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پس از گذشت   خالصه: روایتی است از زندگی لیلی دخترکی که
ای از جنس امید قلبش را چندین و چند سال هیچ ندیدن حاال روزنه

رود ای که با گذشت زمان رو به محو شدن میروزنه روشن کرده!
اما در آخرین لحظات توسط مرد خوش صدایی به نام شاهرخ که 

 ...لیلی از آن نفرتی عمیق در قلب خود دارد

  

 ...مقدمه: عشق احساسی لطیف همچون برگ گل است

 ...عشق احساسی پابرجا همچون کوه است

 ...ی کسی استهاعشق احساسی زیبا همچون جنگِل چشم

 ...عشق احساسی است که همچون خورشید تابنده و درخشان است

 !عشق تنها احساس بین دو شخص نیست

 ...بلکه عشق انواع مختلف دیگری هم دارد

همانند عشق به وطن، عشق به ابرو، عشق به زندگی، عشق به دین 
اش و برای شاهرخ قصه عشق به تنها کسی که چشم های جنگلی

 ...وده استدلش را رب

ی ذهن نویسنده است وجود ها زادهها، نامتوجه: تمامی شخصیت
 .خارجی ندارند

 فصل اول
 
 

اش برد تا با عصای دستیمانند همیشه تمام سعی خود را به کار می
های زمین را حس کند تا خدایی نکرده باعث افتادنش میان ناهمواری

ال عمرش این در تمام بیست و دو س .این حجم از جمعیت نشود
آمد. در دوران دبستان هنگام ششمین باری بود که تنها به بیرون می
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رفتن به مدرسه نابینایان که مادر و یا پدرش او را همراهی 
رفت. بعدها هم که ها میکردند و در موارد دیگر هم اغلب با آنمی

تحصیل دوره راهنمایی و دبیرستان را در مدرسه دانش آموزان 
رفت هم سرویسی داشت که از در خانه تا مدرسه او را عادی فرا گ

 .رساندمی

ای که تصمیم گرفت تنها به بیرون از خانه برود با اولین دفعه
خواست مخالفت مادر و پدرش رو به رو شد؛ اما لیلی اگر چیزی می

محال ممکن بود به آن دست نیابد. اینگونه شد که حال ششمین 
ای گذاشت، اما نکتهخانه می ا به بیرون ازای بود که به تنهایی پدفعه

چ که برای نابینا بودنش وجود داشت این بود که او گاهی در میان هی
آور و دید و این برای خودش هم تعجبهایش نور میچیز ندیدن

نمود. این مسئله را با هیچ کس در میان نگذاشته بود چرا دار میخنده
نند که توهم دیدن نور زده است. ای بخواترسید او را دیوانهکه می

 .ذهنش را از این موضوع دور کرد و به چیزهای دیگر نزدیک

ها خواهش از این به بعد با اصرار زیاد به مادر و پدرش از آن 
بار کرده بود تا اجازه دهند به همراه دوستش ثریا هر چند روز یک

اما ثریا  به کتابخانه رفته و کتاب بخرند؛ درست است که نابینا بود
ها را خودش برایش بخواند و دوست مهربانش قول داده بود کتاب

شرط خواندنش را این گذاشته بود که همراه با او برای خرید کتاب 
دانست شرطش تنها برای این است که کمی از آن برود؛ اما لیلی می

بود برای تنهاییش در بیاید. محیط کتابخانه باید سرشار از آرامش می
قرار گذاشته بودند بعد از خرید کتاب به پارک همان همین 

ی لیلی را جا کتاب را برایش بخواند. ثریا اجازهها رفته و آننزدیکی
از پدر و مادرش برای هر یک ماه به کتابخانه رفتن و هر پنج روز 
یک بار دو الی سه ساعت کتاب خوانی در پارک گرفته بود؛ اما هر 

بال اجازه از مادرش برای خرید مایحتاج زمان که با التماس به دن
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ای که مسیر آن را کوچک خانه عین پنیر و یا تخم مرغ از مغازه
خواست برای زیاد رفتن به همراه مادرش حفظ شده بود، می

ترین قسمت کارش گذر از خیابان بود به این علت که مغازه سخت
قصد خرید  سوی خیابان بود و لیلی در تمام این ششمین بار که بهآن

و یا هر چیز دیگر تنها پا به بیرون از خانه گذاشته، بود مرتب دعا 
کرد هنگام عبور از خیابان کسی بدون ترحم به لیلی کمک کند و می

گاه او را درمانده نکرده و هر بار شخصی خدای مهربان هیچ
 .داوطلب کمک به او شده بود

ر خیابان که ش است. به سدانست خدایش همراهامروز را هم می
ها قطع شود. این به او رسید کمی ایستاد تا صدای رفت و آمد ماشین

دهد. خیابان نسبتاً خلوت بود و آفتاب داغی نوید چراغ قرمز را می
کردند و بعض نگاه پر ترحم و تابید. افراد از کنار لیلی گذر میمی

 .کردندای نثار لیلی میبعضی دیگر نگاه دلسوزانه

ها کم و ت دقایق نسبتا طوالنی صدای رفت و آمد ماشینبعد از گذش
به صفر رسید و این بار کسی قصد کمک به لیلی را نکرد؛ از همین 

های مشکی پوشانده بود رو با امید و توکل بر خدا پایش را که صندل
 .بر روی آسفالت گذاشت

کمی استرس داشت به این دلیل که این اولین باری بود که بدون 
گذاشت؛ همه کسانی که همچون او پا به خیابان می کمک کسی

ها هستند، همانند او خودشان را در خانه حبس نکرده و به بهترین
ها را ها نبود و توانایی آندست یافته بودند اما لیلی متاسفانه مانند آن

 !نداشت

سی نه اینکه این توانایی را نداشت اما انقدر دل نازک بود که اگر ک
شد؛ از ای میزد نابود میر نابینا بودنش طعنه و یا کنایهبه او بخاط

این رو به این نتیجه رسید در خانه ماندن خروارها خروار از یک 
 .تر استدلشکستگی همیشگی بهتر و پسندیده



 

 

 WWW.98IA3.IR 6 نودهشتیا کاربر H.noora  _چشمهایشجنگل 

 

کند ذهنش را از مرگ دور کند و خود را به یکی اکنون هم سعی می
له که بود! آن ادش بخیر پانزده سایهایش نزدیک کند، از خاطره

سن و ها همیشه غمگین و ناراحت بود از اینکه مانند هموقت
هایش نیست و ناتوان است از دیدن؛ به همین علت یک روز سال

ی پدر و مادرش به بیرون از خانه آمد و با گریه راه بدون اجازه
رفت این از لطف خدا بود که کسی او را ندزدید. به دیگران 

کرد، آن شان گریه میهای زشتصدای حرف کرد و بابرخورد می
هایش و تلخ برای گریه  !روز هم برای لیلی تلخ بود و هم شیرین

 .شیرین برای آشنا شدن با ثریا

کند چیز زیادی گذارد و دعا میفکر کردن به خاطرات را کناری می
دهد در یک ثانیه صدای از جاده نمانده باشد به راهش که ادامه می

شنود و هنوز این را درک نکرده های موتور را میکجیغ الستی
قدر زود تمام شد که توسط دست است که چرا چراغ قرمز این

شود و این ای با نیروی بسیار قوی به سمتی کشیده میمردانه
کند که در جایی سفت و گرم پرت کشیدگی تا وقتی ادامه پیدا می

کرده که به ع به پردازش اطالعات نشود. هنوز مغزش شرومی
سرعت از آن شی سفت که احتماال بدن و آغوش یک شخص است 

 .شودجدا می

شود، های سبز و گرد شده لیلی میمرد با اخم و نگرانی خیره چشم
خورد و سپس سقوطی نرم را تجربه چیزی در قلبش تکان سختی می

کند! ماسک سفید دخترک صورتش را پوشانده و موهای زیبای می
کند به خود کند. لیلی سعی میزیباتر شدنش کمک می اش بهفرفری

تواند بیاید و ذهنش را بر روی اتفاق افتاده متمرکز کند. از اینکه نمی
زده هست و همین امر باعث شده که چیزی را ببیند بسیار وحشت

قدر سریع هایش به شدت باز شده. همه چیز آناحساس کند حدقه چشم
یغ کشیدن هم نداشت. هنوز هم حضور اتفاق افتاد که حتی فرصت ج
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دانست کیست را با بوی سرد و تلخش حس آن شخص که نمی
ای از افکارش نگذشته بود همین که خواست دهان باز کرد. ثانیهمی

کند به پرسیدن از آن شخص با عطر مردانه صدایش در فاصله 
 .نزدیکی در گوش هایش همانند صاعقه پیچید

 خوبه؟ حالتون   مرد:

هایش تکرار شد و تکرار شد. در یک ثانیه گوشش دا در گوشص
هایی که به لیلی ی حرفسرشار از صدای منفور او شد و همه

زد در گوشش به پژواک در آمد و از شدت فشار صداها با می
دو گوشش را گرفت و با صورتی جمع شده سرش را  هایش هردست

به خواهرش با  خم کرد. مرد خیره به حاالت عجب دخترک، خطاب
 :وارش گفتآن صدای لعنتی

 .ملیکا بیا ببین چرا جواب نمیدن -

خواست. در دل التماس خواست صدایش را بشنود نمیلیلی نمی
دست ملیکا « کنم حرف نزن.حرف نزن خواهش می»کرد که: می

 :بر روی بازویش قرار گرفت و تکان خفیفی به او داد و بعد گفت

تونی حرف بزنی لطفاً و گرفتی؟ اگر نمیهات عزیزم چرا گوش -
 .دوبار پلک بزن بفهمیم حالت خوبه

انقدر سراسر درد و نفرت شده بود که متوجه نشد دستی که بازویش 
ای نیست دست ظریف یک زن است و کند دست مردانهرا لمس می

چنان در یک ثانیه حس انزجار و نفرت به او دست داد که با آن
هیچگاه در خود حس نکرده بود در گوشش زد.  نیرویی که تا کنون

خورد را حاال هایش میسیلی که باید چند سال پیش بخاطر حرف
های لیلی پیچید خورده بود. صدای تو گوشی که خورده بود در گوش

ی کمی از آتش دلش مانند آبی روان و و پیچید و بر روی گوشه
خنک شدن خنک ریخته شد؛ اما هنوز مدت زمان زیادی از این 

نگذشته بود که متوجه شد صورتی که به آن سیلی زد مردانه نبود؛ 
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 !دستش پوست نازک یک زن را لمس کرده بود

های درد آلودش جمع شده بود، دستش را بر ملیکا که اشک در چشم
 :اش گفتجای سیلی گذاشت و با درد و صدای ظریف دخترانه

 زنید؟آخ چرا من رو می -

شتباهی دخترک را زده بود نداد در واقع اهمیتی به اینکه ا
خواست بیشتر به اینکه بخاطر نابینا بودنش اشتباه زده بود فکر نمی

هایی که بدون دانست تا چه اندازه متنفر بود از اشککند؛ خدا می
ی ضعفش کردند و نشان دهندهی خودش صورتش را خیس میاجازه

اش که نتیجه ت افتاده راکرد اتفاقابودند، مغزش انگار تازه درک می
لرزش بدنش شده بود. حالش به شدت بد بود اما با آن حال بدش از 

جای برخواست. دیگر حتی به دنبال عصایش هم نگشت تنها 
ی های مدرسهی بچهخواست از آن صدای لعنتی که همهمی

ترین صدایی که دبیرستانش عاشق آن بودند و آن را خوش آهنگ
تنفر منستند دور شود؛ از آن صدایی که لیلی از آن داشنیده بودند می

 !نشهای نابینا بودبود، متنفر به اندازه تمام سال

ای زمانی گفتند، عدهمردم جمع شده بودند و از اتفاق افتاده سخن می
ای که ختم به خیر شدن ماجرا را دیدند محیط را ترک کردند اما عده

 .دیگر هنوز هم بودند

شنید به شدت هایی که میهمهبود که صدای هم از همه بدتر این
شد که کرد و بیش از آن برای این عصبی میاش میعصبی

کند بدون خیزد و سعی میتواند چیزی را ببیند. از جایش برمینمی
عصا بتواند راهش را پیدا کند باز هم لمس آن دست دخترانه و 

های یک زن ار هست که تشخیص دهد این دستبار انقدر هوشیاین
 :پیچدهایش میاست. صدایش بالفاصله در گوش

اش خانوم شما حالتون خوب نیست بیاین بریم سوار ماشین شیم، داد -
 .شاهرخ هم االن میاد
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کند و در عین حال که لیلی دستش را از حصار دست ملیکا آزاد می
 :گویدبه او می

 .تونم برمممنونم که نجاتم دادید خودم می -

ام؟ اصال ام که صدای او را شنیدهنکند توهم زده»کند ر میدر دل فک
چرا موتوری وسط چراغ قرمز شروع به حرکت به سمت من کرده 

 «.امبود؟ مثل اینکه واقعاً توهم زده

برد که باز آن صدای از نظر لیلی لعنتی در میان افکارش به سر می
 :شنودهایی محکم و استوار میو منفور را همراه با قدم

 .کن این آبمیوه رو باز -

ام شاهرخ کنار ملیکا ایستاد و زیر چشمی به لیلی خیره شد. نتیجه تم
شود ای میخشم و غمی که در قلب لیلی وجود داشت دندان قروچه

دهد. حاال دیگر مطمئن هست آن که صدایش مغزش را آزار می
 !صدا توهم نبود، صدای خودش بود

 :گویددهد که مینام را تشخیص میحال دیگر صدای دختر ملیکا 

 !لرزههات داره میعزیزم تو رو خدا بخور ببین دست -

لرزید؟ لرزیدن یعنی مرتب هایش هم میمگر دست هایش؟ دست 
های لیلی یعنی حال مرتب تکان تکان خوردن چیزی و دست

خورد. چه اشکالی داشت بگذار تکان بخورد بیشتر از تکان قلبش می
ست؟ اما با این حال بخاطر جبران سیلی که به او زده که نیست، ه

بود دستش را دراز کرد و سعی کرد دستش را پیدا کند. ملیکا که 
گذارد و بعد دست بیند که آبمیوه را در دستش میجدال لیلی را می

کند. آبمیوه طعم لیلی را به کمک دستش به سوی دهانش هدایت می
ای بسیار دارد. باز دست ظریف و قهدهد و لیلی به انبه عالانبه می
کند و صدایش ای که همان ملیکا هست کمر لیلی را لمس میدخترانه

 :پیچددر گوش لیلی می
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 .عزیزم بریم سوار ماشین شو -

حال هست که نای مخالفت ندارد. نای این را ندارد که انقدر بی
ین کشد را نفس بکشد. از اخواهد هوایی که او نفس میبگوید نمی

رو مثل عروسکی تحت فرمان دختر به سختی سوار ماشیِن مشکی 
کند فراموش کند راننده کسی شود و سعی میرنگ و بزرگ می

هایش ظلم بزرگی در حق لیلی کرده است و در این است که با حرف
کند دخترک چه قلب پاکی دارد که با وجود سیلی که بین فکر می

ا مرد عنی این دختر چه نسبتی بکند. یخورده بود باز هم کمکش می
دارد؟ هوای ماشین سرد است و این حال لیلی را تا حدودی خوب 

 .کندمی

کند ای کاش حرف نزد تا صدای لیلی تنها مرتب در دل دعا می
اش را نشنود کاش چیزی نگوید؛ اما مثل اینکه امروز قرار لعنتی

 .نبود هیچ چیز باب میل لیلی باشد

 :مرد

 اتون؟آدرس خونه -

 .ای جز جواب نداردخواهد همکالم با او شود اما چارهدلش نمی

 :من

 ...خیابون -

 راوی

ای مطب نشسته و های چرم قهوهدخترک سفید پوش بر روی صندلی
دید اما داد. خودش نمیاز شدت استرس مدام پاهایش را تکان می

دکتر دوستش ثریا و دکتر فتاحی شاهد حال و احوال پریشانش بودند. 
کرد بر اعصاب خود مسلط باشد سامان فتاحی هر آنچه سعی می

  .نمیشد

بر روی صندلی بزرگ چرم مشکی خود نشسته و میز بزرگ 
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اش جلویش بود، سامان با صدایی که ای سوخته و مشکی رنگقهوه
 :کرد هنوز هم سرشار از احترام باشد گفتسعی می

توجه مر زندگیم تا این حد خانم نوریان من واقعا برای اولین بار د -
کنید به صورت مادر زادی نابینا هستید اما من با نمیشم شما ادعا می

معاینه چشم شما متوجه شدم که قرنیه چشم شما بر اثر عواملی مثل 
آسیب به چشم، تصادف، ضربه به چشم، تکرار تبخال، پاره شدن 

 .مواردهقرنیه به وجود میاد و برای شما هم احتماال یکی از این 

توجه به حال بد دخترِک هایش را بسته و بیدکتر سامان فتاحی چشم
کرد، هر لحظه او هایش هر لحظه او را نابودتر میبیچاره با حرف

 .کردتر میرا واژگون

دید؛ لرزش باشد قبول دل لرزان و خورد شده دخترک را نمی
 !دیداش را که میدید! رنگ پریدهیهایش را که مدست

باز هم ثریا دوست مهربان  ر حواسش نبود اما ثریا که بود.دکت
 :دخترک با تشر و صدایی نسبتا بلند رو به این دکتِر عصبانی گفت

 بینید انقدر حالش بده آقای دکتر این چه برخوردیه؟مگه نمی -

هایش با بهت به روی دخترک سامان انگار تازه به خود آمد و چشم
 :گفت ثابت ماند ثریا با آشفتگی

 لیلی جانم چی شدی؟ -

کرد تا بتواند مقابل این مرد غریبه احوال بد اش را میلیلی تمام سعی
هایش باز هم نتوانست خود را نشان ندهد اما با وجود همه تالش

 :لکنت زبانش را مهار کند و با لکنت زبان گفت

 . ث.ثریا ثر..یا -

هایش را گی دستتنها سخنش همین بود و بعد مظلومانه و با درماند
بر  هایش را بر روی پایش گذاشت.تکیه گاه صورتش کرد و آرنج

ای نشسته بودند که رو به روی میز سامان روی دو صندلی قهوه
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ای های قهوهقرار داشت؛ تم اتاق تیره بود و بیشتر در آن رنگ
 .خوردسوخته و مشکی به چشم می

ین جلوی او بیش از  هایش نریزدلیلی تند و تند پلک میزد تا اشک
های کرد حرفاین آدم نه چندان آشنا خورد نشود و در دل سعی می

های کرد یا حرفهای دکتر را باور میدکتر را حالحی کند. حرف
کرد و یا ضربه بر پدر و مادرش را؟ نابینایی مادرزادی را باور می
 چشم بر اثر یکی از دالیلی که دکتر گفته بود را؟

اش را در دست تی با نیرویی بسیار قوی قلب بیچارهکرد دسحس می
اما   سوخت!کرد و به شدت میفشارد قلب تقال میگرفته و مدام می

او لیلی بود ظریف بود اتفاقا ضعیف هم بود اما نه نزد هر کسی. 
جان سرش را از روی پاهایش برداشت و با صدایی گرفته و بی

 :زمزمه کرد

  .اینقدر نگران من نباش عزیزمحالم خوبه ثریا، خوبم  -

انقدر غرق در افکار مختلف شده بود که صدای خداروشکری که 
به راستی سخت است چندین و چند سال به تو    ثریا گفت را نشنید.

بگویند مادرزاد نابینا هستی و بعد به صورت اتفاقی دکتری تو را 
ضربه نابینا  اند در واقع تو بر اثرمعاینه کند و بگوید نه دروغ گفته

افتد که دانست لحظاتی بعد چه اتفاقاتی میای؛ اما چه کسی میشده
 .دخترک خدایش را شکر بگوید از این طرز نابینایی

  !زمان

 :گفتزی تمام میخندید و با مرموبه ریش دخترک می

ام. سرانجام های زیادی دیدهصبر کن برای تو یکی که دیگر خواب -
ود، ثریا با اخمی که بین دو ابرویش انداخته ب پس از گذشت چند ثانیه

 :رو به دکتر که سکوت را برگزیده بود گفت

 هاتون صحت داره؟چند درصد حرف -
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 :دکتر با لحنی جدی گفت

های من صحت داره من یک پزشکم و به خوبی نود و نه حرف -
 .دونمدرد بیمارم رو می

آرام و قرار  لیلی در ظاهر ساکت بود اما در باطن به هیچ وجه
کرد برای پرسیدن سوالی که جوابش ل مید -نداشت پریشان حال دل

داد و یقینا در آن لحظه فقط خدا روح و روانش را هدف قرار می
دانست که باز هم تنهایش دانست حال بد دل او را. خدا میمی

نگذاشت باز هم درهای معجزه آسای لطف و رحمتش را به روی 
ت یا را وادار کرد به پرسیدن سوالی که لیلی جرألیلی باز کرد و ثر

 .پرسیدن آن را نداشت

 :ثریا

هاش گید باشه و قرنیه چشمخب...خب اگر اونجوری که شما می -
دست کدر شده باشه امکانش هست که...که بتونه بیناییش رو به

 بیاره؟

کرد ثریا با اضطراب نگاه به دهان دکتر دوخته بود و در دل دعا می
 .ب این دکتر جوان چیزی جز بینا شدن لیلی نباشدجوا

ه کسامان التماس نگاه ثریا را درک کرد که به او و لیلی لبخندی زد 
 :ثریا دید و لیلی ندید. سپس با لحنی بسیار مظلوم گفت

ها تمایلی به درمان نداشتند این خانوم خودشون در تمام این سال -
 دن نداره چی کار کنم؟حاال من برای آدمی که خودش قصد خوب ش

بار کمی به خود جرأت داد. با هایش را درهم کشید و اینلیلی اخم
اش نباشد کرد در ان هیچ اثری از ضعف درونیلحنی که سعی می

 :سخنرانی بزرگش را شروع کرد

اما  ببینید االن واقعا شرایط توضیح به شما رو بابت این اتفاقا ندارم -
ها محروم ماهایی که از داشتن بعضی از نعمتاین رو بدونید که 
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دونیم معنای حرفم این بودیم خیلی بیشتر از شماها قدرش رو می
کنی نه معنای حرفم نیست که شمایی که کامال سالمی ناشکری می

این نیست قصدم هم توهین به شما نیست؛ اما این و میگم تا متوجه 
کشیده توهین و تحقیر ی ماها رنج و عذاب نشید هیچ کس به اندازه

هم نشده؛ این آرزوی من و کسایی که مثل من هستند که بتونیم برای 
حتی چند ثانیه این نعمت و داشته باشیم، پس مطمئنن بقیه رو 

نمیدونم، اما نهایت آرزوی من دیدن هست پس لطفا اینقدر خواسته یا 
 ناخواسته من رو اذیت نکنید و کاری رو انجام بدید که هم باعث

 .شادی من میشه و هم باعث شادی اون باالسری

دانست که او در تمام گفتن تمام این فقط همان باالسری لیلی می
داد اگر یک درصد تنها یک درصد احتمال ها احتمال میحرف

و آن وقت بود که با فکر یک ثانیه دیدن  شود؟دیدنش باشد چه می
 .ر استدی در حال انفجاکرد قلبش از شدت شااحساس می

حدی که برای دیدن هیچ کس از احساسات درونی لیلی و شوق بی
هایش کنارش داشت آگاه نبود، جز خدایی که در تمامی زجر کشیدن

های دیگر بندگانش را نسبت به افراد نابینا، بود و هر بار دید َبدی
کردند که سیاهی بر تمام وجودشان غالب هایی که افرادی میتحقیر

 !شده بود

خواهیم یاد بگیریم سفید و پاک بودن سیاهی تا به کی؟ چرا نمی اما
را در میان سیاهی و زشتی دیگران! چرا افرادی چون لیلی را که 

ای به ُسخره ناتوان از یک عضو بدنشان هستند، همه نه، اما عده
 گیرند؟می

 !کنید او را؟حق زندگی دارد چرا درکش نمی  بخدا او آدم است،

 توهین نکردن به دیگران تا این اندازه طاقت فرسا و انسان بودن و
 سخت است؟

ها سامان تحت تاثیر های آدمبه دور از همه سفید و سیاه بودن
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ها برداشت و با لحن آرامش بخشی سخنرانی لیلی دست از این حرف
 :گفت

 ...بله، حق با شماست باید بهتون بگم که -

ن حقیقت ی بعد با گفتدانست لحظاتمکث نسبتا طوالنی کرد و می
 .نظیر و بکر خواهد بودای بیشاهد صحنه

 به راستی که چه زیباست دیدن شادی نابینایی که از دیدن در آینده
شاد است و سامان همان لحظه و در قلبش دیدن را برای تمامی 

ه نابینایان، شنیدن را برای تمامی ناشنوایان، حرف زدن را برای هم
این کار و سالمتی را برای همه افرادی که  کسانی که ناتوانند از

 .درد جسمانی دارند آرزو کرد

داد و حقیقتا سامان هیچکدام از بیمارانش را این چنین حرص نمی
ی ها قیافهی این حرصکرد؛ در حقیقت علت همهاینگونه رفتار نمی

 !نگریستقرمز شده از شدت خشم ثریا بود که با چشم غره او را می

یچ ه شدت جالب شده بود به طوری که از تماشای آن به هاش بچهره
 .شدیوجه خسته نمی

طاقت از جوابی که بسته به لیلی اما در میان افکار مختلف سامان بی
یک زندگی سرشار از هیجان بود دوست داشت در این لحظه کسی 

رساند تا مکث کردن در سخن را یاد این یک چماق به دستش می
 .دادمردک می

 :صدای پارازیت انداز در ذهن لیلی گفتیک 

ه؟ تو؟ تو و کتک زدن بقیه! امکان داره خودزنی کنی ولی زدن بقی -
 .غیر ممکنه، اون هم هیچ کسی هم نه و لیلی خانوم

لیلی کالفه از آن صدای اعصاب خورد کن خواست چیزی بگوید که 
 :تهایش برداشت و گفدکتر بالخره دست از این مکث

تونید با عمل پیوند قرنیه باید بهتون بگم شما می خوشبختانه -
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 .تون رو به دست بیاریدبینایی

 گرومپ-گرومپ  گرومپ-گرومپ

این صدای تپش قلب لیلی بود، قلبی که با فکر به دیدن اینگونه 
کوبید. حاال دیگر خودداری را در مقابل مرد غریبه وار میدیوانه

از شدت  از جا جهید و هایی اشک باررها کرده بود که با چشم
خوشحالی همانند کودکی که به او قول آبنبات و بستی داده باشی 

ی بیخیال آن سنگینی و متانت شد و در هوا پرید و یک دم تلفظ واژه
 .کردخدایا شکرت را رها نمی

ثریا نیز دست کمی از دوستش لیلی نداشت که از جای برخواست و 
و قصد داشتند با این در آغوش محکم لیلی را در اغوش گرفت، هر د

شان را کنترل کنند تا نکند خدایی نکرده در اندازهگرفتن هیجان بی
مطب دکتر و با وجود هزاران مریضی که پشت در، در انتظار 

 .ایستاده بودند از شدت خوشی جیغ بکشند

خندید، لیلی در عین حال که صورتش از اشک خیس شده بود می
ایت آرزویش بود چه رسد به اینکه بتواند تصور یک دقیقه دیدن نه

کرد این یک ی عمر بینا شود. انقدر شاد بود که احساس میهمه
کرد قلبش در حال انفجار است، رویای شیرین است. احساس می
تپید، این قلب حاال به امید دیدن قلبی که حاال تنها با یک امید می

ریا و لیلی چشم دوخته ا لذت به خنده و شادی ثبتپید. دکتر سامان می
بخش بود. یکی از فواید بود؛ دیدن شادی دیگری برای او بسیار لذت

گاه بود و هیچ کس به های گاه و بیپزشک بودن هم دیدن این شادی
 .کردهای خالصانه را درک نمیاندازه یک پزشک این شادی

لیلی در آن لحظات انقدر غرق در شادی خود گشته بود که تمام آن 
هایش از پنهان کاری مادر و پدرش را از یاد برده بود. رگمیسرد

های روح خویش ها و ناآرامیانگار که با شنیدن این سخنان تمام کینه
 .اندیشیدرا از یاد برده و تنها به بینا شدن می
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خواست لبخند را بر روی باز هم آن سوی بی رحم سرنوشت که نمی
 :لیلی زد و در دل گفت لِب کسی ببیند پوزخندی به این شادی

 ).هایت را تبدیل به اشک کنمصبر کن تا به زودی خنده( -

 :کمی جدیت گفت اش را صاف کرد و باسامان گلوی

 .شادی کردید کنم به اندازه کافیها فکر میخب خانوم -

دت شادی و هیجانش شنفسی که از  -هایی لرزان و نفسلیلی با دست
های چرم مشکی شال خود را یبود، ضمن نشستن بر روی صندل

 :مرتب کرد و با شادی لب زد

دونه االن چه خبره شما بهترین خبر عمرم رو بهم دادید، خدا می -
 .تو دلم

ثریا که لحظاتی پیش بر روی صندلی نشسته بود با بی قراری کمی 
 :خود را جلوتر کشید و گفت

 .دکتر یکم بیشتر توضیح بدید لطفا -

اش زد و خود را اش را زیر چانهکشیده و زیباییلیلی مشتاق دست 
اش را ترین داستان زندگیخواست شیرینجلوتر کشید، انگار که می

 :بشنود سپس با اشتیاق و لحنی مظلومانه گفت

کنم ایندفعه دیگه اذیتم نکنید و خودتون همه چیز و خواهش می -
 .سریع بگید

 :دکتر مطیعانه سر خم کرد و گفت

 .چشم -

ان جوانی بلند قامت و الغر اندام بود و اندامش کمی ورزشی سام
 .بود

ای اما دلنشین و مهربان داشت که خواه ناخواه نگاه هایی قهوهچشم
کرد و صورتی کشیده و پوستی تیره بیننده را به خود جذب می

 .داشت
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کرد موهای مجعد و اش بسیار چشم را خیره میچیزی که در چهره
توان به جرعت گفت یکی از بود که می پر پشت مشکی رنگش

های باریکش ترین موهای دنیا بودند، دماغ استخوانی و لبلخت
 .کردنداش را زیباتر میچهره

 :بعد از کمی مکث شروع کرد

تونم بگم که به طور معمول به های پیوند قرنیه میدر مورد روش -
قرنیه  دو روش انجام میشه، این دو روش میتونه به صورت پیوند

ای انجام بشه. در پیوند قرنیه تمام تمام ضخامت و پیوند قرنیه الیه
ضخامت، تمام ضخامت محدوده قرنیه آسییب دیده برداشته میشه و با 

ای تنها قسمت قرنیه سالم جایگزین میشه؛ اما در پیوند قرنیه الیه یک
ه ای معیوب که آسیب دیده برداشته میشه و با یک الیه دیگه کالیه

ای خودش به سالمه پیوند زده میشه، اما خب روش پیوند قرنیه الیه
چهار روش تقسیم بندی میشه، این چهار روش عبارت اند از: پیوند 

، پیوند DLTK ای اقدامی و میانیپیوند الیه ALTK ای اقدامیالیه
 .DSAEK ای خلفیو پیوند الیه DMEK ای خلقیالیه

 :اددامان نفسی تازه کرد و ادامه دهد. سلیلی مشتاقانه گوش می

م که در حال حاضر شما باید به روش اول درمان بشید، برای انجا -
ها و معایناتی پیوند قرنیه ابتدا توسط چشم پزشک متخصص آزمایش

 نکه شماکه من انجام دادم انجام میشه و بعد از تایید من باید قبل از ای
بانک چشم انجام بشه و بستری بشید رزرو قرنیه براتون توسط 

خواهید راجب اینطوری قرنیه مناسب برای پیوند پیدا میشه، اگر می
های مراحل پیوند قرنیه بدونید باید بگم که عمل با کمک دستگاه

میکروسکوپی با دقت انجام میشه توی این عمل یک قطعه مدور 
وسط قرنیه شما برداشته میشه و مشابه اون یک قرنیه سالم قرار 

 .تونه از یک تا دو ساعت طول بکشهگیره. این عمل میمی

با اینکه نام عمل هم برای لیلی هراس و ترس داشت اما هم اکنون و 
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ترین است! اما شک در این نقطه برایش همین هراس و ترس شیرین
دارد سوالی که ذهنش را مشغول کرده است را بپرسد و یا نه؟ اما 

ی مکث صدایی آرام و کمی کند و پس از کمدلش را یک دل می
 :گویدمضطرب می

 ی این عمل چقدره؟هزینه -

  :سامان گفت

 .ی هر چشم شما برابر با هجده میلیون تومان هستهزینه -

لیلی تکان سختی در جای خود خورد و مات مانده بزاق دهانش را 
قورت داد تا بلکه کمی صحرای تازه به وجود آمده در گلویش را از 

کرد فکر به اینکه هر چشم هجده میلیون ما هر آنچه میبین ببرد، ا
است از ذهنش دور نمیشد. به خوبی خشک شدن لبخندش را احساس 

 .کردمی

هایی که از شدت حیرت گرد شده بود با ناباوری دهانش با چشم
همانند ماهی باز و بسته شد اما در آخر هیچ کالمی از آن بیرون 

 .نیامد

ی لیلی و صورت جا خورده اش خیره شد سامان در سکوت به تقال
و ثریا دستی بر شانه دوستش کشید حقیقتا حال خوب او هم حاال 

دانست که حاال احتیاج به تنهایی دارد از این رو رنگ باخته بود، می
 :دست لیلی را گرفت و با لحنی مهربانانه گفت

 لیلی بریم؟ -

خندی که تلخی لیلی سعی کرد غمش را پنهان کند و در حالی که لب
آن به خوبی مشهود بود زد سری تکان داد. در تمام مدتی که از 

 دکتر خداحافظی کردند و در ماشین پدر ثریا که ثریا برای آمدن به
دانست مطب از او امانت گرفته بود نشستند، لیلی سکوت کرد، می

 .شکنداگر تنها یک کلمه سخن بگوید بغضش می
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توانست ببیند دوست عزیزش اینگونه نمیقدر مهربان بود که ثریا آن
 :بغض کرده پس با لحنی گرفته گفت

شناسی لیلی بخدا من خودم همچین پولی ندارم، اخالق بابامم که می -
 !چجوریه وگرنه محال ممکن بود بزارم اینجوری غصه بخوری

آمد؛ اصال چه کسی در این دنیا دخترک هیچ از ترحم خوشش نمی
ت بدارد؟ معلوم است دیگر هیچکس! لیلی هم است که ترحم را دوس

 از این قائده مستثنی نبود برای همین بود که تحقیرهایی که بخاطر
نابینا شدنش توسط هر کسی میشد را به هیچکس حتی پدر و مادرش 

گفت، با یاد پدر و مادرش باز هم داغ دلش از دروغی که نمی
سعی کرد حاال داده بودند تازه شد اما  همه سال به خوردشاین

 :خودش را درگیر این اتفاقات نکند از این رو به ثریا گفت

بینی کنم ثریا جانم. اگر میمن هیچ انتظاری از تو ندارم درکت می -
ام نیست فقط خاطر ناشکریکنم باور کن بهاالن دارم گریه می

ها تو شادترین لحظات زندگیت یهو یه اتفاق بینی بعضی وقتمی
ای ندارم و حق شه؟ من االن تو اون حالم! از خدا گلهباعث غمت می

هم ندارم گله داشته باشم میدونم عقل کوچیک و انسانی من به پای 
درایت و بزرگی اون هیچه و مطمئنن پشت این اتفاق هم یه حکمتیه. 

 تنها االن یه حالیم که هم خوشحالم بابت اینکه شانس عمل دارم هم
 .و بابا و پول باالی عمل غمگینم از قضیه دروغ مامان

دست ثریا شانه لیلی را فشرد و او فهمید که ثریا برای عوض کردن 
ای را پیش کشید که شان از پول عمل مسئلهبحث و حال و هوای غم

 :ربط ترین به حالشان بوددر حال حاضر بی

کنی هایی میها یه سخنرانیلیلی چرا روانشناس نشدی؟ گاهی وقت -
 .مبهوت میشمکه من یکی 

و سپس ماشین را روشن کرد و به راه افتاد. ماشین پژوی تمیز و 
 .نگ بودهای داخل آن کرمی رمرتبی بود و صندلی
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و با اینکه برایش سخت بود و دوست داشت  لیلی دل به دلش داد
 :ای کرد و گفتار بگرید اما خندهز -زار

ها به ذهنم همشکل اینه که گاهی ویندوزم باال میاد و این کلم -
 ...رسه وگرنه کهمی

 :ادامه داد اش را با خنده و شوخیثریا جمله

 .وگرنه که بجای مغز گچ تو جمجمه عزیزت وجود داره -

 :لیلی دوستانه و با شوخی جبهه گرفت

 .شما چقدر به من لطف داری بانو -

ها دانست که این خندهدانست از دل آشفته لیلی! تنها خدا میخدا می
 .ا به ظاهر است و در دلش غوغایی به پا استتنه

 :ثریا

 .من به همه لطف دارم گلم -

ه لبخند لیلی همزمان شد با زنگ گوشی ثریا. ثریا با لبخند نگاهی ب
 :صفحه انداخت و روی بلندگو گذاشت و جواب داد

 ه ملیکا خانوم، چه عجب ما باالخره صدای شما رو بعد از اینب-به -
 .کردم فراموشم کردی! دیگه داشتم فکر میهمه مدت شنیدیم

 :صدای ناز دختری در اتاقک کوچک ماشین پیچید

 سالم ثریا جون، لطفا شما یکی اول یه سالم بده بعد گالیه رو -
 .شروع کن

صدای دختر برای لیلی آشنا بود اما هرآنچه فکر کرد نفهمید این 
 .صدا را کی و کجا شنیده است

 .بگیباشه چشم هر چی شما  -

 ها؟خبر از اون طرفچه -

ُکش بردارم اینجا که هیچی تنها کار من توی خونه اینه یه مگس -
 .های خونهبیفتم به جون مگس
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 :ملیکا آهی کشید و با افسوس و غم نالید

تو که خونتون همون مگس و داره که بخوای مگس بکشی؛ اینجا  -
ها هم خونه گستوی خونه ما از وقتی که مامان و بابا رفتن حتی م

 .هاسترو دوست ندارن که خونه خالی از همون مگس

 :ثریا آهی کشید و با اندوه گفت

 .متاسفم عزیزم -

های لیلی نشست و بعد ین در گوشف -از آن سوی خط صدای فین
 :صدای ملیکایی که به شدت گرفته بود

بینم کاش ها همش کابوس اون تصادف لعنتی رو میبه خدا شب -
 !مردمموندم منم تو همون ماشین باهاشون میم نمیمن سال

شناسد و کند و لیلی با اینکه این دختر را نمیملیکا با درد هقی می
فقط چند بار نامش را از دهان ثریا شنیده است باز هم غم و شادی 

ی ملیکای سوزاند برای دل سوختهبرد و جگر میخود را از یاد می
 .چیزها را که از سر نگذرانده بود جوان که با وجود سن کمش چه

ن هست اگر داداشم نبود تا االن هزار بار خودم و دار میزدم اما او -
 .که بهم قوت قلب میده

ثریا با غم و نا امیدی خاطرات تلخی که شروین برایش ساخته بود 
 :در ذهنش پدید آمد و با ناراحتی گفت

 عین شروین بود داداشت بهت قوت قلب میده اینقدر ناراحتی اگر -
 کردی؟چیکار می

 :ملیکا با خنده و عشقی که نسبت به برادرش داشت گفت

ها شاید ناراحت بشی اما یک تار موی وای نگو برادرت هم هست -
 !ارزه به صد تا شروینداداشم می

 :ثریا صورتش را جمع کرد و با چندش غرید

یکی  من غلط بکنم برای شروین ناراحت بشم اون خودش دل من -
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 !رو که خون کرد

 :ملیکا با لحن غمگینی گفت

هم در نظر بگیر که شروین از اول ایندفعه من متاسفم! البته این -
 .اینجوری نبود، اینجوریش کردن

 :بعد با تن صدای پایینی که به سختی شنیده میشد لب زد

 ...همونطور که من نبودم -

دانست بیان می ثریا زمزمه آراِم ملیکا را نشنیده گرفت چرا که
  .حقایق گذشته به هیچ عنوان خوب نیست

 !یعنی من بیچاره که از برادر هم شانس نیاوردم -

 :های شروین ناخودآگاه ادای او را در آوردبعد با یادآوری زورگویی

کنه! به ضعیفه اگر رو بدی همه به ضعیفه اگر رو بدی نابودت می -
روی رو مخ! یکی نیست ی غرغکنه! ایش پسرهعالم و نابود می

 !شعوربهش بگه ضعیفه خودتی بی

از آن سوی خط با تمام غم عظیمش به صدایی که ثریا سعی   ملیکا
های کش کرد مثل صدای شروین باشد خندید. سپس با همان لبمی

 :آمده گفت

 !خدا نکشتت ثریا این اداها چیه در میاری؟ -

حبت با دختر خاله ثریا حضور لیلی را از یاد برده بود و گرم ص
 جوانش شده بود. ثریا دختری قد کوتاه بود و اندام پری داشت.

ای بود و به لطف رنگی که موهایش را کرده بود به هایش قهوهچشم
رنگ زیتونی بودند. ابروهایش هشتی و مشکی رنگ بود و پشت 

 .هایش کمی پف داشتپلک

رتش بودند و دماغ و دهانش کامال دخترانه و زیباترین اجزای صو
 .کردهای صورتی رنگش کمک میپوست سفیدش به زیباتر شدن لب

لیلی اما شاد بود از اینکه مکالمه آنها قرار نبود با گریه ملیکا به 
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شناخت اما با این اتمام برسد؛ هر چند این دختر را از نزدیک نمی
 .وجود باز هم دوست نداشت ملیکا با غم مکالمه را قطع کند

د ملیکا با لبی خندان موبایلش را کناری لحظاتی بع
در ماشین  .اش را بهتر کرده بودصحبت با ثریا روحیه   .گذاشت

پدِر ثریا لیلی به محض اینکه ثریا تلفن را قطع کرد با کنجکاوی 
  :پرسید

 اته که چند ماه پیش تصادف کرد فوت شد؟ملیکا دختر همون خاله -

 :ثریا با اندوه گفت

 .آره همونه -

 :لیلی با تأثر گفت

 .پس باید خیلی دختر قوی و محکمی باشه -

 :ثریا

هاش رو مدیون آره خب اما در حقیقت ملیکا همه قوی بودن -
 !شاهرخه

 :لیلی

 شاهرخ داداششه؟ -

 :ثریا آهی کشید و در حالی که تک خنده تلخی میزد گفت

ها به ملیکا بخاطر اینکه همچین داداشی داره آره، گاهی وقت -
 .کنمحسادت می

 :لیلی با تعجب و چشمانی گرد شده گفت

 مگه داداشش چطوریه؟ -

 :ثریا

 اون نمونه واقعی یه داداش خوبه. فقط که داداش نیست از وقتی -
پدر و مادرشون رو از دست دادن جای هر دوشون رو برای ملیکا 

 .کنهپر می
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 :لیلی

 .هوم پس باید خیلی آدم خوب و با شخصیتی باشه -

 :ای کرد و گفتا تک خندهثری

 .خوب و با شخصیت هست اما یه ُخرده یه جوریه -

 :لیلی با کنجکاوی گفت

 چجوری؟ -

 :ثریا

ها به شدت جدی هست، اما جدا از این شخصیتش در ییشتر وقت -
هایی مثل ُغد بودن و یه دنده بودن کل در دیدار اول بهش صفت

زنید اون وقت پی به نسبت میدی اما کافیه چند بار با هم حرف ب
ها نه اصال، فقط بری نه اینکه اخالقش عوض بشهانسانیتش می

میدونی که بر خالف ظاهر جدیش دل مهربونی داره از اوناییه که 
بعد از یه مدت که باهاش رفت و آمد کنی پشیمون میشی از 

 !هایی که در موردش کردیقضاوت

  

 :لیلی آن موقع با خنده گفت

 امیدوارم باهاش برخورد نداشته باشم تا پشیمون نشم ازاوووو  -
 .هایی که در موردش کردمقضاوت

هایی که سرنوشِت همیشه دانست این دختر جوان از خواباما چه می
در ادامه گفت و گویشان زمانی که ثریا  رحم برایش دیده بود.بی

 :گفته بود

 .شمداداش مثل اون داشته با که آرزومه یهخالصه من -

 :لیلی با حسرت گفت

کنه اما من آرزو دارم فقط داداش یا خواهر داشته باشم، فرقی نمی -
 .خوامچجوری فقط یه داداش و یا خواهر می
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سرنوشت با بدجنسی به این آرزوی مسخره دخترک خندید؛ زمان 
خبر از همه جا را به سخره در حالی که دخترِک بی نیز همراه با او

مسخر بود تد و در در دل با لحنی که سرشار از گرفت قهقهه زمی
 :گفت

صبر کن دخترک صبر کن که اگر چه دیر اما از این آرزو  -
 !کنمپشیمانت می

 :ثریا

نه هر خواهر و برادری خانم روانشناس. نداشتن برادر و یا  -
 .خواهر خیلی بهتر از اینه که برادرت یکی عین شروین باشه

خودش را دوستانه و با لحن مهربانی لیلی همانند همیشه نظریه 
 :گفت

ت بهتر نیست شما بجای جبهه گرفتن در مقابل تفکرات تازه برادر -
 و یا ادای اون رو در آوردن دوستانه حرفت و بهش بگی؟

هایش کنار زد و در حالی که ثریا با اندوه موهایش را از جلوی چشم
 :پیچید گفتدر کوچه خانه لیلی می

 جونم اون دوستانه حالیش میشه؟ نه خدایی بنظرت اونروانشناس  -
 دوستانه حالیش میشه؟

 :لیلی با امیدواری گفت

ر هچرا که نشه تو بدون امتحان کردن میگی حالیش نمیشه؛ اما به  -
 .کنهحال اون هم انسانه درکت می

های شروین کشید به یاد تمام اذیتثریا با غم عظیمی که به دوش می
 :دایی که رنگ و بویی از نفرت داشت گفتافتاد و با ص

جای اینکه کنه و بهمن امتحان نکرده هم میدونم باز دعوام می -
تفکرات اشتباه خودش رو قبول کنه به تفکرات من میگه غلط و همه 

 !کنن تا فحش بدهها هم تقصیر اون... استغفرهللا ادم و مجبور میاین
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 :با شوخی گفت لیلی لبخندی زد و برخالف قلب پر دردش

 !تو که فحش ندادی و خودت و کنترل کردی -

 :ثریا با بدجنسی پست چشمی نازک کرد و گفت

 !چرا فحش دادم اما توی دلم -

 :کرد گفتبعد در همان حال که ماشین را مقابل خانه لیلی متوقف می

 .رسیدیم بپر پایین -

رو بی  توانست دوستش را با این حال بد رها کند از اینلیلی نمی
توجه به حرفش برای اینکه کمی با در آوردن حرصش او را از این 

 :حال و هوا بیرون در بیاورد گفت

 .میشه یه دقیقه سرت و بیاری خیلی نزدیک من -

ثریا با اینکه منظور لیلی را درک نکرده بود با گنگی خود را به 
ند لیلی نزدیک کرد و لیلی در حالی که با لبخند به صدای جیغ مان

کرد سعی کرد حس کند سر و گوش او کجاست و چون ثریا فکر می
تر از دهانش است خود را به آن حس کرد سر ثریا کمی آن طرف

نزدیک کرد و محکم در جایی که از قضا درست حدس زده بود و 
 گوش ثریا بود فوت کرد. ثریا را انگار که ماری نیش زده با شد در

 :جای پرید و با جیغ و خنده گفت

 !لیلی خدا نکشتت دختر -

ثریا بر روی گوشش به شدت حساس بود و فوت کردن لیلی در 
اش میشد. لیلی بلند خندید. خوشحال بود از اینکه گوشش سبب خنده

 .اش دور کردهاو را از موضوع اصلی و غم انگیز زندگی

 :پس از چند دقیقه که بی دلیل خندیدند لیلی گفت

 .پیاده شو با هم بریم -

های ای رنگ با پس زمینه پروانهریا نگاهی به ساعت مچی قهوهث
کوچک و براق خود انداخت و چون با ساعت چهارده و سی دقیقه 
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 :رو به رو شد با لحن مهربانی گفت

خورم میرم یه ساعت دیگه شروین از میام فقط یه چایی می -
 .اندازهرسه خونه ببینه من نیستم دعوا راه میفروشگاه می

ورش از فروشگاه، فروشگاه مواد غذایی پدر ثریا بود که منظ
کرد و بعد از ساعت پانزده و سی پدر جا کار میشروین هم همان

کردند و در رفت، در کل به صورت نوبتی و شیفتی کار میثریا می
 .کردندآمد حاصله را نصف می

کرد کنجکاوی خود را از بابت اش را میلحظاتی بعد لیلی تمام سعی
پنهان کاری مادر و پدرش بروز ندهد و شرایط را عادی جلوه دهد؛ 

خواست آمادگی کافی را برای رویارویی با حقیقت پیدا کند و بعد می
های شروین چایی موضوع را به آنها بگوید. ثریا از ترس جنجال

داغ و خوشرنگ را سریع خورد و با احساس سوزش زبانش 
ای کرد و ، مادر لیلی خندهشکوه هایش گرد شد و از جای پرید.چشم
 :گفت

 خوری؟وا مادر خدایی نکرده از رو گاز اومده اینا، چرا داغ می -

 :لیلی عصبی از ندیدنش با نگرانی گفت

 ثریا خوبی؟ -

 :هایش جمع شده بود آرام گفتثریا در حالی که اشک در چشم

 .خطر رفع شد االن بهترم -

 :گفتلیلی نفس راحتی کشید و شکوه خانم 

 .از قدیم گفتن عجله کار شیطونه -

های قدیمی سالن نشسته و مشغول صحبت هر سه بر روی تنها مبل
بودند. هوای سالن بسیار کوچک کمی گرم بود و خوردن چایی آن 

خواست با افسوس کرد. ثریا در حالی که از جای بر میرا بیشتر می
 :گفت
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اینجوری  خنک شه بعدکردم تا شکوه جون باید پنج دقیقه صبر می -
 .دیر میشد

خانه شکوه و رضا بسیار کوچک و نقلی بود و از دو اتاق خواب 
کوچک، یک آشپزخانه و سالنی بسیار کوچک و سرویس بهداشتی 

تشکیل شده بود و در آن به دلیل شاد شدن اطراف و عالقه شکوه به 
 .خوردر کم رنگ تیره به چشم میهای روشن، بسیارنگ

 :که گفتشکوه خانم 

 به این زودی میری مادر؟ -

لیلی دانست ثریا قصد رفتن کرده است او هم از جای برخواست و 
 :به آرامی گفت

زنم میگم که اینجایی شاید ثریا بیخیالش بمون من به خاله زنگ می -
 .گیر ندن

های لیلی را تایید کرد اما ثریا بخاطر ترسش از شکوه خانم حرف
 دن شد و دقایقی بعد زمانی که ثریا در یکیشروین بیخیال آنجا مان

شان بود های عظیم پایتخت مشغول رانندگی به سوی خانهاز جاده
 .لیلی در جدال گفتن و یا نگفتن، گفتن را برگزید

*** 

هایی که سکوت آشپزخانه کوچک و نقلی را صدای قاشق و چنگال
ای قت صدکرد اما در حقیشکست روی مغز لیلی پیاده روی میمی

ها بهانه بود. درد اصلی لیلی چیز دیگری بود! در قاشق و چنگال
 .های دیروز بودحقیقت درد او چگونه گفتن اتفاق

 :نفس عمیقی کشید و به آرامی گفت

تون مامان، بابا بعد از شام یه مسئله خیلی مهمی هست که باید به -
 .بگم

 :داد گفترضا پدر لیلی در حالی که لقمه درون دهانش را قورت می
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 .خب همین االن بگو دخترم -

 :لیلی من و منی کرد و سرانجام گفت

 .خب باشه برای بعد از شام -

شان بسیار کوچک و نقلی بود و میز نهارخوری کوچک و آشپزخانه
ای روشنی در قلب آن قرار گرفته بود. شام امشب آنها کتلت، قهوه

 .غذای مورد عالقه رضا بود

ای که سفره را جمع کردند لیلی لبش را جوید و قهدر تمام این پنج دقی
مدام در دل دعا کرد پدر و مادرش دلیل قابل قبولی برای پنهان 

 .کاری شان داشته باشند

ای و سفید های راحتی و فیروزهوقتی با کمک مادرش بر روی مبل
کرد سالن کوچک خانه نشستند لیلی در حالی که گلویش را صاف می

 :گفت با صدایی لرزان

روی پارکی دیروز که با ثریا برای خرید کتاب رفته بودیم، روبه -
ها یه مطب چشم پزشکی که انتخاب کرده بودیم برای خوندن کتاب

بود. ثریا وقتی اون و دید گفت دختر عموش منشی اون مطب شده و 
خواد بره اسم مطبی که گفته منشیش شده با اون یکیه و گفت می

خب ما رفتیم و متوجه شدیم همون مطبه اما  دختر عموش و ببینه
 ...ثریا اونجا اصرار کرد که

نفس عمیقی کشید و سعی کرد آرامش خود را به دست بیاورد. پدر 
های فیروزه ای و سفید راحتی درون سالن و مادرش بر روی مبل

بسیار کوچک خانه نشسته و صبورانه منتظر ادامه صحبت لیلی 
 :دامه دادبودند و لیلی به سختی ا

های من و معاینه کنه، من اولش قبول اصرار کرد که بریم تا چشم -
نکردم و گفتم نابینایی مادرزادی هیچ درمانی نداره اما ثریا باز هم 
اصرار کرد منم به اصرارهاش گوش کردم و چون دختر عموش 
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 .های من و دکتر معاینه کرداونجا آشنا بود بدون نوبت چشم

خواهد کند و در دل از خدا مین بار مکث میلیلی برای چندمی
های افتاده را شرح دهد؛ شهامتی به او داده تا بتواند ادامه اتفاق
کند و لیلی حاال با قدرت و پشت خدای بخشنده این کمک را به او می

 :گویدسر هم می

هام و معاینه کرد گفت نابیناییم مادرزادی نیست و با وقتی چشم -
 .دست بیارمناییم و بهتونم بیعمل می

ای از شود با افتادن تسبیح فیروزهچی بلند مادر لیلی همزمان می 
 !های رضا، پدر لیلیدرون دست

اند و این مبهوت اند و مبهوت شدهشکوه و رضا به شدت سردرگم
دهد. انگار که مغز های گرد شده هر دویشان نشان میشدن را چشم

 ..اند را قبول نکننده انچه شنیدهدهد کهایشان دستور میبه گوش

دو حس متضاد در وجود هر دوی آنها است. "شادی و 
تواند ببیند و ناراحتی شاد از فهمیدن اینکه دخترشان می  ناراحتی!"

کند به گفتن حقیقتی که ها را مجبور میاز اینکه اتفاقی افتاده که آن
 .استتر از هر زهریمطمئنن برای لیلی تلخ

دست های لرزانش به اولین طناب که چیزی جز انکار شکوه با 
 :گویدزند و مینیست چنگ می

یعنی چی؟ دکتر اشتباه متوجه شده مامان جان، نابینایی شما  -
 .مادرزاد هست

 :گویدکشد و با سردرگمی میای میلیلی نفس کالفه

گید حرف شما باالتر از علمی هست که مامان جان یعنی شما می -
 تر میشه؟وز داره پیشرفتهروز به ر

 رضا که تمام این مدت سکوت را برگزیده و جز زمین به هیچ
های لرزانش را قفل بار مردمکای خیره نگاه نکرده بود ایننقطه
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کند؛ های جنگلی لیلی که مستقیم به رو به رو خیره است میچشم
کشد و بعد با نفسی عمیقی برای جمع و جور کردن افکارش می

گوید آرام باش نگذار ماجرا را لیلی متوجه به همسرش می نگاهش
کند هیچ حیرتی شود سپس رو به لیلی کرده و با لحنی که سعی می

 :گویددر ان نباشد می

 یعنی چی این حرفت؟ شیمبابا جان ما متوجه نمی -

احترامی به حساب نیاید کند آرام باشد و بیلیلی با لحنی که سعی می
 :گویدمی

 همه سال به من گفتید مادرزاد نابینا بودی؟نی اینکه شما چرا اینیع -

 :گویدطاقت میشکوه گیج و بی

 !چون مادرزاد نابینا بودی -

رود و با جمع کردن افکارش با ای به همسرش میرضا چشم غره
ها اما انقدر تجربه دارد که اینکه برایش سخت است گفتن این حرف

ت را ندارد و اگر خدایی نکرده لیلی حقیق ایبداند انکار هیچ فایده
کند حرفی شود از این رو سعی میبداند اوضاع به مراتب بدتر می

 :گویدبزند که به قول معروف نه سیخ بسوزد نه کباب او می

هامون یه دلیل داریم، من و دخترم مطمئن باش بیشتر ما برای کار -
گیم همش به نمیمادرت هم یه دلیل داشتیم؛ دلیلی که اگر بهت 

 .صالح خودته

کند و در عین حال که همسرش را در شکوه با ناراحتی سکوت می
 :کندکند در دلش فکر میجمع و جور کردن احساساتش تحسین می

کرد خوب شد که رضا این را گفت، انکار کردن کار را بدتر می -
 .گوییماما اینگونه تنها به لیلی ماجرا را نمی

آور و کند برای مقابله با این بغض عذاباش را میسعیلیلی اما تمام 
 :گویدبا صدایی لرزان می
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خوام واقعیت و خوام این صالح رو! مییعنی چی آخه؟ من نمی -
ها رو میزنه تو چرا چیزی نمیگی؟ بدونم؛ مامان بابا این حرف

 .ن کاری رو بگوکنم تو علت این پنهاخواهش می

ریزند و او با تمام دردی که پایین می هایش یکی پس از دیگریاشک
 :گویدکند میدر قلبش حس می

ر من از دیروز تو عذاب دارم دست و پا میزنم. از دیروز دارم ه -
 .خوام بدوملحظه نابود میشم اینکار چه صالحی داره من می

رود و دخترکش را در شکوه بجای پاسخ به سوالش با درد جلو می
دوزد به این صحنه و تنها با غم نگاه میکشد؛ رضا اما آغوش می

کند با خود کنار بیاید تا حقیقت را به او بگوید باز هر چه سعی می
ترسد از بازگو کردن حقیقتی که ممکن است تواند! در حقیقت مینمی

سبب آسیب رساندن به روح لطیف دخترکش بشود. تمام آن ساعات 
 اما هیچ کدام از آنها را لیلی التماس کرد، گریه کرد، خواهش کرد

ای نداشت و هیچ جوابی بجز فهمیدن به صالحت نیست نشنید. فایده
ها همان چندین سال شان را گرفته بودند. آنشکوه و رضا تصمیم

ی پیش غیرمستقیم به یکدیگر فهمانده بودند که اگر خدایی نکرده لیل
 .بویی از ماجرا برد هیچ وقت به او حقیقت را نگویند

*** 

اش هفت روز از آن شب و اصرار و انکارهای لیلی و خانواده
گذشت؛ هفت روزی که برای لیلی سراسر سردرگمی بود و برای می

شکوه و رضا سراسر غم. حال و هوای خانه هم که دیگر گفتن 
های این روزهای شکوه خانم؛ حق سرد و بی روح مثل چشم !ندارد

دختری بود که حاال داشت این مادری که دل و جانش بسته به 
 .رفتارش با او سر و سنگین شده بود

بود احترام به پدر و  کرد، لیلی خوب یاد گرفتهبی احترامی نمی
 !مادرش را؛ او تنها دلخور بود همین
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یک بار که رضا از لیلی در رابطه با موضوع عملش و اینکه 
عمل  تواند عمل کند پرسیده بود، لیلی تنها از مبلغ باالیچگونه می

اش از پرداخت پول عمل سر به گفته بود و رضا شرمنده از ناتوانی
 .زیر انداخته بود

گرفت؟ از که؟ از تنها برادری که اوضاعش بهتر از قرض می
خودش نبود و یا از باجناق خسیسش که حتی هزار تومان هم به 

 !دادها نمیآن

شت! نی که نداگرفت با وجود ضامگرفت؟ چگونه وام میوام می
چنین باال دیدند و امید به انجام عمل کاهش وقتی پول عمل را این

یافت، شکوه خانم با ذوق تلفن برنداشت و به هیچکس نگفت لیلی 
 !تواند عمل کندمی

رفتند و لیلی لیلی و ثریا اما طبق قرارشان برای کتاب خوانی می
 هایش درد دلش را برای ثریا که همچونخسته از تمامی سردرگمی

کرد! ثریا نیز کم از خواهر اش بود بیان میخواهر نداشته
اش را گذاشت برای رفیق شفیقش، لیلی عزیزش و تمام سعینمی
ای برای جور کردن پول عمل کرد برای پیدا کردن چارهمی

 .دوستش

تواند عمل کند ای که از فهمیدن اینکه میگفت از شادیلیلی می
های شروین تک گیریسختگفت از بدست آورده و ثریا می

 .برادرش

خبر بی های پیرامونش،خبر از اتفاقدر تمام این مدت اما شخصی بی
ای از ای که دخترکی نابینا از او در دل داشت در گوشهاز کینه

 .زیستپایتخت ایران می

کرد از ماجرای روز تصادف و برای بار لیلی همچنان گاه یاد می
مردی که با بی رحمی تمام او را در  هزارم متنفر میشد از صدای

گرفت، لیلی بذر نفرت در دلش دوران دبیرستانش به سخره می
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بهانه ها بود بیپرورانید بیخبر از آن مرِد سرسختی که حال مدتمی
های سبز و انداخت تصویر چشمهایش را بر روی هم میهرگاه پلک

سفیدی که اش و با ماسک درشت شده دختری در قاب موهای فرفری
هایش به نمایش باعث پوشیده شدن دماغ و دهانش شده بود پشت پلک

 .آمددر می

رفت باز داد و هر جا که میلیلی به کرونا چه بسیار که اهمیت نمی
 .اش بودهم ماسک همراه همیشگی

برعکس ثریایی که از ماسک متنفر بود و همین سبب شده بود که 
 ز زمان و خدا از سرنوشتچه کسی جچند باری کرونا بگیرد.

 مشترک لیلی و شاهرخ آگاه بود؟

 ...سرنوشتی که

ای شد که مطمئن بود هایش جرقهثریا در آخر نتیجه تمام فکر کردن
 .رسیدپایانش به بینا شدن لیلی می

*** 

 :ثریا

های شما شکوه جون. اصال میرم برای این چاییوای که من می -
های شما اصال جدا داره که چایینمیدونم چه رازی این وسط وجود 

 .اسهای دیگهاز تموم چایی

 :لیلی با لحنی بی حوصله گفت

جان خواری نکن دیگه، بعد از اینکه تو بری مامانبسه اینقدر پاچه -
 من رو دق میده که از ثریا یاد بگیر دختر به این خوبی، مهربونی،

 !خانومی

 :ثریا دوباره از رو نرفت و با خنده گفت

ها رو اتفاقا میگم اینا رو برای اینکه شکوه جون بهت این حرف -
 .بزنه



 

 

 WWW.98IA3.IR 36 نودهشتیا کاربر H.noora  _چشمهایشجنگل 

 

ای و سفید اش را به مبل فیروزهکه تا به حال ساکت بود تکیه شکوه
و راحتی سالن داد و با ناراحتی که مشخص بود ساختگی است 

 :گفت

 اس؟های من خوشمزهدستت دردنکنه ثریا یعنی الکی گفتی چایی -

 :زبانی گفت ثریا با شیرین

ها رو گفتم های شما اصال همتا نداره این حرفنه خاله جون چایی -
 .روی این بچه پرو رو کم کنم

خواست تلخ باشد ولیکن حال این گوید. در حقیقت نمیلیلی هیچ نمی
کرد ناشکری نکند بابت پول روزهایش به شدت بد بود. سعی می

 :گفتش میدر دل هرازگاهی صدایی مرموز باالی عمل اما

شوی بسیار بهتر از این بود که بفهمی فهمیدی با عمل بینا مینمی -
 !و پول عمل را نداشته باشی

کرد. لیلی آور را از ذهنش نابود میاما لیلی با شدت آن صدای عذاب
باید یاد بگیرم ناامید نشدن در اوج »کرد که همیشه با خود تکرار می

 «!مشکالت را

ن عالقه مند بود، آایی به یادش آمد که به شدت به ی کوتاه و زیبجمله
مشکالت هر چقدر هم بزرگ باشند خداوند »گفت: ای که میجمله

 «.هاستتر از آنبزرگ

دانست در هر حالتی هوایش داد برای خدایی که میو لیلی جان می
کرد او را. را دارد؛ اما متاسفانه این لیلی بود که گاهی شکر نمی

هایش خودش را به یاد لیلی ز او و او با مهربانیغافل میشد ا
  !آوردمی

با لحن به شدت لوس و شیرین ثریا حواس لیلی به سوی او جمع 
 :شودمی

 خاله جونم؟ -
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 :کندهای لیلی را نوازش میصدای پر از خنده شکوه گوش

تو هر وقت کارت گیر منه هم خالت میشم و هم اینجوری با ناز  -
 حاال هم بگو ببینم چی شده؟ حرف میزنی باهام

 .شود برای کار ثریا که گیر مادرش استلیلی کنجکاو می

 :ثریا

ام میشه لیلی با من بیاد خونه عموم از بس از لیلی پیش دختر خاله
خواد ببینه من و لیلی رو دعوت کرده تعریف کردم اون هم می

 !ک سه نفرهاشون یه جمع ساده و کوچیخونه

 :گویداندازد و میشود و تک ابرویی باال میمیلحن شکوه جدی 

 برای کی خاله؟ -

د؛ انگار نه انگار که لیلی طفلی ده ساله نیست و بیست و دو سال دار
 !اجازه برای یک دورهمی ساده

 :ثریا

 گفت هر وقت خودتون راحتین خاله اجازه میدی؟ -

 :شکوه

 .خاله جان آخه دست من که نیست رضا باید اجازه بده -

رنگ را بر روی میز مربعی شکل ثریا با اعتراض چای خوش
 :گویدگذارد و میای میقهوه

همه اجازه خاله بچه که نیست ناسالمتی بیست و دو ساله شه این -
  برای یه دورهمی؟

 :مادر

عزیزم مادر نشدی نگرانی مادرانه رو درک کنی، هر کار ما به  -
 .صالح خود لیلی هست

است که گفتند اگر به اش به آن روزیاشاره»کرد: لیلی در دل فکر 
گوییم به صالح خودت هست؛ یک مان را نمیتو دلیل پنهان کاری
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خواهند مدام این را به من یادآوری کنند تا رفتارم جورهایی می
همانند قبل شود اما من اگر خودم هم بخواهم رفتارم را همانند قبل 

 «.گذارندهای منفی درونم نمیکنم باز هم حس

 :ثریا

کنه اما خاله من باید برم داداشم بیاد ببینه خونه نیستم دعوام می -
های شما هم ایمان پرسم؛ به قدرتزنگ میزنم نتیجه رو از لیلی می

 .کنیندارم و میدونم عمو رضا رو راضی می

 :لیلی

یک بار هم نشد تو بیای اینجا و درست و حسابی بمونی همش  -
 .وین عالقه شدیدی به نصف کردن این بشر دارمشروین شروین شر

 :ثریا با صدایی خنده دار گفت

 .در این مورد هم دل هستیم عزیزم -

 شکوه برای رو به راه کردن ثریا رفت و لیلی آنقدر از تأخیر شکوه
که از جای بلند شد و سعی کرد بدون عصا راهش  نگران شده بود
 .را درست برود

ه وسیله سفتی برخورد کرد که باعث شد کمی که رفت پایش محکم ب
بود و  آخ بلندی بگوید، وسیله سفت میز تلفن زرد رنگ

توجه به درد خفیف پاهایش ادامه داد و به جایی رفت که بی   لیلی
داد آیفون است، درست رفته بود و حاال مقابل خودش احتمال می

 .دیوار سفید رنگ و گچی خانه قرار داشت

ا تکان تکان داد که به چیز سفت و سردی که هایش را در هودست
در حقیقت دیوار بود برخورد کرد. قدمی جلو رفت و با لمس بیشتر 

آن متوجه شد که این چیز سفت و سخت دیوار است. دستش را روی 
اش گوشی دیوار حرکت داد و با حس آیفون به کمک حس المسه

ی از خیابان ایفون سفید را بر داشت و به گوشش چسباند بلکه صدای
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 !بیاید و بداند چرا دیر کردند

 :گفتصدای ضعیف شکوه را شنید که می

خدا خیرت بده خاله مرسی که این لطف و در حق لیلی و ما  -
کنم لیلی کنی، حاال که دلیلش رو فهمیدم حتما رضا رو راضی میمی

 .رو بزاره باهات بیاد

 :ثریا

و  ریم تا من بفهمم کارمن که کاری نکردم خاله شکوه جون باید ب -
 .کنن یا نهشاهرخ خان می

کنند. لیلی با شنیدن زنند و خداحافظی میبعد حرف مهمی نمی
شود و شان ناخودآگاه از آیفون با سرعت دور میصدای خداحافظی

اندازد و این در حالی است که به سختی خود را بر روی مبل می
 :گفتذهنش به شدت درگیر حرف ثریا که می

 «.کنه یا نه شدهباید بریم بفهمم کار و شاهرخ می» -

 :اندیشید کهلیلی مدام می

خواست انجام یعنی برادر مرموز ملیکا برای من چه کاری می» -
 «.کرددهد؟!و وچرا ثریا آن را از من مخفی می

*** 

اش ذره دست لطیف و کشیدههای پاک و شفاف رحمت الهی ذرهقطره
کنند و او شاد از این باران گرفته خیس می هایرا که مقابل قطره

نواز و مهربانانه کشد. صدای دلهمه طراوت نفس عمیقی می
 .گرددشنود و به آرامی به سمت صدا برمیمادرش شکوه را می

 :شکوه

 خوری چند بار بگم؟مامان جان سرما می -

 :گویدمی کند و با لحنی شادای میلیلی از ته دل خنده

وجه حاضر نیستم از این هوای خوب استفاده االن به هیچمامان من  -
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کوبد و لیلی به آرامی نکنم. شکوه با چشم غره در خانه را به هم می
و با کمک از عصایش در حیاط بسیار کوچک اما سرسبزشان قدم 

دید؛ اما آن را به خوبی ها را نمیزند. البته که لیلی این سرسبزیمی
 .اشاش با کمک حس المسهوه بویاییکرد، با کمک قاحساس می

یک خانه کوچک و سرسبز در یکی از نقاط پایین شهر، آن هم نه 
ای نبود رضا سریعا ای بود که اگر اجارهمال خودشان، خانه اجاره

کرد. اگر چه خانه را جور می فروخت و پول عمل لیلیآن را می
وجود کوچک بود اما صفا و صمیمیتی که بین اعضای خانواده 

 .داشت سبب زیباتر شدن خانه شده بود

پدر و مادرش به رفتن به دورهمی در خانه عمو و خاله مرحوم ثریا 
های آن روز رضایت داده بودند و او هنوز ذهنش درگیر حرف

صبرانه منتظر بود تا فردا برسد و زمانی مادرش و ثریا بود و بی
هایش آمد از او سوالشان میکه ثریا به دنبال او برای رفتن به خانه

را بپرسد؛ اما حقیقتا خدا لیلی را بسیار دوست داشت که آن روزی 
ای در خواهد با لیلی آشنا شود، جرقهکه ملیکا به ثریا گفته بود می

 .ذهن ثریا زده شده بود

توانست با یک تیر دو نشان بزند. هم ملیکا به با این دورهمی می
ی آشنا میشد و هم ثریا لیلی را به رسید و با لیلی دلش میخواسته

های شاهرخ داشت داد طبق شناختی که از خوبیشاهرخ نشان می
دانست با دیدن لیلی امکان دارد قبول کند پول عملش را پرداخت می
 .کند

رفت و در افکار ای که لیلی قدم زنان در حیاط راه میدرست لحظه
تر از خانه لیلی در خود غرق بود جایی در همان شهر اما بسیار دور

عمارتی بزرگ و با شکوه با دیوارهایی سربه فلک کشیده که شاهد 
های نو پای عشق پاک چندین نفر بوده و این روزها شاهد جوانه

عشق در قلب آقای آن خانه بود. شاهرخ هم همچون لیلی قدم زنان 
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پیمود و تمام ذهنش درگیر فوت پدر و طول و عرض حیاط را می
؛ به ملیکا نگفته بود اما به تصادف آنها مشکوک بود. مادرش بود

پدرش در رانندگی بسیار تبحر داشت و یک تصادف آن هم در 
کرد؛ اما هر آنچه بیشتر تحقیق ای خلوت برایش شبهه ایجاد میجاده
 .رسیدکرد کمتر به نتیجه میمی

*** 

 :لیلی

 .خداروشکر شروین دورهمی رو زهرمارت نکرد -

 :گویدکند و میای میهثریا تک خند

 .کنه اونجا خیالش جمعهنه خونه عموم اینا فرق می -

 :لیلی

اونجا حداقل یه پسر هست خونه ما که هیچ پسری نیست رو چرا  -
 اجازه نمیده؟

 :ثریا

هاش اعتماد داره؛ اما خونه شما شروین به شاهرخ که عین چشم -
ی غریبه؟ خونهرو باز اون افکارش بهش میگه چرا باید همش بری 

ای یه باره ای یه باره یا دو هفتهبهش میگم بخدا همش نیست یه هفته
میگه نه همونم که چی؟ هر وقت رفتی خونه شوهر بعد هر غلطی 

 .خواستی بکن

کند دهد و در دل برای شروین آرزو میلیلی با افسوس سر تکان می
به شدت تا دست از این کارهایش بردارد. سپس سوالی که ذهنش را 

 :آوردمشغول کرده بود بر زبان می

گفتی؟ راجع به پسر میگم ثریا اون روز داشتی به مامانم چی می -
 ات؟خاله

کند اما با صدایی که سعی دارد نلرزد ثریا دست و پایش را گم می
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 :گویدمی

 .ام هیچی یه مسئله خصوصی بود -

 :لیلی

 .فهممباشه نگو من که بالخره می -

 :ثریا

از نیست شما به مغزت فشار بیاری من خودم زمانش که رسید نی -
 .بهت میگم

ای موضوع کنجکاو است اما چیزی لیلی با اینکه به شدت درباره
 .گویدنمی

 :ثریا

میگم لیلی تو اصال خودت دوست داشتی با ملیکا آشنا شی، آخه  -
 .چیزی نگفتی در این باره

اش با ثریا پر ملیکا و مکالمهلیلی در حالی که پرنده ذهنش به سوی 
 :گویدکشد میمی

 .اومدآره دوست داشتم از پشت تلفن که دختر خوبی بنظر می-

 :ثریا

ام ماه بود ماه، ام کال هر دو تاشون خوبن خود خالههای خالهبچه -
 .ام نیستنی خالهالبته فراموش کردم شاهرخ خان بچه

 :گویدلیلی شوکه می

 کجا هستن پس؟پدر و مادر خودش  -

 :گویدکند و میثریا خنده کوتاهی می

اشتباه متوجه شدی، پدر ملیکا و شاهرخ خان که یکیه فقط مادر  -
شاهرخ خان تو بچگی شاهرخ خان فوت کردن و وقتی شاهرخ خان 

ام با عمو علیرام بابای شاهرخ خان و ملیکا چند ساله بود خاله
ام شاهرخ خان و کال چون خالهکنه و ملیکا به دنیا میاد، ازدواج می
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 .ام نیستکنم پسر خالهاز بچگی بزرگ کرده من گاهی فراموش می

 :لیلی

 آها خب خانواده مادری شاهرخ چی؟ -

 :ثریا

ام و مادر مادرش تک فرزند بوده، کال گذشته عمو علیرام و خاله -
 .شاهرخ خیلی عجیب بوده

 :لیلی

  !طفلکا -

 :ثریا

 .سختی کشیدناشون یه عالمه همه -

هایی جمع شده به لیلی با دلسوزی ابروهایش را در هم کشید و با لب
زندگی تلخ آنها اندیشید. لحظاتی بعد ثریا ماشین پدرش را مقابل 

 .کندها است پارک میعمارت بزرگی که متعلق به خانواده کایدان

خیال از ماشین شود بیلیلی غافل از آنچه لحظاتی بعد شاهدش می
 .شوده میپیاد

در بزرگ و مشکی طالیی عمارت نیمه باز است و از الی آن سر 
رامسین باغبان عمارت هر از گاهی بیرون می آید و به خیابان 

کند؛ ملیکا به او گفته بود اینکار را انجام دهد و به خلوت نگاه می
 .محض دیدن ثریا او و دوستش را به داخل راهنمایی کند

های ملیکا ندارد، به ای جز قبول خواستهپیرمرد بیچاره که چاره
 .داداجبار این کار را انجام می

ه وقتی از ملیکا پرسیده بود علت این کار چیست؟ ثریا خانم که غریب 
 .نیست

 :ملیکا در جواب گفته بود

  .بار فقط ثریا نیست که بیاد، یه مهمون تازه هم داریماین -
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دید کنجکاو شده بود اما و رامسین با اینکه برای دیدن مهمان ج
چیزی نپرسیده بود. ثریا و لیلی دست در دست هم به سمت در نیمه 

باز راه افتادند و همان لحظه رامسین سرش را از الی در بیرون 
اش های یخیآورد و با دیدن ثریا و دختر چشم سبزی که مردمک

 !ثابت به روبه رو خیره بود متعجب شد

لسوزی برای آن دختر داشت و مرتب یک نوع حس ترحم همراه با د
پیرمرد کرد حیف چنین دختر زیبایی که اینجوری باشه. فکر می

کوتاه قد و سپید روی در میان افکارش دست و پا میزد که ثریا با 
 :ای گفتلحن سرزنده

 سالم خوبید عمو رامسیِن باغبون؟ -

را ببیند گفت توانست ان مرد که ثریا به او عمو رامسین میلیلی نمی
 .اما صدای پیر و کمی لرزانی داشت

 :لیلی

 .سالم -

 :رامسین لبخندی زد و گفت

ربه سالم به دخترای گلم من خوبم بابا جان بهترم میشم اگر شما س -
 .سر من پیرمرد نزارید حاال بفرمایید تو

ای کرد و کشید تا داخل بروند خندهثریا در حالی که دست لیلی را می
را که در مواقع رو به رو شدن با پیرمرد پیش  اشبحث همیشگی

 .کشید پیش کشیدمی

 :ثریا

آخه خدایی عمو فکرش و بکنید چقدر پدر و مادرتون اون زمان  -
 .روز بودن که چنین اسم باکالسی براتون انتخاب کردنبه

 :ای کرد و گفتپیرمرد خنده

ل شما شما اولین نفری نیستی که این رو بهم میگی اما هیچکس مث -
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 .هر دفعه من رو دیده تکرار نکرده

 :های ثریا پرید و گفتلیلی میان اذیت کردن

 .شما ببخشیدش عمو -

ریا ثعمو را به تقلید از ثریا و برای اینکه احترام بگذارد گفته بود 
ای به لیلی رفت که لیلی ندید. رامسین اما در دل این حجم چشم غره

 :د و گفتاز با ادب بودن لیلی را تحسین کر

 .من عادت کردم بابا جان -

ها به سمت عمارت ها در حالی اتفاق افتاد که آنو این صحبت
رنگ و رفتند. فضا سرشار از گل های مختلف و خوشمی

تر هایی بزرگ و سر به فلک کشیده بود و چیزی که به زیبادرخت
کرد عمارتی با نمای سفید و ساده در وسط آن شدن فضا کمک می

رامسین از اواسط راه ایستاد و در حالی که کاله پشمی و  بود.
 :کرد رو به ثریا گفتمشکی رنگِ بر روی سرش را مرتب می

 .شما برید بابا جان تا منم برم به کارهام برسم -

کرد به سوی ای گفت و در حالی که لیلی را راهنمایی میثریا باشه
جاهایی از حیاط  ملیکایی رفتند که برای استقبال از آنها تا یک

 .عمارت آمده بود

الی هنوز به ملیکا نرسیده بودند اما نزدیکش شده بودند که لیلی در ح
کشید و عطر خوش اطراف را به خورد که عمیق اطراف را بو می

 :داد گفتهایش میریه

 .چه بوی خوبی میاد اینجا -

رنگ  ای بر تن کرده بود.ملیکا بلوز و شلوار تماما مشکی و پوشیده
ای شالش انقدر تیره بود که به مشکی شباهت بیشتری داشت سورمه

ریا ثاو که صدای لیلی را شنیده بود قبل از اینکه    .ایتا سورمه
 :چیزی بگوید گفت
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کنم چقدر هاست، البته اول سالم عرض میآره بوی گل و گیاه -
 .ی شما برای من آشناسچهره

ی لبخند کش داد و با ا به نشانهاش رهای صورتی و برجستهلیلی لب
 :مهربانی گفت

هایی که اینچنین بوی خوبی دارن مطمئنن زیبا هم هستن. منم گل -
 .کنم، صدای شما هم برای من به شدت آشناستسالم عرض می

های راحتی پرسی کرد و با هم به سوی مبلثریا نیز سالم و احوال
د. روی میز پر بود نی عمارت رفتند و نشستبه رنگ لیمویی گوشه
شان هایی که وقتی به همهها و شیرینی و آجیلاز انواع و اقسام میوه

 .افتادکردی آب از دهانت راه مینگاه می

نیم ساعتی بود که نشسته بودند و به خوبی لیلی و ملیکا ارتباط 
شان ذهن هر دو درگیر بود که کجا گرفته بودند؛ اما جدا از ارتباط

 .شنا بودندآچنین برای هم دند که اینهم را دیده بو

 تا اینکه ملیکا انقدر فکر کرد که ناگهان به یادآوری روزی را که
 :ای گفتلیلی به او سیلی زده بود و با صدای نسبتا بلند و شوکه

خواست وای یادم اومد شما همون دختری هستید که موتوری می -
 .کیفتون و بدزده داداش شاهرخم نذاشت

شد! خاطرات آن روز مبهوت خشک شده بود؛ هیچ باورش نمیلیلی 
اش که صدای در در ذهنش تداعی گردید و لعنتی به حافظه ضعیف

 .ملیکا از یادش رفته بود فرستاد

کردند باید بخاطر صدای پس اسم آن منفور که همه عالم ادعا می
 !جذابش خواننده شود شاهرخ بود؛ پسر خاله ثریا بود

کرد، اما لیلی که از اش تعریف میکه ثریا از خوبی همان کسی بود
کرد شاهرخ او چیزی جز تحقیر نشنیده بود؛ پس چطور ثریا ادعا می

ها که آن است. لیلی حتی در زمان دبیرستانش، آن موقعآدم خوبی
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ها کابوس دانست؛ اما شبکرد اسمش را نمیشخص تحقیرش می
 .شنیدتحقیرهایش را می

مرگ بود! آمده بود خانه کسی که مسبب  حس حال االن لیلی
 شمارش بود؟های بیناراحتی

پیچید و او های لیلی میصدای تحقیرهای آن شخص باز درون گوش
قدر غرق افکارش بود که غمگین و دلخور از آن صدای لعنتی آن

ای به زمان حال فراموش کرد جواب ملیکا را بدهد و درست لحظه
 :گفتداد و میم تکانش میپرتاب شد که ثریا محک

 لیلی چی شدی؟ چرا جواب نمیدی؟ -

 لیلی با وحشت دست ثریا را از خود جدا کرد و بعد با لحنی که سعی
 :کرد آرام باشد و در آن هیچ اثری از آشفتگی درونش نباشد گفتمی

 .خوبم ثریا جان خوبم -

 :سپس محض خالی نبودن عریضه به ملیکا گفت

ی اون روز عزیزم؛ خیلی خوشحال شدم از ببخشید بابت سیل -
 .کنمآشناییت ملیکا جان من دیگه رفع زحمت می

هایش شود صدای خواست او بیاید و باز کابوس شبلیلی نمی
 ...تحقیرهای او

 :ملیکا بهت زده گفت

در من چیزی گفتم که باعث ناراحتیت شده لیلی جان برای همین انق -
 خوای بری؟زود می

کرد. لیلی ده بود و دلیل آشفتگی لیلی را درک نمیثریا سکوت کر
 :سریع سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت

زی گفتی نه کاری کردی من فقط باید برم خونه نه شما نه چی-نه -
احترامی محسوب میشه اما یه کار ببخشید تو رو خدا میدونم بی

 .مهمی دارم باید برم خونه
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 :ثریا

 .آخه تازه اومدیم که -

 :لیلی

 .خوام واقعا ببخشیدمعذرت می -

دفعه این گونه شد. ملیکا کرد چرا لیلی یکملیکا در دل مدام فکر می
اش اما های مشکی بود. بینیدختری همانند برادرش با موها و چشم

های با او فرق داشت و دماغ قلمی مادر را به ارث برده بود و لب
ه بود اما قد کوچکش را برجسته و کوچک پدرش را از آن خود کرد

 .باز هم از مادرش گرفته بود

چه هست مربوط به آن دانست دلیل آشفته شدن لیلی هر آنثریا می
کرد به یاد روز موتوری است که ملیکا گفت و ثریا هرآنچه فکر می

آورد که لیلی برای او از همچون روزی حرف بزند. در تمام نمی
گذشت لیلی شاد بود از اینکه میاین چند دقیقه که به خداحافظی 

شاهرخ هنوز نیامده و شاهرخ سوار بر ماشین خود هر ثانیه به 
 .تر میشدجایی که لیلی بود نزدیک

به راستی که ضرب المثل تا خدا نخواهد سیبی از روی درخت 
ای که ملیکا دوباره به داخل عمارت و افتد درست بود که لحظهنمی

و ثریا و لیلی مشغول خداحافظی با  در اتاق خویش بازگشته بود
خواست آن روز لیلی بدون رامسین بودند شاهرخ آمد و خدا نمی

شنیدن صدای شاهرخ از آن در خارج شود. حال هر آنچه هم که 
 .ای نداردلیلی برای نشنیدن صدای او تالش کند باز هم فایده

 :لیلی

 .خداحافظ عمو رامسین -

 :ثریا

 .مسین باغبونخدا نگهدارتون عمو را -
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 .داد خداحافظی گفترامسین در حالی که سرش را تکان می

پس از خداحافظی گفتن رامسین، در بزرگ و مشکی طالیی عمارت 
باز شد و ماشین شاهرخ داخل آمد و آن را در قسمتی که به پارک 

ها اختصاص داده بودند پارک کرد و چون ثریا و لیلی را دیده ماشین
ها گام برداشت. کت و دن از ماشین به سمت آنبود پس از پیاده ش

 .شلوار و پیراهن تماماً مشکی پوشیده بود

های ماشین رنگش رو به سپیدی لیلی با شنیدن صدای الستیک
تفاوت رفتار کند؛ سعی گرایید. نفس عمیقی کشید و سعی کرد بی

هایش ها کابوس شبکرد به روی خود نیاورد صدای آن فرد تا مدت
 .بود

شاهرخ اما در همان نگاه اول به لطف حافظه قوی و اینکه همیشه 
 وبه ساده لیلی بود توانست او را بشناسد. لیلی دوباره هوای لطیف 

هایش داد و حاال کمی بر روی خود مسلط تمیز آنجا را به خورد ریه
 .شده بود

اش کرد تا آن مرد بی رحم پی به حاالت درونیمدام در دل دعا می
خبر از جدال درونی دوستش رو به شاهرخی که او هم ثریا بینبرد. 

همانند ثریا هیچ خبری از تنفر عمیق آن دختر نسبت به خودش 
 :نداشت گفت

 .سالم -

 :شاهرخ سری تکان داد و گفت

 .اشتیمدهر چند قبال یه آشنایی مختصری    کنی؟سالم. معرفی نمی -

تفاوتی یزی جز بینگریستی چدر آن لحظه اگر به صورت لیلی می
دیدی؛ اما امان از درون پر آشوب این دختر! اما در آن لحظه نمی

تفاوت کرد تا بیتوجه به درون پر آشوبش تمام تالشش را میلیلی بی
رو خیره روح به روبهو محکم به نظر بیاید. همانگونه که سرد و بی
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د و بود پیش از اینکه ثریا چیزی بگوید خودش با لحن به شدت سر
 :تفاوتی گفتبی

 .سالم لیلی هستم، لیلی نوریان -

  

شناسی چرا خود را به و در دل گفت تو که خیلی خوب من را می
زنی جناب. شاهرخ سری تکان داد که لیلی ندید و بعد نشناختن می

 :گفت

 .در دیدار اتفاقی دفعه قبل حال مساعدی نداشتید و شوکه بودید -

 :لیلی

 .طورهبله همین -

اهرخ به واقع بازیگر قهاری بود از درون شاد بود از دیدن ش
های ها بود تصویرش را هر از گاهی از پشت پلکدختری که مدت

تفاوتی و خونسردی نشان دید اما ظاهرش هیچ جز بیبسته می
 .دادنمی

هر از گاهی نیم نگاه کوتاهی به نگاه سرد و آمیخته به نفرت 
متوجه گشته بود که لیلی سعی  دخترک می انداخت، او به خوبی

دانست کند نفرتش را از او پنهان کند، اما دلیل این نفرت را نمیمی
گرفت، اما آدمی نبود که وجه حس خوبی نمیو از این نفرت به هیچ

دلیل یک احساس را بپرسد او به شدت منطقی بود و تا چیزی مورد 
دانست چرا لیلی با میداد؛ اما نتایید منطقش نبود به آن پر و بال نمی

کند. شاهرخی که به هیچ وجه چنین آدمی که با یک همگان فرق می
 نگاه دلش بلرزد نبود اما برای لیلی انگار همه چیز فرق داشت. با

 :تفاوتش گفتهمان لحن بی

 ثریا ماشین آوردی یا برسونمتون؟ -

 :ثریا
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 .مرسی ماشین آوردم -

 :شاهرخ

 شین چند لحظه دیگه خانم نوریان همپس لطفاً برو توی ماشین ب -
 .میان

گرفت؟ این مرد با لیلی به شدت جا خورد؛ یعنی نباید از او اجازه می
خواست با او تنها حرف او تنها چه کاری داشت؟! شاید لیلی نمی

گویند از هر چه بدت بیاید بزند که به واقع هم همینطور بود. می
ای لیلی که راست است؛ از بر آید مثال راستی است. حداقلسرت می

 .آمدآمد سرش میهرچه بدش می

  

ای گفت و رفت درون ماشین نشست در حالی که به خود ثریا باشه
داد که سر و ته جریان را حتما از لیلی بپرسد. در این قول را می

 حیاط عمارت اما شاهرخ با لحن جالبی که اولین بار در برابر لیلی
 :برد گفتآن را به کار می

های اتون رسوندم یه وسیله از وسیلهاون روز که شما رو به خونه -
 .کیفتون افتاده بود توی ماشین

اش افتاد، به یاد صدای لیلی ناخودآگاه به یاد آن روز و پریشان حالی
است و لیلی که جیغ مانند مادرش که با ترس گفته بود این چه حالی

 البته با سانسور آشنایی  همه چیز را برای آنها تعریف کرده بود،
دانست، لیلی اش با شاهرخی که حتی آن زمان نامش را هم نمیقبلی
کردند را با مادر هایی که بعضی افراد نادان او را میگاه تحقیرهیچ

 .گذاشتو پدرش و یا ثریا در میان نمی

 :لیلی

 چه وسیله ای؟ -

 :شاهرخ
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 .عکس از کودکی شما  یه -

صف کشیدند و او ناخودآگاه به یاد عکسی  اطالعات در ذهن لیلی
اش صدای اش گذاشته بود. مغز اکنون فعال شدهافتاد که درون کیف

 .کندمادر و خودش را در ذهنش با دور تند پخش می

 :لیلی)

ام چطوره؟! دیگه دارم خندی؟ مگه عکسعه مامان چرا می -
 .هاناراحت میشم

هایش جاری شده بود شمشکوه در حالی که از شدت خنده اشک از چ
 :گفت

ین وای لیلی وای لیلی این عکست یه تناقض به تمام معناست توی ا -
عکس که از بچگیته تو با یک قد کوچولو و الغر کنار حوض توی 

هات و اون یه خندی و تموم دندونحیاط قبلیمون نشستی و داری می
هنت دونه دندون وسطی که نداری مشخصه یه بستنی دستته و دور د

ات چون زیر نور خورشیدن عین طال پر از بستنیه موهای خرمایی
های سبزت با اینکه مستقیم به رو به رو خیره زنن و چشمبرق می

روح نیست و توش رنگ زندگی دیده میشه، است اما عین االن بی
اس و در کل این عکس همونطور که به طرز غیرقابل باوری بامزه

 (.یشیمتر شلخته و زشت هم دیده شینه توش یه دخبه دل می

توانست ببیند؛ اما به یاد دارد از لیلی خودش آن عکس را نمی
ای از مادرش خواسته ای که مادر گفته بود در این عکس شلختهدفعه

 بود عکس را از درون آلبوم بردارد و بعد بدون اینکه به او بگوید
ود نابود نکرده بدر کیفش قایم کرده بود تا کسی نبیند؛ اما عکس را 

او  و دلیل این نابود نکردن چیزی جز امید داشتنش به بینا شدن نبود.
 !امید داشت روزی بینا شده و بتواند آن عکس را ببینید

ها چند ثانیه شد و لیلی هر چه بیشتر به ی اینفکر کردن به همه
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هایش سرخ و کرد گونهتوصیف مادرش در رابطه با عکس فکر می
 .شدتر میسرخ

اش در آن حالت بامزه شده بود که شاهرخی که کمتر قدر چهرهآن
 .ه طوری که لیلی نشنودبصدا و آرام خندید خندید بیمی

 :ای پرسیدخبر از خنده شاهرخ سوال به شدت احمقانهلیلی بی

 شما که اون عکس و ندیدید؟ -

 :شاهرخ

 چی باعث شده فکر کنید من اون عکس رو ندیدم؟ -

 :عصبانیت و صورتی سرخ شده گفتلیلی با 

 !خواست کسی اون رو ببینهاما اون عکس من بود؛ من دلم نمی -

 :شاهرخ با بدجنسی گفت

 ام پاکش کنی؟تونی از حافظهحاال که من دیدم می -

کرد او اصال شبیه می لیلی عصبی از این پرویی او با خود فکر
خ ملکه به شدت رو کرد نیست، بز او میاهای خوبی که ثریا تعریف

 !و اعصاب خرد کن هم هست

 :با غیظ گفت

 .عکس من رو بهم بدید -

 :شاهرخ

خواید باید تون رو میاالن بهش دسترسی ندارم اگر االن عکس -
 .تون رو از اونجا بیارمصبر کنید من برم محل کارم و بعد عکس

 :وبید و گفتکها پا بر زمین لیلی عصبی همانند بچه

 ه حقی عکس من رو بردید محل کارتون؟شما به چ -

شاهرخ خونسرد و راضی از دیدن چهره بامزه، عصبی و 
 :زده دخترک گفتحرص

 تون رو در ماشین من جا گذاشتید؟شما به چه حقی عکس-
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گفت این مرد؟ مگر خوِد لیلی بار ناباور شد. چه میلیلی این
 اشین او جا بماند؟خواست عکس مضحکش در ممی

 :لیلی

 .ش شما بمونهخواست عکسم پیکه اصال دلم نمیباور کنید من -

 :شاهرخ جدی و طوری که لیلی حرف دیگری نزند گفت

دارم و تون رو بر میحاال که مونده فردا که رفتم کارخونه عکس -
تونید هر وقت ثریا رو دیدم بهش میدم، حاال هم حرفی ندارم می

 .برید

د و از دیدن ونه اذیت نکرده بوگکس را اینشاهرخ تا به حال هیچ
ها گونه نخندیده بود! همین جدید بودنکسی اینزده هیچچهره حرص

توجه به میل شدید قلبش برای ادامه دادن به اذیت بود که سبب شد بی
وقت میل قلبش را نادیده بگیرد و به حرف کردن دخترک همانند همه

 .منطق و مغزش گوش سپرد

ای پر صالبت بود که لیلی حرف اضافه لحن شاهرخ انقدر جدی و
نزند و تنها زیر لب و آرام خداحافظی بگوید، شاهرخ در جواب 

 .خداحافظی او سری تکان داد که لیلی از دیدن آن عاجز بود

کرد با اش میدانست کدام سمتی باید برود و این عصبیلیلی نمی
 :گفت اینکه خداحافظی کرده بود رو به شاهرخ دوباره و با غیظ

 من کدوم سمتی باید برم؟ -

 :شاهرخ

 .کنمتون میراهنمایی-

توجه به چهره سپس گوشه چادرش را بدون تماس با او گرفت و بی
متعجب لیلی گوشه چادرش را به سمت در کشید. دست شاهرخ با 

دست او هیچ تماسی نداشت و تنها با کشیدن گوشه چادرش آن را به 
شد به کرد و سبب میاش میعصبیکرد و این سمت در هدایت می
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این فکر کند از اویی که همیشه نابینا بودن لیلی را به سخره 
 !گرفت بعید بود این کمک رساندنمی

کرد او تغییر کرده است غافل از اینکه لیلی ساده لوحانه فکر می
راه  حقیقت چیز دیگری بود. تا دم در رسیدند و ثریا آمد و لیلی ادامه

 .رفترا با ثریا 

ها به فکری بودند. شاهرخ به وقتی ماشین به راه افتاد هر کدام از آن
آور و دست و پاگیر که نسبت به لیلی پیدا کرده فکر این حس عذاب

 بود و لیلی به فکر تغییرهای شاهرخ و ثریا به فکر پرسیدن ماجرای
شان آشنا شدن لیلی با ملیکا و شاهرخ از لیلی بود. جدا از همه افکار

های قبل همانند روحی به ها ملیکا که تمام دفعهر عمارت کایداند
رفت اما اینبار دیدِن لیلی حال دلش را خوب کرده استقبال شاهرخ می

 .بود و با لبخندی حقیقی به استقبال برادرش رفت

هایش را همانند در ماشین پدر ثریا اما ثریا با کنجکاوی پرسش
 .کاراگاهی شروع کرد

 :ثریا

 م که لیلی؟میگ -

هایش را دارد خودش سریع دانست او قصد پرسیدن سواللیلی که می
 :مقدمه گفتو بی

رفتیم خرید مسیرش رو حفظ شدم ای که همیشه با مادرم میمغازه -
و یه روز از مادرم خواهش کردم برم خرید اون هم به سختی قبول 

 رفتم موقع عبور از خیابون وقتی صدایکرد وقتی داشتم می
ها قطع شد راه افتادم که برم که از قضا یه موتوری ماشین

 ...ن آقای کایدانخواست کیفم و بزنه و ایمی

 :ثریا حرفش را قطع کرد و گفت

 !گفتی شاهرخآقای کایدان؟تو که می -
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ای به اسم لیلی از زمانی که او را شناخته بود به هیچ وجه عالقه
 .کوچک او را صدا کردن نداشت

 :لیلی

 ثریا این مهمه االن؟ واقعا مشکل تو اینه؟ -

 :گفت ای باال انداخت و خونسردثریا شانه

 .نه اما برام عجیبه ادامه بده -

 :لیلی

آقای کایدان که رفته بود برای خواهرش یه چیزی بگیره همون  -
بینه و من و با دستش کشید از لحظه این حرکت موتوری و می

رو هم فرار کرد تهش هم منجلوی موتوری اون طرف و موتوری 
 .رسوندن خونه تموم

ی راه در ثریا قانع شده سکوت را ترجیح داد. در ماشین ادامه
ها ملیکا، سکوت گذشت و این در حالی بود که در عمارت کایدان

چه را که ثریا بدون اینکه لیلی بفهمد در رابطه با عمل لیلی همه آن
رخ دلیل کارش را گفته بود را برای شاهرخ شرح داد. شاه

داد دانست اما انگار قلبش او را به سوی انجام این کار سوق مینمی
و او برای اولین بار ترجیح داد به حرف قلبش گوش بسپرد؛ پس به 

 :محض فهمیدن ماجرا پیامی با مضمون

کارای عمل لیلی رو خودم انجام میدم؛ همین امروز وکیلم رو  -
یمارستانش رو هم خودم به. کارهای فرستم بانک چشم برای قرنیمی

 .آشنا دارم انجام میدم

ای که ماشین مقابل خانه لیلی توقف برای ثریا فرستاد و درست لحظه
کرد پیام به ثریا رسید و ثریا همین که متن پیام را دید از شدت 

هیجان و خوشحالی جیغ بلندی کشید که لیلی از جای پرید و با جیغ 
 :گفت
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 یاخدا چی شد؟ -

سخت است هیچ نبینی و یک دفعه یکی زیر گوشت جیغ بلندی 
 !کنیبکشد، معلوم است که تو هم وحشت می

 :ثریا

دونستم! لیلی شاهرخ گفت کارهای عملت و انجام میده، می -
دونستم شاهرخ اینکار و انجام میده برای همین رفتیم خونشون می

 .خدایا شکرت

بیند با شادی بود لیلی نمیانقدر خوشحال شده بود که فراموش کرده 
 :گوشی را جلویش گرفت و گفت

 !ببین ببین -

 :گفت با اندوه  لحظاتی مکث کرد و با به یاد آوردن حقیقت

کارای عمل لیلی رو »خونم برات. نوشته که اصال االن خودم می -
فرستم بانک چشم برای دم، همین امروز وکیلم رو میخودم انجام می

« ارستانش رو هم خودم آشنا دارم انجام میدم.قرنیه. کارهای بیم
 هام رسیدی؟دیدی شاهرخ چه خوبه؟به حرف

در آن لحظه در لیلی هر حسی بود. حیرت، حسرت، شگفتی، 
 .افسوس، شادی و غم

کاری که از او با آن گذشته درخشانش حیرت و شگفتی برای این
بول بعید بود. حسرت و افسوس برای اینکه او این درخواست را ق

 .کردنمی

اش نیست و غم باز هم شادی برای اینکه شاهرخ حاال همانند گذشته
نهایت  پذیرفت! درست استبرای اینکه او چنین چیزی را نمی

آرزوی لیلی دیدن بود اما نه قبول ان پول از شاهرخی که یا برای 
 !داداش این کار را انجام میهای گذشتهترحم و یا برای جبران حرف

 :لیلی
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بهش بگو خودش رو تو زحمت نندازه من هیچ کدوم از اون کارها  -
 .کنمرو از اون قبول نمی

ثریا مبهوت گوشی از دستانش افتاد و با لحنی که دیگر در ان هیچ 
 :اثری از شادی نبود گفت

 ..خواد بزچی میگی لیلی؟ حواست هست؟ اون می -

 :لیلی حرفش را قطع کرد و با ناراحتی گفت

 .تیاجی به ترحم اون ندارممن اح -

 :ثریا با دفاع از شاهرخ گفت

 .ترحم نیست باور کن اون همچین آدمی نیست -

کردند در همان حال که لیلی و ثریا در مورد کارهای عمل بحث می
شاهرخ غافل از مخالفت و نفرت لیلی نسبت به خودش به وکیل خود 

ای فهیا با صدای کالپیام داده بود به دنبال قرنیه باشد. در ماشین ثر
 :گفت

کنم! مگه بزرگ ترین آرزوت دیدن نبود؟حاال لیلی درکت نمی -
 خواد این آررزو رو برآورده کنه! مشکلت چیه؟شاهرخ می

 :لیلی عاصی شده جنگی به موهایش زد و گفت

نمیتونم از اون آدم چیزی و قبول کنم؛ آدمی که باعث شد هر وقت  -
توش درس خوندم بیارن من فقط و فقط اسم دبیرستان .... رو که 

های صدای لعنتی اون تو گوشم زنگ بخوره. چه کسی دردها و غم
کنه؟ باید مثل من باشی تا بفهمی چه دردی داره من رو درک می

دار نیست! بابت چیزی که مسخره کردنت بابت چیزی که اصال خنده
م از اصال دست خودت نیست! مگه من کم درد کشیدم؟ کم اذیت میش

زنن! اون لعنتی که تو ن آتیشم میهاشوندیدن که بقیه هم با حرف
ها کابوس شب و کنی صداش تا مدتازش اینقدر خوب تعریف می

ها بی صدا اشک اومد و ساعتهاش یادم میروز من شد. تحقیر
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کرد. اون هایی که به من میزد. من رو ُخرد میریختم بابت حرفمی
خواد جبران کنه؟ جبران هاش کشت! االن میذره با حرفمن رو ذره
 !های من با اینکار اون جبران نمیشهنمیشه گریه

خواست گریه کند اما هرگاه به یاد آن روزها و تحقیرهایی که نمی
ها برای تعمیر وسایلی که خراب بود شاهرخ با آمدن به دبیرستان آن

میر کار بود دانست شاهرخی که تع. میافتاد دیوانه میشدکرد میمی
خواست هم بداند او حقیقتا از دار شده بود و نمیحال چگونه کارخانه

 .شر مربوط بود عمیقا متنفر بودچه که به آن بهر آن

های عمیق شروع ها از نفرتبزرگترین عشق»گویندمی
 .کردگویند و این را زمان به لیلی اثبات میراست می   «.اندشده

 :ثریا مبهوت گفت

 یگی لیلی؟ از چی حرف میزنی؟چی م -

لیلی دستش را روی در ماشین به حرکت اورد تا دست گیره در را 
 پیدا کند و با لمس دست گیره ان را کشید و از ماشین پیاده شد به

 :دنبال او ثریا هم سریع از ماشین پیاده شد و گفت

  

 لیلی تو رو خدا بگو جریان چیه؟ -

کرد که در عمیقا خودش را لعنت میلیلی پوزخندی زد و با اینکه 
 :هایی را گفته بود که نباید اما گفتزمان عصبانیت حرف

تونی بفهمی هایی که بهت گفتم میثریا از روی همون حرف -
ات خواستم چهره پسرخالهجریان چیه و امیدوارم که درکم کنی. نمی

ات رو پیشت خراب کنم اما شد. که نه پسر همسر اول شوهر خاله
خواستی پول عمل رو متاسفم ممنونم از اینکه به فکرم بودی و می

 .جور کنی، خداحافظ

ثریا دهانش را به قصد گفتن چیزی باز کرد اما با نفس عمیقی 
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 .سکوت را ترجیح داد و تنها خداحافظی آرامی زیر لب زمزمه کرد

هایش را کش هایش را پاک کرد و به سختی سعی کرد لبلیلی اشک
سپس از آنجایی که حوصله نداشت وقتش را صرف پیدا بیاورد؛ 

هایش کند تنها در بزرگ را پیدا کرد و ان را به کردن زنگ با دست
شدت کوبید. ثریا با همان بهت خود پس از وارد شدن لیلی به داخل 
خانه بوقی زد و به سوی خانه خودشان حرکت کرد و این در حالی 

ن و بگم اید به شاهرخ جریاحتما ب»کرد بود که با خود فکر می
 «.که میدونم اون چنین آدمی نیستمن

*** 

دخترک بیچاره دستش را جلوی دهانش گرفته بود و از ته دل زار 
میزد. حال و هوای دلش ابری بود و بارانی! مگر یک آدم چقدر 

توانست ادامه دهد بدون اشک توان داشت؟ مگر لیلی تا کجا می
ی احساسات و عواطف انسانی. همه ریختن؟ او هم آدم بود! با

 .آوردهرکس دیگری هم جای او بود دیگر کم می

پنهان کاری مادر و پدرش از یک سو و نگفتن دلیل این پنهان کاری 
چندین ساله از سوی دیگر سبب شده بود که حاال از شدت گریه 

نفسش بند بیاید! تحقیرهایی که شاهرخ در دوران دبیرستان او را 
ه یک سو و نداشتن پول عمل از سوی دیگر عوامل گری کرد ازمی

 !اکنونش بودند

ها هایش، خیس شدن گردنش را هم از شدت اشکعالوه بر گونه
کرد. همینطور هم بود و حاال عالوه بر صورتش گردنش احساس می
 .هایش تر کرده بودندرا هم اشک

دیر صدای اهنگ را بسیار کم کرده بودم تا مادر و پدرش نشنود؛ 
خواست ها احتماال خواب بودند اما لیلی باز هم نمیوقت بود و آن

هایش را ببینند! نوای غمگین آهنگ سبب میشد کسی جز خدا اشک
 !ودشهایش بر روی گونه روان که بیشتر اشک
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اتاق تاریک بود و المپ را شکوه قبل از خواب خواموش کرده بود. 
دید اما شکوه و او نمیبرای لیلی که فرقی نداشت و به هر حال 
 .کردندرضا المپ درون اتاق لیلی را روشن می

هایش پیچید و او با هر کلمه بغضهایش میصدای خواننده در گوش
 .بیش از پیش میشد

 ی خسته دالنهای خستهقسم به دل»

 ی خسته دالنقسم به قلب شکسته

 ی خسته دالنبه آه برلب نشسته

 آشنا به دل هم زبان ندارمکه من در این سینه جز غمی 

 ام در این رهگذر ز یارم نشان ندارماز او جدا مانده

 سازیام نگاه چارهام نکرده چارهببین به شام بی ستاره

 ام نوای دلنوازیام نی شکستهنخوانده با نوای خسته

 ز حسرتم آه بی ثمر بر لب تا کی یا رب تا کی

 تا کیبه خلوتم شام بی سحر یارب تا کی امشب 

 نیمه شب کالم آتشینم ای ترانه حزینم بهشنیده

 .....ز حسرتم آه بی ثمر بر لب تا کی یا رب تا کی چه کنم،

 سازیام نگاه چارهام نکرده چارهببین به شام بی ستاره

 ام نوای دلنوازیام نی شکستهنخوانده با نوای خسته

 «....قسم به دلهای

*** 

اش خود در کارخانه مادری شاهرخ بر روی صندلی چرم مشکی
نشسته بود و در حالی که تا سی دقیقه دیگر باید برای یک جلسه مهم 

آماده میشد اما مردد به عکس بامزه، زشت و شیرین لیلی چشم 
توانست این عکس شیرین و به شدت بامزه را دوخته بود! چطور می

کرد های طوالنی به آن خیره نگاه میبه ثریا بدهد؟ عکسی که ساعت
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 .اش عادت کرده بودو به حضور کاغذی

اش را محال ممکن بود که این عکس را به ثریا تحویل دهد! گوشی
از روی میز بزرگ ریاستش برداشت و از روی عکس با دوربین 

 .اش عکسی گرفت و با لبخندی حقیقی به عکس خیره شدگوشی

خب درست است که او خیلی به حریم خصوصی افراد احترام 
خدا که برای او فرق کرد! بهذاشت اما این یکی فرق میگمی
 .تر بودهایش با ارزشبرای او این عکس از تمام دارایی کرد.می

گاه چنین کاری نکرده بود آن حقیقتا اویی که در تمام عمرش هیچ
کرد! ها بالیی بر سرش آورده بود که اینچنین ناپرهیزی میچشم

ای شاهرخ چه میشد؟ شاهرخ در هسرانجام نفرت لیلی و احساس
اش رفت و با شهاب تماس گرفت؛ شهاب که قسمت مخاطبین گوشی

 .انگار بر روی گوشی افتاده بود سریعا جواب داد

 .سالم آقا -

خوام که سریعا باید سالم شهاب ببین ازت یه سری اطالعات می -
اش هم هر چی بشه همین االن به حسابت برام جور کنی، هزینه

 .خوامستم اما این اطالعات و خیلی سریع میفرمی

 خواید؟چشم آقا، اطالعات کجا رو می -

 دبیرستان ... و آدرس محل کار تمام مردهایی که حداقل یکی دو -
بار به اونجا در سال هزار و سیصد و نود و شش رفت و آمد 

 .داشتن

های اون سال این خیلی کار سخت و هزینه بریه آقا باید پرونده -
مدرسه بررسی بشه و بعد از چند تا دانش آموزهای اون سال سوال 

 .کنمکنیم اما تا شهاب و دارین غم ندارین حتما پیداش می

 چقدر به حسابت بریزم؟ -

 .فعال پنج تومن -
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وع تا چند دقیقه دیگه تو حسابته فقط یادت باشه کارت و سریع شر -
 .کنی

ه به راحتی ی آن دختر کهای خوبی براو ارتباط را قطع کرد. خواب
 .کرد دیده بودقضاوت می

*** 

های ثریا بود! در حالیکه رژ کالباسی آرایش کردن در خانه از عادت
اش با شاهرخ نیز کشید مکالمههای نازکش میرنگ را بر روی لب

 .آمدهایش به صدا در میدر گوش

ن ر دوراهایی که تو دگفت؛ از تحقیرلیلی چیزای عجیبی می - ) 
کردی از اینکه صدای تو کابوسش شدن بود از دبیرستان اون رو می

کرد و ... خیلی چیزای ها گریه میهات تا مدتاینکه بخاطر حرف
 .گفت نبودیبد از تو اما من میدونم که تو اون آدمی که لیلی می

در صدای شاهرخ هیچ اثری از تعجب نبود چرا که نفرت در نگاه 
 .درد بود و دلیل این نفرت را حاال فهمیده بولیلی را به خوبی حس ک

کار خوبی کردی که بهم خبر دادی و خوبه که حقیقت و میدونی،  -
کرد من انجام بدم بزار یکی دو راجب کارهای عمل که قبول نمی

روزی بگذره و بعد بهش بگو یه خیر ناشناس پیدا شده که حاضره 
 .انجام میدم دون اینکه بفهمه منکار و انجام بده و باین

ثریا عمیقا متعجب شده بود، شاهرخ آدم دست به خیری بود اما نه 
انقدر که خود شخص نخواهد و شاهرخ برای کمک کردن به او 

دانست از شاهرخ به او جوابی نقشه بکشد! اما هیچ نگفت چرا که می
 .رسیدنمی

 .کنیباشه حتما، بهش میگم؛ ممنونم که کمک می -

 ای مونده؟نیست، حرف دیگهنیازی به تشکر  -

 (.نه بازم ممنونم خداحافظ -
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سرش را تکان داد تا صداها دست از سرش بردارند و بعد ریمل را 
 .برداشت

اش ناگهان هایش بود که گوشیدر حال کشیدن ریمل بر روی مژه
های لیلی در مورد شاهرخ زنگ خورد و او که ذهنش درگیر حرف

ام اطراف چشمش ریملی شد! با خشم بود ناگهان از جای پرید و تم
به گوشی نگاه دوخت و با عصبانیت به سمتش خیز برداشت، نگاهی 

به صفحه موبایل انداخت؛ شماره ناشناس بود او باید تقاص ریملی 
که پخش شده بود و گند زده بود به آرایشش را از آن فرد پشت خط 

انش را گرفت با عصبانیت تماس را برقرار کرد و همین که دهمی
باز کرد برای شروع مرحله فحش دادن صدای دکتر سامان فتاحی 

 :هایش طنین انداز شددر گوش

 سالم ثریا خانوم خوبید؟ -

هایی که از شدت حرص گرد شده بود به صفحه گوشی ثریا با چشم
هایش را بر سر ها و دل مشغولیاعصابیخیره بود و ناگهان تمام بی

 .او خالی کرد

محترم چطوری بهتون حالی کنم دست از سر کچل من آقای غیر  -
کشیدین بردارید؟ بس کنید دیگه اَه خیلی خوب میشد اگر خجالت می

زدید، من چطوری به شما بفهمونم که اهل و دیگه به من زنگ نمی
 .آوره جنابها نیستم؟ چند بار بگم که بفهمید؟ خجالتاینجور دوستی

واکنش تند ثریا گوشی در  سامان از آن سوی خط مبهوت از این
 :هایش خشک شده بود؛ پس از چند لحظه با لحن آرامی گفتدست

یه ثریا خانوم باور کنید من عین بقیه نیستم! من واقعا قصدم جد -
ها بفهمن میگم یه آشنایی مختصری داشته باشیم بدون اینکه خانواده
ریم من خودر حد دو هفته یه ماه بعد که مطمئن شدیم به درد هم می

 .تونقول شرف میدم که بیام خواستگاری
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ثریا از آن سوی خط در حالی که عصبی با دستمال مرطوب آرایش 
 :کرد پوزخندی زد و گفتاش را پاک میخراب شده

که اول شما اگر بخواید بیاید خواستگاری از همین االن میاید نه این -
 .آیا نیاید بخواید یک ماه آشنا شید بعد قصد کنید که آیا بیاید

 .به خدا اگر شما دختر خوبی باشید میام -

 :ثریا با خشم غرید

ه من اصال برام اهمیتی نداره که شما میاید خواستگاری من یا ن -
ترم تون تشنه هستم بهتره تشنهاصال االن هم به اندازه کافی به خون

 .نکنید

 :کرد گفتسامان دوباره با صدایی که در آن حیرت بیداد می

 چرا؟ آخه مگه چیکار کردم؟ -

 :پرید گفتثریا با پلکی که می

 !خوره به آرایشمبتون باعث شدید گند موقعبا زنگ بی -

ای کرد به صندلی چرم سامان ابتدا جا خورد و بعد با ناباوری خنده
 :سفید خود تکیه داد و گفت

همچین اتفاق مهمی هم نیست که اونجوری اول صحبت من و  -
 .ی کردیدتخریب شخصیت

 ثریا نفهمید چرا اما ناخودآگاه به حرف او خندید و سامان خوشحال
 :از خنده او گفت

 پس پیشنهاد من و قبول کردید؟ -

 شما چرا اینجوری هستید؟ واقعا که یه ذره که به روتون بخندم -
 !شیداینقدر پررو می

 :سامان با شادی جمع بستن را کناری انداخت و با صمیمیت گفت

نم و ونم که پیشنهادم و قبول کردی ثریا، قول میدم پشیمونت نکممن -
 .اتبیام خواستگاری



 

 

 WWW.98IA3.IR 66 نودهشتیا کاربر H.noora  _چشمهایشجنگل 

 

سامان تلفن را و همین که ثریا خواست بگوید من کی قبول کردم؟ 
 .قطع کرد

 :دای سامان را در آوردهایی وق زده او ثریا با چشم

 .ممنونم که پیشنهادم و قبول کردی، ایشک -

اش به آورد و هنگام ادا در آوردن چهرهیکال ادای افراد را در م
های ظاهرش او هم دل داشت شدت بامزه میشد؛ اما جدا از سرسختی

و آیا ضربان آن دل حق نداشت برای این کارهای سامان تندتر 
 !شود؟

خواست یک ماه یا حتی یک هفته بدون اما نه حق نداشت اگر می
د شروین او را دار داشته باش اش با سامان ارتباطاطالع خانواده

 .دانستود ثریا بهتر از هر کس میخزند و این را می

ها دانست اینگونه دوستیکاش ثریا با سامان دوست نمیشد. کاش می
های ظاهری افراد را هیچ عاقبتی ندارد! کاش گول جذابیت

 .همه افراد خورد! نه تنها ثریا بلکهنمی

تمیز و شفاف رو به  ثریا کالفه دستمال مرطوب را به سوی آینه
 .رویش پرت کرد و خودش را روی تخت بنفش خود انداخت

دانست سامان از کجا شماره تلفنش را پیدا کرده و به آن فکر هم نمی
 اش را پیدا کرده بود؟کرد؛ مگر مهم بود وقتی که دیگر شمارهنمی

ای در ذهنش زده همچنان در حال فکر کردن بود که ناگهان جرقه
کرد. یعنی ! دختر عمویش که در مطب سامان کار میشد. مینا

هایی گرد شده اش را به سامان داده باشد؟ با چشمممکن بود او شماره
در قسمت مخاطبین گوشی هوشمندش رفت و با مینا تماس گرفت. 
 :پس از گذشت چند ثانیه صدای سرحال مینا در گوش هایش پیچید

 سالم ثریا خوبی دختر؟ -

خانوم مرسی من خوبم تو هم که ماشاءهللا صدات داد سالم مینا  -
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 .میزنه عالی هستی

 :ای کرد و گفتمینا خنده

ه خب بدو کارت و بگو یه عالمه آدم اینجا وایستادن نوبتشون بش -
 .بعد من دارم با تو حرف میزنم

 :ثریا جدی گفت

 مینا تو شماره من و دادی به اون جناب دکتر؟ -

مسخر آمیزی گفت. از آن سوی خط هیچ جناب دکتر را با لحن ت
 :صدایی نیامد که ثریا گفت

 .پس تو دادی -

 :تند گفت -مینا تند

دادم برای کارم بد میشد، تو ببین باور کن رئیسم بود اگر بهش نمی -
رو خدا من و ببخش ثریا میدونم شرایطت بده میدونم شروین خیلی 

 خودم برات حساسه اما میتونی یه سیم کارت دیگه بگیری اصال
 ...میگ

  :ثریا کالفه حرفش را قطع کرد و گفت

کنم فقط خوام که برام سیم کارت بگیری، میدونم درکت مینمی -
 .خواستم بدونم تو دادی یا نه که فهمیدم بله شما شماره من و دادیمی

مینا با لحنی شرمنده گوشی را بر روی بلندگو گذاشت تا عینکش را 
 :کند با پارچه مخصوص تمیز

 .بازم شرمنده -

 :ثریا آهی کشید و گفت

 ...دشمنت شرمنده -

مکثی کرد و بعد حرفی را به زبان آورد که انتهای آن برایش 
 !های متفاوت رغم میزدسرنوشتی سرشار از حس

 شناسی؟این آقای سامان فتاحی رو چقدر می -



 

 

 WWW.98IA3.IR 68 نودهشتیا کاربر H.noora  _چشمهایشجنگل 

 

 :مینا از ان سوی خط مبهوت ماند و بعد گفت

؟ ثریا اگر ازش ندیدم مرد خوبیه. چطور که من چیز بدیاون -
 !هابخوای باهاش دوست بشی و شروین بفهمه دارت میزنه

 :ثریا کالفه سری تکان داد و گفت

ه، میدونم میدونم اما خیلی پسر خوبی معلوم میشه، قیافه که دار -
خوام؟ میگه یه مدت پنهانی دکتر هم که هست دیگه من مگه چی می

 .امبعد بیاد خواستگاریبا هم حرف بزنیم تا 

دانست کرد این ثریای احساسی شده. کاش میکاش اینکار را نمی
 .اینکار عاقبتی نخواهد داشت

 
 پایان فصل اول (

 
 

 *فصل دوم*
 

مینا با احساس خفگی شدیدی که آثار دو ماسکی بود که برای 
های سفید رنگ را رعایت کرونا زده بود، با کالفگی یکی از ماسک

کنندگان که هر کدام مشکل خود کشید و نگاهی به انبوه مراجعهپایین 
 :ای باال انداخت و گفترا داشتند انداخت. از پشت تلفن شانه

هر جور خودت میدونی من که از واکنش شروین بهت گفتم بازم  -
کنی بکن. ثریا من واقعا باید قطع کنم کاری خودت هرکار می

 نداری؟

 .داحافظنه ببخشید مزاحمت شدم خ -

 .قربونت خداحافظ -

ثریا تماس را قطع کرد و غرق در دنیای شک و تردید در آخر 
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های خوب خاطر شروین موقعیتتصمیم گرفت یک بار هم که شده به
 .اش را از دست ندهدزندگی

*** 

تر شده بودند. یک روز گذشت و ثریا و سامان حاال با هم صمیمی
خواست کارهای عمل را شاهرخ میثریا به مادر لیلی خبر داد که 

و شهاب هنوز هم   انجام دهد اما لیلی نگذاشت. دو روز گذشت
دنبال پیدا کردن آنچه بود که شاهرخ از او خواسته بود و ملیکایی به

 .کرداش فکر میکه این روزها بیشتر به خاطرات تلخ گذشته

ین های مختلف بود و در تمام اسه روز گذشت و لیلی غرق در حس
سه روز اصرارهای مادر و پدرش را در رابطه با قبول اینکه 

ها شاهرخ کارهای عمل را انجام دهد نادیده گرفت و در آخر آن
های شاهرخ در قدر اصرار کردند که ناگزیر شد به گفتن بدیآن

خواستند طبق قرارشان برای حقش و امروز ثریا و لیلی می
ی شاهرخ را به بود امروز گفته خوانی بروند و ثریا قصد کردهکتاب

خواست بگوید خیر ناشناسی پیدا شده که لیلی برساند؛ امروز می
 !کندهای عمل تو را پرداخت میهزینه

لیلی در خانه خودشان با کمک مادرش آماده میشد و ثریا در خانه 
اندیشید برای کرد به این میخودشان در حالی که آرایش محوی می

نه از سد محکمی چون شروین چگونه گذر کند؛ بیرون رفتن از خا
 .وقتی کامال حاضر شد به سوی در اتاقش رفت و آن را باز کرد

شروین رو به روی تلویزیون نشسته و با هیجان فوتبال تماشا 
کرد. پدرش فروشگاه بود و مادرش به دلیل سردرد قرصی می

ک شد و خورده و خیلی عمیق خوابیده بود. به آرامی به شروین نزدی
اش گذاشت؛ شروین به سوی او باز گشت و دست بر روی شانه

 :چون او را حاضر و آماده دید با اخم گفت

 کجا به سالمتی؟ -
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 :ثریا لبخند ژکوندی زد و گفت

 .خوایم بریم کتاب بخونیمبا لیلی می -

 :شروین با ظاهری آرام سری تکان داد و گفت

 رین کتاب بخونین؟وقت کجا میاون -

 :یا با همان لبخند ژکوند گفتثر

 ... ام خب میریم یه پارک خلوت و -

 :شروین با خشم حرفش را قطع کرد و گفت

رید پارک کتاب بخونید، همین االن به اون کنید میشما غلط می -
 .دختره زنگ بزن و بگو من هیچ جا نمیام

 :ثریا عصبی سری تکان داد و با لحنی محکم گفت

 ...ه اسمش هم لیلاون دختره اسم دار -

 :شروین عصبی و با پوزخند حرفش را قطع کرد و گفت

 الزم نیست تو معلم اخالق بشی اینجا برای من، همین االن زنگ -
 .بزن بهش بگو که نمیای

گرفت ای لرزان که از بغض در گلویش سر چشمه میثریا با چانه
 :گفت

می؟ داری فهشروین تو با این کارهات داری من و عذاب میدی می -
  !کنیام میروانی

 حاال دیگه من نفهم شدم؟ -

 :و چون ثریا هیچ نگفت با صدای بلندتری گفت

 خون گرفتی؟چرا خفه -

 :هایش کمی التماس بخشید و با لحن نرمی گفتثریا به چشم

 !کنمشروین بزار برم، خواهش می -

 :گرداند گفتشروین در حالی که سرش را به سمت تلویزیون برمی
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اتون یه جورین تا یکم آزادی بهتون داده بشه ها همهشما زن -
 !ذارم خواهرم عوضی بشهشید و من نمیعوضی می

دت حرص بود با صدای شنفسی که از  -بار با خشم و نفسثریا این
 :نسبتاً بلندی فریاد زد

فهمی؟ اصال ها توهین کنی؛ حق نداری! میتو حق نداری به خانوم -
 !یاین حق و ندار

 :شروین با نیشخند ابرویش را باال انداخت و گفت

حقیقت تلخه ثریا خانوم و تو   اونوقت کی این حق و بهم نمیده؟ تو؟ -
 .با شنیدن حقیقت اینطوری شدی

 :ثریا با پوزخندی زهرآگین نیش خود را زد

کنی همه مثل اون نه شروین تو یه بدبخِت بیشعوری که فکر می -
آشغال و عوضی و نامرد هستن نه شروین خان نامزد احمق خودت 

اگر لیندا خیانت کرد فرزام هم خیانت کرد! پس اگر اینطوریه شما 
 .مردا هم عوضی هستید شروین خان

های گشاد شده و صورتی که از حرص کبود شده بود شروین با چشم
به ثریا خیره بود و ثریا که انگار امروز قصد کرده بود همه 

 :بر زبان بیاورد با تمسخر گفت های دلش راحرف

حقته باید از شدت حرص   چیه؟ عصبی شدی؟ حقیقت تلخه نه؟ -
ها توهین نکنی، هرچی به خودم توهین بمیری تا تو باشی و به خانوم

کنم مقابله به کردی هیچی نگفتم اما این یکی رو دیگه سکوت نمی
ی ی عوضها عین اون لینداکنم. باید بفهمی همه زنمثل می
 .نیستن، نیستن  نیستن،

شروین با خشم از جای برخواست و ثریا نشسته روی مبل از پایین 
به او خیره شد که ناگهان شروین دست انداخت و در حالی که 

کشید به سمت در اتاقش ترین شکل ممکن میبازویش را به وحشیانه
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ه آن را برد، تقالهای ثریا هم راه به جایی نبرد و در آخر با شدت ب
تلو کنان بر زمین و بر روی فرش -داخل اتاق هل داده شد و تلو

 .الکی رنگ کف اتاق افتاد

تاپ سفید ثریا رفت و آن را از روی میز شروین به سوی لپ
اش درون آن بود را از او گرفت و برداشت سپس کیفش که گوشی

 :گفتدری که قفل شد و صدای عصبی شروین که می

تر از خودت چطوری ا یاد بگیری با بزرگقدر اونجا بمون تاون -
 !حرف بزنی

ثریا با خشم و دلی شکسته از جای برخواست و مشت به در کوبید و 
 :فریاد زد

کنی اگر من و زندانی کنی چیزی درست میشه؟ احمق فکر می -
های خوبی میشن؟ نه نمیشن تو فقط گردن و بچهفرزام و لیندا برمی

ی. آخه بیشعور چرا حالیت نمیشه من داری خودت و من و آزار مید
 !خواهرتم نه اون لیندای عوضی

صدای فریادهایش انقدر بلند بود که مادرش از خواب بیدار شد و 
های ثریا را همین که شروین خونسرد را دید و مشت به در کوفتن

دید با وحشت دستش را بر گونه کوفت و با صدایی که بر اثر 
 :آلود بود گفت ها دورکه و خوابخوردن قرص

 شده؟شروین چی -

 :دتوجه به مادرش داد زثریا از درون اتاق بی

کنی شروین بیا تر از خودت و اذیت میخیلی بدبختی که یه ضعیف -
 .در و باز کن

 :ای که کرد فریاد زدشروین با دندان قروچه

 !خفه شو تا نیومدم لهت کنم -

قرص و خواب از او شیال مادر شروین و ثریا که حاال کمی آثار 
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 :دور شده بود با خشم به بازوی شروین کوفت و گفت

 شروین این چه کاریه؟ چرا در و روی خواهرت قفل کردی؟ -

 :ثریا با خشم و صورتی سرخ شده داد زد

کنه تو درو باز کن، با لیلی قرار این آدم نیست مامان در و باز نمی -
 .دارم االن منتظرمه زشته

 :تکرد دستوری باشد گفسعی می شیال با لحنی که

شروین کلید و بده در و روش باز کنم بره به قرارش با لیلی  -
 .برسه

شروین کالفه دستی به پشت گردنش کشید و خود را بر روی کاناپه 
 :ای رنگ پرت کرد و گفتفیروزه

 مامان شما همین کارها رو کردین که انقدر پرو شده میره پارک -
 .م که خر فرض کردهمثال کتاب بخونه من

در حالی که شیال و شروین در جر و بحث برای باز کردن در اتاق 
 :ثریا بودند، لیلی در خانه خودشان با نگرانی خطاب به مادرش گفت

مامان چرا دیر کرد؟ نگرانشم تصادفی چیزی نکرده باشه خدایی  -
 !نکرده

 :شکوه سریع اخمی کرد و گفت

 .خدانکنهزبونت و گاز بگیر دختر  -

و این در حالی بود که شروین رضایت نداد برای باز کردن اتاق 
ثریا و شیال با گرفتن گوشی ثریا از شروین با لیلی تماس گرفت. 

شکوه خانم با شنیدن صدای تلفن به سوی آن رفت و با دیدن شماره 
ثریا تماس را برقرار کرد و آن را در گوش لیلی گذاشت. پیش از 

 :بگوید لیلی سریع و با لحن نگرانی گفت انکه شیال چیزی

 !نیخدا مردم از نگراثریا کجا موندی تو؟ به -

 :شیال از آن سوی خط به آرامی و لحنی که کمی گرفته بود گفت
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 سالم دخترم خوبی؟ مامان اینا خوبن؟ -

 :لیلی که حاال نگرانی اش بیشتر شده بود گفت

ریا وبن، اونجا چطور؟ ثعه سالم خاله شمایین؟ ممنون اینجا همه خ -
 خوبه؟

اق آره خاله جان خوبه فقط یکم با شروین بحثش شد و شروین تو ات -
زندانیش کرد. پدرش که از سرکار بیاد خونه حتما از اون تو درش 

کنه دیگه برای میاریم ولی االن این پسر به حرف من گوش نمی
 .تونه بیادهمینه که امروز ثریا نمی

کرد تا لحن ا فشرده گشت و در حالی که تالش میقلب لیلی برای ثری
 :صدایش لرزان نباشد به آرامی گفت

 .ممنون که از نگرانی درم آوردید خاله. دیگه مزاحمتون نمیشم -

 .خداحافظ خاله جان -

 .خداحافظ -

پس از قطع ارتباط شیال همین که خواست گوشی را خاموش کند 
ش سامان آمد که او با دیدن پیامی برای ثریا با نام مخاطبی به نام

 .مات ماند

 :سامان

رم سالم خانومی خوبی؟ چرا نمیای ثریا؟ من اینجا چشم انتظار دا -
 !بینمکنم اما تو رو نمیاز پنجره توی پارک و رصد می

لرزید و عرق سردی از کمرش جاری شده بود. های شیال میدست
عا پیام را پاک سری  .هد که درست باشدددانست چه کاری انجام نمی

داد برای اینکه او دیگر کرد و چون گوشی را باید به شروین می
 :پیامی نفرستد برایش پیامی با مضمون

و تحت هیچ شرایطی بهم پیام نده، توی موقعیت خیلی بدی هستم، ت -
 .رو خدا هیچ پیامی ندی
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 .ارسال کرد

ودی حق کرد! مثل اینکه تا حدباید بیشتر حواسش را به ثریا جمع می
دانست اگر بخواهد به گفت. میبا شروین بود؛ اما به شروین نباید می

کشد. هر چند تلخ اما انتقام لیندا را شروین بگوید شروین ثریا را می
شد با گفتن گرفت. شیال مادر بود و دلش راضی نمیاز ثریا می

 .حقیقت دخترکش را به کشتن دهد

*** 

فری لیلی زد و ی رنگ و فرای بر روی موهای خرمایرضا بوسه
 :گفت

 !چند وقته که همش توی اتاقت هستی بابا از ما فراری شدی -

لیلی لبخند لرزانی زد و آرام و دلجویانه ببخشیدی زیر لب زمزمه 
 :کرد. رضا دوباره دستی بر سر لیلی کشید و گفت

 هات ناراحتی لیلی؟خاطر موضوع چشمبه -

 :لیلی آهی کشید و گفت

کاری رو فراموش کنم نمیشه، کنم تا این پنهانهر کاری می بابا من -
دارم باید دلیل این پنهان کاری رو بدونم یا نه؟ یعنی من حق این رو ن

 همه سال یه همچین دروغی به من گفتید؟که بدونم چرا این

 :هایی غرق در عذاب گفترضا آهی کشید و با اندوه و چشم

 .بدتر میشه، خیلی بدتر باور کن اگر بدونی حالت از این -

 :لیلی با اصرار و تاکید سرش را تکان داد و گفت

 .مونهای برام نمیمهم نیست مهم اینه که هیچ شبهه -

 .شبهه بمونه خیلی بهتره -

رضا این را گفت و پشت بندش شکوه برای عوض کردن بحث به 
 :یاری همسرش شتافت و خطاب به رضا گفت

 .تلفن زن داداشت بود -
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 :اش شده بود. رضا گفتمنظور شکوه تلفنی بود که به گوشی

 گفت؟خب چی می -

 :شکوه با لبخند گفت

 .برای شب شام دعوتمون کرد منم قبول کردم -

دانست ممکن است هایی که میقلب لیلی عمیقا فشرده گشت از تحقیر
 .امشب متحمل شود

 :رضا با نیم نگاهی به لیلی گفت

 .ریممیخب اگر لیلی نخواد ن -

لیلی آدم خودخواهی نبود که بخاطر آسایش خودش دیدار با دیگران 
را از پدر و مادرش بگیرد از همین رو با لحنی به ظاهر راضی 

 :لبخند گشادی بر لب نشاند و گفت

 .ریمنه چرا نخوام؟ می -

*** 

 در تمام مدتی که گوشی و لپ تاپ ثریا در دستان شروین بود شیال و
ترسیدند از اینکه سامان پیامی بدهد و رار نداشتند. میثریا آرام و ق

وای از آن زمان که شروین آن پیام را ببیند، اما سرنوشت زندگی 
اش آنها را طوری رقم زده بود که شروین در این نقطه از زندگی

به  هیچ از آن ماجرا نداند. شیال پنهانی و به آرامی از پشت در اتاق
ن ه و بعدا با او کارها خواهد داشت! از آثریا گفت ماجرا را فهمید

 .کردای کرده بود که اعماق دلت را خالی میهای مادرانهتهدید

پدر ثریا که از سرکار به خانه آمد، ثریا را از اتاق آزاد کرد و 
شروین یقیتا قدرت مبارزه با پدرش را دیگر نداشت. شیال تصمیم 

و خود با ثریا حرف  گرفته بود ماجرا را به همسر و پسرش نگوید
بزند و این ماجرا را به پایان برساند. از نظرش این کار درست بود 

های متعصبی هستند و ممکن دانست همسر و پسرش آدمچرا که می
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است با فهمیدن حقیقت ثریا را از همه چیز و همه کس محروم کنند؛ 
م از ماند این بود که آیا لیلی های که برای شیال باقی میاما شبهه

 ماجرا باخبر است؟

دانست. سامان اما در هر چند با شناختی که از لیلی داشت بعید می
تمام این مدت نگران ثریا بود، دختری که در مدت بسیار کمی در 

 .دلش جا باز کرده بود و روز و شبش حاال با فکر به او سپری میشد

به و درست زمانی که خانواده لیلی مشغول حاضر شدن برای رفتن 
مهمانی بودند جایی در اطراف شهر در عمارتی بزرگ با ظاهری 

تر از هر زشتی فرزام با شک و دودلی دستش زیبا و باطنی زشت
 .اش اردشیر کوبیدرا باال برد و بر در اتاق مشکی رئیس

هایش پیچید در را باز صدای بیا توی زمخت اردشیر که در گوش
ی وسایل نمای اتاق و همه کرد و وارد اتاق تماماً مشکی آن شد.

روی در بر روی میز درون آن تماماً مشکی بود و اردشیر روبه
بزرگ و مجلل خویش نشسته و با خونسردی رعب آوری سیگار 

دستش اشاره کرد جلوتر  کرد و با کشید. با دیدن فرزام اخمیمی
 .برود و فرزام با سری به زیر افتاده جلو رفت

همیشه در هم و دماغ گوشتی و صورت های اردشیر با همان اخم
اش که تنها ظاهری بامزه داشت و دارای باطنی پلید بود گرد و بامزه

 :گفت

 بگو فرزام چی شده؟ -

دیدند به او لقبی چون مرد همه افرادی که تنها ظاهر اردشیر را می
ی های این اتفاق چهرهدادند و یکی از علتمهربان و ... می

ی برای افراد همین چهره بامزه پس از گذشت مدتاش بود؛ اما بامزه
 سراسر زشتی و پلیدی میشد چرا که آنها تاثیر ذات و جبر زندگی را

دانستند او یک روانی به شدند و میبر اخالق و رفتارش شاهد می
 .تمام معنا است
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ی بامزه تمام فرزام که حاال با دیدن این مرد ترسناک با چهره
 :بود با لکنت گفت شجاعتش را از دست داد

یگه میگم که... قربان.. این دختره لیندا، هر چی.. بهش.. میگم د -
دور و ور من نپلک.. باز بیخیال نمیشه. شما که در جری..انید من 

 ... ازدواج کنمام.خوام با دختر خالهمی

اردشیر ابرویی باال انداخت و با صورتی خونسرد اما لحن عصبی و 
 :فتبه شدت رعب آوری گ

خیال طی کردی و گفتی این دختره خنگه قدر بیاون موقع که اون  -
 .کردیفهمه و اون فهمید باید فکر این جاهاش رو مینمی

کرد مظلومانه باشد با ترس بزاق فرزام با صدای آرامی که سعی می
 :تر افتاده بود گفتدهانش را قورت داد و با سری که پایین

ه رفتم دستشویی این بادیگارد جدیده هم کآقا تقصیر من چیه من  -
کنه ببینه پشت خط خود طرفه یا برای یکی زنگ میزنه نگاه نمی

یکی دیگه همینطور یه بند حرف میزنه بعدم که صدای بادیگارد و 
 شنید فهمید یه هدفی پشت نزدیک شدن به ملیکا بوده؛ من بهش نگفتم

 .که آقا همش تقصیر بادیگارده

ای کرد و سیبی از درون ظرف سرشار از روچهاردشیر دندان ق
میوه برداشت و محکم به سوی او پرت کرد که سیب با شدت به 

چشمش خورد و بعد پایین و بر روی کفِش اسپرت طوسی و 
اش افتاد. چشم فرزام به شدت درد گرفت اما حتی جرات مشکی

ای از آن درد نداشت دستش را بر روی چشمش بگذارد تا بلکه ذره
 .حشتناک کاسته شودو

کار از این   ترسید با اینکار حکم مرگ خودش را صادر کند،می 
با اینکه به این کارهای او عادت داشت اما هیچ  .اردشیر بعید نبود

با سری پایین افتاده به صدای تهدید آمیز   .گاه برایش عادی نمیشد
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 .اردشیر گوش سپرد

ها رفحبهت گفتم با گفتن این هزار بار این و بهم گفتی نفله و منم  -
ات خوای با دخترخالهتونی گناه خودت و بپوشونی! خیلی هم مینمی

اس وای به حالت ازدواج کنی لیندا رو خالصش کن اما تا وقتی زنده
ای حرفی اگر برنجونیش که اگر به ملیکا، شاهرخ و یا هر خر دیگه

 .ردکونی که دروغ نمیگم مکنم فرزام! میدبزنه نصفت می

های فرزام گرد شده و ضربان قلبش افزایش پیدا کرده بود. چشم
کرد هر لحظه ممکن است هایش یخ کرده بود و احساس میدست
جا پس بیفتد. کشتن یک آدم؟ نه محال ممکن بود که او چنین همین

ک کاری را انجام دهد، هر چقدر که تا به حال َپستی کرده بود جان ی
توانست ز طرفی روی حرف اردشیر هم نمیآدم را نگرفته بود؛ ا

حرفی بزند. میان سردرگمی بود که با صدای داد وحشتناک و فوق 
 .العاده بلند اردشیر از جای پرید

شیرفهم شد مردک؟ دیگه هم سر این موضوعات مسخره مزاحم  -
من نمیشی حاال هم هری برو بیرون، از دیدن ریختت حالت تهوع 

 .گرفتم

ی تکان داد و سریع اتاق او را ترک کرد و این فرزام با ترس سر
اش صبا یک دم رهایش های دختر خالهدر حالی بود که تصویر چشم

 کشید؟و میکرد! یعنی باید دست از انمی

*** 

ثریا بر روی صندلی نشسته و زیر چشمی به چهره متأسف مادرش 
 .کردنگاه می

 :شیال با غیض و چشم غره گفت

ها عاقبت خوبی نداره تو میگم اینجور دوستی حاال من هر چی به -
 !تو حالیت نمیشه و میگی نه اون اینجوری نیست
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 :ثریا با دفاع از سامان گفت

مامان چون که نیست. اون خیلی پسر خوب و مهربونیه اصال  -
ای بهت دست نمیده، من به اون کنی هیچ حس منفینگاهش که می

مطمئن باشید میاد توی همین چند روز عالقه پیدا کردم! 
 !خواستگاریم، مطمئن باشید

 :شیال با غصه لب گزید و گفت

 .مطمئن نیستم، ثریا مطمئن نیستم و تو هم که حرف حالیت نیست -

ثریا از جای برخواست و نزدیک مادرش شد و در حالی که او را 
 :گرفت گفتدر آغوش می

یاد ه دیگه نمامان میشه به بابا و شروین نگی؟ اصال اگر تا دو ما -
 .خواستگاریم من خودم دیگه اسمش هم نمیارم

های ثریا را از دورش باز شیال با سردی سری تکان داد و دست
ای هم جز این نداشت! کرد و بی حرف از اتاق خارج شد. چاره

 .دادنداحساسات مادرانه به او اجازه درست اندیشیدن را نمی

 :از زبان لیلی

گ النگوهای زن عمو را شنیدم و بعد نجیری -ابتدا صدای جیرینگ
 :گفتصدای پر غرورش را که با ناز و عشوه می

راستش امشب دو تا صحبت داشتم یکیش رو مجید )عموم( میدونه  -
یکیش و نه اول اونی رو میگم که مجیدم اطالع داره، حقیقتش یه 
نه خواستگار پولدار برای شیرین اومده، یه هفته دیگه مراسم بله برو

 .تم به شما هم بگم که بیاینگف

 :گویدمادر با صدایی شاد می

 .خیلی هم عالی ان شاءهللا که پسر خوب و باجنمی باشه -

 :پدر

 .مبارک باشه عمو جون حتما میایم -
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 :پیچدهایم میصدای سرشار از خجالت شیرین در گوش

 .مرسی عمو -

 :زن عمو

 .خب بریم سراغ موضوع مهم دوم -

 :گویدشوکه است وقتی که میصدای عمو کمی 

 چه موضوع مهمی که من ازش اطالع ندارم خانوم؟ -

اتون بفهمین. راستش این خواستگار شیرین یه االن میگم که همه -
رسه عمویی داره که کارمند بانکه، خداروشکر دستش به دهنش می

د و دو تا بچه داره یه دختر یه پسر، دوقلو هستن و سه سالشونه مجی
 دیدیش چه پسر خوبیه نه؟تو که 

اش خوام قضاوت کنم خانوم ولی همچین به چهره و قیافهمن نمی -
 .خوره خوب باشهنمی

تواند با ما داشته باشد یعنی عموی خواستگار شیرین چه ارتباطی می
گوید؟ حاال با این میزان از که زن عمو این را دارد به ما می

برم به سخنان پدر یپی مصبری که به سراغم آمده کنجکاوی و بی
 .گوید مادر عجول بودنش را به من هم ارث داده استکه می

نخیر از روی قیافه که نمیشه تشخیص داد خوبه یا بد باید  -
 .شناختش

شود. هایشان را ببینم اما افسوس که نمیعجیب دوست داشتم چهره
 کردم که اگر عالوه بر نابینا بودنها به این فکر میبعضی وقت

کنم ناشنوا هم بوده چه میشد؟ هربار که به این موضوع فکر می
کنم قلبم برای کسانی که هم نابینا و هم ناشنوا هستند آتش احساس می

 .گیردمی

 .شودبا صدای مادر حواسم جمع این اطراف می

 .اش و بگو نسرین جونادامه -
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واال از خانومش یه دو سه ماهی هست طالق گرفته مثل اینکه  -
تفاهم نداشتن، من رو که دید گفت ببین دور و اطرافت دختر خوب 

اش رو هم داد خوام بگیرمش، شمارهکجاست به من معرفی کن می
که میگم این پسر خوبیه، کارمند هم که هست بهش خبر بدم. من

که نگفت دختره رسه برای لیلی عالیه! اوندستش هم که به دهنش می
هش اصرار کنم شاید بیاد لیلی رو کور باشه اما خب من میگم ب

 !بگیره

شود و جان؟ اشتباه شنیدم؟ چه شد دقیقاً؟لبخند روی لبم خشک می
شود و من در تقالی از بین بردن دهانم به سان صحرایی بی آب می

ای دهم اما مگر فایدی دهانم را قورت میاین صحرا بزاق نداشته
کند و در گوشم می هایم شروع به لرزشکنم دستدارد؟ احساس می
کنم قلبم از شدت ناراحتی دیگر شنوم. حس میسوت بلندی را می

شود و بعد به ام حبس میای در سینهزند، نفس برای لحظهنمی
هایی که احتماالً یکباره با شدت اکسیژن محیط و بوی قورمه سبزی

 .کشمزن عمو برای شام درست کرده است را به مشام می

داشتم که برای اینکه مردی با دو بچه به مگر من چند سال 
خواست التماس کند؟! خدایا خواستگاری من بیاید زن عمو می

اند؟ از کی تا این حد به راحتی هایت از کی در این حد نامرد شدهآدم
 شکنند؟دل می

های بلند و عصبانی پدر و صدای پر از بغض مادر را صدای نفس
 :شنوممی

ها چرا؟ مگه بچه من چشه که اینطور لقمه نسرین خانم شما دیگه -
 فاهم نداشتن؟گیری؟ بعد چهار سال تبراش می

کنم اکنون نلرز، نگذار ام التماس میگوید و من به چانهمادر می
 .جلوی این آدم به گریه بیفتم

 :شکنددار دل میزن عمو با صدایی پر سیاست و نیش و کنایه
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بین باشیم هیچکس خواستگاری شکوه خانوم جان بهتره یکم واقع  -
 .یه دختر کور نمیاد

های قلبم کم نکرد. بار غمحتی صدای تشر عمو هم چیزی از کوله
گاه گوشم چنین مردم تا دیگر هیچکاش میشد همین االن می

 تحقیرهایی را نشنود. بخدا که این انصاف نبود. نابینا بودم درست
ام که نابینا ودم خواستهخشد برای زخم زدن! مگر اما این دلیلی نمی

کشم؟ شوم؟ مگر ندیدنم دست من است؟ مگر من از ندیدن رنج نمی
بخدا که هزاران بار در زمان تحقیرهای دیگران مرده و زنده شدم. 

  وهر هستم؟شکند من به دنبال چرا زن عمو فکر می

گونه که آن های زن عمو در حال خفه کردنم بود! همانتحقیر حرف
 .کردترم میرکار با تحقیرهایش هر بار خفهمرِد تعمی

دست گرم مادر دستم را فشرد و صدای پر از خشم پدر اندکی تنها 
 .قرارم، قرار بخشیداندکی به دل بی

زن داداش بهتره مواظب حرف زدنتون باشید. دختر من پدری  -
کنم به اندازه کافی شب داره که عین شیر پشتشه. داداش فکر می

 .، خانوم، لیلی پاشین که بریمنشینی کردیم

خیزم و حتی شنیدن صدای زن عمو هم به قلبم نیشتر سریعاً برمی
 :زندمی

 ...خوره آقا رضا بفرمچرا بهتون بر می -

کند و عمو با صدای پر از خشمش حرف زن عمو را قطع می
 :گویدمی

زنه شما که بزرگی به دل داداش این زن حرف مفت زیاد می -
ی جان عمو ناراحت نباش. اصال زن عموت خودش هم نگیر، لیل

 .پشیمونه بفرمایید بشینید

کنم پدر نشستن را قبول نکند، هوای آنجا قصد در دل مرتب دعا می
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توانم آن هوای خفقان آور را تحمل خفه کردنم را دارد و دیگر نمی
اند و ها بدترین بوی دنیا شدهکنم بوی قورمه سبزیکنم. احساس می

توانستم ام میل شدیدی به خالی کردن محتوایش دارد. کاش میمعده
 .ها و تحقیرهای دیگران را هم باال بیاورمگونه دردها و رنجاین

شوم از اینکه قرار است از زند شاد میپدر که باز هم ساز رفتن می
آن خانه بیرون برویم، سر انجام میان اصرارهای عمو و قبول 

رویم. ماشینی نداریم شان بیرون میز خانههای مادر و پدر انکردن
شویم، خدا رویم و از آنجا سوار تاکسی میو تا سر خیابان پیاده می

کنم تا که به درون خانه برسیم نه مادر و نه پدر هیچ را شکر می
 .گویندنمی

گذارم سریعا مسیر اتاق را که حفظ هستم به داخل خانه که پای می
 :گویدصدایی شکسته میکنم که پدر با طی می

 لیلی دخترم؟ -

دانم که گوید اما من حرف پشت همین دو کلمه را میتنها دو کلمه می
 :گویمکنم و با لبخندی غمناک میباز هم غم درونم را پنهان می

های تلخ زندگیم نقشی نداشتم. توی این من توی هیچ کدوم از اتفاق -
ره شما که هنوز هم ادامه دا همه سال نابینا بودنم! توی پنهان کاری

گذرونم! توی و من هر لحظه از زندگیم و با یه دنیا پریشونی می
های تلخ زندگیم. یعنی این حق رو تحقیرهای اطرافیان! و همه اتفاق

 های تلخ عزاداری کنم؟هم ندارم که تنهایی برای این اتفاق

و دستم را  کنمتاقم قدم تند میکنند، به سمت اها سکوت میو چون آن
دهم تا جای دستگیره را پیدا کنم، بعد از پیدا کمی روی در تکان می

کشم و خود را کردن جای دستگیره آن را سریعاً به سمت پایین می
 .اندازمدر اتاق می

آرام با تکیه به در به سمت پایین سر -بندم آرامدر را که می
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هایم گونه کنم و بعد خیس شدنخورم، هجوم اشک را احساس میمی
 .را

زنم، دهم و خاموش زار میدستم را با شدت بر روی دهانم فشار می
لعنت به این افکار مزخرفی که اگر شخصی خدایی نکرده ناشنوا، 

او  نابینا و یا ناتوان از حرف زدن باشد او را به این بهانه که کسی
 .دهنده نسبت نمیخواهد به چه کسانی کرا نمی

شوند و برای اینکه کسی گریه باال و پایین میهایم از شدت شانه
گذارم و باز هم هایم را نشنود دستم را بر روی دهانم میصدای گریه

رسانم. در هایم؛ کنج اتاق میخودم را به سمت جایگاه همیشگی غم
گیرم و مظلومانه سر بر روی انجا باز هم زانوهایم را بغل می

 .گذارمزانوهایم می

گریم برای پنهان های دردناک زن عمو، میرفگریم برای حمی
شود که به ام وقتی شدیدتر میکاری که نمیدانم دلیلش چیست، گریه

های آزاردهنده آن خوش صدای لعنتی و تمام یاد تحقیرها و حرف
 .افتماند، میکسانی که برای نابینا بودنم تحقیرم کرده

*** 

به سرویس بهداشتی کند ی دیشب درد میسرم به شدت بخاطر گریه
روم و بعد از شستن دست و صورتم سر میز صبحانه مان میخانه

شوم. مادر با صدایی که سعی در سرحال نشان دادنش حاضر می
 :گویددارد می

 .صبح بخیر مامان جان -

نشینم. حدس ضمن جواب دادن به صبح بخیرش بر روی صندلی می
اش رفته ل کار و زندگیاعت هفت به دنبازنم پدر مانند همیشه سمی

باشد چرا که تنها صدای لقمه جویدن من و مادر و البته بوی عطر 
 .مادر می آید
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 دخترم؟ -

 بله؟ -

زنم دیشب خیلی برات شب سختی بوده و حسابی اشک حدس می -
 .ریختی

 :گویمکشم میزنم و همراه با آهی که میلبخند تلخی می

کنن و شما شبیه من یفقط کسایی که شبیه منن من و درک م -
 .نیستی

کنم و بعد صدایش را دست گرم مادر را روی دستم احساس می
 :گویدشنوم که میمی

نه میدونم سخته! باور کن دیشب فقط برای تو سخت نبود، برای  -
 .من و پدرت هم سخت بود

دامه گویم که مادر انمی اندازم و دیگر هیچسرم را به زیر می
 :دهدمی

و  مامان ماها باید یاد بگیریم با حرف مفت بقیه خودمونمیدونی  -
ارزش بود که واقعا های زن عموت اونقدر بیناراحت نکنیم، حرف

هایی که تو دیشب ریختی رو ارزش حتی یک قطره از اشک
 .نداشت

م میدونم ولی نمیشه گریه نکنم، نمیشه مامان! اگر اشک هم نریز -
ها نیست های اونن، فقط هم حرفهاشوکه دیگه نابود میشم با حرف

 .کشممن این روزها بخاطر پنهان کاری شما مرتب دارم عذاب می

حق داری مامان حق داری اما باور کن اگر بهت ماجرای پنهان  -
 .کاری رو بگیم حالت بدتر میشه

 .ام به این بدتر شدنمن راضی -

 .فهممز صدایش میزند و من این را اپوزخندی می 

 .کنی که راضی هستییفکر م -



 

 

 WWW.98IA3.IR 87 نودهشتیا کاربر H.noora  _چشمهایشجنگل 

 

 :گویمدهم و با لحن نسبتاً نرمی میکالفه سر تکان می

 .ریدجای من تصمیم بگیاما شما حق ندارید به -

دارد و با صدایی قاطع و جدی دستش را از روی دستم بر می
 :گویدمی

 .دیگه اصرار نکن لیلی -

 .گویدمیخیزم تا به درون اتاقم پناه ببرم که از روی صندلی بر می

 !تو که چیزی نخوردی -

 .میل ندارم -

 :گویمآوردن دیشب می کنم و با به یادکمی مکث می

 .اگر برای بله برون شیرین زنگ زدن، شما برید من نمیام -

 :گویدمادر با لحنی شاکی می

دیگه چی؟ همین مونده که برای بله برون دخترشون هم بریم.  -
 .میرهجا نکس از خونه ما به اونهیچ

شوم و مسیر اتاقم لبخندی میزنم و با تکان دادن سری از او دور می
ق که وارد اتا .گیرمرا که به علت رفت و آمد زیاد حفظم در پیش می

هایم کنم و ضمن بستن چشمشوم خودم را بر روی تخت ولو میمی
 .کشمای میپوف کالفه

ه افتخار گویندنمیدانم چرا اما ناخودآگاه صدای غمگین و سرشار از 
 .گفت در گوشم پیچیدرادیویی که از شهیدان می

های سرخ رنگ از آن بزرگ مردان و زنانی که از خون شان الله
هایی شان را با چشمهایی که جوانروید! چه بسیار بودند خانوادهمی

دانستند کردند؛ جایی که میاشک بار راهی میدان تیر و گلوله می
 !کندزیزشان را تهدید میهر لحظه چه خطراتی ع

برم چگونه منی که این روزها در آرامش و آسایش تام به سر می
توانم از شهیدان که بانی این آرامش هستند قدردانی کنم؟ چگونه می
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توانیم به سبب جبران، درد مادری را تسکین دهم که هر لحظه با می
 این استرس که نکند خدایی نکرده اتفاق ناگواری برای جگر

ای که دیگر وقت آمدن عزیزش رسیده اش بیفتد گذشت و لحظهگوشه
جای رخسار درخشانش، بدنی میهمان بازوهای مادرش شد که بود به

های دشمنان گشته بود. درد دارد مادر باشی و حتی جایگاه گلوله
ات را هم نبینی! درد دارد مادر باشی و فرزند پیکر فرزند شهید شده

به اویی که ناظر و هر لحظه با درد او درد بکشی!جانبازت را ببینی 
 !شدتمام احواالت مادر است درد دارد! نمی

نمیشد « متاسفم!»و یا « گویم!تسلیت می»به واقع که با گفتن یک 
های داغدار جبران شود! جبران از خود گذشتگی که دردهای خانواده

از راه دور شهید نمیشد؛ اما من به غیر از گفتن این کلمات آن هم 
 !هیچ سخن دیگری برای دلداری به آنان نداشتم

کنم که با عمل کردن به ام را میاما با این وجود تمام سعی
های آن عزیزان که چیزی به غیر از سربلندی ایرانمان وصیت

 نیست، حداقل سبب این شوم که خون آنها بیهوده ریخته نشود! ایران
نش، زادگاهش را دوست زادگاه من بود و چه کسی است که وط

همان  نداشته باشد؟ همه ایرانیان، عاشقانه وطنشان را دوست داشتند!
شان خاکش را از رد پای متجاوز دشمنان ایرانی که آنها با خون پاک

 !پاک کردند

در افکار وطن دوستی خودم غرق بودم که با صدای یکهو باز شدن 
 !در با وحشت از جای از جای پریدم

هایم را بر روی قلبم که حاال ضربانش به شده تند تبا وحشت دس
 :گویدشنوم که میو صدای ثریا را می   گذارمشده می

 سالم سالم صد تا سالم هزار و سیصد تا سالم، بعد از چند روز -
 .ندیدن دلم به شدت برات تنگ شده بود

توجه به ترسی که ناخواسته به من داده، لبخندی به او میزنم و بی
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کنم. نمیدانم کی آمد که من تنش کنارم بر روی تخت را حس مینشس
یعنی تا این حد غرق   آمدنش را به داخل خانه هم احساس نکردم،

زنم و با مهربانی پلکی می افکار وطن دوستی خود شده بودم؟
 :گویممی

سالم. دل منم خیلی تنگت بود! اصال وقتی تو نیستی انگار یه  -
 .چیزی کمه

 :کنداکی زمزمه میبا لحن غمن

 .آور بوداین چند روز خیلی عذاب -

 چرا اجازه دادی زندانیت کنه؟ -

 رسه آخه؟مگه زور من به اون قول َتَشن می -

حداقل سر به سرش نزار که اینطوری باهات رفتار کنه و به  -
 .خودش اجازه بده تو اتاق حبست کنه

ز شروین متنفر قعا اگیره؛ دیگه واآخه من چیکار کنم؟حرصم می -
 !شدم

 .نگو این حرف رو -

ش نگم؟ چطور نگم لیلی؟ بنظر من شروین یه بیماِر که چون نامزد -
کار اش خیانتبهش خیانت کرده االن همه رو عین نامزد عوضی

ها رو اگر یکم ازادی بدیم عوضی بینه! به من میگه شما زنمی
 متنفر نشم؟تونم ازش ها چطور میود همه اینشین! من با وجمی

 :بهت زده گفتم

 .شهکردم تا این حد بدبین بافکر نمی -

ه کحق داره، با فرزام خیلی صمیمی بودن؛ با اینکه مدت کمی بود  -
فرزام عضو خانواده شده بود اما این دو تا عین داداش بودن برای 

 .هم

 .اما شروین هم خیلی در حقش ظلم شد -
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نا یه خواهرشم. حاال بیخیال او آره ولی ظلم و لیندا کرد نه من که -
خبر خوب دارم برات قبل از اینکه بیام اینجا به خاله شکوه گفتم 

افتاد، ازش خواستم این خبر خوب داشت از شدت خوشحالی پس می
 .و خودم بهت بدم و اون زنگ بزنه به پدرت بگه

 :با ذوق کمی خود را به او نزدیک تر کردم و گفتم

 .تلف میشم از خوشحالی آخ جون! بگو که دارم -

ی خبیثی کرد و با شیطنت آشکاری که در کالمش بود ثریا خنده
 :گفت

 آیا بگم؟ آیا نگم؟ -

 :با کالفگی اخمی بر ابرو نشاندم و گفتم

 خوای عروس خانوم؟خب بگو! زیر لفظی می -

 :ای بلند گفتثریا با خنده

که همه این عروس خانوم باید بهت بگه که یه خیر پیدا شده  -
 .کارهای عملت رو قبول کرده انجام بده

احساس کردم قلبم برای لحطه ای ایستاد و با درک سخنان او با 
هایم را از شدت شروع به تپیدن کرد. مبهوت ماندم و گرد شدن چشم

شدت بهت احساس کردم، هر ثانیه با تحلیل سخنان ثریا توسط مغزم 
 .هایم بیشتر کش آمدلب

هایم احساس کردم و از ناباوری را به چشم حجوم اشکِ شوق و
هایم گذاشتم های لرزانم را بر روی لبشدت ناباوری و شادی دست

 :و با لکنت گفتم

  (کنی؟ش.و.خو.ی...می...کن.ی؟ )شوخی می -

صدای پر از ذوق ثریا در ان لحظه زیباترین نوای دنیا برایم شده 
 :بود

 !کنمنخیر بانو شوخی نمی -
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جز کنم آن، چیزی بهقلبم با شدت ترکید که فکر میچیزی درون 
و  حباب نا امیدی نبود. با جیغ بلندی برای خالی کردن هیجانم کشیدم

کشیدم با شادی و یجان نفس میهتند از شدت  -در حالی که تند
 :صدای بلندی گفتم

  !خدایا قربون بزرگیت بشمم من -

 به سویی کشیده شدم صدای باز شدن در اتاق را شنیدم و لحظاتی بعد
و از بوی خوبش فهمیدم که در آغوش پر مهر مادرم 

هایم را به دور مادرم حلقه کردم و برای خالی کردن دست !هستم
های مادر و ثریا با هیجانم محکم او را به خود فشردم. صدای خنده

هایم را قطع کرده بودم و در بین هم آمیخته شده بود و من حاال جیغ
 .دیدمخنگریه می

ها پرواز کنم. با صدای کردم تنها دو بال کم دارم تا با آناحساس می
 :بلندی که سراسر شوق بود گفتم

 دیدی مامان دیدی خدا نگاهم کرد؟ دیدی چقدر بزرگه که تو این -
مدِت کم یه خیر پیدا شد؟ از این به بعد دیگه کسی من و مسخره 

  .م دنیا رو ببینمتونعد منم میبکنه مامان؛ از این به نمی

عجیب بود که این قلب از شدت خوشی منفجر نشده بود. مدت زیادی 
های کوچک و بزرگم به همان حال گذشت و من با وجود همه غم

توانم ترین دختر این کره خاکی بودم. چگونه میحاال خوشبخت
 هایت باشم پروردگارم؟شکرگذار همه لطف

 !ای یگانه معبودم»

 !ی از عمق وجودهاای بانی خنده

 !های مهربانای زیباتر از قلب

 !خواهم بگویم، دوستت دارممی

کند؛ من ای که روح جسمم را رها میتا آخرین نفسم و تا آن لحظه
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 « !هاکنم خالق تمامی زیباییباز هم یک دم شما را رها نمی

*** 

 دانای کل

 :ثریا با به یاد آوری شادی لیلی لبخندی زد و زمزمه کرد

 .نمیدونی چه خوشحال شده بود -

 .هاش پیدا شده باید برید واسه یه سری آزمایشاتقرنیه واسه چشم -

 .باشه ممنونم -

 :شاهرخ اخمی کرد و با جدیت گفت

 .یه بار گفتم احتیاجی به تشکر نیست -

پس از قطع مکالمه شاهرخ از روی صندلی برخواست و کِت 
 .اش را برداشتمشکی

خواست پیدا کرده بود و او باید سانی را که میشهاب آدرس تمامی ک
فهمید چه شباهتی با او ها می رفت و میبه محل کار هر کدام از آن

هر  دارند که دخترک او را با یکی از افراد مدرسه اشتباه گرفته بود،
دید و یا عطرش شبیه یکی از چند که دختر تصاویر افراد را نمی

 !افراد بود و یا صدایش

دانسته که شاهرخ را با او اشتباه فامیل فرد را که حتما نمیاسم و 
 ..گرفته و بذر کینه در دل پرورش داده است

وقت حسابی بخاطر این اشتباه کرد تا بینا شود، آنباید صبر می
 .آوردگرفتنش حرص دخترک را در می

همه چیز انگار برای لیلی روی دور تند افتاده بود! با ثریا و مادرش 
هایی به مانند خون و ادرار. شکوه با ذوق د برای انجام آزمایشرفتن

ها و آشنایان خبر تلفن به دست گرفته و به همه افراد فامیل و دوست
عمل لیلی را داده بود. دکتر هم لیلی را معاینه کرده و گفته بود 

مشکلی نداری و خیال لیلی را با این سخنش راحت کرده بود. ثریا 
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خیر دوست دارد ناشناس بماند و لیلی چقدر ممنون  گفتبه لیلی می
اوی ناشناس بود. اینکه این خیر از کجا پیدا شد را ثریا به لیلی 

قدر شاد برای عمل بود که اصراری نکرد تا نگفته بود و لیلی آن
 .ثریا همه چیز را برایش بگوید

گفت در بهترین کلینیک چشم و زیر نظر بهترین ثریا به لیلی می
شوی و لیلی از اعماق قلبش برای آن خیر ر تهران عمل میدکت

قدر شاد بود که کرد. لیلی آنناشناس آرزوی سالمتی و شادی می
کرد که این خیر ناشناس را ثریا از کجا پیدا حتی به این فکر نمی

 کرد؟

ها آمد و لیلی خدای بخشنده را هزاران بار شکر کرد جواب آزمایش
بود. حاال زمان موعود رسیده و فردا قرار از اینکه هیچ مشکلی ن

کشید و بیمار بود برای عمل بستری شود. عمل دو ساعت طول می
با کمک مادرش این   کرد کهباید یک روز قبل از عمل حمام می

خورد که برای کار را انجام داد و شب قبل از عمل هم نباید شام می
خورد اید چیزی میاو برعکس شده بود و به شدت اشتها داشت اما نب

و چقدر با حسرت به بوی غذای خوبی که مادرش درست کرده بود 
 .هم اندیشیده بود

همه چیز خیلی زود گذشت و لیلی زمانی که به اتاق خود برای 
خواب رفت با اشک و دلی صاف همه کسانی که او را تحقیر کرده 
بودند بخشید؛ حتی از نظر خودش آن خوش صدای جذاب را. او در 

حقیقت شاد بود و خوشحال و در کنارش استرس شیرینی داشت. 
 انگار که فردا قرار بود به اردو برود و از شوق به اردو رفتن به

رفت، تا اینکه بالخره سه ساعت پس از رفتن به خواب نمی
 .رختخواب به آغوش خواب رفت

*** 

صبح شکوه از خواب بیدار شد و به سوی اتاق لیلی برای بیدار 
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ش به راه افتاد. در اتاق را که باز کرد با دیدن لیلی لبخندی زد کردن
 :رفت او را صدا زدو در حالی که جلو می

 لیلی جانم؟ دخترم؟ بیدار نمیشی؟ -

با مهربانی کنار تخِت چوبی و سبز رنگ او نشست و در موهای 
فرفری و خرمایی رنگش دست کشید. لیلی غلتی زد و مغزش 

زش اطالعات کرد و او با یادآوری همه همه ناگهان شروع به پردا
 :چیز ناگهان صاف نشست و شکوه با ترس گفت

 شد؟ لیلی؟ چی -

 :لیلی با هیجان گفت

 هیچی مامان االن بریم حاضر بشیم باشه؟ -

 :شکوه با لبخندی براق که منشأ آن ذوق لیلی بود گفت

 .باشه -

د، چیز کرلیلی در ان لحظات یک حس ناب و بکر را تجربه می
کمی که نبود! قرار بود پس از بیست و یک سال ندیدن حاال بینا 

نها به شود. ثریا باز هم با ماشین پدرش به دنبال خانواده لیلی آمد و آ
ی همراه ثریا و مادر و پدر لیلی به بیمارستان رفتند. ثریا به لیل

گفت اینبار شروین هم برای آمدنش هیچ دخالتی نکرده و مادرش می
 خانم برای دیدن لیلی بسیار شاد شده. از نظر لیلی کارهای شیال

 عمل را وکیل آن خیر ناشناس انجام داده بود و حاال همه چیز مهیا
 .بود برای رفتن به اتاق عمل و بینا شدن لیلی

لیلی غافل بود از اینکه آن خیر ناشناس کسی جز شاهرخ نیست. یک 
نظیری که بسیار شوق بینظیر داشت، ترکیبی از استرس و حس بی

حسی که هرکسی آن را تجربه نکرده است؛   .ان را دوست داشت
انگار که بال در آورده و اولین انسانی بود که پرواز را تجربه کرده 

نظیری که لیلی تجربه است و چه بسیار که شاهرخ از این حس بی
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 .کرد شاد بودمی

ی میشد از اینکه لیل حال و احوال لیلی را از ثریا می پرسید و شاد
ی گونه شاد است. لیلی قرار بود برای اولین بار ببیند و همهاین
ی لطف ان خیر که کسی جز شاهرخ نبود و خدای ها نتیجهاین

ی کرد خدا همهمهربان بود. در آن لحظات لیلی مدام آرزو می
الخصوص کسانی که همانند او نابینا بودند بیماران را شفا دهد علی

 .ن را حس کنند آن افراددید

دید اما لیلی نمی پرستاری نزد لیلی آمد و او را به اتاق عمل برد.
شنید. دکتری که روپوش سفید بر تنش و عینک بر صداها را می

 :هایش به او جذبه بیشتری بخشیده بود به او گفتروی چشم

 حالت خوبه؟ -

 :و لیلی صادقانه گفت

 .حالم از اینکه قرار ببینمنه خوبم نه بد اما خیلی خوش -

ای را بر روی دکتر هومی گفت و لیلی تنها قرار گرفتن وسیله
 .دانستاش احساس کرد و دیگر هیچ نبینی

*** 

هایش لبش را سوخت او از شدت سوزش چشمهایش به شدت میچشم
 .گرفتگاز می

 :آمد گفتبا دردی فراوان و نفسی که به زور باال می

 .سوزه بابایهام خیلی مچشم -

 :شکوه سریع نگاهش را به رضای نگران دوخت و گفت

 .رضا برو پرستار و صدا کن بیاد ببینه این بچه چرا درد داره -

رضا رفت و لحظاتی بعد با پرستار جوان و خانمی بازگشت و 
 :پرستار با مهربانی ذاتی خود گفت

ی خوب تابی نکن این دردا طبیعیه خانومهمه بیلیلی خانوم این -



 

 

 WWW.98IA3.IR 96 نودهشتیا کاربر H.noora  _چشمهایشجنگل 

 

 .زنم دوباره بیهوش شیمیشی؛ االن یه مسکن بهت می

 :در حین زدن مسکن شکوه از او پرسید

 کنه؟اش میدکتر کی معاینه -

 :و پرستار جواب داد

 .فردا -

ی لحظاتی پس از رفتن پرستار دوباره و دوباره لیلی به دنیای بیهوش
 .دعوت شد

*** 

و در آخر سوژه ی  شاهرخ آن روز به محل کار تمامی افراد رفت
مورد نظر را در یک مغازه تعمیرکاری یافت. او درست آخرین نفر 

ترین شباهت جزئی با او بود و پیش از آن هیچ کدام از افراد کوچک
تر نداشتند اما آن مرد صدایش شبیه به او بود تنها صدای شاهرخ بم

کرد آن دخترک چموش احتماال از مرد بود و حاال شاهرخ فکر می
خواست و او به کارکنان مل شده و برای لیلی که باالسری نمیع

جا بمانند و به سپرده بود اجازه ندهند پدر و مادر لیلی و ثریا در آن
هایشان بروند و حاال او قصد داشت نزد دخترک برود. او از خانه

 .سهامداران این جا بود و برایش کاری نداشت انجام آن کارها

تا د تا بتواند صدایش را تغییر دهد و حاال نسببسیار تمرین کرده بو
دانست برای بودن کنار آن دختر چرا تغییر کرده بود. خودش هم نمی

دهد. در اتاقش را باز کرد و نگاهی به داخل این کارها را انجام می
تر شد. ناخودآگاه بود انداخت، دخترک بیهوش بود و او به آن نزدیک

سوی چند تار موی بیرون آمده از که وقتی نزدیکش شد دستش به 
 .ها را نوازش کرداش رفت و آنروسری

کرد که انگار یک خودش متوجه نبود اما طوری به دخترک نگاه می
هایش داشت از این تکه تکه طالی ارزشمند و نایاب است و با چشم
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کرد. طوری موهایش را نوازش می طالی ارزشمند نگهداری می
ازک هستند و اگر با انها به خوبی رفتار نشود کرد که انگار الماِس ن

 .ممکن است آسیب ببینند و ُخرد شود

غرق در صورت دخترک بود که با تکان خفیفی که دختر به خودش 
داد همین که خواست دستش را از دختر دور کند او بیخیال و رها 

 :دستش را گرفت و غرق در عالم خواب و بیداری گفت

 صبح شده مگه مامان؟ -

م نامفهوم گفت اما شاهرخ فهمید و با خود فکر کرد بیهوشی چه با آد
های های مردانه او را از دستتواند دستکند که دخترک نمینمی

ای در همین فکر ها بود که لیلی بوسه  .ظریف مادرش تشخیص دهد
بر دستش زد و او مات ماند از این کار دخترک و زمزمه زیر 

 :اش را شنیدلبی

 .دوستت دارم مامانی، لطفا بزار بخوابمخیلی  -

سریع دستش را از روی صورت دخترک برداشت و در موهای 
خودش فرو کرد و کالفه چنگ کشید. از او فاصله گرفت و در 

م دورترین نقطه از او نشست و تنها از دور به او نگاه کرد. در تما
 .ان لحظات فکر شاهرخ دور شدن از لیلی بود

 !توانستنمینمیشد! 

در افکار مختلف غرق شده بود و وقتی به خود امد که لیلی حاال  
 :هوشیار شده با صدای آرامی گفت

 مامان؟ بابا؟ ثریا؟ کجایین؟ -

شاهرخ با   .سوخت اما حاال به آن شدت اولیه نبودهایش میچشم
کرد فراموش کند که چرا این لحنی که تغییرش داده بود و سعی می

 :ده گفتکار را کر

 .موندکسی نباید باال سرت می -
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کرد به یاد چه فکر میکرد اما هر آنلیلی بوی آشنایی حس می
 است؟ آورد این بو از آن چه کسینمی

 :به آرامی گفت

  من رو تنها گذاشتن؟ -

 .تنها نیستی ما پرستارها هستیم -

 شما پرستارید؟ -

 .وقتی میگم ما پرستارها یعنی پرستارم -

 :لبخند خجولی زد و گفت لیلی

 پرستار خانوم نداره اینجا؟ -

 .داره -

 .من مزاحم شما نمیشم بفرمایید برید به کارهاتون برسید -

 .خوام توی این اتاق باشماما من امشب سرم شلوغ نیست و می -

 :و به او تشر زد هایش را در هم کشیدلیلی اخم

 .خوام تنها باشماما من می -

 .تنها باشی تونیاما نمی -

 .میتونم اگر شما برید -

 .خب پس کال دور تنهایی رو خط بکش چون من نمیرم -

لیلی عاصی شده سکوت کرد و شاهرخ تنها چهره حرص زده او را 
کند اما به آن دانست چرا این کار را میکرد. شاهرخ میتماشا می

 !دادی پر و بال گرفتن نمیحس اجازه

! مطمئنن لیلی با او بدبخت میشد! او مرد عشق و عاشقی نبود
توانست احساساتش را بیان کند! اما لیلی لطیف بود و دل نازک نمی

از طرفی عشقی که با    و ان دو اصال به یکدیگر شباهت نداشتند.
 !یک نگاه به وجود بیاید آیا استوار است؟

کرد و این موجب لیلی سنگینی نگاه او را به خوبی احساس می
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از همین رو اخمی به ابروهایش هدیه کرد و  شده بود،اش کالفگی
 :گفت

 میشه من رو نگاه نکنید؟ -

 .نه -

که حاال  لیلی چند ثانیه بی هیچ واکنشی مبهوت ماند و بعد با لحنی
 :کمی تمد شده بود گفت

 من اگر دارم محترمانه حرف میزنم شما هم محترمانه حرف بزنید -
 .خوام شما من رو نگاه کنیدنمیدیگه. این چه کاریه؟ من 

 :خت و زمزمه کردای باال انداشاهرخ با خونسردی شانه

 !نخواه -

لیلی تک خنده ناباوری زد و بعد با تن صدایی بلند و لحنی شاکی 
 :گفت

 ...حواستون و جمع کنید و گرنه -

و چون تهدیدی برای بر زبان آوردن نداشت با درماندگی و حرص 
 .سکوت کرد

 :با خونسردی و حالت سوالی گفتشاهرخ 

 وگرنه؟ -

پاسخ لیلی به سوال شاهرخ چیزی جز سکوت نبود. شاهرخ که 
هایی راسخ و استوار از سکوت او را دید از جای برخواست و با قدم

تاق اتاق بیرون رفت و پس از گفتن اینکه برای لیلی غذا بیاورند به ا
شده بود و لبخند بازگشت. لیلی که تازه از رفتن شاهرخ آسوده 

هایش گشته بود با به صدا در آمدن دوباره در امیدش بر مهمان لب
 .هایش ماسیدباد رفته شد و لبخند بر روی لب

 .ایاالن برات غذا میارن، حتما گرسنه -

اش را جمع کرد و از انجایی که شدیداً گرسنه بود لیلی لبخند ماسیده
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 :که تشکر آمیز گفت

 .ممنونم -

 :داری گفتخندی زد و با لحن نرم و کمی محبتشاهرخ لب

 مونم پس بیا با هم دوست باشیم باشه؟ببین من تا صبح پیشت می -

لیلی چند لحظه بی هیچ واکنشی فکر کرد و بعد به ناچار زمزمه 
 :کرد

 !ام سر نره باشهفقط برای اینکه حوصله -

ایش هلهایی که به سواگرفت تنها جوابحس بدی از ان پسر نمی
 .کرداش پیاده روی میداد کمی روی مخمی

در اتاق به صدا در آمد و پرستار سینی غذا را آورد، شاهرخ سینی 
 :را از او گرفت و مقابل لیلی رفت و گفت

 .خب من بهت غذا میدم -

لیلی بهتش زد! امکان نداشت قبول کند! لب هایش را از حرص گاز 
 :گرفت و با لحن تندی گفت

 ...رو میدم دیگه اینطوری رفتار نک من به شما -

گفت که قاشق غذا در دهانش فرو رفت. متعجب داشت سخن می
 :فتگحرکت مانده بود که شاهرخ دهانش بی

 .غذات رو بخور دیگه -

 لیلی به اجبار و با بهت غذا را خورد و قورت داد و بعد با خجالت
 :گفت

 .رمببینید من اینجوری معذب میشم بذارید خودم بخو -

 .ذارمنمی -

لیلی با لج ابروهایش را در هم کشید و دست به سینه نشست، 
 :ای مکث کرد و بعد گفتلحظه

 .خورمپس منم نمی -
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تو چطور دوستی هستی که از دوستش یه غذا دادن ساده رو قبول  -
 کنه؟نمی

 :لیلی پوزخندی زد و با کمی تاکید گفت

 !یه دوست یه شبه -

 .من االن دوست توام هر چند یه شبه ولی -

اش بود که لیلی با اینکه فرد لجبازی بود اما حاال به شدت گشنه
لجبازی را کنار گذاشت و سری تکان داد؛ به راستی که یک جوانه 

کند. همین جوانه کوچک کوچک در قلب افراد چه کارها نمی
اش که های اخالقیشاهرخ را مجبور کرده بود با آن همه ویژگی

 !بود به یک شخص غذا دهد ضد اینکار

برایش عجیب بود که   و این به شدت برای خودش هم عجیب بود،
ای رهایش نکرده و تنها زمانی تمام طول عمل را نگرانی لحظه

ن کمی آرام گشته بود که دکتر او را از عمل موفقیت آمیز لیلی مطمئ
های برای شاهرخ عجیب بود اینکه قلبش از سوزش چشم .کرده بود

 .لی فشرده گشته بودلی

با کالفگی و خشم از احساسات نو و تازه به وجود آمده به موهایش 
 :چنگ کشید و گفت

هات تا یک هفته تاری دید و تا دکتر از عملت راضی بود. چشم -
یک ماه سوزش و آبریزش داره و برای دارو هم دکتر برات قطره 

ون و چشم کورتون و قرص استازوالمید نوشته، استفاده ازش
کنه و بعد از معاینه هات و باز میفراموش نکن فردا پانسمان چشم

اگر راضی بود مرخص میشی. تا یک ماه هم هر هفته باید بیای 
 .برای معاینه

کرد شاهرخ پرستار است و دادن این اطالعات طبیعی لیلی فکر می
بود اما در حقیقت شاهرخ این اطالعات را با صحبت از دکتر به 
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کند ندانست چه هایت را باز میده بود. وقتی گفت چشمدست آور
 ...قله و آشوبی در دل دخترک به پا کردقل

 !یتوانست ببیند؟ چه حس خوبیعنی فردا می

هایش از هم فاصله گرفت و ارام و با لحن لیلی ندانست چرا اما لب
 :شادی ناخودآگاه گفت

رزادم، کسی که تا نای مادکردم یه نابیمن تا چند ماه پیش فکر می -
بینه؛ هیچی! اما خدا خیلی دوستم داشت که یه آخر عمرش هیچی نمی

 !تونم ببینمخیر سر راهم قرار داد و من حاال به لطف اون می

مکثی کرد و لعنت به یک حس عجیب و ناشناخته که وادارش کرد 
هایی را کند که تا به حال برای مادر خودش برای این مرد درد دل

 !ودنکرده ب

 :لیلی با اندوهی که حاصر یاد آوری گذشته بود گفت

کردن! بینشون فقط من نابینا های دبستان تحقیرم میهمیشه بچه -
ی نابیناها گذروندم اما بعدش بودم. البته دبستان رو توی مدرسه

ی افراد معمولی رفتم. ی راهنمایی و دبیرستان به مدرسهبرای دوره
قیرم ترحم بود! بقیه هم که همش تح شد از رویهرکی دوستم می

کردن. من بدترین روزای زندگیم توی همون دبیرستان بود. انقدر می
تحقیرم کرده بودن که دیگه بی خیال کنکور دادن و ادامه تحصیل 

آور بود بخاطر چیزی شدم. نمیدونی چه حس بدی بود، چیزی عذاب
ز عملم که هیچ دخالتی توش نداری مسخره بشی، اما من قبل ا

اشون رو. حتی یه تعمیرکار که برای اشون و بخشیدم! همههمه
اومد و بیشترین تعمیر چیزایی که توی مدرسه خراب بودن می

 .ی اون بودتحقیرهایی که من میشدم به وسیله

دانست چه بگوید در جواب احساسات دختر! برای همین شاهرخ نمی
 .شوداحساس حیف میبیبود که عقیده داشت لیلِی پر احساس با اوی 



 

 

 WWW.98IA3.IR 103 نودهشتیا کاربر H.noora  _چشمهایشجنگل 

 

 :با آرامش پلکی زد و گفت

 !تونی ببینیمهم اینه که از فردا می -

 :آرامش کالم شاهرخ به قلب نا آرام لیلی هم منتقل گشت و گفت

کنم قلبم از شدت خوشی کنم احساس میآره وقتی بهش فکر می -
خواد منفجر بشه یه حس خوبیه، اصال یه حال عجیبیه دیدن دنیا می
 ه حسی میتونه داشته باشه؟چ

 :تشاهرخ با لبخندی از ته دل که لیلی توانایی دیدن آن را نداشت گف

کنن، از تحقیرهای ها درکش نمیدیدن حس خوبیه که اکثر انسان -
 !اطرافیانت ناراحت نشو؛ نزار به هدفشون که شکستن دلته برسن

 لیلی لبخند لرزانی زد و با کشیدن آهی سکوت کرد. لحظاتی
گونه به سکوت گذشت و شاهرخ به لیلی غذا داد، پس از همان

 :خوردن چند قاشق گفت

 .ممنون دیگه میل ندارم -

 :شاهرخ با زورگویی قاشقی دیگر از غذا را پر کرد و گفت

 !باید بخوری -

 :گفت ای نشست و با لجبازیلیلی بغ کرده گوشه

 !نه -

 :گفت شاهرخ مجدد با زورگویی ابرویی باال انداخت و

 !باید بخوری -

به طور مداوم به لجبازی با یکدیگر ادامه   در آخر چندین دقیقه را
دادند و در آخر زور شاهرخ به زور لیلی چربید و لیلی مجبور شد 

ی آخر غذا را بخورد. پس از اتمام غذا، اش تا لقمهبخاطر سالمتی
شاهرخ سینی را کناری گذاشت و به ساعت نگاه دوخت. ساعت 

داد؛ چه زود گذشته بود. به و چهل دقیقه صبح را نشان می شش
 :آرامی و با لحن دلنشینی که مختص به لیلی بود گفت
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 .من دیگه میرم پدر و مادرت هم احتماال کمی دیگه میان -

لیلی با اینکه برایش سخت بود اما بیخیال سرسنگین بودن شد و 
 :احساساتش را برای او آشکار کرد

های خوبی برام ساختی. اگر تو خوبم، واقعا ساعت ممنونم دوست -
کردم اما بودن یه اومدی از شدت هیجان دیدن شاید سکته مینمی

هام و که دوست که کنارم باشه مانع از اون شد، خوشحال میشم چشم
 .باز کردن بتونم تصویرت و ببینم

 :شاهرخ لبخندی به احساسات پاک و ناب او زد و گفت

ا رو خیلی زیباتر از اون چیزی که هست ببینی، امیدوارم دنی -
 !رم و ببینیخوام تو تصویتصویر من رو هم نه، من نمی

اش را به سپس بدون حرفی از جای برخواست و کت تک مشکی
های طوالنی بدون خداحافظی از او دور شد. او دست گرفت و با قدم

ست با لیلی کارها داشت و به هیچ وجه خداحافظی از او را دو
 .نداشت. شاهرخ رفت و ذهن لیلی درگیر حرفش شد

اش را ببیند؟ شاهرخ رفت و مادر و خواست که لیلی چهرهچرا نمی
ا بپدر لیلی با شادی که قلبشان را تسخیر کرده بود آمدند. ثریا هم 

اش آمد! اما شاهرخ رفت و سعی کرد فکر به های دوستانهمهربانی
اما نتوانست! عشق یک بار که  دخترک را کنار بگذارد. سعی کرد

رود! همانجا بیاید و در خانه دلت را بزند، به آسانی که از بین نمی
دهد که همه وجودت را درگیر ماند و انقد به ماندن ادامه میمی
 .فردا صبح هم آمد و گذشت کند. آن شب گذشت ومی

د. حاال ساعت دوازده بعد از ظهر شده بود و دکتر تا کنون نیامده بو
هایش را به نشانه استرس در هم لیلی کالفه و با بی صبری انگشت

 :پیچاند و گفت

 مامان پس کی میاد؟ -
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 !دبی قرار گشته بود این دخترکی که چندین و چند سال تمام ندیده بو

 :ای بر روی گونه لیلی کاشت و گفتشکوه با مهربانی بوسه

اش رفع داشته خستگیگفتم که دخترم گفتن تازه یه عمل دیگه هم  -
 .بشه میاد

لیلی کالفه پوفی کشید و یک ساعت بعد که برای لیلی مثل قرنی 
طوالنی گذشت دکتر باالخره آمد! چند پرستار پشت دکتر ایستاده 

بودند و دکتر کنار لیلی. شکوه و رضا و ثریا هم در آن سوی تخت 
 .باز کردلیلی ایستاده بودند. دست دکتر به سوی باند رفت و آن را 

قرار دیدن جهانی قرار دیدن بود. بیتپید و بیقلب لیلی به تندی می
همتایش مطمئنن با زیبایی آفریده بود. نه تنها لیلی که کردگار بی

تاب بینا شدن لیلی بودند. پس از بلکه شکوه و رضا و ثریا هم بی
هایش را با چسب بسته بودند. چسب را به آرامی در آورد باند چشم

 ... و

 !زندگی لبخند زد و سرنوشت اینبار خبیثانه نخندید 

 :بار با مهربانی گفتبلکه این

 !د آوری دخترکی زیبایی را پدیقرار است صحنه -

خدا خواست که این لحظه را برای کسی که چندین و چند سال است 
یلی که ندیده جاودانه کند. تاری دید طبیعی بود اگر کسی داشت، اما ل

 .دید را موقتا نداشت این تاری

 :زمانی که دکتر گفت

 .هات رو باز کن دخترمچشم -

و  اش را باز کرد. جهان را دید؛ دنیا را دیدهای جنگلیو او چشم
 .برای هزارمین بار به عمق بزرگی پروردگارش پی برد

هایی به شدت گرد شده لرزید و با ناباوری و چشمهمه وجودش می
 :هایش گذاشت و به آرامی گفتدست لرزانش را جلوی لب
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بینم! من بالخره دارم بینم! وای خدا من دارم میمامان من دارم می -
 !بینممی

اش تبدیل به صدایی بلند شد که فریاد های زیر لبیکم زمزمه-کم
 :میزد

 !بینمخدایا من دارم می -

هایی ناآشنا را دید. شکوه سرش را به اطراف چرخاند و چهره
لرزید و رضا مردانه بغض کرده بود! از فرط گریه می هایششانه

هایش آرام بر روی گونه روان بود و دکترها و پرستارها ثریا اشک
 .کردندبا لبخند به این صحنه خیره نگاه می

های او پرستارها و افراد دیگر دم در « بینممن دارم می»از صدای 
ا پاهای تند. لیلی بنگریسجمع شده بودند و با شادی و تعجب او را می
 .هایش رصد کردلرزان از تخت پایین آمد و همه جا را با چشم

 :کردریده زیر لب زمزمه میب-لرزید و بریدهپاهایش به شدت می

 !خدایا تو چقدر بزرگی! تو چقدر دانایی -

انگار که تنها برای یک دقیقه فرصت دیدن داشت و او حتی یک 
ادی در حال شبدهد. قلبش از شدت خواست از دست ثانیه را هم نمی

 انفجار بود و جسمش انگار بال در آورده بود و اکنون در آسمان ها
 .در حال پرواز بود

 :دوباره و دوباره زمزمه کرد

 !بینمن من دارم میبینم، خدایا ببیمن دارم می-

 زانوهایش تا شد و با زانو روی زمین فرود آمد و به حالت سجده در
 :هایی به شدت لرزان زمزمه کردهق و شانهآمد و با هق

خدایا چجوری شکرت بکنم؟ چرا اینقدر مهربونی؟ من به فدای -
 !اتبرای این همه بزرگی ات خدا! من بمیرمبزرگی

مادرش کنارش آمد و او را در آغوش گرفت و او از بوی عطر، و 
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 .مهر بی مثالش دریافت که این مادرش است

 :در آغوشش فرو رفت و گفت

تونستید پس دنیا این شکلیه؟ دنیای قشنگی که شما همیشه می -
 ببینیدش؟

شکوه با گریه سر تکان داد و هیچ نگفت. رضا بر سر دخترش 
کشید و ثریا با لبخند شاهد حس خوب این خانواده بود. لیلی دست می

هایش همچون مروارید گونه هایش بلند خندید و در حین خنده، اشک
 !را خیس کرد

تضاد جالبی به وجود آورده بود. خنده در اوج گریه! به آرامی  چه
 :برای دیگران آرزو کرد

کنم این بینن آرزو میخدایا این لحظه رو برای همه کسایی که نمی-
 ...حس ناب و

هایش همه جا را هایش جاری شد و هق زنان با چشماشک از چشم
کرد. شکر میشک خدا را کوفت و او با اکاوید. قلبش به شدت می

شاد بود اما غمگین. پارادوکس عجیبی بود خنده و گریه؛ شادی و 
های قرار! لیلی در میان همه این پارادوکسغم؛ آرام بود اما بی

 :عجیب و زیبا در دل گفت

 !یگانه معبودم»

دانم که اگر خروارها خروار شکر بجای آورم باز هم مثقالی در می
 ...ارزدبرابر لطف بیکران تو نمی

 !ی کوچکش بخشیدمعبودی که عاشقانه همه چیز را به بنده

 !از همه نوع

 !از همه گونه

ی ترین مهربانانی و من، بندهپروردگارم شما به راستی که مهربان
 !هایتدهم برای مهربانیکوچکت لیلی؛ جان می
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گویم و ببخش ببخش که گاهی کفر می  !شومببخش که گاهی بد می
ترین قلب، روح و به خودت که با ارزش !کنممیکه گاهی ناشکری 

جانم هستی دوستت داشتم، دارم، و خواهم داشت! تو آرامش روح 
ی من هایت که حاال نور دیدهمیرم برای تو و بخشندگیمنی و من می

ای در مقابل عشق بی پایان تو ی من به تو ذرهشده! میدانم که عالقه
 !به من ارزش ندارد

ی کوچکت عاشقانه به اندازه فهم خودم در برابر ...بندهاما باز هم من
 « !عشق، دوستت دارم

های همه چشم به حال بازگشت و درحالی که با اشک به چهره
 :دوخته بود، شعر زیبای سعدی را زیر لب زمزمه کرد

 ایشکر درگاهت خدایا زان که جانم داده -

 اینعمت افزون که بی حد است آنم داده

 کردی یارب از تمام نعمتتبهره مندم 

 .باز بنمودی برایم درب های رحمتت

 :دکتر به آرامی نزدیکش شد و گفت

هات تا یک هفته تاری دید و تا آمیز بود چشمدخترم عملت موفقیت -
یک ماه سوزش و آبریزش داره و طبیعیه پس نگرانش نباش. دارو 

های وسیلههم برات نوشتم حتما استفاده کن و تا یک سال حق نداری 
 .کنمسنگین بلند کنی، برگه ترخیصت رو هم امضا می

 :هایی کش آمده گفتلیلی با لب

 !ممنونم دکتر؛ خیلی ممنونم -

 :دکتر لبخندی زد و گفت

کنم دخترم، امیدوارم برای همیشه این نعمت و حفظ خواهش می -
 .کنی

ش در دکتر و پرستارها رفتند و حاال تنها لیلی و ثریا و مادر و پدر
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هایش رصد کرده بود و اتاق بودند. لیلی همه اتاق را بارها با چشم
 .خواست همه جا را ببیندحاال می

 :تابی گفتبا بی

 .خوام خودم و ببینم یکی لطفاً یه آیینه بدهمن می -

ثریا آینه را از کیفش در آورد و آن را به لیلی رساند و چون 
 :ها را یاد ندارد گفتدانست رنگمی

هات مشکی و هات سبزه، عین رنگ جنگل و مژهببین رنگ چشم -
های درشت و کشیده محسوب میشه هات جزو چشمپر پشته چشم

هات قرمزه هاته و موهای سرت هم خرماییه لبابروهات رنگ مژه
های برجسته و صورت گردی داری رنگ ایه گونهو برجسته و قلوه

 .پوستت هم روشن و سفیده

 :خودش در آیینه خندید و گفتلیلی به چهره 

 .پس سبز این رنگیه -

 :شکوه با قلبی ماالمال شادی گفت

های مردم های من مثل رنگ بیشتر چشمهای من و ببین، چشمچشم -
 !ایهایران قهوه

دید و سوزش و درد خفیفی هایش را که حاال کمی تار میلیلی چشم
 :داشت را به مادرش دوخت و گفت

 !خیلی قشنگه -

 :کرد گفتسپس در حالی که به چهره هر سه نفرشان نگاه می

 !نظیر هستندهای خدا قشنگ و بیی آفریدههمه -

 :رضا به آرامی شعر زیبایی را با لحنی دلنشین خواند

 ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی»

 نروم جز به همان ره که توام راه نمایی

 مهمه درگاه تو جویم همه از فضل تو پوی
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 «.همه توحید تو گویم که به توحید سزایی

 لیلی هم با پدرش همگام شد و ادامه شعر را با هم خواندند. پس از
 :اتمام شعر لیلی به آرامی گفت

 من خیلی دوست دارم بقیه چیزها رو هم ببینم، همه چیز رو! به -
 !راستی که شماهایی که همیشه دیدید چه نعمت خوبی داشتید

دتی که در آنجا بود صدای هر پرستاری را که لیلی در تمام م
کرد تا بلکه بتواند او اش مقایسه میشنید با صدای دوست یک شبهمی

اش را ببیند اما صدای هیچ پرستاری شبیه صدای دوست یک شبه
نشد! ثریا به مادر و پدر لیلی گفت آن خیر در واقع شاهرخ است و 

کر فشاهرخ آنی نیست که لیلی  کرده ویها فهماند لیلی اشتباه مبه آن
ها را قانع کرد شاهرخ به عیادت کند و درست زمانی که ثریا آنمی

 لیلی آمد و از همان ابتدا شکوه و رضا از او تشکر کردند و شاهرخ
خواهد دخترشان بداند او آن خیر است و خودش پس از گفت نمی

شکوه و اینکه مرد واقعی را نشان لیلی بدهد به او خواهد گفت. 
رضا که به شدت ممنون شاهرخ بودند کالمش را پذیرفتند و شاهرخ 

از آنها خواست تنها به مالقات لیلی برود و باز هم شکوه و رضا 
 .حرف موافقت کردندبی

گفت این مرد لیلی را ها سند بود و وقتی میحرف ثریا برای آن
 !تحقیر نکرده یعنی حتما این مرد لیلی را تحقیر نکرده

این پسر خوشتیپ چرا »کرد این بین شکوه مادرانه فکر می در
 «کند؟همه کار برای لیلی میاین

نگریست هایش میو رضا در بین صحبت با شاهرخ عمیق به چشم
ها و ابروهای پر ببیند آیا هنگام صبحت از لیلی تغییری در چشم

 کند یا خیر؟ اما هیچ تغییری مشاهده نکرد و ایناخمش مشاهده می
فرضیه که ممکن است او عاشق لیلی باشد را به کل خط زد. شاهرخ 

کسی نبود که اجازه دهد هر فردی به راحتی از احساسات درونش 
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 .سر در بیاورد

توانست سردی و بداخالقی ها نمیاما تنها در مقابل لیلی گاهی وقت
توانست اخم خود را حفظ کند! و احساسات خویش را حفظ کند! نمی

رسید. شاهرخ کایدان ش گاهی اوقات به دخترک میادرونی
توانست در برابر کسی احساساتش را پنهان کند و این به شدت نمی

 !عجیب بود

در اتاق را که باز کرد و داخل شد با لیلی روبه رو شد که جلوی 
 ...کردپنجره ایستاده و با ذوق به بیرون نگاه می

 :از زبان لیلی

اش کسی جز خدای هایی که آفرینندهغرق شده بودم در زیبایی
 .مهربان نبود

و درست وقتی به خود آمدم که صدای باز و بسته شدن در را شنیدم؛ 
گفت پدر جزو قدبلندترین به عقب بازگشتم و... مادر همیشه می

دیدم از پدر هم آید و این مردی که من اکنون میمردان به شمار می
 .قد بلندتر بود

ی سیاِه چادرم بود و موهایش تر از پارچه هایش سیاهرنگ چشم
 .هایش بوددرست به رنگ چشم

های مردانی بود که ثریا در همین چند ساعت اش همانند عکسچانه
های بینا شدنم از درون گوشی نشانم داده بود و گفته بود به چانه

 .هایش ُپر بودداشت و لب گویند. بینی زیباییدار میها زاویهاین

چقدر غرق تماشایش شده بودم که لبخند جذابی زد و قدمی  نمیدانم
شدم؟ به چه جلو آمد و من فکر کردم چرا باید غرق تماشای او می

کنجکاو  علت او را توصیف کردم؟ حس عجیبی نسبت به او داشتم!
 زند؟شده بودم بدانم او کیست و چرا حرف نمی

پیچد. عطری که ام بقدمی که جلو آمد سبب شد عطر آشنایی در بینی
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های زیبای درون ام نبود. گلشباهت به بوی عطر دوست یک شبهبی
 .دستش را بر روی میز درون اتاق گذاشت و کنارم ایستاد

 :دادم و گفتم هایم را از هم فاصلهبالخره لب

 شما کی هستید؟ -

ام شدم این همان دوست دیشبیشنیدم تا مطمئن میباید صدایش را می
 .هایم گرد شدشنیدن صدایش چشم است. اما با

 :شاهرخ

ات نشون میده من و های گرد شدهاالن که حرف زدم، چشم -
 .شناختی! پس نیازی به معرفی نیست

داد توانستم این آدم را با دوست مهربانم که به من غذا میچطور می
 :مقایسه کنم؟ تکانی در جایم خوردم و با اخم گفتم

 .کنمموش نمیصدای تو رو هیچ وقت فرا -

 :شاهرخ

کنه! همه عاشقش صدای من و هیچ وقت هیچکی فراموش نمی -
 !میشن

 :هایم را روی سابیدم و گفتمدندان

کنن باطن کثیف و اونایی که از شدت عالقه صدات و فراموش نمی -
 !شناسنزشتت و نمی

ی جذابی کرد که مسخره بود اما احساس کردم قلبم یک جوِر خنده
ی هیچ کس نشده ه جوری که تا به حال با شنیدن خندهخاصی شد! ی

دانستم برای چه قلبم اینگونه شد اما هر دلیلی که داشت، بود! نمی
 :های قلبم گفتمنفرت نبود! پوزخندی زدم و بی توجه به حس

 بینم آره؟حتما االن خیلی ناراحتی از اینکه دارم می -

 :شاهرخ با تفریح گفت

 ؟کنیخودت چی فکر می -
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 :من با غمی پنهان شده گفتم

 !بعیده اگر شاد بشی از دیدنم -

 :با دندون قروچه و کشیدن نفس عمیقی گفت

 !خواد فکر کنهر طور دلت می -

ه انگار که اینکار را برای آرام شدنش انجام داد؛ اما چرا عصبی شد
 بود؟

 :با لحن طلبکاری گفتم

 چرا اومدی اینجا؟ -

 :حالی که دستی به موهایش میکشید گفتابرویی باال انداخت و در 

اومدم عیادت مریض، اما خبر نداشتم اینجا مریضی نیست. بجای  -
 !زنهمریض یه مادر فوالد زره وجود داره که مدام نیش و کنایه می

های گرد شده نگاهش کردم و پوزخندی از سر ناباوری زدم؛ با چشم
 چقدر این بشر وقیح بود! وقاحت تا چه حد؟

ست دیگر! کمی شرم هم خوب چیزی بود! با سری که تکان بس ا
 :را پنهان کنم گفتم کرد عصبانیتشدادم و لحنی که سعی میمی

 .تونی بریممنون که اومدی، حاال می -

 .سوخت و سبب عصبی شدنم شده بودهایم میچشم

ها را به سمت باال مایل کرد که باز دستی در موهایش کشید و آن
 .جا ثابت مانداش ریخت و نگاه من آنی پیشانیتکه بر رو یک

 :شاهرخ

 ...میرم ولی قبلش -

منتظر نگاهش کردم که چشمکی زد که باز قلبم یک جوری شد. 
معلوم نیست چه بالیی بر سر این قلب آمده! این چند دقیقه مدام دچار 

شاهرخ  شود. نکند مشکلی پیدا کرده باشد؟های جدیدی میحالت
هایم با دیدنش چشم .رد و یک عکس را نشانم دادستش را دراز ک
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گرد شد و با تعجب به دختر زشت و شلخته درون عکس نگاه کردم 
 !که بی شباهت به تصویر خودم درون آینه نبود

با بهت نگاهی به او و سپس به عکس انداختم و در حالی که آن را 
 :گرفتم گفتماز او می

 این منم؟ -

 :شاهرخ

ی چشم جنگلی که دور دهنش و ی شلخته و بامزهیه دختر کوچولو -
 .پر از بستنی کرده؛ اره تو این دختر کوچولویی

در پستوی لحن حرف زدنش انگار که محبتی عمیق نهفته بود که 
 .بیشتر از دیدن عکس آن محبت متعجبم کرد

 :نگاه متعجبم را شکار کرد که اخمی بر ابرو نشاند و گفت

س و به ثریا بدم، اما حاال به خودت خب قرار شده بود این عک -
 .میدمش. مالقات خوبی بود

حرف و خداحافظی از اتاق خارج شد و من مبهوت به و سپس بی
 .رفتن او نگاه دوختم

*** 

 دانای کل

 لیلی از بیمارستان مرخص شد و در تمام طول راه با هیجان به دنیا
ن را تجربه نظیر که هرکس تا به حال آهیجانی بکر و بی .نگاه کرد

های آفریده شده به دست خدا، نکرده است! با دیدن هر کدام از پدیده
 .بردبیشتر به عظمت او پی می

یکی ثریا و مادرش به او یاد ها را یکیدر تمام طول راه رنگ
دادند. به خانه که رسیدند شکوه با تنها خواهرش و تنها برادر می

ها را برای فردا شب به همسرش و خانواده ثریا تماس گرفت و آن
 .شان دعوت کردخانه
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ها زمانی که لیلی از اتاق عمل بیرون آمده بود رضا و شکوه از آن
تی حخواسته بودند به آن جا نیایند و در خانه از لیلی مالقات کنند. 

ر شکوه، نامزد شیرین را نیز دعوت کرد. با بینا شدن لیلی، دو براد
های نسرین، همسر مجید و داشتند بدیتصمیم به صلح گرفته و سعی 

 .عموی لیلی را از یاد ببرند

نا ببا اینکه خانواده رضا برای بله برون شیرین دعوت شده بودند اما 
ی شکوه نرفته بودند و حاال با بینا شدن لیلی قصد داشتند به گفته

گذشت و چرخ فلک ها را از یاد ببرند. همه چیز به خوبی میکینه
 ... چرخید امابه خواست لیلی میاین روزها 

ای نه چندان دور سرنوشت برای لیلی و اما موقتی، و در آینده
های عجیب و دلهره آوری دیده بود! ثریا به خانه شاهرخ خواب

ارتباطش را با سامان حفظ کرده و حاال    خودشان باز گشته بود و
 !مند شده بودبیش از پیش به او عالقه

کرد. شان فکر میسامان شده و مدام به او آیندهتمام فکر و ذهنش 
اش با سامان را به لیلی نیز گفته بود و لیلی هم ماجرای دوستی

های مادرش را برایش دیکته کرده بود؛ اما گوش ثریا به حرف
 !دهکار نبودهای هیچ کدام از ان دو بحرف

ه شاهرخ اما آن مرد تعمیرکار را که نامش فرهاد مجیدی بود دزدید
کرد. زمانی هایش از او پذیرایی میو خود هر شب به خوبی با کتک

کردن گفت همه تحقیرم میکه به یاد لحن پر از غم لیلی وقتی که می
افتاد دوست داشت آن مردک را به چهار تکه نامساوی تقسیم کند می

 !دانست که این راهش نیستاما می

از جان من »فت: گکرد و فریاد زنان میمردک خروش و ناله می
 «خوای؟چی می

هایی که در حق یکی کردی رو باید تقاص بدی»گفت:و شاهرخ می
 «.ازت پس بگیرم
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های مادر مهمانی خوب و جمع و جوری برگذار شد و اگر کنایه
ی شیرین را نادیده بگیریم، برای همگان شب خوب و سازنده

یادی انجام های خوبی بود. لیلی در تمام این مدت کارهای زخاطره
 !داده بود

هایش گوشی لمسی زیبایی خریده بود و با استفاده از آن با پس انداز
 .دیدهای دنیا را میهر روز زیبایی

دانند را یاد گرفته بود ها و همه چیزهایی که افراد معمولی میرنگ
و در تمام این یک ماه، هر هفته یک بار برای معاینه رفته بود و 

مشکلی به وجود نیامده بود. ماجرای پارک رفتن  خداراشکر که هیچ
داد لیلی و ثریا به این علت که شیال اجازه این کار را به ثریا نمی

کرد تا نگذارد سامان و ثریا اش را میمتفی شده بود. شیال تمام سعی
خواست با یکدیگر دیدار کنند و تا حدودی موفق شده بود. او نمی

 .به همسر و پسرش گذارش دهدمجبور شود کارهای ثریا را 

 شاهرخ اما انقدر فرهاد مجیدی را کتک زد که بالخره یادش آمد کجا
و کی چه کسی را مسخره کرده بود! و هزاران بار به خود لعنت 

ها پیش بخاطر پول اینکار را انجام داده بود. به کرد از اینکه سال
رای اون من رو آزاد کن میرم همه کار ب»شاهرخ التماس کرده بود

 «!کنم تا من رو ببخشد تنها این جهنم را به اتمام برسوندختر می

 فرهاد تا کنون ازدواج نکرده و مادر و پدرش هم فوت کرده بودند و
ی بینشان بر اثر اینکه ارث خانه تنها یک خواهر داشت که رابطه

 پدری را فرهاد باال کشیده و با پول آن تعمیرکاری درست کرده بود
 !گرفتندبود و سال تا سال سراغی از هم نمیشکرآب 

شاهرخ از طریق پیام به تمام شاگردان فرهاد اطالع داده بود که 
ام بسته است و سفارش های تعمیرگاه تا زمانی که اطالع نداده

مشتریان را نیز هم از طریق پیام دست به سر کرده بود. به همین 
و گشتن نکرده بود. سر خاطر بود که پلیس تا کنون شروع به دنبال ا
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 !انجام شاهرخ تصمیم گرفت به اتمام برساند این جهنم را برای او

زمان عذر خواهیت از خانوم نوریان که »او را آزاد کرد و گفت: 
 «.ازشون عذر بخوای  برسه اطالع میدم تا

 اگر بری پیش پلیس و بخوای این یک ماه»و او را تهدید کرده بود: 
 آدم دارم که توی زندان هم تنها با یک اشاره رو گزارش بدی انقدر

 «.نابودت بکنند

گوید! از همین رو تصمیم گرفت دانست او دروغ نمیفرهاد می
زودتر از آن دختر عذر خواهی کند و سخنان شاهرخ را بپذیرد. در 

عصبانی از  !ها اما مردی سراسر کینه و انتقامگیر و دار تمامی این
خواست لیلی جهان را ببیند که اگر نمی او !بینا شدن لیلی بود

 !آوردخواست چند سال پیش چنین بالیی را بر سر لیلی نمیمی

که  اما حاال و با وجود بینا شدن لیلی مرد به خود قول داد کاری کند
ماند! این مرد یک لیلی آرزویش این شود کاش برای همیشه نابینا می

م اره! از صبح نشسته و مدابیماِر به تمام معنا بود! یک روانی بیچ
کرد چه کاری انجام دهد تا حال دِل لیلی و شاهرخ خوب فکر می

 !نباشد؟

کرد کاری که به شدت آزارشان دهد به ذهنش چه فکر میاما هر آن
کرد! از همان چند سال پیش تبدیل به فردی گشته بود که خطور نمی

آرامش  جز آزار و اذیت افراد مربوط به او، هیچ کار دیگری
ای از این جهان خاکی در همان شهری کرد! فرزام اما در گوشهنمی

کشیدند رو به روی لیندا نشسته و کالفه که لیلی و شاهرخ نفس می
 .دادهای لیندا سر تکان میدر جواب پر حرفی

 :لیندا

 فرزام؟ -

 :فرزام پرسشی نگاهش کرد که لیندا با تهدید گفت
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های دگی تو و اون رئیست تو دستمثل اینکه فراموش کردی زن -
 !منه

 :فرزام با پوزخندی زهراگین گفت

 .کردم االن اینجا نبودمفراموش نکردم، که اگر فراموش می -

 :ای تهدید آمیز گفتلیندا با تمسخر سر تکان داد و با عشوه

رم بهتره فقط جسمت اینجا نباشه عزیزم، من روحت هم اینجا و کنا -
 !خواممی

توجه به اینکه ممکن است با پایین کشیدن ی کشید و بیفرزام پوف
ماسکش جان خود و یا جان یکی از هموطنانش به خطر بیفتد، 

ماسکش را پایین کشید و برای سرد شدن آتش درونش قاشقی از 
 :بستنی را خورد و گفت

ام و دوست دارم و دست از سر من بردار لیندا من دختر خاله -
 !میرمبراش می

 :فتگهایی بر هم فشرده با تهدید و دندانلیندا 

کنم میرم پیش دارم اما اولین کاری که میدست از سرت بر می -
 !کنمملیکا و داداشش و سیر تا پیاز ماجرا رو تعریف می

فرزام با حرص قاشقش را درون ظرف بستنی فرو کرد و پس از پر 
ا کردن قاشق آن را درون دهانش فرو کرد. به طوری بستنی ر

خورد که انگار بستنی ارث پدرش را از او دزدیده. پس از خورد می
 :قاشق بستنی ماسکش را باال کشید و گفت

منم یکم بهت رو دادم پر رو نشو! تو هیچ مدرکی نداری، هیچ  -
مدرکی نداری تا بر علیه من کاری انجام بدی و شاهرخ و ملیکا 

 !کننمطمئنن بدون مدرک حرفت و باور نمی

 :با پوزخند گفت لیندا

 !برنهه وقتی خودشون تحقیق کنن به همه چیز پی می -
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 :فرزام

 !اه خفه شو با این مزخرفاتت، سرم و بردی -

 :لیندا بی خیال خندید و گفت

 ات و دوست داری؟گفتی دختر خاله -

 :فرزام سری تکان داد و با مظلومیت گفت

 !معاشقشم، لطفا بیخیال من شو، و بزار به اون برس -

 :ای کرد و گفتلیندا دندان قروچه

 اونم دوستت داره؟-

 :فرزام با تردید ابرویش را خاراند و گفت

 ...مطمئن نیستم اما -

 :لیندا حرفش را قطع کرد و گفت

ارم، ببین! اون دوستت نداره! این و قبول کن، این منم که دوستت د -
وینی گذشتم شرخاطر تو از من و ببین! بخاطر تو همه کار کردم؛ به

 !کردکه عاشقم بود، کسی که برای من همه کار می

 :فرزام

کنم و میام کنی من صبای مهربون و آرومم و ول میفکر می -
چسپم به تو؟ به تویی که یه عوضی پست فطرتی و هر لحظه می

 !مونمعاشق یکی میشی؟ نخیر لیندا خانوم من عاشق صبا هستم و می

به »رخ شده او را نگریست و با گفتن: لیندا با خشم و صورتی س
از جای میز برخواست و از کافه بیرون زد. هنوز هم « جهنمی.

خواهد بعد دید فرزام او را نمیکرد و اگر میبرای فرزام صبر می
 .گفتشاید موضوع را به ملیکا و شاهرخ می

**** 

لیلی با هیجان دفترش را برداشت و قلم را در دست گرفت. تصمیم 
ته بود زین پس خاطراتش را بنویسد و این دفتر قطوِر حداقل گرف
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ای را برای نوشتن انتخاب کرده بود. قلم را در دست سیصد برگه
 ...گرفت و سفر نوشتن را آغاز کرد

 !دیدن»

 !های دنیاستیکی از زیباترین حس

ام اما حاال شکر های طوالنی از عمرم را ندیدهمن با اینکه سال
دیدم شاید ها میرا برای این ندیدن! من اگر آن سال گویم خدایممی

دانستم! نمیدانی دفتر گونه که باید قدر این نعمت را نمیهیچ وقت آن
که چه حس نابی است پس از چندین و چند سال ندیدن، در اوج عقل 

 !و اندیشه دیدن را تجربه کنی

 ...دفترم من این روزها خیلی شادم

 ...خیلی خیلی شاد

های زشتی که در مورد پنهان کنار شادی ام باز هم شبهه اما در
 !کنندکاری مادر و پدرم دارم رهایم نمی

 ...کاش به من حقیقت را بگویند

 ...کاش مرا از این سردرگمی رهایی ببخشند

 !عامل دیدنم بگویم خواهم برایت از دوراستی می

 !آری دو عامل دیدنم

ِن ناشناس که من را با این که یکی خداست و دیگری یک خیِر مهربا
 .کارهایش تا ابد ممنون خود کرده

ساخت تا از او تشکر کاش حداقل هویت خود را برای من آشکار می
 .کردممی

 «!...توانستم چنین بزرگ زن و یا بزرگ مردی را بشناسمکاش می

نوشت از ان خیر مهربان ناشناس، آن خیر در همین حال که لیلی می
که کسی جز شاهرخ نبود به آرامی بر روی مبلی مهربان ناشناس 

نشسته و فیلِم دوربینی که در اتاق لیلی در بیمارستان بود را رصد 
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 .کردمی

دو تکه فیلم که مربوط به بخشی بود که دست شاهرخ را بوسیده بود 
قدر و تکه دوم مربوط به بخشی بود که توانسته بود جهان را ببیند. آن

 نا شدن لیلی بود که شاهرخ ناخودآگاه وی بیحس خوبی در لحظه
 .ندانسته با لبخند به صفحه لپ تاپ چشم دوخته بود

سامان اما با استرس روبه روی مادر و پدر و خواهر و برادرش 
کرد و از نشسته و از عشقش نسبت به دختری به نام ثریا تعریف می

ا کرد تا برای او به خاستگاری این دختر زیبها درخواست میآن
 .بروند

ه در مورد نحوه آشنا شدنش با ثریا حقیقت را گفته بود. گفته بود ک
ام جلب او شده و های دوستش آمده و من توجهبرای معاینه چشم

ام هست اگر برای من بروید خواستگاری چون دختر عمویش منشی
 .شان را از او بگیرمتوانم شماره خانهمی

بودن این دختر  و متینهایی که از سر به زیری و چه تعریف
دانست اگر ثریا برای مادرش از لحاظ دین و کرد! چرا که مینمی

دید. اما این مسائل مورد تأیید نباشد باید تنها ثریا را در خواب می
مادر سامان در حقیقت ناراضی بود از این وصلت، او برادر 

 اش فریبا را برای سامان لقمه گرفته بود و افسوس که حاالزاده
داد؛ و بخاطر همین عشق سامان عشق دیگری را در دل پرورش می

اش شد و تصمیم گرفت به بود که مادر سامان بیخیال برادر زاده
 !همین دختری که دل پسرش را برده رضایت دهد

 :در آخر انقدر تعریف کرد که مادرش گفت

پسرم شماره خونه ثریا رو از دختر عموش بگیر تا زنگ بزنم و  -
ها موافقت کردند آن وقت اگر اون  برای خواستگاری بخوام تاوقتی 

 .شیم تا در صورت توافق ازدواجی صورت بگیرهبا هم آشنا می
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 :و در دل گفت

 !که امیدوارم صورت نگیره -

 سامان تلفن را برداشت و مشتاقانه با ثریا تماس گرفت. چندین بوق
 .ادهایش را جال دخورد و بعد صدای مهربان ثریا گوش

 :ثریا

 سالم عزیزم، خوبی؟ -

 :سامان لبخندی پر محبت از پشت گوشی نثار ثریا کرد و گفت

 ام بانو، شما چطوری؟من که عالی -

 :ثریا عمیق لبخند زد و گفت

 !صدای تو رو که شنیدم عالی شدم -

 :سامان

ی فهمیدن اینکه به زودی تر هم بشی، به وسیلهحاال قراره عالی -
 !اتیمیام خواستگار

های گرد شده مبهوت به رو به رو خیره گشت و بعد با ثریا با چشم
 :درک موضوع به یک بار با ذوقی فراوان گفت

 راست میگی سامان؟ -

ای کرد و در حالی که به دیوار رو به رویش ی مردانهسامان خنده
 :کرد گفتخیره گشته بود و چهره ثریا را تصور می

 !آره، راست میگم -

هایش را لبخند لرزانی زد و قطره اشک سرازیر شده از چشمثریا 
 :پاک کرد و با صدایی بغضدار گفت

فکر کردم فراموشم کردی! فکر کردم ازم خسته شدی! فکر کردم  -
 !خواستی دلم و بشکونیفقط می

 :سامان

وقت بدون من قصدم این نبوده و نیست، اما از اونجایی که هیچ -
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 !م مطمئن بشم که دختر خوبی هستیکنم خواستفکر عمل نمی

 :رفت گفتثریا با لبخندی عمیق و قلبی که مدام ضعف می

 حاال مطمئن شدی آقای فتاحی؟ -

 :هایش پدیدار گشت و بعد گفتسامان لبخندی عمیق زد که چال گونه

 !به اندازه تمام دنیا مطمئن شدم -

مرد مورد در دل ثریا کیلو کیلو قند آب میشد و شاد بود از اینکه 
نظرش را پیدا کرده است. خبر خواستگاری سامان را به مادرش هم 

داد. شیال خوشحال بود از اینکه این ماجرا به خوبی و خوشی به 
رسید. اما چه کسی خوشبختی را بدون سختی به دست اتمام می

 آورده است که ثریا و سامان به دست آورند؟

*** 

 :گفتهایی براق و پر ستاره لیلی با چشم

خواد برم دریا و جنگل و ببینم. وای ثریا نمیدونی چقدر دلم می -
هاش رو که از توی گوشی دیدم فوق العاده بودن! حاال دریا و فیلم

 .جنگل هیچی. من دلم پر میزنه برای دیدن حرم آقا امام رضا

و  ثریا که از ذوق دوستش به وجد آمده بود لبخند عمیقی بر لب نشاند
 :زمزمه کرد

 .ان شاءهللا قسمت بشه بری ببینی -

 :لیلی

خبر؟ چی شده یادی از من کردی؟ از وقتی ان شاءهللا، خب تو چه -
 !با سامان دوست شدی من و فراموش کردی! حتی دیدنم هم نمیای

 :ثریا با لحنی دلجویانه گفت

کنم که گیرن حاال من از شما خواهش میخانوم چه زود به دل می -
 .من و ببخشی

 :با لحن قشنگی گفتلی چینی به ابرویش داد ولی
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 .خیلی خب، بخشیدم -

های ثریا در آن سوی خط از ان صدای فوق العاده قشنگ لیلی چشم
 :گرد شد و بلند گفت

لیلی تو اینجوری هم میتونی حرف بزنی و برای من حرف نزدی؟  -
بابا دمت گرم چه ناز شده بود صدات! اصال این از لیلی خانوم ما 

 عید بودا این لحن! نکنه برای صحبت با یکی یاد گرفتی این لحن وب
 ...ها؟ مثال

 :لیلی حرفش را قطع کرد و کالفه گفت

یا خدا ثریا غلط کردم اونطوری حرف زدم. خواهشاً تو من رو  -
 .بابت همین حرف زدن نبند به ناف همه

 :ثریا ناباورانه خندید و گفت

 اینجوری حرف بزنی؟ آخه اصال کف کردم. تو هم بلدی -

 :لیلی با کنجکاوی لب هایش را جمع کرد و گفت

ثریا قرآنی مگه چجوری بود؟ من همین طوری یهویی اونطوری  -
 !حرف زدم

 :م کوبید و گفتهایش را با ذوق به هثریا دست

 فوق العاده بود. میگم که لیلی جونم؟ -

 :لیلی با مسخره بازی گفت

 جونم؟ -

 :مظلوم کرد و لب برچیده گفتثریا چشم هایش را 

میشه یه بار دیگه اونجوری حرف بزنی؟ میشه؟ میشه؟ میشه؟  -
 میشه؟

 :رامش گفتهایش را کش اورد و با آلیلی لب

 .کنی؟ اره میشهچرا التماس می -

هایی که ثریا با چشم  و بعد همانگونه و با آن صدای قشنگ خندید.
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 :تحاال به قلب شباهت پیدا کرده بودند گف

خیلی قشنگه! به منم آموزش بده من دارم متأهل میشم به دردم  -
 !خورهمی

انگار که عجیب ترین خبر دنیا را به لیلی داده باشند، با صدای 
 :کشیده و سرشار از بهتی گفت

 چی؟ یعنی چی متأهل میشم؟ -

 :ثریا با نیشی باز شده که حاصل ذوقش بود، گفت

 !خواد بیاد خواستگاریسامان می -

لیلی عمیقاً برای دوستش خوشحال شد. این روزها نگران ثریا بود. 
دهد! اما حاال تمام نگران اینکه نکند سامان آنی نباشد که نشان می

امیدوار بود اگر ازدواجی صورت  نگرانی اش برطرف شده بود و
 .گیرد پس از ازدواج هم سامان وفادار و عاشق بماند

 :گفتلیلی لبخند دندان نمایی زد و 

خیلی خوشحال شدم که! فقط بهت گفته باشما از همون توی  -
خواستگاری بهش میگی نقش شروین دوم و در نیاره و بزاره تو 

 .بیای دیدنم

 :ثریا با محبت زمزمه کرد

 قربونش برم من عزیزم! سامان خیلی مهربونه لیلی، خیلی مطمئن -
ولی لعنت  باش اون اصال شبیه شروین نمیشه! شروین هم خوب بودا

امون یا بهتره بگم لعنت به اون لیندا که اومد گند زد به زندگی همه
 !امونبه اون فرزام که اومد گند زد به زندگی همه

 :لیلی با افسوس گفت

های خوبی آدمها امیدوارم از کارشون پشیمون بشن! هر دوی اون -
 !رو برای ادامه زندگی پیدا کرده بودن اما خودشون نخواستن

 :ثریا با افسوس آهی کشید و گفت
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 ...بیخیال اونا اصال -

هایشان را گذاشتند برای یک ربع دیگر هم حرف زدند و بقیه حرف
 .زمانی که هم را ببینند

کرد و بعد از فروشگاه مواد غذایی که شروین قبالً در آن کار می
رفت؛ آمد و پدرش به سرکار میساعت پانزده و سی او به خانه می

کردند و درآمد حاصله را ل به صورت نوبتی و شیفتی کار میدر ک
 .کردندنصف می

درآمد زیادی هم داشت و شروین پس از دو سال کار کردن با پدرش 
توانسته بود حاال فروشگاه بزرگ موادغذایی خودش را افتتاح کند 

 .های زیادی داشتکه در این مدت کم هم، مشتری

ر اوقات را در فروشگاه شروین بیشتی قبل منتفی شده و حاال شیوه
از صبح او جواب مشتریان را داده بود و حاال  خودش سرکار بود.

ی که ظهر شده و دو شاگردانش که برادر هم بودند آمده بودند او برا
استراحت آمده بود تا در اتاقک کوچکی که در فروشگاه برای 

نش لیندا از ذهکرد فکر چه میاستراحت بود، کمی بخوابد؛ اما هر آن
 !رفتبیرون نمی

 !لیندا

توانست خیانتکار شود؟ نه با هر کسی ی مهربان چطور میآن فرشته
 !آن هم با فرزام

شان شده بود با با فرزامی که در ان مدت کمی که عضو خانواده
شروین به شدت صمیمی شده بود! و به راستی که نباید به هر کس 

 !اعتماد کرد

ره لطیف و بامزه دخترکی محو کرد! دخترکی تصاویر لیندا را چه
قلب شروین با دیدن این  آمد، وکه گاهی برای خرید به این مغازه می

انگار قصد  .دخترک انگار قصد داشت به دنبال عشقی دیگر بگردد
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داشت سوگواری برای از دست دادن عشق سابقش را به اتمام 
 .برساند و به عشقی دیگر لبخند زند

ها زنند، ما انسانآیند و زخمی میها میکه اگر آدم درست این است
یم پایبند زخم آنها نمانیم و خود با تالش و اراده زخم آنها را ترم

 .ببخشیم

کند خیانت کسی باشد که دوست باشی و یا دروغ گویی فرقی نمی
 !کسی باشد که از نظرت راستگوترین فرد دنیاست

نابود کردن آثار مخرب به هر حال انسان باید تالش کند برای 
اش. این روزها شروین خیلی کارهای دیگران بر روی زندگی

هایش هم دیگر گیر ندادن به ها گرفته بود و یکی از تصمیمتصمیم
 .کشیدثریا بود! باید دست از گذشته و لیندا می

هایش ببخشد! باید خواست او را بخاطر نامهربانیباید از ثریا می
 .بردناکش را از خاطر میلیندا و خیانت درد

*** 

ای ای از باغ بزرِگ پشت عمارت ایستاده و با چهرهملیکا در گوشه
چه سعی کرد. دست خودش نبود! هر آنگرفته مرور خاطرات می

تر فکر نکند باز هم کرد به ان تصادف لعنتی و اوی لعنتیمی
ن توانست! همیشه از خواب سنگینی که داشت شاکی بود! اما اینمی

کرد تا به آن خواب روزها بالیی بر سرش آمده بود که آرزو می
سنگین فرو رود. به خواب سنگینی فرو رود و دیگر از آن بیدار 

 !نشود

اواخر   این یک آرزوی محال بود! آن کنم!یعنی میشد؟! نه فکر نمی
عمر پدر و مادرش، پدرش تمام کارهای کارخانه را به شاهرخ 

 !واگذار کرده بود

ای داشت که پس از فوت شدنش لبته که مادر شاهرخ خود کارخانها
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تر شد پدرش علیرام آن را اداره کرد اما از زمانی که شاهرخ بزرگ
پدرش مدیریت کارخانه مادرش را به شاهرخ واگذار کرد و کارخانه 

 .و تمام تجهیزاتش را به نام شاهرخ زد

از چند سال پیش به خودش که آن را هم  ماند کارخانه پدریتنها می
شاهرخ واگذار کرده بود. شاهرخ مدیر توانمندی بود! و همینطور 

 !برادر خوبی

تمام مال و اموال مادرش را که در زمانی که پرشان علیرام زنده 
 .بود به نام خود شاهرخ کرد. اموال زیادی بود

یرام اما اموال خوِد علیرام را که متعلق به ملیکا و شاهرخ بود را عل
اش ها در خانهقسیم نکرد چرا که انتظار نداشت مرگ به این زودیت

 .را بزند، اما چنین نشد و در سن کمی به آغوش مرگ رفت

کرد و نصف سوِد کارخانه حاال شاهرخ هر دو کارخانه را اداره می
 .کردعلیرام را با ملیکا قسمت می

خ به در حالی که از لحاظ قانون سهم شاهرخ بیشتر بود اما شاهر
هرخ و و نیمی از کارخانه به نام شا  دادیک اندازه به ملیکا سهم می
 .نیم دیگرش به نام ملیکا بود

اما  بارها از او خواسته بود در کارخانه بیاید تا کمی حالش بهتر شود
خاطر حجم کاری که شاهرخ داشت و مدیریت ملیکا نپذیرفته بود. به

ها به مسافرت نیامد ا آندو کارخانه که بر روی دوشش بود او ب
 ... اما

ها هم که رفتند دیگر برنگشتند، تنها ملیکایی بازگشت که حاال اما آن
 !آرزوی این روزهایش مردن به همراه پدر و مادرش بود

هایش را محکم بر هم فشرد و برای چندمین بار با لحنی ملیکا چشم
 :جان سوز گفت

د که من از ماشین ات چی بوات چی بود؟ حکمتخدایا حکمت -
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پرت بشم تو جاده و مامان و بابای نازنینم ماشینشون و خودشون ته 
دره آتش بگیرن؟! خدایا مرگ با آتش خیلی دردناکه! خب حداقل منم 

 !بردیمی

هایش را بر روی هق دستدو زانو روی زمین فرود آمد و با هق
زمین مشت کرد. پشت عمارت تماماً خاک بود و با مشت کردن 

 .هایش سرشار از خاک شدندهایش، مشتدست

ها اشک دیدش را تار کرده بود و او با چشم هایی تار شده به خاک
نگاه کرد و با خشم و عصیان مشتش را از روی زمین بلند کرد و 

هایی که کمی دورتر از او بودند ها را با شدت بر روی گلخاک
 !پاشید

 :با اشک و آه گفت

داشتی تا چهار تا شون و سالم نگه میجسم خب حداقل یه ذره از -
 !تیکه استخون و زیر خاک نکنیم

 :ملیکا با فریاد و لحنی غمگین گفت

های ظریف و خوشگل مامانم کجاست؟ ها؟ پودر االن اون دست -
ها نبردی؟ من و اینجا شده؟ دیگه وجود نداره؟ چرا من و با اون

م و ببینم؟ ها؟ خودهات و روی زمین نگه داشتی که نامردی بنده
 !هاکشممی

شکسته شده بود که با خدا هم سر جنگ داشته و دعوا کند. انقدر دل
های ها و مهربانیشکسته بود که بی توجه به لطفانقدر دل

 .پروردگارش، اینگونه با ایشان حرف میزد

حاال کامل بر روی خاک نشسته و محکم و با حرص بر روی زمین 
 .کوبیدمشت می

ها دانه اش، قطرههایش بر روی گونه روان میشد و از چانهاشک
 .ریختندهایش میها و دستدانه پایین و بر روی خاک
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 :ملیکا

تم مگه من چقدر ظرفیت دارم؟ اون نامرِد بیشعور که تمام احساسا -
رو سوزوند خواستی احساساتم و بیدار کنی که اونا رو ازم گرفتی؟ 

کنه غم قبلیه رو شینه گریه میبمیرن میگفتی اگر مامان باباش 
 فراموش میکنه! آره؟

های ملیکا شاهرخ که در حال ورزش صبح گاهی بود با صدای داد
 !به ان سمت آمده و کالفه به اوی گریان نگاه دوخته بود

اما جدا از شاهرخ مرد دیگری با قلبی که از شدت غصه ملیکا 
قدم به جلو بگذارد و او فشرده گشته بود از دور همین که خواست 

رئیسش شاهرخ را دید که ارام نزدیکش و او را در  را دلداری دهد،
 .آغوش گرفت

قدر غرق در شکایت از خداونِد مهربان شده بود که حضور ملیکا آن
های شاهرخ شاهرخ را احساس نکرد و زمانی به خود آمد که دست

 .به دورش حلقه گشت

که این شاهرخ است! همان ملیکا از بوی عطرش احساس کرد 
پرید مهربانانه او را برادری که هرگاه با کابوس از خواب می

هایش را به ی برادر فشرد و دستکرد! سرش را به سینهنوازش می
 .دور او حلقه کرد

 :شاهرخ

 !ملیکا اینقدر خودت و عذاب نده -

 تر شده بود با صداییملیکا که با قرار گرفتن در اغوش شاهرخ آرام
 :لرزان گفت

بیشتر از همه این آزارم میده که اون مسافرت برای من بود! برای  -
خوب شدن حال روحی من احمقی بود که اونقدر غرق در 

هایی که اون نامرد بهم زده بود شده بودم که همه رو فراموش ضربه
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 !کرده بودم

های شاهرخ دور بدنش بیشتر شد هنگام گفتن این جمالت فشار دست
 :حالی که بوسه بر موهایش میزد گفتو در 

هیچی تقصیر تو نیست؛ بهتره برای خودتم که شده از این عذاب  -
 !وجدان لعنتی رها بشی

هایش را به سمت پهلو های او برد بعد در یک حرکت ناگهانی دست
 .و در حال قلقلک دادنش شد

هایش جاری شده بود! او به شدت ملیکا از شدت خنده اشک از چشم
 .روی پهلوهای خود حساس بودبر 

داد. روی زمین پر از خاک پخش شده بود و شاهرخ او را قلقلک می
توانست با رضایت لبخند بزند. مگر یک حاال مرد شاد شده بود و می

دور از نگاه عاشق عاشق آرزویش خندیدن معشوق نیست؟ ملیکا به
 :مردی با خنده گفت

 ...ام ندهشاهرخ بسه دیگه قلقلک -

 هرخ کمی دیگر او را قلقلک داد و بعد ناگهان او را بلند کرد وشا
 .در حالی که ملیکا در آغوشش بود او را به سوی عمارت برد

 :ملیکا

 !هات اینم از این؟ خودم میتونم برم بزارم زمینعه اون از قلقلک -

 :شاهرخ

 .عه چه جالب فکر کردم نمیتونی بری -

 :ملیکا اعتراض آمیز گفت

 !شاهرخ -

موضوع تصادف و آن به قول ملیکا نامرِد بیشعور تماماً از ذهنش 
پاک شده بود و شاهرخ از قصد این کارها را کرد تا آن خاطرات بد 

 ...اش پاک شودبه مدت کوتاهی از حافظه
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 :شاهرخ

گیری و بعد میای برامون االن میری عین یه دختر خوب دوش می -
 .کنیمییه ناهار عالی و خواهر پز درست 

 :ملیکا

 تو که دستپخت من و میدونی چجوریه! افتضاحه! افتضاح! بعد از -
 کجاش عالی در میاد؟

ها را نبیند و بادیگاردهایی قدر بزرگ بود که رامسین آنعمارت آن
 .هم که برای محافظت بودند متوجه آنها نشوند

 :شاهرخ با لبخندی شیطانی گفت

ن دست پخت افتضاح تو رو امروز هوس کردم تا غذاهای بیرو -
 !بخورم

 :ملیکا با اخم نگاهش کرد و با جیغ خفیفی گفت

واقعاً که برات متأسفم! من اگر میگم دست پختم افتضاحه فقط  -
 کنی؟برای تعارفه! چرا تاییدش می

 :شاهرخ با خنده و لحتی خبیثانه گفت

 !حقیقت باید تأیید بشه خواهرم، نه تکذیب -

ها به درون عمارت چشم دوخت ند به رفتن آنمردی از دور با لبخ
اش نشست و او خیلی سریع و جا که ناگهان دستی بر روی شانه

خورده به عقب بازگشت و با دیدن رامسین ابتدا جا خورد و سپس 
 .هایش را در هم کشیداخم

 :با لحنی جد و شاکی گفت

 زنی به پشتم؟ای بابا رامسین، چرا یهو دست می -

 :گونه گفتنصیحترامسین 

جوان کار تو که بدتره! میدونی اگر آقا بفهمه چی میشه؟ چرا  -
 یواشکی خانم و دید میزنی؟
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محمد از کنار رامسین گذشت و در حالی که تمام سعی خود را 
 :لی بزند گفتکرد تا خودش را به بیخیامی

 توهم زدی رامسین؟ -

 :رامسین با اخم گفت

بزرگتم بعد به من میگی  مردک خجالت بکش من سن پدر -
 رامسین؟

 :ای کرد و گفتمحمد خنده

کنم یکی همسن شنوم اولش فکر مینمیدونم چرا اسمت و که می -
 !خودمی! خدایی قبول کن که اسمت به سن و سالت نمیاد

 :رامسین با اخم و تشر گفت

زدی؟ چند آ. چرا خانم و دید میمن و از بحث اصلی دور نکن -
 !کنیهمش قایمکی نگاهش میوقته تو نختم 

 :محمد عاصی شده انکار را کناری انداخت و با گستاخی گفت

 های منی؟چون دوستش دارم! شما مفتش نگاه -

های اخالقی محمد، فضولی را به هیچ عنوان این بود از ویژگی
 !کرددوست نداشت و با فرد فضول بد رفتاری می

هایش را که در آسیاب رامسین اصال از این حرف او جا نخورد. مو
ها دانست این نگاهشناخت و میهای او را مینگاه !سپید نکرده بود

 .رنگ و بوی عشق دارد

 :رامسین

 چرا مرد و مردونه نمیری جلو؟ -

محمد با کالفگی و دستی که به عادت همیشگی اش به پشت گردنش 
 :کشید، گفتمی

اون  مرد و مردونه؟ حالت خوبه رامسین؟ این عمارت و -
ها و اون همه خونه و کوفت و زهرمار همه مال ایناست بعد کارخانه
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دار، میدونی که من چی؟ پدرم سپور شهرداریه و مادرم یه زن خونه
ی ما اندازه اتاق شاهرخ خانه، بعد من چطور روم میشه از خونه

 خواهرش خواستگاری کنم؟

 :رامسین

ر عاشقی برو جلو اینا که اصال دلیل خوبی نیست آقا محمد، اگ -
 !نزار چیزی مانعت بشه

 :محمد

برم جلو که هر کی ببینه فکر کنه برای مال و منال شونه؟ که  -
 عشقم به ملیکا خانوم کشکه و فقط عاشق پولم؟

رامسین همانجا مانند و همانند پدری مهربان، چند ساعتی او را 
او تنها به از دور   نصیحت کرد اما مرغ محمد یک پا داشت!

 !اشقی کردن راضی بودع

*** 

ها بر روی اپن در آشپزخانه نشسته و به غذا سامان همانند بچه
درست کردن مادرش نگاه دوخته بود. شماره خانه ثریا را به 

ی آنها زنگ نزده بود و مادرش داده بود اما مادرش هنوز به خانه
 !کردهمین متعجبش می

 :به آرامی و با لحن مظلومی گفت

ات برای اجازه زنی خونه عروس آیندها زنگ نمیمامان چر -
 خواستگاری؟

 :مادرش موشکافانه و با ریزبینی او را نگریست و گفت

 از کجا میدونی زنگ نزدم؟ -

 :سامان کمی هول شد و با دستپاچگی گفت

 !گفتیچون اگر زنگ میزدی می -

 :داد گفتزیبا، مادر سامان در حالی که سرش را تکان می
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 !دست درسته، زنگ نزدمآفرین ح -

 :سامان با اعتراض گفت

 عه چرا مامان؟ -

 :زیبا با چشم های گرد شده و لحنی تند گفت

خجالت بکش مرد گنده، نشسته رو اپن میگه برای من بریم  -
خواستگاری! تو اول یاد بگیر رو اپن نشینی تا بعد برات بریم 

 !خواستگاری

 :تسامان سریع از روی اپن پایین پرید و گف

 !شینم رو اپن فقط تو االن زنگ بزنببین دیگه نمی -

 :زیبا با کالفگی گفت

 .زنماین وقت ظهر؟ زشته االن! باشه شب زنگ می -

 :سامان

 مامان شب زنگ میزنی دیگه؟ -

 :زیبا

بینم خیلی دختره رو خواستم از عشقت مطمئن بشم که میمی -
 ...دوست داری ولی بازم فریبا

 :قطع کرد و با کالفگی گفتسامان حرفش را 

 مامان چند بار بگم فریبا برام عین خواهرمه، زنگ میزنی امشب -
 دیگه؟

 :زیبا به سختی دلش را صاف کرد و با لبخندی حقیقی گفت

 !باشه، زنگ میزنم -

سامان با خوشحالی گونه مادرش را بوسید که همان لحظه صدای 
ده بود تا صدایش به یین آمترش که پله ها را پاسارا خواهر کوچک

 :ها برسد گفتگوش آن

سامان چند بار بهت بگم این آلبوم و باالی این کمد المذهب نزار،  -
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 !رسه! حاال بیا این و خودت بهم بدهمن قدم نمی

سامان شاد و فارغ از دنیا چشمی گفت و به سوی طبقه باال به راه 
مادرش برای افتاد. هنوز یک دقیقه از رفتن سامان نگذشته بود که 

عوض کردن آب تنگ ماهی، به سوی اپن آمد که همان لحظه تلفن 
سامان که بر روی اپن مانده بود زنگ خورد و او با دیدن نامی که 

هایش گرد شد و ناباور صفحه گوشی بر روی گوشی افتاده بود چشم
 !را نگریست

 .بود« ثریا خانوم»نامی که روی گوشی افتاده بود

 «پایان فصل دو»

 
 

 فصل سه (
 
 

اطالعات سریعا در مغز زیبا شروع به پردازش کرد و با گذشت 
هایش گرد و گردتر شد! به یاد آورد که نام آن دختری که زمان چشم

 !اش بروند هم ثریا بودگاریخواستند به خواستمی

های لرزان گوشی را در گوشش گذاشت و صدای دختری با دست
 :در گوشش پیچید

زنه خونمون؟ سامان ، پس چرا مامانت زنگ نمیالو سالم جانم -
 !خیالش شواش میگه این پسره داره گولت میزنه بیمامانم همه

بعد بدون اینکه صبر کند تا زیبا چیزی بگوید لحنش را لوس کرد و 
 :گفت

 خوای؟خوای من و ولم کنی؟ هوم میعزیزم تو که نمی -

گین نفس بهت زیبا جایش را با حرص عوض کرده بود و خشم



 

 

 WWW.98IA3.IR 137 نودهشتیا کاربر H.noora  _چشمهایشجنگل 

 

کرد که پسرش، اینگونه او را برای یک دختر باور نمی کشید.می
ها پایین آمد و با دیدن این حالت گول بزند. همان لحظه سامان از پله

 !چهره مادرش و گوشی بر روی گوشش مات مانده به او خیره شد

های باقی مانده را سریعاً طی کرد و زیبا مبهوت گوشی به سامان پله
 !نده بوددست ما

 !صدای ثریا همچنان می آمد

 :ثریا

آ؟ عزیزم؟ سامان جان چرا جواب نمیدی؟ دارم نگران میشم -
  سامان؟ چرا جواب نمیدی؟

سامان در حرکتی سریع گوشی را از دست مادرش گرفت و 
حرف قطع کرد. زیبا با عصیان و نفس نفسی که منشأ آن خشک بی

 :بود گفت

 !خوامسامان توضیح می -

دانست چه جوابی بدهد و تنها در سکوت و مبهوت از مان نمیسا
اتفاق افتاده به مادرش نگاه دوخته بود! و چون زیبا سکوت سامان 

 :را دید با فریاد گفت

 خوای؟ آره؟فریبای پاک و معصوم رو برای این دختره نمی -

ها پایین آمد و های مادرش از پلهسارا، خواهر سامان با صدای فریاد
 :وحشت گفتبا 

 چی شده؟ -

دار نشده بود و با تر سامان ازدواج کرده و هنوز بچهبرادر بزرگ
کردند. زیبا بی توجه به ای مستقل زندگی میهمسرش در خانه

همگان، به سوی درب خانه رفت و آن را باز کرد و رو به همسرش 
که بر روی تاب کوچک و با صفای درون حیاط نشسته و در حال 

 :به رادیو بود گفتگوش دادن 
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 .سلمان یه دقیقه بیا تو -

 .ی خوب و همچنین خانواده دوستی بودسلمان سرهنگ بازنشسته

 :سلمان

 چی شده خانوم؟ -

ای لرزید با تن صدای کمی باال رفتهزیبا در حالی که از حرص می
 :گفت

 .بیا تو کار مهمیه -

انه گام سلمان با کالفگی رادیو را کناری گذاشت و به سوی در خ
پس از ورود به خانه و دیدن چهره عصبی همسرش و  برداشت.

 :سکوت عجیب سامان و سرگردانی سارا گفت

 چی شده؟ -

 :زیبا با نیشخندی که از روی حرص بود گفت

ی ما رو گول زده! طوری از نجابت و پاکی دختره پسرت همه -
به  گفت نجیب و سرحرف میزد که انگار تو دنیا لنگه نداره! می
 ...زیره و حتی یه نگاه هم به من ننداخته! اما

 :سلمان

 خب مشکل چیه؟ اما چی؟ -

 :زیبا سرش را عصبی تکان داد و گفت

ثریا »خوره و اسم مشکل چیه؟ مشکل اینه که گوشیش زنگ می -
 ... میفته جواب که میدم صدای یه دختر لوس و« خانومی

 :سامان در میان کالمش پرید و تند گفت

شما مادر منی احترامت برای من واجبه اما چرا به دختر مورد  -
  !ه اون خوبیکنی؟کجاش لوسه؟ بعالقه من توهین می

سارا مبهوت به این سخنان برادرش و دفاعش از ثریا چشم دوخت. 
 :سلمان سکوت کرده و زیبا با تمسخر گفت
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 حاال لوس شد فحش؟ سارا هم لوسه! یعنی من االن به دخترم فحش -
 دادم؟

 :سارا با اعتراض گفت

 کنی؟ من لوسم؟مامان؟ چرا توهین می -

 :سلماِن دختر دوست وسط آن دعوا، با لحن نرمی گفت

بینه من تو رو دوست دارم حسادت نه دختر بابا تو جدی نگیر، می -
 !کنه اینطوری میگهمی

هایش چال افتاد. زیبا آتش خشمش سارا خندید که بر روی گونه
 :و این آتش دامن سامان را گرفتبیشتر شد 

ها حق نداری دیگه اسم این دختر رو توی سامان بهت گفته باشم -
این خونه بیاری دختری که به راحتی با تو دوست شده حتما به 

 !راحتی با هزار تا دیگه هم دوست میشه

و همین که سامان باز خواست از ثریا دفاعی کند زیبا حرص زده 
ها باال رفت. ه او رفت و به سرعت از پلهچشم غره وحشتناکی ب

سامان مبهوت رفتن او را تماشا کرد و به پدرش نگاه دوخت و با 
 :درماندگی گفت

 !بابا بخدا ثریا دختر خوبیه -

سلمان، که بسیار برای زیبا احترام قائل بود و بر روی کالمش 
 :زد، گفتسخنی نمی

حرف حرفه مامانته، چه دختر خوبی باشه چه دختر خوبی نباشه  -
 !خوام برم ادامه رادیوم رو گوش کنمبه منم کاری ندین می

ای بود که سرهنگ مملکتی را فکر کنید که زیبا خانوم چه اعجوبه
توانست با وجود این خانم اینچنین رام خود کرده بود! حاال سامان می

به ثریایش دست یابد؟ سرهنگ که بیرون رفت سامان به سارا که بر 
 :ای گفتها نشسته بود چشم دوخت و با صدای گرفتهی پلهرو



 

 

 WWW.98IA3.IR 140 نودهشتیا کاربر H.noora  _چشمهایشجنگل 

 

 !بخدا ثریا دختر خوبیه -

سارا متعجب به او چشم دوخت و چون نگاه ملتمسش را دید لبخند 
 :مهربانی زد و گفت

تما حمیدونم وقتی داداشم بگه ثریا دختر خوبیه یعنی دختر خوبیه!  -
 !خوب روش شناخت داری که میگی

ادامه  سامان قرص میشد که سارا ضد حال زنان،کم داشت دل کم
 :داد

اما ده برابر خوبی ثریا مامان هم گیره و عاشق برادرزاده  -
اش فریبا جونه، میدونی که بخاطر فریبا با منی که تک دردونه

 !جنگهدخترشم می

 امید سامان همچون گلی پژمرده گشت و ناامید به سارا خیره شد.
ای که در عرض چند ثانیه و با یک د. آیندهاش شده بونگران آینده

 .تماس حاال در مرز ویران شدن بود

*** 

 :ثریا با خودشیرینی گفت

 شروینی؟ -

 :شروین

 ها؟ -

هایش را گزید و ثریا بی توجه به طرز جواب دادن شروین، لب
 :گفت

اره دمیشه بزاری با لیلی بریم بیرون؟ اون تازه بینا شده و دوست  -
 !خوام باهاش برم، یه گردش دو نفرهبینه و منم میهمه جا رو ب

ی بامزه شروین همین که خواست لب به مخالفت باز کند، چهره
هایی که به خود داده بود در یادش زنده گشت و دخترکی و قول

 :گفت
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 .رسونمتون موقع برگشت هم زنگ بزن میام دنبالتونخودم می -

 :هایی گرد شده گفتثریا ناباور و با چشم

 جدی که نمیگی؟ -

ای با خود اندیشید مگر چقدر انسان بدی شده بود که شروین لحظه
 !چنین شاد گشته؟ثریا از این حرف این

 :لبخند تلخی زد و با لحن مهربانی گفت

 .پاشو حاضر شو که کامال جدی هستم -

ی شروین را محکم بوسید و با ظاهری شاد و دلی غمگین ثریا گونه
فته گه راه افتاد. سامان ماجراهای افتاده را به ثریا به سوی اتاقش ب

 !بود

های مادرش با ثریا تماس گرفته و ضمن در و آن روز پس از حرف
آوردن او از نگرانی ماجرا را تعریف کرده بود. از همان روز که 

قرار شده و مدام سامان اتفاقات افتاده را به او گفته بود، قلبش بی
 .کردبغض می

سالم، »درون اتاق رفت و پیامی برای شاهرخ با مضمون ثریا به 
 «...... خوایم با لیلی بریمآدرس کافی شاپی که می

 .فرستاد

کرد غم اش را میو سپس سریع آماده شد و در تمام این مدت سعی
پس از آماده شدن نزد شروین رفت که   اش را پنهان سازد.درونی

سوی درب خروجی خانه و او هم آماده شده بود و با یکدیگر به 
ماشین به راه افتادند. تمام طول راه در ماشین، به سکوت گذشت و 

 .کس هیچ نگفتهیچ

چه به در خانه لیلی که رسیدند شروین بوقی زد و لیلی غافل از آن
 .آمد خورد از در بیرونساعاتی بعد برایش رقم می

داد. تغییری و همین بیرون رفتن بود که مسیر زندگی لیلی را تغییر 
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 ...که

 _از زبان لیلی

ه در در خانه را باز کردم و با لبخند به دنیا و جهان و بعد ماشینی ک
 .ان شروین و ثریا نشسته بودند چشم دوختم

توانم یک روز دیگر هم ببینم! با لبخند ابتدای خدایا شکرت که می
 .چادرم را جمع کردم و به سوی ماشین به راه افتادم

و در صندلی عقب جای گرفتم و سالم کردم. شروین درون ماشین 
ماشین را به راه انداخت و راه کافی شاپ مورد نظر را در پیش 

 .گرفت

 :شروین

 حالتون خوبه لیلی خانوم؟ مشکلی ندارید از بعد عمل؟ -

 :به آرامی سوالش را پاسخ دادم

 .ممنونم، من حالم خوبه و هیچ مشکلی ندارم -

 !فت و سکوت کردشروین، خدا را شکری گ

و تا زمانی که به کافی شاپ برسیم، هیچ صدایی جز صدای موسیقی 
سکوت اتاقک کوچک ماشین را نشکست. به مقصد که رسیدیم 

 :شروین ماشین را پارک کرد و گفت

 .موقع برگشت زنگ بزنید میام دنبالتون -

و به   ای گفت و بعد از خداحافظی از ماشین پیاده شدیمثریا باشه
اه ثریا به سوی درب کافی شاپ به راه افتادیم. هیجان زیادی همر

باری بود که قرار بود یک کافی شاپ را ببینم و داشتم؛ این اولین
 .اش چگونه استکنجکاو بودم شکل ظاهری

قبال رفته بودم اما تنها صدا شنیده بودم و حاال قرار بود، شکل 
لوت بود و افراد ظاهری آن را به تماشا بنشینم. داخل که شدیم خ

 .ها ننشسته بودندزیادی بر روی صندلی
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ی از نظر منی که تا کنون به سبب نابینا بودنم، محیط درون هیچ کاف
 .شاپی را ندیده بودم عالی و فوق العاده زیبا بود

ای بر روی میز خلوتی نشستیم و ثریا با لبخندی لرزان و چهره
 :گرفته گفت

ن درد و دل کنم باهات، بلکه کمی ایهمش منتظر بودم ببینمت تا  -
 .دل المذهب سبک بشه

 :با نگرانی گفتم

 چی شده؟ -

 :سوخت گفتیملرزید و گلویی که ای که میثریا با چانه

ه من مامان سامان گفته اجازه نمیده سامان با من ازدواج کنه! گفت -
 !ام که با سامان دوست شدمدختر بدی

هایش با بهت و درک حرف چند ثانیه هنگ نگاهش کردم و با
 :هایی گرد شده گفتمچشم

 وای خدای من نه! از کجا فهمیده؟ -

ثریا آهی کشید و در حالی که نگاه خود را به میز شیشه ای دوخته 
 :بود

به سامان زنگ زدم به جای سامان مادرش برداشت و صدای من  -
 .و اسمم روی موبایلش و شنید

 :گفتم ام جمع شده بودسوزیهایی که به علت غم و دلبا چشم

 !واقعا نمیدونم چی باید بگم -

 :ثریا بی توجه به گفته های من، درد دلش را خالی کرد

کردم اگر مانعی برای ازدواج ما قراره که وجود داشته فکر می -
 .باشه شروینه اما اینطور نشد و حاال مانع بین ما مادر سامانه

هایش را در دست هایم گرفتم دستام شد و ای اشک روانه گونهقطره
 :و امیدوارانه گفتم
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رسید؛ شاید اون اگر سهم هم باشید مطمئن باش آخرش به هم می -
رسه، فقط کافیه مال هم آخرش پنجاه سال دیگه باشه اما بالخره می

 .باشید

 :گارسون امد و با لبخند گفت

 چی میل دارید؟ -

آب  ا را شنیدم. تنها از اواشتهایم کور شده بود وقتی که داستان ثری
با صدایی که  خواستم و ثریا سفارش اب هویج بستنی داد، سپس

 :لرزید گفتمی

ه اگر ما دو تا سهم هم نباشیم چی؟ من توی همین مدت کم خیلی ب -
 !تونمسامان وابسته شدم! بدون اون نمی

خواستم باز هم سعی کنم برای ارام کردنش که صدایی را شنیدم که 
کشید؟! باید در همه جا ظاهر میشد تا نم چرا دست از من نمینمیدا

 .تحقیرهایی که من را کرده بود را به یادم بیاورد

 .سالم -

 .صدایی که متعلق به کسی جز پسر خاله ثریا، شاهرِخ کایدان نبود

همانگونه که سرم پایین چقدر من از صدای این مرد نفرت داشتم! 
 :ردم و گفتمبود دندان هایم را بر هم فش

 ...علیک، بفرمایید که کارتون چی -

دیدم. نزمانی حرفم را ادامه ندادم که سرم را که باال گرفتم اما او را 
 .شناختمتنها مردی رو به رویم ایستاده بود که او را نمی

 :با تعجب رو به ثریا گفتم

 ثریا تو هم صدا رو شنیدی؟ -

 :ثریا

 اره، چطور؟ -

 :با ترس آب دهانم را قورت دادم و گفتمبا بهتی بیشتر شده، 
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 .ات بود ولی خودش نیستصدای پسر خاله -

 :چند ثانیه هیچ نگفتم و با رنگی پریده گفتم

 نکنه جادوگره؟ وای نکنه من روانی شدم توهم زدم؟ -

 :ثریا با تک خندی گفت

 وا لیلی صدای این آقا بود حواست هست؟ روانی چیه؟ توهم چیه؟ -
تره از صدای این من جادوگر نیست و صداش، خیلی بمی پسر خاله

 .آقا

حرکت نگاهش کردم و بعد ناخودآگاه و از روی تعجب چند ثانیه بی
توانستم درک کنم! چه هایم گرد شدند! نمیابروهایم باال پریدند و چشم

 شد دقیقا؟

داشتم کدام این دو خب حاال کسی که من باید از او دل خوشی نمی
و  رد آن شخص تحقیر کننده بود یا پسر خاله ثریا؟ و حاالبود؟ این م

چه به مغزم فشار بیاورم بلکه صدای آن در این نقطه من هر آن
آوردم. مغزم هم انگار که با من تعمیرکار را به یاد بیاورم به یاد نمی

 .سر لج داشت

 :دوزمصدای مرد باز می اید و من با ناباوری به او نگاه می

 د؟ه شما چند لحظه من رو با خانوم نوریان تنها بزاریخانوم میش -

داد آیا نگاهش به ثریا بود و این مرد با این حجم از ادبی که نشان می
 !همان نامرِد تحقیر کننده بود؟

داند؟! همان لحظه تر اینکه فامیلی مرا از کجا میو اما سوال مهم
انداخت و من فت. ثریا مردد نگاهی رها را آورد و گارسون سفارش

خواستم هر چه زودتر از این سردرگمی با لبخند سر تکان دادم، می
 !بیرون بیایم

 :ثریا لبخندم را که دید از روی میز برخواست و گفت

 .شینممن میرم روی اون میز روبه رویی که خالیه می -
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اش را برداشت و رفت. ثریا که رفت ان مرد و بعد آب هیچ بستنی
دقایقی پیش ثریا بر روی آن نشسته بود نشست  بر روی صندلی که

 .اش چشم دوختمهایش را بر روی میز قالب کرد. به چهرهو دست

های کوچک و بزرگ دیده اش آثاری از کبودی و زخمدر چهره
هایش کشیده شد و متعجب به انها چشم دوختم؛ میشد، نگاهم به دست

 .هایش پر از زخم بوددست

ها را از روی میز برداشته ست هایش که دید آنام را به دنگاه خیره
خواستم معذبش کنم اما از این همه و با خجالت زیر میز گذاشت. نمی

 .کردمزخم شدیدا احساس تعجب می

 :پرسشگر نگاهش کردم که گفت

 !های قبل خطایی کردم که تاوانش این بدن پر از زخم شددر سال -

 :ی تلخی کرد و با اندوه گفتخنده

هام موجب ناراحتیش شده ها پیش با حرفون دختری که سالا -
هام به اون دختر هایی که با حرفخواد تاوان زخمبودم حاال کسی می
 .زدم رو پس بگیره

کردم! من ترجیح هایش را درک نمیگنگ نگاهش کردم. حرف
دادم پسرخاله ثریا من را تحقیر کرده باشد چرا که اگر او ان فرد می

 ...نباشد

 !دادنه...نه...نه حتی فکرش هم عذابم می

 :مرد

 !ات و بدست آوردیخوشحالم که االن بینایی -

شدم و میل به نفس تر میهر کلمه که بیشتر حرف میزد، من داغان
تر بردم و غمگینبیشتر به عمق اشتباهم پی می کشیدنم کمتر میشد.

ن حد پست شده من چه کار کرده بودم؟ چرا تا ای گشتم! خدای من!می
هایی که به او بودم؟ آن مرد، شاهرخ چه گناهی داشت که با حرف
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 شد؟زدم نابود میمی

 :مرد

از اون شخصی که من و دزدیده ممنونم، چون اون بود که با یک  -
تلنگر باعث شد به خودم بیام، این روزها تعمیرگاه رو فروختم و 

ها پیش برای سهم خواهرم رو پرداخت کردم؛ همون سهمی که سال
 .گرفتن یه تعمیرگاه از خواهرم به زور گرفته بودم

 :دهدمی کنم که بی توجه ادامهمات نگاهش می

 ولی هر نسبتی که با شما داشت بدجور روتون حساس بود! قدر یه -
 !همچین آدمی رو توی زندگیتون بدونید

اال شوند و من از همین حام وارد میها یکی یکی بر پیکرهضربه
های مجهولی که شوم! اما یکی از نقطهرمنده پسر خاله ثریا میش

حاال ذهنم را درگیر کرده این است که چه کسی بر روی من حساس 
و من دقیقا قدر  است که او را دزدیده و تا این حد کتکش زده بود؟

 چه کسی را باید بدانم؟

 :گویمبا لکنت و اعصابی داغان می

م.ن ..ی.شما اون..اد..م.ی بودی.د که...من..مت.وجه...نم.یشم یعن -
من متوجه نمیشم یعنی شما اون آدمی بودید )و اذی..ت می..کرد.ید؟

 (کردید؟که من و اذیت می

 :گویددوزد و میمرد با شرمندگی نگاه می

 ...کنم من و ببخشیدبله من بودم اما من واقعا پشیمونم، خواهش می -

 :دهدمیو زیر لب طوری که من نشنوم ادامه 

 !لعنت به پول و طمعی که میاره -

شوم! بحث ما چه ربطی به پول و طمع متعجب به او خیره می
های آزار ها به من چه! من باید تنها به حرفداشت؟ اصال طمع

 !نمام علیه شاهرخ کایدان فکر کدهنده
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 این انصاف نیست! من در حق او چه ظلمی کردم خدایا؟

 :دهددرونم ادامه میخبر از آشوب مرد بی

 .کنم من و ببخشیدخواهش می -

اباوری ندهم و هنوز هم با ام را تکانی میهای خشک شدهلب
 :گویممی

 ...یعنی شما اون آدمید؟ یعنی -

 ...توانم ادامه دهمو نمی

 :مرد با گیجی میگوید

 ای باشه؟مگه قراره کس دیگه -

 !آه خدای من

 :من

سایی که تحقیرم کرده بودن رو ی کمن شب قبل عملم همه -
  !بخشیدم

 :و در دل ادامه دادم

های من را گناه نیش و کنایهچه شما باشی چه شاهرخی که بی -
 !شنید

خوشحالی در چهره او پدیدار گشت. انگار که باری سنگین از روی 
های او هایش برداشته شود! باری سنگین از روی دوشدوش

 !نحیف من انداخته شد هایبرداشته شد و بر روی دوش

 :با شادی گفت

 !ممنونم خانم، ممنونم واقعا -

 :سوالی که ذهنم را درگیر کرده بود را بر زبان آوردم

 کنم فقط، اون آدمی که شما رو دزدیده بود کی بود؟خواهش می -

 :مرد

اش رو هم که یه مرد قد بلند و اسمش و که نمیدونم خانوم چهره -
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د. از هیکلش معلوم بود ورزش کاره. چهار شونه و هیکلی بو
اومد پیش تونستم ببینم چون هر وقت میاش رو که نمیراستش چهره

من اتاق نیمه تاریک بود و پشت به المپ وایمیستاد، من فقط 
اش که پشت به تونستم همون هیکلش و قدش و ببینم چون چهرهمی

 .المپ که وایمیستاد سیاه میشد کامال

افتم، مردی ن خصوصیاتش به یاد شاهرخ کایدان میناخودآگاه با گفت
کنم دنیایی از احترام برایش قائل که در این چند لحظه احساس می

 !هستم

او هم قد بلند و چهارشانه بود، از هیکلش معلوم بود که ورزشکار 
 !است اما او و حساس بودن روی من؟ محال ممکن بود

 :مرد

ی با من ندارید؟ من خیلی ممنونم که من و بخشیدین، دیگه کار -
 .ازتون ممنونم

هایی که باید این مرد او را از ته دل بخشیده بودم منتهی حرف
شنید را شاهرخ کایدان شنیده بود! چیزی ذهنم را مشغول کرد، می

 .فهمیدمچیزی که فکر میکنم باید می

 :آرام گفتم

رو تونید برید فقط اسم شما من دیگه کاری باهاتون ندارم، می -
 نفهمیدم؟

 :مرد لب خندی عمیق زد و با رازی نهفته در کالمش گفت

 .فرهاد مجیدی هستم -

لبخندی زدم، او را از ته دل بخشیده بودم. وقتی پشیمان بود و 
بخشیدم؟ از روی میز برخواست و من هم با او درمانده چرا نمی

 .برخواستم

 :من
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حق کسی تکرار خداحافظ، امیدوارم کارهای قبلتون رو دیگه در  -
 .نکنید

 :فرهاد

هاش حسابی پشیمونم کرد، دیگه یک بار که کردم اون اقا با کتک -
کنم، های دنیا رو بهم بدن از این کارها نمیحتی اگر همه گنج

 .خداحافظ

او رفت و من بی توجه به قسمت آخر حرفش بر روی صندلی فرود 
 .آمدم

 :یدم که گفتحضور ثریا را احساس کردم و بعد صدایش را شن

 چی شد لیلی؟ -

 :ام کوفتم و با درماندگی گفتمبا دست محکم بر پیشانی

 !وای ثریا، خدای من وای -

 :ثریا

 شده؟ چی -

 :با درماندگی و غم گفتم

ات و با این آقا این آقایی که دیدی اومده بود در واقع من پسرخاله -
 !اشتباه گرفته بودم، وای خدای من

 :گفتثریا با خونسردی 

 !میدونم -

 :گفتی گفتمشسوخت. با بهت و هایم از شدت گرد شدن میچشم

 دونستی؟دونستی؟ چطوری مییعنی تو می -

 :ثریا با اطمینان گفت

شاهرخ خان چنین آدمی نیست! محاله اون کسی رو بخاطر نابینا  -
ها رو گفتی من باهاش بودنش تحقیر کنه، همون روز که اون حرف

 .گفت حرف زدم و اون



 

 

 WWW.98IA3.IR 151 نودهشتیا کاربر H.noora  _چشمهایشجنگل 

 

قراری کند و من با بیرسد مکث میبه اینجای حرفش که می
 :گویممی

 چی گفت؟ -

 :ثریا

ی کارهای گفت که بهت بگم یه خیر رو پیدا کردم که حاضره همه -
عملت رو با هزینه خودش انجام بده و در واقع خودش کارهای عمل 

 .رو انجام داد

ام. خدایا خواهشاً دههای گرد خیره ثریا شام و با چشمخشک نشسته
این کار را با من نکن! یعنی هزینه عمل را هم او پرداخت کرده 

شود من همین حاال از خجالت بمیرم؟ ثریا چند ثانیه نگاهم است؟ می
کشد کند و بعد در حالی که از شدت خنده به سختی نفس میمی
 :گویدمی

ی که های سبزوای لیلی حالت صورتت عالیه، یه دختر با چشم -
حاال گرده و دهن نیمه باز صاف نشسته و مستقیم داره من و نگاه 

 !کنهمی

 :گویدکشد و با دلجویی میاش که ته میخنده

کنم برای پنهان کردنش من و ببخش، اگر پنهان ولی خواهش می -
کردی و االن بینا نبودی! جدا از من مادر و کردم تو لجبازی مینمی

 !دوننپدرتم می

فشار حقیقت دستم را به سوی بطری آبی که گارسون آورده از شدت 
کنم. دهانه بطری را به کنم و با عجله سرش را باز میدراز می

ای که حس های خیرهکنم و بی توجه به نگاهدهانم نزدیک می
کنم، بطری آب را یک نفس تا جایی که دیگر در بطری آبی می

 .کشمنباشد سر می

 :گویدشده و با بهت می های ثریا حاال گردچشم
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 چطوری همش و خوردی؟ -

با صورتی گر گرفته بدون دادن جواب سوال ثریا با خجالت و نفس 
 :گویمنفس می

ه وای خدا من و بکشه چقدر باهاش بد رفتاری کردم! فقط من غریب -
 .بودم هم تو میدونی اون نبوده و هم مامان و بابا

هایم هایم را مدام با دندانبپوشانم و لهایم صورتم را میبا دست
 .دهمفشار می

 :ثریا

لیلی؟ عیبی نداره بابا برای همین اینقدر ناراحتی؟ اون از  -
های تو یک درصد هم ناراحت نشده مطمئن باش. بعدشم وقتی حرف

 .شاهرخ خان بهمون گفت چیزی نگیم ما هم نگفتیم دیگه

 :لیلی

گفتین کاش بهم می چطور عیبی نداره؟ چطور عیبی نداره ثریا؟ -
 !ثریا، کاش

 :ثریا

تونستم بهت لیلی وقتی شاهرخ خان گفته بود بهت نگیم ما نمی -
 .بگیم

 :گویمدهم و میسر تکان می

م با باشه من از تو و مامان و بابا ناراحت نیستم از خودم ناراحت -
 !رفتارهایی که با اون مرد داشتم

 :ثریا

 یشه بهتر نیست برگردیم؟میگم که لیلی هوا داره تاریک م -

 :من

 .آره برگردیم من حواسم نبود برگردیم -

 :ثریا
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 .گیرمپس االن با شروین تماس می -

هایم پس از تماس با شروین و گفتن اینکه به دنبالمان بیاید ثریا دست
 :گویدگیرد و میرا می

 لیلی این همه خودت و عذاب نده بیخیالش. راستی هنوز مامان و -
شون و اینکه این همه سال بهت گفتن لت پنهان کاریبابات ع

 مادرزاد نابینا هستی رو نگفتن؟

 :گویمشود و میبه یاد آن موضوع که میفتم دردم بیشتر می

اس، کنم که بگن بی فایدهنه نگفتن و من هر چی اصرار می -
 !دردهای منم که یکی دو تا نیست

 :گویدرا میثریا بی توجه، برای فراموشی من حرف دیگری 

ییر بیخیال همه اینا! ولی نمیدونم رفتار شروین چرا چند وقته تغ -
 !کرده دیگه عین قبال خیلی گیر نیست

 :گویمجدا از آشوب درونم با لبخندی خالصانه می

 ...خیلی خوبه که -

ثریا نگاهش را به زوج بزرگسالی که در میز کنار ما ساکن بودند 
 :دوخت و گفت

 !حجم از تحول درونش واقعا عجیبهآره ولی این  -

 :دانای کل

ای از وجود لیلی در تمام مدتی که صبر کردند تا شروین بیاید گوشه
داد از رفتار بدی ای از وجودش مدام آزارش میدرگیر بود! گوشه

که با شاهرخ داشته است! وقتی به خانه رسید کمی کنار پدر و 
 .دمادرش ماند و بعد سریع به اتاقش پناه بر

داد! باید از او عذر د که باید کاری انجام میکرمدام به این فکر می
دانست ثریا این شد و لیلی میکرد. ساعت یازده شب میخواهی می

موقع شب بیدار است. ثریا اما در خانه خودشان بیدار بود و به 
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سالم ثریا، »داد که پیامی از جانب لیلی با مضمون سامان پیام می
 «شماره شاهرخ کایدان رو برام بفرستی؟ میشه لطفاً 

دنبال عذر خواهی از دانست احتماال لیلی بهبه دستش رسید. ثریا می
سالم لیلی جونم، آره »شاهرخ است. جواب لیلی را اینگونه داد 

 «.فرستماش شات میعزیز دلم، االن برات از شماره

اش رفت و پس از گرفتن عکسی از و در قسمت مخاطبین گوشی
شماره شاهرخ آن را برای لیلی ارسال کرد. شماره که برای لیلی 

شک  دانست با شاهرخ تماس بگیرد و چه بگوید؟نمی  ارسال شد،
 است و یا خیر؟داشت که تماس گرفتن کار خوبی

در آخر شک را به دور انداخت و با تردید با او تماس گرفت. چند 
 .برقرار نشد بوق خورد و لیلی هر آنچه منتظر ماند ارتباط

لیلی دوباره تماس گرفت اما باز هم شاهرخ جواب نداد. شاهرخ اما 
قدر مشغول کارهای کارخانه بود که ویبره موبایلش که بر روی آن

سکوت بود را در جیب کت مشکی رنگش که اکنون بر روی مبل 
چه تماس گرفت شاهرخ بر انداخته بود را احساس نکند. لیلی هر آن

خر لیلی تصمیم گرفت بار دیگر و در ساعتی دیگر با نداشت و در ا
 .او تماس بگیرد

*** 

فرزام سیگار درون دستش را در مشت فشرد و سیگار با کف دستش 
خاموش شد؛ کف دستش سوخت اما برایش اهمیتی نداشت. در حال 

کرانش بود. به یاد ساعتی قبل و دیدارش با و هوایی دیگر و غم بی
 .صبا افتاد

 :قبل در رستورانی شیک و تمیز مقابل صبا نشست و گفتساعاتی »

 !ممنونم که دعوتم و قبول کردی -

 :صبا با خنده گفت
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کنم، جوری حرف میزنی انگار اولین باره، کال جدیدا خواهش می -
 خیلی یه جوری شدیا پسر خاله چیزی شده؟

 .خواست بدون مقدمه چینی حرف دلش را بر زبان بیاوردفرزام می

 :امی گفتبه آر

 ...میگم که تو...یعنی تو نه...چیز...وای -

دانست راهش خواست حرف دلش را به صبا بگوید و نمیمی
 !چیست؟

استرس داشت و هر چند دقیقه یکبار با دستمال درون دستش عرق 
 .کرداش را پاک میپیشانی

 :صبا با خنده گفت

ن تو رو یخوای کوه بکنی؛ ببخوای بگی که انگار میمگه چی می -
 !خدا خیس عرق شدی

 :فرزام بی مقدمه و با تمام اراده خود گفت

 صبا تو کسی رو دوست داری؟ یعنی به کسی عالقه داری؟ -

ی فرزام شد. انتظار این های گرد و یکه خورده خیرهصبا با چشم
 :سوال را نداشت. پس از مکث اندکی با گیجی گفت

 نه چطور؟ -

 !یا دلگیردانست شاد باشد فرزام نمی

و اشاد از اینکه پای رقیبی در میان نیست و دلگیر از اینکه صبا به 
 !ای نداردعالقه

 :مقدمه و با استرس گفتفرزام بی

 اوم، نظرت راجب من چیه؟ -

 :صبا گیج شده گفت

 !خب تو پسر خوبی هستی -

 :فرزام دلش را به دریا زد و باالخره گفت
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خواستگاری کنه تو چه جوابی اگر..اگر که این پسر خوب از تو  -
 میدی؟

با   گنجید.صبا مبهوت نگاهش کرد. حرف فرزام در باورش نمی
 :هایی گرد شده گفتناباوری و چشم

 کنی؟داری شوخی می -

فرزام که حاال از حجم استرس بسیارش تنها کمی کاسته شده بود 
 :گفت

 نه چرا شوخی کنم؟ -

 :صبا

 تگاری کردی؟یعنی تو االن واقعا از من خواس -

 :فرزام با شهامتی ساختگی گفت

 .آره -

 :شرمنده گفت  صبا اندکی سکوت کرد و با کمی فکر کردن،

ببین فرزام تو خیلی پسر خوبی هستی، همبازی بچگی من هستی  -
ای به ازدواج با تو ندارم، یعنی کال قصد ازدواج اما من عالقه

 «.ندارم

راجب ازدواج با او بیشتر  در آن ساعات هر آنچه به صبا گفته بود
دهد به عنوان یک فکر کند صبا قبول نکرده و گفته بود ترجیح می

ی تلخی کرد و در دل پسر خاله روی او حساب کند! فرزام خنده
 :شکایت کنان گفت

های خوبی خدایا درسته قرار نیست همه توی زندگی شاهد اتفاق -
ار خوبیش بیم؟چرا یه هاش و دیدباشن اما... اما چرا ما همیشه بدی

 برای ما نیفتاد؟

*** 

های ساعت دوخته بود و در دل غر شروین نگاهش را به عقربه
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 «!اه یک ساعته که این عقربه المذهب یه ذره جلو نرفته»میزد 

 :هنوز به ساعت خیره بود که شاگردش آمد و گفت

 .آقا همون دختری که گفتین اومد صداتون کنم االن اومد -

ع از جا برخواست و از اتاقک مخصوص استراحت شروین سری
بیرون زد. نگاهش را به اطراف چرخاند و با دیدن دخترک بامزه و 

های خوراکی خیره بود عمیقاً دوست داشتنی که با ذوق به قفسه
 :احساس شادی کرد. به آرامی نزدیکش شد و گفت

 .سالم -

ها خیره سهدختر به سمتش بازگشت و سری تکان داد و دوباره به قف
های گرد به دختری خیره شد که حاال هیچ اثری شد. شروین با چشم

از ذوق درون نگاهش نبود، بلکه به جای آن ذوق اخم بزرگی مهمان 
ابروهایش گشته بود؛ اما با وجود اخمش باز هم از رو نرفت 

 :دوباره گفت  و

 خوبید؟ -

 دخترک طوری به شروین چشم دوخت که انگار شروین گناهی
 .نابخشودنی کرده بود! شروین دوباره هیچ جوابی جز سکوت نشنید

 :شروین

 دید؟چرا جواب نمی -

دخترک چشم غره وحشتناکی به شروین رفت و به سوی درب 
 :خروجی به راه افتاد. شروین به دنبال دختر رفت و با عجله گفت

 !پرسی من رو هم که ندادیدرین؟ جواب احوالخانم کجا دارین می -

گفت! ها را میرفت و شروین به دنبالش این حرفختر تند مید
 :دخترک ناگهان با خشم به سمت شروین باز گشت و گفت

کشی مرتیکه؟ مگه خودت خواهر و مادر نداری راه خجالت نمی -
 !میفتی دنبال دختر مردم؟ بی شخصیت! بی ادب! بی نزاکت
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ر یک پارچ آب چهره شروین در آن لحظه همانند کسانی بود که انگا
 :یخ رویش ریخته باشند. درمانده به او خیره شد و به آرامی گفت

کنید نیست، من مزاحم نیستم نه ببینید اون چیزی که شما فکر می -
 .صاحب اون فروشگاهم

دخترک که تا کنون با چندش به شروین چشم دوخته بود به یک باره 
 :گفت اش تغییر کرد و با شگفتیحالت چهره

 !؟دروغ -

های گرد شده شروین را دید با لحنی که هول شده بود و چون چشم
 :گفت

 نه یعنی منظورم اینه که دروغ این روزها خیلی تو جامعه زیاد -
 شده، نه؟

شروین مات نگاهش کرد که دختر با لحنی که لحظه به لحظه 
 :مایی زد و گفتنتر میشد لبخند دندان خاموش

 نشده دروغ زیاد؟ -

کرد که دختر شالش را جلوتر هم همانگونه نگاهش می شروین هنوز
 :فشرد گفتکشید و در حالی که محکم دسته کیفش را می

 !ببخشید فکر کردم مزاحمین -

 :شروین بالخره لب به سخن گشود و گفت

خواستم ازتون تشکر کنم بابت اینکه نه مزاحم نیستم، فقط می -
 .کنینرید میمشتری دائم شدین و همیشه از فروشگاه ما خ

هایش کم از مزاحمت نداشت. خب دانست این حرفخودش هم می
اش ای؟ او برای خوراکییعنی چه که تشکر کنم که مشتری دائم شده

کرد! نگاه متعجب دخترک گواه تعجب بسیارش را اینکار را می
هایش را به اینطرف داد. حاال شروین هول شده و مردمک چشممی

 :. دختر لبخند ژکوندی زد و گفتچرخاندو آن طرف می
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 خب مرسی، دیگه کاری ندارید با من؟ -

 :شروین به آخرین امیدش برای ماندن او چنگ زد و گفت

 !خرید امروزتون و نکردید -

 :دختر دوباره دستی به شالش کشید و گفت

 .گید من حواسم نبودعه راست می -

 .او هم قدم شدام با شروین هم همگ و به سوی فروشگاه راه افتاد.

 :شروین

 لواشک و ترشک خیلی دوست دارید؟ -

های دخترک آنچنان برقی زد که باعث لبخند وسیع شروین شد. چشم
 :هایش گفتبا همان برق چشم

 .میرم براشآره عاشق لواشکم! اصال می -

شروین لبخندی زد و لحظاتی بعد با یکدیگر وارد فروشگاه شدند و 
اش را برداشت. در خوراکی مورد عالقه دختر با ذوق از هر قفسه

تمام این مدت شروین با خوشی و لذت نگاهش کرد. حسش به این 
 .دختر، از حسی که به لیندا داشت هم فراتر بود

*** 

لیلی باز هم با تردید گوشی را برداشت، نگاهی به شماره شاهرخ 
کرد و دوباره با او تماس گرفت. شاهرخ که ذهنش درگیر کارهای 

ای که قبال هم با او چندین بار تماس رخانه بود با دیدن شمارهکا
گرفته بود سریعا جواب داد و سکوت کرد تا شخص پشت خط 

 .حرفش را بگوید

 دانست چه بگوید؟لیلی نمی

 :ای گفتبه آرامی و با لحن خجالت زده

 .سالم -

اش را که شنید دریافت که این شخص شاهرخ صدای خجالت زده
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 :ی نیست. با لحن سردی گفتکسی جز لیل

 !علیک -

 :و باز سکوت را ترجیح داد. لیلی دوباره گفت

 خوبید؟ -

 :شاهرخ با بدجنسی گفت

 !خاطر خوب بودن مناز شما بعیده که خوشحال بشید به -

حرف خود لیلی که در بیمارستان گفته بود را به خودش برگردانده 
 :تلیلی با خجالتی بیش از حد گفبود.

 !که...میگم که ام چیزه همین میگم -

 !دلش را بگوید دانست چگونه حرفنمی و ناامید سکوت کرد.

 :شاهرخ با خنده ای فرو خورده گفت

 چیزه؟ -

های سرخ و گونه  لیلی بیشتر خجالت کشید، با لحن خجالت زده
 :ای گفتگشته

 !خوام که ببینمتونمی -

 :شاهرخ

 !من وقت ندارم که شما رو ببینم -

ی مات ماند! انتظار هر حرفی را داشت جز این! با بهت و لیل
 :ناباوری گفت

 !کنمخواهش می -

 :شاهرخ

 !خواهش نکنید چون من وقتش و ندارم -

 :لیلی ملتمس گفت

 .من، من باید ببینمتون -
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 :شاهرخ با جدیت گفت

 !من بایدی تو کارم نیست -

 :لیلی به لحنش التماس بیشتری بخشید و گفت

 !کنمخواهش میخب  -

 :شاهرخ با لبخندی خبیث گفت

 .گفتم که وقت ندارم -

 :لیلی با التماس گفت

 !فقط ربع دقیقه -

 :شاهرخ دست از اذیت کردن او برداشت و گفت

 !فقط ربع دقیقه -

 :لیلی با خوشحالی و هیجان گفت

 ممنونم، واقعا ممنونم آقای کایدان، خیلی ممنونم؛ کجا بیام؟ -

 :شاهرخ

 پرسید کجا بیام؟کنید از من میدعوت میشما  -

 :رد و کوتاه آمده گفتهایش را بر هم فشلیلی چشم

 همین امروز خوبه؟ -

 :شاهرخ

 !نه امروز نه فردا هم نه پس فردا -

 :لیلی بادش خوابید با لحن شلی گفت

 ...پس، پس فردا ساعت سه بعدازظهر کافی شاپ -

 .ثریا رفته بودند نام همان کافی شاپی را گفته بود که با

 :شاهرخ

 ای با من ندارید؟خوبه، کار دیگه -

 :لیلی
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 .نه خیلی ازتون ممنونم خداحافظ -

 :شاهرخ

 .خداحافظ -

 .و ارتباط قطع شد

*** 

های برچیده بر روی ها لج کرده و دست به سینه و با لبهمانند بچه
ی رو به رو نیمکت درون شهربازی نشسته بود و مستقیم به منظره

جیغ و خنده اطرافیان خیره گشته بود. محمد زیر چشمی نگاهی به 
اش را کرد، که از شدت چهره در هم دخترک انداخت و تمام سعی

 .دن او را دلخور نکندزاش با قهقهه بامزه بودن چهره

ملیکا که متوجه حاالت خندان مرد شده بود با خشم و صورتی سرخ 
 :شده گفت

 داری وجود داره جناب؟هدقیقا االن چه مسأله خند -

 :ی گفتهای به هم فشرده به سختمحمد با لب

 ...ی شماقیافه -

های و بعد ناگهان پقی زیر خنده زد و های های خندید. ملیکا با چشم
های او چشم دوخته بود. طوری از ته گشاد و دهانی نیمه بار به خنده

هایش رژه مقابل چشدارترین جوک سال مخندید که انگار خندهدل می
 !رفتمی

 :ملیکا با افسوس گفت

خندید االن؟ واقعا که! براتون متاسفم! َنمیرین یهو از چرا دارین می -
 !خنده

ی محمد ناخواسته شدیدتر شد و ملیکا چشم های ملیکا خندهبا حرف
غره وحشتناکی به او رفت. پس از چند لحظه که از ته دل و 

 :خالصانه قهقهه زد، گفت
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کنم یه بیرون رفتن اینقدر خوام! اما درکتون نمیعا عذر میخب واق -
 دعوا داره؟

 :ملیکا

ا شاهرخ به فکر منه که میگه برو بیرون پوسیدی تو این خونه ام -
 !خوامها نمیمن از این به فکر بودن

 :محمد جدی و با مالیمت گفت

شما، درسته که خیلی ضربه خوردین اما حق ندارین اینقدر به  -
جای حسرت شاد باشید بابت اینکه ون سخت بگیرید. شما باید بهخودت

خدا بهتون یه همچین برادری داده! اما مدام در حال کفر گفتن 
 !هستید

 :ملیکا پوزخند تلخی زد و گفت

خیلی سخته به یک نفر بیشتر از جونت  کنید!شما من و درک نمی -
اعتماد کنی!  اعتماد داشته باشی! عاشقش باشی! براش بمیری! بهش

 ... بعد اون چیکار کنه اون

پایانش را و دیگر ادامه نداد. محمد نفس عمیقی کشید تا خشم بی
کنترل کند؛ او ملیکا را دوست داشت و واقعاً سخت بود برایش 

های او، که سراسر عشق به دیگری خوداری در مقابل این حرف
 .بود

 :محمد

 چرا به یه آدم اشتباه اعتماد کردید؟ -

 :ملیکا

دونستم که ترین آدم زندگیمه! نمیکردم اون آدم درستفکر می -
  !هام تبدیل بشهقراره به کابوس دردناک شب

ترین آدم زندگیتون نیست چرا مدام محمد: حاال که میدونید درست
 !ارزش آزار ندینخودتون و آزار میدین؟ خودتون و بابت یه ادم بی
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 :ملیکا

 !ی زندگی من بود! همه هست و نیستماون آدم با ارزش همه -

 :محمد با حرص و زهرخندی گفت

ی زندگی شماست هنوز هم همه هست و بود نه! هنوز هم همه -
 ...نیست تونه

 :ملیکا

 !دیگه نیست -

 :محمد

 !کنیدهست که بهش فکر می -

 :ملیکا

ازش بدم میاد ازش متنفرم، اگر بهش فکر  من دیگه دوستش ندارم، -
ر فقط و فقط بخاطر حماقت خودمه، روزی هزار بار بهش فککنم می
 !کنم و به خودم قول میدم که دیگه به کسی اعتماد نکنممی

محمد از اعماق وجودش شاد شد. خوشحال شد و لبخنِد بر روی 
 !هایش نشانگر این شادی بودلب

 :محمد

 خیلی خوبه که دیگه دوستش ندارید اما لطفاً دیگه بهش فکر هم -
 .نکنید

 :ملیکا به سمت او بازگشت و گفت

 !بیا یه کاری کنیم -

 :محمد

 چی کار؟ -

 :ملیکا محکم گفت

در بیا از این به بعد همیشه بیایم بیرون و خوش بگذرونیم! اونق -
 !خوش بگذرونیم که دیگه من اون بیشعوِر نامرد و فراموش کنم
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 :محمد لبخندی زد و گفت

 نم باهاتون بیام نه اینکه خوشتومن بادیگارد تونم فقط می -
 !بگذرونیم

 :ملیکا

 عیبی نداره! شاهرخ اگر بفهمه کسی میتونه من و شاد کنه خیلی -
خوشحال میشه! اصال من خودم به شاهرخ میگم حال دلم با این آدم 

 !خوبه

های گفت اما با همین حرفها را میمنظور این حرفملیکا بی
 !شاد میشددانست محمد چه منظور خدا میبی

********* 

هایی که بر روی هم قفل کرده بود، با مرد با عصیان و دندان
ای به شدت تیره و غرق در سیاهی، به چهره خونین و مالین چهره

 :ها از او نفرت داشت گفتاوی لعنتی که به اندازه تمام این سال

 !ه نمیدونی چه لذتی داره دیدن این حالت جنابب -به -

 :دگی خون درون دهانش را به بیرون تف کرد و گفتمرد با درمان

لعنت به تو لعنت به توی ... که باید همون چند سال پیش با  -
 !کردم! تا حاال نشی آفت جونمات میهای خودم خفهدست

 :مرد قهقهه وحشتناکی زد و گفت

ها! مهم اینه که االن تو مشت منی! تو چنگ منی و من چه غلط -
 !اتونرای همهها دارم ببرنامه

کرد، با مرد بیچاره را انقدر کتک زده بودند که تمام تنش درد می
 :هایش را از هم گشود و گفتدرد لب

 ...... شروین چی؟ به شروین چیکار داشتی مرتیکه -

خندید و هیچ عکس العمل بدی های زشت او میاردشیر تنها به فحش
ها تنها و همچون احمقداد! انگار که دیوانه گشته بود که نشان نمی
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اش را قطع کرد و با صدای بلند و خندید. به یک بار خندهتنها می
 :خباثتی عمیق گفت

به به اون کاری نداشتم اما با ملیکا که داشتم! اگر از خودی ضر -
دونست از خودش گرفت! از یکی که میخورد بیشتر دردش میمی

 !ترهخیلی کوچیک

کشیده چاقوی کوچکی  دردناک مرِد زجر هایتوجه به نعرهو بعد بی
برداشت و با شدت به سوی دیوار و عکس شاهرخ پرت کرد! چاقو 

وار وسط عکس و درست روی قلب شاهرخ نشست و اردشیر جنون
 !قهقهه زد

 :مرِد زجر کشیده، با درد و صورتی جمع شده فریاد زد

  !ازت متنفرم اردشیر! متنفرم -

انب او انداخت و با سر تکان دادنی، اردشیر نیم نگاه سردی به ج
 :شاد گفت

 که متنفری! اره؟ آره مرتیکه؟ -

بعد در یک حرکت محکم و سریع یکی از چاقوها را با شدت به 
سوی بازوی مرد پرت کرد و لحظاتی بعد صدای نعره آمیخته به 

ز قلب بی رحم اهمه قلب ها را به غیر  ها را لرزاند؛درد مرد، قلب
 !اردشیر

از درد به خود پیچید و اردشیر با غرور نیشخندی زد و بی مرد 
ها را به سوی به ترتیب بقیه چاقو  توجه به درد کشیدن او،

 !ردهای لیلی و ملیکا هم پرتاب کعکس

********** 

 :ای پفک در دهانش گذاشت و با لذت گفتلیلی با شوق دانه

 !اممامان نمیدونی من چقدر عاشق این خوراکی خوشمزه -

 :شکوه با خنده و تعجب گفت
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 !خوری؟ یه پفک دیگهمگه چیه که اینطوری با ذوق می-

 :د و با لحن بامزه ای گفتهایش را گرد کرلیلی چشم

 !کنید، پفک نیست که طالست طالمامان شما درک نمی -

های نارنجی را برداشت و با لذت گازی به آن ای از پفکو بعد دانه
های بر روی سطح ظیرش توسط گیرندهنزد و با درک مزه بی
 !هایش را بستزبانش، با لذت چشم

 :ی ناباوری زد و گفتشکوه تک خنده

 !ها میگه طالدیوونه به پفک -

 :لیلی با جدیت گفت

اش دردسر و سردرگمی، پنهان اوم خیلی وقته دیوونه شدم! همه -
ن از کاری شما از یه طرف، عذاب وجدان رفتار بدم با شاهرخ کایدا

یه طرف دیگه! نمیدونم چرا برای من هیچ وقت همیشه همه چیز 
  !خوبه نیست

و بعد پنج پفک کامل را همزمان و به زور درون دهانش ریخت. 
در قورت  های گشاد شده سعیهایش باد کرده بود و او با چشملپ

 .ها داشتدادن پفک

را  شکوه نگاهی متعجب به او و چهره اش انداخت و کالفه سرش
 :تکان داد و گفت

 !تو اول پفک و اونجوری نخور! بعد یاد بگیر حقیقت و بپرسی -

ای و بی ها را به زور قورت داد و برایش از پارت شیشهلیلی پفک
رنگ بر روی میز کوچک اشپزخانه در ماگ مخصوص، صورتی 

 :رنگش اب ریخت و ان را یک نفس سر کشید و بعد گفت

 م اینو بدونم؟ یه چیزی عین خوره دارهمامان یعنی من حق ندار -
 !خورهمغزم و می

 :شکوه
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نی که ببین لیلی اگر ما واقعیت رو بهت بگیم حالت خیلی بدتر از ای -
 !االن هست میشه! به این حرفم اطمینان داشته باش

 :لیلی دوباره مشتی پفک در دهانش ریخت و گفت

همین  کنه مامان!و دیوونه می هاتونه که منهمین حرف -
 .هاستحرف

شکوه کالفه از جای بر خواست و به اتاق خواب خود رفت و لیلی 
هایی به مراتب های قبلی که خالص شد، اینبار پفکاز خوردن پفک

 !بیشتر از پفک های قبلی درون دهانش جای داد و با حرص جوید

گفت کاش فردا میشد و زودتر زمان مالقات با مدام با خود می
رسید تا حداقل با عذر خواهی از او کمی از فرا می شاهرخ کایدان

 .این حس بد خودش را رهایی ببخشد

*** 

 .شان دستخوش تغییرات تلخ و شیرینی شده بودزندگی همه

 ...برای لیلی و شاهرخ

ای که درگیر شاهرخی که در گیر و دار عشقی ناخواسته بود و لیلی
 !رخ به خودش بودخبر از عشق شاهاش بینقطه های مجهول زندگی

 ...برای سامان و ثریا

سامانی بود و اصرارهایش برای رفتن به خواستگاری ثریا و قبول 
 !تر از گذشته بودهای مادرش و ثریایی که این روزها غمگیننکردن

 ...برای ملیکا و محمد

ی موقعیت برتر ملیکا از لحاظ مالی به قلبش محمدی که به واسطه
داد و ملیکایی که خبر نداشت از عشق یی جوالن عشق نماجازه

جانش های دردناک زندگی بر پیکر بیمحمد و درگیر و دار ضربه
 !بود

 ...برای سارا و شروین
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برای شروینی که این روزها چه بسیار که به دخترک شکموی 
کرد و سارایی که با به یاد آوردن عاشق لواشک و ترشک فکر نمی

شدند و ایش ناخودآگاه سرخ میههایش جلوی شروین گونهسوتی
لبخند میزد غافل از اینکه شروین، برادر کسی است که برادرش 

 !هاست برای به خواستگاری رفتن او سر جنگ در خانه داردمدت

 ...برای صبا و فرزام

توانست فرزام را به عنوان همسرش ببیند صبایی که هیچ جوره نمی
جواب مثبت بدهد و  و قصد کرده بود به یکی از خواستگارهایش

 !های لیندافرزامی که غمگین بود از جواب منفی صبا و مزاحمت

رسیدند؟! کدام یک طعم کدام یک از این عاشقان به معشوق می
کردند؟! آیا قرار بود که یکی از این عاشقان وصال را احساس می

همانند اردشیر به عشقش نرسد؟ آیا قرار بود بین یکی از این 
 ند علیرام و شیوا جدایی بیفتد؟عاشقان همان

 .دانستاین موضوع را فقط خدا می

*** 

جلوی آیینه ایستاد و ریمل را بر روی مژه های پر و فرش کشید. 
 ...اش زد و تمامایهای قلوهکمی برق لب به لب

اش در آیینه انداخت؛ حاال زیبا از از پیش با رضایت نگاهی به چهره
 !شده بود

را شکر  نند خورشید درخشان بود و او خدایشهای سبزش هماچشم
تواند این درخشندگی را ببیند! قرار بود به دیدن کرد که میمی

شاهرخ کایدان، مردی که االن از نظر لیلی مرد ترین مرد روی کره 
کرد که این بهترین مرد؛ خودش زمین بود برود! و او مرتب دعا می

ر حقش انجام داده است، موردی که دهای بد و بیرا بخاطر قضاوت
 .ببخشد
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اش را بر داشت و عکسی از خود گرفت و ان را با لبخند گوشی
 !این روزها بسیار نگران ثریا و سامان بود برای ثریا ارسال کرد.

کشید! و از همه نگران آینده مبهم و نامعلومی که انتظارشان را می
ت دهد تا به امان رضایکرد که ای کاش مادر سیمتر مرتب دعا مهم

 !خواستگاری ثریا بیایند

چیزی که از همه بیشتر، موجب نگرانی لیلی شده بود، این بود که 
مادر سامان جدیدا گفته بود باید برای سامان به خواستگاری دختر 

 .اش فریبا برونددایی

های ثریا را از پشت گوشی خدا می.دانست هر بار که لیلی بغض
دید چه ضوری میا به صورت حهایش رکرد و یا اشکحس می

های سوزاند؛ اما دریغ که دل سوزاندنبسیار که برای او دل نمی
 !دادها کاری انجام نمیلیلی برای عشق پاک آن

شود و لیلی به شدت نگران دانست اینده این دو چه میتنها خدا می
اش بود که در این مدت کم به شدت به دوست مهربان و حساس

 .ند شده بودمسامان عالقه

کرد که او اش آشنا شد هرگز گمان نمیروزی که با سامان در مطب
 .زمانی دل دوستی که همچون خواهر برایش بود را ببرد

از  کیفش را برداشت و از اتاق کوچک و با صفایش بیرون آمد.
انه مقابل خبسیار کوچک  -راهروی کوچک گذشت و سالن بسیار

 .دیدش قرار گرفت

 :حواله لیلی کرد و با اطمینان گفتپدرش نگاهی 

بخشتت پس بدون لیلی جانم بابا اون مردی که من دیدم مطمئنن می -
 !استرس و با اعتماد به نفس عمل کن جان دلم

 :انعطافی گفتشکوه با لحن جدی و بی

تفاوت بخشه! ندیدی چقدر اخمو و بیبخشه؟ اصال هم نمیکجا می -
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  بود؟

دار که تنها تقلید کرد و با جدیتی خنده ها رارضا چهره فیلسوف
 :برای خنداندن لیلی بود گفت

بخشه! چون تفاوتیشه که باعث میشه بگم لیلی رو میاتفاقا همین بی -
 .های لیلی ما مهم نیست دیگهتفاوتیش اصال براش حرفبخاطر بی

 :لیلی لبخندی زد و با شوخی گفت

 بابا تخریب کردی من و یا دلداری دادی؟ -

 :رضا

 !بینی کنمهیچ کدوم خواستم پیش -

 :لیلی لبخندی خالصانه زد و گفت

بینم پیش بینی شما درسته بخشه یا نه و میحاال برم معلوم میشه می -
 .یا مامان، فکر کنم اسنپ اومده دیگه برم، خداحافظ

پس از خداحافظی از پدر و مادر به سوی درب حیاط رفت و متوجه 
 ...است چرا که اسنپ آمده بودشد که حدسش درست 

در تمام طول راه اتفاق خاصی نیفتاد و لیلی ساکت و مسکوت سرش 
های تهران نگاه دوخته بود و را به پنجره تکیه داده بود و به خیابان

سپرد. دقایقی بعد وارد کافی شاپ که های راننده گوش میبه آهنگ
هرخ را ندید شد نگاهش را با استرس به اطراف چرخاند و چون شا

با خیالی آسوده، میزی دنج و شیک را انتخاب کرده و بر روی آن 
 .نشست

گارسون آمد و از او خواست چیزی انتخاب کند اما لیلی به او 
 «.هنوز کسی که با او قرار دارم نیامده» گفت:

اش را به ساعت بر روی میز های جنگلیپس از رفتن گارسون گوی
  .وددقیقه ب ۱۴:۵۶دوخت، ساعت 

پس »لب هایش را کج کرد و مغزش پردازش سوال را شروع کرد:



 

 

 WWW.98IA3.IR 172 نودهشتیا کاربر H.noora  _چشمهایشجنگل 

 

آید؟ االن است که دیگر ساعت سه شود و او هنوز چرا شاهرخ نمی
 «!نیامده

کرد و ضمن نگاه به ساعت هر یک دقیقه یک بار به ساعت نگاه می
نگاهش را به افرادی که بر روی دیگر میز ها نشسته بودند هم 

 .دوختمی

 ادی که در این مکان حضور داشتند زوج بودند و کمتر پیدااکثر افر
  .میشد که سر یک میز تنها زن و یا مرد نشسته باشند

دقیقه را نشان ۱۴:۵۹سر انجام دفعه آخری که به ساعت نگاه دوخت 
 .دادمی

همین که نگاهش را از ساعت گرفت و به درب کافی شاپ دوخت؛ 
 .در باز شد و شاهرخ وارد شد

دید قلبش یک جور خاصی ود که لیلی هربار او را میعجیب ب
داد! یک جوری که لیلی تا به حال هیچ زمان ان کوبیدن را ادامه می

 .را تجربه نکرده است

شاهرخ نگاهش را به صورت کلی در کافی شاپ گرداند و با دیدن 
لیلی به سمتش آمد. لیلی از جای بر خواست و با لبخند سالم کرد. 

گذرایی به چهره دلنشین لیلی انداخت و بی حرف سری شاهرخ نگاه 
 .تکان داد

 .اینکه ساعت سه به قرار امده بود نشان دهنده ان تایم بودنش بود

 :بر روی صندلی نشست و به مانند همه وقت، با اخم گفت

 !خب بفرمایید که من رو به چه علت به اینجا کشوندید؟ -

را به شاهرخ دوخت.  سرش را پایین انداخت و زیر چشمی نگاهش
با ژست زیبایی بر روی صندلی نشسته بود و با تفریح لیلی را تماشا 

گونه بود، انگار دانست چرا طرز نگاه شاهرخ اینکرد. لیلی نمیمی
کند. لیلی همچنان دار و شیرین نگاه میکه دارد به یک جوک خنده
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 مشغول زیر چشمی دید زدن شاهرخ بود که شاهرخ ابرویی باال
 :انداخت و گفت

 .اگر برای این دعوتم کردید باید بگم قصدش رو ندارم -

لیلی با چشمان درشت نگاهش را به شاهرخ دوخت و فکر 
لیلی با حسرت و شگفتی ابروهای  «قصد چه را نداشت؟»کرد:

 :اش را باال انداخت و گفتخوش فرم

 خوام قصد چی رو ندارید؟عذر می -

 :اهرخ خندید وقتی که گفتهای شلیلی احساس کرد چشم

 !قصد ازدواج رو -

ا لیلی انقدر ناگهانی گردنش را باال آورد که به شدت دردش گرفت ام
سرشار از بهت بود  اش با صدایی کهوار گردنتوجه به درد لعنتیبی

 :گفت

 مگه من از شما خواستگاری کردم؟ -

یشخند شاهرخ با لذت و خنده به لیلی نگاه کرد و در عین حال که ن
 :میزد گفت

نگاهتون خیلی عاشقانه و مظلومانه بود، دلم براتون سوخت  -
ها خواستم از اول بگم تا الکی دل خوش به من نشید حواستون باشه

 .این رو به همه کسایی که عین شما هستن نمیگم

حیف »لیلی دندان بر روی هم سابید و در دل با خشمی فراوان گفت:
ت وانم ببینم بودی وگرنه همینجا با ضرباتکه باعث اینکه حاال می

 «.دادم نگاه عاشقانه چگونه استپی در پی کفشم نشانت می

اون هم که با این قد و هیکل » صدایی در دل لیلی با تمسخر گفت:
 «!شینه تا تو با کفشت بزنیشمی

های لیلی دوباره زیر چشمی نگاهی به او انداخت و با دیدن شانه
که با وجود لباس هم ورزشکار بودنش مشخص  اش و بازوهاییپهن
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بود به این نتیجه رسید که بهتر است کال جوابش را هم ندهد و 
 .محترمانه با او برخورد کند

هایشان را پرسید و لیلی ها سفارشهمان لحظه گارسون آمد و از آن
 .تنها یک شیر موز بستنی سفارش داد و شاهرخ قهوه

 :ای تابلو گفتث به شیوهلیلی برای برای عوض کردن بح

ها بوده میگم که خدا پدر و مادرتون رو بیامرزه، هر چی بقای اون -
 .خاک شما باشه

های خود لیلی هم گرد شد از چیزی که بعد از گفتن این حرف چشم
 گفته بود؟

وجه لیلی سریعاً سرش را باال آورد و به شاهرخ نگاه کرد تا ببیند مت
یا نه که با دیدن چینی که گوشه چشم سوتی عظیم لیلی شده است 

اش افتاده بود به این پی برد که او ی فرو خوردهشاهرخ بر اثر خنده
 .های ثریاستتیزتر از گفته

باز ان صدای رو مخ و اعصاب خورد کن لعنتی در دل لیلی 
آخه باهوش، نخبه، حیف تو با این هوشت که کسی استعدادات »گفت:

اش کم باشه که متوجه این سوتی یه تختهبینه! مگر اینکه رو نمی
 «.نشده باشه

گوید، به همین دلیل لیلی با کمی اندیشیدن متوجه شد صدا راست می
 :آمد که ابرویش را درست کند چشمش را هم کور کرد

منظورم این بود که هر چی اونا زندگی کردن شما هم همون قدر  -
 .زندگی کنید

هایش گرد شد و به این اندیشید چشمبه محض گفتن سخنش، باز هم 
 گوید؟که به چه علت اینگونه مسخره سخن می

هایش سرخ شد و سر پایین انداخت تا نگاهش از شدت خجالت گونه
دانست چرا امروز زمین و زمان دست به به شاهرخ نخورد. نمی
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دست هم داده بودند تا او در این دیداِر حساس با شاهرخ مرتب 
 .سوتی دهد

هایشان را آورد و لیلی بی اختیار با لحن ضایع و ون سفارشگارس
 :ای گفتزدهخجالت

 پدر و مادرتون چند سالشون بود که فوت کردن؟ -

 :با لحنی که خالی از هر حس بود گفت

 .ایام بیست و خوردهپدرم پنجاه و یک و مادر واقعی -

 :بعد با لحنی کامال عادی افزود

 .مرگ رسیدنهمه میگن در سن کمی به  -

 .نوشید ای از قهوه اش راو بعد با خونسردی جرعه

هایش حاال به رنگی فراتر از کرد که گونهلیلی به خوبی احساس می
 :اند. با لحنی شرمنده و خجالت زده گفترنگ قرمز در آمده

 .خوام که شما زود بمیریناز دهنم یهو پرید وگرنه که واقعاً نمی -

اگر قتل » گفت:ی زد که ثریا همیشه به او میو بعد از ان لبخند های
 «.بخشندهم کرده باشی خانواده مقتول تو را می

 :اما او هیچ عکس العملی نشان نداد و تنها با صدای جذابش گفت

 !خب حاال دیگه مطمئن شدم که عاشقم شدی -

اش شیطنتی نهفته بود که باعث تعجب لیلی میشد، در اعماق صدای
کند.  حرص خوردن لیلی را ببیند و اینگونه تفریحخواست انگار می

 :هایی که اینبار از شدت حرص سرخ گشته بودند گفتلیلی با گونه

 مگه مرض دارم که عاشق شما بشم؟ -

هایش و با عصبانیت قاشقی از بستنی درون ظرف خورد! از چشم
 .ه سوی شاهرخ پرت میشدهای آتشی بود که بگلوله

اش را باال انداخت و در حالی که و مردانهشاهرخ ابروهای کشیده 
 :کوبید گفتهای سبز لیلی میاش را در چشمهای مشکیچشم
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 !رض دارنمگید همه دخترا پس اینطور که شما می -

 :لیلی متوجه منظورش نشد که پرسید

 میشه بیشتر ادامه بدید متوجه نشدم؟ -

 :شاهرخ

اشقم عشما اونایی که ی اخه بیشتر دخترا عاشقم میشن پس به گفته -
 میشن مرض دارن دیگه؟

خب حقیقتا او مرد جذاب و خوشتیپی بود »لیلی با خود فکر کرد:
گفت هم رفت و انطور که ثریا میپولش هم که از پارو باال می

ن خاطر خواه زیاد داشت اما این دلیل نمیشد که با وجود حقیقت داشت
 «.هایش من هم انها را تایید کنمحرف

 :ه با خشم گفتهایش این شد کجه تمام فکر کردنو نتی

 بدبخت اون دخترایی که عاشق شما میشن. اون بیچاره ها هم گول -
خورن! اونا که نمیدونن شما چقدر بی ادب و بی.. ظاهرتون و می

 ...بی..بی..بی

ادبی همچنان در حال بی بی کردن بود تا فحش مناسبی که زیاد بی
 .که شاهرخ از جای برخواست به حساب نیاید پیدا کند

 ناخوداگاه بود که لیلی هم با او از جای برخواست و شاهرخ به سمت
جایی که در ان پول سفارشات را حساب میکردند رفت و کارتش را 

 .ای دادبه مرد پشت میِز قهوه

 :اش برد و گفتلیلی سریع دستش را به سمت کیف گردنی

 .من االن بهتون میدماقا لطفا از اون کارت حساب نکنید  -

شاهرخ به سوی لیلی بازگشت و با خشم چشم غره وحشتناکی به او 
 :رفت و گفت

 !بهتره که ساکت شی و دستت و از توی کیفت بیاری بیرون -

 :مرد پشت میز گفت ی صحبتش را خطاب بهو ادامه
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 .آقا حساب کنید -

ت آنقدر جدی گفت که هم لیلی به حرفش عمل کرد و هم مرد ِ پش
 .میز

 .زنگی به ثریا زد اش را برداشت و تکلیلی گوشی

 :شاهرخ با لحنی که سراسر وجود لیلی را حرصی کرد گفت

 .خدانگهدار بانو -

لیلی متعجب به اویی نگاه کرد که داشت از او دور میشد، سریع به 
ه بدنبالش دوید. آنقدر قدش بلند بود که هر یک قدم او دو قدم لیلی 

س لیلی تا به او رسید نفس نفس میزد و با همان نفس نفحساب بیاید. 
 :گفت

 چرا یهو بلند شدید؟ -

شاهرخ در حالی که همچنان راه رسیدن به ماشین لوکسش را که 
 :پیمود گفتلیلی اسمش را بلد نبود می

شما از من پونزده دقیقه وقت برای حرف زدن خواستید و حاال  -
 !پونزده دقیقه تمام شده

اختیار با لحن انقدر از توجه او به زمان متعجب شد که بیلیلی 
 :متعجبی گفت

 .یاخدا -

که شاهرخ باز برگشت و یک جوری نگاهش را به لیلی دوخت و 
 !لیلی هم برای ضایع نشدن لبخند ژکوندی زد

 :شاهرخ کنار ماشینش که رسید گفت

 !بشین برسونمت -

ر پارک سر کوچه ی ثریا قرار گذاشته بود تا با سامان و خودش د
 .خانه ثریا شان وقت بگذرانند و لیلی بیشتر با سامان اشنا شود

لیلی آدرس کافی شاپ را به ثریا داده بود و گفته بود هر زمان که 
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تان به پایان رسید تک زنگی به من بزن تا به سامان گفت و گوی
د کرد این بوبگویم دنبالت بیاید و چیزی که ته دل لیلی را خالی می

 !کرد تک زنگ را به ثریا زده بودکه وقتی داشت پول را حساب می

کرد ی چادرش را جمع میلبخند هولی زد و در عین حال که گوشه
 :گفت

 .نه ممنونم میان دنبالم -

 :شاهرخ ابرویی باال انداخت و سوالی پرسید

 کی میاد دنبالت؟ -

سوال را لیلی ناخودآگاه و بدون اینکه فکر کند شاهرخ چرا این 
 :پرسیده و چه لزومی دارد که سوالش را جواب دهد گفت

 .سامان -

های گرد شده و پس از گفتن حرفش خودش هم متعجب شد و با چشم
 !لب گزید

را گفته بود که انگار صد سال است « سامان»ای ناخودآگاه به گونه
تقصیر ثریا »کرد که:شناسد. مدام به این فکر میسامان را می

و همیشه انقدر از سامان پیش لیلی تعریف میکرد که او هم ا« است!
با سامانی که تنها یک بار دیده بود احساس صمیمیت میکرد! حتی 

 .عکس سامان را هم با ذوق به لیلی نشان داده بود

هایش از فرط تعجب گرد نگاه لیلی که به چهره ی شاهرخ افتاد چشم
 !شد

خ را درک کند. ه شاهرتوانست علت دگرگون شدن چهرنمی
اش های گردن و پیشانیاش به شدت کبود شده بود و رگچهره
هایش به شدت در هم رفته بود و ای تا انفجار نداشتند، اخمفاصله

 .هایش غرق تر خون گشته بودسفیدی چشم

 :فشرد گفتهایی که بر روی هم میی عصبی کرد و با دندانخنده
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ه کادر که نداری، به پدرت هم تا جایی که من اطالع دارم شما بر -
نمیگی سامان، حرفت رو هم که قشنگ معلوم بود از دهنت پرید! 

 حاال بگو ببینم این سامان کی هست؟

های گرد شده نگاهش کرد و ناخودآگاه قدمی به لیلی با ترس و چشم
عقب برداشت، بزاق دهانش را با ترس قورت داد و عاقبت بخیری 

 .این قضیه را آرزو کرد

دانست و آن این بود که حتی اگر بمیرد هم ک چیز را به خوبی میی
نسبت سامان و ثریا را به شاهرخ نخواهد گفت. اگر چه رخسار 

شاهرخ به شدت وحشتناک شده بود اما لیلی خودش را به کوچه علی 
کرد از ترس نلرزد اما به شدت چپ زد و با صدایی که سعی می

 :لرزید گفتمی

ه چیزه یعنی یه نسبتی داره باهام! اصال به شما چمیگم که این  -
 ...ربطی داره؟ واال

نگاهش که به چهره شاهرخ افتاد حرف در دهانش ماسید و دوباره با 
ترس قدمی عقب رفت. شاهرخ در حالی که تمام تالش خود را برای 

کرد تا در خیابان بر سر او فریاد داد و سعی میخونسردی انجام می
 :نزند گفت

 بهت میگم اون مرتیکه سامان چه نسبتی با تو داره؟ -

لحنش انقدر دستوری و تاکیدی و جدی بود که لیلی بیش از پیش 
داد و قالب تهی کرد و در حالی که آب دهانش را با ترس قورت می

 :کنترل کند گفت کرد بلکه لرزشش راهایش را مشت میدست

 ...ره که اینطوریتو رو خدا من و ول کنید به شما چه ربطی دا -

شباهت به عکس سامان نبود و در پشت که با دیدن مردی که بی
شاهرخ از ماشینش پیاده شد حرفش را قطع کرد و نگاهش با وحشت 

 .به همان نقطه خیره ماند
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با سرعت خودش را کمی به سمت چپ مایل کرد تا در پشت هیکل 
 .بزرگ شاهرخ پنهان شود و سامان او را نبیند

خدایا غلط کردم که بی تأمل یک چیزی گفتم، » گفت:دل می مدام در
 «!کنم کمکم کنخواهش می

خیال محرم و شاهرخ خواست به عقب برگردد که لیلی به سختی بی
نامحرم شد و دستش را روی بازویش گذاشت تا بیخیال نگاه به عقب 

بشود اما شاهرخ نیم نگاه تیز و پر از اخمی که خشم از آن چکه 
نثار لیلی کرد که او سریعا دستش را عقب کشید و  کردمی

 .هایش را با شدت بر هم فشردچشم

سامان با دیدن لیلی که خودش را پشت مرد اخمو و به شدت 
 !پنهان کرد به شدت جا خورد ای که کنارش بودعصبی

هایش را باز کرده بود و با با حیرت نزدیکشان شد و لیلی حاال چشم
 .کرده او نگاه میترس و رنگی پریده ب

 :ها ایستاد و گفتسامان که به خود آمده بود، اخمی کرد و کنار آن

 لیلی این آقا مزاحمت شده؟ -

کشید و مایل بود شاهرخ حاال دیگر به شدت خشمگین نفس می
دستش را که از شدت مشت شدن، به سفیدی گراییده بود را بر روی 

لی او را، لیلی خطاب دهان این مردک فرو اورد تا بلکه دیگر لی
 !نکند

بود نه لیلی! به چه حقی لیلی لیلی برای این مرد باید خانم نوریان می
را با اسم کوچک صدا میزد؟ عقیده شاهرخ این بود که فقط خودش 
حق دارد لیلی را اذیت کند! حرص لیلی را در بیاورد! توجهش را 

 !خند بزندجلب کند! او را به اسم کوچک صدا بزند! حتی به او لب

 حتی تصور اینکه این مرد قصد ازدواج با لیلی را داشته باشد و یا
 .کشیدای به او داشته باشد شاهرخ را تا مرز جنون میعالقه
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تر شد و ی عصبی و اخمویش به لیلی نزدیکشاهرخ با همان چهره
گاهی کنار او ایستاد و با بدبینی به سامان خیره شد. لیلی درمانده، ن

اش بعید نبود سامان را همینجا به خ انداخت، از چهرهبه شاهر
 :رحمت خدا برساند. از ترس جان سامان، سریع گفت

 نه آقا سامان ایشون مزاحم نیستن آقای شاهرخ کایدان هستن. و -
 .آقای کایدان، ایشون هم آقا سامان هستن

کشید، طبق شناختی که از ثریا داشت از تر نفس میو حاال آسوده
فهماند گونه به سامان میکایدان برای سامان گفته بود و این شاهرخ

 .این مرد چه کسی است

های گرد سامان تازه فهمید ماجرا از چه قرار است، لحظاتی با چشم
شده به شاهرخ نگاه کرد و بعد با حیرت خود را جمع و جور کرد. 

رد م این مرد همانی بود که ثریا بارها از او تعریف کرده و گفته بود
تر پسر خاله ثریا هم بود و وای از بسیار خوبی است. و از همه مهم

 .ان روزی که از نسبت بین سامان و ثریا خبردار میشد

لبخندی زد و دستش را به سوی شاهرخ دراز کرد و برای موجه 
 :نشان دادن نسبتش با لیلی گفت

من پسر عمه لیلی خانم هستم و ما با هم شیر خوردیم عین  -
 .درش هستمبرا

سایید دست او را هایی که به شدت آنها را به هم میشاهرخ با دندان
گرفت و به شدت فشرد به طوری که دست سامان شدیداً درد گرفت. 

 .اما شاهرخ آدمی نبود که تنها به یک حرف او بسنده کند

دید ایا این مردک به راستی پسر عمه لیلی است یا نه؟ از باید می
 خیالش آسوده نشده بود و با سامان رفتار خوبی پیداهمین رو هنوز 

 .نکرده بود

لیلی با اینکه از دروغ گفتن راضی نبود اما شاد بود برای اینکه این 
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ماجرا به خوبی ختم به خیر شده است. شاهرخ سری تکان داد و با 
 :جدیت گفت

تونید برگردید. من خودم لیلی االن هیچ احتیاجی به شما نیست، می -
 .رسونمنم رو میخا

عجیب بود که شاهرخی که هیچ نسبتی با لیلی نداشت؛ خودش را 
دانست که حاال به عنوان برادر تر از سامانی مینسبت به لیلی محق

 .ی لیلی معرفی شده بودشیر خورده

لحن شاهرخ آنقدر مصمم و محکم بود که لیلی ترجیح دهد به حرف 
نشدن دوستی خودش و ثریا شاهرخ عمل کند؛ و سامان برای آشکار 

 .سکوت کند

 :لیلی با لبخندی ژکوند به سامان گفت

 .شما برید من با اقای کایدان میرم -

سامان با تردید نگاهش را به آن دو ریخت و با صدایی آرام 
ای گفت و پس از خداحافظی به سوی ماشینش روانه شد و «باشه»

لیلی به محض لیلی و شاهرخ هم سوار بر ماشین شاهرخ شدند. 
هایش را مرتب بر سوار شدن، به سمت در ماشین مچاله شد و چشم

 .هم فشرد

گفت که این موضوع را ختم به خیر مرتب در دلش خدا را شکر می
هایی سرخ، بدون هیچ هایی متورم و چشمکرده است. شاهرخ با رگ

 .حرفی ماشین را راه انداخت

اش را برداشت و و گوشی لیلی به شدت شاد بود از تمام شدن ماجرا
 سالم ثریا،االن لطفا زنگ نزن من بعدا»برای ثریا پیامی با مضمون

 .ارسال کرد «بهت زنگ میزنم همه چیز و توضیح میدم.

شاهرخ ذهنش به شدت درگیر بود و هنوز هم خشمش پا بر جا مانده 
کرد تا مبادا با دخترکی که در صندلی بود. تمام سعی خود را می
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 .ود نشسته و در خود جمع شده بود تند خویی کندکنار خ

چراغ قرمز بود و شاهرخ ماشین را پشت آن نگه داشت و لیلی رو 
های بدی که به او گفته بود به شاهرخ همین که خواست راجب حرف

های درون دستش به های کهنه و گلحرف بزند کودکی با لباس
انگار که قسمت  شیشه پنجره ماشین شاهرخ زد و لیلی سکوت کردم.

 .نبود او از شاهرخ عذر خواهی و تشکر کند

شاهرخ شیشه را پایین داد و دختِر گل فروش سریع و با شیرین 
 :زبانی گفت

ر عمو تو رو خدا یه گل از من بخر، ببین خانومت رنگش پریده اگ -
کنه و از بوی خوش گل خوشحال میشه بهش گل بدی گل رو بو می

 .و حالش خوب میشه

هایش همانند سیب قرمزی های لیلی سریع گرد شدند و گونهچشم
شاهرخ نیم نگاهی به صورت سرخ شده لیلی انداخت و  سرخ گشت.

اش، لبخند محوی به این خجالت های فرو خوردهبر خالف تمام خشم
دوست داشتنی او زد و در دل از دختر گل فروش برای اینکه لیلی 

 .کرد را خانوم او خطاب کرده بود تشکر

برای شاهرخ عیب این کلمه لذت بخش بود. برای اذیت کردن لیلی 
 :رو به دختر گل فروش گفت

های خانوم من که عین سیب سرخه عمو تو رنگ پریدگی گونه -
 بینی؟توش می

تر شد و با خجالت نگاهش را از آن دو گرفت.دخترک گل لیلی سرخ
 :فروش با زیرکی گفت

 .فتی خجالت کشیدهنه االن چون شما این و گ -

های کودکانه اش نگاه دوخت و با شاهرخ به دختر گل فروش و چشم
 :مهربانی گفت
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خرم، فقط میشه قیمتش رو به من من همه گل های شما رو می -
 بگی خانوم کوچولو؟

هایش را باال های دختِر گل فروش برقی زد و با شادی، انگشتچشم
 .در میشوداورد و حساب کرد پول تمام گل هایش چق

کرد لیلی با لبخند دوباره به او خیره در تمام مدتی که او حساب می
گشته بود و در دل برای آن دختر بچه و تمامی کودکان کار آرزو 

 .یندکرد تا از این وضع بیرون بیامی

 :دختر گل فروش لبخندی زد و گفت

خب عمو تموم گل های من بیست تا هست و هر کدوم دونه ای ده  -
انه، درسته گل طبیعیه اما خیلی قشنگ و خوش بوعه که من توم

 .اینقدر میدم اما قیمت کلش میشه دویست تومان

شاهرخ با لبخند هشت چک پنجاه تومانی که معادل هشتصد تومان 
 .میشد را از کیف پولش خارج کرد و به دختر داد

و دختر تمام گل هایش را به شاهرخ داد و با حساب کردن پول 
 :گفت

 .ترهعمو اینکه زیاد -

 :شاهرخ لبخندی زد و گفت

ی من به شماست برای اینکه دختر خوب و مهربونی اون هدیه -
 .خوای حال خانومم خوب بشههستی و می

دختر لبخندی رضایت آمیز زد و همین که خواست از شاهرخ دور 
 :شود شاهرخ گفت

 .صبر کن عمو -

 :ر داد و گفتو ده تا از گل هایش را جدا کرد و به دخت

 .ی من به شما دختر خوباینم بقیه هدیه -
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و ده گل دیگر را روی پاهایش گذاشت. دختر گل فروش با ناباوری 
به شاهرخ نگاه دوخت. باور اینکه کسی به او گل و پول هدیه داده 
باشد برایش سخت بود. چراغ سبز شد و صدای بوق ماشین ها در 

از آنها دور میشد با شادی و آمد. دختر گل فروش در حالی که 
 :هایی براق گفتچشم

 .ممنونم عمو، امیدوارم که با همسرتون خوشبخت باشید -

تر کرد و به سوی دختر گل فروش ناخواسته چهره لیلی را سرخ
 .اش شتافتآینده نامعلوم

انداخت نیم نگاه پر از شاهرخ در حالی که ماشین را به راه می
ها را به سویش گرفت و زده انداخت و گلای به لیلی خجالت خنده
 :گفت

 .ی من به شما خانومهدیه -

 :تها را از او گرفت و گفلیلی با خجالت گل

 گید؟چرا اینطوری می -

 :شاهرخ خود را به کوچه ی علی چپ زد و گفت

 چطوری میگم؟ -

لیلی با صدایی به شدت آهسته به طوری که به زور قابل شنیدن بود 
 :گفت

جلوی اون دختِر دوست داشتنی و هم االن که اون رفت بهم هم  -
 ...گفتید خانوم انگار که، انگار که، انگار که

 .و با کالفگی و خجالت سکوت کرد

 :شاهرخ با لبخندی زیر پوستی و ناخودآگاه دماغ او را کشید و گفت

 .چون دلم خواست خانوم -

و با غیض  لیلی بیخیال خجالت شد و تند نگاهش را به او دوخت
 :گفت
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خوام شما به االن شما به چه حقی به دماغ من دست زدید؟ من نمی -
 !من دست بزنید

 :شاهرخ

 !میتونی که نخوای -

 :ای گفتعد با لحن مسخرهای جا خورد و بلیلی لحظه

 .دید عالی جنابممنونم که این حق رو به من می -

 :شاهرخ با پرویی گفت

 .کنم خانومخواهش می -

با حرص و نفس نفسی که منشأ آن خشم بود اعتراض آمیز  لیلی
 :گفت

 آقای کایدان؟ -

مقدمه و با جدیت و اخمی که بین ابروهایش خانه کرده شاهرخ بی
 :بود گفت

 قرار بود با سامان جایی برید؟ -

 .لیلی سکوت کرد، دلش نمیخواست لب به دروغ گفتن باز کند

 :گشته بود گفتشاهرخ با جدیتی که حاال بیش از پیش 

  با شمام؟ -

 :لیلی کمی به خود جرأت داد و با ترسی پنهان گفت

ام به کسی که بینم راجب مسائل خصوصی زندگیمن لزومی نمی -
 !هیچ نسبتی باهام نداره توضیح بدم

درسته که شما پول عمل من و دادید و من خیلی با شما بد رفتاری 
ام از زندگی اینکه من بخو ها دلیلی برکردم اما هیچ کدوم از این

 .ام به شما توضیح بدم نیستخصوصی

شاهرخ ابرویی باال انداخت؛ داشت بهتر شخصیت لیلی را 
شناخت و از این جواب او خوشش آمده بود، اما بد نبود کمی لیلی می
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 !را اذیت کند

 :شاهرخ با شیطنت گفت

 تموم شد؟ -

 :لیلی خوشحال از اینکه او قانع شده گفت

 .بله -

 :شاهرخ

به هیچ وجه تاثیر گذار نبود و من هنوزم مصمم که ماجرا رو  -
 .بدونم! دلیلش رو هم شاید یه روزی بهت گفتم

 !گفتدلیلش را شاید روزی به لیلی می

 !شاید

 :لیلی با حرص گفت

 کنید؟چرا اینقدر من و اذیت می -

 :شاهرخ با لذت نگاهش کرد و گفت

خندی دیگه! ، هیچ وقت پیش من نمیشما که خانوم با حجابی هستی -
ی حرص منم میگم حاال که قرار نیست بخندی چون دیدن چهره

 .ات کنمداقل حرص زدهحات خیلی لذت بخشه، زده

 :لیلی دوباره با همان حرص و عصبانیت گفت

 ها لذت بخشه؟ی آدمی حرص زدهکی گفته چهره -

 :شاهرخ

 !اگر اینه داری بده -

 :لیلی

و  چرا شما اینقدر غیر قابل پیش بینی هستید؟ آیینه منخدای من  -
 خواین چیکار؟می

 .وی شاهرخ گرفتساش را در آورد و به و آیینه
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 :شاهرخ

 .خوام خودت و این تو ببینمن که نمی -

 .اش مبهوت ماندلیلی نگاهش را به اینه دوخت و از دیدن چهره

 :شاهرخ

هایی که های تو هم و لباخمهای به شدت سرخ و یه دختر با گونه -
اش های جنگلیتر چشمهاشه اما آویزونه و از همه مهمبه رنگ گونه

که به شدت وحشی شده، خب بنظرت دیدن این چهره دوست داشتنی 
 نیست؟

کرد، شاهرخ اولین بار بود که چهره دختری را اینگونه توصیف می
رقم زده بود. حسی که به لیلی داشت برایش چیزهای نو و جدیدی را 

هایش را با صورتش لیلی اینه را سریع در کیفش انداخت و دست
اش درست شود و در پوشید و مرتب نفس عمیق کشید بلکه این چهره

 :همان حالت گفت

کنم! چهره من موقع حرص خوردن اینقدر زشت میشه درکتون نمی -
ت لیلی گید دوست داشتنیه؟حاال میفهمم مامانم چرا بهم گفبعد شما می

خواهشاً هیچ وقت جلوی کسی حرص نخور و عصبی نشو. حتما 
 .همین چهره ام و دیده دیگه

 :شاهرخ در دل گفت

 .اما تموم حاالت تو برای من زیبا و لذت بخشه -

 :اما بر زبان این را آورد

 !مادرت راست گفته جلوی هیچکس حرصی نشو -

 :و باز در دل گفت

 .البته بجز من -

را کناری گذاشت و سعی کرد از لحظاتی که کنار او لیلی این بحث 
 .است استفاده کافی را ببرد
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 :لیلی

 اقای کایدان؟ -

 :شاهرخ به معنای چیه نگاهش کرد و لیلی گفت

خواستم با من، من واقعا شما رو اشتباه گرفته بودم، من نمی -
کردم شما فرهاد مجیدی هام شما رو ناراحت کنم اما فکر میحرف

افتادم و من هر وقت که یاد تحقیرهای آزاردهنده اون میهستید 
دادم و تمام حرصم رو با زبونم روی شما کنترلم رو از دست می

 .کردمخالی می

 :شاهرخ

 خب؟ -

 :لیلی

 !خب که خب دیگه -

 :و چون نگاه منتظر شاهرخ را دید ادامه داد

 !خواهش میکنم من رو ببخشید -

 
 «پایان فصل سه»

 
 فصل چهار(

 
 :شاهرخ انتظار عذرخواهی او را داشت و بدون جا خوردن گفت

خواهر من به دلیل یک سری مسائل به شدت افسرده است، به هیچ  -
وجه راضی نمیشه پیش روانشناس بره و من بارها یه روانشناس رو 
به عنوان یک شخص دیگه به خواهرم معرفی کردم تا بلکه به اون 

 .ای نداشتشه اما هیچ فایدهنزدیک بشه و این حال بدش رفع ب

 :دهدکند و با اخم ادامه میمکثی می
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جدیدا بادیگاردش محمد خیلی بهش نزدیک شده و خب حال ملیکا  -
 .با اون خوبه

 :دهدکمی مکث میکند و بعد ادامه می

خوام به جای یه مرد با یه دختر خوب باشه. دلیل اینکه به اما می -
ن اون روز که شما با ملیکا مالقات کردیشما دارم میگم هم اینه که 

تونید حالش رو کنم شما میاون خیلی خوشحال شد و من فکر می
بخشم که حال خواهرم رو خوب کنید، من به شرطی شما رو می

 .مشکلی نیست خواهید هم که هیچخوب کنید اگر نمی

هایی گرد شده نگاه شاهرخ کرد و سوالی را بر لیلی هنگ و با چشم
تر از دیگر همه حرف برایش پر رنگآورد که از بین آن زبان

 .سخنان شاهرخ بود

 :لیلی

 چرا دوست ندارید خواهر تون با یه مرد خوش باشه؟ -

 :شاهرخ با جدیت گفت

 !به خودم مربوطه -

 :لیلی پوزخندی زد و با نفرت گفت

تون اجازه نمیده یه های مسخره و دست و پاگیر! غیرتبازم غیرت -
 اتفاقی بیفته؟ همچین

 :شاهرخ با خونسردی گفت

ه لزومی نمیبینم توضیح بدم اما برای اینکه از این تفکر اشتبا -
بیرونت بیارم باید بهت بگم ملیکا دختریه که خیلی زود وابسته 

میشه، خیلی زود عاشق میشه و من نمیخوام اینبار هم تصمیم رو بر 
 .ق آدم اشتباهی بشهی خودش بزارم تا عاشعهده

داد اما ای به حرفش اهمیت نمیاگر هر کس دیگری بود شاهرخ ذره
 .برای او فرق داشت« هر کس»لیلی با
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 :لیلی باز هم کم نیاورد و گفت

 !تون هم توش نقش دارهبه هر حال غیرت -

 :شاهرخ راحت و با تاکید گفت

 .آره نقش داره -

سمت ای نشست و ناگهان ذهنش به لیلی خوشحال از تاییدش گوشه
کرد؟ کدام کار درست های شاهرخ رفت. باید چه کار میدیگر حرف

 بود؟

تفاوت توانست نسبت به دلخوری شاهرخ نسبت به خودش بیاو نمی
باشد. یعنی کال اینگونه بود که اگر کسی از او دلخور بود خواب 

کرد مغزش هنگ راحت نداشت. به شدت سردرگم بود و احساس می
 .کرده است

کرد شاهرخ از او دلخور است در حالی که شاهرخ می دخترک فکر
 .ای دلخور نبودذره

تا وقتی که برسند لیلی فکر کرد و فکر کرد و فکر کرد و در اخر 
 .ای نرسیدبه هیچ نتیجه

های و به خود قول داد در خانه حسابی فکر کند. اما واقعا نتیجه فکر
ر دیده بود؟ قرا هالیلی چه میشد؟ سرنوشت چه خوابی برای همه آن

 بود با چه چیزهای دیگری رو به رو شوند؟

شاهرخ ماشین را مقابل خانه شان نگاه داشت و رو به لیلی در فکر 
 :فرو رفته گفت

 .جوابش رو میتونی تا سه روز دیگه بهم پیام بدی -

 :لیلی

 .ممنونم از اینکه بهم فرصت دادید، خداحافظ -

ه به نگاه خیره شاهرخ، با شاهرخ سری تکان داد و لیلی بی توج
حال داغان و عجیبی به داخل خانه رفت و در را بست. شاهرخ از 
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 .دانست جواب دختر چیزی بجز مثبت نیستهمین حاال می

اش را برداشت و همانجا به شهاب پیام فرستاد که درباره گوشی
دانست که آن مرد به راستی خانواده لیلی نوریان تحقیق کند. باید می

عمه لیلی بود و یا نسبت دیگری با او داشت. او کسی نبود که پسر 
 !به ناموس دیگری چشم بدوزد

 ...اگر چه سخت اما

 :از زبان لیلی

ی هیچ چیز را نداشتم اما در را بستم و به داخل خانه رفتم. حوصله
های پدر و مادرم گفتم که شاهرخ کایدان اول از همه در جواب سوال

پدر  این شرط که حال خواهرش را خوب کنم.بخشد به گفت مرا می
ی خودم گذاشتند و گفتند در هر حالی مرا و مادر تصمیم را بر عهده

هایشان را دوست داشتم اما افسوس از اینکه کنند. حمایتحمایت می
 .کردندپنهان کاری می

ای در وجودم من را مرتب وادار منطقی بود اما خورهواقعا شاید بی
 .نکه علت آن پنهان کاری را بدانمکرد به ایمی

 .داندحاال آن هیچی، جواب شاهرخ کایدان را چه بدهم خدا می

ام را از درون کیفم برداشتم و همین که در اتاقم را بستم، گوشی
 .ی ثریا را گرفتمشماره

 .انگار که بر روی گوشی افتاده بود که سریع جواب داد

 :ثریا

 الو لیلی جان چیشده؟ -

 بگویم؟ حاال چه

 :خودم را بر روی تخت انداختم و گفتم

 .سالم عزیزم -

 :ثریا
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 .سالم، بگو دیگه -

ی مناسبی برای گفتن چرخی بر روی تخت زدم و سعی کردم جمله
 .پیدا کنم

 :در آخر به آرامی و با شرمندگی گفتم

 .باور کن از دهنم پرید ثریا -

 :بود گفتثریا با صدایی که هول و هراس در آن بسیار آشکار 

 یا خدا چی از دهنت پرید لیلی؟ گفتی سامان با من دوسته؟ -

 :سریع و تند تند گفتم

هامون تموم نه بابا اون و که نگفتم، مگه خرم؟ ببین وقتی صحبت -
شد بهم گفت برسونمت منم یهو از دهنم پرید گفتم نه سامان میاد 

 .دنبالم

 :ای گفتثریا با صدای شل و وا رفته

 شد؟بعد چی یا هللا -

 :با شرمندگی لب گزیدم و گفتم

پرسید سامان کیه و خیالت راحتا منم بهش هیچی دیگه داشت می -
هم که نگفتم سامان کیه و چه نسبتی باهات داره خیالت راحت بقیش

 !سامان بهت گفته

 :لحن ثریا سرشار از استرس بود

چیزی  اره سامان یه چیزایی گفت، ولی بعد که تو ماشین نشستین -
 نگفت؟

خواستین با سامان جایی برین که من از نه بابا فقط گفت که می -
 .زیر سوالش در رفتم

 :ثریا اندوه و آه گفت

 !وای خدای من -

 :ای گفتمدلجویانه و با لحن دوستانه
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کنی ثریا؟ همه چیز که به خیر و خوشی تموم چرا اینطوری می -
 .شد خداروشکر. خودت و ناراحت نکن

 :تر میشد گفتبا لحنی که هر لحظه خاموشثریا 

 !تموم نشد لیلی، تموم نشد -

 :با بهت و شگفتی گفتم

 یعنی چی تموم نشد؟ -

 :ثریا با صدایی که میلرزید گفت

ببین شاهرخ خیلی پی گیره من مطمئنم فقط که به حرف سامان  -
 !کنه ببینه راست گفته یا نهبسنده نمی کنه، میره تحقیق می

 :گفتمبا گیجی 

ثریا بیخیالش مطمئن باش اونطوری نیست، بعدش هم تو دختر  -
های تو کنه که روی حرفاشی روی تو احساس مسئولیت میخاله

تحقیق کنه منکه هیچ نسبتی باهاش ندارم که بخاطر منم پرس و جو 
 !کنه

 :ثریا با تردید گفت

 .نمیدونم خداکنه همینجوری باشه -

 :کردم و گفتم هام را تنگبا کنجکاوی چشم

 کرد؟فهمید نسبت سامان با تو چیه چیکار میخب اگر که می -

 :ثریا

 بهش فکر نکردم اما یه چیزی رو مطمئنم اونم اینه که اهل حرف -
 .گفتجا به جا کردن نیست و به مامان و بابام و شروین نمی

 :آهانی گفتم و ثریا دوباره گفت

 .ولی برنامه امروز مونم کنسل شد -

ره حیف شد باشه برای یک روز دیگه، فقط بازم ببخشید که آ -
 .شهخواستم اینجوری بسامان و گفتم، باور کن نمی
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 :ثریا

گفتی هم نه بابا این چه حرفیه، تقصیر تو نیست که تو اگر نمی -
 .دیداومد و سامان و میسامان می

کمی دیگر با هم حرف زدیم و بعد مکالمه را قطع کردیم. باز هم 
ا را شکر کردم بابت عاقبت بخیری ماجرای امروز. به ساعت که خد

 نگاه کردم متوجه شدم نیم ساعت دیگر اذان است و من تا موقع اذان
ام را برداشتم و به فضای مجازی رفتم. که همان اول کار با گوشی

 .هایم درخشیددیدن پستی چشم

دیده  م دریا رافیلمی از دریا بود و من به یاد دارم اولین باری که فیل
 .بودم چقدر که مبهوت عظمت خداوند نشده بودم

بار هم که شده آنجا را عاشق دریا بودم و به شدت دوست داشتم یک
 .از نزدیک ببینم

کمی دیگر در فضای مجازی چرخ زدم و با دیدن ساعت که نشان 
داد پنج دقیقه از اذان مغرب گذشته از جای برخواستم تا وضو می

 .بگیرم

*** 

ام به شدت سر رفته بود. پدر طبق معمول سرکار بود و حوصله
قم مادر جاِن عزیزم هم که به خانه همسایه رفته بود. دقیقا وسط اتا
دراز کشیده بودم و خیره به سقِف سفید به چیزهای مختلف فکر 

 .کردممی

اما چیزی که برایم غریب و نو بود این بود که ذهنم بیش از همه 
 .کردشاهرخ کایدان را تجزیه و تحلیل میرفتارهای 

ام به خوردم چهرهاز نظر همه حتی مادِر خودم وقتی که حرص می
شدت زشت میشد اما او آن چهره را دوست داشتنی خطاب کرده 

ترین و بهترین مردی بود که تا بود. به راستی که این مرد عجیب
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د مجیدی را کنون دیده بودم. آن دزد دیگر که بود؟ همان که فرها
 دزدیده و حسابی کتکش زده بود؟

فرهاد مجیدی گفته بود آن مرد بسیار بر روی من حساس بود و 
 سوال من این بود کدام مرد غریبه بر روی من حساس است؟

وای اصال جواب شاهرخ کایدان را چه بدهم؟ به خواهرش کمک کنم 
 م؟یا نه؟ از کی اینقدر خاطر خواه داشتم که خودم خبر نداشت

ام این بود هیچکس من را دوست ندارد و نخواهد داشت همیشه عقیده
های فرهاد در خصوص آن فردی که بر روی من اما پس حرف

 .ام سر رفته بودحساس بود چه بود؟ در این لحظه به شدت حوصله

ام را برداشتم و برای مادر پیامی با در یک تصمیم آنی گوشی
 .فرستادم« یرون؟مامان من برم با ثریا ب»مضمون 

م سال»و بعد برای شاهرخ کایدان پیامی فرستادم. متن پیام این بود. 
کنم تا حال ام رو میآقای کایدان،من فکر هم رو کردم. تمام سعی

خواهرتون رو خوب کنم! امیدوارم شما هم من و ببخشید! هر وقت 
که شرایطش فراهم بود بهم پیام بدید و یا زنگ بزنید که بیام 

 ...اتون و یکم با خواهرتون وقت بگذرونم. از فردا حاضرمهخون

 « .ممنونم ازتون، خداحافظ

وقتی متن پیامم را تجزیه و تحلیل کردم خودم که اشتباهی در آن 
دانستم چرا اما در مقابل این مرد تا این حد حواسم به نیافتم. نمی
ه بعد پنج دقیقگفتم. بعدا به پدر و مادر هم تصمیمم را می رفتارم بود.

برایم آمد. با ذوق « آره برید»پیامی از سوی مادر با مضمون 
 .نگ زدمزام را برداشتم و به ثریا گوشی

ای گذر نکرده بود که ارتباط برقرار شد و صدای ثریا در هنوز ثانیه
 .گوش هایم پیچید

 :ثریا
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 .الو، سالم -

 :با صدای شادی گفتم

 شما؟سامان خوبه؟ شروین خوبه؟ مامان وسالم ثریا خانوم خوبی  -
 بابا خوبن؟

 :ثریا

که خوبم، سامان هم همچنان در حال جنگ و جدال با مادرشه من -
اش، شروین اما مادرش میگه باید بریم خواستگاری فریبا دختر دایی

هم احتماال یک سنگ خورده به سرش که گیرهاش به من کمتر شده. 
های ی زناه لیندا رو پای من و همهانگار که یاد گرفته نباید گن

گذرونن اما مامان سرزمینم بنویسه، مامان و بابا هم الهی شکر می
ات و با این پسره قطع کن؛ جدیدا ام کرده بس که میگه رابطهکالفه

 .حتی تهدید هم کرده که به بابا و شروین میگه

 :با مهربانی گفتم

ش من امیدوارم که هر کسی یه جوری درگیری داره، نگران نبا -
هاش برداره و بیاد به خواستگاری مادر سامان دست از این مخالفت

تو، کاش همه مون یاد بگیریم دختری که با یک پسر دوست میشه 
دختر بدی نیست، فقط خیلی عاشقه و یا اینکه حد و حدودش رو 

 .میدونه

 :ثریا با لحن سپاسگزاری گفت

کنی خوشحالم می ی لیلی، خیلیها رو بهم میگممنونم که این حرف -
کنی خیلی ام نمیهات، اینکه تو از دور قضاوتبا این حرف

 !خوشاینده

خوشحالم که خوشحال میشی؛ اما از بس تو خونه موندی افسرده  -
ای ناهار و بریم بیرون؟االن ساعت دوازده ظهره، وقت شدی پایه

 !ناهاره دیگه
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 :ثریا با ذوق گفت

گیرم و تا یک ساعت دیگه شین بابام رو هم میآره چرا که نه! ما -
 میام دنبالت باشه؟

 .ای گفتم و پس از قطع ارتباط از جایم بر خواستمبا شادی باشه

های درون کمد چشم در کمد لباسم را باز کردم و با تردید به لباس
دانستم کدام را انتخاب کنم. در آخر دوختم. انتخاب سخت بود و نمی

ه و جذب قرمز که به شدت شیک و ساده و زیبا بود یک مانتوی کوتا
های آمد لباسو یک شلوار دمپای مشکی که به مانتو بسیار می

ام شد. شال را برداشتم و آن را طوری تنظیم کردم که انتخابی
هایم موهایم دیده نشود و در اخر کش چادرم را به سر کردم و دست

 .را درون آستین های چادر کردم

که مانتویی که انتخاب کرده بودم حجاب کاملی نداشت، درست است 
هایم اصال دیده نمیشد و عیبی کردم لباساما چون چادر سرم می

 .نداشت

کمی عطر هم به خودم زدم و حاال وقت آرایش بود، من از آن دسته 
کردم و عطر میزدم. البته عطرم هایی بودم که آرایش میچادری

 .ودمالیم بود و آرایشم غلیظ نب

هایم هایم و کشیدن خط چشم به چشمتنها آرایش من کمی ریمل به مژه
 .بود و زدن برق لب به لب هایم

 !تمام

 با رضایت به خودم درون اینه چشم دوختم. زیبا و ساده بودم و این
ام را برداشتم و با دیدن ساعت برایم بسیار دلنشین بود. گوشی

امدن ثریا مانده بود و من تا  هایم گرد شد! هنوز نیم ساعتچشم
ای گذشت که کنم پنج دقیقهفکر می دانستم چه کاری انجام دهم.نمی

 :ی همسایه آمد و چون مرا حاضر و آماده دید گفتمادر از خانه
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 سالم چرا هنوز نرفتین؟ -

من  سالم، هنوز ثریا نیومده. فقط مامان ما برای ناهار میریم ها -
 .ناهار نیستم

ی گفت و به سوی اتاق مشترکشان با پدرم رفت. ما یک امادر باشه
خانه دو خوابه و کوچک داشتیم. ساده بود اما در ان لحظات خوبی 

د را گذرانده بودیم. برای اینکه مادر از درون اتاق صدایم را بشنو
 :گفتم

 .مامانی من میرم توی حیاط منتظر ثریا میمونم -

 :مادر از درون اتاق داد میزند

 پول داری؟لیلی  -

 :گویممن هم می

 .اره مامان مرسی هنوز تو کارتم هست، خداحافظ -

 :مادر

 .خداحافظ دخترم -

درون حیاط امدم و با دیدن حیاط کوچک و ساده لبخندی زدم. 
کرد. دلم ای کوچک گوشه ای از باغچه بود و من نگاه میگربه

ش های بی مثالبرایش ضعف رفت بس که زیبا و مظلوم بود. چشم
صادقانه برق میزد. قدمی که به سمتش برداشتم سریعا فرار کرد و 

 .به باالی دیوار رفت

گرفتم! انگار که من ادم جنی همیشه از اینکار حیوانات حس بدی می
کنند. نگاهم تا وقتی به ان سو و قاتلی هستم و آنها از دستم فرار می

 .ماند که خودش را از دیوار پایین انداخت

بردم تا قوی باشم. ام را در زندگی به کار میمام سعیمن همیشه ت
های زیادی محکم باشم و در برابر ظلم سر تسلیم فرو نیاورم. شب

کردم اما صبح های اطرافیان تا صبح گریه میبود که به یاد تحقیر
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که میشد؛ اما صبح که میشد دیگر اثری از گریه شب گذشته در 
کردم که هیچ گاه ضعفم را به کسی وجود من نبود. تمام تالشم را می

 .نشان ندهم

ها ضعیف طوری نباشم که همه افراد این اجازه را بدهند که به زن
 .بگویند

ها با هزاران تالش و سختی در زندگی ها ضعیف نبودند. زنزن
ی . زنی که همهشدندهای زیادی میکردند و مجبور به تحمل ظلممی

 !تگاه ضعیف نیسچکند هیاین دردها را تحمل می

بلکه آن مردی ضعیف است که چون قدرت بازوهایش بیشتر است 
 .زندزن را کتک می

توانیم اینها را یاد زن ضعیف نیست! زن حقیر نیست! کی می
 شود؟ها تمام نمیبگیریم؟ چرا تبعیض

شود ای که در حقشان میهای ناعادالنهها با وجود همه تبعیضزن
های یتیم خود را هایی که بچهاند. چه شیر زندهمحکم و استوار ایستا

 .کنندبا چنگ و دندان بزرگ نمی

 ...هاکاش تمام شود این تبعیض

ها تمام شود. کاش امثال کاش تفکرات اشتباه شروین و شروین
اً شروین یاد بگیرند که همه افراد یکی نیستند و من این روزها عمیق

های ترین حقوین دیگر کوچکبرای ثریا شادم از اینکه برادرش شر
کند، دیگر ثریا ستاند، دیگر او را در اتاق حبس نمیاو را از نمی

مجبور نیست برای یک بیرون آمدن ساده ان همه سختی را تحمل 
 .کند

کاش همه کسانی که همانند شرویِن دیروز بودند همانند شروین ِ 
 .شان بردارندامروز شوند و دست از تفکرات اشتباه

خا بیشتر شوند و کاش آدم هایی که امثال شاهرخ کایدان کاش



 

 

 WWW.98IA3.IR 201 نودهشتیا کاربر H.noora  _چشمهایشجنگل 

 

همچون فرهاد مجیدی هستند از کارهایشان پشیمان شوند و دست 
بردارند. در میان افکارم غرق بودم که با صدای بوق ماشینی به 

 .خود آمدم

د. به سوی در رفتم و با دیدن ماشین پدر ثریا حدسم به یقین تبدیل ش
و پس از باز کردن در و نشستن درون ماشین به سوی ماشین رفتم 

ب سالم بلندی به ثریا دادم. ثریا با لبخند نگاهم کرد و او هم جوا
 :ای گفتسالمم را داد و بعد با لحن سرزنده

 .بریم واسه یه روز عالی -

 :با لبخند و تن صدایی بلند و هیجان زده گفتم

 .بریم -

 چخبر؟ -

 :ثریا چانه اش را دست کشید و گفت

خبرا رو که همه رو پشت تلفن دادم تو بگو با شاهرخ کایدان  -
 کنی؟چیکار می

 .کنم حال خواهرش خوب بشهبهش پیام دادم و گفتم که کمک می -

 :ثریا با اندوه و صادقانه گفت

 .ملیکا خیلی مظلومه -

ل یکی از دالیلی که حالش بده که فوت پدر و مادرشن اما من دلی -
 !ماش و نمیدوندیگه

 :ثریا با نفرت گفت

 .تنفرمماش فرزامه که من ازش دلیل دیگه -

با تعجب و ابروهایی که باال پریده بود به سوی او بازگشتم و در 
 :کردم، گفتمحالی که صدای اهنگ را کمتر می

 فرزام کیه؟ -

 :گویدار میکشد و با اندوهی بسیثریا آهی می
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 .فرزام نامزد سابق ملیکا بود -

 :شگفتی، چشم گرد کردم و گفتم با بهت و

 ملیکا نامزد داشته؟ خب چرا سابق؟ چرا جدا شدن؟ -

 :ثریا آهی کشید و با اندوهی بسیار گفت

لیکا مملیکا با فرزام توی دانشگاه آشنا شده بود، مرد جذابی بود.  -
داد براش! وقتی که اومد خواستگاری شاهرخ مخالف بود جون می

خود ملیکا گذاشت، خاله شیوا و عمو اما تصمیم رو بر عهده ی 
گفت وقتی هم و دوست علیرام هم که عمو مخالف بود و خاله می

 .دارن چرا که نه

یکا تک سخنان مل -گونه نشسته بودم و با تجزیه تکمات مانده همان
 .تر میشد و بهتم بیش از پیش میشدهایم گردچشم

را گرفته بود، وی که دامنم های گرد و کنجکابا بهت و همان چشم
 :گفتم

 اش؟خب ادامه -

 :ثریا

گفت پدر و مادرش فوت کردن و تک و تنها اومد خواستگاری، می -
اومد؛ وضع مالی متوسطی داشت. اومد خواستگاری و جواب بله 

 .رو گرفت و رفت

 .شومکند و من سراپا گوش میمکثی می

 :ثریا

اِم نامرد با لیندا شون فرزنمیدونم چرا اما چند ماه بعد از نامزدی -
 .نامزد شروین به ملیکا خیانت کرد

 .گویمشوم و هیچ نمیاش میبا بهت خیره

با درک ماجرا و گذاشتن خودم به جای ملیکا و شروین، از شدت 
 .زندیمشان اشک در چشمانم حلقه مظلومیت
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 :گویمتر میبا صدایی لرزان و دلی لرزان

 !چقدر پست -

 :میگویدثریا با اندوه و آه 

ای از ملیکا کنم یه کینهخیلی پست بود. گاهی وقتا با خودم فکر می -
دونست داشت که باهاش اینکار و کرد؛ اونم نه ساده با کسی که می

 .میشه از این زجر بکشههتره تا ملیکا ملیکا ازش سر

 :گویمبا آه و صدایی لرزان می

 !خدای من، ملیکای طفلک -

 :ثریا

ی بد شده بود، حال شروین هم...اصال شروین حال ملیکا خیل -
کرد و ملیکا خودش و از شروین، هر خودش و از ملیکا پنهان می

 کشیدن! میدونی چی جالب بود؟دوشون انگار از هم خجالت می

 :گویمان میهایی لرزان و گلویی سوزبا لب

 چی؟ -

 :ثریا

یندا و لا، نه اینکه هم شروین از فرزام بهتر بود و هم ملیکا از لیند -
 !نه فرزام لیاقت شروین و ملیکا رو نداشتن

  :گویممن با اطمینان می

 .مطمئنن همینطوره -

 :ثریا

با لیندا که خودت برخورد داشتی، خیلی جلف و بدجنس بود،  -
پرسی با اینکه جذاب بود اما همیشه فرزام هم که اگر از من می

 .مرموز بود

 !تموم بشهکاش دیگه این همه نامردی  -

 :ثریا با حسرت و افسوس گفت
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 !یه آرزوی محال -

کشم و تا رسیدن به یک رستوران شیک و مرتب سکوت آهی می
کنیم. در تمام طول مسیر ذهنم درگیر ملیکا و شروین است؛ چه می

سرنوشت غم انگیزی داشتند و چیزی که سبب غمم میشد این بود که 
 .گرفتندمورد خیانت قرار می کم نبودند امثال شروین و ملیکایی که

ها کمتر شوند. با هم به کاش دیگر کسی خیانت نکند. کاش این بدی
رویم و من در تمام این مدت سکوت را ترجیح داخل رستوران می

 .دهممی

گذاریم ثریا موشکافانه و متعجب همین که با به درون رستوران می
 :گویدای به پهلویم میزند و میضربه

 .ن مرده رو چقدر از پشت به سامان شباهت دارهلیلی او -

کنم و با دیدن مردی که از دهد مینگاهی به جایی که ثریا نشانم می
 :گویمپشت شبیه سامان است با حیرت می

 .آره، هرچند زیاد ندیدم سامان و اما شبیه شه -

 :گویدثریا با خنده و سرخوشی می

م بگم همزادت و پیدا بیا ازش عکس بگیرم و به سامان نشون بد -
 !کردم

ایستادیم. ثریا فعال بریم یه میز رو انتخاب کنیم بشینیم زشته اینجا و -
کشد و در حالی که به سمت یکی از میزهای خالی ثریا دستم را می

 :گویدبرد میمی

ن مبیا بریم اینجا بشینیم که کامل به میز اونا مشرف هستیم که  -
 .بتونم عکس و فیلمم و بگیرم

 :لیلی

 اش فیلم بگیری؟ثریا زشت نیست بدون اجازه -

 :ثریا با تفکر گفت
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 .کنیماووم راست میگی حاال یه کاریش می -

  .نشینیمها میبه سمت میز انتخابی ثریا میرویم و بر روی صندلی

شود و مبهوت هایی گرد خیره به میز آن میثریا به یکباره با چشم
 :گویدمی

 .شبیه سامان نیست خود سامانهعه لیلی اینکه  -

 :گویمدوزم با دیدن نیم رخ مرد مینگاهم را که به آن سمت می

 ها؟نهاش هم شبیه سامامطمئنی؟ شاید نیم رخ -

 :گویدتردید میثریا مطمئن و بی

اش شناسم. مگر میشه تشخیصمن بیشتر از خودم سامان و می -
به  سامان یه خواهر داره ندم، اما لیلی این دختره کیه کنارش نشسته؟

اش و بهم نشون داده، چهره این دختر جون به اسم سارا که عکس
 خوره بنظرت کیه؟خاله و عمه و مامان هم که نمی

 :گویمبا لبخند می

 .غیرتی نشو بابا یکی هست دیگه -

 :گویدهایی در هم میخمااندازد و با ای باال میثریا شانه

 ک..ی..ه بیا بریم پیششون ببینیم -

 !بینمبیند که من مای را مییشود که صحنهحرفش وقتی بریده م

کند و در حالی که دست دختر روی میز را سامان دست دراز می
کند و انگار سعی در دلداری دادن دختری گیرد با غم نگاهش میمی

 .دارد که در حال گریه است

کنم که ه میی نگاشود و سریع به ثریایگرد می هایم به سرعتچشم
مبهوت بر روی میز نشسته و نگاهش خیره آنهاست. با وحشت 

 .کنم و نگاهی به ساماننگاهی به ثریا می

سامانی که حاال با دستمال درون دستش با مهربانی که به شدت 
 .گویدخن میسکند و با او های دختر را پاک میمشخص است اشک
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م برای ثریا ود قلبآزارد و سبب میشچیزی که خاطر من را هم می
 .آتش بگیرد این است که دست سامان هنوز هم دست دختر را گرفته

 :گویمیمگیرم و با امیدواری دست ثریا را می

 ببین شاید یه خواهر دیگه هم داشته که تو نمیدونی. ها؟ -

 .خورماما از سردی دستش به شدت جا می

 .آوردها که بر سر آدم نمیعشق چه

 :گویمزم و میگبا غصه لب می

 سامان که اینجوری نبود! چرا اون؟ -

ثریا اما بی هیچ واکنشی تنها به ان نقطه خیره است و حاال 
دار که منشأ هایش را اشک براق کرده است! با صدایی غصهچشم

 :گویماین غصه قلبم است می

 ...ثریا ابجی، گریه نکن بابا شاید یه -

 .شودمیز حرفم قطع می و با بلند شدن ناگهانی ثریا از روی

بینم و با نگرانی همین که شود تازه بدن لرزانش را میبلند که می
رود و نگاه ها میخواهم چیزی بگویم به سرعت به سوی میز آنمی

شود که تمام بدنش سامان و دختر به سوی ثریایی کشیده می
هایش لرزد، صورتش از خشم سرخ شده و در عین حال اشکمی
 !ریزدمی

اش روم و نگاهم را به سامانی که حاال رنگسریع به سویش می
پریده و دختر کنارش که سردرگم به ثریا خیره شده است میدوزم. 

 .شودکند و از جای بلند میسامان سریع دست دختر را رها می

توانم حس کنم و این به من سنگینی نگاه مشتریان رستوران را می
ان ثریا هستم. حس بدم، به شدت نگردهد. اما جدا از حس بدی می

ام و با فشار آن سعی دارم به او بفهمانم که دستش را محکم گرفته
 .رفیق فکر نکن تنها هستی! من کنارت هستم
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دوزد و همین که ثریا تنها چند ثانیه بی حرف به سامان نگاه می
 :گویدریا سریع میثخواهد چیزی بگوید سامان می

 !تکاِر نامرد، عوضی بیشعور برات متاسفمبدبخِت اشغاِل خیان -

 :گویدو بعد در حالی که به دختر روی میز نگاه میکند می

اینجا  اگر اومدم اینجا فقط برای تو بود تا بهت بگم این آشغالی که -
کرد با منم دوسته، یعنی هات و پاک مینشسته بود و با محبت اشک

ت بازی کنه! اجازه نده ده باهاخوام بهت بگم اجازه ندوست بود. می
قلبت و تصاحب کنه و بعد خیلی راحت خیانتش و با یکی دیگه 

ببینی! اجازه نده خانوم، اجازه نده، چون عین خودمی میگم. میگم 
 !نیخوام از یه آشغال آسیب ببیچون نمی

 در تمام این مدت سامان مبهوت خیره ثریا است و آن دختر از پایین
ثریا دستم را که درون دستش  کند.نگاه می های گرد به ثریابا چشم

 .کندکشد و به سوی در رستوران هدایت میاست با شدت می

شنوم و بعد صدای ملتمس خودش را که های سامان را میصدای قدم
 :گویدمی

 .ثریا وایستا یه دقیقه -

توجه، با صورتی خیس از اشک کند اما ثریا بیمرتب صدایش می
کند. متوجه هستم که آن در ماشین را باز می کشد ودست مرا می

دختر هم کنار در رستوران آمده و گارسون که دارد پول غذایشان 
کند، دختر کالفه پولی در دست گارسون را از آنها طلب می

 .رودوران میگذارد و گارسون داخل رستمی

گیرد و به او آید و دستش را محکم میسامان نزدیک ثریا می
تر شده دهد. دختر حاال نزدیکرون ماشین نشستن را نمیی داجازه

کنم اگر و من همچنان دست ثریا را در دست دارم. احساس می
شود و من این کند و خردتر از پیش میدستش را رها کنم سقوط می
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 .خواهمرا نمی

 :گویدثریا با خشم و صدایی لرزان می

 مرحبا آقا باید دستم و ول کن نامرد؛ خوب خودت و نشون دادی، -
بهت بگم موفق شدی من و خرد کنی، من چقدر احمقم که عاشق تو 
شدم، من چقدر احمقم که بخاطر تو، توی روی مامانم وایستادم، من 

 .امچقدر احمقم که با خوش خیالی صبر کردم آقا بیاد خواستگاری

 :سامان با خواهش گفت

 ...ثریا تو رو خدا گوش کن باور کن اونط -

 :با خشم حرفش را قطع کرد و گفتثریا 

 !برو بمیر سامان، برو بمیر عوضی -

و با قدرتی که به هیچ وجه انتظارش را نداشتم دستش را از دست 
ز سامان بیرون کشید و خود را در ماشین انداخت و من هم به تقلید ا

 .او سوار ماشین شدم

 سامان مرتب به شیشه میزد و ان دختر در سکوت خیره تقالهای
های سامان هم، راه به جایی نبرد و ثریا با سامان بود. به شیشه زدن

 .سرعت ماشین را به راه انداخت

کردم. با ثریا با صدای بلند هق میزد و من تنها با نگرانی نگاهش می
 :فتمکردم آرامش بخش باشد گلحنی که سعی می

 .ثریا عزیزم آروم باش و ماشین و یه گوشه پارک کن -

ای پارک کرد و خود را در آغوشم حرف ماشین را گوشهثریا بی 
هایم را داشت کمرش را با غم و صورتی که َنم اشک انداخت.

 :نوازش کردم و گفتم

 .قربونت برم من آبجی گریه کن تا سبک بشی -

 :ق و لحنی جانسوز گفته-در آغوشم با هق

میرم براش! چطور لیلی من عاشقشم! من دوسش دارم! من می -



 

 

 WWW.98IA3.IR 209 نودهشتیا کاربر H.noora  _چشمهایشجنگل 

 

نست اینکار و بکنه؟ چرا اینکار و با قلب من کرد؟ قلبم داره تو
هایی که من داشتم زار میزدم از منفجر میشه لیلی! یعنی تموم شب

اینکه مادر سامان رضایت نمیده بیاد خواستگاریم سامان داشته به 
 خندیده؟ من چطور باور کنم؟ریش من می

ا هم م بگیرد و حاال باانقدر دل نازک بودم که من هم از غم او گریه
دانم کردیم؛ و گریه هر دویمان برای غم عظیم ثریا بود. نمیگریه می

 چرا اما در آن گیر و دار این فکر به ذهنم رسید که آیا ممکن است
 شاهرخ هم همانند سامان خیانت کار باشد؟

د که نفهمیدم چرا اما این فکرم به واقع ناخودآگاه بود؛ ناخودآگاه بو
 .ام شدیدتر شدخیانت شاهرخ گریهاز فکر 

خیانت به که را نمیدانم؟ یکی نیست به من بگوید مگر زنش هستی 
 کنی؟ای گریه میه-های که از فکر خیانتش

شود، چرا که او متعهد و او اگر با دختری هم باشد که خیانت نمی
 !پایبند به کسی نیست

 :دانای کل

 عشق! به راستی چیست؟

هایی که شاهرخ به ن دو نفر. از همان حسعشق حسی قوی است بی
خبر داشت جا لیلی داشت و لیلی که عشق در خانه قلبش را زده و بی

 .کردخوش می

هایی که به تازگی در دل ملیکا نسبت به محمد از همان حس
شود شروین هایی که سبب میای نو پا زده بود. از همان حسجوانه
سارا با فکر به شروین  ود ها با فکر به سارا لبخند بزنساعت

 .هایش برق بزنندچشم

هایی که صبا به خواستگارش دارد و فرزام به صبا. از همان حس
 .یرام و شیوا وجود داشتهایی که بین علاز همان حس
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اما امان از روزی که به این حس قوی گرفتار شوی. ممکن است 
شقش حال و روزت بشود یکی عین فرزام که از غم خبر ازدواج ع

گرید و یا یکی مثل ثریا که از غم خیانت عشقش زار زار می
 .گریدمی

ممکن است حال و روزت بشود عین محمدی که برای اختالف 
ترسد از اینکه نکند طبقاتی دو دل است و یا عین شروینی که می

 !سارا همانند لیندا شود

ممکن است همانند علیرام چشم ببندی روی خیلی چیزها و یا ممکن 
 ...است عین اردشیری شوی که

ممکن است بشوی عین شاهرخی که از فهمیدن اینکه لیلی اصال پسر 
ای ندارد دچار جنون شد و انقدر به در مشت کوبید که در عمه

 ...شکسته شد و دستش زخمی

 .ای بد استای خوب و برای عدهعشق همینگونه است. برای عده

ها باز هم فرزام از ه اینهم ترینش این است که با وجوداما عجیب
عشقش به صبا پشیمان نیست. باز هم علیرام از عشقش به شیوا 

 .پشیمان نیست. باز هم محمد از عشقش به ملیکا پشیمان نیست

 .باز هم ثریا از عشقش نسبت به سامان پشیمان نیست

 ...باز هم اردشیر از

 .تفسیر کنیم توانیم اینگونهبه طور کلی عشق را می

جادویی است با عوارضی همچون تند شدن ضربان قلب و »
شودوابستگی جانت به جان دیگری، که سبب مختل شدن عقل می .» 

*** 

 :از زبان لیلی

ای ام و با بغض به نقطهناراحت و بغ کرده بر روی تخت نشسته
 .امخیره گشته
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شود. ظهر افتم بغضم بیش از پیش میهای ظهر که میبه یاد اتفاق
خروارها خروار در آغوشم اشک ریخت و بعد من را به  ثریا
مان رساند. هر آنچه به او اصرار کردم تا من هم با او بروم خانه

ماندم بهتر قبول نکرد، به شدت نگران بودم و حداقل اگر کنارش می
اینکه  بود. االن هم همین ده دقیقه پیش با او تماس گرفته بودم و او با

ناخودآگاه چند « حالم خوب است.» گفت: صدایش گرفته بود اما
ها را چکد و من سریع با انگشتم آنهایم پایین میقطره اشک از چشم

 .شوندین میهای دیگری جایگزکنم اما باز هم قطرهپاک می

های خودم اشک بریزم اما در من، لیلی یاد گرفته بودم در تنهایی
 سه دقیقه بود و تامقابل دیگران محکم باشم. ساعت هجده و بیست و 

هایم انقدر شام کلی مانده بود و من حاال بیکار بودم، البته که اشک
 .توانستم انجام دهمدیدم را تار کرده بود که کاری هم نمی

توانم کسانی هاست. نمیترین فاجعهبه راستی که خیانت یکی از تلخ
 کنند را درک کنم! اینکار بسیار غیر انسانی ورا که خیانت می

 .نامردانه است

 !ثریای بیچاره! ملیکای بیچاره! شروین بیچاره

ها بسیار است؛ بسیار هستند کسانی که دانم که همانند آنو من می
 .اندخیانت دیده

هایم غرق بودم که با صدای موبایلم از همچنان در افکار و اشک
 جای پریدم. اشک دیدم را تار کرده بود و بدون نگاه دوختن به نام

آمد اره تماس را بر قرار کردم و از صدایی که از پشت خط میشم
 .به شدت مبهوت شدم! اینکه صدای جذاب شاهرخ کایدان بود

 :شاهرخ

 .سالم -

 :گویمآیم و میسریعا به خودم می
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 سالم خوبید؟ -

 ریخت شده؟اَه چرا صدایم اینگونه زشت و بی

من  گذاشتی با صدایاگر صدای شاهرخ و مرا کنار هم می
هایت اذیت میشد و صدای شاهرخ انگار که نسیمی مالیم است گوش
های صدای من را نابود کرد و بدیهایت را نوازش میگوش

 .کردمی

 :شاهرخ

من که خوبم اما شما انگار که یه دل سیر گریه کردی و اصال  -
 .خوب نیستی

دهم که باز دانم چه بگویم از همین رو سکوت را ترجیح مینمی
 :گویدمی

خندم؛ اما هر ی خوبی ندارم یعنی به آسونی نمیمن با خنده میونه -
 !تونم بخندماختیار میبی کنمات و نگاه میبار که عکس بچگی

جانی ناخودآگاه با به یاد آوردن آن عکس ضایع و زشت لبخنِد بی
 :گویدمیزنم که شاهرخ می

 !بخند زدیتونم حس کنم که لاالن به خوبی می -

تواند به خوبی حاالتم را تشخیص شود از اینکه میبخندم گشادتر میل
شوم را تنها خدا دهد. حاال اینکه چرا از این موضوع خوشحال می

 .داندمی

 :شاهرخ

 .االن لبخندت بیشتر شد -

 :گویمگیرد و میام میناخودآگاه خنده

 مگه جادوگر هستید؟ فهمید اینا رو؟از کجا می -

، زیبا و جذاب، مردانه و آرام و من نمیدانم چرا قلبم خندداو هم می
خورد. این روزها زیاد از این حاالت به من دست تکان سختی می
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 .های جدید و نو هستمدهد و من عمیقاً نگران این حالتمی

 وم؟خوره جادوگر باشم؟ هبنظرت به من می -

م یک شود قلبگویم: آری جادویی قوی داری که باعث میدر دل می»
جوری شود. یک جور خاص و زیبا! یک جوری که تا کنون برای 

انگار که در قلبم زلزله به راه   !هیچکس نشده! جدید و ناب
 «.افتدمی

شوم که فراموش میکنم جوابش را بدهم؛ اما انقدر غرق در فکر می
 :گویداو می

ها اگر جادوگر هم بشم مطمئن باش عین بقیه جادوگرها اون لباس -
 !پوشمنمی رو

ناخودآگاه از تصور او با کالهی بزرگ و سیاه و شنلی شل و 
زنم. جارویی در دست که با آن، در حال پرواز است؛ زیر خنده می

 :گویممیان خنده بریده بریده می

  .باحال میشی  وای تو رو خدا بپوش خیلی -

هایم ی خندهشود و من بعد از ادامهاز آن سوی خط سکوت می
کشم. وای من که او را جمع کنم اما ناخودآگاه خجالت مییسکوت م
کنم خیلی زشت شد! اما با سختی که زشت نشد؟ فکر می هم نبستم!

 :شومگوید غرق در تعجب میمی

 خندیدن خجالت داره؟ -

 :گویمبا شگفتی می

 ...نه نداره -

 :شاهرخ

 کشی؟پس چرا تو داری خجالت می -

فهمید خجالت  جدی جادوگر است! از کجاخورم! مثل اینکه جا می
 کشم؟می
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 بندد؟ها هیچ او حواسش هست که دیگر با من را جمع نمیاصال این

 :گویمبا شوک می

 فهمین؟خب از کجا می -

 :شاهرخ

خوای جواب این سوالت و نمیدم اما زنگ زدم بهت بگم واقعا می -
 !حال ملیکا رو خوب کنی؟

 :گویمسریع می

 .خواممیالبته که  -

 :شاهرخ

 تونی بیای پیش ملیکا؟خوبه! ببین می -

کنم! میدانم که مادر و پدر مشکلی ندارند و خودم هم کمی فکر می
 ...که

کنم. اگر قرار باشد با اینکار او مرا ببخشد مطمئنن اینکار را می
 :گویمدهم و مصمم میبزاق دهانم را قورت می

 .نه مشکلی ندارم -

 :شاهرخ

 تونی بیای پیشش؟ت خالیه و میکی وقت -

ام در است. جدیدا تصمیم گرفتهداند که من همیشه وقتم خالینمی
 .کنکور ثبت نام کنم و خوب درس بخوانم تا بتوانم ادامه تحصیل دهم

 :من

 .تونم بیاماوووم فردا می -

 :گویدسوالی می

 ساعِت؟ -

 :من
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 یام بدم؟میشه من با پدر و مادرم مشورت کنم بعد بهتون پ -

 :شاهرخ

دم آره میشه، فقط پیام به من و فراموش نکنی و بهشون بگو که خو -
 .میام دنبالت، خداحافظ

 :من

 .کنم، خداحافظفراموش نمی -

روم و کنم و از جایم بلند میشوم. به سوی آینه میتماس را قطع می
کنم که اثری از گریه در کنم خدا را شکر میبه صورتم که نگاه می

نیست. شاهرخ حالم را خوب کرد و باعث شد من بخندم و من از آن 
 !این بابت به شدت ممنون او هستم

روم و با دیدن مادر و پدر که در حال چایی از اتاق بیرون می
 :گویمخوردن هستند، با لبخند می

تونم برای دیدن خواهرش برم شاهرخ کایدان زنگ زد و گفت می -
 .یادخونشون و خودش هم دنبالم م

دارد و کمی از آن را مادر استکان کوچک چایی خود را بر می
 :گویددهد و با ابروهایی باال پریده میخورد و بعد سری تکان میمی

 اینکه خیلی خوبه رضا نظر تو چیه؟ -

 :گویددوزم و او مینگاه منتظرم را به پدر می

 .رهشناسه پس رفتنت به اونجا مشکلی نداوقتی ثریا اون و می -

 :گویمکنم و میبا لبخند نگاهشان می

 .ممنونم که کنارمید تا بتونم اشتباهم و جبران کنم -

 :گویدانی میزند و مادر با مهربپدر لبخند می

ی ما هستی لیلی جانم، مگه میشه هوای تو رو نداشته تو بچه -
 باشیم؟

نیک دانم براق شده، به توهایی که میزنم و با چشملبخند عمیقی می
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 :گویمصورتی ام دستی میکشم و می

 ممنونم، فقط ساعتش و چند بگم؟ -

 :پدر

 طوری که شب نشه. ساعت دو بعدازظهر خوبه، نه؟ -

 .دهمنه سر تکان میکند و من مطیعامادر موافقت می

 .پس برم بهش ساعتش رو پیام بدم -

 :گویددهد و میمادر سری تکان می

 .برو -

دارم و پیامی با ام را بر میافتم و گوشیمیبه سوی اتاق راه 
دوباره سالم، ساعت دو بعدازظهر اگر زحمتی نیست »مضمون 

 «.بیاید دنبالم، ممنونم

 .میفرستم

*** 

 :گویمکشم و با نگرانی میلب هایم را به اسارت دندان می

 ثریا جانم مطمئنی خوبی؟ -

 :دهدثریا با صدایی گرفته، به من اطمینان خاطر می

 .آره خوبم لیلی -

خوام دخالت کنم اما سامان که خیلی خوب میگم ثریا من بخدا نمی -
 ...هاش گوش کنبود بنظرت بهتر نیست به حرف

 :گویدکند و با لجاجت میحرفم را قطع می

 .کار و نامرد هیچ کاری ندارمنه بهتر نیست! من با آدم های خیانت -

 :گویمدوزم و میمیام روینگاهم را به اینه روبه

 !کنی نباشهخوام اذیتت کنم اما شاید اونطوری که تو فکر مینمی -

 :گویدثریا با صدایی سرشار از تمسخر، زهر آلود و درد کشیده می
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 !نباشه؟ نباشه لیلی؟ خوبه تو هم بودی و دیدی دیگه -

 :گویمدهم و با مهربانی میهای سبزم مینگاهم را دقیق به چشم

 .اما خب شاید اونجوری نباشهآره  -

 :گویدای تردید میثریا بدون ذره

هست مطمئن باش هست. دیگه داره ساعت یک و نیم میشه برو  -
 .آماده شو که پسر خاله ما رو منتظر نذاری

 !چشم هر چی شما بگید قربان -

 :ای که مصنوعی بودنش به شدت آشکار است میگویدثریا با خنده

 .خداحافظ -

کنم. به سوی کمد گویم و ارتباط را قطع میمی« ظیخداحاف»
ام را که هدیه تولدم از جانب پدر و قدش تا روم و مانتوی یخیمی

پوشم و نشیند را میروی زانوهایم است و به خوبی بر روی تنم می
های به همراه آن، شلوار تنگ مشکی و شالی که ترکیبی از رنگ

ام را بر کیف دستی مشکیکنم. یخی و مشکی است را بر سر می
 .اندازمام را درون آن میدارم و گوشیمی

 .پوشمکنم و میدانم چرا اما با وسواس بیشتری لباس انتخاب مینمی

کشم هایم میروم و با وسواس ریمل را بر روی مژهنزدیک آینه می
ای ام را های قلوههایم میکشم. لبو بعد با دقت خط چشمی پشت پلک

دوزم و کنم. با رضایت به خودم در اینه چشم میلبی میقمهمان بر
 .زنمکمی عطر به خودم می

روم و با دقت ان را به سوی چادرم می حاال حاضر و آماده هستم.
 .کنمبر سر می

های روم و پس از خداحافظی با پدر و مادر کفشاز اتاق بیرون می
مانم تا صدای می جا منتظرکنم و همانبه رنگ کیفم را به پایم می

رسد و من با بوق ماشین او را بشنوم. سر ساعت دو بعدازظهر می
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 .کنم تا به در حیاط برسمعجله پس از بستن در خانه پا تند می

دانم باز هم به چه علت است. کال این کمی استرس دارم که نمی
دانم. در حیاط را روزها علت بسیاری از حاالت و رفتارهایم را نمی

زنم. پس از بستن در کنم و با دیدن ماشین او لبخند محوی میمیباز 
 .دارمحیاط به آرامی و موجه به سوی ماشینش گام بر می

کنم و در حین نشستن درون رسم در را باز میبه ماشین که می
 .بندمگویم و بعد در را میماشین سالمی می

شنیدن پیچد خودم هم از آرامشی که با صدایش که در گوشم می
شوم. استرسی که داشتم انگار ام متعجب میصدایش به دست آورده

 .رودشود و به هوا میکه با شنیدن صدایش دود می

کردم که صدایش به شدت منفور است؟ من همانی بودم که ادعا می
نه من ان آدم نبودم! انگار که عوض شده بودم. نیرویی قوی و 

یی که در تمام عمرم از ان ناشناخته من را عوض کرده بود؛ نیرو
  .نفرت داشتم

 :شاهرخ

 .سالم خانوم -

کنم که مگر من از نشینم و به این فکر میای میسر به زیر گوشه
صدایش متنفر نبودم؟ پس چرا حال دیگر اثری از تنفر نیست؟ چرا 

حاال دیگر با شنیدن صدایش نه تنها قلبم سراسر نفرت و انزجار 
ه آن صدای جذاب بدوست دارد بیش از پیش  شود بلکه مشتاقانهنمی

 گوش دهد؟ راستی چرا با آن صدای جذابش خواننده نشد؟

دادند و یقیناً شک اگر خواننده میشد، مردم برای صدایش جان میبی
 .کردطرفداران بسیاری پیدا می

 :گویمبندم میدر حالی که کمربندم را می

 سالم، حالتون خوبه؟ -
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 :شاهرخ

 .خوبم -

دوزم و با دیدن باند درون دستش با نگرانی نگاهم را به او می
 :گویممی

 وای دستتون چی شده؟ -

شوم که لبخند اش میگونه منتظر و نگران و مضطرب خیرهو همان
 :گویدزند و میمحوی می

 .چیز مهمی نیست -

 :گویمسریع و آشفته حال می

! خب به من ردنکاش و باندپیچی چطور چیز مهمی نیست؟ همه -
 بگید چی شده؟

 :گویدمی ام می اندازد وشاهرخ نیم نگاهی به چهره

 .َدر رفت تو مشتم اینطوری شد -

 :گویمبا ناباوری و نگرانی که بیشتر شده می

 !یعنی چی که در رفت تو مشتم؟ تو رو خدا شوخی نکنید -

 :گویددهد و میکالفه سر تکان می

 .من با کسی شوخی ندارم -

همه اصرار اصال ام که توجه نکنم به اینکه ایننگران شده انقدر
خوب نیست؛ اصال چرا منی که هیچ نسبتی با او ندارم باید نگران 

دستش شوم! با اخمی که از نگرانی نشئت گرفته به رو به رو خیره 
شوم اما ناخودآگاه و هر چند دقیقه یک بار نگاهم به دست باند می

 .باند پیچی کردهاند گار که دست خودم راافتد اناش میپیچی شده

خورد؟ نکند کند؟ چگونه با این دست چیزی مییعنی خیلی درد می
و گرسنه بماند؟ وای خدایا میشود دردش را به جان من بیاندازی تا ا

 !خورمام جا میدرد نکشد؟! خودم هم لحظه ای از این خواسته
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 مادرم است یا پدرم خدای من این چه چیزی بود که من گفتم. مگر او
 !و یا ثریا؟ اصال به من چه ربطی دارد؟ بگذار درد بکشد

 .شودکنم قلبم مچاله میبا حرف اخرم احساس می

 :گویدشاهرخ با لحنی آرام و به حالت توضیح می

از یه موضوعی خیلی عصبی شدم و به در مشت کوبیدم؛ در  -
ن بود تمام! همیهای در پاره. شکسته شد و دست من با خرده شکسته

 حاال میشه شما اخم هات و باز کنی لیلی خانوم؟ اینم در نظر بگیر
 !که من به کسی توضیح نمیدم

 :گویمتوجه به کالم آخرش، مبهوت کار اشتباهی که کرده بود میبی

 .کردینوای چرا؟ خدای من نباید این کار و می -

کند مایی میشاهرخ با اخمی که با شنیدن حرفم بین ابروهایش خودن
 :غردمی

از دروغ بدم میاد و اون فرد به من دروغ گفته بود و اونقدر  -
 !اش شد اینعصبی شدم که نتیجه

افتم و سریع ناخودآگاه به یاد دروغ سامان و تاییدش توسط من می
کند و من اندازد و سکوت میام میگزم. نیم نگاهی به سویلب می

 :گویمگردانم و میسمتش بر می برای تغییر این سکوت سرم را به

خاطرش به خودتون آسیب هیچ آدمی ارزش این و نداره که به -
 .بزنید

نظیر که از لحنش اندازد و با حسی بیشاهرخ نیم نگاهی به من می
 :گویدکند، میچکه می

 .هاستچرا یه آدمی هست که ارزشش خیلی باالتر از این حرف -

دختر است یا پسر و جواب او چیزی  شدیدا دوست دارم از او بپرسم
کنم صحبتش را ادامه دهد، جز پسر است نباشد. خدایا خواهش می

 ...خدایا خواهش می
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 :دهدهنوز خواهش اولم به دوم نرسیده که ادامه می

ی نازه که از نظر من بهترین زن خیلی پاک و معصومه! یه فرشته -
 .روی کره زمینه

 .کنم به اجبار لبخندی بر لب بنشانممیکنم و سعی با بهت نگاهش می

 :کنم و امیدوارانه به آخرین امیدم چنگ میزنمرویم را آن طرف می

 منظورتون ملیکاست؟ -

 :شاهرخ

ی نازه اما اون دختر ملیکا هم پاک و معصومه و هم یه فرشته -
 ...ملیکا نیست

شکند و تا به حال حس حسادت را کنم چیزی در دلم میحس می
 .امنه تجربه نکردهاینگو

 به خودت بیا لیلی، بی خیالش! اصال چرا بغض کردم؟

 ...اَه

 :گویمبا حرص چشم گرد می کنم و می

 !نکی گفته بهترین دختر کره زمین اونه؟ خیلی بهتر از اونم هست -

 :شاهرخ سری تکان داد و با تاکید گفت

 !رهد ندامن میگم بهترین دختر کره زمین اونه و بهتر از اونم وجو -

قراری خودش ام با بیسوزد و قلِب آتش گرفتهکنم گلویم میحس می
کنم و نفس عمیق کوبد. سکوت میام میرا به در و دیوار قفسه سینه

کشم تا بغض کمتر گلویم را بسوزاند. بغضم حتما بخاطر ثریا می
 !است و گرنه که دلیل دیگری برای بغض نیست

 :گویمپلکی میزنم و محکم می

 .همه دخترا خیلی هم خوبن نه تنها کسی که شما دوستش دارین -

کند. حالم به شدت گرفته دهد و سکوت میشاهرخ سری تکان می
. انگار که است و دیگر اثری از شور و شوق قبل در وجودم نیست
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خواهد تنها شوم تا یک دل سیر زار بزنم. شاهرخ لبخندی دلم می
 :گویدزند و میمی

 هات غرق شده؟ا چرا کشتیحاال شم -

دهم و با انکار و صدایی که لرز خفیفی دارد عصبی سری تکان می
 :گویممی

 !هامهم خوبم! غرق نشده که کشتیمن؟ نه، من خیلی -

 :شاهرخ

 .های تو حاال ابریهها گواه بر همه چیزه و جنگل چشمهای آدمچشم -

 :گویممیچسپم و بی توجه به جمله آخرش به جمله اولش می

 مه چیز نیست؟ههای شما گواه بر پس چرا چشم -

 :ترین حالت ممکن گفتبا جدی

 .خوام که باشهمن نمی -

 خواید؟چرا نمی -

 :شاهرخ

 .چون به خودم مربوطه، کمربندت و باز کن -

سابم و با چشم غره ای که به دور هایش دندان به هم میاز زورگویی
 .کنممیاز چشم اوست کمربندم را باز 

کند و بعد از پارک ماشین با هم از شاهرخ در را با ریموت باز می
 .شویمماشین پیاده می

 :گویدآید و میعمو رامسین با عجله جلو می

 .اقا سالم، سالم لیلی خانوم -

شود و از دفعه پیش با من آشنا شده. سالم من و شاهرخ همزمان می
 :من در ادامه میگویم

 خوبید عمو؟ -

 :رامسین عمو
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 .شکر خدا، خوبم -

دهد اما هنوز هنوز هم قلبم نوای گریه سر می هنوز هم غمگینم!
 !هایم نرسیدهوقت شکستن سد اشک

 هنوز تاب و تحمل دارم، خیلی مانده تا وقتی که تنها شوم پس هنوز
اند، نابود باید تاب و تحمل داشته باشم. به راستی که کلمات کشنده

های شاهرخ نسبت به دختری که دوستش حرف اند و من راکننده
 .دارد نابود کرد

 :گویدشاهرخ رو به عمو رامسین می

یش پمن باید برم کار مهمی دارم اما لیلی خانوم رو لطفاً ببرید  -
 .ملیکا

 :رامسین

 .تونچشم اقا خیال تون راحت، خدا به همراه -

 :شاهرخ

 .خداحافظ -

 .خدانگهدار -

راهنمایی عمو رامسین به سوی عمارت  پس از رفتن شاهرخ با
رویم. عمارتی که حاضرم به جرأت بگویم زیباترین مکانی است می

هایی زیبا که همه جایش ام. سرشار از گلکه بعد از بینا شدنم دیده
 .سبز میزد و عمارتی زیبا در وسط آن که عجیب با شکوه بود

 :عمو رامسین

 ثریا خانوم کجاست عمو؟ -

ای شود و به آرامی و با لحن گرفتهتر میقلبم مچاله به یاد ثریا
 :گویممی

 .اسونه من اومدم اینجا تا یکم با ملیکا وقت بگذرونمثریا خونه -

 :گویدرسیم عمو رامسین میدر عمارت که می
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ه دخترم از اینجا به بعدش و خودت تنها برو اما توی عمارت خدم -
 .کنهات میهست راهنمایی

 .ونم عموباشه ممن -

گفت. در « کاری نکردمی»عمو رامسین در حالی که دور میشد 
بزرگ عمارت را باز کردم و برای دومین بار پا به درون آن 

ای را دیدم که در گذاشتم. به محض ورود مرد قد بلند و چهار شانه
هایش بخاطر خنده باال و پایین میشد و حالی که ایستاده بود شانه

 .ملیکا را شنیدم های بلندصدای خنده

ها به من جلب شد. ملیکا به محض سالم بلند باالیی گفتم و توجه آن
 :هایش قطع شد و سریع به سمتم امد و گفتدیدن من خنده

 سالم دختِر سیلی زن حالت خوبه؟ تو کجا اینجا کجا؟ -

 :لبخندی زدم و گفتم

 دوستسالم، لطفا اینقدر من و شرمنده نکن دیگه، گفتم بیام به  -
 .خوبم یه سر بزنم

 :با ذوق خندید و گفت

 .لطف کردی -

 :بعد در حالی که دستم را به سوی آن مرد میکشید گفت

 .ت خوبم و محمد بادیگاردمکنم لیلی دوسمعرفی می -

 :لبخندی به آن مرد زدم و گفتم

 .سالم -

 :محمد

 .سالم، خب من دیگه مزاحمتون نمیشم، بهتره برم -

داد و خداحافظی گفت و محمد از عمارت بیرون ملیکا سری تکان 
 .رفت

های سلطنتی هدایت کرد و با لحنی ملیکا من را به سوی مبل
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 :صمیمی گفت

 خوری که برات بیارم؟بشین لیلی جان، نوشیدنی گرم یا سرد می -

 :لبخندی زدم و گفتم

 .کنهفرقی نمی -

د، تنها سری تکان داد و رفت. بر روی میز میوه و شیرینی جات بو
 .آورداحتیاج به یک نوشیدنی داشت که آن را هم ملیکا می

دیدم اما حاال محو شکوه و جاللش ی قبل که به اینجا آمدم نمیدفعه
 .شده بودم

ای از بهشت بود و داخلش انگار درون حیاطش انگار که تکه
قصری با شکوه هستی. همان قصرهایی که در انیمیشنها وجود 

هایم یاد به اطراف نگاه نکنم و نگاهم را به ناخنداشت. سعی کردم ز
هایی سرم را باال آوردم و با دیدن دوختم که با شنیدن صدای قدم

 :ملیکای سینی به دست گفتم

 .زحمت کشیدی -

 :ملیکا

ر کاری نکردم که کار و شما کردی که اومدی اینجا، نمیدونی چقد -
 .خوشحالم کردی

 :مشاد از اینکه خوشحالش کردم گفت

 .امدماگر میدونستم خوشحال میشی زودتر می -

 :کنارم بر روی مبل دو نفره نشست و گفت

 .کنممن اینجا واقعاً احساس تنهایی می -

 .شما برادرتون و دارید -

 :هایی براق لب زدملیکا سری تکان داد و با چشم

 آره من و شاهرخ خیلی صمیمی هستیم اما هر چقدر هم که با اون -
 .رسهباشم باز به پای یه دختر نمیراحت 
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 :با لبخند دستم را بر روی دستش گذاشتم و گفتم

 !من هستم، میتونی به من بگی. عین یه خواهر -

احساس نزدیکی عجیبی به او داشتم! انگار که حسی ناشناخته من را 
 :تکرد! ملیکا با لبخند گفبه او نزدیک می

لی باهات احساس نزدیکی با اینکه تو رو دو باره دیدم اما خی -
 .امهز ثریایی که دختر خالهکنم، حتی بیشتر امی

 :ملیح خندیدم و گفتم

 !یه حس مشترک -

 :با ذوق سری تکان داد و گفت

 .بیا اینا رو بخوریم که سرد میشه -

 شربت آلبالو بود و من با ریختن مایع سرد آن بر روی زبانم پی به
ست دراز کرد و شربتش را خوشمزه بودن آن بردم. ملیکا هم د

 .نوشید

لیوان را در سینی گذاشتم و ملیکا در حالی که با خجالت نگاهم 
 :کرد، با من و من گفتمی

 میگم که، لیلی جان میشه...میشه یه در خواستی ازت بکنم؟ -

 :سریع گفتم

 .آره هر چی هست بگو -

 :ملیکا با آشفتگی و خجالت گفت

 حمد اینجا بود رو به شاهرخ نگی؟میگم که امممم میشه اینکه م -

 :متعجب و مبهوت نگاهش کردم. لحظاتی بعد با لحن آرامی گفتم

ره من از حرف جا به جا کردن بدم میاد و از طرفی هیچ دلیلی ندا -
که بخوام این موضوع رو به برادرت بگم! واقعاً تو یه همچین 

 کنی؟فکری راجب من می

 :ملیکا با خجالتی فراوان گفت
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فهمید هم محمد همین مردی و رو خدا ببخشید آخه اگر شاهرخ میت -
ذاشت یه جای دیگه کار کنه و هم من و دعوا که اینجا بود و می

 .کردمی

 :با حیرت، چشم گرد کردم و گفتم

 ها؟کار تو اونقدری بد نبود که این برخورد و کنه -

 :ملیکا با لحن پر از احساسی گفت

خندونه باهام مهربونه! خوبه! من و میمیدونی شاهرخ خیلی  -
کنه! حتی دلیل اینکه االن من بینم ارومم میهایی که کابوس میوقت
ام شاهرخ هست اما اون روی اینجور مسائل خیلی حساسه زنده

 .تر شدهخصوصا جدیدا روی محمد خیلی حساس

خواست خواهرش دوباره صدمه ببیند و من حاال درک شاهرخ نمی
خواهد گفت میهای آن روزش را که به من میرفکردم حمی

 .خواهرش با یک دختر صمیمی شود

  !خب اون برادرته ملیکا نگرانته -

 :هایی جمع شده زمزمه کردملیکا سری تکان داد و با چشم

 .ههست اما من حالم با محمد خوبه. دلیل برای نگرانی وجود ندار -

ز یک غریبه، مطمئن باش ا شناسم امامن زیاد این اقا محمد و نمی -
 .داداشت بیشتر صالحت و میدونه

 :ملیکا با لبخند گفت

 .کنمهات فکر میبه حرف -

 :دانای کل

ملیکا و لیلی یک ساعت دیگر با هم وقت گذراندند و شماره یکدیگر 
را گرفتند و بعد لیلی بدون اینکه به شاهرخ بگوید با تاکسی به 

 از سرنوشت مشترک انها؟ دانستشان رفت. چه کسی میخانه

 ...کشیدرا می ای مبهم که انتظارشاناز آینده
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از اردشیری بی.رحم و سراسر کینه که از هیچ آسیبی به آنها روی 
 گرداند. به راستی چه شد که حاال اینگونه گشته بود؟نمی

 ...و باز هم عشق و عشق و عشق و عشق

هی کشنده است. ت داشتنی است گاقدر که شیرین و دوسعشق همان
 ...انیهکند در یک لحظه! در یک ثنابودت می

رحم که قصد شود به قاتلی بیهمان حس شیرین و ناب تبدیل می
 !کندجانت را می

 .حاال همان عشق برای فرزام تبدیل شده بود به قاتلی بی رحم

پیچید و به آن فشار با همان نیروی فوق العاده قوی به دور قلبش می
تر میشد! قلبش هر لحظه در زیر آن فشار دردناک مچالهآورد و می

 .کردها گریه میلرزید و همانند بچههایش میدست

کرد و درد قلبش هر لحظه بیشتر هایش صورتش را خیس میاشک
 وفا چگونه توانسته بود با او اینکار را انجام دهد؟میشد. صبای بی

م را نابود نیروی عشق داشت فرزا اش بود!امشب شب عروسی
به راستی که صبا با از دست دادن چنین عشقی به خود ظلم  کرد!می

 .کرده بود اما او هم عاشق دیگری بود. یک مثلث عشقی دردناک

فرزام عاشق صبا بود و صبا عاشق کسی که حاال همسرش شده بود 
 ...و همسرش عاشق صبا

کرد! می کرد! دنیا را لعنتفرزام مدام در دل روزگار را لعنت می
 !کردهمسر صبا را لعنت می

ی صبا اما در گوشه ای از این جهان هستی بیخبر از دل نابود شده
خندید و مردی شاد و خوشحال در میان جمعیت میهمانان می

 .رقصیدمی

اش همان ذره ای های آن شبو فرزامی که در میان دل شکستگی
میشد همانند انسانیت وجودش را کشت و او از حاال به بعد کسی 
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 ...اردشیر

 !قدر بی رحم و کینه جویهمان

*** 

سارا که دختر »شروین چرخی در جای خود زد و با خود فکر کرد 
تر شدیم! خوبیه، عین لیندا که نیست! خب ما هم که با هم صمیمی

 «چرا باهاش ازدواج نکنم؟

 ترسید از اینکه ناخودآگاه او را اذیت کند. باترسید! میاما او می
هایش! به راستی چه کرده بود این هایش! با شکاک بودنبدبینی

رحم با شروین؟ فرزامی که باعث این حال بد شروین بود لیندای بی
 ...آیا خودش حق این را داشت که به صبا برسد؟ البته که نه

دیگری را نابود کند و خودش به خوشبختی برسد؟ پس عدالت چه 
 شود؟می

نه ها کینه داشتی، شروین بیچاره را چرا اینگواردشیر را بگو! از آن
گفت  کردی؟ تنها و تنها برای اینکه ملیکا بیشتر آسیب ببیند به فرزام

و فرزام هم بی چون و چرا اطاعت کرد و حاال داشت تاوان « لیندا»
 .دادآن اطاعت را پس می

داد؟ تاوان کدام سامان را بگو. اوی بیچاره چرا داشت تاوان پس می
های مادرش از یک سو و جواب داد؟ سردیه نکرده را پس میگنا

 !وی دیگر. دیگر داشت روانی میشدسهای ثریا از ندادن

 محمد هم همانند سامان از این اختالف طبقاتی داشت روانی میشد.
های بر تن توانست پا جلو بگذارد چون تنها قیمت ساعت و لباسنمی

ا ندگی آنها. آیا ملیکا او را بشاهرخ و ملیکا می ارزید به تمام ز
کرد کرد؟ آیا قبول میوضع مالی بسیار متوسطی که داشتند قبول می

 در یک خانه نهایتا پنجاه متری زندگی کند؟

 اویی که تنها اتاقش پنجاه متر بود؟
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 .عشق دخترها اما سوای از پسرها بود

دختران »گوید دختر که عاشق میشد متاسفانه به علت تفکری که می
کرد. مگر باید عشقش را با خود دفن می« نباید خواستگاری کنند.

گونه بود. عاشق اش بیاید. سارا هم همیناینکه پسر به خواستگاری
توانست خواستگاری کند. این شده بود و چون دختر بود نمی

 !ای از دردهای دل او بودگوشه

د. نه بخاطر سارایی که دلش برای مرِد صاحب فروشگاه لرزیده بو
 !هایشلواشک هایش، به خاطر نگاه مهربانش! به خاطر خوبی

خبر از این لرزش باز هم ملیکا اما دلش لرزیده بود برای محمد و بی
کرد از فرزام و پدر و مادرش؛ پدر و مادری که برای بهتر یاد می

شدن حال ملیکا تصمیم به مسافرت گرفته بودند. مسافرتی که 
ه شان نداشت. به راستی که اگر خدا نخواهد سیبی بازگشتی به خان

 .افتدبر زمین نمی

خدا نخواست که ملیکا از درون ماشین به بیرون پرتاب شد و شیوا 
 .و علیرام به همراه ماشین به سمت ته دره رفتند

ریخت. عکس های سامان ثریا بیچاره اما این روزها مدام اشک می
مان و ت... به یاد خاطراتش با ساگریسرا نگاه میکرد و زار زار می

و  بعد به یاد خیانتش! چگونه توانسته بود اینکار را با ثریا بکند؟
 .عجیب این بود که ثریا هنوز هم سامان را دوست داشت

ها و احساسات ای که منشأ همه این نابودیو آیا تو به این دقت کرده
 عشق است؟

ته بود تا دخترک از صبح نگاه منتظرش را به در فروشگاه دوخ 
شکمو بیاید و برای خویش خوراکی بخرد اما هیچ خبری از او نبود. 

انقدر به ان در خیره گشت که در آخر انتظار به اتمام رسید و در 
 .باز شد و دخترک بامزه و کمی تپل از در وارد شد
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ها سریعا به هایش برقی زد و بی توجه به دیگر مشتریشروین چشم
 :لبخند گفت سوی او رفت و با

 .حالتون خوبه؟ امروز دیرتر اومدید -

 .اش برداما نگاهش را که به چهره او دوخت مات

صورتش سرخ شده بود و انقدر نفس نفس میزد که انگار مسافتی 
ای هایش اشک موج میزد و ظاهر آشفتهطوالنی را دویده. در چشم

 :داشت. شروین با نگرانی گفت

 خانوم؟اتفاقی افتاده سارا  -

 :سارا گنگ نگاهش کرد و گفت

 چی؟ -

 :شروین دوباره و با حوصله تکرار کرد

 اتفاقی افتاده سارا خانوم؟ -

ی او به شدت نگرانش کرده بود. سارا به خود آمد و این ظاهر آشفته
 :هایش رسوایش نکند گفتند پلک میزد تا اشکت -در حالی که تند

 .نه -

روغ بگوید اما... شروین با اصرار سارا دوست نداشت به این مرد د
 :گفت

 !حال شما اصال خوب نیست -

 :سارا انقدر اعصابش به هم ریخته بود که با پرخاش گفت

 !به خودم مربوطه -

شروین هم عصبی و نگران سری تکان داد و دخترک به سوی 
کرد تا همگام با اش را میها پا تند کرد. شروین هم تمام سعیقفسه

 .د و موفق هم شده بوداو قدم بردار

ای رسیدند که خلوت تر بود و شروین یک دفعه خودش را به قفسه
جلوی سارا کشاند و سارا چون انتظارش را نداشت محکم به او بر 
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 :خورد کرد اما سریع از او فاصله گرفت و با تشر گفت

 این چه کارِی آقای محترم؟ -

 :شروین با مالیمت و خشمی فرو خورده گفت

 تفاقی افتاده که اینقدر پریشونی؟چه ا -

 حقیقتا سارا از این توجه شروین خوشش آمده بود اما اگر حقیقت را
کرد؟ پس بی توجه به اش میگفت شروین چه فکری دربارهبه او می

 :ا بگو گفترگفت به او حقیقت احساسی که مدام می

 .هیچی ولش کنید -

 :شروین اگرچه سخت اما گفت

 !بگید من نگران تون هستمکنم خواهش می -

 :سارا دلش ضعف رفت برای او و با لبخند نگاهش کرد و گفت

ه کنگران نباشید، االن حالم خیلی خوبه، خیلی خیلی خوب اونقدر  -
 !های طوالنی رو بدو کنممیتونم مسافت

 :شروین انقدر از نگاه او حس خوبی گرفت که با لبخند گفت

 .دتون و برداریپس بیاید لواشک -

 .ها رفتسارا با لبخند او را کنار زد و به سوی قفسه لواشک

*** 

های شاهرخ در مورد ان لیلی در خودش جمع شد و به یاد حرف
دختری که بهترین دختر روی کره زمین بود زار زار گریست. 

کرد! شاهرخ زیباترین دختر جالب بود که لیلی به خودش حسادت می
 !ریختو لیلی بیخبر از این اشک می کره زمین را لیلی خوانده بود

آورد. یکی مثل شاهرخ که تا به عشق چه بالها که بر سر آدم نمی
حال اینگونه از یک دختر تعریف نکرده بود او را زیباترین دختر 

 !کندداند و یکی مثل لیلی به خودش حسادت میکره زمین می

جان های او دانست شاهرخ برای قطره قطره اشکلیلی اگر می
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 !ریختدهد بی شک اینقدر اشک نمیمی

عشق که زیاد باشد دیگر شما دو جسم و دو روح نیستید بلکه تبدیل 
 !میشود به دو جسم و یک روح

برای لیلی و شاهرخ هم اینگونه شده بود که شاهرخ انگار احساس 
ای کرد حال لیلی خوب نیست! و انقدر نگران شد که وسط جلسه

این  ا بردارد و پیامی برای لیلی ارسال کند.اش ربسیار مهم گوشی
 تر از جانش بود؟همان شاهرخی بود که کارش برایش مهم

اش بیخیال هایش با شنیدن صدای پیام گوشیلیلی در اعماق اشک
اش برسد اما نیرویی قوی او را وادار به خواست به ادامه گریه

رسال کرده برداشتن گوشی کرد و با دیدن نام شاهرخ و پیامی که ا
 !بود با ناباوری به صفحه گوشی خیره شد

ایه زیباترین دختر کره زمین از نظر من همون فرشته»پیامی با متن
که این پیام و براش فرستادم، تو زیباترینی فرشته کوچولو پس 

 «!مراقب خودت باش و بی دلیل اشک نریز لیلی

 ام را بارهالیلی مات مانده به صفحه گوشی خیره گشته بود و متن پی
دانست پنج دقیقه است که چشمه اشکش خشک و بارها خواند. نمی

 خواند یا ده دقیقه؟شده و با لبخندی گشاد پیام را مرتب می

دانست که روزی از این عشق پشیمان میشود. که لیلی این را هم نمی
 ...روزی مجبور میشود به نهایت آرزویش

نه که مردی انقدر در کی دانستشاهرخ هم نمیدانست...او هم نمی
 ...خود غرق شده که

 لیلی با همان لبخند گشاد انگار نه انگار که لحظاتی پیش زار زار
کرد با انرژی از روی تخت بر خواست و به این فکر کرد گریه می

ریزد؟ و چرا شاهرخ او دانست که او اشک میشاهرخ از کجا می»
 «د؟دانرا زیباترین دختر بر روی کره زمین می
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 ...عشق همین است

هایت از شدت گریه گاهی تو را تا مرز به رنگ خون شدن چشم
تواند تمام برد و بعد در کسری از ثانیه تنها به وسیله یک پیام میمی

 .ان گریه ها را بشوید و ببرد

دهد که تویی که از ظرف شستن انقدر گاهی به تو انرژی می
وبی بشوری. خا آواز و حس های خانه را بمتنفری تمام انبوه ظرف

 ...و این نمونه کامل کارهای لیلی بود

کرد حاال داشت با لیلی که همیشه از زیر ظرف شستن شانه خالی می
شست و اهمیتی به نگاه پر از ها را میآواز و سرخوشی تمام ظرف

 ...دادتعجب مادرش هم نمی

های خود و خداحافظی از سارا پس از خرید و حساب خوراکی
شروین به سوی در فروشگاه رفت اما شروین در یک تصمیم آنی به 

 :سوی او رفت و گفت

 ببخشید سارا خانوم؟ -

سارا به سوی او بازگشت و منتظر نگاهش کرد. شروین هول و با 
 :من من گفت

اتون و بدید به من که بدم به میگم که میشه، میشه شماره خونه -
 مادرم؟

باز نگاهش کرد که شروین در حالی  سارا مبهوت و با دهانی نیمه
کرد که با خجالتی عجیب که از او بعید بود به زیر پایش نگاه می

 :گفت

خوام که از شما خواستگاری کنم! من، من شما نه...نه یعنی من می -
 !ببینید من به شما عالقه دارم

های گرد و استرس به سارا چشم دوخت. سارا ناباور و با چشم
 :فتنگاهش کرد و گ
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 چی؟ -

مگر ندیده بود شروین با چه جان کندنی همان چهار کلمه را گفته 
 خواست بشنود؟بود که دوباره هم می

شروین درمانده نگاهش کرد که سارا در حالی که با حس نابی و 
 :ای نامحسوس پلک میزد گفتخجالت و عشوه

 .اوم خب یادداشت کنید -

 :شروین با تعجب و ناباوری گفت

 واقعا؟ -

 :سارا با تعجب نگاهش کرد و گفت

 .بله واقعا - 

 :اش را در آورد و گفتشروین هول شده گوشی

 .بفرمایید، بفرمایید -

کرد جمعش کند شماره را گفت و پس از سارا با لبخندی که سعی می
گفتن شماره خداحافظ سریعی گفت و از در بیرون رفت. حالش عالی 

 !یغ بزندبود و دوست داشت از شدت خوشحالی ج

شروین هنوز هم مبهوت به جای خالی سارا چشم دوخته بود. بیخبر 
رود که دل خواهرش را از اینکه به خواستگاری خواهر کسی می

هر چند ناخواسته اما شکسته است! ثریایی که این روزها عجیب بی 
 !انرژی بود

تر اینکه تصویر گرفتن اش کرده بود و عجیبعجیب عشق دیوانه
آن دختر توسط سامان کابوس شب و روزش شده بود! های دست

 !سامان هم حال و روز خوبی نداشت

کرد. واقعا سامان همان دکتری همانند فرزام مرتب سیگار دود می
داد اما این روزها به قصد کشتن بود که به سالمتی خود اهمیت می

 کشید؟خودش سیگار می
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کشید و سیگار می فرزام هم حالش بد بود! این روزها بیش از پیش
 .دادکارهای خالف انجام می

رفت که ناگهان سارا اما بیخیال و با نگاه به زیر پایش داشت راه می
 !صدای منحوس پرهام را زیر گوشش شنید

 :پرهام

 فکر کردی من بیخیالت میشم؟ -

ام صدای او انقدر ناگهانی بود که سارا از جای پرید و هینی گفت. تم
خواستگاری شروین در دلش داشت دود شد و به آن خوشی که بابت 

 .هوا رفت

 :با غیض پلکی زد و گفت

 دست از سرم بردار پرهام! چرا بیخیال من نمیشی؟ -

 :پرهام

فهمی من تو رو مگه کشکه که دست از سرت بردارم؟ چرا نمی -
 !دوست دارم

 :سارا

خوامت؟ یک بار دیگه اگر مزاحمم فهمی که من نمیتو چرا نمی -
 !خوای چه غلطی بکنیبشیا به سامان میگم بعد ببینم می

 :پرهام با پوزخند لب زد

 به سامان میگی؟ به سامان بگو تا منم بهش بگم خواهر جونش چه -
 !کنهغلطا که نمی

 :سارا با چشم های گرد شده گفت

 مگه چه غلطی کردم که خودم خبر ندارم؟ -

 :پرهام

االن میگی مگه چه غلطی  هفت ماه تموم با من دوست بودی و -
 کردم؟



 

 

 WWW.98IA3.IR 237 نودهشتیا کاربر H.noora  _چشمهایشجنگل 

 

 :سارا

داداش من اونقدر بی منطق نیست که سر این چیزها دعوا راه  -
خواستم با توی احمق ازدواج کنم و بزارم بندازه! میدونی من می

ام اما این تو بودی که همه چیز رو نابود کردی و بیای خواستگاری
 !ب، ندارهاین رو هم بدون که پشیمونی دیگه سودی نداره جنا

 :پرهام

کنم چه عیبی داره هم با تو من مردم هر کاری دلم بخواد می -
 دوست باشم هم با یکی دیگه؟ تو چیزیت شد؟ اتفاقی برات افتاد؟ تو

 !خودت هم صد درصد همزمان با یکی دیگه دوست بودی

کرد! باورش سخت بود! با همان سارا ناباور نگاهش کرد! باور نمی
 :ناباوری گفت

خیلی خوشحالم که اون روز تو رو با اون دختر دیدم و دست از  -
 !حماقتم برداشتم

 و بعد بدون اینکه اجازه دهد تا پرهام چیزی بگوید شروع به دویدن
کرد. پرهام در حرکتی سریع به دنبالش امد اما خانه سارا به 

فروشگاه شروین نزدیک بود و همین که به در خانه رسید با عجله 
کرد و داخل خانه رفت. پرهام با خشم به در بسته خانه  در را باز

هایی عصبی از انجا دور شد. هنوز انقدر شهامتش خیره شد و با قدم
 .شان بکوبدرا پیدا نکرده بود که به در خانه

سارا از ان سوی در با پشیمانی از دوست شدن با این بشر درمانده 
 !بغض کرد

بود و پس از حدود یک ماه در فضای مجازی با پرهام اشنا شده 
مجازی بودن حضوری هم را دیده بودند و پرهام قصد داشت به 

خواستگاری سارا بیاید اما سارا یک روز که با یکی از دوستانش به 
بیرون رفته بود پیامی برای دوستش فرستاده شد از سوی پرهام به 
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ا دوستش و او با کند و کاو دوستش فهمیده بود که پرهام همزمان ب
ی دو دوست است و سارا از ان پس از او متنفر شده بود و اجازه

 .خواستگاری به او نداده بود

من مردم و حق دارم »گفت:داشت و میاما حاال پرهام دست بر نمی
با چند دختر دوست باشم، اگر بعد از ازدواج از من خطایی دیدی 

 «.خب حق با تو اما این مربوط به قبل از ازدواج بود

ا هزار بار خود را بخاطر دوستی با چنین هیوالیی لعنت کرد و سار
در دل مدام دعا کرد که ای کاش شروین از وجود پرهام با خبر 

 !نشود

 «پایان فصل چهار»

 

 
 فصل پنج((

 
*** 

درد بدی در بدنش پیچیده بود و به شدت گیج و منگ بود. 
ن و در نزد دانست او اینجا چه میکند؟ او که آخرین بار در ماشینمی

هایش پدر و مادرش بود. نگاهش که به زمین افتاد وحشت زده پلک
 .ای کردرا بر هم فشرد و ناخداگاه سکسکه

های تمام دور و اطرافش را خون رنگین کرده بود! با وحشت خاک
خودش را عقب کشید که در دست و پایش درد وحشتناکی پیچید و او 

 اس کند با جیغ بلندی از خوابانگار که آن درد را در خواب هم احس
 ...پرید

با نفس نفس و صورتی عرق کرده بر روی تخت نشسته و با 
 !رش شده بود، هق زد و اشک ریختای که دامن گیسکسکه
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شاهرخ که در اتاق کناری ملیکا مشغول انجام کارهای عقب 
اش بود و برای اینکه ملیکا اگر کابوس دید شاهرخ متوجه شود افتاده
یع ق ملیکا را باز گذاشته بودند با شنیدن صدای جیغ ملیکا سردر اتا

از جای برخواست و به اتاق ملیکا رفت و با دیدن خواهرش در ان 
 !وضعیت سریع به سمتش رفت و با مالیمت او را در آغوش کشید

 :کردملیکا مرتب و هیستریک وار تکرار می

شتن مرده بود. داشاهرخ مامان مرده! شاهرخ بابا مرده! خدا بابام  -
 !هرخ. اخ خداگرفتن من دیدمشون شااتییییش می

فشرد و در حالی که موهایش شاهرخ ملیکا را محکم در اغوشش می
 :کردرا نوازش میکرد ارام در گوشش زمزمه می

اروم باش خواهری تموم شد. ببین، تو االن اینجایی پیش منی،  -
 !تموم شد ملیکا جانم، خواهر خوشگلم

سی دقیقه تمام در آغوش شاهرخ هق زد و به یاد ان تصادف ملیکا 
 گریست! جدیدا کابوس های شبانه ملیکا کمتر شده بود اما حاال باز
دوباره کابوس دیده بود و حال و هوای دلش آشفته گشته بود، باز 

ذهن و روح و فکرش تصاویر آتش گرفتن مادر و پدرش به همراه 
 !کردمیشه احساس پوچی میتر از هماشین شده بود و غمگین

ملیکا اغلب پس از دیدن هر کابوس تا چند روز در خود فرو 
گشت! اگر شاهرخ نبود تا کنون هزار بار خود رفت و افسرده میمی

گریست جایی را کشته بود! در حالی که ملیکا در اغوش شاهرخ می
داشت و صدای کشیده خیلی دورتر از انها اردشیر کالفه گام برمی

 ...خریدموزاییک، به جان می هایش را بر روین کفششد

 !اش کرده بودباز هم یاد گذشته دیوانه

اش کرده بود و او حاال شدیدا به کسی نیاز باز هم گذشته عصیان زده
ی کرد. اغلب همهداشت تا عقده هایش را بر روی آن خالی می
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 ...گذشتهگشت به های او بازمیی سختیها و همهها، همه ی غمدرد

هایش را او با ای که برای اردشیر سرشار از درد بود! غمگذشته
 !رسانددرد به اتمام می

گاهی انقدر کسی را کتک میزد که خسته شود و همه چیز را 
فراموش کند و گاهی انقدر خودش را کتک میزد که باز هم همه 
چیز را فراموش کند و یاد هیچکس و هیچ چیز نابودش نکند! و 

ب هم یکی از ان شب ها بود، باید با کتک زدن او خودش را امش
 !کردآرام می

های تندش را به سوی سوی هایی برآمده، گامبا صورتی سرخ و رگ
 ....شکنجه گاه نمور او برداشت

*** 

بارید و لیلی بر روی تخت چوبی باصفایی که روبروی در باران می
ا لذت به لغزش قطرات ت نشسته بود و بشان در حیاط قرار داشخانه

کرد! باران را بسیار هایش فکر میباران بر روی صورت و دست
داشت! در حال و هوای خود بود که با صدای مادر همراه دوست می

 :آیداش به خود میبا صدای زنگ گوشی

لیلی عزیزم؟ ثریاست، زودی این رو بگیر من برم تا غذام  -
 .نسوخته

های پیراهنش را دراز کرد و ه در آستینلیلی با لبخند دسِت پوشاند
 :گرفت گفتدر عین حال که گوشی را از مادرش می

 .باشه، ممنونم مامان -

 :هایش پیچیدارتباط را برقرار کرد و بالفاصله صدای ثریا در گوش

وای لیلی وای یکساعته دارم زنگ میزنم چرا جواب نمیدی آخه  -
 تو؟

 :و تنها لب زد ای باال انداختلیلی بیخیال شانه
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 !ببخشید -

 :ثریا

 .ام سر رفته بود گفتم باهات تماس بگیرمعیبی نداره! حوصله -

 :لیلی

 .برممنکه نشستم و دارم از بارون لذت می -

 :ثریا

 .میدونم، االن که داره بارون میاد قطعاً تو زیر بارونی -

 :لیلی

 .اوم بله -

 :ای گرفته تر گفتثریا با صدای گرفته و چهره

خواد بره خواستگاری یه راستش یکم دلم گرفته بود! شروین می -
سم دختری به اسم سارا، اسم دختره رو که شنیدم یاد سامان افتادم، ا

 .خواهر اون هم سارا بود

 :هایش را جمع کرد و با تن صدای پایینی گفتلیلی با غم چشم

های سامان گوش بدی االن چرا تو که راضی نشدی به حرف -
 داری با یادش خودت و عذاب میدی؟

 :سوزاند گفتثریا با بغضی که گلویش را می

 !دسِت من نیست، این روزا خیلی داغونم -

ای لیلی برای دور کردن او از این بحث عذاب آور، با لحن پر خنده
 :گفت

ثریا دقت کردی که ممکنه علت تغییر رفتارهای شروین همین  -
 عاشق شدن باشه؟

کند و بعد انگار که کشف مهمی کرده ر کمی سکوت میثریا با تفک
 :گویدباشد، با زدن بشکنی می

همینه! دقت نکردم ولی راست میگیا، اما هر چی که هست خیلی  -
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عجله داره چون به مامانم گفت که سریع زنگ بزنه به شماره خونه 
 .دختره

ا هلیلی با شادی نفس عمیقی کشید و در حالی که از خیس شدن گونه
 :برد گفتیمهایش بر اثر باران لذت و دست

 .اش برداشتخداروشکر که دست از خاطرات گذشته -

 :ثریا

کنم و دلم با منم خوشحالم! این روزا کمتر پشت سرش بدگویی می -
هاش رو فهمیده تر شده، انگار که خودش هم زیاده رویهاش صاف
 !تر شدهکه مهربون

 :لیلی

 .همین طوری بمونهعزیزم ان شاءهللا که  -

ه بشیال ثریا را برای انجام کاری فراخواند و ثریا به ناچار، خطاب 
 :لیلی گفت

 کنه، میشه که من برم؟لیلی مامانم داره صدام می -

 لیلی بی اختیار و بدون توجه به اینکه ثریا مقابلش نیست، سرش را
 :تکانی داد و گفت

 .البته عزیزم، خداحافظ -

 :ثریا

 .خداحافظ -

ا بلیلی تلفن را قطع کرد و به یاد آشنا شدنش با ثریا عمیق خندید! 
جایی اشنا شد که برای اولین بار تنها به بیرون از محیط ثریا همان

 .امن خانه رفته بود

اش او را دیدند و شماره رضا راه خانه را بلد نبود و ثریا و خانواده
 .را از لیلی پرسیدند

ها با رضا تماس آنبود به آنها گفت و  لیلی که شماره پدرش را حفظ
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 .گرفتند و آدرس را پرسیدند و لیلی را به خانه بردند

اش را به لیلی داد و رضا هم که شماره پدر ثریا آن شب ثریا شماره
 .را داشت

گرفتند و روز به روز این بود که لیلی و ثریا با هم تماس می
دو ادامه پیدا کند  عث شد دستی اینتر شدند و چیزی که باصمیمی

ای به هیچ عنوان لیلی را به علت نابینا این بود که ثریا برخالف عده
 !گرفتبودنش به سخره نمی

 .لیلی این روزها تصمیم گرفته بود که در کنکور ثبت نام کند

خواست در جامعه بیشتر خواست موفق شود. میاگر چه دیر اما می
  .باشد

*** 

 :او بعید بود زمزمه کردشروین با استرسی که از 

 جواب ندادن؟ -

 :تهایش را تاب داد و گفشیال با کالفگی چشم

 کردم؟آخه پسر اگر جواب داده بودن من سکوت می -

شروین کالفه پوفی کشید و در سکوت به مادرش خیره شد که همان 
تر لحظه شیال شروع به صحبت کرد و شروین مشتاق خود را جلو

 .کشید

 فتاحی خوب هستید؟سالم خانوم  -

 سالم بله ممنون، شما خوب هستید؟ -

 .ممنونم، من برای امر خیر مزاحمتون شدم -

 برای کی؟ -

خواستم بپرسم امکانش هست تون سارا خانم، میبرای دختر خانوم -
 .که وقتی رو تعیین کنید که ما مزاحمتون بشیم

ل کنم و بهتون اطالع میدم فقط فامیمن با پدرش صحبت می -
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 تون؟شریف

 .من منتظری هستم -

 .پس من بهتون اطالع میدم خانوم منتظری -

 .پس من منتظر خبر شما هستم خانوم فتاحی. خدانگهدار -

 .خدانگهدار -

 :به محض قطع ارتباط شروین سریع و با استرسی پنهان گفت

 شد؟چی -

 ثریا بر روی مبل لم داده و پاهایش را بر روی میز دراز کرده بود
های کتاب در عین حال به کتاب زل زده بود اما هیچ از نوشته و

های کتاب جای نوشتهفهمید، تنها و تنها چهره سامان را بهنمی
 .دیدمی

 :شیال

کنی انگار دفعه خواستی بشه مادر؟ طوری رفتار میهیچی چی می -
 .هکنه و اطالع میداولته. گفت با همسرش مشورت می

ثریایی دوخت که خشک شده    اهش را بهشروین پوفی کشید و نگ
های کتاب نگاه می.کرد و مغزش خاطرات سامان را به صفحه

 .آوردجلوی چشم هایش به حرکت در می

ا شیال به آشپزخانه رفت و شروین با ابروهایی باال پریده کنار ثری
خواند انداخت و به محض نشست. نگاهی به کتابی که ثریا می

ر نب کتاب متوجه شد که ثریا کتاب را وارونه دانداختن نگاهی به جا
 .دست گرفته است

هایش را به زور چفت هم کرد و تمام سعی خود را به کار برد تا لب
دانست که ثریا بسیار هایش خواهرش را نرنجاند، این را میبا خنده

هایش خواست به هر نحوی شده، بدرفتاریاز او دلخور است و می
انقدر در فکر بود که متوجه نشستن شروین در  را جبران کند. ثریا
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 .کنارش نشود

شروین چند لحظه در همان حالت نگاهش کرد و بعد یک دفعه کتاب 
 را از دستانش بیرون کشید. ثریا ناگهان از جای پرید و با وحشت و
 .چشمان گرد شده به دور و اطراف نگاه کرد و ناخواسته هینی کشید

 :شروین تک خندی زد و گفت

 کجا غرق شده بودی؟ -

 :هایش را فاصله داد و با تشر گفتثریا با صورتی سرخ شده لب

 خوندم؟خیلی رو مخی شروین! مگه ندیدی داشتم کتاب می -

 :شروین به حالتی مسخره سری تکان داد و گفت

دونستم این خوندی. نمیآری فرزندم، منتها کتاب برعکس می -
 استعداد و داری؛ ثریایی؟

ای برای او، با غیظ لب و از رو نرفت و ضمن رفتن چشم غرهثریا 
 .ای او را در آوردهایش را جمع کرد و ادچشم

 :شروین چند ثانیه خیره نگاهش کرد و بعد گفت

 ...عوض شدی ثریا، خیلی عوض شدی خواهری -

ثریا چند ثانیه نگاهش کرد و بعد بی حرف از جای بر خواست و با 
ی ثریا را خیره نگریست رد. شروین مسیر رفتهعجله به اتاقش پناه ب
های خواند را برداشت تا بجای ثریا او در خطو کتابی که ثریا می

 .کتاب غرق شود

*** 

لیلی با تردید به گوشی خیره شد و در آخر میان تماس گرفتن و یا 
چندین بوق خورد تا  نگرفتن با شاهرخ تماس گرفتن را برگزید.

 :هایش را نوازش کردوشاینکه صدای شاهرخ گ

 .سالم -

لیلی در آن لحظه حال معتادی را داشت که پس از چند روز مواد 



 

 

 WWW.98IA3.IR 246 نودهشتیا کاربر H.noora  _چشمهایشجنگل 

 

مصرف نکردن حاال به آن رسیده و آرامش فراوانی را در وجودش 
ای بود که پس از کرد. حالش درست به سان آن گرسنهاحساس می

 .چند روز غذا نخوردن حاال به او غذا رسیده بود

ای بود که پس از چند روز بی آبی حاال به او ظرف هانگار که تشن
 .نوشیدوقفه آب میپر از آب سردی داده بودند و بی

انقدر در فکر غرق شد که فراموش کرد جواب او را بدهد و زمانی 
 :گفتبه خود آمد که شاهرخ برای چندمین بار می

 شدی؟لیلی؟ چی -

یشید که شاهرخ چه زیبا اندگفت و لیلی به این میگونه میشاهرخ این
 !کردنامش را تلفظ می

چند روز پیش در اینترنت خوانده بود که اگر عاشق هستید نام 
شود و حاال لیلی به این خودتان از زبان معشوق برایتان زیباتر می

تر شده کرد که چرا از نظرش نامش از زبان شاهرخ زیبافکر می
 بود؟

ث تند شدن ضربان ود که باعکرد که این چه حسی ببه این فکر می
و سعی میکرد عشق خود را به شرمندگی نسبت دهد!  قلبش میشد؟

لیلی با دست هایی لرزان و صورتی مبهوت گوشی را از در گوشش 
 .برداشت و بی حرف قطع کرد

 !خواست حقیقت را باور کندنمی

 ...حقیقتی به نام عشق را

ی از اشت و لحظه اقرارش گذبا ناباوری دستش را بر روی قلب بی
 !ضربان باالیش جا خورد

 شاهرخ با او چه کرده بود؟ چه بالیی بر سرش آورده بود؟

آمد اما او بی توجه به صدای تلفن صدای زنگ پی در پی تلفنش می
ای خیره گشته بود و به حس و حال عجیب این تنها و تنها به نقطه
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 .کردروز هایش فکر می

های لرزانش را دراز کرد و ، دستهابه یکباره همچون دیوانه
 .را سرچ کرد« عالئم عشق»گوشی را برداشت و 

میدانی چه آورد؟ آورد که ضربان قلبت هنگام رو به رو شدن با او 
 !شود و زمانی که کنار او هستی احساس امنیت می.کنیتند می

دوست داری رضایت او را جلب کنی و از نزدیکی دیگر دختران به 
 !کنیاو حسادت می

هایش جمع شده با خواندن ان مطالب لیلی احساس کرد اشک در چشم
 .ن قطره اشکش شداش پذیرای اولیو لحظاتی بعد گونه

 :با هراس لب گزید و با لکنت زمزمه کرد

ترسیدم من...من عاشق شدم! من... من...من همیشه از عشق می -
 ...اما حاال

انش کوفت تا بلکه با های لرزهایش را بر روی لبو با وحشت دست
کار، زبانش را از گفتن حرفی باز دارد. او گرفتار عشق همان این

کسی شده بود که حاال در جایی از این شهر در حال تماس گرفتن با 
 .او بود

ها به صفحه دانست چند دقیقه و چند ثانیه همانند ماتم گرفتهنمی
خیره گشته گوشی که حاال لحظاتی میشد که دیگر خاموش شده بود 

گونه بی حرکت ماند و بود که صدای زنگ خانه را شنید اما همان
 .اجازه داد تا مادرش در خانه را باز کند

لحظاتی گذشت که شکوه سراسیمه و یک دفعه در اتاق را باز کرد و 
با دیدن لیلی که خشک شده بر روی تخت نشسته بود با دست بر 

 :اش کوبید و گفتروی گونه

 چه سر و وضعیه؟ لیلی این -

هایش را باال اورد و مادرش را دید که سوالی لیلی مردمک چشم
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 :نگاهش را به او دوخته بود. بی.حوصله دراز کشید و لب زد

 !هیچی مامان نگران نباش -

 :مادر

 چی چی رو دراز کشیدی؟ دختر پاشو، پاشو که آقا شاهرخ دم دره -
 !اومده تو رو ببینه

 :راست نشست و گفتلیلی با تعجب سریعاً 

 من رو؟ چرا من رو؟ -

 :هایش را در کاسه گرداند و گفتشکوه کالفه مردمک چشم

رسید، آروم میزد و کالفه بنظر مینمیدونم فقط وقتی اومد یکم نا -
خواد تو رو هر چی بهش گفتم بیاد خونه قبول نکرد و گفت فقط می

وی ه حداقل بیاد تببینه، منم گفتم که جلوی در و همسایه خوبیت ندار
حیاط، االن هم منتظر جناب عالیه زود بلند شو و حاضر شو که 

 .منتظره بنده خدا

لیلی با بهت به مادرش خیره شد که شکوه با عصبانیت و چشم غره 
کرد گرفت و بلندش میبه سویش آمد و در حالی که بازویش را می

 :گفت

 .مگه نمیگم منتظره؟ خب پاشو دیگه -

 :برخواست و با گیجی گفت لیلی از جای

 خب من االن چیکار کنم؟ -

های افتاده را پردازش نکرده بود! شکوه با هنوز ذهنش اتفاق
 :کالفگی چشم هایش را در کاسه گرداند

چی دو چیکار کنی؟ پاشو فقط یه چیزی تنت کن و برو که بنده  -
 .خدا منتظره

موهایش را  لیلی سری تکان داد و چادر رنگی زیبایش را برداشت و
 .جمع کرد و به سوی در خانه رفت
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 در راه کمی خود را جمع و جور کرد تا زیاد پریشان به نظر نیاید،
هایش را در هم کشید و در را باز کرد و با نزدیک در که رسید اخم

پیمود باز دیدن شاهرخ که کالفه طول و عرض حیاط کوچک را می
 !احساس کرد دلش لرزید

ضور لیلی را احساس کرد که سریع به سمتش شاهرخ انگار که ح
هایش تمام آمد و در حالی که با نگرانی نامحسوسی به کمک چشم

 :کرد گفتبدنش را وارسی می

وای خدا...وای خدا...چرا زنگ زدی و هیچی نگفتی لیلی؟ فکر  -
کردم بالیی سرت اومده! میدونی با چه سرعتی خودم و به اینجا 

 رسوندم؟

 :ترین حالت ممکن گفتاخم نگاهش کرد و با سردلیلی با همان 

کی ازتون خواسته بیاید اینجا که االن دارید این حرف ها رو  -
 گید؟می

 :شاهرخ با بهت نگاهش کرد و بعد زمزمه کرد

 !خداروشکر که حاال خیالم راحت شد و فهمیدم خوبه خوبی -

که با بغض گلوی لیلی را آزار داد و لیلی من در دل التماسش کرد 
ترش نکند و سبب بیشتر لرزیدن دلش ها بیچارهگفتن این حرف

 !نشود

خواست شاهرخ بگذارد با سرد شدن و سرد رفتار کردن با او می
ای که دخترک این احساس اشتباه را از بین ببرد. باید در ان مقاله

کردند که به هیچ وجه درباره عشق خوانده بود این را هم اضافه می
  !نابود شدنی نیستاین احساس 

 :شاهرخ

کنی اما فقط یک بار اومدی گفته بودی حال ملیکا رو خوب می -
پیشش، االن حالش زیاد خوب نیست؛ اگر مشکلی نداری برو حاضر 
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 .شو که ببرمت پیشش

ی شاهرخ برای بیشتر دیدن لیلی بود! حال ملیکا ملیکا همیشه بهانه
ای را که در این چادر گم امزهبکرد تا بیشتر این دخترِک را بهانه می

خبر از خودش از الی چادر شده بود و کمی از موهای زیبایش بی
 !سرک کشیده بودند را ببیند

اش که باعث حیرت شاهرخ شده بود نگاهش لیلی با همان اخم سنگین
کرد و قدمی به جلو برداشت تا فاصله را کمتر کند و بتواند راحت 

هایی که شکوه تب پاشی روی سرامیک تر حرف بزند که پاهایش بر
ای با زمین نداشت ای که فاصلهکرده بود لیز خورد و درست لحظه
اش را های قوی و حمایت گرانهشاهرخ با عکس العملی سریع دست

 به دور کمر باریک لیلی حلقه کرد. چقدر در ان لحظه از خدا ممنون
! بز نیفتاده بودبود که اتفاقی برای آن دختر شیرین و بامزه چشم س

بخشید! دخترک که اگر افتاده بود شاهرخ هیچ گاه خودش را نمی
ه چشم سبزی که حاال از ترس حادثه اتفاق افتاده ضربان قلبش تند شد

ل بود و این در حالی بود که شکوه بیخبر از این اتفاق با دقت مشغو
آید هم زدن پیاز داغ شام امشب بود تا همسرش از سرکار که می

 .سنه نماند و به آهنگ زیبایی که پخش میشد گوش سپرده بودگر

های مشکی شاهرخ خیره گشته بود و شاهرخ لیلی مسخ شده در چشم
 !های لیلی گم شده بوددر جنگل چشم

هایی این چنین سیاه ندیده بود که بتواند اینگونه او لیلی تا کنون چشم
ن جنگلی ندیده چنیهایی اینرا مسخ کند و شاهرخ تا به حال چشم

 .بود

 !های اوستجنگل جایی در چشم

قدر زیبا، چقدر در نزد خدا عزیز بود که کران و همانقدر بیهمان
های لیلی خالصه خدا جنگلی به آن وسیعی را در مساحت کوتاه چشم

 !کرده بود
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هایش را بر های یکدیگر شاهرخ ناخودآگاه، آرام لبمسخ در چشم
و بر آنها بوسه زد، سپس به آراامی دست روی موهای لیلی گذاشت 

های خطاکار هایش را از دور کمر لیلی باز کرد و همانند پسر بچه
 !ای ایستاد و سر پایین انداختگوشه

های گرد لیلی اما همچنان متحیر و گیج وسط حیاط ایستاده و با چشم
 !شده تنها به شاهرخ خیره بود

موهایش این چنین با  رکرد که شاهرخ لحظاتی پیش بباور نمی
احساس بوسه زده بود. همان شاهرخی که همیشه به لیلی ضد حال 

 !میزد حاال موهای او را بوسیده بود

تر گشت، لیلی ناگهان به خود آمد و صورتش لحظه به لحظه سرخ
 !سرخی صورتش از عصبانیت نبود! بلکه از شرمی بود که داشت

 :شرم گفت با تته پته و سری پایین افتاده از شدت

 چیزه...میگم که...وای -

و ترجیح داد بجای حرف زدن سکوت کند، به راستی که سکوت 
تر هم بود. شاهرخ هنوز هم همانند خطاکاران ایستاده بهتر و شایسته

تر از آن به و زیر چشمی به موهای از چادر بیرون زده و دلنشین
در هم پیچانده هایش را کرد و لیلی دستهای سرخ لیلی نگاه میگونه

 :و سکوت کرده بود. در آخر شاهرخ طاقت نیاورد و گفت

 !لطفا انقدر قشنگ خجالت نکش -

هایش اش شد و بعد با خجالت دستلیلی چند لحظه گنگ خیره
 :صورتش را پوشاند و گفت

 !تو رو خدا انقدر من و خجالت ندید -

کند به شاهرخ با عشقی فراوان که سعی داشت ان را از لیلی پنهان 
او خیره گشت. در این لحظه حاضر بود همه چیزش را بدهد تنها 

 .های او را از آن فاصله ببیندبرای اینکه یک بار دیگر چشم
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ها را بهم های چادرش را گرفت و آنشاهرخ به سوی لیلی آمد و لبه
نزدیک کرد و چادر را طوری مرتب کرد که موهای لیلی کامال 

 .پوشیده شود

هایش را پوشانده بود هم از شدت خجالت با دستش چشملیلی هنوز 
هایش را از هم گشود. که با حس نزدیک شدن چیزی به خود چشم

شاهرخ چادر را بر روی صورتش مرتب کرد و موهای لطیفش را 
ها آن با مهربانی به داخل چادر هدایت کرد. دوست داشت ساعت

 !موها را نوازش کند اما نمیشد

اال دیگر هیچ شباهتی با لبو نداشت و هزاران رنگ صورت لیلی ح
بار بر خود لعنت فرستاد که چرا حواسش به چادر نبود. مرتب لبش 

برد از اینکه ای از قلبش لذت میگرفت اما باز هم گوشهرا گاز می
 .شاهرخ چادرش را مرتب کرده بود

 :پس از اینکه چادر را مرتب کرد گفت

 !موهای خیلی قشنگی داری -

 :با شرم اما خودشیفتگی گفت لیلی

 .دونممی -

و چادرش را سفت چسبید تا مبادا باز هم ُسر بخورد. شاهرخ تک 
 :خندی زد و گفت

انگار حال مناسبی برای اومدن پیش ملیکا نداری، پس من دیگه  -
 .میرم

 :لیلی سر به زیر سری تکان داد و گفت

 .خداحافظ -

خجالتش از شاهرخ نبود. او داشت از شدت خجالت آب میشد، تنها 
از خدای خود شرم داشت بابت اینکه حواسش به چادر بر روی 
سرش نبوده و موهایش دیده شده بود. با چشم هایی پر از اشک 
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های به اشک نشسته برگشت تا به داخل برود که شاهرخ متوجه چشم
 :او شد و گفت

 چرا بغض کردی لیلی خانوم؟ -

های جمع شده در کاسه ک زد تا اشکلیلی چند بار پشت سر هم پل
 :وند و بعد به سوی او بازگشت و گفتهایش نابود شچشم

 ...ام وتر نباید موهگرفتید و از همه مهمشما نباید من و می -

جای آن، با نفس عمیقی که کشید چیز اش را ادامه نداد و بهجمله قبلی
 :دیگری گفت

کردم از چادر روی سرم ین، فکر مذاشتید بیفتم روی زمیباید می -
 .فهمیدید که روی اینجور مسائل حساسم

های براق از اشک سبز نگریسته بود. شاهرخ با حیرت به آن تیله
ها نابود دوست داشت در آن لحظه همه کار انجام دهد تا ان اشک
 .شوند و هزاران بار لیلی را برای این کارش تحسین کرد

ر د را در برابر شاهرخ هزار برابلیلی با اینکار ارزش و احترام خو
بیشتر کرده بود! شاهرخ برگشت و بدون گفتن حرف دیگری درون 

خانه رفت و شاهرخ به سوی در حیاط رفت. همین که لیلی را 
 .سالمت دیده بود خیالش راحت گشته بود

*** 

مادر سامان و سارا با شیال تماس گرفت و اجازه خواستگاری را به 
داد. مسیر زندگی هر کدام از آنها به گونه  آنها برای فردا شب

 ...عوض شده بود

فرزام که قصد کرده بود خالف را کناری بگذارد حاال با ازدواج 
هایش بیشتر و بیشتر شده بود. سامان کسی که دوستش داشت خالف

داد حاال با دوری از ثریا سیگار که به سالمت خود بسیار اهمیت می
ثریا همانند روحی یکی از دستورات اسالم را همدم خود کرده بود و 
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 .کردکه حق النفس بود را رعایت نمی

یعنی اینکه حقوقی که وظیفه داشت تا برای سالمت خود انجام دهد 
توجه به این گناه داد و این گناه محسوب میشد اما او بیرا انجام نمی

 .کردباز هم به خود ظلم می

داد هایش خود را آزار میخیالمحمد که این روزها انقدر با فکر و 
 .اش سیاه شده بوددید روز و شبهایی که میو ملیکا که با کابوس

اش می امد و بیم سارا که شاد بود از اینکه شروین به خواستگاری
ترسید از اینکه با پرهام را داشت و شروین که این روزها می

 .هایش سارا را دل زده کندشکاک بودن

جا است و شاهرخ دانست نابهعشقی گشته بود که میلیلی که گرفتار 
 .که مطمئن نبود از احساسش

ها شخصی به نام اما در هیاهوی این جمع جایی دورتر از آن
کشید اردشیر که سیاهی بر تمام وجودش چیره گشته بود نقشه می

 !هایی که هیچ نقشی در سیاهی کنونی او نداشتندبرای نابودی آدم

*** 

هایش را خیس کرده بود و از ته دل بر روی سجاده ونههایش گاشک
ریخت. همیشه تنها جایی که سبب آرامش روح نمازش اشک می

اش میشد گریستن بر روی این سجاده بود. لیلی از خدایش خسته شده
کرد و خدا آنقدر مهربان و رئوف بود که حرف آرامش طلب می

بود و خدایش هزار  دلش را سریعاً پذیرا میشد. لیلی عاشق خدایش
مرتبه بیشتر عاشق او. همان خدایی که هر زمان گرفتار شد دست 

از کمک به لیلی بر نداشت. همان مهربانی در همه جا کنارش بود و 
 .بارها بخشنده بودنش را به او نشان داد

میدانی چه باعث شرمنده شدن لیلی میشد؟ اینکه او همیشه مهربان 
 کرد؟می بود و به یاد اما لیلی چه
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های خدا که دروغ ترین خواستهتوانست به کوچکلیلی حتی نمی
 نگفتن و غیبت نکردن بود عمل کند. همه گاهی این گناهان را انجام

 .رمنده خدایش میشدشدادند و لیلی به شدت می

هایش خود را از حالت درازکش بر روی سجاده خارج کرد و دست
 :ر گفتوارا به حالت دعا در آورد و زمزمه

خوام اگر صالح من توی این عشقه، ازم نگیرش اما خدایا ازت می -
 !اگر رسیدنی در کار نیست نابودش کن

های خیس از اشک از جای بر خواست و سجاده خوش با همان چشم
 .رنگ طرح خود را جمع کرد

از دیروز ظهر که به شاهرخ زنگ زد و هیچ نگفت و اتفاق بعدش 
ال و روز خوبی نداشت. دیشب که با ثریا که موهایش را بوسید ح

زدند گفت که فردا شب قرار است برای شروین به حرف می
بایست به خواستگاری خواستگاری بروند و یعنی امشب می

 .وشحال بودرفتند. لیلی برای شروین خمی

او یک بار توسط لیندا زخم خورده بود و لیلی برایش امروز صبح 
 ...وفادار مهربان باشد ودعا کرد که نامزد جدیدش 

هایش را بست تا هایش را گرفت و زیر پتو خزید و چشمخیسی چشم
 .خواب در آغوشش بگیرد

*** 

ای گردو لقمه گذارد و بعد با تکهبر روی نان لواش با چاقو پنیر می
گذارد. در حال جویدن کند و آن را درون دهانش میاش را کامل می

کند که دارد جومونگ را نگاه میلقمه هست که با دیدن رضا 
 .شودهایش به شدت گرد میچشم

 :گویدبا ناباوری و حیرت می

 بابا مگه تو دیشب جومونگ و ندیدی؟ -
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 :گویدرضا در حالی که با هیجان به صفحه تلویزیون خیره است می

 .چرا بابا دیدم -

 :گویدهای گرد شده میلیلی با همان چشم

 .بینی بابا؟ اینکه همون قسمت دیشبهمیپس چرا دوباره داری  -

 :گویدکشد و با کالفگی میرضا پوفی می

جای اینکه از من ایراد بگیری یکم زودتر از لیلی خانوم شما به -
خواب بیدار شو تا همزمان با ما صبحانه بخوری، یادت باشه ساعت 

 .دوازده ظهر وقت بیدار شدن از خواب نیست

کند مات مانده گری برای خود آماده میلیلی در حالی که لقمه دی
 :کندزمزمه می

کنم که دیر از خواب بیدار شدن خیلی بهتر از میدونی بابا فکر می -
 !اینه که هزار بار جومونگ و ببینی و از دیدنش خسته نشی

توجه به حرف های لیلی با هیجان به صفحه تلویزیون نگاه رضا بی
ست برای گردگیری تلویزیون ای در دکند که شکوه با پارچهمی
آید، رضا که از گوشه چشم متوجه همسرش و پارچه در می

 :گویدترین لحن ممکن میشود با سریعهایش میدست

 .کنمای بابا خانوم برو اونور دارم نگاه می -

 :گویدزند و میشکوه شاکی دست به کمر می

خوام کنم؟ این و هزار بار دیدی اما من میچی چیو نگاه می -
 .گردگیری کنم

 :گویدتر از همسرش میرضا شاکی

ام حاال هم که ای بابا خانوم من از صبح سرکار بودم خسته -
 .ذاریخوام جومونگ ببینم شما نمیمی

 :گویدشکوه با همان حالتی که هنوز هم آن را حفظ کرده است می

کجا از صبح سرکار بودی؟ االن ساعت یک و نیمه و تو ساعت  -
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ده و نیم از سرکار اومدی بعد کجا از صبح سرکار بودی؟ خوبه یاز
 .امروز زودتر اومدی از سرکار

 :گویددهد و میرضا با کالفگی سرش را به چپ و راست تکان می

ای بابا حاال چون من یک روز زودتر اومدم تو باید نزاری  -
 جومونگ ببینم؟

ت کرد و با شکوه آنقدر کالفه شد که پارچه را در صورت رضا پر
 :گفتن

 .کنیوقتی تموم شد خودت تمیز می -

هایش را به سوی اتاقشان حرکت کرد. لیلی با صورتی سرخ شده لپ
اش نگیرد و برای جلوگیری بیشتر یک از داخل گاز گرفت تا خنده

هایش را با تمام لقمه نان و پنیر و گردو در دهانش گذاشت و لب
 ش بیایند و آتش خشم رضا دامنشتوان به سمت جلو کشید تا مبادا کِ 

 .را بگیرد

خنده لیلی از این بود که وقتی شکوه پارچه را در صورت رضا 
 !دار شده بوداش به شدت خندهانداخت چهره

گویند اما از خورند صبحانه نمیبه چیزی که ساعت یک و نیم می
گفت. آنجایی که لیلی تازه از خواب بیدار شده بود به آن صبحانه می

ها را جمع کرد و اش را کامل خورد آنپس از اینکه صبحانه
اش را برداشت و همانند اکثر اوقات به سوی اتاقش به راه گوشی

 .افتاد

اش زنگ خورد، نگاهی به صفحه انداختم و با در راه بود که گوشی
 :دیدن نام ثریا با لبخند جواب داد

 سالم ثریا خوبی عزیزم؟ -

هایش شده بود ی لبلبخندی که مزین کنندهثریا از ان سوی خط با 
 :گفت
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 سالم لیلی جونم مرسی من خوبم تو خوبی؟ -

 .عالی ام عالیهکه عالیمن -

 ام کن برای امشب چی بپوشم؟خب خانوم عالی راهنمایی -

 :ای نرسیدم گفتمو چون به نتیجهکمی فکر کردم 

 .فانهرسم متاسای نمیکنم به نتیجهثریا هر چی فکر می -

 وای واقعا چی بپوشم؟ -

با تفکر سرش را به سمت راست خم کرد و بعد به یکباره با صدای 
 :پر هیجانی گفت

 !یه مانتوی مجلسی و شیک که حسابی بهت بیاد -

مانتوی مجلسی سه تا دارم به رنگ های آبی آسمانی و سوسنی و  -
 بنفش حاال بگو چه رنگی؟

زدند و در آخر قرار بر این شد ثریا و لیلی یک عالمه با هم حرف 
که یک مانتوی سوسنی مجلسی ساده و یک شلوار راسته مشکی و 

 ...روسری سوسنی و مشکی و کیف و کفش ست مشکی بپوشد

کند بدون سامان اش را میدانست که ثریا دارد تمام سعیلیلی می
دانست تا چه اش را اما نمیحال خود را خوب کند و میزان موفقیت

 .تحد اس

هایش را بست. به محض بسته بر روی تختش دراز کشید و چشم
هایش به نمایش در آمد و هایش تصویر شاهرخ پشت پلکشدن چشم

 ...لیلی غرق شد در چهره او

اش که بیشتر اوقات مثالش و ابروهای مشکیهای مشکی بیدر چشم
درهم بود! چه حس عجیبی بود برای لیلی! لیلی که تا کنون تنها 

اند حاال شخصی بدون اش مادر و پدر و ثریا بودهراد مهم زندگیاف
ای که گونه برایش مهم شده بود به گونهداشتن نسبت فامیلی این

حاضر بود هزاران هزار بال بر سرش نازل شود اما شاهرخ سالم 
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 .بماند

ها به او فکر کند و مطمئنن از فکر به شاهرخ دوست داشت ساعت
 بلکه به اتمام رساندن آن برایش سرشار از حس نه تنها خسته نمیشد

 .بد هم باشد

 !عشق چه نیروی عجیب و غریبی بود

ها تر بودنتر بود و همه این قویحتی از نیروی جاذبه زمین هم قوی
در معشوق جمع گشته و او را همانند آهن ربایی کرده بود که تو 

 !شدیخواه و یا ناخواه جذب آن می

 !کردتجربه رحم میبه لیلی تازه وارد و بی کاش کمی این احساس

اش تش بر روی گونههای بستهناخودآگاه قطره اشکی از پشت پلک
 :روان شد و لیلی زیر لب زمزمه کرد

 !مثل اینکه قرار نیست تصویرت دست از سرم برداره آقای کایدان -

*** 

 .دهای بر روی کاغذ خیره گشته بوهایی لرزان به نوشتهشکوه با لب

ها یاد این برگه که حاال رنگ دانست چرا اما پس از گذشت سالنمی
و روی اولیه خویش را از دست داده، کرده بود و آن را از درون 

صندوق قرمز و کوچکی که مخصوص وسایِل مهمی که در اتاقشان 
 .کرداش میبود و دِر ان قفل بود بیرون کشیده و حاال داشت نگاه

 ن کاغذ اصرار بیش از حد لیلی به فهمیدن علتشاید دلیل برداشتن آ
شان بود. ناگهان در به یک باره باز شد و رضا به داخل یپنهان کار
 .اتاق آمد

ورود رضا به یک باره بود و شکوه از جای پرید و دستش را بر 
 :روی قلبش گذاشت و گفت

 !عه رضا چرا یهو میای داخل ترسیدم -

ترسو بودن او میزد به سوی تخت رضا در حالی که لبخندی به 
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 :شان رفت و گفتچوبی و ارزان قیمت

 کردی؟چی و داشتی نگاه می -

شکوه ناگهان به یاد برگه افتاد و آن را نامحسوس و به طوری که 
های میز آرایش هل داد و رضا متوجه نشود با پایش به زیر پایه

 :گفت

 .کردمتوهم زدی؟ من هیچی رو نگاه نمی -

 ت اگر رضا متوجه آن برگه شود شکوه را بخاطر یادآوریدانسمی
کند. وقتی برگه را به شان دعوا میگذشته و زنده کردن گذشته تلخ

دارد اما زیر میز آرایش هل داد با خود گفت که بعدا برگه را بر می
 ...خواست لیلی از ماجرا خبردار شود نبایددر حقیقت شکوه اگر نمی

*** 

ری در صندلی عقب ماشین نشسته و به بیرون ثریا با ذوقی ظاه
نگاه دوخته بود. از اینکه قرار بود برادرش سر و سامان بگیرد 

 .غمگین نبود بلکه باز هم از خیانت سامان ناراحت بود

ی خیانت از بیخ و بن خشکیده شود، به راستی که یکی کاش ریشه
ها هم قتل ترینترین کارهای دنیا خیانت بود! حتی از فجیعاز کثیف

 ...نمودخیانت رنگ بوی بدتری داشت و مرگبارتر می

میرد اما خیانت چرا که قتل برای چندین دقیقه است و بعد جسم می
مساوی بود با مردن روح و روان و شکنجه هر لحظه جسم، چشم با 

ی گشت و همههای فرد شکنجه میشد و قلب با یاد او فشرده میاشک
 .ی بودنداین ها نوعی شکنجه جسم

کاش دیگر هیچ کس خیانت نبیند و خیانت نکند! یقیناً زندگی در 
چنین جهانی نهایت آرزوی اکثریت مردم است! به درب خانه افراد 

ترین مد نظر که رسیدند ثریا غافل از لحظاتی بعد و دیدن محال
آرزوی قلبش از ماشین پیاده شد و پدرش زنگ را فشرد. چندین 
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 ...در باز شود و چند نفر برای استقبال بیایددقیقه طول کشید تا 

ر ثریا با دیدن شخصی که برای استقبال آمده بود مات ماند. نگاهش ب
ی سامان در کرد دیدن چهرهروی او خشک شده بود و احساس می

کرد و اینجا توهمی بیش نبوده است. همچنان به سامان خیره نگاه می
ن در پشت کمرش دست شروینگریست که با هدایت سامان او را می

به خود آمد و سریع نگاهش را از او گرفت اما فکر و قلبش را باز 
  .هم کنار او بر جای گذاشت

سامان با اینکه کمی انتظارش را داشت باز هم جا خورده بود چرا 
آمدند با خود که با شنیدن نام فامیلی کسانی که به خواستگاری می

محال  شند اما این احتمال برای او انقدرفکر کرد شاید خانواده ثریا با
 .ردرسید که باز هم جا بخوو دور به نظر می

های درون سالن میهمانان به داخل راهنمایی شدند و بر روی مبل
نشستند. پس از انجام رسوم مربوطه و چایی آوردن سارا قرار بر 

 .این شد که سارا و شروین برای صحبت به داخل حیاط بروند

این مدت ثریا از نگاه کردن به سامان فراری بود و به در تمام 
کرد و مادر سامان بیخبر از حقیقت ماجرا در دل هیچکس نگاه نمی

کرد و به خود مدام ثریا را برای این سر به زیری تحسین می
 «.که ثریا حتی از فریبا هم سر به زیر تر است»گفت: می

می.دید و هیچگاه به زیبا بود و همین کارهایش، همیشه ظواهر را 
باطن افراد توجه نداشت. سامان هم هر از گاهی نگاهی عمیق به 

انداخت و عمیقا برای او های گود افتاد و رنگ پریده ثریا میچشم
 .نگران میشد

سارا با حجب و حیا برخواست و در حالی که با دستش چادرش را 
وین کرد به سوی در رفت، هنگام عبور از در خانه شرمرتب می

ای ایستاد و منتظر ماند تا اول سارا برود و سارا سر به زیر گوشه
ها بر روی تخت چوبی سنتی که هم همین کار را کرد. هر دوی آن
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 .کار پدر سارا بود با فاصله نشستند

نور ماه بر روی آب های حوض کوچک وسط حیاط افتاده بود و 
باتر و تان فضا را زیهای بر روی درخصدای جیک جیک گنجشک

 .تر کرده بودرویایی

ینکه احقیقتا هیچ کدام از آنها قصد نداشت این فضا را از بین ببرد تا 
 :شروین با لحن آرامی که در آن اضطرابی قوی نهفته بود گفت

خوام قبل یه موضوعی هست که شما ازش اطالع ندارید و من می -
 .از هرچیزی اون رو با شما در میان بزارم

 :سوی او برگشت و با کنجکاوی گفت سارا سریع به

 چی؟ -

دانست این موضوع را چگونه مطرح کند و یا به گونه شروین نمی
ای مطرح کردن این موضوع برایش به شدت سخت بود. با صدایی 

 :که لرز خفیفی داشت گفت

 .من قبال نامزد داشتم -

 :سارا مات نگاهش کرد و بعد با چشم هایی که دو دو میزد گفت

 جدا شدید؟ چرا -

 :شروین اگر چه برایش سخت بود اما با دست هایی مشت شده گفت

 ...خیانت نامزد سابقم لیندا -

 :سارا قلبش فشرده گشت و با غصه زمزمه کرد

 !خدای من! چقدر نامرد -

 :شروین زیر چشمی نگاهش کرد و گفت

 دید؟شما به من بخاطر اینکه نامزد داشتم جواب رد نمی -

زبانش « دهمنه معلوم است که نمی»خواست بگوید  سارا همین که
 :را گاز گرفت و با شیطنت گفت

 .حاال در آینده مشخص میشه -
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  :شروین با اینکه دوست داشت جواب قطعی را از او بشنود گفت

کنم اونا حق داشته باشن که بدونن داماد شون اتون؛ فکر میخانواده -
 .قبال یه نامزد داشته

 :نگاهش کرد و گفتسارا عمیق 

تره حاال هم بهتره بریم سر بحث ام نظر من مهمبرای خانواده -
مون بگید ببینم شما انتظارات تون از من به عنوان همسر اصلی
 چیه؟

 :شروین محکم و جدی گفت

ترین انتظار من اینه که همسرم وفادار باشه، دروغ نگه و پشتم مهم -
ت کنه من براش جونم رو هم باشه اگر همسرم این موارد رو رعای

 !میدم

دانست دارد وجود پرهام را پیکر سارا نامحسوس لرزید از اینکه می
کند. شروین بدون اطالع از آشوب به پا شده از شروین مخفی می

 :درون وجود سارا ادامه داد

 خیانت خط قرمز منه سارا خانم، کسی که این کار رو انجام بده -
تونه یه همچین نداره که به راحتی میروح و عاطفه و انسانیت 

خوام بالیی سر کسی بیاره! من فقط همین چیز ها رو از شما می
 .حاال شما بفرمایید

 :سارا با تته پته گفت

من میگم که همسرم همین جوری باشه که شما میگید یعنی صادق  -
 باشه و دوستم داشته باشه و وفادار باشه، ولی یه سوال؟

 .بفرمایید -

ما یک مرد هستید و خصوصیات اخالقی خودتون و دارید من ش -
میگم که شما آدمی هستید که من رو محدود کنید و اجازه ندید من 

 دم؟هایی رو که میخوام انجام بفعالیت
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 :شروین با تمام صداقت خود گفت

گیرم به هر حال شما حق هاتون رو نمیمن جلوی انجام فعالیت -
ما اگر کاری انجام دادید که از نظر من دارید توی جامعه باشید ا
 .کنمتون میتونم سکوت کنم و راهنماییاشتباه بود من دیگه نمی

کرد و حاال به سارا اینگونه عجیب بود که ثریا را آنگونه محدود می
 .گفتمی

 :سارا با لبخندی کش آمده گفت

ذارید و خوشحالم که شما آدمی هستید که به حقوق زن احترام می -
 .مثل یه عده از افراد که برای زن ارزش قائل نیستن، نیستید

 :اش شد و گفتشروین با لبخند خیره

این طبیعی ترین حقوق یک زن هست و باید بهتون بگم منم از  -
کنن دل هایی که همسرشون یا خواهر و مادر شون رو محدود میآدم

قصد توهین  خوام به افکار اونا توهین کنم وخوشی ندارم! البته نمی
خاطر رو هم ندارم اما افکار من اینه، البته جدیدا این شده. یه مدت ب

 .کردمنامزد سابقم با همه بدرفتاری می

 :سارا موشکافانه نگاهش را به او دوخت و گفت

 گرده؟دیگه که اخالقتون برنمی -

 :شروین با تردید نگاهش کرد و بعد با کالفگی گفت

 .برنگردهکنم تا همه تالشم و می -

اش شد و ترجیح داد سکوت کند. آن شب همه سارا با تردید خیره
چیز به خوبی گذشت و مشکل خاصی پیش نیامد و سر منشأ این 

مشکل پیش نیامدن همان اطالع نداشتن پرهام از این خواستگاری 
 .بود

سارا یک هفته وقت خواست تا جواب نهایی خود را اعالم کند. 
خانه که رسیدند هر کدام مشغول فکری بودند. خانواده منتظری به 
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اقای منتظری در فکر جور کردن خانه برای شروین و خانم 
 !منتظری در فکر جهیزیه شروین بود

کرد و چیزی همانند خوره شروین اما تنها به جواب سارا فکر می
 :در وجودش فریاد میزد

 اگر نه بگوید چه؟ -

چرخید. امشب هایش میرفتارثریا افکارش مدام در اطراف سامان و 
 که سامان را دیده بود انگار تازه درک کرده بود تا چه اندازه دل

 !تنگ او بوده است

 ها دیده بود؟سرنوشت چه خوابی برای آن

جایی بودند که منشأ همه های نابههر کدام از آنها در گیر و دار اتفاق
حق خودش که  ثریا کوتاهی کرد در ود.های خودشان بآنها کوتاهی

 .توضیح سامان را نشنید

داد که دوستی های چند ماهه و زمانه داشت به سارا درس می
 !خودت را ندارد جز دردسر برایمجازی هیچ عاقبتی به

هایت هم داد که در این دوره به چشمزمانه داشت به ثریا درس می
ند کنها هم خطا میداد چشماعتماد نکنی! زمانه داشت به او درس می

اما ثریا بی توجه به این درس تنها و تنها سخن چشم را گوش 
 .دادمی

داد که هر زمان که عاشق شد سریع زمانه داشت به ملیکا درس می
داد و بدون شناخت کلی اعتماد نکند. زمانه داشت به فرزام درس می

که اگر به عشقت نرسیدی به هیچ عنوان دلیل خوبی بر اینکه تبدیل 
شوی نیست اما فرزام بی توجه به این درس تنها به به فرد بدی 

 .ص دیگری ازدواج کرده بودکرد که با شخصبایی فکر می

گرفت که اختالف طبقاتی اگر چه مسئله ای کاش که محمد یاد می
مهمی در ازدواج و زندگی است اما پا بر روی حرف دلت گذاشتن 
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 .عواقب بدتری دارد

خ یاد بودن را و ای کاش شاهرگرفت لیلی ای کاش لیلی یاد می
 .گرفت به حرف دل گوش دادن رامی

ای دلگیر بود! لیلی شماره شان به گونهاین روزها حال و هوای همه
اش نملیکا را همان روز گرفته و به او پیام داده بود که فردا به دید

فرستد و هر آنچه اش میآید و ملیکا گفته بود شاهرخ را به دنبالمی
 .مخالفت کرده بود باز هم ملیکا قبول نکرده بود که لیلی

آمد. از آن امروز از آن روزهایی بود که سالی یک بار پیش می
رفتند و لیلی روزهایی که شکوه و رضا برای برای تفریح می

 .کوزت باید تمام خانه را برق می انداخت

 هایش خانه را تمیزقبال که لیلی نابینا بود باز هم با تمام سختی
 .کردبینا بود حتما باید تمیز می کرد و حاال کهمی

ای برداشت و برای شروع به حالت کاله بر روی سر خود پارچه
اش به شدت خنده دار مشخص شود به بست که باعث شد چهره

اش از شدت طوری که وقتی خودش را در آینه دید با دیدن چهره
 سرشار از اشکهایش خنده ریسه رفت. انقدر خندید که جنگل چشم

گچنین  شد و بر روی گونه هایش روان شد. تا به حال تصویری این
 .بامزه ندیده بود

      .اش را برداشت و از خودش با آن تصویر عکسی گرفتگوشی

هایش سپس آهنگ سرنوشت را پلی کرد و هندزفری را در گوش
گذاشت و سپس گوشی که هندزفری به آن وصل بود را در جیب 

شرت صورتی و اش گذاشت و تیی تنگ آبی آسمانیشلوار ل
 .اش را مرتب کرددخترانه

ای بسته و بر روی موهایش آن سربند گل موهای بلندش را گوجه
 .گلی را بسته بود
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 !به معنای واقعی کلمه امروز بامزه شده بود

 ...هااند آدمبه راستی که چه کوچک

نگ آواز و همراهی با اهلیلی حاال بی اطالع از آینده خود اینجا با 
مشغول جارو کردن خانه بود و شاهرخ طبق معمول مشغول انجام 

 .هایش بودکارهای کارخانه

دانستند مردی که سیاهی بر تمام وجودش چیره ها نمیهیچکدام از آن
 .هاستگشته است در حال نقشه کشیدن برای نابودی آن

 غرق کرده بودهایش اردشیری که انقدر خودش را در دریای کینه
کرد چه کاری انجام دهد که لیلی بیشتر عذاب که مدام فکر می

بکشد؟ چه کاری انجام دهد که شاهرخ بیشتر عذاب بکشد؟ هزاران 
 .هاها و لعنت به خیانتهزار لعنت به ظلم

حاال سراسر خانه برق  گیری کرد.لیلی تمام خانه را جارو و گرد
ها و میرهای یر کمدها و کابینتمیزد. حتی زیر میز تلویزیون و ز
 .آرایش را هم با جارو برقی کشید

خواند و لیلی در اهنگ غرق شده بود. صدای آهنگ هنوز هم می
پس از اینکه خانه را   همایون شجریان برای لیلی بسیار زیبا بود.

تماماً برق انداخت آن سربند گل گلی را از سرش در آورد و بر 
د، تا بعد از این از حیاط امد آن را بردار روی میز تلویزیون گذاشت

اش را باز کرد و به محض آزاد کردن ای بسته شدهموهای گوجه
ها از حصار کش مویش انبوهی از موهای فرفری و خرمایی آن

 .رنگی دورش را احاطه کردند

همانگونه که در فضای آهنگ غرق گشته بود با سختی جارو برقی 
حیاط آورد تا کیسه آن را در سطل  را از خانه خارج کرد و در

آشغال گوشه حیاط خالی کند و بعد با خیال راحت پا بر روی پا 
 .اش را بنوشدبندازد و چایی
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ها بسیار کوچک هستند و لیلی حاال بیخبر از لحظات گفتم که آدم
کشید که لحظاتی بعد هیچ ای میهای بیهودهمخرب آینده خویش نقشه

 .رسیدندبه دادش نمی

 .دانست قرار است پرده از رازی بیست و یک ساله برداردلیلی نمی

 .رازی که ریشه های مخربش هنوز هم

 !امان

 !امان

 !امان از بدی ها و نامردی ها

ی جارو اش در حال خالی کردن کیسهلیلی با همان حس و حال خوب
ای که در اثر گذشت زمان برقی بود که تکه کاغذ قدیمی و پوسیده

 .ته بود توجهش را جلب کردرنگ باخ

ی جاروبرقی عجیب به نظر چنین کاغذی در کیسهبرایش دیدن این
رسید چرا که او زمانی که جاروبرقی را برای جارو برداشته بود می

شان کیسه خالی بود و اینکه حاال این کاغذ قدیمی اینجا افتاده بود ن
 .رقی آن را خورده استداد که امروز جارو بمی

کاوی و دقت ناخودآگاه دست دراز کرد و کاغذ را با مالیمت با کنج
 .باز کرد

ترسید نکند کاغذ در دستانش پودر شود چرا که آنقدر قدیمی و می
رسید که پودر شدن کاغذ بعید نبود! آن را باز کرد و پاره به نظر می

 .با دقت شروع به خواندن متن درونش کرد

وانش! میگن چیزی بجز یه خننه باباش چون مادرزاد کوره نمی»
نون خور اضافه برامون نمیشه! به من سپردن مفت به یکی بدمش و 

کنید که من اون و شانسی در این خونه گذاشتم. اگر قبول اش می
 !کنید هم بزارید دم در سگ بخورهباشه ولی اگر قبول نمی

کنن و تازه غذای اش نمینترسید ننه باباش تحت هیچ شرایطی قبول
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شه خوشحالم میشن از اینکه در آینده قرار نیست عین این سگ ب
 !شون و پیداشون کنهها بیفته دنبالها و فیلمداستان

حداقل اینجوری مطمئن میشن که مرده و قرار نیست از این خبرها 
ی نفس کشیدن بهش باشه! حاال هم با وساطت من راضی شدن اجازه

نجا کشیدم اسمش و بدن! به پاس زحمتی که برای آوردنش تا ای
 .بزارین لیلی

 «!و سالم نامه تمام

توانست واضح به اخر نامه که رسید ناگهان برگه تار شد و حاال نمی
های غلتان برگه را ببیند! ناباور تند تند پلک زد و بی توجه به اشک

 !ره برگه را خوانداش دوباره و دوبابر روی گونه

میشد!  یب سبب دلسوزیهایش حاال عجلبخند ماسیده بر روی لب
ماند که پاهایش « لیلی»هایش بر روی واژه انقدر خواند و چشم

 .خشک شد

انگار که یک بمب در دست دارد نامه را با وحشت به سوی جلو 
های حیاط به عقب خزید. به راستی پرت کرد و بر روی سرامیک

که نامه از بمب چیزی هم کم نداشت! در عرض چند ثانیه تمام 
 !صورتی یک دختر را ویران کرده بوددنیای 

هایش حاال یکی در میان شده بود و همایون شجریان همچنان در نفس
 .خواندهایش میگوش

 سرنوشت را باید از سر نوشت»

 شاید این بار کمی بهتر نوشت

 عاشقی را غرق در باور نوشت

 ُغصه ها را قِصه ای دیگر نوشت

 از کجا این باور امد که گفت

 «...ر برنگردد سرنوشتگر رود س
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 ...جانش کوباندباد وزید و موهایش را شالق گونه بر پیکره بی

لب های خشک اش را از هم باز کرد و همچون دیوانه ها با 
 ...ناباوری قهقهه زد

پنج دقیقه انقدر دیوانه وار خندید که از شدت خنده اشک هایش بر 
ر خنده های روی گونه هایش روان شد و با گذشت چند دقیقه دیگ

 !دیوانه وارش تبدیل به هق هق های دردناک شدند

با وحشت و چشم های گرد شده به ان نامه خیره شده بود و با ترس 
داد، انگار که اینگونه میخواست حرف های کاغذ را سر تکان می

 .دروغ و غیر واقعی جلوه دهد

 :زیر لب زمزمه وار گفت

..من اون نیستم! نیستم! نیستم! نیستم.من اون لیلی نیستم! نه نیستم!  -
 ...لیلی نیستم! من...من مامان و بابا دارم! من هویت دارم! من

یش به فریاد هایی دردناک تبدیل شد، شدت گریه کم زمزمه ها -کم
اش بیشتر شد و همانجا دست هایش را بر روی همان سرامیک ها 

 ...کوبید و گریست

ه اشک یکبار میمرد با هر قطر ی معمولی! زار میزد ونه یک گریه
  !و زنده میشد! گریه اش درد داشت! غم داشت! ناباوری داشت

از شدت بهت و سوختگی قلبش زار میزد و صدای همایون شجریان 
 ...همچنان می آمد

 گر تو روزی راز این بازی بدانی»

 نکته ی رمزش بخوانی

 لحظه های زندگی چون موج دریاست

 گرچه سرد و سخت زیباست

 موج این دریا گرت از سر گذشت است

 سرنوشت از سر گذشت است
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 بر فراز قله باور سفر کن

  بار خود را باز سر کن

 همچو حافظ پای کوبان و غزل خوان لشکر غم را بسوزان

 بر فلک سقفی نمانده این زمانه

 «...کرانهپر بزن تا بی

 :ق مشت خود را بر سرامیک ها کوفت و فریاد زده -لیلی با هق

راز این بازی چیه خدا؟ چیه؟ چه نکته ی رمزی داره؟ من دارم  -
و! دیوونه میشم! خدایا بهم بگو که این نوشته ها دروغ بود...بهم بگ

 !این غم نابود شدنی نیست

 !دانستراز این بازی را هیچ کس جز سرنوشت و خدا نمی

 !راز این بازی کمر شکن بود

 !کمر شکن

 !حال بد لیلی میخوردمتن آهنگ به راستی که به 

کاش میشد همه تلخی های سرنوشت لیلی را از سرنوشت اما 
 !...افسوس که نمیشد

تمام بدن لیلی میلرزید و دندان هایش از شدت بغض زیاد اش به هم 
 .بر خورد میکردند

سرنوشت را باید از سر »آهنگ دوباره پلی شد و باز خواننده گفت 
 «...نوشت

 :تلخی زد و فریادش عرش خدا را لرزاندلیلی با سکسکه پوزخند 

کاش واقعا میشد سرنوشت من و از سر بنویسی خدا! کاش میشد!  -
خوندم! اینهمه سال هیچی ندیدن کم مردم و اون متن و نمیکاش می

 بود که اینم اضافه کردی؟ دمت گرم بیا ببین اگر بالی دیگه ای هم
باشه که بر سرم  هست سر من بیار! نکنه یه وقت بالیی جا مونده

  !نیاورده باشیا
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برند و هر انچه احساس میکرد که با چاقویی ُکند دارند قلبش را می
 !رسیدکه کردن به اتمام نمیت -که طول میکشد این تکه

ود حقیقت این بود که روح لیلی چند لحظه قبل با خواندن آن نامه ناب
 ...شده بود

 !با خواندن سطر به سطر آن نامه

ش دلیلی میشد که اینگونه ُکفر بگوید؟ که اینگونه با خدایاما این 
ه سخن بگوید؟ همان خدایی که بهترین ها را برای او رقم میزد اما ب

 ...وقتش

شکوه و رضا بیخبر از آشوب در دل لیلی با خنده و شادی از تاکسی 
ی زرد رنگ پیاده شدند و همین که دِر مشکی و کمی زنگ زده

ن لیلی که وسط حیاط کوچک و سرسبز نشسته و حیاط باز شد با دید
 !ریخت مبهوت ماندنداشک می

رفت چشم هایش را گرد شکوه در حالی که با عجله به سوی لیلی می
 :کرد و گفت

 لیلی مامان چی شده؟ -

ا رضا با دستپاچگی در حیاط را بست و به سوی لیلی پا تند کرد که ب
قدم هایش کند شد و در  حرفی که لیلی با سردترین حالت ممکن گفت

 ...اخر با چشم هایی گرد شده و بهتی بسیار به لیلی خیره شد

 مامان؟ مامان واقعی من کیه؟ االن زنده است؟ -

شکوه که هنوز متوجه مفهوم اصلی سخنان او نشده بود با دست به 
 :گونه خود کوبید و سریع گفت

 خدا مرگم بده دختر این چه حرفیه که میزنی؟ -

نگل چشم هایش را سرد به شکوه دوخت و مات مانده خیره لیلی ج
 !اش شد. تمام سرسبزی های چشم هایش حاال یخ زده بود

جنگل چشم هایش حاال خزان زده گشته بود و سبزی آن به بی روح 
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 !ترین سبز دنیا تبدیل شده بود

جسمش انجا بود اما روحش در دنیای خیال ها و سردرگمی ها به 
 !ودپرواز در آمده ب

پاهای خشک شده اش را تکانی داد و از جای برخواست و لنگ 
 .زنان همچون روحی به سوی درب خانه به راه افتاد

رضا بهت را به کناری انداخت و سریع به سوی لیلی حرکت کرد و 
 :جان زمزمه کردسد راهش شد و بی

لیلی بابا چی میگی؟ مادر واقعی تو پشت سرته و داره نگاهت  -
  !کنهمی

کرد که لیلی حقیقت را فهمیده به ذهن رضا به هیچ وجه خطور نمی
باشد و شکوه که تا کنون متعجب از رفتار او بود اطالعات در 

ذهنش شروع به پردازش کرد و ناگهان وای بلندی گفت و دستش را 
 .اش کوبیدمحکم به پیشانی

لیلی نگاه بی روحش را به رضا دوخت و بی توجه به آشوب درون 
 :شکوه و شک و دو دلی رضا به سختی لبخند زد و گفت دل

کردید تا االن وجود کاش همون چند سال پیش من و قبول نمی -
 !نداشتم

هنوز هم صدای همایون   شنید،های شکوه و رضا را نمیحرف
 .هایش بودشجریان در گوش

هایی گرد شده عقب رفت و شک رضا به یقین تبدیل شد و با چشم
ی از سقوط خود به دیوار تکیه کرد و ناباور زمزمه برای جلوگیر

 :کرد

 از کجا فهمیدی بابا؟ -

هایش لیلی نفس عمیقی کشید و ریزش چند قطره اشک از چشم
 !همزمان شد با لبخندی که زد
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شکوه با عذاب وجدان و بغضی دردناک به لیلی خیره گشته بود و با 
 :تته پته گفت

 .یا ابوالفضل نامه رو خونده -

توجه به چشمان سوالی و متعجب رضا چشم چرخاند تا نامه بعد بی
را پیدا کند و با دیدن نامه که آن سوی سطل آشغال پرت شده بود 

هایش را به شدت گاز گرفت و با دستانی لرزان نامه را برداشت لب
 .و با بیم به دست رضا داد

ی رضا با دیدن متن نامه با خشم نفس زد و رو به شکوه با صدا
 :نسبتاً بلندی گفت

 چرا برش داشتی از توی اون صندوق لعنتی؟ -

 شکوه لب به توضیح باز کرد و انگار که حضور لیلی را از یاد برده
ها پا به بودند شروع به مشاجره با هم کردند. لیلی بی توجه به آن

 .درون خانه گذاشت و به سوی اتاقش رفت

پشت در سر خورد و در چوبی و کرمی رنگ اتاق را که بست از 
 .تکه کردهایش دل خودش را هم تکهقه -صدای هق

هنوز هم آهنگ همایون شجریان دوباره و دوباره در گوشش پلی 
ریخت. با هق هق دست هایش را بر روی میشد و لیلی اشک می

 :صورتش گذاشت و گفت

تونم تونم باورت کنم خدا! برای اولین بار نمیبرای اولین بار نمی -
ت نهفته پشت کارت و دوست داشته باشم! کاش اینطوری حکم

 !نمیشد! کاش

  

کنی! و حاال برای ات احساس میها جهنم را در زندگیگاهی وقت
و  لیلی آن وقت رسیده بود. حاال لیلی در یک جهنم به تمام معنا دست
 !پا میزد! جهنمی از جنس غم! از جنس درد! از جنس تلخی حقیقت
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نمی بارها و بارها مرد! هزاران هزار بار خود لیلی در آن شب جه
های هقرا لعنت کرد و از شدت اشک نفسش بند آمد! صدای هق

 !دردناکش دل شکوه و رضا را هم به درد آورد

چه به لیلی اصرار کردند تا از اتاق بیرون بیاید ها هر آنهر دوی آن
 و التماسو چیزی بخورد لیلی قبول نکرد، در اتاق را قفل کرده بود 

 !کرد بگذارند کمی تنها باشدمی

قلبش آتش گرفته بود! سوختگی درد کمی نبود که خیلی زود رفع 
کرد بر روی شود! قلب لیلی سوخته بود و حاال هر آنچه سعی می
جای خاموش آتش دلش آب خنکی بریزد و آن را خاموش کند، به

جان لیلی  وکشید و قلب و روح ورتر میشد! شعله میشدن آتش شعله
 !کشیدرا به آتش می

دید که پدر و مادرش آن را خود را یک موجود اضافی می
 !خواستندنمی

کرد کسی که تمام این سال.ها او را مادر خطاب کرده باور نمی
توانست قبول کند که پدرش در برای او یک غریبه است! چگونه می

 واقع هیچ نسبتی با او ندارد؟

سخت بود که پدر و مادرت تویی را که  سخت بود و طاقت فرسا!
به  هیچ تقصیری در بدنیا آمدند نداری را قبول نکنند، بار این حقیقت

 !شدت کمر شکن بود و حاال کمر لیلی شکسته بود

کرد! احساس بیهوده نفس کشیدن! لیلی با خودش احساس پوچی می
وغ کرد که پدر و مادرش انقدر از او متنفر بودند که به درفکر می

 !ستااش مادر زادی در آن نامه گفته بودند نابینایی

 !خواستند لیلی هیچ زمان بینا شودکرد که انها نمیبه این فکر می

آن شب اشک و آه یک دم لیلی را رها نکرد و حتی پلک بر روی 
تمام شب را باآهنگ گوش دادن زار زد و شکوه و رضا هم نگذاشت!
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 .ی تنهایی دادندتند و به او اجازهبه خواسته ی لیلی احترام گذاش

آن شب قرار نبود که هیچوقت از ذهن لیلی نابود شود. صدای اذان 
 .که از مسجد محله شان به گوش رسید دل لیلی جور خاصی شد

ناخودآگاه از روی تخت برخواست و قفل در اتاق را باز کرد و 
ترین سر و صدایی به سرویس بهداشتی رفت و وضو بدون کوچک

 .رفتگ

از سرویس بهداشتی که بیرون آمد در باز اتاق شکوه و رضا را دید 
که باز بود و هر دو خواب بودند، لبخندی به آنها که مهربان 

قش بودنشان را با نگاه داری لیلی نشان داده بودند زد و به سوی اتا
های قرمز زینت دهنده آن شده بودند رفت و چادر سفیدش را که گل

ر روی سرش مرتب کرد. سجاده صورتی و سفید را برداشت و ب
زیبایش را برداشت و آن را پهن کرد و نماز صبحش را شروع 

 .کرد

داد اما او ای سوزاننده در گلویش آزارش میدر تمام طول نماز توده
نمازش را با وجود همه آن آزارها خواند و بعد از خواندن نماز 

تن هر دانه تسبیح تسبیحش را برداشت و صلوات گفت؛ پایین رف
  !های لیلیهمزمان میشد با پایین آمدن یک قطره اشک از چشم

کرد چه دانست اگر آن شب با گفتن ذکر خودش را آرام نمیخدا می
 .آمدبالیی که بر سرش نمی

زمانی که خورشید نور درخشان خود را در این کره خاکی پخش 
قطع کرد و  کرد لیلی صلوات گفتن و درد و دل کردن با خدا را

ی اشک تر شده بود اما چشمهاش را جمع کرد. حاال دلش آرامسجاده
 !هایش هنوز هم پا بر جا ادامه داشت

هایش پر و خالی میشد و او با سر سختی جلوی هنوز هم چشم
 .گرفتهایش را میریزش اشک
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 ...زندگی همین گونه است دیگر

شود نامش را زندگی داشته باشد که نمیهای تلخ و شیرین ناگر لحظه
برد و به یک باره از آن باال گذاشت! باری تو را تا انتهای شادی می

کنی به انتهای بدبختی ها. و این بسیار ها سقوط میو عمق شادی
 !سخت و طاقت فرساست

سجاده را که جمع کرد با دیدن چهره خودش در آینه مات ماند! 
شان حاال دیگر سرخ ده بودند و سفیدیهایی که به شدت پف کرچشم

ی شده بود؛ موهایی آشفته و پریشان و در کل صورتی که از فاصله
 !بردیچندین متری هم پی به آشفته و داغان بودن آن می

به سوی تخت خود رفت و بر روی آن دراز کشید و پتوی لطیف 
هایش را بست تا بلکه صورتی رنگ خود را بر رویش کشید و چشم

 .را فراموش کند با خوابیدن همه چیز

از ساعت شش صبح تا چهارده ظهر تنها تنها سه ساعتش را خوابید 
های بی که آن هم آرامش نصیبش نشد که هیچ بلکه با دیدن کابوس

 !گیرش شد اش سردرد شدیدی هم دامنسر و ته

ای ناشناس او دید که زنی با چهرهیک بار کابوس کودکی خود را می
گذارد و اعضای هر خانه او را قبول ها میرا دانه دانه بر در خانه

دارند و زن او را بر در خانه ی بعدی کنند و از جلوی در برنمینمی
 ...گذاردمی

ای دید که کودکی با چهرهو بار دیگر کابوس زن و مردی را می
 ...کنندناشناس را اذیت می

اند شدهدید که چندین سگ به دور او جمع حتی کابوس کودکی را می
 !و قصد خوردنش را دارند

شکوه در تمام این مدت چندین بار به او سر زده بود و او هر بار 
خودش را به خواب زده بود، رضا به سرکار رفته و برگشته بود اما 
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 .لیلی همچنان خود را به خواب زده بود

ساعت به پانزده که رسید لیلی دست از اینکار برداشت و از جایش 
 .به سوی سالن کوچک خانه به راه افتادبرخواست و 

همین که شکوه و رضای نگران را دید لبخندی مصنوعی زد و 
 :گفت

 .سالم -

حتی خود لیلی هم از صدای به شدت گرفته و خش دارش جا خورد 
 .شان به روی خود نیاورنداما هیچکدام

شکوه با غم نگاهش کرد و با شرمندگی سرش را پایین انداخت و 
 :هربانی گفترضا با م

 .سالم بابا جان -

 بر روی کلمه بابا از قصد تاکید کرده بود تا لیلی بداند هیچ چیز
لیلی به سوی   ی آنهاست.تغییر نکرده و لیلی هنوز هم دختر دردانه

 :مبل رو به رویشان رفت و با شرمندگی گفت

 .تون کردمببخشید که نگران -

به سوی لیلی رفت و او شکوه طاقت نیاورد و با بغضی شکسته شده 
 :را در اغوش پر مهر خود کشید و با مهر گفت

 لیلی بخدا من خیلی دوستت دارم! قربونت بشم من تو دختر منی، -
ها لیاقت یه ها مامان اوندختر خوده خودم! یه وقت ناراحت نشی

 !ای رو نداشتنهمچین فرشته

گرفت و این  ها را در آغوشرضا هم به آنها پیوست و هر دوی آن
در حالی بود که ملیکا در عمارت خودشان به لیلی پیامی با مضمون 

« اماده شو لیلی جان که تا سی دقیقه دیگر شاهرخ دنبالت میاد.»
 .ارسال کرد

گوشی لیلی در اتاقش بود و بیخبر از این پیام در آغوش پدر و مادر 
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 .ریختخود اشک می

! به دوش بکشی تا مادر باشیحتما که نباید بار طفلی را چندین ماه 
های پر مهرت بر موهایش تنها باید او را بزرگ کنی و با انگشت

 شانه زنی تا مادر شوی. تنها و تنها باید با صدای پر مهرت برایش
هایش بر سرش بوسه زنی تا مادر قصه بگویی و هنگام بازی گوشی

ی و شوی. تنها باید هنگام دندان در آوردنش با درد او درد بکش
 ..هنگام به راه افتادنش ذوق کنی تا مادر شوی

 مادر شدن این نیست که تنها طفلی از خون تو باشد. بلکه زمانی به
حس واالی مادر شدن دست می یابی که جانت به جان کودکی وصل 

 .شود! همانند جان شکوه که به جان لیلی وصل گشته بود

جدا شدند و شکوه  پس از اینکه کمی در آعوش هم ماندند از یکدیگر
 :لرزیدند گفتهایی که آنها را کش آورده بود و کمی میبا لب

 .االن میرم برات نهار میارم یه چیزی بخوری مادر -

ی شکوه قیمهاش شد.لیلی لبخند مهربانی زد و با نگاهی قدردان خیره
های شیشه ای آبی اش ریخت خوش رنگ و لعاب خود را در بشقاب

 :ها امد لیلی گفت. زمانی که با بشقاب قیمه نزد آنو برای لیلی برد

 خورید؟شما نمی -

 :شکوه با لبخند گفت

 .ما خوردیم عزیزم -

ای سعی بر این داشتند تا فراموش کنند اتفاقات پیش همه انها به گونه
کردند به صدای به شدت گرفته و آمده را. شکوه و رضا سعی می

ان ندهند و لیلی سعی نش های پف کرده و سرخ لیلی توجهچشم
 ...گذشته را کرد فراموش کند حقایق روزمی

در تمام این مدت بغض گلوی لیلی را فشرد و او به سختی هر بار 
گرفت. هنوز یک و یا دو قاشق هایش را میجلوی ریزش اشک
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بیشتر نخورده بود که زنگ به صدا در آمد و همه نگاه متعجبی به 
 .هم انداختند

 :اوی لب زدرضا با کنجک

 .یعنی کیه؟ خانوم برو ببین کیه -

 :شکوه از جای برخواست و آیفون را برداشت و گفت

 بله؟ -

هایش گرد شد و لبش را به شکوه با شنیدن صدای شاهرخ چشم
 :اسارت دندان گرفت و گفت

 .بیا تو پسرم -

 .نه ممنونم به لیلی خانوم بگید بیاد که ملیکا منتظرشه -

 :پلکی زد و گفتشکوه دستپاچه 

 .فرستمش پسرماالن می -

 :همین که گوشی را گذاشت رو به نگاه متعجب لیلی و رضا گفت

الت وای لیلی از دست تو دیروز گفتی قراره امروز شاهرخ بیاد دنب -
 االن چرا آماده نیستی؟

اطالعات ناگهان به ذهن لیلی هجوم آورد و او با دست محکم به 
 :اش کوفت و گفتپیشانی

 !وای فراموش کردم که -

 :ع گفتهایش را به کمر زد و سریشکوه دست

 یعنی حافظه من از تو بهتره لیلی! پاشو زود حاضر شو که بنده -
 !خدا دم در منتظرته

هایش را گرد کرد و با صدای گرفته ای که حاصل لیلی چشم
 :هایش بود گفتگریه

 ...یعنی برم؟ آخه وضعم -

 .ادو بعد سخنش را ادامه ند
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 :رضا تاک ابرویی باال انداخت و گفت

ی باز خب بنده خدا این همه راه و اومده نمیشه که نری بابا جان ول -
 .زود بگو که منتظرته خوای هم نرو ولیهم اگر نمی

 :شکوه سریع و با عجله ضمن انداختن نگاهی به آیفون گفت

 میری یا نه لیلی؟ -

 :تهایش را جمع کرد و گفلیلی درمانده لب

 میشه برید بهش بگید منتظر بمونه تا بیام؟ -

ای گفت و از جای برخواست تا نزد شاهرخ برود و شکوه رضا باشه
 .هم چادرش را سر کرد و همراه رضا رفت

هایی به آن پسر جذاب گفت لیلی احساسحسی مادرانه به شکوه می
خواست لیلی با بیرون رفتن از خانه کمی از دارد و رضا تنها می

حال و هوای بد خود دور شود و چقدر در دل ممنون شاهرخ شده 
 .بود که حاال به دنبال لیلی آمده بود

کشید به سوی اتاق لیلی با بغضی که هنوز هم در گلویش سرک می
 .خود رفت تا حاضر شود

و از آن سو رضا و شکوه با شاهرخ گرم صحبت شدند و گفتند لیلی 
بی حوصلگی تمام شروع به آماده  در حال آماده شدن است. لیلی با

 .کردن خود کرد

رفت که حقیقت این بود که تنها برای چند دقیقه دیدن شاهرخی می
 .دلش به شدت برای او تنگ شده بود

های دلش مربوط به ندیدن دانست که بخش بزرگی از ناآرامیمی
تر کند. خواست با دیدن او کمی خود را آرامشاهرخ است و می

د با دیدن او حداقل کمی این حس تهی بودن را از خوخواست می
 .اش ببخشددور کند و امید به قلب سوخته

یک شلوار و مانتوی مشکی ساده و شیک بر تن کرد و انقدر عجله 
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رحم ماسکی بزند. داشت که فراموش کرد برای رعایت کرونای بی
شال مشکی با توپک های ریز سفید خود را برداشت و بر روی سر 

کمی  خود کشید و سپس چادرش را بر روی آن با دقت مرتب کرد.
 .عطر به خود زد و تصویر خود را در آیینه دید

ها و صدایش به شدت افتضاح بودند و او وقت آن را نداشت که چشم
اش گوشی و توجه به چهرهبا آرایش چهره خود را سامان دهد. بی

های فت و کفشی جا کفشی راش را برداشت و به سوکیف مشکی
اش را نیز برداشت و به پا کرد و به محض باز کردن در مشکی

خانه با شاهرخ جذاب و خوشتیپی رو به رو شد که در حیاط ایستاده 
 .و با پدرش مشغول گفت و گو بود

ها به لیلی دوخته شد های هر سه آنصدای باز شدن در که آمد چشم
اش را حالی که تمام سعیو لیلی به سوی جمع کوچک آنها آمد و در 

اش به شاهرخ که از سر دلتنگی بود راز دل کرد تا با نگاه خیرهمی
 .خود را فاش نکند سالم آرامی گفت

شاهرخ در دل بسیار از صدای گرفته لیلی متعجب و نگران شد اما 
تمام تالش خود را به کار برد تا حالت صورتش گویای تعجب و 

 .آمده بود نشود نگرانی که در وجودش به وجود

در پنیم نگاه کوتاهی به لیلی انداخت و جواب سالمش را داد و بعد با 
و مادر لیلی خداحافظی کردند و به سوی ماشین شاهرخ به راه 

به  افتادند. شاهرخ یک سر و گردن از لیلی بلندتر بود و با این وجود
و آمدند. انگار که خدا آن دشدت به عنوان یک زوج به یکدیگر می

ند را تنها و تنها برای هم ساخته بود. زمانی که در ماشین جای گرفت
شاهرخ موزیک مالیمی از صدای باران گذاشت و ماشین را به راه 

 .انداخت

های موزیک به شدت دلنواز بود و لیلی با شنیدن آن علی رغم غم
هایش را بر هم گذاشت و نفس عمیقی اش با آرامش پلکدرونی
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ه باران عالقه داشت که با شنیدن صدایش غرق در قدر بکشید، آن
لذت شود و قلب ناآرامش کمی رنگ و بوی آرامش به خود بگیرد. 

ای که ها به ان گوش فرا دهد اما جدا از عالقهدوست داشت ساعت
به صدای باران داشت، در این لحظه هیچ چیز به اندازه صدای 

 !توانست آرامش کندشاهرخ نمی

دای دلش را شنید که شاهرخ به حرف امد و با نیم انگار که خدا ص
 :اش گفتنگاهی به چشم های سرخ و پف کرده

 اتفاقی افتاده؟ -

اش لیلی پوزخندی زد و با کشیدن نفس عمیقی بغض کشنده در گلوی
 توانست بگوید؟را قورت داد. چه می

دیروز فهمیدم تمام دار و ندار من که پدر و مادرم بودند »گفت:می
ام هیچ ندارم؛ من حاال واقع پدر و مادرم نیستند و من حاال فهمیدهدر 

اش از او نفرت فهمیدم که شخصی هستم که پدر و مادر واقعی
ها از دیروز تا همین یک ساعت پیش داشتند و برای همه این فهمیدن

 «.مدام اشک ریخته بودم که این حال و روزم شده بود

های گفت از این رو لباو نمیها را به لیلی هیچ وقت این حرف
 :خشکش را تکان داد و با لحن آرامی زمزمه کرد

 .آره -

 تنها حرف شاهرخ را تأیید کرد و شاهرخ باز با نگرانی ابرو در هم
 :کشید و پرسید

 چه اتفاقی؟ -

های سرخ شده لیلی برای شاهرخ کار آسانی نبود. هضم چشم
 ه گلوی لیلی حمله کند ویادآوری آن اتفاقات سبب شد که باز بغض ب

اش شود، آب دهانش را به سختی ظالمانه سبب سوزش گلو و بینی
 :قورت داد و بعد گفت
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میشه خواهش کنم از من چیزی نپرسید؟ با یاد آوریش حالم بد  -
 !میشه

اش نه تنها شاهرخ دوباره نیم نگاهی به چهره لیلی انداخت و نگرانی
 تالش خود را برای مسلط بودن بهکمتر نشد، بلکه بیشتر هم شد اما 

کار برد و تا حدودی موفق شد. صدای لیلی به شدت گرفته بود و 
ی قرمز رنگی احاطه گشته هایش که در حالهامان از ان جنگل چشم

 .بود

تا زمانی که به مکان مورد نظر شاهرخ برسند هیچ کالمی توسط 
ن را نگاه هیچ کدام آنها گفته نشد و درست زمانی که شاهرخ ماشی

هایی گرد شده نگاهش را به اطراف دوخت و داشت لیلی با چشم
 :زمزمه کرد

 چرا اینجا نگه داشتید؟ -

هایی که نشان شاهرخ نیم نگاهی به جانب او انداخت و با اخم
 :اش بود گفتی نگرانیدهنده

 .منتظر بمون االن میام -

د و این در حرف سری تکان داد و شاهرخ از ماشین پیاده شلیلی بی
تر جنسیس قرمز حالی بود که در دو ماشین از ماشین شاهرخ عقب

 .رنگ لیندا پارک بود و فرزامی که درون آن نشسته بود

های درون دستش را به لیندا در ماشین را باز کرد و یکی از بستنی
 :سوی فرزام دراز کرد و گفت

  کردی؟کرد که من و قبول میحتما باید اون دختره ازدواج می -

هایش ای کرد و در حالی که بستنی را از دستفرزام دندان قروچه
 :گرفت گفتمی

 .دونیاون دختره اسم داره و تو خیلی خوب اسمش و می -

هنوز هم بر روی صبا حساس بود و نتوانسته بود ازدواج کردن او 
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 !را باور کند

 :لیندا پووفی کشید و گفت

 !هنوز هم بیخیالش نشدی -

ای به خود گرفت و زیر لب با تن صدای حالت فیلسوفانهفرزام 
 :پایینی زمزمه کرد

  !عشق فراموش شدنی نیست -

رحمی حقیقت را در سر فرزام کوباند و با پوزخندی که لیندا با بی
 :زد زهر کالم خود را بیش از پیش کرد

وقتی خودت تمام احساسات و عواطف ملیکا و من و سوزوندی  -
 !باش که به عشقت برسی انتظار نداشته

فرزام کالفه دستی به صورتش کشید و چون از التهاب وجودش کم 
نشد صورتش را از پنجره بیرون کرد و ضمن کشیدن نفس عمیقی، 

خیالی به داخل بستنی را دست نزده به بیرون انداخت و بعد با بی
 :ماشین آمد و برای عوض کردن بحث گفت

 کی االن بستنی میخوره آخه؟ -

لیندا با نیشخند یک قاشق بستنی درون دهانش گذاشت و از سردی 
آن تکان خفیفی خورد. بستنی را دوست داشت و همیشه از حس 

برد! با همان لبخند گشادی که سردی آن در زیر زبانش لذت می
 :ی خوردن بستنی بود گفتنتیجه

بحث و عوض نکن فرزام من به درک حاال میگیم من دو روز  -
پره و میرم با یکی دیگه اون دختره ملیکا تو از سرم می دیگه عشق

 !چی؟ اون گناه نداشت؟ اخه چقدر تو پستی

در این لحظه لیندا به شدت حالت عجیبی داشت! با لبخند فرزام را 
کرد و این داد مواخذه میخاطر کارهای اشتباهی که انجام میبه

 .حاصل خوردن بستنی بود
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 ر روی فرمان که مقابل لیندا بود کوبیدفرزام عاصی شده دستش را ب
 :و فریاد زد

سوخت پیشنهاد من و قبول خفه شو لیندا! تو که دلت براش می -
کردی! االنم هیچ حقی نداری که بگی احساسات و عواطف تو نمی

ی خودت یه دختر پولداری که با پول سوزوندم چون که به گفته
بزرگ شدید  وی پر قوکنی! شمایی که تپدرت داری عشق و حال می

دونید از حال دل من؟ اون ملیکا هم االن حتما خوش و خرم چه می
کنه! اونم درست مثل تو با پول پدر و داداشش عشق داره زندگی می

کنه اما من چی؟ من اگر این غلط و کردم واسه اون دو و حال می
 !قرون پولی بوده که اردشیر بهم میده

قدر ا بر هم فشرد و سخنان فرزام انهایش رلیندا با حرص دندان
سنگین بود که بستنی را بر روی زانوهایش گذاشت و با دفاع از 

 :خود گفت

تو حداقل مهر و محبت مادر و پدرت و داشتی اما من نه مادر  -
ه کدیدم باال سرم نه پدر فقط و فقط یه پرستار بوده و تمام! مادری 

ود و پدری که تفریح بهاش توی مسافرت و تمام وقتش و با دوست
آورد! مهر و محبت بهتره یا عین یه ماشین پول ساز پول در می

 پول؟

 :فرزام سریع و با تاکید و لحن محکمی گفت

 !پول، پول؛ معلومه که پول بهتره -

 :ای به او رفت و گفتلیندا چشم غره

 !کنممن و ببین با کی دارم درد و دل می -

 :او را در آوردهایش ادای بعد با کج کردن لب

 !پول پول معلومه که پول بهتره -

 :فرزام بی توجه به حرفی که گفت و ادا در آوردنش زمزمه کرد



 

 

 WWW.98IA3.IR 287 نودهشتیا کاربر H.noora  _چشمهایشجنگل 

 

 .راه بیفت دیگه -

لیندا با اخم بستنی را از روی پاهایش برداشت و در دست گرفت و 
 :گفت

 خورم؟بینی دارم بستنی میمگه نمی -

دیدن شاهرخی که از که با « کوفت بخوری!»فرزام خواست بگوید:
آن سوی جاده در حال آمدن به این سوی جاده بود سریع و با ترس 

های خود را از شدت استرسی که به سرش را به پایین کشید و دست
 .یک باره بر جانش افتاده بود مشت کرد

 :د و گفتهای گرد شده نگاهش کرلیندا با چشم

 عه چرا جنی شدی؟ -

 :ه حاصل ترسش بود گفتفرزام با عجله و نفس نفسی ک

 .لیندا سرت و بدزد شاهرخ اونور خیابونه یه وقت تو رو نبینه -

ت بستنی در گلوی لیندا پرید و سرفه کنان به آن سوی جاده نگاه دوخ
و با دیدن شاهرخ همانند فرزام با عجله و صورتی که به خاطر 

سرفه سرخ شده بود سر خود را پایین کشید و فشار دستانش را از 
 :هایش گفتی پالستیکی بستنی کمتر کرد و در میان سرفهدور کاسه

 کنه؟یا علی اینجا چیکار می -

 :های مشت شده غریدفرزام با همان دست

 !نمیدونم، فقط دعا کن من و نبینه -

ا لیندا ابروهایش را با حالت خاصی به باال انداخت و در حالی که ب
 :گذاشت گفتدهانش میدست دیگرش قاشقی از بستنی را درون 

 فقط تو رو نبینه؟ -

 :م فشرد و گفتهایش را بر روی هفرزام کالفه پلک

کشه! لیندا تو احمق اون که نمیاد بالیی سر تو بیاره، میاد من و می -
خوری؟ بس کن لعنتی! اگر اینا کمه اون بستنی که چرا اینقدر می
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ای بری از خوبیرون انداختم هم االن کف آسفالت پخش شده، می
 اونجا بخوری؟

 :ای به او رفت و گفتهای درهم چشم غرهلیندا با اخم

 ها چیه؟ پول بابامه تو رو سننه؟ بی ادب! توی هر چیزی دخالت -
 !کنهمی

فرزام با کالفگی سرش را تکان داد و با صورتی که حاال عرق 
 :کرده بود گفت

ی که عاشق اینقدر حرف مفت نزن، بی ادب هم خودتی! چه کسای -
وقت کسی که عاشق ما شده چطوری با ما حرف مردم نمیشن اون

های بابا جانت بشو ببین رفت یا میزنه! یه دقیقه بیخیال بستنی و پول
 .نه

ید لیندا سرش را آرام باال آورد و از پایین شیشه نگاهی انداخت و د
ی پایین ماشین فهمید که ماشین آنها همچنان پارک است و از شیشه

 .که شاهرخ سوار ماشین شده است

 :نفس راحتی کشید و رو به فرزام گفت

 .بیا باال اون زیر خفه شدی سوار ماشینش شد -

 :هایش را گرد کرد و گفتفرزام با وحشت چشم

 راه افتاد؟ -

 .نه -

 :فرزام کالفه دست لیندا را به سوی پایین کشید و گفت

 .و رو چی؟ بزار برهبیا پایین خب آخه االن اگر ببینه من و ت -

لیندا باز خود را پایین کشید و با حرص قاشقی دیگر از بستنی را 
خورد و در ماشیِن شاهرخ، لیلی با دیدن چند کیسه پالستیک در 

 :دستش گفت

 اینا چیه؟ -
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ها را با دستش در صندلی عقب گذاشت و کیسه شاهرخ یکی از کیسه
آن پودر فلفل قرمز و پالستیک دیگر را از هم باز کرد و از درون 

عسل و یک لیوان یکبار مصرف و قاشق یک بار مصرف بیرون 
 .آورد

هایی گرد شده به شاهرخ نگاه دوخته بود که لیلی همچنان با چشم
 :شاهرخ نیم نگاهی به سوی لیلی انداخت و گفت

کنه به بینه، جیغ میزنه و گریه میملیکا همیشه وقتی کابوس می -
مون بهش از اینا میدم. حاال خوب نگاه کن و اتوصیه خدمه خونه

 .حواست و جمع کن تا بفهمی چیه

لیلی با کنجکاوی نگاهش را به او دوخت و شاهرخ درون لیوان یک 
قاشق عسل ریخت و با ریختن مقداری پودر فلفل، هر دو ماده را با 

 :قاشق به خوبی مخلوط کرد و بعد به سوی لیلی گرفت و گفت

 .تگی صدات خوبهبخور برای گرف -

 :گفت وهایش را کش آورد لیلی متعجب و با ذوق لب

 .وای ممنونم ازتون -

و بعد لیوان را از دست او گرفت و یک قاشق از ترکیب آن دو را 
 .درون دهانش گذاشت

هایش به محض لمس مخلوط عسل و پودر فلفل با حس خوبی چشم
 :را بست و گفت

 !خیلی دوستش دارم، خیلی زیاد -

ی آن مخلوط هیچ متوجه نشده بود و حقیقتا در آن لحظه لیلی از مزه
تمام خوب بودن طعم غذایش مربوط به شاد بودنش از این توجه 

شاهرخ بود. او عسل و فلفل را دوست نداشت، بلکه او شاهرخ را 
 !خیلی دوست داشت. خیلی زیاد

 شاهرخ با نگرانی که سعی داشت ان را مخفی کند پالستیک دیگر
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 .را برداشت و از درون آن شربت گل سرخ را بیرون آورد

رنگ در هایش را باز کرد و با دیدن شربتی خوشلیلی چشم
 :های شاهرخ گفتدست

 این دیگه چیه؟ -

م باید بخوری، منکه خیلی دوستش دارم؛ هر وقت عصبی میشم این -
 .ود آروم میشمزخورم و بعد خیلی از این شربت می

 :ایی باال رفته و صورتی که جمع شده بود لب زدلیلی با ابروه

 !خورموای نه من همین و دارم به زور می -

 :شاهرخ با اخم نگاهش کرد و با جدیت گفت

بهتره که به خواست خودت بخوری در غیر این صورت حتما  -
 .خودم به خوردت میدم

هایش را گرد لیلی انگار که همه دردهایش را از یاد برده باشد چشم
 :کرد و با نازک کردن پشت چشمی زیر لب گفت

 !زورگوی گوشت تلخ -

های اش بود که نسبت زمزمهشاهرخ انقدر نگران او و احوال آشفته
حواس باشد. درب آب معدنی را باز کرد و مقداری زیر لبی او بی

از ان را در لیوان یک بار مصرف ریخت و بعد حجم خالی مانده 
کرد و سپس با یک قاشق یک بار لیوان را سرشار از شربت 

مصرف آن را هم زد و بطری آب را در پالستیک انداخت. لیلی در 
ها را خورده بود و حرکات شاهرخ تمام این مدت عسل و پودر فلفل

 .کاویدرا می

 :شاهرخ لیوان را به سوی لیلی دراز کرد و گفت

 .بخور آرامش بخشه -

 شاهرخ آن را از او گرفت لیلی خواست مخالفت کند که با یاد تهدید
 :ند گفتهایی که کمی جمع شده بودو با لب



 

 

 WWW.98IA3.IR 291 نودهشتیا کاربر H.noora  _چشمهایشجنگل 

 

 !ممنونم -

 .حرف سری تکان داد و ماشین را به راه انداختشاهرخ بی

های سرخ بود، لیندا دوباره در جنسیس قرمز لیندا که به رنگ انار
به بیرون نگاه دوخت و با ندیدن ماشین شاهرخ، با شادی خطاب به 

 :ه شده در کنج ماشین گفتفرزاِم مچال

 .بینمبیا باال ترسوی بیچاره. االن ماشینش و نمی -

با گفتن « ترسوی بیچاره»های فرزام بدون توجه به کلمه
 :خداراشکری از پایین صندلی باال آمد و با لحن طنزی گفت

مردم حتما این زیر بر اثر تنگی نفس خفه اگر به دست شاهرخ نمی -
 .شدممی

فسوس نگاهش کرد و در پی آن سری تکان داد و زیر لب لیندا با ا
 :به طوری که فرزام نشنود زمزمه کرد

ات و جلب کرد که شروین به یکی نیست بهم بگه چیه این توجه -
 .اون خوبی رو ول کردی و به این چسبیدی

در ماشین شاهرخ لیلی آخرین قطره شربت را هم نوشید و با 
 :رضایت لبخند گشادی زد و گفت

 .چه خوشمزه بود -

شاهرخ همانگونه که با اخم و دقت به رو به رو نگاه میکرد سری 
 :تکان داد و گفت

 .ای دارهآره، طعم آرامش دهنده -

 :نگاه لیلی به دستان شاهرخ تالقی کرد و با ندیدن باندی گفت

 باند دستتون رو در آوردید؟ -

 .وقتی نیست یعنی در آوردم -

 دهانش را قورت داد و خیره به آسمان خاکستریلیلی با تردید بزاق 
 :رنگ تهران گفت
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 تون کرده بودم که به در مشت زده بودید؟من چرا ناراحت -

هایش را از شدت شاهرخ با به یاد آوردن آن ماجرا ناخودآگاه دندان
خشم بر هم فشرد و رنگ صورتش از حالت معمولی به سرخ تبدیل 

تر شد و با غیض هایش غلیظند. اخمشد و نفس هایش تند و تندتر شد
 :گفت

 .جواب این سوال و نمیدم -

 :و با اصرار گفتتوجه به عصبی بودن الیلی بی

 !خوام بدونم! بگید دیگهآخه می -

 :شاهرخ عصبی و شمرده شمرده دندان بر روی هم سابید و گفت

خوام االن حالت بده و اگر من بگم حالت بدتر میشه و من نمی -
 !دتر از اینی که هست بشهحالت ب

هایی گرد شده خیره لیلی با شوک چند ثانیه با دهانی نیمه باز و چشم
نگاهش کرد و بعد با بهت نگاهش را به رو به رو دوخت و 

هایش شد. مدام کلمات شاهرخ را ناخودآگاه لبخند زیبایی میهمان لب
 .آمدهایش بیشتر کش میکرد و هر لحظه لبدر دل مرور می

های عشق بود. لیلی همان کسی بود که تا ساعاتی ن هم از جاذبهای
اش زار میزد و دقایقی پیش به فکر پیش از غم فهمیدن حقیقت زندگی
خاطرش به در مشت کوبیده بود و فهمیدن این بود که چرا شاهرخ به

حاال بی توجه به هر دو موضوع از این شاد بود که شاهرخ 
 !ن شودخواست حالش بدتر از اینمی

ر دشاهرخ اما با یاد سامان و لیلی عصبی شده بود و انقدر فرمان را 
هایش رو به سفیدی رفته بود. او داد که انگشتهایش فشار میدست

 .به لیلی اعتماد کامل داشت

هایی نیست که تنها برای ظواهر دانست که لیلی از آن دسته آدممی
ی داد که بر خالف خواستهنمیچادر بر سر کند و یقینا کاری انجام 
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 .کردخداوند باشد اما ارتباط سامان را با لیلی درک نمی

دانست که لیلی دختر معتقدی است و این محال ممکن است که می
اندازد و جا و اشتباه بیهای نابهخود را در سیاه چال برخی دوستی

 .کردهمین بود که کمی آرامش می

ی مسیر در سکوت طی میشد در دامهدرست در حالی که در ماشین ا
ها ملیکا بر روی تاب دو نفره سفید عمارت بزرگ خاندان کایدان

ی صورتی احاطه کرده بودند های اللهرنگی که اطرافش را گل
حرف به ها نشسته و بینشسته بود و محمد در مقابلش بر روی سبزه

 .زمین خیره بود

 :ای گفتاد و با لحن آشفتهتهای الله را به مشام فرسملیکا بوی گل

 های زندگی برای منه؟چرا همه سختی -

 :ید و گفتهایش را در هم کشزیر و شرمنده اخممحمد سربه

من این و نگفتم که شما ناراحت بشید. من فقط خواستم که حرف  -
 دلم و بهتون بگم! بهتون بگم که، بگم که خیلی وقته که قلبم دیگه

حرف من و فراموش کنید، مهم شادی برای خودم نیست! شما هم 
 !شماست نه احساس من

هایی که اشک آنها را براق کرده بود به او خیره شد و ملیکا با چشم
 :گفت

 همون چند دقیقه پیش که اون نامه رو به من دادی، من با همون -
 نامه توی قلبم یه دنیای بزرگ و رنگی ساختم و االن باید بهت بگم

تونم اون دوستت دارم و فراموش کنم! نمیکه تحت هیچ شرایطی 
 ...من

ای اشک از سخنش را با درماندگی ادامه نداد و کالفه قطره
 .هایش سرازیر شدچشم

 :گفت وقراری از جایش بلند شد محمد با بی
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کنم گریه نکنید! من اصال یه چیزی توی اون نامه خواهش می -
 .گفتم. اصال اشتباه کردم

کی که از فرط تعجب گرد شده بود با لحنی شاهایی ملیکا با چشم
 :گفت

 تونی بزنی زیر حرفت؟چطور می -

 :محمد بی مکث سینه سپر کرد و گفت

 !خوادکنید! حتما دلتون نمیچون شما دارید گریه می -

ملیکا با شهامت از جای برخواست و با صدایی که بغض آن را 
 :لرزان کرده بود گفت

ی دنیام بوده! من قبال با کسی داشتم که همهمن...من قبال یه نامزد  -
نامزد بودم که بهم خیانت کرده و من بعد از این کار کثیفش تا 

ها شب و روزم شده گریه و غم و اندوه! من...من نامزدی مدت
مردم اقای محمد رفتم میگفته ملیکا برو بمیر میداشتم که اگر می

قرار باشه نسبتی بین من  آقا، اینا رو دارم بهت میگم که بفهمی اگر
های تازه شکل ی پیشروی به احساسو شما شکل بگیره و یا اجازه

گرفته بدیم همینطور الکی نیست. من هنوزم گاهی به فرزام فکر 
کنم. من حتی گاهی رفتارهای شما رو با فرزام توی ذهنم مقایسه می
نید که کردم! اگر قرار باشه اینجا نسبتی به وجود بیاد باید بدومی

همینطور الکی نیست! الکی نیست که تو داری به من میگی فقط 
بسته بودم اگر روزی  احساسم و بهت گفتم چون که با خودم عهد

عاشق کسی شدم بهش اعتراف کنم! جناب محمد آقا باید بدونی که 
خوای پای احساست بمونی باید به شاهرخ ثابت کنی من و اگر می

وقت بهم صدمه نمیزنی! باید بتونی من خوای و هیچبخاطر پول نمی
و اونقدر عاشق خودت کنی که من عشق فرزام از سرم بپره! باید 
عین یک مرد وایستی و بجنگی. البته اگر... اگر که واقعاً من و 

خوای. اینا رو گفتم که بدونی مسیر سختی رو در پیش داری و می
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بخوام بدون این رو هم بدون من از اون دسته دخترایی نیستم که 
 !ام دست به کارهای اشتباه بزنماطالع خانواده

و بعد بی توجه به محمدی که مبهوت سیخ نشسته بود و نگاه خیره و 
عمیق رامسین از کنار محمد گذشت و این در حالی بود که ذهنش 

 .ی قبل بودمدام درگیر اعتراف محمد در چند دقیقه

شمرده  -هایی شمرهامملیکا که به داخل عمارت رفت رامسین با گ
نزد محمد رفت و همین که خواست لب به سخن باز کند درب بزرگ 

 .عمارت باز شد و ماشین شاهرخ داخل آمد

رامسین که قصد نصیحت و پندی طوالنی را داشت تنها به گفتن چند 
 :حرف بسنده کرد

پسر جان راه سختی رو در پیش داری! اون یک دختر پولداره و  -
 .یتو بادیگاردش

و بعد به سوی ماشین شاهرخ به راه افتاد. مسیر سبز و سرشار از 
های رنگی را پیمود و با نزدیک شدن به ماشین شاهرخ و دیدن گل

 :لیلی و شاهرخ لبخندی زد و با شادی گفت

 .سالم -

 :لیلی و شاهرخ همزمان سالمی گفتند و بعد لیلی در ادامه گفت

 خوبید شما عمو؟ -

 :اش گفتی لبخندی زد و علی رغم حال درونیرامسین با مهربان

 .خوبم بابا جان -

های نابش! بابا جان گفتن عادتش بود گفتن«بابا جان»رامسین بود و 
کرد که تو دوست داشتی زین را تلفظ می« بابا جان»و انقدر زیبا 

 .خطاب شوی« بابا جان»پس از زبان او همیشه 

فکر کرد که پرسیدن  رامسین کمی مکث کرد و با تردید به این
است یا ها بود ذهنش را درگیر کرده است کار خوبیسوالی که مدت
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خیر؟ در آخر بی توجه به تردید نشسته در جانش لبخندش را تازه 
 :کرد و با کمی تردید گفت

 دخترم میشه به سوال ازت بپرسم؟ ناراحت نمیشی؟ -

 ربانی زمزمهلیلی با تعجب اندکی ابروهایش را باال انداخت و با مه
 :کرد

 .بفرمایید عمو -

 :رامسین گلویش را صاف کرد و با تردید گفت

شتم دنیا از دید تو چه شکلیه بابا جان؟ من همیشه این سوال و دا -
 !اما روم نمیشد ازت بپرسم

شاهرخ نگاهش را به لیلی دوخت و لیلی با اینکه انتظار این سوال 
تر از قلبش آن را زیبا را نداشت اما با لبخندی که حِس خوب در

 :لبخند های عادی کرده بود گفت

دنیا خیلی زیباست عمو رامسین، خیلی! اما دنیای اونایی که مثل  -
من نابینا بودن خیلی زیباتر از دنیای شما بیناهاست. شاید ماها خیلی 

دیدیم اما... اما ما هیچوقت تحت تاثیر ظواهر و ازچیزها رو نمی
گیریم، اگر آدمی رو بشناسیم و بگیم خوبه ار نمیهای دنیا قرزیبایی

برای ظاهرش نیست، برای باطن پاکشه عمو! چون ما باطنش رو 
بینم؛ نه ظاهر زیبا و یا ظاهر زشتش رو. شاید شناسیم و میمی

ها بخاطر ندیدن افسرده بشن که حق هم دارن و واقعاً سخته و خیلی
ابینا بودنم احساس کردم ی نمن هر لحظه تحقیر و درد و به واسطه

. تونیم یه نعمت از طرف خدای بزرگ بدونیماما... اما این و می
بینه یه روزی آرزوی ندیدن عمو شاید قرار بوده اون آدمی که می

کنه و خدا پیشاپیش آرزوش و برآورده کرده. من االن که دارم به 
زرگی کنم تازه به عمق حکمت و بها فکر میام و اون ندیدنگذشته

دیدم شاید برم. من اگر ظاهر زیبای یک آدمی رو میخدا پی می
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کردم اون آدم واقعا باطن زشتی داره. اما من از هیچوقت باور نمی
های تلخ رو تجربه نکردم. اول ظاهر و ندیدم و خیلی از ناباوری

شاید بعضی وقت ها ناشکری کنم اما حرف دل من اینه. البته نمیگم 
بینن به ظواهر اهمیت میدن، که نه همه اینطور ه میهایی کهمه آدم

 .طورینها ایننیستن اما باز هم اکثر آدم

رامسین مبهوت به لیلی خیره گشته بود و هیچ کالمی بر زبان 
این دختر در ظاهر بیست و دو سال سن داشت اما در  آورد.نمی

 .های نگفته بودباطن دنیایی از تجربه و حرف

 :و با افتخار گفتلبخند تلخی زد 

 .احسنت دخترم. احسنت -

های شتابانی از دور همین که لیلی خواست چیزی بگوید صدای گام
 آمد و بعد ملیکایی نمایان شد که در عرض چند دقیقه به کمک دویدن

خود را به لیلی رسانده بود و به محض رسیدن به او خود را در 
 :آغوش لیلی انداخت و گفت

 .برات تنگ شده بود دخترلیلی چقدر دلم  -

هایش را به دور او حلقه کرد و ضمن در آغوش لیلی با لبخند دست
 :کشیدنش گفت

 .طور عزیزممنم همین -

ه ککمی در آغوش هم ماندند و بعد با لبخند از هم جدا شدند و ملیکا 
تازه متوجه بودن شاهرخ و رامسین شده بود با لبخندی ژکوند و 

 :کرد گفترا مرتب می دستی که شال تیره خود

 .سالم برادر. سالم دوباره بر شما عمو رامسین خودم -

ها فاصله ای از آنرامسین با لبخند سری تکان داد و با گفتن با اجازه
 .گرفت

ی رامسین را نگاه کرد و بعد با هیجان دست لیلی ملیکا مسیر رفته
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او با تن برد رو به را کشید و درحالی که او را به سوی عمارت می
 :صدای آرامی که کنجکاوی در آن نهفته بود گفت

 هات قرمزه دختر؟چرا چشم -

 :لیلی آهی کشید و با اندوه زمزمه کرد

 .خوبم عزیزم چیزی نیست -

تر از آنها به راه افتاد و ملیکا با اصرار به شاهرخ هم کمی عقب
 :دست لیلی فشاری آورد و گفت

 .از این خبرا نیست کنم. نهفکر نکن که من ولت می -

اش که ناشی از لیلی لبخند تلخی زد و بی توجه به سوزش گلوی
 :بغض بود گفت

ها اصرار برای دونستن اصال خوب نیست ملیکا! من گاهی وقت -
این و خیلی خوب یاد گرفتم. تو هم یادش بگیر دختر، یاد بگیر که 

 .گاهی ندونستن خیلی بهتر از دونستنه

ین اد گرفته بود. با ماجراهای پیش آمد به خوبی الیلی این را خوب ی
ملیکا غرق در حرف لیلی   سخنان در مغز و ذهنش حک شده بود.

 :ای باال انداخت و گفتبا سردرگمی شانه

 .کنمباشه شما فیلسوف نشو من دیگه اصرار نمی -

ی ملیکا به سوی لیلی لبخند تلخی زد و در حالی که شانه به شانه
افتاد به ثریا و اینکه از دیروز با هم تماسی راه می درب عمارت به

اش آگاه نبوده فکر نداشتند و ثریا از حال بد او و حقیقت گذشته
 .کردمی

های سلطنتی درون با یکدیگر به داخل عمارت رفتند و بر روی مبل
ن سالن نشستند و خدمتکار خانه شهره خانم وسایل پذیرایی را برایشا

با  وشهره خانم ملیکا با لبخند به لیلی نگاه دوخت  آورد. پس از رفتن
 :حس خوبی که از دیدن او به دست آورده بود گفت
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 خب لیلی جانم چه خبر؟ -

به لطف شربت گل سرخی که شاهرخ به خورد لیلی داده بود حاال 
واقعا حال روحی لیلی بهتر شده بود و احساس آرامشی هر چند 

د شاهرخ از جای ی جوابی بدهکرد. پیش از اینکه لیلاندک می
 :برخواست و گفت

 .ذارممن تنهاتون می -

ملیکا سری تکان داد و شاهرخ رفت و لیلی در حالی که رفتنش را 
 :کرد گفتتماشا می

 .هیچی. واقعاً هیچ خبری ندارم -

 «.البته که خبر زیاده اما گفتنی نیستن»و در دل اضافه کرد

ذاشت و با غم و کمی دودلی بر ملیکا دستش را بر روی دست لیلی گ
 .هایش رفتسر اصل مطلب و اندوه

 کنی؟من خیلی تنهام. میشه باهات درد و دل کنم؟ رازم و حفظ می -

 :لیلی با آرامش نگاهش کرد و ضمن زدن لبخندی گفت

د من از راز کسی رو فاش کردن نفرت دارم اما تو اگر بهم اعتما -
 .تونی نگینداری می

هایش جمع میشد نگاهی اشکی که این روزها زیاد در چشمملیکا با 
به اطراف انداخت و از جای برخواست و دست لیلی را هم با خود 

داد که دست لیلی را کشیدن یکی از عاداتش کشید. شواهد نشان می
  .شده بود

اش خیره گشت و هیچ لیلی با تعجب به او و این حرکت غیر منتظره
ها نگاهی به ب به سخن گشود و همانند کاراگاهنگفت تا اینکه ملیکا ل

 :اطراف انداخت و با مرموزی گفت

 .تر هستمبریم توی اتاقم، اونجا راحت -

لیلی با لبخند از جای برخواست و کیفش را برداشت و به دنبال 
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گرفتند ها قرار میپاهای هر دو بر روی پله ها شد.ی پلهملیکا روانه
ها تمام شد به طبقه زمانی که پله  .شدندمی و از سالن دور و دورتر

دوم رسیدند. طبقه دوم کامال مجزا از طبقه اول ساخته شده بود اما 
کمی از حالت رسمی طبقه اول در اینجا کاسته شده و بیشتر وسایل 

 .و نمای اینجا اسپرت بودند

ملیکا دست لیلی را به سوی راهرویی که در دیوار کنارش قاب 
باشکوهی بود کشید و با ورود به راهرو چند در با عکس زیبا و 

 .های متفاوت نمایان شدرنگ

ملیکا بدون انداختن نگاهی به اطراف به سوی یکی از درها رفت و 
لیلی   آن را باز کرد و با دست لیلی را به داخل رفتن فرا خواند.

نگاه متشکری به او انداخت و وارد اتاق شد پیش از وارد شدن 
هرخی شد که در اتاق کناری نشسته و با عینک مطالعه بر متوجه شا
هایش مشغول کار با کامپیوتر بود. پشت سر لیلی ملیکا روی چشم

 .داخل شد و در را بست

ی اتاق های گوشههمین که داخل شدند ملیکا لیلی را به سوی کاناپه
راهنمایی کرد و خود در حالی که شال بر روی سرش را در 

رد و با را بر روی کاناپه رو به روی لیلی پرت کآورد خودش می
 :خنده گفت

 ببخشید که من راه و رسم مهمانداری رو بلد نیستم و با تو هم -
 .تعارف ندارم

 :لیلی لبخندی زد و گفت

 .عیبی نداره بابا، با من راحت باش دختر -

و  لیلی اصوالً در مواجه با ثریا و ملیکا و شاهرخ زیاد لبخند میزد
باعث شده بود گاهی که در نزد آنان است به این فکر کند که این 

 .ممکن است حاصل آن لبخندهای کش آمده دهانی گشاد شده شود
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 «پایان فصل پنج»

 
 

 فصل شش ((
 

 ملیکا به پهلو رو به لیلی خودش را بر روی کاناپه دراز کرد و در
 :حالی که دستش را زیر سرش میزد گفت

 .دیگه؛ اینجا که کسی نیست شال و چادرت و در بیار -

لیلی سری تکان داد و چادرش را در آورد و پس از مرتب تا 
کردنش آن را بر روی کاناپه گذاشت و بعد شالش را در آورد و آن 

ای که خودش بر روی آن نشسته بود بر روی را هم بر روی کاناپه
 .چادرش گذاشت

رد با دیدن کملیکا که در تمام این مدت حرکات او را دنبال می
هایی که از شدت حیرت برق میزد موهای خرمایی و فر لیلی با چشم

 :گفت

 !موهات چه قشنگه -

لیلی انبوه موهایش را حاال با گل سر خود از پشت جمع کرده و 
بسته بود و چند تکه از موهایش خود را از حصار گل سر آزاد 

کرده و دور صورتش پخش شده بودند و این باعث میشد که 
 .تر شوداش بامزههرهچ

 :لیلی لبخندی زد و با تواضع گفت

 !لطف داری -

 .جدی میگم -

دلش  لیلی با لبخند سری تکان داد و ملیکا با اندوه آهی کشید و درد و
 :را آغاز کرد
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 خندم و یادته؟اون پسری که اون سری دیدی دارم باهاش می -

یاد آوردن آن لیلی با اخم ظریفی شروع به فکر کردن کرد و با به 
 :روز سری تکان داد و گفت

 .آره یادمه -

ملیکا با لبخند لرزانی که با یادآوری آن روز و اعتراف محمد بر 
 :هایش پدیدار گشته بود گفتروی لب

و و خیلی پسر خوبیه! آقا، متین، فهمیده! میدونی قبل از اومدن ت -
 .دستمشاهرخ، داشتم تاب میخوردم که اون اومد و یه کاغذ داد 

به اینجای حرفش که رسید سکوت کرد و لیلی با هیجان کمی خود 
 :را جلوتر کشید و گفت

 .اش و بگوخب؛ بقیه -

بست هایش را با حس خوبی میملیکا لبخندی زد و در حالی که چشم
 :گفت

ه! توی نامه یا همون کاغذ نوشته بود که من و... من و دوست دار -
تر از دهنشم اما من و دوست داره رگنوشته بود که میدونه لقمه بز

و فقط خواسته بهم اعتراف کنه. توی نامه نوشته بود من به خودم 
قول دادم اگر روزی عاشق شدم اعتراف کنم و حاال اون روز رسیده 

و من با وجود اینکه میدونم تو برای من خیلی زیادی اما اعتراف 
 !تونم زندگی کنمکنم که بدون تو نمیمی

هایش را باز کرد و به هایش که رسید چشمه پایان حرفملیکا ب
هایی گرد شده و هیجانی بکر به ملیکا ای نگاه دوخت که با چشملیلی

 .کردخیره نگاه می

های گونه به ملیکا نگاه کرد و بعد یک دفعه چشملیلی چند ثانیه همان
 گرد شده اش جای خود را به لبخندی گشاد دادند و با شادی در حالی

 :که چشمکی به ملیکا میزد گفت
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 !کننبینم که توی دل یه بنده خدایی دارن قند آب میمی -

هایش گل انداخت در حالی که سرش را پایین ملیکا با خجالت گونه
ترین صدای ممکن به طوری که لیلی به سختی انداخت با پایینمی

 :شنید گفت

 .خجالتم نده دیگه -

 :نما با هیجان گفتلبخند دندان لیلی سری تکان داد و با همان

 اش و؟خب بگو ببینم ادامه -

 :ملیکا با گونه های گل انداخت گفت

 ...منم، من -

 .و بعد آهی کشید و درمانده سکوت کرد

لیلی که حال و هوای او را ابری و گرفته دید در حالی که پایین 
 :نشست گفتای که ملیکا بر روی آن دراز کشیده بود میکاناپه

 مشکل چیه ملیکا؟ -

ملیکا با افسوس از کاناپه پایین آمد و در حالی که کنار لیلی 
 :گذاشت گفتی او میر روی شانهبنشست و سرش را می

 !لیلی تو هیچی از من نمیدونی؛ من قبالً نامزد داشتم -

اش موهای ملیکا را نوازش کرد و های ظریف و کشیدهلیلی با دست
 :گفت

 .میدونم ملیکا -

 :ملیکا سرش را از روی شانه لیلی برداشت و متعجب گفت

 از کجا؟ -

 .ثریا گفته بود -

 :ملیکا دوباره سرش را بر روی شانه لیلی گذاشت و گفت

 تا کجا میدونی؟ -

 !تا اونجایی که نامزدت با لیندا نامزد شروین خیانت کرده -
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 :ملیکا با آه و بغضی جانسوز که در گلو داشت گفت

من و راحت کرده. پس االن به حال من آگاهی و میگی  ثریا کار -
 تو چی بهش گفتی؟

 :لیلی باز هم نوازش موهای او را از سر گرفت و گفت

ای دارن و گذشته تو تموم شده خب چه ربطی داره؟ همه یه گذشته -
ات فکر کنی، اگر دوستش داری جواب رد به و االن باید به آینده

 !عشقش نده

های ملیکا سرازیر شد و با صدایی که به چشمای اشک از قطره
 :لرزید گفتوضوح می

تونم به عشقش جواب مثبت بدم که فرزام و کامل من زمانی می -
فراموش کنم. از طرفی هم محمد از من خواستگاری نکرد فقط بهم 

 !عشقش و اعتراف کرد

خب همونه دیگه. وقتی میگی پسر خوبیه پس حتماً قصدش  -
 .ازدواجه

ا کا در جواب این حرف لیلی تمام سخنانی که به محمد گفته بود رملی
هایش گوش سپرد. برای لیلی بازگو کرد و لیلی صبورانه به حرف

هایش تمام شد لیلی در زمانی که پس از گذشت چندین دقیقه حرف
اش حالی که سرش را بر روی سر ملیکا که هنوز هم بر روی شانه

 :گذاشت گفتبود می

 خوام ناراحتت کنم ملیکا اما چرا نمیری پیش روانشناس؟من نمی -

ملیکا سریع و با غضبی اندک سرش را از روی شانه لیلی برداشت 
توجه و در حالی که باعث شد سر لیلی هم به عقب بیفتد و ملیکا بی

  :کرد گفتکه با اخم به لیلی نگاه می

 !من دیوونه نیستم -

 :لیلی دلجویانه لبخندی زد و گفت
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ای! مگه همه کسایی که میرن پیش که نگفتم تو دیوونهمن -
ان؟ نخیر نیستن ملیکا جان اما برای درمان روح و روانشناس دیوونه

روانشون میرن. تو روحت به وسیله اون تصادف و ضربه فرزام 
 !آسیب دیده ملیکا و رفتن پیش روانشناس اصال بد نیست

 :ملیکا با لجبازی پوزخندی زد و گفت

 نمیرم. اصال چرا تو مثل شاهرخ حرف میزنی؟ -

های مشکی ملیکا که شباهت اش را در چشمهای جنگلیلیلی چشم
های شاهرخ داشت کوبید. در حقیقت هر دوی آنها زیادی به چشم

هایشان را از علیرام به ارث برده بودند. لیلی کمی خیره چشم
 :نگاهش کرد و بعد گفت

گر رافیان چقدر نگرانتن؟ آقا شاهرخ امیدونی برادرت، ثریا و اط -
 !چیزی میگن برای نگرانیه

 :بازی نیشخندی زد و با تن صدایی لرزان زمزمه کردملیکا با لج

 !چیزی برای نگرانی وجود نداره -

 :لیلی مصرانه لب به سخن گشود

خوای به محمد برسی پس باید بری پیش وجود داره. اگر می -
 .روانشناس

هایش های لرزان چشمنام محمد کم آورد و مردمکملیکا با شنیدن 
 :های سبز لیلی کرد و گفترا قفل چشم

 .خوب نقطه ضعف من و یاد گرفتی -

اش روان شد. لیلی دستش ای اشک بر روی گونهو ناخودآگاه قطره
کرد را به سوی اشک او دراز کرد و در حالی که آن را پاک می

 :گفت

کنی دختر. ط داری وقتت و تلف میتو با این کارهات فقط و فق -
 .دهنهای با اون بودن رو از دست فرصت
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های ملیکا انگار که به مشکل بر خورده بودند های چشمپیچ و مهره
 .ریختکه این دختر مدام اشک می

ملیکا چشم هایش را در کاسه چرخاند و با غمی آشکار در لحنش 
 :گفت

م اون قبول میکنه با من باشه هام و بهش گفتم. ببینکه حرفحاال من -
 .میا نه. اگر قبول کرد میرم پیش روانشناس، با اینکه سخته اما میر

لیلی با لبخند حقیقی و شادی که از راضی کردن ملیکا بر روی 
 :هایش نقش بسته بود گفتلب

 .کنهکنه جانم! اگر واقعا عاشق باشه قبول میقبول می -

کرد حال بد خود را پنهان سعی میملیکا لبخندی زد و در حالی که 
 :کند پا بر روی پا انداخت و با زدن چشمکی گفت

 تو چی؟ -

 :لیلی با ابروهایی باال رفته به او نگاه کرد و با سردرگمی گفت

 من چی؟ -

 :ی خبیثی کرد و گفتملیکا تک خنده

 تو کسی رو دوست نداری شیطون؟ -

لیلی زنده شد و او به محض گفتن این سخن تصاویر شاهرخ در ذهن 
ناخودآگاه و با فراموشی حضور و سوال ملیکا لبخند محو و قشنگی 

داد زد. چقدر این مرد دوست داشتنی بود! چقدر لیلی جان می
 !داد برای لیلیبرایش! چقدر شاهرخ جان می

اش لبخندش های دلچسبلیلی لحظه به لحظه با یاد شاهرخ و نگرانی
رفت که ملیکا با دنیایی دیگر فرو می گرفت و دروسعت بیشتری می

دست به بازویش کوبید و با شیطنتی که پس از یک سال خاموشی 
 :جان گرفته بود گفت

اوه! شواهد نشون میده اینجا شخصی داریم که حتی از لیلی چندین  -
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و چند سال پیش که عاشق مجنون بود هم بیشتر عشقش و دوست 
 .میزنهتر داره! لیلی جدیدمون خیلی عاشق

و  لیلی که انگار تازه به خود آمده بود با گیجی به ملیکا چشم دوخت
های ملیکا در ذهنش، ناخودآگاه از روی خجالت با تحلیل حرف

ای خوش طرح و جیغی کشید و در حالی که سیبی از درون جامیوه
داشت و ان را به سوی ملیکا پرت ای بر روی میز برمیشیشه

 :انداخته گفتهایی گل کرد با لپمی

 وای ملیکا. من کی گفتم کسی و دوست دارم؟ -

شاهرخ که در اتاق کناری اتاق ملیکا ساکن بود، با شنیدن صدای 
جیغ سریع از اتاق بیرون آمد و در اتاق ملیکا با خنده همین که 

ترین حالت ممکن باز شد و خواست چیزی بگوید در با سریع
جستجوگرانه در اتاق  هایش راشاهرخ سریعا داخل شد و چشم

گرداند و تا نگاهش به ملیکا خورد در حالی که با عجله به سویش 
 :رفت با نگرانی گفتمی

 چی شده؟ چرا جیغ زدید؟ -

قدر عمارت بزرگ بود که صدای جیغ نه به افراد بیرون برسد و آن
ای که در طبقه پایین مشغول کار بودند و از قضا صدای نه به خدمه
 .شاهرخ شنیده بود جیغ را تنها

ی شاهرخ متعجب شده بود با ملیکا که از حضور غیر منتظره
 :هایی گرد شده گفتچشم

  .هیچی -

 :ای تلخ اضافه کردبعد با خنده

هام و توی خواب شنیدی اینقدر به جیغ حساس از بس صدای جیغ -
 !شدی

اش رفع شده بود دستی در موهایش کشید و شاهرخ که حاال نگرانی



 

 

 WWW.98IA3.IR 308 نودهشتیا کاربر H.noora  _چشمهایشجنگل 

 

حواسش به موهای زیبای لیلی که در حصار گل سرش بود  تازه
هایی گرد به موهای فرفری و جمع شد و مسخ شده و با چشم

 .خرمایی لیلی چشم دوخت

ر لیلی که تا لحظاتی پیش با بیخیالی نشسته بود با به یاد آوردن س
تر از انارهای های گرد شده و صورتی سرخلخت بودنش؛ با چشم

کنار ملیکا برخواست تا به سمت کاناپه برود و  قرمز با عجله از
شالش را بردارد که هنوز نرفته، پایش به گوشه میز مربعی شکلی 

ای تا یک مرگ یقیناً حتمی که از جنس چوب بود خورد و فاصله
های شاهرخ به نداشت اما جیغ ملیکا همزمان شد با دراز کردن دست

دردناک! خدا  سوی لیلی و جلوگیری آن از یک مرگ حتمی و
اش گیر لیلی میشد چه بالیی بر سر خانوادهدانست اگر اتفاقی دامنمی

آمد. در آخرین لحظات سر لیلی با شدت به سینه ستبر و شاهرخ می
شاهرخ برخورد کرد و با شکسته شدن گل سر تمام موهایش بر 

 .روی صورت شاهرخ ریخته شد

ه لیلی اهرخ انگار ککرد و شملیکا گیج شده به این صحنه نگاه می
جانش بود که او را محکم در حصار بازوهای خود گرفته و اجازه 

داد حتی میلی متری به ان لبه نوک تیز میز نزدیک شود. شاید نمی
ی بیش از حد شاهرخ به لیلی رحم کرده بود که امروز خدا به عالقه

لیلی را از مرگ نجات داد. لیلی درد خفیف و لزج و خیس شدن 
تند -کرد و گیج و منگ از اتفاقات افتاده تندش را احساس میصورت

کشید. مغزش هنوز اطالعات را تحلیل نکرده و او اصال نفس می
دانست کرد. تنها چیزی که در آن لحظه میموقعیت را احساس نمی

این بود که انگار در میان یک چیز به قصد خورد شدن 
 .گشتهایش فشرده میاستخوان

آرام لیلی را از ان میز کذایی دور کرد و ملیکا سریع  -شاهرخ آرام
ها از جای بلند شد و در حالی که با بیم و وحشت به سوی آن
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 :اش بود گفتی دلهرهرفت با صدای نسبتاً بلندی که نشان دهندهمی

 !میرهکنیا! االن میاش میداداش ولش کن! داری خفه -

 :زیر لب گفتشاهرخ انگار که تازه به خود آمده باشد 

دادمش! خدایا داشتم برای همیشه از دست داشتم از دست می -
 !دادمشمی

هایش به موهای لیلی برخورد کرد و او بی توجه با حرف زدنش لب
به حضور ملیکا موهای لیلی را بوسید و هزاران بار برای سالم 
بودن لیلی خداراشکر کرد. مغز لیلی با سرعت کندی شروع به 

ر دعات کرد و اتفاقات افتاده را به کندی همانند فیلمی پردازش اطال
هایش به نمایش در آورد. با به اتمام رسیدن فیلم مقابل چشم

هایش گرد شد و با درک موقعیت آنچنان جیغی کشید که چشم
های صدایش گوش خودش و ملیکا و شاهرخ را که هیچ گوش کالغ

 با صدای قارقار شان نشسته بر روی درختان را هم آزار داد و آنها
 .شکایت کنان پر کشیدند

چیزی از جیغش نگذشته بود و شاهرخ هنوز فرصت واکنش نشان 
دادن پیدا نکرده بود که لیلی در آغوشش شروع به تقال کرد و بی 

 :ریاد گفتتر شدن صورتش با فتوجه به احساس خیس

 .ولم کن -

پر خونش با شاهرخ سریع لیلی را از خود جدا کرد با دیدن صورت 
 :نگرانی گفت

 لیلی آروم باش عزیزم! آروم باش! این خون از کجاست؟ -

عشق انقدر عمیق در قلبش ریشه کرده بود که شاهرخ خونسرد با ان 
هیکل گنده، حاال با دیدن خون بر روی صورت لیلی در این حد 

بترسد برای از دست دادن کسی که ناخواسته همه دنیایش شده بود! 
وی لیلی را گرفته بود و سعی در آرام کردنش داشت اما ملیکا باز
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خبر از کرد، بی توجه و بیلیلی تنها و تنها به یک چیز فکر می
کرد. خون بر روی صورتش تنها و تنها به حجاب ناکاملش فکر می

 :هایی اشک آلود و لحنی فریاد گونه گفتبا چشم

  ولم کن! به چه حقی به من دست زدی؟ -

 وجه به جیغ و دادهای او با تن صدای بلندی که نگرانیتشاهرخ بی
 :کرد گفتاز آن چکه می

 !کنمباشه، باشه. ولت می -

های روی صورتش بود او را و بعد با اینکه به شدت نگران آن خون
 .از خود جدا کرد و خود با عجله از اتاق بیرون رفت

 :بیرون که آمد به چهارچوب در تکیه داد و گفت

 !هر وقت چادرش رو سرش کرد، صدام کنملیکا  -

 :و بعد زیر لب به آرامی پچ زد

دو دقیقه پیش از مرگ نجات کرده حاال هم عین چی داره از  -
دماغش خون میره بعد اومده به من میگه چرا به من دست زدی؟ 

مردی! یکی نیست زدم که میاخه دختر من اگر به تو دست نمی
تی که تو هستی بهت سخت بهش بگه خدا هم توی این موقعی

گرفتمت که دلیل بغلت کردم؟ اگر نمیگیره! آخه مگه من بینمی
 ...االن

حرفش را با غیظ و نگرانی قطع کرد و کالفه دستی در موهایش 
 :کشید که همان لحظه صدای ملیکا آمد که گفت

 .شاهرخ بیا -

خواست آن را پنهان کند به شاهرخ با عجله و نگرانی که حاال می
داخل آمد و در حالی که رو به روی لیلی، بر روی زمین زانو میزد 

 :و نگاهی به صورت پر خونش انداخت و گفت

 صورتت چرا پر از خونه؟ این خون از کجاست؟ -
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اش را از هم فاصله داد و های خشک شدهلیلی با بی حالی لب
 :زمزمه کرد

هر وقت ضربه  اٍم، احتماالً به شما که خوردم اینطور شد،از بینی -
 .خوره اینطوری میشهحکمی میخوره یا به جای ممی

های عجیب برادرش ملیکا در تمام این مدت با تیزبینی به نگرانی
داد گفت و تنها واکنشی که نشان میخیره گشته بود و هیچ نمی

نشاند. شاهرخ کالفه لبخندهای مرموزی بود که بر روی لب می
کرد به خاطر بیاورد الی که سعی میدستی در موهایش کشید و در ح

مطلبی که اتفاقی درباره بند آمدن خون دماغ خوانده بود، چه 
 :محتوایی داشت رو به ملیکا گفت

 .برو دستمال کاغذی بیار -

ملیکا سریع از اتاق بیرون آمد و با دیدن دستمال کاغذی بر روی 
به  میزی که در انتهای راهرو وجود داشت سریع آن را برداشت و

 .سوی اتاق به راه افتاد

 :شاهرخ با به یاد آوردن مطلب گفت

 .صاف بشین -

های گرد شده خیره نگاهش کرد و با خجالتی که هنوز لیلی با چشم
 :هم گریبان گیرش بود گفت

 چیکار کنم؟ -

 :شاهرخ نفس عمیقی کشید و کالفه و نگران گفت

 .میگم صاف بشین -

دستش را به سوی دستمال لیلی با گیجی صاف نشست و شاهرخ 
ای پیش آورده بود دراز کرد و با برداشتن چند کاغذی که ملیکا ثانیه

 :برگ گفت

ببین همینطور صاف بشین و با انگشت شصت دستت به اون  -
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دماغی که داره ازش خون میره فشار بیار، به طوری فشار بده که 
 .کال راهی برای خروج خون نمونه

 گفته بود را مو به مو انجام داد و پس ازلیلی کارهایی که شاهرخ 
گذشت چند دقیقه زمانی که دستمال را برداشت دیگر خونی از 

اش جاری نشد. شاهرخ زمانی که دید دیگر از دماغ لیلی خونی دماغ
 .آید، توانست نفس راحتی بکشدنمی

 :ملیکا با خیالی که حاال راحت شده بود گفت

ات ن به شاهرخ خوردی بینیچرا اینقدر حساس؟ یعنی فقط چو -
 خونی شد؟

هایش سیاهی رفت اما بی لیلی سری تکان داد که احساس کرد چشم
 :توجه به آن گفت

 !آره، خیلی حساسه -

 :ملیکا با لبخندی خبیث و شیطنتی آشکار، در کالمش گفت

هایی که اینجا نشستن هم خیلی حساسن، جدیدا بله حساسه! بعضی -
 ...نگران میشن

 :با چشم غره کالم ملیکا را قطع نمود و گفتشاهرخ 

ها به ایشون کمک کن صورت و جای این حرفشما به -
 .هاشون و بشورندست

 :اد و گفتای شیطان سری تکان دملیکا با چهره

کنم! فقط برادر شما حواست هست آره االن به ایشون کمک می -
 ؟پیراهن خودت خونی شده؟ یا نه فقط صورت یکی دیگه مهمه

تفاوتش امان از این ملیکایی که با کشف چیزهایی جدید از برادر بی
داد! لیلی با خجالت نگاهش را به پیراهن این گونه او را آزار می

سفید شاهرخ دوخت و با دیدن قرمز بودن آن هینی کشید و با 
 :شرمندگی گفت
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 !وای من و ببخشید -

 تش را لبه پنجرهملیکا دوباره شیطنت به خرج داد و در حالی که دس
 :کرد گفتگذاشت و تنش را تکیه گاه دیوار سفید اتاقش میمی

 !بخشهبخشه خانومی، میمی -

ی وحشتناکی به ملیکا رفت که ملیکا با تک خندی شاهرخ چشم غره
حرف خودش را جمع کرد، اما هنوز هم پر از خنده به آن دو بی

 .خیره بود

 :شاهرخ رو به لیلی با احترام گفت

تون و مهم نیست! بفرمایید تا ملیکا بهتون کمک کنه که صورت -
 .بشورید

هایی سرخ شده از جایش برخواست و به لیلی با خجالت و گونه
سوی شاهرخ رفت و رو روی او ایستاد و همه تشکر خود را در 

 :هایش ریخت و گفتچشم

 .ممنونم از اینکه جونم و نجات دادید -

 :از جانب شاهرخ باشد به ملیکا گفت و بدون اینکه منتظر پاسخی

 کجا باید برم ملیکا؟ -

 :شاهرخ قبل از جواب دادن ملیکا گفت

 .من میرم، شما به کارتون برسید -

شاهرخ که رفت و لیلی با پدر و مادرش تماس گرفت و گفت که 
آید. شاهرخ به سوی اتاق بزرگ خویش رفت و کمی دیرتر می

یک حرکت از تن در آورد. پیراهن  اش را باپیراهن به خون آلوده
سرشار از خون شده بود و با این حجم از قرمز شدن پیراهن یقیناً از 

ای کرد و لعنتی به بینی لیلی خون زیادی رفته بود. دندان قروچه
مواظبتی که نکرده بود، گفت. اگر لیلی را با شدت به سوی خود 

کرد رخورد نمیکشید سر لیلی با شدت به بدن همچون سنگ او بنمی
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و خون دماغ نمیشد. دستی در موهایش کشید و با برداشتن حوله 
مخصوصش به سوی حمام به راه افتاد. لیلی چادرش را در آورد و 

های بر روی با رفتن به داخل سرویس اتاق ملیکا تمام خون
 .اش را شستروسری

های سفید شالش را خون رنگین چادرش خونی نشده بود اما دایره
ل ده بود. از سرویس بهداشتی که بیرون آمد با تردید نگاهی به شاکر

 خونین شده انداخت که ملیکا سریعاً نگاهش را شکار کرد و با دیدن
 :اش، گفتشال خونین شده

 عزیزم؟ -

 :اش را به ملیکا دوخت و او با مهربانی گفتلیلی نگاه پرسشی

و که استفاده هام یلی جان، من یکی از شاللات خونی شده شال -
 .نکردم میدم بهت تا ازش استفاده کنی

 :لیلی نگاهی به شال انداخت و با تردید گفت

 .میتونم فقط چادرم و بپوشم و جلوش و بگیرم -

های گرد شده و جدیتی بسیار به سوی لیلی آمد و در ملیکا با چشم
حالی که دست او را به سوی کمد صورتی رنگ و زیبای خود 

 :کشاند گفتمی

 دیگه چی لیلی خانوم؟ مگه من مردم؟ کلی روسری و شال استفاده -
 .نشده دارم

های لیلی او را مجبور کرد تا یک روسری توجه به تعارفو بعد بی
 و یا شال انتخاب کند. لیلی با دقت فراوان و وسواس روسری بلند و

های کوچک کالباسی و سفید هم فیروزه ای رنگی که در آن طرح
 .شد برداشت و آن را به سر کردمشاهده می

داد. اش را زیباتر نشان میآمد و چهرهروسری به شدت به او می
زمانی که لیلی روسری را به سر کرد ملیکا برای چندمین بار با 
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ها بود آنها را به فراموشی شیطنت کارهایی را انجام داد که مدت
 .سپرده بود

 !ها خیلی برهه دل بعضیه فوق العاده شدی لیلی خانوم! قرارب-به -

ت از عمد کلمه خیلی را کشید و با اینکار لیلی را بیش از پیش خجال
زده کرد. لیلی با خجالت لب گزید و ضمن کوبیدن مشت محکمی به 

 :بازوی ملیکا با خجالت گفت

 ملیکا جون جد بزرگوارت این همه اذیتم نکن! دل هیچکس نمیره، -
 !این و مطمئن باش

 :سری تکان داد و گفت ملیکا نمایشی

ٓا لیلی خانوم. خدایی نکرده حیوان من دو تا گوش رو سرم نیست -
 .چهار پا هم نیستم، دو تا چشم دارم و امروز چیزهای جدیدی دیدم

ای لیلی لبخندی پر حسرت به سادگی او زد و در دل آرزو کرد آینده
 .روشن با شاهرخ داشته باشد

 :او کرد و گفت ملیکا نگاهی به لبخند پر حسرت

 ریزه؟ها میچرا اینقدر حسرت از این چشم -

کرد که لیلی لبخند قشنگی زد و در حالی که تمام تالش خود را می
 :ی علی چپ را درست برود گفتکوچه

 !چه حسرتی جانم؟! تو دچار سوء تفاهم شدی -

 :هایی آویزان گفتملیکا پوزخندی زد و با لب

 کنی؟چرا از من پنهون می -

کرد قلبش از شدت اندوه لیلی با کالفگی سری تکان داد. احساس می
سنگین شده و دیگر تاب این حجم از بیچارگی را ندارد. کاش لیلی 

دانست بیچارگی بزرگتری در راه است! کاش لیلی میدانست می
 ...آید کهبالیی بر سرش می

 :هایش را از بین برد و با جدیت گفتگرفتگیبغض و دل
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 برای پنهان کردن وجود نداره، نه خانی اومده و نه خانی چیزی -
 .رفته! هیچی بین من و داداشت نیست

 :ملیکا با خنده و حالتی مچ گیرانه گفت

 .ببین، خودت و لو دادی! من که چیری نگفتم خانوم خانوما -

 :لیلی با چشم های گرد شده نگاهش کرد و گفت

 !ملیکا بیخیال -

 :با شیطنت گفتملیکا سری تکان داد و 

 !فعال رو بیخیال میشم اما بعدها کارها دارم با شما دو تا -

لیلی درمانده نگاهش کرد و موقتا سکوت کرد. پس از حاضر شدن 
لیلی و دوش گرفتن شاهرخ حاضر شد و از اتاقش بیرون آمد و به 

ی ماشین شاهرخ اش، به همراه او روانهقصد رساندن لیلی به خانه
راه شاهرخ با دیدن محمد اخمی کرد و او را صدا  شدند. در طول

آمد، شاهرخ روبه لیلی کرد و در زمانی که محمد به سوی او می
 :گفت

 .شما برو توی ماشین بشین، درش بازه -

ی شاهرخ سری لیلی با تردید نگاهش کرد و با دیدن نگاه جدی شده
 .تکان داد و به سوی ماشین به راه افتاد

 :اهرخ ایستاد و به آرامی گفتمحمد رو به روی ش

 جانم آقا؟ -

شاهرخ چند ثانیه نگاه خیره و سنگین و پر اخمی به او انداخت که 
 :محمد معذب شده زمزمه کرد

 چیزی شده آقا؟ خطایی از من سر زده؟ -

هایی سرخ شده و های سنگین اش را بیرون داد و چشمشاهرخ نفس
 :هایی که متورم گشته بود گفترگ

اگر بهت اعتماد کردم و گذاشتمت تا از خواهرم مواظبت محمد  -
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کنی به اعتمادم خیانت نکن پسر! حواست و جمع کن که اگر سر 
سوزنی متوجه رفتار اشتباهی ازت بشم، یا بخوای خواهرم و دور 

چنان بالیی سرت میارم که با بزنی، اشک به چشمش بیاری! آن
 !تک ثانیه های عمرت آرزوی مرگ کنیگذشت تک

 :محمد نگاهش را در نگاه سرخ و متعصب شاهرخ دوخت و گفت

آقا من شاید دستم خالی باشه اما، دلم پره از عشق  -
 !به...عشق...عشق به...خواهر تون

جان کند تا همین چند جمله را گفت! اقرار به عشق در زیر نگاه 
ی این مرد حقیقتا کار سختی بود و محمد حق داشت با جان درنده

چنان با هایش را آنین کلمات را بر زبان بیاورد. شاهرخ دستکندن ا
هایش برآمده شده و رنگش های دستشدت مشت کرده بود که رگ

 .رو به سفیدی رفته بود

های پیشانی اش هم های گردنش رگحاال عالوه بر برآمده بودن رگ
خودی نشان داده بودند. قدمی به محمد نزدیک شد و سینه به 

یت ستاد، نگاهش را سخت و سنگ به او دوخت و با قاطعاش ایسینه
 :گفت

 !از فردا دیگه اینجا نمیای -

 .محمد انتظار این حرف را داشت اما باز هم جا خورد

 :نگاهش را قفل چشم های شاهرخ کرد و گفت

 دید؟تونم، خودم و بهتون ثابت کنم؟ بهم این فرصت رو میمی -

 :تخت و با جدیت گفاش را به او دوشاهرخ نگاه سرسخت

ت با ملیکا حرف میزنم، اگر اون موافق بود؛ میتونی خودت و ثاب -
 !کنی، وگرنه که از توی زندگی خواهرم محو میشی

 :محمد سری تکان داد و گفت

کنم که مثل نامزد خوامش، ثابت میکنم که بخاطر پول نمیثابت می-



 

 

 WWW.98IA3.IR 318 نودهشتیا کاربر H.noora  _چشمهایشجنگل 

 

 .سابقش نیستم

 :ی گفتشاهرخ تنها نگاهش کرد و بعد به آرام

من  بزار اول قبول کنه بعد ثابت کن! فکرم نکن که اثباتش راحته! -
 !سپارمخواهرم و دست هر کس نمی

حرف به سوی ماشین به راه افتاد. عصبی بود و ناآرام! و بعد بی
دفعه پیش که ملیکا پایش را در یک کفش کرد تا با فرزام ازدواج 

 داشت اما این بار بایدکند، مخالفتی نکرد چون به خواهرش اعتماد 
گذاشت بار دیگر کرد؛ نمیاز همه لحاظ محمد را خودش تأیید می

 .های خواهرش بشوداشک میهمان چشم

نمود و زمانی که اش به شدت عصبی و جدی میهنوز هم چهره
ای از شاهرخ سوار ماشین شد، لیلی با تعجب نگاهش را به چهره

حرف ماشین را به راه بی دوخت که تا به حال ندیده بود! شاهرخ
خواست او را از این حال و هوای زهر انداخت و لیلی چون که می

 :آلود خالص کند گفت

 ...چیزی شده؟ شما خیلی -

 .و بعد حرفش را ادامه نداد

اما « آید.شما خیلی ناراحت و عصبی بنظر می»خواست بگوید می
 .از گفتن این حرف پرهیز کرد و به رو به رو خیره شد

علت سکوتش چیزی جز بی نسبتی با شاهرخ نبود. حقیقت این بود 
که او هیچ نسبتی با شاهرخ نداشت و به همین دلیل حق پرسیدن 

 علت پریشان حالی او را هم نداشت. شاهرخ نیم نگاهی به او انداخت
 :و گفت

 اش؟خب؟ ادامه -

لیلی زیر چشمی به او چشم دوخت و بعد با خونسردی که کامالً 
ی آسمان تهران دوخت و ظاهری بود نگاهش را به هوای آلوده
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 :بیخیال زمزمه کرد

ها بپرسم! بابت همون به من هیچ ربطی نداره که از اون سوال -
 .خوامچیزی که گفتم هم عذر می

های شاهرخ نیم نگاه کوتاهی نثار لیلی کرد و چند لحظه مردمک
اً نگاهش را به مشکی رنگش گشتی بر روی او زدند و بعد سریع

 :اش دوخت و گفترانندگی

ه، ناما من دلم میخواد بگی! بگو! چه نسبتی وجود داشته باشه چه  -
 .تو بگو

های مشکی اراده، تسلیم آن گویلیلی بزاق دهانش را قورت داد و بی
 :شد و گفت

 چرا اینقدر عصبی شدید؟ -

ود را شاهرخ نگاهش را مستقیم به رو به رو دوخت و تمام تالش خ
به کار برد که مبادا حواسش از رانندگی پرت شود و بالیی بر سر 

 .خودش که نه، بر سر این فرشته کوچک بیاید

 :شاهرخ

ر من روی افراد دور و برم خیلی حساسم! حاال اگر اون فرد خواه -
ام باشه یا دوست مورد عالقه خواهرم که دختری به نام دونهیکی یه

 .لیلی هست

یرت زده نگاهش را به او دوخت و ناخودآگاه به یاد لیلی مات و ح
هر که بود بر روی تو حساس »گفت: سخنان فرهاد و اینکه می

افتاد. لبخندی زد و با فکر از اینکه شاهرخ بر روی او « بود.
های آوری ضدحالتر شد اما با یادحساس است لبخندش عمیق

رت بر د حسجای شادی، گرشاهرخ لبخند شادش را جمع کرد و به
 .روی آن پاشید

لبخند حاال دیگر شباهتی به لبخندهای شاد نداشت. لبخندش حاال 
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رنگ و بوی حسرت را گرفته بود. شاهرخ در تمام این مدت حاالت 
ترین مختلف او را با ریزبینی زیر نظر گرفته بود و از کوچک

کرد. کار گذشت و آن را در دل تجزیه و تحلیل میحرکت او نمی
ات را به رانندگی بدوزی و هم به حاالت بود که هم حواس سختی

پرورانی، ولیکن دختری که از قضا عشقش را هم در قلب می
داد. لیلی نیم نگاهی به شاهرخ این دو کار را به خوبی انجام می

شاهرخ و نگاه ریز بینش انداخت و در حالی که شانه باال می 
 :انداخت گفت

داره روی من حساس باشید! هیچ دلیلی خیلی خوبه! اما دلیلی ن -
 !نداره

شاهرخ با اخمی غلیظ که با شنیدن سخنان لیلی بین ابروهایش ساکن 
 :گشته بود گفت

 !چرا لیلی خانوم دلیل داره! خیلی هم دلیل داره -

زیر لب زمزمه کرد. « زورگویی»لیلی با چشم غره نگاهش کرد و 
که حاال جایش را به آن شاهرخ زمزمه آرام او را شنید و با اخمی 

 :لبخندهایی داده بود که تنها مختص لیلی بود، گفت

 !تازه کجاش و دیدی، از این بیشتر هم میشه -

 :لیلی گیج نگاهش کرد و با درک حرف او گفت

 واقعا ملیکا و مادر و پدرتون چه دلی داشتن؟ -

 :ای کرد و گفتشاهرخ خنده

 چه دلی داشتند؟ -

ش را خ قند در دلش آب شد و ناخودآگاه کالمی شاهرلیلی از خنده
 :تغییر داد و تحت تاثیر سخن او گفت

 !چه دلی داشتن که یه همچین پسر خوبی داشتن -

های جنگلی لیلی شد و شاهرخ در یک لحظه حواسش پرت گوی
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ناگهان با صدای جیغ لیلی و بوق و حرکت تند ماشینی در کنارشان 
اطالعات را پردازش کرد و با به خود آمد؛ در یک ثانیه مغزش 
 :هایش گرد شده بود گفتدرک موقعیت رو به لیلی که چشم

 !چیزی نشد -

 :اش را قفل نگاه او کرد و گفتهای گرد شدهلیلی چشم

کنید؟ نزدیک بود خدای من! خب چرا حواستون و جمع من نمی -
مون رو االن مدیون اون راننده ماشین بالیی سرمون بیاد. جون

جلویی هستیم که ماشینش و قبل زدن ضربه ماشینتون بهش، دور 
 .کرد

 :شاهرخ نیم نگاهی نثار لیلی کرد و گفت

 .آره، حرف شما قبول بانو -

 :لیلی با حرص نگاهش کرد و گفت

 کنید؟ام میزنید که انگار دارید مسخرهچرا طوری حرف می -

ای ضربهشاهرخ با ابروهایی باال رفته نگاهش کرد و با سخنش 
 :کاری به لیلی زد

 !ی منکنم دوست یک شبهات نمیمسخره -

های گرد و ناباوری نگاهش را به او دوخت، چند ثانیه لیلی با چشم
همانگونه نگاهش کرد و بعد تک خنده ناباوری زد. مبهوت دستی به 

 :صورتش کشید و زمزمه کرد

 (دو.س...ت..ی.ه..شب..ه؟ )دوست یه شبه؟ -

هایش را به شدت در هم کشید ر که تازه به خود آمده اخمناگهان انگا
 :و با غیض گفت

واقعاً که، شما... شما من و گووول زدید! چطور تونستید؟  -
 !چطور؟

 :ای باال انداخت و گفتشاهرخ شانه
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 .من گولت نزدم لیلی -

هایش را بر هم سایید و با تمام نیروی خود تالش کرد تا لیلی دندان
 را به دست بیاورد اما باز هم طاقت نیاورد و با خشم خونسردی خود

 :گفت

شعورتون متأسفم. هه دارین واقعاً که برای شما و این ذهن بی -
 ...میگن من و گول نزدید در حالی که

 .و سخنش را ادامه نداد

تر ی لیلی عصبیشاهرخ که از محمد عصبی بود و حاال با این گفته
 :کشید و با جدیت گفتهایش را درهم شده بود، اخم

لیلی حواست و جمع کن که چی داری میگی و کاری نکن که  -
 !عصبی بشم

 :لیلی پوزخندی زد و با خشم گفت

ها رو شما متوجه بشید. حاال خواستم بعضی از حرفمن شاید نمی -
 .خوام پیاده بشمهم نگه دارید من می

گذاشتن  کرد با در میانحقیقت هم همین بود که لیلی احساس می
اش در مقابل شاهرخ غرور خود را خورد کرده ای از زندگیذره

دانست از هر کسی هم که است؛ اما کاش این افکار را نداشت و می
باید خجالت بکشد از شاهرخ نباید بابت گذشته دردناکش خجالت 

کشید. البته که گذشته لیلی خجالتی نداشت. خجالت را باید آن می
ند و لحظات دردناکی را د که او را تحقیر کرده بودکشیدنهایی میآدم

 .برای او به وجود آورده بودند

شاهرخ سکوت کرد و خونسرد و بدون هیچ واکنشی همچنان ماشین 
را به سوی خانه لیلی هدایت کرد که لیلی با خشم به در کوبید و 

  :گفت

  چرا من و آدم حساب نمی کنید؟ چرا؟ -



 

 

 WWW.98IA3.IR 323 نودهشتیا کاربر H.noora  _چشمهایشجنگل 

 

شت همین االن از این ماشین و شاهرخ عصبانی شده بود و دوست دا
کرد این بود که دور شود. چیزی که عصبانیتش را بیش از پیش می

داد؛ اما شاهرخ به این فکر شاهرخ دلیل این کار را توضیح نمی
 .کرد که چه جوابی به لیلی بدهدمی

 «!کرد برای دیدنتام بی قراری میچون دل المذهب»به او بگوید:

آمدم حالت بد به عنوان شاهرخ کایدان به دیدنت می اگر»یا بگوید: 
 «.افتادیهای آن مردک میمیشد و به یاد تحقیر

برد و از فکر تو آمدم شب خوابم نمیاگر نمی»یا اصال تنها بگوید: 
هایت کم شدم، آمدم تا کمی از درد چشمو درد کشیدنت دیوانه می

 «.کنم

گفت اما سعی کرد با نمیها را وقت هیچ کدام از اینشاهرخ هیچ
 :اش را ناراحت نکندمهربانی او را آرام کند و با رفتار بدش لیلی

 !لیلی خانوم این همه عصبانیت خوب نیست، آروم باش -

 :لیلی با بغض گفت

خواستم بعضی انگار که فقط قصد آزار من رو دارید! من نمی -
 .گول زدیدچیزها رو به شما بگم، اما شما با اینکارتون من و 

 :بعد با صدای بلندتر و جیغ مانندی گفت

 .دارم بهتون میگم نگه دارین -

هایش را در هم کشید و تمام تالش خود را به کار برد تا شاهرخ اخم
 :لحن صدایش آرام باشد

ه لیلی برای بار دوم میگم من و عصبی نکن! حتما یه دلیلی داشت -
 .فهمیدیکه تو نباید می

دانست کرد. کاش میین مرد را بیش از پیش نمیکاش لیلی خشم ا
 .کند تا او را نرنجاندشاهرخ دارد تمام سعی خود را می

اما باز هم آن روی لجباز لیلی باال آمده بود و مصرانه بر روی 
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 :کرد از این رو فریاد زدحرف خویش پافشاری می

از من فهمیدم آقای کایدان؟ چرا؟ شما با اینکار تون چرا نباید می -
هایی رو به شما گفتم که دلم ان سوء استفاده کردین. من حرف

کنم پایین! دیگه یه خواست بگم. نگه دارید وگرنه خودم پرت مینمی
 .یه همچین آدمی بمونم خوام توی ماشینلحظه هم نمی

گوید، از طرفی اینکه فهمید چه میلیلی دیوانه شده بود و هیچ نمی
کرد. به واقع که ترش میداد دیوانهنمیشاهرخ توضیحی هم به او 

آمد. در این لحظه اینکار که خود را از ماشین پرت کند از او بر می
ارزش مشغول و بحث شده بودند و کاش ای اینچنین بیبر سر مسئله

دانستند! شاهرخ با خشم دندان بر روی هم قدر این لحظات را می
 :سایید و با صدای بلندی فریاد زد

 !، بشین سر جات و خفه شولیلی -

هایش را گزید و انقدر از سخن شاهرخ به ستوه آمد لیلی با اخم لب
که با عصبانیتدستش را به سوی دستگیره برد و آن را باز کرد و 
خود را به سوی بیرون ماشین هدایت کرد. شاهرخ با دیدن لیلی و 

 ر لیلیاین حالتش چیزی در قلبش لغزید و با فریاد دستش را بند چاد
کشید و از افتادن او درون کرد و در حالی که او را به عقب می

کرد، با حرکتی سریع و صدایی آزار دهنده خیابان جلوگیری می
ماشین را گوشه خیابان پارک کرد و در خود به خود با شدت بسته 

 .شد

ند نفس ت -گذشت و تندهای شاهرخ با شدت بیشتری میخون در رگ
ای اینچنین کوچک، اشت که این دختر برای مسئلهکشید، باور ندمی

اش انقدر زیاد شد که صورت قصد کشتن خود را داشته باشد. خشم
اختیار لیلی به سویش چرخید و شاهرخ در یک حرکت سریع و بی

دستش را باال برد و با شدت بر روی گونه لیلی کوباند و صدای 
 :فریادش در ماشین پیچید
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 !واستی به خودت آسیب بزنی؟خی کی میبا اجازه -

ی سر لیلی با شدت به یک سو پرت شد و ضمن سوزش گوشه
تی از خون را از داخل لبش احساس کرد، هایش، عبور باریکهلب

هایش جمع شد و با دستی که بر روی در یک ثانیه اشک در چشم
کرد به هایش چه میاش به جا مانده بود و ناباروری که از چشمگونه

اش متورم شده و های گردن و پیشانیخیره شد که رگ شاهرخی
 .رنگ صورتش به سرخی گراییده بود

ای لرزان به او خیره شد و های براق از اشک و چانهبا همان چشم
ای زمان قطرهنفس لرزانش را از سینه به بیرون فوت کرد؛ هم

اش سرازیر گشت که هنوز پایین نیامده آن را با شدت اشک از گونه
خورد و دوست داشت اک کرد. از ضعیف بودنش حالش به هم میپ

ر توانایی این را داشت تا به شاهرخ بفهماند او هم زوری دارد. باو
کرد که شاهرخ بر روی او دست بلند کرده باشد. لیلی که نمی

کرد بر روی لیلی دست بلند حتی خود شاهرخ هم باور نمی  هیچ،
 .کرده باشد

ری به سوی گونه لیلی آمد که لیلی با خشم دست شاهرخ با ناباو
صورتش را به رو به رو گرفت و با صدایی که بغض آن را لرزان 

 :کرده بود گفت

 !ام دیدمو زندگیترین آدمی هستید که ترحمشما بی -

گفت تا حرص و خشم خود را از او خالی گفت، دروغ میدروغ می
ها لیلی برای شاهرخ نی ایکند اما حقیقت این بود که با وجود همه

هایش انگشت داد و شاهرخ برای لیلی. لیلی در ادامه حرفجان می
اشاره اش را تهدید وار مقابل شاهرخ تکان داد و با خشم و سری 

 :داغ کرده گفت

اگر یک بار دیگه، فقط یک بار دیگه یه همچین کاری کنید ساکت  -
اشتباه چه تاوانی  کنم تا بفهمیدمونم و میزنم آش و الشتون مینمی



 

 

 WWW.98IA3.IR 326 نودهشتیا کاربر H.noora  _چشمهایشجنگل 

 

 !داره

دست شاهرخ در هوا خشک شد و مشت محکمی به فرمان کوفت که 
های لیلی باال پرید. لیلی از اینکه از صدای فرمان از صدایش شانه
هایش را در هم کشید! همیشه از اینکه دختران را کم ترسیده بود اخم

ن د و دیدبخوانند و یا با قدرتمندی به آنها آسیب برسانند متنفر بو
کرد و حاال که شاهرخ این اش میچنین مواردی به شدت عصبی

خطا را انجام داده بود دوست داشت او را متوجه اشتباهش بکند و 
همان لحظه در ماشین به خود قول داد در دیدارهای بعدی با شاهرخ 

 !حتما سیلی که به او زده بود را با سیلی دیگری جبران کند

ان چند دید لیلی با صدایی پشیمان و پریشتوجه به تهشاهرخ بی
ی لیلی نزدیک دستمال کاغذی برداشت و در حالی که آن را به گونه

 :کرد گفتمی

ام نکن! تو حق نداری این کار خطرناک و انجام بهت گفتم عصبی -
  !نداری لیلی به بازی بگیری! حق بدی و جونت و

 :ردو بعد زیر لب به طوری که لیلی نشنود زمزمه ک

 این فقط جون تو نیست بلکه جون یکی دیگه هم وصله به جون تو! -
 !گرفتیداشتی جونم و ازم می

لیلی زمزمه زیر لبی او را نشنید اما انقدر دلخور بود که از او 
 :گوید اما در جواب سخن اول او گفتنپرسد چه چیزی زیر لب می

ربطی خواد بکنم، به شما هم من حق دارم هر غلطی دلم می -
  !نداره

ها را با مالیمت به دستمال  شاهرخ باز هم به سخنش توجه نکرد و
اش بود را صورت لیلی نزدیک کرد و دستش را که بر روی گونه

اش، کالفه نفسش را برداشت و با دیدن زخم ایجاد شده بر درون لب
 .به بیرون فوت کرد
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بلند دوست داشت همینجا با یک ساطور دستی که بر روی لیلی 
بر  کرده بود و به او درد داده بود را قطع کند. به آرامی دستمال را

های صورت لیلی و اطراف زخمش که داخل دهانش روی خون
ایجاد شده بود کشید که چهره لیلی از شدت درد در هم رفت و با 

کرد آن را از خود دور کند خواست او و دستمال بغضی که سعی می
ه کاین اجازه را به او نداد و با ابروهایی را کنار بزند که شاهرخ 

های صورت او را خورد خونلحظه به لحظه بیشتر در هم گره می
پاک کرد. لحظه اخر که شاهرخ دستش را عقب کشید لیلی محض 
خالی نبودن عریضه و کمی قلدری و پس گرفتن حقش چشم غره 

ی خفنی به او رفت که بجز به خنده انداختن شاهرخ فایده دیگر
تر از نداشت! یکی نبود تا به او بگوید مگر چشم غره فرِد ضعیف

  ای هم خنده دارد؟خودت که به او سیلی زده

ای با غضب به لیلی خیره گشته بود در تمام این مدت لیلی به گونه
که شاهرخ را هزاران بار از کاری که کرده بود پشیمان کرد! پس 

ن انداخت و با شرمندگی از تمیز کردن صورت او دستمال را بیرو
 :دستی به پشت گردنش کشید و گفت

فهمی که جونت الکی نیست که به راحتی بخوای نمیدونم چرا نمی -
نابودش کنی! جون تو خیلی مهم و با ارزشه! اونقدر با ارزش که 

 !حتی نمیتونی فکرش و بکنی

  :و باز هم در دل اضافه کرد

 ...حداقل برای من اینطوره -

ی اش به یکباره منفجر گشت و همهتوجه به غرور سرگشتهبیلیلی 
 :هق گفتهایش را بر روی او خالی کرد و با اشک و هقغم

جون من برای کی مهمه؟ ها؟ برای کی؟ کی به من اهمیت میده؟  -
خواستن! من یه بدبخِت بی کس هستم که مادر و پدرش اون و نمی

زنید و خودتون و ام میکتک ای هستم که شما به راحتیمن یه بیچاره
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ام که هر کی از راه دونید. من یه بچه یتیم بیچارهوکیل وصی من می
کنه ای که دلش میخواد بهم میزنه! یکی تحقیرم میرسه هر ضربهمی

و دیگری انگار که یه موجود اضافی و سربار هستم من و پیش کش 
ه من و کتک کنه! حق دارین آقا شاهرخ، حق دارین کاین و اون می

هایی که بهتون خواستم شما اون حرفبزنین! حق دارین! من نمی
گفتم رو بفهمین! اینکه چون نابینا بودم به راحتی این حقه رو بهم 

کنه که در کنه! چرا هیچکس من و درک نمیام میبزنین دیونه
هام پوچ شد و فهمیدم که ها و خیالعرض دو شبانه روز تمام خوشی

م! حتی هویت هم ندارم! فهمیدم پدر و مادر واقعی من هیچکی نیست
ام من و دوست کردم و پدر و مادر حقیقیهایی نیستن که فکر میاون

 !نداشتن

کرد قلبش هر اش بیشتر و بیشتر شد. احساس میهقو بعد شدت هق
هایش زند و اشک همچون سیالب از گونهلحظه از سینه بیرون می
اش را قربانی عشقش کرده بود. در حال هجاری بود. او غرور اولی

هایی دور بدن لرزانش کشیده شد و سرش بر زار زدن بود که دست
روی سینه کسی قرار گرفت که چند ساعت پیش با برخورد سرش 

به او موجب خون دماغ شدنش شده بود. شاهرخ با آرامشی که سعی 
کرد و کرد آن را به دخترک بی پناه وارد کند سرش را نوازش می

 :به آرامی زمزمه کرد

جون تو برای من مهمه! تو من و داری، من هیچوقت تنهات  -
ذارم. هیچوقت اجازه نمیدم کسی اذیتت کنه؛ گریه نکن. نمیگی نمی

 !با دیدن هر قطره اشکت دیوونه میشم؟ دورت بگردم آروم باش

های لیلی حاال قطع شده بود و با دست هایی آویزان و هقهق
کشید و در حال هضم این حجم از تند نفس می-ی گرد تندهایچشم

مهربانی و آرامش ناب شاهرخ بود. شاهرخ که متوجه شد لیلی دیگر 
کند و به خوبی موفق گشته است که او را آرام کند، با گریه نمی
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های لیلی را پاک مهربانی او را از خود جدا کرد و با دستمال اشک
ا باال آورد و آن را نرم بوسید و رو کرد و با مهربانی دست لیلی ر

 :های گرد شده و نگاه متعجب لیلی زمزمه کردبه چشم

مهم نیست چی فهمیدی و چی شده. مهم اینه که نزاری غم بهت  -
ها نیست که ات بشه. حیف این چشمی روحغلبه کنه و نابود کننده

  اشک این بال رو سرشون بیاره؟

با صدایی  از شاهرخ فاصله گرفت وهای گرد شد لیلی با همان چشم
 :مراه داشت گفتهلرزید و کمی لکنت به که می

 .امونمن...من و ببرید...خونه -

 :شاهرخ نگاهش را به لیلی دوخت و دلجویانه گفت

 !خواستیات شدم و کاری کردم که نمیببخش اگر باعث ناراحتی -

پنجره  لیلی سرش را کامل به سوی پنجره گرداند و نگاهش را به
بیند لبخند پر وسعتی زد دوخت و چون مطمئن بود شاهرخ او را نمی

هایش را بر روی لب گذاشت تا مبادا از شدت هیجان و و دست
شادی جیغ بزند. درست بود که با شاهرخ بد رفتار کرده بود اما 

ای که انجام داده بود و قصدی که داشت خودش هم از کار احمقانه
ت که نباید برای گرفتن جان خود تالش عصبی بود! قبول داش

 .کردمی

در تمام طول مسیر شاهرخ، عصبی و ناراحت بود از اینکه اشک 
لیلی را در آورده و به او سیلی زده و لیلی هزاران هزار بار 

های محبت آمیز شاهرخ را در ذهن خود مرور کرد و هر حرف
 .تر شدلحظه قلبش بیشتر لرزید و عاشق

انه لیلی رسیدند، لیلی بدون حرف و خداحافظی زمانی که به خ
سریعا از ماشین پیاده شد و به سوی درب حیاط رفت و تن را باز 

 .کرد و خود را داخل انداخت
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شاهرخ که خداحافظی نکردن لیلی را به حساب دلخوری گذاشته بود 
هایی درهم ماشین را به راه اش بود؛ با اخمنه هیجان که علت واقعی

از آن خانه دور شد. برای شاهرخ مهم نبود که لیلی انداخت و 
فهمید که او دوستش دارد؛ تنها چیزی که برای شاهرخ مهم بود می

خواست با اینکار کمی حال بد او را حال بد لیلی بود و اینکه می
 .بهتر کند

 برای لیلی و اینکه فهمیده بود پدر و مادرش، در واقع پدر و مادر
وی ار نگران بود و امیدوار بود تاثیر بدی بر رحقیقی او نیستند بسی

 .اش نگذاردروحیه

ای از درون لیلی درب حیاط را به آرامی بست و بی سر و صدا آینه
اش، به صورت های سرخ شدهکیفش برداشت و بدون توجه به چشم

اش خیره و زخم لب خود نگاه کرد و با ندیدن زخمی متعجب به لب
 سوزد؟اش میشد و فکر کرد پس چرا لب

در آخر کمی اطراف لبش را وارسی کرد و متوجه شد که زخم لبش 
 .توانند او را ببیننداز داخل است و پدر و مادرش نمی

از این رو با خیالی آسوده راهی خانه شد و پدر و مادرش بدون 
اطالع از ماجرا، از او درباره شال عوض شده و دیر آمدنش سوال 

 .کوتاه و مختصر برایشان توضیح دادکردند و او، ماجرا را 

به داخل اتاق خود که رفت کدام به این فکر میکرد که شاهرخ 
دوستش دارد؟ اگر دوستش دارد چرا مستقیم نگفت و خواستگاری 

های محبت آمیز را به کار کند و اگر دوستش ندارد چرا آن کلمهنمی
 برد؟

که اگر شاهرخ ین بود اتر از همه بود اما چیزی که برایش پررنگ
عاشق او نباشد، حداقل او را دوست دارد و احساسی به او دارد و 

قلب لیلی از فکر به این دوست داشتن سرشار از حسی خوب و 
 .عالی میشد
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زندگی امتحانی ست سخت و دشوار. امتحانی که سربلند بیرون آمدن 
ها از آن بسی سخت است! در زندگی هر کس باالخره زمانی سختی

 .دهندها خودی نشان میاهیو دور

حاال در زندگی لیلی، شاهرخ، ثریا، سامان، شروین، سارا، محمد، 
 .بود ها خودی نشان دادهملیکا، فرزام این سختی

لیلی که در حال گذراندن دوران سختی بود که توسط فهمیدن حقیقت 
اش و عشق شاهرخ برایش پدید آمده بود. شاهرخ که در حال گذشته

اش بایست تمام افکار چندین سالهدوران سختی بود که میگذراندن 
کرد کار زیاد کردن را و را دور بریزد، شاهرخ باید فراموش می

کرد برای خط زدن تفکرات اشتباهش در مورد همچنین تالش می
ازدواج تا بتواند با لیلی ازدواج کند؛شاهرخ به هیچ وجه دوست 

ی زیاد کار کردن و افکار هنداشت لیلی در ازدواج با او به وسیل
اشتباه شاهرخ سختی بکشد و او حاال در حال تالش برای این سختی 

 .نکشیدن بود

کرد ثریا که در حال گذراندن دوران سختی بود که باید تالش می
برای نابود کردن عشقش به سامان و هنوز به عنوان اولین قدم حتی 

اش را از گوشی امانسهای دو نفره خودش و نتوانسته بود عکس
 !پاک کند

این  سامانی که در حال گذراندن دوران سخت ندیدن ثریا بود.
خیالی زده بود. عجیب دیگر تالش روزها عجیب خود را به بی

کرد برای حرف زدن با ثریا! سامان حاال راه دیگری برای نمی
ی آن به دانست به وسیلهرسیدن به ثریا پیدا کرده بود؛ راهی که می

 .انی از سد محکمی که مادرش بود گذر کندآس

شروینی که این روزها در حال گذراندن دوران سخت شنیدن جواب 
خواستگاری از طرف سارا بود. شروین که این روزها به نتایج 

کرد که چه بسیار احساسش به جدیدی رسیده بود. به این فکر می
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تر بود، واقعی کند. حسش به سارا انگار لذیذ ترسارا و لیندا فرق می
بود، یک جور ناب بود که آن را به هیچ عنوان با لیندا تجربه نکرده 

 !بود

سارایی که این روزها در حال گذراندن دوران سخت فکر کردن 
برای دادن جواب درستی به شروین بود. سارایی که عجیب این 

ی پرهام وحشت داشت و های بیشتر شدهروزها از مزاحمت
خیر.  جواب مثبت به شروین کار خوبی است یادانست دادن نمی

اویی که این روزها حتی دیگر برای خریدن لواشک به مغازه 
 .رفتشروین هم نمی

محمدی که این روزها در حال گذراندن دوران سخت جنگ با خود 
های کرد برای پذیرش حرفبود. محمدی که این روزها تالش می

کالتش از یک سو زبانه مش ملیکایی که این روزها همه  ملیکا!
کشیدند. از یک سو تالش برای نابودی کامل فرزام از قلب و می

ذهن و روح و همه وجودش. یاد این که پدر و مادرش برای حال 
روحی او این مسافرت را ترتیب دادند و گرفتار این تصادف شدند و 

 ها را به او گفته بود کمتر بایاد محمد و اینکه از روزی که آن حرف
کرد با ملیکا ای سعی میکرد و یا به گونهملیکا برخورد می

 .برخوردی نداشته باشد

کوبید تا پنهانی صبا را فرزامی که این روزها مدام در َسر قلبش می
نگاه نکند و آرزوی جدایی او را از همسرش نکند. صبایی که این 

روزها خوشبخت و شاد بود بی توجه به دلی که از مردی به نام 
 .رزام شکسته بودف

*** 

 خورد بر بام خانهباز باران با ترانه می

 ام کو؟خانه
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 ات کو؟خانه

 ات کو؟آن دل دیوانه

 روزهای کودکی کو؟

 فصل خوب سادگی کو؟

 یادت آید روز باران

 گردش یک روز دیرین

 !پس چه شد؟

 !دیگر کجا رفت؟

 خاطرات خوب و شیرین

 باز باران

 بی ترانه

 بی هوای عاشقانه

 بی نوای عارفانه

 درسکوت ظالمانه

 خسته از مکر زمانه

 غافل از حتی رفاقت

 ای ازعشق ونفرتهاله

 هایی طبق عادتاشک

 هایی بی طراوتقطره

 روی دوش آدمیت

 خورد بر بام خانهمی

*** 

لیلی با کالفگی، چرخی در رختخواب خود زد. مدام به موضوعات 
 .کردکر میبود فهایی که از او شده مختلف، و پنهان کاری
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اش دستخوش تغییرات تلخ و شیرینی در این چند وقت اخیر زندگی
 .گشته بود که بعضی خوب و بعضی بد بودند

ها کابوس شب و روی شدن با مردی که صدایش تا مدتروبه
 روزش بوده است، فهمیدن اینکه مادرزادی نابینا نیست، پی بردن به

اهرخ برای پرداخت هزینه پنهان کاری پدر و مادرش، درخواست ش
اش و قبول نکردن لیلی، پیدا شدن یک خیر برای عمل کردن، عمل

های یک ماه پس اش، رعایتعمل کردن و دیدار با دوست یک شبه
ی از عمل و دیدار با فرهاد، فهمیدن اینکه شاهرخ کسی نبوده که لیل

کرد، دیدار با شاهرخ و درخواست عذر خواهی از او، فکر می
شاهرخ و نزدیک شدنش به ملیکا، عاشق شدنش، پی بردن به شرط 

 ...امروز پر ماجرا اش و تمام اتفاقاتهویت واقعی

کرد فراموش خیالی بزند، سعی میکرد خود را به بیلیلی سعی می
ای از اند اما باز هم گوشهکند که پدر و مادرش او را نخواسته

ر به متن نامه لیلی با فک ها بود اماوجودش خواستار دیدن و یافتن آن
 .کردهر لحظه این موضوع را در ذهن خود نابود می

لیلی هم انسان بود با عواطف یک انسان و حاال شدیدا دوست داشت 
به چه علت، دروغ » اش را ببیند و به آنها بگوید: پدر و مادر واقعی

 تیبه این بزرگی گفتید؟ به چه علت به من گفتید مادرزادی نابینا هس
در حالی که چنین نبود؟ شما با اینکار روح و روان من را کشتید! 

یان یعنی تا این حد از فرزند خود متنفر بودید که دوست داشتید تا پا
 «عمرم نابینا باشم؟ و من را به شخصی سپردید که اینگونه باشد؟

دانست اگر سخنان انرژی بخش شاهرخ نبود چه بالیی تنها خدا می
 .و اکنون چه حالی داشتآمد بر سرش می

از شاهرخ به علت سیلی که به او زده بود دلخور نبود، نه اینکه 
دلخور نباشد اما زمانی که شاهرخ آن سخنان محبت آمیز را به او 
زد، حال دلش خوب شد و حاال حاضر بود هزاران سیلی دیگر هم 
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نوش جان کند تا تنها بار دیگر به ان سخنان زیبا و دل انگیز را 
دانست کی و چگونه این مرد به قلبش وش فرا دهد. خودش هم نمیگ

دانست و نفوذ کرد و اینگونه ماندگار شد اما یک چیز را خوب می
ان این بود که تا آخر عمرش دست از او نخواهد کشید و تا همیشه 

 .داردعشق او را در قلب خود گرامی می

*** 

با فریادی نه چندان  وی هم فشرد وهایش را با شدت بر رفرهاد چشم
 .ای محکم زدبلند به میز جلوی پایش ضربه

به علت سنگینی هیچ بالیی بر سر میز نیامد اما پای خودش به شدت 
 .اش نشستها وسط هال کوچک خانهدرد گرفت و او همانند بیچاره

به راستی که دست کمی هم از یک بیچاره نداشت، حالش به شدت 
برد. دوراهی که اهی دردناک به سر میافتضاح بود و میان یک دور

دانست چه کاری بحث مرگ و زندگی چندین و چند نفر بود. نمی
 ...درست است و چه کاری اشتباه

کردند و اشتباه ای اینگونه بود که اشتباه میزندگی برای عده
کردند و از یک جایی به بعد کردند و اشتباه میکردند و اشتباه میمی

کردند و زندگی اهاتشان، سعی در جبران آنها میپشیمان از اشتب
دانست فرهاد هم حاال به مرحله جبران رسیده بود. جبرانی که می

 .هایش بودتر از اشتباهبسیار سخت است، جبرانی که بسیار سخت

هایش برداشت که شاهرخ او را درست از زمانی دست از اشتباه
قکی کوچک و تاریک دزدید و کتک زد. در تمام آن مدت او در اتا

کرد و به های خود فکر میدی ها و پست بودننشست و به تمام بمی
چه شد که به اینجا رسیدم؟ چه »گفت:آمد و با ناباوری میخود می

شد که در این حد بد شدم؟ چرا دیگر خبری از مِن مهربان نیست؟ 
اصال مهربانی وجودم به کجا رفت؟ مهربانی وجود من قربانی پول 

هایش تصمیم گرفت اشتباه را ی بدیآنجا بود که با فکر به همه« شد؟
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دانست کنار بگذارد و همه اشتباهاتش را جبران کند اما... اما می
  !شودخیلی از چیزها با یک عذر خواهی حل نمی

شود دلی را بشکنی و چشمی را گریان کنی و بعد با یک مگر می
ی؟ اگر چه لیلی به او عذر خواهی ساده انتظار بخشش داشته باش

ی گفته بود تو را بخشیدم اما فرهاد باز هم اندوهگین سخنان دردناک
بود که به لیلی گفته بود. حاال او مصرانه تصمیم گرفته بود زهر 

ی سخنانش را با پادزهری به نام سرنگون کردن دشمنان آن کشنده
 .دختر خنثی کند

*** 

پیمود و هراز گاهی یمقراری طول و عرض اتاق را فریبا با بی
آمد. آنقدر گریه کرده بود که دیگر هایش بیرون میهقی از میان لب

 .یزدهایش خشک شده و تنها هق مچشمه اشک

قرار بر روی زمین، درست وسط اتاق خود نشست و صدا ها بی
 .یک به یک به ذهنش هجوم آوردند

و... ته. فریبا من، یکی دیگه رو دوست دارم. اون همه دنیای من -)
 !تو فقط عین خواهرمی. همین

ها کجا رفت؟ من... من شمردم تو سامان پس اون دوستت دارم -
 .خودت سیزده بار به من گفتی که دوستم داری

شی و فکر دونستم عاشقم میخواهرانه بود فریبا! از کجا باید می -
 کنی منم عاشقتم؟می

گفت ه من میعمه ب میرم! خودِ سامان اینکار و با من نکن من می -
 .که تو و سامان برای همید

گیره؟ من عاشق یکی دیگه هستم مگه مادرم برای من تصمیم می -
 (!فریبا، تو برام عین سارا عزیزی

هایش فشرد و با هایش را بر روی گوشکالفه از هجوم صداها دست
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 :ای در هم فریاد زدچهره

تم؟ سامان چیکار نامرد آخه کی به خواهرش این همه میگه عاشق -
کردی با من؟ سامان تو من و نابود کردی! عمه تو من و با 

های دروغت نابود کردی! من و نابود کردید. من با این دل حرف
 شکسته چیکار کنم؟

هایش جوشید و همانند سیالبی از سد اشک دوباره در چشم
در   اش شد.های رنگ پریدهی گونههایش عبور کرد و روانهپلک

توانست داخل اتاقش مرتب کوبیده میشد و چون در قفل بود کسی نمی
 :بیاید، بدون انکه در را باز کند نزدیک رفت و با خشم فریاد کشید

ات عاشق منه؟ مگه نگفتی تو رو به گفتی خواهرزادهبابا مگه نمی -
کسی جز سامان نمیدم؟ بابا چرا گولم زدی؟ چرا باعث شدی قلبم و 

ه ل، به امید اینکه قراره همسرم بشه اما اون قلبم و بدم دست سامان
 تونی؟گردونی؟ میتونی قلبم و برکرد! بابا تو می

 صدای شرمنده پدرش را شنید اما شرمندگی دیگر چه سود؟

کردم سامان اینکار و خدا فکر نمیدخترم اینقدر گریه نکن، به -
ود ی خودت و نابانجام بده! بابا جان یه لحظه بیا بیرون، اون تو دار

 .کنیمی

 :و صدای پر جیغ مادرش که فریاد میزد

تو دخترم و نابود کردی! لعنت به تو و خواهرت و  -
 ...اتخواهرزاده

ی اتاق جمع شد و بی توجه به داد و فریادهای هق گوشه-فریبا با هق
ی قلبش آنها شانه لرزاند و گلو سوزاند برای عشقی که نابود کننده

 ...گشته بود

 این حاِل بِد دل آنها تقصیر که بود؟

او و سامان، بریده و  اش بود که بدون اجازهتقصیر پدر و عمه
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دوخته بودند؟ یا تقصیر فریبایی بود که چون سامان را همسر 
دید به او دل باخته بود؟ یا تقصیر سامانی بود که او را اش میآینده

  ه بود؟نخواسته و عشقش را در دختری به نام ثریا دید

ترین و بیشترین تقصیر را عمه و پدرش داشتند که بدون بزرگ
 اجازه و صالح دید آنها ازدواجی اجباری را برایشان در نظر گرفته

 .بودند

کاش هیچ یک از پدر و مادرها از این کارها انجام ندهند؛ کاش 
هایی دست از این کارها بردارند و بجای فرزندان خود تصمیم

 .شودموجب نابود شدن آینده آنها مینگیرند که 

ای برای عاقبت و احساسات کاش هنگام گرفتن این تصمیمات، ذره
 .کردندشان اندیشه میفرزندان

فریبا در یک تصمیم کامال آنی از روی فرش الکی رنگ اتاق 
برخواست و بی توجه به صدای دعوای پدر و مادرش که هنوز هم 

بیرون آمد. پدر و مادرش  از اتاق آمد، چادرش را بر سر کرد ومی
توجه به آنها از اش هجوم آوردند که او بیبه محض دیدن او به سوی

کنارشان گذشت و با برداشتن سوییچ ماشین پدرش، به سوی درب 
خروجی خانه و ماشین به راه افتاد. هنوز کامل از در خارج نشده 

ی ایستاد و بود که پدرش از پشت به چادرش چنگ زد و او با کالفگ
نگاه سرخ و پریشانش را به نگاه آشفته پدرش قفل کرد و با صدای 

داد، بلندی که برای اولین بار در برابر پدرش از خود بروز می
 :فریاد زد

اشم. بابا برای یه لحظه ولم کنید! یک ساعت بزارید به حال خودم ب -
روزگارم هم ندارم؟ بزارید برم به درد خودم بمیرم،  حق تنها موندن

 .و سیاه کردید دیگه دست از سرم بردارید

بعد بی توجه به نگاه مبهوت پدرش از در خانه بیرون زد و درست 
زمانی که درب ماشین را بست و آن را روشن کرد، پایش را بر 



 

 

 WWW.98IA3.IR 339 نودهشتیا کاربر H.noora  _چشمهایشجنگل 

 

روی پدال گاز فشرد و ماشین با صدایی وحشتناک و گوش خراش 
وحشیانه خود را به  به راه افتاد. شیشه ماشین را پایین داد و باد

صورت اشک آلودش کوبید و او بی توجه به بادی که حاال برای او 
 .سرکش شده بود، بی صدا فریاد زد

شاید کسی مفهوم بی صدا فریاد زدن را نداند اما... اما بی صدا 
 فریاد زدن یعنی اینکه دلت دنیایی از حرف باشد و تو تمام ان حرف

فریاد بزنی! فریاد بی صدا همین ها را با لب هایی چفت در دل، 
ای جمع شده و لب هایی که مدام به آنها فشار است! یعنی با چهره

اوری تا نکند صدایی از انها بیرون شود، در دلت جیغ بکشی، می
شیون بکنی و با خروش بر سر و صورت خود بکوبی اما در 
یت ظاهر، لبخنِد تلخی بزنی و تنها در ظاهر بیخیال از کنار غم ها

کنم، چرا که عبور کنی! فریاد بی صدا را برای هیچکس آرزو نمی
  .کندره نابود میذ -عجیب دردناک است و عجیب جانت را ذره

صدای خود را های بیها بود، فریادحقیقت این بود که فریبا مدت
 .کشیده و حاال جانش رو به اتمام بود

ی تار تصادف در تمام طول مسیر، خواست خدا بود که با آن دیده
اش رسید. به درب خانه که رسید نکرد و زنده به درب خانه عمه

توجه به زنگ، با حرص به در ماشین را سریع پارک کرد و بی
  .مشت کوبید

ها و علت این محکم بودن هم دردهایی عجیب محکم بودند این مشت
 ها داشت. اما بیچارهبود که فریبا این گونه سعی در نابود کردن آن

گناه مجبور به تحمل گناه ملعبه این خانواده شده و بیآن در که بی
ی خانواده شده بود. طولی نگذشته بود که در سریعاً های دردانهمشت

 .زده و هراسان سارا مقابل در قرار گرفتباز شد و چهره وحشت

هایی گرد سارا با دیدن حال و احوال آشفته و پریشان فریبا با چشم
ه خواست دهان به گفتن سخنی باز کند، فریبا او را کنار شده همین ک
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تر سامان و همسرش زد و به داخل خانه آمد و با دیدن برادر بزرگ
 :اش، فریاد زدو سرهنگ و نبود عمه

 عمه؟ عمه؟ -

هایی سارا با وحشت در را بست و به سوی درب خانه آمد و با چشم
ون آمده بود و با گرد شده خیره مادرش شد که از آشپزخانه بیر

 :گفتنگرانی خطاب به فریبا می

 ای؟دخترم چی شده؟ چرا آشفته -

ای رنگ فریبا سرازیر شد ای اشک از چشمان درشت و قهوهقطره
 :و با صدایی که سرشار از بغض بود گفت

 میدونی چیه عمه؟ -

سوزی زیبا با سردرگمی نگاهش را به فریبا دوخت و او با لحن جان
 :ادامه داد

 عمه حقیقت اینه که شما خواسته یا ناخواسته، قلب و روح من و -
 !کشتید

های گرد شده هینی کشید و با دستش بر پشت دست فریبا با چشم
دیگرش کوباند و ابروهای سارا متعجب باال رفت. سجاد، برادر 

تر سامان هم حرکت مشابه سارا را انجام داد و همسرش از بزرگ
ی فریبا تکانی در جای خود خورد. چهره هاشدت بزرگ بودن حرف

سرهنگ که دیگر کامال تماشایی بود، ترکیبی بامزه از یک 
 .مزه کرده بوداش را عجیب باسردرگمی و غمی که چهره

ها، با حاال دیگر سامان هم از اتاق خود بیرون آمده و از روی پله
 هایی متحیر گشته، شاهد ماجرا بود. فریبا بی توجه به حجمچشم
 :کردند گفتهایی که خیره نگاهش میچشم

گرفتید. شما نباید با من و جای من تصمیم میعمه شما نباید به -
 !ابود کردید؛ نابودنکردید. شما من و ام بازی میآینده
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هایش ریخت و با غرور سر باال گرفت محابا از میان پلکاشک بی
 :و گفت

هایی که در ها و بدیختیاما من االن اومدم بهت بگم با تمام بدب -
  !تونبخشمحقم انجام دادید من می

گرداند و با رویش را به سمت سامان که در طبقه باال است برمی
 :گویدصدایی که کمی بلند است می

ی اون سیزده باری که خواهرانه بهم گفتی آقا سامان. بخاطر همه -
 !بخشمتدوستم داری می

 :قهقهه گفت ها باهقی زد و همانند دیوانه

گفتی آقا گفتی دوستم داری! نباید میولی نباید خواهرانه بهم می -
 !بخشمتسامان ولی حاال که گفتی... حاال که گفتی می

 :بلند هق زد و با سکسکه گفت

 .انبخشمت آقا سامبخاطر قلبی که ازم دزدیدی می -

هایش را پاک کرد و فریاد قدمی به عقب رفت و با پشت دست اشک
 :دز

  .امیدوارم خوشبخت بشی برادر -

ای که رگرداند و با بدنی لرزان و سینهبهق رویش را  -و با هق
های دیگران از آن خانه دریای درد بود، بدون توجه به صدا زدن

اه بیرون زد و قبل از اینکه دست دیگران به او برسد، ماشین را به ر
 .انداخت و با سرعت راند

شنوی؟ آخه خدا من چیکار کنم؟ من با این می خدایا! خدایا صدام و -
 قلب نداشته چیکار کنم؟ خدایا من دارم دیوونه میشم! خدایا تو رو

 !خدا کمکم کن

 :زهرخندی زد و با هق نالید

 !به خودت قسم میدم وپناهم که خودت اینقدر بی -
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توانست جاده را اشک دیدش را انقدر تار کرده بود که دیگر نمی
حرکتی سریع ماشین را پارک کرد و بعد از خاموش کردن ببیند، در 

آن سر بر روی فرمان گذاشت و اجازه داد تا از شدت گریه دیگر 
 .نفسی برایش نماند

های او پس زمینه هق -پیچید و هقصدای امین بانی در ماشین می
 .آهنگ شده بود

 ...بره بازی سرنوشت یه جا که نمیتونی باور کنیتو رو می»

 کشییی یه دریا رو سر مییه جا

 ...تونی لب تر کنییه جایی نمی

 ...هاشکشه خاطره سازیبهت زندگی میده اما یه عمر تو رو می

فهمی هیچ چیزی از جور که نمیسازی اونسوزی میتو می
 «...بازیاش

 :لبخند تلخی زد و زیر لب زمزمه کرد

هایی خاطرهی تو چه بی رحمی سرنوشت! تو واقعا من و به وسیله -
 !کشیکه با سامان داشتم داری می

*** 

های پیمود و حرفسامان با کالفگی طول و عرض اتاق را می
کرد. حال دلش به هیچ عنوان جانسوز فریبا را در ذهنش مرور می

خواست فریبا به خاطر او عذاب بکشد اما او خوب نبود! او نمی
 .ده بودشموجب غمگین شدن فریبا  ناخواسته

 بیدن مشتش به دیوار همزمان شد با باز شدن در اتاق و وارد شدنکو
هایی جمع اش را به او دوخت و سارا با چشمسارا. سامان نگاه آشفته

 :شده به او نزدیک شد و با لحن غمگینی گفت

دوستت »سامان؟ خب تقصیر تو که نیست داداش. خود فریبا  -
 .های تو رو یه جور دیگه برداشت کرده« دارم
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سامان کالفه دستی در موهایش کشید و با تکیه به دیوار بر روی 
؛ سارا هم به تقلید از او همین کار را تکرار کرد و زمین نشست

دست خود را بر روی دست سامان گذاشت و در حالی که فشار 
 :گرمی گفتداد با دلخفیفی به آن می

  !خودت و اذیت نکن قربونت برم -

مزمه زاشک سر او را در اغوش گرفت و  هایی پر ازبعد با چشم
 :کرد

چه زود بزرگ شدیم، انگار همین دیروز بود که توی حیاط با  -
کردیم و به ترتیب خاله بازی و فوتبال بازی فریبا و تو آب بازی می

  د که اینطوری شد سامان؟شکردیم. واقعاً چی می

سامان با قورت دادن آب دهانش، بغض جا خوش کرده بر روی 
هایش را به دور کمر گلویش را هم قورت داد و در حالی که دست

 :تر شده بود، لب زدسارا حلقه میکرد با صدایی که گرفته

کنم که قراره ازدواج کنم سارا، باور نمیمنم عین تو باور نمی -
 .کنی

 :سارا با شوخی گفت

  حاال کی گفته جوابم مثبته؟ -

 :و جدا میشد گفتسامان تلخ خندید و در حالی که از ا

کنم، اون نگاه من خوب طرز نگاه خواهر کوچولوم و درک می -
 .داشت عشق و داد میزد

 :سارا با خجالت نگاهش را از او دزدید و زمزمه کرد

 !فقط بلده من و خجالت بده -

 :سامان خندید و گفت

عشق خجالت نداره سارا خانوم؛ کاش عشق ما هم یه نگاه بهمون  -
 .کردمی
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 :ابروهایش را باال انداخت و گفت سارا

 مگه ولت کرده؟ -

 :سامان سری تکان داد و گفت

هر چند وقت پیش با فریبا رفته بودیم بیرون تا بهش بگم عین خوا -
خوامش و به مامان بگه این بازی رو تموم کنه، بعد... بعد وقتی می

اش گرفت و من دستش و گرفتم و هام تموم شد فریبا گریهحرف
ها رو ی این صحنههاش و پاک کردم؛ اما ثریا اونجا بود و همهاشک

 .دیده بود، وقتی هم خواستم بهش توضیح بدم نذاشت

های گرد شده دستش را باال برد و با شدت به پشت سارا با چشم
 :گردن سامان زد و با صدای نسبتاً بلندی گفت

ره خاک بر همین سرت نشه سامان! ببین چه غلطی کردی که دخت -
 !هات گوش کنهحاضر نشده به حرف

ی شروین و ثریا چیست. سامان دانست که رابطهسارا هنوز نمی
شوکه دستش را پشت گردنش گذاشت و نگاهش را به سارا دوخت و 

 :با درماندگی لب زد

 !زدی! دردم گرفتتر میحداقل آروم -

 :ثریا با چشم غره ای به او رفت و با حالتی شاکی گفت

 !تر میزدمری کردم! هنوز باید محکمخوب کا -

 :سامان هنگ نگاهش کرد و زیر لب زمزمه کرد

  ...بیچاره شروین که قراره این زنش ب -

هنوز حرفش تمام نشده بود که سارا دوباره به پشت گردنش زد و 
 :سامان با کالفگی از جای برخواست و داد زد

بیچاره اون بدبخت! چته سارا؟ چرا هی میزنی؟ مگه دروغ میگم؟  -
معلوم نیست عاشق چیه تو شده! دست بزن که داری، آشپزی 
خواد و افتضاحی هم که داری، شکمو هم که هستی، چرا تو رو می
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 !دونهخدا می

های اش را که حاال شباهت زیادی به چشمهای مظلوم شدهسارا چشم
 :گربه شرک داشت به سامان دوخت و با لحن لوسی زمزمه کرد

چند روزه لواشک نخوردم و اعصابم داغون شده! میشه بری  خب -
 !برام بگیری؟ اگر برام لواشک بگیری قول میدم بچه خوبی بشم

هایی که به شدت گرد شده بود خیره نگاهش سامان چند ثانیه با چشم
کرد و بعد ناگهان با صدای بلندی به زیر خنده زد. سارا مبهوت 

سامان را برداشت و با یک نگاهش کرد و بالشت بر روی تخت 
 :حرکت به سوی او پرت کرد و گفت

 !مرض. به چی میخندی یک ساعته؟ َنمیری بابا -

اش را سامان میان خنده آخی زمزمه کرد و سپس در حالی که خنده
کرد به سوی سارا رفت و در حالی که لپ به سختی کنترل می

  :کشید گفتاش را به شدت میگوشتی

 .خوای بخربریم هرچقدر لواشک میپاشو حاضر شو  -

های دنیا در دل سارا سرازیر گشت و با جیغی از هیجان تمام شادی
از جای برخواست و به سوی اتاقش به راه افتاد تا هر چه زودتر 

 .حاضر شود

ی خواهر و برادری آنها همین بود، گاهی سنگ صبور هم رابطه
افتادند. سجاد اما میتام و جری به جان هم  شدند و گاهی همانندمی

تر بود از این جو کامالً به این دلیل که چند سالی از آنها بزرگ
خارج بود و سامان و سارا چیزی بجز حمایت و مهربانی از او 

هایشان همراهی ندیده بودند. سجاد هیچگاه آنها را در شیطنت
 .یار خوبی بودکرد اما در عوض حامی بسنمی

*** 

ر بود. حالش از خودش به علت سیلی که به قراشاهرخ به شدت بی
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خورد. حالش از خودش به این علت که در لیلی زده بود به هم می
اش کنارش نبوده بهم زمان غم لیلی از فهمیدن حقیقت زندگی

اش را برداشت و با لیلی تماس گرفت، پس خورد. با تردید گوشیمی
دای لطیف از گذشت چندین ثانیه که برای او چندین قرن بود ص

هایش پیچید و او با شنیدن صدایش با آرام پلک دخترک در گوش
 .هایش را بست

 .سالم -

شاهرخ با آرامش و نگرانی که در لحنش پنهان شده بود زمزمه 
 :کرد

 سالم، حالت خوبه؟ -

لیلی نگرانی کالمش را احساس کرد و با مهربانی به او اطمینان 
 .خاطر داد

 د؟ناراحت هستم اما بهترم. شما چی؟ خوبیحالم خوبه، هنوزم کمی  -

 :شاهرخ لبخندی زد و گفت

 خوبم، میشه درخواست یه مرد شرمنده رو قبول کنی؟ -

 :لیلی با حیرت زمزمه کرد

  شرمنده؟ چرا شرمنده؟ -

 ...خاطر سیلی کهخاطر...بهکنی کوچولو، بهچه زود فراموش می -

 :لیلی کالمش را قطع کرد و گفت

کردم. وقتی به این عمل نید. من نباید اون کار رو میفراموشش ک -
کشم. درسته کنم از خدای خودم خیلی خجالت میام فکر میبچگانه

 .کردمحق نداشتید بهم سیلی بزنید اما من خیلی داشتم زیاده روی می

 :نظیری که در قلبش به وجود آمده بود لب زدشاهرخ با حس بی

 جنتلمِن خوشتیپ و قبول کنی؟خب... میشه درخواست یک مرد  -

اختیار خندید و بدون فکر کردن به اینکه درخواست شاهرخ لیلی بی
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 :چیست جواب داد

تونم درخواست یه مرد جنتلمِن خوشتیِپ خودشیفته رو البته که می -
 .قبول کنم

تأکید کرد و شاهرخ با شنیدن « خودشیفته»از عمد بر روی واژه 
از آن سوی خط چه جنجالی در دل  این حرف او خندید و ندانست

 .دخترک به پا کرد

ام و قبول من زمانی خودشیفته میشم که یه بانوی جذاب درخواست -
 .کنهمی

 :لیلی خجالت زده خندید و زمزمه کرد

  !ام ندیدخجالت -

 :شاهرخ با لذت به نوای خنده او گوش سپرد و گفت

قبول کردی،  بانوی جذابی که درخواست این مرد خودشیفته رو -
سه روز دیگه ساعت پنج بعدازظهر این مرِد خودشیفته میاد دنبالش 

 .اشونو اون رأس ساعت میاد دم در خونه

 :لیلی جا خورده پلکی زد و با ناباوری زمزمه کرد

 چرا؟ -

 به من اعتماد داری؟ -

 :لیلی از اعماق وجودش زمزمه کرد

 ...بیشتر از همه -

ر وجودش پخش شد. موهای شب شاهرخ لبخندی زد و شادی د
 :رنگش را به اسارت انگشت هایش در آورد و گفت

 .پس نپرس -

 :لیلی چشم بر روی هم گذاشت و زمزمه کنان گفت

 .چشم آقای خودشیفته. اگر کاری ندارید خدانگهدار -

 .خداحافظ -
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هایی کش آمده تلفن را قطع کرد و آن را به قلبش چسباند لیلی با لب
ای اشک از میان از شدت حال خوبی که داشت قطرهو بی اختیار 

 :ر لب زمزمه کردهایش فرار کرد و او زیپلک

 !خدایا نکنه ازم بگیریش -

*** 

گذشتند و سارا با قلبی عاشق و ذهنی روزها یکی پس از دیگری می
ترسان جواب مثبت خود را داده بود. ذهنش ترسان بود از اینکه 

 ود کند؛ که مبادا حقیقت را به شروینمبادا پرهام همه چیز را ناب
بگوید! آن هم به شروینی که از خیانت نامزد سابقش هنوز هم زخم 

  !خورده بود

خورد این بود که چیزی که همانند خوره مغز و روح او را می
پرهام جدیدا شماره او را پیدا کرده و ضمن اینکه او را تهدید 

اش هم باخبر شده دیز او و نامزکرد از خواستگاری شخصی امی
 .بود

خودش این موضوع را گفته بود تا بلکه پرهام دست از سرش 
بردارد اما نه تنها دست برنداشته بود، بلکه تهدیدهای به مراتب 

دانست زمانی که شروین تری هم او را کرده بود. خدا میخطرناک
 !از جواب مثبت سارا آگاه شد، چه بسیار که قلبش شاد نشد

وز و دو روز و چندین روز گذشته بود و روز قرار حاال یک ر
شاهرخ و لیلی فرا رسیده بود و لیلی به سختی پدر و مادرش را 

برای این قرار راضی کرده بود و حاال از صبح با استرس هزاران 
خواست دست لباس را عوض کرده بود اما هنوز هم به آنچه که می

لباسی را رو به   و با تردیدنرسیده بود. رو به روی آینه ایستاده بود 
روی خود نگاه داشته بود که در به یک باره باز شد و با ورود 

ترین شکل ممکن و رنگی که پریده بود مادرش به اتاق لیلی به ضایع
 :لباس را از خود جدا کرد و گفت
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 !من...من اصال برام مهم نیست که چی بپوشم -

 :ای میزد گفتخندهشکوه هنگ نگاهش کرد و بعد در حالی که تک 

 پوشی؟کی خواست بدونه تو چی می -

اش کشید و لیلی گلویش را صاف کرد و دستی به صورت آشفته
 :گفت

 !اوووم هیچی، فکر...فکر کردم سوالت اینه -

 :شکوه خنده ای کرد و ضمن زدن چشمکی به او گفت

شیطون خبریه؟ زیادی داری برای دیدن اون حساسیت نشون  -
 میدی؟

همین بود. همیشه انقدر با لیلی صمیمی بود که لیلی بیشتر شکوه 
کرد تا مادرش. هر روی او به عنوان دوستی صمیمی حساب می

گفت و اینگونه خورد ان را به شکوه میزمان که به مشکلی برمی
که مشخص بود اتفاق افتاده و افشا شدن حقیقت هیچ تاثیری بر روی 

وضوع مگذاشته بود؛ اما تنها این ها نرابطه دوستانه و صمیمانه آن
دن شرا هنوز نتوانسته بود با او درمیان بگذارد و تا حدودی از افشا 

 .این موضوع در مقابل مادرش شرم داشت

 :دوباره دستی به صورتش کشید و زمزمه کرد

 !مامان بیخیالش -

 :شکوه با جدیت نگاهش کرد و گفت

ات ید بتونم راهنماییست بگو، شاای هست که مطمئنن هاگر مسئله -
 !کنم. البته اگر هنوزم با فهمیدن ماجرا من و مادر خودت داری

 :لیلی بر روی تخت خود نشست و گفت

هایی مادر من تویی مامان نه هیچ کس دیگه؛ اما من.. من یه حس -
 !هایی که خیلی قوی هستنبه شاهرخ کایدان دارم، یه حس

هایی باز هم جا خورد و با چشمشکوه با اینکه انتظارش را داشت اما 
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 :گرد شده گفت

شده؟ تو دلت خوام سرزنشت کنم اما هیچ میدونی چیلیلی من نمی -
و باختی! اونم نه به یک آدم معمولی، به آدمی که خیلی از تو از 

 !لحاظ مالی بهتره

 :لیلی با کالفگی آهی کشید و زمزمه کرد

 !ت که زجرم میدههاسمیدونم مامان، میدونم و همین دونستن -

شکوه آهی کشید و به لیلی نزدیک شد و ضمن اینکه سر او را در 
 :گرفت گفتآغوش می

خودت و ناراحت نکن و به این فکر کن که اگر عشق باشه، همه  -
 !چیز حل میشه

ای بر دست مادرش زیر لب زمزمه کرد و بوسه« امیدوارمی»لیلی 
 :او دوخت و گفتزد و از جای برخواست. شکوه نگاهش را به 

کنم که اون مانتو عروسکیه که به رنگ کالباسی بهت پیشنهاد می -
ات بپوشی، ایروسری بزرگ کالباسی و سفید و فیروزههست رو با 

 !یقیناً خیلی قشنگ میشه

لیلی که سلیقه مادرش را قبول داشت مانتوی مورد نظر و روسری 
 :مورد نظر را بیرون کشید و گفت

 پوشم؟شلوار چی ب -

 :شکوه اندکی فکر کرد و بعد گفت

 .اون شلوار سفیدت رو بپوش که هدیه تولدت از سمت من بود -

 :لیلی با ذوق سری تکان داد و پس از برداشتن شلوار گفت

 مطمئنی خوبن اینا مامان؟ -

شکوه با اطمینان سری تکان داد و در حالی که از اتاق خارج میشد 
 :گفت

 .که بنده خدا منتظر نمونهمطمئنم. زود حاضر شو  -
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لیلی با اشتیاقی فراوان حاضر شد و روسری خوش طرح را با مدلی 
 زیبا به سر کرد و بعد چادر را با احتیاط بر روی سرش کشید، دسته

کیف کالباسی خود را بر روی شانه انداخت و سپس با رضایت به 
 درون آینه خیره شد و با دیدن ساعت با عجله به  انعکاس خود.

سوی درب اتاق به راه افتاد و پس از خداحافظی با پدر و مادرش 
خود را به بیرون از حیاط رساند و با دیدن ماشین شاهرخ از 

ای نزدیک لبخندی زد و به محض ایستادن ماشین مقابل پایش، فاصله
با عجله به سوی آن رفت و در ماشین جای گرفت. در کمال 

 :از ماشین پیاده میشد گفتناباوری لیلی، شاهرخ در حالی که 

 لیلی همینجا بمون تا من بیام باشه؟ -

لیلی با تعجب نگاهش کرد و شاهرخ زنگ در خانه را فشرد و در 
  .کمال ناباوری لیلی داخل شد

چندین دقیقه گذشت و بعد در حیاط باز شد و رضا و شاهرخ در 
آمد چهارچوب در دیده شدند و سی دقیقه بعد شاهرخ به سوی ماشین 

و رضا به داخل خانه رفت. شاهرخ به محض سوار شدن نگاهش را 
 :به لیلی دوخت و با دیدن آن لبخند مهربانی زد و گفت

 احوال شما بانو؟ -

 :لیلی لبخندی زد و با کمی کنجکاوی گفت

 خوبم، رفتید چی گفتید؟ -

 :های معصوم لیلی دوخت و لب زدشاهرخ نگاِه مهربانش را به چشم

اتون شما رو گرفتم تا شب رأس ساعت نه جلوی در خونه یاجازه -
 .باشید

 :لیلی با تعجب و ابروهایی باال رفته نگاهش کرد گفت

 اون وقت بابام اجازه داد؟ -

 :ای که کمی در هم رفته بود گفتشاهرخ سری تکان داد و با چهره
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 !به سختی، پدرت خیلی مرد خوبیه -

 :گفتتوجه به جمله دوم شاهرخ لیلی بی

خواد چی بشه؟ اصال شما چرا گفتید ما بریم تا ساعت نه شب می -
 بیرون؟

 :شاهرخ نگاهش را به او دوخت و با شرمندگی لب زد

برای رفع دلخوری از دل بانویی چون شما بخاطر کار اشتباهی  -
 .که انجام دادم تا امشب هر چی شما بخواید بشه

و شاد شد. سرش را با لیلی محجوب خندید و عمیقا از این توجه ا
 :خوشی تکان داد و زمزمه کرد

 م کردن بلد نیستید؟ها هیچ، شما سالاصال این -

 :شاهرخ خنده ای کرد و گفت

بینم همه چیز رو بلدم اما همیشه وقتی یه بنده خدایی رو می -
های اون بنده کنم و همه فکر و ذهن و روحم میشه چشمفراموش می

 !خدا

ای لیلی کش آمد و با بغضی که از شدت شادی هلبخند بر روی لب
در گلویش جا خوش کرده بود، بی محابا به شاهرخ خیره شد و بی 

 :اش گفتهای سرخ شدهتوجه به گونه

 شما...شما منظورتون منه؟ -

ی لیلی کرد و با لحن خاص و عشقی که در شاهرخ نگاهش را حواله
 :پستوی آن جا خوش کرده بود زمزمه کرد

هایی یه تلنگر الزمه برای اینکه به خودمون بیایم و یه قتیه و -
مون هایی رو که حواسنگاهی به اطراف مون بندازیم، ببینیم داشته

ذاریم. ببینیم هایی رو که داریم زیر پا میبهشون نیست، ببینیم حس
جون شدن اون ما مون به جون یکی دیگه وصل شده و با بیکه جون
قتی که در ماشین و باز کردی تا خودت و میریم! لیلی وهم می
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 ...بندازی احساس کردم که

هایش بر روی یکدیگر به سختی کند و بعد با فشردن چشمسکوت می
 :دهدو با نفسی سنگین شده ادامه می

تو آدمی نیستی که چادر روی سرت فقط ظاهر باشه و پشت چادر  -
خالف  هر کاری دلت خواست بکنی! تو آدمی نیستی که بخوای

کنم انداختن خودت از های خدا خودت و بکشی و من فکر میگفته
ه توی ماشین یه تلنگر بود از طرف خدا برای من، یه تلنگر که بهم ی
سری چیزها رو بفهمونه! من این و خیلی خوب فهمیدم و به زودی 

 !کنمشاون بنده خدا رو برای همیشه مال خودم می

 رق در اشک و احساسی بینظیرهایی غلیلی که تا کنون با چشم
 :ی کرد و با حالتی شاکی گفتاش گشته بود اخمخیره

م میاد مگه بنده خدا یه تیکه زمینه که مال خودتون کنیدش؟ انقدر بد -
 !یکی اینطوری حرف بزنه

های خود را فراموش شاهرخ خندید و لیلی انگار که تمام شاکی بودن
 دوخت و درون قلبشهایش چشم کرده باشد به شاهرخ و خنده

ی وجودش را نابود کرد و برای ای به وجود آمد که همهزلزله
تواند چندمین بار به بزرگی عشق پی برد و یافت که عشق می

ترین بالها را بر سر یک فرد بیاورد! مگر نه اینکه هم عجیب
شاهرخ و هم لیلی را عشق تغییر داده بود و حاال آنها با ان 

 های بسیاری داشتند؟فاوتهای دیروز تانسان

شاهرخ نگاه غرق شده لیلی را که دید گلویش را صاف کرد و با 
لبخند به او و اخمی که باز شده بود خیره شد و با شیطنت زمزمه 

 :کرد

  شدی؟بنده خدا؟ چی -

هایش را دوباره و به زور درهم کشید و لیلی که تازه به خود آمد اخم
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 :گفت

 ...هیچی نشدم -

 :زیر لب زمزمه کردو بعد 

ضایع شدم رفت! خدایا نمیشد عین قبالً از صداش نفرت داشتم؟  -
 .کنییکی نیست بهم بگه اخه چرا حواست و جمع نمی

شاهرخ با شنیدن صدای زیر لبی و زمزمه نامفهوم او لبخند محوی 
 :زد و با لحنی که سرشار از محبت بود گفت

 چی زیر لب میگی کوچولو؟ -

توجه به ضایع شدنش، بحث هی به جانبش انداخت و بیلیلی نیم نگا
 :را عوض کرد و گفت

اس که مال خودتون من جدی هستم. واقعاً مگر بنده خدا وسیله -
 کنید؟

 :شاهرخ نگاهش کرد و با زیباترین لحن ممکن گفت

خوام خیر، بنده خدا وسیله نیست. یه فرشته کوچولوعه که من می -
 !ازش محافظت کنم تا آخر عمر کنارش باشم و

رفت! ضعف رفتن؟ خیر، قلب لیلی با شنیدن این کلمات ضعف نمی
مرد و باز زنده میشد! مگر چه بلکه او از شدت خوشی یک دور می

خواست بجز محبت و مهری که حال خواست از این دنیا؟ چه میمی
 ...شاهرخ خطاب به او دارد

ساسات نابش که حاصل اح هایی سرشار از اشکبا آرامش و چشم
 :بود پلک بست و در دل گفت

خدایا؟ میشه من همین االن بمیرم برای بزرگیت؟ خدایا یعنی  -
قدر که من عاشق شاهرخم، تو هم همینقدر عاشق من و تمام این
قدر به ما لطف داری؟ من چطور میتونم هات هستی؟ چرا اینبنده

ر بهت شکرگذاری کنم؟ خدایا تو چه مهربونی که من هزاران با
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  ...کنم و تو با صبوری و عشق بازم میگی باز آپشت می

هایش را باز کرد و با همان احساسات نابش به رو به رو خیره چشم
ی راه در سکوت گذشت و هر دوی آنها به نوای زیبای گشت. ادامه

های ها و شادیآهنگ گوش سپردند. گاهی اوقات در میان خوشی
شود با میزان بسیار ات میگیگیر زند ای گریبانات زلزلهخالصانه

ای که شود. زلزلهی وجودت میی همهباال و همان زلزله نابود کننده
حتی مغزت آن را در خواب هم برایت به تصویر نکشیده و تو 

ها، ها، خندهها، شادیی آن خوشیآیی که همهزمانی به خود می
ای و کاخی دهاحساسات ناب را زلزله ویران کرده است و تو مان

ای و احساساتی که زیر آوار زلزله نابود ویران شده! تو مانده
 .اندشده

ها تر شده بود و آنحاال هم زلزله به زندگی شاهرخ و لیلی نزدیک
ای دیگر را در ذهن داشتند. افتد، آیندهخبر از آنچه اتفاق میبی

 زمانی که به مکان مورد نظر رسیدند شاهرخ پیاده شد و درب
و به  ماشین را برای لیلی باز کرد و لیلی با لبخند از ماشین پیاده شد
اطراف خیره شد. کودکان با شادی به سوی ورودی شهربازی 

هایی کاوشگر و مشتاق همه جا را رصد رفتند و لیلی با چشممی
  .کردمی

  هیچوقت از شهربازی خوشم نمیاد اما تو چی؟ -

 :لب زد و شد و با خندههایی متعجب خیره الیلی با چشم

 ...من دوست دارم تجربه کنم، اما اگر شما -

 :شاهرخ سخنش را قطع کرد و زمزمه کرد

اش وقتی عصبانی شدم و یه اشتباهی انجام دادم باید فکر این جاه -
کردم دیگه. امشب شب شماست بانو، هر کاری دل تو رو هم می

 .دیمبخواد انجام می
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 :ه کردلیلی سر تکان داد و زمزم

 خب پس جناب بفرمایید که دیگه از چی بد تون میاد؟ -

 :شاهرخ چشمی زد و گفت

 ام کنی؟خوای حسابی تنبیهمی -

 :لیلی با قلدری سری تکان داد و گفت

 .گیدبخوام، حاال بفرمایید البته که می -

من بستنی رو دوست ندارم. از کتلت متنفرم و بجای این دو به  -
ماکارونی عالقه دارم. شهربازی رفتن رو هم شیر موز بستنی و 

دوست ندارم اما از چرخ و فلکش خوشم میاد. بیشتر آرامش رو 
 ...دوست دارم تا شلوغی

 :خ شد و گفتهایی شرور خیره شاهرلیلی با چشم

کنیم و بعد میریم میریم االن توی شهربازی و یه عالمه بازی می -
 .خوریممیترین قسمت شهربازی بستنی توی شلوغ

 :شاهرخ با خنده نگاهش کرد و گفت

 !ها لیلی خانومگیریخوب داری انتقام می -

 :رفت گفتلیلی در حالی که به سوی درب شهربازی می

م بالخره باید یه جوری اون سیلی که بهم زدین و تا شب که با ه -
 هستیم جبران کنم یا نه؟

 .هربازی شدندی ششاهرخ سری تکان داد و همگام با لیلی روانه

 چطوره اول بریم چرخ و فلک؟ -

 :لیلی آب دهانش را قورت داد و با رنگی که کمی پریده بود گفت

 .مگه من نباید بگم کجا بریم؟ خب من میگم که االن اونجا نریم -

شاهرخ مشکوک نگاهش کرد و با تکان دادن سرش حرف لیلی را 
ه دین وسیله استفادتایید کرد. چهل و پنج دقیقه طول کشید تا از چن

 .کنند و خاطرات خوشی را به یکدیگر بسازند
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درست زمانی که نوبت چرخ و فلک رسید لیلی با رنگی که کمی 
هایی از التماس شنیده میشد زمزمه پریده بود و لحنی که در ان رگه

 :کرد

  میشه سوار چرخ و فلک نشیم؟ -

 :شاهرخ موشکافانه نگاهش را به لیلی دوخت و گفت

 ترسی؟ز چرخ و فلک میا -

هایی که درهم قالب هایش را جمع کرد و با دستلیلی مظلومانه چشم
 :شده بود گفت

 .آره -

شاهرخ لبخند مهربانی زد و قدمی به سوی او برداشت و در عین 
 :حال گفت

 مگه تا حاال امتحان کردی؟ -

 :لیلی سری تکان داد و لب زد

وار چرخ سان و بابا اومدیم، وقتی قبال که نابینا بودم یه بار با مام -
رفت. تهش هم باال و فلک شدم حالم خیلی بد شد و سرم مدام گیج می

 .آوردم

 :شاهرخ با مهربانی نگاهش کرد و زمزمه کرد

نه. من بیا یه بار دیگه هم امتحان کنیم باشه؟ شاید این دفعه فرق ک -
  .ارتفاع و خیلی دوست دارم شاید تو هم خوشت اومد

 :درمانده نگاهش کرد و گفت لیلی

ز تو ماشین که ازتون پرسیدم منظورتون از بنده خدا منه؟ یه چی -
 دیگه گفتین. حاال بهم بگید منظورتون از بنده خدا من بود؟

 :شاهرخ غرق شده در جنگل چشم های او گفت

 ام؟شم جنگلیجز تو میتونه باشه چکی به -

بود اگر چه خودخواهانه اما میم مالکیتی که شاهرخ به او نسبت داده 
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برای لیلی به شدت دلنشین بود. بغض در گلویش ریشه کرد و آثارش 
 .هایش تأثیر گذاشتبر چشم

 :با حس نابی که در تمام وجودش خودی نشان داده بود گفت 

بم توی ماشین گفتین مواظب بنده خدا هستید، پس چون میدونم مواظ -
 .هستید میام

کرد و لحظاتی بعد سوار بر چرخ و فلک شاهرخ با عشق نگاهش 
گرفتند و هر لحظه رنگ بیشتر و بیشتر از سطح زمین فاصله می

 :پرید، شاهرخ به او نزدیک تر شد و گفتلیلی بیشتر می

 لیلی؟ -

لیلی رویش را به سوی شاهرخ چرخاند و شاهرخ کیف لیلی را 
 :برداشت و آن را بین خودش و لیلی گذاشت و گفت

 ترسی؟یاز چی م -

 :لیلی با نگاهی هولناک به اطرافش گفت

گر ببینید اینجا چه ترسناکه. ما چقدر از زمین فاصله گرفتیم؟ ا -
 !میریمبیفتیم می

 :شاهرخ اخمی بر ابرو نشاند و گفت

 مگه به من اعتماد نداشتی؟ -

 :لیلی تند سرش را تکان داد و با لحن محکمی گفت

 .خیلی بهتون اعتماد دارم -

ه روی خیلی تاکید کرد. هوا نه سرد بود و نه گرم و آنها نشست و بر
ی های سفید رنگ به یکدیگر خیره بودند و منظرهبر روی آهن

های بلند و سر به پشتشان آسمان کمی تیره شده در پس ساختمان
 .فلک کشیده بود

سوده خب حاال که خیلی به من اعتماد داری لبخند بزن و با خیالی آ -
 م چند تا عکس خوشگل بگیریم قبول؟بیا با ه
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 :لیلی نرم خندید و با استرسی که حاال کمتر شده بود گفت

 .قبول -

اش را برداشت و دستش را به قصد سلفی گرفتن باال شاهرخ گوشی
هایش برد، لیلی کمی به او نزدیک تر شد و با لبخندی که بر لب

 را ثبت ی زیبانشانده بود سرش را خم کرد و شاهرخ این لحظه
 :کرد. شاهرخ دستش را پایین آورد و گفت

ی پشت و اجازه دارم ازت یه عکس قشنگ بگیرم؟ آخه منظره -
 .ی تو خیلی نابهچهره

هایش را بر روی هم گذاشت لیلی با لبخند سرش را کج کرد و پلک
و شاهرخ با لبخندی از او فاصله گرفت و گوشی را باال برد و 

 .ردکشروع به فیلم گرفتن جای آنکه عکس بگیرد به

لیلی چند ثانیه با لبخند به دوربین خیره شد و چون واکنشی از 
هایش بود، به شاهرخ واکنشی ندید با لبخندی که هنوز بر روی لب

هایی بر ای که لب هایش زیاد از هم فاصله نگیرند و با دندانگونه
 :هم فشرده که کمی کالمش را نامفهوم میکرد گفت

گیرین؟ دهنم خشک شد بش که لبخند جدم. )چرا و نمی چال عکس -
 (د بس که لبخند زدمشگیرین؟ دهنم خشک عکس و نمی

 :ی او خندید و گفتشاهرخ به تصویر بامزه

 .گیرمدارم فیلم می -

ای متعجب و ی بامزه لیلی به آنی تغییر شکل داد و به چهرهچهره
  .هایی گرد شده تبدیل گشتشاکی و چشم

نیه در همان حالت به شاهرخ خیره شد و بعد با لحن جیغ چند ثا
 :مانندی گفت

 .شما که فقط اجازه عکس و گرفتین -

 :شاهرخ با خنده گفت
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 خب اجازه فیلم گرفتن دارم؟ -

 :لیلی که حاال استرس را به طور کلی فراموش کرده بود گفت

 خواین؟یگیرین اجازه محاال که دارین فیلم می -

دادن سرش حرف او را تایید کرد و لیلی کوتاه  شاهرخ با تکان
 :اومده گفت

 .گیریدعیبی نداره که دارید فیلم می -

شاهرخ گوشی را بر عکس گرفت و حاال هم خودش و هم لیلی در 
 .دوربین قرار گرفته بودند

 :شاهرخ رو به دوربین گفت

 ترسی؟می -

هرخ لیلی نگاهش را که ناخواسته در آن عشق دیده میشد به شا
 :دوخت و گفت

 .به هیچ وجه، اولش چرا ولی حاال نه چون میدونم یکی مواظبمه -

 :شاهرخ لبخندی زد و گفت

ذاره حتی یه مگس اذیتت یکی بیشتر از جون اش مواظبته و نمی -
 .کنه

لیلی غرق در نگاه شاهرخ شد و زمانی به خود آمد که چرخ و فلک 
 ارتفاع و ترس شده باشد. چند دور چرخیده بود بدون آنکه او متوجه

 حتی زمانی که از چرخ و فلک هم پیاده شدند باز هم لیلی هیچ حالت
 .تهوعی نداشت

با یکدیگر به سوی بستنی فروشی رفتند و لیلی پیش از انکه شاهرخ 
 :قصد گرفتن بستنی را بکند گفت

 .لطفا یه بستنی و یه شیر موز بستنی بگیرید -

هایش را عد چشممرد فروشنده داد و ب های لیلی را بهشاهرخ سفارش
 :با مهربانی قفل نگاه لیلی کرد و گفت
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 خوای تنبیه و بزاری کنار؟چه کوچولوی مهربونی! می -

 :هایش را بست و گفتلیلی با آرامش چشم

 .حیف که دلم نمیاد اذیتتون کنم -

 :شاهرخ نگاه مهربان و سرشار از عشقی نثار لیلی کرد زمزمه کرد

 نوم کوچولوی مهربونی! اجازه دارم برای بخشنده بودنتونچه خا -
 بمیرم؟

ترین حالت ممکن زمزمه ای به او رفت و با جدیلیلی چشم غره
 :کرد

من سر جون شما شوخی ندارما، حواستون و جمع کنید و دیگه از  -
 .ها نزنیداین حرف

به  شاهرخ با خنده دست برد تا لپ او را بکشد اما از اواسط راه و با
یاد آوردن اینکه لیلی ممکن است ناراحت بشود دستش را عقب آورد 

 :و با مظلومیت در موهای خود کشید و گفت

چشم، فقط شما هم اینقدر دوست داشتنی نباشید دیگه، انصاف  -
 !نیست

لیلی تنها با خنده و قلبی ماالمال از شادی سر پایین انداخت و 
نی ه آنها تحویل داد، لیلی بستفروشنده شیر موز بستنی و بستنی را ب

 :را از او گرفت و گفت

 اگر اینجا بخوریم شون شما اذیت میشین؟ -

 :شاهرخ در نزدیکی او ایستاد و گفت

 تو دوست داری اینجا بمونیم؟ -

لیلی با مظلومیت سر تکان داد و شاهرخ با لبخندی که در مواجه با 
کرد او را به سوی هایش نمود پیدا میلیلی بسیار بر روی لب

ای از شهربازی قرار داشتند هدایت کرد؛ هایی که در گوشهصندلی
همگام با یکدیگر راهی آن سو شدند و با رسیدن به ان بر روی 
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هر چه بیشتر زمان آسمان تیره تر میشد  ها نشستند. با گذشتنیمکت
ای از شیر موز دادند. شاهرخ با نی ذرهو ستاره ها خودی نشان می

دقیقه را  ۱۸:۱۱هایش را خورد و به ساعتی نگاه کرد که عقربه
داد. چندین دقیقه در سکوت گذشت و در تمام این مدت بی نشان می

بودند، زمانی  هایشانهیچ حرفی در سکوت مشغول خوردن خوراکی
 .که انها به اتمام رسیدند از جای برخواستند و قصد رفتن کردند

 « پایان فصل شش »

 
 فصل هفت (

 
 :درون ماشین رفتند و شاهرخ رو به لیلی پرسید

تا  من با مشقت فراوان اجازه تو رو از پدرت تا ساعت نه گرفتم و -
 شام هم خیلی مونده، دوست داری کجا بریم؟

ا به سوی شاهرخ خم کرد و در حالی که عمیق او را لیلی سرش ر
 :نگریست زمزمه کردمی

های توی ها چرخ بزنیم؟ میشه یه سری حرفمیشه فقط تو خیابون -
 دلم و بهتون بگم؟

هایش را قفل نگاه جنگلی لیلی کرد شاهرخ لبخند کمرنگی زد و چشم
 :و گفت

 !دیم بانوهر کاری تو بخوای انجام می -

 :شین راه به راه انداخت و لیلی لب به سخن گشودو سپس ما

اون روز که گفتید دوست یک شبه و یه جورایی بهم گفتین که اون  -
خواست اون پرستار شما بودید خیلی عصبی شدم! من... من دلم نمی

های هایی که به پرستار زدم و به شما بگم. من پر از حرفحرف
فهمم منظورم و درک یچ! نمیام، پر از رمز و راز و پر از هنگفته
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  !کنید یا نه اما وجود من پره از هیچیمی

هایش تماماً در شاهرخ نگاهش به رو به رو بود و ذهنش و گوش
های دلش را با اختیار دختری بود که حاال انگار قصد داشت حرف

 .او در میان بگذارد

 تمخودمم نمیدونم چطور اون کار احمقانه رو انجام دادم و خواس -
خودم و پایین پرت کنم اما فقط بخاطر دوست یک شبه نبود! بخاطر 

ام بود، من یه حال عجیبی دارم فهمیدن خیلی از حقایق تلخ زندگی
  !این روزها آقا شاهرخ

 :هایش لرزیدند و او با کشیدن نفس عمیقی ادامه دادلب

من بیست و یک سال تموم هیچی ندیدم! خیلی سخته! به قرآن  -
ها هزار بار مردم و زنده شدم! من حتی من تو تموم اون سالسخته! 

تونستم به کسی درد دلم و تونستم بگم! نمیبه کسی هم چیزی نمی
 ...تونستم بگمبگم! نمی

هایش را بر حرفش را ادامه نداد و در حالی که خم شده بود دست
 !هایش جلوگیری کندروی صورتش گذاشت تا از اشک

اش برای لیلی بود درهم که حاصل نگرانی شاهرخ با ابروهایی
 :گفت

 .دیگه نگو لیلی -

 :ریده گفتب-لیلی هقی زد و با صدایی لرزان و بریده

هیچوقت هیچی و به هیچکس نگفتم. همیشه دردهایی که متحمل  -
ام، به شدم و توی خودم خفه کردم! چرا نگم آقا شاهرخ؟ من خسته

حمل یه درد دیگه رو دیگه ت ام! دیگه تحمل ندارم؛خدا خیلی خسته
  !ندارم

شاهرخ فکی منقبض شده به اویی خیره شد که از شدت گریه نفسش 
داد و احساس بدی آمد، گریه کردن لیلی آزارش میبه سختی باال می
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های لیلی تبدیل به آورد، انگار که اشکرا در قلبش به وجود می
ستش را دراز کرد رفتند. دشدند و در قلبش فرو میچاقویی برنده می

کرد را برداشت و بطری آب معدنی که همیشه در ماشینش حمل می
 :و ان را به سوی لیلی گرفت و با نگرانی گفت

باشه بگو فقط آروم باش! ببین چی شدی! یکم از این آب بخور  -
 !لیلی

لیلی آب را کنار زد و با همان صورت خیس از اشک ابروهایش را 
 :التماس گونه گفت در هم گره زد و با لحنی

 .بهم باید یه قولی بدید -

 :رد و با کالفگی گفتهایش را بر هم فششاهرخ پلک

 .باشه اما االن حالت خوب نیست! دارم بهت میگم این آب و بخور -

 :لیلی بی توجه به سخنان شاهرخ گفت

بینا باید بهم قول بدید هیچوقت به من طعنه نزنید! به من طعنه نا -
ام از شما نکه پدر و مادرم ولم کردن یا اینکه وضع مالیبودنم یا ای

 !ترسمین کار میاتره رو نزنید! من از ضعیف

هایش روان شد! نگاه بعد پلکی زد و چند قطره درشت اشک از چشم
های لیلی و ها را دنبال کرد و عصبی از دیدن اشکشاهرخ اشک

 :اینکه اینگونه او را شناخته بود گفت

اینطوری شناختی لیلی؟ من آدمی هستم که بهت طعنه بزنم؟ من و  -
آخه بنده خدا مگه نابینا بودن طعنه زدن داره؟ لیلی چرا این کارات 

کنی؟ تو خیلی انسان قوی و شریفی هستی که اینهمه سال و می
هیچی ندیدی و سختی کشیدی، تحقیرهای بعضی از افراد نادان و 

شون! لیلی اگر پدر و خشیدیتحمل کردی و حاال با بزرگواری ب
ای رو مادرت ولت کردن مطمئن باش که لیاقت یه همچنین فرشته

خوای یاد بگیری نابینا بودن بد نیست؟ نابینا نداشتن! دختر کی می
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بودن جرم نیست. لیلی خدا خیلی دوستت داشته که این همه سال 
خودت نابینا بودی تا خیلی از بدی ها و دردها رو نبینی. لطفا به 

افتخار کن و اینقدر خودت و کوچیک نشمار! پول مالک خوب بودن 
کنه که فقط هایی صدق مییا بد بودن انسان نیست! این برای آدم

بینن و اونقدر روح بزرگی ندارن که خوبی و ظواهر رو می
 !مهربونی تو رو درک کنن

اش بند گفت و لیلی متوجه نبود لحظاتی است که گریهشاهرخ می
 -هایی گرد شده و غرق در بهت و حسی خوب تکه و با چشمآمد

ها بیش از بلعد و با شنیدن هر کدام از آنتک کلمات شاهرخ را می
 !آوردپیش به بزرگی این مرد ایمان می

شاهرخ که متوجه گریه بند آمده و حس خوب نگاه لیلی شد لبخند 
یلی مهربانی زد و دستمالی برداشت و دستش را به سوی صورت ل

های او را با دستمال از بین برد. لیلی در تمام این دراز کرد و اشک
کرد و به یک باره و مدت بی حرف و با محبت به شاهرخ نگاه می

 :غیر منتظره گفت

دونستم آدم تا حاال هیچوقت دردهام و به کسی نگفته بودم. نمی -
م و با کردهام و توی دلم مخفی میاینقدر سبک میشه! همیشه همه غم

دونستم درد و دل کردن رفتم. اگر مینقاب شادی به استقبال بقیه می
 .کردماینقدر خوبه زودتر اینکار و می

من و تو از این لحاظ شباهت زیادی به هم داریم اما یک فرق  -
اش اساسی که وجود داره اینه که من تا حاال یک بار هم تجربه

 .نکردم

و از شدت ناراحتی که بخاطر قلب لیلی برای شاهرخ آتش گرفت 
اش چنگ انداخت و ی او در قلبش سرازیر شد به چادر مشکیگفته

ای در خود جمع شد، هایی جمع شده لب گزید و گوشهسپس با چشم
ای که در ذهنش لحظاتی به همین منوال گذشت تا اینکه لیلی با جرقه
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 :خورد با خوشحالی و هیجان گفت

اشون گوش کنم. قول میدم به نم به همهتوخب به من بگید، من می -
هیچکی نگم و مثل یه راز اونا رو توی وجودم حفظ کنم؛ اوم به 

 .ظاهرم نگاه نکنین دهنم قفله و کلیدش رو هم گم کردم

شاهرخ به سخنان او لبخند زد و چیزی نگفت. برایش گفتن از حقایق 
رد ها و سخت بود و میتوان گفت او به این عادت کرده بود که همه د

ها را در قلب خود محفوظ کند و در مقابل دیگران همچون سنگ، غم
سرد و غیر قابل انعطاف به نظر بیاید. دستی در موهایش کشید و 
 :خطاب به لیلی که منتظر خیره اش شده بود با لحن پر محبتی گفت

 خیر بانو. امشب و شما همه دردهات و بگو، مطمئنن خیلی چیزای -
اما بهت بگم حق اشک ریختن نداری! میدونی با اینکار دیگه هستن! 

 هات میاد؟چه بالیی سر چشم

 :هایش را کش آورد و با دلی که آرام تر شده بود گفتلیلی لب

 .هاتون و بگیدخب شما حرف -

ی خیر به چپ و راست تکان داد و لیلی شاهرخ سرش را به نشانه
ای باال ین رو شانههم خواهد سخنی بگوید. ازخوب فهمید او نمی

 :انداخت و با اینکه برای او غمگین بود گفت

 .کنیدهام گوش میممنونم که به حرف -

 :شاهرخ با اخمی ظریف سرش را تکان داد و لیلی خیره به او گفت

ای دقیقاً عین اون شب که عمل کرده بودم، انگار یه حس ناشناخته -
م. من از وقتی که یادمه های دلم و بهتون بگکنه تا حرفمجبورم می
دونید توی دبستان و راهنمایی مشکل چندانی دیدم، میهیچی نمی

نداشتم چرا که اونجا همه مثل من بودن و توی مدرسه نابینایان درس 
خوندم اما دبیرستان برای من یک کابوس به تمام معنا بود! از می

زم ها نشدم و محکم زمین خوردم، هنوهمون روز اول متوجه پله



 

 

 WWW.98IA3.IR 367 نودهشتیا کاربر H.noora  _چشمهایشجنگل 

 

ها رو خوب یادمه! از بین اون های بچهصدای پق زیر خنده زدن
همه جمعیت حتی یک نفر هم به کمک من نیومد. من چهره هیچ 

هایی هایی بودن با چهرهها آدمدیدم اما اکثریت اونکدومشون و نمی
های اونا رو هایی زشت! من شاید اگر بینا بودم و چهرهزیبا و باطن

کردم که اونا هاشون به اشتباه فکر میر چهرهدیدم تحت تاثیمی
های خوبی هستن، در حالی که اینطور نبود! این اولین خاطره از آدم

خوام خیلی وارد جزئیات بشم اما توی دوران دبیرستانم بود. نمی
تموم اون سه سال دبیرستان من سی سال پیر شدم! برام وحشتناک 

کنه. توی اون رک نمیبود. هیچکی مثل یک نابینا حال من و د
دوران اونقدر اعتماد به نفسم پایین اومد که دیگه حتی با پدر و 

رفتم و با هیچکس حرف نمیزدم و حتی کنکور مادرم هم بیرون نمی
ها تا وقتی ادامه پیدا کرد که کامال اتفاقی متوجه هم ندادم. همه این

ر نابینای کردم یک دختها به اشتباه فکر میشدم توی تمام این سال
مادرزادی هستم در حالی که اینطور نبود و من بر اثر ضربه نابینا 

شده بودم. وقتی شنیدم خیلی به هم ریختم و علتش و مادر و پدرم بهم 
های تلخ و شیرینش نمیگم و از روزی نگفتن، از اون روزها و حس

میگم که بینا شدم. اون روز تازه به بزرگی و عظمت بی مانند خدا 
تک  -ردم و دوست داشتم با پای پیاده کل جهان و بگردم و تکپی ب

های زیبای خداوند رو به ذهنم بسپارم اما زیاد موفق نشدم. تا آفریده
اینکه چند روز پیش با خوندن یک نامه متوجه شدم که هیچ چیز 

کردم نبود. متوجه شدم من حتی هویت هم ندارم، اونطور که فکر می
خواستن و حاال من هستم اما نیستم. م من و نمیفهمیدم که پدر و مادر

های زیادی اینا رو تعریف کردم تا بگم گذشته سختی داشتم و رنج
دید به عنوان... به عنوان کسی که کشیدم، میخوام بهتون بگم قول می

شاید تو زندگیم اومدین هیچوقت طعنه این چیزها رو بهم نزنید؟ 
خوام اون چند تا واژه رو فقط می میدونم که شما اهلش نیستید اما من
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 .از زبون شما بشنوم تا برای یه عمر راحت بشم

ترین و ترین و جدیشاهرخ با اطمینان نگاهش کرد و با محکم
 :ترین لحن ممکن گفتقاطع

قول میدم هیچوقت همچین کاری انجام ندم. قول میدم همیشه  -
! قسم بزنه ها رو بهتمواظبت باشم و نزارم دیگه کسی این طعنه

  !هات بکنمخورم که تمام تالشم و برای یه خنده بر روی لبمی

هایش کنار رفت، لیلی خندید و خزان و زردی های جنگل چشم
های سبز رنگش شفاف شد و انگار که دوباره متولد شده باشند تیله

هر دو با یکدیگر با حس و حال خوبی خندیدند. آنها برای حس و 
رای بند و جایی در همین شهر اردشیر نامی شان خندیدحال خوب

های ترسناک و هایی که برای آنها کشیده بود خندید اما خندهنقشه
 ها کجا؟های پر مهر و ناب آندلهره آور اردشیر کجا و خنده

ه آن شب برای شام به یک رستوران رفتند و بعد دوباره به ماشین پنا
به بیان آن فکر میکرد  آوردند و لیلی حرفی را که از سر شب مدام

 :را بر زبان آورد

 آقا شاهرخ؟ -

 :شاهرخ با لبخند خیره اش شد و زمزمه کرد

 جانم؟ -

قلب لیلی لرزید و با خجالت سر به زیر انداخت اما با یادآوری 
 :سخنش سرش را سریع باال آورد و گفت

. من شما رو به اشتباه قضاوت کردم و رفتار غلطی با شما داشتم -
ا برای اینکه من و ببخشید شرط گذاشتید که حال ملیکا رو خب شم

 .خوب کنم و منم برای اینکه شما رو ببخشم یه شرط میزارم

 :شاهرخ چند ثانیه در سکوت خیره اش شد و بعد گفت

 ...هر چی شما بگی قبول! فقط زود بگو که پیش پدر -
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ت و هنوز سخنان شاهرخ به اتمام نرسیده بود که دست لیلی باال رف
هایی با شدت بر روی گونه شاهرخ کوفته شد! شاهرخ با چشم چشم

ی تعجبش بودند در همان حالت به لیلی نگاه گرد شده که نشانه
کرد و لیلی با لبخند ژکوندی جواب نگاه خیره خیره شاهرخ را با می

 .دادخیرگی نگاهش می

هایش را بر روی هم فشرد، دردش شاهرخ نفس عمیقی کشید و پلک
  .نیامده بود اما هنوز هم کمی شوکه بود

خواست درد بکشید اما شما بخشیده شدید جناب! اگر چه دلم نمی -
 این سیلی حقتون بود تا شما باشید و دیگه چه حق باهاتون باشه چه

  .حق باهاتون نباشه روی من دست بلند کنید

 :شاهرخ با اخم و حرصی پنهان شده نگاهش را به او دوخت و گفت

 .گفتی قصدت چیهخب حداقل می -

هایش همچون آبی روان آتش به پا شده در لیلی ملیح خندید و خنده
های او شد و لیلی وجود مرد را خاموش کرد. شاهرخ محو خنده

 :هایش را در هم کشید و گفتنمایشی اخم

هی آقاهه حواست و جمع کنا. من فقط نمایشی چادر روی سرم  -
ک چند باری به صورت اتفاقی یه چیزایی نیست، حاال درسته که ی

 .شیمشده ولی اگر بخوای من و دید بزنی همینطور آروم نمی

 :ای کرد و گفتشاهرخ تک خنده جذاب و مردانه

ی هی خانومه حواست و جمع کنا. تنها کسی که از این به بعد خیل -
 !به تو محرمه منم و بس

باور خندید. چند ثانیه رد و بعد ناکهای گرد شده نگاهش لیلی با چشم
در سکوت به روبه رو خیره شد و بعد انگار که هضم سخنان 

 :شاهرخ برایش سخت باشد با لحنی شاکی گفت

درسته که من زندگیم و برای شما تعریف کردم اما شما در حال  -
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حاضر هیچ حقی نسبت به من ندارید. شما حتی به صورت خیلی 
 ...مستقیم هم به من

هایی که از فرط خجالت فراتر از قرمز شده بودند و بعد با گونه
 :سخنش را ادامه نداد. شاهرخ با شیطنت زمزمه کرد

  به صورت خیلی مستقیم چیکار نکردم؟ -

هایش را از او دزدید و با تن صدای ارامی لیلی با خجالت چشم
 :گفت

 .دونید چی رو میگمخودتون می -

 :گفتشاهرخ شیطنت را برای بعد گذاشت و جدی 

رم هنوز زمان اون گفتن نرسیده لیلی خانوم، من یه سری کارها دا -
ام و که باید انجام بدم و بعد از اون برای اینکه اسمت شناسنامه

 !کنمخوشگل کنه درنگ نمی

 :لیلی با خجالت و لحن جیغ مانندی گفت

 من کی گفتم بیاید من و بگیرید؟ -

اجازه ا مبادا بیکرد تهایش را شدیداً مشت شاهرخ خندید و دست
 .کشندبهای سرخ شده او را پیشروی کنند و گونه

تو نگفتی اما چه تو بگی چه تو نگی چه بخوای چه نخوای من  -
 !گیرمتمی

اش را به سوی پنجره ماشین چرخاند لیلی با خجالت و حرص روی
و شاهرخ با حس و حال خوبی ماشین را به راه انداخت. جدا از 

حال هر دویشان خوب بود. لیلی از زمانی که بخاطر ی اینها همه
فهمیدن ماجرای دوست یک شبه قصد کرد که خود را از ماشین 

بندازد به این فکر کرد که اگر روزی شاهرخ همسرش شود چه؟ 
کرد و هیچ اش را از او پنهان میاگر همسرش شود هم او باید گذشته

مه دردهایش را با گفت؟ از همین رو تصمیم گرفت تا هبه او نمی
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ها را به شاهرخ درمیان بگذارد و بگوید که من از اینکه تو طعنه این
ها را به او گفته بود احساس ترسم! و حاال که همه اینمن بزنی می

میکرد بسیار سبک شده و خوشبخت ترین دختر بر روی کره زمین 
 .است

همه  شان رساند.آن شب به خوبی گذشت و شاهرخ لیلی را به خانه
 چیز مثل آرامش پیش از طوفان بود بی آنکه آنها بدانند این اوضاع

 .آرام آرامش پیش از طوفان است

*** 

 ه بود و تو نگفته بودی؟همه اتفاق افتاداین -

 :لیلی لبخندی زد و ضمن انداختن خود بر روی تخت گفت

 .آره. راستش وقت نشد -

ی شدیدش به عالقهلیلی اکثر مواقع بر روی تخت بود و این حاصل 
 .خواب و استراحت بود؛ تنبلی بود برای خودش این خانم روانشناس

 :ثریا پوفی کشید و گفت

 .قراره امشب بریم برای مراسم شروین و سارا -

 !خب خیلی خوبه -

 :ثریا با درماندگی لبش را گزید و لب زد

خوره یه عالمه خاطره به سامان و چیکار کنم؟ چشمم بهش می -
 .هجوم میارهذهنم 

ثریا این درست نیست! تو کی تا این حد ضعیف بودی؟ خودت و  -
 وابسته این چیزها نکن. ثریا نزار بهت ترحم کنه! نزار عشق از پا

 !درت بیاره! نزار بهت مسلط بشه

هایی بود که برای دیگران یک پا روانشناس لیلی از آن دسته انسان
نشست و زانوی غم بغل رسید گوشه.ای میبود و به خودش که می

 .گرفتمی
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 :ثریا به سختی دلش را یک دله کرد و گفت

کنم. به خودم و خودت قول میدم که موفق بشم و تموم تالشم و می -
هیچ حسابش کنم! مگه نه اینکه اون من و هیچ حساب کرد و با 

 .کنممین کارو میرحمی خیانت کرد؟ منم هبی

 :د گفتلیلی لبخندی بر لب آورد و با تردی

 !خوبه -

 .کمی دیگر هم با یکدیگر سخن گفتند و بعد تلفن را قطع کردند

پس از قطع تلفن لیلی از جای برخواست و به حال نزد شکوه رفت 
که بر روی زمین نشسته و سینی سرشار از سبزی مقابلش بود و او 

 .با اخم مشغول ریز کردن آنها بود

 :فتلیلی که این صحنه را دید لبخندی زد و گ

 چی شده مامان من انقدر عصبیه؟ -

 .مون کردرای عروسی شیرین دعوتبعموت زنگ زد زن -

 .لیلی لبخندی زد و از اعماق قلبش برای او شاد شد

 خب این کجاش بده؟ -

 :شکوه پوفی کشید و گفت

این بد نیست ولی اگر بریم شاید اون مردی که ازش برای تو  -
 .خواستگاری کرد هم باشه

هایش را در هم کشید و با اینکه کمی خاطرش آزرده شده خملیلی ا
 :بود گفت

 .ریممهم نیست، ما می -

*** 

شروین با کت و شلوار سفید و مشکی دامادی خود بر روی مبل 
نشسته و با استرسی کشنده که باز هم سراغی از او گرفته بود سر 

 .دکرپایین انداخته و با دقت به سخنان موجود در جمع گوش می
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مهریه و مسائل این چنینی مشخص شده بود و قرار بر این شده بود 
تا زمانی که شروین و سارا به دنبال خرید های خود بروند و باقی 

مانده جهزیه سارا خریداری شود، صیغه محرمیتی بین آن دو خوانده 
 .شود

زده از جای برخواستند قرار و خجالتشروین هر دو با دلی بیسارا 
ی مبل دو نفره جای گرفتند، سرهنگ صیغه را خواند و پس و بر رو

ه از َقِبلُت گفتن آنها شروین با لبخند سرش را برگرداند و با چهر
ی سارا روبه رو شد، لبخند عمیقی زد و زیر لب زمزمه خجالت زده

 :کرد

وقت از اینکه انتخابت من شدم قول میدم تمام تالشم و بکنم تا هیچ -
 .پشیمون نشی

ا با اشکی که از شدت ذوق در چشم هایش جمع شده بود پلک بر سار
انگشتر نشان را به دست سارا   روی هم گذاشت و زندگی لبخند زد.

 .کردند و حاال آنها با هم نامزد شده بودند

کرد و سامان در تمام این مدت هراز گاهی نگاهش را حواله ثریا می
ره تصمیم ر که همه جوگرفت، انگاثریا با اخم نگاهش را از او می

گیر  گرفته بود تا به قولی که به خودش و لیلی داده عمل کند. آنها در
ر و دار این بودند و زیبا در تمام مدت با تیزبینی ثریا را زیر نظ

داشت تا ببیند حجب و حیای او تا چه اندازه است، این هم تفکرات 
 زیبا بود و خب چه میشد کرد؟

تاریخ عقد و عروسی هم بیست و یک  همه چیز به خوبی گذشت و
بهمن که دقیقاً یک ماه دیگر بود مشخص شد شب که شد و مهمانان 
که رفتند و همه اعضای خانواده به خواب رفتند سارا با استرس از 

هایی که حاال همانند یخ سرد شده بود درب ها باال رفت و با دستپله
 .کوفتوقفه به در میاتاق سامان را زد، حالش انقدر بد بود که بی 

لحظاتی گذشت و بعد در به یک باره باز شد و چهره آشفته و 
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پریشان و خواب آلود سامان در چهارچوب در به چشم خورد. سارا 
با استرس نگاهی به اطراف انداخت و با سرعت داخل شد و در را 

پشت سر خود بست، سامان که حاال کمی خواب آلودگی از سر و 
 :با حیرت به او نگریست و با بهت گفت رویش پریده بود

 سارا چته؟ -

خورد و همانجا بر روی دندان های سارا از شدت استرس بهم می
فرش سورمه ای و کرمی رنگ بر روی زمین نشست و با بغض 

 :لب زد

 سامان تو داداشمی یا نه؟ -

سامان با نگرانی که حاال در وجودش خودی نشان داده بود بر روی 
فشرد و در حالی که دست سارا را درون دست خود میزمین نشست 

 :گفت

 معلومه که داداشتم، تو حالت خوبه؟ نکنه تب داری؟ -

 .و دستش را بر روی پیشانی سارا گذاشت اما سرِد سرد بود

 :با بهت زمزمه کرد

 سارا چه بالیی سر خودت آوردی؟ -

 :نش چکید و با خواهش گفتای اشک از چشماسارا قطره

کنم دعوام نکن، فقط سامان یه چیزی میگم فقط خواهش می ببین -
 .کمکم کن

هایش را با شدت بر سامان با کالفگی سر تکان داد و سارا چشم
 :روی هم فشرد و یک نفس گفت

من با یه پسری به اسم پرهام توی فضای مجازی دوست شدم و  -
 اون خواست بیاد خواستگاریم اما من متوجه خیانتش شدم و باهاش

اش پیدا شده و همش داره من و کات کردم اما اون حاال سر و کله
کنه که باید باهاش ازدواج کنم و نامزدیم و با شروین بهم تهدید می
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 .بزنم. سامان تو رو خدا کمکم کن و نزار شروین بفهمه

هایش را با ترس بسته بود و هر لحظه منتظر بود تا سیلی سارا چشم
کند اما نه تنها سیلی نخورد بلکه در از جانب سامان نوش جان 

 .آغوش سامان فرو رفت

کرد واکنش سامان این باشد اما سامان کمی با خود فکر باور نمی
ده کرد، فرق سارا با سامان چه بود؟ سامان هم همین خطا را انجام دا
بود و سارا هم همین خطا را... حاال چون سارا دختر بود و سامان 

ی نداشت و برای سارا عیب داشت؟ خیر هیچ پسر، برای سامان عیب
 فرقی بین این دو نیست. نه اینکه خطاکار نباشند که هستند اما به

یک اندازه؛ مگر چه فرقی بین دختر و پسر است که خطای پسر را 
نامند و خطای دختر را به الفاظ زشت پیش از ازدواج شیطنت می

خوبی نبوده و ... اما کنند این دختر، دختر کنند، ادعا میتعبیر می
گویند حاال قبل از ازدواج اگر همین کار را پسری انجام دهد می

 شیطنتی هم داشته، چه عیبی دارد؟

ی گردنش سامان هم ابتدا عصبی شده بود و هنوز هم رگ باد کرده
داد که نابود نشده بود اما فکر به اینکه خودش نشان از عصبانتی می

ه سبب شده بود که با سارا احساس هم خطای سارا را مرتکب شد
 .همدردی کند

سارا را با لبخند از خود جدا کرد و رو به صورت خیس از اشک و 
 :ی او گفتجا خورده

کنیم، باهاش قرار بزار و بجای تو من میرم تا با هم درستش می -
 .حسابش و برسم

سارا با ناباوری نگاهش کرد اما با گذشت چند ثانیه ناباوری جای 
 :د را به شوق داد و با هیجان لب زدخو

  کنی؟کنی؟ یعنی دعوام نمییعنی کمکم می -
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رد کسامان با لبخند گفته های او را تأیید کرد و بعد لبخندش را جمع 
 :و با اخم گفت

بینم پشیمونی اما کار تو هم اشتباه بوده سارا، ولی حاال که می -
 .هیچی بهت نمیگم

 .دگی لبخند زدسارا عمیقا خوشحال شد و زن

فردای آن روز زمانی که به رسم همیشه پس از خوردن ناهار در 
سالن جمع شده بودند، زیبا فرصت را مناسب شمرد و تصمیم گرفت 

ی آنهاست و نرفته موضوعی که ذهنش تا پسر بزرگش هم در خانه
 .را درگیر کرده است را عنوان کند

لی که همه افراد گلویش را صاف کرد و با تن صدای بلندی در حا
های خردلی رنگ گرد هم نشسته اش را که بر روی کاناپهخانواده

 :گرفت گفتهایش زیر نظر میبودند را با چشم

 .من یه تصمیمی گرفتم -

جمع که تا کنون مشغول حرف زدن و تولید سر و صدا بود به یکبار 
ه ترسید از اینکساکت شد و نگاها همه به زیبا دوخته شد. زیبا می

 :سامان با درخواستش مخالفت کند اما با تردید لب زد

خواد دختر نجیب دیگه.ای این اطراف حاال که فریبا سامان و نمی -
 .سراغ ندارم و بنظرم ثریا خواهر شروین مناسب سامان باشه

سامان جا خورده سیب در گلویش پرید و سارا که در کنار او نشسته 
کوفت. لحطاتی به سرفه سامان و بود با خنده محکم بر پشت کمرش 

ی انتظار دیگران گذشت تا اینکه باالخره با ظاهری ناراضی اما باطن
 :شاد گفت

خوره ولی هر چی شما بنظرتون مناسبه؟ بنظرم زیادم بدرد نمی -
 .ذارمبگید من به تصمیمتون احترام می

سارا که این را شنید ناخواسته پقی زیر خنده زد و سامان که نگاه 
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تعجب و پرسشی اطرافیان را دید خیلی نامحسوس دستش را پشت م
کمر سارا انداخت و نیشگونی از پهلویش گرفت. سارا در وسط 

هایش با درد آخی زمزمه کرد و سامان با لبخند ژکوندی سخنی خنده
 :را گفت تا توجه اطرافیان از سارا و خندیدنش دور شود

 !ولش کنین ساراست دیگه، دیوونه -

اش هایش را گاز گرفت تا با خندهی سامان، لبتوجه به گفتهبیسارا 
 :ای به سارا گفتهمه چیز را نابود نکند و زیبا با رفتن چشم غره

 پس حرفی نداری پسرم؟ زنگ بزنم بهشون؟ -

 :سامان با ظاهری ناراضی سر تکان داد و گفت

 .بله مادر -

شود با عجله یحاال پشیمان م کرد فرزندش همینزیبا که گمان می
نگاهش را به همسر، عروس، پسر و دخترش داد و با کمی شوق 

 :گفت

 شما که مخالفتی ندارید؟ -

 :بعد پدر سامان گفت وای به سکوت گذشت چند لحظه

 .نه خانوم همیشه حرف شماست دیگه، برو زنگ بزن -

ه بزیبا با عجله هیکل کمی تپلش که همانند سارا بود را تکان داد و 
 :تلفن همراه شتافت و در عین حال گفتسوی 

 .عیبی نداره االن زنگ بزنم نه؟ بد موقع که نیست -

 :عروسش همراه با لبخنِد مهربانی سر تکان داد و گفت

 .نه مادر جون زنگ بزنید -

زیبا با عجله شماره را گرفت و تماس را بر قرار کرد لحظاتی 
ن بود سامان بر گذشت و در طول مدتی که با شیال مشغول سخن گفت

روی مبل نشسته و با سری پایین افتاده و صورتی که از شدت 
کرد که حال ثریا زمانی که استرس عرق کرده بود به این فکر می



 

 

 WWW.98IA3.IR 378 نودهشتیا کاربر H.noora  _چشمهایشجنگل 

 

 شود؟ماجرا را بداند چه می

 :زیبا که تلفن را قطع کرد بر روی مبل نشست و گفت

 .قرار شد فکر کنن تا شب خبر بدن -

ع آنها نجابت ثریا شد، زیبا در تمام هر کس سخنی گفت و بحث جم
کرد تا به خیال خودش ثریا در مدت با آب و تاب از ثریا تعریف می

 !قلب پسرش جای باز کند

ی ثریا، همین که شیال تلفن را قطع کرد ثریا که تا کنون با در خانه
خونسردی ظاهری بر روی مبل رو به روی تلویزیون نشسته و با 

کرد با عجله از جای انش کشتی تماشا میای تخمه در دستکاسه
برخواست و همانطور که یک چشمش به صفحه تلویزیون و کشتی؛ 

 :اش بود گفتورزش مورد عالقه

 گفت؟چیشده مامان؟ زیبا خانوم چی می -

از میان سخنانشان کم و بیش متوجه شده بود فرد پشت خط مادر 
 .سامان است

ر بود سامان چه کسی است اخمی بشیال که به تازگی ثریا به او گفته 
 :ابرو نشاند و با چشم غره گفت

 به مراد دلت رسیدی ثریا خانوم اما دیر، حاال که پسره خیانت -
 .وتخوان بیان خواستگاری برای کرده می

ثریا با همان حالتی که سیخ بر روی مبل نشسته بود نگاهش را به 
 رفت؛ آب دهانش تلویزیون داد و ضربان قلبش به طور خودکار باال

  .هایش لرز خفیفی گرفتندرا با درماندگی و تعجب قورت داد و لب

رحمی پشت دست خود را بر اشک به چشمش نیشتر زد و او با بی
روی چشم هایش کشید تا همان اشک نداشته را هم پاک کند و بعد با 

 :لرزید گفتلحنی که بسیار می

 شما چی گفتین؟ -
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 :ای باال انداخت و گفتخراب ثریا شانهشیال بی توجه به حال 

کنم خواستی چی بگم؟ گفتم با تو و پدرت و شروین صحبت میمی -
  .و جواب و تا شب بهشون میدم

شت ثریا با غم ابرو در هم کشید و با اندوه تخمی را میان دندان گذا
 .هایش کردو صدای شکستن پوسِت تخمه را مهمان گوش

و به واقع که  ز او خواستگاری کرده استکرد که سامان اباور نمی
ی این خواستگاری را بدهد دانست اجازهباورش هم سخت بود. نمی

های مغزش میشد باعث یا خیر اما حسی قوی که همیشه مانع خواسته
 .ندهایش از هم فاصله بگیرشد بی اختیار لب

 .من مخالفتی با اومدنشون ندارم -

وش خود را یده است کمی سر و گکرد اشتباه شنشیال که گمان می
 :نزدیک ثریا برد و با اخم گفت

 چی؟ نشنیدم؟ -

 :ثریا با لحنی محکم گفت

گفت گفت بهش یه فرصت بده تا حرف بزنه، میلیلی همیشه می -
کنی نباشه. مامان من خیلی فکر شاید اون چیزی که تو فکر می

میتونم  ی زندگی برام سخته! تا کیکردم؛ من بدون سامان ادامه
 ازدواج کنم؟ اگر دلیلی نداشت بعد من بهش جواب منفی میدم و دیگه

 اسمش هم نمیارم. باشه؟

های در هم شیال که تا کنون جبهه سفت و سختی گرفته بود با اخم
 :پوفی کشید و با کمی نارضایتی سری تکان داد و زمزمه کرد

 !ختت کنهاگر دلیل موجهی نداشته باشه بهش بله نمیدیا نزار بدب -

 :ثریا با اطمینان سر تکان داد و لب زد

 .مطمئن باشید اجازه نمیدم -

 .ای داشته باشدو در دل دعا کرد ای کاش سامان دلیل قابل توجه
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اش پس از اینکه اندکی نشستند و سخن ی سرهنگ و خانوادهدر خانه
 .تر سامان ساز رفتن زد و آنها رفتندگفتند. برادر بزرگ

به عادت هر روز سرهنگ و زیبا برای استراحت کمی گذشت و 
 .رفتند و سارا و سامان که کنار هم نشسته بودند تنها شدند

 :سارا رویش را به سوی سامان گرداند و با استرس لب زد

ذارم اما سامان میشه بری باهاش حرف بزنی؟ باهاش قرار می -
 .بجای من تو برو

داشت و زیر نگاه سنگین سامان سری تکان داد و سارا تلفنش را بر
و پر اخم سامان به پرهام پیامی محبت آمیز داد و گفت که تصمیم 

 .اش با شروین را بهم بزندگرفته نامزدی

 .متن پیام این بود

ام و با شروین بهم بزنم، سالم عشقم من تصمیم گرفتم نامزدی »
 «ون عزیزم؟ای امروز با هم بریم بیرپایه

د و قرار بر این شد ساعت چهار عصر که پرهام پاسخ پیامش را دا
 .دقیقاً یک ساعت دیگر بود به مالقات یکدیگر بروند

قرار را سامان و سارا در پارکی بسیار خلوت گذاشتند تا کسی 
متوجه نزاع و درگیری احتمالی آنها نشود. پرهام خواسته بود به 

 .دآیدنبال سارا بیاید اما سارا قبول نکرده و گفته بود خود می

یکساعت به زودی سپری شد و سارا با استرس سامان را، راهی 
 .کرد

تواند باری از روی دوش سامان شاد بود از اینکه به این طریق می
از تمام مدتی که سامان به دیدار پرهام رفت هیچ  خواهرش بردارد.

گویم چرا که ساعات به شدت دردناکی بود، ساعاتی که پرهام نمی
شنید و تهدید مشاهده کرد و در آخر تهت تاثیر  کتک دید و تحقیر

ی آنها با بدنی آش و الش شده گفت که دیگر کاری با سارا همه
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نخواهد داشت. سارا در تمام این مدت به شدت نگران بود اما زمانی 
شود توانست نفس که سامان بازگشت و گفت او دیگر مزاحمت نمی

 .راحتی بکشد

وین و همسرش که از سر کار بازگشته در تمام این مدت شیال با شر
بودند سخن گفت و آنها هم موردی با آمدن آنها به خواستگاری 

اش دانست زمانی که شب زیبا با ذوق به خانوادهنداشتند. خدا می
اطالع داد سامان چه بسیار که خوشحال شد، مدام به فرصتی فکر 

گونه سرشار از کرد که ثریا به طور غیر مستقیم به او داده و اینمی
 .شدشادی می

قرار خواستگاری فردا شب شد و در تمام این مدت لیلی دنبال راهی 
بود تا بار دیگر شاهرخ را ببیند، دلش برای او تنگ شده بود و 

دوست داشت تحت هر شرایطی که شده او را ببیند و از طرفی برای 
برای لیل موجهی دکرد تا سامان اش هم دعا میثریا و خواستگاری

خواستگاری داشته باشد و کمی هم برای مراسم شیرین استرس 
 .داشت

فردا خیلی زود رسید و شب هم خیلی زودتر رسید و جالب این بود 
که شب خواستگاری ثریا با ازدواج شیرین یکی بود و ثریا نیز این 

دانست و اندکی برای لیلی که اکنون در مراسم بود نگران بود را می
دانست ممکن است در آنجا لیلی با آن مرِد خواستگار میچرا که 

 .مواجه شود

ین خانواده سامان حاضر و آماده راهی خانه خانواده ثریا شدند و چند
ها نشسته بودند و از مسائل مختلف دقیقه بعد همگی بر روی مبل

 :گفت واش را صاف کرد کردند تا اینکه سرهنگ گلویصحبت می

 .اصل مطلب بهتره که بریم سر -

ای به نگاه خیره سامان های ثریا سرخ شده بود اما توجهگونه
کرد و خود را به بیخیالی زده بود؛ البته که قلبش به شدت نمی
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کرد ای کاش اشتباه قرار فهمیدن حقیقت بود و هر لحظه آرزو میبی
 .متوجه شده باشد و هیچ خیانتی در کار نباشد

ازدواج سخن گفتند و بعد سرهنگ کمی در باره مسائل مربوط به 
 :رو به پدر ثریا گفت

هتشون و دید این دو تا جون برن و حرفآقای منتظری اجازه می -
 بزنن؟

 :آقای منتظری با تواضع سری تکان داد و با صدایی رسا گفت

 .ماست. ثریا بابا جان پاشوی ما هم دست شاجازه -

تاق خود که در ثریا از جای برخواست و مستقیم به سوی درب ا
ها و رو به روی آشپزخانه بود رفتند و پس از اینکه راهروی اتاق

هر دو وارد اتاق شدند سامان درب اتاق را باز گذشت و ثریا با 
 :صدایی سرد و طلبکار گفت

 .بفرمایید روی این صندلی بنشینید -

منظورش صندلی یاسی رنگ و دخترانه.ای بود که رو به روی میز 
 .جود داشتکامپیوتر و

سامان بر روی آن نشست و ثریا با طلبکاری بر روی تخت چوبی و 
داشت سنتی و به رنگ یاسی خود نشست، رنک یاسی را دوست می

خیال و با اخم هایی ثریا بی و اکثر وسایل اتاقش یاسی رنگ بودند.
 :در هم، گستاخانه به سامان خیره شد و گفت

 .خوامتوضیح می -

برای شنیدن حقیقت اما این را به هیچ عنوان  دادداشت جان می
 .دادظاهرش نشان نمی

 :سامان پوزخندی زد و با کمی غیض گفت

 دیر نیست واسه توضیح خواستن؟ -

 :ثریا اخم هایش را پر هم کشید و با کالفگی لب زد
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 .باشه هر چی تو بگی ولی فقط بگو -

 :سامان بی مقدمه لب از لب باز کرد و گفت

خیال من بشه ام. رفته بودم التماسش کنم تا بیبود، دختر داییفریبا  -
گفتم که به گریه افتاد و و بزاره به تو برسم! داشتم از عشقم به تو می

 !من برای دلداری دستش و گرفتم

ثریا با ناباوری تک خنده ناباوری زد و به صورتش دست کشید. 
با این وجود باز هم شد! اما توانست! نمی! نمیتوانست باور کندنمی

 ...بسیار از این حقیقت شاد بود و خوشحال

اش را به سختی از هم فاصله داد و با لکنت های به هم چسبیدهلب
 :گفت

 ..غ..میگ.ی؟تو...دار.ی..درو -

 :سامان با تأسف سر تکان داد و با محبت گفت

! ونیمثریا من دوستت دارم! اومدم اینجا تا برای همیشه کنار هم بم -
دونه تو کی هستی و الزم هم نیست بدونه، فوقش بعد از مادرم نمی

 .گیم اما اگر نگیم هم عیبی ندارهعقد و عروسی بهش می

 :هایش روان شد و با درماندگی پچ زدای اشک از چشمثریا قطره

سامان چرا من به حرفت و توضیحاتت گوش ندادم؟ میشه من و  -
تش و گرفتی درست نبوده اما ببخشی؟! هر چند کار تو هم که دس

 .دونم بخاطر من بودهمی

 :ند به چپ و راست تکان داد و گفتت -سامان سرش را تند

من هیچ دلخوری ازت ندارم، فقط بیا یه بار دیگه عشقمون و  -
 .بسازیم

 .ثریا لبخند قشنگی زد و با حرفی که گفت سخن سامان را تایید کرد

 !خیلی دوستت دارم -

 :شاد شد و با خنده چشمکی زد و گفت سامان عمیقاً 
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رو  منکه بیشتر خانوم! فقط لطفاً االن که داریم میریم سریع بله -
 .بگو و من و بیش از این منتظر نذار

 :ثریا با لبخند بدجنسی گفت

 .خوامچقدرم که شما کم رویی! من چند روز وقت می -

و اجازه  هایشدانست با لجبازیگفت. همین حاال هم که میدروغ می
توضیح ندادن به سامان چه روزگار تلخی را برای خود رقم زده بود 

خواست با تلف کردن وقتشان بیش غمگین بود و به هیچ عنوان نمی
 .از این بدتر شود

خور شد اما به روی خود نیاورد سامان با اینکه کمی از سخن او دل
دند و با و با لبخند از جای برخواستند و از راهروی کوچک گذر کر

ها نشسته گذر از آن، سالن کوچک خانه و دیگران که بر روی مبل
ن آبودند در رأس نگاهشان قرار گرفتند. زیبا با لبخند نگاهش را به 

 :آمدند دوخت و گفتدو که زیادی به هم می

 دهنمون و شیرین کنیم؟ -

های در هم قالب شده اش دوخت ثریا با خجالت نگاهش را به دست
 :و گفت

 .هر چی بزرگترا بگن من مخالفتی ندارم -

ی ثریا فهمید که خیانتی در کار نبود با شادی لب شیال که با این گفته
 :زد

 !پس مبارکه -

اش را فراموش کرد و دانست اگر خوریلجمع دست زد و سامان د
خواهد تنها برای حرص دادن او ثریا گفته که برای جواب وقت می

 .بوده است

تر بود و جهزیه کاملی داشت و آن شب بین سامان و ثریا تک دخ
ثریا هم صیغه محرمیتی خوانده شد و باز هم انگشتر نشانی که این 
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 .بار در دستان ثریا نشست

اگر چه کمی عجیب، اما قرار بر این شد عقد و عروسی شروین و 
سارا و سامان و ثریا با یکدیگر و همان یک ماه دیگر برگذار شود 

 .ن را با هم انجام دهندو کارهایشا

ود و ثریا از ته دل شاد بود و نگرانی برای لیلی را هم از یاد برده ب
کرد مقابل نگاه تیز مردمان در عروسی شیرین موجه لیلی سعی می

 .و آرام به نظر برسد

رفت و دو نفر از این حاال همه چیز در این خانواده خوب پیش می
  .ی رسیده بودندبختهای پر ماجرا به وصال و خوش زوج

سرنوشِت بعضی از افراد تلخ بود و فرزام هم جزو همان افراد بود 
و سهمش از عشق تنها حسرت شد و اینکه از دور خوشبختی صبا 

را با همسرش ببیند و از لبخند او ِبخندد. حاال سرنوشت فرزام 
چیزی جز غرق شدن در کارهای کثیف اردشیر نبود و این یعنی 

 .احساسی که توسط صبا مرده بود پایان عشق و

تر باقی حاال تنها محمد و ملیکای مظلوم و شاهرخ و لیلی مظلوم
 شود؟ها چه میمانده بودند و باید دید عاقبت این

محمدی که جدیدا در نمایشگاه ماشینی مشغول به کار شده بود و 
شاهرخ ریز حرکات او را زیر نظر داشت و تا به حال خطایی از 

ان ه بود. ملیکا با محمد ارتباطی نداشت اما دورادور در جریاو ندید
 .های او بودفعالیت

هایش کمتر شده بود اما مصرانه در جواب ملیکا باز کابوس
اصرارهای شاهرخ که مبنی بر مراجعه به روانشناس بود پاسخ 

دهم که تو گفت که زمانی اینکار را انجام میداد و میمنفی می
 .ازدواج با محمد به من بدهیرضایتت را برای 

های بسیاری متحمل شده بود، ملیکا دختری بود که در زندگی سختی
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او از نامردی به نام فرزام ضربه خورده بود و هنوز آن را هضم 
نکرده بود که پدر و مادرش که برای خوب شدن حال او به مسافرت 

قابل رفته بودند تصادف کردند و او آتش گرفتن ماشینشان را در م
 .هایش دیده بودچشم

داد تا در زمان اش را انجام میشاهرخ کارهای عقب افتاده کارخانه
تاب این بود که مناسب به خواستگاری لیلی برود، اگر چه قلبش بی

هیچ مشغله اش نوشته شود اما دوست داشت بینام لیلی در شناسنامه
کرد رها میها را کاری به خواستگاری لیلی برود و ای کاش مشغله

 .کرددگی استفاده میهای گران بهای زنو از فرصت

شاهرخ و لیلی هم همانند آن  باشد که طعم وصال را محمد و ملیکا و
مانند فرزام بی بهره نمانند؛ اما باز همزه کنند و  -دو زوج دیگر مزه

 .هم کسی جز خدا از سرنوشت دو زوج باقی مانده اگاه نیست

*** 

عروسی شیرین و خواستگاری ثریا بود با  دیشب که همان شب
های اندکی که داشت برای لیلی بسیار خوش گذشت و وجود سختی

 .او حقیقتا از سر و سامان گرفتن دختر عمویش شاد شد

 لیلی بهانه مورد نظر برای دیدار با شاهرخ را پیدا کرده و امروز
رفت تا میقرار بود به خرید برود آن هم برای چه؟ عجیب بود اما 

برای شاهرخ پیراهن مردانه و سفیدی به جبران پیراهنی که از او 
 .خونی کرده بود بگیرد

دانست برای اجازه گرفتن به پدر از صبح استرس گرفته بود و نمی
رفت اما دلیل به بازار و مادرش چه بگوید؟ با ثریا به بازار می

به آنها دروغ خواست د و از طرفی نمیدانست چه بگویرفتن را نمی
بگوید. ساعت حوالی یازده ظهر بود و رضا هنوز از سر کار باز 
 نگشته بود که لیلی به آشپزخانه و نزد شکوه که در حال آشپزی بود

 .ردکی شرِک معروف شده هایش را همانند گربهرفت و چشم
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هایش را هم میزد شکوه که به سوی او بازگشت در عین حال که پیاز
 :بر ابرو نشاند و با حالتی جبهه گیر گفت تا نسوزد اخمی

 هات و اینطوری مظلوم کردی؟خوای که چشمچی می -

س لیلی چند ثانیه متعجب نگاهش کرد و بعد با حالتی نزدیک به التما
 :تند گفت -تند

خوام به شما دروغ بگم و از مامان بخدا من دختر خوبیم و نمی -
ت، مامان من به دروغ نیس دونید و احتیاجطرفی شما راز من و می

خوام برم برای آقا شاهرخ یه هدیه بخرم یه پیراهن مردونه باور می
کنین زیاد بخاطر حسم بهش نیست چون که جدا از احساسم اون 

هایی که کرده اجازه خیلی به ما لطف کرده پس لطفاً و بخاطر لطف
 .بدید با ثریا برم و براش اون هدیه رو بگیرم

هایش شد و چند ای گرد شده خیره لیلی و التماسهشکوه با چشم
ها را به اتمام برساند اما لیلی ای منتظر ماند تا شاید این التماسدقیقه
کرد، انقدر پشت هایش را بسته بود با لحن مظلومی خواهش میچشم

سر هم سخن گفت که شکوه عصبانی شده جیغ بلندی کشید و با خشم 
 :غرید

ی بکن لیلی سرم و خوردی بس که حرف خوابرو هر غلطی می -
 .زدی

هایش را باز کرده بود با هیجان، انگار که جهانی لیلی که حاال چشم
 :را به او داده باشند خودش را در اغوش شکوه انداخت و گفت

  !قدر ماهی قربونت بشمعاشقتم من که این -

 هایی کش آمده شمن اینکههای شکوه شد و او با لبخنده مهمان لب
 :کرد گفتلیلی را از خود جدا می

 کنی؟ی احساساتی! من بهت اجازه دادم با بابات چیکار میدختره -

لیلی که حاال کمی بادش خوابیده بود پوفی کشید و با چشم هایی 
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 :مظلوم گفت

 یعنی مامان شکوه من حاضر نیست برای دخترش کاری انجام بده؟ -

ر واقع او دختر دن اینکه داش با به یادآوردخترش را که گفت چهره
 :شکوه نیست درهم شد و شکوه که این را دید بدون فکر گفت

 .مامان شکوه حاضره واسه دختر خوبش هر کاری انجام بده -

 و بر روی دختر خوبش بسیار تاکید کرد. انگار که دنیا را به لیلی
داده باشند شادی مهمان قلبش شد و این مهمانی مستقیم بر روی 

 .تأثیر گذاشت و آنها کش آمدندهای لب

 شکوه که خوشحالی لیلی را دیده بود قلبش آرام گرفت و برای شادتر
 :کردن او گفت

تونید بعدازظهر با ثریا برید ست میدخترم االن ساعت یازده -
 .بیرون و منم با پدرت حرف میزنم

اش لیلی با شادی نزدیک شکوه شد و بوسه محکمی بر روی گونه
 :ا صدای نسبتاً بلندی گفتنشاند و ب

 !عاشقتم که اینقدر خوبی مامانم -

ای بر سر لیلی گذاشت و لیلی با عجله به سوی شکوه با خنده بوسه
 اتاقش رفت تا با ثریا تماس بگیرد و هم نتیجه خواستگاری دیشب را

دیگر به بازار بروند. شماره ثریا را بپرسد و هم از او بخواهد با یک
هایش ای بعد صدای بسیار سرخوش و شاد ثریا گوشگرفت و ثانیه

 .را جال داد

 سالم بر دوست خوشگلم! الهی من قربونت بشم خوبی؟ -

 لیلی از صدای شاِد ثریا فهمید خواستگاری دیشب نتیجه خوبی داشته
 :پس به همین خاطر با خنده و شادی گفت

 !تریمن که خیلی خوبم ولی اینطور که معلومه تو خوب -

ی ماجراهای دیشب را جزء به بلند و بی مهابا خندید و همه ثریا
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های افتاده شاد بود و جزء برای لیلی تعریف کرد، لیلی از اتفاق
زمانی که پس از بسیاری حرف زدن خواسته با هم بازار رفتن را 

هایش را بر روی هم فشرد و بر زبان آورد ثریا با شرمندگی پلک
 :گفت

همه  که یک ماه دیگه عروسی و عقدمون با دونیشرمنده آبجی می -
و دنبال کارها و دعوت و اطالع دادن به فامیلم. راستی عروسی 

 شیرین چیشد؟ اذیت که نشدی؟

 :خوری گفتلیلی لبخند مهربانی زد و بدون دل

عیبی نداره خوشگلم دشمنت شرمنده! خودم تنها میرم. عروسی  -
 .نشدمشیرین هم خداروشکر خوب بود و نه اذیت 

ز اثریا با اینکه شرمنده بود اما نتوانست با لیلی همراه شود و پس 
 .مدت دیگری سخن گفتن تلفن را قطع کردند

لیلی تلفن را که قطع کرد بالفاصله نگاهش را به ساعت بسیار 
کوچک و ساده مشکی که به دیوار رو به روی تختش وصل بود 

 داد ابروهایش خود بهدوخت و با دیدن ساعت که دوازده را نشان می
خود باال پریدند و فکر کرد یعنی یک ساعت با ثریا سخن گفته 

 است؟

از جای برخواست و باز هم نزد شکوه رفت و کمی با هم حرف 
دقیقه ظهر رضا آمد و شکوه رضا را برای  ۱۴:۱۱زدند. ساعت 

تاق اینکه لیلی به بازار برود راضی کرد و لیلی برای آماده شدن به ا
 .رفتخود 

ی جالبی بود و او به عنوان یک بانوی بیست برایش تنها رفتن تجربه
شد باید این و دو ساله که یک فروردین بیست و سه ساله می

 .داشتها را میتجربه

هایی با رنگ تیره و ماسکی سه بعدی و کلفت حاضر شد و لباس
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برای کرونا زد. چادرش را بر سر کشید و پس از خداحافظی با 
 .و رضا سوار بر اسنپی شده بود که با او تماس گرفته بود شکوه

مسیر خیلی زود سپری شد و لیلی حاال در پاساژهای بزرگ و 
خواهد پیدا کند، همچنان مشغول زد تا آنچه را که میکوچک قدم می

هایش ورقهکهای ای که سر آستینگشتن بود که پیراهِن سفید مردانه
 .ک بود توجهش را جلب کردمحو خاکستری داشت و بسیار شی

درون مغازه رفت و از فروشنده خواست آن پیراهن را برایش 
بیاورند، زمانی که قیمت را فهمید به شدت جا خورد اما با اینکه 

ارزید. سایز داد باز هم میهایش را میگران بود و باید تمام پول
دانست و چشمی حدس زده بود که کدام سایز شاهرخ را نمی

شود. پیراهن را با وجود گران بودنش خریداری کرد و اش میاندازه
با خیال راحت از مغازه بیرون آمد تا کمی در پاساژ گشتی بزند، 

پاساژ به شدت شلوغ بود و هر از گاهی افراد به یکدیگر تنه 
زدند اما لیلی از ابتدای آمدنش سنگینی نگاهی را احساس کرده می

خیال گشتن درون بازار ی شد که بیبود؛ آنقدر از آن سنگینی عصب
هایی کمی درهم کنار خط عابر پیاده ایستاد تا چراغ شد و با اخم

تر بر روی زمین و قرمز شود و بتواند عبور کند اما پسری انطرف
ای که جلوی یک مغازه بود نشسته و مستقیم به رو به رو زل زده پله

ال پیش او رفته بود. لیلی احساس کرد پاهایش سست شد و قلبش حا
کرد که او حاال کالفه از ندیدن است، باید بود. مدام به این فکر می

شتافت و به عنوان شخصی که این درد را را چشیده به یاری او می
 .همین کار را هم کرد

کمی نزدیکش شد و با لبخند کنارش نشست و با لحن پر آرامشی 
 :گفت

 تونم کمکی بهتون بکنم؟می -

کرد ن پسر ترحم نبود، لیلی با آن پسر همدردی میاحساسش به آ
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دانست. پسر که صدای لیلی را شنید چرا که به خوبی درد او را می
هایش باال پرید و سرش را به سوی لیلی برگرداند و با از ترس شانه

 :ترس گفت

 !ترسمگید من میزنید نمیجونم؟ چرا یهو حرف می -

لیل بارندگی که در آن وجود هوا نیمه ابری بود و زمستان به د
 .داشت فصل مورد عالقه لیلی بود

 :لیلی با شرمندگی لبش را گاز گرفت و گفت

 .وای ببخشید آخه فکر کردم حضورم و احساس کردید -

پسر خنده ای کرد و بدون اینکه مردمک هایش را به لیلی بدوزد 
 :گفت

 بجی؟آدارید  نه بابا من اصالً تو این دنیا نبودم. حاال جانم امری -

تونم کمکتون کنم؟ خواین؟ میخواستم بپرسم کمکی چیزی نمیمی -
 !دونم االن شاید ناراحت بشین اما باور کنید قصدم ترحم نیستمی

 :پسر ابروهایش را در هم کشید و گفت

 نه آبجی. نیاز مالی ندارم فقط شکست عشقی خورده بودم خواستم -
 وکه دیدم اگر بر لب پله بشینم  بر لب جوی بشینم و گذر عمر ببینم

 !گذر مردم و ببینم هم خوبه

 .الم او باز اصرار به کمک کردکتوجه به طنز لیلی بی

 .کنمکنم! کمکی هست بگید کوتاهی نمیبخدا من درکتون می -

قلب لیلی برای پسرک نابینا در حال آتش گرفتن بود! مدام به این 
های گرد و لوم با آن چشمظکرد حیف نبود که این پسرک مفکر می

 ها بود نتواند چهره خود را ببیند؟ای که شبیه کارتونکبامزه قهوه

هایش را باال آورد و همین که نگاهش به چشم های پسر مردمک
 :جنگلی و صورت قشنگ لیلی افتاد با لحنی کشیده گفت

جوون چشارو! آقا من غلط کردم بهت گفتم آبجی! مرحم دِل بی  -
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 !ترین کمکهی خوشگله؟ باور کن این بزرگقرارم میش

 :های لیلی به گردترین حالت ممکن در آمد و با سردرگمی گفتچشم

 چی؟ مگه نابینا نیستید؟ -

ای کرد و در حالی که دفترچه کوچک و خودکاری که پسرک خنده
داشت بدون اهمیت به سوال لیلی همیشه همراه خود داشت را برمی

 :گفت

که  رو دیدم شکست عشقیم از یادم رفت! تو از اونماصالً ببین تو  -
 !تریخوشگل

لیلی جا خورده و خجالت.زده از جای برخواست تا از آن پسرک 
 :دور شود اما پسرک با عجله از حای برخواست و گفت

  دی کنارم؟خواستی که اومهی کجا؟ مگه من و نمی -

 دت خشمهایی که از شاش بازگشت و با چشملیلی با خشم به سوی
 :درشت شده بود گفت

طفاً من خواستم کمکتون کنم حاال هم که خیلی سالم به نظر میاید ل -
 .خیال من بشیدبی

ذر گپسر خواست به دنبالش بیاید اما لیلی با عجله از خط عابر پیاده 
کرد و همین که پسرک هم خواست به دنبالش برود چراغ سبز شد و 

 د و لیلی از خیابان رد شد. دوستماشین ها با عجله به راه افتادن
 !داشت با آفتابه آب میوه بخورد اما اینگونه ضایع نشود

توانست تاکسی بگیرد و برود از خیابان که رد شد با وجود اینکه می
 .اما دوست داشت در پیاده رو های خلوت کمی قدم بزند

برد و تمام با لذت قدم میزد و از دیدن اطراف و مردم لذت می
تفاوت باشد، کرد که نسبت به آن سنگینی نگاه بیرا هم می تالشش

های شخصی را پشت خود احساس کرد، کمی دیگر که راه رفت قدم
عرق سردی از کمرش جاری شد و ضربان قلبش به اوج خود 
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رسید، در یک تصمیم آنی با شدت به سوی عقب برگشت اما کسی 
یه به رو به رویش نبود! آب دهانش را با ترس قورت داد و چند ثان

که بدون هیچ عابری بود چشم دوخت و بعد با ترس نزدیک خیابان 
 شد؟رفت و دستش را برای تاکسی بلند کرد اما مگر تاکسی پیدا می

ای ایستاد اما هیچ خبری نشد و هنوز هم در پیاده رو چند دقیقه
خبری از شخصی نبود لیلی با خیال راحت سرش را به سوی خیابان 

ها توهمی بیش نبوده؛ هنوز و خدا را شکر کرد که صدای قدم گرداند
ای از افکارش نگذشته بود که گرمای وجود شخصی را در ثانیه

پشتش احساس کرد و با ترس به عقب چرخید و به عقب چرخیدنش 
همزمان شد با جیغی که از شدت وحشت کشید. مردی سیاه پوش و 

اش کید. پالتوی بلند و پالستیقد بلند در فاصله کمی از او ایستاده بو
کرد و اینکه صورتش را با ماسک سیاه ترس را در دل لیلی القا می

ا و کالهی سیاه پوشانده بود سبب میشد به او حس بدی پیدا کند، تنه
هایی اش در دید لیلی بود، چشمهای مشکیهای یخی با مردمکچشم

هایی را چشممرموز که لیلی حاضر بود قسم بخورد تا کنون چنین 
 .ندیده است

هایش آن را پوشانده بود باال برد و لیلی با مرد دستش را که دستکش
ترس قدمی به عقب برداشت، دستکش را گوشه ماسک گذاشت و آن 

را به شدت پایین کشید و چهره بامزه و ِگرَدش به همراه دماغ 
ای رنگ گوشتی که در کنار دماغش گوشتی و خال کوچک و قهوه

  .های لیلی قرار گرفتر مقابل چشمبود د

 ناخودآگاه نگاه ترسان لیلی به نگاهی متعجب تبدیل شد و چهره مرد
شد که لیلی لبخندی بزند. با اینکه حس قدر بامزه دیده میبرایش آن

د بدی نسبت به مرد داشت اما آن را به کناری راند و همراه با لبخن
 :مهربانی که زد گفت

 جان؟کاری داشتید پدر  -
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های افتاده بر مرد سن باالیی داشت و این را از چین و چروک
صورت سفیدش حدس میزد و برای همین بود که به او پدر جان 

ای هم خمیده نشده بود شباهتی گفت، البته که قد بلند او که حتی ذره
گونه گفت، اندام الغری داشت به پدرهای پیر نداشت ولیکن لیلی این

آمد و سبب شده بود که تناقض زیبایی دش نمیو این به صورت گر
 .پدید بیاید

 :هایی شرارت بار گفتمرد لبخنِد مرموزی زد و با پوزخند و چشم

قدر به او پسر، شاهرخ نزدیک نشو! اون خواستم بهت بگم اینمی -
کنه! این کنه! اون قلب و روحت و نابود میبرات دردسر درست می

 !یه هشداره

 :ه شدت گرد شد و با لکنت و، وحشت گفتچشم های لیلی ب

 ت.و..کی...هس.ت.ی؟ -

مرد قدمی به لیلی نزدیک شد و با نیشخند اما لحن مهربانی که 
 :تضادی عجیب را پدید آورده بود گفت

آشنا که به خیلی چیزها آگاهه. به زودی میام سر وقتت یه آشنای نا -
 !برای طلب حاللیت

ن لحظه ماشین شاسی بلند و تماماً لیلی خواست حرفی بزند اما هما
 مشکی مقابل پای لیلی و مرد ترمز کرد و مرد با همان نیشخند سوار

 .بر ماشین شد و به سرعت از لیلی دور شد

ای درمانده و مبهوت گونه نیمه باز ماند. چند دقیقهدهان لیلی همان
 زهمانجا ماند و به خیابانی نگاه دوخت که لحظاتی پیش ماشین مرد ا

دانست ارتباط آنجا گذر کرده بود. مغزش انگار رد داده بود و نمی
 .آن مرد را با خودش پیدا کند

اش شناسد و این سبب سردرگمیدانست آن مرد از کجا او را مینمی
هایش را از کرد تا همه سوالشده بود. دوست داشت مرد را پیدا می
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 .خود بر جای بگذاردآنکه نشانی از پرسید اما او رفته بود بیاو می

های ذهنش ادامه داد و نگاه شاید نیم ساعت همانجا ماند و به مشغولی
پر تعجب مرد را به جان خرید تا اینکه تاکسی مقابل پایش ترمز 

کرد و او با تنی سست سوار ماشین مرد شد و تمام راه را فکر کرد 
ی و فکر کرد و فکر کرد و تصمیم گرفت اتفاقات امروز را با کس

اش سراغی از او در میان نگذارد و صبر کند تا مرد طبق وعده
 .بگیرد

آن روز به خانه رفت، بدون اینکه از اتفاقات افتاده با کسی سخن 
بگوید. شب پس از خوردن شام کاغذ کادوی کرمی رنگی که طرح 

های کوچک و بزرگ بر روی او بود برداشت و جعبه کاغذ دیواری
ای از اتاقش گذاشت ختی کادو کرد و گوشهپیراهن را با مشقت و س

ی دیدن او به دیدار شاهرخ تا فردا با ملیکا تماس بگیرد و به بهانه
 .هم برود و پیراهن را هم به او بدهد

ذوق عجیب و بسیاری برای دیدن و دادن پیراهن به شاهرخ داشت و 
 .دوست داشت زودتر فردا برسد تا پیراهن را به او بدهد

 آن پهلو به این پهلو شد و از شدت هیجان خوابش نبرد، تمام شب از
اذان صبح را که دادند از جای برخواست و پس از خواندن نمازش 

و دعا کردن برای به سرانجام رسیدن این عشق توانست پلک بر 
 .روی هم بگذارد و کمی بخوابد

*** 

هایش خوش لبخندی که حاصل صحبت با ملیکا بود بر روی لب
 .لبم ماالمال از هیجان بودنشسته و ق

 سالم ملیکای خوشگلم خوبی؟ -

 :ملیکا لبخند زیبایی بر لب نشاند و با مهر گفت

 مرسی تو چطوری دختر؟ -
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 :لیلی لبخندی زد و از اعماق لبش زمزمه کرد

 !عالی -

ای مقابل ی فیروزهملیکا که از شادی او شاد شده بود بر روی کاناپه
 :شاهرخ نشست و گفت

 شده یادی از من کردی بی معرفت؟چی  -

 :ا اخم ظریفی گفتبهایش را جمع کرد و لیلی لب

خوام بیام دیدنت. خونه خواستم بگم میمن همیشه به یادتم! می -
 هستی؟

ملیکا با شادی جیغ خفیفی کشید که شاهرخ با اخم نگاهش کرد و 
 :ملیکا محض ضایع نشدن لبخند ژکوندی زد و گفت

 .فرستم دنبالتشاهرخ و میآخ جون! پس من  -

 :اش را پشت گوش انداخت و گفتبا دستپاچگی موهای فرفری

 .زیزمعها ملیکا؛ خودم میام ه اینکار و نکنین -نه -

یر غملیکا باز هم اصرار کرد و لیلی انکار کرد تا اینکه ملیکا خیلی 
 :منتظره گفت

 .االن گوشی رو میدم به شاهرخ به خودش بگو -

ه خواست مخالفت کند صدای خششی آمد و بعد صدای لیلی همین ک
 :شاهرخ در گوشی پیچید

 .خوام تو زحمت بیفتی نداریم! میام دنبالتسالم. نمی -

 :لیلی خواست چیزی بگوید که شاهرخ با جدیت گفت

 م عادت کنی خانوم، تا وقتی من هستم چرا تاکسی؟ک -باید کم -

 :لیلی عمیق لبخند زد و گفت

 .ک ساعت دیگه منتظرتون هستم قربان! خداحافظپس من تا ی -

 .و بعد از شنیدن خداحافظ شاهرخ تماس را قطع کرد

ساعت چهار عصر بود و لیلی به پدر و مادرش گفته بود به دیدن 
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 .شدرود و حاال باید حاضر میملیکا می

ای پوشید و ماسک سفیدی همانند همیشه مانتو شلوار شیک و ساده
ا ربود و مانتو سیاه و شالش هم سیاه بود. چادرش  زد. شلوار لی آبی

اش کادو را درون ی چرم مشکیبر سر کرد و پس از برداشتن کوله
اش را به دست گرفت. تمام این کارها بدون آنکه آن گذاشت و گوشی

 .آرایشی بکند چهل و هشت دقیقه طول کشیده بود

زیر نگاه از اتاق خارج شد و پس از خداحافظی با پدر و مادر، 
جا سنگین و پر خنده مادرش راهی حیاط شد تا دقایق باقی مانده را آن
بگذراند. همین که در حیاط را بست نگاهش به سطل آشغالی که 

 .درون حیاط بود افتاد و خاطرات روزی که از هویت خود آگاه شد

 چه روز سختی بود، هنوز هم قلبش با به یاد آوردن متن نامه فشرده
مانی که پدر و مادرش او را دوست نداشتند و برایش میشد اما ز

 کرد؟ارزش قائل نبودند چه می

در گیر خاطرات گذشته ناگهان باز آن مرِد عجیب و سخنانش 
های او را باور نکرده ای حرفی شاهرخ به یادش آمد. ذرهدرباره

کرد! شاهرخ او را دوست داشت و لیلی به عشق بود و باور هم نمی
دانست که محال ممکن است شاهرخ موجب بود! لیلی میاو مطمئن 

 !نابود شدن احساساتش باشد

صدای بوق ماشین را که شنید با عجله همه چیز را فراموش کرد و 
با ذوق به سوی درب حیاط رفت و آن را باز کرد. شاهرخ به 

کرد. لیلی با انرژی و ماشینش تکیه داده و با لبخند به او نگاه می
 :دیکش شد و گفتمهربانی نز

 .سالم آقا -

آقا را کمی کشید و شاهرخ با دلتنگی نگاهش کرد! لیلی پشت چشمی 
 :نازک کرد و با خنده گفت
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 .هات و درویش کناهی آقا چشم -

 شاهرخ مردانه خندید و درب ماشین را برای لیلی باز کرد، لیلی با
کرد سوار شد و شاهرخ درب را نگاهی که عشق از آن چکه می

 .بست و بعد خود سوار شد

از  اینبار مشکی نپوشیده بود و علت این پدیده این بود که چندین ماه
های ها و حالفوت پدر و مادرش گذشته بود و روانشناسی که کابوس

داد گفته بود باید برای بهتر شدن روحیه ملیکا را به او گزارش می
 .اریهای تیره را کنار بگذملیکا تو هم لباس

سفید و شلوار اسپرت مشکی نشسته بود، تیشرت عضالت  تیشرت
داد و حسابی دختر کشی شده بود؛ تکه بازویش را به خوبی نشان می
اش بر روی پیشانی اش ریخته بود و ای از موهای لخت و مشکی

کرد های شاهرخ را اذیت میقلب لیلی برای آن تکه مو که چشم
 .رفتمی

 :فتخواست آهنگی بگذارد اما لیلی گ

  میشه آهنگ نذارید؟ -

 :شاهرخ چشمکی زد و با تکان دادن سرش گفت

 .هر چی بانو بگه -

 :لیلی عمیق لبخند زد و گفت

 !پس من میگم باید برام بخونین -

 :شاهرخ جا خورده نگاهش کرد و گفت

 بخونم؟ -

 :لیلی با قلدری سر تکان داد و گفت

 .خونینخوام بدید؟ میمگه هر چی من بگم انجام نمی -

شاهرخ که دقایقی بود ماشین را به راه انداخته بود آن را کناری 
 :پارک کرد و خیره در نگاه لیلی گفت
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 خوای بخونم؟چرا می -

خوام صداتون و گوش کنم! این یکی از آرزوهامه که صداتون می -
 .و گوش کنم

هایش را از هم فاصله داد و شروع کرد به شاهرخ ناخودآگاه لب
 .همینه عشق از راغبخواندن 

 کردم عاشقت نمیشمخیال می -

 اگه نگات کنم یکم

 دیدمیه روز تو خوابمم نمی

 واسه تو جونمم بدم

 دلم یه کاری کرده با غرورم

 هام تا از تو دورمکه مثل بچه

 شورمکه وقتی میری بغض رو از چشام می

و زد و د -های لیلی بر روی صورت با احساس شاهرخ دوچشم)
 (ترین دختر دنیا بوداین بود که در این لحظه لیلی عاشق حقیقت

 دلت یه لحظه واسه من نمیشه

 میدونم تقصیر تو نیست همیشه

 اونی که مال قلبته دیر عاشقت میشه

 برههمینه عشق خوابت نمی

 گذره شکنجه آورهازت نمی

 همینه عشق یه حس دلهره

 که میگی با خودت نباشه بهتره

♫♫♫ 

 این فقط یه لحظه ستکردم خیال می

 تموم میشه اگه برم
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 دلم یجوری مونده توی چشمات

که برده خواب رو از سرم)شاهرخ با عشق نگاهش را به لیلی 
ها بر روی خواند و کلمهدوخته بود و هر کلمه را از اعماق قلبش می

 کردند(قلب لیلی خانه می
 دلم یه کاری کرده با غرورم

 مهام تا از تو دورکه مثل بچه

 شورمکه وقتی میری بغض رو از چشام می

 دلت یه لحظه واسه من نمیشه

 میدونم تقصیر تو نیست همیشه

 اونی که مال قلبته دیر عاشقت میشه

 برههمینه عشق خوابت نمی

 گذره شکنجه آورهازت نمی

 برههمینه عشق خوابت نمی

 گذره شکنجه آورهازت نمی

 همینه عشق یه حس دلهره

 ت نباشه بهترهکه میگی با خود

♫♫♫ 

های لیلی جاری به پایان که رسید ناخودآگاه چند قطره اشک از چشم
قدر قلبش برای آن مرد رفت که کاری را انجام داد که شد و آن

دانست بعد ممکن است به شدت خجالت بکشد و یا در نزد خدای می
 .خود شرمنده شود

ردن کشیده ر گهایش را به دوخود را به سوی شاهرخ کشید و دست
ای که از شدت احساساتش بود ای او قفل شد و با گریهو عضله

 :سرش را بر روی سینه ستبر شاهرخ گذاشت و گفت

  !خیلی دوستت دارم! عاشقتم -
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دادند باز هم حاضر نبود در آن لحظه اگر به شاهرخ دنیا را هم می
 کرد!لیلی را از دست بدهد و تنها به خاطر او پشت به تمام دنیا می

با عشق دست.هایش را به دور کمر او حلقه کرد و سرش را بر 
اش بود گذاشت و زیر لب زمزمه روی سر لیلی که بر روی سینه

 :کرد

 !تو آرزوی محال قلب منی -

اش همانند شهِد عسل زیر زبان لیلی مزه شد و از شدت شیرینی گفته
شوق از اش لبخند زد و از او جدا شد و چند قطره اشک شیرینی

هایش جاری شد! شاهرخ لبخند مهربانی نثار لیلی کرد، با چشم
اش برداشت و های لیلی را از روی گونهای از اشکانگشتش قطره

 !بر روی دستش بوسید

 :لیلی بین گریه لبخند زد و باز زیر لب گفت

  !تصمیم گرفتم از این به بعد جمعت نبندم -

 :شاهرخ لبخند نابی زد و گفت

 !طور که دوست داری باهام حرف بزنهر  -

اش را با او بیشتر کرد و به صندلی خود تکیه داد اما لیلی فاصله
شاهرخ همچنان به او خیره بود و محو شده بود در نیم رخ زیبای 

 :او! لیلی در آخر طاقت نیاورد و با خنده گفت

 !جونم؟ کاری داری؟ راه بیفت االن ملیکا ناراحت میشه -

 :نه سرش را تکان داد و گفتشاهرخ خمصا

صبر کن به صورت رسمی زنم بشی اون وقت ببینم جرأت داری  -
 !بیای یه بغل بکنی و بری

لیلی با خجالت خندید و مشت محکمی در شکم او زد که شاهرخ آخ 
نمایشی گفت و با خنده خم شد. لیلی که از خجالت در حال آب شدن 

 :گفتبود نیم نگاهی به سوی شاهرخ انداخت و 
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 !حقتونه! نه...چیزه...یعنی حقته -

فراموش کرده بود که قرار بود شاهرخ را جمع نبندد و حاال 
اش را اصالح کرده بود. شاهرخ با خنده محکم لپ او را کشید جمله

 :و گفت

 !هر چی تو بگی -

و بعد ماشین را به راه انداخت. لبخند بر لب هر دوی آنها بود و 
ر دو شاد هله های دور هم قابل دیدن بود! شان از فاصشادی چشمان

و خوشحال بودند و لیلی با اینکه از در آغوش گرفتن شاهرخ 
کشید اما باز هم قلبش شاد بود اما چیزی که آزارش خجالت می

های خدایش عمل داد این بود که باز هم ناخواسته بر خالف گفتهمی
ق آنقدر زیاد بود یرینی این عشی آزارش بود، شکرده بود و این مایه

 .که لیلی را به رفتارهایی وادار کند که از او بعید است

مسیر طی شد و به عمارت هم رسیدند و ملیکا و لیلی از هر دری 
ی پررنگ سخنان ملیکا انتظارش برای این هم حرف زدند اما نقطه

 .بود که شاهرخ خواستگاری محمد را قبول کند

م گرفت با شاهرخ حرف لیلی با شنیدن سخنان ملیکا تصمی
اش را گذاشته بود تا در راه بازگشت به او بدهد چرا که هدیه  بزند.

آمد چون لیلی و ملیکا به اصرار ملیکا، در خانه فرصتی پیش نمی
 .رفتنددر اتاق ملیکا می

دو ساعتی آنجا ماند و در آخر وقت رفتن فرا رسید و باز هم 
بر ماشین شدن و راه افتادن خداخافظی از ملیکا و رامسین و سوار 

 ...آن

اش سوار ماشین که شدند و از عمارت که بیرون زدند لیلی که کوله
را بر روی پاهایش گذاشته بود، زیپ آن را باز کرد و بسته را از 

درون آن بیرون کشید؛ توجه شاهرخ که به بسته جمع شده بود 
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آن بسته برای  ابرویی باال انداخت و منتظر ماند تا لیلی توضیح بدهد
چیست و لیلی در حالی که بسته کادو پیچ شده را به سوی شاهرخ 

 :گرفت گفتمی

 !به جبران پیراهن سفیدی که ازت خونی شد -

 :شاهرخ لبخند متعجبی زد و با مهربانی بسته را از او گرفت و گفت

 !مرسی خانوم کوچولو! واقعاً انتظارش و نداشتم فرفری -

نگاهش کرد و بعد با حالتی بین تعجب و خنده لیلی چند ثانیه هنگ 
 :گفت

 فرفری؟ با منی؟ -

 :شاهرخ سری تکان داد و با خنده گفت

دونی چقدر موی فرفری دوست دارم! بس که عاشق موهاتم! نمی -
  !خیلی جذابن

قلب لیلی از اینکه شاهرخ موهایش را دوست داشت ماالمال از 
 :شادی شد و صادقانه گفت

 !موهام و دوست دارید خوشحالم که -

دیه همنم خوشحالم که تو برام وقت گذاشتی و به یادم بودی و برام  -
 .گرفتی

نظیر را در قلب اش آرامشی بیلیلی محجوب خندید و و نوای خنده
 :مرد به وجود آورد، کادو را به سوی لیلی گرفت و گفت

 میشه برام بازش کنی؟ -

 به باز کردن پوش کادو کرد ولیلی سری تکان داد و با لبخند شروع 
پس از اینکه کامل باز شد جعبه را به سوی شاهرخ گرداند و 

رنگی که بر شاهرخ به محض دیدن پیراهن سفید از پس تلق بی
 :گذاری گفتروی جعبه نصب بود با سپاس

 !خیلی قشنگه! ازت ممنونم کوچولو -
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 :لیلی با تواضع سر تکان داد و گفت

ه! اوم...فقط امیدوارم اندازه باشه چون خوشحالم خوشت اومد -
 .چشمی اندازه گرفتم

 :شاهرخ سرش را تکان داد و گفت

 .امهحسم بهم میگه اندازه -

لیلی سکوت کرد و با تردید لب باز کرد تا موضوع ملیکا را بگوید 
اما باز آن را بست. چند بار با کالفگی این کار را تکرار کرد و 

 :شاهرخ سوالی گفت

 .هست بهم بگو هرچی -

 :ند گفتت -ج کرد و در آخر تندکهایش را کمی لیلی لب

ی چرا اجازه نمیدی محمد آقا بیاد خواستگاری ملیکا؟ ملیکا خیل -
 !دوسش داره

 :با جدیت گفت هایش را درهم کشید وشاهرخ اخم

 ملیکا فرزام رو هم دوست داشت! اون خیلی احساساتیه و اشتباه -
میدم همه چیز انقدر چی نگفتم اما االن اجازه نکنه! دفعه قبل هیمی

  !زود تموم بشه و باید مطمئن بشم محمد دوستش داره

 :لیلی ابروهایش را باال انداخت و با آرامش گفت

درسته ملیکا خیلی ضربه خورده و حاال خیلی ضعیف شده و یه  -
تونه اون و نابود کنه! حق با توعه که نگران ضربه دیگه می

ستی اما نذار ازت رونده بشه! نزار فکر کنه قصد خواهرت ه
آزارش و داری. بازم ازش حمایت کن و همراهش باش. طبق 

های ملیکا که اون رو هم شما بهش گفتین محمد االن چند وقتی گفته
هست که توی نمایشگاه ماشین مشغول به کاره و خب این یه گام 

داره که  دوستقدر ملیکا رو برای رسیدن به ملیکاست. اون این
 !کشه، تو حق داری اما نشو مانعبخاطرش انقدر سختی می
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شاهرخ در فکر فرو رفت و لیلی که تاثیر سخنانش را احساس کرده 
 :بود ادامه داد

 اگر تو به محمد اجازه پیشروی ندی ملیکا روز به روز با دوری -
از محمد حالش بدتر میشه! اون خودش به من گفته اگر محمد به 

 تگاریش بیاد میره پیش روانشناس، تو با این کار درمان ملیکاخواس
 .اندازیرو هم عقب می

های لیلی چنان با اخم مشغول رانندگی بود و به حرفشاهرخ هم
 .کردگوش می

قدر از ملیکا و محمد گفت که شاهرخ زمانی که مقابل خانه لیلی آن
 :لیلی ایستاد گفت

 !کنمفکر میحرفای تأثیر گذاری زدی! بهشون  -

 :لیلی لبخندی زد و گفت

لطفا هم فکر و هم عمل کن. من دیگه میرم، خیلی از دیدنت  -
 .خوشحال شدم! امیدوارم پیراهن انداره باشه؛ خداحافظ

شاهرخ خداحافظی زیر لب زمزمه کرد و تا زمانی که لیلی از 
 را ماشین پیاده شود و به داخل خانه برود منتظر ایستاد و بعد ماشین

 .به راه انداخت

*** 

 :اردشیر نگاه پر اخمش را به فرزام دوخت و با تشر گفت

 شون؟االن تو زیر زمین بردی -

 :فرزام با سری که به زیر افتاده بود گفت

 .بله قربان -

اردشیر از پشت بزرگ و مشکی خود برخواست و فرزام را که رو 
خود از  به روی درب ایستاده بود با دستش به کناری ُهل داد و

چهارچوب در بیرون رفت و فرزام هم به دنبال اردشیر راهی شد. 
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هر دو از راهروی اتاق ها بیرون آمدند، مسیری به همین منوال 
گذشت و آنها از عمارت بیرون آمد و بی توجه به سرسبزی و گل 

های اطراف به سوی درب زیر زمین که در گوشه حیاط قرار 
 .داشت رفتند

های مشکی و اندام الغری داشت و اکثرا لباساردشیر قد بلند 
اش به هیچ عنوان به باطن کثیفش پوشید و چهره بامزهمی
  !خوردنمی

اش معمولی فرزام اما قدی متوسط و اندامی ورزشی داشت و چهره
اما جذاب بود و چیزی که کمی در ذوق بیننده میزد قوز واضح و 

 .اش بودآشکار بینی

ه رسیدند اردشیر به سوی فرزام بازگشت و مقابل درب زیرزمین ک
 :گفت

مونی و هر وقت فرهاد اومد میای و بهم اطالع میدی تا همینجا می -
 .برم پیشش

 .چشم قربان -

ی زیر زمین را باز اردشیر بی هیچ حرفی درب رنگ و رو رفته
ها که رسید دست های سیمانی پایین رفت و به پایین پلهکرد و از پله

و با لمس دست سردش به پریز سفید المپ را روشن کرد دراز کرد 
و حاال محیط سرشار از نور شده بود. همان مسیر را مستقیم رفت، 

کمی که رفت محیط گردی که کف آن سیمان بود و در اطرافش 
ای رنگ قرار داشت و بر روی هر چندین صندلی چوبی و قهوه

 .نمایان شد ها طنابی قرار داشتکدام از صندلی

پنج صندلی در اطراف زیر زمین بودند و دوتای آنها پر بود و زن 
ها بسته و صورت هر دو سرشار از خون و مردی بر روی صندلی

 .بود
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ها و چهره نابود شده از شدت کتک مرد آثار سوختگی دیده در دست
شد و زن اما نسبت به مرد آسیب کمتری دیده بود و شاید می

 ...علتش

این وضع آنها زد و اگر چه دیدن زن در ان  اردشیر تک خندی به
تر شد و با رد اما کمی نزدیکدار میاش را خدشهوضع کمی روحیه

 :خطاب به هر دوی آنها که حالشان بسیار بد بود گفت صدای بلندی

عد بِهلو. دیر وقت بود سراغی ازتون نگرفته بودم اما از این به  -
به زودی چند تا هدیه عالی قول میدم زود به زود بهتون سر بزنم، 

 !هم براتون دارم

فرزام که کنار درب زیر زمین به دیوار تکیه داده بود و در فکر 
فرهاد و نزدیکی جدیدش به اردشیر بود با شنیدن جیغی زنانه و 

هایش کمی باال پریدند اما تعجب پشت بند آن فریادی مردانه شانه
 چند ماهی بود که همین نکرد چرا که این فریادها برایش عادی بود،

آش و همین کاسه بود. اردشیر یک روانی بود و فرزام دلش به 
شدت به حال آن زن و مرد که این بال بر سرشان آمده بود 

کرد و سوخت! وای به حال کسی که اردشیر را ناراحت میمی
 !اندفرزام حدس میزد آن زن و مرد اردشیر را ناراحت کرده

ا تبه صدای فریادهای دردآلود آن دو گوش سپرد ده دقیقه تمام فرزام 
اینکه درب بزرگ عمارت توسط دو بادیگاردی که آنجا بودند باز 
 .شد و فرهاد سوار بر موتور گران قیمت و مدل باالیش نمایان شد

هرکسی به این راحتی اجازه ورود به این عمارت را نداشت اما 
ا ترین بود و حتی او رفرهاد به دلیل وفاداری که داشت مورد اعتماد

 .کردندهنگام ورود بازدید بدنی هم نمی

های زیر زمین پایین رفت و بی فرزام به محض دیدن فرهاد از پله
 :آنکه وارد آن محیط گرد شود بلند گفت
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 .رییس آقا فرهاد اومدن -

اردشیر که مشتش را باال برده بود تا بر صورت مرد بکوبد آن را 
حرفی انگار نه انگار که دو نفر را به شدت پایین آورد و بی هیچ 

کتک زده است تنها خاک احتمالی بر روی لباسش را تکاند و از 
زیر زمین بیرون آمد و فرزام هم پشت او شروع به حرکت کرد. 

زد  فرهاد که تا کنون تا نیمه راه رسیده بود با دیدن اردشیر لبخندی
 :ی دور گفتو از همان فاصله

 .سالم آقا -

دشیر لبخندی بر لب نشاند و نزدیک هم که شدند ضربه ای بر ار
 :ی پهن مرد کوبید و گفتشانه

های خوش اومدی! اگر همینطور خودت و بهم ثابت کنی مسئولیت -
 .بیشتر و سنگین تری مثل قاچاق مواد مخدر رو به تو میسپرم

خوام صد می»فرهاد در دل بسیار اندوهگین شد و با خشم غرید:
اما در ظاهر لبخند اطمینان بخشی زد و « اه نسپاری مردک!سال سی

 :با شادی ظاهری گفت

 .کنم قربانتمام تالشم و برای جلب اعتماد شما می -

 :چهره اردشیر سرخوش شد و با شادی گفت

 .بریم که یه چیزی بخوریم -

های سلطنتی و با یکدیگر راهی داخل عمارت شدند و بر روی مبل
و به دستور اردشیر، خدمتکار عمارت برایشان  مشکی سالن نشستند

نوشیدنی آورد و باز به آشپزخانه و جایگاه همیشگی خود در این 
 :عمارت رفت. فرهاد لبخندی بر لب نشاند و اردشیر گفت

ام در کارهام به خوبی داره پیش میره و پس از عملی کردن نقشه -
ور مهاجرت شکاش به خارج از مورد اون دختره لیلی و خانواده

 .کنممی
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فرهاد لبخند اجباری بر لب نشاند و با کمی کنجکاوی که سعی داشت 
 :آن را مخفی کند گفت

قدر اذیتش هنوزم نفهمیدم این دختر چه جسارتی کرده که این -
 !کنیمی

 :اردشیر پوزخند زهرآگینی زد و با نفرت و خشم گفت

رهاد! فروانی میشم گیره همیشه وقتی یاد گذشته تو ذهنم جون می -
گیره! هر چقت یاد حرصم زیاد و زیاد تر میشه و قلبم آتیش می

تر میشم تا هر چه زودتر لیلی و شاهرخ و ملیکا گذشته میفتم مصمم
 .رو به خاک سیاه بشونم

 :فرهاد تلخند دردناکی زد و گفت

دونی اون دختر لیلی، چقدر شون ندادی! میتو تا حاال هم کم عذاب -
دونی چقدر حالش با تحقیرهای من های من عذاب کشید؟ میقیربا تح

 بد میشد؟

ای از محتوای درون لیوان را خورد و اردشیر پوزخندی زد و ذره
 :گفت

 ناراحتی از اینکه اون زمان بهت چهل میلیون دادم تا فقط اون -
 دختر و با تحقیرهات آزار بدی؟

به چپ و راست فرهاد کمی خودش را باخت و با عجله سرش را 
 .تکان داد

  !نه ناراحت نیستم -نه -

ای از نوشیدنی را نوشید و از اردشیر سرش را تکان داد و جرعه
 .هایش را بر روی هم گذاشتپذیر آن چشمخنکی دل

اش را فرزام که باالی سر اردشیر و پشت میل ایستاده بود گلوی
 :صاف کرد و سوالی گفت

 قربان؟ -
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 :روی میز گذاشت و گفت اردشیر لیوان را بر

 .بنال -

خواستم بدونم من کی باید لیلی رو کنم اما میببخشید جسارت می -
 بدزدم؟

وی راردشیر انگشتش را باال آورد و با اشاره به فرزام فهماند که بر 
مبل بنشیند، فرزام طبق آنچه که اردشیر خواسته بود بر روی مبل 

 :نشست و اردشیر گفت

ه عاشق شاهرخ شده چون هر روز دارن به هم شواهد نشون مید -
تر میشن و بیرون میرن، میرم و یه سری حقایق رو براش نزدیک

رسه تا کنم تا یه مدت عذاب بکشه و بعد نوبت به تو میروشن می
 !هر سه تاشون و بیاری پیشم

د فرزام مطیعانه سر تکان داد و فرهاد لحظاتی کنار آنها نشست و بع
و لحظاتی بعد در حالی که سوار بر موتور خود  از جای برخواست

 :گفتت خط میشد خطاب به مرد پشاز آنجا دور می

کنم و به زودی قراردادهایی که برای قاچاق بسته رو پیدا می -
 .تون میدمتحویل

*** 

های کوچک درون سالن نشسته بود که ملیکا تماس لیلی بر روی مبل
استگاری را داده است و گرفت و به او گفت شاهرخ اجازه خو

داند چقدر آیند. خدا میخانواده محمد فردا شب به خواستگاری می
لیلی شاد شد و پس از قطع تماسش با ملیکای زیادی پر ذوق به 

هام فکر کردید و به سالم. ممنونم که به حرف»شاهرخ پیامی با متن 
 .داد« نتیجه مورد نظر رسیدید.

او تماس گرفت و لیلی که با شکوه و شاهرخ که پیام او را دید با 
ها نشسته بودند و رضا رو به روی تلویزیون و بر روی مبل
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کردند کمی ُهل شد و خیره در نگاه موشکافانه تلویزیون تماشا می
 :پدر و مادرش گفت

 .اوم آقای کایدانه -

و بعد بدون توضیح دیگری با عجله دورن اتاق خود رفت و تماس 
 .را برقرار کرد

 سالم عزیزم! خوبی؟ -

 :لیلی با هیجان و شادی گفت

 سالم مرسی ممنون تو خوبی؟ -

 .ام شدهام! پیراهن هم اندازمن که عالی -

 :قلب لیلی شاد شد و با سرخوشی گفت

 .دوای خدا رو شکر. نمیدونی چقدر ملیکا از موافقتت شاد شده بو -

 .امیدوارم تصمیم درستی گرفته باشم -

بیند، سرش را با تأکید تکان داد و شاهرخ او را میلیلی انگار که 
 :گفت

 !البته که تصمیم درستی گرفتی -

 کمی دیگر هم با یکدیگر سخن گفتند و بعد لیلی با استرس تلفنش را
 .بر روی تخت گذاشت و به سوی درب اتاق رفت و آن را باز کرد

 :کردند و لیلی گفتشکوه و رضا سوالی و منتظر نگاهش می

 .اش بوداست بگه پیراهن اندازهخو -

 :ا تشر گفتبهایش را در هم کشید و رضا اخم

ات رو باهاشون کم کن! اون روز فقط بخاطر اینکه لیلی رابطه -
هزینه عملت و پرداخت کرده بود اجازه دادم باهاش بری بیرون اما 

  !از این به بعد از این خبرا نیست

ش مقابل پای او زانو زد درهایش را جمع کرد و نزدیک پلیلی چشم
 :و گفت
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دونم فهمم اما مطمئن باشید من میهاتون و میبابا بخدا نگرانی -
 .کنمدارم چیکار می

 :رضا سری به نشانه تأسف تکان داد و گفت

 .کنیواقعا امیدوارم بدونی داری چیکار می -

*** 

های ساعت تصمیم گرفته بودند گذشت و عقربهروزگار به تندی می
 .ندگی لیلی و شاهرخ را زودتر به ویرانی برسانندز

مراسم خواستگاری ملیکا با وجود جو متشنجی که داشت انجام شد و 
 ملیکا در همان دور اول بله را داد و باز هم مراسِم عقد و عروسی

دیگر که زمانش دوم اردیبهشت گذاشته شد. ملیکا مدیریت قسمتی از 
 به نامزدش محمد سپرد و از شاهرخ کارخانه را که متعلق به او بود

خواهش کرد کار را به او هم یاد بدهد و شاهرخ که حاال سعی 
هایش نسبت به محمد را کناری بگذارد سخن ملیکا را کرد بدبینیمی

 .پذیرفت

بیست و یک بهمن خیلی زود رسید و در تمام این مدت دو عروس و 
شان را انجام سیدو داماد با هم خوش بودند و کارهای عقد و عرو

دادند و رابطه شاهرخ با محمد در حد عالی رسیده بود و رابطه می
قدر با شاهرخ با لیلی چیزی فراتر از عشق شده بود، آنها آن

دیگر خوب بودند که در طول روز چندین بار با یکدیگر تماس یک
  .گرفتندمی

 اش مشغولحاال که در تاریخ بیست و یک بهمن لیلی و خانواده
حاضر شدن بودند تا به عروسی بروند. لیلی در اتاقش مشغول 
آرایش کردن بود که تلفنش زنگ خورد و نام شاهرخ بر روی 

 .صفحه نمایان شد

های لیلی را زینت داد و با شادی به محض دیدن نام لیخند عمیقی لب
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و عجله به سوی درب اتاقش رفت و پس از بستن آن تماس را 
 .برقرار کرد

 خوبی؟سالم  -

 :رف کش آمدند و با شادی گفتهای لیلی به دو طلب

 !دلم خیلی تنگ شده لم! تو چطوری؟سالم من عالی -

 :شاهرخ ریز خندید و با عشق گفت

 .بینیماز دل من خبر نداری! عیبی نداره امشب هم و می -

 :لیلی لبخند زد و گفت

  .مگه مختلطه؟ شما جدا ما جدا -

 تونستیم هم و ببینیم هوم؟مختلط نیست اما شاید  -

هایش کشید و لیلی با کمی کنجکاوی رژ لب سرخ را بر روی لب
 :گفت

 .نگو که منظورت اینه قایمکی هم و ببینیم -

 .اتفاقاً دقیقاً منظورم همینه -

 :لیلی با خنده گفت

 دیوونه شدی؟ کسی ببینه چی؟ -

 .بگمو بهت  خوام یه حرف مهمبینه! بعدشم اونجا میکسی نمی -

هایش را جلو لیلی که حاال کنجکاوی در حال دیوانه کردنش بود لب
 :داد و گفت

 .خب االن بگو -

 :ای زد و گفتشاهرخ تک خنده مردانه

خوای بدونی یک ساعت بعد از شروع نوچ االن نمیگم اما اگر می -
 .مراسم توی محوطه باغ منتظرتم

نجکاوی لیلی بر لیلی خواست اعتراض کند اما موبایل قطع شد و ک
جا ماند که ماند. شروین و سامان باغی را برای عروسی کرایه 
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ها در طبقه اول شد، خانمکرده بودند و مراسم در آنجا برگزار می
 .بودند و آقایان در طبقه دوم

هایش گفته ثریا دیشب بسیاری با لیلی سخن گفته بود و از هیجان
هشت شب که زمان بود. همه چیز خیلی زود گذشت و به ساعت 

تر شدند و لیلی، رضا و شکوه با شروع مراسم بود نزدیک و نزدیک
رفتن به   ماشیِن ساینا، که متعلق به صاحب کار رضا بود و برای

 .مراسم امانت گرفته بود راهی باغ شدند

ها پیاده شدند و زمانی که رسیدند ماشین را در کنار انبوه ماشین
ف سرشار از گل و درخت و بادکنک وارد باغ بزرگ شدند. اطرا

های بسیاری که بود و با اینکه هوا تاریک شده بود اما چراغ و المپ
 .درون باغ وجود داشت سبب روشن شدن فضا شده بود

وارد عمارت که شدند راهرویی وجود داشت که رو به روی در 
و بر « هاخانم»ورودی در دیگری نیز بود که بر رویش نوشته بود 

رفت نوشته بود های پله ها که احتماال به طبقه باال میدهروی نر
ا رضا در طبقه باال رفت و شکوه و لیلی وارد در شدند و ب« آقایان»

هایی رو به رو شدند که در وسط ها و زنسالنی سرشار از بادکنک
 .رقصیدندمی

 ولیلی با چشم اطراف را گشت و با دیدن ملیکا که از پیش آمده بود 
 .ای نشسته بود به شکوه گفت به آنجا بروند و آنها هم رفتندهبر گوش

 کنار ملیکا رفتند و با هم سالم و احوال پرسی کردند و بر روی یک
ه و میز نشستند؛ لیلی با دیدن ملیکا متوجه شده بود که شاهرخ هم آمد

 .افتادمدام به یاد قرارش با او می

یکا و لیلی از هر دری لها و دامادها بیایند متا زمانی که عروس
ای که نسبت به محمد گفت از عشق و عالقهحرف زدند. ملیکا می

رفت و پیشرفت بسیاری هایی که نزد روانشناس میداشت و از جلسه
 .را در خود احساس کرده بود
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گفت از رابطه محمد و شاهرخی که با هم خوب شده بود و از می
. نیم ساعتی به همین زدذوقش برای مراسم ازدواج خودش حرف می

آمد ها آمدند و به همه خوشها و دامادمنوال گذشت تا اینکه عروس
 .شان جای گرفتندگفتند و بعد بر روی جایگاه

های پر درخشید، نگاهثریا بسیار زیبا شده بود و در کنار سامان می
کرد و سارا و شروین هم ها را خیره میشان به یکدیگر چشمعشق

 .آن دو نداشتنددست کمی از 

درخشید و شروین عاشقانه مواظب نو سارا پا به پای ثریا می
 .عروس خود بود

رفت و هر چهار نفر آنها به اوج همه چیز به خوبی پیش می
ها کمی نشستند و بعد که مجلس را خوشبختی رسیده بودند، داماد

 .ترک کردند

ا هم لیلی تصمیم گرفت کمی پیش دوست خود برود و همین کار ر
انجام داد، از جای برخواست و از به سمت جایگاه عروس و داماد 

 .رفت و کنار ثریا بر روی صندلی داماد جای گرفت

 :ثریا با خنده چشمی زد و گفت

 چطور شدم؟ -

 :کرد گفتلیلی عمیق لبخند زد و در حالی که او را براندازد می

 .عالی! ان شاءهللا قسمت منم بشه -

ن اینکه حاال باید به عنوان عروس سر سنگین و متیثریا بی توجه به 
 :بود پقی به زیر خنده زد و گفتمی

 !نکه شاهرخ حسابی دلت و بردهشنوم! مثل ایهای جدید میحرف -

 .ودبلیلی از هوش و شاهرخ به ثریا گفته بود و او از این ماجرا آگاه 

تصمیمی تونم! حاال بیخیال میگم که بالخره چه بدون اون نمی -
 خواید به مامان سامان اینکه تو کی هستی رو بگید؟گرفتید؟ می
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 :لبخند ثریا محو تر شد و گفت

دونی این تفکر مادر سامانه و من تصمیم گرفتیم بهش نگیم! می -
خوام با گفتن بهش اوقات خودم و سامان و تلخ کنم. ما با هم نمی

 !خوشبختیم و مهم همینه

سخن او را تایید کرد و ثریا خواست چیزی لیلی با تکان دادن سرش 
 .بگوید که صدای اهمی آمد

لیلی از جای برخواست و ثریا نیز همراه با او برخواست. چهره 
دخترکی که رو به رویشان بود به شدت برای لیلی آشنا بود اما به 

 .آورد که او را کجا دیده استیاد نمی

 :تر گفتثریا لبخند مصنوعی به روی دخترک پاشید و دخ

 واومدم بازم بگم خوشبخت باشید! خوشحالم که هم و دوست دارید  -
 .ون نشدمتر هم هستم که مانع عشقتخوشحال

 :لرزید سر پایین انداخت و گفتثریا لبخندی زد و با صدایی که می

 !من و ببخش فریبا جان -

لبخند فریبا عمیق و واقعی بود، انگار که برای این لبخند بسیار 
 .کرده بود و حقا که حاصل تالشش خوب بودتالش 

 تو هیچ تقصیری نداری! من سامان و فراموش کردم و حاال واقعاً  -
کنم و حتی ازش ممنون هم هستم! به عنوان یه برادر بهش نگاه می

 .تر بودن و یاد دادازش ممنونم بخاطر لطفی که کرد و بهم قوی

ریا ثکیست و به یاد آورد که نام فریبا که آمد لیلی تشخیص داد که او 
شاپ بود همین فریبا گفته بود زنی که با سامان آن روز در کافی

ا ربود. ثریا باز لبخند زد و فریبا بی هدف سری تکان داد و جایگاه 
 .ترک کرد و به سوی صندلی که بر روی آن نشسته بود رفت

 :فتلیلی و ثریا باز هم بر جای خود نشستند و لیلی با کنجکاوی گ

 ...فریبا بود؟ همون دختری که -
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 :ثریا حرفش را قطع کرد و با لبخند گفت

 !آره همونه. امیدوارم خوشبخت بشه -

زد نلیلی با لبخند سر تکان داد از کنار ثریا بلند شد و باز سر میز 
بقیه رفت. لحظاتی آنجا نشست و حاال زمانی رسیده بود که با 

 :کا و مادرش دوخت و گفتشاهرخ گفته بود، نگاهش را با ملی

 من میرم بیرون کمی هوا بخورم. باشه؟ -

 :گفت وهایش را کمی در هم کشید شکوه اخم

 .زودی بیای -

ه لیلی سری تکان داد و ملیکا با لبخند رفتنش را شاهد شد، شاهرخ ب
روند و او با شنیدن این او گفته بود به زودی به خواستگاری لیلی می

ه بود! شاهرخ و لیلی به واقع که زوج عاشق و خبر به شدت شاد شد
شدند. لیلی با استرس مانتو و شال و چادرش را از درون زیبایی می

 .اتاقی که مخصوص لباس عوض کردن بود برداشت و بر تن کرد

کرد اگر کسی لرزید و مدام فکر میهایش از شدت استرس میدست
 وو با دیدن بیرون  ببیند چه؟ با پاهایی لرزان از خانه بیرون آمد

 .محیط سرسبز اطراف، ناخواسته لبخندی بر لب نشاند

ای از باغ که کمی در حیاط چرخ زد و شاهرخ را دید که در گوشه
دید زیادی نداشت ایستاده و به آسمان خیره بود، لیلی با لبخند 

 :نزدیکش شد و گفت

 .سالم آقای پر دردسر -

اش به شدت آرایش کردهشاهرخ نگاهش را به لیلی دوخت، چهره 
 .کردره میها را ناخواسته خیدلنشین بود و چشم

 :محو شده در صورت او لب زد

خواستم اینطوری ببینمت و بهت دردسرش برای این بود که می -
بگم پس فردا بعد از ظهر ساعت سه یا همون پونزده هر طور که 
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 .شده باید بریم بیرون

 :های او گفتمت دوم حرفقس های لیلی مبهوت شد و خطاب بهچشم

 !چرا؟ من به مامانم اینا چی بگم؟ من دروغ نمیگم -

 :شاهرخ با لبخند سرش را کج کرد و کمی ملتمس گفت

دونم خانومم ولی قول میدم این آخریش باشه که بدون اطالع می -
 .ریم بیرونها میخانواده

ا لبخند زیر زبان لیلی خودی نشان داد و او ب« خانومم»شهد کلمه 
 :گفت

فقط آخری! بخدا من از دروغ بدم میاد! اما مجبورا بهشون میگم -
 .برای بهتر شدن حال ملیکا، باهاش میرم بیرون

 :شاهرخ لبخند مهربانی زد و گفت

 !ببخش -

 .لیلی محجوبانه خندید

ترین شخص روی ها! انگار که مظلومچه مظلوم نمایی در میاری -
 .دیدار به من التماس کنی زمینی که مجبوری بخاطر یه

 نیستم؟ -

 :لیلی باز هم خندید و با شیطنت گفت

خوره مظلوم باشی؟ به هیچ عنوان. به کجای تیپ و چهره تو می -
مگه با همین زبونت خودت و مظلوم جلوه بدی، منم که گول همین 

 .زبونت و خوردم دیگه

یا امیدوارم همیشه گول زبونم و بخوری، در اون صورت که دن -
 !مال من میشه

هایی را شنیدند، او که حاال لیلی خواست چیزی بگوید که صدای قدم
بسیار دستپاچه شده بود حرفش را از یاد برد و به جای آن گفت با 

 :عجله گفت
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 .خب دیگه من میرم تا کسی نیومده، خداحافظ -

ل شاهرخ با لبخند سر تکان داد و لیلی با عجله از حیاط گذشت و داخ
 .شد عمارت

ای مواجه شد که برایش عجیب دلنشین بود و داخل که شد با صحنه
 .هایش نشاندلبخند زیبایی را بر لب

دو عروس و دو داماد وسط بودند و میهمانان اطراف را خالی کرده 
رقصیدند و آهنگ عطر بهار ٓارون بودند، دو زوج با یکدیگر می

شان نگاه عاشقانه تر کرده بود وهایشان را تکمیلافشار هم شادی
 .باعث به وجد آمدن مهمانان شده بود

 !عطر تو بوی بهاره چشماتم جاذبه داره»

 فکر کردی تازه رسیدم من یه قرنو با تو دیدم

 خوش به حالم تورو دارم وسط این همه آدم شدی یارم

 !من که تنها کسیم که تورو یک ثانیه تنها نمیذارم

 شعر : مهرزاد امیرخانی

 …ده ی من گریه و خنده ی منآرامش آین

 .…تاج سر قلب منی عشق برازنده ی من

 !حاال که خوشبختی باهام واسه خدا دست بزن ای جان ای جانم

 آرامش آینده ی من گریه و خنده ی من

 ملودی : آرون افشار

 …تاج سر قلب منی عشق برازنده ی من

 !حاال که خوشبختی باهام واسه خدا دست بزن ای جان ای جانم

 !مثال محو تو باشم محو اون چشمای معصوم

 …کافیه بگی تو گوشم یه دوست دارم آروم

 …دیگه دردی نمیمونه چرا قلبت نگرونه خدا که عاشقمونه

 …آرامش آینده ی من گریه و خنده ی من
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 تنظیم قطعه : معین راهبر

 تاج سر قلب منی عشق برازنده ی من

 !ای جان ای جانمحاال که خوشبختی باهام واسه خدا دست بزن 

 …آرامش آینده ی من گریه و خنده ی من

 …تاج سر قلب منی عشق برازنده ی من

«حاال که خوشبختی باهام واسه خدا دست بزن ای جان ای جانم !  

───┤ ♩♬♫♪♭ ├─── 

 

هایی که ثریا و آن شب همه چیز به خوبی گذشت. در پس تمام سختی
هایی سند ازدواج و قلبسامان کشیدند عشقی شیرین برایشان ماند و 

به هم پیوند خورده. برای شروین و سارا هم همین بود؛ سارا برای 
قضیه پرهام بسیار استرس کشید و پاداشش شروین شد و شروین 

 .برای قضیه لیندا بسیار استرس کشید و پاداشش سارا شد

ها که تنها از دور هایی را که تحمل نکرد! چه مدتمحمد چه سختی
تر شد و پاداش تمامی غانی را دید و هر لحظه عاشقملیکای دا

ملیکا را بگو؛ ملیکایی که در یک سال چه   صبرهایش ملیکا شد.
بالها که بر سرش نازل شد و باز هم پاداشش لبخند بر روی 

 .هایش و محمد شدلب

کرد، درست است که او هم عاشق بود اما او فرزام اما فرق می
رفت. آیا این عدالت است که فرزامی که ناجوانمرد بود و پاداش نگ

دلی را عاشق کرده و بعد به بدترین شکل ممکن خورد کرده به صبا 
رسید؟ معلوم است که عبادت نیست. برای صبا هم عدالت نبود می

کرد چرا که صبا دارای روح پاکی بود و که با فرزام ازدواج می
 .همسری با روح پاک و عاشق هم نصیبش شد

های افتاده در زندگی آنها به خوبی و خوشی به اتمام قحاال اتفا
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رسیده بود و تنها لیلی و شاهرخی مانده بودند که گویا سرنوشت 
 .شان را بدهدقصد نداشت پاداش

*** 

ار بالخره روز مالقات آن دو فرا رسید و لیلی به بهانه رفتن به دید
ر ه بود را بملیکا حاضر شد. شاهرخ پیراهنی که لیلی به او هدیه داد

تن کرد، شعف خاصی در وجودش بود و این حاصل دیدار با لیلی 
 .بود

سوار بر ماشینش شد و دنبال لیلی رفت و لحظاتی بعد لیلی در 
کرد حال لیلی زیاد خوب ماشین کنارش نشسته بود. احساس می

 .نیست از همین رو از او پرسید

 حالت خوبه عزیزم؟ -

ت و زبانش را خیلی کوتاه بر لیلی نگاهش را به شاهرخ دوخ
کرد اما به اش کشید، سرش به شدت درد میهای خشک شدهلب

 :روی خود نیاورد و گفت

 .آره خوبم -

شاهرخ لبخندی زد و خداروشکری زمزمه کرد و نفهمید با همین 
در طول مسیر لیلی هیچ  زمزمه چه بالیی بر سر قلب لیلی آورد.

لیلی را دیده بود هیچ نگفت.  نفهمید و شاهرخ هم که حال غریب
 .محل انتخابی شاهرخ دریاچه چیتگر بود

مسیر خیلی زود گذشت و آنها خیلی زد پیاده و به دریاچه نزدیک 
شدند. لیلی با دیدن دریاچه لبخنِد سردی زد، سرد شده بود و هیچ 

فهمید. جمعیت زیادی در اطراف بودند و شاهرخ اطمینان خاطر نمی
 .شنودمثبتی که میداشت از جواب 

نگاهش را به نیم رخ لیلی دوخت و لیلی که تا کنون به دریاچه با 
عزمت خیره شده بود با حس سنگینی نگاه شاهرخ، سرش را به 
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 .سوی او برگرداند و منتظر نگاهش کرد

پیراهن انتخابی لیلی بر تن شاهرخ خوش نشسته بود و لیلی باز هم 
 بود اگر چه به سردی، اما لبخند با دیدن پیراهنی که بر تن شاهرخ

 .زده بود

ای را از های جنگلی لیلی کرد و جعبهشاهرخ نگاهش را قفل چشم
درون جیبش برداشت و ضمن باز کردن درب آن، حلقه را به سوی 

 .لیلی گرفت

کرد قلبش هر زدند و احساس میهای لیلی ناباوری را فریاد میچشم
 .لحظه در حال له شدن است

ن چه شد؟ شاهرخ در مقابل آن حجم از جمعیت مقابل چشما دانیمی
 :لیلی زانو زد و خیره در نگاه او با عشق لب زد

 !کنی؟با من ازدواج می -

قلب لیلی آتش گرفت و سوخت و خاکستر شد! ناخودآگاه بود که او 
هم بر روی دو زانو فرود آمد و رو به روی شاهرخ نشست. 

را طاقت نیاورد که خم شد و مقابل  زانوهایش آن حجم از درد و غم
هایش را اشک براق کرده بود دیدگان شاهرخ فرود آمد. جنگل چشم

کرد اما راهی جز شکستن این مرد و نگاه خیره مردم را احساس می
های جذاب شاهرخ مقابل دیدگانش بود دستش را نداشت. حاال چشم

او را با بست و دراز کرد و همانگونه که درب جعبه حلقه را می
هایش را از هم باز کرد و خیره در نگاه مشتاق کرد، لبدست رد می

 :شاهرخ او را ویران کرد

 !کنمنه! ازدواج نمی -

های شاهرخ با ناباوری از هم فاصله گرفت و خنده ناباوری کرد. لب
هایش اشتباه شنید کرد؟ احساس کرد گوشگفت؟ ازدواج نمیچه می

 :که باز گفت
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 چی گفتی؟ -

 :لیلی اگر چه سخت اما قلبش را زیر پاهایش له کرد و گفت

فهمی؟ من هیچ از تو خوشم نمیاد! ازت متنفرم! ازت بدم میاد! می -
 !خوام باهات ازدواج کنمنمی

های شاهرخ جا خوش کرد، از ای ناباور که بر روی لبباز هم خنده
کرد خورد و احساس میجای برخواست؛ سیبک گلویش تکان می

 .سوزدقلبش می

 ...روغ نمیگن اوناهای تو به من دچرا لیلی؟ چشم -

ای گرفته باشد از جای برخواست و سینه لیلی انگار که جان دوباره
 .به سینه شاهرخ ایستاد و سخنش را قطع کرد

 اونا دروغ میگن! من ازت متنفرم! اگر ابراز عشقی بوده فقط و -
 !فقط برای پولت بوده و بس

 .های شاهرخ شاهرخ خانه کردباور و تلخی بر لبپوزخند نا

 :با ناباوری و تلخی زمزمه کرد

 پولم؟ -

سوخت و میل شدیدی به لیلی سرش را تکان داد، قلبش داشت می
کرد! انگار دیگر نفس نکشیدن داشت. حکمت خدا را درک نمی

دیگر خدای مهربانش را دوست نداشت! چه زود پشِت پا زده بود به 
  !ی کوچکش این بندهعشق خدای

ه به آره پولت، اگر االن هم جواب منفی بهت دادم بخاطر این بود ک -
 .این نتیجه رسیدم که پول هم ارزش نداره تا تو رو کنارم تحمل کنم

شد و لیلی االن از خودش و سنگینی نگاه مردم کم و بیش احساس می
کرده  همه کس و همه چیز متنفر بود. شاهرخ انگار که تازه درک

هایش را در هم کشید، پوستش واکنش نشان داده و به شدت باشد اخم
 .وداش برآمده شده بهای گردن و پیشانیسرخ شده بود و رگ
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 !داری دروغ میگی! تو پست نیستی -

 .این را شاهرخ زمزمه کرد و لیلی با شنیدنش پوزخندی بر لب نشاند

ز از تو، از صدات، تو خیاالتت بمون آقای کایدان اما بدون من ا -
 !ات متنفرمهات، از چهرهبوی عطرت، از چشم

رسما شاهرخ را نابود کرد و عقب گرد کرد تا برود اما دست 
اش نشست و او را با خشونت به سوی خود شاهرخ بر روی شانه

ی لیلی درد گرفت اما جیک نزد و گستاخانه در بازگرداند، شانه
 .های شاهرخ خیره شدچشم

خواست این مرد را از خود برنجاند! خواست! نمینمیبخدا که 
  .اش شود اما الزم بودخواست سبب ناراحتینمی

  کنی؟چیه؟ چرا ولم نمی -

شاهرخ دستش را مشت کرد تا مبادا در گوش دخترک بخوابد او او 
درد بکشد، دستش را کنترل کرد اما فریادش را نتوانست و وقتی که 

 :گفت

 !مزخرفات رو بگی؟ کی بهت گفته این -

لیلی خواست بدون گفتن جوابی دستش را پس بکشد و برود اما 
 شاهرخ این اجازه را نداد و دست لیلی را در دست گرفت و او را به

کرد و تالشش بر این بود که از او سوی ماشین برد. لیلی تقال می
چربید، درب ماشین را باز کرد و لیلی جدا شود اما زور شاهرخ می

درون آن انداخت و بعد درب را بست و در حرکتی سریع، خود را 
 .نیز سوار ماشینش شد

 لیلی خواست پیاده شود اما شاهرخ قفل کودک را زد و تقالهای لیلی
 .کار به جایی نبرد

 :شاهرخ چندین نفس عمیق کشید تا ارامشس را حفظ کند و بعد گفت

که این  ها رو بگی؟ من احمق نیستمکی بهت گفته این حرف -
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 .مزخرفات و باور کنم. حقیقت و بهم بگو

هایی که ای ندارد بی حرکت نشست و با چشملیلی که دید تقال فایده
 :لبالب از اشک شده بود نالید

 ...هیچکی نگفته، حرف خودمه. مزخرف نیست و حرف دل -

 :شاهرخ با غیظ سخن او را قطع کرد و فریاد کشید

ا باال نیار و مثل بچه آدم بگو چر دروغ نگو! اون روی سگ من و -
 .تصمیمت عوض شده

یک ساعت و چهل و سه دقیقه شاهرخ اصرار کرد و لیلی انکار، 
 !یک ساعت و چهل و سه دقیقه مدت زمان کمی نبود

خیال اصرار شد و تصمیم در آخر شاهرخ انقدر کالفه شد که بی
 .گرفت خود ته و توی قضیه را در بیاورد

اش رساند و ا و جیغ و فریادهای لیلی او را به خانههبا همه مخالفت
تر از آنجا دور شد. شاهرخ با سردردی که خود با شدت هر چه تمام

به جانش افتاده بود و حالی خراب راهی عمارت شد. هیچ فکر 
کرد جواب لیلی این باشد و با چنین رفتاری مواج شود. لیلی با نمی

پدر و مادرش که رو به روی حالی خراب وارد خانه شد و رو به 
 .تلویزیون نشسته بودند سالم زیر لبی گفت

از دیروز که به سوپر مارکت سر کوچه رفته بود حالش داغان شده 
و غذای درست و حسابی هم نخورده بود. شکوه که بسیار نگران 

ی لیلی بود دستش را گرفت و مانع رفتن او حال و رفتار عوض شده
 :ا به لیلی دوخت و گفتبه اتاقش شد، نگاهش ر

لیلی چی شده؟ به ما هم بگو. چرا رفتارت از دیروز تا حاال  -
 .عوض شده

دانست باالخره که باید می  لیلی خواست بگوید هیچ نشده اما نگفت.
حقیقت را به آنها بگوید و از همین رو شکوه را کنار زد و به سوی 
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  .مبل رفت و بر روی آن نشست

 «پایان فصل هفت»

 
 «فصل هشت »
 

شکوه به دیوار تکیه داده بود و بر روی زمین سر خورده بود، 
شد علت خرابی حال لیلی این باشد. به یاد آورد باورش نمی

هایشان که در روزهایی را که با کمک و پارتی بازی یکی از فامیل
ای با نام خودشان برای لیلی ثبت احوال بود توانستند شناسنامه

هایش مدام از اشک پر و کشید و چشمتیر می بگیرند. رضا قلبش
گفت بسیار برایش گران شد، واژه پدر واقعی که لیلی میخالی می
های آن دو نفس عمیقی شد. لیلی بی توجه به تمام نا آرامیتمام می

 :دهدیمکشد و باز ادامه برای آرام کردن خود می

ده و با دزهای خواهرش اون من و میاون مرد گفت طبق گفته -
ام و از کنه باعث میشه هم حافظههام وارد میای که به چشمضربه

ده و دست بدم و هم نابینا بشم، اما مثل اینکه به این بالها راضی نبو
نویسه و من و اتفاقی در این خونه بعدش هم اون نامه دردناک و می

کنه. وقتی ازش پرسیدم بعد این ذاره و بعد خودش خودکشی میمی
سال اومدی و چرا اینا رو میگی گفت یک مدته خواب خواهرم  همه

خواد براش از تو حاللیت بگیرم و من تو رو به بینم که ازم میو می
سختی پیدا کردم تا بهت بگم خواهرم و حالل کن! وقتی خواهرم تو 

رو دزدید من شونزده سالم بود و نتونستم مانع کارهاش بشم اما 
 .د دارمخوب اون روزها رو به یا

 :رضا ناباور سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت

 مگه مدرک داشت؟ چرا حرفش و باور کردی؟ -

 :لیلی پوزخند تلخی زد و زمزمه کرد
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اید خودمم دوست نداشتم واقعیت داشته باشه بابا واقعیت داره و ب -
بهت بگم که اون یه عکس از من و خواهرش و بعدم یه عکس از 

بهم نشون داد و گفت این و خواهرش همون  خودش و خواهرش
 .ها از خودم و خودش گرفتهموقع

 :شکوه زیر لب با غم و اندوه زمزمه کرد

 !خدای من -

 :لیلی عمیق و تلخ و با صدا قهقه زد و بعد گفت

ام و برای جبران اون مرد بهم گفت که آدرس پدر و مادر واقعی -
دونید پدر و مادر واقعیم میها مرده بودن. حاال پیدا کرده اما اون

  ان؟کی

ی نه به چپ و راست تکان داد و رضا با شکوه سرش را به نشانه
 :تردید پرسید

 شناسیشون؟کی؟ مگه می -

هایش قدر خندید که اشک از چشملیلی باز هم بلند و مهابا خندید، آن
 :روان شد و به یکباره زمزمه کرد

پدریم و اون برادرم محسوب من و شاهرخ کایدان از یک مادر و  -
هرخ میشه! من فامیلم باید کایدان باشه! ملیکا فقط مادرش با من و شا

 .فرق داره وگرنه که اونم خواهرمه

هایشان که گفتن ندارد. بهت و ناباوری رضا و شکوه و ناآرامی
دارد؟ خیر ندارد. لیلی گفت و شکوه و رضا را هم همانند خود 

به داخل اتاق با صدای بلندی که به ویران کرد وپس از رفتن 
 :شان برسد گفتگوش

 .دوست ندارم شاهرخ و ملیکا بفهمن رابطه من باهاشون چیه -

اش ریخت و او به ای اشک بر روی گونهبا گفتن آخرین کلمه قطره
اتاقش رفت و درب را هم قفل کرد. حالش به هیچ عنوان خوب نبود، 
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 .دیوانه کردنش را داشتزد و قصد صدای مرد در سرش زنگ می

اون روز تو بازار بهت گفتم نزدیک شاهرخ نشو! اون روح و »
کردی دختر. حاال بپذیر که کشه! باید به حرفم عمل میروانت و می
ای نفس تقال بر روی زمین فرود آمد و برای ذره« اون برادرته

اش کوفت و انگار که کرد، دستش را مشت کرد و با شدت بر گلوی
 ان ذره راه تنفسش از هم باز نشد که هقی زد و همراه با نفسبا هم

 .ها فرو ریختندعمیقی که کشید اشک

 :هق و لکنت گفت -با هق

 خدا؟ مگه من نگفتم اگر این عشق به صالحم نیست از دلم بیرون -
 !کن؟ چرا؟

چرایش را داد کشید و لحظاتی بعد صدای به در کوفتنی آمد و 
 :گفتصدای شکوه که می

 لیلی جان؟ مادر چی شدی؟ -

 :لیلی با درد فریاد کشید

  !نمامان تو رو به همون خدای باال سر تنهام بزار! تنهام بزاری -

کرد علت خرابی حال لیلی گذشته است و شکوه که رضا که فکر می
کشید و با شنیدن هر هقی که ی لیلی آگاه بود بسیار رنج میاز عالقه
گیرد. اردشیر یمقلبش یک دور آتش  کردکرد احساس میلیلی می

هایش ارزش ویران کردن چه بر سر این خانواده آورده بود؟ آیا کینه
این خانواده را داشت. لیلی با رنج بر روی فرش کف اتاق دراز 

 :دزهق لب  -کشید و در میان هق

 خدایا من شاهرخ و نابود کردم! من اون و کشتم! آخه چطور بهش -
 !تم؟گفتم من خواهرمی

ای انگار خودش هم باورش نمیشد خواهر شاهرخ باشد که سکسکه
 :کرد و ناباور گفت
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 خواهر؟ من خواهرشم. یعنی من عاشق برادرم شدم؟ -

قدر هق زده بود که دیگر صدایش باال اش تار شده بود و آندیده
هایش را تر ها بودند که با سرعت گونهآمد و تنها اشکنمی
 .کردندمی

 :حالی زمزمه کردش را بست و با بیهایچشم 

کنی که فکر کنم خدایا یعنی من حق خوشی ندارم؟ چرا کاری می -
دوستم نداری؟ اون همه سال ندیدن بس نبود که اینم اضافه کردی؟ 

 !من دارم روانی میشم

زد و جایی دیگر شاهرخ درب اتاق خویش را بسته و با لیلی هق می
 .شکستیداد و فریاد تمام وسایل را م

ی آتش بود. لیلی او را کرد و تنش کورهاز دستش خون چکه می
اش جواب منفی داده بود؟ حس خواست؟ لیلی به خواستگارینمی
لیلی! « کنمازدواج نمی»ی شود زیر حجم کلمهکرد دارد له میمی

آخر چطور توانسته بود؟ چطور؟ مگر قلب نداشت این دختر؟ همان 
ای تحقیق کند تا علت این پدیده را بفهمد و و اول به شهاب گفته بود
فهمید قصد لیلی از نزدیک شدن به او به حال روزی که می

هایش بوده است. شاهرخ این سخنان لیلی را باور نکرده بود اما پول
کرد اگر یک درصد این اتفاق بیفتد هم خودش را زمانی که فکر می

 !کند هم لیلی رانابود می

ه بسیار آهنگ تبر علی یاسینی به حال داغان و به راستی که چ
 .خوردشاهرخ می

 مه چی صورتت که میفته یادمهریزه بهم انگار می»

 چیزی نمونده واسم عمر و جونو همشو پای تو دادم بس که سادم

 مونه یادمازت فرشته ساختم توو سرم نبودی حتی نصف آدم می

 دل ماروهرکی رسید یه دست انداخت کند یه تیکه از این 
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 دیگه بسه برام بیشتر از این خسته نکن تو این پاهارو

 توام مثل همه اهل بازی و کلکی و اهل نارو

 سخته بفهمی همه عمرت تلف شده

 من یه درختم که عاشق تبر شده

 خواد تورو بغل کنهکنی میبا این که میدونه زخمیش می

 سخته بفهمی همه عمرت تلف شده

 شده من یه درختم که عاشق تبر

 خواد تورو بغل کنهکنی میبا این که میدونه زخمیش می

 بگذره کنم این روزاگردم دنبالت یه سره خدا خدا میهمش می

 بزن بشکنش این تن خسته رو که تو بزنی از غریبه بهتره

 یا بیا که جات توو این دلم خالیه یا بزن که زخمتم یه یادگاریه

 سخته بفهمی همه عمرت تلف شده

 درختم که عاشق تبر شده من یه

 خواد تورو بغل کنهکنی میبا این که میدونه زخمیش می

 سخته بفهمی همه عمرت تلف شده

 من یه درختم که عاشق تبر شده

 «...خواد تورو بغل کنهکنی میبا این که میدونه زخمیش می

*** 

شبی سخت گذشت؛ شبی که نه لیلی رنگ و بوی آرامش را دید و نه 
 ...شاهرخ

ی دردهایش اشک ریخت و شاهرخ با ی همهبی که لیلی به اندازهش
ی بر روی دستش بی توجه به تقالهای ملیکا و های خشک شدهخون

محمد برای باز کردن در، سیگار دود کرد و کف اتاقی راه رفت که 
اش به خون افتادن خرده شیشه بیشتر آن را پر کرده بود و نتیجه

 .ها و پاهایش شددست
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  آن دو چه کرده بودند که خوشبختی از آنها فراری بود؟ مگر

 مگر جز عاشقی گناه دیگری داشتند؟

*** 

د. دم دمای صبح بود و نور کمی از پنجره اتاق لیلی به داخل آمده بو
رسید و لیلی همان گونه بر صدای اذان از مسجد محله به گوش می

و مستقیم ه ی اشکش خشک شدروی فرش افتاده و ساعتی بود چشمه
 .به رو به رو خیره شده بود

خواند اما لیلی همان گونه خدا با این صدا او را به سوی خود می
ای هایی باز به رو به رو خیره بود و هیچ توجهدرازکش و با چشم

  .به صدای اذان نداشت

تنها دوست داشت بمیرد! آرزوی زیادی بود؟ یعنی حتی مرگ هم 
خواست انقدر آنجا دراز بکشد نبود؟ میی لیلی حق قلب سختی کشیده

 !و هیچ نخورد که بمیرد

دیگر حتی خدا را هم دوست نداشت! انگار که در دلش یا خدا حرف 
زده بود که با آخرین نگاهش به سوی پهلوی دیگر چرخید و با زبان 

زبانی به خدایی پشت کرد که در سرنوشت او خوشبحتی را بی
هایش را کرد تا پاداِش رنجی صبر نمینوشته بود، اما افسوس که لیل

 !ببیند

*** 

جا آرامیده بود. چند ساعتی بود که درب اتاق را بسته بود و همان
کردند اما از کوفتند و لیلی را صدا میشکوه و رضا مرتب به در می

 .آمد ولی از لیلی نهدیوار صدا می

لعنتی  هایش را بر هم فشرد و گفت رضا اینشکوه با نگرانی دندان
 :م کشید و با غیظ گفتهایش را در هرو بشکن. رضا اخم

 حواست هست چی میگی؟ اگر پشت در باشه چی؟ -
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 !کلید یدک هم که نداریم -

 :رضا به سوی تلفنش که بر روی میز بود رفت و گفت

 .هام که کلید سازه تا بیادزنم به یکی از دوستاالن زنگ می -

ساز بیاد و مشکل را حل کند و  دو سه ساعتی طول کشید تا کلید
ا بتوانند در اتاق را باز کنند، شکوه در را به سوی جلو هل داد ام

شد، چند بار دیگر هم تالش کرد انگار جسمی مانع باز شدن در می
لرزید هایی که کمی میفایده بود، رضا با نگرانی و دستاما بی

ر دجلو هل داد و شکوه را به کناری راند و در را با تمام قدرتش به 
رنگ و رو بالخره مقداری باز شد و از الی پر نیمه باز صورت بی

 .های بسته لیلی دیده شدو چشم

شکوه به محض دیدن این صحنه جیغی از شدت نگرانی و بهت 
کشید و رضا با وحشت درب را بیشتر باز کرد و به داخل رفت. 

بر روی  لیلی بی حال بر روی فرش افتاده بود، رضا دستش را
صورت لیلی گذاشت و از شدت سردی صورتش جا خورد! با 

 .حرکتی سریع لیلی را در آغوش گرفت و از جای برخواست

ه شکوه در را باز کرد تا آنها بیرون بیایند و رضای لیلی به بغل ک
هنوز هم روسری و چادرش بر سرش بودند رو به مرِد کلید ساز 

 :گفت

 .یخ کرده میشه ببریمش بیمارستان؟ تنش -

 :مرد سرش را تکان داد و با کمی نگرانی گفت

 .البته -

یک تا دو ساعتی طول کشید که آنها به مقصد برسند. در تمام این 
هایش را مدت شکوه اشک ریخت و رضا از شدت نگرانی سبیل

 .جوید

به بیمارستان که رسیدند دکتر گفت به علت ضعف و غذا نخوردن 
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شت و به آنها گفتند باید تا تمام شدن است و برایش سرم غذایی نو
 .سرم در بیمارستان بماند

رضا که خیالش آسوده شد رفت تا دوستش را رو به راه کند تا بیش 
از آن مزاحم او نشوند و در همین حین شکوه که کنار لیلی بیهوش 

آید و این طبیعی شده نشسته بود، دکتر گفته بود کمی دیگر بهوش می
 .است

هایش را بسته صندلی کنار تخت لیلی نشسته و چشم شکوه بر روی
خورد و او با بود، تسبیح زیبا و سبز آبی در دستانش به چشم می

هایش زمانی با وحشت از هم باز شدند که گفت. چشمآرامش ذکر می
صدای سر و صدایی را از داخل راهرو شنید، با وحشت از جای 

ارچوب در قرار برخواست و رفت تا ببیند چخبر است؛ در چه
گرفت و دید که در کمی جلوتر چند مرد در حال دعوا و زد و خورد 

 .هستند

با کنجکاوی کمی نزدیک تر شد تا ببیند چه خبر است و موضوع 
چیست که فردی از غفلت او استفاده کرد و سریع وارد اتاق شد، از 

شانس خوب او لیلی در اتاق تنها بود و مرد، لیلی و سرم را در 
ش گرفت و سریع از اتاق بیرون آمد، شکوه همچنان حواسش به آغو

ی بیمارستان مشغول صحبت با دوستش دعوا بود و رضا در محوطه
 .بود

کرد غافل از اینکه این دعوا تنها و تنها برای شکوه به دعوا نگاه می
سرگرم کردن او طراحی شده است. مرِد سیاه پوش که دهان و 

شد با لیلی که هایش دیده مینها چشمدماغش را پوشیده بود و ت
 .بیهوش در آغوشش بود از اتاق بیرون آمد

توجه اکثر افراد به دعوا جلب شده بود و حواس کسی به مرِد سیاه 
 .پوش که همان فرزام بود، نبود

کوفت، احساس های فرزام خشک شده بودند و قلبش به شدت میلب
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کرد. سوار ترش میهکرد و سنگینی وزن لیلی خستترس شدیدی می
ها پایین آمد و همین که خواست از در بر آسانسور شد از طبقه

بیرون برود با دکتری رو به رو شد که با ابروهایی باال رفته به او 
  .و مریِض ُسرم به دسِت در آغوشش خیره شده بود

دکتر که لباس مخصوص خود را به تن کرده بود و فرزام هم از 
ید که او دکتر است، دهانش را باز کرد تا روی همین لباس فهم

ای به دکتر زد و دختر چیزی بگوید اما فرزام در حرکتی سریع کله
 .به سمتی پرت شد

مرد با سریع ترین حالت ممکن به سوی درب بیمارستان حرکت 
 :کرد که دکتر با فریاد گفت

 حراست؟ حراست؟ -

و به محض اما تا حراست برسد فرزام با عجله سوار ماشین شد 
سوار شدن خیره به رضا که متوجه آنها نشده بود و با سری به زیر 

 :افتاده در حال آمدن به سوی درب بیمارستان بود گفت

 .راه بیفت تا پدرش متوجه نشده و حراست نریخته سرمون -

ای اردشیر به راه افتاد و انگار نه انگار که این یک ی حرفهراننده
 .از بیمارستان بیرون آمدندآدم ربایی است با سرعت 

رضا که تازه به در بیمارستان رسیده بود با دیدن مأموران حراست 
و دکتری که در بین اینها بود متعجب خواست سوالی بپرسد اما 
ای حراستیان تا درب بیمارستان رفتند و لحظاتی با نا امیدی به جاده

 ه بود نبود،چشم دوختند که در آن هیچ اثری از ماشینی که دکتر گفت
از  زمانی که ماشین را ندیدند با نا امیدی به سوی دکتر آمدند و یکی

 :آنها گفت

  .دیر گفتی دکتر، رفته بودند -

رضا کمی آنطرف تر ایستاده و با کنجکاوی به مکالمه آنها گوش 
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 .دادمی

 حاال مطمئنید دختره رو دزدیده بود؟ -

 :با اطمینان گفتاین را یکی از مردان حراستی گفت و دکتر 

آره چون دختره بیهوش بود و سرم توی دستش بود و اینکه چهره  -
مرد استرس و اضطراب رو فریاد میزد و من و کنار زد وگرنه که 

ن دلیلی نداشت با ترس من و کنار بزنه. رضا ناخودآگاه با شنیدن ای
کلمات ضربان قلبش تند تر شد و با ناباوری به سوی آسانسور قدم 

 .کرد تا به طبقه مورد نظر و اتاق لیلی برودتند 

گفت که دختر دزدیده شده لیلی است اما خودش حسی قوی به او می
دزدد؟ وارد راهرویی شد که اتاق دانست چه کسی لیلی را میهم نمی

لیلی در آن بود و شنیدن صدای جیغ و فریاد های شکوه اعماق قلبش 
 .را خالی کرد

 صدای شکوه واضح و آشکارا به گوش کمی نزدیک تر رفت و حاال
 :گفترسید که میمی

ش دخترم کو؟ لیلی من کو؟ همینجا بود. همینجا خواب بود. چیکار -
 کردین؟

هایی گرد شده به دیوار تکیه داد زانوهای رضا لرزیدند و او با چشم
گونه ُسر خورد و نشست. چند ساعتی طول کشید تا پلیس و همان

د شکایت تنظیم کنند تا پلیس جستجو را آغاز کن بیاید و شکوه و رضا
و در تمام این مدت لیلی به عمارت خوفناک اردشیر در حاشیه شهر 

 .رسیده بود

*** 

های در هم نشسته و به توصیه های ملیکا گوش سپرده بود، با اخم
 :اش انداخت و گفتملیکا نگاهی به برادِر عصبی

 م؟کنم پس من برشاهرخ دیگه سفارش نمی -
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 :شاهرخ سرش را تکان داد و با اخم گفت

 !ملیکا برو دیگه سرم و خوردی -

 :هرخ نشاند و گفتای بر گونه شاملیکا با خنده بوسه

 .خداحافظ -

به حدی عجله داشت که پنج دقیقه بعد مسیر به آن طوالنی را طی 
لش کرده باشد و مقابل درِب بسته عمارت منتظر محمد باشد تا به دنبا

و که ماشینی درست جلوی پایش ترمز کرد و او هنوز فرصت بیاید 
واکنش نشان دادن پیدا نکرده بود که مردی سیاه پوش که دهان و 

دماغ خود را هم بسته بود از ماشین پیاده شد و ملیکا با دیدنش 
ناخودآگاه جیغ بلندی کشید اما مرد در حرکتی سریع به او نزدیک 

هایش گرفت و دقایقی را مقابل لب شد و دستماِل حاوی مواد بیهوشی
بعد باز شدن در عمارت همزمان شد با مردی که به همراه ملیکایی 
ا که در آغوشش بود سوار بر ماشین شد و بادیگاردها نتوانستند او ر

 .بگیرند

*** 

 -کند و کف پاهایش سوزنکرد سرش به شدت درد میاحساس می
م باز کند و ببیند را از ه شد. جان نداشت پلک هایشسوزن می

 است که دارد؟کجاست؟ چه شده؟ این چه دردی

در حال و هوای دردناک خود بود که سطل اِب گرمی بر رویش 
پاشیده شد و او انگار که از خوابی عمیق بیدار شده باشد از جای 

 .هایش به شدت گرد شدندپرید و چشم

بامزه و تاری دیدش را با چند بار پلک زدن رفع کرد و بعد چهرِه 
ها در کرد. خاطرهلبخند به لب مردی را دید که از باال به او نگاه می

ذهنش به نمایش در آمدند و آخرین چیزی که در خاطرش زنده شد 
 .این بود که به مسجد پشت کرد
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آمد، انگار که بخواهند جیغ ای از اطرافش میصدای جیغ و داد خفه
دهانشان مانع از آن بکشند و چیزی بگویند اما چیزی در جلوی 

 .شود

آمد و مغزش اتفاقات افتاده را یکم به خود م -دختر که انگار کم
 :با فریاد گفت ر هم شد وکرد اخم هایش دتحلیل می

 .مممممممم -

هایش فاصله ای که سفت بین دندانخواست چیزی بگوید اما پارچه
 .انداخته بود و دور دهانش بسته بود مانع از سخن گفتن شد

اش را از هم فاصله داد و صدای قهقهه های بامزهمرد لب
وحشتناکش در زیر زمین نمور و تاریک پیچید. مغِز لیلی شروع به 

رد مپردازش کرد و ناگهان این مرد را به یاد آورد، از دید لیلی این 
 .همان برادر منشی بود

مردک که باز هم سر تا پا سیاه پوشیده بود با خونسردی چرخی به 
 :ور لیلی زد و گفتد

چطوری دختر؟ مثل اینکه خواهر شاهرخ بودن خیلی برات گرون  -
 !تموم شده که این بال به سرت اومده

اش شد، توانست چیزی بگوید تنها با وحشت خیرهلیلی که نمی
شد و او هنوز متوجه نشده ایین میپتند باال و  -اش تندی سینهقفسه

نیست و موهایش مقابل دید این مرد بود که شال و چادرش بر سرش 
 .است

نگاهش را کمی در اطراف گرداند و زن و مردی را دید که در رو 
به روی او و بر روی صندلی به بند کشیده شده بودند و صورتشان 

های آغشته به خونش به سرشار از خون بود. زن از الی مژه
به  ها راکرد و شباهت عجیب این چشمهای لیلی نگاه میچشم

ها این چشم  کرد!ها بود از هم پاشیده بود درک نمیشخصی که مدت
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 .بسیار شبیه به آن بودند

 مردی که کنار زن بر روی صندلی به بند کشیده بود اما انقدر حالش
های لیلی توجه نکند. اردشیر تک خندی به نگاه بد بود که به چشم

 :وحشت زده لیلی زد و گفت

ه دیدن چهره این دو تا وحشت نکن که قراراینکه چیزی نیست! از  -
 !خیلی چیزای بدتر از این ببینی خانومی

کرد هر ترس لیلی به باالترین درجه خود رسیده بود و احساس می
 .لحظه ممکن است قلبش از درون دهانش بیرون بزند

 :اردشیر خنده جنون واری کرد و گفت

خیلی عذاب  بیش از بیست و یک سال هیچی ندیدی لیلی! هیچی! -
ها باهات رفتار خوبی نداشتن، یکی و یادته؟ کشیدی نه؟ اکثر آدم

 فرهاد! فرهاد و یادته؟

اباوری سرش را به چپ و راست ندو زد و با  -های لیلی دومردمک
 تکان داد. در ذهنش سوال های زیادی از قبیل: فرهاد را او از کجا

ستند؟ چرا برادر را گرفته؟ آن زن و مرد کی شناسد؟ او چرا منمی
 داند؟کند؟ او این اطالعات را از کجا میمنشی دارد بدرفتاری می

خورد و هیچ جوابی برای آنها نداشت سواالت در ذهن لیلی چرخ می
شد. باز تقال کرد برای سخن گفتن اما تر شدنش میو این سبِب کالفه

 .هیچ صدایی جز )م( از دهانش بیرون نیامد

و دست در جیب به تقالهای لیلی خیره شد، اردشیر پوزخندی زد 
ی منتظر بود تا ملیکا و شاهرخ هم از راه برسند تا بعد یک بار برا

 همیشه گذشته را جمع کند و انتقامش را بگیرد. در همین فکرها بود
که در به صدا در آمد و او به سوی درب زیر زمین رفت و آن را 

 .باز کرد

رب بود و اردشیر با دیدن او فرزام با ملیکای بیهوش مقابل د
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 .هایش برقی زدچشم

ست دورا دور شه آورد چون توی خونهقربان، شاهرخ و فعالً نمی -
 .متوجه شدم یه مشکلی واسه پاهاش به وجود اومده

 :با خشم غرید وهای را در هم کشید اردشیر اخم

 تونی بری تو اون عمارت کوفتی؟بدون شاهرخ مزه نداره! نمی -

 :سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت فرزام

دونم برای چی نه آقا عمارت پر از بادیگارده و ملیکا هم نمی -
 .بیرون از عمارت اومده بود

 :هایش را با حرص بست و گفتاردشیر چشم

کنم، تو هم فعالً برو دم اینکه بهوش اومد بازی رو شروع می -
قع کشتن شون باشه! عمارت یه راهی پیدا کن که شاهرخ حداقل مو

 فقط چیکارش کردی بیهوش بشه؟

دستمال حاوی داروی بیهوشی جلوی دهنش گرفتم حداکثر تا سی  -
 .دقیقه یا یک ساعت دیگه بهوش میاد

اردشیر سری تکان داد و فرزام راهی شد، اردشیر گوشه آستین 
ی ملیکا را گرفت و او را از در زیر زمین تا کنار یکی از پنج صندل

ای احساس کرد بر روی زمین کشاند؛ با دیدن این صحنه زن لحظه
زند و بعد کوبشش را با سرعت احساس از شدت اندوه قلبش نمی

و خودش را به باد کتک بگیرد اما  کرد، دوست داشت اردشیر بیاید
خورد نبیند! مرد اما حال ملیکا را انگونه که بر روی زمین کش می

ای ای، تنها ثانیهو هوای دیگری داشت، دوست داشت برای ثانیه
ها به اعماق جهنم شد تا اردشیر را با همان دستهایش باز میدست

 .فرستادمی

تنها بخاطر گناهکار بودن  کرد که تا کنونمدام با خود فکر می
ی پیشروی و نابود کردن خود را به سکوت کرده است و اجازه
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ای تا یک ایست قلبی کرد فاصلهاردشیر داده است! لیلی اما گمان می
ندارد، از دیدن ملیکا در آن حالت قلبش آتش گرفته بود و دوست 
داشت هیچ کدام شان در آن حالت نبودند؛ دوست داشت همه چیز 

ین قبل بود و او با عشقی که در دل داشت جواب بله به ع
داد اما افسوس که حتی فکر کردن به این خواستگاری شاهرخ می

 !موضوع هم گناه بود

افتاد حداقل دوست داشت حداقل اگر هیچ کدام این اتفاقات نمی
فهمیدند برای چه و برای کدام گناه نکرده حاال در این محیط می

خواهد؟ این زن و مرد تند و ملیکا اینجا چه مینمور و تاریک هس
 آشنا که هستند؟

های آنان بی توجه به خونی شدن کمِر ملیکا اردشیر اما فارغ از حس
او را با خشونت بر روی صندلی نشاند و با طناب محکم به آن بست 

ای که کنار دیوار افتاده بود دهانش را بست، بدن و بعد با پارچه
هوشی ُشل بود و این کمی اوضاع را را بدتر ملیکا به علت بی

کرد و هر لحظه ممکن بود با صندلی بیفتد اما برای اردشیر این می
کرد چه بد که شاهرخ در بازی اصال مهم نبود و تنها به این فکر می

 .نیست

ند محمد و شاهرخ از دزدیده شدن ملیکا آگاه شده بودند و همانند اسف
کردند. محمد و شاهرخ از اینجا و بر روی آتش جلز و، ولز می

رضا و شکوه از سوی دیگر از شدت نگرانی در حال نابود شدن 
 !بودند

کم به  -نیم ساعت خیلی زود سپری شد و با گذشت زمان ملیکا کم
ای که برای کامل به هوش آمدن هوش آمد، اردشیر باز هم از شیوه

ن طلی آب از درولیلی استفاده کرده بود، استفاده کرد و با ریختن س
 .بشکِه گوشه زیر زمین او را کامل بهوش آورد

های گشاد شده ها ملیکا هینی کشید و با چشمبه محض ریختن آب
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نفس زد، اردشیر لبخندی به حیرانی او زد و کامل جلوی دیِد  -نفس
ملیکا قرار گرفت تا مبادا جایی که نباید را ببیند و بعد خطاب به 

 :ملیکا گفت

خبر از اون نامزدت محمد جون؟ اوم میدونم وچولو؟ چهچطوری ک -
سردرگمی و من برای اینکه از این سردرگمی بیرون بیای براتون 

  !کنمیه قصه تعریف می

کرد و توجه به سخناِن مرد با وحشت به اطراف نگاه میملیکا بی
کرد برای اگر چه دهانش با پارچه بسته بود اما باز هم تالش می

ی چشم متوجه می که به اطراف نگاه کرد از گوشهحرف زدن. ک
ش لیلی شد و از دیدن او در اینجا و این موقعیت ناخودآگاه آب دهان

اش پرید و با همان دهانی که پارچه آن را پوشانده بود در گلوی
 .شروع به سرفه کرد

د. خواست لیلی را صدا بزند اما موفق نشد و تقال کرد تا نزد او برو
ن خنده به تقالهای او خیره شد و چند لحظه بعد را در ذهاردشیر با 

ار خود تصور کرد؛ یقیناً دیدن تقالهای ملیکا برای آزادی برایش بسی
کرد آن بود که آن زن و تر میشیرین بود و چیزی که آن را شیرین

 .کشیدندمرد هم با دیدن حال بد ملیکا عذاب می

با یک حرکت پشت به جمع اش را یروی ملیکا ایستاد و صندلرو به
خواست برود و دهان آن دو را باز کند و بعد دهان ملیکا را کرد. می

 .نیز باز کند

زمان کشید، به سوی مرد و زن رفت و با قدرت هر دو چسب را هم
ها چسب زده بودند و بر روی دهان ملیکا و لیلی بر روی دهان آن

 .را با پارچه بسته بودند

کار او بودند که سکوت را انتخاب کرده انگار هنوز در شوک 
بودند. اردشیر از فرصت استفاده کرد و با سرعت به سوی ملیکا 

رفت؛ گردنش را کمی چرخانده بود، اما موفق نشده و هیچ چیز را 
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ها را از ندیده بود. ابتدا پارچه را از دهانش در آورد و بعد طناب
بلند کرد. حاال دور صندلی باز کرد و ملیکا را از روی صندلی 

توانست حرکت ها و پاهای ملیکا بسته بودند، اما به سختی میدست
 .کند

زمان شد با خشک شدن ملیکا. دهانش را باز کنار رفتن اردشیر هم
گونه نیمه رویش همانکرده بود حرفی بزند، اما با دیدن صحنه رو به

 !باز مانده بود

همه تنش را لرزی شدید  اش منفجر شد وی سینهقلبش انگار در قفسه
فرا گرفت! سرش را با ناباوری به چپ و راست تکان داد و دو قدم 
به سوی عقب رفت که به دلیل بسته بودن پاهایش، با شدت بر روی 

زمین افتاد، اما هنوز هم با صورتی سرشار از اشک به پدر و 
کرد که موجِب تار هایی را لعنت میمادرش نگاه دوخته بود و اشک

 .ها شده بودن دیده و خوب ندیدن آنشد

اش را از هم باز کرد و با لکنت و تن های خشک شدهناخوداگاه لب
 :صدای به شدت پایینی گفت

. ست؟ م... ما... م... ان؟ ب... ا... بایی؟ ا... ین ی... ه رو... یا.. -
 ا.... مان؟

اشک از چشماِن زن که همان شیوا بود فرو ریخت و علیرام با 
 :به صورِت دخترکش خیره شد و با مهر گفت عشق

 قربونت بشم من دخترِک قشنگم! بابا جان خوبی؟ -

 :هایش را از هم فاصله داد و پر مهر گفتشیوا هق زنان لب

 !جاِن مادر؟ ملیکای من! خوبی فدات بشم؟ -

 :اما ملیکا تنها زیر لب با ناباوری و هیجاِن بکری زمزمه کرد

 ا... م... ا... ن؟ب... ابای... ی؟! م -

شیوا خواست به سوی ملیکا بیاید و او را در آغوش بگیرد! با عشِق 
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داد خود را با صندلی به اش که او را به سوی ملیکا سوق میمادرانه
سوی جلو کشید، اما صندلی با شدت بر روی زمین افتاد و چهره پر 
اشک و سرشار از خون شیوا بر روی زمین برخورد کرد و صدای 

 .رخوردش به زمین عرِش خدا را لرزاندب

 !زمان شد با جیغی که ملیکا کشیدصدای فریاد شیوا گفتِن علیرام هم

علیرام با فکی منقبض شده سعی کرد طناب را از دستش باز کند، 
 .های لیلی را باال انداختاش شانهاما نشد و صدای فریاِد درمانده

د باشد جیغی کشید و فریا ملیکا انگار که درِد شیوا را احساس کرده
 :زد

 مامان؟ مامانم؟ مامان بلند شو! بابا؟ مامان؟ -

قدر زیاد بود که بدنش شل شد و شوک دیدن این صحنه برای لیلی آن
 .خبری فرو رفتدر دنیای بی

ملیکا با همان دست و پایی که بسته بود فاصله صندلی خود را تا 
ار برای مخزید! همانند یک  دانی؟جایی که شیوا افتاده بود خزید! می

رسیدن به مادرش خزید، چون درِد نداشتن او را احساس کرده بود و 
داد، خزیدن که چیزی ای کنار مادرش بودن جان میحاال برای ثانیه

 !نبود

اردشیر در تمام این مدت با لذت به دیوار تکیه داده بود و به 
ای این بازی چه خواست ببیند انتهکرد، میتقالهای آنها نگاه می

 .شودمی

های های شیوا باِر دیگر فرو ریخت و از الی چشماشک از چشم
تارش ملیکایش را دید که همانند مار سعی داشت بر روی زمین 
بخزد و به سوی او بیاید. آرام لب هایش را از هم فاصله داد تا 
اش چیزی بگوید، اما نتوانست! نتوانست و علتش گلوی خشک شده

 !بود
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ها خیره بود و به خدا که در آن لحظه یرام با غم به این صحنهعل
مرگ برایش گواراتر از آن بود که این حاِل همسر و فرزندش را 

 .ببیند

شیوا با درماندگی چند بار سعی کرد سخن بکوید و در آخر تماِم 
اش را فدای فرزندش کرد و در با تمام تواِن باقی مانده خود انرژی

 :گفت

 !جا، همه بدنت زخم شدنیا اینمامانم  -

مهر مادری مگر جز این بود؟ مهر مادری مگر جز این بود که خود 
کند، اما او به فکر ی تنش درد میدر بدترین شرایط است و همه

 !کشیده شدن پوسِت فرزندش بر روی زمین است

 :ملیکا هقی زد و زیر لب زمزمه کرد

بینم! دارم خودتون رو میاز وقتی شما رفتین این اولین باره که  -
هام همش سوختن شما رو میدم! مامان مگه تو من توی کابوس

کابوس درد هم هست؟ من درد ندارم! من االن توی یه رویام! مامان 
 !خوام بیام که تو موهام رو نوازش کنیمن االن فقط می

 !شیوا سعی کرد خود را تکان بدهد، اما نشد

اال صورتش مقابل صورت شیوا بود. ملیکا خود را باز هم کشید و ح
 !ملیکا با گریه خم شد و موهای مادرش را عمیق بو کشید

در آن لحظه بوی چربی و کثیف بودن موهای شیوا را احساس 
که باری دیگر، حتی اگر از کرد! او در این لحظه تنها از ایننمی

 !بردنظر خودش در رویا باشد مادرش را دیده، لذت می

هایش را در هم کشید و رسیدن ملیکا را به شیوا دید، اخماردشیر که 
خواست این دو به هم برسند ها نزدیک شد. انگار نمیبه تندی به آن

 !بردو از دیدن این صحنه لذت نمی

جان ملیکا سریعاً به ملیکا نزدیک شد و با زدن لگدی بر پهلوهای بی
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پر درد علیرام که او را از شیوا دور کرد. شیوا جیغ کشید و فریاِد 
انگار خودش با درِد ملیکا درد کشیده بود، قلِب ملیکا را لرزاند و 

 .اش پر کشیدهای پدرانه پدرش بر روی پیشنانیدلش برای بوسه

اردشیر با خشم لگدش را باال برد و محکم بر بازوی ملیکا فرود 
 .آورد

همین شان جلب همگی حتی اردشیر، از لیلی غافل شده بودند و توجه
 !جمع سه نفره بود

که میل شدیدی داشت که از شدت درد ای سر داد و با اینملیکا ناله
ها را نبست و از الی چشم های تارش هایش را ببندد، اما آنپلک

 !خیره پدر و مادرش شد و لبخنِد عمیق و درد آلودی زد

 :کدام از آن سه نفر نرسیدای کرد که به گوش هیچزیر لب زمزمه

 !بار دیگه دیدمتون، حتی اگر توی رویا باشهشحالم که یکخو -

رسید که انقدر دیدن مادر و پدرش در واقعیت برایش دور بنظر می
 !کرد این یک رویا استهنوز هم گمان می

توجه به درد لگد دیگر اردشیر بر روی پهلویش فرو آمد و او بی
 :گفت

ویی تشم فقط دلیلش کمامان تو همه جونمی، اگه االن دارم نفس می -
  !و بابا

ضربه دیگر اردشیر بر روی شکمش فرو آمد و صداها برای ملیکا 
  !تر شدگنگ و گنگ

شنید که با درِد او حاال دیگر نه صدای جیغ های مادرانه شیوا را می
های پر درد علیرام را که در حال درد کشیدن بود و نه صدای فریاد

 !ودبدر حال جان دادن  اش در این وضعاز دیدن جگر گوشه

 :ملیکا آخرین زمزمه خود را هم با مهر کرد

خورم، هیچ وقت این رویا رو به همین تاِر موی خونیت قسم می -
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 !فراموش نکنم مامانم

هایش را هایش بر روی هم افتاد و اردشیر که بسته شدن چشمو پلک
 .دیدن خنده وحشتناکی سر داد

 !کمی از ابلیس نداشت به خدا که او در این لحظه دسته

هایش چنین رحمیاو در این لحظه یک عوضی جانی بود که با بی
 .آوردها میبالهایی را بر سر آن

علیرام همانند شیری زخم خورده خیره اردشیر شده بود و با خشم 
 :فریاد کشید

هام رو باز کن! بیا دستام رو باز کن! زورت جرئت داری بیا دست -
 !های خودم رو باز کنی؟ جرئت داری بیا دستبه بچم رسیده عوض

توجه به تقالهای علیرام، به سوی شیوایی اردشیر پوزخندی زد و بی
 .اده بوداش بر روی زمین افتچنان با صندلیرفت که هم

پوزخندی به این حاِل او زد و از موهایش گرفت و او و صندلی را 
 .با موهایش بر روی زمین فیکس کرد

ئک درد آلود شیوا دِل علیراِم عاشق را که هیچ، دِل مالصدای فریاِد 
 را هم لرزاند! اما اردشیر نه تنها قلبش نلرزید،، بلکه پشت بندش

سیلی محکمی به صورتی کوباند که ملیکا آرزو داشت باری دیگر 
 !آن را ببیند

م تو باید از شدت درد جون بدی! هنوز وارد فاز اصلی نقشه نشدی -
 !صبر کن که باید بیشتر از این درد بکشیکه شیوا جون! 

 :ق شیوا بلندتر شد و زیر لب با درد زمزمه کرده -هق

  !خیلی نامردی -

 :اردشیر پوزخندی زد و گفت

 !گناه جلوه نده شیواتو نبودی؟ خودت و بی -

 :علیرام پوزخندی زد و با خشم غرید
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 !طوری جهنم کنیبودیم، اما نه آنقدر که زندگی رو این -

 اردشیر نزدیک علیرام شد، علیرام از پایین گستاخانه نگاهش را به
اردشیر دوخت و او مشت محکمی بر چانه علیرام کوفت. سِر 

 .علیرام به عقب پرت شد و صدای داَدش در آمد

 .مردِک.... تا بهت نشون بدم هام رو باز کندست -

 :اردشیر پوزخندی به او زد و با غیظ گفت

تره که آدم باشی تا جلوی روت این دخترت رو ببین علیرام به -
  !نکشتم

علیرام سکوت کرد و اردشیر خواست از در بیرون برود، اما چیزی 
 در ذهنش پررنگ شد. چرا هیچ از لیلی در ذهنش نبود؟

اش افتاده و عقب گرد کرد و با دیدن لیلی که سرش بر روی شانه
انتقام و  در درهایش را مشت کرد. آنقتهایش بسته بود. دسچشم

های آزار دهنده آن خانواده غرق شده بود که به طور تماشای صحنه
 .کل از لیلی غافل گشته بود

ای به صورِت به سویش رفت و برای به هوش آوردنش، ضربه
رنگ و رویش کوباند، اما هیچ تغییری در صورتش به وجود بی

 .نیامد

مین رفت تا با کالفگی به سوی بشکه نارنجی رنگ گوشه زیر ز
 :قدری آب به رویش بپاشد که علیرام گفت

 اون کیه؟ -

 :نگاهی به جانب او انداخت و با اخم و نیشخند پاسخ داداردشیر نیم

 .فهمید! فقط بذار این ملیکا به هوش بیادبه زودی می -

 پوسته شده و -های پوستهشیوا نگاهش را مستقیم به لیلی و لب
 :گفتاش دوخت و صورت رنگ پریده

 !حس عجیبی نسبت بهش دارم -
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دانست اردشیر باز هم نیشخنِد مرموزی به جهل شیوا زد، اگر می
 .ماندقدر آرام نمیاین دختر کیست که مطمئنن آن

درب بشکه را بریده بودند و اردشیر سطل را سرشار از آب کرد و 
با لبخند خبیثی به سوی لیلی رفت، به او که رسید در حرکتی سریع 

 را باال برد و با کج کردن آن آب را بر روی لیلی ریخت؛ لیلی سطل
هایش که انگار تازه از خوابی عمیق بیدار شده باشد، با گنگی چشم

های تارش با چهره های خیس و چشمرا باز کرد و از پس مژه
 .رو شدی اردشیر که حاال از نظر لیلی ترسناک هم بود رو بهبامزه

ت صندلی چسباند و سعی کرد به این با وحشت کمرش را به پش
 !ی بامزه اردشیر متنفر بودشیوه از او دور شود، از چهره

طور که او دانست هیچ چیز آنکرد، تنها میهیچ چیز را درک نمی
 !کند نیستفکر می

که پدر و مادر ملیکا که به تازگی فهمیده بود پدر و مادر مگر نه این
جا یعنی این زن و مردی که این خودش هم هستند فوت کرده بودند؟

اش؟ نه، مادر واقعی بودند، پدر و مادرش بودند؟ پدر و مادر واقعی
او شکوه بود، نه این زنی که کنارش بود! چه جالب که او دختر 

 !خاله ثریا و شروین بود

زمان هایش هجوم آورد و با پلکی که زد، چند قطره هماشک به چشم
د و جیغ دهانش را سعی کرد باز کن هایش ریختند.بر روی گونه

ای بیرون آمد. شیوا که بزند، اما فایده نداشت و تنها صدای خفه
بش تقالها و حال بد لیلی را دید خودش هم ندانست چرا اما... اما قل

پر کشید برای نوازش موهای لیلی و کم کردن مقدار کمی از دردش! 
 رفت؟از مادر انتظاری غیر از این می

د داشت پرده از رازی بیست و یک ساله بردارد؛ رازی زمان قص
 !کردها را نابود میکه خیلی
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های لیلی راه گوشش را در پیش گرفتند و اردشیر با قطره اشک
هایش وجود داشت از باال به لیلی نیشخند و تحقیری که در چشم

 .خیره شد

قرار شده بود و دوست داشت لیلی را از آن وضعیت نجات شیوا بی
 !بدهد، اما خودش هم هیچ علتی برای این کار نداشت

هایش را گاز گرفت؛ حالش از هایش را با درد بست و لبلیلی چشم
 !خورداین تحقیر به هم می

کند، فکری پلید در ذهنش جرقه اردشیر که دید لیلی دیگر تقالیی نمی
ن زد و او با خباثت پارچه را از دور دهان لیلی باز کرد و باز کرد

 .لود لیلیآزمان شد با فریاد درد پارچه هم

خوای؟ چی از جون تو کی هستی لعنتی؟ چی از جون من می -
خوای؟ خدا لعنتت کنه که خوای؟ چی از جون این دو تا میملیکا می

 ...من و نابود کردی! مگه نگفتی شاهر

 اردشیر که متوجه شد لیلی قصد دارد آن چیزی که نباید را بر زبان
، دستش را روی دهان لیلی گذاشت که لیلی دسِت اردشیر را بیاورد

با قدرت گاز گرفت؛ فریاد پر درد اردشیر که به هوا برخواست، 
تر شد و دو پایش که با طناب به هم بسته شده بودند را لیلی جری

 !باال آورد و با قدرت به زانوی اردشیر زد

ی کشید و این ااردشیر را انگار زنبوری نیش زده باشد که عربده
 !هایش بودشروع دیوانه بازی

های لیلی بیرون کشید و همان دست دستش را به زور از الی دندان
را باال برد و آن چنان سیلی نثار صورت لیلی کرد که صورتش 

 .های صندلی کمی باال آمدکامل به یک سمت چرخید و پایه

ی وشهای سرخ شد و خون گرنگ لیلی در عرض ثانیهصورت بی
 .لبش را رنگین کرد
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د و اردشیر انگار هنوز هم کوتاه نیامده بود که باز دستش را باال بر
 .با شدت بر همان سمتی که سیلی زده بود، کوفت

ای از وجودش را آزار میدهد که جیغ شیوا احساس کرد کسی تکه
 :کشید

 اردشیر تو رو خدا ولش کن، چیکارش داری؟ -

 :ا گرداند و فریاد زداردشیر صورتش را به سوی شیو

 !تو خفه شو -

های اردشیر هایی قرمز و فکی منقبض شده به نامردیعلیرام با چشم
قدر از کار وحشیانه او حالش به هم خورد که خیره شده بود و آن

 :نعره زد

 !کنی؟پناه بلند میتو غیرت داری؟! دست روی یک دختِر بی -

قدر زیاد بود که ها آنربهدید؛ شدت ضلیلی اما همه چیز را تار می
های تیزی پوست کرد ناخناش تار شده و تنها احساس میدیده
 .اش را از جای کنده استگونه

 :اش گفتکه گیج و منگ بود، اما از الی لب های خونی شدهبا این

راس... ت... میگی... دستا... م... رو با... ز... کن تا...   اگه...-
 !ن... شونت بد.. م

 !پوزخندی که اردشیر زد با طعنه بود صدای

هایش را به طور که دستهایش را نازک کرد و همانپشت پلک
 :کمرش میزد گفت

ترسم با این کنم، آخه میهات رو باز نمیوای، از ترسمه که دست -
 !هیکِل عین موشت من رو بکشی

خواندند لیلی تنفر عجیبی نسبت به کسانی داشت که او را ضعیف می
با شنیدن این سخنان انگار که دردش را فراموش کرده باشد با و 

 :تنفر گفت
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  !جرئت داری باز کن تا بهت نشون بدم -

توجه به ملیکایی که در اردشیر تنها متأسف نگاهش کرد و بعد بی
 نزدیکی شیوا و علیرام آش و الش افتاده بود و شیوایی که از حالش

 .زیر زمین بیرون زد معلوم بود در حال جان دادن است، از

هوای تازه را که استشمام کرد، ناخودآگاه لبخند محوی زد و خطاب 
 :تر بود گفتطرفبه نگهبانی که کمی آن

 هی تو؟ -

 :مرد با سری به زیر افتاده نزدیک اردشیر شد و گفت

 جانم آقا؟ امری داشتید؟ -

 برو توی زیر زمین و مواظب باش رفتار بدی از این چهارتا سر -
نزنه، هر وقت هم اون دختری که پخش زمین بود به هوش اومد 

 .صدام بزن

 :مرد سری را تکان داد و گفت

 .چشم -

ای زیر لب گفت و به سوی عمارت به راه افتاد. «خوبه»اردشیر 
 !حاال که زمان انتقام فرا رسیده بود، او خسته بود

لحظه یاد  ود و حاال هربها عذاب کشیده ها در انتظار این لحظهسال
 .کرداش میهای آنی که نباید دیوانهچشم

ها را نابود کند؟ پس چرا هی خواست همه آنکه میمگر نه این
کرد؟ هی ملیکا را کتک میزد تا وقت بخرد برای دست می -دست

اش را هنوز هم به لرزه هایش، دِل سنگیکشتن کسی که چشم
 !انداختمی

یش بیش از همه نفرت داشت؛ هالیلی را بگو... از لیلی و چشم
قدر در های لیلی را در دست بگیرد و آندوست داشت مردمکِ چشم

 .دستش آنها را فشار بدهد که آب شوند و دیگر وجود نداشته باشند
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 احساس شیوا و علیرام اما کامالً فرق داشت. علیرام دچار سردرگمی
اشتباهش جا بماند و تقاص عجیبی شده بود، دوست داشت خودش آن

جا بمانند، قلبش را پس بدهد، ولیکن دوست نداشت ملیکا و شیوا آن
دید شیوا و ملیکا در این وضعیت هستند گرفت زمانی که میآتش می

هایشان باشد و هیچ کاری هم نتواند و او باید شاهد کتک خوردن
 .انجام بدهد

شیوا اما حال جسمی خود را فراموش کرده بود و همه ذهنش 
 .ای آشنای لیلی و درد کشیدن ملیکا و لیلی بودهچشم

 یعنی چه میشد عاقبت این حالی که گذشته ویرانش کرده بود؟

*** 

کرد و محمد با شاهرخ با کالفگی طول و عرض اتاق را طی می
 .های شاهرخ بوداعصابی داغون خیره تقالها و بی قراری

او بگوید قدر در سالن راه رفته بود که محمد دوست داشت به آن
دانست ات خوب نیست، اما میکمی بنشین، برای پاهای زخمی

قدر عصبی هست که او را به دو شاهرخ در این نقطه از زندگی آن
 .تکه مساوی تقسیم کند

ماجرای نه گفتن لیلی از یک سو و درد جسمانی و غیب شده ملیکا 
ده از سوی دیگر در حال نابود کردنش بودند؛ او حتی هنوز از دزدی

 !شدن لیلی آگاه نبود

در حال قدم زدن بود که تلفنش در جیبش زنگ خورد و او با این 
ا امید که شاید خبری از ملیکا باشد، با عجله تلفنش را برداشت و ب

هایش گرد شد و سریع آن را جواب داد؛ اما ی لیلی چشمدیدن شماره
 .به جای صدای لیلی صدای، شکوه در گوشش پیچید

 اال از جای برخواسته بود و به دنبال امیدی کنار شاهرخمحمد هم ح
 .ایستاده بود
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  .الو -

 :شاهرخ با سردرگمی گفت

 الو بله؟ -

 :گفتصدای جیغ شکوه در گوشی طنین انداخت که با فریاد می

قدر بهش گیر دادی که بچم رو چیکارش کردی؟ خوب شد؟! آن -
یدیش؟ چرا عاشقت شد و این حال و روزش شد! حاال چرا دزد

 !حالیت نمیشه اون خواهرته؟ بیار بچم رو بهم پس بده

به جرئت میتوانم بگویم جنون در آن لحظه برای حسی که شاهرخ 
 !داشت کم بود، به خدا که جنون کم بود

گفت، همچون خاری در قلب شاهرخ فرو ای که شکوه میهر کلمه
نو فرود رفت و انقدر شوک کلماتش زیاد بود که بر روی دو زامی

 :بیاید و با ناباوری زیر لب زمزمه کند

 !اصالً شوخی جالبی نیست -

 :شکوه باز جیغ کشید

  !دارم بهت میگم بچم رو کجا دزدیدی؟ بیارش اون حالش بد بود -

شاهرخ سرش را با ناباوری تکان داد و گوشی از الی دستانش سر 
ر روی خورد و بر روی زمین افتاد، همان زمینی که روزی لیلی ب

 !دیدی دیدن ملیکا، شاهرخ را میآن راه رفته بود و به بهانه

های برآمده شاهرخ را دید، با محمد که صورت کبود شده و رگ
ترس تلفن را برداشت و باز هم صدای جیغ و فریادهای شکوه که 

 .ام را پس بدهیدگفت لیلیمی

 محمد با اخم گوشی را قطع کرد و به سوی شاهرخی که بر روی
 .زمین زانو زده بود رفت

 :دستش را بر روی دست شاهرخ گذاشت و گفت

 ...حالش خوب نبود وگرنه که شده؟ فکر کنمداداش چی -
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 :شاهرخ با ناباوری سرش را تکان داد و خطاب به محمد گفت

اون گوشی لعنتی من و بیار و بهش زنگ بزن! باید مطمئن شم  -
 !دروغ بود

و شماره شکوه را گرفت و گوشی را در محمد با عجله سر تکان داد 
هایش را بست و منتظر جیغ و گوش شاهرخ گذاشت. شاهرخ چشم

 :دادهای شکوه شد اما صدای بر تشویش رضا در گوش هایش پیچید

خوام حالش خوب سالم پسرم خوبی؟ بابت کار شکوه عذر می -
نیست این رفتار ازش سر زد وگرنه که شکوه یه همچین آدمی 

 .نیست

 :های رضا تنها گفتتوجه به تمام گفتهاهرخ بیش

 گفت؟راست می -

کرد شکوه و جیغ و دادهایش را رضا با گیجی همانطور که سعی می
 :آرام کند گفت

 جان؟ چی رو؟ -

هایش را بر روی هم فشرد تا خود را کنترل کند و از شاهرخ دندان
 :اش گفتهای بهم فشردهالی دندان

 منظورش چی بود؟ گفت لیلی رو دزدیدن؟ گفت لیلی خواهرمه! -

 رضا که بوهایی از عشِق بین لیلی و این مرد برد سرش را تکان داد
 :و با تردید گفت

سی کواال پسرم فکر کنم راسته شما خواهر و برادرید، لیلی رو هم  -
دونیم کیه دزدیده! شکوه به اشتباه فکر کرد شما دزدیدی! که نمی

ما لیلی رو فقط بزرگش کردیم اما غم اون حالش بده دیگه، درسته 
 !غم ما هم هست

شاهرخ انگار که روانی شده باشد گوشی را از خود دور کرد و 
ی پر دردش سکوت خانه را محکم بر روی زمین پرت کرد و نعره
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  !شکست

کرد که لیلی آن لحظه آنقدر سرش داغ شده بود که به این فکر نمی
 از کجا خواهرش شده؟

زمین دشمن خونی اش باشد که با خشم بر روی زمین  انگار که
کوفت و صدای فریادش را انگار لیلی شنید که غرق در غم هایش، 

گوشش سوت کشید و اخساس کرد صدای فریاد شاهرخ را شنیده 
 .است

 !محمد اون چسبیده به قلبم! حاال دارن میگن خواهرته؟ -

قرار شاهرخ ا بیای که لیلی رهی عشق! همان معجزاین بود معجزه
ای که سعی داشت انکار کند آنچه کرده بود و شاهرخ را عصیان زده

 ...را که شنیده است

انقدر عصیان زده و پر خشم بود که سرش را با شدت به دیوار 
 :کوفت و فریاد کشید

کنم اگر اون ازم دور بشه! چی دارن میگن اینا؟ اون از من دق می -
 !مهاون خوِد قلب های تنم بهم نزدیک تره!رگ

دانست چه کاری انجام بدهد! سعی کرد محمد دستپاچه شده نمی
ای آرام کند و آن لحظه تنها چیزی که به ذهنش شاهرخ را به گونه

 :خطور کرد را بر زبان آورد

کنن! شاید لیلی بچه شیوا خانوِم شاهرخ شاید اونا اشتباه فکر می -
کنن لیلی بچه پدرت و شیوا مرحوم و همسر سابقش باشه و اونا فکر 

خانومه! ها؟ آروم باش داداش! ببین اصال مطمئن باش اونا اشتباه 
 !متوجه شدن

قدر غم این موضوع برای شاهرخ زیاد بود که به هر ریسمانی آن
 !زدچنگ می

 :سرش را هیستریک وار تکان داد و گفت
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 ماً همینطوره مگه نه؟آره حت -رهآ -رهآ -آره -

کان داد و با اطمینانی که خود هم به آن شک داشت محمد سرش را ت
 :گفت

 .آره بابا -

کرد عشق شاهرخ از جای برخواست، باید به خود و لیلی ثابت می
داد او انقدر پست نیست که ناخواسته آنها ممنوعه نبود! باید نشان می

 !عاشق خواهر خود شود

 .داندکرد را خدا میاما چگونه ثابت می

*** 

هایش را به آرامی از هم باز کرد، همه وجودش درد چشمملیکا 
 .کردقطه تنش احساس مین -کرد و درد شدیدی را در نقطهمی

ا به پهلو بود و اولین چیزی که دید دو صندلی بود که علیرام و شیو
ه بر روی آن نشسته بودند، ملیکا انگار که همه خاطرات به یکباره ب

ی نیمه بازش تا آخرین درجه باز هاذهنش هجوم آورده باشند چشم
 !شد و سریعا نیم خیز شد

هوش آمده بی هیچ حرفی از زیر زمین بادیگارد که متوجه شد او به
هایش را در هم خارج شد تا به اردشیر اطالع بدهد و ملیکا اخم

بود  کشید؛ انگار دیوانه شده بود که همانگونه به علیرام و شیوا خیره
 .توسط شاهرخ از خواب بیدار شودکشید تا و انتظار می

 :شیوا با نگرانی نگاهش کرد و گفت

 حالت خوبه ملیکا؟ درد داری؟ -

اش را باال برد و بر روی پهلویش گذاشت و ملیکا دسِت خونی
 .نیشگونی از پهلویش گرفت که از شدت دردش آخی گفت

دانست چه خبر است و هنوز باور نداشت این رویا نیست! هنوز نمی
 !نداشت این واقعیتی شیرین و یا شاید تلخ است باور
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 :با سردرگمی لب زد وهایش را در هم کشید اخم

 !اید؟شما چرا زنده -

هایش از شدت ناباوری و علیرام که تا کنون نگران او بود چشم
 :تعجب گرد شد و گفت

 ایم بابا؟ناراحتی از اینکه زنده -

ای اشک کان داد، قطرهملیکا با ناباوری سرش را به چپ و راست ت
 :چکید گفتهای سردش را گرم کرد و با لحنی که غم از آن میخونه

 ...نه! شما همه زندگی منید! من -

هایی که حاال بیشتر شده سوخت و اشکگلویش از شدت بغض می
 .دادندبودند اجازه صحبت را به او نمی

.ه من فق..ط باورم نمیشه! من خودم دیدم که ماش..ین..دار -
 ...می.سوزه..شما هم که... تو ما.شی.ن

 :علیرام سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت

ها ما نبودیم! اون جنازه ها هم دو نفر دیگه هستن که اردشیر اون -
انداخت توی آتیش تا اونقدر بسوزن که با هیچ آزمایشی مشخص نشه 

 !ایماییم یا کسه دیگه

و خیره در چهره مهرباِن  ملیکا سرش را بر روی زمین گذاشت
 :کرد گفتها که حاال به خوبی ارزشمند بودن آن را درک میآن

 !خیلی دوست تون دارم -

ها خیلی لیلی با بغض به این صحنه خیره شد! احساسات ملیکا و آن
کرد به چه علت زیبا و قشنگ بود و لیلی مدام به این فکر می

 وم بود؟مادر محر وهمه سال از مهر این پدر این

 .نگاهش را از آنها گرفت و سعی کرد ناسپاسی را کنار بندازد

شکوه و رضا به واقع پدر و مادر خوبی برای او بودند و اگر از 
 .شدیمبود بسیار فرزند بدی آنها طلبکار می
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وی از زمانی که اینجا گیر افتاده بود حسی مبهم اما قوی او را به س
 .کشاندخدایش می

او به خدا و صدای اذان پشت کرده بود؟ پس حاال مگر نه اینکه 
کشید برای سخن گفتن با او؟ دردش چه بود؟ حاال چرا قلبش پر می

هایش را با او در میان بگذارد اما افسوس که دوست داشت کمی غم
هایش به او پشت کرده بود! مدام به این فکر خود در زماِن غم

ونه هستند؟ چرا زمانی که ها اینگای از انسانکرد که چرا عدهمی
کنند و بعد که غرق در شادی هستند هیچ یادی از خداوند نمی

آورند که خدایی هم مشکالت آنها را احاطه کرد تازه به یاد می
ها هست؟ چه خالق خوب و مهربانی بود خدا که با وجود همه این

 .کردی کوچکش را رها نمیباز هم بنده

ها را با آمدند، اردشیر تمام این صحنهنگاهبان و اردشیر بالخره 
های بسیارش ها نتیجه تالشکرد، این صحنههایش مشاهده میچشم
 .بودند

مدتی طول کشید تا دهان همه را ببندد و ملیکا را بر روی 
 .اش بگذاردصندلی

گذشت، زمان انگار برای پرده برداشتن از همه چیز خیلی سریع می
 .صبر بودار بیرازی بیست و یک ساله، بسی

ای به ها انداخت و نیشخندی زد، ثانیهاردشیر نگاهی به جمع آن
 :سکوت خود ادامه داد و باالخره گفت

خواستم بهتون بگم، از بیش از بیست ساله که داستانی که می -
  .که اینطورهشروع شده اما هنوز به پایان نرسیده، حداقل برای من

ر روی زمین سیمانی ایستاد و با دقیقاً در وسط آن صندلی ها و ب
 :کشیدن نفس عمیقی گفت

یه خونه، یه خونه بزرگ و تصور کنید. این خونه بزرگ احتیاج  -
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  به خدمه زیادی داره دیگه! نه؟

ی تلخی کرد و خیره در نگاه کنجکاو ملیکا و لیلی و نگاه عذاب خنده
 :آور علیرام و شیوا گفت

کرد، چهار نفر اش زندگی میوادهتوی این خونه یک باغبان با خان -
بودن. خودش و زنش، دو تا دخترهاش به اسم های شیوا و شیال. 

صاحب اون خونه خانواده کوچیکی داشت، خودش و زنش و 
پسرش. روی پسرش علیرام خیلی حساس بود، خیلی! حاال فکر کنید 
همین پسر که باباش روش حساس بود و براش آرزوها داشت عاشق 

طور. ون اون خونه باغ شد، عاشق شیوا! شیوا هم همیندختر باغب
وقتی علیرام از عشقش نسبت به شیوا و از عشق شیوا نسبت به 

 .خودش، به پدرش گفت مرد اولین کاری که کرد مخالفت بود

هایش را در جیب به اینجای حرف که رسید پوزخندی زد و دست
سیمان های شلوار مردانه و مشکی رنگش فرو کرد. نگاهش را به 

 :کف زیر زمین داد و گفت

علیرام اصرار زیادی به ازدواج با شیوا داشت اما پدرش قبول  -
های مادرش هم پدرش و راضی نکرده بود تا کرد، دخالتنمی

 اینکه... تا اینکه مرد به علیرام گفت زمانی با ازدواجت با شیوا
شور کنم که تو به یه مأموریت کاری به خارج از کموافقت می

  .بری

ها گرفت و به علیرام داد، تمسخرآمیز اردشیر نگاهش را از سیمان
 :تماشایش کرد و گفت

علیرام وقتی بابات این و گفت خیلی خوشحال شدی نه؟ خب آره  -
حقم داری!دهان علیرام بسته بود و او هیچ تالشی برای حرف زدن 

ملیکا گمان شد و ملیکا و لیلی.. ذره آب می -کرد. شیوا ذرهنمی
کرد علیرام و شیوا پیش از آشنایی مادر شاهرخ و علیرام با هم نمی

کرد، تا به حال پدر دیداری داشتند و شنیدن این سخنان کنجکاوش می
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و مادرش از این موضوعات سخنی نگفته بودند. لیلی اما حس و 
خواست بشنود و هم نه... از طرفی حال دیگری داشت، هم می

تان زندگی علیرام و شیوا را بداند و از طرفی دوست داشت داس
 .دوست داشت از همه آنها و این هیاهو و معرکه دور شود

 

هایش را درمانده بست و اردشیر خیره به علیرام و شیوا علیرام چشم
 :ادامه داد

ر علیرام با دلی پر امید خونه رو ترک کرد. پدر علیرام توی شه -
ی پول الت به تمام معنا! به وعدهگشت و یه الت و پیدا کرد! یه 

مجبورش کرد بیاد خواستگاری شیوا و از اون طرف به شیوا گفت 
خواد! اون الت که بخاطر پول اومد خواستگاری علیرام تو رو نمی

شیوا، پدر علیرام با تهدید پدر شیوا رو مجبور کرد دخترش و بده 
تا بچه و  ای نداشت، سر پیری با دودست همون مرد! پیرمرد چاره

رفت؟ شیوا رو مجبور کردن با اون االِف الت که کار زن کجا می
  !درست و حسابی هم نداشت ازدواج کنه

های علیرام پر درد از هم فاصله به اینجای سخنش که رسید پلک
یافت و چیزی در قفسه سینه شیوا برای چندمین بار شکست! یاد آن 

 !کردست میشکست و تنش را سروزهای سخت قلبش را می

 :اردشیر پوزخند زهرآگینی زد و ادامه داد

شیوا رفت سر خونه زندگیش، البته اگه بشه بهش گفت خونه و  -
ای توی یه زیر زمین نمور و تاریک. وقتی زندگی. یه انباری اجاره

علیرام از سفر برگشت پدرش بهش گفت شیوا تو رو دوست نداشت 
شیوا به علیرام گفت! اون  و ازدواج کرد! کلی چیزای بد از جانب

 موقع خیلی ناراحت شدی علیرام نه؟

علیرام سرشار از خشم و حرص نفسی گرفت و نگاه سراسر 
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اش را به اردشیر دوخت. اردشیر پوزخندی به این نگاه او زد و کینه
 :گفت

اس، عیبی نداره االن خودم توضیح عه.. یادم رفته بود دهنت بسته -
 .میدم

 :و لیلی خیره شد بار به ملیکاو ایننفس عمیقی کشید 

دید از کار و همه چیز افتاد و علیرام که زندگی رو به اتمام می -
خونه نشین شد. پدرش که این حال و احوالش و دید نفس، یه دختر 

شون به اونکه پولدار رو که پدر و مادرش فوت شده بودند و ثروت
رفت. علیرام که م لقمه گرسید رو برای علیراتک فرزند بود می

دیگه هیچی براش مهم نبود زیر بار حرف پدرش رفت و با نفس 
 !ازدواج کرد

هایش علیرام با به یاد آوردن نفس مظلوم و مهربان لبخندی تلخ لب
 :را کش آورد. اردشیر درنگ را به کناری انداخت و گفت

اما، اما.. صاحب اون خونه یه پیرزن تنها بود. من اون  اما، -
کردم. یه روز ها با شوهر شیوا خالف های ریز و درشت میموقع

اتفاقی شیوا رو دیدم و... اون روز به عشق توی نگاه اول اطمینان 
های شیوا همه زندگیم شد! همه زندگیم.. فرزند پیدا کردم. چشم

ناخلف خانواده بودم و پدر و مادرم گفته بودن تا آدم نشدی دور و 
های بسیارتر خالف های بسیار و موفقیتور ما نمیای! منم به لطف 

پول و پله زیادی داشتم. وقتی شیوا رو دیدم خونه اون پیرزن و با 
قیمتی خیلی زیادتر از قیمت اصلی خریدم و خودم ساکن اون خونه 
شدم! کارم عوضی بازی بود اما من یه عوضی بودم و این حقیقت 

هم نداشتن! شبا  ام بود! شیوا و شوهرش یونس رابطه خوبی بازندگی
اومد! یه روز نشستم از زیر دادشون میصدای دعوا و داد و بی

زبون یونس همه چیز و کشیدم بیرون. اینایی که گفتم رو هم یه 
جاهایی رو یونس و یه جاهایی رو خود شیوا برام تعریف کرده. 
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خورن هایی که بابای علیرام داده رو مییونس گفت هنوز دارن پول
اندازه بیرون! این و که گفت ی شیوا رو از خونه میاما به زود

کنم و وقتی انگار همه دنیا رو بهم دادن، با خودم گفتم یکم صبر می
کنم اما هیچی یونس شیوا رو طالق داد من باهاش ازدواج می

خواستم نشد! همه چیز با، بارداری شیوا به هم اونطوری که من می
 .ریخت

سوزد! ملیکا اما ای آن زن مظلوم میکرد قلبش برلیلی احساس می
از غم و رنجی که مادرش متحمل شده بود به پهنای صورت اشک 

 .ریخت و سعی در هضم ماجرا داشتمی

شیوا اما انگار که دوباره به آن روزهای دردناک بازگشته باشد، 
های کف زیر زمین خاطرات آن روزها در ذهنش خیره به سیمان

ها را از زبان شیوا شنیده بار همه اینیکگشت. علیرام تداعی می
 .کشیدهای شیوا عذاب میبود اما باز هم با فکر به رنج

 :داد گفتتر نشان میاردشیر آهی کشید و با اندوهی که او را مظلوم

خیال دور انداختن شیوا یونس وقتی فهمیده بود شیوا بارداره بی -
تونم بیخیالش بد باشم نمیچقدر هم  امه! من هرگفت بچهشده بود! می

بشم! هه! همه چیز دست به دست هم داده بودن تا من به شیوا نرسم! 
خیال نشد! تا اینکه زیر گوش یونس خیلی چیزها خوندم اما اون بی

تصمیم گرفتم یه کار دیگه انجام بدم. یونس و هر روز تو 
ی شیوا شش ماهه بود و یونس کاری بیشتر غرق کردم! بچهکثافت

تر میشد! به حدی باخته بود که وسایل خونه رو وز به روز داغونر
شنیدم اما تحمل فروخت! بازم شبا صدای دعواهاشون و میمی
گفت دیگه اجازه نده کرد و میکردم! شیوا با من هم دعوا میمی

کردم! تا اینکه که به حرفش عمل نمیتون اما منیونس بیاد تو جمع
های ه قلبی کرد و مرد! صبح با داد و جیغباالخره یه شب یونس سکت

شیوا بیدار شدم و وقتی رفتم تا ببینم چخبره با یونسی رو به رو شدم 
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  .که عین یه تیکه یخ بود

شیوا سرش را به چپ و راست تکان داد و گلویش از شدت بغض 
کرد کسی مرتب ای اشک نریخت! احساس میسوخت اما قطره

دهد. ملیکا و کند و آن را فشار میمیشمشیری برنده را درون قلبش 
لیلی دو گوش داشتند، شش تای دیگر هم قرض گرفته بودند و با 

 .دادنددقت گوش می

 :اردشیر لبخند عجیبی زد و ادامه داد

م شیوا خیلی به هم ریخته بود! خیلی! بعد از انجام مراسم ترحی -
شهود بود. یونس رفت خونه پدرش اما نارضایتی پدر علیرام کامالً م

دنیا رو بهم داده بودن! تا چهلم یونس به سختی تحمل کردم و بعد 
دادم پدر علیرام خیلی باهاشون رفتم خواستگاری شیوا. احتمال می

کنه و دوست نداره شیوا اونجا باشه و خب احتمالم بدرفتاری می
درست هم بود. حرص پدر علیرام از این هم بود که نفس، زن 

زایمان پسرش فوت کرده بود و علیرام باز هم به علیرام هم موقع 
کرد. شیوا با اینکه خونه برگشته بود و مادرش پسرش رو بزرگ می

ای که تو شکمشه هم نگه اومد اما من گفتم از بچهازم خوشش نمی
گیرم، واسه همین اش شناسنامه میکنم و با اسم خودم واسهداری می

نامزد شدیم! اگر دنیا رو هم  تو همون شب اول جواب بله داد و ما
موندم. حتی.. حتی تصمیم کردم و با شیوا میدادن قبول نمیبهم می

شتن! گرفته بودم خالف و گناه و کنار بزارم و توبه کنم اما.. اما نزا
خوام قرار بود یه هفته دیگه عقد کنیم اما شیوا بهم گفت من نمی

  دونید چرا؟باهات ازدواج کنم و نامزدی رو به هم زد! می

های کشیده نزدیک ملیکا شد، ای کشید و با قدمها نعرههمانند دیوانه
 :چانه ملیکا را در دست گرفت و فریاد زد

 !دونی چرا؟می -

هایی که از شدت بهت و ترس های ملیکا باال رفت و با چشمشانه
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کرد اردشیر گرد شده بود به اردشیر خیره شد! ملیکا که احساس می
کشد سرش را به چپ و راست تکان داد و ه او را میهر لحظ

 :اردشیر با عصیان و درد فریاد کشید

 چون اون مادِر گاوت مشکالتش و با پدِر نامردت حل کرده بود! -
گناهن و من کیلو چند بودم اونجا؟! چون فهمیده بودن هر دو بی

  !غرورم و قلبم و این مادِر گاوت شکست

ترس و وحشت سر شده بود و لیلی ربط  دست و پای ملیکا از شدت
دانست! پس چرا اردشیر نگفت نفس دختر خود را به این قضیه نمی

دیگری هم به دنیا آورده بود؟ چرا تنها نامی از یک پسر بود؟ 
اردشیر چانه ملیکا را رها کرد و عصبی در کف زیر زمین قدم رو 

ی علیرام زده هایش را بر هم فشرد و خیره به نگاه ماتمرفت. دندان
 :و شیوا گفت

  !حق نداشتید این بال رو سرم بیارید -

هایش را از هم نکاهش را به شیوا دوخت و لبخند تلخی زد! لب
 :فاصله داد و به آرامی پچ زد

خواستم من یه عاشِق احمق بودم که تو شده بودی تاج سرم! می -
استم خوهای از ته دلت بشم اما خودت نخواستی! میباعث خنده

ات و با هم بزرگ کنیم اما تو خاطرات تلخ یونس و پاک کنم و بچه
پرستیدم! هر چی گفتی نه نذاشتی! من با جون و دل عشقت و می

نیاوردم تا فقط ماِه خودم باشی اما چیکار کردی ظالم؟! تو که 
ها رو شخم بزنی چرا به خواستی با علیرام حرف بزنی و گذشتهمی

هات و بسپر و مگه من بهت نگفته بودم غم من جواب مثبت دادی!
  بزار پیش مرگت بشم؟ چطور تونستی شیوا؟ چطور؟

های درشت و شفاف هایش را با درد بست و باالخره قطرهشیوا چشم
اش روان شدند! گناه او چه بود که علیرام را اشک بر روی گونه

ه دوست داشت و آن روز که علیرام از او ِشکِوه کرده بود او هم
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چیز را به علیرام گفته بود و مشکالتشان حل شده بود؟ علیرام با 
هایش را به شیوا و حال خرابش دوخت و با نگاه به نگرانی چشم

ای که اردشیر التماس کرد تا ادامه ندهد اما اردشیر زیر لب به گونه
 :کس نشنود زمزمه کردهیچ

لعنتیه! هنوزم دست خودم نیست که عزیز جونمی! دست این قلب  -
میرم! اما... اما باید نابودت هنوزم دست خودم نیست که بی تو می

  !کنم

بار به لیلِی متعجب ی عصبی زد و سرش را باال آورد. اینتک خنده
 :خیره شد و گفت

خواد، قایمکی زیر نظرش گرفتم. وقتی شیوا گفت من و نمی -
ها کرد. همیناش که به دنیا اومد دو ماه بعد با علیرام ازدواج بچه

ها بود که قلبم و ها بود که نابودم کرد! همینبود که آتیشم زد! همین
  !از ریشه از بین برد و تصمیم به انتقام گرفتم

حاال زمانش رسیده بود! زمان تماشای نابود شدن شیوا! خب.. سخت 
ای پارچی آب خنک بزاری و اجازه ندهی تشنه از بود مقابل تشنه

  !ها بخوردآب

ردشیر بزاق دهانش را قورت داد و نفس عمیقی کشید، با دقت به ا
 :حاالت شیوا و لیلی چشم دوخت و گفت

 لیلی چه حالی پیدا کردی وقتی بهت گفتم شاهرخ داداشته؟! ها؟ -
 !خیلی بهت سخت گذشت آره؟ خواستی بمیری نه؟!می

توجه لیلی با اخم و درد نگاهش را از اردشیر گرفت اما اردشیر بی
 :گفت

های یونس دختر شیوا چشم های سبزی داشت! درست مثل چشم -
 !سبز جنگلی

شیوا فرو پاشی چیزی را در قلبش احساس کرد و نگاهش را با حِس 
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های سبز جنگلی لیلی دوخت! چرا خودش دقت نکرده عجیبی به چشم
های یونس بودند! حالش به های لیلی کپی کاملی از چشمبود؟ چشم

های یونس ها کپی از چشمبه یاد نیاورده بود این چشم حدی بد بود که
هستند! لیلی که نگاهش را از اردشیر گرفته بود به آرامی و با بهتی 

هایش را به اردشیر دوخت! بهت در نگاهش فریاد بسیار مردمک
میزد و حس های بسیاری در قلبش شروع به رشد بودند! چه اتفاقی 

 !افتاد؟داشت می

 :ی زد و گفتاردشیر پوزخند

ای گذاشتم! شیوا هیچ وقت و من اون بچه رو دزدیدم و در یه خونه -
ها من هر دوی اش و پیدا کنه! حاال پس از گذشت سالنتونست لیلی

  !ات و ببینها رو با هم رو به رو کردم! شیوا بچهاون

های درد آلودی در گوش شیوا طنین انداخت! صدای صدای زجه
های مادر خواست! صدای زجهطفلش را میهای مادری که زجه

 .خواستاش را میجوانی که لیلی

بار هایش را اینور شد و او مردمکای برنده به گلوی لیلی حملهتیغه
 به شیوا دوخت! زمان هم انگار بر روی دور تند افتاده بود و برای
ه مشاهده ادامه این لحظات کنجکاو بود! لیلی همه چیز را محو و تیر

دانست باید شیوا را دید! همه احساساتش به هم ریخته بودند و نمیمی
خواست بخوابد و زمانی که از دوست داشته باشد یا نه؟! فقط می

ه خواب بیدار شود هیچ خبری از این اتفاق ها نباشد! شیوا به یکبار
ز تکانی به جسمش داد و خواست فریاد زند اما تنها صدایی نامفهوم ا

 !ارج شدمیان گلویش خ

کردند! علیرام ملیکا و علیرام مبهوت به اتفاقات افتاده اندیشه می
  !برای شیوا شاد بود و ملیکا به معنای واقعی کلمه شوکه بود

اردشیر با لبخندی تلخ به تقالهای شیوا خیره شد! مگر در تمام این 
خواست؟! پس چرا اکنون رنج کشیدن ها خورد شدن شیوا را نمیسال
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 !دوست نداشت؟ شیوا را

ها به قلبش هجوم دید! همه حسرتشیوا هیچ چیز جز چهره لیلی نمی
ای دست الی موهای لیلی ببرد آورده بودند و دوست داشت تنها ثانیه

و پیچ های موهای فرفری لیلی را احساس کند! همه چیزهایی که در 
 راطراف لیلی بود محو و تار شده و او تنها لیلی را با وضوحی بسیا

دانست باید چه کند؟ دید! لیلی که خود به شدت گیج بود و نمیمی
این مادر توست! مادر حقیقی و، »گفت:صدایی مرتب در گوشش می

های لیلی تن صدا در گوش« ات! مادر توست! مادر! مادر!واقعی
 .زدرا فریاد می« مادر»مرتب زیاد و زیادتر میشد و کلمه 

های راست تکان داد و اشک لیلی عصبی شده سرش را به چپ و
اش های بستهاش را خیِس خیس کردند. هقی از میان لبشیوا گونه

خارج شد و چون چهره فرزندش، عزیزش، دخترکش تار شد اخمی 
کشید و همه جسمش در تقالی بر ابرو نشاند! با دهانی بسته فریاد می

رسیدن به او بود! صورتش سرخ شده بود و دست و پاهایش را 
اش نزدیک شود و به جبران ی دیگر حرکت داد تا به همه زندگیبار
های قطور ی این سال ها بر سرش بوسه زند اما مگر آن طنابهمه

اش را شد؟! یعنی بالخره لیلیو بزرگ از دور دست هایش باز می
ها دیده بود؟ یعنی این لیلی شیوا بود؟! شیوا تکان شدیدتری به طناب

تر شدن به لیلی بیننده چهره لطیف و مهربان یکداد تا بتواند با نزد
 !گذاشتندها نمیدخترکش باشد! اینجا اشک

کم شروع به پردازش کرد و او انگار تازه درک کرد -مغز لیلی کم
خواسته و دوست که این زن مادر اوست! نه مادری که او را نمی

نداشته! مادری که خروارها خروار رنج کشیده و حاال در تقالی 
ی برنده غض جمع شدند و تیغههایش به نشانه بیدن اوست. لبد

های لیلی هجوم گلویش بالخره کار خود را کرد و اشک را بر چشم
آورد. دوست داشت لب هایش را از هم فاصله دهد و زمزمه 
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گفتنش هم نوا با فریاِد مادِر در ذهنش باشد اما افسوس که « مادر»
 .دهانش بسته بود

های بسیار شیوا را دید به سویش رفت و با اخم و اردشیر که تقال
ها را باز کرد، هنوز هم هایی سنگین ابتدا دهانش و بعد طنابشانه

قصد داشت شیوا را بکشد اما قلبش راضی به دیدن آزار های او 
 !نبود

رسیدن به لیلی در همان فاصله کوتاه برای شیوا هزار سال گذشت! 
ه دور از هم باز کرد و یکی را بهایش را به لیلی که رسید دست

  .کمرش و دیگری را بر روی شالش گذاشت

زد و شیوا لیلی را مدام به خود های لیلی همانند تیله برق میچشم
ی آرامش آمد که درست در گوش لیلی داد. صدای زمزمهفشار می

 :کردزمزمه می

 گنجشک الال سنجاب الال -

 آمد دوباره مهتـــاب الال

 یی الال الالییالال الال

 الال الالیی الال الالیی

لیلی هقی زد که صدای نامفهومی به حساب آمد.. شکوه این الالیی )
شنید را بیشتر خواند اما حاال که از زبان شیوا میرا برایش می
 (!دوست داشت

 گل زود خوابید مثل همیشه

 قورباغه ساکت خوابیــده بیشـه

 گل زود خوابید مثل همیشه

 ساکت خوابیــده بیشـهقورباغه 

 الال الالیی الال الالیی

 الال الالیی الال الالیی
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شیوا دستش را بر روی سر لیلی نوازش وار کشید و صورتش را )
 (به سر لیلی چسباند

 جنگل ال الال برکه ال الال

 شب بر همه خـوش تا صبح فــردا

 شب بر همه خـوش تا صبح فــردا

 الال الالیی الال الالیی

 ...الالیی الال الالییالال 

ای، تنها ملیکا و علیرام متأثر به آنها خیره بودند و اردشیر ثانیه
ای با خود فکر کرد که چه ظلم بزرگی در حق شیوا کرده ثانیه
  !است

های پر مهرش شیوا صورتش را از روی سر لیلی برداشت و چشم
د! های زیبای لیلی که سراسر اشک بورا به لیلی دوخت! به چشم

 :لبخنِد سرشار از بغضی زد و خطاب به او گفت

هام این بود که ببینمت و برات این الالیی رو آرزوی تماِم این سال -
 ...ی منی! توبخونم! تو واقعی لیلی منی! لیلی خوِد خوِد من! تو بچه

سخنش زمانی قطع شد که صدای آژیر بلند پلیس و صدای پلیسی از 
 :بلندگو آمد که گفت

در محاصره مأمورهای پلیس هستید! هیچ راه فراری وجود  شما -
 !ندارد، هر چه زودتر خود را تسلیم کنید

*** 

 «چهل روز بعد»

ی شیوا ایستاد و با های داغدار و غم دیدهآخرین مهمان مقابل چشم
 :سری به زیر افتاده گفت

 !تسلیت میگم! روح شون شاد! امیدوارم غم آخرتون باشه -

 .ی زیر لب زمزمه کرد«ممنونم»ن داد و شیوا سری تکا
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 مرد از مقابل دیدگان شیوا کنار رفت، انگار که باری سنگین را از
های شیوا برداشته باشند نفس عمیقی کشید و شاِل مشکی روی دوش

توجه به اطراف و هایش انداخت. سپس بیرنگش را بر روی شانه
های مارپیچ و پلهن از هایی سست و لرزانگاه منتظر دیگران با قدم

های چرم مشکی ی کفشبزرگ باال رفت، صدای انعکاس پاشنه
رنگش در سالن مسکوت پیچید و شاهرخ با کالفگی دستی در 

 !موهایش کشید

هایی کشیده و محکم در کنار در ایستاده بود، درب را بست و با قدم
های راحتی رفت و بر رویشان نشست. صدای به سوی اولین مبل

شنید و این اعصابش را ای نامفهوم دو شخص دیگر را میهزمزمه
گرفت! حال تنها سکوت را دوست داشت اما مگر ان دو به بازی می

اش برای حال شیوا هم سر به فلک گذاشتند؟! از طرفی نگرانیمی
ریخت، روزی نبود که شیوا از شدت کشیده و روانش را به هم می

  !حال نشودگریه بی

ا رکمی نبود! روان همه افراد خانه و بیرون از خانه این داغ، داِغ 
های افتاده نقل زبان همه باری دیگر آشفته کرده بود! ماجرای اتفاق

شناختند و این برای این کسانی بود که این خانواده سر شناس را می
 !خانواده بسیار دردناک بود

به  هایی محکممحمد نیز از کنار ثریا و ملیکا برخواست و با قدم
سوی شاهرخ رفت. لیلی نیم نگاهی خطاب به ملیکایی که اشک 

ریخت و ثریایی که سعی در دلداری دادن به او را داشت انداخت می
و آهی کشید. این روزها عجیب دلگیر بود و عجیب حس و حال 

 !متفاوتی داشت

هایی ای سوخته برخواست و با قدماز روی مبِل سلطنتی و قهوه
روی ها رفت. شاهرخ روبهمرده به سمت پلهش -کوچک و شمرده

هایش گرفته ها نشسته و سرش را در میان دستمبل راحتی مقابل پله
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بود. زمانی که لیلی کنارش رسید، انگار حضور لیلی را احساس 
های تماماً سرخش با دیدن لیلی کرد و سرش را باال گرفت. چشم

 :تکمی آرامش یافتند و لیلی با تن صدای آرامی گف

 ... میرم پیشِ  -

شک داشت شیوا را چه خطاب کند و شاهرخ که متوجه این شک 
 :شده بود گفت

 .برو -

های سرخ لیلی با تردید سری تکان داد و به سختی از کنار چشم
کرد؟ او خودش در جواب شاهرخ گذشت، نگرانش بود اما چه می

 .خواستگاری شاهرخ نه گفته بود

رفت و با رسیدن به آنجا مستقیم به سوی کی باال ی-ها را یکیپله
دانست متعلق به شیوا است رفت. ای رنگِ اتاقی که میدرب قهوه

اش را های سرد شدهمقابل درب که رسید نفس عمیقی کشید و دست
 .ای به در زدباال آورد، بزاق دهانش را قورت داد و تقه

 :فتگروح شیوا آمد که ای گذشت و بعد صدای سرد و بیثانیه

 .خوام کسی رو ببینمنمی -

 :رفت و چادرش را در مشت فشردهایش را گاز گلیلی لب

 .خوام شما رو ببینماما من می -

شود بحث دیدار لیلی باشد و شیوا قبول نکند؟! آهی کشید و مگر می
 :گفت

 .بیا تو -

ها را بر روی دستگیره های سردش را باال آورد و آنلیلی دست
گذاشت. در را باز کرد و با ورود به اتاق اولین سردتر از دستش 

چیزی که چشمانش شکار کرد شیوایی بود که بر روی تخت دو نفره 
 .و بزرگ خود نشسته و به لیلی خیره شد
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لیلی لبخند آرامی زد و سعی کرد مهربان باشد، برای اولین بار 
ای را گفت که شیوا چندین سال در حسرتش سوخته و ساخته کلمه
 :بود

 !های تو دلت و بهم بگیتونی همه غممامان؟! می -

اش را از هم های خستههای شیوا از شدت بغض لرزیدند و دستلب
د باز کرد تا لیلی را در اغوش بگیرد. لیلی لبخند مهربانی زد و خو

هایش را را در آغوش سرشار از مهر مادرش جای داد. شیوا دست
با لمس پوست سردش با نوازش وار بر روی سر لیلی گذاشت، 

 :چادِر مشکی لیلی لبخندی زد و زمزمه کرد

خدا گر ز حکمت ببندد دری ز رحمت گشاید در دیگری! اگر تو  -
شدم اما تو االن امید گرفت نابود میداشتم و علیرام و ازم میرو نمی

 !منی

هایش را به نشانه لبخند کش آورد و خاطرات آن لیلی پر بغض لب
 .تداعی گشتروز در ذهنش 

 (فلش بک به چهل روز پیش

زده نگاهی به اطراف انداخت و انگار که حضور آن اردشیر وحشت
افراد را از خاطر برده باشد، با ترس به سوی درب زیرزمین رفت 

تا ببیند اوضاع از چه قرار است. از زیر زمین که خارج شد، با 
 :دیدن هول و حراس نگهبانان اخمی کرد و فریاد زد

 .اید باهاشون درگیر بشید و وقت بخرید برای فرارب -

خته اما نگهبانان با وفای اردشیر هم حاال وفاداری را به کناری اندا
بودند و هرکس به فکر فرار خود بود، هیچکس از دستور اردشیر 

ای دیگر همه دانست تا ثانیهکرد و اردشیر به خوبی میپیروی نمی
 .ندکنجای عمارت را مأمورین پر می

در زیر زمین اما شیوا که دست و پاهایش باز بود با سخن علیرام از 
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لیلی جانش دست کشید و با حالی که به علت دیدار لیلی منقلب بود 
طناب دست و پای علیرام را باز کرد، علیرام شیوا را به کناری 

راند و لنگ زنان به سوی ملیکا رفت تا او را هم باز کند. پاهایش 
ای جز صبر کرد و او هیچ چارههای اردشیر درد میکدر نتیجه کت

 .نداشت

 سریعاً دست و پای ملیکا را باز کرد و در تمام این مدت شیوا نزد
 .های او بوداش رفته بود و در حال باز کردن دستلیلی

های ملیکا باز شد، علیرام نگاهی به جانب شیوا که زمانی که دست
گی بود و همزمان لبخند بزرهای لیلی در حال باز کردن دست

 :هایش بود انداخت و گفتبرروی لب

یرون بمن میرم ببینم چه خبر شده! فقط لطفاً شما همینجا بمونید و  -
نیاید که خطرناکه! یکی هم بیاد در زیر زمین و قفل کنه تا کسی 

 .نتونه بیاد تو

ملیکا که حال عجیب مادرش و لیلی را دیده بود، به همراه پدرش 
نی دخترش سری بر پیشا -ی شد تا در را ببندد، علیرام بوسه سرراه

زد و سریعاً از زیر زمین خارج شد. ملیکا نگاه نگرانی خطاب به 
 .علیرام کرد و قفل کوچک در را کشید و آن را بست

آمد و اردشیر میان انبوهی از صدای اخطار پلیس همچنان می
کشید. علیرام که یجمعیت محافظان ایستاده بود و با خشم نفس م

وضع را دید خواست حرکتی انجام دهد اما چندین و چند مأمور سبز 
 .ها پایین آمدندهای ضدگلوله همزمان از دیوارپوش، با جلیقه

ها بتوانند اردشیر کشید تا پلیسازدحام جمعیت بسیار بود و طول می
ها سرا پیدا کنند. نیم بیشتر محافظان دست به اسلحه بوده و با پلی

 .مشغول مجادله بودند

اردشیر که این حرکت را دید در یک ثانیه تصمیمش را گرفت. حاال 
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رساند. صدای که به ته خط رسیده بود باید آنها را هم به ته خط می
گلوله همه جا را پر کرده بود و ملیکا، شیوا و لیلی با استرس در 

غوش گرفته زیرزمین بودند و این بین شیوا لیلی و ملیکا را در آ
ای که دید بود. اردشیر با عجله به عقب چرخید و اولین صحنه

 .علیرامی بود که مقابل درب زیر زمین ایستاده بود

دیگر همه چیز مقابل دیدگانش تار شدند و او تنها چیزی که با 
 .وضوح بسیار دید چهره آغشته به خون علیرام بود

شد و علیرام که  اردشیر با سرعت هر چه تمام به علیرام نزدیک
بار برای همیشه باید متوجه او شده بود به مجادله با او رفت. یک

شد. اولین مشت محکم علیرام به تقاص آزار ملیکا همه چیز تمام می
ای درنگ کرد بر روی دهان اردشیر نشست، اردشیر گیج شده لحظه

که علیرام با سواستفاده از گیجی او مشت دیگرش را به تقاص 
ر یی که اردشیر به شیوا داده بود و مشت سوم را به ازای آزاآزارها

اردشیر که تازه متوجه موقعیت شده بود اخمی کرد و این   لیلی زد.
آغاز درگیری سخت بین آنها بود. لگدی اردشیر میزد و مشتی 
 علیرام.. حدوداً ده دقیقه به همین منوال گذشت تا اینکه... رسید

ا و شاهرخ را دوباره ر عشقش کرد و ملیکای که شیوا را داغدالحظه
داغدار پدرشان! اردشیر در حرکتی سریع چاقوی تیز و کوچک 

جیبی خود را برداشت و هنوز علیرام فرصت دفاع پیدا نکرده بود 
که چاقو مستقیم در قلبش نشست! پیچیدن درد شدیدی در تن علیرام 

.. مصادف شد با سست شدن پاها و زانو زدنش بر روی زمین.
اردشیر به جان دادن علیرام خیره شد و علیرام بر روی زمین دراز 

جوشید و همه خاطراتش در مقابل چشم کشید. خون از زخمش می
آمد. درد را نوشید و سرانجام همه تنش هایش به تصویر در می

حال شد. اردشیر با نامردی داستان زندگی او را به اتمام سست و بی
 .رساند
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ها موفق به دستگیری تمام محافظان و اردشیر یسطول کشید تا پل
و  شوند، طول کشید تا ملیکا، شیوا و لیلی از زیرزمین بیرون بیایند

 .شان را شاهد شوندهای زندگیجگر سوزترین صحنه

های ملیکا و شیوا چه بگویم که هر چه بگویم کم ها و گریهاز زجه
 ...های اطرافیاناست! امان از نامردی

را دستبند زدند، هیچ از مرگ علیرام دلگیر نبود اما از اردشیر 
های شیوا چرا، دلگیر بود! درست زمانی حِس خشم، شیون

زدگی به او دست داد که فرهاد و فرزام را عصبانیت و عصیان
ها دید. فرهادی که باالخره توانسته بود با لو درست در میان پلیس

به پایان برساند. او دادن اردشیر و جایگاهش عذاب وجدانش را 
خاطر پول لیلی را طعنه داد و تحقیر کرد و حاال با سرنگونی به

دشمن لیلی و همان کسی که به قصد آزار لیلی به او پول برای 
 تحقیر داده بود، وجدان فرهاد نفسی تازه کرده بود. فرهاد حتی با

م ریسک فراوان پیشنهاد همکاری با پلیس را به فرزام هم داد و فرزا
هم اگر چه سخت اما پذیرفت. فرهاد حاال خوشحال بود که آن روز 

ی پلیس رفته و اعترافات خود را عنوان و سپس همکاری با به اداره
 .آنان را قبول کرده بود

 (زمان حال)

ی خاطرات آن روز کم از یادآور-صدای پر مهر شیوا لیلی را کم
 :بیرون کشید و با حالت گنگی، خطاب به شیوا گفت

 .چیزی گفتید؟ ببخشید متوجه نشدم -

 :شیوا لبخندی زد و گفت

  !میگم که خیلی خوشحالم که پیدات کردم دخترم -

 :لیلی لبخنِد مهربانی زد و گفت

خواید از دردهاتون برای من بگید تا کمی طور. نمیمنم همین -
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 سبک بشید؟

 :شیوا لیلی را با مالیمت از خود جدا کرد و خیره در نگاهش گفت

کشه تا چی بگم؟ از کجا بگم؟ لیلی من پر دردم! خیلی طول می -
  !همه چی تموم بشه

مظلومی شیوا بغضی را در گلوی لیلی پدید آورد، آهی کشید و 
 :زمزمه کرد

ها رو واسه شما به وجود از همون اوِل اولش بگید. اولی که رنج -
 .آورد

نوازش آن کرد، شیوا دستش را بر روی گونه لیلی برد و شروع به 
 :گونه گفتآهی کشید و این

طور که اردشیر گفت پدرم باغبون خونه علیرام اینا بود، از همون -
وقتی خودم و شناختم دیدم قلبم برای دو تا چشم مشکی پسر اون 

فهمیدم اونم دوستم داره! تا ی بزرگ میزنه! از نگاهش میخونه
خواد و خب... ن و میاینکه یه روز همه چیز و بهم گفت، گفت که م

ها بودم اما با مخالفت دونه چقدر خوشحال شدم! تو آسمونخدا می
پدرش بادم خوابید! واقعاً چه فکری پیش خودم کرده بودم؟ یه مدت 

های من گذشت تا اینکه باالخره بابای های اونا و گریهبا مخالفت
کنم یعلیرام راضی شد! به علیرام گفته بود با این وصلت موافقت م

به شرطی که این مأموریت و بری. خوشحالیم دوباره برگشته بود 
کردم اما اما در نبود علیرام بهم گفتن علیرام دوسم نداره! باور نمی

دادن؟ هنوز هیچ چیزی و درک نکرده مگر اونا امان باور کردن می
  ...بودم که به اجبار بابام سر سفره عقد پدرت، یونس نشستم

یزهایی که اردشیر گفته بود را باری دیگر گفت و شیوا همه آن چ
گفت و گفت و گفت و لیلی گوش سپرد! گاه از قصه غم انگیز 

ریخت و گاه با غم بغضش را قورت زندگی مادرش اشک می
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  .دادمی

همه چیز تا زمانی ادامه پیدا کرد که به روزهای خواستگاری 
 :اردشیر رسید، شیوا آهی کشید و گفت

 دوست نداشتم و حقیقتا ازش متنفر بودم! اون بود کهاردشیر و  -
 باعث شد یونس بیشتر و بیشتر گناه کنه! وقتی انگشتر نشون و دستم
کردن، سعی کردم همه چیز و فراموش کنم و دل بدم به زندگیم با 
خم ااردشیر اما نشد. در تمام مدتی که توی اون خونه بودم علیرام با 

م حرص ر بار با وجود باردار بودنکرد و من هو تخم رفتار می
خوردم! تا اینکه درست چند روز بعد از نامزدی سد راهش شدم می

و گفتم به جای اینکه من طلبکار باشم تو طلبکاری؟ اون روز دو 
ساعت تمام حرف زدیم، یکی اون گفت و یکی من و تهش همین شد 

ی ردهکه فهمیدیم هیچکدوم کار اشتباهی نکردیم و در واقع زخم خو
دونی لیلی خیلی برام سخت بود که به اردشیر کارهای دیگرانیم! می

پشت کنم اما من عاشق علیرام بودم و دوست داشتم بهش برسم! 
 ...برای همین نامزدیم و با اردشیر

بار از جانب شیوا اتفاق افتاد. و باز هم تکرار سخنان اردشیر، این
ا به اتمام ره سخنان شیوداد تا بالخلیلی با دقت و حوصله گوش می

اش را برای لیلی بازگو کرد. لیلی رسید و یک دور کامل تمام زندگی
دانست باید پدرش را دوست داشته باشد یا خیر اما حس خاصی نمی

های بسیاری کرده بود و به نسبت به او نداشت! یونس تا حدودی بدی
ا دوست ای که شیوا و علیرام رهمین علت بود که لیلی تا اندازه

داشت، یونس را دوست نداشت! درباره کار شیوا و علیرام نیز 
داد! خب آنها عاشق نظری نداشت و تا حدودی حق را به آنان می

بودند و در عشق منطق جای ندارد! در آن زمان هم منطقی نبود که 
به هم زدن نامزدی اردشیر و شیوا را نهی کند و کاری ظالمانه 

 .بداند
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حظه به لحظه به یاد خاطرات ان روز و زیر زمین شیوا که مغزش ل
 :وشکافانه گفتمافتاد اخم ظریفی کرد و می

 حسی بین تو و شاهرخ هست؟ -

هایش را به زمین و فرش دستبافت طوسی رنگ لیلی مردمک چشم
داد، تردید داشت که چه کاری انجام دهد؟ گفتن حقیقت خوب بود یا 

بود، شاد بود از اینکه شاهرخ بد؟ از زمانی که حقیقت را فهمیده 
هایش را به دو برادرش نیست و او عاشق برادر خود نیست. لب

 :طرف کش آورد و تصمیم گرفت صادق باشد

های اردشیر من حقیقتش هست! ازم خواستگاری کرد اما طبق گفته -
 .کردم خواهر و برادریم و درخواستش و قبول نکردمفکر می

! باورش نمیشد! او تنها تصور تنها شیوا جا خورده چشم گرد کرد
 .یک عالقه را داشت نه اینکه تا خواستگاری هم پیش رفته باشد

 :های جنگلی لیلی دوخت و مادرانه نصیحت کردنگاهش را به چشم

خب.. تو که دوسش داری! بهش روی خوش نشون بده تا دوباره  -
 !بیاد سمتت

 :لیلی با تشویش به شیوا خیره شد و گفت

  !سخته! خیلی سختآخه  -

 :شیوا سری به چپ و راست تکان داد و گفت

های با اون بودن و مثل من که لحظه های با تالش کن لیلی! لحظه -
  !علیرام بودن و از دست دادم، از دست نده

 لیلی با تردید سری تکان داد، لحظاتی سکوت بینشان حاکم شد و این
 :تنها تا زمانی ادامه داشت که لیلی گفت

کرد( بیا بریم پایین مامان)هر بار کلمه مادر را با تردید عنوان می -
 !شاهرخ و ملیکا و ثریا نگرانتن

های لیلی دیده بود نخواست با نه شیوا که امید و شوق را در چشم
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گفتن این امید و شوق را از بین ببرد، پس لبخندی هر چند مصنوعی 
 .دنددیگر به سوی طبقه پایین حرکت کرزد و با یک

ی پایین ثریا شال خود را مرتب کرد و خطاب به شاهرخ و در طبقه
 :ملیکایی که به احترام او از جای برخواسته بودند گفت

 .راحت باشین من خودم میرم سامان اومده دنبالم -

لیلی لبخندی به دوست قدیمی و همیشگی که حاال با همسرش 
دای لطف ص ی آنها که بهخوشبخت شده بود زد. جمع سه نفره

ها متوجه آنها شده بود در سکوت فرو رفت. شیوا که سکوت کفش
 :را دید لبخنِد ارامی زد و گفت

 .ثریا خاله، بابت همه چی ممنونم! برو که شوهرت منتظر نمونه -

ی مهربانش و دوست و دخترخاله خوبش لیلی لبخنِد ثریا با دیدن خاله
 :آرامی زد و گفت

  .خوای بیا تو رو هم برسونیممیچشم خاله جان! لیلی  -

 :لیلی خواست چیزی بگوید که شیوا با سیاست گفت

 نه قشنگِ خاله لیلی یکم دیگه پیشم بمونه بعد به شاهرخ میگم -
 .برسونتش

های ی بعد او بر روی صندلیثریا سری تکان داد و پانزده دقیقه
 شاهرخ هم برماشین سامان نشسته بود و لیلی، شیوا، ملیکا، محمد و 

  .روی مبل ها نشسته بودند

شان را شد و این قلب همهجای خالی علیرام به خوبی احساس می
کرد! شیوا که جو سنگین موجود در سالن را دید بحِث خون می

 :دادگاه را پیش کشید و خطاب به شاهرخ و محمد گفت

 هاش چی شد؟حکم اردشیر و زیر دست -

وز پیش و دیدن فرهاد را به یاد آورد، با گفتن این سخن لیلی چهل ر
حاال نه تنها از فرهاد متنفر نبود بلکه به علت کمکی که به او کرده 
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کرد. شاهرخ اخم ظریفی بر بود، از او به عنوان مردی خوب یاد می
 :ابرو نشاند و گفت

 بسیار زیادش و قتل به -اردشیر با توجه به خالف های بسیار -
به علت کمکی که کرده بود به پنج سال  اعدام محکوم شد. فرهاد

زندان محکوم شد و فرزام که یه جورایی دست چپ اردشیر 
هاش کمتر شد و به شد هم به علت کمک به پلیس جرممحسوب می

  .دو سال زندان محکوم شد

 :شیوا آهی کشید و گفت

  کی اعدام میشه؟ -

 :شاهرخ اخمی کرد و گفت

مون دگیاثری از اونا دیگه تو زنخواد راستش نپرسیدم، دلم نمی -
 .باشه

شیوا سرش را تکان داد و دیگر هیچ نگفت. حدود نیم ساعتی نشستند 
و هر از گاهی حرفی هم زدند تا زمانی که لیلی قصد رفتن کرد، 

 :شیوا خطاب به شاهرخ گفت

 اشون؟شاهرخ جان عزیزم؟ میشه لطفاً لیلی رو برسونی خونه -

کرد قابل مشاهده نباشد از جای سعی میشاهرخ با کمال میلی که 
 :برخواست و گفت

 .البته -

لیلی با همه افراد حاضر در جمع خداحافظی کرد و سپس همگام با 
شاهرخ از عمارت خارج شد. شکوه و رضا هم به مراسم آمده بودند 

آید. درست بود اما لیلی پس از آنها مانده بود و گفته بود خودش می
ش بودند را یافته بود اما آنها هنوز هم پدر و مادراش که مادر واقعی

 .داشتو لیلی از صمیم قلب آنها را دوست می

لیلی با دیدن ماشین شاهرخ ناخواسته لبخند عمیقی زد. شاید ماشین 
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جایگاه خوبی برای حرف زدن نبود اما این خبر از عشق عجیب 
ه حتی در داد! آنها نه در کوه و نه در جنگل و نلیلی و شاهرخ می

فضای عمومی عاشق نشده بودند! تمامی رفت و آمد آنها به همین 
شد و این یعنی عشقی ماشین و مسیر رفت و برگشت ختم می

 !متفاوت

راستین با دیدن آنها کنار هم، علی رقم غمی که برای علیرام در 
 .سینه داشت لبخند عمیقی زد و برایشان خوشبختی را آرزو کرد

 .ر بر ماشین راهی خانه خانواده لیلی شدندلیلی و شاهرخ سوا

گذشت و خب... لیلی فکر ای از به راه افتادن ماشین میچند دقیقه
ی بحث باید او باشد چرا که او بود که به کرد شروع کنندهمی

خواستگاری شاهرخ جواب منفی داد. لبخند پر استرسی زد و به 
 :آرامی گفت

خواستمت اما حقیقتش دروغ روز خواستگاری گفتم بخاطر پولت  -
کردم ما خواهر و برادریم و گفتم! من دروغ گفتم چون فکر می
کردم! من اون دروغ و گفتم تا بر خب.. خوشحالم که اشتباه فکر می

اساس یه کلیشه تو ازم متنفر بشی! یه کالم آقا شاهرخ، من تو رو 
  !تمبخاطر پول نخواستم بلکه بخاطر عشقی که تو قلبم داشتم خواس

هایش به اینجای حرفش که رسید لبخند ریزی زد و با استرس انگشت
تند باال و پایین میشد و با سخنی  -اش تندرا در هم پیچاند. قفسه سینه

اش که گفته بود سبب شده بود قلب شاهرخ هم در قفسه سینه
قراری کند! اعتراف کرده بود! لیلی بالخره به اعترافش سبب پدید بی

های شاهرخ شده بود! نیم دی در اوج غم بر روی لبآمدن لبخن
نگاهی نثار لیلی کرد، نیم نگاهی که عجیب بودی عشق داشت و 

عجیب زیبا بود! مهم نبود اگر شاهرخ آن روز در برابر جمع جواب 
منفی شنید! بلکه مهم این بود که لیلی هم او را دوست داشت! ریتم 

کوفتن کرد و این آغاِز قلب.های هر دو همزمان با هم شروع به 
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 .بود شروعی از جنس عشق

*** 

 (شش ماه بعد)

دوشیزه محترمه مکرمه سرکار خانوم لیلی نوریان فرزند رضا  -
دهید شما را با مهریه یک جلد کالم هللا نوریان ایا به بنده وکالت می

مجید یک عدد آینه و شمعدان و تعداد هزار و سیصد سکه تمام بهار 
 دائم اقای شاهرخ کایدان در بیاورم؟ازادی به عقد 

آری لیلی نوریان فرزند رضا نوریان.. درست است که لیلی هویتی 
دیگر داشت اما خواسته خودش این بود که همانند همیشه بماند، او 

دانست و آنها هنوز هم شکوه و رضا را پدر و مادر واقعی خود می
 !را صمیمانه دوست داشت

زد! سفره عقد شان موج میکوچک شوق و ذوق بسیاری در جمع
 .زدندمحضر به زیبایی چیده شده و دیوار های سفید برق می

بوی ادکلن جمع را خوشبو کرده و سردی محیط کوچک قلب ها را 
تری به قلب لیلی و شیرین لرزاند و استرس بیشتر ودر سینه می

 .دادشاهرخ هدیه می

شسته نو زیبایی های قرمز رنگ شاهرخ و لیلی بر روی صندلی
های با بودند و مهمانان در رو به روی سفره عقد و بر روی صندلی

 .کیفیت و طالیی رنگ جا خوش کرده بودند

سابید و ثریا و ملیکا پارچه ساده و سفید رنگ شکوه با ذوق قند می
را بر روی سر لیلی و شاهرخ گرفته بود. با شنیدن صدای عاقد 

 :تملیکا لبخنِد عمیقی زد و گف

 .عروس رفته گل بچینه -

شیوا، رضا، شیال، همسر شیال، سامان، محمد، جمع کوچک حاضر 
دادند که در عقد خودمانی و کوچک لیلی و شاهرخ را تشکیل می
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ها بودند، به علت فوت علیرام همگی با شور و شوق خیره به آن
مراسم بزرگی برگزار نکرده بودند و هیچ کدام از این موضوع 

 .دندشاکی نبو

 لیلی از درون آینه نگاهش را به چهره شاهرخ داد و لبخند پر عشقی
بر لب نشاند، شاهرخ که متوجه نگاه او شده بود چشمکی زد و لیلی 

 ناخودآگاه آرام خندید. به حدی غرق هم شدند که ندانستند کی و چه
گذشت. باالخره زمانی « عروس رفته گالب بیاره»زمانی عبارات 

 :گفتکه عاقد میبه خود آمدند 

 کنم آیا وکیلم؟عروس خانم برای آخرین بار عرض می -

 :لیلی خیره در نگاه شاهرخ لبخنِد عمیقی زد و از اعماق قلب گفت

ی مامان شکوه و مامان شیوا و بابا رضا و همه بزرگ با اجازه -
 !ترهای جمع بله

صدای دست زندن همگان آمد و شاهرخ دست لیلی را در دست 
 :لیلی به مرد زندگیش تکیه داد و با عشق پچ زدگرفت، 

 !خیلی دوستت دارم -

ه شاهرخ لبخند عمیقی از این اعتراف عاشقانه بر لب نشاند و خیره ب
 :های جنگلی لیلی لب زدچشم

  .من بیشتر خانوم -

 ...هر چیزی شروع و پایانی دارد

ان، ماجراهای زندگی ملیکا، محمد، صبا، فرزام، لیندا، ثریا، سام
های لیلی، شاهرخ، شروین، اردشیر و سارا آغاز شد و آنها سختی

ای از آنها زمان آسایش و بسیاری متحمل شدند! و حاال برای عده
  !آرامشی از جنس عشق رسیده بود

کرد! همیشه که نباید همه البته این برای فرزام و لیندا صدق نمی
ها رنگ و یعشق ها به سرانجامی خوش تبدیل شوند و همه زندگ
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  !روی شادی ببینند

های منفی همچون لیندا مثبت شوند، لیندا مثبت گاهی نباید شخصیت
نشد و همان گونه به کارهای خود ادامه داد و به قول از خودش، 

  !عشق فرزام را از یاد برد و عشقی تازه را جایگزین آن کرد

در پشت فرزام اما با قلبی که هنوز هم سرشار از عشق به صبا بود 
 .های خود فکر کردهای زندان به گناهمیله

 ملیکا و محمد سه ماه پس از عقد شاهرخ و لیلی قصد ازدواج داشتند
 .کردندو هر دو تا آن زمان ثانیه شماری می

عشق پر ماجرای سامان و ثریا به وصالی شیرین ختم شد و حاال آن 
 !کردنددو با خوشی زندگی می

واهر و برادرشان، سامان و ثریا طعم شروین و سارا همانند خ
 .مزه کردند -خوشبختی را مزه

سرانجام را تجربه کرد اما هنوز هم پشیمان اردشیری که انتقامی بی
 .گذرانده میهای زندان، ثانینبود و در پشت میله

های بسیار، لیلی و شاهرِخ عاشق قصه ما هم پس از فراز و نشیب
 !و پر عشق چگونه است یافتند که طعم زندگی با آرامش

کرد با مرگ علیرامش کنار بیاید و رامسین همانند شیوا سعی می
 !همیشه، باغبانی مهربان بود

زندگی آنها همچنان جریان داشت و هر کدام در نوع خود، 
 .زیستندهای جدید را پذیرا شده و حاال با عشق میتجربه

( ۱۴۰۱/۶/۴دقیقه( ) ۴:۲۱ساعت   ) 

« این دفتر حکایت همچنان باقیستبه پایان آمد  ...» 
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سخن نویسنده: دوستای عزیزم، خیلی ممنونم که تا اینجا همراه من و 
قلمم بودید. جنگل چشم هایش اولین رماِن من بود و کاستی های 

شد و گاهی خیلی یکنواخت پیش ای میزیادی داشت. گاهی کلیشه
میدوارم از این خوام و اها عذر میی اینرفت؛ ازتون بابت همهمی

 .ها، به دلیل اولین رمان بودنش چشم پوشی کنیدنقص
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