بمونی و باهاش عروسی کنی!
 بابا چند بار بگم؟پ شیمون شدم ،غلط کردم ،حا ضرم تاوان این کار احمقانهام رو بدم اما نمی تونم باهاش عروسی کنم.
سیمین که تازه وارد اتاق شده بود چمدان را از زیر د ست او بیرون ک شید و به
زمین کوبید و گفت:
 نمی خوای عروسی کنی خب نکن ،دیگه چرا می خوای بری؟فرید نیشخندی زد و گفت:
 وقتی مالک اینجا آقاجون ،بهم می گه برو خب باید برم! آقاجون یه همچین حرفی زده؟فرید فریاد زد:
 آره ،آقاجون گفت من براش مردم یعنی اگه این جا باشم می شم آینه دق پسباید برم.
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دوباره چمدان را برداشررت و مقداری دیگر از وسررایلش را درون آن گذاشرت و
قفل هایش را بست .فرهاد با پریشانی دستی میان موهایش کشید و گفت:
 حاال صبر کن با هم حرف بزنیم،مشورت کنیم شاید راهی پیدا کردیم.فرید از کنار او گذشت و گفت:
 وقتی آقاجون حرف آخرش رو می زنه یعنی دیگه هیچ راهی نیست.از پله ها پایین رفت و از ساختمان خارا شد .فرهاد و سیمین هم به دنبالش
بیرون رفتند .مانیا و فریبا که سرو صدای آنها را شنیده بودند از خانه بیرون آمده
و با نگرانی به آنها نگاه می کردند .فریبا به سوی سیمین که گریه می کرد رفت
و پرسید:
 چی شده؟ پسره زده به سرش  ،می گه می خوام برگردم پاریس.لیلی دوان دوان خودش را به فر ید رسرررا ند .در حالی که نفس نفس می زد
خودش را روی چمدان او انداخت و با گریه گفت:
 فرید خواهش می کنم نرو!فری با با بغد به او نگاه کرد .فر ید سررعی کرد چمدان را از زیر بدن او بیرون
بکشد اما موفو نشد .لیلی به او نگاه کرد و ملتمسانه گفت:
 اگه بری من هیچ وقت خودمو نمی بخشررم  ،تو نبا ید این کارو می کردی،باید حقیقت رو به آقاجون می گفتی!
فرید خم شد و بازوی او را گرفت و بلندش کرد و آهسته گفت:
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 اینا همه کار تقدیره،من و تو بی تقصرریریم ،خودت که دیدی با آقاجونم میخواستم خیلی آروم و با دلیلی و منطو حرف بزنم اما اون مثل همی شه فقط می
خواسرررت حرف خودش رو به کرسرری بشررونه ،من که نمی تونم به خاطر
خودخواهی های اون چند نفر رو در عذاب خودم شریک کنم.
 حاال می خوای کجا بری؟ نگران نباش،می رم پیش یکی از دوستام. شب زنگ بزن ،من پیش مانیا می مونم.فرید نظری به مانیا انداخت و آهی کشید و گفت:
 باشه اما قولی که دادی یادت نره.لیلی از او فاصررله گرفت و او با بغضرری سررنگین از آنجا رفت .ونوس و و یدا
دو یدند .بازوهایش را گرفتند و او را به خانه فریبا بردند .مانیا و مهشررید هم به
دنبال آنها وارد خانه شدند  .مانیا به آشپزخانه رفت و با یک لیوان آب برگشت و
با نگاهی بهت زده لیوان را به لب های لیلی نزدیک کرد و گفت.
 بخور آرومت می کنه.اشک لیلی فصل 7-4
لیلی از او فاصررله گرفت و او با بغض ری سررنگین از آن جا رفت  .ونوس و و یدا
بسرروی لیلی دو یدند .بازوهایش را گرفتند و او را به خانه فری با بردند .مان یا و
مهشید هم به دنبال آنها وارد خانه شدند .مانیا به آشپزخانه رفت و با یک لیوان
آب برگشت و با نگاهی بهت زده لیوان را به لب های لیلی نزدیک کرد و گفت:
 -بخور آرومت می کنه.
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وقتی نگاه لیلی در نگاه او گره خورد سیلی از اشک از چشمانش سرازیر شد و
با خودش فکر کرد؛«با این کارم باعث شدم این دو تا همیشه از هم جدا شن»
سیمین با چشمانی اشکبار بسوی خانه آقاجون را افتاد .فریبا و آذر با تعجب به
هم نگاه کردند و به دنبالش رفتند .فرهاد می خواست او را برگرداند اما او چنان
منقلب بود که هیچ کس را نمی دید .با دسررت هایی لرزان در خانه آقاجون را
باز کرد و وارد شد .آقاجون روی راحتی نشسته بود و سرش را به عصایش تکیه
داده بود .با شنیدمن صدای در سر بلند کرد .سیمین با خشم فریاد زد:
 راحت شدی؟آره؟می دون ستم باالخره یه روز زهرت رو به من می ریزی! ازروز اول که دلت نمی خواسررت عروسررت بشررم می خواسررتی یه جوری عقده
هات رو سرم خالی کنی،حاال خیالت راحت باشه دیگه هیچ دل خوشی تو این
دنیا ندارم،تنها پسرم رو ازم گرفتی و کار خودت رو کردی.
فریبا بازوی او را گرفت و گفت:
 این چه حرفیه سرریمین جان؟ تو که خودت می دونی آقاجون چقدر فرید رودوست داره!
 اگه دوستش داره پس چرا بیرونش کرد؟ حاال عصبانی بودن یه حرفایی به هم زدن...آقاجون عصایش را روی زمین کوبید و گفت:
از خونه من برید بیرون!همه با ترس به او نگاه کردند اما سیمین دوباره گفت:
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 من قربانی خودخواهی های شررما شرردم،اوایل آزارم دادید و با نیش و کنایههاتون قلبم رو سوزوندید که نتونستم جز فرید بچه دیگه ای به دنیا بیارم،حاالم
که بعد از سالها...
ناگهان دسرتش را روی سرینه اش گذاشرت و کنترلش را از دسرت داد .فرهاد و
فریبا زیر بازوهای او را گرفتند .فرهاد گفت:
 حرص نخور ،تو قلبت بیماره.آذر آهسته گفت:
 بهتره بریم وگرنه ممکنه دوباره آقاجون حرفی بزنه و عصبانیش کنه.در خانه فریبا دخترها در مورد اوضاع صحبت می کردند .ونوس سرش را تکان
داد و گفت:
 چه اوضاعی شده!آدم گیج می شه.مهشید با حالتی متفکر پرسید:
 به نظر شما چرا فرید این کارو کرد؟ من که فکر می کنم حقیقت رو فهمیده! شاید یه وقتی که ما تو باغ حرف می زدیم حرفامون رو شنیده. شایدم پشیمون بشه و برگرده باید چند روز دیگه صبر کنیم. مانی و مهبد سه روز دیگه برمی گردن.مانیا که تا آن لحظه سکوت کرده بود گفت:
 بازم نباید بذاریم اونا چیزی بفهمن! مگه می شه؟ما هیچی نگیم پدر و مادرامون که می گن! -ازشون می خوایم که نگن.
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 یعنی حقیقت رو بهشون بگیم؟ نه!منظورم این نبود،باید بهشون بگیم چون مانی و مهبد برای تعطیالت برمیگردن درست نیست ناراحتشون کنیم.
 اگه سراغ فرید رو گرفتن چی؟ می گیم رفته سفر! کجا؟َ
اه مهشید! تو چقدر آدمو سوال پیچ می کنی !نمی دونم!بگین رفته پاریس! چرا ناراحت می شی مانیاجون؟خوا ستم حرفامون رو یکی کنیم که یه موقعخرابکاری نشه.
و یدا نظری به همه انداخت و گفت:
 درسته!می گیم برای کامل کردن مدارکش مجبور شده دوباره بره پاریس.با ورود فریبا و آذر همه سکوت کردند.آذر روی مبل نشست و نفس سنگینی را
از سینه اش بیرون داد و گفت:
 به خیر گذشت،اگه یه کم دیگه مونده بودیم آقاجون همه همون رو بیرون میکرد.
مانیا نیشخندی زد و گفت:
 خب بیرون کنه!یعنی هنوزم به خودتون اطمینان ندار ید که بتونید م*س*تقلزندگی کنید؟
فریبا اخم کرد و گفت:
 -مانیا خواهش می کنم دوباره شروع نکن،االن موقع این حرفا نیست.
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 اتفاقا همین االن وقت شه،حاال که فرید به خودش جرات داد و اولین جرقه روزد ما هم باید دنبالش رو بگیریم تا به نتیجه برسیم.
 کدوم نتیجه؟پیرمردی که هفتاد سررال با عقاید خاص خودش زندگی کرده یههفته ای نظرش رو تغییر بدیم و بگیم تا حاال ا شتباه فکر کردی،راه در ست اینه
غلط اونه؟
آره چرا که نه؟ عز یز من آقاجون پیره،ضررعی فه ،از پا در می یاد .به ظاهرش نگاه نکن منمطمئنم فردا از غصه فرید می افته تو رختخواب.
مهشید به آذر گفت:
االن داشتیم با بچه ها در مورد مانی و مهبد صحبت می کردیم،قرار شد وقتیبرگشتن فعال نذاریم چیزی بفهمن!
فریبا گفت:
 مهشید راست می گه!بچه ها تازه از درس و امتحان فارغ شدن درست نیستحاال که برای تعطیالت می یان با دادن این خبر ناراحتشون کنیم.
در این مورد هر ک سی حرفی زد و نظری می داد اما لیلی به چ شم های غمگین
فرید و ایثاری که در حو او کرده بود می اندیشررید.مانیا هم با دقت به او خیره
شده بود.لیلی بلند شد و با صدایی که از شدت گریه گرفته بود گفت:
 با اجازه من دیگه می رم. کجا لیلی جان؟ناهار پیشمون بمون! ممنون،نگران آقاجونم،خداحافظ.مانیا به دنبال او از خانه خارا شد و در حالی که کنارش راه می رفت پرسید:
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 تو مطمئنی چیزی رو پنهان نمی کنی؟ دلیلی نداره این کار رو بکنم. پس چرا فرید یه دفعه این طور شررد؟اون که عاشررو تو بود چطور یه شرربهپشیمون شد؟
 خودش می گ فت تو این مدت فهم یده با من ت فاهم اخالقی تداره،م گهندیدی این اواخر چقدر تو خودش بود؟
 اما من مطمئنم شما دارید یه چیزی رو مخفی می کنید! امشررب قراره زنگ بزنه خونه تون،من بعد از شررام می یام اون جا،اگه باورتنمی شه می تونی از اون بپرسی.
 برای چی می خواد زنگ بزنه؟ گفتم نگرانشم اونم قول داد شب زنگ بزنه خبر بده کجاست.. پس نمی خواست بره پاریس! حداقل به این زودی نه.لیلی! بله! مراقب آقاجون باش.لیلی با تعجب به او نگاه کرد .مانیا لبخند تلخی زد و گفت:
 درسته که از این محدو یت ها خسته شدم اما آقاجونم دوست دارم.حاال کهفکر می کنم می بینم زیادم بد نشد که فرید این کار رو کرد!
 -چطور؟
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 خب این جوری تو و مانی دوباره مال هم می شید. مانی دیگه به من فکر نمی کنه. غیر ممکنه!بذار برگرده می فهمی حو با منه!لیلی نیشخندی زد و گفت:گ
 اون بازی چه نیسرررت که امروز بهش ابراز عالقه کنم فردا بگم دروغ گفتم ودوباره این بازی احمقانه رو تکرار کنم.
مانیا ایستاد و با تشو یش دور شدن او را نگاه کرد.
لیلی به چهره رنگ پریده آقاجون نگاه کرد و روبرو یش ن ش ست.مادرجون آهی
کشید و گفت:
 اصال فکرشو نمی کردم فرید این کار رو بکنه. فر ید حت ما برای برای این کارش یه دل یل محکم داره من اونو خوب میشناسم.
لیلی با تعجب از این حرف آقاجون بیش تر به او خیره شد .مادرجون گفت:
 هر دلیلی هم داشته باشه مهم تر از آبروی لیلی نبود!آقاجون نگاه خسته اش را به چشمان لیلی دوخت و گفت:
 لیلی هم از این وضع ناراحت نیست.مادرجون با تعجب نظری به لیلی انداخت و گفت:
 وا!شما چه حرفایی می زنید آقا؟!آقاجون آهی کشید و گفت:
 خواسررتم تو فشرررار بذارمش بلکه حقی قت رو بگه اما نگفت،مثل خودمسرسخته اما ای کاش به این زودی از ایران نره.
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لیلی که حاال آرام تر شده بود پرسید:
 یعنی شما اونو بخشیدید؟ من کی ام دخترم؟خدا که به اسرار بنده هاش آگاهه باید ببخشه.مادرجون بلندشد و در حالی که بسوی آشپزخانه می رفت گفت:
 من که از کار شما سر در نمی یارم.بعد از شام ،باعجله خودش را به مانیا رساند .هر دو کنار تلفن نشستند .او آرام
آرام حرف های آقاجون را برای مانیا تعریف کرد .مانیا با خوشحالی گفت:
 این حرفا رو به فرید بگو !حتما خوشحال می شه.صدای زنگ تلفن بلند شد  .لیلی گو شی را بردا شت.با شنیدن صدای فرید
لبخندی زد و با او م شغول صحبت شد درحالی که متوجه هیجان بیش از حد
مان یا شرررده بود و با چشررم او را تعق یب می کرد  .بعد از خداحافظی با فر ید
گوشی را بسوی او گرفت و گفت:
 فرید می خواد با تو صحبت کنه.مانیا در حالی که صدای ضربان قلبش را به راحتی می شنید گو شی را گرفت
گفت:
 سالم.لرزش صدایش کامال مشهود بود و تالشش بی فایده.
 سالم،حالت چطوره؟ متشکر خوبم. -از اینکه باعث ناراحتی همه شدم واقعا عذر می خوام.
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 بهتر نبود اول به مادرتون زنگ بزنید و از ناراحتی خالصش کنید؟ غروب باهاش صحبت کردم اما حاال زنگ زدم تا از شما یه خواهشی بکنم. خواهش می کنم،بفرمایید. لیلی پیشتونه؟ نه!اون طرف پیش مامانه!بعد از چند لحظه سکوت پرسید:
 خیلی ناراحته؟ از ظاهرش که چیزی مشخص نی ست ولی حتما ناراحته!...چرا شما این کاررو کردید؟
 برای اینکه البته متاسررفانه خیلی دیر فهمیدم انتخابم اشررتباه بوده،لیلی با اونمعیارهایی که من برای ازدواا داشتم خیلی فاصله داشت.
مانیا با طعنه گفت:
 عشو می تونست این فاصله رو جبران کنه! اشررتباه می کن ید اوال که این فاصررله خیلی ز یاد بود در تانی من از رویاحساس این کار رو نکردم.
 واقعا؟! سال ها پیش به خاطر یه احساسم یه انسان سرخورده شدم و برای فراموشیبه یه جایی دور فرار کردم .نمی خواسررتم یه بار دی گه اون تجربه های تل رو
تکرار کنم.
 حاال چی؟ بازم می خواید برگردید فرانسه؟ -هنوز تصمیم قطعی نگرفتم ،از آقاجون چه خبر؟
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 لیلی نگفت چی گفته؟ چرا!اما من باید یه مدت با خودم خلوت کنم تا بتونم با این اوضاع کنار بیام،اصال دلم نمی خواست این طور بشه.
 می دونم ولی اتفاقیه که افتاده!باید به فکر جبران باشید. مانیا!هر گاه او صدایش می زد قلبش در سینه می لرزید و بدنش داغ می شد.
به سختی گفت:
 بله!تو منو می بخشی؟ من؟! چرا من؟!فرید با بغد خداحافظی کرد و تماس را قطع کرد  .مانیا با تعجب گوشرری را
گذا شت و به روبرو خیره شد .از خودش پر سید؛«منظورش چی بود؟چرا من
باید ببخشمش؟ مگه اون از عشو من باخبره؟لیلی قسم خورد که بهش چیزی
نگفته پس اون!چرا
با صدای ضربه ای که به شی شه پنجره خورد بیدار شد.د ستی به چ شم های
خواب آلودش کش رید و از تخت پایین آمد .مانیا آن سرروی پنجره ایسررتاده بود.
پنجره را گشود و سالم کرد.
 سالم،صبح بخیر. چی شده؟بازم فرید زنگ زده؟ -نه!مانی زنگ زده؟
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مثل مجسمه بی حرکت شد و به لب های او چشم دوخت .مانیا لبخندی زد و
پرسید:
 چیه؟ چرا خشکت زده؟ حاال چه کار کنم؟ چی رو چه کار کنی؟ خب معلومه،به مانی چی بگم؟ حتی می ترسم توی چشماش نگاه کنم. بیخود نگران نباش،بعد از این که صرربحانه ات رو خوردی با مادرجون ب یاخونه ما،همه اون جان،قراره برای شررب ترتیب یه مهمونی خودمونی رو بدیم تا
حسابی غافلگیرشون کنیم.
لیلی باز هم به روبه رو خیره شد .مانیا دستش را در هوا تکان داد و در حالی که
دور می شد با صدای بلند گفت:
 یادت نره،زود بیایید.اما او دلش می خواسررت بگریزد و به جایی برود که مجبور نباشررد بار سررنگین
نگاه شماتت بار مانی را تحمل کند.آرزو می کرد قدرت دا شت و می توان ست
فرار کند و آنقدر دور شررود که دیگر هیچ کس پیدایش نکند .این بار بر خالف
دفعه های گذ شته برای دیدن او لحظه شماری نمی کرد دلش می خوا ست می
مرد اما روبروی او قرار نمی گرفت .ا شک های داغ و سوزان روی گونه هایش
سر خوردند .به شدت اح ساس تنهایی و غربت می کرد .به آ سمان آبی نگاه
کرد و زیر لب گفت:
 پدر،مادر چرا تنهایم گذا شتین؟حاال من بدون شما چه کار کنم؟چه جوریتوی چشمای مانی نگاه کنم و بگم هنوز دلم براش پر کی زنه اما...
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در یاز شد و متعاقب آن صدای مادرجون را شنید:
 تو بیداری عز یزم؟با عجله اشک هایش را پاگ کرد و به زور لبخندی گوشه لب هایش نشاند و به
طرف او برگشت و سالم کرد.
 سالم دخترم،صبحانه حاضره. آقاجون چطوره؟ خدا رو شکر امروز خیلی بهتره ،صبحانه اش رو خورد و رفت بیرون. خدا رو شکر.مادرجون مشغول مرتب کردن تخت او بود و غمی عمیو بر چهره اش سنگینی
می کرد.لیلی که متوجه حال او شده بود با تردید پرسید:
 اتفاقی افتاده؟پیرزن نگاه غمزده اش را به صورت زیبای او دوخت و گفت:
 بیا بریم یه موضوعی رو برات بگم.با دنیایی از تردید به دنبال او راه افتاد.پس از شستن دست و صورتش پشت میز
نشست  .مادرجون یک فنجان چای جلوی او گذاشت و خودش آن سوی میز
نشست .انگشتان پیر و چروکیده اش را در هم گره کرد و گفت:
 بخور سرد می شه. شما گفتید...گفتید می خواید باهام در مورد... -آره یادم نرفته اما اول صبحانه ات رو بخور.
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لقمه ای درست کرد و در دهانش گذا شت .دلش شور می زد .نمی دان ست او
ق صد دارد در مورد چه م سئله ای صحبت کند .بیرون رفتن آقاجون آن هم در
این موقع روز واقعا عجیب بود! به زور دو لقمه خوردو دوباره نگاه پرسشگرش
را به صررورت مادرجون دوخت .غم نگاه او دلش را لرزاند .آب دهانش را به
سختی فرو داد .مادرجون آهی کشید و پرسید:
 اون سندها رو چه کار کردی؟ گذاشتم توی اتاقم.او به زور لبختدی زد و گفت:
 خب،خیالم راحت شد.می خواست بلند شود که لیلی گفت:
 این حرفی نبود که می خواستید بزنید.رنگ پیرزن پرید و این مسئله بر نگرانی او دامن زد .کنار او نشست .دستش را
گرفت و گفت:
 خواهش می کنم بگید چی شده!چشم های او از اشک خالی شد .دست های لیلی را میان دست های مهربانش
گرفت و گفت:
 عموت برگشته!لیلی با حیرت به او خیره شد .گو یا معنای حرف او را درگ نمی کرد .مادرجون
نگاه اشک آلودش را به میز دوخت و ادامه داد:
 -دیشب زنگ زد،اومده،که تو رو...با خودش ببره.
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باز هم لیلی سکوت کرد.به یاد چند سال پیش افتاد .همان سال که بیماری اش
عود کرده بود.عمو برای بردنش آمده بود تا طیو و صیت پدر،برادرزاده اش را با
خود ببرد .بعد از مرگ آقای مودب پدر لیلی،عموی او برای بردنش از سرروئیس
آمده بود اما هر چه گشته بود موفو به پیدا کردن او نشده و برگشته بود و سال ها
بعد پس از جستجوی بسیار باالخره روزی که برای دادن آگهی به دفتر روزنامه
رفته بود از طریو فرامرز خانه آقاجون را پ یدا کرده بود .البته با اصرررار فراوان
قصررد داشررت لیلی را با خود ببرد اما وقتی با مخالفت آقاجون و بیماری که به
سبب آن لیلی در بیمارستان بستری شده بود روبرو شد برگشت .اما روز آخر به
لیلی گفت؛«من فقط خواستم وصیت اون خدابیامرز رو زمین نمونه،تو هم اگه
می خوای تن پدر و مادرت تو گور نلرزه به وصیتشون عمل کن!»
در حالی که به شرردت احسرراس دلتنگی می کرد بلند شررد و آهسررته آهسررته از
سررراختمان خارا شرررد .حس می کرد رو ی ابرها راه می رود رو ی نیمکتی
نشست و به فضایی تهی روبرو چشم دوخت.
ونوس و و یدا که برای چ یدن گوجه فرنگی به باغ آمده بودمد .با د یدن او به
سو یش رفتند.سالم کردند و روی نیمکت نشستند .و یدا سبد حصیری را روی
پاهایش گذاشت و گفت:
 امشب فقط جای فرید ختالیه!ونوس که متوجه ناراحتی لیلی شده بود انگ شتش را به عالمت سکوت جلوی
بینی اش گرفت و به او اشررراره کرد و یدا با تعجب به او نگاه کرد و با اشررراره
پرسید:
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 چی شده؟ونوس شانه هایش را باال انداخت و با دقت به لیلی نگاه کرد .گو یا اصالدر این
عالم نبود.غم نهفته در نگاهش ناراحتی درونش را نشان می داد .ونوس دستش
را جلوی چشم های او تکان داد .لیلی به خودش آمد و تازه متوجه حضور آنها
شد .و یدا پرسید:
 چرا تنها نشستی؟ونوس چشمکی زد و گفت:
 از ذوق دیدن مانی به خلوت تنهایی پناه آورده.و ما خلوت عاشقانه اش رو به هم زدیم.بهتر که اومدیم،اگه قرار باشه همین طوری این جا بشینه که نمی شه،باید برهیه دوش بگیره ،یه لباس ق شنگ بپو شه ،یه د ستی به صورتش بک شه که ام شب
شب دیداره!
 وای خدای من!باید لحظه های قشنگی باشه! چی؟ همون وقتی که این دو تا با هم روبرو می شن.دو خواهر همچنان م شغول صحبت درباره شب بودند که لیلی ساکت و بی
حرف برخاسررت و از آنها دور شررد .هر دو با تعجب به هم نگاه کردند .و یدا با
تعجب گفت:
 مسئله مانی نیست یه مسئله دیگه اس. حتما مشکلی براش پیش اومده! -نکنه آقاجون بهش چیزی گفته؟
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 غیر ممکنه،آقاجون اونو خیلی دوست داره. وای اصال یادمون رفت برای چی اومدیم این جا. بلند شو تا صدای خاله در نیومده.لیلی از پ شت ساختمان وارد اتاق مانی شد .عطر همی شگی او م شامش را پر
کرد .چشم هایش را بست و با تمام وجود بو کشید .می خواست وجود او را از
نزدیکم حس کند.وقتی پلک هایش را از هم گشررود دانه های شررفاف اشررک
درون چ شم هایش ن ش ست .در حالی که به روزهای دیدار می اندی شید اتاق را
مرتب و گردگیری کرد و بعد از یک ساعت همان طور که آمده بود برگشت.
فریبا بسوی اتاق مانی می رفت که آذر پرسید:
 آقا منصور یادش می مونه میوه بخره؟ آره،براش نوشتم فقط کاش زودتر بیاد تا بتونم قبل از اومدن بچه ها همه چیزرو آماده کنم.
 تو کجا می ری؟ می خوام اتاق مانی رو گردگیری کنم.وقتی در اتاق را باز کرد و وارد شررد از تمیز بودن آن تعجب کرد.پشررت در اتاق
روی سطل کوچک زباله دستمال گردگیری را دید  .آن را بردا شت و بیرون آمد
و از مانیا پرسید:
 چرا نمی گی اتاقش رو تمیز کردی؟مانیا با تعجب پرسید:
 -اتاق کی رو؟
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 اتاق مانی رو می گم!مانیا فهمید این کار،کار لیلی است .لبخندی زد و گفت:
 آره،دیروز تمیزش کردم،ببخشید،حواسن نبود زودتر بگم. پس چرا مادرجون و لیلی نیومدن؟ونوس گفت:
 لیلی رو تو باغ دیدیم خیلی ناراحت بود.مهشید گفت:
 راستی یه خبر جدید!امروز قراره عموی لیلی بیاد ایران!همه به او خیره شدند .او خندید و پرسید:
 چیه؟ حرف عجیبی زدم؟آذر سرش را تکان داد و گفت:
 حتما می یاد که لیلی را ببره. اگه آقاجون بذاره! این دفعه دیگه بهانه ای برای نگه داشتنش نداره. مهم تصنیم خود لیلیه،باید بذارن خودش تصمیم بگیره. لیلی نمی ره من مطمئنم!بار دیگر همه به مهشررید که این جمله را گفته بود نگاه کردند .مانیا چشررم غره
ای رفت.فریبا پرسید:
 از کجا این قدر مطمئتنی؟مهشید که دستپاچه شده بود با من و من گفت:
 -خب،خب اون به این جا عادت کرده!
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آذر گفت:
 بیشتر مادرجون به اون عادت کرده!و یدا لب هایش را غنچه کرد و گفت:
 پس بخاطر همین ناراحت بود! این لیلی اصال شانس نداره!بار دیگر همه نگاه ها با معناهای متفاوت روی مه شید تابت شد .او که فهمید
باز هم جمله تا به جایی به زبان آورده بلند شد و به بهانه ش ستن د ست هایش
به آشپزخانه فرار کرد.
****
بلوز و شررلوار لیمو یی رنگی پوش رید و موهای بلندش را خیلی معمولی پش رت
سرش ب ست و از اتاق بیرون رفت .چهره عمو او را به یاد پدرش می انداخت.
اما تصررمیم او غمگینش می کرد .با د یدن جوانی که همراه او آمده بود کمی
تعجب کرد .بعد از تعارف با عمو روی مبل کنار آقاجون ن ش ست و سعی کرد
ناراحتی اش را پنهان کند.آقاجون با مهربانی پرسید:
 لیلی جان،این آقای جوان رو می شناسی؟لیلی به عالمت منفی سرش را تکان داد .عمو با حالتی غرور آمیز گفت:
 این آقا پسرم پارساست.پار سا که خیلی شوق و رق ن ش سته بود با نگاهی متکبرانه بر تکان داد .لیلی با
لحن سردی گفت:
 -از دیدنتون خوشوقتم.
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عمو گفت:
 پارسرررا جان دکترای فیز یک داره و خیلی ما یل بود بعد از سرررال ها ب یاد همکشورش رو ببینه و هم دختر عموی عز یزش رو.
آقاجون پرسید:
آقازاده ازدواا کردن؟ تا حاال که درس می خوندن ولی یه فکرهایی براش کردم. به سالمتی. متشررکرم...خب لیلی جان تعریف کن ببینم بعد از عمل حالت چطوره؟دیگه ناراحتی نداری؟
 نه خوبم. هموز دارو مصرف می کنی؟ بله. چند بار تصررمیم گرفتم بیام و برای مداوا ببرمت پیش خودمون اما نشررد تاشب گذشته که زنگ زدم و آقا فرمودن عمل کردی و حالت خوبه ،این طور که
شنیدم نوه آقا لطف کردن و یکی از کلیه هاشون رو به تو هدیه کردن!
آقاجون که با شنیدن نام فرید ناراحت شده بود برای تغییر دادن م سیر صحبت
گفت:
 بفرمایید چاییتون سرد شد.مادرجون هم چ نان غمگین بود و اصررال هم سررعی در پن هان کردن غمش
ندا شت.ن شسته بود و با نگاهی کنجکاو صورت این دو مهمان ناحوانده را می
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کاو ید .معلوم بود نسرربت به آنها احسرراس مطلوبی ندارد .بعد از یک سررری
صحبت های معمولی عمو گفت:
 با اجازه تون ما لیلی رو با خودمون می بریم بیرون تا هم یه گشررتی تو شررهربزنیم و هم بریم امالگ برادر مرحومم رو ببینیم.
لیلی ملتم سانه به آقاجون نگاه کرد تا شاید او با بهانه ای مانع رفتنش شود اما
برخالف انتظارش او گفت:
 پاشو دخترم برو آماده شو و زود بیا.این با با تمنا به مادرجون نگاه کرد .او که احسرراس لیلی را از نگاهش خوانده
بود گفت:
 حاال که دیگه ظهره ،بعد از ناهار تشریف ببرید. نه خانم،متشکرم،می خوام پارسا رو به یه رستوران سنتی ببرم.بعد رو کرد به لیلی و گفت:
 پاشو لیلی جان،پاشو که خیلی کار داریم.او بلند شد و به ناچار به اتاقش رفت .از رفتار متکبرانه پارسا با آن گردن صاف
که گو یا از باال به همه نگاه می کردر ،از سکوت آقاجون و ت صمیم گیری های
خودخواهانه عمو احساس خفگی می کرد .در کمدرا باز کرد و با بی حوصلگی
یکی از لباس هایش را بردا شت و پو شید .جلوی آینه ای ستاد و رو سری اش را
گره زد .ق بل از این که بیرون برود ن گاهش را روی ت مام خطوط چهره اش
چرخاند .لیلی داخل آینه با لیلی چند ماه پیش از زمین تا آسمان فرق کرده بود.
این چهره دلنشررین و جذاب حاال دیگر به عنوان چهره یک دختر جوان و زی با
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مورد توجه اطرافیان فرار می گرفت اما وجودش گرمای سررابو را نداشررت زیرا
دیگر به عشررو امیدی نداشررت و بهار جوانی اش به خزان مبدل گشررته بود.
صدای مادرجون او را به خود آورد:
 لیلی! بله! آماده ای عز یزم؟ بله! مراقب خودت باش! چشم.پیرزن با دلواپ سی صورت او را ب*و* سید و باز هم سفار شاتی کرد.هر سه
سوار ما شین آژانس شدند .لیلی از این که مجبور بود با پار سا روی صندلی
عقب بنشیند ناراحت بود .خودش را به در چسباند و نگاهش را به بیرون دوخته
بود .عمو خیلی بی مقدمه پرسید:
 خوشحالی؟با تعجب پرسید:
 از چی؟ از اینکه قراره بیای سوئیس!به جای او پارسا با لحن خاصی جواب داد:
 دخترهای جوان وقتی قراره برن به یه کشور خارجی واقعاخوشحال می شن.لیلی دندون هایش را روی هم سرررایید و بار دیگر بسرروی پنجره برگشرررت از
خودخواهی آنها عصبانی بود اما با توجه به این که همی شه به عنوان یک مهمان
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در خانه آقاجون به خودش نگاه کرده بود می ترسررید اگر مخالفت کند باعث
سوس تعبیر دیگران مخصوصا بچه های آقاجون شود.
 عمو به راننده گفت: یک ساعت دیگه بیا همین جا.با هم پیاده شدند و به یک رستوران سنتی بزرگ وارد شدند .پارسا با دقت همه
جا را نگاه می کرد اما لیلی کنار عمو قدم بر می داشرررت و سررعی می کرد
نگاهشرران بهم نیفتد .از نگاههای تمسررخرآمیز او حرصررش می گرفت .وقتی
پشت یکی از میزهای وسط نشستند پارسا با اشاره به قلیان روی میز گفت:
 چه جالب!روی هر میز یه دونه از این هاسرررت،حتما مردم ایران از این کارخیلی خوششون می یاد!
عمو لبخندی زد و گفت:
 از قدیم ک شیدن قلیان به عنوان تفریح و سرگرمی کرسوم بوده و فکر می کنمجزس عادات ایرانی ها باشه!
لیلی باالخره سکوتش را شکست و گفت:
 اما من تا حاال نیدیدم آفاجون و بچه هاش قلیان بکشن.پارسا به او نگاه کرد.عمو گفت:
 خب ممکنه اونام برای کشیدن بیان یه همچین جایی. مسلما کسی که به کشیدن قلیان عادت داشته باشه یه دونه هم توی خونه اشنگه می داره اما من جز خونه آقا فرامرز که یه دونه قدیمیش رو روی دکورشررون
گذاشتن دیگه تو خونه هیچ کدوم یه هم چین چیزی ندیدم.
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پارسا دستمالی برداشت و در حال پاگ کردن دست هایش پرسید:
 شما از چی دفاع می کنید؟ من قصد دفاع از کسی رو ندارم فقط واقعیت رو گفتم. اما لحن شما موقع صحبت خصمانه اس. شما اینطور احساس می کنید! پس خصمانه نیست؟ مطمئنا نه! پس من اشتباه کردم!لیلی شررانه هایش را باال انداخت و سررر برگرداند .با خودش فکر کرد «االن که
انقدر متکبره و سعی داره نظرش رو به من تحمیل کنه وای به روزی که باهاشون
برم،ای کاش این دفعه هم آقاجون نذاره منو با خودشررون ببرن اما...اما پس
وصرریت پدرم چی می شرره؟ یعنی اگه من بمونم ناراحت می شرره؟نفرینم می
کنه؟ پس احساسم چی می شه؟وطنم چی؟ خدایا کمکم کن!»
پارسا با پ شت قا شو ضربه ای آرام به روی د ست او زد .لیلی به خودش آمد و
سریع د ستش را عقب ک شید و با خ شم به او نگاه کرد .پار سا نی شخندی زد و
پرسید:
 کار بدی کردم؟ترجیح داد جوابش را ندهد .با اخم بشررقابش را جلو کشرید و مشررغول خوردن
شررد .هر گاه بر حسررب اتفاق سرررش را بلند می کرد متوجه نگاه های مشررمئز
کننده او می شد و غذایش را نجو یده فرو می داد.
وقتی از رستوران خارا شدند عمو گفت:
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 چقدر مزه داد!واقعا غذای ایرانی یه چیز دیگه اس. اما پدر! به نظر من چندان هم خوشمزه نبود! شما چون قبال از این چیزها میخوردی حاال با تازه کردن خاطرات گذشررته تون احسررراس می کن ید غذای
خوشمزه ای خوردید.
عمو اصررال با حرف های پسرررش مخالفت نمی کرد و فقط با یک لبخند از
کنارش می گذشت .با آمدن راننده همگی سوار شدند .پارسا به طعنه پرسید:
 همه ایرانیا بد قولن؟راننده با اشاره به ساعت ماشین گفت:
 من سر ساعت اومدم،شما زود غذاتون رو میل کردید.لیلی از جواب راننده خوشررش آمد .پوزخندی زد که پارسررا متوجه شررد .پاکت
سیگارش را درآورد و یکی از آنها را گوشه لبش گذاشت .فندکش را روشن کرد
که راننده از داخل آیینه دید و گفت:
 می شه لطف کنید وقتی پیاده شدید سیگار بکشید؟ چرا؟ ف ضای ما شین کوچیکه،بوی سیگار می پیچه و من سر درد می گیرم .البتهباید مراعات خانمم بشه.
برای بار دوم پارسا در مخم صه افتاد .با حرص سیگار را به بیرون پرتاپ کرد و
نگاه عضبناکش را به فضای بیرون دوخت .لیلی نظری به نیم رخ او انداخت و
در دل گفت؛«حقت بود!» وقتی وارد محله قدیمی اشررران شررردند خاطرات
کودکی در ذهن لیلی جان گرفت .بازی لی لی با دخترهای همسررایه،روز اول
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مدرسهو شادی بچه ها،ایام محرم و نذری دادن هم سایه ها،د سته های زنجیر
زن و شربت نذری مادر که او هیچ گاه نفهمید نذر چه بوده!با هر منظره آشنا به
یاد خاطره ای دور می افتاد .اشررک در چشررمانش حلقه زد و بغد بر گلو یش
چنگ انداخته بود اما از ترس طعنه های پارسررا به زور خودش را کنترل کرد تا
مبادا اشررکش جاری شررود .ماشررین جلوی در سرربز رنگ بزرگی توقف کرد
.نگاهش روی در تابت ماند .روز اول مدرسررره را به یاد آورد که همراه مادر با
روپوش سرمه ای و مقنعه سفید در حالی که یک شاخه گل در د ست دا شت
بسرروی مدرسرره می رفت .آن چنان به فکر فرو رفته بود که اصررال متوجه پیاده
شدن عمو و پارسا نشد .راننده برگشت و به او نگاه کرد .از رنگ چهره او فهمید
حال خوبی ندارد .سکوت کرد اما عمو در ماشین را باز کرد و پرسید:
 پیاده نمی شی دخترم؟سرررش را پایین انداخت و با ناراحتی پیاده شررد .حاال که به این جا آمده بود
،نبود پدر و مادرش را بی شتر حس می کرد و دلش می گرفت .دو ست ندا شت
وارد خانه شود چون هیچ گاه نتوانسته بود آن جا را خالی از وجود آنها ببیند اما
حاال به اجبار به دنبال آنها وارد حیاط شررد .برگ های خشررک کف حیاط را پر
کرده بودند .درخت انجیر گوشه حیاط خشک شده بود و از گل های محمدی
خبری نبود .حوض کوچک آبی رنگشرران از وجود ماهی های قرمز تهی و غبار
زیادی روی شیشه ها نشسته بود .پارسا با وسواس به عقب برگشت و گفت:
 من همین جا منتظر می مونم.عمو از سه پله باال رفت و با کلیدی که در د ست دا شت در را باز کرد.لیلی با
دیدن حوض یاد ع یدی افتاد که ماهی های داخل تنگ را با کمک پدر درون
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حوض ریخت .وقتی ماهی ها درون آب شنا می کردند او با هیجان د ست می
زد و می حتدید .پدر هم مشتاقانه نگاهش می کرد و از شادی او لذت می برد.
پارسررا که او را غرق در عالم رو یا دید یکی از شرراخه های خشررک درخت را
شک ست .با صدای شک سته شدن شاخه او به خود آمد و برگ شت .پار سا با
نیشخند پرسید:
 از کی این جا نیومدی؟با بغد گقت:
 از همون وقتی که رفتن و تنهام گذاشتن. چه با احساس!لحن پر طعنه او دل لیلی را به درد آورد .پاهایش را روی برگ های خشرررک
گذاشت و حرصش را روی آنها خالی کرد .از پله ها باال رفت و وارد ساختمان
شد .و سایل خانه که یک روز از تمیزی برق می زدند حاال زیرغبار سال های
تنهایی پنهان شررده بودند .همه جا بوی غم میداد .عمو به همه جا سرررگ می
ک شید اما او با پاهای لرزان ب سوی اتاق خودش رفت .در اتاق باز بود .با دیدن
عروسررک های روی دیوار و داخل کمد اشررکش جاری شررد .بسرروی تهت
کوچکش رفت .لبه آن ن ش ست .خرس کوچولوی قهوه ای رنگش را بردا شت و
روی سینه گذا شت  .خاطرات تل و شیرین خانه مثل نوار فیلم از ذهنش می
گذشررت .عروسررک را بیشررتر به س رینه فشرررد و با صرردای بلند گریه کرد.عمو
خودش را به او رساند و کنارش مشست .آرام او را نوازش کرد و گفت:
-گریه نکن دخترم،پدر و مادرت رو این جوری ناراحت می کنی.

اشک لیلی

237

اما او سرش را روی سر نرم عرو سک گذا شته بود و با تج سمم چهره مهربان
آنها اشررک می ریخت .عمو که حال نامسرراعد او را دید بلندش کرد و از خانه
بیرون برد و به راننده گفت:
 برمی گردیم خونه.لیلی گو شه ما شین کز کرده بود و هم چنان عرو سک را در آ*غ*و*ش دا شت
.بعداز ظهر داغ تهران صدای پار سا را بلند کرده بود .وقتی ر سیدند عمو پیاده
شد و در ماشین را باز کرد .دست او را گرفت و کمکش کرد پیاده شود .زنگ را
فشرد .آقاحیدر در را باز کرد و سالم کرد .اما با دیدن چهره متورم لیلی نگاهش
رنگ تعجب گزفت .با عجله بسوی ساختمان آقا فرهاد رفت و به او گفت:
 آقای مودب تشریف آوردن.فرهاد و فرامرز که زودتر از همیشرره به خانه برگشررته بودند جلو رفتند و با آنها
سالم و احوال پرسی کردند .فرهاد که متوجه لیلی شده بود با تعجب پرسید:
چی شده لیلی جان؟لیلی نگاه سرخش را به او انداخت و دوباره سرش را پایین انداخت و به تنهایی
ب سوی خانه ا شان به راه افتاد .دخترها که همگی و سط باغ جمع شده بودند با
دیدن او به سو یش دو یدند اما همگی در یک قدمی او ای ستادند .مانیا دست او
را گزفت و پرسید:
 چرا گریه می کنی؟لیلی خودش را در آ*غ*و*ش او رها کرد و باز صررردای هو هقش بلند شرررد.
مادرجون که مشررغول جارو کردن بیرون سرراختمان بود صرردای او را شررنید.
جارورا روی زمین انداخت و هراسرران بسرروی آنها دو ید .دخترها را کنار زد و
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خودش را به لیلی رساند .با د ست های مهربانش صورت خیس او را گرفت و
پرسید:
 چی شده عز یز دلم؟لیلی سرش را روی سینه او گذاشت و نالید:
 خسته ام.آنقدر نگاه خسرته اش را به سرقف دوخت و به گذشرته فکر کرد تا پلک هایش
سنگین شد و روی هم افتاد .خواب او را ربود و از دنیای شاد بیرون اتاق غافل
کرد.
دخترها با هیجان خاصی انتظار ورود مانی و مهبد را می کشیدند .آقای مودب
و پسرش هم به جمع آنها پیوستند .ونوس آهسته به مهشید گفت:
 تو عمرم آدم به این متکبری ندیدم! یه جوری نگاه می کنه انگار که ماها زیر دستاشیم. کاش فرید این جا یود و حسابی حالش رو می گرفت. اصال اینا تا حاال کجا بودن که یه دفعه پیداشون شده؟ مادرجون داشت به مامانم می گفت اومدن لیلی رو با خودشون ببرن. نه! چرا این جوری می گی نه!خب فامیلشن. می دونم اما فکر نمی کنم لیلی باهاشون بره!و یدا بسوی آنها خم شد و آهسته گفت:
 -بچه ها یواشتر این پسره گوش می کنه.
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ونوس و مهشید با شنیدن این حرف به پارسا نگاه کردند .او لبخند معناداری بر
لب آورد .ونوس سرش را پایین انداخت اما مه شید به اجبار لبخند زد .ونوس
با حرص گفت:
 برای چی این کارو کردی؟ مگه من چه کار کردم؟ هیچی،حاال فکر می کنه ما دخترای لوس و لوده ای هستیم. فقط به خاطر یه لبخند؟ بستگی داره این لبخند برای چی باشه! خب اون لبخند زد منم جوابش رو دادم. اگه یه لحظه به چشررماش نگاه کنی می فهمی چه افکار پل یدی تو مغزشداره!فقط خواهش می کنم یه جوری نگاه کن که آبرومون رو نبری.
مهشررید دوباره به پارسررا نگاه کرد .این بار هم با لبخند او روبرو شررد اما زود
نگاهش را دزدید و به ونوس گفت:
 متاسفانه من نمی تونم معنی نگاه آدمارو بفهمم. از بس احمقی!پس لطف کن دیگه بهش نگاه نکن.مهشرید که واقعا معنی حرف های ونوس و رفتار پارسررا را درگ نمی کرد شررانه
هایش را باال انداخت .آقاجون به ساعت نگاه کرد و از فرهاد پرسید:
 پس چرا نیومدن؟ االن دی گه می رسررن ،خودتون که می دون ید مانی چقدر بی خ یاله حتماه*و*س کرده سر راه به یکی دو تا از دوستاش سر بزنه.
 -پشت سر پسر من غیبت نکن داداش.
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مانیا از مادرش پرسید:
 پس چرا زن دایی سیمین نیومده؟ احتماال به خاطر فرید ناراحته. شایدم به خاطر آقاجون نیومده! شاید! مادرجون و لیلی هم دیر کردن! االن زنگ زدم مادر گفت لیلی حالش خوب نیسرررت خواب یده .طفلک مادرخیلی ناراحت بود.
 چرا؟ می گه اگه لیلی رو ببرن من دق می کنم. خب نذارن بره. شاید خودش دوست داشته باشه بره اون وقت اگه آقاجون یا مادر حرفی بزننشک می کنه و مجور می شه به خاطر اونا بمونه.
 اما من مطمئنم لیلی دو ست نداره بره مخ صو صا با وجود یه هم چنین پ سرعمو یی!
فریبا نظری به پارسا انداخت و با خنده پرسید:
 مگه چشه؟ هیچی!فقط خیلی پررو تشریف دارن. -انقدر زود قضاوت نکن!
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صررردای آقاحبدر همه را هی جان زده کرد.آذر با ظرف اسررپند و زودتر از همه
ب سوی در رفت.ونوس و مه شید آخر از همه بیرون می رفتند که پار سا د ست
مه شید را گرفت.مه شید جیغ کوتاهی ک شید و با تعجب به او نگاه کرد .پارسا
دست او را رها کرد و با لبخندی کریه گفت:
 ببخشید،منظوری نداشتم.وقتی متوجه نگاه غضب آلود ونوس شد ادامه داد:
 این آقایون از کجا اومدن؟ از ...از شیراز...قبل از اینکه مه شید جواب او را بدهد ونوس د ستش را ک شید و به دنبال خود
بیرون برد و در همان حال آهسته گفت:
 بهت گفتم مواظب باش. وای ونوس داشتم سکته می کردم! می خواست ببینه اهلش هستی یا نه!دیگه حو نداری باهاش حرف بزنی!برخالف انتظار مانیا،مانی مثل همیشرره شررادو سرررحال بود.با دیدن آقاجون
تعظیم بلندی نمود و گفت:
 سالم عرض می کنم آقا.آقاجون او رادر آ*غ*و*ش گرفت و خندید .او با همه سالم و احوال پرسی کرد
تا به و یدا رسرید .به سررر تا پای او نگاه کرد و سرروتی کشرید .گونه های و یدا از
شرم گل انداخت .مانی با خنده گفت:
 ماشالله...هزار ماشالله...چی شدی!باز هم و یدا رنگ به رنگ شد .مانی آهسته زیر گوشش گفت:
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 فکر کنم حداقل بیست کیلو اضافه کردی!ابروهای او در هم کشیده شد .ونوس گفت:
 آقامانی فکر می کردم دیگه عاقل شدی!مانی با نگتهی مظلومانه سرش را کج کرد و گفت: اتفاقا خیلی خوب شده بودم اما...دوباره صاف ایستاد و ادامه داد: نمی دونم چرا وقتی چ شمم به شماها می افته عقلم کم می شه! شاید تاتیرهم نشین که می گن،همین باشه!
همگی با خنده داخل خانه شررردند .مانی با د یدن دو مهمان غری به از مان یا
پرسید:
 این آقایون کی باشن؟ آقای مودب و پسرش×! به جا نمی یارم! عمو و پسر عموی لیلی!رنگ او به طرز عجیبی تغییر کرد .یک لحظه ایسررتاد و سررعی کرد ظاهرش را
حفظ کند .مانیا با تعجب پرسید:
 چی شده؟مانی وقتی مهمان ها را سرگرم تعارف با مهبد دید د ست مانیا را گرفت و عقب
کشید و با عجله پرسید:
 -پس خودش کجاست؟
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 خود کی؟ لیلی دیگه! لیلی؟لیلی... چیه؟برای لیلی اتفاقی افتاده؟ نه...فقط حالش حوب نبود نیومد.او دیگر حرفی نزد .برگشت و از ساختمان بیرون رفت .فریبا از مانیا پرسید:
 پس مانی کو؟ گفت اول باید برم مادرجون رو ببینم بعد بیام بشینم.فریبا برگشت و با لبخند به آقای مودب گفت:
 آخه مانی،مادرجون رو خیلی دوست داره.مانیا به آشپزخانه رفت .بقیه دخترها هم آن جا بودند و سر موضوعی بحث می
کردند .با ورود او هر سه ساکت شدند .او نشست و پرسید:
 مسئله ای پیش اومده؟ نه! اما قیافه هاتون یه چیز دیگه می گه! مانی رفت لیلی رو ببینه؟ هیس!می شنون! خدا به خیر کنه. وقتی شنید لیلی حالش خوب نیست دیگه نایستاد. طفلک لیلی،منم یه همچین پسر عمو یی داشتم حالم بد می شد. -پس درست حدس زدم،یه چیزی شده!
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  -چیزی که نشده اما این پسره پارسا آدم عجیبیه! چطور؟ یه کم بهش توجه کن می فهمی!تا وقتی که با بزرگ ترهاسررت خیلی متکبر واز خود را ضی به نظر می ر سه اما وقتی ماهارو می بینه با نگاه های بی حیاش
دنبالمون می کنه.
 و یدا با خنده گفت: و البته نسبت به مهشید لطف خاصی داره. و یدا!لطفا منو عصبانی نکن. چرا عز یزم؟پسررر به این خوبی!تحصرریلکرده خارا،خوش ت یپ،خوشق یا فه،دی گه چی می خواهی ؟ یه ب له بگو و برو اون طرف دن یا برای خودت
خوش باش.
 این خوش قیافه اس؟باید بابت هر بار دیدنش کفاره بدم! بچه ها بسه!پاشید کمک کنید ساالد درست کنید.و یدا از ونوس پرسید:
 تو چرا ساکتی؟مسئله لی پیش اومده؟ دلم پیش لیلی و مانیه.مانی نزدیک ساختمان که ر سید حس کرد ضربان قلبش از حد خارا شده.
زانوهایش می لرزید .تاب ای ستادن هم نداشت .پشضت در دستش را تکیه داد
و نفس عمیقی ک شید .سپس چند ضربه به در زد .بعد از چند لحظه انتظار که
فکر می کرد مادرجون در را باز می کند او روبرو یش قرار گرفت .او،با تمام
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زیبایی که حاال پس از پ شت سر گذا شتن آن بیماری چ شم را خیره می کرد.
نگاهی غمگین اما روشن و مجذوب کننده،ابروهایی کشیده و موهایی که جند
تار آن روی پیشررانی سررپیدش ریخته بود .لیلی زیبا بود و خواسررتنی!او تمام
آرزو یش بود اما با دلی سنگی و قلبی بی اح ساس که مانی آن را متعلو به خود
نمی دانست .به زور بغضش را فرو خورد و از کنار او با آن نگاه ابری و سینه بی
تاب گذشت و با صدای بلندی گفت:
 پس مادرجون خوشگل من کجاست که دلم براش یه ذره شده!او با ظاهری شرراد سررعی داشررت آتش درونش را فرو بمشرراند و با این کلمات
حرصش را خالی کند .مادرجون که آماده شده بود تا همراه لیلی پیش بقیه برود
با دیدن او اشررک شررادی به چشررم آورد .آ*غ*و*شررش را باز کرد و در حال
ب*و*سیدن او گفت:
 الهی قربونت برم مادر،چقدر الغر شدی! از دوری شماست دیگه! مگه می شه یه مادرجون خوشگل تو دنیا داشته باشهودلش براش تنگ تشه!
مادرجون گونه او را کشید و گفت:
 ای شیطون،دانشگاه هم تو رو عوض نکرده! دست شما درد نکنه،مادرجون!یعنی هر کی می ره دانشگاه باید ع*و*ض*یبشه؟ خب حقم دارید،جون مهبد واقعا ع*و*ض*ی شده!
 وا!پسر این چه حرفیه؟من منظورم چیز دیگه ای بود! باشه بهش نمی گم نترسید!-به کی نمی گی؟
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 به مهبد دیگه!لیلی گره روسری آبی رنگش را محکم کرد و آهسته گفت:
 مهمونا منتظرن.مانی روی مبل نشست و پاهایش را روی هم انداخت و با اشاره به در گفت:
 شررما می تونید تشررریف ببرید!عمو و پسررر عموی عز یزتون منتظرن!من بامادرجون یه حرف خصوصی دارم!
لیلی با بغد به او نگاه کرد وبیرون رفت .در حال پوشیدن کفش هایش بود که
صدای مانی توجه اش را جلب کرد .او عمدا بلند بلند صحبت می کرد تا لیلی
بشنود
 مادرجون می خوام یه خبر مهم بهنون بدم تا کمکم کنید! چه خبری پسرم؟ پسرتون عاشو شده!جمله او مثل پتک سررنگینی بر سررر لیلی فرو آمد .می خواسررت از آن جا دور
شود اما قدرت حرکت نداشت.
 یه دختر خونگرم و مهربون شیرازی که مثل فر شته ها می مونه!با محبت و باصفا و مهم تر از همه وفادار،از لون دخترایی که هر مردی آرزوش رو داره!
لب های او لرزید و قطرات درشت اشک از چشمانش بیرون تراو ید .سرش را
پایین انداخت و آرام آرام از آن جا فاصله گرفت تا حرف های نیش دار او بیشتر
از این قلبش را نیازارد.
مانی بلند شد و بسوی در رفت .وقتی مطمئن شد او رفته از مادرجون پرسید:
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 این آقا برای چی اومده؟ کدوم آقا؟ عموی لیلی رو می گم! اومدن لیلی رو ببرن! به همین راحتی؟ البته خود لیلی هنوز خبر نداره اما پسر عموش پارسا می خواد با اون ازدوااکنه!
مانی به یکباره فرو ریخت .تمام احساسش مچاله شد و مثل یک می آهنین در
قلبش فرو رفت .رنگش پرید و زبانش سنگین شد .باورش نمی شد خود لیلی
از این موضوع بی خبر باشد .تا حاال فکر می کرد او به خاطر پارسا عشو او را
رد کرده...
مادرجون ک متوجه ناراحتی او نشده بود پرسید:
 حاال اسم این دختر خانم چی هست؟وقتی جوابی نشررنید با تعجب به او نگاه کرد  .نگاه خیره او به نقطه ای نامعلوم
دوخته شده و رنگ به صورت ندا شت.پیرزن با نگرانی بازوی او را تکان داد و
پرسید:
 چی شده عز یزم؟حالت خوب نیست؟به زور لبخندی زد و گفت:
 چرا،چرا خوبم!خیلی خوبم! به چی فکر می کردی؟مانی ناخودآگاه جواب داد:
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 به عشقم! خیلی دوستش داری؟ خیلی! باشه من با فریبا حرف می زنم حاال پاشو بریم.لیلی ا شک های داغش را پاگ کرد و وارد شد و آه سته سالم کرد.آقای مودب
گفت:
 سالم عز یزم،بیا اینجا پیش خودم.به اجبار پیش او رفت و بین او و پارسا روی کاناپه نشست .عمو پرسید:
 بهتری عز یزم؟ بله بهترم! اگه نی دونستم حالت بد می شه نمی بردمت اونجا! مهم نیست باید یه روزی می رفتم! به هر حال معذرت می خوام. این چه حرفیه؟! شما که تقصیری نداشتید! می دونی که خودم رو در برابر وصیت پدرت و آینده تو مسئول می بینم. بله می فهمم!مانی وارد شد و بعد از یک سالم و احوالپرسی سرد به آشپزخانه رفت و پرسید:
 این آقای بی ادب برای چی اومدن؟ -مانی یواش تر!می شنون!
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 خب ب شنون!این عمو زمانی که می تون ست بیاد و یه کلیه سالم به برادرزادهاش بده رفت و پشررت سرررش رو هم نگاه نکرد اما حاال دوباره سررر و کله اش
پیدا شررده .با این پسررر احمقش که مثل خروس سرررش رو باال گرفته و به همه
َ َ
نگاه می کنه...اه اه حالم به هم خورد.
ونوس چشمکی به مانیا زد و گفت:
 ولی به نظر من که پسر با شخصیت و سنگینیه! بله بله با شررخص ریته چون فامیلیش مودبه اما از نظر سررنگینی فکر نمی کنمحو با تو باشه مثل نی قلیون می مونه،دراز بی قواره!
 خوب نیست در مورد مردم اینطوری حرف بزنی! نه ونوس خانم،مثل اینکه تو واقعا از این آقای خروس خوشرررت اومده!بذارصداش کنم دست تو رو تو دستش بذاریم و خیالت رو راحت کنیم!
مانی به نشررانه اینکه می خواهد پارسررا را صرردا بزند بسرروی در رفت .ونوس با
د ستپاچگی سعی کرد جلوی او را بگیرد اما مانی م صرانه ق صد دا شت او را
صدا بزند که ونوس ملتمسانه گفت:
 تو رو خدا آبروریزی نکن،شوخی کردم.مهشید و و یدا آهسته می خندیدند .مانی با قیافه ای جدی گفت:
 تو که می دونی من آدم رگ و راستی هستم چرا باهام شوخی می کنی!مهشید پرسید:
 اینا تا کی می خوان این جا بمونن؟ حتما تا وقتی که کارهای لیلی درست بشه و بتونن با خودشون ببرنش!مانی به طرز خاصی به و یدا که این حرف را زده بود نگاه کرد و پرسید:
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 خودت تنهایی گفتی؟مانیا آهی کشید و گفت:
 چرا خودمون رو گول بزنیم!حو با و یداست! کاری می کنم که از اومدنشون پشیمون بشن!همه با تعجب به مانی نگاه کردند .او دست هایش را روی سینه قالب کرد و با
صدای زنانه ای گفت:
 وا!ببین چه جوری به ناموس مردم نگاه می کنند!خجالت بکشید.دخترها زدند زیر خنده .مانی هم لبخندی زد و گفت:
 بذارید یه بار دیگه این پسره رو ببینم مثل اینکه زیادم بد نیست.او مرتب نظری به داخل سررالن می انداخت و حرف هایی می زد  .دخترها هم
به حرف هایش می خندیدند .فرهاد وارد آشپزخانه شد و گفت:
 چه خبره!صدای خنده تون خونه رو از جا کنده! راست می گه دیگه! چه خبره! سرم رفت. ِا ِا ،نگاه کن خودش بود تا حاال داشت شلوغ می کرد! بیخود نندازین گردن من.فرهاد از مانیا پرسید:
 شام آماده نشد؟سیمین تنهاست می خوام برم خونه. اگه نگران زن دایی هسررتین من برم پیشررشررون شررما این جا با خیال راحتبشنین؟
 -چرا تو مانی جان؟
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 خب دیگه!دلم نمی خواد بی ادب بشم.بار دیگر صدای خنده دخترها بلند شد .فرهاد که متوجه قضایا نبود با تعجبپرسید:
شماها به چی می خندین؟مانی بلند شد و گفت:
 من می رم تو سررالن اما یادم بندازین بعد از شررام یه قرص ضررد حسرراسریتبخورم.
پارسا با دقت او را نگاه کرد .او هم با چهره ای آرام کنار آقاجون نشست .وقتی
چشررمش به پارسررا افتاد لبخندی زد و دسررتش را روی س رینه گذاشررت و ادای
احترام کرد .مهبد پرسید:
 این جک های تو تموم نمی شن؟ منظورت چیه؟ هیچی!حتما من بودم توی آشپزخونه خنده بچه ها رو درمی آروردم. نمی دونم!بپرس ببین تو بودی یا یه نفر دیگه! واقعا که!تو آدم بشو نیستی! هوم!ببین کی داره این حرفو می زنه! مانی می زنم تو سرتا! وای چقدر ترس ریدم!ولی اشررتباه فهمیدی جناب،ما جک تعریف نمی کردیمداشتیم در مورد ادب و تربیت صحبت می کردیم.
 درباره ادب و تربیت! اونم تو! -پس نه تو!
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 من که باالخره می فهمم درباره چی صررحبت می کردید پس چرا خودت رولوس می کنی!
 به تو مربوط نی ست فقط خواهش می کنم یه لحظه خفه شو ببینم آقاجون چهکارها کرده!
آقاجون که حرف های آنها رو می شنید گفت:
 فکر کنم جلسه تون نتیجه خوبی نداشته! جطور؟ از طرز صحبت کردنت با مهبد معلومه!مانی دستی میان موهایش کشید و گفت:
 ببخشید آقاجون!ولی تقصیر خودشه که اصال حالیش نی ست تو یه جمع اینطوری به من نچسبه و پچ پچ نکنه...خب آقاجون چه خبر؟
سالمتی؟ دیگه چه خبر؟ اگه منظورت آقای مودب و پ سرشن که فکر کنم اومدن لیلی رو با خود شونببرن.
 خب! خب چی؟شما چه کار کردید؟ گذاشتم به عهده خود لیلی ،اونه که باید تصمیم بگیره. -باهاش حرف زدید؟
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 هنوز فرصت نشده!فردا باید این کار رو بکنم.مانی نظری به صورت افسرده لیلی انداخت و گفت:
 شما باید به قولی که به پدرش دادید کامل کنید بعد بذارید بره. چه قولی؟ شما قول دادید همی شه مراقبش با شید یعنی تا وقتی بفهمید اون زن کی میشه باید پیش خودتون نگهش دارید.
 منظورت چیه؟ اگه عموش اون رو برد و مجبورش کرد زن یه آدم خدانشررناس بشرره چی؟اگهیه روز این خبر بهتون برسه فکر نمی کنید در حقش کوتاهی کردید؟
 اتفاقا به آقای مودب گفتم باید لیلی رو همین جا عقد کنن و ببرن.با شنیدن این حرف دیگر مطمئن شد ع شو و آرزو یش برای همی شه از د ست
رفته .بلند شرررد و از خانه بیرون زد  .آهسررته و خسررته خودش را به آالچیو
ر ساند.هزاران حرف ناگفته بر سینه اش سنگینی می کرد با وجود تمام این غم
ها هنوز ام یدی در دل داشرررت که برگرددو ببی ند همه چیز کاب*و*س بوده و
لیلی هنوز متعلو به اوسررت اما حاال کاخ آمالش را کامال و یران می دید .روی
کنده درخت نشررسررت و شررب های دیدار را به یاد آورد .سرررش را میان دسررت
هایش فشرد و از ته دل نالید؛«خدایا بهم طاقت بده».
شب از نیمه می گذشت و به جای خواب دریای اشک از چشمان لیلی سرازیر
بود.در تاریکی اتاق به سررقف خیره شررده بود و به مانی فکر می کرد.حاال که
فهمیده بود او این عشو را فراموش کردهو عاشو دیگری شده احساس می کرد
دلیلی برای ماندن نداردو همان بهتر که برود و در آنسرروی دن یا این عشررو و
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اح ساس را به د ست فرامو شی ب سپارد.ا شک هایش را پاگ کرد و غلتی زد تا
بخوابد که اح ساس کرد صدای پا شنیده!با عجله از تخت پایین پرید و ب سوی
پنجره دو ید و آن را گشود .دلش می خواست مثل گذشته مانی را ببیند و حرف
های پرمهرش را بشررنود اما باغ خالی بود و جز صرردای جیرجیرگ ها صرردای
دیگری به گوش نمی رسید .نفس عمیقی کشید و به آسمان پرستاره نگاه کرد.به
زور بغ ضش را مهار کرد و ب سوی تخت برگ شت و دراز ک شید اما نمی دان ست
که مانی با قلبی پراحسرراس و دلی بی تاب به دیوار تکیه داده و با خود در حال
جدال است.
مانیا ضررربه ای به در اتاق زد و وارد شررد  .او روی تخت دراز کشرریده و یک
دستش را زیر سرش گذاشته بود .نظری به مانیا انداخت وپرسید:
 ساعت چنده؟ ده و نیم،فکر می کردم هنوز خوابی برای همین صدات نکردم. االن بیدار شدم. چرا دروغ می گی ؟چشمات انقدر ورم کرده که انگار یه هفته اس نخوابیدی!مانی نیشخندی زد و گفت:
 اتفاقا این یه هفته بیشتر و راحت تر از همیشه خوابیدم. نمی خوای با من حرف بزنی؟ در مورد چی؟ در مورد لیلی... -خواهش می کنم حرفش رو نزن.
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 چرا؟ من همه چیز رو فراموش کردم! بازم داری دروغ می گی؟مانی بلند شد و روی تخت نشست و گفت:
 را ست یا دروغ دیگه دلم نمی خواد حرفی در این مورد ب شنوم .اون با دیگرانبرام هیچ فرقی نداره!
 یعنی می خوای بذاری با عموش بره؟ خب بره،به من چه ربطی داره؟ اون اصال دلش نمی خواد بره! از کجا انقدر مطمئنی؟ تو از کجا مطمئنی دوست داره بره؟ اون نامه برای از بین بردن تمام تردیدها کافی بود! اما... گفتم که فراموشش کردم! تو از هیچی خبر نداری! نمی خوام خبر داشته باشم. ولی مانی.... ببین مانیا از هر چی عشو و عالقه اس حالم بهم می خوره،خواهش می کنمبذار راحت باشم و زندگیم رو بکنم.
مانیا با ناامیدی بلند شد و او را تنها گذاشت.
لیلی گوشی را از دست مادرجون گرفت و در همان حال پرسید:
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کیه؟او آهسته جواب داد:
 عموته،از هتل زنگ می زنه.گوشی را جلوی دهانش گرفت:
 الو،سالم. سالم دخترم،حالت چطوره؟ خوبم،ممنون. پارسا رو فرستادم دنبالت. برای چی؟ گفتم بیارت هتل تا هم ناهار رو با هم بخوریم هم در مورد کارهایی که قبلاز رفتن باید انجام بدیم با هم صحبت کنیم.
 کدوم کارا؟ عز یزم ما که نمی تونیم امالگ پدرت رو همین جوری بذاریم و بریم ،تو بایدبه من وکالت بدی تا خودم کارها رو درست کنم.
وکالت؟ می خوام تو به دردسر نیفتی  ،می ترسم رفت و آمدها خسته ات کنه. باشه ،هر چی شما بگین. کاری نداری عز یزم؟ -نه ،خداحافظ.
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گوشی را گذاشت و آهی کشید .دلش می خواست حداقل این روزهای آخر را
کنار او بگذراند گرچه به ظاهر عشررقی وجود نداشررت اما وجودش در عطش
دیدن او می سوخت .مادرجون دست های او را گرفت و نوازش کرد و پرسید:
 عموت چی گفت دخترم؟ گفت پارسا رو فرستاده دنبالم تا منو ببره هتل. ولی تو رنگ و روت بدجوری پریده!می گفتی امروز حالت خوش نیست. حالم خوبه،چیز یم نیست. پس تا لباس عوض کنی برم برات یه آب قند درست کنم.بلند شررد و به اتاقش رفت  .لباس عوض کرد و خواسررت به سررالن برگردد که
صدای مانیا را شنید .او کنار پنجره ای ستاده بود .با دیدن صورت بی رنگ او با
نگرانی پرسید:
 چیزی شده؟ نه! خیلی وقته اینجا ایستادم اما اصال متوجه نشدی! معذرت می خوام. جایی می خوای بری؟ می خوام برم هتل پیش عموم. لیلی!تو واقعا می خوای بری؟ باید سالها پیش می رفتم. شماها با خودتونم لج کردید.لیلی با حیرت به او نگاه کرد .مانیا با عصبانیت گفت:
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 اون از مانی که ا صال نمی ذاره حرف بزنم این از تو که ن ش ستی و می ذاریدیگران برات تصمیم بگیرن.
با بغد گفت:
 مانی حو داره. چه حقی؟ اون عشو واقعی خودش رو پیدا کرده! چی داری می گی! دیشب شنیدم داشت به مادرجون می گفت عاشو یه دختر شیرازی شده! من مطمئنم از لج تو این حرف رو زده! من تو خونه نبودم  ،بیرون بودم اما صداش رو شنیدم.مانیا با تردید به او نگاه کرد .لیلی کنار پنجره ایستاد و گفت:
 می دونم دیگه دوستم نداره اما دلم می خواد این روزها بیشتر ببینمش. لیلی! می ترسم دیگه برنگردم! پس به عموت زنگ بزن بگو نمی یام هتل. اون خیلی عجله داره که کارها رو سررریع تر انجام بده و زودتر برگرده،حسمی کنم عجله اون منو حریص تر کرده که بیشتر کنار شماها باشم
 -کارهای شماها آدم رو گیج می کنه،بیا بیرون تا با هم حرف بزنیم.
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نگاه خیره لیلی به روبرو مانیا را کنجکاو کرد .برگشررت و به جهت نگاه او نگاه
کرد و مانی را دید .رفتار متغیر مانی او را هم گیج کرده بود.او با لبخند دسررتی
برایشان تکان داد .مانیا به صورت بهت زده لیلی نگاه کرد و گفت:
 بیا بیرون.خودش بسوی مانی رفت و پرسید:
 این چه ریختیه؟ عیبی داره؟ نه!ولی مگه می خوای ورزش کنی؟ می خوام بازی کنم. چی بازی؟ بذار بچه ها بیان بعد. لیلی که داره می ره!رنگ مانی پرید و پرسید:
کجا؟ پارسا داره می یاد تا اونو ببره هتل. بیخود کرده!با اجازه کی؟مانیا با لبخند به او نگاه کرد  .مانی دستی به موهایش کشید و گفت:
 منظوم اینه که وقتی آقاجون خونه نیست اونا حو ندارن لیلی رو ببرن. مگه آقاجون کجا رفته؟ صبح زود رفت دکتر  ،امروز نوبت داشت. -تو تا صبح تو باغ بودی؟
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او از جواب دادن طفره رفت و با دیدن لیلی که به آن سو می آمد گفت:
 وقتی آقا پارسا تشریف آوردن می بینی چه جوری دست به سرش می کنم!هر سه روی تخت نشستند .مانی اصال به صورت لیلی نگاه نمی کرد زیرا می
ترسررید اختیار رفتارش از دسررتش خارا شررود .لیلی خیلی ناراحت بود اما با
شوخی های او غم ها را فراموش کرد .مانی از مانیا پرسید:
 گفتی کی داره می یاد اینجا؟قبل از اینکه او جواب بدهد خودش گفت:
 آهان فهمیدم آقای بی ادب.یک لحظه به لیلی نگاه کرد و پرسید:
 چ یه؟چرا اینجوری نگاه می کنی؟ آخ ببخشرر ید حواسررم نبود فام یل تو هممودبه ...آره داشتم می گفتم من از انتخاب لیلی خوشم اومد ،این پسره خوش
تیپ عین خروسه!
بار دیگر بار طعنه او بر دل لیلی نشست اما سکوت کرد .مانیا لبش را به دندان
گز ید و به او نگاه کرد.مانی دست هایش را در هوا تکان می داد و حرف می زد:
 هر وقت این پ سره رو می بینم حالم بد می شه،یاد این مرغای پرکنده پ شتش ریشرره مغازه ها می افتم ،باور کنید اگه تن یکی از این مرغا لباس کنن شررکل
همین پسره می شه،وای من که دیگه لب به مرغ نمی زنم.
مانیا و لیلی بهم نگاه کردند.هر دو خنده شررران گرفت .مادرجون که صررردای
خنده آنها را شنیده بود بیرون آمد و با تعجب از لیلی پرسید:
 -تو اینجایی دخترم؟
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مانی سالم کرد و بجای او جواب داد:
 پس می خواستید کجا باشه؟ خونه ما؟ من فکر می کردم توی اتاقشه. مادرجون شررما که انقدر سررنگدل نبودید!چرا می خواید این دختره بیچاره رویکسره توی اتاقش زندانی کنید؟
 من کی لیلی رو زندایی کردم؟ همین دیشررب که قرار بود ما بیایم بجای اینکه بذارید بیاد اسررتقبال تو خونهزندانیش کرده بودید!
 چه حرفایی می زنی!کی گفته من یه همچین کاری کردم؟ احتیاا نبود کسرری بگه خودم اومدم نجاتش دادم ،چقدرم به موقع رسرریدموگرنه این طفل معصوم زیر ضربه های شالق شما از بین رفته بود!
 من حال و حوصله شوخی ندارم تو هم ماشاالله سرت درد می کنه واسه اینکارا!
 کی گفته من شوخی می کنم؟اصال شما کی دیدیدمن با کسی شوخی کنم؟نمی خواد جلوی مان یا فیلم بازی کن ید اون خودش خبر داره شررما با لیلی چه
کار می کنید.
صدای اعتراض مانیا بلند شد .مادرجون لبخندی زد و به او گفت:
 ناراحت نشو دخترم،خودم می دونم این پسره چه جنس خرابی داره!مانی از روی تخت بلند شد و با ابروهایی گره کرده گفت:
 -دست شما درد نکنه مادرجون،قرار نبود دیگه پشت سر پدر و مادرم بد بگید.
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 خدا مرگم بده!من کی پشت سر پدر و مادرت حرف زدم؟چرا حرف تو دهنمن می ذاری؟
 مگه شما نگفتید جنس من خرابه؟ نگفتید؟جون من نکگفتید؟ چرا گفتم ولی... خب،وقتی می گ ید جنس من خرابه یعنی جنس پدر و مادرم خراب بوده کهمن اینجوری شدم چون من بچه اونام،بچه هم به پدر و مادرش می ره پس اگه
یه نفر به یه بچه یه حرفی بزنه در واقع داره به پدر ومادرش توهین می کنه...
 بسه سخنرانی نکن،پدرسوخته ببین چه حرفایی می زنه ها! ببین ببین همین کلمه،همین کلمه پدر سوخته یعنی چی؟مان یا می خند ید و لیلی با بغضرری سررنگین او را نگاه می کرد .او باز هم با
جمالت بی سرو ته سعی دا شت سر پیرزن را گرم کند و البته موفو هم شد .
زیرا مادرجون که می دید حریف زبان او نیست گفت:
 نه بابا،یه چیزی هم بدهکار شدم!وقتی او رفت با شادی دوباره روی تخت نشست و آهسته گفت:
 دیدید چه جوری حواسش رو پرت کردم!یکباره نگاهش در نگاه خ سته لیلی گره خورد اما زود سرش را پایین انداخت.
مادرجون با جارو بیرون آمد و دنبال او افتاد .او در حالی که فرار می کرد گفت:
 وای خدا مگه من چه کار کردم که امروز این خانم خوشررگل باهام سررر لجافتاده!
مادرجون در حالی که سعی داشت با جارو او را بزند گفت:
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 انقدر حرف زدی که اصال یادم رفت برای چی اومده بودم! من حرف زدم یا شما که به تمام جد و آبادم ناسزا گفتید! ِا ...بازم حرف خودش رو می ز نه! کاری نکن که با همین جارو از باغبندازمت بیرون.
مهبد ومهشید از راه رسیدند .مهبد گفت:

 -آفرین مادرجون بجای منم بزن که دلم از دستش خیلی ُپره.

مانی که این حرف را شنید بسوی او دو ید و پشتش پنهان شد و گفت:
به موقع اومدی آقا مهبد داشتم دنبال سپر می گشتم.مهبد در حالی که سعی داشت از دست او فرار کند گفت:
 من سپر هر کی بشم سپر تو یکی نمی شم.در همین هنگام مادرجون با دسررته جارو ضررربه ای محکم به بازوی مهبد زد.
صدای فریاد او بلند شد  .مانی با خنده فرار کرد و گفت:
 نوش جونت تا تو باشی علیه من شورش نکنی.مادرجون دست مهبد را گرفت و گفت:
 الهی بمیرم می خواستم بزنم رو دست این پسره خورد به دست تو! عیبی نداره ولی شمام بیخودی دارید خودتون رو خسته می کنید.مادرجون از دور به او که پشت درخت ها ای ستاده بود و نگاهش می کرد نظری
انداخت و گفت:
 من نه حریف زبون اون می شم نه حریف دل خودم که انقدر این پدرسوختهرو دوست داره!
مهبد به مهشید اشاره ای کرد و گفت:
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 خدا شانس بده!ونوس و و یدا دوان دوان به آنها نزدیک شرردند .ونوس به مادرجون نگاه کرد وپرسید:
 چی شده؟ هیچی مادر!و یدا به لیلی نزدیک شد و گفت:
 پارسا داره می یاد اینجا!لیلی آهی کشید و خواست بلند شود که مانی گفت:
 بچه ها همه تون بیاید این جا کارتون دارم.همه بسوی تخت رفتند و کنار هم نشستند .لیلی هم دوباره نشست .مادرجون
با اینکه ا صال از پار سا خو شش نمی آمد جلو رفت و به او تعارف کرد  .پار سا
پرسید:
 لیلی آماده اس؟ بله حاال بفرمایید یه چایی بخورید؟ پدرم زنگ زد؟  -بله!مانی جلوی چشمان متعجب لیلی مشغول صحبت با بچه ها بود که با نزدیک
شدن آنها گفت:
 خب حاال هر کی نقشش رو بهتر بازی کنه یه جایزه پیش من داره.مادرجون به خانه رفت اماپارسا با چهره ای مغرور جلو آمد و به لیلی گفت:
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 پاشو بریم!مانی بلند شد و بعد از تعظیمی کوتاه دستش را بسوی او دراز کرد و گفت:
 سالم عرض شد آقا پارسا!پارسا به اجبار دست او را فشرد و به این ترتیب مجبور شد با تمام بچه ها سالم
و احوالپرسی کند .مانی پس از یک آه بلند و کشدار لبه تخت نشست و گفت:
 خدارو شکر که حداقل لیلی شمارو داره آقاپارسا!لیلی با تردید به او نگاه کرد .پارسا با تعجب پرسید:
 اتفاقی افتاده؟مانی به او تعارف کرد بنشیند .از دور آقاجون را دید که به آنسو می آمد .دستش
را زیر چانه اش زد و با قیافه ای ماتم زده گفت:
شررما از یه دنیای متمدن و با فرهنگ اومدید ومن مطمئنم می تونید حرفایمارو درگ کنید و کمکمون کنید.
مهش رید و ونوس آه های بلندی کش ریدند که توجه پارسررا را به خود جلب کرد.
مانی بالفاصله ادامه داد:
 ما جوونیم دلمون می خواد نفریح و گردش کنیم،بریم بیرون وبا مردم مراودهداشررته باشرریم اما مقررات خشررک و سرررسررختانه پدر بزرگ ما رو محدود
کرده!بیرون رفتن ممنوع!با غری به ها حرف زدن ممنوع!گردش و تفریح بیرون از
باغ ممنوع!از حاال احساس پیری می کنیم اما چاره ای جز تسلبم نداریم.
پارسررا که حس می کرد آنها واقعا به کمک و مسرراعدت او نیاز دارند بادی به
غبغب انداخت و بدون اینکه متوجه آمدن آقاجون باشد گفت:
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تقصرریر خودتونه!م گه این آد مای پیر چی می فهمن!او نا م ثل ب چه ها میمونن!حرفاشررون همه بی خوده فقط بلدن بهانه بگیرن و امر و نهی کنن وگرنه
مغزشون اصال کار نمی کنه...
مانی سرش را پایین انداخت و نی شخندی زد .مانیا خوا ست به آقاجون سالم
کند اما او انگشتش را به ن شانه سکوت جلوی بینی گرفت و ا شاره کرد ساکت
باشد .حرف های پارسا جمله به جمله اهانت آمیزتر می شد طوری که بچه ها
لب به دندان می گز یدند و از زیر چشم به آقاجون نگاه می کردند.
مانی از فرصت استفاده کرد و گفت:
 ولی ما اصررال اینجوری فکر نمی کنیم و معت قدیم هر چی داریم از برکتوجود اون هاسررت،اونا باتجربه اند و اگه حرفی می زنن حتما دلیلی محکمی
دارند!
پارسا پوزخندی زد و گفت:
 اینم نتیجه تربیت غلط شماهاست که....صررردای خشررمگین آقاجون لب های او را بهم دوخت  .با رنگی پر یده سررر
برگرداند و با دستپاچگی بلند شد و دستش را بسوی او دراز کرد اما بدون توجه
به لیلی گفت:
 به عموت زنگ بزن بگو هر وقتکار داره خودش بیاد این جا،از امروز اصررالاجازه نمی دم از این باغ بیرون بری تا وقتی که تکلیفت روشن بشه.
سپس عصایش را با حرص روی زمین کوبید و به خانه رفت!پارسا به مانی نگاه
کرد .مانی با تظاهر به ترس گفت:
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حاال به ما حو می دید که بترسیم؟پارسا که حسابی جا خورده بود گفت:
 من می رم خداحافظ.کجا؟ناهار تشریف باشین! متشکر،پدرم منتظره.او با قدم هایی بلند و سررریع از آنها دور شررد .مانی دسررت هایش را دو طرف
دهانش گرفت و صدا زد:
قوقولی قوقو!وقتی پار سا برگ شت وبه بچه ها نگاه کرد همه زدند زیر خنده جز لیلی که نمی
توانسررت رفتار او را درگ کند .مادرجون با سررینی چای بیرون آمد و با تعجب
پرسید:
 پس پارسا کجاست؟ مانی بشکن زنان خواند: پارسا فرار کرد!قوقولی قوقو!پارسا فرار کرد!قوقولی قوقو! یعنی چی؟ مگه اون نیومده بود دنبال لیلی؟مانی سینی را از دست او گرفت و بسوی بچه ها رفت و گفت:
 اینو دیگه باید برید از آقاجون بپرسید!بچه ها فنجانهای چای را برداشررتند .مانی مقداری از چایش را سررر کشررید و
گفت:
 -اینکار رو فقط بخاطر مانیا کردم که دوست نداشت لیلی بره!
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لیلی با ناراحتی به او نگاه کرد و بلند شد و بسوی خانه می رفت که شنید او به
بچه ها گفت:
 امروز جون می ده یه و سطی ح سابی بازی کنیم  ،دلم می خواد تن همه تونرا با توپ سرخ کنم.
صرردای شررادی و خنده بچه ها فضررای باغ را پر کرده بود .اما لیلی با ناامیدی
روی نیمکت نشرسرته بود و آنها را نگاه می کرد .هرچه سرعی می کرد ناراحتی
اش را پنهان کند موفو نمی شد.دلش شور می زد و احساسا بدی داشت .مانی
بازی می کرد اما تمام حوا سش به او بود و غم او را ازنگاهش می خواند .وقتی
توپ روی پاهای لیلی افتاد.لیلی سرش را بلند کرد و نگاهش را در نگاه منتظر
او دوخت .هر دو در نگاه هم غرق شدند .مهبد سرفه ای کرد  .مانی پرسید:
 چی شده پشیمون شدی بری خونه؟لیلی بغد کرده بود  .به همین دلیل جواب او را نداد .او گفت:
 پاشررو بریم می دونم از آقاجون می ترس ری،نترس اون بخاطر پسرررعموی بیادبت تورو تنبیه نمی کنه.
آقاجون عینکش را روی بینی جابه جا کردو پرسید:
پارسا برای چی اومده بود؟لیلی نظری به مانی انداخت و جواب داد:
 عمو زنگ زد گفت من باید برم هتل بهشررون وکالت بدم تا اونم بتونه امالگپدرم رئ بفروشه.
 -و این پسره گستاخ اومده بود تورو ببره؟
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لیلی سرش را پایین انداخت.
 تصمیم خودت چیه؟ در مورد چی؟ می خوای باهاشون بری؟لیلی با تردید به چشمان مانی نگاه کرد و گفت:
 بله!مانی دندانهایش را روی هم ف شرد.آقاجون به مادرجون که آماده گریه کردن بود
اشاره کرد و پرسید:
 به نظر تو چی انسانها رو بهم نزدیک می کنه؟لیلی که منظور او را درگ نمی کرد با تعجب پرسید:
 منظورتون چیه؟ تو فکر می کنی فقط یه اسم خانوادگی باعث می شه تا آدما بهم وابسته بشنیا این مهر و محبتی که توی دل هاست انسان ها رو بهم نزدیک می کنه؟
لیلی می دانست آنها چقدر دوستش دارند  .این عالقه در طول این سالها به او
تابت شده بود اما حاال فقط به دنبال راهی برای گریز می گشت .سرش را پایین
انداخت و گفت:
 هر چی بهتون زحمت دادم و باعث ناراحتیتون شررردم عذر می خوام ،من تاپایان عمرم شرمنده محبت شما هستم اما...اما...
 اما چی؟خودش را برای گفتن این دروغ بزرگ آماده کرد و گفت:
 -من عموم رو مثل پدرم دوست دارم و اگه اجازه بدبد می خوام باهاشون برم.
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مانی که حس می کرد اگه بیشتر بماند خفه می شود بلند شد و گفت:
 با اجازه!کجا پسرم؟ناهار بمون! ممنون،خداحافظ.وقتی بیرون آمد مهبد فریاد زد:
 بیا دیگه کجا رفتی ؟اما او نه صدایی می شنید و نه ک سی را می دید .غمی که بر دلش ن ش سته بود
چنان سنگین و آزاردهنده بود که حوصله هیچ کس را نداشت .با بی اعتنایی از
بین بچه ها گذشررت و از آنها دور شررد .مانیا با بغد روی نیمکت نشررسررت.
ونوس هم نشست و پرسید:
 چی شده؟و یدا گفت:
 لیلی اگه بخواد می تونه نره! مسئله همین جاست که خودشم دوست داره بره! پس اون همه عشو و عالقه چی می شه؟ بیپاره مانی! لیلی خیلی بی عاطفه اس!دلم برای مانی می سوزه!بچه ها هر کدام حرفی می زدند اما مانیا صررورتش را زیر دسررت هایش پنهان
کرد و گریه کرد.ونوس پرسید:
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 چرا گر یه می کنی؟وقتی لیلی می خواد بره نمی شررره که به زور جلوش روگرفت.
 یه همچین آدمی همون بهتر که بره!مانیا با نگرانی به ساعت دیواری نگاه کرد .فریبا پرسید
 مطمئنی از باغ رفته بیرون؟ آره خودم دیدم رفت. پس چرا ماشین نبرده؟ نمی دونم! رفتارش خیلی عوض شده!به تو چیزی نگفته؟ نه!صدای زنگ تلفن بلند شد  .با عجله گوشی را برداشت.
 الو. سالم. سالم،تو کجایی؟ یه جای خوب! خیلی بی خیالی مانی!از غروب تا حاال دلمون مثل سیر و سرکه می جوشه. پس سیرها رو بریز ید تو سرکه ها برای هفت سال دیگه.فریبا گوشی را گرفت و گفت:
 هر وقت می ری یه جا حداقل یه خبر بده که انقدر نگران نشیم. سالم مامانی. -علیک سالم،حاال کجایی؟
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 خونه امیر. اونجا چه کار می کنی؟ دلم براش تنگ شده بود اومدم ببینمش اینم به زور نگهم داشت . سالم برسون. چشم،من فردا زنگ می زنم. یعنی امشب نمی یای خونه؟ نه!...اگه امری نیستت گوشی رو بدید به مانیا. باشه،خداحافظ.گوشی را به مانیا داد و خودش به آشپزخانه رفت .مانیا گفت:
 بله! چه خبر؟ برات مهمه؟ نه فقط خواستم بدونم. بعدازظهر آقای مودب و پسرش اومدن اینجا! خب! گل و شیرینی هم آورده بودن!مانی سررکوت کرد گو یا از درگ این موضرروع غیر منتظره عاجز بود.مانیا هم با
بغد گفت:
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 قراره شررنبه برن،آقاجون اص ررار داشررت همین جا عقد کنن ولی آقای مودبگفت باید زودتر برگردن به همین دلیل قرار شد جمعه یه جشن نامزدی کوچولو
بگیرن و برن.
 نامزدی؟! ببین مانی!هنوزم دیر نشده ها،اگه بخوای من حاضرم با لیلی صحبت کنم! که چی بشرره؟بری التماسررش کنی که تو رو خدا بیا مانی رو دوسررت داشررتهباش؟
 اما اون...الو...الو....تماس قطع شد  .گوشی را گذاشت و با نامیدی سرش را تکان داد .مانی که از
تلفن عمومی زنگ زده و به دروغ گفته بود به خانه دوسررتش رفته بی هدف
شررروع به قدمم زدن کرد.دیگر هیچ چیز برایش معنا نداشررت تمام لحظه های
زندگی در نظرش پوچ و مسررخره شررده بود.بدون توجه پشررت و یترین مغازه ها
می ای ستاد به عابرین خیره می شد و گاهی بی خود می خندید .یک بار هنگام
عبور از خیابان نزدیک بود ت صادف کند  .راننده که از بی احتیاطی او ع صبانی
شده بود از ماشین پیاده شد و فریاد زد:
آی حیوون حواست کجاست؟-
و او که به دنبال بهانه ای برای خالی کردن بغضش می گشت با او گالو یز شد.
با دخالت مردم آنها از هم جدا شدند اما صورت هر دوو خون آلود وو آ شفته
شررده بود  .مانی بار دیگر به تنهایی سرررش را پایین انداخت و به راه افتاد .نیمه
های شب بود که پشت در باغ رسید .با کلید در را باز کرد و وارد حیاط شد.آقا
حیدر از اتاقش بیرون آمد و خواب آلود پرسید:
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 کیه؟در تاریکی چهره او را نمی دید و قتی او گفت:
 منم مانی!دوباره به اتاقش برگ شت و خوابید .او هم با خ ستگی وارد خانه ا شان شد و به
اتاقش می رفت که با مانیا روبرو شد  .مانیا د ستش را جلوی دهانش گرفت و
پرسید:
 چی شده؟مانی فقط او را نگاه کرد.سپس به اتاق رفت و روی تخت نشست .مانیا با عجله
در حالی که سعی دا شت پدر و مادر را بیدار نکند،پنبه و محلول ضدعفونی را
برداشررت و به اتاق او رفت .کنارش نشررسررت و در حال پاگ کردن صررورتش
پرسید:
 دعوا کردی؟متنی که حال و حوصررله توضرریح دادن نداشررت با سررر جواب مثبت داد.مانیا
گفت:
 می دونستم خونه امیر نیستی!به خدا تو داری اشتباه می کنی،یه روز پشیمونمی شی که....
 خواهش می کنم ادامه نده! تو چت شده؟ چرا با خودت لج کردی؟ اگه می دیدی چطور خیلی راحت گفت دوسرررت داره بره حاال این حرفا رونمی زدی!
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 خب معلومه اون به تو دلبسررته بود حاال که با رفتار سرررد تو روبرو شررده میخواد بره!
 رفتار سرد من یا یه عشو تازه؟ کی یه همچین حرفی زده؟ پس معنی اون نامه لعنتی چی بود؟اگه می خوای بیشررتر از این خرد نشررمدست از سرم بردار،فقط دلم می خواد بدونم لیلی بخاطر کی دست رد به سینه
من زد ولی اینطور که بوش می یاد طرف ولش کرده و رفته!کاش منم همین کار
رو می کردم!
 مانی! مانی چی؟چی می خوای بگی؟باشه بگو اما فقط یه کلمه اسم اونو بگو! اسم کی رو؟ همون که این دختره رو عاشو خودش کرد و رفت.مان یا با بغد به او نگاه کرد.ترد ید داشرررت واقع یت را بگو ید یا نه!اما با این
ت صوراتی که او دا شت و ق ضایای رفتن فرید صالح نبود حرفی بزند .تر سید
و ضع از این که ه ست بدتر شود  .مانی که سکوت او را دید روی تخت دراز
کشید و چشمانش را بست و گفت:
 تنهام بذار.او هم بلند شد و از اتاق بیرون رفت .می ترسید!واقعا می ترسید!از سو یی بیم
داشرت حقایو را بگو ید و باعث دشرمنی میان او وو فرید شرود از سروی دیگر
فکر می کرد باالخره یک روز او واقعیت را خواهد فهمید و ممکن است آن روز
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از همه آنهایی که حقیقت را پنهان کردند برنجد.مخصوصا حاال با این وضعی
که پیش آمده و قرار بود لیلی برود.مسائل بغرنج و پیچیده شده بود.
هر چه سررعی کرد نتوانسررت بخوابد .بلند شررد و به باغ رفت و آهسررته آهسررته
شررروع به قدم زدن کرد .می خواسررت هر طور شررده راه حل مناسرربی برای این
مشررکل ب یابد.تاب د یدن جدایی آنها را نداشرررت  .مطمئن بود با رفتن لیلی
 ،شادی مانی هم برای همی شه پر می ک شداو در برابر تمام این م سائل خود را
مسررئول می دانسررت .همان طور که جلو می رفت از دور سررایه ای دید .آرام
پشت درخت ها پنهان شد .خوب که نگاه کرد مانی را دید که بسوی اتاق لیلی
می رفت .او در دنیای اوهام دسررت و پا می زد و واقعا رنج می برد  .به عشررو
لیلی شک کرده بود اما با احساسش هم نمی توانست کنار بیاید .پشت پنجره
اتاق لیلی ایستاد و لحظاتی به چهره زیبایش که به دست خواب سپرده شده بود
نگاه کرد و آرام زمزمه کرد:
عشو است اگر هالگ جانم خواهم که زعشو درنمانم
لیلی زمن ار نمی کند یاد پیش که برم زجور او داد؟
وبعد همان طور که آمده بود برگشت و از آن جا دور شد  .مانیا با نگاهش او را
بدرقه کرد و روی نیمکت ن ش ست .ت صمیم دا شت هر طور شده آن شب راه
حلی پیدا کند .در افکارش غوطه می خورد که صرردای پایی شررنید .سرررش را
بلند کرد و لیلی را دید .او سالم کرد و کنارش نشست  .با تعجب پرسید:
تو بیداری؟ -خواب بودم ،یه خواب خیلی بد دیدم.
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 چه خواب؟ خواب دیدم با مانی توی یه باغ بزرگ راه می رفتیم .یه باغ خشررک و بی روحو وحشتناگ که آدم رو می ترسوند اما ما دست همدیگه رو گرفته بودیم و پیش
می رفتیم .ناگهان طوفان شررد،همه جا پر از گرد و غبار شررد .دسررتامون از هم
جدا شررد،همدیگه رو صرردا می زدیم اما صرردای اون دور و دورتر می شررد تا
جایی که دیگه صداشو نشنیدم .وقتی طوفان تموم شد دیدم تو یه کو یر خشک
و داغ تنهای تنهام.من مانی...مانی رو گم کرده بودم،تنها شررده بودم و هر چی
صدا می زدم هیچ کس صدام رو نمی شنید.
لیلی گریه می کرد و مانیا سررعی داشررت او را آرام کند .با مهربانی او را نوازش
کرد و گفت:
 من می خوام همه چیز رو به اون بگم!لیلی از او فاصله گرفت و با تردید پرسید:
 به کی؟ مانی!می خوام تمام ماجرا رو براش تعریف کنم. نه تو نباید این کار رو بکنی! چرا؟ م گه تا کی می تونیم بهش دروغ بگیم؟اون خیلی عذاب می کشرررهلیلی!می خواد بدونه کی بوده که تو بخاطرش اون نامه رو نوشتی!
 منم از همین می ترسررم،اون اگه بفهمه من و فرید نامزد شررده بودیم ممکنهنسبت به فرید حس بدی پیدا کنه.

wWw.Roman4u.iR

278

 شایدم برعکس وقتی بفهمه اون بی خبر از همه چیز از تو خوا ستگاری کردهو تو هم مجبور شدی قبول کنی بهتر با ق ضایا کنار بیاد تا اینکه از اون شخص
یه تصور دیگه داشته باشه.
 نه مانیا،ما نمی تونیم با چند تا فرضیه که ممکنه غلط هم باشن ریسک کنیم. امااینجوری هم تو و هم اون ،هر دو قربانی می شید. من که می رم و مثل گذشته ها سرنوشتم رو هر طور که باشه می پذیرم .مانیهم باالخره بعد از یه مدت همه چیز رو فراموش می کنه .
 ممکنه این فراموشی به بهای گرونی تموم بشه. دوری دل ها رو از هم جدا می کنه! تو با این حرفا داری خودتو گول می زنی! دلم نمی خواد بخاطر من دو تا فامیل از هم بپا شن،من یه غریبه تنها بودم کهیه روز ناخواسررته وارد زندگی شررما شرردم حاال باید برم و بیشررتر از این باعث
عذاب دیگران نشم.
تو هیچ وقت برای ما غریبه نبودی،خوتم خوب می دونی که چقدر دوسررتتداریم این تو یی که می خوای از ما فرار کنی!
 من می خوام از تاریکی هایی که دن یام رو احاطه کرده فرار کنم،به خاطرمن،تو،فرید،مانی و حتی ونوس آزار دیدید.
مانیا با چشمانی گریان دستهای او را گرفت و گفت:
 به خدا لیلی اگه بدونم دوسرررت داری بمونی خودم هر طور شرررده مانی رومتقاعد می کنم.
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 متشکرم،تو همیشه مثل یه خواهر مهربون کمکم کردی اما من تصمیم خودمرو گرفتم،اح ساس می کنم اگه برم آزاد می شم،از طرفی هم عمو می گه پدرم
از اول قول منو به اونا داده و من نباید باعث آزار روح اون بشم.
مانیا به چشم های پر غم او نگاه کرد.لیلی لبخند تلخی بر لب آورد و بلند شد
و گفت:
 قول بده هیچ وقت فراموشم نکنی!سپس برگشت و با تنی خسته و دلی پر اندوه از او دور شد.
مانیا میز صبحانه را چید و به اتاق مانی رفت تا او را صدا کند اما هر چه در زد
جوابی نشررنید .در را باز کرد و وارد اتاق شررد .او نبود!با تعجب جلو رفت و از
پنجره باغ را نگاه کرد .برگشررت و بسرروی در می رفت که روی میز چشررمش به
یک یادداشت افتاد.آن را برداشت.مانی نوشته بود:
«من رفتم شمال،خودت می دونی که طاقت ندارم بمونم و مراسم فردا رو ببینم
از طرف من از لیلی عذر خواهی کن و بگو مانی برات آرزوی خوشرربختی
دا شت حتی در کنار دیگری .خدانگهدار» یاددا شت را بردا شت و با بغد از
خانه بیرون رفت و خودش را به لیلی رساند .او تمام شب را کنار پنجره نش سته
بود.مانیا وقتی چشمان سرخ ومتورم او را دید نتوانست جلوی خودش را بگیرد.
با گریه نامه مانی را به دستش داد و گفت:
 هر دوتون اشتباه کردید.و برگشت و رفت .لیلی کاغذ را باز کرد و دو خط خداحافظی او را خواند.او که
آرزو داشت این دو روز باقی مانده را با نگاه های عاشو او بگذراند از حاال باید
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بار جدایی او را به دوش می کشررید .نامه را روی چشررمانش گذاشررت و گریه
کرد.
این نامه وداع را هم در کنار نامه های دیگر او گذاشررت.به حمام رفت و دوش
گرفت .وقتی پ شت میز صبحانه ن ش ست متوجه غم عمیو آقاجون و مادر شد
اما سعی کرد همه چیز را نادیده بگیرد تا بتواند این لحظه های آخر را راحت تر
بگذراند.آقاجون در حال هم زدن چایش بود .اینکار او بیش از پنج دقیقه طول
ک شید طوری که لیلی با تعجب به او نگاه کرد و نگاه غم زده او را خیره به نقطه
ای نامعلوم دید .مادرجون مثل سال اول ورودش برای او لقمه ای در ست کرد
و گفت:
 بیا عز یزم باید به خودت برسی.وقتی لقمه را می گرفت متوجه لرزش شرردید دسررت او شررد .لقمه را روی میز
گذا شت و د ست سرد او را در د ست گرفت.پیرزن با گریه بلند شدد و رفت.
صردای گریه او آقاجون را از دنیای خیال بیرون کشرید.لیلی با بغضری کشرنده
لقمه را در دهان گذا شت و جو ید .تمام حر صش را با دندان ها روی آن خالی
می کرد که د ید آقاجون هم بدون اینکه چیزی بخورد بلند شرررد و او را تنها
گذا شت  .فنجان را بردا شت و به زور چای لقمه را فرو داد .د ست هایش را به
هم فشرد و گفت:
«من نباید ببازم،نباید بذارم احساسم به عقلم غلبه کنه!من مجبورم که برم».
بغد در گلو یش شکست و به هو هو مبدل شد .سرش را روی میز گذاشت و
پس از مدت ها با صدای بلند گریه کرد.
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******
به رفتار سرد پار سا شک کرده بود اما به دنبال آنها از این مغازه به آن مغازه می
رفت.پشت و یترین طالفروشی ایستادند .عمو گفت:
 یه حلقه قشنگ انتخاب کن که روده کوچیکه روده بزرگه رو خورد.به حلقه های ازدواا داخل و یترین خیره شرررد  .ناگهان به یاد فر ید و آن روز
خرید دو نفره شرران افتاد .دلش می خواسررت قبل از رفتن یک بار دیگر او رل
ببیند و اگر قادر با شد برای ع شو او و مانیا کاری انجام دهد اما چند روزز بود
که او هم تماس نگرفته و همه بی خبر گذا شته بود .صدای عمو او را به خودش
آورد.
 چیه دخترم ؟اگه نمی پسندی بریم یه جای دیگه!با اشاره به یکی از حلقه ها گفت:
 همین خوبه!عمو از پارسا پرسید:
 ببین قشنگه؟او با قیافه ای عب*و*س جواب داد:
 نمی دونم!لیلی برگشررت و با تعجب به او نگاه کرد .ابروهای گره کرده او خبر از راضرری
نبودنش می داد .عمو دست او را گرفت و گفت:
 بریم انگار صاحب مغازه می خواد تعطیل کنه.با هم وارد مغازه شدند اما پارسا بیرون ماند.
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فروشنده حلقه ها را جلوی لیلی روی میز گذاشت  .عمو بیرون رفت و مشغول
صحبت با پارسا شد .لیلی در حالی که حلقه ها را نگاه می کرد آنها را زیر نظر
داشت  .پارسا به شدت عصبانی به نظر می رسید و عمو سعی داشت مسئله
ای را به او توضیح بدهد .فروشنده با کنجکاوی پرسید:
 مسئله ای پیش اومده؟لیلی با شرم گفت:
 نه!عمو دوباره وارد مغازه شررد و مبلغ درخواسررتی فروشررنده را بابت حلقه ای که
لیلی انتخاب کرده بود پرداخت.باهم به رسررتوران رفتند و غذا سررفارش دادند.
عمو با موضوعات مختلف سعی می کرد او را مشغول کند تا متوجه رفتار سرد
پارسا نشوداما چشمان کنجکاو لیلی او را می کاو ید تا بفهمد چه چیز موجب
ناراحتی او شده .عمو آنها را تنها نمی گذا شت گو یا از م سئله ای می تر سید.
وقتی او را به خانه رسررراندند خداحافظی کردند و به هتل برگشررتند .لیلی در
حالی که بسته های کوچک خرید را در دست داشت بسوی خانه می رفت که
مهشید خودش را به او رساند و گفت:
 لیلی بیا بریم خونه ما،همه بچه ها اونجان.او با رنگی پریده جواب داد:
 اتفاقی افتاده؟ نه نه،فقط می خوایم ببینیم چی خریدی! -پس برو به مادرجون بگو من پیش شمام که نگران نشه.
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 بریم خونه بهش زنگ می زنم.با تردید به دنبال او راه افتاد .دلش شور می زد اما جرات پرسیدن نداشت.فکرش
پیش مانی بود .می ترسید برای او اتفاقی افتاده باشد!ونوس جلو آمد و صورتش
را ب*و*سید و وسایل را از دستش گرفت و گفت:
 بچه ها بیایید ببینیم لیلی چی خریده!مانیا از زیر چشررم او را نگاه می کرد.لیلی بسرروی تلفن می رفت که مهش رید با
عجله بسوی او رفت و پرسید:
 می خوای چه کار کنی؟ می خوام به مادرجون زنگ بزنم!فصل۹-2
چرا؟وقتی احتمال داره اون با شنیدن این موضوع ناراحت ب شه چرا در موردش
حرف بزنیم؟
فرید با کالفگی سرش را میان دست هایش فشرد و گفت:
 دیگه نمی دونم چی بگم!حاال که مانی عاشو یه نفر دیگه شده همون بهتر که راحتش بذاریم،منم دیگههر جا که باشم برام فرق نداره خاطرات این باغ برای یه عمرم بسه تا شادم کنه.
 فکر نمی کنی تصمیمت یه کم خودخواهانه ست؟لیلی با تعجب پرسید:
 چرا؟! مثل اینکه یادت رفته مادرجون به خاطر تو روی تخت بیمارستان افتاده!چشم های او پر از اشک شد.سرش را پایین انداخت و گفت:
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 فقط خدا می دونه تو دل من چی می گذره!باور کن ید اگه به اندازه یه سرررسوزن امید داشتم،به رفتن حتی فکرم نمی کردم.
 االنم با افکار پوچ فقط داری خودآزاری می کنی.لیلی سرش را تکان داد و گفت:
 نه طاقت دارم مانی رو کنار دیگری ببینم نه تاب دیدن عذابش رو دارم. کی قراره برید؟ شنبه صبح. یعنی دو روز دیگه!لیلی بلند شد و گفت:
 االن برمی گردم.به اتاقش رفت و و سایلی را که او برایش خریده بود و هنوز داخل نایلون گو شه
کمدش بودند آورد و جلوی پاهایش گذاشت و گفت:
 می خواسررتم ببرم بدم به مادرتون اما راسررتش رو بخواید از روزی که شررمارفتید خجالت می کشیدم تو صورتش نگاه کنم.
 اما اون که نمی دونست چی شده! بله،ولی من که می دونستم!فرید با حیرت به او خیره شد و گفت:
 حاال فهم یدم چرا داری می ری!تو نمی تونی با مخفی کردن حقایو با مانیروبرو بشی!
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 صداقت شرط اول خوشبختیه!من از روزی که بخوام حقیقت رو به اون بگمواقعا می ترسم،مخصوصا که قرار شما با مانیا ازدواا کنید.
فرید خواسررت حرفی بزند که لیلی دسررتش را به عالمت سررکوت بلند کرد و
گفت:
 خواهش می کنم دچار ترد یدم نکن ید،همین حاال هم به اندازه کافی عذابمی کشم.
بعد از رفتن فر ید به اتاقش رفت.لباس عوض کرد و بیرون آمد و خودش را به
آالچیو ر ساند.ن ش ست و تمام خاطرات شیرینش را در ذهن خ سته اش زنده
کرد.با دلتنگی ا شک ریخت و نزدیک طلوع آفتاب به خانه برگ شت .بدنش در
تب می سوخت و چ شمانش را به زور باز نگه دا شته بود .می دان ست فرصت
اسررتراحت ندارد .به حمام رفت و دوش گرفت.بعد از آماده کردن صرربحانه به
بیمارسررتان زنگ زد.آقاجون خبر داد تا یک سرراعت دیگر به خانه می رسررند.
خودش مشغول تمیز کردن خانه شد.برای آخرین بار کارها را انجام داد و ناهار
را هم در ست کرد.گرچه درتب می سوخت اما با سرگرم کردن خودش سعی
داشرررت از افکارش بگریزد.به باغ رفت و چند شررراخه گل چ ید تا در گلدان
بگذارد .در حال بازگشت بود که صدای مانیا را شنید.
 سالم،صبح بخیر. سحرخیز شدی!نیشخندی زد و گفت:
 مثال امروز با روزهای دیگه زندگیم فرق داره. -برای کی گل چیدی؟

wWw.Roman4u.iR

286

 برای مادرجون. مگه مرخص شده؟ آره زنگ زدم بیمارستان آقاجون گفت دارن برمی گردن. کی رفته دنبالشون؟ آقا فرهاد. اگه کاری داری بیام کمکت. ممنون،کار خاصی ندارم.به و یدا و ونوس سپردم برای آماده کردن وسایل پذیرایی بیان کمک. ممنون. لیلی! بله! تو حالت خوبه؟ آره چطور مگه؟ آخه چشمات یه جوریه! چه جوریه؟زشت شدن؟ نه! من حالم خوبه،مطمئن باش ...حاال با اجازه.نزدیک سرراعت ده آقای مودب و پارسررا آمدند.پارسررا هنوز هم غمگین بود و
مرتب سیگار می ک شید .همه متوجه رفتار او شده بودند اما شادی غیر منتظره
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لیلی هم برایشرران عجیب بود.او می خندید،حرف می زد،شرروخی می کرد،در
کارها کمک می کرد ولی درهمه احوال اصال به پارسا نگاه نمی کرد.
مانیا فهمیده بود کارهای او ظاهری و برای مخفی کردن اندوهش می با شد اما
از طرفی هم از ن یامدن فر ید نگران بود!نمی دانسرررت او کجا رفته وچرا؟وقتی
آقاجون از فرهاد پرسید:
 پس فرید کجاست؟تپش قلبش شدت گرفت.فرهاد به سیمین نگاه کرد و گفت:
 صبح که من می اومدم بیمارستان اون خونه بود!سیمین گفت:
 یکی از رفقاش تماس گرفت و گفت باهاش یه کار ضررروری داره اونم عذرخواهی کرد و رفت.
لیلی و مانیا به هم نگاه کردند .ونوس گفت:
 چه بد شد !امروز نه مانی هست نه فرید!آقای مودب از لیلی پرسید:
 وسایلت رو جمع کردی عز یزم؟لیلی با لبخند جواب داد:
 بله! امشب با هم می ریم هتل که فردا صبح زود بریم فرودگاه!آقاجون بالحن معترض گفت:
 ولی ما می خواستیم با لیلی بیاییم فرودگاه.لیلی بغضش را جرعه جرعه فرو داد و گفت:
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 اما من ترجیح می دم همین جا با شما خداحافظی کنم.همه با تعجب به او نگاه کردند.او می دانسررت تاب دیدن اشررک های آنها را
ندارد به همین دل یل این حرف را زد  .مادرجون نم چشررمانش را گرفت.فری با
آهسته گفت:
 گریه نکن مادر برات خوب نیست. چطوری گریه نکنم؟بعد از این همه سال اومدن و خیلی راحت دارن دخترمرو می برن اون وقت توقع دارید هیچی نگم؟
 وقتی خودش مایله بره کسرری نمی تونه جلوش رو بگیره!من که تا حاال لیلیرو انقدر خوشحال ندیده بودم!
 یعنی اون پیش ما راحت نبود؟ راحت بوده با نبوده حتما با فامیلش راحت تره. همه اش تقصیر فریده،اگه عقد کرده بودن حاال این جوری نمی شد! کارهای این بچه ها عجی به!فر ید که دیشرررب یه دفعه اومد و امروز بی خبررفت .مانی هم که یهو دلش هوای شمال رو کرده.
 از بس بی عاطفه اند،بحای اینکه امروز کنار این دختره با شن گذا شتن رفتندنبال کارهای خودشون!
دخترها برای آماده کردن ناهار به آ شپزخانه رفتند .و یدا در قابلمه را بردا شت و
گفت:
 ببینیم لیلی خانم چی درست کرده که انقدر بوش خوبه!وقتی به محتو یات داخل قابلمه نگاه کرد با تعجب پرسید:
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 می خوای خورش قورمه سبزی بذاری جلو یعمو و پسر عموت؟ می خوام برای آخرین بار یکی از غذاهای مورد عالقه ام رو بخورم و برم. چرا آخرین بار؟ اون جا کی میخواد برای من قورمه سبزی درست کنه!مهشید دستش را زیر چانه اش زد و گفت:
 خیلی حیف شد!کاش نمی رفتی لیلی!لیلی با نیشخند پرسید:
 چرا؟ از حاال دلمون برات تنگ شده! از حاال؟من که هنوز نرفتم. ولی قراره که بری!یک لحظه همگی سررکوت کردند،ونوس آهی کش رید و با چشررمانی پر اشررک
گفت:
 خوش به حال مانی که رفته و این جا نیست.مانیا با حرص گفت:
 بچه ها بس کنید خواهش می کنم!اما وقتی بغد او به گریه مبدل شد همگی اح سا سا ت شان را بروز داده و گریه
کردند.لیلی به صورت تک تک آنها نگاه کرد.هر چه سعی کرد نتوانست جلوی
ریزش اشک هایش را بگیرد .مانیا بلند شد و او را در آ*غ*و*ش گرفت و گفت:
 گریه نکن لیلی،تو رو خدا گریه نکن.لیلی نالید:

wWw.Roman4u.iR

290

 کاش یه بار دیگه مانی رو می دیدم و می رفتم. دی شب به هر جا که فکر می کردم ازش خبری دا شته با شن زنگ زدم اما بیفایده بود.
 توی آالچیو براش یه نامه گذاشتم وقتی برگشت بگو بخونش.فریبا وارد آشپزخانه شد و با دیدن دخترها که گریه می کردند گفت:
 خجالت بکشید!شماها اومدید اینجا ناهار آماده کنید یا آبغوره بگیرید؟فرهاد که پشت سر او آمده بود گفت:
 حاال بذار یه شیشه آبغوره بدن لیلی با خودش ببره،چه اشکالی داره!پارسررا با غذایش بازی می کرد و در مقابل تعارفات دیگران اصررال حرف نمی
زد.یک بار مانیا متوجه آقای مودب شررد که با حرص به او اشرراره می کرد که
غذایش را بخورد اما او با بی تفاتی نگاهش می کرد.صررردای زنگ تلفن بلند
شد .فرهاد گفت:
 بشینید من گوشی رو برمی دارم.لیلی حس می کرد سررش به دوران افتاده و نمی تواند بنشریند.بلند شرد و عذر
خواهی کرد و به اتاقش رفت .مان یا و مادرجون به دنبال او رفتند .روی تخت
دراز کشید و دستش را روی چشمانش گذاشته بود .مادرجون لبه تخت نشست
و دست او را از روی صورتش برداشت و پرسید:
 چی شده عز یزم؟ چرا غذاتو نخوردی؟ یه کم سرم گیج می ره. -آخه امروز حسابی خودت رو خسته کردی!
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سپس دستش را روی پیشانی او گذاشت و با نگرانی گفت:
 تو تب داری!مانیا هم دستش را گرفت و گفت:
 از صبح از رنگ و روش فهمیدم حالش خوب نیست. بلندشررو مانیا جون برو به مهبد بگو بره ماش رین رو آماده کنه تا لیلی رو ببریمدکتر.
 نه مادرجون،بذارید حاال ناهارشون رو بخورن! تو تب می سوزی اون وقت اونا ناهار بخورن!مانیا بلند شد و به سالن برود که ضربه ای به در اتاق خوردو پارسا وارد شد و
پرسید:
 مشکلی پیش اومده؟ لیلی حالش خوب نیست!پارسا بسوی تخت رفت و پرسید:
 چی شده؟ چیز مهمی نیست یه کمی سرگیجه دارم. دروغ می گه،بدنش داغ داغه.پارسررا نزدیک شررد و آرام کنار تخت نشررسررت.لیلی با ناراحتی چشررمانش را
بست.مانیا با حس بدی سربرگرداند.پارسا به مانیا گفت:
 لطف کنید زنگ بزنید آژانس ،می برمش بیمارستان.مادرجون گفت:
 -چرا با آژانس ؟با ماشین یکی از بچه ها برید.
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مانیا به سالن رفت و برگ شت و سوئیچ ما شین پدرش را به د ست پار سا داد.
سررپس به لیلی کمک کرد تا لباس بپوشررد.پارسررا بسرروی در می رفت که آقای
مودب پرسید:
 چی شده؟بدون اینکه سر برگرداند جواب داد:
 لیلی یه کم کسالت داره می خوام ببرمش بیمارستان.پس صبر کن تا منم بیام.
پارسا برگشت و با نگاهی خشمناگ گفت:
 تا دو تا خیابون اون طرف تر برم گم نمی شم.آقای مودب با دستپاچگی نظری به بقیه انداخت.آقاجون گفت:
 برای اینکه خیال آقا راحت باشه یکی از بچه ها رو همراهشون می فرستم.مانیا همراه لیلی از اتاق بیرون آمد و گفت:
 من باهاشون می رم. زود برگردید! چشم.وقتی درون ماش رین نشررسررتند لیلی به یاد یک سررال پیش افتاد.آن روز که برای
دیالیز همراه مانی و پدرش بسرروی بیمارسررتان می رفت.آن روز گرچه اسرریر
د ست بیماری بود اما قلبش به امید ع شقی ناب می تپید در حالی که امروز از
آن بی ماری خبر نبود ا ما از ام ید هم اتری د یده نمی شرررد.آن روز مانی گف ته
بود؛«تو همیشرره باعث آزار منی»و حاال می دید حرف او کامال درسررت بوده و
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او جز آزار چیز دیگری برای مانی نداشررته! آن روز مانی با شررهامت کامل تمام
حرف هایش را زد تا قبل از رفتنش حرفی را ناگفته نگذا شته با شد اما او چه؟او
با لبهایی ب سته ق صد دا شت برای همی شه برود و او را در دنیایی از اوهام باقی
بگذارد اما مگر چاره دیگری هم داشت؟
پرستار آمپولی به او تزریو کرد و به پارسا گفت:
 وقتی سرم تموم شد صدام کنید.مانیا پرسید:
 حالت چطوره؟با لبخند گفت:
  -خوبم،ببخشید باعث دردسرتون شدم.پارسا دستی میان موهایش کشید و به مانیا گفت:
 ببخشید می خواستم چند دقیقه با لیلی خصوصی صحبت کنم. خواهش می کنم.مانیا به لیلی گفت:
 من بیرونم.و از ا تاق بیرون ر فت .پارسرررا در ا تاق را بسرررت و برگشرررت .ل به ت خت
نشست.رنگش پریده بود و در نگاهش غم موا می زد .لیلی با تعجب پرسید:
 اتفاقی افتاده؟پارسا آب دهانش را فرو داد و گفت:
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 از روزی که اومدیم چندبار خواسررتم باهات حرف بزنم اما نشررد،یعنی اولفکر می کردم تو اصررال راضری نمی شری با ما بیای اما برخالف تصررورم وقتی
دیدم قصد اومدن داری دچار عذاب وجدان شدم.
 چرا؟ قول می دی به حرفام خوب گوش کنی؟ البته! اول باید جواب سرروالم رو بدی!می خوام بدونم چطور به این راحتی حاضرررشدی همراه ما بیای؟
لیلی با تعجب به او خیره شد.پارسا گفت:
 فقط حقیقت رو بگو! به خاطر وصیت پدرم! یعنی تو به همین راحتی،هر کی بدون دل یل و مدرگ هر حرفی بزنه قبول میکنی؟
 می خوای بگی عمو دروغ می گه؟ اگه بگم آره باورت می شه؟ برام سخته! می دونم اما قبول کن پدرم برای اینکه تو رو مجبور به اومدن بکنه این حرفرو زده
 -منظورت چیه؟
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 ببین لیلی!من اگه یه عمو داشررتم که توی سررالهای سررختی و بیماری ازم یادنمی کرد دیگه حا ضر نمی شدم ببینمش چون مطمئنا این آدم بو یی از محبت
نبرده و حاال وقتی خیالش راحت شده من دیگه بیماری ندارم اومده سراغم.
لیلی کمی جابه جا شد و گفت:
 خواهش می کنم واضح حرف بزنید!من متوجه منظورتون نمی شم.پارسا آهی کشید و بلند شد و بسوی پنجره رفت .درحالی که بیرون را نگاه می
کرد گفت:
 پدر من یعنی عموی شررما یه مال باخته اس که فقط به طمع امالگ برادرشبه ایران اومده!
لیلی با ناباوری به او نگاه کرد.پارسا دوباره برگشت و کنار تخت ای ستاد و ادامه
داد:
 پدر روز دوشررنبه یعنی سرری ام ژوئن دادگاه داره و اگه نتونه بدهی هاش روپرداخت کنه باید بره زندان،اون تو رو بهانه کرده تا بتونه با اسررتفاده از تروتت
خودش رو نجات بده.
 باور نمی کنم! باشرره ،همین امشررب با سرروئیس تماس می گیرم می تونی با مادرم صررحبتکنی و حقیقت رو از زبون اون بشنوی.
 آخه چطور ممکنه! راسررتش منم نمی خواسررتم چیزی بگم اما با ید اعتراف کنم اول به خاطرخودم و بعدم به خاطر تو تصمیم گرفتم حقیقت رو بگم.
 -به خاطر خودت؟
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 من نامزد دارم!جمله او بر حیرت لیلی افزود و پرسید:
 عمو هم می دونه؟ مادلن دختر شریک پدرمه،ما با هم خیلی صمیمی هستیم. این خیلی بی ان صافیه!باورم نمی شه که عموم ،برادر پدرم می خوا سته با منپنین کاری بکنه!
 از آدمی که شک ست خورده و به دنبال هر راهی برای نجات می گرده هیچیبعید نیست.
 چند سال پیش چرا برای بردنم اومده بود؟ اون موقع برای شروع کارش احتیاا به پول داشت!لیلی با بغد به سررقف خیره شررد.باور چنین موضرروعی واقعا برایش سررخت
بود.از ت صور اینکه به سوئیس می رفت و با نامزد پار سا روبرو می شد سرش
درد گرفت.پارسا دوباره لبه ی تخت نشست و پرسید:
 از من ناراحت شدی؟سرش را تکان داد و گفت:
 ازت ممنونم،ا ما مطمئن باش اگه عمو از روز اول او مده بود و حقی قت روگفته بود بدون چون و چرا تمام دارائی ام رو در اختیارش می گذاشتم.
 من متاسررفم،گرچه می دونم وقتی برگردیم روزهای خوبی نخواهیم داشررتاما صداقت تو و مهربونی آدمایی که باها شون زندگی می کنی واقعا منو تحت
تاتیر قرار داد،حاال می فهمم اون معرفتی که مردم ایران ازش دم می زنن چیه!
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 پارسا! بله! حاال باید چه کار کنیم؟ حاال دیگه تصمیم با توئه!هر چی که تو بگی من حرفی ندارم. اگه عمو بفهمه این موضوع رو به من گفتی چی؟ دیگه مهم نیست! اما من تصمیم خودم رو گرفتم!پارسا با حیرت پرسید:
 منظورت چیه؟ من با شما می یام حتی اگه تمام حرفای عمو دروغ باشه! اما... من حاضرم به عنوان خواهرت در کنار همسرت زندگی کنم! تو می خوای از یه چیزی فرار کنی!لیلی نگاه ماتم زده اش را به روبرو دوخت و گفت:
 درسته! اما من خیال می کردم تو به دنبال بهانه ای هستی که نیای! آدمی که همه چیزش رو باخته و امیدی نداره بهانه نمی خواد. تو با کسی مشکل داری؟ فرقی هم داره؟ من حس می کنم تو داری مسرررائل رو بیش از حد برای خودت پیچ یده میکنی!
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لیلی نیشخندی زد و گفت:
 شاید یه روز همه چیز رو برات تعریف کردم! من نمی دونم چی بگم!فقط خو شحالم که تون ستم حقیقت رو بگم و خودمرو از عذاب وجدان نجات بدم.
 منم ممنونم. راسررتی!از طرف من از مهشررید عذرخواهی کن،هر وقت می بینمش به یادمادلن می افتم آخه خیلی شبیه اند.
 به خاطر اینکه شبیه نامزدته ازش عذر خواهی کنم؟ به خاطر اینکه ناخودآگاه جسارت کردم عذرخواهی می کنم.سررخت ترین لحظه از راه رسررید.لحظه رفتن و دل بریدن از تمام تعلقات،دور
شدن از همه عشو ها و آرزوها،دخترها با ا شک و آه او را بدرقه کردند.آقاجون
با بغ ضی سنگین بدون حرف فقط او را در آ*غ*و*ش گرفت و ب*و* سید اما
مادرجون با هو هو گفت:
 بهمون زنگ بزن!وقتی درون ماشین نشست حس کرد تبدیل به انسان دیگری شده .برای آخرین
بار برگشررت و باآن چهره های مهربان خداحافظی کرد.وقتی به هتل رسرریدند
غروب بود و احساس دلتنگی آزارش می داد.وقتی تنها شد روی تخت نشست
و از داخل کیفش زنجیر اهدایی مانی را در آورد و به گردنش آو ی خت.سررپس
یادگاری هایی که بچه ها داده بودند یکی یکی نگاه کرد و خاطرات گذشررته را
برای همیشه در ذهنش تبت کرد
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اشک لیلی فصل 1-10
برای صرف شام به طبقه پایین هتل رفتند.عمو از خو شحالی در پو ست خود
نمی گنجید اما پارسررا هم سرراکت بود.گرچه از ناراحتی چند سرراعت پیشررش
کا سته شده بود اما گو یا حاال ن سبت به لیلی اح ساس م سولیت بی شتری می
کرد.لیلی از محبت های او خوشررحال بود اما نمی دانسررت این مهر و محبت
دوام خواهد دا شت یا نه!او بدون اطمینان ب سوی دنیایی نا شناخته و ان سانهایی
غریبه می رفت.نمی دانسررت در آن سرررزمین غریب چه چیز انتظارش را می
ک شد اما هر چه می شد و هر اتفاقی می افتاد از غم و عذاب مانی سخت تر
نبود.عمو او را از دنیای خیال بیرون کشید و گفت:
 غذاتو بخور دخترم سرد می شه.لبخندی زد و با بی اشتهایی تکه ای گوشت در دهانش گذاشت.پارسا تردید را
در ن گاه او می خوا ند ا ما می دانسرررت نمی توا ند نظرش را تغییر د هد.عمو
متعجب از نگاه خیره پارسا به لیلی نگاه کرد و گفت:
 شب باید زود بخوابیم که از پرواز جا نمونیم.لیلی آهی کشید و گفت:
  -عمو! جانم! اگه یه سوال بپرسم راستش رو می گید؟ البته! -چرا اومدید دنبال من؟
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پارسررا با نگرانی به او نگاه کرد اما او چشررمانش را به لب های عمو دوخته بود
.عمو لبخندی زد و گفت:
 اینکه پرسرر یدن نداره دخترم!تو برادرزاده منی و من در برابر سرررنوشرررت تومسئولم!
 خواهش می کنم با من رو راست باشید!پارسرا از غذا دسرت کشرید و به عقب تکیه داد.او در واقع از وقتی که تصرمیم
گرفته بود حقایو را به لیلی بگو ید خودش را برای هر مسررئله ای آماده کرده
بود.عمو بازهم با خونسردی گفت:
 می دونم نمی تونی به این راحتی به من اعتماد کنی اما مطمئن باش....لیلی سخن او را برید و گفت:
 من از شنیدن حقیقت ناراحت نمی شم.عمو که گو یا حدسیاتی زده بود با غضب به پارسا نگاه کرد و سپس قاشقش را
پر کرد و گفت:
 باشه می گم اما بذار اول غذامون رو بخوریم.لیلی به او فر صتی دیگر داد و به پار سا هم ا شاره کرد غذایش را بخورد.هر سه
مشررغول خوردن شرررد ند.در همین هن گام زوا جوانی از ک ناز میز آن ها
گذشتند.هنگامی که زن جوان به مرد جوان گفت:
 مانی!صبرکن!نگاه بی تاب لیلی برگشررت و روی چهره مرد جوان تابت ماند.با دیدن آن چهره
غریبه آرام گرفت.می دانسررت هرگز قادر به فراموش کردن او نخواهد بود و هر
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گاه ن شانی از او ببیند دلش به لرزه در خواهد آمد.لیوان نو شابه ای را که پار سا
برایش پر کرده بود بردا شت و همراه با آن بغ ضش را هم فرو داد.پار سا از رنگ
پریده و دست های لرزان او متوجه حالش شد و با اشاره پرسید:
 چی شده؟لیلی سرش را تکان داد و بلند شد و ب سوی محوطه رستوران به راه افتاد.پارسا
هم خواست به دنبال او برود که عمو دستش را گرفت و گفت:
 صبر کن کارت دارم.او دوباره نشست.عمو پرسید:
 تو به لیلی چیزی گفتی ؟ نه!چطور مگه؟ پس چرا این سوال ها را می پرسید؟ خب معلومه!اون از دنیایی که قراره واردش بشه می ترسه!عمو گرچه قانع نشررده بود اما سرراکت به فکر فرو رفت.لیلی قدم زنان بسرروی
یکی از میزهای کنار ا ستخر رفت و ن ش ست.نگاهش را به آب هادوخت و باز
هم مثل همیشه به یاد مانی افتاد.به یاد آن نگاه آرام و مهربان که هیچ تشابهی با
رفتار شررلوغ او نداشررت.صرردای گرم و حرف های امیددهنده ای در قالب واژه
های عاشررقانه و کلمه های زیباکه او را ترغیب به زندگی کرده بود.یاد شررب
مهمانی افتاد و خواب یدن او در آالچیو،پنهانی به اتاقش رفتن و آوردن لباس
هایش،آن خنده های بلند که وقتی سربه سر دخترها می گذاشت و صدای شان
را درمی آورد رنگ شرریطنت می گرفت.اشررکهای سرروزان گونه هایش را گرم
کردند.دلش می خواسررت چشررم هایش را ببندد و در خیال چهره او را ببیند و
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عطرش را با تمام وجود حس کند.با این امید چشمانش را بست و بو گشید اما
عطری ناآشنا مشامش را پر کرد.پلک هایش را از هم باز کرد وپارسا راروبروی
خود دید.اشک هایش را پاگ کردو پرسید:
 عمو کجاست؟ رفت باال بخوابه! رفت بخوابه یا از جواب دادن به سوال من فرار کنه؟ فکر میکنی طرح این مسائل فایده ای هم داره؟ می خوام بدونه با آگاهی از تمام نقشه هاش دارم همراهش می یام. لیلی!بله! بهتره بازم فکر کنی!تو هنوزم فرصت داری! نکنه از اینکه یه نفر به اعضای خانواده تون اضافه بشه بدت می یاد؟ چرا می خوای ذهن منو منحرف کنی؟من که د یدم با شررن یدن اسررم مانیرنگت پرید.
لیلی با تعجب به او نگاه کرد .نمی دانسرررت او تا این اندازه باهوش و دقیو
است.پارسا بعد از کمی سکوت ادامه داد.
 مانی هم شرربی که برگشررت اول از همه اومد تو رو ببینه،تو هم وقتی اومدیگریه کرده بودی!
 کی؟ -همون شب!
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 نه اصال این طور نبود! پس چرا نموند تا نامزدی تو رو ببینه؟لیلی سرررش را پایین انداخت و با انگشررتانش بازی کرد.پارسررا آهی کشررید و
گفت:
 سفر هیچ چیز رو تغییر نمی ده!نه عشو رو از بین می بره و نه کمکت می کنهغم ها رو فراموش کنی !فقط غم غربت رو همبه غم های دیگه ات اضررافه می
کنه!خوب فکر کن لیلی،یه جور دیگه به مسائل نگاه کن و تصمیم بگیر!همیشه
خوش بینانه به مسائلت نگاه کن!
 تو چرا این حرفا رو می زنی؟ همین چ ند روز که به ایران او مدم برام کافی بود تا بفهمم دوری از مادلنچقدر برام سخته!
 اما من با مانی مشکل ندارم با خودم مشکل دارم. این مشکل با فرار درست می شه؟ نمی دونم!شاید! هیچ وقت با احتماالت برای زندگیت تصمیم نگیر!هر قدم رو باید با اطمینانکامل برداشررت وگرنه ممکنه با سررر بخوری زمین!عموت رو ببین با خیاالت
بیخود و احتماالت پوچ کاری کرد که به شکست منجر شد.
 شما با این هوش و ذکاوت می تونستین کمکش کنید! آدمی که فقط خودش رو قبول داره و به حرفای دیگران اهم یت نمی ده هیچوقت نمی تونه از هوش و تجربه بقیه اسررتفاده کنه ...حاال تو اگه مشررکالت رو
به من بگی ممکنه بتونم کمکی بکنم!
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لیلی بلند شد و گفت:
 می گم اما باید قبل از این که عمو بخوابه حرفام رو بهش بزنم.با هم به راه افتادندو به طبقه باال رفتند.پارسا در را باز کرد و گفت:
 بیا تو!لیلی به دنبال او وارد اتاق شد.عمو خوابیده بود.پار سا با نگاهی پر س شگر به
لیلی نگاه کرد.لیلی جلو رفت و لبه تخت ن ش ست.د ست عمو را میان د ست
هایش گرفت و آهسررته او را صرردا زد.عمو چشررم هایش را باز کردو با لبخند
پرسید:
 تو یی دخترم؟ بله اومدم جواب سوالم رو بگیرم! کدوم سوال؟ همونی که پایین پرسیدم. من که جوابت رو دادم! اما حقیقت رو نگفتید! منظورت چیه؟من چی باید بگم؟لیلی نفس سنگینی را از سینه اش بیرون داد و گفت:
 اون چه شما باید بگید پارسا گفته!نگاه مردد و هرا سناگ عمو ب سوی پار سا چرخید.او روی صندلی ن ش ست و
سرش را به دستش تکیه داد .عمو با لکنت پرسید:
 -چی...چی گفته؟
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 حقی قت رو!نترسرر ید من نه قصرررد دارم تروتم رو پس بگیرم و نه از اومدنپشرریمون شررردم فقط اومدم بگم تو این دن یا هیچی به اندازه محبت با ارزش
نیسرررت .یه زن و مرد غری به بدون هیچ توقع و طمعی منو بزرگ کردن و برام
زحمت ک شیدن،نوه شون با کمال سخاوت یکی از کلیه هاش رو به من داد تا
زنده بمونم اما شررما،عموی من،همخون من به جای اینکه بعد از مرگ پدر و
مادرم بیایید و مرهمم باش ریداصررال س رراغم رو نگرفتید و حاال هم نه به خاطر
خودم بلکه به خاطر یه مشرررت پول بی ارزش اومد ید سررراغم!به من دروغ
گفتید!پارسا رو مجبور کردید با وجود عالقه ی شدیدی که به نامزدش داره بیاد
خواسررتگاری من و تمام این کارها رو از روی خودخواهی و برای رسرریدن به
اهداف خودتون انجام دادید ولی مطمئن باشررید پولی که اینطوری به دسررتتون
می رسرره نه تنها بهتون کمک نمی کنه بلکه ممکنه براتون دردسررر هم درسررت
کنه.بهرحال دیگه کار از کار گذ شته و من شما رو به خاطر شهامت پ سرتون
می بخشم چون مطمئنا در وجودتون چیزی هست که باعث شده پارسا انسان
صادقی باشه!
عمو با گریه دست های او را گرفت و گفت:
 منو ببخش دخترم،اشررتباه کردم آخه ترس ریدم اگه حقیقت رو بفهمی حاضرررنشی به من کمک کنی!
لیلی لبخندی زد و گفت:
 اون ان سان هایی که باها شون زندگی کردم به من یاد دادن که هیچی رو نمیشه با محبت و گذشت عوض کرد.
بلند شد و در حالی که بسوی در می رفت گفت:
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 شب بخیر.پارسا هم برخاست و به دنبال او از اتاق خارا شد.
****
مانی با تکه چوبی که در دست داشت روی ماسه ها نام لیلی را می نوشت اما
موا می آمد و آن را با خود می برد.آن شررب،سررخت ترین شررب زندگی اش
بود.نه خواب به سراغش می آمد و نه آرام می گرفت .سخت دل شک سته بود و
درهای امید را بسته می دید.دلش می خواست گریه کند اما آن روز آنقدر گریه
کرده بود که گو یا چ شمه ا شک هایش خ شکیده بود.باور بی وفایی لیلی واقعا
سررخت بود.دیدن عشررو به خاکسررتر نشررسررته اش در زیر پاهای بی رحم جفا
قلبش را به آتش می زد.فردا روز سررفر بود او می رفت و تمام آرزوها را با خود
می برد و او باید عمری را در سوگ ع شقش می ن ش ست.دریا آن شب با او هم
صدا شده و از ته دل می غرید.موا ها بر صخره ها می کوبیدند و خود را می
شک ستند و مثل دل او تکه تکه می شد و فرو می ریختند.درحالی که پاهایش
به شدت می لرزید بلند شد و جلوتر رفت .با هر قدمی فریادی می کشیدکه در
صرردای موا ها گم می شررد!قدم به قدم بسرروی دریا پیش می رفت و دیگر به
هیچ چیز جز رفتن نمی اندیشررید.حاال که لیلی می رفت او هم نباید می ماند
پس کجا بهتر از در یا؟هنگامی که شرررانه هایش زیر آب فرو رفت ناگهان زیر
پایش خالی شد و در همان حال شنید که کسی صدایش می زند.
وقتی چشم باز کرد خودش را کنار ساحل روی ماسه ها دید و نگاهی نگران را
که با باز شدن چشمهای او خندید و گفت:
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 خیلی به موقع رسیدم وگرنه حاال دیگه از دستت راحت شده بودیم!به سختی بلند شد و گفت:
 فرید!تو اینجا چه کار می کنی؟ اومدم بگم بابا اگه خواهرت رو به من نمی دی خب نده چرا خودکشرری میکنی؟
مانی برگشت و به دریا نگاه کرد و گفت:
 نمی دونم چی شد رفتم جلو! هیچی!گفتی آدم خودش رو بک شه بهتره تا یه شوهر خواهر مثل فرید دا شتهباشه!
با کمک او بلند شد و بسوی و یال رفتند.فرید گفت:
 آخه جا قحط بود اومدی این جا پسر! بابای خسیست کلید و یالش رو نداد. حو داره بابا حو داره وقتی شررما بهمون دختر نمی د ید می خوا ید ما و یالبدیم؟
 چیه هی دختر دختر می کنی؟مانیا بهت جواب رد داده؟عیبی نداره تازه حاالشدی عین خودم،با هم همین جا می مونیم و زندگی می کنیم.
 می گم مانی!بهتره تارگ دنیا بشیم،نه؟مانی خندید و گفت:
 اگه بتونیم یه دیر هم بسازیم که دیگه حرف نداره! اون وقت یه تابلو می زنیم باالی درش و می نو یسم دیر دو کله پوگ. -چرا دو کله پوگ؟
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 پس چی؟ اون م تو پوکه به من چه؟ بله،بله تو یکی که عقل کلی فقط نزدیک بود خودت رو قربونی کنی! مگه دیر قربونی نمی خواد؟ چرا اما نه یه آدم به درد نخور!وقتی کسرری می خواد قربونی بده باید بهترینچیزی رو که داره بده.
 حالل زاده به دائی اش می ره!ّ
 اهو جلوی زبونت رو بگیر ،من نسبت به عموم خیلی حساسم. من به عموت کاری ندارم،بابات رو گفتم. حاال کجا می ری؟ می رم دوش بگیرم. بیا همین جوری هم قبولت داریم.مانی وارد حمام شد .فرید نفس راحتی ک شید و خدا رو شکر کرد که به موقع
رسیده.دنبال او گشته بود تا این که باالخره او را آن هم در آن لحظه ی حساس
پیدا کرده بود.به شدت اح ساس خ ستگی می کرد اما می تر سید دیر شود و
کاری را که برای انجام آن آمده به موقع نتواند انجام دهد.مانی در حالی که
حوله را دور خودش پیچیده بود به آشررپزخانه رفت و سررماور را روشررن کردو
گفت:
 بچه ها گفتن رفتی پاریس! -رفته بودم که برگردم.
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 کی برگشتی؟ رفته بودم که برگردم. کی برگشتی؟ -دیشب. مانیا تو رو فرستاده دنبال من؟ چه فرقی می کنه؟ کی بشه تو زن بگیری و ما از شرت خالص بشیم. تو به زن گرفتن من چه کار داری؟ خب دلم برات می سوزه!دیگه داری پیر می شی. مانی! بله! خواهش می کنم شوخی رو بذار کنار ،من اومدم باهات حرف بزنم . منم دارم حرف می زنم دیگه آواز که نمی خونم. برای چی اومدی اینجا؟ همه برای چی می یان شمال؟منم به همون دلیل اومدم!مانی بلند شررد تا برای آماده کردن چای به آشررپزخانه برود که فرید دسررتش را
گرفت و با جدیت گفت:
 بشین!مانی نظری به چشمهای او انداخت و دوباره نشست.فرید نفس عمیقی کشید
و پرسید:
 می دونی لیلی قراره بره؟مانی دوباره بلند شد و گفت:
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 نمی خوام چیزی بشنوم.فرید فریاد زد:
 گفتم بشین. بشرینم که یه مشررت مزخرف بشررنوم؟به اندازه کافی تا حاال دروغ شررنیدم تودیگه دست از سرم بردار.
 اما من اومدم حقیقت رو بهت بگم.با تردید به او نگاه کرد و ن ش ست.قلبش به شدت می تپید.نمی دان ست او چه
می خوا هد بگو ید ا ما هر چه بود از بی خبری بهتر بود.فر ید دسررتی م یان
موهایش کشید و پرسید:
 هنوزم لیلی رو دوست داری؟مانی به او خیره شد و حرفی نزد.
 چرا جواب نمی دی؟ تو تا حاال عاشو شدی؟با سر جواب مثبت داد.
 تونستی فراموشش کنی؟ نه! پس چرا این سوال رو از من می پرسی؟ می خواستم مطمئن بشم. خب! -پس چرا تنهش گذاشتی؟
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مانی نیشخندی زد و گفت:
  -نه!مثل اینکه تو هم از ماجرا بی خبری! کدوم ماجرا؟او بلند شررد و از داخل جیب یکی از پیراهن هایش که به جا رختی آو یزان بود
نامه لیلی را برداشت و بسوی او گرفت و گفت:
 بخونش.فرید نامه را گرفت و باز کرد.با خواندن نامه فهمید لیلی در آن مدت چه عذابی
را تحمل کرده و با چه زجری مجبور به نو شتن این جمالت شده.نامه را تا کرد
و روی میز گذاشت و گفت:
 یه زمانی دچار این حس شده و این نامه رو نوشته،اینکه دلیل نمی شه ! این چیزایی که نوشررته تمام واقعیت نیسررت،من مطمئنم اون به خاطر یه نفردیگه منو جواب کرد.
 منظورت چیه؟ نگو که منظورم رو نمی فهمی!انسان وقتی باله*و*س شد و به یکی دل سپردمی تونه به این راحتی عشو اولش رو فراموش کنه!
 اما تو اشتباه می کنی! تو هم که حرف مانیا رو می زنی !من اشتباه می کنم پس این نامه چیه؟فرید دستهایش را تکان داد و گفت:
 بس ریار خب بس ریار خب ،اصررال حو با توئه،لیلی به خاطر یه نفر دیگه تو روجواب کرد اما فکر نمی کنی اون از روی اجبار این کار رو کرده؟
مانی با تعجب به او نگاه کرد و پرسید:
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 اجبار؟! تو خوب می دونی که لیلی خودش رو مدیون آقاجون می دونه ،حاال اگهواسرره اون یه خواسررتگار بیاد و آقاجون تاییدش کنه فکر می کنی لیلی چه کار
می تونه بکنه؟
مانی به فکر فرو رفت.تا به حال اصررال به این موضرروع فکر نکرده بود اما اگر
حرف های او در ست بود پس آن خوا ستگار چه شده؟مطمئنا او پار سا نبوده
چون آنها بی خبر و ناگهانی آمده بودند!فر ید با دقت به او نگاه می کرد که او
پرسید:
 اون خواستگار حاال کجاست؟فکر کن اون یه آدم ابله بوده که فورا پشیمون شده و همه چیز رو به هم زده! پشیمون شده؟چرا چرت و پرت می گی؟مگه می شه یه نفر بیاد خواستگاریبعدم خیلی زود پشیمون بشه و بزنه زیر حرفش!
 حاال که شده!مانی با خشم پرسید:
 اون نامرد کی بوده؟ چه فرقی می کنه؟ برای من فرق می کنه!لیلی انقدر بی ارزش نیست که بازیچه بشه! حاال به فرض که بفهمی کیه!می خوای چه کار کنی؟ می خوام بک شمش!اون با این کارش باعث عذاب ما شد!باعث شد تا من باحرفام لیلی رو آزار بدم و مجبورش کنم با عموش بره.
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فرید سرش را میان دستهایش گرفت و گفت:
 اگه االن حرکت کنیم ممکنه بتونیم جلوش رو بگیریم. نمی خوای جواب منو بدی؟ جواب چی رو؟ ببین فرید،تو انگار از همه چیز باخبری،اگه اسررم او نامرد رو نگی من رنمیگردم.
فرید بلند شد و گفت:
َ
اه،دیگه داری کالفه ام می کنی!خب برنگرد!بذار لیلی بره و قربانی تعصب توبشه،بذار بره و با مردی ازدواا کنه که اصال دوستش نداره!
این حرف ها را زد و منتظر ماند تا عکس العمل مانی را ببی ند اما او با خشررم
موهایش را میان انگشررتانش گرفته و نشررسررته بود.رگ های گردنش برآمدهو
دسررتهایش می لرزید.فرید به او نزدیک شررد و صرردایش زد.مانی بلند شررد و
روبروی او ایستاد و با چشمانی که از فرط خشم سرخ شده بودند گفت:
 به من بگو اون کیه؟فرید با عصبانیت گفت:
 باشه می گم اما بدون خودت خواستی!مانی با رنگ و روی پریده به دهان او چشررم دوخت.فرید لحظه ای تردید کرد
اما بعد سرش را پایین انداخت و گفت:
 من بودم!مانی به یکباره فرو ریخت و با ناباوری نالید:
 -نه!
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 آره من بودم که از لیلی خوا ستگار یکردم آخه فکر می کردم ع شقم ن سبت بهمانیا یه ع شو یه طرفه اس می خوا ستم از واقعیت فرار کنم اما وقتی رفتار سرد
لیلی رو با نگاههای بی احسررراسررش رو د یدم فهم یدم یه واقع یت تل دی گه
دستش رو روی گلوم گذاشته و می خواد خفه ام کنه،مجبور شدم برم به آقاجون
بگم پشیمون شدم اونم از خونه بیرونم کرد تا دی شب که دوباره برگشتم و دیدم
کارها خرابتر از همیشه شدن!
وقتی سرررش را بلند کرد از مانی خبری نبود.با نگرانی به اطراف نگاه کردو او را
صرردا زد اما جوابی نشررنید.از و یال بیرون دو ید و باز هم او را صرردا زداما از او
هیچ خبری نبود.در حالی که از شررردت ناراحتی پاهایش می لرز ید دوباره به
و یال برگشررت که یک دفعه او را دید که آماده رفتن شررده!دسررتش را روی قلبش
گذاشت و پرسید:
 کجا رفته بودی؟ رفتم لباس پوشیدم،باید زودتر برگردیم!فرید با حیرت به او نگاه کرد.او ساکش را برداشت و پرسید:
 چیه؟چرا این جوری نگاه می کنی؟ یعنی ...یعنی تو منو بخشیدی؟ کی یه همچین حرفی زده؟چون فعال و قت ندارم م جازات تو رو به ب عدموکول می کنم ،حاال راه بیفت که وقت نداریم.
با هم به راه افتادند.مانی پرسید:
 -ماشین آوردی؟
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 نه! خیلی بد شد !اینجوری ممکنه دیر برسیم! نترس دربست می گیریم. این وقت شب؟ بیا حرف نزن!با عجله ب سوی میدان شهر حرکت کردند.مانی هم خو شحال بود که حقیقت
رو فهمیده و هم نگران بود که دیر برسررد و او رفته باشررد.در طول راه مرتب به
سرراعتش نگاه می کرد.از شرردت نگرانی آرام و قرار نداشررت.هر جا که راننده
مجبور می شررد توقف کند او با حرص انگشررتانش را به پشررتی صررندلی می
فشرد.یک بار که توفقشان طوالنی شد طاقت نیاورد.پیاده شد و ساکش را روی
دوشش انداخت تا پیاده برود که فرید مانعش شد و پرسید:
 دیوونه شدی؟بیا باال ببینم!راننده متع جب به او نگاه می کرد اما اوآنقدر دلواپس بود که اصررال متوجه
اطرافش نبود و اگر فرید نبود کار د ست خودش می داد .یک بار هم ناخودآگاه
فحش داد که باعث ع صبانیت راننده شد اما فرید با ا شاره به او گفت؛«دیوانه
است»راننده هم حرفی نزد و چشمش را به روبرو دوخت.
جلوی در خانه تقری با از ماشررین بیرون پر ید و دسررتش را بی وقفه روی زنگ
فشرد.فرید بعد از پرداخت کرایه جلو رفت و پرسید:
 مگه کلید نداری؟ گمش کردم! -تو که همه رو بیدار کردی پسر!

wWw.Roman4u.iR

316

 اگه خواب باشن یعنی لیلی هنوز نرفته!بار دیگر دسررتش را روی زنگ گذاشررت و فشرررد.آقاحیدر غرولندکنان در را باز
کرد و گفت:
 چه خبره...با دیدن آ«ها لبخندی زد و گفت:
 ببخشید آقا نمی دونستم شما...مانی فرصت حرف زدن را از او گرفت و وارد باغ شد .ب سوی خانه آقاجون می
دو ید.در همان حال صرردای ضررربان قلبش را می شررنید.هیجان وجودش را به
لرزه در آورده بودوقتی نزدیک اتاق او رسید قدم هایش کند شد ،آب دهانش را
فرو داد و آرام آرام بسرروی پنجره رفت.پنجره باز بود اما ازاو خبری نبود.تخت
مرتب و اتاق طور دیگری بود!از پنجره وارد اتاق شررد و در کمد او را گشررود.با
دیدن کمد خالی بغد کرد .پاهایش سست شد و روی زمین زانو زد و نالید:
 دیر اومدم!دیر اومدم!دلش می خواست فریاد بزند اما نمی توانست.بلند شد و بی رمو از آنجا بیرون
امد.در حالی که اشررک می ریخت افتان و خیزان از آن جا دور شررد.حس می
کرد در و دیوار باغ اسررتخوانهایش را می فشررارند.درختان به او دهان کجی می
کنند و پرنده ها با او قهر کرده اند.پای درختی نشررسرررت و سرررش را بر زانو
گذاشت .فرید و مانیا به او نزدیک شدند.مانیا کنارش نشست و گفت:
 لیلی دیشب با عموش رفت هتل!گو یا امیدی دوبار یافته سر بلند کرد و پرسید:
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 پروازشون ساعت چنده؟ شش! به سرراعتش نگاه کرد فقط پانزده دقیقه وقت داشررت.فرید هم لبخندی زد وگفت:
 می م سوئیچ رو بیارم.این بار مانیا هم همراهشرران راه افتاد.درون ماشررین یکسررره دعا می کرد که به
موقع بر سند.بی قراری های مانی او را هم بی تاب می کرد.با رو شن شدن هوا
تردد ماشررین ه بیشررتر می شررد و با هر توقف صرردای اعتراض مانی بلند می
شد.وقتی به فرودگاه رسیدند او با سرعت از پله ها باالرفت و از میان جمعیت
گذشت.بسوی اطالعات رفت و در مورد پرواز آنها سوال کرد .آقایی که پشت
تربیون نشسته بود گفت:
 هواپیما همین االن بلند شد!صدای هواپیما مثل پتک بر سر او فرود آمد.بسوی شی شه ها دو ید و با نگاهی
خیس به دور شدن آن نگاه کرد.سرش را به شیشه تکیه داد و گفت:
 ای کاش همون دیشب مرده بودم!فرید دستش را روی شانه او گذاشت و گفت:
 بهتره برگردیم خونه!برگشت و با اندوه به او نگاه کرد.فرید او را در آ*غ*و*ش فشرد و گفت:
 گریه نکن مرد!مانیا اشک هایش را پاگ کرد و گفت:
 -اگه دیشب به من زنگ زده بودید منم زنگ می زدم هتل و می گفتم...
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اما گریه مهلتش نداد و دوباره اشکش سرازیر شد.
فرید گفت:
 اگه حالت خوب نیست نریم خونه!با بغد بسوی پنجره ماشین برگشت و گفت:
 دیگه برام فرق نداره کجا برم و کجا باشم. منوببخش مانی!همه این اتفاقات تقصیر منه!مانی اشک هایش را پاگ کرد و گفت:
 تو سرنوشت ما جدایی رقم خورده بود! می تونی بهش زنگ بزنی و ازش بخوای برگرده! حاال دیگه اختیارش با خودش نیست!مانیا به یاد چهره غمگین او هنگامی که پار سا حلقه را به د ستش انداخت افتاد
و گفت:
 طفلک حال شهم خوب نبود!مانی با نگرانی برگشت و پرسید:
 چرا؟ نمی دونم!دیروز تب کرده بود!مانی انگشتانش را میان موهایش فرو کرد و گفت:
 ای کاش نرفته بودم!ای کاش همین جا مونده بودم!وقتی وارد باغشدند همه را منتظر دیدند.مانی بدون اینکه به کسی جواب بدهد
سرش را روی سرش فشرد تا صدای گریه اش به گوش کسی نرسد.
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فرید وارد اتاق شد و لبه تخت نشست و گفت:
 مانیا می گه لیلی تو آالچیو یه نامه برات گذاشته!بلند شد و پرسید:
 کجا؟ تو آالچیو! می شه به مانیا بگی بره بیارش؟نمی تونم برم اونجا! حتما لیلی داشته که نامه رو گذاشته اونجا وگرنه می داد دست مانیا! باشه برای بعد!وقتی خودش نیست نامه اش رو می خوام چه کار! فکر می کردم از شنیدن این خبر خوشحال می شی! دیگه هیچی نمی تونه منو خوشحال کنه. به هر حال االن بخونی بهتره! تو چقدر اصرار می کنی! می گم شاید یه خبر خوبی چیزی توش باشه!مانی با تعجب به او نگاه کرد و بلند شررد و بیرون رفت و بسرروی آالچیو به راه
افتاد.هر لحظه که نزدیک تر می شد خاطرات لحظه هایی را که با هم در آن جا
گذرانده بودندبیشررتر به یاد می آورد.مخصرروصررا آن شررب بارانی و رو یایی که
آخرین شب دیدار شان بود.آن شب به او قول داده بود هر جا که با شد تنهایش
نگذارد اما امروز با رفتارش باعث رفتن او شررده بود!با دلی گرفته وارد شررد و
نشررسررت .نامه او را زیر سررنگی روی کنده درخت دید.آن را برداشررت و باز
کرد.عطر مالیم او م شامش را پر کرد و چ شمانش را نمدار کرد.نمی توان ست
کلمات را به خوبی ببیند.چشمانش را بست و دوباره باز کرد و خواند
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مانی عز یزم سالم
همی شه می دانستم رفتنی هستم و حاال که مسافرم و دارم می رم فقط یک آرزو
دارم و آن اینکه دیدارمان به قیامت نیفتد.دلم می خواسررت در این یک شررب
کنارم بمانی و من پروانه وار دورت بگردم و از چ شمه نگاه پاکت سیراب شوم
ا ما این لح ظه های آخرین بی و فایی کردی و تن هایم گذاشررتی،رفتی و من
مجبورم بار جدایی را تنها به دوش بکشررم اما مهم نیسرررت زیرا خاطراتت تا
همیشه با من می ماند و گرمای دستان مهربانت را هرگز فراموش نمی کنم.نمی
دانم خورشید آرزوهایمان در کدامین شفو پنهان شد و دنیای عاشقانه ما را به
دست بی رحم تاریکی ها سپرد .من می رم و در ظلمات بدون عشو و آرزو به
انتظار مرگ می نش رینم.حاال که عابر همیشررگی شررب های تنهایی گشررته ام با
کوله باری از گریه های بی صدا و پنهانی که تنها خداوند شاهد آنهاست دست
های پر نیازم را بسوی او دراز می کنم و می خواهم که سیاهی تردید را در نگاه
تو بشکند تا باور کنی هیچ گاه جز تو کسی را دوست نداشته و ندارم
او که تنها آمد و تنها رفت لیلی
حس می کرد ذره ذره قلبش همراه اشک هایش آب می شود و فرو می ریزد.نامه
را روی لب های خیسررش گذاشرررت و نگاه ماتم زده اش را بجای خالی او
دوخت.در عالم خیال صدای مهربان او را شنید:
 می دونستم منو می بخشی!آهسته نجوا کرد:
 -این تو هستی که باید منو ببخشی!
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بعد گو یا از خواب بیدار شد.هرا سان بلند شد و اطرافش را نگاه کرد.آن چه را
روبروی خود می د ید باور نمی کرد.فکر کرد دچار توهم شرررده!آرام آرام جلو
رفت و از خود پرسید:
 «این رو یاست یا حقیقت؟»لیلی لبخندی زنان گفت:
 یه حقیقت شیرین!با تردید به او نگاه کرد و پرسید:
 تو نرفته بودی؟لیلی سرش را به عالمت منفی تکان داد و گفت:
 ما قسم خورده بودیم تا همیشه کنار هم باشیم. و شاهدمون بارون شب بود! و این باغ قشنگ و درختاش که تمام لحظه های زندگیمون رو دیدن! لیلی!لیلی!باورم نمی شه!صدای فریادهای شادمانه مانی به گوش آقاجون رسید.با تعجب پرسید:
این پسره چش شده؟مادرجون گفت:
 نمی دونم!هر دو با تعجب به او که همراه لیلی به آنسررو می آمدند نگاه کردند.لیلی با
خوشحالی روی تهت نشست .مانی دست و صورت آقاجون را ب*و*سید و
مادرجون را در آ*غ*و*ش گرفت.لیلی مشررتاقانه او را نگاه می کرد.آقاجون
گفت:
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 اشتباه نکنم تو با ما یه کاری داری که این جوری چاپلوسی می کنی! اختیار دارید!ما همیشه چاکر شماییم. خیلی خب ،حرفت رو بزن! من به داشتن پدربزرگ باهوشی مثل شما افتخار می کنم! گفتم حرفت رو بزن! الهی قربون اون جذبه تون برم اومده بودم عرض ادب کنم! باشه غرض ادب کردی!حاال بفرما برو! برم؟!آقاجون ابروهایش را در هم کشررید.مانی کنار او ن شررسررت و سرررش را پایین
انداخت و گفت:
 آخه خجالت می کشم بگم!مادرجون لبخندی زد و گفت:
 من میدونم بچه ام چی می خواد!همه به او نگاه کردند و او ادامه داد:
 پسرم زن می خواد.مانی با شرررم به آقاجون نگاه کرد.او ابتدا با دقت به صررورتش نگاه کرد سررپس
لبخندی زد و پرسید:
 کی هست؟مادرجون خندید و گفت:
 -یه دختر شیرازی با نمک کاکو!
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مانی و لیلی به هم نگاه کردند.لیلی خنده اش گرفت.مانی با دسررتپاچگی
گفت:
 نه مادرجون دختره شیرازی نیست! پس حتما تو شیراز درس می خونه ! نه! ِا...پس چی؟ مگه خودت نگفتی... گفتم من ...من لیلی رو می خوام!لیلی که گونه هایش از شرم سرخ شده بود بلند شد و به خانه رفت.آقاجون بار
دیگر با دقت بیشررتر به مانی خیره شررد.مانی کمی جابه جا شررد و با من و من
گفت:
 اگه...اگه شما موافو باشید حاال نامزد می شیم تا من درسم رو بخونم.با نزدیک شدن فرید همگی ساکت شدند.او سالم و احوالپر سی کرد و روی
تخت نشست و از مادرجون پرسید:
 سرتون چطوره؟دیگه درد نمی کنه؟ نه مادر،الحمدالله بهتره.فرید به مانی گفت:
 بلند شو ببینم برای چی اومدی خلوتشون رو به هم زدی؟و به او چشمکی زد و اشاره کرد برود.مانی بلند شد و گفت:
 با اجازه!و از آنها دور شد.آقاجون از فرید پرسید:
 -مانی قضیه تو و لیلی رو می دونه؟
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فرید با لبخند سرش را تکان داد و گفت:
 من اومدم تا همین موضوع رو به شما بگم! اما من باید اول با خود لیلی صحبت کنم! من باهاش حرف زدم،اون موافقه. تو کی با لیلی حرف زدی؟ همون شب که از بیمارستان برگشتم! نکنه لیلی به خاطر مانی با عموش نرفت؟ باید همین طور باشه! پس این قضیه ،یه مسئله تازه نیست! منظورتون چیه؟ هیچی!فقط خدا رو شررکر که همه چیز ختم به خیر شرررد،فقط برو به اونپدر سوخته بگو من برای شوهر دادن دخترم شرط و شروطی دارم که باید همه
رو بدون چون و چرا بپذیره.
 چشم مطمئن باشید اون تمام شرط ها رو قبول می کنه! انقدر با اطمینان حرف نزن،برو صداش کن بیاد با خودش حرف بزنم. خب به من بگید تا بهش بگم،خودتون می دونید اون چقدر خجالتیه! آره،یکی اون خیلی خجالتیه یکی تو! آقاجون!وقتی مانی دوباره پیش آقاجون برگشررت فرید هم بسرروی خانه مانیا رفت.می
خواسررت حرف های تاگفته این چند سررال را به زبان بیاورد و عقده دل پیش او
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باز کند اما می تر سید او حرف هایش را باور نکند و او را از خود براند.با تردید
پشت در ای ستاد و در زد.وقتی او در را گشود و با شرم سالم کرد مثل همی شه با
دیدنش دلش لرزید و دستپاچه شد.سالم کرد و پرسید:
اجازه هست؟مانیا از جلوی در کنار رفت و گفت:
 خواهش می کنم،بفرمایید. عمه نیست؟ با بابا رفتن خرید. به سالمتی،خبریه؟ آقاجون می خواد مهمونی بده مامان و بابا و خاله آذر رفتن خرید کنن. اونا از این که لیلی نرفته خیلی خوشحالن. ای کاش همه مسافرها قبل از رفتنشون یه کم فکر می کردن. اگه سفر از روی اجبار باشه جایی برای فکر کردن نمی ذاره. اونی که به انتظار می شینه روزگار سخت تری داره تا اونی که سفر کرده. مسافری که تنها باشه عذابش قابل وصف نیست.مانیا از زیر چشم به چهره گرفته او نگاه کرد و بلند شد و گفت:
 برم چایی بیارم. متشررکرم،م یل ندارم...من...من اومدم با تو حرف بزنم...خواهش می کنمبشین.
او دوباره نشست و به گل های قالی چشم دوخت.فرید مانده بود چطور شروع
کند.تمام واژه ها و کلمات را در ذهنش گم کرده بود.د ست هایش می لرزید و
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گلو یش خ شک شده بود.بعد از سکوتی ن سیتا طوالنی وقتی سر بلند کرد تا
حرف بزندبا د یدن نگاه زی بای او دو باره دسرررت و پایش را گم کرد.لبش را به
دندان گز ید و گفت:
 انقدر نگاهت پاکه و چشمات قشنگه که همیشه منو می ترسونه.بغد شیرینی در گلوی مانیا ن ش ست.بعد از سال ها انتظار،آن چه را دو ست
داشت شنید اما باورش مشکل بود.با نگاهی بارانی پرسید:
 از چی می ترسید؟ همیشرره می ترسرریدم به این نگاه دل ببندم اما روزی برسرره که متعلو به مننباشرره،بره و تنهام بذاره و تو قاب قشررنگش یه تفر دیگه رو جا بده.همین ترس
باعث شررد عشررو رو در وجودم پنهان کنم تا مبادا غرورم از دسررت بره...نمی
دونم حرفام رو باور می کنی یا نه!ولی مطمئن باش هر چی االن می شررنوی
حقیقتهریالحقیقتی که زیر ابر ترس و تردید پنهان شررده بود و یک عمر عذابم
می داد،حقیقتی که باعث شررد بهترین سررال های زندگیم رو در غربت تنهایی
سر کنم،من...من...همی شه دوستت داشتم مانیا اما...اما نمی دونم چی باعث
شد تردید کنم.شاید حجب و حیای بیش از حد تو شایدم دید اشتباه خودم،به
هر حال با ید بدونی تن ها زن آرزو هام تو بودی و ا گه کاری کردم فقط برای
مخفی کردن احساسم بود که حاال می فهمم اشتباه کردم.
فر ید ب عد از گفتن این حرف ها به او چشررم دو خت تا عکس العملش را
ببی ند.هنوز از جواب او می ترسرر ید اما خ یالش راحت بود که آن چه این چند
سال مثل خوره وجودش را آزار می دادهبیرون ریخته و سبک شده.مانیا تمام
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حرف های او را جمله به جمله و کلمه به کلمه با.ر کرده بود زیرا مطمئن بود
احساسش در این چند سال هرگز به او دروغ نگفته.تمام حرف ناگفته اش را در
نگاهش جمع کرد و به نگاه منتظر او تقدیم کرد.فرید پرسید:
 حاضری یه عمر کنار این آدم ترسو اما عاشو زندگی کنی؟مانیا لبخندی زیبا به صررورت او پاش رید و بلند شررد و رفت.این لبخند به اندازه
هزاران جواب مثبت او را شاد کرد.نفس راحتی ک شیدو با هزاران امید آن جا را
ترگ کرد.
****
بچه ها یک طرف سالن جمع شده و صحبت می کردند.در چهره هایشان امید
موا می زد و شررور و شرروق جوانی خودنمایی می کرد.ونوس از لیلی پرس رید:
چطور یه دفعه پشیمون شدی؟ -
لیلی نظری به مانی انداخت و گفت:
 توی لحظه هایی که میون موندن و رفتن مردد بودم حرفای پار سا باعث شدبهتر فکر کنم و تصمیم بگیرم.
 چطور؟مگه شما با هم نامزد نشده بودید؟ مراسررم نامزدی ما فقط یه مراسررم دروغی بود تا عمو باور کنه من واقعا میخوام با پارسررا ازدواا کنم اما وقتی حقیقت رو برای پارسررا تعریف کردم اون
متقاعدم کرداگه بمونم بهتره چون این جا ممکنه فرصت جبران داشته باشم اما
اون جا نمی تونم کاری بکنم.
مانی سرش را با تاسف تکان داد و گفت:
 -حیف شد!حیف شد!
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ونوس و و یدا با تعجب پرسیدند:
 چی حیف شد؟ من دلم نمی خواست این پسره دست خالی بره. منظورت چیه؟مانی به مهشید که این سوال را پرسیده بود نگاه کرد و گفت:
 چشررمش حسررابی تو رو گرفته بود!طفلک تا بخواد فراموش کنه خیلی طولمی کشه.
 ببین مانی تو حو نداری.... چشم،چشم چرا داد می زنی؟لیلی گفت:
 اتفاقا پارسا از من خواسته که از تو عذر خواهی کنم.مهشید با حیرت پرسید:
 از من؟ آره،می گفت تو شبیه نامزدش هستی و اگه کاری کرده فقط به این دلیل بوده!فرید ابروهایش را باال برد و پرسید:
 مگه کاری هم کرده؟صدای خنده بچه ها بلند شد.فرهاد از آنسوی سالن گفت:
 یواش تر،خجالت بکشید.مانی پرسید: از چی خجالت بکشیم؟از خندیدن؟ -ببین کانی یه کاری نکن امشب به ضررت حرف بزنم ها!
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 نه!جون دایی شوخی کردم! جون خودت.ونوس از لیلی پرسید:
 پسرخوت نامزد داشت و اومده بود با تو هم نامزد بشه؟ اونا می خواستن به این وسیله منو با خودشون ببرن! و البته تروتت رو هم باال بکشن. در برابر پاکی و صداقت آدما پول و تروت معنی نداره. حاال عموت چه کار می کنه؟حتما به این پول خیلی احتیاا داشته! منم تمام اون چیزی رو که از پدرم بهم رسیده بو بهشون بخشیدم.همه با تعجب به او نگاه کردند.او لبخندی زد و گفت:
 من اینجا تو این باغ کسانی رو دارم که بیش تر از تمام تروت دنیا می ارزند.فرید به مانی چشمکی زد و گفت:
 خیلی اشررتباه کردی لیلی!مطمئن باش با این اوصررراف مانی رو از ازدوااکردی!
لیلی با تردید به مانی نگاه کرد.مانی هم به ظاهر ابروهایش را در هم کشررید و
بلند شد و از خانه بیرون رفت.فرید سرش را تکان داد و گفت:
 این جور موقع ها چهره واقعی آدما دیده می شه!لیلی هم بلند شررد و از خانه خارا شررد.هر چه نگاه کرد مانی را ندید.آرام آرام
در حالی که اطرافش را نگاه می کرد خودش را به آالچیو رسررراند.آن جا هم
تاریک بود او خیال کرد کسی نی ست اما هموز برنگشته بودکه چراغ روشن شد
و مانی با نگاهی عاشقانه گفت:
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 به معبد دلدادگان خوش اومدی!لیلی به چشررم های او خیره شررد.مانی جلو آمد و دسررت های او را گرفت و
گفت:
 اگه بال داشتم االن تو آسمونا پرواز می کردم و مرتب لیلی لیلی می کردم.آن شب بار دیگر یکی از شب های زیبای با هم بودن بود.هر دو آه سته و بی
صررردا کنار هم قدم می زدند و از آرزوهایشررران می گفتند .نور مهتاب باغ را
رو شن کرده و ف ضا را دل انگیزتر نموده بود .صدای خنده های شان در باغ می
پیچید و غم ها را در تاریکی شب گم می کردو نمایی از صبح روشن امید پیش
رو یشان می ساخت.

با تشکر از مریم داالیی عزیز بابت نوشتن این رمان زیبا
برای دانلود رمان های بیشتر به سایت رمان فوریو مراجعه کنید

