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 خالصه:

شود، حد و حساب لبخند بند لبانت می دانی؟ صبور که باشی بی می  

شاید این لبخند در نگاه اول بر چشمانش معنی این را دهد: »زدی، 

ها اشک خوردم و شب رفتی، خوردم، ماندم. گفتی، شنیدم و زخم 

  اما  ریختم. همه فدای سرم، فدای سرم که با چنین آدمی سر کردم؛

شان تک-تک اندازه به و امشمرده را هایمزخم  صبور منِ که باشد یادت

ها  هایم شبام. به اندازه فراموش نشدنمنحنی زیبایی روی لبانم کشیده 

  است، پایان به رو ردیگ امصبوری  نکن فراموش  اشک ریختم، این را نیز

 .نبودی  زمان هیچ تو گویی  کردم، فراموش  را خاطراتت

 :مقدمه 

خواهم به اتفاقاتِ خوبِ نیفتاده، اعتماد کنم و ایمان داشته باشم که  می  

هایی که از سر الی مشغلهیکی از همین روزها خواهند افتاد درست البه 

هایی که حوالیِ باورهاِی نگرانی روند، در دلِ هایم باال می و کولِ روزمرگی 

 …ام هاِی مفرط و تکراری اند، و در اعماقِ خستگی من، جا خوش کرده

ام لبخند خواهم کیکود شبیهِ دوباره من  و افتاد خواهند خوب، اتفاقاتِ

 …زد
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 طوفان_صرافیان_نرگس#

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 "الهام"

  نیز او  به عقب رفتم، سپهر قدمی به سمتم برداشت، دادی زدم و قدمی

 که  شتمبردا  عقب   به  قدمی   دوباره لرزانم پاهای  با آمد، جلو به  قدمی

  ترس  با نداشتم، فراری  راه دیگر بود، دیوار کرد، برخورد چیزی  به پشتم

 را اش چهره  خباثت که   لبخندش انداختم، نگاهی خبیثش ی چهره  به

  شیطانی ای قهقهه  و آمد سمتم به  شد، تر پررنگ  کشیدمی  رخ به  بیشتر

گویی  ولی بزنم داد خواستممی  برداشت، مقابلش به قدمی دوباره و  زد،

ام خارج ام از کار افتاده بودند، چون هیچ صدایی از حنجرهتارهای صوتی

شد، با ترس به چشمانش خیره شدم، چشمانش برقی زدند،  نمی

 فرو گردنم در را بود  شده هایش را که شبیه به تیغِ تیز و براقی دندان

  نفس   -نفس پریدم، خواب از و زدم دادی . جوید را  امخرخره و کرد

آمدند و بر پتوی های عرق از سر و صورتم پایین می دم، قطرهزمی 

هایم  آمدند، صدای نگران سحر را در گوشای رنگم فرود میسورمه

 :پیچید
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الهام جان، نگران نباش، بازهم کابوس دیدی، )به لیوان آب در دستش   -

 .ای کرد( بیا آب بخوراشاره

عمیق گرفتم و به  لیوان آب را برداشتم و یک نفس سر کشیدم، دمی 

با نگرانی به من چشم  دور و اطرافم نگاهی انداختم. سحر را دیدم که

ی من و سحر روی تخت دو طبقه ای که روبهدوخته بود، به تخت دوطبقه 

ی باالی تخت با بهت به من زل زده بود نگاهی انداختم، آرام در طبقه

برد. نگاهی به مریم که  بود و معلوم بود که در خواب و بیداری به سر می 

گفت و لرزشش از این ی پایین خوابیده بود انداختم، هزیان می طبقه 

کرد. رو به  داد میها وخامت حالش را بیی اینفاصله معلوم بود و همه

 .سحر کردم

 برو نگاه کن مریم چشه؟  -

 :گفت  خیالیای رنگش را در حدقه چرخاند و با بیچشمان قهوه

 !شه هاک چیزیتون میشما هم امشب ی -

گفت افتاد،  لرزید و هزیان میاما تا چشمش به مریمی که در تختش می 

اش پر کشید و جایش را با نگرانی عوض کرد. یک دفعه از خیالیبی 

  خیس پیشانی به دستی  جایش بلند شد و به سمت مریم پا تند کرد.

  .کشید مریم
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شد؟ چقدر هم تا دیشب که حالش خوب بود! یک دفعه دیگه چی -

 !لرزه، باید ببریمش بیمارستانمی 

 .نگاهی به آرام که هنوز در بهت بود کرد، پوفی سر داد

الی، زود آماده شو ببریمش بیمارستان، یک زنگ هم به تاکسی تلفنی   -

 .بزن

ی اتاق رفتم، پالتوی  سری تکان دادم و به سمت جا لباسی گوشه 

شکالتی رنگم را برداشتم و به تن کردم، شالم را سر کردم و شال گردنم 

را دور گردنم انداختم. با تاکسی تلفنی تماس گرفتم و آدرس را دادم.  

سحر هم آرام را بیدار کرده و آماده شده بود، مریم با کمک آرام آماده 

  شدیم، خارج اتاق از با کمک من و سحر از جا بلند شد و هر سه شد.  

طور که چرت  گاه همانسئول خوابم محبی،  خانم. ماند  اتاق در هم آرام

زد صدای پایمان را شنید، سرش را از روی دستانش برداشت و با  می 

 .های ته استکانیَش نگاهی به ما انداختعینک 

 رین؟ ین وقت شب کجا می زینالی، مقدم، بایستید ببینم، ا -

 :گفت   قبل از این که لب به حرف زدن باز کنم که سحر

بینید که شجاعی حالش خوب نیست، داریم خانوم محبی، می -

 .بریمش بیمارستانمی 
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 .گفت انداختلرزید و هذیان می نگاهی به مریم که از تب می 

 .خبر نزاریدفقط سریع برگردید، در ضمن من رو بی  -

 .اجازه چشم، با -

 .خانم محبی سری تکان داد

 .خدانگهدارتون -

گاه توقف کرده  چشمم به ماشین زرد رنگ تاکسی که جلوی در خواب

بود افتاد، به مریم کمک کردیم روی صندلی بنشیند و ما هم سوار 

شدیم و به طرف بیمارستان حرکت کردیم.بعد از ده دقیقه به بیمارستان  

انس منتقل کردند. صدای تلفن همراهم رسیدیم، مریم را به بخش اورژ

شد.   نمایان  تلفنم روی آرام اسم کردم، خارج کیف از  را آن  بلند شد

 .ی پاسخ را لمس کردمدکمه

 .جانم آرام -

 :کرد، نالیدطور که گریه می آرام، همان

 حال مریم چطوره؟ -

نگاهی به تختی که مریم روی آن خوابیده بود انداختم، پرستار داشت  

 .کردسِرمی به مریم وصل می کرد، سحر هم با پرستار صحبت می 

کنند، به خانم محبی هم خبر حالش بهتره، دارن بهش سِرم وصل می  -
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 .شهبده. نگران نباشید، پرستار گفت فردا مرخص می

 باشه، کی میای؟ -

  .گاه، فکر کنم سحر شب پیش مریم بمونهاالن میام خواب -

 .داحافظپس منتظرتم الهام، خ -

 «.تلفن همراهم را قطع کردم، زیر لب گفتم: »خدا به خیر بگذرونه

به سمت مریم و سحر رفتم، مریم چشمانش را باز کرده بود و با صدای  

کرد. تا  داد با سحر صحبت می ای که گواه از سرما خوردگیش می گرفته 

 .جانی زد و سالم کردچشمش به من افتاد لبخند کم 

 خوبی مریم جان؟  -

 .کنهبله بهترم، فقط یکم سرم درد می -

 :پرستار که مشغول چک کردن سِرم مریم بود گفت

  مایعات باید  فقط    شی؛این طبیعیه عزیزم، چند روز بگذره خوب می  -

 .شیمی مرخص فردا. کنی  مصرف زیاد

 :کرد گفتطور که به تلفن همراهش نگاه می سحر همان
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  به  درضمن مونم،می  پیشش  شب من گاه،خواب برو تو     الهام جان -

 .هست موجه مونغیبت  بگو هم  طاهری  استاد

 !خواستن مرخصش کنن خبرم کنباشه، پس هر وقت می  -

 رنگم ای نقره  ساعت  به. بود راه دقیقه    گاه پیاده فقط دهتا خواب 

 و خریدم تازه نان راه  سر بود،  صبح  شش  ساعت تازه انداختم نگاهی 

  روی  چای  لیوان با  محبی خانم رسیدم  خوابگاه به بعد دقیقه    ده

تا نگاهش به من افتاد  دادمی گوش رادیو به و بود  نشسته  صندلی

 .شد بلند جا از  بالفاصله

سالم مقدم، حال شجاعی بهتر شد؟ کی مرخص میشه؟ پس زینالی  -

 کجاست؟ کدوم بیمارستان رفتین؟

 امخنده  بودنش هول از  زدخانوادگی صدا می عادت داشت همه را به نام 

 :دادم جواب و خوردم  را امخنده  سریع  اما گرفت؛

شه، زینالی هم پیشش  بله حال شجاعی بهتره، فردا هم مرخص می  -

  هست اجازه نیست؟ سوالی.  رفتیم خوابگاه نزدیک بیمارستان    مونده،

 برم؟
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 :اش گفتپشت چشمی نازک کرد و با لحن همیشگی 

 .برو به کارِت برس -

 و کردم باز را اتاق در  ای گفتم و به سمت اتاقمان حرکت کردم.با اجازه

 تا    کتابی در دست داشت و غرق در خواندنش بود.  آرام شدم، داخل

 تخت روی  را کتاب آورد، بیرون کتاب از را سرش افتاد من به چشمش

  گرفت سردش دستان در را دستانم آمد،  طرفم به سرعت با و کرد رها

 :گفت  نگران لحنی با  و

 حال مریم بهتر شد؟ -

ی اتاق  های نارنجی رنگ و رو رفتهحالی روی موکت کیفم را با بی 

 .ها را روی میز گذاشتمانداختم و نان 

 .شه بهتر شده، تا فردا مرخص می -

 .دستم را رها کرد و نفس راحتی کشید

 !خداروشکر، الهام -

 :گفتم  آوردمپالتویم را از تنم بیرون میطور که همان

 .جانم -
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 .مامانِ مریم از شیراز زنگ زد -

 چی گفت؟ -

خواست به مریم خبر بده که چند  گفت بابای مریم سکته کرده، می -

  بردنش  شده مریض خورده روزی بره شیراز، منم گفتم مریم یک

 .بوده  ساده خوردگی سرما یک  گفتم نکردم نگرانش بیمارستان، 

 :ی صندلی گذاشتم و گفتمگردنم را روی دستهشال 

 .دیمخوب کردی، وقتی مریم مرخص شد بهش خبر می  -

ای رنگش را که جلوی دیدش را  ای از موهای قهوه سری تکان داد و طره 

 :گرفته بود، پشت گوشش انداخت و با لحنی مضطرب گفت

 !ها داریم کالس هشت ساعت الهام -

 .شون رو به استاد بگیمدلیل غیبت اوهوم، سحر گفت  -

من و آرام مشغول آماده کردن صبحانه شدیم، بعد از خوردن صبحانه و 

ی خاکستری جمع کردن سفره، دوش مختصری گرفتم و مانتو و مقنعه 

  شال و پالتو    ام را پوشیدم، هوا بسیار سرد بود.رنگ و شلوار لی یخی

  ساعت  به    .رفتم بیرون اتاق از و برداشتم را کیفم کردم، تن به را گردنم
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 را آرام بود،  شده   دقیقه سی و  هفت  انداختم، نگاهی   راهرو دیوار روی 

 :زدم صدا

 آرام، تو کجا موندی دختر؟  -آرام -

 :پوشید گفت هایش را می طور که کفشهمان

  .االن میام -

دیدم سالمی  روی اتاقمان ساکن بود را ماندانا، دختری که در اتاق روبه

مان آمد.  کردم و کنارش ایستادم. آرام در اتاق را قفل کرد و با دو سمت 

 با   گاه رفتیم.رو عبور کردیم و به سمت خروجی خوابهر سه از راه

 .شدیم دانشگاه راهی و کردیم خداحافظی محبی خانم

 فلش بک )دوسال قبل( 

با دلهره تلفن همراهم را قطع کردم، ضربان قلبم شدت گرفته بود،  

دانیال تماس گرفته بود و گفته بود در حال آمدن به منزلمان به منظور 

آمد، پدرم سه ام می خواستگاری است، برای بار چهارم به خواستگاری 

 نبود، بردار دست او اما اش را رد کرده بود؛ ی قبل خواستگاری دفعه

  جواب اگر! داشتم دوستش نبودم،  میلبی  او به نسبت هم خودم راستش
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 خواستگارهای  دادم،می مثبت جواب بود، من ی عهده  به اشخواستگاری 

که پا پیش بگذارند از جانب من به تم؛ اما پدرم قبل از اینداش  زیادی 

داد، دلیل این کار پدرم برای من و مادرم تا االن  آنان جواب منفی می 

ها نده بود، جرئت پرسیدن دلیل این کارش را هم نداشتیم. پلهمجهول ما 

را یکی در میان پایین آمدم، مادرم مشغول درست کردن ساالد بود، 

 دیدنم با مادرم. کردم سالم آرام پدرم هم در حال تماشای تلویزیون. 

 :گفت و زد لبخندی 

 .سالم دختر گلم -

کرد، بعد دوباره سرش را به مان چرخاند و سالم پدرم سرش را به طرف

روزی بود، چرخاند. روی  طرف تلویزیون که در حال پخش اخبار نیم 

 :صندلی کنار مادرم نشستم و گفتم 

 خوای مامان جون؟خسته نباشی، کمک نمی -

 .شهنه دخترم، خیلی نمونده االن تموم می -

 از رویم برداشتم و مشغول خوردنش شدم ای کاهو از ظرف روبهتکه

 و خودم  برای  چای   استکانی و رفتم  سماور سمت به  شدم  بلند ایمج

 را سینی  رفتم، پدرم طرف   به و گذاشتم سینی در را قندان ریختم، پدرم

 :تم و گفتمگرف جلویش
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 .بفرمایید -

 .استکان را برداشت

 .مرسی دختر خوشگلم -

 .با نگرانی لبخندی زدم

 .توننوش جون -

سینی را روی میز گذاشتم، قند را در دهانم گذاشتم و لیوان چای را به 

دست گرفتم که آیفون خانه به صدا در آمد، ضربان قلبم دو برابر شده  

 طرف   به شتم و از جایم بلند شدم گذا میز روی  را چای  لیوان بود. 

  خودنمایی  اشصفحه  در دانیال ی چهره  رفتم، تصویری  آیفون

 .رسید گوش به پدرم صدای  کشیدم، میقیع  نفس  .کردمی 

 !کیه دخترم؟ -

 !شونآقا دانیال و خانواده -

مادرم دست از تکه کردن کاهوها کشید و از جا بلند شد، به طرف آیفون 

 .آمد

 !کار دارن؟یعنی االن این وقت روز چی -

ی کلید روی آیفون را مان آمد، دکمهپدرم از جا بلند شد و به سمت 

  و شست را دستانش مادرم . شد  باز تیکی صدای  با در فشار داد، 
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 به را چای  سینی هم من . پوشید و برداشت جالباسی روی  از را چادرش

و به سر کردم، لباسم   برداشتم ای روسری  رفتم، اتاقم به و بردم آشپزخانه

 خواهر دنیا، گل،  دسته با  دانیال . آمدم  پایین سریع هاپله از مناسب بود. 

  هال به  و دانیال مادر خانم،  حمیده و شیرینی ی جعبه با  دانیال

 ی چهره  ولی  بودند؛ رفته در جلوی   پیشواز برای  مادرم و پدر . آمدند

شسته بودم، صدای مادرم ن آشپزخانه در  . دادنمی  رضایت از نشان پدرم

 :رسیدو حمیده خانم به گوش می 

 .خوش آمدید -

 خیلی ممنون، حالتون خوبه؟ -

 ممنون، شما خوبید؟  -

رم سر اصل مطلب راستش برای خواستگاری تون می شکر خدا، با اجازه -

 .از الهام جان آمدیم

 :گفت کند پنهان را  عصبانیتش داشت سعی که  پدر

 .خانم اخوان من جوابم رو قبالً به شما دادم -

کرده تون منفیه؟! پسرِ من که تحصیل  خب دلیلش رو بگید، چرا جواب -

رسه، اخالقش خوبه، ماشین و خونه هم که است، دستش به دهنش می 

 !داره، اهل کار و تالش هم هست. آخه مشکل چیه؟
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 :گفتآمد که با هول و وال میصدای مادرم از هال می 

  .تونگردم خدمت االن برمی  -

 .به آشپزخانه آمد، دستی به چادرش کشید، پوفی سر داد

 داشتی؟الهام، دخترم تو خبر  -

کردم سرم را تکان  طور که از استرس رو میزی را دستم مچاله می همین 

 .دادم

 پشیمان اما  نگاهی به من انداخت، گویی که قصد داشت چیزی بگوید؛

 .آمدیده خانم از هال می حم صدای . شد چای  کردن  دم مشغول . شد

 تعارف همه به و برد هال به را چای  سینی مادرم رومیزی را رها کردم.  

 خبر چه هال در کردممی  نگاه و بودم ایستاده روراه در . کرد

 :آمدمی  خانم حمیده صدای  . است

 آخه چرا؟ دلیلش چیه؟ -

 :پدر که معلوم بود کالفه شده گفت

 .خوام شوهرش بدمام هنوز کوچیکه. نمی دلیل خاصی نداره، بچه -

  موقع  االن الهام جون کوچیه؟! ماشاهلل نوزده سالشه، کوچیک نیست!  -

 شوهر  رو دخترتون خوایننمی  که داره  ای دیگه دلیل البد ازدواجشه،

 .نداره خواستگار کم که جان الهام وگرنه بدین،
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ای کند. پدرم عصبانی  باالخره یکی جرئت کرده بود به این مسئله اشاره 

 .شده بود

 !دلیلی داره، خب که چی؟اصالً یک   -

مادرم با تعجب به پدرم نگاه کرد، او هم خیلی وقت بود منتظر بود. پدر 

اش سردی همیشگیاین مسئله را بازگو کند. حمیده خانم با خون 

 .استکانِ چای را روی میز گذاشت

 .خوام دلیلش رو بدونممی -

ی به تن کرده ای رنگ زیبایبه دانیال نگاهی انداختم، کت و شلوار سورمه

زد،  بود و با چشمان کنجکاو منتظر دلیلی که پدرم از آن حرف می 

 چون  بودم، کنجکاو هم خودم . بود کنجکاو بسیار هم دنیا  ی قیافه  بود. 

 ی قیافه به  . بودم مجهول ی مسئله  این فهمیدن منتظر بود وقت خیلی

  زد، نفسعصبانیت به قرمزی می از  صورتش انداختم، نگاهی پدرم

 .عمیقی کشید

 .جاالهام، دخترم بیا این -

 با رو عبور کردم. شوره به جانم افتاد، با ترس و لرز از راهیک دفعه دل

  لب زیر    کردمی بیداد آن از نگرانی که صدایی با و  ایستادم   شورهدل

 :نالیدم
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  .خدایا خودت بخیر بگذرون -

به هال رسیدم، دستان لرزانم را درهم گره زدم و زیر لب سالمی کردم و 

  من زد،می  لبخند من به  که افتاد دانیال  به  نگاهم ی هال ایستادم. گوشه 

 صدای  با بود، پا به آشوبی دلم در اما    کردم؛ تبسمی اضطراب با هم

 :گفتم  آرامی

 .بله پدر جان -

الهام تموم نشده این مسئله رو بگم؛ ولی حاال  قرار نبود تا وقتی درس  -

 .ها مجبور شدم با کنجکاوی بعضی

ی لب حمیده  زد، پوزخندی گوشهواضح داشت به حمیده خانم کنایه می 

 که بود ای مسئله  چه این  . بود  شده دوچندان اضطرابم خانم نشست. 

 ردم،ک  نگاه مادرم ی چهره  به فهمیدم؟می  درسم اتمام از قبل تا نباید

 .استرسش بود از نشان اشپریده رنگ

  اومده، دنیا  به  که وقتی از ی یکی دیگه بوده الهام از بچگی نشون کرده -

 شرایط االن بگم بهش فعالً خواستمنمی. مادرش نه داره خبر خودش نه

 .گفتم و اومد پیش

 .نگاهی به مادرم کردم، چنگی به صورتش زد

 ارسالن؟ یعنی چی؟زنی ها چیه می این حرف -
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اش مثل گچ سفیده شده بود و دستانش  به دانیال نگاهی انداختم، چهره 

لرزیدند، دنیا و مادرش هم بهت زده به من خیره شده بودند. به می 

گفت؟ من را از وقتی به دنیا آمدم مالک فرد خودم آمدم، پدرم چه می 

امکان نداشت، باورم  ام فکر نکردند؟! نه، این دیگری کردند؟ اصالً به آینده 

 بدون خندی زدم که از چشم هیچ کدامشان دور نماند. پوز شد! نمی

 به رو امنشسته اشک به چشمان با  اشخانواده  و دانیال حضور به توجه

 .کردم پدرم

  وقت   یک نکن، من  با هاشوخی این از پدرجان، شوخی خوبی نبود.  -

 !ها شدم دیوانه دیدی 

 :اش گفت همیشگیپدرم با جدیت 

 !اما این شوخی نیست کامالً واقعیته -

که حرفی بزنم حمیده خانم از جا بلند شد و دست دنیا را قبل از این

زده بود، به خودش آمد و از جا بلند  کشید، دنیا که هنوز بهت 

 .شد بلند جا از خانم  حمیده شد. 

 .دانیال جان، بلند شو مادر -

قبل از  شد، بلند جا از لرزید انیت به خود میطور که از عصبدانیال همان

 :رفتن به سمتم آمد و آرام جوری که فقط من بشنوم گفت 
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خورم ای که تو رو بهش دادن کیه؛ ولی قسم می دونم این مرتیکهنمی -

 !خورمنذارم دستش بهت برسه، قسم می

با صدای حمیده خانم به طرف در رفت و به همراه مادر و خواهرش از 

 .مان خارج شدهخان

مادرم از جا بلند شد و به سمت پدرم رفت، آستین پدرم را در دست  

 :اش غریدهای کلید شده گرفت و با عصبانیت از الی دندان

ارسالن، این چرندیات چی بود گفتی؟! ها؟ دخترم رو نشون کی   -

 .کردی؟ )این دفعه با صدای بلندتری داد زد( یاال بگو

 .مادرم کشید پدرم آستینش را از دست

 !بس کن رعنا، مطمئن باش الهام خوشبخت میشه -

 .مادرم پوزخندی زد

 هه! راستش رو بگو، دخترم رو نشون کی کردی؟  -

 .مادرم پوزخندی زد

 هه! راستش رو بگو، دخترم رو نشون کی کردی؟  -

 ...سپهر، پسر اَل -
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شده   ای دیوانه وار زدم، دیوانهکه حرفش تمام شود قهقهه قبل از این

هایم به گریه شد، سپهر! سپهر! بین قهقهه بودم، اسمش در ذهنم اکو می 

 .افتادم

 .مادرم به سمتم آمد

 .الهی بمیرم واست الهامَم -

 .بعد رو به پدرم کرد

 ...ی ی من رد بشی دخترم رو به اون پسرهمگه این که از رو جنازه -

چرخید، روی زمین  ی حرفش را نشنیدم، همه جا دور سرم می ادامه

افتادم، تصویر تار مادرم را می دیدم که با گریه به صورتش چنگ می زد 

و اسمم را صدا می زد، پدرم هم با نگرانی باالی سرم ایستاده بود.پلک 

هایم روی چشمانم سنگینی کرد و چشمانم بسته شد. با فرو رفتن  

م، صدای در دستم به هوش آمدم اما چشمانم را باز نکرد تیزی    چیز

 .رسیدبحث بین مادر و پدرم به گوش می

 .زارم این وصلت سر بگیرهقبال هم گفتم، نمی -

 !گیره، چه بخوای چه نخوایمن هم قبال گفتم، این وصلت سر می  -
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خواد  خاطر یک خرافات و رسم مسخره کاری که دلش نمی زارم بهنمی -

 .انجام بده

گشودم، دور و اطرافم را نگاه کردم، سِرمی در چشمانم را به آرامی از هم 

کرد، در بیمارستان بودم، به سمت راستم نگاهی  دستم خودنمایی می 

اش دستم را گرفته بود و انداختم، مادرم با چشمان به اشک نشسته

گفت، نگاهی به سمت چپم انداختم، پدرم بدون هیچ  چیزی زیر لب می

بود، پدر؟ پدر واژه ی غریبی برای   واکنشی ایستاده بود و به من زل زده

دهد مگر  این مرد بود، کسی که به آینده و زندگی دخترش اهمیتی نمی

  شود نامش را پدر گذاشت؟می 

جانی زدم و صورتم را از پدرم گرفتم و به مادرم چشم پوزخند بی 

 .دوختم

الهامَم، دخترکم، به هوش اومدی؟ خداروشکر، دورت بگردم حالت   -

 خوبه؟

 .و...خوبمخ -

 !بمیرم برات الهی -
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 !خ...خدا نکنه -

 :بعد رو به پدرم کردم و با لکنت گفتم

 چرا؟ چرا این کارو کردید؟  -

 :پوزخندی زدم و گفتم 

 !ترسیدین رو دستتون بمونم؟می -

 !فهمی چرا این کار رو کردمذبه وقتش می -

 !رسه؟ وقتی زندگیِ من تباه شد؟وقتش کی می  -

 :داشت عصبانیتش را پنهان کند گفت  با لحنی که سعی 

 !فهمیبه زودی می -

 .بعد با بلند شدن صدای رنگ تلفنش از اتاق بیرون رفت

 .مادرم دستم را فشرد

زارم کاری که دلت زارم این وصلت سر بگیره، نمیدخترم، من نمی -

دونم دلت پیش دانیال گیره، به حرف دلت  خواد انجام بدی، می نمی

 .کس اهمیت ندهف هیچگوش کن، به حر
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دانستم  آمدند، می هایم یکی پس از دیگری از چشمانم پایین میاشک

 :مادرم هم از سپهر دل خوشی ندارد، به یاد دانیال افتادم و گفتم 

 دا...دانیال چی...شد؟  -

هیچی مادر، حمیده زنگ زد گفت دانیال خودشو تو اتاق حبس کرده  -

 .خوره، گفت حالش بده هیچی نمی 

 .به خاطر من به این روز افتاده -

 .از جا بلند شدم 

 .هایش را با پشت دست پاک کردمادرم اشک

 ری؟ دخترم سِرمت هنوز تموم نشده، کجا می  -

 .جا بمونمخوام این... ایننمی -

  .باشه صبر کن برم به پرستار بگم سِرمت رو در بیاره -باشه -

 .پرستار بازگشت ای بعد با از اتاق خارج شد و دقیقه 

 .ی مغموم من انداخت، لبخندی زدپرستار نگاهی به چهره

 .عزیزم، سِرمت هنوز تموم نشده صبر کن تموم بشه بعد بیرونش میارم -
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 .مونخوام برم خو...خونه ن...نه...می  -

ی عصبی بهت وارد شده، تشنّج کردی، باید صبر کنی عزیزم، حمله - 

 .نهات کدکترت باید بیاد معاینه

 :حالی گفتمای جز موافقت نداشتم، با بی چاره

 .باشه -

به ساعت مشکی رنگی که به دیوار نصب شده بود نگاهی انداختم، ساعت  

ها تاثیر بخشهوش بودم؟ آرامنُه شب بود، یعنی من از ظهر تا االن بی

رفته گرم شد و به   -خود را گذاشته بودند چون دوباره چشمانم رفته

ا صدای در چشمانم را باز کردم. پزشکی باالی سرم  خواب رفتم. ب

گفت، اما با دیدن چشمان بازِ من،  ایستاده بود و چیزی به پرستار می

 .دست از صحبت کردن با پرستار کشید، به طرفم آمد و لبخندی زد

 !سالم دخترم، باالَخره بیدار شدی  -

 !سالم، مادرم کجاست؟ -

 دی شما رو معاینه کنم؟ اجازه می نگران نباش، رفتن نماز بخونن،  -

 .بفرمایید -
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همانطور که مرا معاینه می کرد، نکات مهم را هم به پرستار می گفت تا  

یادداشت کند. دقایقی بعد مادرم به اتاق آمد، سالمی کرد و به طرف 

داد می کرد رو به پزشک پزشک رفت، با صدایی که نگرانی از آن بی

 :گفت

 شه؟معاینه کردید؟ چطوره؟ کی مرخص می  خانم دکتر، دخترم رو -

نگران نباشید خانوم، حال دخترتون خوبه، شانس آوردید به موقع   -

رسوندینش بیمارستان، هر گونه استرس و اضطراب براش مثل سَمّه، 

ها دور باشه و کامال آرامش داشته باشه وگرنه باید از هیجانات و تنش

 .کنهدوباره تشنج می 

در دل گفتم: هه! اگر پدرم اجازه دهد آرامش داشته پوزخندی زدم و  

 .باشم

 :مادر نگاه مهربانی به من انداخت، بعد رو به پزشک گفت

 کنید؟ چشم خانم دکتر، کی ترخیصش می  -

تونه بره، فقط اون نکاتی که گفتم رو هاش رو انجام بدید می کار -

 .حواستون باشه
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 .چشم -

مادرم به سمتم آمد، دست سردم را در پزشک از اتاق خارج شد و 

 .دستان گرمش گرفت

 .گوشیت تو جیب لباسِت بود، خیلی زنگ خورد -

 کی زنگ زد؟  -

  .دانیال -

با شنیدن اسمش دوباره اشک در چشمانم حلقه زد، درکَش می کردم، 

 ...سه سال منتظر مانده بود که به خواستگارِی من بیاید، آن وقت پدرم

که هنوز از آسمانِ چشمانم فرود نیامده بودند پس زدم و با  اشک هایم را 

 یمحوطه از  کمک مادرم از جا بلند شدم. بعد از کارهای ترخیص

  عقب در بیندازم نگاهی  پدرم به کهاین بدون  شدم، خارج  بیمارستان

 به و کرد روشن را  ماشین پدرم. نشستم داخل و کردم باز را ماشین

نیمه های راه رسیده بودیم که مادرم رو به ی منزل حرکت کرد، تا سو

 :پدرم کرد و گفت 
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دار من برم داروهای الهام رو اینجغا داروخانه هست، ماشین رو نگه  -

 .بگیرم

پدرم توقف کرد و مادرم از ماشین پیاده شد، من و پدرم تنها شدیم، پدر  

تفاوت چشم از ی جلوی ماشین نگاهی به من انداخت و بعد بی از آینه

 :ن گرفت و به جلو دوخت، لب به سخن باز کردمم

خوام اینه که بگید چرا این کار رو آقای مقدم، تنها چیزی که ازتون می  -

 با من کردید؟

 :پدرم که از این لحن من و صدا زدن فامیلَش تعجب کرده بود گفت

زنی؟ االن شدم آقای مقدم دیگه،  جوری با من حرف می چرا این -

 .فقط صبر کن برسیم خونه گم دلیلش رو بهت می

 :مکثی کرد و بعد ادامه داد

 ...خود سپه -

 :غریدم  کردم باال نرودحرفش را قطع کردم و با صدایی که سعی می 

 !اسمش رو نیار، اسمش رو نگو -

 زنی؟یعنی چی دختر؟ فردا روز قراره شوهرت بشه، این چه حرفیه می  -
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 .پوزخندی زدم

 .به این ازدواج اجباری نمیدمهه! من بمیرم هم تن  -

دختر، اواًل این ازدواج چه بخوای چه   گمگوش کن ببین من چی می  -

نخوای اتفاق میوفته، ثانیاً سپهر خودش هم از این قضیه خبر نداره،  

گفتم که؛ قرار شده بود تا تموم شدن درستون این مسئله پنهان بمونه  

  .که نشد

در سنگ بود، ترجیح دادم سکوت  بحث کردن با او مانند کوبیدن میخ

 .کنم تا دوباره حالم بد نشود

ای بعد مادرم با نایلونی پر از قرص و شربت وارد ماشین شد و دقیقه 

 .پدرم به سمت منزلمان حرکت کرد

 "سپهر "

رویم بلند کردم و به صدای پدرم با صدای پدرم سرم را از کتابِ روبه

 .تمرکز کردم

 .جا سپهر جانبیا این -

 .از جا بلند شدم و به هال رفتم 
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 جانم پدر؟ -

 .فوتبال شروع شد، بیا -

، روی مبل تک کتابم را روی میز مطالعه رها کردم و به سمت پدرم رفتم 

ای رنگ نشستم و مشغول تماشای فوتبال شدم، صدای ی فیروزهنفره 

 .زنگی به گوشم رسید، پدرم نگاهی به من کرد

 گذاشتمش، ببین کیه؟ صدای تلفن منه، روی عسلی -

ی تلفن روی صفحه "ارسالن"ی تلفن انداختم، نام نگاهی به صفحه 

 .چشمک میزد

 .عمو ارسالنه پدر -

 :گفت  خوردطور که تخمه میهمان

 .کار دارهبدِه به من، ببینم چی -

تلفن را از روی عسلی برداشتم و در دست پدر گذاشتم، تماس را وصل  

. کنجکاو بودم که عمو ارسالن با  نزدیک به گوشَش بردکرد و تلفن را 

پدرم چه کاری دارد؟ چون کم پیش می آمد با پدرم تماس بگیرد، پدر 

 :شروع به صحبت کردن کرد
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  الو، سالم ارسالن جان، بله ما هم خوبیم، شما خوبین؟ -

 :سپس با صدای بلندی گفت 

 چی؟ چرا؟  -

د شد و به سمت حیاط رفت، حس و بعد نگاهی به من انداخت، از جا بلن

ی فکر کردن ندادم و کردم مشکلی پیش آمده ولی به خودم اجازه

 .ی فوتبال شدممشغول تماشای ادامه

دقایقی بعد پدر به هال آمد، نگاهی به چهره اش کردم، هیچ واکنشی 

 .نداشت

 قدر تعجب کردید؟ پدرجان، عمو ارسالن چی گفت که شما این -

 .ختنگاهی به من اندا 

 ...کن صبر -

 .بعد مادر را صدا زد

 .ایران خانم، ایران، یه دقیقه بیا -

 مادرم سراسیمه از آشپزخانه خارج شد و به سمتمان آمد
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 چیزی شده البرز؟  -

 .جابیا بشین این  -

 .مادر با تعجب روی مبل نشست

 شده؟ البرز جان چی -

 .ای رو بهتون بگمخوام یه مسئلهمی -

 .هم قفل کردمدستانم را در 

 .بفرمایید پدرجان -

شد از چشمان مادرم خواند، دقایقی گذشت اما پدرم کنجکاوی را می

 :هنوز لب به سخن باز کرده بود که مادرم گفت 

 .دِ بگو چی شده البرز، جون به لبمون کردی  -

جون ما از وقتی سپهر به دنیا آمد اون رو نشون الهام کردیم، یعنی آقا -

ی دختر ی پسر با اولین نوه ته بود، گفته بود اولین نوه طور خواساین

ازدواج کنه، چون معتقد بود پسرعمو و دخترعمو از همون اول برای هم  

آفریده شدن، وصیت کرد که این دوتا با هم ازدواج کنند، من و ارسالن 

اومد، باهاش موافق بودیم، قرار گذاشته بودیم تا تموم  هم که بدمون نمی
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که یه پهر و الهام چیزی بهشون نگیم ولی مثل این شدن درس س

 ...اتفاقاتی پیش اومده که الهام قضیه رو فهمیده

زمان رو به پدر مان زده بود، هممن و مادر که تا آن لحظه هردو خشک

 :کردیم و گفتیم

 چی؟  -

  خیره پدرم به زدهبهت  مادر حسابی رنگش پریده بود، من هم 

من از الهام  بودند؟ کرده من  با را کار این راچ گفت؟می  چه پدرم   شدم،

که مشکلی داشته باشد، نه... فقط از بچگی من و آمد، نه اینخوشم نمی 

  .او از هم تنفر داشتیم

 .ای رنگ پریده رو به پدرم کردمادر با چهره 

گی البرز؟ چرا همچین کاری کردی؟ بخاطر یه خرافه و رسمِ  چی می -

دم پسرم با دخترِ داداشت ازدواج کنه، مگه از خودی؟ من اجازه نمیبی 

 .که این دوتا با هم وصلت کننی من رد بشی اینرو جنازه

 .پدرم به طرز مشکوکی نگاهی به مادرم کرد



 

 

 WWW.98IA3.IR 34 کاربر نودهشتیا   اسماء نادری   –   مدار جبر 
 ممم 

خونه،  آخه مگه الهام چه مشکلی داره؟ خوشگله، درسش رو هم می  -

خوای از عروس  خانم و نجیبه، اخالقش هم که خوبه، دیگه چی می 

 ات؟ آینده

 :مادر بغض کرد و گفت 

 ...زارم این وصلت سر بگیرهنه، نمی  -

  .بعد به سمت اتاقشان پا تند کرد و در را به هم کوبید

دانستم، وقتی که اسم الهام را شنید این گونه  دلیل بغض مادرم را نمی

بغض کرد که این برایم بسیار تعجب آور بود، او که الهام را خیلی دوست  

س دلیل مخالفتش چه بود؟ من که تا کنون ساکت بودم و به  داشت، پ

 :جدال بین پدر و مادرم چشم دوخته بودم لب به سخن باز کردم

دونید که  پدر، من راضی به این ازدواج نیستم، خودتون هم خوب می -

  عقد گنمی  که  هم  های الکی روالهام هم راضی نیست، این حرف

.  نیست ای  دیگه چیز خرافه جز بستن، آسمونا تو رو پسرعمو دخترعمو

شید، یا من دیگه تو این خونه آخر من همینه، یا منصرف می  حرف

 .مونمنمی
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 .پدرم پوزخندی زد

  حق رفتی خونه  این از اگه ولی خوای بری برو  هه! راه بازه، می -

 طرد من ی خانواده از  ببینی، هم رو مادرت نداری  حق نداری،  برگشتن

 .شیمی 

دانست نقطه ضعف من مادرم است، دوری از مادرم برایم سخت بود ی م

برای همین دست بر نقطه ضعف من گذاشته بود، چشمانم را از  

 .عصبانیت روی هم فشردم و به اتاقم رفتم و در را کوبیدم

گاه سرم کردم، چرا این کار را با روی صندلی نشستم و دستانم را تکیه

بار بود و اجبارین؛ چون همیشه جز چَشم ما کرده بودند؟ همه چیز اج

کردند که در این مسئله نیز جز اطاعت کاری  گفتم، فکر می چیزی نمی

توانستم با کسی که حتی ذره ای ی زندگیَم بود، نمیکنم! اما مسئلهنمی

جنگیدم،  بار باید می توانستم. اینبه او عالقه ندارم زندگی کنم، نه... نمی

دگیَم. این رسم و خرافه ما را وارد نبردی سخت، با  برای خودم، برای زن

 .عاقبتی مجهول کرده بود

 .فکرم به سمت بچگی های من و الهام رفت

****** 
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ی ما آمده  آن زمان من دَه سال و الهام چهار سال داشتیم، الهام به خانه 

 :گفت اش کودکانه صدای   با شد، اتاقم وارد سرعت  بود، به

کنی؟ چرا بدون اجازه به هام بازی می عروسکسپهر، داری با  -

 هام دست زدی؟ عروسک

 :با لبخند شروری گفتم 

 .کنمآخه دارم خوشگلشون می  -

 :به سمتم آمد و دست به سینه با اخم گفت

 کار کردی؟ چی رو عروسکم ببینم   بده -

عروسکی که صورت و دست هایش را با ماژیک نقش داده بودم به 

هایش حساس است، از او  دانستم روی عروسکسمتش گرفتم، خوب می

 .کردمآمد برای همین مدام با کار های مختلف اذیتش میخوشم نمی 

تا چشمش به عروسکش افتاد، سر جایش خشک شد، دستی به سمت  

هایش یکی اش بلند شد، اشکصورتش تکان دادم، ناگهان صدای گریه

از دستم چنگ زد  آمدند، عروسک راپس از دیگری از صورتش پایین می
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و از اتاقم خارج شد و به سمت آشپزخانه رفت، صدای بلندش همچنان 

 :گفترسید که می به گوشم می 

 !کار کردهعمو، ببین سپهر عروسکم رو چیعمو ایران، زنزن -

 .به سمت آشپزخانه رفتم و سرکی کشیدم

ت و الهام عروسکش را به مادرم نشان داد، مادرم نگاهی به عروسک انداخ

 :بعد با مهربانی رو به الهام گفت

کنم، برای تو هم یه عروسک  الهام جان، من سپهر رو ادب می -

 خرم، خوبه؟تر می خوشگل

 :الهام چشمان خیسش را مالید و رو به مادرم گفت

 سپهر  که همینی ولی... ولی من نعناخانوم رو بیشتر دوستش دارم،  -

 .کرده خرابش

 :هایش را پاک کرد و گفت رم اشکو دوباره گریه کرد، ماد

 نعناخانوم اسم عروسکته؟ -

 .آره، ولی دیگه زشت شده، ببینش -
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عروسکش را به سمت مادرم گرفت، مادرم نگاهی به عروسکی که با رد 

 :هایی از ماژیک نقش گرفته بود کرد و گفت

 .خرم، نگران نباشیکی مثل همین رو واسَت می  -

 :مادرم با ذوق گفتالهام لبخندی زد و رو به 

 عمو؟ گی زنراست می  -

 .هات رو پاک کن بیا با هم غذا بپزیمبله عزیزم، االن هم اشک -

 ...باشه -

******** 

ای در گوشم  دست از فکر کردن کشیدم و از جا بلند شدم که صدای ناله

پیچید، از اتاق خارج شدم و به سمت آشپزخانه قدم برداشتم، مادرم 

گفت، کمی صندلیِ میز نهارخوری نشسته بود و چیزی زیر لب می روی 

تر شد، هنوز متوجه من نشده بود، تر شدم، صدای مادرم واضحنزدیک

 :دستی به سرش کوبید و زیر لب با خود نالید

حاال چیکار کنم؟ چه خاکی تو سرم بریزم؟ اگه این ازدواج سر بگیره   -

 ...کار کنم؟ آخه چطور بگم کچی
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در پنهان شدم، مشتاق بودم که مادرم در چه موردی با خود پشت 

ی حرفش را بزند، اما انگار وسایل کند، سکوت کردم تا ادامهصحبت می 

آشپزخانه این حس را نداشتند، چون قبل از تمام شدن حرف مادرم، 

 .بود چای  شدن دم از خبر که آمد  در صدا به   سوت قوری روی گاز

 .مادرم از جا بلند شد و زیر گاز را خاموش کردلعنتی به شانسم کردم، 

سالنه به سمت مادرم قدم برداشتم، مادرم مشغول ریختن چای   -سالنه

گفت، وقتی به سمتش  گونه چیزی زیر لب می در استکان بود و همان

رفتم پایم در رو میزی سبز رنگ و بلند آشپزخانه گیر کرد و میز به  می 

  نفس من دیدن با  اما برگشت، عقب هب ترس با مادرم آمد، در  صدا

 :گفت و کشید راحتی

 خوری؟ سپهر جان پسرم، چای می -

 :ای بودم که با مادر حرف بزنم سریع گفتممن که منتظر همچین لحظه

 .اگر زحمتی نیست، بله -

ریخت گویی یاد چیزِ باریک میطور که چای را در استکان کمرهمان

 :ن کرد و با لکنت گفتمهمی افتاد، چون با ترس رو به م
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گم سپهر جان، ا...از کی تو..توی آشپزخونه بودی؟ این...  گم... می می -

 گوش وایستاده... بودی؟جا فالاین

 :که حساس نشود گفتمبا همان جدیت همیشگیَم، برای این 

 .شهای میخیلی وقت نیست اومدم، چند دقیقه  -

 :جلویم گذاشت. و با مهربانی گفتنفس راحتی کشید و استکان چای را 

زارم کارتون به نوش جونت، در ضمن، پسرم نگران نباش، من نمی -

خیالِ الهام کنم که بی ازدواج بکشه، مطمئن باش پدرت رو راضی می

 .بشه

 :مشکوک نگاهش کردم و گفتم 

شد که تا اسمش رو شما که الهام خانم رو خیلی دوست داشتید، چی -

 صورتتون پرید؟شنیدید رنگ از 

 :از سوال ناگهانی من جا خورده بود، با لکنت ادامه داد

هی...هیچی، فقط... فقط یک دختر دیگه رو برات در نظر گرفتم...   -

 ...همین
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خواست دلیل اصلی را دانستم این ها همه دروغ بود و مادرم نمیمی 

 :بگوید، اندکی مکث کرد و بعد گفت

 اری؟ ای دمگه تو به الهام عالقه -

نه، درضمن اگر به خودم بود که یک لحظه هم در این خونه  -

جا موندم، وگرنه همون موندم، فقط به خاطر شماست که من این نمی

 .کنه من رفته بودمموقع که پدر گفت تصمیمش رو عوض نمی 

مادرم دست چپش را بر پشت دست راستش کوبید، لبش را گاز گرفت و  

 :گفت

 !وقتپسرم؟ تو هیچ وقت نباید ما رو رها کنی، هیچاین چه حرفیه  -

و بعد دوباره به گریه افتاد، با تعجب به مادرم نگاه کردم، گوشه ی  

 .هایش را پاک کردمای رنگش را به دستم گرفته و اشک روسری فیروزه

 کنی مامان؟ چرا گریه می -

چشمان سبز رنگش را به چشمانم دوخت، دستی را که به روسریَش  

 :ته بودم را در دستان لرزانش گرفت و گفتگرف

 !زاریوقت تنهام نمیقول...قول بده هیچ -
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از این رفتارش شوکه شده بودم، با دستِ آزادم دستان لزرانش را نوازش 

 :خواستم مالیم باشد گفتم کردم و با صدایی که می 

 !دم، قولقول می  -

رنگی  بخند کم گویی با این حرفم خیالش اندکی راحت شده بود، چون ل

 :ای روی سرم زد و با خوشحالی گفتهایش نشست، بعد بوسه روی لب

 !پسرم   خدا حفظت کنه -

لبخندی زدم و از آشپزخانه خارج شدم و به سمت اتاقم رفتم، در اتاقم 

را باز کردم و نگاهی گذرا به آن انداختم، کل اتاقم ست خاکستری و 

د اندکی در ذوق  بو میز پشت که   مشکی بود، و صندلی قهوه ای رنگی

ای رنگ رفتم و رویش نشستم، به عکس  میزد، به سمت صندلی قهوه 

ی میز بود نگاهی انداختم، موهای کم پشت و یک پدربزرگم که گوشه

اش، هیکل الغرش، همه و همه برایم  دست سفیدش، صورت چروکیده

 !یادآور چیزی بود به نامِ جبر

ی شادمان پدربزرگم نگاهی ه چهرهقاب عکس را در دستم گرفتم و ب 

 با کردن  ی قاب عکس کشیدم و مشغول گالیهانداختم، دستی به شیشه 

 .شدم عکس قاب
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 "الهام "

  سپهر  و من ازدواج ی قضیه  با رابطه  در پدر   بعد از صحبت های 

 :گفتم و کردم نگاه پدرم به تعجب  با

 !کرده؟چی؟ یعنی پدربزرگ قبل از مرگش این وصیت رو  -

 :سردی همیشگیَش نگاهی به من انداخت، بعد گفت با خون

تون  بله، البرز گفت قبل از رفتن به دانشگاه یه نشون میارن که نامزدی  -

 .علنی بشه

 :چرخید گفتمادرم که بهت زده نگاهش بین من و پدرم می 

یعنی چی ارسالن! قبالً هم گفتم، فکر این که دختر دسته گلم رو بدم   -

 .ی خشن و بداخالق رو از سرت بیرون کنن پسرهبه او

 :پدرم پوزخندی زد و گفت

شه، حتی اگه تو خودت هم وصیت پدرمه، مطمئن باش انجام می  -

کی میان واسه   دهزنه و خبر می نخوای. البرز هم گفت بعدا زنگ می

 .نامزدی 
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از جا بلند شدم و به سمت اتاقم دویدم، طاقت این حجم از اجبار و  

توانستم  ل را نداشتم، دیگر توان مقابله نداشتم، مگر من چقدر می تحمی

های غلطان از دیدگانم یکی پس از بجنگم؟ روی تخت نشستم، گوی 

آمدند، چیزی از ذهنم عبور کرد، دانیال! یعنی االن چه دیگری پایین می

گرفتم. در اتاقم را بستم، تلفن  حالی داشت؟ باید یک تماس با او می

ی دانیال را گرفتم و با دستان از جیبم بیرون آوردم، شماره همراهم را

لرزان تلفن همراهم را به گوشم نزدیک کردم، پس از یک بوق صدای  

غمگین دانیال در گوشم پیچید، معلوم بود خیلی وقت است منتظر  

 .تماس من بوده

 .، الهامالو -

 :کردم آرام باشد تا کسی نشنود گفتم با صدایی که سعی می 

 .سالم دانیال -

خوبی الهام؟ حالت بهتره؟ مادرت گفت بیمارستان بودی، بمیرم برات  -

 .عزیزم

 !خوبم، از بیمارستان مرخص شدم، دانی -
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 .جانم -

 :جانم را که گفت اشک هایم شدت گرفت

 .خوان مراسم نامزدیم رو بگیرنبابام گفت، گفت می  -

 .عصبانیتش بوددرپی و تندش، نشان از نفس های پی 

 کیه؟ پسره    الهام، -

 ...دانیال آروم با -

 :حرفم را قطع کرد و گفت

 .پسره کیه؟ جوابم رو بده -

 .دانیال، جانِ من رو قسم بخور کاری نکنی -

 ...ولی -

 .گماگه قسم نخوری نمی -

 .کنمخوام دنیا نباشه کاری نمی باشه، به جانِ خودت که نباشی می  -

 :اضطراب گفتمبا 

 .اون، اون پسر، سپهره -
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 :صدای دادِ بلندش در گوشم پیچید

 کی؟ سپهر؟ پسر عموت؟  -

 .بله، دانیال تو جانِ من رو قسم خوردی  -

 .کشمشالهام، می  -

دانیال، اون خودش هم مقصر نیست، من و اون هر دو قربانیِ یه خرافه   -

 .و رسم شدیم. قربانیِ یه وصیت

 قضیه چیه؟ -

  آرامش صدای  طوالنی  مکثی از بعد کردم، تعریف برایش اول از  را قضیه

 :پیچید گوشم در

 .الهام، زمانِ نامزدی رو بهم خبر بده -

 .دانیال، کاری نکنی ها -

 .خداحافظ الهامِ من -

 نشان گفت که آخری  ی کلمه  پیچید، گوشم در صدای بوقِ تلفن همراه

 از بعد آرامشَش برسد؛ من به کسهیچ دست گذاردنمی که بود این از
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. دارد سر در  ای نقشه  دانستممی  بود، آور تعجب برایم  قضیه گفتن

در اتاق به گوشم رسید، سریع تلفنم را روی میزِ سفید رنگ کنار   صدای 

 :تختم گذاشتم و روی تخت دراز کشیدم و گفتم

 .بله -

سینیِ حاوی یک   مادرم آرام در را باز کرد، نگاهی به من انداخت و با

ی خانگی داخل شد، به سمتم آمد و گوشه ای از تختم ی سادهصبحانه 

 :نشست، با مهربانی نگاهی به من انداخت و گفت 

 .برات صبحانه آوردم دخترم -

 :با لحن سردی گفتم

 .خورمنمی -

کنی؟ تو خودت که شاهد بودی چقدر طور صحبت می چرا با من این -

طور که معلومه مرغ پدرت یک پا داره، هیچ رقمه پافشاری کردم، اما این

 .شه، ولی تو نگران نباش، به خدا توکل کنراضی نمی 

دستانش را برای بغل کردنم باز کرد، با دلی شکسته به آغوشش رفتم،  

هایم جوشید و  ی اشکداد، چشمهآغوشی که آرامش را به من هدیه می 

ای آمدند. مادرم بوسهمی هایم یکی پس از دیگری از چشمانم پاییناشک
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روی سرم گذاشت و دستی به سرم کشید. از بغلش بیرون آمدم و نگاهی  

به صورتش کردم، در این چند روز گویی ده سال پیرتر شده بود، زیرِ 

چشمانِ خاکستری رنگش گود رفته بود. صورتش را نوازش کردم و گونه  

 :داشت و گفت خوابم براش را بوسیدم. مادرم سینی را از روی تخت

دخترم، بیا صبحانه بخور، از دیشب که از بیمارستان مرخص شدی  -

شی  هیچی نخوردی، دکتر گفت با این روند پیش بری دوباره مریض می 

 .ها، باید خودت رو تقویت کنی

 :با لجبازی سینی را به سمت مادرم گرفتم و گفتم

حتی یه  خورم،تا وقتی بابا از تصمیمش منصرف نشه من هیچی نمی  -

 !چیکه آب

خواد دوباره تشنج کنی و حالت بد  بخاطرِ من بخور دخترم، دلم نمی -

 .بشه

 :اخمی بین دو ابرویم افتاد و رو به مادرم گفتم

 .دیگه بیشتر اصرار نکن مامان، همین که گفتم -

 .آخه دختر تو چقدر لجبازی  -

 :سپس دستانش را باال گرفت و رو به آسمان گفت

کار کنم آخه. آخرش از دست این  بین این دوتا لجباز چیخدایا، من  -
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 .کنمپدر و دختر من سکته می 

 .خدانکنه -

 الهام جان، حداقل این آب پرتقال رو بخور، -

 :چهره اش رو مظلوم کرد و گفت

 .به خاطرِ من -

لبخندی زوری زدم و لیوانِ حاوی آب پرتقال را برداشتم و نصف  

 .لیوان را خوردم و لیوان را در سینی گذاشتمپرتقال های درون آب

 :مادرم اخمی کرد و گفت

 .کامل بخورش -

 .تونمنه مامان جان، دیگه نمی -

که از اتاق خارج شود رو به من کرد مادرم سینی را برداشت و قبل از این

 :و گفت

دونی بابات چقدر آقاجون خدابیامرز رو دوست  مامان جان، تو که می  -

کنه اگه تو غذا هم نخوری اون تصمیمش رو عوض نمیداشت، حتی 

 .چون وصیت آقاجون بوده، پس تو هم خودت رو عذاب نده عزیزِ مادر

 :رو به مادرم کردم و با ناراحتی گفتم
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 یعنی به همین زودی تسلیم شدی؟  -

شه تسلیم نشدم دخترم، فقط این لجبازی و نخوردن غذا باعث می  -

گونه ی تو از با این رفتارای بچهفقط خودت اذیت بشی، پدرت 

  .تصمیمش منصرف نمیشه

 .کار کنم که بابا منصرف بشهمامان، پس من چی -

طور که معلومه هم پدرت هم عموت شه کرد، اینفعال کاری نمی -

 .ی لج، به خدا توکل کن دخترم، هرچی خیره پیش میادافتادن رو دنده

 .چشم -

 .کن بال، االن هم استراحتچشمت بی  -

بهی رنگ و نرمم را تا مادرم از اتاق خارج شد و در را بست، پتوی گل 

 :گردنم کشیدم و زیرلب گفتم

  .کنمخدایا به خودت توکل می  -

بهی رنگِ اتاقم نگاهی  از خواب بیدار شدم و به ساعت دیوارِی گل

هایم را با تونیک و انداختم، ساعت پنجِ عصر بود، از جا بلند شدم و لباس

وار زرد رنگ عوض کردم، در اتاق را به آرامی گشودم و از اتاق خارج شل

رسید، به سمتِ نرده های شدم، صدای بحث مادر و پدرم به گوش می 

کردند  طالیی رفتم و از طبقه ی باال به پدر و مادرم که در هال، بحث می 
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 .نگاه کردم

 :پدرم رو به مادرم کرد و گفت

 .جا برای مراسم نامزدی به میان اینالبرز تماس گرفت، گفت سه شن  -

 :ی عصبانی گفتمادرم با چهره 

دونی حالِ الهام خوب نیست، دکتر گفت با هر تنش و  تو که می -

استرسی ممکنه دوباره تشنج کنه و حالش بد بشه. گفت هیچ استرسی  

 .نباید بهش وارد بشه

 .پدرم پوزخندی زد و چیزی نگفت 

ود فکر کردم که امروز چند شنبه است با  دستم را به نرده گرفتم و با خ

فردا  یک حساب سرانگشتی فهمیدم امروز یک شنبه است، یعنی پس 

مراسم نامزدی من برگزار خواهد شد؟ اشکی از چشمانم سرازیر شد،  

کردم، کردم و ذوق میهمیشه مراسم نامزدِی خودم و دانیال را تصور می 

باید مراسم نامزدی و اکنون بدون هیچ شوق و ذوقی و با اجبار 

 .گرفتیممی 

از پله های کهربایی رنگ به سرعت پایین آمدم و به سمت پدر و مادرم 

 :رفتم و لب به سخن گشودم

 قضیه چیه؟ -
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 :خیالی گفت پدرم با بی 

جا، فردا عموت با زن عموت و سپهر برای نامزدی میان اینپس -

یم تا قبل از رفتنِ  ات رو هم دعوت کردیم، ما تصمیم گرفتی عمهخانواده

تو به دانشگاه شما رو نامزد هم اعالم کنیم تا بعدا مشکلی پیش نیاد. 

  .کنیدبعداً سر فرصت هم عقد می 

فهماند که قضیه را نگوید و برای  هرچه مادرم با چشم و ابرو به پدرم می 

  .شداین حالِ من خطرناک است، پدرم متوجه نمی 

 :م و با لجبازی گفتمبا چشمانِ گریان رو به پدرم کرد

یعنی نظرِ من برای شما مهم نیست؟ اصال تا حاال به این فکر کردید  -

ام که من باید یک عُمر زندگی کنم پس خودم هم باید واسه آینده

خواین به زور تنم  تصمیم بگیرم؟ خودتون بریدید و دوختید حاال هم می 

نمیاد، پس   کنید؟ من قبال هم گفتم، من مخالفم، از سپهر هم خوشم

 .فردا هم که عمو و زن عمو میان من از اتاقم بیرون نمیام، تمام

حجم از شجاعتم یک دفعه از کجا آمد! مادرم دانستم اینخودم هم نمی

کرد. جرات حرف زدن نداشت و فقط به من و پدرم با نگرانی نگاه می 

  رفت، به سمتم آمد و دستشی پدرم از عصبانیت رو به قرمزی میچهره

را بلند کرد و سیلیِ سنگینی بر صورتم زد، با بهت به پدرم نگاه کردم، تا 
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قدر اهمیت داشت  به حال دست رویم بلند نکرده بود، یعنی این قضیه ان

که دست روی تنها فرزندش بلند کند؟ دستم را روی صورتم که از درد  

ن  ام شروع به پاییکشید گذاشتم، حس کردم مایع گرمی از بینی تیر می 

آمدن کرد، دستم را از صورتم برداشتم و نگاهی به آن انداختم، خون 

ام خون سرازیر شد، مادرم تا آن صحنه را دید چنگی به بود، از بینی 

 :صورتش زد و با اضطراب و تعحب گفت 

وای خدا مرگم بده، این چه کاریه ارسالن؟ تو دست رو الهام بلند   -

 کردی؟ 

 :پدرم چند نفس عمیق کشید و گفت

ی خیره سر حاال  این رو زدم که بفهمی ادب هم خوب چیزیه، دختره  -

 .زنی؟ من تو رو نشونم سر جات ارسالن نیستمواسه من ساز مخالفت می 

ای به من زد که باعث شد بر روی مبلِ قهوه ای از کنارم رد شد و تنه

 ی هال بیفتم، مادرم سریع به آشپزخانه رفت و با لیوانی آب ورنگِ گوشه 

 :ی یخ به سمتم بازگشت، لیوان را به ستم داد و گفتکیسه 

 .بمیرم برات الهی، بخور مادر -

 .ام گذاشتی یخ را روی بینیو خودش کیسه
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ام احساس سرما کلِ وجودم را در بر ی یخ به بینی با برخورد کیسه 

گونه که دستانم از عصبانیت  گرفت، آبِ درون لیوان را نوشیدم، همان

د از جا بلند شدم و به سمت پله ها رفتم. مادرم با نگرانی به لرزیمی 

 :سمتم آمد، دستم را گرفت و گفت

 لرزی؟ حالت خوبه؟الهام، چرا می -

حس شد، چشمانم سیاهی رفت و دیگر ناگهان حس کردم تمام بدنم بی 

 .کردمچیزی نفهمیدم فقط لرزش متداوم در تمامِ بدنم حس می 

در کمالِ حیرت سپهر را دیدم، اول فکر کردم  چشمانم را که باز کردم

تَوَهُم زدم ولی بعد که نبضم را گرفت مطمئن شدم خودش است، دور و  

ی شکالتی رنگِ هال اطرافم را نگاه کردم، در منزلمان بودم و روی کاناپه

کرد. به سرعت در دراز کشیده بودم، سرمی هم در دستم خودنمایی می

 را دستش     رَم با سَرِ سپهر برخورد کند،جایم نشستم که باعث شد سَ

  کلید های  دندان الی  از  و افتاد ابروهایش بین اخمی  گرفت، سرش به

 :غرید اششده 

 .ترچته وحشی؟ آروم -

 :گفت  دوباره بعد انداخت  نگاهی به صورتِ کبودم

 شده؟صورتت چی -
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دردی که  دستی به معنای بروبابا به سویش تکان دادم و بدون توجه به 

 .در سَرَم پیچید از جا بلند شدم و مادرم را صدا زدم

 مامان، مامان کجایی؟  -

 :سپهر سریع از جا بلند شد و بلند گفت

جا که االن  تو حالت خوب نیست الهام، باز هم تشنج کردی، بشین این  -

 .مامانِت میاد

 مامانم کجاست؟ -

 .رفتن تو اتاق، تلفنی با دکترت حرف بزنن -

را به سرم گرفتم و روی کاناپه نشستم. رو به سپهر کردم و با  دستم 

 :نفرت گفتم

 کنی پسرعمو؟کار می جا چیتو این -

ی پسرعمو را با تمسخر به زبان آوردم، سپهر ابرویش را باال انداخت کلمه

 :و با حالتِ مرموزی گفت

این رسمِ پذیرایی از مهمونه دخترعمو؟ درضمن، من جونت رو نجات  -

 دم، جای تشکرته؟ دا

 :پوزخندی زدم و زیر لب گفتم 
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 !دادی مردم و تو یکی نجاتم نمیکاش می -

 :نگاهی به من انداخت و گفت

 زنی؟خدانکنه دخترعمو، این چه حرفیه که می  -

 :با حیرت به سپهر زل زدم و با تمسخر گفتم

 ی سمعکت رو زیاد کردی که صدای پایینِ من رو شنیدی؟درجه -

 :اش گفتهمان لحنِ سردِ همیشگیبا 

خوام جوابت رو بدم. وگرنه من که  الهام االن حالت خوب نیست نمی -

 .حرف زیاد دارم واسه گفتن

  به. آمد سمتمان به و شد خارج  که حرفی بزنم مادرم از اتاققبل از این

 :گفتم و کردم ای اشاره  سپهر

  کنن؟کار می جا چیمامان، ایشون این -

 :لبخندی زد و کنارم نشست و شروع به حرف زدن کردمادرم 

  که منم   ی عصبی وارد شد بابات خونه نبود،موقعی که بهت حمله  -

دفعه آقا سپهر از در اومدن داخل و یک که کنم  کارچی  دونستمنمی

 خواسته با پدرت درمورد اون قضیه ات کردن، گویا آقا سپهر میمعاینه

 .اجصحبت کنه که اومده این

 :سپهر با سر حرف های مادرم را تایید کرد و گفت 
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 .اوهوم، شانس آوردی که کیفِ پزشکیم رو همراهم آورده بودم -

بله، خدا بهت رحم کرد دخترم، حالت خیلی بد شده بود، دکترت هم   -

 .کنه اتمعاینه  گفت عصر بریم

 :پوزخندی زدم و گفتم 

گه باید دور از عد دکتر می زاره من آرامش داشته باشم؟ بمگه بابا می  -

دونه هرچی هم من ازش دور بشم استرس و هیجانات باشی، نمی 

 .شهاسترس بهم نزدیک می

خواستم سِرم نگاهی به سِرمی که در دستم بود کردم، تمام شده بود، می 

را از دستم بیرون بکشم که دستم در دستِ دیگری اسیر شد، سپهر  

 :اش گفتهای کلید شده یر دنداندستم را با خشونت گرفته بود و ز

 .خودم بیرونش میارم -

 :با لجبازی دستم را از دستش بیرون آوردم و گفتم

 .تونمالزم نکرده خودم می -

 :مادرم با نگرانی نگاهی به من انداخت و گفت

 .لجبازی نکن دختر، تو بلد نیستی بزار آقا سپهر درش بیاره -

رم را از دستم خارج کرد و روِی  تسلیمِ حرف مادرم شدم، سپهر آرام سِ

 .ای گذاشتجای سِرم پنبه 



 

 

 WWW.98IA3.IR 58 کاربر نودهشتیا   اسماء نادری   –   مدار جبر 
 ممم 

خواست  مادرم به آشپزخانه رفت، فکرم درگیرِ حرفِ سپهر بود، یعنی می 

  آمده به پدرم چه بگوید؟در مورد ماجرای پیش 

کردم که صداِی در من را به خودم آورد. پدرم از راهرو  در افکارم سِیر می

نگاهش به من و سپهر افتاد، تعجب کرد و چند لحظه وارد هال شد، تا 

دانستم چه افکاری در  بعد جای تعجبش با لبخند عوض شد، خوب می

گذرد، به سپهر نزدیک شد دستش را به سمت سپهر دراز  ذهنش می 

 :کرد، و گفت

 .خوش آمدی باباجان -

 .سپهر هم با جدیت همیشگیش دست پدرم را فشرد و تشکر کرد

 بفهماند  من  به خواستمی    که پدرم در صحبتش به من زد،ای از طعنه

  تسلیم سادگی این به من اما نشاندمی   کرسی  به را حرفش شده طور هر

.  رفتم آشپزخانه سمت به  و شدم بلند جا از زدم، پوزخندی  شوم،نمی

  سمتم  به شنید که را پایم صدای   بود، چای  ریختن حالِ در مادرم

 :گفت و برگشت

 بابات اومده؟ -
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 :حالی روی صندلی نشستم و گفتمبا بی 

 .بله -

 :پوزخندی زدم و ادامه دادم

 .فکر کنم من و سپهر رو که کنار هم دید واسش سوءتفاهم پیش اومد -

 .هم نریز دخترم، دکتر گفت باید آرامش داشته باشی اعصابت رو به  -

 :ای کردم و رو به مادرم گفتمی عصبی خنده 

ش داشته باشم؟ ها؟ چطور آرامش داشته باشم وقتی دو روز  چطور آرام -

  دیگه به اجبار مراسمِ نامزدیمه؟

 :مادرم دستی به سرم کشید و گفت

 .به خدا توکل کن -

 ها را در سینی گذاشت و به هال برد،سپس استکان 

 :رسیدصدای سپهر از هال به گوش می 

 خوبی نداره، چرا  دونید که این ازدواج عاقبتِعمو جان، خودتون می -

کنید؟ هم شما و هم پدرم با پافشاری ها و تحمیل های غیرِ اصرار می
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شید، من و الهام برای هم ساخته تون باعثِ آزار و اذیت ما میمنطقی 

ها همش خرافات هست که پسرعمو و دخترعمو از بچگی نشدیم و این

کنید فکر کنم به عاقبتِ کاری که می برای هم هستن، ازتون خواهش می

 .کنید

 .ی هال ایستادماز آشپزخانه خارج شدم و گوشه 

 :خیالی به چشم های مشکیِ سپهر زل زد و گفتپدرم با بی 

پسرجان، پدرم این وصیت رو کرده، متوجه هستی یا نه؟ من و البرز  -

فردا  باید به وصیتش عمل کنیم، حاال چه شما بخواین چه نخواین پس

 .تونهمراسمِ نامزدی 

هر که گویی از هیچ خبر نداشت با چشمانی پر از حیرت به پدرم نگاه  سپ

 :کرد و با صدایی نسبتاً بلند گفت

 چین قراری گذاشته؟چی؟! کی هم  -

 .حدوداً دو ساعت پیش پدرت زنگ زد و خبر داد  -
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اش را در دست گرفت و به  سپهر سراسیمه از جا بلند شد و کیفِ پزشکی 

به راهرو رسید. مادرم هراسان همراهش به راه  سرعت از هال عبور کرد و 

 :افتاد و رو به سپهر گفت

 کار کنی؟ خوای چیمی -

 :سپهر با صدایی به شدت عصبانی گفت

خوام فعال من باید تکلیفم رو با پدرم معلوم کنم، صدبار گفتم من نمی  -

کنه که اصال سپهری ازدواج کنم ولی انگار نه انگار یک جوری رفتار می

 .د ندارهوجو

سریع کفش هایش را پوشید و از حیاط عبور کرد و از منزلمان خارج 

 .شد

 :مادرم به هال آمد و به سمت پدرم رفت

چرا زودتر نیومدی؟ حالِ الهام خیلی بد شده بود، اگر سپهر نیومده بود   -

 .شدمی  که معلوم نبود چی

 :پدرم نگاهی به مادرم کرد وگفت

 .یرون از شهر بودممن که بهت گفتم رعنا، ب  -
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 :روحم کرد و گفتی بی بعد نگاهی به چهره

 .خواد نامزدیش رو به هم بزنهالهام هیچیش نیست، همش بازیشه، می  -

هایم به راه افتاد، رفتاری که با این حرفِ پدرم قلبم فشرده شد و اشک

پدرم با من داشت، دو دشمن نیز با هم نداشتند، نامِ باارزش پدر برای  

 .رد زیاد بوداین م

 :مادرم رو به پدرم کرد و گفت

گم از دهنش کف میومد،  گی ارسالن؟ میمی  معلوم هست چی -

گی بازیشه؟ واقعاً ازت هوش شده بود، بعد می لرزید، بی وار میدیوانه

 .انتظار نداشتم ارسالن

  .با کمکِ مادرم از پله ها باال رفتم و به اتاقم رسیدم 

داد، کمکم  نها مادرم بود که به من آرامش می در این روزهای سخت، ت

کرد تا روی تختِ خوابِ صورتی رنگم دراز بکشم، بعد با صدای آرامَش  

 :گفت

ها رو نزده، چون تو  دخترم، نگران نباش، پدرت از تهِ دل این حرف -

 .کنی سرِ لج افتاده، فعال استراحت کن عصر باید بریم دکترمخالفت می 
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اتاق خارج شد، پتو را روی سرم کشیدم و از تهِ دل به حالِ مادرم که از 

 .هوش شدمی زیاد، بی خود گریه کردم، دقایقی بعد از شدت گریه

کرد، بیدار جیک می  -عصر با صدای گنجشکی که در بالکن اتاقم جیک

شدم. چشمانم را با دستانم مالیدم و به بالکن اتاقم نگاه کردم، هوا رو به 

  بودم،  گذاشته مطالعه برای  که رنگی قرمز صندلیِ  زیرِ    تاریکی بود.

  بالش چون  بود، افتاده زمین روی  گنجشکی  کرد، جلب  را توجهم چیزی 

توانست پرواز کند، درِ بالکن را باز کردم، گنجشک را به نمی   بود زخمی

 :دست گرفتم و زیر لب نالیدم

، ولی یک فرقی  تونی پرواز کنیتو هم مثل منی، بالِت شکسته و نمی -

بین ماست، بالِ من رو شکوندن و زمین گیرم کردن، اما تو از 

 .احتیاطیت بالت رو شکوندی بی 

درِ بالکن را بستم و گنجشک به دست به سمتِ در اتاقم رفتم، دستم را 

ی در گرفتم و پایین کشیدم، در را که باز کردم، مادرم را به دستگیره 

تا من را کنارِ در دید به سمتم آمد و آید، دیدم که به سمت اتاقم می 

 :نفس میزد گفت -همانطور که نفس

 .آماده شو بریم مطبِ دکتر واسه معاینه -

 .من حالم خوبه، الزم نیست بریم مطب -
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 .زود آماده شو، با من هم یکی به دو نکن -

 :گفت و  نگاهی به گنجشکی که در دستم بود انداخت

 این چیه الهام جان؟  -

 :گنجشک کردم، لبخندی زدم و گفتم نگاهی به

 .این گنجشک بالش شکسته، تو بالکن پیداش کردم -

 :دستش را به سمتم گرفت

 .بندمرو می گنجشک رو بده به من، تا تو آماده بشی منم بالش -

هایم گنجشک را در دست مادرم گذاشتم و دوباره وارد اتاقم شدم، لباس 

خاکستری عوض کردم، شالِ خاکستریم را را با مانتوی خردلی و شلوار 

ای بعد  ی پایین پاتند کردم، دقیقه روی سرم گذاشتم و به سمتِ طبقه

سوار بر ماشینِ مشکی رنگِ مادرم به سمت مطب پزشک حرکت کردیم، 

طور که تمامِ حواسش به جلو بود تا مبادا به چیزی برخورد مادرم همان

 :کند گفت

ی حنانه؟ خیلی وقته  ز مطب بریم خونهالهام جان، موافقی بعد ا -

بینم، یکم هم از بینی هم من حنانه رو می ندیدمش، هم تو سحر رو می

 این حال و هوای غمگینت در میای، نظرت چیه؟

 .ام را باال انداختمخیالی شانه با بی 
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 .تصمیم با خودتونه -

 .لبخندی زد

 .ریمپس می  -

فتن موارد الزم از مطب دکتر بعد از معاینه کردن من توسط پزشکم و گ

خارج شدیم و به سمت منزل حنانه خانم راه افتادیم، پنج دقیقه بعد به  

ی آیفون را فشار دادم که صدای پرنشاطِ سحر منزلشان رسیدیم، دکمه

 :از آیفون در گوشم پیچید 

معرفت، نه زنگی، نه پیامی، با کی سرت گرمه که ما  ی بی سالم دختره -

 ی دختر؟ رو فراموش کرد 

 :لبخندی که بیشتر شبیه پوزخند بود زدم و گفتم

قدر خزعبالت تحویل من نده، خودت هم یک زنگ نزدی احوالم رو  این -

 .بپرسی، خودم مجبور شدم بیام پیشت

 .خب چرا معطلی؟ بیا تو دیگه -

 :به آیفونِ تصویری زل زدم و گفتم

ار داری از دیوار  مگه تو در رو باز کردی که من بیام تو؟ نکنه انتظ  -

 بپریم تو؟
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 :اش درون آیفون پیچید و چند ثانیه بعد گفت صدای خنده

 .شیجوری تصور کردم چقده خنده دار می وای تو رو اون -

 :دوباره خندید

 .قدر از دیدنت ذوق کردم که فراموش کردم در رو باز کنمببخشید، این -

کردن ماشین به  در با صدای تیکی باز شد و مادرم هم بعد از پارک 

  . حنانه خانم، دوستِ مادرم شدیمِ طرفم آمد و با هم وارد منزل

سحر و مادرش حنانه خانم به پیشوازمان آمدند، بعد از سالم و احوال  

بازی پرسی به داخلِ منزلشان رفتیم، از حیاط عبور کردیم، حیاطِ دل 

نوع  هایی پر از گل های مت داشتند، سمت راست و چپ حیاطشان باغچه

های  اش گلدانبود، وسطِ حیاط هم حوضِ کوچکی بود که روی لبه

شمعدانی گذاشته بودند، واردِ هال شدیم، به اطرافم نگاهی انداختم، بر  

ای که حنانه خانم نقاششان بود وصل  دیوارها تابلوهای زیبا و هنرمندانه 

ه شده بود و فضای خانه هم بسیار شاعرانه بود، مادرم و حنانه خانم ب 

ی هال رفتند و مشغول صحبت شدند، سحر های قرمزِ گوشه سمتِ مبل 

دستم گرفت و با تمام قدرتش کشید، آخی گفتم و نگاهی به سحر 

 :انداختم
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دختر، دستم درد گرفت، ناسالمتی نوزده سالته، بازم رفتارهات   -

 .اندبچگانه 

ت کنم، تو توی هپروتی، انتظار داری نازدو ساعته دارم صدات می -

 .کنم؟ بیا بریم تو اتاقم

 .پوفی کردم و سری تکان دادم

 .باشه -

درِ دومین اتاق را باز کرد و من را به داخل پرت کرد و خودش هم داخل  

ام بود و به رفتارهایش عادت کرده شد، از دورانِ دبستان دوستِ صمیمی

ای رنگش بودم، برای همین لبخندی زدم و روی تخت خوابِ فیروزه

سفید بود، روی   -به اتاقش نگاه انداختم، اتاقش ستِ فیروزه ای نشستم،  

دیوار هم کلماتی با خطِ خوش قاب و وصل شده بود که سحر آنها را 

نوشته بود، خانوادگی هنرمند بودند، نگاهم را از فضای اتاق گرفتم و با  

 .خوری به سحر نگاه کردمدل

 .وارانه رفتار کنسانخواهشا این چند وقت مراعاتِ حالم رو بکن و ان  -

 .با تعجب نگاهی به من انداخت

 مگه چِت شده؟ -

 .مشکوک نگاهش کردم
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 دونی؟یعنی تو نمی -

های من  شده؟ تازه، به چند تا از سوالدونم، تعریف کن چیبه خدا نمی -

 .هم باید جواب بدی 

 بار؟ تو واقعا خبر نداری من تشنج کردم اون هم دو -

 .ی کشیدچشمانش درشت شد و هین

 شده؟ ببخشید نیومدم عیادتت، خبر نداشتم، از اولش بگو چی  -

 :فکری کرد و سوالی پرسید 

 راستی، مگه دانیال دوباره اومد خواستگاریت؟  -

 چطور مگه؟ -

داد، بعدش زدم جوابم رو نمیهیچی، چند روزی بود به دنیا زنگ می -

ل عوض بشه، منم  که جواب داد گفت رفتن مسافرت تا حال و هوای دانیا

 .اش زدهحدس زدم باز اومده خواستگارِی تو و بابات دستِ رد به سینه

قضایای پیش آمده را برای سحر تعریف کردم، چندی بعد به صورتش  

ی اتاقش  نگاه کردم که اکنون خیس از اشک بود، از روی صندلیِ گوشه 

زیرِ بلند شد و به سمت آمد، در یک حرکت ناگهانی محکم بغلم کرد و 

 :لب نالید

 ...بمیرم برات، چقدر زجر کشیدی تو، چقدر این پدربزرگت -



 

 

 WWW.98IA3.IR 69 کاربر نودهشتیا   اسماء نادری   –   مدار جبر 
 ممم 

 .که حرفش را ادامه دهد دستم را روی دهانش گذاشتمقبل از این

 .زننهیس، پشتِ سرِ مُرده که حرف نمی -

خب زورم میاد، بدونِ فکر کردن یه حرفی زده بعد شما ها رو تو هچل  -

 .انداخته

 .شمواج مخالفم، به هیچ وجه هم تسلیم نمی من که با این ازد -

 .هایش را پاک کرد، نگاهی به صورتم کرداشک

ام )دانیال( یک فکری تو سرش داره وگرنه  نگران نباش، حتما پسر خاله -

 .که تا االن با سپهر درگیر شده بود

زنم، به من گفت زمانِ نامزدی رو بهش  آره، منم همین حدس رو می -

 .ترسم یک کاری کنه که آبرو ریزی بشه جلو در و همسایهمی بگم ولی  

فکر نیست که خودش  قدر هم بیولی باید بهش بگی، مطمئن باش اون -

 .ی دست همه بکنهرو مضحکه

 :دستم را به سرم گرفتم و نالیدم

  .دونم کار درست چیه، قاطی کردمخودم هم نمی -

 .لبخندِ ریزی زد و با شیطنت به من نگاه کرد

 حاال کِی نامزدیته؟ من هم دعوتم؟ -

 .باعصبانیت به سحر نگاه کردم که دستانش را باال برد
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 .باشه غلط کردم، اصالً من نمیام -باشه -

  :حوصله نالیدم بی 

جا کسی حال و  پس فردا مراسمِ نامزدیه، بیا ولی بدون که اون -

پهر نه ی مسخره بازی نداره، نه من به این وصلت راضیم نه سحوصله

شینی  مادرِ من، فکر کنم مادرِ سپهر هم راضی نباشه. میای مثلِ آدم می 

 .بازی هم در نمیاری  سرِ جات، بامزه 

 زنم، خوبه؟شینم حرف هم نمی چشم، میام مثلِ یه خانومِ باوقار می  -

 .آفرین -

 دونی مادرِ سپهر راضی نیست؟راستی تو از کجا می  -

گفت دخترِ دوستش رو واسه سپهر  می  مطمئن که نیستم ولی یه بار -

 .درنظر داره

 .طورآها، که این -

فکری کرد و بعد با ذوق شروع به بشکن زدن کرد، بعضی وقت ها فکر 

 .ی چهارساله در جلدِ دختری نوزده ساله استکردم یک دختربچهمی 

 .راستی، منم کنکور قبول شدم -

 ای قبول شدی؟منم قبول شدم، چه رشته  -

 :ه گردنش داد و با افتخار لب به سخن باز کردقری ب
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 .حسابداری، تهران -

 .با ذوق نگاهی به سحر کردم، چشمانم از شادی برق زد

 .منم حسابداری، تهران قبول شدم -

 گی؟ یعنی دانشگاه با همیم؟وای، جدی می -

فکر کنم آره، آخیش، منم دیگه تنها نیستم، چند روز مونده تا دانشگاه   -

 ه؟باز بش

االن وسطای شهریوره، خیلی نمونده، ما هم باید زودتر بریم برای ثبت   -

 .نام

 .گرمِ صحبت کردن با سحر بودم که درِ اتاق سحر به صدا در آمد

 .بفرمایید -

 .مادرم در را باز کرد

 .الهام جان، بریم خونه که دیر وقته -

 :صدای حنانه خانم از هال آمد

 آخه؟  ایهعجله چه د،بمونی   رعنا جون برای شام -

ی بعد شما بیاین،  ست. دفعه دیر وقته عزیزم، ارسالن هم خونه -

 .شیمخوشحال می 

 :ی سحر را بوسیدم و آرام در گوشش گفتماز جا بلند شدم، گونه 
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 !به دانیال نگی که نامزدیم کِی هست -

 :آرام صورتش را به گوشم نزدیک کرد، صدای مالیمش در گوشم پیچید

 .گم بهشتخت، نمیخیالت  -

 .مرسی، پس فردا منتظرتم -

 :پشتِ چشمی نازک کرد و گفت

 .باشه تشریف مبارکم رو میارم -

 .ام گرفتم و کشیدمخندیدم، لپش را بین انگشت شصت و اشاره 

 .ای شیطون -

 :صدای مادرم بلند شد

 کنید؟ پچ می  -شما دوتا چی پچ -

 .هیچی مامان جان، االن اومدم -

 :ام را بوسید و گفتخانم گونه حنانه 

 .شیمبازم بیا پیشمون عزیزم، خوشحال می  -

 .چشم خاله جان، شما هم تشریف بیارین -

لبخندی زدم و خداحافظی کردم، از منزلشان خارج شدیم و سوار بر 

  .ماشینِ مادرم شدیم

 حالت بهتره دخترم؟ -
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 .مرسی مامان جان، شوخی های سحر حالم رو بهتر کرد -

 .گفت سحر دانشگاه قبول شدهخداروشکر، حنانه می  -

 .بله، اون هم مثل من حسابداری تو تهران قبول شده -

 .خب چه بهتر، تو شهر غریب تنها نیستی -

 .لبخندی زدم و حرفش را تایید کردم

به منزلمان رسیدیم، مادرم درِ سفید رنگِ منزلمان را با ریموت باز کرد و 

ک کرد، با دلی پُر از درد از البه الی درختانِ  ماشین را درون حیاط پار

های کودکیَم در گوشم پیچید، خاطراتِ حیاط گذشتم، صدای خنده

دویدم و  الی درختان می کودکیم برایم تداعی شد، زمانی که از البه

آورد. ای از موهاِی پریشانم را به رقص در می خندیدم و باد، طره می 

هایم را در گلو خفه کردم و وارد هال  هق -باز کرد، هق دوباره بغضم سر 

شدم، پدرم کالفه روی مبل نشسته بود، با وارد شدن من و مادرم به 

 .هال، از جا بلند شد

  

های  پدرم با عصبانیت ابروهایش را در هم کشید و از الی دندان

 :اش غریدکلیدشده 

ر کاشما تا االن کجا بودید؟ ساعت دهِ شبه، تا االن بیرون چی -
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 کردید؟ می 

کرد با تعجب نگاهی به  اش را شل میطور که گرهِ روسری مادرم همان

 .پدرم انداخت

 .ی حنانه بودیم، الهام حالش خوب نبود بردمش پیشِ سحر خونه -

 :مکثی کرد و باز لب به سخن گشود

کنم  قدر عوض شده؟ حس میارسالن، تو چِت شده؟ چرا اخالقت این -

 .شناسمتدیگه نمی

حالتش زد و مشتِ محکمی به میزِ جلوی م چنگی به موهای خوشپدر

 .مبل زد که لرزی به جانم افتاد

 .جادیگه حق ندارید برید اون -

جویدم طور که با استرس لبم را می با تعجب به پدرم نگاه کردم و همان

 :نالیدم

 چرا؟  -

ا اش مربوط بشه برای شماز این به بعد هرچی به دانیال و خانواده -

 .ممنوعه

مادرم با عصبانیت دسته کلیدش را روی میزِ شکالتی رنگِ جلوی مبل  

 :انداخت و گفت
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 ها داره آخه؟ رو در میاری، چه ربطی به اونارسالن، دیگه داری شورش -

 .ها با هم فامیلناون -

 .مادرم با کالفگی پوفی کشید

 .شناسمتکنم دیگه نمیحس می -

هم پشتِ سرش واردِ آشپزخانه شدم. مادرم و بعد به آشپزخانه رفت، من 

بخشی نگاهی به من کرد، وقتی نگرانی را از چشمم خواند لبخندِ آرامش 

 .زد

کنم که بزاره با سحر رفت و آمد نگران نباش دخترم، من راضیش می  -

 .کنی

 .جانی زدمبا نگرانی لبخند کم 

دارم، با  ای ندونی، من جز سحر دوستِ دیگهمرسی مامان، تو که می  -

خوام برم دانشگاه، اگه باهاش قطع رابطه کنم خیلی تنها اون هم می

 .شممی 

 .کرد لبخندی زدطور که زیرِ گاز را روشن می مادرم همان

کنم تا بزاره با سحر نگران نباش دخترم. خودم پدرت رو راضیش می -

 .رفت و آمد کنی

 .به رومیزِی سبز رنگِ آشپزخانه چنگی زدم
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کار کنم؟ اگر اگه پس فردا این نامزدی علنی بشه من چیمامان،  -

 .کنهفردا نامزدیِ منه قیامت به پا میدانیال بفهمه پس

دانیال به هیچ وجه نباید بفهمه که کِی مراسمِ نامزدیته، آبرو ریزی  -

که  کنم کنه. تو فعال با پدرت راه بیا من هم تمامِ سعی خودم رو میمی 

 .باش عزیزممنصرفش کنم، نگران ن

 :از جا بلند شدم و گفتم

 .تون من برم تو اتاقمچشم، با اجازه -

 .هاکشیدمادرم دست از خورد کردن گوجه

و حسابی هیچی  باشه ولی برای شام بیا پایین، دو سه روزه که درست  -

 .نخوردی زیر چشمات گود افتاده

 .چشم مامان جان -

 .شد  های گوجهلبخندی زد و مشغولِ خورد کردنِ ادامه

از آشپزخانه بیرون آمدم، پدرم در راه رو با صدای آرام تلفنی با کسی 

 .زد که از مکالماتش فهمیدم عمو البرز استحرف می 

  

اش  زد صدای آرام ولی عصبانی رو قدم می طور که با اضطراب در راههمان

 .در گوشم پیچید
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البرز؟ به همین راحتی میگی سپهر وسایلش رو جمع کرده یعنی چی  -

 .هم وقتی که دو روز بعد نامزدیشهرفته؟ اون

 :ابروهایش را در هم کشید و نالید 

 .وصیت بابامونه ها، باید هرجور شده عملیش کنیم -

 .مکثی کرد

فردا منتظریم، بدون سپهر  کنی؟ آها باشه، پس حتما تا فردا پیداش می -

 .باشه، خدانگهدار - نیاین، باشه

با شنیدن صحبت های پدرم، کور سوی امیدی در دلم روشن شد، اگر 

شد اما اگر پیدایش کردند، نامزدِی من هم برگزار نمیسپهر را پیدا نمی

کشیدم. پدرم تلفنش را قطع کرد و در  کردند، باز هم باید زجر می می 

ی پایه بلندی که گوشه  دار که روی میزِجیبش گذاشت، گلدانِ طرح

رو بود را برداشت و به دیوار کوبید، صدای وحشتناکی در گوشم  راه

پیچید، مادرم سراسیمه از آشپزخانه به سمتِ پدرم رفت و با تعجب به  

گلدانی که اکنون به تکه های ریز و درشتی تبدیل شده بود نگاه  

 .انداخت
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؟ چرا گلدونی که ارسالن، تو چِت شده؟ این کارهای احمقانه چیه -

یادگارِ مادرم بود رو شکستی؟ مادرم وصیت کرده بود وقتی الهام ازدواج  

کرد این رو بهش بدم، فکر کردی فقط وصیتِ پدرت مهمه؟ این گلدون 

 .ی وصیت پدرت ارزش داشتبه اندازه 

اش های گره شده های مادرم گوش داد، مشتپدرم سکوت کرد و به ناله 

از حدش بود، چند ثانیه بعد با عصبانیت از خانه   ش ی عصبانیتِ بینشانه 

بیرون رفت و در را محکم به هم کوبید، مادرم هم با گریه از جا بلند شد  

شان دوید و در را بست، من هم تنها در راه.رو و به سمت اتاقِ مشترک

های گلدان خیره شده بودم، به آشپزخانه رفتم و ایستاده بودم و به تکه

های گلدان شدم،  انداز را برداشتم و مشغول جمع کردن تکهجارو و خاک

ها را در پالستیکی ریختم و به آشپزخانه بردم، زیرِ گاز را خاموش آن

کردم و مقداری املت درونِ ظرفی کشیدم خوردم، بعد از تمام شدنِ 

غذایم از جا بلند شدم و به سمت اتاقی که مادرم در آن بود رفتم، با 

م آرام به در کوبیدم، اما صدایی نشنیدم، در را باز کردم و هاینوک انگشت 

داخل شدم، مادرم در حالتِ نشسته روی صندلیِ راحتیِ اتاق، خوبش  

اش را بوسیدم، از اتاق خارج شدم و به برده بود. به سمتش رفتم و گونه 

سمتِ اتاقم رفتم، به اتاقم که نزدیک شدم، صدای تلفنِ همراهم در 
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ه سرعت در اتاقم را باز کردم و خودم را به تلفنِ همراهم گوشم پیچید، ب

ی تلفنم چشمک میزد، تماس را وصل رساندم، اسم دانیال روی صفحه

های تند دانیال  کردم و تلفنم را به گوشم نزدیک کردم، صدای نفس

 :نشان از عصبانیتش میداد، با اضطراب لب به سخن گشودم

 ...ال -

م کنم صدای عصبانی و بلند دانیال در گوشم  قبل از اینکه حرفم را تما

 .پیچید

طوری دورم بزنی، من بهت گفتم زمانِ الهام، از تو انتظار نداشتم این -

 .نامزدیت رو بهم خبر بده

 :مکثی کرد و داد زد

 !نگفتم؟ -

صدای بلندش باعث شد، چشمانم را محکم ببندم و چند ثانیه بعد باز 

 :کنم، با لکنت نالیدم

 ...را گُف...گفتی، ولی با...باور کنچ...چ -

 :باز هم حرفم را قطع کرد و داد زد 
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رو باور کنم؟ من ازت انتظار داشتم با من رو راست باشی، نکنه تو  چی -

 !خوای من رو از سَرِت باز کنی؟ هم به این ازدواج راضی هستی و می 

هایم یکی پس از دیگری از چشمانم پایین  روی زمین نشستم، اشک

 :هق کنان گفتم -آمدند، هقمی 

دونی من چقدر کنی؟ تو که میطوری فکر میتو راجع به من این -

دونی چقدر منتظرت بودم، تو دیگه چرا این دوستت دارم، تو که می 

قدر دونی چقدر فشار روم هست چرا اینزنی؟ تو که می حرف رو می

 کنی!؟ اذیتم می

 :بود در گوشم پیچید  صدایش که اکنون دیگر آرام و مهربان شده

الهامِ من، ببخشید، من غلط کردم که این حرف رو زدم، یه لحظه   -

کنترلم رو از دست دادم، گریه نکن قربونت برم، تو که هر قطره اشک 

  .ره، آروم باش عزیزمریزی انگار یک تیر تو قلبم فرو میمی 

 .با صداِی آرامَش، من هم آرام شدم، اشک هایم را پاک کردم

 .دانیال -

 .جانِ دانیال -
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کنم کاری نکن، تو جانِ من رو قسم خوردی که کاری خواهش می -

شه، مامانم گفت پدرم رو راضی جا آبروریزی مینکنی، اگر بیای این

 .کنه که منصرف بشهمی 

 .فردا نامزدیت نبودشد که پس هه، اگر پدرت منصرف می  -

 .مورد به او گفته باشم آمد چیزی در اینکردم یادم نمیهرچه فکر می

 کی بهت گفت؟ -

راستش داداشم زنگ زد گفت فردا از آلمان میاد ایران، من هم مادرم و  -

ی خاله جا، رفتم خونه دنیا رو تو شمال پیش داییم گذاشتم و اومدم این

فردا نامزدِی حنانه، خاله رفت تو آشپزخونه، سحر هم بهش گفت پس 

 .اومدم بیرون بهت زنگ بزنم الهامه. منم تا این رو شنیدم

 :حواسیِ سحر عصبانی شدم و زیر لب نالیدم از بی

  

 .سحر، بازم کار دستم دادی  -

 چیزی گفتی عزیزم؟  -
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کنم صبر کن، مادرم بهم قول  نه، چیزی نگفتم، دانیال، خواهش می  -

 .کنهداده پدرم رو راضی می 

زارم دیگه بشی، من نمیتونم دست رو دست بزارم که تو مالِ یکی نمی -

 .این مراسم برگزار بشه

شون زده بیرون، االن سپهر تا فهمیده قرارِ نامزدی گذاشتن از خونه  -

 .هم بخورهیک امیدی دارم که این مراسم به 

  گی؟جدی می -

دونه کجاست، چون به پدرم اطمینان  بله، ولی فکر کنم عموم می  -

شه، خداکنه پیداش نکنن، اگه برگزار می داد که پس فردا مراسم می 

 .شیمپیداش کنن هر دومون بدبخت می

زارم  هاست، مطمئن باش نمینگران نباش، سپهر زرنگ تر از این حرف -

 .رسهاین مراسم برگزار بشه، من دیگه برم فرودگاه که االن داداشم می

باره  آید برای همین دوها خوشش نمی دانستم از تکرار کردنِ جملهمی 

 .را گوشزد نکردم مسئله

 .برو به سالمت عزیزم -
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 .خداحافظ خانمم -

 .خدانگهدار -

خوابم رفتم  ی عجیبی داشتم، به سمتِ تختشوره تلفن را قطع کردم، دل

 .و دراز کشیدم، چندی بعد چشمانم گرم شد و به خواب رفتم

زدم و کمک  دوید، من هم سراسیمه داد میخرسی به دنبالم می 

تر دویدم، خرس هر لحظه نزدیک و نزدیکواستم و در جنگل می خمی 

دویدم حس کردم زیرِ پاهایم خالی است،  طور که می شد، همانمی 

ای عمیق افتاده بودم ای بعد در تاریکیِ مطلق فرو رفتم، در چالهثانیه 

ای که شرارت  سرم را به سمتِ باال گرفتم، پدر و عمویم را دیدم، با قیافه 

بارید چیزی روی چاله گذاشتند تا من نتوانم خود را نجات یاز آن م

خواستم، گویی ناشنوا شده بودند دهم، هرچه نعره میزدم و کمک می

دادند، سرم را که چرخاندم، سپهر را خیال به کارشان ادامه می چون بی

 :در چاله، کنارِ خود دیدم، صدای خشنش در گوشم پیچید 

 .خوردی نباید فریب می  -

نفس زنان از خواب پریدم، دستم را روی قلبم که اکنون به تندی  - نفس

کوبید گذاشتم و از جا بلند شدم، دلشوره امانم را بریده  ام میدر سینه 
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ام نگاهی انداختم، ساعت پنجِ صبح بود و هوا هنوز بود، به ساعتِ رومیزی 

خوبی  روشن نشده بود، با خوابی که دیده بودم، اطمینان داشتم اتفاقاتِ 

در راه نیست، از جا بلند شدم، وضو گرفتم و برای نماز قامت بستم، پس  

از خواندن نماز اندکی با خداوند راز و نیاز کردم و از او خواستم راهِ 

رویم قرار دهد و مرا یاری دهد تا در امتحانِ سختش درست را پیش 

 .سربلند شوم. از جا بلند شدم و از اتاقم خارج شدم 

  

ا یکی پس از دیگری پشت سر گذاشتم، صدای پرانرژی پدرم در پله ها ر 

 :فضای خانه پیچید

 .نهارخوری رو تمیز کن، گرد و خاک گرفته رعنا، بیا این میزِ -

 :داد نالیدخوری میمادرم با لحنِ سردی که نشان از دل

 .باشه -

  ی شکالتی رنگ رفتم و نشستم، پدرم تا چشمش به منبه سمتِ کاناپه 

 :افتاد، پوزخندی زد، کنارم نشست و با لحنی پر از افتخار گفت

خواستم بیام باال و باهات حرف بزنم،  خوب شد که اومدی، خودم می -

رو شنیدم که داشتی با گریه اسم اون پسره رو پشت تلفن   دیشب صدات

هم  رو به تا بیاد همه چیز  زدی، به دانیال گفتی فردا نامزدیته؟صدا می 
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ام که مالحظهقدر بی ه؟ هه! کورخوندی دختر، فکر کردی من اینبریز

 رو دور بزنین؟ بزارم دوتا بچه مثل شماها من 

هایم را شنیده بود، مکثی کرد با تعجب به پدرم زل زدم، پس تمامِ حرف

 :و گفت

شه، گوشیت رو وقتی خواب بودی  تون برگزار می امشب مراسمِ نامزدی  -

گه با دانیال حرف بزنی، از امشب دیگه تو نامزد برداشتم، حق نداری دی

 .داری پس نباید اسمی از دانیال ببری 

دانم عمویم با چه بغض کردم، پس سپهر را هم پیدا کرده بودند، نمی 

ترفندی راضیَش کرده بود تا مراسم را بگیرند، اکنون تنها امیدم به سحر 

لند شدم و به سمت  ام مطلع کند. از جا ببود که دانیال را از نامزدی 

 .کردن میز نهار خوری بود رفتم مادرم که در حال تمیز

 هایی که زد راسته؟حرف گه؟ اینمامان، بابا چی می  -

ام کرد، آهی زدهی ماتممادرم دست از تمیز کردن کشید، نگاهی به چهره 

 :کشید و نالید

 .آره، راسته، به عمه انیس و سحر هم خبر دادم -

هایم کرد و اشک حرف از زبانِ مادرم، بازهم بغضم سر باز با شنیدن این

 .شدام سرازیر مییکی پس از دیگری روی گونه
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ها باال رفتم و به سمت اتاقم دویدم، داخل شدم و در را  به سرعت از پله 

هایم اجازه دادم شدت بگیرند، با  قفل کردم، به در تکیه دادم و به اشک

شدم، حداقل امید داشتم که سحر لیم می خود فکری کردم، من نباید تس

هایم را پاک کردم و از جا بلند شدم، تا شب  به دانیال خبر دهد، اشک

ای از اتاقم کز کرده بودم و تا عصر برایم مثلِ یک قرن گذشت، گوشه 

کردم که این مراسم برگزار نشود، هوا ریختم و دعا می فقط اشک می 

روب کرده بود، چراغ خوابِ سفید تقریباً تاریک شده بود و خورشید غ

ام انداختم، ساعت هفت  رنگم را روشن کردم و نگاهی به ساعتِ رو میزی 

شده بود، دقایقی بعد درِ اتاقم به شدت کوبیده شد که باعث شد بیشتر  

در خودم جمع شوم. صداِی عصبانی پدرم از پشتِ در اتاق به گوش 

 :رسیدمی 

رسن، زود آماده م، یک ساعت دیگه می در رو باز کن تا نشکوندمش الها  -

 .تو و دونممی  من  گرنه  کنی، وشی، اخم و بدخلقی هم نمیمی 

 :صدای عصبانیِ مادرم به گوش رسید

 .آروم باش ارسالن، تو برو تا من باهاش حرف بزنم -

 .ش کنتر آمادهباشه، سریع  -

 .رسیدشد به گوش میصدای قدم های پدرم که دور و دورتر می
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 کنی؟دخترم، در رو باز می  -

چرخید، به زحمت خودم را به در از جا بلند شدم، اتاق دورِ سرم می

ی من افتاد هینی رساندم و در را باز کردم. مادرم تا چشمش به قیافه 

 :کشید و دستش را روی قلبش گذاشت

 طوری شدی؟خدا مرگم بده، این چه وضعیه الهام جان؟ چرا این -

ام رفتم، مادرم حق داشت از قیافه م و به طرفِ آینهچراغ را روشن کرد

بترسد، موهایم در هم گره خورده بودند و بسیار چسبناک بودند، زیر 

هایم از شدت گریه پف کرده بود، چشمانم گود افتاده بود، بینی و لب

خوابم نشستم، مادرم سوخت، روی تختچشمانم هم از شدت اشک می

 .توارد اتاق شد و کنارم نشس

 .ام کشیددستی به موهاِی درهم رفته

است، پدرت فعال داغه، صبر  دخترم غصه نخور، فقط یک نامزدِی ساده -

 .کنم زنم منصرفش می می  کن خودم باهاش حرف

 .هایم سرازیر نشودهایم را به هم فشردم تا اشکلب 

خسته دیگه چقدر صبر کنم مامان؟ چقدر تحمل کنم و دَم نزنم، دیگه   -

 !تونمهای بابا، دیگه نمیام از تحمیلشدم، خسته 
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 :مادرم مرا در بغلش کشید و نالید 

 .بمیرم برات الهی، غصه نخور مادر، خدای ما هم بزرگه -

 .به خودش توکل کردم، دیگه طاقت ندارم، خودم رو سپردم به خدا -

 .هایش را پاک کرد و از جا بلند شدام را بوسید، اشکپیشانی 

 .خترم، آماده شو تا داد و هوار پدرت بلند نشدهد -

جان سری تکان دادم و به سمتِ حمام رفتم، بعد از دوش گرفتن  بی 

لباسِ مجلسی یشمی رنگی که مادرم از کمد بیرون آورده بود را  

رنگ لباسم بود را روی  پوشیدم. موهایم را بافتم و شال حریری که هم

رسید و بعد از آن مادرم وارد اتاق شد  سرم گذاشتم، صدای در به گوش 

 :گفت افتاد من به چشمش تا 

 !مثلِ ماه شدی دخترم -

 .هایم شوملبخندِ تلخی زدم و لبم را گزیدم تا مانع از ریختن اشک

 .پدرم سراسیمه وارد اتاق شد

هاش اومدن، البرز هم گفت ربع ساعت دیگه انیس و شوهرش و بچه -

 .رسهمی 
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 .ام افتادجان و رنگ پریدهبینگاهش به صورتِ 

  جوری این  بمال، صورتش به چیز این چرا شبیه ارواح شده؟ رعنا یک  -

 .نیست راضی الهام فهمنمی همه میره، آبرومون

 :در دلم نالیدم

کار کردی، بزار بدونن من رو توی چه منجالبی  بزار بفهمن با من چی -

 .غرق کردی 

مراسمِ زوری نداشتم، همیشه وقتی   هیچ ذوقی برای زیباتر شدن در این

دیدم در دل  کردم و خودم را در کنار دانیال می را تصور می  این روز

کردم اما شماری میام لحظهشدم و برای رسیدنِ روز نامزدی زده میذوق

 ...اکنون

ای که جلوی میزِ آرایشم قرار داشت نشاند،  مادرم مرا روی چهارپایه 

هایم زد، رژگونه را برداشت  و رژلبِ صورتی به لب  کِرِمی به صورتم مالید

ی جلویم نگاه کردم، این همان الهامِ ام کشید، به آینهو اندکی به گونه 

سرسخت بود؟ چه به روزم آمده بود، دیگر از خودم و ضعیف بودنم نیز  

کشیدم، رویم را از خودم گرفتم و از جا بلند شدم، مادرم خجالت می 

 .ام را بوسیدگونه 
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 .گذاره، نگران نباش دخترکمهرچی خیره خدا جلوی راهت می -

 .مامان، واسم دعا کن -

هایش را روی هم گذاشت و دوباره باز کرد، دستان لرزانم را در چشم

 .دستانش گرفت

هات سرده؟ آرامشِ خودت رو حفظ کن تا حالت بد  قدر دستچرا این -

 .کنهنشه که پدرت قیامت به پا می 

هایم نشست، پدرم فقط هدفی که داشت  لبخندِ تلخی بر لب باز هم 

برایش مهم بود، من هیچ اهمیتی برایش نداشتم، انگار نه انگار که من  

فرزندش بودم. به همراه مادرم از اتاق خارج شدم و در را بستم، تازه 

و دامن طوسی رنگی پوشیده بود  های مادرم افتاد، کتنگاهم به لباس

ه بود، با ضعف پله ها را یکی پس از دیگری پشت سر که زیباترش کرد 

گذاشتم، عمه انیس، شوهرش محمودخان و فرزندانش سیما و ساغر می 

ها های شکالتی برای مهمانهای زرشکی رنگی که کنار مبل روی مبل

چیده شده بود نشسته بودند، محمود خان گرمِ صحبت با پدرم بود که  

، ضربانِ قلبم دوبرابر شد، پدرم از جا صدای آیفون در فضای خانه پیچید

 .بلند شد و به سمت آیفون رفت
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 .اش هستنالبرز و خانواده -

ای که عکس کلید رویش حک شده بود را فشار داد و در با صدای دکمه

مانده را پایین آمدم، عمه انیس از جا بلند  ی باقی تیکی باز شد، دو پله

نی طوری بغلم کرد که حس شد و به سمتم آمد، با یک حرکت ناگها

الی   البه های پهلویم در حال شکستن است و درکردم استخوان

 :هایش با ذوق گفتصدقه قربان

 !مثل ماه شدی عروس خانوم -

 .اش را بوسیدم و از بغلش بیرون آمدمگونه 

 سمتم به  بودند دوقلو تر و سیما و ساغر که چند سالی از من کوچک

دور گردنم   را دستش ساغر گرفتند، آغوش  در رام هم  با هردو و آمدند

 :ام را بوسید و گفتانداخت و گونه 

 !خوشبخت بشی الهام جون -

 :در دل نالیدم

 بدبختی تو که فعال   هه! خوشبختی بدون دانیال برای من محاله، -

 زنم می  پا و دست
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  به و کرد باز را در پدرم اما در ظاهر لبخندی زدم و تشکر کردم. 

  .رفت اشخانواده و  عمویم وازپیش 

روی مبلِ زرشکی رنگ جای گرفتم، دستانم را در هم قفل کرده بودم و 

ام از استرس با پاهایم پارکت ها را ضرب گرفته بودم، دستی به پیشانی 

 زن سرش پشتِ و شد وارد انرژی  با  کشیدم، درِ هال باز شد، عمو البرز

  بسیار اششده  رنگ موهای  شد، هال واردِ آشفته بسیار  حالتی با عمویم

پریشان از روسرِی قرمز رنگش بیرون آمده بود، چشمانش پف کرده بود،  

ای حس  گویی چند روز است خواب به چشمانش نیامده است، لحظه 

آور عمویم برایم تعجبتر است، این وضعیتِ زنکردم او از من هم آشفته 

 آبی نفتی پوشیده بود و بود، بعد از او سپهر وارد شد، کت و شلوارِ

تر از قبل نشان هایش را کوتاه کرده بود که صورتش را خشنریش

 به چای  ریختن برای  مادرم  نشستند، نفره   سه مبلِ روِی   ، دادمی 

 عمه  شدند،  صحبت گرمِ البرز عمو و خان محمود  پدرم، رفت، آشپزخانه

 و ساغر . کردمی  پیچ سوال داشت که حالی بخاطر را عموزن هم انیس

خندیدند، عمو البرز  گفتند و آرام میمی چیزی  باهم  لب زیر سارا

 :ای رنگش را باز کرد و لب به سخن گشودی کتِ قهوهدکمه

جا هستیم، امشب نامزدیه  دونید ما به چه منظوری اینحتما همگی می -
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 کنیممی  وصلت شما سپهر و الهام جان هست و ما خوشحالیم که با 

 .جان نارسال

 :پدرم هم که در تعارف کردن چیزی کم نداشت گفت

 .نفرمایید داداش جان، باعث افتخارِ ماست وصلت با شما -

عمه انیس که معلوم بود از این تعارف تکه پاره کردن ها کالفه شده  

 .است

 .سپهر جان، پاشو برو پیشِ الهام بشین قربونت برم  -

 .عمو البرز هم حرفش را تایید کرد

 .له بابا جان، برو بشین پیشِ عروسِ گلمب -

سپهر با اکراه از جا بلند شد، به سمتم آمد و کنارم جا خوش کرد، خودم 

و جور کردم، صدای آیفون در فضای خانه پیچید، مادرم در را  را جمع

  پرسی احوال و سالم از بعد  و باز کرد و سحر و حنانه وارد هال شدند، 

خبردار   اگر بود، دانیال  پیشِ فکرم مدت تمامِ نشستند،  ساغر  و سارا کنار

کرد، صدای تلفن همراه مادرم تمام افکارم را شد قطعاً قیامت بر پا می می 

خانم روی  به هم ریخت، تلفن را از روی میز برداشتم، نام حمیده 

دفعه در دلم ریخت، مادرم به  ی گوشی نمایان شد و دلهره را یکصفحه

انه خارج شد و تلفنش را از دستم گرفت، با ببخشیدی سرعت از آشپزخ
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ای بعد به هال  خانم صحبت کند، دقیقه  به آشپزخانه رفت تا با حمیده 

ای اش بسیار پریشان شده بود، به من اشاره کرد، با اجازه آمد اما چهره 

 .گفتم و به سمتش رفتم

 تو به دانیال خبر دادی زمانِ نامزدیت عوض شده؟ -

 .گاهی به مادرم کردمبا تعجب ن

 شده؟نه، مگه چی  -

حمیده زنگ زد گفت انگار دانیال خبردار شده امشب نامزدِی توئه،  -

 گفت خودش و دنیا اومدن تهران این داداشِ دانیال اسمش چی بود؟

 .دایان -

ها که اومدن از فرودگاه یکی به دانیال زنگ زده خبر داده آها آره، این -

جا دعوا راه  ون هم عصبانی شده خواسته بیاد اینکه نامزدیت امشبه، ا

گفت اعصابش خیلی بندازه که داداشش کنترلش کرده، حمیده می 

 .گه سپهر رو میکشمخورده، همش می

 :لبم را گاز گرفتم و نالیدم

 .وای خدا، بازم یه نگرانیِ دیگه -

 .مادرم روسریش را مرتب کرد

 .حاال برو بشین تا شک نکنن -
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 .ان جانباشه مام  -

دوباره کنارِ سپهر نشستم، یعنی چه کسی به دانیال خبر داده بود؟ 

ناخوداگاه فکرم به سمتِ سحر رفت، نگاهی به سحر انداختم که گرمِ 

صحبت با ساغر بود، اما کارِ او نبود، او قسم خورده بود که به دانیال 

  چیزی نگوید، پس کارِ چه کسی بود؟

 .مدمبا صدای عمو البرز به خودم آ

 .تون داداشخب، با اجازه -

 .پدرم فنجانِ چایش را روی میز گذاشت

 .بفرمایید -

ی مخملی دودی رنگی از جیبش بیرون آورد، کنارمان آمد و درِ جعبه

جعبه را باز کرد، درونِ جعبه دو حلقه نمایان بود، هر دو حلقه نقره بود، 

زیرش   های ریزن یکی از حلقه ها یک نگینِ سفید داشت و دو ردیف نگی 

 .کار شده بود، یکی از حلقه ها هم ساده بود بدون هیچ نگینی

 .ای که نگین داشت را برداشتعمو البرز حلقه

 .الهام، عمو جون دستت رو بیار جلو -

ی دستِ لرزانم را جلو بردم، عمویم حلقه را در انگشتم کرد، سپس حلقه

 و شد جوگیر سحر   ساده را در دستِ سپهر کرد، همه دست زدند،
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ار که من راضی به این وصلت نیستم و انگ نه  انگار کشید، بلند  سوتی

 .اش اکنون تا حد مرگ برای این موضوع عصبانی استپسرخاله

 برایم   ای زل زده بود،حالی به گوشه عمویم انداختم، با بی نگاهی به زن 

 برای  حتی  که است پریشان قدراین چرا عمویمزن که  بود آورتعجب

عمویم از ابتدای جام داد، زنان را کار این عمویم و نیامد جلو هم نشان

 :مراسم بسیار کالفه بود، آرام به سپهر گفتم 

 !عمو مریضن؟زن -

 .سپهر پوفی کشید

 .نه، اون هم به این وصلت راضی نیست برای همین حالش بده -

 .مشکوک نگاهش کردم

 !ای هم هستی دیگهله مطمئنی برای همینه؟ آخه به نظرم مسئ -

 .دونم، شایدنمی -

راستی، چطور پیدات کردن؟ اصال چطور راضی شدی بیای واسه   -

 .مراسم

 :اش خشن تر شد و گفتچهره

جا گفت اگه نیام من  ی مجردی دوستم، پدرم اومد اونرفته بودم خونه -

که  کنن، گفت اگه نیام دیگه حق ندارم مادرم رو ببینم، نه رو عاقم می 
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 .ات هستما، نه، فقط مجبور شدمفکر کنی کشته مرده

 :اعصابم از حرفِ آخرش به هم ریخت و با عصبانیت نالیدم 

 .من هم اصال ازت خوشم نمیاد، من رو هم مجبور کردن -

کرد، باالخره من دختر بودم و توانم سکوت کرد، حتما او مرا درک می

 .کمتر بود

 :عمو البرز رو به پدرم گفت 

ها تموم شد بگیریم سم عقد و عروسی رو بعد از اینکه درسِ بچهمرا -

 خوبه؟

طوری بهتره، این مراسم هم صرفاً برای این بود که اسمشون بله، این -

 .روی هم باشه

کردم که چه کسی هایشان تمامِ مدت به این فکر میتوجه به حرفبی  

کردم کر می خبرِ مراسم را به دانیال رسانده است، اما هرچه بیشتر ف

رسیدم، ساعت نزدیک دوازده شده بود، چشمانم دیگر کمتر به نتیجه می

توان باز ماندن نداشتند، عمه انیس از جا بلند شد، کیفش را برداشت و  

 :ام گذاشت و گفتای روی گونهبه سمتم آمد، بوسه

 .مبارک باشه الهام جان، خوشبخت بشین عزیزای من -

ا بغض تشکر کردم، سپس به سمت سپهر  زهرخندی روی لبم نشست و ب
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 .ی او را نیز بوسید و تبریک گفترفت و گونه 

 .ما دیگه بریم داداش جان، دیر وقته -

 .مادرم از جا بلند شد

 .جا بمونیدایه؟! شب رو همین انیس جان، حاال چه عجله -

نه رعنا جان، باید بریم که سیما و ساغر فردا کالس زبان دارن، با  -

 .ونتاجازه

ی عمه انیس برای رفتن آماده شدند و پدر و مادرم به  خانواده

 .پیشوازشان رفتند، پس از آنها عمویم از جا بلند شد

 .ما هم بریم، دیر وقته، فردا هم صبح زود باید برم سرِ ساختمون -

 :پدرم لبخندی زد و گفت

 .خوش آمدید -

دارد چون دستش را زن عمویم از جا بلند شد، معلوم بود توانِ ایستادن ن

رفت، مادرم با تعجب نگاهش کرد و حال راه می به دیوار گرفت و بی 

 :گفت

 ایران جان، حالت خوبه؟ -

 :عمو با صدایی گرفته نالیدزن

 .خوبم -
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عمو از سپهر از جا بلند شد و بعد خداحافظی به همراه عمو البرز و زن

تم و در را به هم  منزلمان خارج شد. بدون هیچ حرفی به سمتِ اتاقم رف

گیر بود برای هایم را عوض کردم، هوای اتاق برایم نفس کوبیدم، لباس 

ی درونِ  همین به سمتِ بالکن رفتم و دمی عمیق گرفتم، نگاهم به حلقه 

انگشتم افتاد، حلقه را به سرعت از انگشتم خارج کردم و در مشتم 

نم از  -ان نمی شب انداختم، قطرات بارگرفتم، نگاهی به آسمانِ تیره

آمدند، باران؟ آن هم در فصل تابستان بسیار عجیب  آسمان پایین می 

بود، انگار دلِ آسمان هم مانند دلِ من ابری بود، بغضم را فرو فرستادم و 

خواب دراز  به اتاقم رفتم، حلقه را روی میز آرایشم رها کردم و روی تخت

دیشب تکرار  کشیدم، صبح از خواب پریدم، در طولِ خواب لحظاتِ 

شد. از جا بلند شدم و نگاهی به ساعت انداختم، حدودا هشت بود، می 

 روی  پدرم رفتم،  هال   ها را یکی پس از دیگری طی کردم و بهپله

  مهربانی با دید مرا تا  بود، روزنامه خواندن مشغولِ   اش چوبی  صندلیِ

رده بود ک را کارش! هه دادم، خشک  بسیار را جوابش  که کرد سالمی

خیالش راحت بود برای همین مهربان شده بود، پوزخندی زدم و به 

 .ها بود، سالمی کردمطرف آشپزخانه رفتم، مادرم در حال شستن ظرف 

 .سالم دختر گلم -
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ها کشید و روی صندلی نشست، نگاهی به من  دست از شستن ظرف

 :انداخت و نالید

راضی کنم نامزدی رو دخترم، روم پیشِت سیاهه، نتونستم پدرت رو  -

 .برگزار نکنه

 .کردخواد ناراحت باشی مامان، به هر حال بابا کارِ خودش رو مینمی -

 .بلند شد و ظرف نان را روی میز گذاشت

ت رو  ها دخترم، هرچی خیره پیش میاد، االن هم صبحانه غصه نخوری  -

 .بخور که چند روزه درست حسابی چیزی نخوردی 

 .چشم -

خوردم و از جا بلند شدم، پدرم وارد آشپزخانه شد و تلفنم  ای چند لقمه

 .را روی میز گذاشت

این تلفنته، این رو بهت میدم که شاید سپهر بخواد بهت زنگ بزنه، در  -

هات رو از مخابرات ضمن حق نداری به دانیال زنگ بزنی، پرینت تماس

 .کنم که پشیمون بشیگیرم، بخوای من رو دور بزنی کاری می می 

تلفنم را برداشتم و به اتاقم رفتم، در اتاق را بستم و به بالکن رفتم تا 

پدرم صدایم را نشنود، تلفنِ همراهم را روشن کردم، با دانیال  
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توانستم تماس بگیرم، فکری به ذهنم رسید، به دنیا زنگ زدم، بعد  نمی

 .از دو بوق تلفنش را پاسخ داد

 الو سالم الهام جان خوبی؟ -

 خوبم مرسی دنیا جون، تو خوبی؟ -

من خوبم ولی حال دانیال خیلی بده، از وقتی خبر نامزدیت رو فهمیده   -

 .خودش رو تو اتاق حبس کرده

 دونی کی بهش خبر داده؟تو نمی -

 .نه واال، هر کی بوده آشنای شما بوده چون از همه چیز خبر داشته -

 .اش حرف بزنمخوام باهشه گوشی رو بدی به دانیال، می می -

 .باشه عزیزم -

 :صدای دنیا از پشت تلفن در گوشم پیچید 

 دانیال، داداشی؟ -

 :صدای عصبانیِ دانیال بلند شد
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خواد  رو ازم گرفتن، دلم می  برو دنیا، حال و حوصله ندارم، عشقم -

 .بمیرم

 :هایم روان شدند، زیر لب گفتمهایم یکی پس از دیگری روی گونهاشک

 خدانکنه -

 .داداش، الهام زنگ زده، با تو کار داره -

 :صدای دانیال درونِ تلفن پیچید 

 الو، الهامَم! حالت خوبه؟ -

 :با صدای گریانم نالیدم

 الو دانیال، خوبی؟ -

طوری ازم گرفتن؟ رو این چطور انتظار داری خوب باشم وقتی زندگیم  -

 .کنم پدر و عموت پشیمون بشنالهام، مطمئن باش کاری می

دانیال، دعوا راه نندازی ها، اگر پدرم بفهمه با تو حرف زدم من رو  -

 .کشه، بهم گفته حق ندارم حتی اسمت رو بیارممی 
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بینی چطوری تو رو از من گرفتن؟ الهام، اگر تو با سپهر ازدواج کنی  می -

 مونی؟میرم ها، منتظرم می من می 

 .سال طول بکشهمونم حتی اگر صد خدانکنه دیوونه، منتظرت می  -

خواستم بیام در باور کن وقتی فهمیدم مراسمت رو جلو انداختن می  -

 .خونتون اما دایان نزاشت

 !زاشتت، راستی دانیالشانس آوردی که نیومدی وگرنه پدرم زنده نمی  -

 .جانِ دلم -

 .هایم نشستجانی روی لبلبخندِ کم 

 کی بهت خبر داد زمانِ نامزدیم تغییر کرده؟ -

شماره ناشناس بود، یه زن بود همه چیز رو گفت بعدش هرچی ازش   -

 .پرسیدم شما کی هستید گفت من ناشناس بمونم بهتره

 صداش واست آشنا نبود؟ -

 .نه، صداش رو نشناختم -

 یعنی چه کسی پشتِ این نقاب ناشناس بود؟
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********** 

 زمانِ حال 

 .یده شدبه تابلوی دانشگاه خیره شدم، دستم توسط آرام کش

 .الهام جان، تو که ماتت برده، بریم که دیر شد -

ام نشستم و  به همراه آرام و ماندانا وارد کالس شدیم، روی صندلی

ام شدم، سنگینیِ نگاهی را روی خودم ی کتاب درسی مشغول مطالعه 

حس کردم، سرم را باال آوردم که یکی از پسرها که خیلی وقت بود  

که به من زل زده، اخمی کردم، سرم را پاپیچم شده بود را دیدم 

ام را از جیبم بیرون آوردم و درون انگشتم کردم، استاد برگرداندم، حلقه

داخل شد و مشغول تدریس شد، بعد از دقایقی کالس تمام شد و همراه 

کردیم که آرام به حیاط رفتیم، با آرام درمورد درس ها صحبت می 

 .صدایی درون گوشم پیچید

  وم مقدم، حالتون خوبه؟سالم خان -

 :با لحن سردی گفتم
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 سالم جناب جاوید، امرتون؟  -

 .گویی از لحن سردم تعجب کرده بود، خود را جمع و جور کرد

 .شه بیشتر با هم آشنا بشیمخواستم اگه می ببخشید، می  -

 :پوزخندی زدم و نالیدم

د چون تون رو تکرار نکنیمن نامزد دارم آقای جاوید، لطفا دیگه حرف -

 .ندازهاگر نامزدم بفهمه همچین حرفی زدید دعوا راه می

 :ام انداخت و با لکنت گفتی جدی آرام با تعجب نگاهی به قیافه 

 ال...الهام...ت...تو نامزد داری؟  -

ام اطالعی کس به جز سحر از زندگی چیز عجیبی نبود، چون هیچ

 .نداشت، خودم از سحر خواسته بودم به کسی حرفی نزند

 دونستی؟خوای بگی نمیمی -

 .موهایش را داخل مقنعه فرو کرد

نه واال، تا حاال درموردش حرف نزده بودی، این حلقه رو هم اولین باره   -

 بینم، حاال نامزدت کی هست؟ تو دستت می 
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 .اونی که چند بار اومد دم در خوابگاه -

 !کردم ایشون داداشت هستناِ، جدی!؟ من فکر می  -

 .نامزدمهنه، سپهر  -

 :پسر پوزخندی زد و گفت

 شه انتظار داری من باور کنم؟هه! وقتی دوستت باورش نمی  -

 :با لحن خشنی گفتم

گم دوساله نامزد دارم، چرا حرف به گوشتون آقای جاوید، دارم می  -

 ره؟نمی

 .ور کرددوباره پوزخندی زد که آتش خشم درونم را شعله

زنگ بزنید بهش، اگر خودش بگه   گید پسطوره که شما می اگه این -

 .کشمنامزدتونه من کنار می 

با عصبانیت تلفنم را از کیفم خارج کردم و با سپر تماس گرفتم، عالمت  

بلندگو را فشردم تا صدای سپهر را بشنوند، بعد از دو بوق صدای سپهر 

 .درون گوشم پیچید

 .سالم عزیزم -

 وقتی از  کرد؟می   از لحنش بسیار تعجب کردم، چرا اینگونه صحبت
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  قرار هم با کرد،می  رفتار قبل از تر خشک سپهر بودیم  شده  نامزد

رفتار کنیم تا  هم با پسرعمو و دخترعمو یک مثل که بودیم گذاشته

 .راهی یابیم که از بند این وصیت آزاد شویم

 سالم، حالت خوبه؟ -

 خوبم گلم، تو خوبی؟ -

خورده بود که اخالقش عوض شده،  در دل گفتم حتما سرش به جایی 

خواستم سریع سوال را از او بپرسم و قطع کنم برای همین سر اصل می 

 .مطلب رفتم

 خوبم ممنون، سپهر، مگه من نامزدت نیستم!؟  -

 .کردم جلوی این پسر ضایعم نکندخدا می -خدا

 .این چه حرفیه عزیزم! معلومه که نامزدمی -

 خب پس کاری نداری؟  -

 .ظب خودت باشنه، موا -

 .همچنین، خداحافظ -

 .خدانگهدار -

این رفتارِ سپهر جلوی این پسر لجباز برایم فایده داشت، چون دست از 

گونه رفتار کرد، آن هم  داشت، اما برایم سوال بود که چرا اینسرم بر می 
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 !کردداد میسپهری که خشونت همیشه از صدایش بی 

 .انداختمتلفن همراهم را قطع کردم و در کیفم 

 !حاال باورتون شد؟ -

 :سرش را پایین انداخت و گفت

 .بله، ببخشید مزاحمتون شدم -

و سپس راهش را در پیش گرفت و به سمت کالس رفت. به همراه آرام 

به کالس رفتیم و پس از اتمام امتحان به سمت بیمارستان قدم  

م، مریم  برداشتیم، دقایقی بعد به بیمارستان رسیدیم و وارد محوطه شدی

آمدند، به سمتشان رفتیم و سالم با کمک سحر به سمت راه خروجی می 

 .کردیم

 ببخشید دیر شد، حالت خوبه مریم جان؟  -

 :جانی زد و نالیدمریم لبخند کم 

 .مرسی بهترم -

 :سحر تلفنش را در کیفش رها کرد و گفت

 .خواستم بهت زنگ بزنمقدر دیر کردید؟ همین االن میچرا این -

 .امتحان سخت بود، تا تمومش کردیم طول کشید  -

 :آرام پوفی سر داد و گفت
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اون پسر سمجه، شایان جاوید، باز پاپیچ الهام شد، الهام هم بهش گفت   -

 نامزد داره، شما خبر داشتید الهام نامزد داره؟

 :خیالی گفتگردنش را مرتب کرد و با بی سحر شال 

 ...ی الهام هم جای پسرخالعرضهبی دونستم، اون نامزد معلومه که می  -

که حرف دیگری بزند و مشکالت زندگیم را جار بزند چشم قبل از این

 :ای برایش کردم و جلوی دهانش را گرفتم، گفتمغره

تر یه تاکسی حرف زدن بسه، حال مریم خوب نیست، سحرجان سریع -

 .بگیر بریم خوابگاه

 .باشه -

دقایقی بعد ماشینِ زرد رنگی جلوی  سحر با تاکسی تلفنی تماس گرفت، 

در بیمارستان توقف کرد، همگی سوار شدیم و به سمت خوابگاه حرکت  

 .کردیم

 .وارد خوابگاه شدیم، خانم محبی به سمتمان آمد

دونید چقدر از تعطیلی دانشگاه گذشته؟ ساعت  کجا بودید شماها؟ می  -

 دو بعدازظهره. چرا دیر کردید؟ 

 :گفت آرام جلوتر آمد و 
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 .ببخشید خانم محبی، رفتیم بیمارستان -

 :محبی پشت چشمی نازک کرد و گفت

 .باشه، این دفعه اشکالی نداره اما دیگه تکرار نشه -

 .مکثی کرد و نگاهی به مریم انداخت

 تو خوبی دختر جان؟  -

 .ممنون خانوم محبی -

 .تونید بریدمی -

از کرد، به مریم کمک کردم تند کردیم، آرام در اتاق را ب به سمت اتاق پا 

ی خواب دراز بکشد، سحر پارچ آب را از یخچالِ کوچک گوشهروی تخت

 .اتاق بیرون آورد و لیوان را پر از آب کرد و یک نفس سر کشید

 آروم تر بخور، چه خبرته؟  -

 :لیوان را روی میز گذاشت و نالید

خوام الی، حال و حوصله ندارما، دیشب خواب به چشام نیومد، می  -

 .بخوابم
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 :شال گردنم را آویزان کردم و گفتم

 .باشه، اول برو دوش بگیر -

 :مریم نگاهی به سحر انداخت و گفت

 .ببخشید سحرجان، بخاطر من به زحمت افتادی  -

 .امیزحمتی نیست عزیزم، تو هم مثل خواهر نداشته  -

سحر به سمت حمام رفت، مریم هم آرنجش را روی چشمانش گذاشت و  

 .کشید، آرام صدایم زد دراز

 !الهام -

 جانم؟ -

 !یه دقیقه میای بیرون؟ -

 .باشه -

آرام از اتاق خارج شد و من پشت سرش به راه افتادم، چند قدمی از اتاق 

 .دور شدیم، آرام ایستاد من هم کنارش ایستادم

 چیزی شده آرام جان؟  -
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 :هایش را در هم قفل کرد و گفتدست

  !مریم بگیم پدرش سکته کرده؟میگم الهام، چطور به  -

 :ام کوبیدم و نالیدمدستم را به پیشانی

 .وای آره، اصال یادم نبود، صبر کن بعد از نهار بهش میگیم -

 باشه، بریم تو اتاق؟ -

 .بریم -

خواب نشستیم، بعد از خارج شدن دوباره وارد اتاق شدیم و روی تخت

آماده کردیم و خوردیم، آرام سحر از حمام، مریم به حمام رفت، نهار را 

سفره را جمع کرد، کمی این دست و آن دست کردم، مریم لبخندی زد  

 :و نالید

 خوای بگی؟الی، چیزی می -

 .امم، آره، یعنی چیزه -

 :لبخندی زد و گفت

 .راحت باش عزیزم -
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باشه االن میگم، ببین مریم جان، تو که حالت بد شد مادرت تماس  -

 .گفتش به مریم بگید بیاد شیرازگرفت، گفت،  

 :نگاهش رنگ نگرانی گرفت

 چرا؟ چیزی شده؟ داداشم دوباره قلبش درد گرفته؟ -

 .گم نه عزیزم، آروم باش االن بهت می -

 .بگو، من آرومم -بگو -

 .مثل اینکه پدرت سکته کرده -

آمدند، از جا بلند  هایش یکی پس از دیگری از دیدگانش فرد میاشک

 :تشد و گف 

 .تونم تنهاشون بزارممن باید برم، نمی -

شه، باید از دانشگاه مرخصی بگیری، عصر باشه عزیزم ولی االن که نمی -

 .برو مرخصی بگیر بعد فردا حرکت کن

 :اش بلند شد، آرام به سمتش رفت و بغلش کرد و گفتصدای گریه

 .نگران نباش، مامانت گفت االن حال پدرت خوبه -
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گیرم میرم گیرم بعدش بلیط اتوبوس میمرخصی می   من عصر میرم -

 .شیراز

 .باشه گلم -

هر طور بود مریم را راضی کردیم تا عصر صبر کند، عصر مریم برای 

مرخصی به دانشگاه رفت و شب برای رفتن به شیراز بلیط اتوبوس 

گرفت، ساعت هشت زمان حرکت اتوبوس بود، مریم به دیارش رفت. تنها  

ام بودم، های درسیم ماندیم، مشغول خواندن کتابمن و سحر و آرا

ریخت، کتابم را پچ های آرام و سحر تمرکزم را به هم می  -صدای پچ

 :کنار گذاشتم و رو به آن دو نالیدم 

 !مگه فردا امتحان آمار نداریم؟ -

 :سحر لیوان چایش را روی زمین گذاشت و گفت

 .امم، چرا داریم -

 .ند بشید یک نگاهی به کتاب بندازیدخب پس به جای حرف زدن بل -

 ندازیمولش کن بابا، صبح یک نگاهی بهش می  -
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 :سحر مکثی کرد و گفت 

زنه راسته؟ اون یخچال خان قربون ببینم الی، این حرفایی که آرام می  -

 .عرضهی بیات رفته پشت تلفن؟ نکنه سرش به جایی خورده پسرهصدقه 

 .گفت می  خان یخچال مش عادتش بود به سپهر بخاطر سردی کال

 :ای به آنها رفتم و رو به آرام گفتمچشم غره

 !خوره؟آرام، تو چرا نخود تو دهنت خیس نمی  -

 .ای کردخنده 

 .وقت نتونستم درستش کنمکار کنم، این اخالقم رو هیچچی -

 :سحر پشت گردن آرام زد و گفت 

 .کنمخودم درستت می  -

 .بعد هر دو خندیدند

 !خندید؟، به چی می مزه هابی -

 :آرام از جا بلند شد و گفت 

خوام برم کتاب فروشی گم، من چند تا کتاب الزم دارم میهیچی، می  -

 نزدیک خوابگاه، نمیاید؟ 

نه، کتاب الزم نداریم، ببینم، مگه محبی میزاره ساعت هشت شب بری   -

 بیرون؟
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که بیدار نرم قبل از ای، می زداالن یک نگاه انداختم داشت چرت می -

 .گردمشه برمی می 

 :ای کردم و گفتم خنده 

 .این شیطونیا از اثرات همنشینی با سحره ها، برو زود برگرد -

 .باشه -

 .پالتویش را پوشید، شالش را سر کرد و از اتاق خارج شد

 .بعد از رفتن آرام، سحر شروع کرد به حرف زدن

باهات حرف زد؟ آخه از این جوری گم الهام، تو فهمیدی چرا اینمی -

 .طور حرف زدنبشر بعیده این

 .دونم واال، فکر خودم هم درگیرهنمی -

به سرعت از روی تخت بلند شد که باعث شد سرش به تخت باال برخورد  

 :کند، دستش را به سرش گرفت و آخی گفت، دوباره نالید

این   الهام، میگم همین االن که آرام نیست یه زنگ بهش بزن ببین -

 گه؟دفعه چی می

 :مدادم را روی میز رها کردم و گفتم

 .امم، فکر خوبیه  -

تلفنم را از روی میز برداشتم و اسم سپهر را لمس کردم، سحر هم سریع 
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انگشتش را روی عالمت بلندگو فشرد، بعد از چند بوق صدای خشک و 

 :اش درون گوشمان پیچیدهمیشگی 

 .سالم الهام -

 سالم سپهر، خوبی؟ -

 .خوبم ممنون -

 طوری حرف زدی؟ ببخشید، عصر زنگ زدم چرا اون -

ات شدم ها، بابام کنارم بود اسمت رو دید که  هه! فکر نکن کشته مرده  -

دونی،  طوری صحبت کنم، تو که می روی گوشیم افتاده مجبور شدم اون

 .شدزدم پاپیچم می طوری باهات حرف میاگر این

 :با عصبانیت گفتم 

دونم، فکر نکن منم خیلی محتاجتم ها، اصال هم ازت  سپهر می بله آقا -

خوشم نمیاد، درضمن، مگه تو رفتی اصفهان؟ مگه دانشگاهت تهران 

 نیست؟ 

اومدم مرخصی، حال مامانم خوب نبود واسه این یک هفته مرخصی  -

جا، ببین الهام، واسم مهم نیست چی راجع به من فکر گرفتم بیام این 

طور حرف زدم یعنی خوشم نمیاد، فکر نکن اونکنی، من ازت می 

 .خوامت، هوا برت نداره یه وقتمی 
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زند  هایی میتا سرحد مرگ عصبانی شدم، سحر که دید سپهر چه حرف

 :اعصابش به هم ریخت و گفت

خواد ها، اتفاقا هر دفعه هووی، آقا پسر، فکر نکن الهام هم تو رو می  -

ه دور ورداری، لیاقت الهام بهتر از میگه ازت متنفره، تو هم الزم نکرد

 .هاست، تو لیاقت الهام رو نداری یخچال خاناین

گفتم ساکت باش حرف به  از حواس پرتی سحر حرصم گرفت، هر چه می 

دانست تلفن بر روی بلندگو است و رفت، سپهر که نمی گوشش نمی

 :شنود، با عصبانیت و تعجب گفتسحر صدایمان را می 

 شنید؟تره از اولش صدام رو میالهام، این دخ -

 :تا خواستم حرفی بزنم سحر گفت

شنیدم، واقعا عرضه نداشتی که نزاری  آره آقای باعرضه، صدات رو می -

 .اون مراسم برگزار بشه، هم خودت هم الهام رو انداختی تو هچل

ی لوس؟ به تو چه ربطی داره که دخالت  گی دختره تو دیگه چی می -

 کنی؟می 

 :مانند سحر در فضای اتاق پیچید صدای جیغ

 کشی؟ادب خجالت نمیی بیگی لوس؟! پسرهبه من می  -

 :صدای خشن سپهر در گوشم پیچید
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 .الهام، این جغجغه رو ساکت کن حوصله بحث ندارم -

 :با صدای آرامی گفتم

 .شن هاسحر، آروم باش ببینم، االن همه بیدار می  -

 :نیت سحر انداختم، سحر داد زدی قرمز شده از عصبا نگاهی به چهره 

گی جغجغه؟! جغجغه عمته دیوانه، مثال اگه ساکت نشم چه به من می  -

  کنی یخچال خان!؟غلطی می 

 :صدای عصبانی سپهر بلند شد 

انیسِ من داری؟ اصال تو چرا به من   کار به عمه ی خل چیدختره -

 گی یخچال؟ می 

 .احساسی مثل یخچال سردی چون بی -

کس جرئت گفتن همچین چیزی به سپهر  از گرفتم، تاحاال هیچلبم را گ

دادند قطعا  شان خسته شده بودم، اگر باز هم ادامه می را نداشت. از بحث

 :شدند، داد زدمهمه بیدار می 

 .ام کردیدبس کنید دیگه، خسته -

 :مکثی کردم و تلفن را از حالت بلندگو برداشتم و گفتم

  .خداحافظ -
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ی قرمز گذاشتم، نگاهی به چهره  قطع کردم و روی میز سپس تلفنم را 

سحر کردم، لیوانی آب به سمتش گرفتم، بعد از خوردن آب، زیر لب با  

 .گفتعصبانیت چیزهایی می 

 بس کن دیگه سحر، چرا دعوا شروع کردی؟  -

این پسره دیگه شورش رو در آورده، شیطونه میگه به دانیال بگم این  -

 .هزنچه حرفایی بهت می 

شیطونه غلط میکنه، دانیال رو تو اون سرِ دنیا زابراه نکنی ها، بزار  -

 .درسش رو بخونه دل نگرانی واسش درست نکن

تر خواست بره ها، دایان مجبورش کرد، گفت بره اونجا یکم آرومنمی -

 .بشه، اینجا که باشه دعوا جور میشه

باشه بدتر دعوا   خب بزار درسش رو بخونه، دایان راست میگه اینجا که -

جور میشه، خداکنه یک راهی پیدا کنیم تا از این وصیت نجات پیدا  

 .کنیم، االن هم برو بخواب اینقدر حرص نخور

 .خواب باال رفتهای تختاز جا بلند شد و از پله

میگما الهام، پس آرام کجا موند؟ دیر کرده ها، چهل دقیقه از رفتنش   -

 .گذشته

 .خوابم نشستمقرار دادم و روی تختپارچ را در یخچال 
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 .های دانشگاه رو اونجا دیده گرم صحبت شدهاوهوم، شاید بچه -

  .آره، ولی اگه این خانوم محبی بیدار بشه دعوای حسابی راه میوفته -

 .از جا بلند شدم و پالتویم را از روی جالباسی برداشتم

  میرم ببینم آرام کجا مونده!؟ -

 !اگه محبی بیدار بشه واسه هردوتون بد میشه هاکجا میری دختر؟  -

 خب نگرانشم میگی چیکار کنم!؟ -

 :ای کشید و نالیدخمیازه

کل کردم انرژیم  -اصال هرکاری میخوای بکن، من با اون یخچال کل -

 .ته کشیده، میخوام بخوابم، شب بخیر

 -ام را به تن کردم و شالم را روی سرم مرتب کردم، سالنهپالتوی مشکی 

سالنه به سمت خروجی خوابگاه قدم برداشتم، خانم محبی باز هم در 

 فروشی کتاب سمت  به و حال چرت زدن بود، از خوابگاه خارج شدم 

طرف خیابان قدم برداشتم، همانطور که حدس زده بودم آرام در  آن

های دانشگاه گرم صحبت بود، سریع  کتاب فروشی با پریا، یکی از بچه

 .متشان رفتمداخل شدم و به س

 .سالم دخترا -

 .پریا نگاهی به من انداخت و لبخند زد
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 سالم الهام جان خوبی؟ -

 !خوبم ممنون، آرام، تو کجا موندی دختر؟ -

 .آرام کتابی که در دستش بود را بست

 .پریا رو دیدم مشغول صحبت شدیم -

 !است مون خونده وای دختر، االن خانوم محبی بیدار میشه فاتحه -

 :اش زد و نالید ستش را به پیشانی کف د

مون وای فراموش کردم، بریم بریم که اگر بیدار شد تیکه بزرگه  -

 .گوشمونه

سریع با پریا خداحافظی کردیم، آرام پول کتاب را حساب کرد و از  

سالنه وارد  -فروشی خارج شدیم، از خیابان گذشتیم و سالنهکتاب

دیم که صدای تلفنم بلند شد، قبل  ی راه را نرفته بوخوابگاه شدیم، نیمه

 :از اینکه خانم محبی سرش را باال بیاورد و ما را ببیند زمزمه کردم

 .بدو آرام -

دستش را کشیدم و به سرعت در راهرو دویدیم و خود را درون اتاقمان 

 .انداختیم

 نفس زنان کلید برق را زدم و چراغ را روشن کردم. صدای ناله - نفس

 :های سحر بلند شد
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شد؟ محبی زارین یه خواب راحت داشته باشم!؟ چیاووف، چرا نمی -

 !شما رو دید؟

 :آرام روی صندلی ولو شد و نالید

خطر از بیخ گوشمون گذشت، بین راه تلفن الهام زنگ خورد قبل از  -

 .اینکه محبی ببینتمون به سرعت باد اومدیم تو اتاق 

اش  ادرم روی صفحهتلفن همراهم را از کیفم بیرون آوردم، نام م

 .کردخودنمایی می

اش در گوشم  مجدد با مادرم تماس گرفتم، بعد از دو بوق صدای گرفته 

 .پیچید

 .سالم دخترم -

 سالم مامان جان، خوبی؟ چرا صداتون گرفته است؟ -

 .تر شدصدایش مالیم

 .دونم چطور بهت بگم آخهآره، نمی -

 :با لحن کنجکاوی گفتم

 شده مامان؟چی -

 :عمیقی کشید و نالید  نفس

اش هم ناشناس بود عصر یکی بهم زنگ زد، نفهمیدم کی بود، شماره  -
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دونه و جز اون  ای هست که فقط یکی از اطرافیانتون می گفتش یه مسئله 

ی مهم خبر نداره، باید قبل از کس از اطرافیانتون از این قضیههیچ

زنه که  دا زنگ میبرگزاری عقد تو و سپهر قضیه رو بهمون بگه، گفت فر

بهم بگه قضیه از چه قراره، هرچی هم پرسیدم تو کی هستی خودش رو  

 .معرفی نکرد

 :روی زمین نشستم و لب به سخن گشودم

 زن بود یا مرد؟  -

 .زن بود -

یعنی خودش بود؟ همان زن ناشناس که دوسال پیش خبر نامزدی من  

 .زدم خودش باشد میرا به دانیال داد، شاید هم اون نبود، اما حدس 

کار کنم؟ فردا که زنگ زد جوابش رو بدم  چرا ساکت شدی مادر؟! چی -

 .یا نه؟ به پدرت هیچی نگفتم

دونم مامان، فعال به بابا چیزی نگو، به نظرت اونی که تو اطرافمون نمی -

 دونه کیه؟ قضیه رو می 

 !پدرت که قطعا نیست -

هاش گوش کنی؟ به حرفکار می ولی من به همه مشکوکم، حاال چی -

 !کنی یا نه؟می 
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اگر زنگ زد جواب میدم چون گفت قضیه مربوط به الهام و سپهره،  -

 !که هردو تون رو میشناختمثل این 

 .شاید از آشناهای خانوادگیه -

 .نه، صداش رو تا حاال نشنیده بودم -

 باشه، نگران نباش، کاری نداری؟ -

 .نه خدانگهدار -

 .خداحافظ مامان -

تلفنم را قطع کردم و از جا بلند شدم، نگاهی به سحر و آرام انداختم، هر  

 .دو به من زل زده بودند

 هان، چتونه شما؟  -

 :بافت گفتاش را میهم رفته سحر همانطور که موهای در

 گفت؟ مامانت چی می -

 .هیچی، بگیر بخواب فردا امتحان داریم -

 :سرش را روی بالش گذاشت و نالید

خوام بگم، االن فهمیدم بهم اعتماد خوای بگی، بگو نمی میخب ن -

 .نداری 

 :مکثی کرد و با حرص گفت
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 .شب بخیر -

 .آرام هم روی تختش خوابید و شب بخیر گفت

ام دراز کشیدم، هایم را عوض کردم و روی تخت زهوار در رفتهلباس

 .دقایقی بعد چشمانم گرم شد و به خواب رفتم

زنی با نقابی سیاه رنگ جلویم ایستاده بود و  های مبهمی بود،صحنه 

شدم، زن عمویم خواست چیزی به من بفهماند، اما من متوجه نمیمی 

زد، به سمتش رفتم، از چشمانش خون ای نشسته بود و زار میهم گوشه 

 .بارید، جیغی زدم و از خواب پریدممی 

م نشسته بود و باز هم کابوس دیده بودم، این دفعه آرام با لیوانی آب کنار

 .تکانم میداد

  پاشو الی جان، الهی بمیرم، چقدر عرق کردی؟ -

تر  هایم آرامدر جایم نشستم و لیوان آب را یک نفس سر کشیدم، نفس 

 .شد

 .بینی؟ برو دکتر شاید مشکلی داشته باشی قدر کابوس میچرا این -

پاک ریخت را با آستین لباسم هایی که از سر و صورتم پایین می عرق

 .کردم

 .چیزی نیست، نترس آرام جان -
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سوزم، به سمت پنجره رفتم و بازش کردم، باد  احساس کردم از درون می

سردی به صورتم خورد که باعث شد چشمانم را ببندم. آرام به سمتم 

 .آمد و پنجره را بست

گم  ها، الهام، میخوری این چه کاریه الهام؟ هوا خیلی سرده سرما می  -

 .خوب نیست امروز نیا دانشگاهاگه حالت 

 :گوش انداختم و نالیدمموهای صافم را پشت

 .شم بهترهنه میام، امتحان داریم، درضمن مشغول می  -

 .ای باال انداختشانه 

  .نظر خودته -

تلفن همراهم را برداشتم و به ساعتش نگاهی انداختم، ساعت شش را 

 .داد، رو به آرام کردمنشان می 

 سحر کجاست؟ -

 :اش کج نشود گفتکرد مقنعه طور که سعی می همان

نیم ساعته تو حمامه، چقدر این دختر وسواسیه، من برم یا منتظرتون  -

 بمونم؟

 .به سمت در حمام رفتم

 .تو برو آرام جان -



 

 

 WWW.98IA3.IR 128 کاربر نودهشتیا   اسماء نادری   –   مدار جبر 
 ممم 

 :جوید گفت اش را میطور که لقمههمان

 .امم، باشه، با ماندانا میرم، خداحافظ -

 .سالمت به -

 :در حمام زدم، صدای داد سحر در فضا پیچیددو ضربه به 

ها، چیه آرام؟ بار سر آوردی؟ حاال که اون الهام که مثل خرس   -

 خوابیده تو ولکن نیستی؟

 :لبخندی زدم و گفتم

 چشمم روشن سحر خانوم، کی مثل خرس خوابیده؟ -

 :ی حمام اکو شدصدای هولش در فضای بسته 

 .شهوابیده بیدار نمی گم آرام مثل خرس خهیچی، می  -هیچی -

خواد ماست مالیش کنی، چقدر خودت رو شنیدم گفتی الهام، نمی  -

 .سابی؟ بیا بیرون دانشگاه دیر شدمی 

 .چشم، االن میام بیرون -

ایم ی سورمهام را با شلوار جین پوشیدم و مقنعه ای ساده مانتوی سورمه 

کرده بود بودم  ای که آرام آمادهرا به سر کردم، در حال خوردن صبحانه 

که در حمام باز شد، و سحر از آن خارج شد، هجومی از بخار در فضای 

 :ای کردم و نالیدماتاق پیچید. سرفه
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 .بره هاره این محبی هم سرت رو بیخ تا بیخ می پول آب زیاد می -

 :خیال گفتکرد بیطور که موهایش را خشک می همان

 .در آب مصرف کردمقخواد بفهمه من اینحاال از کجا می - 

 .از جا بلند شدم و پالتوی مشکی رنگم را پوشیدم

خانومِ پرنسس، زود باش آماده شو، ساعت شش و نیم شد ها، استاد  -

شناسی، یک دقیقه هم از زمان شروع کالس بگذره جعفری رو که می

 .ست ات خونده دیگه فاتحه

انتوی بافتش  طور که به سرعت مبه ساعت نگاه کرد و وایی گفت، همان

 :پوشید نالیدرا می

 .شناسمش مردک بداخالق رواوهوم، می -

را خورد و سفره را جمع کرد، با هم از خوابگاه خارج  بعد سریع صبحانه

 .شدیم و به سمت دانشگاه قدم برداشتیم

 :لرزید گفتسحر با فکی که از سرما می 

اید دوباره این ترم ها، این امتحانه رو بیوفتم بالهام، من هیچی نخوندم  -

 .رو برم، برسون بهم

 :هایم را به هم مالیدم تا گرم شومدست

قدر اتفاق پشت هم افتاد بابا من خودم هم هیچی نخوندم، دیروز این -
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که وقت نکردم بخونم، اون آرام که دیر کرد، بعدش هم حرفای مامانم  

 .که فکرم رو درگیر کرد نشد درس بخونم

 .من انداخت  با کنجکاوی نگاهی به

 !حاال رعنا خانوم چی گفت شیطون؟ -

 .ای آرام به پشتش زدمضربه 

 ای سوءاستفاده گر، خواستی با این حرفا بفهمی مامانم چی گفت!؟ -

 .نه واال  -

مان رفتیم، پس از امتحانی نسبتاً  وارد دانشگاه شدیم و به سمت کالس

کردند،  ی از کالس خارج شدیم، سحر و آرام پشت سرم حرکت م سخت

 .از دانشگاه خارج شدیم و به سمت خوابگاه پا تند کردیم

اش وارد خوابگاه شدیم، خانم محبی مثل همیشه روی صندلی زنگ زده

داد، سالم کردیم و به سمت اتاق رفتیم،  نشسته بود و به رادیو گوش می

 :آرام بین راه ایستاد و گفت

 .هابچه -

 .جا کردسحر کیفش را روی دوشش جابه

 هوم؟  -

گفت حال سودابه خوب نیست، میاید بریم پیشش؟ اونا دوتا  ماندانا می  -
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 .ور ترناتاق اون

 .آره من که میام -

 .گردنم را باز کردمشال 

 .رم پیشش، شما اگه دوست دارید بریدمن حوصله ندارم، شب می  -

 .باشه -

ن به  هایشاهر سه وارد اتاقمان شدیم، سحر و آرام بعد از تعویض لباس 

های راحتی عوض کردم و هایم را با لباسسمت اتاق سودابه رفتند، لباس 

 با مادرم تماس گرفتم تا ببینم چه اتفاقی افتاده است؟

نام مادرم را لمس کردم و تلفن همراهم را به گوشم نزدیک کردم، چند  

کم ناامید شده بودم که صدای  -بوق خورد اما کسی پاسخگو نبود، کم

 :شم پیچیدمادرم در گو

 .سالم دخترم -

 سالم مامان، چی شد؟ زنه زنگ زد؟  -

زنه، االن که ساعت ده شده  نه، بهم گفت صبح ساعت هشت زنگ می  -

خاطر همین موضوع براش اتفاقی ولی هنوز زنگ نزده، نگرانم شاید به

 .افتاده

 چه عجیب، حاال شما نگران نباش مامان، بهش زنگ زدی؟  -
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 .م جواب ندادآره، دوبار زنگ زد -

شه؟ شاید کاری براش باشه، فعال چیزی به کسی نگو تا ببینیم چی می  -

 .پیش اومده نتونسته زنگ بزنه

 .آها باشه، میگم الهام جان -

 .جانم -

مون واست تنگ شده، یه سر بیا  بین امتحاناتتون تعطیلی ندارید؟ دل -

 .اصفهان

 :پوزخندی زدم و گفتم 

 دلتون؟ تو و کی؟ -

  :آهی کشید و نالید

 .خب من و پدرت دیگه -

شه؟ اون فقط پیگیر اینه که ی من تنگ می اون هم مگه دلش واسه -

 .هاش رو به همه تحمیل کنهحرف

 .شهشااهلل پدرت راضی می هی مادر، غصه نخور حاال، ان -

خواستم  هایی داشت، نمی خواستم بحث را عوض کنم، او خودش دلتنگی 

 .مبدتر غمگینش کن

فعال که تعطیالت نداریم، نوروز تعطیالته، دوماه صبر کنی میام پیشت  -
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 .مامان جون

 .ها دخترممن منتظرتم  -

 :لبخندی زدم و گفتم

 کاری ندارید؟  -

 .نه مادر، خدانگهدار -

 .خداحافظ -

تلفن همراهم را قطع کردم و روی تخت خواب رها کردم، دل.شوره امانم  

خاطر این مسئله اتفاقی برای آن زن افتاده ا بهرا بریده بود. یعنی واقع

که افکار ریز و درشتم دست از سرم بردارند تصمیم گرفتم  بود؟ برای این

بخوابم، تلفنم را از روی تخت خواب برداشتم و سرم را روی بالش 

ای رنگ را دورم پیچیدم که صدای آهنگ شاد گذاشتم، پتوی سورمه

 :یدمگوشی سحر بلند شد، زیر لب نال

 .این سحر گیج هم تلفنش رو جا گذاشته -

خوابش برداشتم، تماس تصویری بود، آن هم از تلفنش را از روی تخت

ای از اشک چشمانم را دانیال! شالم را روی سرم مرتب کردم، پرده

پوشاندند، انگشتم را روی دوربین تلفن همراهش گذاشتم، عالمت تلفن 

 .سبز را فشردم و تماس برقرار شد
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 :صدای آرامش در گوشم پیچید

جا هست؟ دلم واسش تنگ آتیش پاره، من تصویرت رو ندارم، الهام اون -

 .شد بیام ایران ولی االن زمان امتحاناتمهشده، کاش می 

آمدند را با پشت دست پاک کردم و هایی که از چشمانم پایین میاشک 

تصویرم را  دستم را از روی دوربین تلفن همراهش برداشتم تا دانیال

 .ببیند

 :صدای متعجبش درون فضای اتاق پیچید

 الهام! الهامَم، خودتی عزیزم؟  -

 :گریه کنان نالیدم 

 .معرفتآره، خودمم بی  -

 لبخندی زد

ی له شده  کنی شبیه قورباغهگریه نکن فدات شم، گریه که می  -

 !شیمی 

ا را هخاطر عوض کردن حالم این حرفدانستم به و باز هم خندید، می 

 .زند، پس من هم لبم را به خنده گشودممی 

 آفرین، بخند خوشگلِ من، راستی سحر کجاست؟ -

زنی؟ خیلی جام، چرا یک زنگ بهم نمی رفتن اتاق بغلی، فقط من این  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 135 کاربر نودهشتیا   اسماء نادری   –   مدار جبر 
 ممم 

 .ازت دلخورم

 چشمان با احساسش را به من دوخت

که برم آلمان پدرت گفت اگر بهت زنگ آخه قربونت بشم، قبل از این  -

کنه که هر دومون پشیمون بشیم،  نم یا حتی ازت خبر بگیرم کاری میبز

که طوری نشه دورادور از سحر خبر خاطر اینتهدیدم کرد، من هم به 

 .گرفتممی 

 :ای نالیدمبا صدای گرفته 

 گی؟ پدرم گفت؟ جدی می -

 .لبخند تلخی زد

 .بله -

 :خواست بحث را عوض کند برای همین گفت

 شه؟تموم می عزیزم، درسِت کی  -

خوام واسه کارشناسی ارشد شه، ولی می امسال کارشناسیم تموم می  -

 .ندازنکنکور بدم، چون اگه درسم تموم بشه مراسم عروسی رو راه می 

 .ی من رد بشن که عروسی تو و سپهر رو برگزار کننمگر از رو جنازه -

 :مکثی کرد و حرفش را عوض کرد

  واست دلم ایران، گردمبرمی     شهیمن هم سالِ دیگه درسم تموم م  -
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 .شده تنگ خیلی

 .من هم دلم واست تنگ شده، دانیال -

 جانم؟ -

 ...اگه، اگه پدرم به زور عروسی ما رو برگذار کن -

 :نگذاشت حرفم را ادامه دهم، با لحنی جدی گفت

زارم همچین چیزی اتفاق بیوفته، نگران هیچی نباش  مطمئن باش نمی -

 .عزیزم

 .لبخند محوی روی لبانم نشست

های تو گیره، من رو حرفگی نگران نباش قلبم آرامش می تو که می -

 .حساب کردم

 .خیالت راحت باشه -

ها خاموش شدند و اتاق تاریک تا خواستم لب به سخن بگشایم چراغ

ی ای رنگ و ضخیم اتاق اجازههای قهوه شد، با اینکه ظهر بود اما پرده 

دادند و اتاق هم جایی بنا شده بود که هیچ نوری  به آن نمیورود نور را 

ها هم چراغ را روشن تابید، به همین خاطر روزبه آن اطراف نمی

 .کردیم، اتاق در تاریکی مطلق فرو رفت، از جا بلند شدممی 

 .ها رفتدانیال، فکر کنم برق  -
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 .رنگش کشیددستی به کراوات خوش

 قدر تاریک شده؟ وزه؟ چطور اتاق اینجا راِ، جدی؟ االن که اون -

ی چراغ مطالعه را فشردم تا اتاق اندکی به سمت میز رفتم و دکمه

 .تر شودروشن

تابه، االن هم که زمستونه اصال خورشید رو به  طرفا زیاد نور نمیاین -

 .بینیمچشم نمی

 .ها اومدآها، خب نگران نباش، شاید چند دقیقه دیگه برق -

 گم بهت زنگ بزنه عزیزم، کاری نداری؟ اومد می باشه، سحر  -

 .رنگش شیطنت را به خود گرفتچشمان آبی

 خوای به همین زودی بری؟ یعنی می -

 :باز هم لبخند زدم و با لحن مالیمی گفتم

تونم ازت دل بکنم؟ ولی تو به تلفن سحر زنگ زدی اینترنت  مگه می  -

 .شه بعدش دیگه پدرم رو در میارهسحر تموم می

قبل از اینکه حرفی بزند صدای آهنگی فضای اتاق را پر کرد و بعد از آن 

 .خوردنور کوچک و زرد رنگی از طرف در اتاق به چشم می

با پاهای لرزان از روی صندلی بلند شدم، اولین چیزی که به دستم  

ها روی میز مطالعه بود، با صدای  ای بود که در لیوانِ مدادرسید قیچی 
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 :ن سحر نگاه کردم و با لکنت نالیدملرزان به تلف

 .دا... دانیال... ف... فکر کنم ی...یکی تو اتا...اتاقمه -

 :با تعجب ابروهایش را باال انداخت و گفت

 .نگران نباش، شاید سحره -

 .تر در دستم فشار دادم و به عقب رفتمی قیچی را محکم دسته

 :صدایم را پایین آوردم و گفتم

 .کرد، این سحر نیستیه سر و صدایی می نه اگر سحر بود  -

 !نترس -

رفتم پشتم به چیزی برخورد کرد، دیوار  عقب می  -طور که عقبهمان

  ناگاه آمد،  داخل در از  لرزید، شخص ارادی میپشت سرم بود، فکم غیر 

 تولدت آهنگ شد، نمایان سحر ی چهره و شدند روشن همگی ها چراغ

  و انداختم نگاهی بود سحر دست در که تولدی  کیک به  شد، پلی مبارک

شنیدم، حتی صدای دانیال  کردم، هیچ صدایی نمی نگاه وی  به زدهبهت 

پیچید، ناگاه  گفت به طرز مبهمی در گوشم می که تولدم را تبریک می

هایم هر دو را به تعجب وا داشت، سحر کیک تولد را صدای بلند گریه 

 :را در آغوشش فشرد و نالیدروی میز گذاشت و به سمتم آمد، م

 شده الهام؟چی -
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 :با لکنت و بغض گفتم 

 .م...من فک...فکر کردم دزد او...اومده، من رو خیلی ت...ترسوندین  -

 .بیشتر در آغوشش فشرده شدم

 !ببخشید، اصال غلط کردیم! آروم باش آبجی -

 صدای عصبانیِ دانیال از تلفن سحر که روی زمین رهایش کرده بودم در

 :فضای اتاق پیچید

خواستی الهام رو به کشتن بدی؟ سحر، بهت گفتم این کار رو نکن، می  -

 !دیدی که چطور ترسیده بود

هایم را پاک کردم، اندکی آرام تر شده بودم، از جا بلند شدم و اشک 

 :تلفن سحر را از روی زمین برداشتم و رو به دانیال گفتم 

 !ها همکاری داشتیاین چشمم روشن دانیال خان، تو هم با  -

 :طور که سعی در مهار لبخندش داشت لب به سخن گشودهمان

ی سحر بود، من فقط عضوی از این برنامه بودم خدا همه چیز برنامه به -

 .که سرِ تو رو گرم کنم

 :و بعد لبخندِ ریزی زد، مکثی کرد و باز گفت

 .تولدت مبارک خانوم خوشگلم -

 :ر لب نالیدمبا چشمانی به اشک نشسته زی
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 طور بشهکاش این

 :و بلند گفتم 

 .ممنون عزیزم -

 .من دیگه برم، دانشگاه دارم -

 .مراقب خودت باش، خداحافظ -

 .همچنین، خدانگهدار -

شدن بود  و سپس تلفن را قطع کرد، به شمع روی کیک که در حال آب

شیرین دانستم باز هم نگاهی انداختم، به شکل عالمت سوال بود، می 

کاری های سحر است، به سمت کیک رفتم و خواستم شمع را فوت کنم  

نفس زدن های کسی نظرم را جلب کرد، آرام به حالت  - که صدای نفس

 .دو به در اتاق رسید و وارد شد

وای الهام، مگه من بهت نگفتم صبر کن تا من بیام، طول کشید تا  -

 .غذاها رو آماده کنن

 .از سر در آورد سحر شالِ خردلی رنگش را

 .همون بهتر که نبودی، الهام رو بدجور ترسوندم -

 :سپس رو به من کرد و با شرمندگی گفت

 .ببخشید الهام جان -
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 .خواهی؟ چیز بسیار عجیبی بودام گرفت، سحر و معذرتبین گریه خنده 

 .خیال سحر جان، حاال که گذشتبی -

 .آرام وارد اتاق شد

 .شهکن که آب میالهام، بدو شمع رو فوت  -

هر سه از جا بلند شدیم و به سمت کیک رفتیم، سحر آهنگ را پلی 

 .کرد

 .آرزو کن بعد شمع رو فوت کن -

چشمانم را بستم و در دل آرزو کردم هرچه به صالحم هست پیش آید، 

سپس چشمانم را گشودم و تک شمعِ روی کیک را با بازدمی کوتاه  

 .خاموش کردم

نهاری که آرام از رستوران خریده بود دورِ هم بعد از خوردن کیک و 

طور که ته مدادش را  نشستیم و مشغول درس خواندن شدیم، آرام همان

 :جوید گفتمی 

 .امم، الهام، مریم تولدت رو تبریک گفت -

 .سرم را از کتاب خارج کردم

 بهش زنگ زدی؟  -

 .ی دیگه میاد تهرانبله، گفت پدرش بهتر شده، هفته -
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دادم و نگاهی به سحر که سرش را روی کتاب گذاشته و سری تکان 

 .خوابش برده بود انداختم

ها شدم، سحر سری از تاسف تکان دادم و مشغول حل کردن مسئله

  .دادهایش اهمیتی نمی برعکس من به درس

 .الهام جونم -

 .ی ریزی کردمنگاهی به آرام انداختم و خنده 

 خوای ازم؟ برو سر اصل مطلب، چی می  -

 .با حالت قهر نگاهی به من انداخت 

 زنم؟طوری حرف میخوام که اینگی من ازت چیزی مییعنی می -

 .کتابم را بستم و روی میز گذاشتم 

 !صد در صد -

 .اش را مظلوم کردقیافه 

 شه این مسئله رو برام توضیح بدی؟می -

 .دوباره کتابم را باز کردم

 ی کدوم صفحه؟مسئله -

 .ی دومیپنج، مسئله ی شصت و صفحه -

 .جا بهت یاد بدمآها منظورت رو فهمیدم، باشه، بیا این -
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با ذوق از جایش برخواست و به سمتم آمد، نوک مدادم را روی ابتدای  

 .مسئله گذاشتم

 ...جاببین این  -

ی حرفم را بزنم در اتاق به شدت باز شد که باعث شد  قبل از اینکه ادامه

ن رها شود، سحر از شدت صدای کوبش در به مداد از دستم بر روی زمی

 :دیوار مقابلش از خواب پرید و داد زد

 .زلزله اومده، به دادم برسید، فرار کنید -زلزله -

و به سمت در اتاق دوید، من و آرام با بهت نگاهش کردیم. خانم محبی  

که در را باز کرده بود فکر کرد حتما زلزله است، او هم پشت سر سحر 

هایشان خارج شده بودند و  ها از اتاقاد زد زلزله. کم و بیش بچهدوید و د 

های راحتی و محبی که با  به دویدن سحر با آن موهای پریشان و لباس

داری  زد زلزله و به طرز بسیار خنده صدای تقریبا زمختش داد می

که بر شده بودند، قبل از اینکردند، همه از خنده روده دوید نگاه می می 

 :با آن وضعیت از خوابگاه بیرون بروند ماندانا با خنده داد زدهر دو 

 .خانوم محبی، سحر، زلزله نیست، وایستید -

ناگاه هر دو در جایشان توقف کردند و نگاهی به هم انداختند و با هم  

 :گفتند
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 پس چی بود؟ -

هایی که بر اثر خنده روی صورتش ظاهر شده بودند را پاک آرام اشک

 .کرد

مثل اینکه خانم محبی کاری با ما داشتن، اومدن در اتاق رو باز کردن،  -

در خورد به دیوار صدا داد، بعد سحر فکر کرد زلزله شده داد زد، خانم  

 .محبی هم با طناب سحر رفت تو چاه

های کل دانشجویان خوابگاه بلند  دقایقی بعد از کالم آرام، صدای خنده 

ی خانم محبی از ین انداخت، چهره شد، سحر با شرمندگی سرش را پای

گردنی نثار سحر عصبانیت سرخ شده بود، دستش را بلند کرد و یک پس

 :کرد و غرید

اِی بپوسه اون طنابت که من رو باهاش کشوندی تو چاه خودت   -

 .ی خل و چلدختره

کرد لبخندش را پنهان کند، گردنش را طور که سعی می سحر همان

 :مالید و گفت

تقصیر خودتون بود، یه دفعه در رو باز کردید زهره ترک  آخ، خب  -

 .شدم

 .محبی دستش را به کمرش گرفت 
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 .دراز هم که شدی، برو تو اتاقت ببینم خُبه خُبه، واسه من زبون -

ها به اتاقشان رفتند، سحر و آرام هم به اتاقمان آمدند، سحر با  همه بچه

وهای پریشانش شد.  اش را برداشت و مشغول مرتب کردن م غر شانه -غر

هایمان را باز کردیم. آرام به  من و آرام هم روی زمین نشستیم و کتاب 

 .ساعتش نگاهی انداخت

طوری سراسیمه گم الی، این محبی حتما کار مهمی داشت که اینمی -

 !جااومد تو اتاقمون، آخرش هم نگفت چرا اومده بود این

 .پرسیماوهوم، بعدا ازش می -

 .ای رنگش را پشت گوش انداختو موهای قهوه  از جا بلند شد

 .نه من طاقت ندارم، بیا همین االن بریم -

 ...آخه االن که -

 .اش را مظلوم کردنگذاشت حرفم را ادامه دهم، دستم را کشید و چهره

 .جان آرام پاشو -

ام را روی سرم انداختم، به همراه آرام از از جا بلند شدم و شال مشکی 

هایی میزد م، دقایقی بعد به خانم محبی که زیر لب حرفاتاق خارج شد

 .گفت رسیدیمراه میکه احتماال به سحر بد و بی 

 .سالم خانم محبی -
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 .جا کردبهاش را روی صورتش جاعینک ته استکانی

 سالم، کاری داری؟  -

 .هایم را با زبان تر کردملب

طور وارد اون بله، راستش اومده بودیم بپرسم کار مهمی داشتید که -

 اتاق شدید؟ 

ای فکر کرد، بعد گویی چیز مهمی به ذهنش رسیده باشد از جا  دقیقه 

 :بلند شد و گفت

 .جا بمونید االن میامآها، یک دقیقه همین  -

ای در دستش نزدمان آمد، اندکی صبر کردیم، خانم محبی با پاکت نامه 

 .پاکت را به سمتم گرفت

مد گفت این برای الهام مقدمه، چون تو الهام جان، ظهر یه پستچی او -

 .نبودی من به جات امضا کردم

با تعجب پاکت نامه را برداشتم،به پشتش نگاهی انداختم، قسمت نام 

ای بود، تعجبم بیشتر شد، از خانم محبی فرستنده خالی از هر کلمه

 .تشکر کردم و به سمت اتاق رفتم

و آرام در اتاق بودند،  توانستم نامه را بخوانم، چون سحراکنون نمی 

دادم نامه را در تنهایی بخوانم، اندکی صبر کردم، بیشتر از این ترجیح می 
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توانستم صبر کنم، چون کنجکاو شده بودم نامه از طرف چه کسی نمی

است و متن درون نامه چیست؟ از جا بلند شدم، به ساعت روی میز 

استخوانی رنگم را نگاهی انداختم، حدودا پنج عصر بود، مانتوی ضخیم 

ام را روی سرم مرتب کردم، بهترین بهانه برای به تن کردم و شال مشکی 

تنها شدن این بود که برای خرید از خوابگاه خارج شوم، نامه را در کوله 

پشتیِ گلدارم انداختم و رو به آرام و سحر که مشغول خواندن کتاب 

 .بودند کردم

 ی الزم ندارید؟خوام برم خرید، چیزها، من می بچه -

 .ای از موهای صافش را که در صورتش افتاده بود، کنار زد سحر طره

 .امم، واسم آبنبات چوبی بگیر -

 :آرام خندید و با سرخوشی رو به سحر گفت

کنم تو  ها حس می که بزرگ بشو نیستی، بعضی وقت تو مثل این -

 .چهارسالگی موندی 

ای  یت کرد و با لحن بچگانههایش را به حالت اخم به جلو هداسحر، لب 

 :گفت
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 .خب آبنبات چوبی دوش دالم -

 .ام را در هم کشیدمچهره

 .خرمایی، لوس نشو، باشه واست می  -

 .مانند کودکی چهارساله با ذوق دستانش را به هم کوبید

 .تر برو تا فروشگاه رو نبستنآخ جون، پس زود -

م، از خوابگاه خارج رو گذشت ای کردم و پس از خداحافظی از راهخنده 

 :میشدم که صدای خانم محبی در فضای خوابگاه پیچید

 کجا شال و کاله کردی الهام خانوم؟ -

ی سوال پیچ شدن را نداشتم، چشمانم را به هم فشردم و حال و حوصله

 .به سمت خانم محبی برگشتم

 .رم خریدمی -

 .به ساعتی که بر دیوارِ راه رو متصل بود نگاهی انداخت

 هه چی بود؟باشه، تا نیم ساعت دیگه برگرد، راستی، اون نامه  -

 .چشم، هنوز نخوندمش -
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 .ابروهایش را باال انداخت و چشمانش را ریز کرد

 .خوام بگم، دروغ نگو که نخوندیشخوای بگی بگو نمی نمی -

ی جروبحث نداشتم، بدون هیچ حرفی از خوابگاه خارج شدم، حوصله

گرفتم و به سمت فروشگاه رفتم، بعد از خریدهای الزم  راهم را در پیش 

ی یک پالستیک کوچک بود از فروشگاه خارج شدم، که فقط به اندازه 

ی دنجی که زیاد از خوابگاه دور  پالستیک را درکیفم جا دادم و به کافه 

 .نبود رفتم و در خلوت ترین جای ممکن نشستم، گارسون به سمتم آمد

 ؟میل دارید خانم چی -

 .اندکی فکر کردم

 .یک نسکافه با کیک شکالتی لطفا -

بعد از یادداشت سفارشات، از میز دور شد، فرصت را مناسب دیدم و نامه  

را از کیفم خارج کردم، با دستان لرزان پاکت را باز کردم و کاغذ آچاری  

 :که سه تا خورده بود را باز کردم و زیر لب مشغول به خواندن شدم

 .سالم}
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ی مهم وجود دارد که رم حالت خوب باشد الهام جان، یک مسئلهامیدوا

ی شما از آن اطالعی ندارید، این مسئله خیلی مهم است و من وظیفه

  وجود مشکالتی میان  این اما کنم مطرحش شما با که دانستم  خودم

برایتان شرح دهم، اما چون  را مسئله من که شودمی  این از مانع که دارد

تر باید از اصل ماجرا خبردار  نامزدت سپهر است زود مربوط به تو و

شوید، حتما برایت سوال پیش آمده است که من از کجا شما را 

زنم چطور شناسم و از این موضوع مهمی که درموردش حرف می می 

فهمی. من از وقتی تو و هایت را به مرور زمان میمطلعم، جواب سوال

ر احوالتان بودم شاید هم گاهی من  سپهر بچه بودید گهگاهی از دور پیگی

تان کردم، از را از دور دیده باشی، من کار بدی در حق شما و خانواده

 بگویم  توانمخواهم که من را ببخشید و حاللم کنید، اکنون نمی شما می 

اید ب خودت شود،  تمام گران برایم دارد امکان چون  کردم خطای  چه

 بگویم  توانمشوی، من را ببخش که نمی پیگیر باشی و از قضایا خبردار 

 از اطرافیانت در نفر یک فقط که بدان هم را این است، قرار چه از قضیه

  که هایی حرف تمام شوی، پیگیر او طریق از باید دارد، اطالع قضایا این

 {.خدانگهدار باش، خودت مواظب . بگو  هم سپهر به را زدم
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خیسم کشیدم، یعنی او همان زنی  متن نامه تمام شد، دستی به صورت 

ام چندین بار متوجه تعقیبش شده بودم، بود که در کودکی و نوجوانی 

شد،  همیشه ماسکی در صورتش داشت که مانع از فاش هویتش می 

یعنی خودش بود؟ با ما چه کرده بود که طلب بخشش داشت؟ برای 

کرار  جواب در ذهنم تترسید؟ هزاران سوال بیفاش حقیقت از چه می

شد که باعث میشد بیشتر پریشان شوم، با صدای گارسون به خودم می 

 .آمدم

 خانم، مشکلی پیش اومده؟  -

 هایم را پاک کردماشک

 .خیر، مشکلی نیست -

 .تون رو آوردم، ببخشید دیر شدکیک و نسکافه -

 .مشکلی نیست -

مانند  ام را نوشیدم، نامه را ای از نسکافهگارسون از میز دور شد، جرعه

ای پشت کاغذ قبل تا کردم، خواستم آن را در پاکتش بگذارم که جمله

 نظرم را جلب کرد، }یک نگاه به داخل پاکت بینداز{
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چشمانم از تعجب تا آخرین حد ممکن باز شدند، سریع پاکت را به 

دست گرفتم و دستم را درونش فرو کردم، چیز مقوایی مانندی به دستم  

 .دخورد، حدس زدم عکس باش

آن را از پاکت خارج کردم، به پشتش نگاه انداختم، نوشته شده بود)این 

 .عکس رو ببین تا باور کنی از بچگی حواسم بهتون بوده(

نگاهی به عکس در دستم انداختم، تصویری از من و سپهر و مادرش بود  

بودیم، درعکس من حدودا پنج ساله و سپهر نه  که در کوچه ایستاده 

عمویم کنارمان ایستاده بود، آن روز را خوب به یاد دارم، ساله بود، زن 

که در گذشته  عمو به پارک برویم، قبل از اینخواستیم به همراه زنمی 

غرق شوم عکس را در پاکت گذاشتم، نامه را کنارش جای دادم و در 

شاپ خارج کیفم انداختم، پول نسکافه و کیک را حساب کردم و از کافی

سمان هم گرفته بود چون قطرات باران به سرعت روی  شدم، انگار دل آ

ریختند، کسانی که در خیابان بودند خود را به سرعت به جایی زمین می 

رساندند تا از باران در امان باشند، اما برای من خیس شدن زیر باران می 

ریختم، زدم و به حال خودم اشک می مهم نبود، زیر باران قدم می 

خوابگاه ایستادم، آرام و سحر و خانم محبی زیر  دقایقی بعد مقابل در

بان خوابگاه ایستاده بودند، گویی در انتظار آمدن من بودند، قدمی  سایه
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تر شدم که آرام متوجه حضور من شد و به سرعت به سمتم آمد،  نزدیک

 .هایم را گرفتشانه 

 الهام، حالت خوبه؟ -الهام -

 :ام نالیدمبه اشک نشستههای لرزید و چشمبا تنی که از سرما می 

 .آره، خوبم -

خانم محبی و سحر را صدا زد، نفهمیدم چطور به اتاقم رسیدم، چشمانم 

خوابم بودم و خانم محبی کنارم نشسته  را که از هم گشودم، در تخت

 .ام کشیدبود، دستی بر پیشانی 

  قدر تب داری؟الهام، چی شده دختر؟ چرا این -

 :ما گرفته شده بود گفتمدلیل سربا صدایی که به 

 .هیچی، کارم طول کشید، دیر شد بعدش که دیگه بارون گرفت -

 .نگران چشم به من دوخت

 .زنیماالن استراحت کن بعدا حرف می -

 .پتو را بیشتر دور خودم پیچیدم

 .چشم -

لبخند محوی روی لبش نشست، از جا بلند شد و از اتاق بیرون رفت،  

وقت مهربان نبود، همیشه در ور بود، او هیچآاین رفتارش برایم تعجب
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حال دعوا کردن بود. از جا بلند شدم، دردی در سرم پیچید، دستم را به 

سالنه به سمت توالت رفتم، آبی به   -خواب گرفتم و سالنهی تختمیله 

ام در آینه انداختم، زیر چشمانم گود شده  صورتم زدم و نگاهی به چهره 

ام بخاطر تب زیاد قرمز شده بود، صورتم را با  فتهی رنگ و رو ربود، چهره 

ای رنگ خشک کردم و از توالت خارج شدم، نگاهی  ی کوچک قهوه حوله

ظهر بود، پس آرام و سحر دانشگاه بودند،   به ساعت کردم، حدودا دوزاده

پشتی خاکستری رنگم افتاد، به سمتش رفتم و بازش چشمم به کوله

را در کمدم  کردم، هنوز نم داشت، نامه  کردم، نامه را از کیف خارج

گذاشتم تا وقتی سپهر از اصفهان آمد به او نیز نشان دهم تا شاید  

کرد، مسکنی از یخچال برداشتم و ای یابیم، سرم به شدت درد می چاره

ای بعد مسکن اثر کرد و درد را کاهش داد، کاش مسکنی  خوردم، دقیقه

ی یافتن جواب، پیگیری تنها چاره  برای ذهن پر از سوالم هم بود، اما

کردم، اما چگونه؟ آدرس فرستنده پشت بود، باید زن ناشناس را پیدا می 

ای نداشتم، به سمت کمد رفتم و نامه را نامه نبود، هیچ آدرس یا نشانی

خواندم، تمام کلمات را زیر لب خواندم، اما  برداشتم، باید دوباره آن را می

یده بودم؟ نوشته شده بود از طرف ش.م . که چرا من این جمله را ند

جوابم بودم که توانست پشت این قضایا باشد؟ غرق در سواالت بی می 
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نفس زنان ایستادند،   -سحر و آرام به سرعت وارد اتاق شدند، هر دو نفس 

 .کردم قصد گفتن چیزی را داشتندحس می 

 ها؟چیزی شده بچه -

اش را  تاق انداختند. آرام مقنعه رنگ اهایشان را روی موکت نارنجیکیف

از سرش خارج کرد و لیوانی آب خورد، سحر به سمتم آمد و با صدای  

 :ای نالیدتحلیل رفته

کرد، تو ما که از دانشگاه اومدیم، محبی رو دیدیم داشت گریه می -

دخترم، اون   -گفت دخترمکرد، می اتاقکش نشسته بود، زیر لب ناله می

 .جاسریع اومدیم اینمتوجه ما نشد ما هم 

 .با تعجب به سحر نگاه کردم

 جدی می.گی؟ االن حال خانم محبی خوبه؟  -

 .خواب رها کردگردنش را روی تختشال 

 .دونم، من که دیدمش حالش زیاد تعریفی نداشتنمی -

 .آرام به سمتم آمد

 بریم پیشش ببینیم چی شده؟  -

 .با سردرگمی نگاهش کردم

 .شه؟ اگر بریم عصبانی نمی -
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 .با حالی که من ازش دیدم فکر نکنم نایی برای عصبانیت داشته باشه -

 .پس بریم -

 .هر سه از جا بلند شدیم و به سمت اتاقک خانم محبی حرکت کردیم

 .رو گذشتیم، به در اتاقک رسیدیم، سحر ایستاداز راه

زنه  ترسما، این باز یک جیغ فرابنفش میها، من از این مجبی می بچه -

 .هاشه ی گوشمون پاره می دهپر

 .آرام نگاهی به سحر انداخت

بینی حال محبی خوب سحر، االن وقت مسخره بازی نیست، می  -

 !نیست، بریم تو ببینیم چشه

 .ای باال انداختسحر شانه 

 .از من گفتن بود، عواقبش پای خودتون، بریم تو  -

 ی محبی بلند شد گرفته هاس نسبتا بلندش را به در زد، صدای  آرام ناخن

 .بیا تو -

ی اتاقش نشستیم،  هر سه داخل اتاق شدیم، روی موکت رنگ و رو رفته 

 :محبی دستی به چشمان قرمزش کشید و گفت

 کاری دارید!؟  -

 .لبانم را با زبان تر کردم
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 خانم محبی حالتون خوبه؟ -

مان را متعجب کرد، کم پیش  هایش آمد که هر سهلبخندی به لب 

د که خانم محبی لبخند بزند، به سمت کتری کوچکش رفت و آممی 

 .ها را از چای پر کرد و جلویمان گذاشت، رو به من کردلیوان

یک زمانی دختری داشتم که خیلی شبیه به الهام بود، هر وقت الهام   -

 .افتمبینم یادش می رو می

کردند خانم دانست خانم محبی بچه دارد، همه فکر می هیچکس نمی 

 .بی مجرد است، سحر مشکوک به خانم محبی نگاه کردمح

 خانم محبی، شما بچه دارید؟  -

 .ای از اشک در چشمانش نمایان شدهاله

 .داشتم، دیگه ندارم -

 :آرام که اکنون دیگر کنجکاو شده بود نگاهی به خانم محبی کرد و گفت

 چه اتفاقی برای دخترتون افتاده؟ -

 :باز لبخندی زد و نالید 

هم یه زمانی زندگی خوبی داشتم، شوهر داشتم، دختر داشتم،  من  -

 .اسمش ریحانه بود، اما با یک چشم به هم زدن همه چیز خراب شد 

 شده خانم محبی؟چی -
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 :ای از چایش را نوشید و گفتجرعه

اون زمان دخترم حدودا شونزده سالش بود، من کارمند بودم، شوهرم  -

مون  کرد، زندگیود و روز استراحت می ی قطار بود، شب کار بهم راننده 

خیلی خوب بود، همیشه یک ترسی تو وجودم بود که نکنه زندگیم نابود  

  اتفاق کنی فکر هرچی به  گنمی  راست رسید، حقیقت به  بشه که ترسم 

 .بره  بین  از خوشبختیم  که بود این ذکرم و فکر تمام هم  من افته،می 

ریخت را پاک کرد، سحر دیدگانش فرو می هایی که از مکثی کرد و اشک

 :بیش از این طاقت نداشت، گفت 

 شد؟خانم محبی، چطور زندگیتون نابود شد؟ چی -

یک روز از خواب بیدار شدم، دخترم خواب بود، چون پنجشنبه بود  -

مدرسه نداشت، شوهرم هم تازه از سر کار برگشته بود خوابید، من هم  

مون زنگ زد، وقتی جواب  ودم که همسایهرفتم سر کار، تو محل کارم ب

مون تا با ریحانه درس بخونه دادم دخترش برداشت گفت رفته در خونه

هر چی در زده کسی در رو باز نکرده، گفت بوی گاز از خونمون کل 

ساختمون رو برداشته، همون موقع سریع از اداره زدم بیرون و به خونه 

دیر رسیده بودم، هر دوشون بر اثر  رفتم، تا رسیدم اورژانس در خونه بود،

هام گاز گرفتی فوت شده بودن، از اون روز دیگه لبخند نزدم، تمام ترس
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 .به حقیقت تبدیل شد

چشمان همه به اشک نشسته بود. سحر به سمت خانم محبی رفت و 

 .بغلش کرد

  .مهال جون، غصه نخور، من خودم دخترت میشم -

 .چشمانش را ریز کرد خانم محبی نگاهی به سحر انداخت و

 دونی نفله؟تو اسم من رو از کجا می  -

 :طور که هول شده بود گفتسحر همان

 .خب، امم، از یکی از بچه ها شنیدم -خب -

 :خانم محبی لبخندی زد و گفت

خوای سوء استفاده کنی از  کنی پیش من؟ می االن داری چاپلوسی می  -

 فرصت پیش اومده؟

 .یک کم حال و هواتون رو عوض کنم خدا، فقط خواستمنه به  -

 .خانم محبی چشمانش را در حدقه چرخاند

 .گیآره تو راست می -

  .های همه لبخند محوی نمایان شدبا این حرفش روی لب

 :استکان چایش را در نعلبکی گذاشت و رو به سحر گفت

 راستش رو بگو، اسمم رو از کجا فهمیدی؟ -
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 :سحر آب دهانش را قورت داد و گفت

 .ها پرسیدمامم، راستش از یکی از بچه -

 .آرام لبخندی زد

 .تون ما دیگه بریم اتاقمون، نهار نخوردیم هنوزخانوم محبی، با اجازه -

اید، بعد هم استراحت کنید، راستی، مریم برید نهار بخورید که گرسنه  -

 .رسهزنگ زد گفت غروب می

 جدی؟ پدرش خوب شده؟ -

 .جارسه اینکنه فردا صبح می ونم حرکت می گفت پدرش بهتر شده ا -

 .از جا بلند شدیم

 .تونخب خداروشکر، با اجازه -

 .خانم محبی لبخندی زد

 .به سالمت -

به سمت اتاقمان حرکت کردیم، داخل اتاق شدیم و پس از خوردن نهار 

چرتی زدیم، از جا بلند شدم و نگاهی به ساعت انداختم، ساعت پنج بعد  

از جا بلند شدم و آبی به صورتم زدم، آرام و سحر هم بیدار از ظهر بود، 

های دانشگاه را شده بودند و مثل همیشه داشتند غیبت یکی از بچه

 :ای اش را پشت گوشش زد و گفتکردند، سحر موهای قهوه می 
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کنه مانتوشم همیشه  آرام، این دختره هست هزار قلم آرایش می -

 .کوتاهه

 :آرام با شوق گفت

 شده؟ گیره، خب چی ، همون که هی خودش رو میآره -

 .دیروز اخراجش کردن -

 چرا، پس من چرا نفهمیدم؟ -

 :قبل از اینکه سحر حرفی بزند گفتم

دخترا غیبت کردن دیگه بسه، پاشید اتاق رو جمع و جور کنید مریم  -

 .هازنهبیاد باز غر می 

اشتم مریم پوفی  تکه کیکی که آرام برایم در بشقاب گذاشته بود را برد 

 :کشید و آرام گویی چیزی به یاد آورده باشد دستش را باال برد و گفت

 .الی، خانم محبی اومد گفت نامزدت اومده کارِت داره -

ها در ذهنم تداعی شد،  ی اینناگاه دوباره فکرِ نامه و زن ناشناس و همه

ا دستپاچه شدم، کیک از دستم رها شد و روی زمین افتاد، خم شدم ت

 :تکه های کیک را جمع کنم که آرام با طعنه گفت

خواد جمعش کنی، خانومِ عاشق برو نامزدت اومده، سحر ببین  نمی -

 .اسم نامزدش اومد چه.جور هول شد؟ خدا شانس بده
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 :لبخند تلخی بر لبانم نشست، سحر که از همه چیز خبر داشت گفت

 ...چه عاشقی بابا دلت خوشه ها اینا -

ای رفتم و نامش را با تشر صدا زدم  غرهکه حرفی بزند چشماینقبل از 

 :که گفت

 .کارت دارهخب بابا، برو ببین یخچال خان چی -

 .روسری بنفش رنگم را به سر کردم

سحر، اگر بفهمه باز بهش گفتی یخچال پدرمون رو در میاره،   -

 .شناسیش که چقدر خشنهمی 

 .چشمانش را در حدقه چرخاند

 کنی؟شناسمش، فقط موندم چطور این زو تحملش می آره می -

هایم را عوض چیزی نگفتم و مانتو را از روی جالباسی برداشتم و لباس

 .را برداشتم و در جیب مانتوئم گذاشتم کردم، به سمت کمد رفتم و نامه

 .گردمها، من برم دیگه، چند دقیقه دیگه برمی بچه -

لرزیدند را در هم قفل کردم و به  ی سری تکان دادند، دستانم که اکنون م

سمت راه خروج خوابگاه رفتم، از واکنش سپهر با خواندن این نامه  

ترسیدم اما دل را به دریا زدم و به سمت ماشینش که کنار خوابگاه  می 

 .پارک شده بود حرکت کردم
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به ماشین مشکی رنگ سپهر رسیدم، دستم را به دستگیره بردم و داخل  

جا خوش کردم و نگاهی به سپهر انداختم، کم پیش   شدم، روی صندلی

آمد این اطراف بیاید، دستی به ته ریشش کشید و نگاهی به من  می 

انداخت، دستش را به سمت صندلی عقب برد و کیف نسبتاً بزرگی را 

 .برداشت و به سمتم گرفت

عمو داد گفت بدم بهت، گفت یخورده وسیله و دخترعمو، این رو زن -

 .خوراکیه

پالستیک را برداشتم و تشکر کردم، خواستم بحث نامه را بازش کنم که  

 :گفت

خوان  الهام، عمو ارسالن گفت که بهت بگم دوماه دیگه که نوروزه می  -

عقدمون رو بگیرن، زودتر باید دست به کار بشیم یه کاری کنیم که 

 .ها از تصمیمشون منصرف بشناین

ای  ، بسیار جدی بود پس شوخیبا حیرت نگاهی به صورت سپهر انداختم

 .در کار نبود، نفس عمیقی کشیدم و چشمانم را به هم فشردم

 .سپهر، باید آخریش تالشمون رو بکنیم که این اتفاق نیوفته -

لبانش را با زبان خیس کرد و دستش را مشت کرد، معلوم بود به سختی  

 .کندعصبانیتش را کنترل می 
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خوام اولش تخصصم رو نگینه و می هرچقدر بهانه آوردم که درسم س -

بگیرم، هرچقدر گفتم صبر کنید درسمون تموم بشه گوش نکردن، 

مامانم هم به شدت مخالفه بابام رو تهدید کرده اگر من و تو با هم  

دونه به ره، پدرم هم االن دودله نمیکنه و می ازدواج کنیم رهاش می

 ما باید چیکار کنیم؟حرف کدوم گوش کنه، مامانم یا عمو ارسالن، االن 

 :موهایم را پشت گوش زدم و با استرس گفتم 

نباید به هیچ وجه این مراسم عقد برگزار بشه، باید قبل از عقدمون  -

 .خیلی چیزها رو بفهمیم

اش  ای عصبی کرد، رگ پیشانی با تعجب نگاهی به من انداخت و خنده 

در دلم  اش که سرشار از خشم بود وحشتیمتورم شده بود، از چهره

 :اش غریدافتاد، از الی دندان های کلید شده

زنی؟ چیزی هست که من  الهام، دیوونه شدی؟ از چی حرف می  -

دونم؟ ما فقط دو ماه وقت داریم نظرشون رو عوض کنیم بعد تو از نمی

 زنی؟ منظورت چیه؟ها حرف میمعما و حقیقت و این چرت و پرت

 :آب دهانم را فرو فرستادم و گفتم

 .یک چیزهایی هست که تو ازشون اطالع نداری  -

 :اش تعجب زده شده، گفتحالت چهره
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 دونی؟چی می -

 .دستم را در جیب مانتوئم فرو کردم و نامه را از جیبم خارج کردم

هایی گه یه حقیقت سپهر، یه زن ناشناس افتاده دنبالمون، این زنه می -

هایی که حرف ه اینگدونه که باید قبل از عقد بهمون بگه، می می 

خواد بزنه خیلی مهمه و حتما باید بدونیم و با فهمیدنشون همه چیز می 

 .عوض میوشه

نامه را به سمتش گرفتم، دستش را جلو آورد و نامه را برداشت، عکس از 

بین نامه روی پای سپهر افتاد، نگاهی به عکس انداخت و مشغول 

تر اش چشمانش درشت به کلمه  خواندن نامه شد، با خواندن کلمه

 :شد، نگاهی به من انداخت و گفتمی 

این زنه کیه الهام؟ چه کار بدی در حق ما کرده؟ اون یک نفر که از  -

 همه چیز خبر داره کیه؟ 

 .دستم را به سرم گرفتم

دونم، واسه خودم هم سواله، اسمش هم دیدی که ننوشته  به خدا نمی -

امانم هم زنگ زده و گفته  فقط نوشته از طرف ش.م. این زنه به م

ترسه تو خواد باهاش حرف بزنه ولی سر قرار نیومده، از یک نفر می می 

 .نامه هم گفته ممکنه واسش گرون تموم شه
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 .نامه را در پاکت گذاشت

 ...خواد سر کارت بزاره؟ کسی که آشناست یاشاید کسی می  -

اهی  نگاه مشکوکی به من انداخت، با استرس به چشمان مشکینش نگ

 :انداختم

 یا کی؟ -

هیچی، ولی قضیه عجیبه، باید به عمو ارسالن و بابا بگیم تا عقدمون  -

 .رو فعال منتفی کنن

 :با ترس نالیدم

نه، یه وقت نگی بهشون ها، واسه این زنه مشکلی پیش میاد بعد اینم  -

کس نباید از این قضیه  فهمیم حقیقت چیه، هیچغیب میپشه و ما نمی

 .تا ما بفهمیم کی بین فامیل از قضیه خبر دارهبویی ببره 

وجو کنیم، اگر این زنه باهات تماس گرفت  گی، باید پرس بله راست می  -

 .مون کنهتونه کمکحتما بهم بگو، یکی از دوستام پلیسه می 

 .باشه ولی پای پلیس رو وسط نکش که واسه همه بد میشه -

خوردن کرد، ببخشیدی  قبل از اینکه جوابی دهد تلفنش شروع به زنگ

 .گفت، تماس را وصل کرد وتلفنش را به گوشش نزدیک کرد

دونی که بهمون سالم، چی می.گی؟ شما؟ بگو کی هستی؟ بگو چی می  -
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 گی؟ نمی

 :با تعجب نگاهش کردم، مکثی کرد و صدایش باال رفت

 !جواب بده، خانوم! خانوم -

لفن انداخت، زیرلب ی تتلفن را از گوشش فاصله داد و نگاهی به صفحه

 :گفت

 .ای بخشکه این شانس -

 :با تعجب نگاهش کردم و نالیدم

 کی بود؟ -

ببین الهام، فکر کنم این زنه بود همین زنه که نامه رو نوشته، احتماال   -

همین نزدیکیه که گفت االن حتما قضیه رو میدونی پیش نامزدتی، 

 .حتما همین دور و اطرافه که ما رو دیده

به سرعت از ماشین پیاده شدیم و به اطراف نگاهی انداختیم، چیز  هر دو 

 :آمد، بین نفس نفس زدن هایم نالیدم مشکوکی به نظر نمی

 اش چنده؟ سپهر، ببین شماره -

 .نگاه کردم، تلفن عمومی بود -

 .مان لعنت کردملبم را گاز گرفتم و در دل به بدشانسی 

 دقیقا چی گفت؟ -
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میدی چون االن کنار نامزدت نشستی، گفت  گفت حتما قضیه رو فه -

خوب آدمای دور و برت رو نگاه کن یکی از همه چی خبر داره و گفت تا  

تونید عقد کند و از این حرفا، صبر  قبل از فهمیدن این موضوع شما نمی

 .نکرد حرف بزنم فوراً قطع کرد

 :مکثی کرد و با صدای خش دارش گفت 

کاری  ه مشکوکه ممکنه آدمای خالفالهام، تنها جایی نرو چون قضی  -

 .پشت این قضیه باشن

 .خیالی به سپهر انداختمنگاه بی 

ایم که کسی دنبالمون باشه؟ ما  یک حرفایی میزنی ها، مگه ما چیکاره -

 .دوتا آدم معمولی هستیم الکی قضیه رو جنایی نکن

 .پوف کالفه.ای کشید و دوباره عصبانی شد

 ون الزمه بحث کنی؟ الهام، گفتم تنها نرو بیر -

با ترس نگاهی به چشمان قرمز شده اش کردم و سری به معنای تایید 

تکان دادم، سعی کردم کیف بزرگی که مادرم فرستاده بود را بلند کنم  

 .اما سنگین بود

 .الهام من میارمش واست -

 .ای به سپهر کردمنگاه قدرشناسانه 
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 .گینهقدر سندونم چی توش کرده که این ممنون، نمی -

حرفی نزد و کیف را به دست گرفت و به سمت خوابگاه قدم برداشتیم،  

هایش دوبرابر قدم های من بود، سعی کردم خود را به او برسانم قدم

تر حرکت کردم، به ورودی خوابگاه رسیدیم، خانم  برای همین اندکی تند 

ی دلش را نزدمان باز کرده بود اندکی  محبی از آن روز که سفره 

 .کردتر رفتار مین مهربا

 .سالم، الهام جان کارت تموم شد؟ بیا که عصر کالس داری عزیزم -

سالم خانوم محبی، بله فقط این کیف یکم سنگین بود نامزدم بیاره  -

 داخل مشکلی نیست؟

ها مالحظه کنن، فقط سریع کیف رو مشکل که هست ولی میگم بچه -

 .بگذار و بیا بیرون که مشکلی پیش نیاد

 .تونشم، با اجازهچ -

 :رو شد و گفتابتدا خانم محبی داخل راه

 .ها لطفا چند دقیقه از اتاقتون بیرون نیاینبچه -

ها کالس داشتند و در همه جا در سکوت مطلق بود چون بیشتر بچه

خوابگاه نبودند و خانم محبی محض اطالع این حرف را زد، سپهر سرش 

د، انگشتم را آرام به در اتاقمان را پایین انداخت و پشت سرم حرکت کر
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کوبیدم، صدایی از آرام و سحر نیامد، با تعجب در اتاق را باز کردم و 

 .داخل شدم

در کمال تعجب هیچکس در اتاق نبود، سپهر کیف را روی موکت 

 :گذاشت و با همان صدای خشنش گفت

دخترعمو، من دیگه برم کالس دارم، مشکلی پیش اومد حتما با من   -

 .بگیر، تنها هم نرو بیرون، خدانگهدار تماس

زده بودم تنها سری تکان دادم ، خاطر آن تماس بهتمن که هنوز به 

  نشستم، زمین روی  و سپهر به سمت در خروجی رفت، وارد اتاق شدم 

 عقدمان مراسم کردن منتفی به موفق اگر کرد،می درد شدت به سرم

 عقد از قبل باید حتما نداشت، وجود برایمان  شانسی دیگر شدیمنمی

فهمیدیم، اما چه کسی از این موضوع اطالع داشت؟ افکار ا می ر موضوع

زیادی به ذهنم هجوم آوردند و سردردم را افزایش دادند، به سمت میز  

تحریر رفتم و کشویش را باز کردم، مسکنی را از رو کشش بیرون آوردم  

توانستم حتی یک کلمه و با لیوانی آب خوردم، با وجود سردرد نمی

درس بخوانم برای همین ترجیح دادم استراحت کنم، لیوان را روی میز  

گذاشتم، از جا بلند شدم که در اتاق باز شد، سحر و آرام وارد اتاق شدند،  

 :ای از سردرد کردم و گفتمناله 
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 شما دوتا کجا بودید؟  -

 .آرام کتابی که در دستش بود را روی میز گذاشت

ی از این درس رو بلد نبودم رفتم پیش ماندانا تا بهم یاد بده،  یک بخش -

 .سحر هم همراهم اومد

 .سری تکان دادم و به سحر که مثل برج زهرمار بود نگاهی انداختم 

 .شه تو رو خوردتو چته دیگه؟ با یک مَن عسل هم نمی  -

 کار داشت؟آقا سپهرتون تو خوابگاه چی  -

 .اره کردمبه کیفی که سپهر آورده بود اش

مامانم اینا رو داده بوده دست سپهر که بیاره واسه من، سنگین بود  -

 .نتونستم بیارم داخل اون آورد برام

خوابم دراز کشیدم و چشمانم را به هم فشردم، صدای طعنه  روی تخت

 :مانند سحر در گوشم طنین انداخت

کنه تو می ام، فکر چاره پسرخالهکنم، بی طور فکر نمی ولی من که این -

 ...دونه دل به چه هفت خطی بس هم مثل اونی نمی

محکمی در  که حرفش را تمام کند از جا بلند شدم و سیلی قبل از این

 :گوشش زدم، از این کارم تعجب کرد، با عصبانیت گفتم 

هایی که میزنی باش، قضاوت بیجا نکن، یکم  سحر مواظب حرف -
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نی همش اجبار بوده، تو که  دوخجالت بکش این حرفا چیه؟ تو که می 

خوای نمک  شناسی پس این حرفت چیه هان؟ این وسط می من رو می 

 های من بشی؟رو زخم

آمدند، از کار هایش از چشمانش پایین می سحر لبش را گاز گرفت، اشک 

های بدی به من زد و من  ام پشیمان شدم ولی او هم حرفغیر عاقالنه 

ی قرمز سحر باال بردم و روی گونه کنترلم را از دست دادم، دستم را 

 :نالیدم لب زیر گذاشتم و نوازش کردم، 

ات شدم، یه لحظه کنترلم رو از دست دادم، معذرت ببخشید، شرمنده  -

 .خواممی 

هایش شدت گرفت، در حرکتی ناگهانی بغلم کرد و در گوشم اشک

 :گفت

سر تو ببخشید، به خدا منظوری نداشتم، دلم از جای دیگه پر بود  -

 .خالی کردم

 :موهایش را نوازش کردم و گفتم 

 .اشکالی نداره بیا بشین ببینم -

هایمان افتادم، هر وقت قهر  با هم روی زمین نشستیم، یاد بچگی 

کردیم، نگاهم  آوردیم و سریع از هم عذرخواهی می کردیم طاقت نمیمی 
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اشت  کرد رفت، از چیزی خبر ندبه سمت آرام که مبهوت به ما نگاه می 

 .هایی که سحر زد قطعا بوهایی برده بودولی با حرف 

 .آرام بیا بشین -

 .به آرامی کنارمان نشست

 ها، موضوع چیه؟بچه -

 :ای بعد آرام دوباره گفتسکوتی در اتاق حاکم شد، دقیقه 

 .اگر دوست ندارید نگید ولی یخورده کنجکاو شدم  -

 .هایم را با زبان خیس کردملب

 .بعدا بگم؟ االن شرایطش نیستشه می -

اش نشان میداد ی گرفتهسری تکان داد، به سحر نگاه کردم، چهره 

 .اتفاقی افتاده است

 سحر جونم، بگو ببینم چی شده؟ -

 :هایش را پاک کرد و با استرس نگاهم کرداشک 

 .هیچی نشده -

 .به آرام نگاه کردم

 حالش بده؟ دونی چرا گه چشه، تو می آرام جان، سحر که نمی  -
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آمد که موضوع را نگوید نگاه  به سحر که داشت برای آرام چشم و ابرو می 

 .کردم

 :ولی آرام با استرس گفت

 .امم، انگاری یکی از فامیلشون حالش خوب نیست -

 .با تعجب به سحر نگاه کردم

 سحر، کی حالش بده؟ خاله حنانه؟ -

 :سحر نگاه خشمگینی به آرام کرد بعد رو به من گفت

 .نه مامانم طوریش نیست، هیچی نیست نترس چیزی نشده -

 .کنی، کی حالش بده؟ بگو دیگهکم داری نگرانم می  -کم -

 .سکوتی فضای اتاق را دربرگرفت، از جا بلند شدم

 .پرسمزنم از خاله حنانه می شه، زنگ می جوری نمینه، این -

 .نداره کنم این کار رو نکن، مامانم از قضیه خبرنه خواهش می  -

 :ام را مالیدم و گفتمام شقیقه با انگشت شصت و اشاره

 .کنی؟ بگو دیگهچرا معما طرح می  -

 .با استرس از جا بلند شد

 .الهام آروم باش، بیا بشین رو این صندلی که میگم -

 .به سمت صندلی رفتم و رویش نشستم
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 .من آرومم بگو -

تو و سپهر رو دوماه خوان عقد حتما خبر داری که پدرت و عموت می -

 دیگه بگیرن؟

 .کنیم منصرفشون کنیمبله خبر دارم، ما هم داریم سعی می  -

خب یکی به دانیال خبر داده، اون هم فوری یک بلیط گرفته که بیاد  -

کرده که برسه به  ایران و تو رو از دست نده، با سرعت زیاد رانندگی می 

 .فرودگاه، تو راه تصادف کرده

هایم راه.شان را روی صورتم پیدا  ین حد باز شد، اشکچشمانم تا آخر

 :کردند، با لکنت نالیدم

 چ...چی می..گی؟ دا... دانیال چطوره ح...حالش؟  -

 :سحر گریه کنان گفت

خبر بلیط گرفته بوده، نگران دایان خبر رو بهمون داد، گفت که بی  -

 .نباش، فقط چند جا شکستگی داشته مشکل خاصی پیش نیومده براش

 .کی بهش خبر داده -

گه یکی بهش زنگ زده خبر داده، میگه صدای یک زن دایان که می  -

 .بوده، صدای همون زنی که خبر نامزدیتون رو به دانیال داده

 .رفتاز جا بلند شدم، سرم به شدت گیج می 



 

 

 WWW.98IA3.IR 176 کاربر نودهشتیا   اسماء نادری   –   مدار جبر 
 ممم 

 ...سحر، زنگ بزن به دانیال، زنگ بزن به دا -

دن ندارم، پاهایم سست حرفم تمام نشده بود که حس کردم جانی در ب

پیچید، سحر و آرام  شد و بر زمین افتادم، صداهای مبهمی در گوشم می

توانستم جواب دهم، زدند ولی نمی به سمتم آمدند، اسمم را صدا می 

هایم سنگین شدند دیگر گویی صدایی در گلویم وجود نداشت، چشم

 .چیزی ندیدم

ی اتاق نگاهی  به پنجره   خوابم بودم،چشمانم را که باز کردم روی تخت

انداختم، هوا تاریک شده بود، سحر کنارم نشسته بود، چشمانِ بازم را که 

 :دید گفت

 الهام، بهتری آبجی؟ -

 .لبخند تلخی زدم

 بله خوبم، دانیال زنگ نزد؟ -

 .نه عزیزم، اون االن بیمارستانه، هنوز مرخص نشده -

ام تم رادبه شقیقهبه سرعت در جایم نشستم که سرم تیر کشید، انگش

ی درهمم ای کردم، سحر با نگرانی نگاهی به چهرهچسباندم و ناله 

 .انداخت

 خوای بریم دکتر؟ الهام، خوبی؟ می -
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 .نه، الزم نیست فقط تلفنت رو بیار یه زنگ به دانیال بزن -

 .از جا بلند شد و تلفنش را از روی میز برداشت و به سمتم آمد

تصادف داغون شده، االن دایان کنارشه به دایان گوشی دانیال که تو  -

 زنم میگم گوشی رو بده به دانیال، خوبه؟ زنگ می 

ی تلفن همراهش به  سری تکان دادم، انگشتش را به سرعت روی صفحه

 :ای بعد گفتحرکت در آوردم، دقیقه 

 الو، سالم دایان، خوبم شما خوبید؟ دانیال خوبه؟  -

 :مکثی کرد و دوباره گفت

خواد رو بدی بهش؟ سالم دانیال، بهتری؟ الهام می شه گوشی می -

 .باهات حرف بزنه، گوشی

تلفن را به سمتم گرفت، با دستانِ لرزانم تلفن همراهش را کنار گوشم  

 .بردم، صدای ضعیفی درون گوشم پیچید

 سالم الهامِ من، خوبی؟ -

 .هایم به راه افتاددوباره سیل اشک

  حالت خوبه؟الو دانیال، خوبم تو  -

 :ای کرد و نالیدسرفه

خوام بله منم خوبه فقط یکی از دستام با یکی از پاهام شکسته، می  -
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زارم عشقم مال یکی دیگه بشه، تو مال منی باید جا، نمی زودی بیام اون

 .ام رد بشی که یکی دیگه صاحبت بشهاز روی جنازه

 .ره دانیال، زود بیا نجاتم بده، نزار این عقد سر بگی -

 :مکثی کرد و گفت

جا زاره بیام ولی خیالت راحت، من هرجور شده میام اوندایان نمی -

زارم عقد برپا بشه، بعدش هم اگر به احتمال پنجاه درصد نتونستم  نمی

 .کنم که اون خطبه خونده نشهبیام مطمئن باش کاری می 

 چطوری آخه؟  -

 .شهتو به اونش کاری نداشته باش فقط خیالت راحت با  -

 :چشمانم را به هم فشردم و نالیدم

 دانیال، کی بهت خبر داد؟  -

دونم چرا جلو همون زنِ ناشناسی که در پی اثبات حقیقته، فقط نمی-

 !نمیاد خودشو معرفی کنه

 دونی؟تو از کجا می -

خودش گفت هدفش از این کارا اینه که یک حقیقتی رو به همه ثابت   -

 .کنه

 :ای کرد و سپس گفتسرفه



 

 

 WWW.98IA3.IR 179 کاربر نودهشتیا   اسماء نادری   –   مدار جبر 
 ممم 

ام کنه باید قطع کنم، مواظب خودت باش، خواد معاینهعزیزم، دکتر می -

 .زنم به سحربعدا خودم زنگ می 

 .تو هم مراقب خودت باش، خداحافظ -

 .خدانگهدار -

صدای بوق تلفن در گوشم پیچید، تلفن سحر را به دستش دادم و از جا 

ی بلند شدم، لیوانی آب ریختم و یک نفس سرکشیدم، نفس عمیق 

هایم شدم، تا صبح از فکر و خیال  کشیدم و مشغول خواندن درس

دانستم دانیال چه فکری در سر دارد  نتوانستم پلک روی هم بگذارم، نمی

 ماند، نگاهی به خودم در آینهولی مطمئن بودم سر قولی که داده بود می 

انداختم، چشمانم قرمز شده بودند و رنگم پریده بود، به ساعت نگاهی  

اختم، حدودا پنج صبح بود، آرام و سحر هردو خواب بودند، دوساعت  اند

خوابیدم تا سردردم کمتر شود، سرم را روی وقت داشتم باید کمی می 

ای نکشید که به خوابی عمیق میز گذاشتم و چشمانم را بستم، دقیقه 

فرو رفتم، با صدای در به خودم آمدم، بعد هم صدای کشیده شدن  

کردند تا مبادا حر و آرام با صدای کمی صحبت می چمدان روی زمین، س

آمد،  من بیدار شوم، چشمانم را باز کردم مریم را دیدم که به سمتم می 

 :سریع چشمانم را بستم، صدای سحر در گوشم پیچید
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 .مریم، بیدارش نکن شب بیدار مونده بزار بخوابه -

 :مریم با لجبازی گفت

 .خب کارش دارم -

روی بازویم زد، چشمانم را باز کردم و با صدای   به آرامی انگشتش را

 :دار نالیدمخش

 شده؟چی -

 :صدای پر انرژی مریم در فضای اتاق پیچید

 .سالم الی جون -

 :چشمانم را مالیدم و از قصد گفتم 

  تو کی اومدی؟ -

 .االن رسیدم، داداشت دم در خوابگاه منتظرته کارِت داره -

 .با تعجب از جا بلند شدم

 !داشم؟ من که داداش ندارمدا  -

گم، بهم همون آقایی که گاهی میاد در خوابگاه با تو کار داره رو می -

 .گفت مقدم هستم، به الهام بگید بیاد کارش دارم

 :صدای سحر بلند شد

 .اون یخچال خان نامزدشه نه برادرش -
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 :رنگ از صورت مریم پرید، با لکنت گفت

 چ...چی؟ نا...نامزد....الهامه؟  -

 :سحر با تعجب مریم را نگاه کرد

 دونستی؟آره، نمی -

لرزید و سعی داشت لرزش دستش را از  در کمال تعجب دستان مریم می 

 :ما مخفی کند، دستانش را در جیبش پنهان کرد و گفت

دونستم)نگاهی به من انداخت( الهام جان برو نامزدت کارِت نه نمی -

 .داره

تعجب آور بود، مانتویم را پوشیدم و به سمت در رفتار مریم برایم بسیار 

اش به در ماشین تکیه خروجی خوابگاه رفتم، سپهر با استایل همیشگی 

 .کرد، به سمتش رفتم زده بود و به ساعتش نگاه می 

 .سالم پسرعمو -

 :صاف ایستاد و گفت

 .سالم دخترعمو، بشین داخل -

ر لب به سخن باز هر دو سوار بر ماشین مدل باالی سپهر شدیم، سپه

 کرد

کنه، فکر کنم همین زنه باشه، انگار الهام، یکی داره تعقیبم می  -
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خواد یک چیزی رو بهم بفهمونه، یک پیام هم گذاشته بود زیر برف می 

 .کن ماشینمپاک

 چه پیامی؟ -

کاغذ کوچکی از جیبش خارج کرد و به سمتم گرفت، کاغذ را برداشتم و  

شه  شته شده بود: ) به زودی حقیقت آشکار مینگاهی به آن انداختم، نو 

 ، منتظرم باش...( 

هاست، تو خواستی بری تر از این حرفکه قضیه خیلی پیچیده این مثل -

 .دانشگاه مواظب باش، تنهایی نرو خطرناکه

سری تکان دادم و در فکر فرو رفتم، سپهر مکثی کرد، گویی قصد داشت  

 :باالخره لب به سخن باز کردچیزی را بازگو کند اما دودل بود، 

 گم الهام، این دختره کی بود؟ می -

 کدوم دختره؟  -

 .همین دختره که بهت خبر داد من منتظرتم -

 گی، چطور مگه؟آها مریم رو می -

 .کمی دستپاچه شد ولی زود آرامش خود را به دست آورد

 .شناختهیچی، آخه تو رو می -

 نداری؟ برم؟  خب هم اتاقی منه تو خوابگاه، کاری  -
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 نه، راستی مامانت بهت زنگ نزد؟ -

 !نه خودم هم تعجب کردم که خبر جلو افتادن عقدم رو نداد -

خب به من گفت بهت بگم چون خودشون یکم کسالت داشتن   -

 .بیمارستان بودن

 چی؟ مامانم بیمارستانه؟ -

 .نگران نباش قلبشون درد گرفته االن مرخص شدن -

 !اون االن به من نیاز داره من باید برم اصفهان -

جا شه االن درس داری، خودش گفت به الهام بگو نیاد فعال اوننمی -

 .چون اوضاع خوب نیست

 :اندکی فکر کردم و گفتم 

 .زنم، خدانگهدارباشه من بهش زنگ می  -

رو عبور کردم و به اتاق از ماشین پیاده شدم و وارد خوابگاه شدم، از راه

 :م آمد و به آرامی گفت رسیدم، سحر به سمت

دونم مریم یک دفعه چطور شد؟ تو که رفتی اونم رفت تو توالت ،  نمی -

 .اومدهاش میهق -کنه چون صدای هقکه داره گریه میمثل این 

 .ای باال انداختمشانه 
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سحر جان، شاید مسئله خانوادگیه، شاید خواد ما بدونیم به هرحال اگر  -

 .بفهمیم بهمون میگهدوست داشته باشه 

 .سحر پوزخندی زد و نگاهی به من انداخت

دونیم اون وقتی  زنی، هم من هم تو می الهام، داری خودت رو گول می -

 .جوری شدخبر نامزدی تو رو شنید این 

 .چیزی نگفتم و شالم را با مقنعه عوض کردم، کیفم را برداشتم

ا استاد جعفری داریم، سحر، آرام، مریم، زود آماده بشید ساعت اول ب -

دونید رو تایم حساسه، ده دقیقه فقط وقت دارید سریع خودتون که می

 .باشید

 :اش را در دهان گذاشت و با دهان پر گفتسحر آخرین لقمه صبحانه 

 .اممن آماده -

ای رنگ پریده به دیوار زل زده بود، آرام هم آماده بود، مریم با چهره 

 .جلوی صورت مریم تکان داد سحر به سمتش رفت و دستش را 

 .هوی مریم، تو هپروتی؟ بلند شو بریم که دیر شد -



 

 

 WWW.98IA3.IR 185 کاربر نودهشتیا   اسماء نادری   –   مدار جبر 
 ممم 

مریم پلکی زد و از جا بلند شد، سریع کیفش را برداشت و دمپایی جلوی  

در را به پا کرد و بدون توجه به ما به سمت در خروجی حرکت کرد، آرام 

 :داد زد

 خوای بری دانشگاه؟مریم وایستا، با دمپایی می  -

ای کردند ولی من به شدت نگران حال مریم سپس سحر و آرام خنده 

 :بودم، چشمانش را محکم به هم فشرد و به سمت اتاق آمد، نالید

 .بچه ها شما برید من ساعت بعد میام االن حالم خوش نیست -

سری تکان دادیم و به سمت در خروجی حرکت کردیم، چند دقیقه بعد  

د شدیم و به سمت کالس حرکت کردیم، جلوی در دانشگاه بودیم، وار

ها به سمت خوابگاه رفتیم،  پس از تمام شدن آزمونی سخت و کالس

مریم که در هیچ کدام از کالس ها نیامده بود، آرام جلوتر از ما حرکت  

 :جا کرد و گفتکرد و وارد اتاق شد، سحر کیفش را روی دوشش جابه

 به نظرت مریم چش شده؟  -

 ...دونمی-

 .حرفم تمام نشده بود که صدای جیغ آرام در گوشم پیچید
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 !مریم، مریم بلند شو آبجی، مریم چت شده؟ مریم -

 :سحر دستش را بر سر کوبید و گفت

 یا خدا، چی شده!؟  -

 .هر دو به سرعت وارد اتاق شدیم، مریم کف اتاق افتاده بود

با   سحر با دستان لرزانش تلفن را از کیفش خارج کرد و به سرعت

ای بعد صدای آژیر درون گوشمان پیچید،  اورژانس تماس گرفت، دقیقه 

آرام همراه با مریم در آمبوالنش بود و من و سحر با تاکسی پشت  

کردیم، به بیمارستان رسیدیم، پرستار با سرعت به  سرشان حرکت می

ی  سمت آمبوالنس دوید، از تاکسی پیاده شدیم و به سمت محوطه 

مریم را برای معاینه به اتاقی بردند، من و سحر هم  بیمارستان رفتیم،

رو را طی ها جا خوش کردیم، آرام با استرس طول راهروی صندلی

کوبید، سحر به آرام نگاه کرد و کرد و پایش را مضطرب به زمین می می 

 :گفت

آرام یک جا بند شو دیگه، سرم گیج رفت، نگران نباش دختر هیچی   -

 .نیست
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 :جوید با صدای لرزانش نالیدکه لبش را می طور آرام همان

خب نگرانشم، مامانش مریم رو به من سپرده بهم گفت مواظبش باشم   -

 .بعد من حواسم بهش نبوده

 .جوری شدهنگران نباش حتما برای خستگی این -

 .نه واسه خستگی نیست، نبضش خیلی کند میزد  -

 ...شاهلل که هیچی نیست، بد به دلت رانترس ان -

حرفش تمام نشده بود که تلفن همراهم به صدا در آمد، با دیدن نامی 

 .زد تعجبم چند برابر شدی تلفنم چشمک میکه روی صفحه

خشک شد، سه ماه از آخرین تماسش گذشته   "بابا"نگاهم روی کلمه 

کرد فراموش کرده بود دختری بخت برگشته بود، یادی از من هم نمی 

خواست خبر جلو افتادم عقدم را بدهد، چشمانم  دارد، االن هم حتما می

را محکم به هم فشردم و از سحر و آرام دور شدم، تماس را وصل کردم، 

 :تلفن را به گوشم نزدیک کردم، صدای پدرم درون گوشم پیچید

 .سالم دخترم -

 .سعی کردم سرد برخورد کنم
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 .سالم -

 .ی پدر را در وصف این مرد بیاورمآمد کلمهشرمم می 

 .خوبی الهام جان -

 .ممنون -

زنگ زدم بگم بهت که من و عموت تصمیم گرفتیم که عقد تو و سپهر   -

 .تون زیاد طوالنی بشهرو بندازیم جلو چون خوبیت نداره نامزدی 

 عمو چیه؟ نظر مامان و زن -

 :از سوال نامربوطم جا خورده بود و این از صدایش هویدا بود

 ؟پرسی دخترمچرا این رو می -

 !واسم مهمه، لطفا جواب بدید -

عموت هم البرز رو تهدید کرده که مامانت که مثل خودت لجبازه زن -

اگه عقد شما برگزار بشه ترکش میکنه، اون هم که زن زلیله االن بین  

کار کنه، ولی مطمئن باش عقدتون حتما سر  دوراهی گیر کرده که چی 

 .گیرهمی 

 :گفته بودصدای دانیال در سرم تکرار شد که 

 .دم کاری کنم که عقدتون سرنگیره بهت قول می  -

 :خاطر پوزخندی زدم و گفتم های دانیال ایمان داشتم، به همین به حرف
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زنگ زده بودی همین رو بگی؟ متاسفم آقای مقدم، خبرهات دسته   -

 ها مامان رو راهی بیمارستان کردی آره؟دوم بود، با همین زخم زبون 

زنم یا تو؟ مادرت هم قلبش مشکل داره ربطی به  من زخم زبون می  -

من نداره، االن هم خوبه از بیمارستان مرخص شده، درضمن، االن شدم  

 .آقای مقدم؟ من پدرتم این طرز حرف زدن اصال شایسته تو نیست

عارم میاد بهت بگم بابا، همون آقای مقدم باشی سنگین تری، طرز  -

رده وگرنه اگر یادتون باشه من از حرف زدنم هم با کارهای شما تغییر ک

طور بشه،  زدم خودتون کاری کردید که اینگل نازکتر با شما حرف نمی

 .خداحافظ

مجال حرف زدن به پدرم را ندادم و به سرعت تماس را قطع کردم، تلفن  

را در کیفم انداختم و به سمت آرام که روی صندلی نشسته بود و سرش 

سحر که کنارش بود و با او حرف میزد را روی پاهایش گذاشته بود و 

 .رفتم

 شد؟ با دکتر حرف زدید؟ چی -

 :آرام سرش را از روی پاهایش بلند کرد و با صدایی لرزان گفت

ی عصبی بهش وارد شده، حاال جواب مامانِ مریم بله، دکتر گفت حمله -

 رو چی بدم؟
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 بیرون  جیبم از دستمالی آمدند، های آرام از چشمانش پایین می اشک

 .گذاشتم آرام دستان در و  آوردم

هات رو پاک کن دختر، نترس چیزی نشده نگران نباش، فعال به  اشک -

 کار باید کرد؟ مامانِ مریم نگو تا ببینیم چی 

 :هایش را پاک کرد و نالیداشک

کنه، آخه این که خوب چطور چیزی نشده؟ مامانش بفهمه سکته می  -

 اومد؟   ی عصبی از کجابود یهویی حمله

 :سحر از جا بلند شد و گفت

دونم واال، االن بیا بریم اتاقش، نزار تنها بمونه، باید بفهمیم واسه نمی -

 .ی عصبی بهش وارد شدهچی حمله

آرام سرش را تکان داد و از جا بلند شد، هرسه به سمت اتاق مریم 

 .حرکت کردیم

 :بین راه سحر ایستاد و گفت 

 .یی و سریع میامرم یک جا شما برین من می  -

 :به سمت سحر چرخیدم و گفتم

 ری؟ کجا می -

 .چشمانش را برهم گذاشت و دوباره باز کرد
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 .کاریت نباشه -

به سمت در خروجی حرکت کرد، دست آرام را گرفتم و وارد اتاق شدم  

هر دو به سمت مریم رفتیم، آرام دست مریم را درون دستانش گرفت و 

 :گفت

 چی شد؟ چرا حالت بد شد آخه؟ مریم جونم، یک دفعه  -

 :مریم با صدایی گرفته گفت

 هیچی نیست نگران نشو، به مامانم گفتی؟ -

 .نه نگفتم بهشون، قلبشون مشکل داره ترسیدم حالشون بد بشه -

 .خوام نگران بشهخوب کاری کردی، نمی -

 :خواب ایستادم و گفتمکنار تخت 

قدر بد  مده که تو حالت اینای پیش اومریم جان اتفاقی افتاده؟ مسئله  -

 شده؟ 

 :ای گفتبا سردترین لحن ممکن به دشواری تنها جمله

 .خوبم نگران نشو، هیچی نیست -

 :از لحن سردش تعجب کردم، دوباره پرسیدم

 خوری مریم؟ کاری کردم که ناراحت شدی؟از من دل -

 :ای گفتپوزخندی زد و رویش را از من برگرداند با لحن مسخره
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 .لهام جان، تو که کاری نکردی نه ا -

ی اتاق نشستم و کیفم  بیشتر از این پاپیچش نشدم، روی صندلی گوشه 

 .را کنارم گذاشتم، سحر با سر و صدا وارد اتاق شد

 های گرامی، حالتون خوبه؟شکسته ها و دلمن اومدم، سالم بر خسته -

 :ام گذاشتم و گفتمدستم را روی بینی

 .هابیمارستانه  جاتر، اینسحر، آروم -

 :پشت چشمی نازک کرد و به پالستیک در دستش اشاره کرد و گفت

 .خب حاال تو هم، ببینید چی گرفتم براتون -

میوه از پالستیک در دستش خارج کرد و به دستمان داد، برای  چند آب

نهار در بیمارستان ماندیم، سحر از رستوران غذا گرفت و نهار را در 

های مریم به من، گذشت  ها و زخم زبانولی طعنه بیمارستان خوردیم، 

فهمیدم،  کرد، دلیل این کارهایش را نمیزمان را غیرقابل تحمل می

ام را از کیف خارج کردم و فضای اتاق برایم سنگین شده بود، گوشی 

 .نگاهی به ساعتش انداختم، ساعت چهار بعدازظهر بود، از جا بلند شدم

 .کنهیخورده سرم درد می رم خوابگاه ها من می بچه -

 :مریم سرش را بلند کرد و گفت

 .کجا هنوز زوده که الهام خانوم، بودید حاال  -
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هایش کنترل کردن  فهمیدم، زخم زباندلیل رسمی حرف زدنش را نمی 

جا بمانم جر و کرد، مطمئن بودم که اگر بیشتر آناعصابم را دشوار می 

احترام میانمان از بین برود  خواستمافتد، نمی بحثی بینمان اتفاق می 

 :برای همین گفتم 

 سحر جان تو نمیای؟  -

 :سحر کیفش را به دست گرفت و گفت

چرا میام، تحقیقِ فردا رو انجام ندادم باید فردا کنفرانس بدم، بچه ها  -

 .من با الهام برم، فعال

ی بیمارستان خارج شدیم، قدم شد، از محوطهاز جا بلند شد و با من هم 

 :سحر لب به سخن گشود

 طوری حرف میزد؟گم ها مریم ازت کدورتی داشت؟ چرا اینالی، می -

 .دونم بخدا، من که هیچ کاری نکردم که ناراحتش کنمنمی -

 :به دستش را از جیبش بیرون آورد و گفت

 ...شاید وقتی فهمید که تو -

خیابان  حرفش را قطع کرد، رد نگاهش را گرفتم و با دیدن جاوید که از 

آمد چشمانم تا آخرین حد گشاد شد، سحر شد و به سمتمان میرد می

 :آرام نالید
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الهام، اگه این باز بگه بهت عالقه داره و از این چرت و پرتا کاری   -

 .کنم دیگه از ارتفاع صد متریت رد نشهمی 

 خواد؟ می  یک دقیقه آروم بگیر ببینم چی  -

 .تادجاوید به سمتمان آمد و جلویمان ایس

شد،  رفته قرمز تر می  -سحر دستش را مشت کرده بود و صورتش رفته

 :جاوید بدون توجه به سحر لب به سخن گشود

 !هاسالم خانوم -

 :ام را درست کردم و گفتممقنعه 

 .سالم آقای جاوید -

 :اش غریدهای کلید شده سحر هم از الی دندان

هام بگی بهش عالقه  جناب آقای شایانِ جاوید، اگر باز اومدی به ال -

طور که خودش گفت نامزد ها باید بگم الهام همونداری و از این حرف

ی دیگه هم مزاحمش بشی میگم نامزدش حقت رو بزاره کف  داره، دفعه

 ...دس

حرفش تمام نشده بود که شایان دستانش را به حالت تسلیم باالبرد و 

 .ای متعجب را به خودش گرفتچهره

فاهم نشه خانوم زینالی، اون روز که ایشون گفتن نامزد اوه، سوءت -اوه -
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دارن من دیگه به حرفی که زده بودم فکر هم نکردم، االن هم خوب شد  

 .دیدمتون

  کیفش از مکثی کرد، دستش را در کیف روی دوشش کرد و دو کارت 

 .گرفت طرفمان به و آورد بیرون

 :سحر با تعجب پلک زد و گفت

 این چیه!؟  -

 .دی زد و سرش را پایین انداختشایان لبخن

 .کارت دعوته، برای عروسی من و یگانه -

کارت را به دست گرفتیم و بازش کردیم، سحر با صدای بلند خط اول 

 :کارت دعوت را خواند

 .به نام خداوندگار عشق، آقای شایانِ جاوید و دوشیزه یگانه مهدوی  -

 :مکثی کرد و باز لب به سخن گشود

 !مون؟همکالسی یگانه خودمون؟  -

 :شایان سرش را با شرم پایین انداخت

 .مونبله، یگانه خانوم همکالسی -

 :لبخندی زدم و گفتم

 .مبارک باشه، خوشبخت بشید، به پای هم پیر بشید آقای جاوید -
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 .جا کردکیفش را روی دوشش جابه 

 .هاشیم تشریف بیارید خانومخیلی ممنون، خوشحال می  -

 .بتونیم حتما میایماگر  -

 :سحر سرش را پایین انداخت و رو به شایان گفت

مبارک باشه آقای جاوید، خوشبخت بشید، ببخشید من زود قضاوت  -

 .کردم عذرخواهم ازتون

ممنون، اشکالی نداره من هم بدجایی مزاحمتون شدم، من برم که  -

 .دیرم پیشه، فعال

حر همچنان مبهوت به کارت رو عبور کرد، سدستی تکان داد و از پیاده

 .کرد، دستی جلوی صورتش تکان دادمدعوت نگاه می 

 کنی!؟سحر خانوم، کجا سِیر می  -

اش کوبید و با لحن لجبازی  از هپروت بیرون آمد و دستش را به پیشانی 

 :گفت

 !ای دادم، همش تقصیر تو بود الهام خانوموای، عجب سوتی -

 .صبانی نشودام را کنترل کردم تا بیشتر ع خنده 

 .به من چه؟ من که بهت گفتم آروم باش، حاال هم طوری نشده -

 :دستانش را به حالت قهر در هم قفل کرد و نالید
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 .گه این دختره وحشیهره می طوری نشده؟ آبروم رفت الی، االن می  -

ام را کنترل کنم، ناگاه خندیدم و سحر را توانستم خنده دیگر نمی

 :را به زمین کوبید و گفت تر کردم، پایشعصبانی 

خاطر زهرمار، ساکت شو تو خیابون نخند زشته! تقصیر تو شد، من به  -

 .جور با این حرف زدمتو اون

باشه باشه، اصال ببخشید، حاال بیا بریم که خانوم محبی هزار بار زنگ  -

زد، حوصله ندارم این باز زنگ بزنه به بابام جر و بحث میشه، بیا سریع 

 .بریم

ی تکان داد و با اخم کارت دعوت را در جیب پالتوی بلندش جا داد،  سر

با هم به سمت خوابگاه حرکت کردیم، دقایقی بعد وارد خوابگاه شدیم و 

با سواالت متعدد خانم محبی رو به رو شدیم، با سرعت به سمتمان آمد 

 :و گفت

  این مریم چشه چرا باز غش کرده؟ دکتر چی گفت؟ به دکتر گفتید ده -

روز پیش هم بستری شده؟ آرام کجاست مونده پیشش؟ کی مرخصش  

 .کننمی 

ای کشید و ای بالتکلیف به خانم محبی زل زدیم، سحر خمیازهبا چهره 

 :درگوشم گفت
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م الهام جون قربونِ دستت، به سواالی این جواب بده من خیلی خسته -

که   گمتحقیق های فردا هم مونده، فقط از همین االن بهت تسلیت می 

 .باید زیر سواالی این له بشی

 .ای گفت و من را با خانم محبی تنها گذاشتسپس بلند با اجازه

پس از پاسخ گفتن تمام سواالت خانم محبی با خستگی به سمت اتاقم 

وپف سحر بلند شده  رفتم و در را باز کردم، وارد اتاق شدم. صدای خر

تاق رها کردم و لیوان را پر از  ی ابود، کیفم را روی موکتِ رنگ و رو رفته

آب خنک کردم و یک نفس سر کشیدم، لیوان را روی میز گذاشتم و 

موهای صافم را باز کردم، صدای تلفن سحر بلند شد، اندکی که دقت  

ی آبی رنگ مطالعه کردم متوجه شدم تلفن روی میز مطالعه است، چراغ

ی انداختم، میم  ی تلفن سحر نگاه روی میز را روشن کردم و به صفحه

و قلب کنارش مرا به تعجب وا داشت، مگر  "دایانم"ی مالکیت کلمه

گفت دایان برایش مانند برادر است؟ ناگاه چه شد؟ چرا به من  سحر نمی

پایانم اهمیتی ندادم و تماس را وصل گفت؟ به سواالت بی چیزی نمی

ع اطال ی سحر نسبت به خودش بیکردم، حدس میزدم دایان از عالقه

هایم اشتباه  ای که دایان به زبان آورد تمام فرضیهباشد ولی با اولین کلمه

 :از آب در آمد، صدای مردانه و مهربانش در گوشم پیچید
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 !سالم عزیزدلم، خوبی خانوم قشنگه؟ -

ام گرفته بود اما آمد خنده از لحن لوسی که به هیچ عنوان به دایان نمی

 .زدم تا سحر بیدار نشودحرف می نخندیدم تا شرمنده نشود، آرام 

 سالم آقا دایان، حالتون خوبه؟ -

 :ای کرد و دستپاچه گفت سرفه

 .امم، شمایید الهام خانوم!؟ سالم -

 بله خودم هستم، با سحر کار دارید؟  -

 :نفس عمیقی از پشت تلفن کشید و گفت

کردم سحره،  بله، لطفا به کسی نگید حرف اولم رو، من فکر می -

 .ببخشید

 :ای کردم و گفتم خنده 

باشه به شرط اینکه بگید بین شما و سحر چیه!؟ واقعا از سحر انتظار  -

 .نداشتم پنهان کاری کنه

راستش چند ماهی میشه که بهش ابراز عالقه کردم و اون هم گفت که   -

ی شما و داداش دانیال راست و من رو دوست داره، گفتیم اول قضیه

م و سحر رو از خاله خواستگاری کنم، اینکه ریست بشه بعد من اقدام کن

 .به شما نگفت هم من گفتم به هیچکس نگه تقصیر من بود ببخشید
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ی من و دانیال لرزی در تنم افتاد، با گفتن راست و ریست شدن قضیه

فهمیدم، به همین خاطر بدون منظورش از این حرف چه بود؟ باید می 

 :هیچ خجالتی گفتم

ی من و منظورتون از راست و ریست شدن قضیه ببخشید دایان خان،  -

 دانیال چیه؟ 

اینکه پدرتون راضی بشه که ازدواج شما و پسرعموتون رو منتفی کنه   -

 .و ما دوباره اقدام کنیم که شما با دانیال مزدوج بشید و به هم برسید

هایش و تصوراتش لبخند پهنی برلبم نشست، نفس راحتی  از حرف

 :کشیدم و گفتم

طور بشه، ولی پدرم حتی تاریخ عقد رو هم جلو انداخته  نه اینخداک -

 .دونم چیکار کنم به هر دری زدم نتونستم راضیش کنممن دیگه نمی 

 :صدای بم و آرامش درون گوشم پیچید

اون رو به من بسپارید، مطمئن باشید نمیزارم اون عقد برگزار بشه قول   -

 م عقدتون برپا بشه آره؟میدم، حتما دانیال هم بهتون گفته نمیزاری

 ای دارید؟ بله دانیال هم گفت، اما چطوری؟ شما نقشه -

 .اون رو دیگه بسپارید به من و دانیال -

 :نفس عمیقی کشیدم و نالیدم
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 .امیدوارم همه چیز به خوبی تموم بشه -

 .طور میشهمطمئن باشید همین -

در آن نمایان دلم برای دانیال تنگ شده بود، با لحنی که اندکی خجالت 

 :بود گفتم

 ببخشید آقا دایان، میشه گوشی رو بدید دانیال؟  -

 :ای کرد و گفتخنده 

دانیال االن خوابه، فردا مرخص میشه، فردا زنگ میزنم مشکلی نیست  -

 زن داداش؟ 

گفت زن داداش؟ ته دلم از زده شدم، به من می ی آخرش تعجباز کلمه

کردم خانمانه رفتار کنم، دلم اندکی  زده شدم اما سعی خوشحالی ذوق

 :خواست برای همین گفتمشیطانی می 

 مشکلی نیست، کاری ندارید شوهرخواهر؟  -

از خواهر اشاره به سحر داشتم چون از بچگی با هم بزرگ شده بودیم و 

ای کرد دیگر را دوست داریم، خنده دانستند مانند دو خواهر همهمه می

 :و گفت
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 .کنیدهاخوب بلدید تالفی  -

 .ای کردممن هم خنده 

اختیار دارید، دایان خان سحر االن خوابه، بیدار شد من بهش بگم شما   -

 کارش داشتید؟

 .ممنون میشم بیدار شد بهش بگید با من تماس بگیره -

 .حتما میگم بهش، شما هم لطفا سالم دانیال رو برسونید -

 .ممنونم، چشم، خدانگهدارتون -

 .خداحافظ -

ر را قطع کردم و روی میز گذاشتم، منتظر بودم تا سحر بیدار  تلفن سح

که دایان گفته بود که اش توضیح دهد، با این خاطر پنهان کاری شود و به

خواست، دوست داشتم  تقصیر سحر نیست ولی دلم اندکی هیجان می 

ی او و دایان اطالع دارم را واکنش سحر هنگامی که بفهمد من از رابطه 

به سحر انداختم، مانند کودکان پنج ساله آرام و مظلوم   ببینم، نگاهی

هایم را عوض خوابیده بود و بالش را بغل کرده بود، لبخندی زدم، لباس

کردم و روی تخت دراز کشیدم و فورا به خواب رفتم، صبح با سر و 
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صدای سشوار بیدار شدم، سحر جلوی آینه موهایش را سرشوار میکرد و  

کرد، چشمانم را با دست مالیدم از جا بلند  ه می زیرلب آهنگی را زمزم

شدم، به سرویس بهداشتی رفتم و آبی به صورتم زدم، دوباره به اتاق 

خیالش  ی بی برگشتم. سحر متوجه حضورم نشده بود، نگاهی به چهره

 :انداختم و نالیدم 

 .سحر جان -

تر  صدایم را نشنید، هنوز مشغول سشوار کردن موهایش بود، بلند 

 یش زدم، باز هم نشنید، به سمتش رفتم و سیمِ سشوار را از برق درصدا

آوردم، نگاهی به من انداخت و سشوار را روی میز گذاشت، دستش را به 

 :کمرش زد و با لحن طلبکاری گفت

 بینی موهام نم داره؟چرا سشوار رو از برق کشیدی الی؟! مگه نمی  -

 .هایم را با زبان خیس کردملب

 .ات کردم نشنیدی صدبار صد -

 :چشمانش را در حدقه چرخاند و با لحن بیخیالی گفت

 کارم داری؟ خب حاال چی -
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 :پوزخندی زدم و گفتم 

خبر، دیشب دایان خانِت زنگ زد باهات کار داشت،  هه! سحر خانمِ بی  -

 .پیشه گفت بیدار شدی بهت بگم بهش زنگ بزنی خانومِ عاشق

 :معلوم بود بسیار متعجب است، با لکنت نالیداش ی رنگ پریدهاز چهره

 ت...تو از ک...کجا فهمی...دی!؟  -

 .هایم را در هم کشیدمموهایم را پشت گوشم انداختم و اخم

سحر خانوم، ازت انتظار نداشتم ازم پنهان کاری کنی، من هر اتفاقی   -

  معرفت چندافتاد اول از همه اومدم گذاشتم کفِ دستِ تو، بعد توِی بی

  !ماه گذشت باز هم نگفتی دایان خان رو دوست داری 

 .ام انداختی در هم رفته اش را مظلوم کرد و نگاهی به چهرهچهره

خواستم خدا دایان گفت فعال کسی نفهمه وگرنه من که می الهام، به -

خواستم بهت بگم، بعدش هم تو درگیر خودت و مشکالتت بودی نمی

 .هات رو بیشتر کنممشغولیت 

 :بخندی زدم و گفتمل

 .حاال اشکالی نداره، زودتر آماده شو که دیر نرسیم دانشگاه -
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سری تکان داد و موهایش را شانه زد، آماده شدیم و به سمت دانشگاه  

حرکت کردیم، سحر تلفن همراهش را از کیف خارج کرد که با آرام 

 ی تلفنش نگاه کرد،ای بعد هنگامی که به صفحه تماس بگیرد، دقیقه

 :مردمک چشمانش از تعجب بزرگ شده بود، با تعجب گفت

الی، ببین آرام پانزده بار زنگ زده از دیشب، وای یعنی چه اتفاقی  -

 افتاده؟

لرزید را  دستم را در جیبم فرو بردم تلفن همراهم که اکنون در جیبم می 

به دست گرفتم، آرام تماس گرفته بود، با من هم هفده تماس بی پاسخ  

ود، مطمئن شدم اتفاقی افتاده است، با صدای سحر از فکر بیرون گرفته ب

 :آمدم

وای الهام، چرا رفتی تو فکر، زود جوابش رو بده احتمااًل اتفاق مهمی  -

 .افتاده

ی پاسخ را فشردم و تلفن همراهم را به گوشم نزدیک کردم، دکمه

 :گفت صدای گریانِ آرام در گوشم پیچید که با لکنت می

جا...خ...خیلی  خواد...خودکشی...کنه... این... اینلهام... مر...یم...می ال... ا -

 .شلوغ شده، م...مریم می...خواد خودش رو پرت ک...کنه پایین

 :با صدایی مملو از تعجب داد زدم
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 .رسونیمچی! خدا رحم کنه، ما سریع خودمون رو می -

 .انکار...کنم، سریع... بیاین بیمارست.. دونم چین...نمی  -

 .رسونیمباشه نگران نباش، ما خودمون رو می -

هایمان بود چنگی به صورتش زد و زیر لب چیزی سحر که شاهد مکالمه

آیم، هایم تماس گرفتم و اطالع دادم که نمیگفت، با یکی از همکالسی

کنار خیابان ایستاده بودیم، دستی تکان دادم و ماشین زرد رنگی  

روی  ای بعد روبهرا گفتیم، دقیقه  کنارمان توفق کرد، مقصدمان

بیمارستان پیاده شدیم و به سرعت خودمان را به بیمارستان رساندیم، 

ای بزرگ در بیمارستان به پا بود و پرسنل بیمارستان و مردم در همهمه

کردند،  روهای بیمارستان با هم راجع به خودکشی مریم صحبت می راه

ی با هر زحمتی بود خود را به طبقه ها بسیار شلوغ بود،آسانسورها و پله

ها سوم رساندیم، در اتاقی که مریم در آن بستری شده بود باز بود پزشک

زدند که صدای جیغ مریم در اتاق و پرستاران داشتند با مریم حرف می 

 :پیچید

 .کدومتون رو بشنومخوام صدای هیچساکت شید، نمی -

دیدم که با چشمان قرمز و همه جا در سکوتی مطلق فرو رفت، آرام را 

صورتی خیس از اشک، با دستانِ لرزان کنار در اتاق ایستاده بود، سحر 
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دادم متعجب که از دادِ مریم بهت زده بود را نگاه کردم، به سحر حق می

اش بسیار امیدوار بود باور  شود. مریم تا کنون مشکلی نداشت و به زندگی 

د برای همه غیر ممکن بود، که به یک دفعه چنین کاری کنکردن این

دست سحر را کشیدم و به سمت آرام رفتیم و کنارش ایستادیم، آرام با  

 :گفت صدایی گریان می

ره میوفتی ها! ببین همه دارن  مریم توروخدا بیا پایین، سرت گیج می  -

ت خوای همه جا رسوا شی؟ پس خانوادهگیرن، می از پایین ازت فیلم می 

بزاری؟ فکر مادرِ پیر و پدرِ از پا افتاده و داداشِ   خوای تنهاشونچی؟ می

مریضت نیستی؟ تو نباشی کی به فکرشون باشه؟ فکر کردی اگر نباشی  

 چه بالیی سرشون میاد؟

اش همانند  های مریم بلند شد، و بعد از آن صدای گرفتههق -صدای هق

ده ی بزرگِ اتاق را باز کرخنجری بر دلمان شکاف انداخت، مریم پنجره 

ی آن ایستاده بود، به پشتِ سر نگاهی انداخت و من و سحر را بود و لبه

 :دید، پوزخندی زد و گفت

بزار سرم گیج بره بیوفتم بمیرم از این زندگی نکبتی راحت بشم، من   -

 !ترن به خصوص الهامنباشم همه راحت

اش از خودم را چشمانم از حدقه بیرون زدند، دلیل این حجم از کینه 
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 :دانستم، لب به سخن گشودمنمی

دونم، دست از هات رو نمیمریم، من دلیل این حجم از تیکه پرونی -

کارای احمقانه بکش اگر با من مشکلی داری مشکلت رو بهم بگو شاید 

تونستم حلش کنم، خودکشی راه درستی نیست! بیا پایین با هم حرف 

دلیل این همه کینه  کنیم، من واقعاًزنیم اگر کدورتی بود حلش می می 

 !فهممرو نمی

 :مریم با حرص گفت

که از پنجره خودم هه! الهام خانوم من دیگه پایین بیا نیستم، مگر این -

هام رو بزنم بعد خودم رو بندازم جا حرفخوام همینرو بندازم پایین. می 

 .پایین

آلود مریم های بغضصدای پزشکی که کنار در اتاق بود، میان حرف 

 .انداختطنین 

اتاق شدید؟ من زنگ زدم به آتش ای وارد اینها! شما با چه اجازهخانم -

خانوم رو متقاعد کنن و ایننشانی خودشون میان مشکل رو حل می

 !کنن که خودکشی راه درستی برای فرار از مشکالت نیستمی 
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ی آخر حرفش را با صدای بلند، طوری که مریم نیز بشنود گفت،  تکه

ی مردم و افرادی  کردند و صدای همهمهپچ می  -با هم آرام پچپرستارها 

که از پایین درحال فیلم گرفتن بودند کل فضای بیمارستان را در بر 

گرفته بود، آرام به سمت پزشک رفت و چیزی به او گفت. پزشک به 

 :آرامی گفت

باشه، ولی اگر تا ربع ساعت دیگه نتونستید راضیش کنید که بیاد  -

  .اید بریدپایین، ب 

همگی سری تکان دادند و پزشک کمی دورتر از ما ایستاد، مریم اندکی  

 :ی پنجره نزدیک شد. سحر داد زدبیشتر به لبه 

ی پنجره نزدیک  کنی؟ دیوونه شدی؟! به لبه مریم داری چه غلطی می  -

 .نشو

 .مریم پوزخند مضحکی زد

م از شما و هام رو خطاب به الهام بگم، بعد ه خوام آخرین حرفمی -

 .دنیاتون خداحافظی کنم

 .سعی کردم آرامش خود را حفظ کنم، نفس عمیقی کشیدم
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مریم بیا پایین حرف بزنیم، قول میدم هرچی بگی گوش کنم. اصالً بیا   -

 .دق و دلیت رو سر من خالی کن

 :مریم بغضش را قورت داد و با صدایی گریان نالید

زنم، الهام، من نامزدت رو می هام روجا حرفپایین نمیام. از همین -

که تو بگی سپهر نامزدته، عاشقش شده بودم. من  دوست دارم! قبل از این

 . ...کردم اونکردم اون برادرته، فکر نمیفکر می 

 :مکثی کرد و ادامه داد

خوام خودم رو پرت کنم پایین تا نه من زجر نامزدت باشه، اآلن هم می  -

زدت خراب بشه.)لبخند تلخی زد( براتون ی تو با نامبکشم و نه رابطه 

 .کنم، خداحافظآرزوی خوشبختی می 

تر شد، همه در شوک بزرگی فرو رفته بودند. آرام ی پنجره نزدیکبه لبه 

ریخت، سحر زبانش بند آمده  دستش را به دیوار گرفته بود و اشک می

کرد. دستان مریم که داشت  آلود مریم نگاه می بود و به چشمان اشک

کردم، سرم سنگین بود، اما شد را حس می اندک از پنجره رها می  -ندکا

 :با تمام صدایی که در حنجره داشتم داد زدم
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 .کار رو نکن، سپهر هم دوسِت دارهمریم، نه! این  -

 :آلودش گفتای درنگ کرد، با صدای بغضلحظه

همید،  چی میگی الهام؟! تو و سپهر همدیگه رو دوست دارید و عاشق  -

این رو میترا بهم گفت. گفت خودم رو عذاب ندم، خودش گفت که چند 

 .وقت دیگه قراره تو و پسرعموت ازدواج کنید

 :های مریم بیرون آمده بود، گفتسحر که گویی از بهت حرف

کارها ی ایندونی میترا از الهام بدش میاد؟ اون همهمریم مگه تو نمی -

هم بریزه. یک  ی دوستی شما رو بهرابطه ها رو به هم بافته که و دروغ

ای در کار باشه؟ مریم بیا با خودت فکر نکردی که ممکنه حقه  لحظه

کنی نیست! بیا پایین الهام همه طور که تو فکر می پایین، هیچی اون

 .کنهچیز رو تعریف می

مریم به آرامی پای لرزانش را پایین گذاشت و از پنجره پایین آمد، 

 :به او نزدیک شود که داد زد پزشک خواست

های الهام رو بشنوم، به من نزدیک من فقط پایین اومدم که حرف -

  . ...نشید وگرنه
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که حرفش پایان یابد صدای چیزی توجه همگان را به سمت  قبل از این

خود جلب کرد، آرام که تا آن لحظه هیچ نگفته بود و تنها اشک 

ود. مریم با سرعت به سمت آرام هوش افتاده بریخت، وسط اتاق بیمی 

ای مانند من و  ی صمیمانهرفت و او را در آغوش گرفت، آن دو رابطه

زد و با بغض  سحر داشتند. مریم با دست لرزانش به صورت آرام ضربه 

 :نالید

کنم تو فقط بلندشو.  کار رو نمی آرام عزیزم، غلط کردم دیگه این -

 .ات رو باز کنهام، آرام چشمبلندشو ببین من زنده 

ها و پرستاران همه در اتاق اشک مجال حرف بیشتر را به او نداد، پزشک

تر شده بود. سحر به سمت مریم رفت و  بودند و بیمارستان اندکی خلوت

دستش را به سمت خود کشید، دو پرستار به سمت آرام رفتند و او را بر 

دی قبل روی تخت گذاشتند. چند ساعت بعد بیمارستان به حالت عا

  -با خودکشی مریم پچ رو در رابطهبازگشته بود، اما هنوز پرستاران در راه

گذشتیم. هنوز هم در شوک ها می آن توجه بهکردند و ما بی پچ می 

های مریم بودم. من و سحر کنارِ تخت آرام نشسته بودیم و منتظر  حرف

ست  خوابه هوش آمدنش بودیم و مریم در اتاق پزشک بود، پزشک می 
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کارش را اش از او سؤاالتی بپرسد تا دلیل ایناندکی راجع به خودکشی

بفهمد. آرام چشمانش را باز کرد، به یک باره از روی تخت نشست و 

 :ی سحر را کشید، با گریه گفتمقنعه 

 شد؟ مریم حالش خوبه؟ خودش رو انداخت پایین؟سحر، مریم چی -

 .سحر دستش را روی دست آرام گذاشت

 .و سالمه. اآلن اتاق پزشکه عزیزم، مریم زنده  نترس -

مان پیوست، آرام و ای بعد مریم به جمعآرام نفس راحتی کشید، دقیقه 

دیگر را در آغوش فشردند و در آغوش هم گریستند.  مریم به شدت یک

 .ای به صورت مریم زدوقتی از هم جدا شدند آرام سیلی 

دستش را بر صورتش گذاشت.  همه با تعجب به آرام نگاه کردیم، مریم 

 :آرام با لحن غمگینی گفت

وقت نباید به خودکشی فکر کنی! این این رو زدم که بدونی دیگه هیچ -

دونی اگر خودت رو کشته بودی وقت یادت بره. می حماقتت نباید هیچ

دونی چی به سر من  اومد؟ می هات میچی به سر خانوادت و دوست

 اومد؟ می 

 :جانی زدورتش برداشت و لبخند بی مریم دستش را از ص
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خوب کاری کردی زدی، من توی حال خود نبودم اون حماقت رو  -

های میترا رو باور کردم. قربونت برم من اآلن سالمم، چیزی کردم و حرف

 .کنینشده که تو بغض می 

دادی مریم! الهام نجاتت داد و از  داشتی خودت رو به کشتن می  -

 .حماقت بیرونت کشید

توانستم  ای به من انداخت، اما در ته چشمانش می یم نگاه قدر شناسانه مر

اعتمادی را ببینم. گویی هنوز اطمینان کامل نداشت و  هنوز هم بی 

هایم را با زبان  ام را بشنود، لبمنتظر بود که داستان پر ماجرای زندگی 

ام شدم تا بلکه همه باور کنند  ی شرح دادن زندگی خیس کردم و آماده

ام به بین من و سپهر هیچ وجود ندارد. پس از تمام شدن داستانِ زندگی 

همه نگاهی انداختم، چشمانِ آرام و مریم خیس از اشک بود و تنها سحر 

خیالی کامل چرت  فهمید، روی صندلی در بی که از قبل همه چیز را می

 .زد. مریم چشمانِ خیسش را پاک کردمی 

ی تو و پسرعموت هست. حتی به آینده قدر خرافاتی الهام، پدرت چه -

هاش رو روی همه چیز فکر نکرده و خرافات و وصیت احمقانه چشم 

 .بسته. امیدوارم هرچه زودتر مشکلت حل بشه

ای بعد شیطنت جایش را با غم  چشمانم را با غم بر هم گذاشتم، دقیقه 
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 .عوض کرد

رد، پس  کجوری نگاهت می مریم خانوم، حاال فهمیدم چرا سپهر اون -

 .بگو اون هم دوستت داره

 .چشمان مریم از شادی برقی زدند 

  !واقعاً؟ -

کنم شما رو بیشتر با هم آشنا کنم تا شاید  بله و من هم سعی می  -

 .همین باعث بشه پدرم و عموم از ازدواج من و سپهر منصرف بشن

  قربان درگوشم و فشرده بغلش در را من محکم مریم با خوشحالی 

  کودکی  مانند بود، گرفته امخنده اشبچگانه  رفتارهای  از رفت، امصدقه 

بود. آرام حرفی نزد و تنها از  شده کردمی  ذوق آبنباتی با که  ساله پنج

من بابت نجات مریم تشکر کرد و برایم حل شدن مشکالت را آرزو کرد. 

ش برد، اما با زنگ تلفن همراهخیالی به سر می سحر هم همچنان در بی

ی تلفنش نگاهی انداخت و لبخند پررنگی بر لبش  از جا پرید، به صفحه

نقش بست. حدس زدم دایان باشد، سحر از اتاق بیرون رفت. آرام از 

های بسیار از طرف  بیمارستان مرخص شد و مریم پس از سؤال و جواب

پرستاران و پزشکان و مردمی که در بیمارستان بودند به سمت خوابگاه  

که وارد اتاق شویم سحر آستین پالتویم را به سمت . قبل از اینبرگشتیم
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 .خود کشید به من اشاره کرد که به سمتش بروم، به سحر نزدیک شدم

 جانم سحر، کاری داشتی؟ -

 :موهای پریشانش را به درون شال فرستاد و با لحنی مرموز گفت

 !دایان و دانیال اومدن ایران  -

ر پاهایم کنار رفت و پاهایم سست شدند.  ای حس کردم زمین از زیلحظه

دستم را به دیوار گرفتم تا از افتادنم بر زمین جلوگیری کنم. صدای 

 :نگران سحر در گوشم طنین انداخت

 دفعه؟ شدی تو یکالی، حالت خوبه؟ چی -

 .دستم را به سرم گرفتمآن

مده  چیزی نیست نگران نشو، احتمااًل فشارم افتاده. سحر اگر دانیال او -

که دعوای حسابی راه میوفته. اآلن که فهمیده پدرم برنامه ریزی کرده 

 !برای عقد، حسابی عصبانیه

 .سحر شکالتی از جیبش خارج کرد و به سمتم گرفت

بیا بخور قندت بیاد سر جاش که داری هزیون میگی، آخه دانیال با  -

 تونه دعوا کنه؟جوری مییک دستِ شکسته و یک پای شکسته چه

 .الت را در دهانم گذاشتم و با دست به پیشانیم کوبیدمشک
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کنن، انگار یه آره، فراموش کرده بودم. آقا دایان هم گفت فعالً صبر می  -

 .هایی دارننقشه 

 :سحر آهی کشید و گفت

 .کشمی شما دوتا حل بشه ها، من یه نفس راحت می اگر این مسئله -

به دو طرف تکان داد. لبخند  نگاهِ پرمنظوری به او انداختم که سرش را 

 :تلخی زدم و گفتم

 .دیگه هیچی نمونده تا مراسم عقدم، فقط دوهفته  -

ای سحر دستان سردم را در دست گرمش فشرد و لبخند دلگرم کننده

 .زد

  .نگران نباش الی، دایان گفت همه چی حله -

 .ای از موهای پریشانم را که در صورتم افتاده بود کنار زدمطره

 !امیدوارم -

های سحر و آرام مشغول  ها و شوخیپرانیوارد اتاق شدیم و پس از مزه 

 .درس خواندن شدیم

زن ناشناس گشت اما  در طولِ این دو هفته سپهر بسیار به دنبال آن

  !چیزی به جز یک اسم پیدا نکرد، شراره
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های یعنی شراره چه کسی بود؟ خودش هم همانند نامش شراره 

ی ور ساخته بود. من و سپهر دگر آینده وجودمان شعلهکنجکاوی را در 

ای نداد. بودیم، هرچه تالش کردیم نتیجه  مان را به دست تقدیر سپرده 

همه چیز را سپردیم به خدا، مادرم در تمام این مدتی که به اصفهان 

رفته بودم در تالش بود که پدرم را راضی کند اما گوش شنوایی برایش 

 .وجود نداشت

هم زندنی گذشت، دایان اجازه نداده بود من و  و هفته در چشم بهاین د

گفت پس از دوسال اآلن زمان مناسبی دانیال همدیگر را ببینیم، می 

 .برای دیدارمان نیست

ی بلند و قدی آرایشگاه بودم. با مانتو  چشمانم را که باز کردم جلوی آینه

ز سفید در و شلوارمجلسی سفید و شال حریر سفیدرنگ، دسته گل ر

های دستانم بود، موهای صافم کج روی صورتم ریخته شده بود و با گل

کوچک سفیدی تزئین شده بود. با صورتی مملو از سرخاب و سفیداب به 

ای از اشک چشمانِ مشکینم را احاطه کرد، بغض آینه خیره شدم، هاله

شه به یک باره به گلویم هجوم آورد و راه نفس کشیدنم را سد کرد. همی

اکنون هیچ  شدم، و هم کردم و ذوق زده میروز را با دانیال تصور می این
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شد! آه دردناکی کشیدم؛ صدای آثاری از شادی در وجودم دیده نمی

گفت، به  شد که با مادرم سخن می های زن عمویم شنیده می ناله 

  :هایش توجه نکردم. با صدای آرایشگر به خودم آمدمناله 

م شد، مثل ماه شدی ماشاهلل. حدیث برو اسپند دود  عزیزم کارِت تمو -

 .کن این خوشگل خانوم چشم نخوره

رو رفت و دقایقی بعد با ظرفی پر از حدیث، دستیار آرایشگر به سمت راه

خواستم جز آرامش، هیچ  مان آمد، در آن لحظه هیچ نمی اسپند به سمت 

ای ا چاره خواستم امچیز به جز دوری از فضای سنگین اطرافم را نمی

 :پیچید گوشم در حدیث نازکِ صدای   نداشتم، ساختن و سوختن جز 

 .آقا دوماد اومدن، عروس خانوم بفرمایید -

عمویم هر دو  های لرزان به سمت درب خروجی رفتم، مادرم و زنبا قدم 

تر بود. به همراه عمویم بسیار وخیمحال مساعدی نداشتند، اما حال زن

سفید رنگ شاسی بلند سپهر شدیم و به سمت   آن دو سوار بر اتومبیل 

محضر حرکت کردیم؛ در تمام طول راه من و سپهر هر دو با اعصابی 

گفتیم، بالعکس تمام دختران رو زل زده بودیم و هیچ نمی خراب به روبه

کنند، من در طول راه تنها تفریحم در روز عقدشان که بسیار شادی می 

کردم کاش من هم  . در دل آرزو میهای کنار خیابان بودشمردن درخت
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کشیدم، در افکارم غرق بودم که متوجه قدر زجر نمیدرخت بودم و این

باز شدن در ماشین شدم. سپهر در را برایم گشوده بود، با تکیه کردن به  

آلود به  درب ماشین پیاده شدم، مادرم دستم را گرفت. با چشمی اشک

 .ها باال رفتمان از پلههایی لرزسمت محضر حرکت کردم، با قدم 

های عروس و فضای محضر زیادی برایم ناآشنا بود. چشمم به صندلی 

ها تصور کردم اما بازی قدر خود و دانیال را بر این صندلی داماد افتاد، چه

ی عقدی سرنوشت همه چیز را به دور از تصوراتم رقم زد. نگاهم به سفره 

د افتاد، قرآن و آینه روی  های عروس و داماد پهن بوکه جلوی صندلی

میزِ سفید رنگ قرار داشت؛ عاقد، دوست پدرم بود که با کت و شلوار 

خاکستری رنگش پشت میز مخصوصش نشسته بود و داشت چیزی 

کرد. با صدای خشن پدرم که کنار گوشم بود به خودم یادداشت می

  :آمدم

اون روی  ها تاچته دختر؟ ماتت برده، سریع برید بشینید رو صندلی -

 !سگم باال نیومده

ی شکستن ندادم، تنها به بغضی که راه گلویم را سد کرده بود اجازه

ها بود که بلند سفیدم بر روی سرامیکهای پاشنه تق کفش  -صدای تق

ها ی خانوادهشکست، بر خالف بقیه سکوت حاکم بر فضای محضر را می
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در سکوت مطلق فرو  جاکردند، اینکه در محضر شور و غوغایی به پا می 

سکوت سنگین حاکم بر فضای رفته بود. گویی کسی قصد نداشت آن

وصلت راضی  کس به جز پدر و عمویم بر اینموجود را بشکند؛ زیرا هیچ

قند خورده بود، اما هنوز هم رنگ و نبودند. زن عمو چند لیوانی آب 

با  رسید. عمو البرز به همسرش نزدیک شد و رویش پریده به نظر می 

 :صدای آرامی گفت

  !ایران، بسه دیگه آبرومون رو بردی. کافیه -

وجور کند اما حال پریشانش از صد  زن عمو سعی کرد خودش را جمع

اش معلوم بود. به سمت جایگاه رفتیم،  ی رنگ و رو رفتهفرسخی از چهره

گفت. نگاهی به سپهر سپهر گویی در فکر فرو رفته بود که چیزی نمی

ای خیره شده بود، رد نگاهش را دنبال کردم. مریم را ه نقطه انداختم، ب

دیدم و کنارش آرام و سحر ایستاده بودند. متوجه حضورشان نشده بودم 

ها را دیدم. خوب  ی سپهر به مریم آنهای خیرهکه به لطف نگاه 

دانستم سپهر چه حالی دارد. خودم هم در همان حال بودم. روی می 

، سحر و آرام دو طرف پارچه را باالی سرمان ها جاخوش کردیمصندلی 

سابید، مریم حالش بهتر از ما نبود که داشته بودند و مریم قند را مینگه 

ی عقد دوستش و آنی که با تمام وجود دوستش  بدتر هم بود. سر سفره 
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شان و بغضش را در گلو سابید برای شیرین شدن زندگی داشت، قند می 

تلخ پر از غمش. با صدای تلفن سحر از فکرِ ی کرد برای آیندهخفه می 

مریم خارج شدم، سحر برای پاسخ دادن تلفنش از محضر خارج شد. 

یم خیره شدم، آن را رو روبه قرآنِ به   حدس زدم خاله حنانه باشد.

 :برداشتم و در دل گفتم

  .مراسم را نافرجام کنخدایا به عظمت همین کتابِ حق، این -

ای به من زد، رفتارش گرم کننده و لبخند دلسحر از محضر برگشت  

هیچ سخنی قرآن را باز کردم، به  برایم عجیب بود اما هیچ نپرسیدم. بی 

کردم. سپهر کلمات پرمعنایش زل زدم اما در جای دیگری سِیر می 

های تندش را  نفس زدن -توانستم صدای نفسقدر عصبانی بود که می آن

دم، تازه متوجه تیپ سپهر شدم. کت و  رو زل ز ی روبهحس کنم، به آینه

شلوار دودی رنگ با پیراهن سفید، موهایش را رو به باال مدل داده بود و  

کرد، از سپهر چشم گرفتم  گونش خودنمایی میته ریش بر پوست گندم 

رو خیره شدم. از انتظار واهی دست کشیدم، دایان قول داده بود  و به روبه

رسد ولی اکنون اثری از اون نبود. پس از مراسم به فرجام بنگذارد این

ی عقد کرد. احوال پرسی پدرم با عاقد، عاقد شروع به خواندن خطبه

لرزید، استرس سپهر و دوستانم را هم حس  دستانم به شدت می 
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کردم. اما حالِ من بدتر از همه بود، پدر و عمویم با لبخند نگاهی به  می 

 .ما انداختند

 دانست پایانِ اینکس نمیا به آتش کشید، هیچلبخندشان بیشتر قلبم ر

راه اجبار چه خواهد شد. بغض گلویم را فشرد اما دندان بر لب گزیدم تا 

ای اشک از چشمانم فرو ریزد و رسوا شوم. سرم را پایین مبادا قطره 

انداختم و در افکار ریز و درشتم غرق شدم، با نیشگون کسی بر بازویم به 

اندم که آرام را دیدم، دستم را روی بازویم گذاشتم  خودم آمدم. سر چرخ

 :و رو به آرام کردم. با صدایی تحلیل رفته گفتم 

 کنی؟جوری میآخ آرام! چرا این -

 :سرش را به سمت گوشم برد و گفت

ی تو هستن، اگه بله رو نگی یه رو خوند، همه منتظر بله عاقد خطبه -

 . ...وقت دیدی 

 :مکثی کرد و گفت

 .فهمیدرت نگاه کن، می به پ -

ی پدرم چشم دوختم، به من زل زده بود و از عصبانیت و خشم به چهره 

اش ترس را به یک باره در دلم سرازیر  قرمز شده بود. دستان مشت شده 
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کرد، آب دهانم را با وحشت فرو فرستادم و برای موافقت لب به سخن  

ورودی جلب کرد.  گشودم که صدای پای کسی، نظر همه را به سمت راه 

سن و سال مادرم در چهارچوب در ظاهر شد، مانتو و شلوار خانمی هم 

مشکی و روسری سفیدی پوشیده بود. ماسکی به صورتش زده بود و 

عینک آفتابی بر چشمانش گذاشته بود. هیچ جزئی از صورتش معلوم 

 .نبود، عاقد از جا بلند شد و دستی بر کتش کشید

 ودید؟خانم شما دعوت شده ب -

کس او را زن دو قدم جلوتر آمد و صدایش را صاف کرد، گویی هیچ

 .شناخت چون همه سکوت کرده بودندنمی

 .ها رو بزنم و برمسری حرفخیر، من اومدم یک -

پدرم با خشم به جلو قدم برداشت اما عمویم دستش را گرفت و خود به 

 .جلو رفت

خواید صحبت کنید؟  می جا وی عقد اومدید اینخانم شما وسط خطبه  -

جا رو ترک کنید تا خطبه  شناسیم. پس خواهشاً اینما اصالً شما رو نمی

 .عقدشون خونده بشه

 :ی روسریش را سفت کرد و گفتزن گره

هایی که کنم، حرفزنم و بعد رفع زحمت می هام رو میمن حرف -
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  خوام بزنم خیلی مهمه و از چند سال پیش منتظر موقعیت مناسبیمی 

ها رو زودتر بهتون بگم. شاید بتونه بهتون کمکی بکنه و حرفبودم تا این

 !شناسمای از عذاب وجدانم کم کنه. من شما رو خیلی وقته می ذره

زن، همان زن ناشناسی است که معماهایی برای تازه فهمیده بودیم این

 .فهمیدن حقیقت طرح کرده بود. سپهر از جا بلند شد و رو به زن کرد

خانم ما خیلی دنبال شما گشتیم تا پیداتون کنیم و اون چیزی که  -

کردید رو بفهمیم، اما انگار شما آب شده بودید و رفته  ازش صحبت می 

 .بودید توی زمین

اش را از چشمانش برداشت، برخالف تصورات همه که  بی زن عینک آفتا 

ین بی در اکردند حتماً چشمانش مشکلی دارد که عینک آفتافکر می 

هوای بهاری بر چشمانش زده است، اما چشمان بسیار زیبا و گیرایی 

 .داشت

بله من دنبال فرصت مناسبی بودم تا تمام حقیقت رو به شما بگم، اآلن  -

 .هم به نظرم زمان مناسبی هست

 .عمو از جا بلند شد و روسری حریر یشمی رنگش را درست کردزن

 .تون خیلی برام آشناستچهره خانم انگار من شما رو جایی دیدم چون -

 :عمو را تأیید کرد و گفتزن مادرم هم سر تکان داد، حرف
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 .کنمطور حس می بله من هم همین -

 .زن هیچ حرفی نزد و به سمت من و سپهر قدمی برداشت

تون بودم و از عذاب  به سایه دنبال  ها من سایه سالتوی تمام این -

 !روز وقتشه همه چیز روشن بشه وجدان خواب راحت نداشتم، اما ام

 :عاقد که تا کنون سکوت کرده بود با اعتراض گفت

خواید افشای حقیقت کنید؟ ربع  خانم شما وسط مراسم عقد می -

 .ساعت دیگه عروس و داماد بعدی میان

 .سپس رو به پدرم کرد

خانم آقا ارسالن اگر دوست دارید من عقد رو انجام بدم لطفاً به این -

 .بت نکنن تا من زودتر خطبه رو بخونمبگید صح

 :زن نگاهی به عاقد انداخت و با تحکم گفت

عقد برگزار نمیشه. یک قضایایی وجود داره که همگی باید  خیر آقا، این -

 !بدونن

 :اما پدرم با خشم گفت

 .گید خانوم! لطفاً بفرمایید بیرونچی دارید می -

 .شد  صدای عمو البرز در هیاهوی صدای پدرم شنیده

 خوان چی بگن؟خانم می ارسالن صبر کن ببینم این -
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 :سپس رو به عاقد کرد

شما هم کمی صبر کن تا ببینم چی میشه، ما بعد از ربع ساعت   -

 .ریممی 

  

اش نشست. همه منتظر به  عاقد با کالفگی سری تکان داد و روی صندلی 

د.  رنگش را پایین کشی زن ناشناس زل زده بودند، زن ماسک سفید 

گون و بینی و ی زیبایی داشت، چشمان خاکستری، پوستی گندم چهره

 :فرمی داشت. لب به سخن گشوددهان خوش

  . ...جایی شروع شد کهقضیه از اون -

که حرفش را ادامه دهد زن عمویم از جا بلند شد، همه با قبل از این

، حیرت نگاهی به او انداختیم، رنگ صورتش همانند گچ سفید شده بود

 :با لکنت گفت

  ای؟ت...تو ش..شراره -

 .زن پوزخند محوی زد و رو به زن عمویم کرد

 .بله، من شراره مهدوی هستم خانم ایران نظری  -

 .عمو البرز با تعجب جلو آمد

 !شناسید؟شما همسر من رو از کجا می -



 

 

 WWW.98IA3.IR 228 کاربر نودهشتیا   اسماء نادری   –   مدار جبر 
 ممم 

از خودش بپرسید، من وقتم رو با جواب دادن به سؤال شما تلف  -

 .وام حقیقت رو بگم خکنم، می نمی

 .ی محضر رفت و بر روی آن نشستبه سمت صندلی سفید رنگ گوشه

  . ...گفتم، قضیه از روزی شروع میشه که منخب داشتم می  -

 :عمو در حرفش پرید، لبخند تلخی زد و با بغض نالید و دوباره زن

خوام قضیه رو تعریف کنم.  کنم صبر کن، خودم میشراره، خواهش می  -

 .خوام همه چیز رو بگمارِ سنگین خیلی وقته روی دوشم هست، می باین

 عمو نگاه کردیم. زن ناشناس که اکنون فهمیده همه با تعجب به زن

ی منفی تکان داد. تا بودیم اسمش شراره است، سرش را به نشانه 

ی زن عمویم به گوش رسید که  خواست دوباره لب به سخن بگشاید، ناله 

 .زداسم شراره را صدا 

  . ...کنم نگشراره، خواهش می  -

حرفش ناتمام ماند و روی زمین افتاد، عمو البرز روی زمین نشست و 

 :زد تا به هوش بیاید. داد زدآرام به صورت همسرش ضربه می

 .سریع زنگ بزنید آمبوالنس -

 .ای بعد آمبوالنس دم در محضر توقف کردسحر تماس گرفت و دقیقه 
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****** 

 .پنج سال قبلبیست و  

 "از زبان ایران"

کردم، به حیاط رفتم و  حالی از جایم بلند شدم، احساس ضعف میبا بی 

 .داد زدم

  !کیه؟ -

صدای رعنا، همسر برادرشوهرم در گوشم پیچید، لبخندی زدم. تنها  

روزهای من رعنا بود، همسن و سال هم بودیم اما دوست و همدم این

تر بود، سه سال بود که ازدواج کرده البرز دوسال از ارسالن کوچک

گذشت. در را باز شان میبودیم. اما رعنا و ارسالن یک سال از ازدواج

کردم، رعنا وارد شد و سالم کرد، با ذوق او را در بغلم فشردم که دادش  

 .در آمد

  !کنی ایران؟! این بچه له شدکار می آی چی -

 :شد. با لکنت گفتمیبا تعجب نگاهی به رعنا انداختم، باورم نم

 !چ...چی گفتی؟ بچه؟ -

 .ی شیرینی را به دستم دادلبخند محوی زد و جعبه

بله، چند روزی بود ضعف داشتم رفتم آزمایش دادم، جوابش مثبت   -
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 .بود

 :شد اما گفتمام میته دلم به رعنا حسودی 

قدر برات خوشحالم، مبارکت باشه عزیزدلم، به خوشی بزرگش  وای چه -

 .کنی

دار  در فکر فرو رفتم. من و البرز سه سال بود ازدواج کرده بودیم اما بچه

ها و فامیل هزاران حرف و حدیث پشت سرم در نشده بودیم، همسایه

آمد.  اش به دنیا می آورده بودند، اما رعنا باردار بود و نُه ماه دیگر بچه 

را  دیدم یا خبر بارداری کسیقلبم فشرده شد، هر وقت نوزادی می 

 .زدشنویدم بغض به گلویم خنجر می می 

  

جانی  رعنا دستش را جلوی صورتم تکان داد، به خود آمدم و لبخند بی 

 .زدم

 .رعنا جون، بیا بریم داخل -

مان بالعکس بنای آن، به همراه رعنا از حیاط عبور کردیم. حیاط خانه 

وارد خانه ی کوچک با درخت کاج داشت. کوچک بود و تنها یک باغچه

های روی طوالنیش گذشتیم و به هال رسیدیم. روی مبل شدیم، از راه
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رنگ هال نشستیم و مشغول صحبت شدیم، اما بغضی در گلویم  آبی

 .ماندگار شده بود

 خبر ایران جان؟چه -

ی روسریم را رها کردم و نگاهی به رعنا آه از نهادم بلند شد، گوشه 

 .انداختم

ها تنهام. خدا این هاجر خانم،  مأموریته من هم شب سالمتی، البرز که  -

فرسته پیش من که مون رو خیر بده دخترش رو میروییهمسایه روبه

 .تنها نباشم

 .دستم را گرفت و فشرد

چرا نگفتی البرزخان رفتن مأموریت؟ از فردا خودم میام پیشت   -

 .مونم، نگران هیچی نباشمی 

 :سرم را پایین انداختم و گفتم

مونن. تو  لبرز دو روز پیش رفت مأموریت، نه عزیزم آقا ارسالن تنها می ا -

باید سر خونه زندگیت باشی، خودت رو به خاطر من توی دردسر ننداز 

 .رعنا جون
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تر از آن بود که دانستم مهرباناخم کوچکی بین ابروهای رعنا افتاد، می 

 .ی بزرگ تنها بگذاردمن را در این خانه

وقت خواهری  ایران؟ تو هم مثل خواهرم، من هیچ این چه حرفیه -

نداشتم ولی تو رو همیشه خواهرم دیدم. نگران ارسالن هم نباش اون 

درگیر شرکته. چند وقتی هست که سرشون حسابی شلوغ شده، صبح  

 .گردهزود میاد شب هم وقتی من خوابم برمی 

 .چشمانم از ذوق درخشیدند

 مونی؟ واقعاً؟ یعنی پیشم می  -

را تکان داد و لبخندی زد. از جا بلند شد و دستی به مانتویش   سرش

کشید، سپس گویی چیزی به یاد آورده باشد رو به من کرد، از جا بلند  

 .شدم

هاش راستی ایران، شنیدم باز انیس بهت زخم زبون زده؟ به حرف  -

دونی که از اول با  خواد تو رو ناراحت کنه، خودت می گوش نکن اون می

 .تو و آقا البرز مخالف بودازدواج 

 :سری تکان دادم و با بغض گفتم
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بله، ولی خب حق داره. من و البرز سه سالی میشه که ازدواج کردیم  -

 .ای براش بیارماما من نتونستم بچه

ی اشک لجوجی از چشمم بایین آمد، انگشت لطیف رعنا بر روی  قطره 

 .آن قطره اشک کشیده شده

ی دونم خدا خیلی زود بهت یک بچه، من می غصه نخور ایران خانوم -

کنن، فکرش رو بکن  ی من توی حیاط بازی می خوشگل میده بعد با بچه

 .قدر خوبه. پس بسپار به خداچه

با فکر کردن به حرفی که رعنا زد لبخند محوی بر لبانم نشست، سری 

 .تکان دادم و بحث را عوض کردم

 به؟ بیا ناهار درست کنیم. قورمه سبزی خو -

رعنا سری تکان داد، با هم به سمت آشپزخانه رفتیم. مشغول تکه کردن 

کردم، از کرد. احساس ضعف میها را خرد میپیازها شدم رعنا هم سبزی 

ی شیرینی بردم. شیرینی  جا بلند شدم و دستم را به سمت جعبه

های برداشتم و خوردم، احساس کردم حالم بهتر شده است. ظرف پیاز 

را برداشتم و به سمت ماهیتابه رفتم، کمی روغن در ماهیتابه  خرد شده 

ریختم و گاز را روشن کردم. پیازها را در آن ریختم، جلر و ولزشان بلند  
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رفت. از شد، به میزِ وسط آشپزخانه تکیه زدم. سرم به شدت گیج می 

خورد، احتمال دادم برای هم می  بوی پیازِ درحال سرخ شدن حالم به

ام خالی بود. ناگهان بودم و معده  ه شبِ قبل شام نخوردهاین باشد ک

ام که البته هیچ در آن نبود به دهانم حس کردم تمام محتویات معده 

هجوم آوردند، به سمت توالت رفتم و در را بستم. تمام محتویاتی که در 

 :دهانم بود را خالی کردم. رعنا در را به صدا در آورد و با نگرانی گفت

 حالت خوبه؟ ایران، -

 :دهانم را شستم و نالیدم 

 .بله خوبم، اآلن میام پیشت -

 .دستانم را شستم و از توالت خارج شدم

حالی به دیوار تکیه زدم و به سمت آشپزخانه قدم برداشتم، رعنا  با بی 

دستم را گرفت و به من کمک کرد تا به آشپزخانه بروم. خودم را به 

صندلی نشستم و سرم را روی میز سختی به صندلی رساندم، روی 

 .گذاشتم. صدای رعنا بلند شد

 !حالت خوبه ایران؟ چرا حالت به هم خورد؟ -
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 .سرم را باال آوردم و چشمانم را باز کردم

خاطر اینه که دیشب شام نخوردم و معدم خالی بوده، چند   فکر کنم به  -

 .افته ولی نرفتم دکتروقتی هست ضعف دارم و قندم می

 :ام انداخت و گفتو رو رفته ی رنگشیطنت نگاهی به چهره با 

ها رو داشتم آزمایش دادم مثبت بود. شاید تو من هم این عالمت  -

  . ...هم

 :حرفش را قطع کردم و با حیرت گفتم

  !نه، باورم نمیشه -

 .ای کرد و با ذوق دستانش را بر هم کوباندخنده تک

ازت آزمایش خون بگیرن تا ببینیم  ریمشاید واقعیت باشه. عصر می  -

کنیم باشه، کل فامیل و در و جوری میشه، اگر اونی که فکر می چرا این

 .همسایه باورشون میشه تو مشکلی نداری 

 :شد از چشمانش دید. ادامه دادبرق ذوق را می

  !هاشون بپیچه تو خونه ی من و تو صدای خندهوای فکر کن بچه -
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کرده بود سر ذوق آمده بودم. هرچه زودتر منتظر از استداللی که رعنا 

بودم عصر شود تا برای دادن آزمایش به آزمایشگاه برویم. غذا را با خنده  

جا دراز و شوخی پختیم و خوردیم، با هم به اتاق مهمان رفتیم و آن 

قدر منتظر رسیدن کشیدیم. رعنا دقایقی بعد به خواب رفت اما من آن

خواست هرچه زودتر عصر خواست بخوابم، دلم می عصر بودم که دلم نمی 

کردم های ساعت با من سر لج بودند چون حس میشود. گویی عقربه

کنند. به ساعت دیوارِی خاکستری رنگی که  تر از همیشه حرکت می آرام

بر دیوار اتاق مهمان نصب شده بود زل زدم، ساعت نزدیک به چهار بود.  

مان رفتم، مانتوی طوسی رنگی با  ت اتاقبا ذوق از جا بلند شدم و به سم

شال مشکی و شلوار مشکی پوشیدم، دوباره به اتاق مهمان بازگشتم.  

 :خاطر خواب دورگه شده بود گفت رعنا را بیدار کردم. با صدایی که به

 شده؟ بله ایران؟ چی -

 .پتو را کشیدم و مشغول جمع کردنش شدم

 .بلندشو بریم برای آزمایش دیگه -

ی زد و از جا بلند شد، روسریش را به سر کرد و آماده شد، با هم  لبخند

ی آزمایش  به سمت آزمایشگاه به راه افتادیم. روزِ بعد، روز آمدن نتیجه 
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ای آرام و گنجیدم، لحظه بود. برای فهمیدن پاسخ در پوست خود نمی

  قرار نداشتم. ارسالن نیز با ماندن رعنا کنار من موافق بود، چون خود نیز

شان به مسافرت کاری برود. اما وقتی فهمید  خولست از طرف شرکت می 

ماند اما رعنا باردار است از تصمیمش منصرف شد و گفت کنار رعنا می 

رعنا او را متقاعد کرد که مراقب خود و جنین در شکمش است و او با  

 .اش برسدخیال راحت به سفر کاری 

ماند و از این  لبرز کنارِ من می حال رعنا هم یک هفته تا آمدن ارسالن و ا

بابت بسیار خوشحال بود. سری تکان دادم و افکار ریز و درشتم را پس  

هایی نامطمئن به سمت اتاق پزشک رفتیم. روی صندلی زدم، با قدم 

مطب جاخوش کردم، کاغذی که پاسخ آزمایش در آن نوشته  راحتی

چشم دوختم،  شده بود را به دست پزشک دادم و با اضطراب به لبش 

اش را به سمت من  رعنا هم در انتظار پاسخ پزشک بود. پزشک صندلی 

 .اش به سمت چشمانش هل دادچرخاند، عینکش را از روی بینی 

 خانم ایران نظری شما هستید؟ -

با ترس آب دهانم را قورت دادم، لحن پزشک جدی بود برای همین  

 .لرزیدکردم قلبم بدجور می حس می 
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 .ستمبله، خودم ه -

 .کاغذ آزمایش را بر روی میز گذاشت و لبخندی زد

تبریک میگم خانم، جواب آزمایش شما مثبت هست، شما باردار  -

 .هستید

لرزیدند!  گویی شوک بزرگی به من وارد شد، دستانم از شدت ذوق می

ها بفهمانم که  خواست داد بزنم و به تمام فامیل و همسایهدلم می 

خواست  اند. دلم می تنها وقت خود را تلف کرده شان پوچ بوده وهای حرف

کاغذ آزمایش را به انیس، خواهرشوهرم نشان دهم و بگویم اشتباه کرده 

ام را جار بزنم و همگان را خبر کنم که خواست خوشحالی است. دلم می 

  .ترین زن روی زمین هستمخوشبخت 

م را تکان ها بودم که توسط رعنا تکان خوردم. سردر همین فکر و خیال 

 :دادم و رو به رعنا کردم. با ذوق گفت

 .ایران دیدی حرفم درست بود، وای خداروشکر -

ام لبخندی زدم و از جا بلند شدم، رعنا را در آغوش گرفتم و خوشحالی

 .را با او شریک شدم. از خانمِ پزشک تشکر کردم و از مطب خارج شدم
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با ذوق و شوق چند   قدر خوشحال بودیم که هنگام برگشت به خانهآن

دست لباس نوزادی خریدیم. پتو و بالشتم را برداشتم و وارد اتاق مهمان 

مان بسیار بزرگ بود شدم تا با رعنا، در اتاق مهمان بخوابیم. چون خانه 

دادیم در این اتاق بخوابیم تا اگر خطری ما را تهدید کرد، ترجیح می 

 .زودتر مطلع شویم. رو به رعنا کردم

کنه. خیلی وقت  طور به البرز بگم؟ مطمئنم خیلی ذوق می چه رعنا، -

 .بود منتظر این خبر بودیم

 :سرش را به سمتم چرخاند و گفت

صبر کن تا برگردن بعد بهشون بگو، اآلن درگیر مأموریتن فکرشون رو  -

 .درگیر نکن

سری تکان دادم و حرفش را تأیید کردم، صبح با صدای خروس همسایه 

هایم بیدار شدیم. پس از خوردن صبحانه به سمت سبد کاموا از خواب 

رفتم، با رعنا تصمیم گرفته بودیم برای نوزادهایمان لباس بافتنی ببافیم.  

اما رعنا بافتنی بلد نبود و قرار بود من به او یاد دهم، در کارهای هنری  

استعداد باالیی داشت. با هم روی مبل نشستیم، کاموای خاکستری را به 
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طور که کاموا  ای را خودم برداشتم. همانست رعنا دادم و کاموای قهوه د

  :چرخاندم گفتمرا دور میل می 

هامون دخترن یا پسر پس  دونیم بچه ها بهتره، چون ما نمی این رنگ -

 .ها بهترههمین رنگ

 .رعنا سر تکان داد و کاموا را باز کرد

  طور باید ببافم؟نظر من هم همینه. حاال چه  -

اندکی با کامواها کلنجار رفتیم، رعنا بافتن را یاد گرفته بود و هردو 

 کردم بسیار خوشبختم، هر لحظهها بودیم. حس می سمشغول بافتن لبا 

کردم هیچ  گفتم و آرزو میام سپاس میخداوند را برای خوشبختی 

 .اتفاقی برای جنینم نیوفتد

هفته تمام شده   از یکس های بافتنی پگذشت، لباسروزها در پی هم می 

 .کردیمها را نگاه می بود، من و رعنا با ذوق لباس

 !وای رعنا، لباسی که بافتی چه قشنگ شده -

بلوزی که بافته بود را نگاه کرد و بعد به بلوزی که من بافته بودم نگاهی  

 .انداخت
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اینی که تو بافتی هم خیلی قشنگه، باألخره من بافتنی یاد گرفتم،  -

 .ایرانمرسی 

 خوای از پیشم بری؟ کنم. رعنا امروز آقا ارسالن میان، میخواهش می -

 :دستانم را در دستانش گرفت و گفت

بله باید برم، نگران نباش ارسالن گفت انگاری آقا البرز هم امروز  -

گردن. ایران بیا به من هم سر بزن، نگران نباش من هم گاهی میام  برمی 

 .تنگ میشه مامان کوچولوبهت سر میزنم، دلم برات 

 .ام گرفتی آخرش خنده از کلمه

 شما کوچولو مامان درضمن،  بهم سر بزن، من هم گاهی میام پیشت. -

  !هم هستی ها

ای بعد ارسالن به دنبال رعنا آمد و دست در دست هم خندیدیم و لحظه

خواستم همین  می رسید. رعنا رفت. تنها مانده بودم، اما البرز تا شب می 

ام را به او بدهم، دوست داشتم واکنشش را ببینم.  امشب خبر بارداری 

شود. تا شب خود را با کارهای منزل سرگرم دانستم خوشحال می می 
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کردم. روی مبل خوابم برده بود، با صدای زنگ از خواب پریدم. به سمت 

 :در رفتم و گفتم

 کیه؟ -

 .صدای البرز آمد

 .منم ایران جان -

 .ای کشیدم و به سمت در رفتمخمیازه

 البرز مگه تو کلید نداری؟ -

 .دارم، ولی قبل از رفتن کلیدهام رو فراموش کردم  -

اش در را باز کردم و لبخندی زدم، پس از مأموریتِ حدوداً ده روزه

های تغییری نکرده بود. چمدان به دست وارد شد، نگاهم به کفش 

ای ی و بعد به صورتش افتاد. خندهچرمش، سپس کت و شلوار خاکستر

 :کرد و با شیطنت گفت 

 گردی بانو؟ سالم بر کشورِ قلبم. دنبال چی در من می  -

گونه  ام برود مرا اینصدقه خواست قربانچون اسمم ایران بود هروقت می 

 .هایم گل انداخت زد، خجالت کشیدم و لپ صدا می 
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  .اب کوهِ البرزجوری صدا نکن جنصدبار بهت گفتم من رو این -

 :ام زد و گفتانگشتش را به نوک بینی 

 .تو هم که توی لقب گذاشتن دست کمی از من نداری خانومِ شیطون -

 :پشت چشمی نازک کردم و گفتم 

 .دیگه که نباید بهم بگی خانومِ شیطون -

 .با تعجب نگاهم کرد و سرش را به معنای نفهمیدن تکان داد

 :لبم را گزیدم و گفتم

 .باید بهم بگی مامانِ شیطون -

تعجب از چشمانش نمایان بود، چمدان از دستش سر خورد و بر زمین  

 :افتاد. با لکنت گفت

  !چ...چی میگی؟ ب...باورم نمی...شه -

 :ام را دور انگشتم پیچیدم و گفتم ی روسری گوشه 
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بله، شما که رفتی مأموریت رعنا اومد پیشم. دید حالم زیاد خوب   -

است   بریم آزمایش بدم، دکتر گفت باردارم، شما یک هفته نیست گفت 

 .پدر شدی آقا البرز

 :چشمان البرز برقی زدند. با ذوق دستانش را باال برد و داد زد

  .وای خدا باورم نمیشه، خدایا شکرت -

 :ام گذاشتم و گفتمدستم را روی بینی

 .شنون دیوونهها میهیس، اآلن همسایه -

 :برد و گفتصدایش را باالتر 

بزار بشنون، این همه حرف و حدیث پشتمون درآوردن بزار بدونن   -

  .فایده بوده، بزار همه بدوننکارهاشون بی 

 :لبخندی زد و گفت

 .سر پا واینستا. بریم توی هال -

هایی که خریده  با هم وارد هال شدیم، پس از خوردن شام تمام لباس

برز نشان دادم، ذوق البرز از اشتیاق که بافته بودم را به ال بودم و لباسی 

 :ای از چایش را نوشید و رو به من کردمن بیشتر بود، جرعه
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ی مادرجون. ما هم میریم و من میگم تو بارداری. فردا همه میان خونه -

قدر تو رو عذاب  قدر زخم زبون زدن، انیس اینمادرجون و پدرجون این

هاش ها و حرفو تمام تهمتداد بزار بفهمه هیچ مشکلی وجود نداشته 

 .پوچ از آب در اومده

 :استکان خالی چای را در سینی گذاشتم و با آرامش گفتم

باشه حاال تو حرص نخور آقا. برو بخواب خسته شدی دَه روز توی  -

 .مأموریت بودی 

 .از جا بلند شد و رو به من کرد

 .از این بعد باید حواسم بیشتر بهتون باشه، اآلن تو دونفری  -

 .با تمام وجود از خدا تشکر کردم و لبخندی زدم

ام گذشت، امروز به همراه رعنا به مطب دخترخاله روز می سه ماه از آن

خواست فرزندم پسر رفتیم. دلم می ها می برای تعیین جنسیت جنین 

باشد، ولی با دختر بودنش هم مشکلی نداشتم. اما البرز دختر زیاد  

گفت دوست دارد دختردار شود. من و رعنا  می دوست داشت و همیشه 

رو که در راه وارد مطب شدیم. ابتدا رعنا به داخل اتاق رفت، روی صندلی 
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بود جاخوش کردم. به اطرافم نگاهی انداختم، منشی مشغول صحبت  

های کنارم نشسته کردن با تلفن بود و چند بیمار دیگر روی صندلی 

د، ارسالن و البرز پایین ساختمان بودند. چیز خاصی نظرم را جلب نکر

سوار بر ماشین منتظر برگشت ما و خبرهایمان بودند، رعنا از اتاق 

پزشک خارج شد، ایستادم و نگاهی به رعنا انداختم. با ذوق گوشش را به  

 :سرم نزدیک کرد و گفت

 .بچم پسره -

 :هایم در کسری از ثانیه به خنده گشوده شد، به آرامی گفتم لب

 .مبارکت باشه عزیزم، به خوشی بزرگش کنی -

 .ات منتظرتهخیلی ممنون، برو توی اتاق دخترخاله -

وارد اتاق شدم، روی تخت دراز کشیدم و پس از معاینه و سونوگرافی،  

 :ام گفت پروانه دخترخاله

ی تو هم پسره! مبارکت باشه. فقط این رو ایران، تبریک میگم. بچه  -

حساسه، هیچ فشاری نباید بهت وارد بشه. به  بهت بگم که بدنت خیلی 
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وجه نباید چیز سنگین بلند کنی وگرنه ممکنه برای بچت هر اتفاقی  هیچ

 !بیوفته

به یک باره ترس به وجودم هجوم آورد، دستانم شروع به لرزیدن کرد و 

 :با بغضی که در گلویم ته نشین شده بود نالیدم

 اره؟ ام مشکلی دیعنی چی پروانه؟ یعنی بچه -

 .اش را باالتر کشید و چشمانش را با آرامش بر هم گذاشتپروانه مقنعه 

بهت   نه عزیزم آقا پسرت سالمه، فقط نباید هیچ فشار جسمی یا روحی -

وارد بشه تا مشکلی برای جنینت پیش نیاد. هر ماه برای معاینه بیا پیش  

 .کنی هیچ کار سختی انجام نمیدی من. فقط استراحت می 

ن دادم و از جا بلند شدم، سرم گیج رفت و دنیا دور سرم سری تکا

ی تخت گرفتم تا کنترلم را از دست ندهم. با  چرخید اما خود را به میله 

آرام از اتاق خارج شدم، پروانه در اتاق را باز کرد و  -کمک پروانه آرام 

رویی نمایان شد، به کمک رعنا از مطب خارج بهقامت رعنا کنار دیوار رو

م. سوار بر ماشین شدیم، ارسالن بر صندلی راننده بود و البرز  شدی

کنارش نشسته بود، هردو تا حال من را دیدند پرسیدن جنسیت نوزاد را  

 .فراموش کردند. با نگرانی رو به من کردند. البرز پرسید
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 جوری شدی؟ایران، حالت خوبه؟ اتفاقی افتاده؟ چرا این -

 .البرز کردرعنا در ماشین را بست و رو به 

آقا البرز نگران نباشید، احتمااًل قندش افتاده، ارسالن برو چند تا  -

 .آبمیوه بگیر قندش بیاد سر جاش

ارسالن از ماشین پیاده شد و به سمت سوپر مارکت رفت. البرز رو به من  

 :کرد و دوباره با نگرانی پرسید

  شده؟ایران، حالت خوبه؟ چی -

 :ی ماشین تکیه زدم. با بغض نالیدمنفس عمیقی کشیدم و به شیشه 

ام دکتر گفته باید خیلی مراقب خودم باشم، ممکنه اتفاقی برای بچه -

 .بیوفته. گفت نباید هیچ فشاری بهم بیاد هیچ چیز نباید بلند کنم

 :البرز لبخند آرامش بخشی زد و گفت

که نگرانی نداره. مگه من این سه ماه گذاشتم دست به  خب خانم این -

کاری  زارم هیچیاه و سفید بزنی؟ خودم دربست درخدمتت هستم نمی س

 .کنی، بچه هم صحیح و سالم به دنیا میاد
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 .ی ماشین برداشتم و آهی از ته دل کشیدمسرم را از شیشه

طور بشه، من به این بچه دل بستم بدون این بچه  امیدوارم همین -

 .تونم زندگی کنمنمی

 :گفتالبرز به پشت سر چرخاند و 

 مطمئن باش عزیزم. حاال بگو ببینم، کوچولومون دختره یا پسره؟ -

 :لبخند پهنی بر لبم نشست. با ذوق گفتم

 .مون پسرهبچه -

چشمان البرز برقی زدند، با ذوق نگاهی به شکمم که اکنون اندکی بزرگ  

 .شده بود کرد

وای پس این وروجک آقا پسره، مطمئن باش صحیح و سالم به دنیا   -

 .ادمی

که جوابی بدهم، ارسالن با چند آبمیوه وارد ماشین شد، بر قبل از این

مان چرخاند. آبمیوه را به صندلی راننده نشست و گردنش را به سمت 

 :سمتم گرفت 

 .داداش بفرمایید زن  -

 .میوه را به دست گرفتم و تشکر کردمآب

 :ارسالن رو به رعنا کرد و گفت
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 ؟مون دختره یا پسررعنا بچه -

 :رعنا با ذوق گفت 

 .این کوچولو پسره -

شان حرکت  ارسالن ذوق زده شد و ماشین را روشن کرد، به سمت منزل 

 .جا ماندیمکرد و همگی به منزل ارسالن رفتیم و شب را آن

هایش گذشت و من همانند  مانده نیز با تمام سختی شش ماه باقی 

لبرز افتاده بود. ماه  ی کارها به دوش اای، هیچ کاری نکردم و همهملکه

شدیم. صبح از خواب بیدار آخر بود و من و رعنا چند روز بعد فارغ می 

شدم، احساس ضعف شدیدی داشتم، البرز برای انجام کاری به ساختمان 

رفته بود، از جا بلند شدم و به آشپزخانه رفتم. فنجان را برداشتم و به 

چید، فنجان از سمت سماور رفتم، ناگهان درد شدیدی در شکمم پی

ها  های سفید آشپزخانه افتاد و از برخورد فنجان بر کاشیدستم بر کاشی 

صدای بدی تولید شد. چشمانم را از درد برهم فشردم و با هر زحمتی  

ی محل کار البرز را گرفتم،  مان رفتم. شماره که بود به سمت تلفن منزل 

ی بعد صدای البرز ا درد امانم را بریده بود و کسی پاسخگو نبود، دقیقه 

 .در گوشم پیچید

 بله بفرمایید؟  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 251 کاربر نودهشتیا   اسماء نادری   –   مدار جبر 
 ممم 

 .ام را از درد در دستم فشردم و آخی گفتمروسری 

  !البرز، بیا خونه. دردم گرفته حالم خیلی بده، آخ -

پیچید اما از شدت چرخید، صدای البرز در گوشم میدنیا دور سرم می 

افتاد و خود   گفت. گوشی تلفن از دستم بر زمینفهمیدم چه میدرد نمی

 .هوش شدمنیز بی 

وقتی چشمانم را باز کردم خود را روی تخت بیمارستان دیدم. که البرز و 

مرا به سرعت به سمت اتاق  ام پروانه و دو پرستار دیگر تختدخترخاله

بردند. درد شکمم آرام گرفته بود اما ناخوداگاه زیر لب ناله عمل می

که کردند، بیش از آنمل آماده می ای بعد مرا برای عکردم. دقیقه می 

نگران خودم باشم نگران جنینم بودم. پروانه دستش را بر شکمم که 

ی رنگ و رو  اکنون بسیار بزرگ شده بود گذاشت. پروانه نگاهی به چهره 

 :ام انداخت، لبخندی زد و گفترفته

رعنا هم دردش گرفت شوهرش اون رو آورد بیمارستان، پسرهاتون  -

 .نیا میانباهم به د

لبخندی زدم، پروانه دستش را بر شکمم که اکنون بزرگ شده بود 

 .ام انداختگذاشت، چند ثانیه بعد با ترس نگاهی به چهره 

 .خوره، باید زودتر عمل بشیبچه تکون نمی -
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ای سوزشی در دستم احساس هایم از دیدگانم فرو ریخت اما دقیقه اشک

هوش نشده تمام مدت زایمان کامالً بی هوشیِ مطلق. در کردم و بعد بی 

دانم چند دقیقه گذشته بود شنویدم. نمی بودم و صداهای مبهمی را می 

گفت دقیق  اما صدای غمگین پروانه را که باالی سرم چیزی می 

 .شنیدممی 

قدر ضعیف شده  ایران، پسرت مُرده به دنیا اومده! متأسفم، بدنت اون -

 .تونی باردار بشیکه دیگه نمی 

های پروانه هم سرازیر شده بود، در شوکِ حرفی که پروانه زده بود اشک

کردم جنینی که نُه ماه به آن دل بسته بودم، با یک  رفته بودم. باور نمی

توانستم باور کنم دیگر طعم چشم به هم زدن از دستم رفته بود. نمی

نه چشم، ناگاه چیزی در ذهنم جرقه زد. پرواوقت نمی مادرشدن را هیچ

ام را بیاورد تا نگاهی به او بیاندازم. اما مچ دستش  ی مُردهخواست بچهمی 

 :را گرفتم و به حالت مظلومی گفتم

  تونی یک لطف در حق من بکنی؟ی منی. می پروانه، تو دخترخاله -

 .پروانه با تعجب به من نگاهی انداخت

 کار کنم؟ خب بگو چی  -

 :آهی کشیدم و با تردید گفتم



 

 

 WWW.98IA3.IR 253 کاربر نودهشتیا   اسماء نادری   –   مدار جبر 
 ممم 

 رعنا به دنیا اومد؟ ی بچه -

 .اش را باالتر کشیدمقنعه 

 .خوام برم برای عمل کردنشنه اآلن می -

سرم را بلند کردم، دردی درون شکمم پیچید اما اهمیتی به آن ندادم. 

ترسیدم پروانه با شنیدن حرفم فکرهای بدی راجع به  لبم را گزیدم، می

 :من بکند. اما باصدای کمی لب به سخن گشودم

ی من رو گم و گور ی رعنا رو بدی به من، این بچهتونی بچهانه، میپرو -

  .کن

 .پروانه چنگی به صورتش زد و سرش را به من نزدیک کرد

قدر تو ظالم و خودخواهی که راضی معلوم هست چی میگی ایران؟ چه -

 .به جدا کردن یک مادر و بچه میشی! متأسفم واقعاً

دار بشه اما من  تونه دوباره بچه ا بعداً می من خودخواه نیستم پروانه! رعن -

قدر بچه دوست دارم، نزار آرزو به دونی چهتونم. خودت که بهتر می نمی

 .دل بمونم

ی نامعلومی زل زده بود و در فکر گویی پروانه تردید داشت که به نقطه

 :ای بعد گفت فرو رفته بود، دقیقه

چاره که  این مادرِ بی   بالفرض که من همچین کاری کردم، بعد چی به -



 

 

 WWW.98IA3.IR 254 کاربر نودهشتیا   اسماء نادری   –   مدار جبر 
 ممم 

 نُه ماه با بچش خو گرفته بود بگم؟ بگم بچت کجاست؟

 :فکری کردم و گفتم

 .ی اونهی من رو ببر بگو بچهی مردهبچه -

 :پروانه سر تکان داد و با تحکم نالید

  .تونم انجامش بدمکار رو از من نخواه، نمیاین -

ول جمع کردن لوازم سرم را سرتاسرِ اتاق چرخاندم، پرستاری که مشغ

پزشکی بود نظرم را جلب کرد. ترس به سراسر وجودم هجوم آورد، 

 .هایمان را شنیده باشد. رو به پروانه کردمترسیدم حرفمی 

 !هامون رو به رعنا بگهپروانه، اون کیه؟ نکنه بره حرف  -

 .پروانه سری تکان داد

 .نه، من بهش اعتماد دارم -

 .رعنا بگه بچش مردهپس به اون بگو بعداً به  -

ی رعنا کامالً  جا بودم، بچهفهمی؟ من چند لحظه پیش اوننمیشه می  -

اش گذاشتم و سالم بود، من هم مدارک سالمت بودنش رو توی پرونده 

رو بگیرم و تغییرش بدم، اگر بعد از به دنیا   تونم پرونده تحویل دادم. نمی

نده میره کمیسیون کنن و پرواومدن بچه بگم بچه مرده همه شک می

 .مون بدبخت میشیمموقع همهپزشکی! اون
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 .هایم دوباره از دیدگانم فرود آمدندای کردم، اشکناله 

 کار کنیم؟پس چی -

دوباره در فکر فرو رفتم، چیزی در ذهنم جرقه زد! بله این بهترین راه 

 .بود

  .جا کنی اون رو با هم جابهی من و بچهی مردهپروانه، بچه -

ای که سالم بود یکهو مُرد؟ فکر کردی به همین راحتیه؟! بعد بگیم بچه -

 !اعتبار کل بیمارستان به خطر میوفته

 .نگاهی به پرستار انداختم، هنوز مشغول کار بود

خب بگو یک مشکلی داشته و تو موقع سونوگرافی نفهمیدی، بگو بچه   -

 .تو شکم مامانش خفه شده، یه چیزی بگو که باور کنه

های سفید رنگ اتاق عمل را ضرب گرفته بود، روانه با پایش کاشی پ

 :کالفه سری تکان داد و نالید

کنی، اصالً از کجا معلوم باورش  ببین من رو مجبور به چه کارهایی می  -

 .بشه؟ من اون دنیا جواب رعنا رو چی بدم، خدا رحم کنه به حالم

 !خوب پیش برهکنم همه چی نترس دخترخاله، من خودم کمکت می  -

  -که پروانه جوابی دهد پرستاری به سرعت وارد اتاق شد. نفس قبل از این

 :نفس زنان داد زد 
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تر آماده  خانوم دکتر، خانومِ رعنا ادیب دردشون گرفته، لطفاً سریع   -

 .بشید برای عمل کردنش

پروانه به سرعت از جا بلند شد و خواست برود که دستش را در دست  

ای نگاهش کردم تا دست رد به  ت بسیار مظلومانه گرفتم، به حال

 :ام نزند. چشمانش را بست. با بغض گفتم خواسته

 .کنم ازت، نگذار آرزو به دل بمونمپروانه، خواهش می  -

 .سرش را به سرعت تکان داد

 .تا ببینم چی میشه -

ام بود، هر دخترخاله .شناختمدستش را رها کردم، پروانه را خوب می

داد، لبخند کار را انجام می شود، قطعاً آنفت تا ببینم چه می گوقت می 

جانی بر لبانم نشست. نگاهی به پرستار انداختم. معلوم بود  کم 

کرد مشغول تمیز کردن لوازم هایمان را شنیده بود اما وانمود میحرف

 .کم گیج شدم و به خواب رفتم -است. کم پزشکی 

در اتاق دیگری دیدم، تختی کنار   هنگامی که از خواب برخواستم خود را

تخت من بود و رعنا بر آن دراز کشیده بود. سرمی در دستش خودنمایی 

ای  گوید. دقیقهکرد. کمی که به او دقت کردم متوجه شدم هزیان می می 

بعد پروانه وارد اتاق شد، به سمتم آمد و کنارم ایستاد. سرش را به گوشم  
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 :نزدیک کرد و گفت

بخش اش مُرده، خیلی حالش بد شد و گریه کرد. آرامبهش گفتم بچه -

بسته  ی تو شکمش دلبهش زدیم ولی مدام هزیون میگه، خیلی به بچه

 !بود

 :بیشتر به من نزدیک شد و نالید

دونی اگر کنی! می واقعاً که ایران، من رو به چه کارهایی وادار می -

حاال خوبه شانس  بفهمن همچین کاری کردم چه بالیی سرم میارن؟ 

ها هم حسابی پول دادم آوردی شوهر هر دوتاتون سفر بودن، به پرستار

 .که راستش رو نگن، دهنشون قرصه من بهشون مطمئنم خیالت راحت

برد هوشی به سر می جانی بر لبانم نشست، به رعنا که در بی  لبخند کم 

ش  سوخت. باید غم من را او به دونگاهی انداختم، دلم برایش می 

اش را بزرگ کند و تر از آنی بودم که او بچهکشید اما من خودخواهمی 

ام مُرده به دنیا آمده است.  من دلم لحظه به لحظه بیشتر بسوزد که بچه

ام بر  کوفت اما خودخواهیام می قرار به سینه از کارم راضی نبودم، دلم بی 

دقایقی بعد وجدان غلبه کرده بود و باز خود را به آغوش خواب سپردم. 

کرد و پرستار  های بلندی میهای کسی از خواب پریدم، رعنا گریهبا زجه

ی گم شدن زدم پروانه قضیه سعی در آرام کردنش داشت. حدس می
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نوزاد را به او گفته باشد، رعنا سعی در بلند شدن از جایش را داشت و 

اما  های مخصوش به خودش درحال آرام کردن رعنا بودپرستار با ترفند 

 رسید؟گونه به آرامش می ی او اینسوختهمگر دل 

 :ای بعد صدای دادش درون بیمارستان پیچید دقیقه 

ی آخر کامالً سالم بوده، من مطمئنم سالم بوده! حتی  ام تا لحظهبچه -

 .ام رو کشتیدخورد مطمئنم خودتون بچهتو شکمم تکون می

 :دمی عمیق گرفت و ادامه داد

تون رو به آتیش  کنید یا بیمارستان لعنتی یدا میام رو پیا بچه -

 .کشممی 

ها و پرستاران به اتاق آمدند، نگهبان حراست در اتاق را به  اکثر پزشک

ی صدا در آورد. پزشک در را باز کرد و پس از سنجش شرایط اتاق اجازه

رنگ شیفتش سراسیمه به ورود را به آن نگهبان داد. نگهبان با لباس آبی 

 :مد. با صدای بمش گفت اتاق آ

 !خبره؟ چرا بیمارستان رو گذاشتید روی سرتون؟خانم چه -

رعنا از جا برخواست، گویی دردی در وجودش پیچید که دست خود را  

 :اش ناله کردهای بریدهی تخت گرفت. با نفس به میله 

خبره؟ از پرسید چه اید، بعد از من می شدهشما حراست این خراب -
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ام رو کشتند!  میوفته تو بیمارستان اطالعی ندارید؟ بچهاتفاقایی که 

  فهمید؟که به دنیا بیاد کامالً سالم بوده مُرده می ای که تا قبل از اینبچه

هق   -اش سرازیر شدند. هقهایش راه خودشان را یافتند و از گونهاشک

 :کنان ادامه داد

کنم اری می ام عمدی بوده کبه خداوندی خدا، اگر بفهمم مرگِ بچه  -

 .تون نبینیدیک روز خوش تو زندگی 

ای بغض به گلویم چمبره زد، اکنون به جای او قرار بود من گریه و لحظه

داد، مطمئن بودم روزی تاوان کارم را زاری کنم اما او تاوان پس می 

دهم. اما هیچ جز نوزادی که با برنامه ریزی به نام  صدبرابر بدتر پس می 

 .تی نداشتمن بود برایم اهمی

 .ی بسیار دارد قدمی به جلو نهادپزشکی که معلوم بود تجربه

 ی شما رو به دنیا آورده کیه؟ببینم، پزشکی که بچه  -

 :ای نالیدحال کلمهرعنا بی 

 .دکتر پروانه ترکاشوند -

 .پزشک جلوتر آمد و لبخند تلخی بر لب نهاد

و بررسی کنم دخترم، نگران نباش خودم همه چیز رمن درکت می  -

 .کنم بهت خبر میدممی 
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کوفت، ترس تمام وجودم را فرا  ام میوار به سینهبا این حرف قلبم دیوانه

ی اصلی بویی ببرند کل وجودم را به آتش  که از مسئلهگرفت. فکر این 

ی سفید رنگ را در دستم مچاله کردم، دردی درون کشید. ملحفه می 

 .ای کنمشکمم پیچید که باعث شد ناخودآگاه ناله 

ها به سمت  رفت، نظر پزشکهایم باالتر میبه لحظه صدای ناله لحظه

ام نهاد، من جمع شد. پرستاری به سمتم آمد و دستش را بر پیشانی 

 .تر آوردسرش را نزدیک

 خانم آزادنیا، درد دارید؟  -

لبان خشکم را از هم فاصله دادم اما صدایی از درون گلویم خارج 

ی تکان دادم. پرستار صاف ایستاد و سوزنی را از کشوِ شد، ناچار سرنمی

 .ای رنگ اتاق خارج کردنقره 

تون دردتون آروم میشه،  ریزم تو سرمایران خانوم، این مسکنه. اآلن می -

 .نگران نباشید چند دقیقه دیگه دردتون آروم میشه

کردم، نگاهی به تخت خواب  دقایقی بعد دردی در وجودم احسای نمی

بخشی به او تزریق کرده بودند که آرام گرفته نداختم، گویی آرامرعنا ا

بود. پزشکی که قول بررسی کردن به رعنا داده بود گویی درحال بررسی  

 جز کسی ای بود که خود پزشک بیمارستان آن را ترتیب داده و پرونده 
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  از دیگری  از پس یکی هاپزشک . نداشت کارهااین از اطالعی پرستار چند

 عمل اتاق در قبل روز که مشکوکی پرستار تنها  و شدندمی خارج اتاق

 بود، زده تکیه دیوار از  ای گوشه در بود وسایل کردن وجورجمع مشغول

دختر مقابل زل زده بود و در فکر فرو رفته بود. توجهی به آن ی پنجره  به

ای طول نکشید که صدای مشکوک نکردم و چشمانم را بستم، دقیقه 

ای در اتاق پیچید. چشمانم را گشودم که مادر و خواهر یمهپاهای سراس

البرز را در اتاق دیدم، سعی کردم بر روی تخت بنشینم. با صدای تحلیل  

 :ام سالمی کردم که صدای دلواپس مادر البرز در اتاق پیچیدرفته

 ی رعنا مُرده؟ وای، ایران خبری که شنیدیم درسته؟! بچه  -

اش را از دیوار برداشت و به نام داشت تیکه پرستار مشکوکی که شراره 

 .اش گذاشتها رفت، دستش را بر بینیسمت آن

جا بیمارستانه! خانومِ ادیب خوابیدن، اگر بیدار  تر، اینهیس! لطفاً آروم -

  .بشن باز بلوایی به پا میشه، لطفاً سکوت رو رعایت کنید

 .شواری بودسعی کردم از جا بلند شوم اما بلند شدن برایم کار د

مامان پروین، بله این خبری که شنیدید درسته! اآلن هم رعنا با زورِ  -

بخش خواب رفته. لطفاً آروم صحبت کنید که بیدار نشه، آقا ارسالن آرام

 .موضوع اطالعی ندارنهم هنوز از این
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اش نزدیک کرد و  انیس، خواهرِ البرز به جلو آمد، دستمالش را به بینی 

 .فینی کرد -فین

دستی به   -ی برادر من رو دستیخدا نگذره از اون کسی که بچه  -

کشتن داده، آخه کسی نیست بهش بگه وقتی کارِت رو بلد نیستی چرا  

میای پزشک میشی؟ با خودش فکر نکرده که یک مادر نُه ماه به این  

بچه دل بسته؟ یک پدر آرزوها داشته برای این نوزاد؟ خدا تاوان کارش 

 .دتر به سرش بیارهرو صدبرابر ب

های انیس لبم را به دندان گرفتم، اگر حقیقت را با شنیدن حرف 

فهمید مقصود شود. اگر انیس می دانستند معلوم نبود تکلیفم چه می می 

شد؟ در دل  ام هستیم چه حالی می هایش من و دخترخالهتمام نفرین

 .کردم که این مسئله آشکار نشودخدا می -خدا

 .در البرز رو به من کردپروین خانم، ما

 ی تو چی؟ اون خوبه؟ سالمه؟ اون رو که دزد نبرده درسته؟ایران، بچه -

 :با کلنت نالیدم

 .ی من سا...سالمهب...بله مادر...جون، ب...بچه  -

ای  نفس عمیقی کشیدم و اندکی بر خود مسلط شدم، دنبال بهانه 

خواستم دل رعنا بدتر نوزاد را به این اتاق نیاورند، نمی گشتم که آنمی 
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 :خون شود. ادامه دادم

بینید، بهتره جلوی  اما مادر جون، شما وضعیت روحی رعنا رو که می -

 .رو نبینید. راستش خودم هم هنوز نوزادم رو ندیدم اون بچه

 :به ساعت دیواری اتاق نگاهی انداختم و گفتم

جا ش و اونتونید برید پذیرام پروانه هست، می اآلن شیفت دخترخاله -

 !تون بدهبگید صداش بزنن، بگید بچه رو نشون

هر دو سری تکان دادند و راه پذیرش بیمارستان را در پیش گرفتند.  

که دو نفس راحتی کشیدم و ملحفه را بیشتر در دستم فشردم، با یاد این

گردند و در کمین هرکدام روز بعد ارسالن و البرز هر دو از مسافرت برمی

 .کرد رخنه دلم در عجیبی حس است نشسته متفاوت یار خبرهایی بس

 

دوساعت بعد رعنا دوباره از خواب بیدار شد و گریه از سر داد. چند 

بخشی به او تزریق کنند که  پرستار دوباره به اتاق آمدند و خواستند آرام

  :داد زد

خوام بخوابم، تلفن رو بیارید به ارسالن خبر بدم شماها چه دیگه نمی -

مسئولیتی کردید تک شمایی که بی - غلطی کردید، مطمئن باشید تک
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 .دیدتاوان پس می

انیس و پروین وارد اتاق شدند. به سمت رعنا رفتند، انیس که از رعنا   

آمد و همیشه رفتار سرسنگینی با من داشت به  بیشتر از من خوشش می 

ند پروین سمت رعنا رفت و او را در آغوش کشید. هر دو گریه از سر داد

 .ریختآرام اشک می -خانم هم آرام

بمیرم نبینم این حالت رو عروس گلم، زنگ زدم به ارسالن، تا فهمید   -

قاطی کرد گفت همین اآلن میاد. من هم گفتم اآلن دیروقته خطرناکه،  

 .رسهراضیش کردم فردا صبح حرکت کنه. نگران نباش تا عصر می 

کارش شد. با اشک یس مانع اینرعنا سعی کرد از جا بلند شود که ان

 :نالید

آخه مادرجون، یعنی چی؟ قبل از به دنیا اومدن بچه سونوگرافی کردن   -

  !گفت بچه کامالً سالمه

 :پروین خانم دستی بر سر رعنا کشید و نالید

قدر خودت رو عذاب دخترم شاید اشتباهی شده و بچه سالم نبوده، این -

 .ده نباشهتون بوده زننده حتماً به صالح

که از مسائل پزشکی زیاد سر در نمیارم، میشه اون پزشکی که من  -

 های من شده رو خبر کنید بیاد؟ پیگیر کار 
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انیس راه خروج را در پیش گرفت صدا در آمد، انیس و پزشک وارد اتاق  

کردند که  شدند، پزشک به سمت تخت رعنا رفت. همه جوری رفتار می 

دارم. حتی برای به دنیا آمدن نوزادی که کردم وجود خارجی نحس می 

مثالً از آن من بود تبریک خشک و خالی هم نگفته بودند، اما شیون و 

شده به راه بود. همیشه بین من و رعنا فرق شان برای کودک گمزاری 

 .دادگذاشتند و این من و البرز را همیشه عذاب میمی 

خواب رعنا  ه سمت تختور در ذهنم خارج شدم و باز دریای افکار غوطه

 :نگاهی انداختم. نگهبان بر صندلی نشست و گفت

که شما برای رو کامالً بررسی کردم، قبل از این ببینید، من پرونده  -

زایمان برید به اتاق عمل خانم دکتر ترکاشوند سونوگرافی کردن و بچه 

ن  توکامالً سالم بوده و این توی پرونده ثبت شده، اما بعد از زایمان

چیزی ثبت نکردن. فکر کنم عجله داشتن و رفتن. احتمااًل وقتی برگردن 

 .گزارشکار میدن، نگران نباشید خانم ادیب

های پزشک حس خطر تمام وجودم را فرا گرفت، اما با شنیدن حرف 

 .یابدها می دانستم پروانه راهی برای فریب آنمی 

 :های پزشک گوش سپرد و بعد گفت رعنا با تعجب به حرف

 ام مشکلی پیش اومده؟گید شاید واقعاً از قبل برای بچهیعنی می -
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 .ای باال انداختپزشک شانه 

ی دکتر ترکاشوند هست،  ها دیگه به عهده مطمئن نیستم! تشخیص این -

 .اگر موافق باشید من با ایشون صحبت کنم

هایم را در زیر ملحفه بردم شد، دست هایم به وضوح دیده میلرزش دست

رج شد، قلبم  خا اتاق ا لرزشش معلوم نباشد. چند دقیقه بعد پزشک از ت

کوفت، پرستار را صدا زدم. همان پرستار، دختری ام میوار به سینه دیوانه

 :که جدیداً فهمیده بودم شراره نام دارد وارد اتاق شد. نالیدم

خانم پرستار، اگر میشه دکتر ترکاشوند رو صدا بزنید، من یک مشکلی  -

 .ارم باید بیان معاینه کنند

گویی قضیه را فهمیده بود که سری تکان داد و از اتاق خارج شد، پروین 

 .خانم به سمتم آمد

 .رسهتو خوبی دختر؟ مشکلی نداری؟ نگران نشو البرز تا فردا عصر می -

 گید مادرجون؟! خودش گفت میاد؟جدی می -

 .اش را سفت کردی روسری سری تکان داد و گره 

بله، درضمن بچت رو هم دیدیم، خیلی شبیه البرز بود، نوزاد چاق و  -

 .ای بودچله

جانی بر لبانم نشست. پروین خانم صدایش را پایین تر برد و لبخند کم 
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 :ادامه داد

 خوای چی بزاری؟ حاال اسمش رو می  -

 .اندکی فکر کردم، اما چیزی به ذهنم نرسید

منتظرم البرز بیاد با هم یک رسه، خودم اسم مناسبی به ذهنم نمی -

 .اسم انتخاب کنیم

 

سری تکان داد و دوباره به سمت رعنا رفت. فقط همین؟ حرف دیگری  

شان به سمت رعنا بود.  شان بودم، اما مرکز توجهنداشت؟ من هم عروس

کشید. سعی کردم آتش حسادت لحظه به لحظه بیشتر در وجودم سر می 

ی تخت تکیه زدم و در انتظار میله   به هیچ چیز فکر نکنم. سرم را به

 .پروانه ماندم، چند دقیقه بعد صدای پروانه به گوش رسید

 ایران؟ حالت خوبه؟ مشکلی برات پیش اومده؟  -

 :کس نشنود رو به پروانه گفتمطوری که هیچ

 .تونم بگم، باید تنها باشیمجا نمیاین -

 :بعد بلند گفتم

هام دیگه من رو معاینه کنید، جای بخیه اگر میشه بریم تو یه اتاق  -

 .کنهخیلی درد می
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 .مهدوی، لطفاً یک ویلچر بیار تا ببرمش اتاق واسه معاینه -

رو رفت، سپس به اتاق شراره سری تکان داد و برای آوردن ویلچر به راه

آمد و ویلچر را کنار تخت گذاشت. با کمک پروانه بر روی ویلچر نشستم  

لچر را گرفت و به سمت اتاق معاینه هدایت کرد. وارد  ی ویو شراره دسته

اتاق شدیم، پروانه بر روی صندلی مشکی رنگ نشست و منتظر به من  

 .چشم دوخت

 شده؟ خب ایران، چی -

 .نفس عمیقی کشیدم و شروع کردم به حرف زدن

باهات صحبت کنه، جدیداً خیلی   خواد برای این پرونده این پزشکه می -

نده شده به گمونم شک کرده بهت. چون به رعنا گفت اگر پیگیر این پرو

موافق باشه پلیس خبر کنه رعنا هم موافقت کرد، پروانه هرچه زودتر یه 

شون از قبل مشکل ها رو متقاعد کنه بچهای پیدا کن که اینمسئله

 .داشته، پروندش هم اآلن دست همون پزشکه

 :فت پروانه از جا برخواست، به سمت شراره رفت و گ

 شراره، منظور ایران از پزشک کیه؟ -

ی  خانم ساالری، پزشک متخصص قلب رو میگن، انگار مشغول مطالعه -

 .اندمدارک همین پرونده 
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خیالی بر برخالف تفکرات من، پروانه اصالً نگران نشده بود، بلکه با بی 

 :اش نشست. با تعجب نگاهی به پروانه انداختمصندلی 

 ای نداری؟شوره ارهات چیه؟! چرا اصالً هیچ دلکپروانه، دلیل این -

راستش رو بخوای این دکتر ساالری رئیس بیمارستانه و تا چند روز   -

دیگه بازنشسته میشه و به جای اون قراره من رئیس بیمارستان بشم، 

 .نگران هیچی نباش ایران

ای کردم با ذوق از روی ویلچر بلند شدم که دردی در شکمم پیچید، ناله 

 :گفتم  و

موقع اگر از راست میگی پروانه؟! وای خداروشکر. ولی پروانه تا اون -

داره ها! ندیدی دیروز قضیه بویی ببرن چی؟ رعنا دست از سرت برنمی

ها دوبرابر  رسه دردسرزد؟ تا فردا عصر هم ارسالن میچه دادی می

 .میشه، ممکنه از بیمارستان شکایت کنن

 .سائل رو بسپار به خودممنگران هیچی نباش، این -

ی رحمی پروانه متعجب بودم، گویی آن پروانهخودم هم از این حجم بی 

ی سنگدل تبدیل شده بود. رحم و لطیف به یک موجود ناشناخته دل

 .هیچ نگفتم و از شراره خواستم دوباره مرا به جای قبلم بازگرداند
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رعنا در آن بود هدایت ویلچر را از اتاق خارج کرد و به سمت اتاقی که 

 :کرد. قبل از رسیدن به اتاق گفتم 

 سر بچه رو ببینم؟ شراره، میشه قبل از رفتن به این اتاق یه -

شراره هیچ نگفت و سری تکان داد، ویلچر را به جلو حرکت داد و بعد در 

روِ سمت راست پیچید، جلوی اتاقی توقف کرد. بر روی درب اتاق راه

خواست با ویلچر وارد  شراره می "اتاق نوزادان"بود  برچسبی زده و نوشته 

  :اتاق شود که دستم را باال بردم

 .نه خودم میرم. ویلچر رو نبر داخل -

آرام وارد اتاق شدم.   -از جا بلند شدم و دستم را به دیوار گرفتم، آرام

های کوچکی که در چند کرد، با دیدن نوزادشراره پشت سرم حرکت می 

زده شدم، قسمتی از اتاق تمام نوزادان دختر بودند ذوق ردیف خوابیده

بودند و قسمت دیگر تمام نوزادان پسر، به سمت نوزادان پسر رفتم، از 

توانستم تشخیص دهم کدام نوزاد از آن من شده  ها نمیبین تعداد آن

 .است که شراره صدایم زد

 .خانم نظری، اون نوزاد شماست -

ای دراز شده بود نگاه  مت نوزاد چاق و چلهاش که به سبه انگشت اشاره 

های گون، چشمان مشکی و بینی و لب انداختم، نوزادی با پوست گندم 
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ی اول بدجور به دلم نشست.  کوچک بر روی تخت بود. مهرش در لحظه

ای قبل از کارم پشیمان بودم، اکنون بسیار به کارِ خود  حتی اگر دقیقه 

کوچکش نزدیک کردم.  م را به دست اکردم. انگشت اشاره افتخار می 

های انگشتم را غیرارادی در دستش گرفت، در آن لحظه تمام خوشی

ی عالم در دلم لبریز شد. لبخندی بر لبانم نقش بست. نگاهی به چهره

اش لبخندی زد که مرا به ذوق  معلوم نوزادم کردم، در خواب و بیداری 

، دستانم را گشودم و به خواست او را در آغوش بفشارمواداشت. دلم می 

نوزاد نزدیک شدم که صدای پرستاری که در اتاق مراقب بود مانع از 

 .ی کارم شدادامه

داشتن این نوزاد رو ندارید! ممکنه از  خانوم، شما اآلن توان نگه -

دستتون بیوفته یا مشکلی پیش بیاد، پس بهتره احتیاط کنیم و شما تا 

تون رو بیاریم توی خواستیم بچهمی وقتی مرخص نشدید بغلش نکنید! 

تون هستن که  اتاق که بهش شیر بدید اما خانم دکتر گفتن یکی تو اتاق

تون تا ی شما رو فعالً نیاریم پیش شون مُرده به دنیا اومده بهتره بچهبچه

 .ایشون هم اذیت نشن

سری تکان دادم، برای من که فرقی نداشت چون فردا شب مرخص 

نستم نوزادم را در آغوش بفشارم. دوباره بر روی ویلچر تواشدم و می می 
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نشستم و شراره راه خروج از اتاق را در پیش گرفت و مرا به اتاقی که 

رعنا در آن بود بازگرداند. به ساعت روی دیوار نگاهی انداختم، ساعت  

داد. گویی قرار بر این شده بود که انیس کنارمان یازده شب را نشان می 

گونه باید تا فردا شب  دانستم چهین خانم به خانه برود، نمیبماند و پرو

  پس  های او را تحمل کنم. به رعنا نگاهی انداختم، خواب بود،زخم زبان

اش سر نرود کنارم بیاید و که حوصلهیس به خاطر این ان دادم احتمال

زخم زبان بزند به همین خاطر چشمانم را بستم و محلفه را تا گردنم 

کم چشمانم گرم شدند و به خواب رفتم. صبح باز همان   -کمکشاندم.  

های رعنا یک طرف، زخم ها و اشکآش بود و همان کاسه! شیون 

های انیس به من یک طرف، دیگر طاقت نداشتم. به ساعت روی  زبان

داد، از جا بلند  دیوار نگاهی انداختم، ساعت چهار بعد از ظهر را نشان می

پنجره رفتم و آن را گشودم تا اندکی هوای  شدم و با احتیاط به سمت

آزاد وارد اتاق شود. چشمانم را بستم و هوای پاک محوطه را با تمام 

هایم هدایت کردم. از بوی الکل و بیمارستان خسته  وجود به درون ریه

 :وهوای خود بودم که صدای رعنا در گوشم پیچید شده بودم! در حال

 !ایران پنجره رو ببند، سردمه -

شد، از اما هوا که سرد نبود. حتماً بدنش ضعیف شده بود که سردش می 
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وار انیس در پنجره فاصله گرفتم. خواستم آن را ببندم که صدای طعنه

 :گوشم پیچید

بندی زود باش! شنوی میگه سردشه؟ چرا با ناز پنجره رو میمگه نمی  -

دنیا اومده  چاره مُرده به ی این بیی خودت سالمه و بچهحاال که بچه

 !ی تو یکی رو ندارمبرای من پشت چشم نازک نکن که حوصله

 :رعنا ملحفه را بیشتر دور خودش پیچید و ناله کرد

چاره که تو انیس کافیه! تو خسته نشدی از زخم زبون زدن؟ این بی -

 .کنیی من مقصر نبوده که دق و دلیت رو سرش خالی می مرگِ بچه 

وجه از من دفاع ضایا من هستم به هیچدانست مقصر تمام قاگر می

کرد. هیچ نگفتم و سرم را با  کرد بلکه با انیس همکاری مینمی

 .شرمندگی پایین انداختم، پنجره را بستم و بر تختم دراز کشیدم

 .ای بعد تلفن انیس به صدا در آمد، تلفن را به گوشش نزدیک کردلحظه

  الو مامان. بله؟ -

 :دادمکثی کرد و ادامه 

چی؟! ارسالن و البرز برگشتن آقاجون همه چیز رو گفته بهشون؟ وای   -

 .باشه خدانگهدار  -کار کنیم؟ باشهاآلن چی
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 .تلفنش را در کیفش گذاشت و رو به من و رعنا کرد

مامان گفت ارسالن و البرز از سفر برگشتند و آقاجون همه چیز رو  -

رو شنیده قاطی کرده و بهشون گفته مادر جون گفت ارسالن وقتی خبر 

 .اآلن داره به همراه البرز به بیمارستان میاد

با شنیدن حرفی که انیس زد ضربان قلبم شدت گرفت. فاصله منزل 

ها از بیمارستان حدوداً پنج دقیقه بود، حدس زدم هر دویشان اآلن در  آن

ام  وجور کردم و روسری ی بیمارستان باشند، سریع خودم را جمعمحوطه

وشیدم. رعنا هم جانی در تنش نمانده بود، انیس به سمتش رفت و  را پ

شال را بر موهایش پوشانید. گویی هر دویمان منتظر دعوایی مفصل از 

رو اکو شد و در اتاق جانب ارسالن بودیم، صدای داد ارسالن در راه

پیچید. چشمانم را بر هم فشردم و لبم را گاز گرفتم. ارسالن با عجله 

 .شدوارد اتاق 

 .ها دروغ میگن تو راستش رو بگورعنا، بچم کجاست؟ این -

از  هایش یکی پس با شنیدن صدای ارسالن، بغض رعنا ترکید و اشک 

های  آمدند. با صدایی که از شدت دادهایش فرو میدیگری از گونه

 :دیروزش دورگه شده بود ناله کرد 
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  .ه کشتن دادنمون رو بها بچهمسئولیت هرچی میگن راسته، این بی  -

 .مانند ارسالن، در اتاق پیچید و باز صدای نعره 

اش از شدن خشم متورم شده بود و البرز سعی در آرام رگ پیشانی 

 .کردنش داشت

جا بیمارستانه! شاید اشتباهی شده بزار بریم داداش آروم باش، این -

 .بپرسیم از اطالعات بیمارستان، ببینیم چی میگن

اش نشان از ی قرمز شده ارسالن مهم نبود، چهره  اما گویی هیچ برای 

 :اش بود. داد زداز اندازه خشم بیش 

 فهمی؟چی میگی البرز؟ بچم مُرده می  -

دستش را مشت کرد و به سرعت بر میزی که رویش لوازم پزشکی قرار 

داشت کشید، تمام لوازم بر زمین ریختند و صدای بدی ایجاد کردند که  

م پزشکان و پرستاران وارد اتاق شوند. پزشکی که  باعث شد دوباره تما

 .ندارد جلو آمد وحسابیمعلوم بود اعصابی درست 
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جا بخش زنان هست شما با چه  کنید؟ اینکار می آقا معلوم هست چی  -

ای وارد شدید؟ حقتونه همین اآلن شما رو تحویل حراست  اجازه

  !د بخش روانپزشکیرفتی بیمارستان بدم. انگار اشتباهی اومدید باید می 

  :رویش کوفت و نعره زدارسالن دستش را مشت کرد و به دیوار روبه

ی من رو کشتید! همش هم از گید؟ شماها بچه معلوم هست چی می  -

هایی مثل شماست که فقط بلدن طعنه بزنن، اگر  مسئولیتی آدمبی 

 .تون رو درست کنیدگید اول امنیت بیمارستانراست می 

 :شید و دوباره ادامه دادنفس عمیقی ک

کنم. همین اآلن  من این بیمارستان لعنتی رو روی سرتون خراب می  -

 .میرم کالنتری 

ای به نگهبان  ی پزشکان راه خروج را در پیش گرفت و تنه میان همهمه

 :که از اتاق خارج شود پروانه وارد اتاق شد و گفتحراست زد، قبل از این

 رستان رو گذاشتید روی سرتون؟ خبره؟ چرا بیماجا چهاین -

خواست دوباره داد بزند که البرز جلویش را گرفت و رو به  ارسالن می

 :پروانه گفت
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ی من توی این بیمارستان مُرده! ولی من فکر پروانه خانم، برادرزاده -

کنم اشتباهی شده باشه، چون پزشک گفته بوده بچه قبل از به دنیا 

 .اومدن کامالً سالم بوده

 .اش غریدهای کلید شده الن از الی دندانارس

ست،  ای! دست همشون با هم تو یه کاسه قدر سادهآخه داداش تو چه -

  . ...معلوم نیست پزشکن یا

 :صدای عصبانی پروانه حرفش را قطع کرد 

توهین نکن آقا! مشکلی داری برو اطالعاتِ بیمارستان مطرح کن. بهش   -

همسرتون بودم. موقع زایمان همسر شما رسیدگی میشه، من پزشک 

بندناف دور گلوی بچه پیچیده شده و بچه خفه شده. ما هم نتونستیم  

ها رو توی براش کاری بکنیم، من اون روز عجله داشتم نتونستم این

پرونده لحاظ کنم، شما وقتی از چیزی اطالع ندارید الزم نیست بیاید 

تون رو پرسیدید جوابودم میداد و هوار راه بندازید، یه کلمه از خ

 .دادممی 

 .ارسالن پوزخندی از سر خشم زد
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نوزاد مُرده به کالنتری و پلیس کشید،  ی آنچند روز گذشت، پرونده 

تر از آن بود که دم به تله بدهد پس مدارکی را مبنی بر  پروانه زرنگ

و  هایش ارائه داد و با پرستارانی که در اتاق عمل بودند تبانی کرد حرف

کار هم گویی در این های پروانه شهادت دادند. پروانهها نیز بر حرف آن

سازی کرده بود که هیچ تبحر داشت چون همه چیز را طوری صحنه

کار رد مدرکی که اثبات بر اشتباه کردن او باشد وجود نداشت؛ و با این

ی بیمارستانی که ریاستش را بر عهده داشت پاک آن اتهام را از سابقه

کرده بود. از سوی دیگر ارسالن هنوز هم دست از تالش نکشیده بود و 

ای ها بوده داشت اما به نتیجه که اشتباه از پزشکسعی در اثبات این

ی پروین خانم رفتیم، حال روحی نرسید. چند روز من و رعنا به خانه

که دست تنها بودم و تجربه رعنا بسیار بد بود. من هم به دلیل این

ی پروین خانم ماندم، هر ی از نوزاد را نداشتم چند روزی در خانهنگهدار

ای داشتیم، انیس بیشتر مواقع پیش رعنا بود و کدام از ما اتاق جداگانه 

چرخید و هرچه نیاز  داد و البرز همانند پروانه دورم میاش میداری دل

مان اسمی کرد. قرار بود امروز پدرِ البرز برای نوزادداشتم برایم فراهم می 

ی او انتخاب کند، البرز به احترام پدرش نامگذاری نوزاد را به عهده 

گذاشته بود، نوزاد را در آغوش گرفتم و با کمک البرز از اتاق خارج شدم  
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رو گذشتم. پروین خانم و همایون خان، پدر و مادر البرز و ارسالن و از راه

می بر روی مبل  ی سلطنتی وسط هال نشسته بودند. به آراها بر مبل 

ی سلطنتی نشستم و نگاهی به نوزادی که در آغوشم به خواب دونفره

رفته بود انداختم. البرز هم کنار پدرش جا خوش کرد. همایون خان 

 .ی مبل تکیه زد و به البرز اشاره کردعصایش را به دسته

 .رو بیار ببینمش البرز، بچه -

رفت و در دستان پدرش البرز به سمتم آمد و نوزاد را از آغوشم گ

گذاشت. پروین خانم کنار همایون خان نشسته بود، انگشتش را به 

ی لطیف نوزاد کشید و زیر لب ماشاهلل گفت. همایون خان نگاهی به  گونه 

 :ی معصوم نوزادم که در خواب بود کرد و گفتچهره

 .زاریم سپهراسمش رو می -

 .پروین خانم لبخندی زد

تون رو به خوشی بزرگ کنید و  نه، امیدوارم بچهسپهر به معنای آسما -

وقت گزندی بهش نرسه و  ی افتخارتون، الهی هیچتون بشه مایهبچه

 .سالمت باشه

  .من و البرز لبخندی زدیم و تشکر کردیم
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*** 

 زمانِ حال 

 "الهام "

عمویم همه چیز را در حضور همه حتی شراره تعریف کرد. اکنون زن

با ازدواج من و سپهر مخالفت کرده بود، چون همه فهمیده بودند چرا 

ای که همیشه من و سپهر خواهر و برادر همدیگر بودیم. برادر گمشده

 !شد، سپهر بودمان زده می حرفش در منزل 

زن عمویم آهی کشید و با چشمان لبالب از اشکش رو به مادر و پدرم 

 :کرد و گفت

کرد. رعنا ینی می ام سنگها از خیلی وقت پیش رو شونه حرفاین -

 .خانوم، آقا ارسالن حاللم کنید، خطا کردم. من رو ببخشید

به گریه افتاده بود، از شدت اشک نفسش بند آمده بود که عمو البرز به  

سمتش رفت و ماسک اکسیژن را بر صورتش گذاشت. شراره هم نادم و 

 .پشیمان سرش را پایین انداخت

خواستم حقیقت رو بهتون بگم! دورادور از  می من هم خیلی وقت پیش  -

دیدمشون و عذاب اومدم از دور میوقتی الهام و سپهر بچه بودن می 

کشیدم. دنبال موقعیت مناسبی بودم که همه چیز رو بگم بهتون، من  می 
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دست بودم، من فقط دلم برای ایران خانم سوخت اما از هم باهاشون هم 

 .کنم من رو ببخشیدتون میماسشما غافل شدم رعنا خانوم، الت

های  همه به گریه افتاده بودند. پدر و مادرم هنوز در شوک حرف

دانست چه بگوید، معذرت خواهی کند  عمویم بودند، عمو البرزم نمیزن

یا همسرش را مواخذه کند. در این مسئله او نه اطالعی داشت نه  

داشتم، اما از دخالتی، پس ترجیح داد سکوت کند. من هم حال درستی ن

ی تر از همه حالت سپهر بود، به نقطه ته دل خوشحال بودم. عجیب 

به او وارد  ی عصبی گفت. گویی حملهنامعلومی زل زده بود و هیچ نمی

شده بود، از ته دلم نگرانش بودم، از وقتی فهمیده بودم برادرم است آن 

ای انهحس تنفرم به یک باره پرکشیده بود و جایش را با حس خواهر

 .عوض کرده بود

عمویم رفت، جلویش ایستاد،  سپهر از جا برخواست، به سمت زن

 .عمویم از جا برخواست، سپهر در چشمانش زل زدزن

خاطر خودخواهی  کار کردی؟ تو من رو از خانوادم جدا کردی بهتو چی -

خودت؟ کاری کردی مادر و پدر واقعیم عذاب بکشن؟ تو یه آدم  
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خودت هیچی برات مهم نیست! دیگه حق نداری اسم  خودخواهی که جز

 .من رو بیاری خانم نظری 

نگریست! دلم برای عمویم با نفرت می ریخت، پدرم به زنمادرم اشک می

ها با پدرم سر جنگ داشتم اما هرچه هم  روزکه اینپدرم سوخت، با این

ت به عمویم تعریف کرده بود، دلم نسب بود پدرم بود. با قضایایی که زن

تر شده بود. به عمویم نگاهی انداختم، سرش را با پدرم هم نرم 

گفت، سپهر نگاهی به من  شرمندگی پایین انداخته بود و هچی نمی 

 .انداخت

تو خواهرمی! ازت متنفر بودم اما از وقتی فهمیدم خواهرمی دلم نرم  -

 شده. همیشه آرزو داشتم یک خواهر داشته باشم، انگار خدا حرف دلم رو

  !شنیده

مان فاصله بود، دستانش را برای به آغوش کشیدنم گشود، قدمی بین 

اش به جلو گذاشتم اما همان لحظه قدمی برای رفتن به آغوش برادرانه

سپهر بر زمین افتاد. کنارش زانو زدم، دستم را به سمت صورتش بردم و  

 .تندهایم یکی پس از دیگری راه خودشان را یافآرام بر آن کوفتم. اشک
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کنم بلندشو. داداش بلندشو، منم همیشه سپهر دادشی، خواهش می  -

دوست داشتم داداش بزرگ داشته باشم، حاال که پیدات کردم تنهام 

 .نزار

پدر و عمویم سعی کردند سپهر را بلند کنند و بر روی مبل بگذارند.  

رفت و آب بر  ی پسرش میصدقه مادرم کنارش نشست و زیر لب قربان

زده بود و  ی نامعلومی زل عمویم هم به نقطه پاشید. زنمی صورتش 

کس حال خوشی نداشت، تنها کسی که این میان  ریخت، هیچاشک می

اندکی برخود مسلط بود، شراره بود. شراره جلو آمد و سپهر را معاینه 

 .کرد

 .نگران نباشید، بهش فشار اومده قندش افتاده -

 :رو به من کرد و گفت

 .قند درست کن فاً سریع یک لیوان آبدخترم، لط -

سری تکان دادم و با سرعت به سمت آشپزخانه رفتم، لیوانی را پر از آب  

کردم و در قندان را باز کردم، چند قند در لیوان ریختم و قاشق شربت  

رو گذشتم و به  چرخاندم. با عجله از راهخوردی را به سرعت درونش می 

قند   رادرم نزدیک کردم، اندکی از آبهال رفتم. لیوان را به دهان ب
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 خورد، حالش اندکی بهتر شده بود. نگاهی به من انداخت و لبخند کم 

 .جانی بر لب نشاند. لیوان را از دستم گرفت و به مبل کنارش اشاره کرد

 .جا آبجیبشین این -

کنارش جا خوش کردم، آب قندش را تا آخر خورد و لیوان را بر میز 

 .جلو آمد و رو به سپهر کردگذاشت، شراره 

سپهر خان لطفاً من رو ببخش، من مجبور شدم همکاری کنم. اون  -

شون رو شنیدم، به  های ایران خانم و دخترخالهلحظه از شانس بدم حرف

 .خدا مجبور شدم

 .سپهر سری تکان داد

شما گناهی ندارید، نگران نباشید شما رو بخشیدم، نگاه اصلی به پای  -

گیرم چه دلشونه، بعداً تصمیم می ی سنگو اون دخترخاله خانم نظری 

 .کنم باهاشون

اشک شوق در چشمان شراره پدیدار شدو رو به پدر و مادرم کرد و از  

ها هم حاللیت طلبید، هر دو حاللش کرده بودند. خداحافظی کرد و  آن
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راه خروج را در پیش گرفت. سپهر از جا برخواست و رو به عمو و 

 .کردعمویم زن

مونم، عمو جان اگر میشه لوازم من رو بیارید جا می من از امشب همین -

 .برام

گفت عمو! از این پس دیگر او برادر من بود. عمو البرز بغض به پدرش می 

 .کرد

پسرم، من که توی این قضایا تقصیری نداشتم. به خدا تا چند دقیقه   -

اومدی سعی کردم  دونستم، از وقتی به دنیاپیش مثل خودت هیچی نمی 

پدر خوبی برات باشم. هرچی بخوای رو برات فراهم کنم که هیچ  

وقت محبت خودم رو از تو دریغ حسرتی تو زندگیت نداشته باشی؛ هیچ

ام به تو کنم! درسته پدر واقعیت نبودم ولی حس پدرانه نکردم و نمی

و وقت از بین نمیره. یک خواهش ازت دارم، لطفاً دیگه به من نگ هیچ

 .عمو! پدر صدام کن مثل قبل

ی پدر از زبان سپهر بود، وقتی دید سپهر حرفی  در انتظار شنیدن کلمه

هایی که هنوز از دیدگانش فرو نریخته بود را پاک کرد و زند، اشک نمی
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به سمت راه خروجی رفت، هنوز قدمش را از در خارج نکرده بود که 

 .شود کوبصدای سپهر باعث شد پاهایش به زمین میخ 

 !پدر -

کلمه دیگر کنترلی بر رفتارش نداشت، شتابان به  عمو البرز با شنیدن این

 .سمت سپهر دوید و او را در آغوش کشید

عمو که  دیگر، عمو البرز به سمت زن دقایقی پس از صحبت کردن با یک

هنوز در شوک بود رفت و با لحن سردی صدایش زد. اما هنگامی که دید 

عمو تکانی  دهد، دستی جلوی صورتش تکان داد، پلک زننمی پاسخی 

اش سرازیر شد. به سمت هایش بر گونه خورد و پس از آن دوباره اشک

 :جانش آستین لباس سپهر را گرفت و نالید سپهر رفت، با دستان بی 

سپهرم، پسرم تو که طاقت دوری من رو نداشتی! تو بهم قول دادی   -

پسرم درسته خطا کردم ولی من از امانت رعنا   ولم نکنی و پیشم بمونی.

مراقبت کردم، نزاشتم اتفاقی براش بیوفته. منتی هم سر تو نیست! اما  

 .میرممن بدون تو می 

سپهر که نفس عمیقی کشید تا بر خود تسلط داشته باشد، معلوم بود 

عمویم نزند. پس از اندکی   کند تا حرف بدی به زنخود را کنترل می
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 :به سخن گشوددرنگ لب 

خانم نظری، درسته من به شما قول دادم کنارتون بمونم اما اون برای   -

دونستم همچین کار زمانی بود که مادرم بودید. برای زمانی که نمی 

ای کردید با خانوادم. نمیگم در حقم ظلم کردید، ولی واقعاً رحمانهبی 

ید برگردم به کارتون خیلی غیرانسانی بوده. از من انتظار نداشته باش 

خونه و شما رو مثل مادر خودم بدونم، همین که با خودم کنار بیام  اون

 !ببخشمتون باید خداروشکر کنید

جانش را از آستین لباس سپهر گرفت و سرش را با  عمو دستان بیزن

شرمندگی پایین انداخت، صدای عمو درون هال پیچید. گویی رفتار عمو 

 سوزی سوخت، اما دل دلم برایش می  عمو سرد شده بود. نیز با زن

ای نداشت، کاری که کرده بود همانند بذری بود که خودش کاشته  فایده

دستانش در کس به جز خودش و همو حاصلش را درو کرده بود. هیچ

سوزی این اتفاق مقصر نبودند اما هرکس هم که بود به حال زارش دل

گرفت و از هال گذشت. عمو ناامید راه خروج را در پیش کرد. زنمی 

مان عمویم با شرمساری خداحافظی کرد و به همراه همسرش از منزل

 .خارج شد. مادرم از جا برخواست با ذوق رو به سپهر کرد

 .ست! خدایا شکرتباورم نمیشه پسرم زنده  -
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تر از همه مادرم به سمت سپهر رفت، چیزی نظرم را جلب کرد، عجیب 

ای به زبان نیاورده بود. به ا انتها حتی کلمهآن بود که پدرم از ابتدا ت

ی نامعلومی زل زده و در فکر فرو رفته بود. با من زیاد بد کرده بود  نقطه 

اما با شنیدن این داستان او را بخشیده بودم، به سمتش رفتم و دستی بر  

 .اش نهادم. صدایش زدمشانه 

 .بابا -

ت. دوباره صدایش  نگاهی به من انداخت، خجل سرش را به زیر انداخ

زدم که سرش را باال آورد، پشیمانی در چشمان به رنگ شبش موج 

جانی بر لبانم نشاندم و منتظر توضیحی از جانب پدرم  زد. لبخند کم می 

 .شدم

خواستم چه خبطی کنم! خدا دخترم من رو ببخش. تازه فهمیدم می  -

 رو اداشم د زن دست عقد برگزار نشد، خدا رو شکر که رو شکر که اون

 هم من  اومده، بند  زبونم. کردن خیانت بهمون هاآدم  تریننزدیک شد،

مُرده   کردممی  فکر که پسری  سال  هفت و بیست از  بعد نمیشه باورم

 .زنده است

دست پدرم را در دستانم گرفتم، یک دست او با دو دستان من برابر بود،  

کنترل کردم. لبم را ام گرفته بود ولی خودم را در این شرایط خنده 



 

 

 WWW.98IA3.IR 289 کاربر نودهشتیا   اسماء نادری   –   مدار جبر 
 ممم 

 :گزیدم و گفتم 

تونه کردید برادرزادهاست! ببینیدش، اونی که فکر می  بابا، پسرتون زنده  -

شده پسرتون. شما از وقتی فهمیدید پسرتونه سمتش نرفتید، بغلش  

 نکردید. به نظرتون اآلن وقتش نیست یک دل سیر ابراز دلتنگی کنید؟ 

 :خند تلخی بر لب نشاند و گفت ام انداخت، لبپدرم نگاهی به چهره 

 !دخترم، من به تو بد کردم. حاللم کن -

 .چشمانم را درحدقه چرخاندم و رو به پدرم کردم

 .این چه حرفیه بابا؟ هرچی بوده گذشته شما دیگه بهش فکر نکنید -

 :به سپهر و مادرم اشاره کردم

 .بدوئید که از قافله عقب نمونید -

ه سمت سپهر و مادرم برداشت، سپهر  پدر از جا برخواست. قدمی ب

جانی زد، من هم متقابالً لبخندی  نگاهی به من انداخت و لبخند کم 

زدم. سپهر جلو آمد و پدرم را در آغوش کشاند، محکم و مردانه همدیگر 

خواستم این لحظه را از دست دهم اما سه را در آغوش فشردند، نمی 

در اتاق منتظر خبرها بودند.   موجود کنجکاوی به نام سحر و آرام و مریم

اند؛ اما  دانستم تحمل صبر کردن ندارند و از پشت در فالگوش ایستادهمی 
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کردند که پیششان بروم و  در را تا نصفه باز کرده بودند و به من اشاره می 

همه چیز را دوباره توضیح دهم. راه اتاق مهمان را در پیش گرفتم و وارد  

ای باال ی به من نگریسته بودند. شانه اتاق شدم، هر سه با کنجکاو

 رنگ رفتم، هرسه همانند بچههای زرشکیانداختم و به سمت مبل 

سرم صف آیند پشت هایی که پشت مادر خود به حرکت در می اردک

جا خوش کردند، ابتدا سحر لب به سخن  کشیده و به همراه من بر مبل 

 :گشود

  شد؟الهام چی -

مبل را به دست گرفتم و به سمت سحر پرتاب   دارهای گلیکی از کوسن 

خیال  کردم، به صورتش برخورد کرد و اندکی به عقب رفت کوسن را بی

بر زمین انداخت و با کنجکاوی به من زل زد. ابرویی باال انداختم و  

 :گفتم 

 پرسی؟تو که پشت در همه چیز رو شنیدی، پس چرا می -

 .لبخند دندان نمایی زد

 .خوام مطمئن بشم که راست بوده یا نهم اآلن می خب من که شنید -

جانی بر لبانش   قبل از پاسخ گفتن نگاهی به مریم انداختم، لبخند کم 

 .نقش بسته بود و در خیاالت خود غرق شده بود
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آرام هم همانند سحر، منتظر به خبرهای داغی که برایشان دسته دوم  

کان دادم، گویی بود به من نگریسته بود. دستی جلوی صورت مریم ت

کرد. مطمئناً  ای نداشت چون او هنوز در عالم رویاهایش سیر می فایده

حال که فهمیده بود سپهر برادرم است و حتی احتمال ازدواج من و او به 

کرد. دستم را بلند  صفر رسیده بود غرق در خوشی به رویاهایش فکر می 

 .اش زدم که به با هراس خود آمدکردم و بر شانه 

 .شده؟ الهام تویی؟ من رو ترسوندی ؟ چیها -

 .بله منم مریم خانوم، تو که توی خیاالتت غرق شدی  -

 :مانندی گفت سحر با لحن طعنه

 .هاش رو هم توی خیاالتش عروس کردهفکر کنم نوه  -

سپس سحر و آرام خندیدند، مریم هم از خجالت صورتش به قرمزی 

ها انداختم و سری از آنگروید و سرش را پایین انداخت. نگاهی به 

های سحر شده بود، دست شیطنت تأسف تکان دادم. آرام که گویی هم

 :هایش را لوچ کرد و رو به مریم گفتچشم

خوایم واسه داداش الهام مریم، برو به پدر و مادرت زنگ بزن بگو می  -

 .تون بشیم به منظور خواستگاری مزاحم

بیش از قبل در شرم خود غرق شد.  خواستگاری را به عمد کشاند و مریم 



 

 

 WWW.98IA3.IR 292 کاربر نودهشتیا   اسماء نادری   –   مدار جبر 
 ممم 

ای به آرام رفت. آرام و سحر هم از فرصت  لبش را گزید و چشم غره

کردم پیش آمده استفاده کرده و هردو کِل کشیدند هرچه اشاره می 

شنیدند که سپهر سراسیمه وارد اتاق مهمان ساکت باشد انگار هیچ نمی

ریم متمرکز شد اما شد، نگاهی به سرتاسر اتاق انداخت و سپهر روی م

 .سریع نگاهش را از مریم گرفت و به زیر انداخت

 کشید؟ کی رو باز بدبخت کردید؟ خبره؟ چیزی شده؟ چرا کِل می چه -

 .ای به آرام و سحر رفتم و رو به سپهر کردمغره چشم

 .ها باز جوگیر شدنهیچی نیست داداش، این -

 :وار گفتسپهر هم طعنه 

  !چل میشی هاوگرد مثل خودشون خلآبجی با این دوتا ن -

ی سپهر به آن دو  و ابرو باال انداختند. اشاره سحر و آرام به مریم چشم

  !بود نه به مریم

 :سپهر دوباره گفت

 .کشیدیدآخر نگفتید کی رو بدبخت کرده بودید که کِل می  -

با چشم و ابرو به آن دو سمبل شیطنت اشاره کردم هیچ نگویند، مریم 

هایش گزید. سحر چشمز خجالت وارفته بود و هر دقیقه لبش را می که ا

 :را به حالت شیطانی درآورد و گفت
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  . ...بستیم باداشتیم یک یخچال رو قرارداد می -

که حرفش تمام شود سراسیمه به سمتش خیز برداشتم و قبل از این

  .دستم را جلوی دهانش گرفتم

ست و صافم را به نمایش  دهای یکلبخندی زدم که ردیف دندان

گذاشت. سپهر مشکوک به منی که دستم را جلوی دهان سحر نگه  

کرد دستم را از روی  داشته بودم تا حرفی نزند و سحر که تقال می 

دهانش بردارد نگاه کرد. که حس کردم دردی درون دستم پیچید، آن را  

 :از روی دهان سحر برداشتم و نالیدم

  !آخ دستم -

کرد خودنمایی می های سحر بر آنم انداختم، جای دنداننگاهی به دست

 :و قرمزی محوی دور تا دورش را گرفته بود. اخم کردم رو به سحر گفتم 

ی وحشی ببین دستم رو به چه روزی انداختی؟ مگه هاری که  دختره -

  !فرهنگ؟گیری بی گاز می 

آرام   آرام مشغول فوت کردن دستم شدم تا شاید اندکی دردش -و آرام

اش رو ی همیشگیگیرد. سپهر تا صدای من را شنید جلو آمد، با جذبه

 :به سحر کرد و گفت
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 .کار کردی دست خواهرم رو؟ انگاری از باغ وحش فرار کردی چی -

دستمالی از جیبش خارج کرد و دست من را به دستش گرفت،  

رد  دانستم بسیار بر این مسائل حساس است. سحر ادای سپهر را در آومی 

 .و زبانش را تا ته برای حرص دادن سپهر خارج کرد

 ببینم یخچال خان، این خواهر ما از کِی شده خواهر شما؟ دزد شدید؟ -

 .کرد رو به سحر کردطور که به ورم دستم نگاه می سپهر همان 

رو بهتر از  شما که ماشاهلل مثل زالو به پشت در چسبیده بودید قضیه  -

 .زتون بعیدهما فهمیدید این سؤال ا

خیال سری تکان داد و بر مبل لم داد، مریم که همچنان سحر بی 

کشید در رویاهایش فرو رفته بود و لبخندی زده بود که خجالت می 

هایش مماس با گوشش شده بود. آرام و سحر پنهانی به مریم  انحنای لب

شان به هوا رفت. سپهر اشاره کردند و هر دو با هم صدای شلیک خنده 

اش گرفته  با دیدن مریم چشمانش برق زده بودند اما معلوم بود خنده که 

ای کردم که به آرامی و مردانه به تبسمی بسنده کرد. من هم خنده 

ناگهان درب باز شد و پدر و مادرم با خوشحالی وارد اتاق شدند. مادرم 

 :نگاه پر مهری به سپهر انداخت و سپس گفت
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یم یه چیزهایی برای اتاقت بگیریم. با  خوایم برسپهرجان مادر، ما می  -

ارسالن تصمیم گرفتیم اون اتاقی که کنار اتاق الهام هست رو قشنگ 

خوایم بریم فروشگاه دوست ارسالن سرویس تخت و برات بچینیم می 

 جور چیزها بگیریم. با ما میای یا نه؟ کمد و این

 :ی بشاش پدر و مادرم انداخت و گفتسپهر نگاهی به چهره

 .خوام به زحمت بیوفتیدای نبود ها، نمی ادرجان عجلهم -

 .پدرم جلو آمد و دست سپهر را در دستانش گرفت

 ی مایی. میای با ما یا نه؟زحمت چیه بابا؟ تو جگرگوشه -

 .سپهر به سرعت سری تکان داد

 .میام باهاتون -

هایشان حس کردم مرکز های پدر و مادرم و صحبت با شنیدن حرف 

سبت به من تغییر کرده است، همیشه تمام توجه آن دو بر شان نتوجه

من بود. با آمدن سپهر گویی من را از یاد برده بودند، اما من با تمام 

کردند فرزندی  کردم، بیست و هفت سال فکر میوجود درکشان می

باره این حقیقت شیرین را دریافتند. واقعاً برای هر چهار ندارند و به یک
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کس  سوخت، قطعاً هیچعمویم می بودم اما دلم برای زننفرمان خوشحال 

توانست احساس بدی که داشت را درک کند. آن سه راه خروج را در  نمی

پی گرفتند و ما هم تلویزیون را روشن کردیم و مشغول تماشای سریالی 

شدیم که هیچ از آن نفهمیدم، چون مریم در خیاالت خود غرق بود و 

ام سررفته بود،  خندیدند. حوصلهکردند و می ی پچ م -سحر و آرام هم پچ

هایم بر  ی مبل گذاشتم، چشمانم سنگین شدند و پلکسرم را روی دسته

خورد و آن هم افتادند که حس کردم چیزی جلوی چشمانم تکان می 

هم هیچ نبود جز مارمولک! چیزی که از کودکی تا کنون از آن به طرز 

یدم از شدت فشار عصبی و دوحشتناکی هراس داشتم و هرگاه می 

خورد! رفتم. اکنون مارمولک جلوی چشمانم تکان می اضطراب از حال می 

به سرعت از جا برخواستم و فریادی کشیدم موهایم را با دست پریشان 

ای حس کردم نفسم کردم که مبادا مارمولک درون آن باشد، لحظه می 

پالستیکی در بند آمد، سپس نگاهم به سمت آرام و سحر که مارمولک 

های آن دو و صدای سحر دست داشتند کشیده شد و بعد صدای خنده

 :گفتکه می 

 .قدر حال میده ترسوندنتالی چه -



 

 

 WWW.98IA3.IR 297 کاربر نودهشتیا   اسماء نادری   –   مدار جبر 
 ممم 

چرخید و سپس روی مبل افتادم اما ناگاه کل فضای اطراف دور سرم می

هوش نشدم، چون چشمانم باز بود و صدای اطراف را با وضوح  بی 

شد در تر میهول و وال نزدیک و نزدیکشنیدم. صدای آرام که با می 

 :گوشم پیچید

 .سحر خاک تو سرمون شد، الهام از حال رفت -

 :صدای نادم سحر هم درون گوشم پیچید

قند میارم   ترسه، اآلن براش آبدونستم در این حد میوای نمی -

 .احتمااًل فشارش افتاده

 .دویدمی  و سپس صدای پاهایش که به سمت آشپزخانه 

ای بعد آرام با لیوانی آب قند باالی سرم پدیدار شد، به آرامی  دقیقه 

ی خشکم را جال ای از آن حنجرهلیوان را به دهانم نزدیک کرد، جرعه

ی سحر نشان از اضطرابش  ی رنگ پریدهداد. اندکی حالم بهتر شد، چهره 

مرا بفهمد،   تر احوالداد. قدمی جلوتر آمد و جلویم زانو زد تا دقیقمی 

 :دستان سردم را در دستان لرزانش گرفت. با پشیمانی نالید
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خواستم حالت بد بشه. فقط من و آرام خواستیم  الهام، به خدا نمی -

 .باهات شوخی کنیم چون زیادی تو خودت بودی، الهام من رو ببخش

حال همچین حالتی در  دار شده بود، تا به صدایش از شدت بغض خش 

ای کشاند، قطره هایش قلبم را به آتش میده بودم. اشکاش ندیچهره

اشک از چشمانش پایین آمد و بر دامن لباس صورتی رنگش افتاد، آرام  

نیز کنارم نشست. سرش را تکان داد و صورتش را به سمت من چرخاند.  

 :با ندامت گفت

 .راست میگه الهام، همش تقصیر ما بود که حالت بد شد -

شان را خراب کنم. ویشان زار بزنند، نخواستم حال کم مانده بود هر د

جانی زدم و ناگاه از جا برخواستم که سرم گیج رفت، دستم را   لبخند کم 

به دیوار کنارم گرفتم و از جا دست دیگرم را به پیشانی فشردم. آن دو 

نیز تا حال من را دیدند به سرعت از جا برخواستند که سرهایشان با 

طبعی فرو رفت. یکی بر  د، سحر باز هم در جلد شوخدیگر برخورد کریک

 .سر آرام کوباند
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ی هول، باز تو با من تصادف کردی؟ واسه خودت که توش  دختره -

فوالده فکر نکنم درد بگیره چون هیچ واکنشی نمیدی، ولی اینی که تو 

 .هست مغزه ها! سردرد گرفتم سر منه نخبه 

 .مالید آرام نیز دستش را به سر برد و سرش را

آخ چی میگی؟ من هم دردم اومد، تو سر خودت فوالده. تقصیر خودت   -

 .بود که تعادل نداری سرت رو کوبوندی به من

رفت، گویی سکوت و تأیید در منطقش معنایی  سحر هم از رو نمی

 .نداشت

 .ای من موندم اسم تو رو کی گذاشته آرام؟ اصالً آروم نیستی وحشی -

اش را مظلوم کرد و رو به من  اش را آویزان کرد، چهره لوچهآرام لب و 

 :گفت

 خوای یه چیزی بهش بگی؟ الهام ببین چی میگه بهم، نمی -

ای کردم، خوشحال بودم که از فکر حال من در آمده بودند.  تک خنده

 .دستم را از دیوار گرفتم و بینشان ایستادم
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کنید که چی؟ اصالً گش می بسه دعوا کردن، یه اتفاق ساده رو الکی بزر -

ها شام رو درست کنیم تا یخورده مشغول بیاین تا اومدن مامانم این 

 .قدر به هم نپریدبشید این 

آرام مریم را صدا کرد اما اثری از مریم نبود، تازه متوجه شده بودیم 

ترسیدم اتفاقی برایش افتاده باشد، با نگرانی مریم روی مبل نیست! می 

 .مبه سمت هال رفت 

 .جا نیست؟ نگرانشمها مریم از کِی اینبچه -

 :رفت گفت ها باال می خیالی از پلهطور که با بی سحر همان

ی شوم مارمولک رو بکشیم از اتاق رفت که ما اون نقشهقبل از این -

قدر طول  بیرون، گفت میره دستشویی ولی انگاری رفته حموم که این

 .رفته یا نه ی باال کشیده. من میرم ببینم طبقه 

ها باال رفت، آرام هم به  اش کرد و از پلهمزه بی ِ ای از شوخیخندهتک

 .ی پایین سر زد و ناامید به سمتم آمدهای طبقهاتاق

 !الهام، مریم نیست -
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ای آب در کویر لبم را گزیدم و مریم را صدا زدم، اما گویی همانند قطره 

 .باره در دل زمین فرو رفته بودبه یک

 تونه رفته باشه؟ حیاط رو گشتی؟ یعنی کجا می  -

 .جا رو نگشتمنه اون -

 .با اضطراب دمپایی کنار در را پوشیدم و رو به آرام کردم

 .گردمتو برو حیاط پشتی رو بگرد، من هم میرم این جلو رو می -

سری به معنای موافقت تکان داد و راه حیاط خلوت را در پیش گرفت،  

الی درختان باغ عبور کردم و به قسمت  به م، از ال قدمی به جلو برداشت

پچ چیزی  -درب منزل رسیدم. هنوز جلوتر نرفته بودم که صدای پچ

ی وسط حیاط  فلک کشیده نظرم را جلب کرد، پشت درخت کاج سربه 

ایستادم، مریم کنار درب توالت حیاط ایستاده بود، درست در قسمتی که  

ای دید مناسبی  ند و از هر زاویهها دیوار را احاطه کرده بودپیچک

تر ببینم، مریم باز نگه داشتم تا بتوانم دقیق هایم را نیمه نداشت. چشم

 .کردپچ می  -تلفنی در دست داشت و به آرامی پچ
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رسید. آدم ی کم به گوش می اش از این فاصلهصدای تحلیل رفته

بسیار عجیب به نظر  های مریم گری نبودم اما چندی بود که رفتار دخالت

رسید، سرم را به عقب چرخاندم که سحر را دیدم، گویی از پنهان می 

شدن من پشت درخت از همه چیز بو برده بود. سرم را به سمت مریم 

گوید اما با شنیدن چند چرخاندم، حدس زده بودم با سپهر سخن می 

 .هایش استدالل خود را در ذهن رد کردمکلمه از صحبت

تونم همچین کاری بکنم، همینی که د خانوم؟ من نمیگیچی می -

گفتم. مامانم هم هرچی گفته اشتباه کرده، اگر حق به گردن مامانم  

  . ....تونم رادارید از خودش بگیرید. من نمی 

هنوز سخنش را به اتمام نرسانده بود که آرام همانند کانگورو از حیاط 

که آرام نظرش به آن زد پشت بیرون پرید، سحر از بالکن سوت می 

های مکرر سمت جلب شود و ما را رسوا نکند اما آرام به صدای سوت

 .سحر توجهی نکرد، به سرعت جلو آمد و داد زد

 .الهام، گشتم نبود نگرد نیست -

فشردم ام میام را بر بینی دستم را به سر کوباندم، هرچه انگشت اشاره 

اش کج تر از آن بود که ری گرفت، گویی دوهزاآرام مضمون کارم را نمی
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چیزی بفهمد. مریم تا صدای آرام را شنید به سرعت تلفن همراهش را 

در جیبش انداخت، رنگ از رخش پریده بود. آرام نیز به سمتم آمد و 

 :گفت

 جا قایم شدی؟الهام چرا این -

تر شد، باز دستم را بر پیشانی کوباندم. مریم که بود خرابکار از آن

و از فضای سبز کنار توالت گذشت. ناگاه چیزی زیر پایم جلوتر آمد 

خودنمایی کرد، شلنگ آب بود. آن را به دست گرفتم و لبخند  

 .ای زدم. مریم جلو آمدمصنوعی 

 ها؟چیزی شده بچه -

 .دادمها آب مینه عزیزم، داشتم به گل  -

 :ای کرد و گفتآرام گیج شده بود به شلنگ اشاره 

زنه بیرون؟ بعدش هم، مگه تو نرفته بودی پس چرا آب ازش نمی -

 دنبال مریم بگردی؟ 

 .لحظه شانس با من یار نبود اما دست و پایم را گم نکردمگویی آن
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ها خب آره، حیاط رو گشتم دیدم مریم نیست، بعد دیدم این گل -

 .پژمرده شدن شلنگ رو برداشتم بهشون آب بدم، یکهو آب قطع شد

د اما تلفن همراهش زنگ خورد و فرصت  خواست چیزی بگویمریم می 

ای زد و با دستان لرزان تلفن  سخن گفتن را از او گرفت. لبخند مصنوعی 

اش کرد و عالمت  همراهش را از جیبش خارج کرد. نگاهی به صفحه 

 .قطع را فشرد

 .زنممامانم بود، بعداً باهاش حرف می -

د نبود، ذات پاکی  گوید، این دختر دروغ گفتن هم بلمعلوم بود دروغ می 

ها رفتارش عجیب شده بود. راه رفتن به  روز دانستم چرا اینداشت نمی

 .عمارت را در پیش گرفتیم، آرام رو به مریم کرد

مریم ما نگرانت شدیم، کجا بودی تو؟ حدود نیم ساعت بود غیب شده   -

 بودی. ما هم درگیر الهام بودیم چون غش کرده بود، تو حالت خوبه؟

 .ر تکان دادمریم س

خورده معدم به هم ریخته بود به خاطر همین حالم به هم  آره خوبم، یه -

 .بازهقدر دلقدر قشنگه، چه جا چهخورد چیزی نیست، راستی فضای این
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هایش را تأیید خواست بحث را عوض کند، آرام نیز حرفمعلوم بود می 

رد هال شدیم. انگیزمان تمجید کرد. واکرد و اندکی از حیاط زیبا و دل 

ی حال بدش به اتاق رفت تا استراحت کند، ما هم به مریم به بهانه 

ی باال رفتیم، تا وارد اتاق شدیم سحر به آرام نزدیک شد و یک طبقه 

خبر دست بر گردنی دیگر نثار گردنش کرد. آرام هم از همه جا بی پس

 .خواست سحر را بزند که با صدای من متوقف شدگردنش برد، می 

قدر شما ها به جون همدیگه میوفتید، آروم بگیرین بسه دیگه، چه -

 .ببینم چی به چیه

هیچ نگفتند و بر تخت خوابم نشستند، به سمت پنجره رفتم و پنجره را 

 .گشودم

 .نفس عمیقی کشیدم و به سمت هر دویشان برگشتم

زد، مکالمش هم خیلی مشکوک بود. سحر داشت با تلفن حرف می  -

یک چیزی این وسط باشه که ما ازش خبر نداشته باشیم،   زنمحدس می

این آرام هم که حواس نداره، هرچی بهش عالمت میدم ساکت باشه 

خواد از  پرید باال و پایین. نزاشت بفهمم مریم می مثل اسپندِ رو آتیش می 
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گفت  چی حرف بزنه، ولی هرچی بود مشکوک بود چون مریم می 

 .مکار رو انجام بدتونم ایننمی

 .سحر نیز زیر لب چیزی نثار آرام کرد

ور ولی انگار دیوونه شده  انگشتم له شد از بس سوت زدم که نری اون -

مون بمونی حسرت  ترسم رو دستبودی. چرا تو حواس نداری آخه؟ می 

 .مون بمونهعروسیت به دل 

ای نثار سحر کردم و  خور شده بود. چشم غرهآرام سر به زیر انداخت، دل

 .ای حرف زدم تا از دل آرام در بیاورملمهچند ک

از خداشون هم باشه، آرام به این خوشگلی و خانومی، تحصیل کرده و  -

 .دار و نجیب، اصالً هرکس باهاش زندگی کنه خوشبخت میشهخانواده

های گویی سخنانم تأثیر خود را گذاشته بودند، آرام لبخندی زد که چال

شدند. اما حرفی نزد. سحر خواست بحث را به اش نمایان بانمک گونه 

 .سوی دیگری بکشاند
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ها بگذریم، من میگم شاید مریم مشکلی داره یا پیشنهاد از این حرف -

کاری بهش شده که گفته انجام نمیدم، الهام نفهمیدی کی پشت تلفن  

 بود؟

 :ای باال انداختمشانه 

تونم گفت خانوم من نمی می دونم خانوم بود، چون هی نه، فقط می  -

کار رو انجام بدم بعدش هم گفت اگر حقی به گردن مادرم دارید از این

 .خودش بگیرید

ای سر از ماجرا در  همه در فکر فرو رفتیم، هر کدام سعی داشتیم به گونه 

که رازش را تا حدودی یافته بودیم در اتاق خبر از آنبیاورند اما مریم بی

هایمان کندیم و به آشپزخانه  . باألخره دل از حرفمشغول استراحت بود

های سحر و آرام غذا را درست  بازی ها و مسخرهرفتیم، با تمام شوخی

کردیم و در انتظار آمدن پدر و مادرم در هال نشستیم، سحر و آرام 

 هایشان را باز کرده بودند و مشغول درساندکی همانند انسان کتاب

دانستم فکرشان شان بسیار عجیب بود، می خواندن بودند، این سکوت

ای از آمار را برای سحر توضیح دادم و  مشغول کارهای مریم است، مسئله
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از جا برخواستم تا لیوانی چای برای همه بریزم که صدای درب اتاق آمد.  

 :مریم از خواب برخواسته بود. لبخندی زدم و گفتم 

اذیت شده غذای   مریم جان بهتری؟ واست سوپ درست کردم، معدت -

 .سبک بخوری بهتره

 .ای کشیدسری تکان و خمیازه 

 .بهترم عزیزم، خیلی ممنون به زحمت افتادی الهام جان -

به آشپزخانه رفتم، نگاهی به سوپ آبکی در قابلمه انداختم و سپس به  

هرکسی را  رنگ که دلی خوشهای سرخ شده ها و سیب زمینی کتلت 

ی شیطانی ما سه بود، مریم عاشق ز نقشه انداخت. این نیبه ضعف می 

رفت، برای مریم سوپ درست کرده کتلت بود، جانش برای کتلت در می

بودیم و گفته بودم باید غذای سبک بخورد. مریم به سمت مبل رفت و 

 .ها زدجا نشست، سحر هم به آشپزخانه آمد و ناخنکی به کتلت آن

اصالً، کسی که دروغ ی شومی کشیدم؟ حقشه کیف کردین چه نقشه  -

خورده  درد داشته بزار یه بگه بایدم چشمش بسوزه. الکی گفته معده 

 .چشمش بسوزه ما جلوش کتلت بخوریم
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 .لبخندم را کنترل کردم

 .شنوه آبرومون میرهسحر آروم حرف بزن، اآلن می  -

 :ای بر لب نشاند و گفت لبخند شیطانی 

ما شدند، مواظب باش این  یخچال خان با والدین گرامی هم تشریف فر -

ات نقشم رو خراب نکنه، اگر یخچالتون کتلت بهش تعارف داداشِ یخ زده

 .کَنَمکرد و نقشم خراب شد پوست تو رو می

 .گاز را خاموش کردم

زنی سحر، زنگ بزنم خاله حنانه بیاد تو رو ببره! سرم  خیلی حرف می -

 .خورده زبون به دهن بگیررفت بچه جان. یه

 .را در آورد و به هال رفتادایم 

به پدر و مادر و برادرم سالم کردیم. همگی بر مبل نشستند. پدرم لب به  

 :سخن گشود

 .کنن میارنگفتن تا فردا شب همه چیز رو بارِ کامیون می  -

 .سپهر با تبسمی مردانه رو به پدر کرد
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 .قدر زحمت الزم نبود پدرجاناین -

 :گفت ی سپهر گذاشت وپدر دستی بر شانه

خوام  ی منه پسرجان، بعد از این همه سال تو رو پیدا کردم، می وظیفه -

 .برات سنگ تموم بزارم

ای بر مادرم نیز سری به معنای موافقت تکان داد و لبخند مادرانه

دید، همانند کس من را در این میان نمیی سپهر پاشید. هیچچهره

کند. اما من از ی کودک خردسالی شده بودم که به برادرش حسادت م

کردم که شدم و خدا را شکر می خوشحالی پدر و مادرم خوشحال می 

خیال صحبت کردن ازدواج پر از اجبار حاصلی نیافت. همگی بی آن

شدند، سفره را چیدیم و همگی بر صندلی نشستیم؛ و حال سحر فقط  

منتظر آزار دادن مریم و خنک کردن دل خودش بود، سوپ را در کاسه  

 .و جلویش گذاشتکشید 

مریم جان تو معدت اذیت شده بهتره سوپ بخوری با ساالد چون  -

 .سبکه، کتلت برای معدت خوب نیست چون چرب و سنگینه

 .مادرم رو به مریم کرد با نگرانی در چشمان مشکینش زل زد
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 دخترم حالت خوبه؟ معدت مشکلی داره؟  -

 :مریم هم سر به زیر انداخت و با شرم نالید

 .خورده عصر حالم به هم خورد اآلن بهترمنه خاله، یه -

 .مادرم لبخند مهربانی زد

ها راست میگن، نباید غذای چرب بخوری توی این شرایط به بچه -

شاهلل بهتر که شدی خودم برات سازه حالت بدتر میشه. انمعدت نمی

 .کنمیک غذای خوشمزه درست می 

گفت، معلوم بود اگر تنهایش  مریم لبش را گاز گرفت و چشمی زیر لب 

ای دلم به حالش سوخت، شاید شود. لحظههایش روان میبگذاریم اشک

ای از کارم پشیمان شدم،  کردیم، لحظهمشکلی داشت. باید کمکش می 

هیچ نگفتم و مشغول خوردن غذا شدم. سحر هم لبخند بزرگی از  

خورد، یهایش بر لب نشانده بود و کتلت را با ولع فراوان مشیطانی 

ی زیادش ی فاصلهدستش را دراز کرد تا پارچ دوغ را بردارد که متوجه

 :شد، قصد داشت سپهر را صدا بزند که گفت

 یخچا... نه ببخشید یعنی آقا سپهر میشه پارچ دوغ رو بدید؟ -
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شد گویی اون  سپهر از خنده قرمز شد، هرگاه سحر میان همه ضایع می 

داشت و نخندید، پارچ را به سمت  نگه خوشحال بود. اما حرمت سفره را

 .سحر گرفت، سحر پارچ را برداشت و لیوانی دوغ ریخت

 :مادرم نگاه مشکوکی به سحر انداخت

 .خواستی بگیای میدخترم انگار یه چیز دیگه -

 .انداخت سحر هول شده نگاهی به سفره 

 .خواید بیارم از یخچالخواستم بگم اگر یخ می می -

عنای مخالفت تکان دادند و سحر نفس راحتی کشید.  همه سری به م

دیگر شستیم. این اولین شبی بود که ها را با یکشام را که خوردیم ظرف 

سپهر کنارمان بود، قطعاً پدر و مادرم امشب را با خیال راحت سر بر 

گذاشتند. از آرام شدن وضعیت خوشحال بودم، اما از طرفی  بالشت می 

ی باال ترساند. سپهر در اتاقی که در طبقه می  کارهای مشکوک مریم مرا

جا خوابید، مریم و آرام هم  بود و تا به اکنون خالی مانده بود رفت و آن

ی پایین خوابیدند. سحر هم همانند همیشه مزاحم اتاق من  اتاق طبقه 

ای یاد تلفن همراهم افتادم و به سمت کشو رفتم، آن را شد، برای لحظه

پاسخ  اش انداختم. یازده تماسِ بیو نگاهی به صفحهاز کشو خارج کردم 
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شوره در قلبم نفوذ کرد. رو به  ای دلاز دانیال بود. نگران شدم، لحظه

 :سحر گفتم 

 سحر، دانیال یازده بار تماس گرفته. یعنی اتفاقی افتاده؟ -

خیال کرد بی ی چراغ آباژور بازی می طور که با دکمهسحر همان

 .ای کشیدخمیازه

شناسم از بچگی کار بوده زنگ زده، من اون رو مینه بابا، حتماً بی -

 .توناومد در خونهباهاش بزرگ شدم. اگر اتفاقی افتاده بود می 

خواستم دانیال را از خواب بیدار کنم،  سری تکان دادم، دیروقت بود. نمی

 .هایم گذاشتم و خودم را به دست خواب سپردمسرپوشی بر نگرانی

ای سحر از خواب برخواستم. سرم را بلند کردم و چشمانم را  صبح باصد

 .مالیدم

 چته اول صبحی؟ -

 :به سمتم آمد و بر روی تخت نشست

خواد  گفت نگرانته مینصف شبی تو خواب بودی باز دانیال زنگ زد، می -

 .باهات حرف بزنه
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دونی حق داره، خیلی وقته حتی زنگ هم نزدم بهش. خودت که می -

ترسیدم بابام بفهمه ایی افتاد و چی به سرمون اومد، راستش می چه اتفاق

 .شهباز مشکلی 

 .سری با حالت سؤالی نگاهی به من انداخت

حاال که داداشت شده این پسره، دیگه که مشکلی سر راه نیست. بزار  -

خوای چاره مجنون شده می ی منم بیاد خواستگاری، بیاین پسرخاله

 کوه بِکَنه بعد جواب مثبت بدی؟ صبر کنی مثل فرهاد 

های سحر سری تکان دادم و دستم را به سمتش  خیال به گزاف بافی بی 

 .دراز کردم

 .گوشیم رو بده زنگ بزنم بهش -

خوان برن فیزیوتراپی واسه دست و پای دانیال،  نمیشه، دایان گفت می  -

 .جا نمیشه گوشی برد، ولی یه چیزهایی گفت که بهت بگماون

 :اال انداخت و با حالت شروری گفت ابرو ب

دونستی به هم خوردن عقد و داغ. ببینم، تو می  -خبر دارم برات داغِ -

 ها زیر سر کی بوده؟ اومدن اون خانومه و این اتفاق
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 .موهایم را پشت گوش دادم و سری به معنای نه تکان دادم

دانیال شک ای نرسیدم، به خیلی گشتم که پیدا کنم ولی به نتیجه -

 .قدر اتفاق پشت سر هم افتاد که نتونستم ازش بپرسم کردم ولی اون

آره کارِ دانیال و دایان بوده، این زنه شراره، به دانیال خبر داده بوده که   -

عقد توئه بعد دانیال تصادف کرده. دایان سعی کرده با شراره ارتباط 

ال عقد رو به هم  خواد یک کاری کنه دانیبگیره، بعد فهمیده شراره می 

بزنه و شراره فقط غیرمستقیم تو قضیه باشه، با هم صبحت کردن قرار 

 .شده شراره خودش اقدام کنه واسه گفتن حقیقت

 .از جا پریدم و نگاهی به سحر انداختم

 موقع دانیال مریض نبود؟ مگه دانیال و دایان ایران بودن؟ مگه اون -

ستن بیان ایران، اما دایان گفت از موقع دانیال مریض بود نتونآره، اون -

طریق تلفن با این خانومه صحبت کرده و راضیش کرده خودش بره جلو  

 .و حقیقت رو بگه. ولی گفت پرواز دارن فردا میان ایران

قدر سحر را فشردم به سمتش رفتم و او را با ذوق در آغوش گرفتم، آن 

 .که آخر نیشگونی از پهلویم گرفت باعث شد رهایش کنم



 

 

 WWW.98IA3.IR 316 کاربر نودهشتیا   اسماء نادری   –   مدار جبر 
 ممم 

 .آخ وحشی، محبت هم بهت نیومده -

اش را انجام داد. دست و صورتم را شستم و های بچگانه و باز هم رفتار 

ام از حد گذشته بود، از طرفی به  ی موهایم را شانه زدم. مشغولیت فکر

کردم، از طرفی به  ی دانیال و قضایای اتفاق افتاده فکر می مسئله

هایم که پنج روز دیگر شروع درسهای مریم و از سوی دیگر به رفتار

شوند. سعی کردم از فکر کردن دور باشم به همین دلیل از اتاق می 

آمدم که صدای سحر من را به خود آورد، ها پایین می بیرون رفتم، از پله

خورد. رفتارهایش همانند کودک بر روی نرده ها نشسته بود و سُر می 

 .فعال و تخس بودی بیش پنج ساله 

  !! چه خوبهیوهو -

ها پایین رفتم، اگر خاله حنانه  سری به معنای تأسف تکان دادم و از پله

بُرید. به سحر و  دید مطمئناً سرش را بیخ تا بیخ می این رفتارهایش را می

مریم و آرام پیشنهاد دادم که با هم بیرون برویم و حال و هوایی عوض 

اش اذیت گفت معده  کنیم، مریم در کمال حیرت پیشنهادم را رد کرد و 

کرد و  است و باید به پزشک مراجعه کند. بماند که سحر هم اذیتش می 

 :گفتمی 
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دونی که داداش این تحفه بگیم سپهرخان بیان مداوات کنن؟ می  -

ها شده که میگن الهی  گیره. ازون قضیه دکتره داره تخصصش رو هم می 

  !تب کنم شاید پرستارم تو باشی شده ها

سابی حرص خورد و بالشت را به سمت سحر پرتاب کرد. و مریم هم ح

اش برود، اما من شک داشتم که مریم به مطب پزشک برای درمان معده 

دانستم کارم با سحر و آرام تصمیم گرفتیم مریم را تعقیب کنیم. می 

ها حال روزام از بابت مریم بود که ایناست اما نگرانی  بسیار اشتباه 

  .بودم سر از کارش دربیاورم چون برایم عزیز بوددرستی نداشت، مجبور 

 :مریم آماده شده و از اتاق میهمان بیرون آمد، رو به هرسه مان گفت

 .ها؟ من دارم میرم ممکنه ظهر نباشمکاری ندارید بچه -

 .همگی سری به معنای مخالفت تکان دادند که رو به مریم کردم

 .نشی عزیزممریم جان مطب دکتر رو بلدی؟ یه وقت گم  -

 .ای به من زل زدی کیفش را فشرد و با لبخند مصنوعی دسته

بلدم، وقتی برای نوبت گرفتن تماس گرفتم باهاشون آدرس رو گرفتم   -

 .ازشون
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سری تکان دادم. صبر کردیم مریم از منزل بیرون رود. هرسه آماده شده  

او گرفته  از منزل بیرون رفتیم، سوئیچ ماشین سپهر را با هزار ترفند از 

ی رانندگی با ماشین عزیزتر از بودم با هزار نصیحت و سفارش اجازه

جانش را به من داد. در را باز کردم و از الی در نگاهی به فضای خارج از 

منزل انداختم، مریم سوار بر تاکسی شد و به سمت خیابان اصلی رفت،  

قبل از به سرعت از منزل بیرون آمدیم و سوار بر ماشین سپهر شدیم. 

مان که بین سحر و آرام بر سر صندلی کنار راننده دعوا شود و وقتاین

 :تلف شود گفتم

زنمتون که اسم من رو جوری میاگر دعوا کنید به جان خودم یک -

 .بشنوید بگرخید

شان کار کرد، فهمیدند بسیار در حرفم جدی هستم و از  دفعه عقلاین

د سر موافقت تکان دادند تا از  جایی که هر دو بسیار کنجکاو بودنآن

وبیش  وغریب پیش رویمان جا نمانند. رانندگی را کم های عجیبصحنه 

بلد بودم، اندکی هول شدم اما بعد بر خود مسلط شدم و از دور به 

تعقیب تاکسی زرد رنگ افتادم. در کمال تعجب تاکسی پیش رویمان از 
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صندلی جلو  جلوی مطب پزشک مورد نظر مریم گذشت. سحر مشتی به

 .زد

حدسم درست بود، مریم خانم ما رو قال گذاشته، اصالً حقش بود   -

 .ی من عملی شد دلم خنک شددیروز نقشه

آرام که بر صندلی کنار راننده نشسته بود سرش را به عقب چرخاند و 

 .اش را در هم کشاندچهره

کنی؟ کمرم رو شکوندی، مگه مرض داری کار می سحر داری چی -

 زنی؟ ی مشت م

سحر هیچ نگفت و چشمانش را لوچ کرد. نگاهم را تیز کردم و به تاکسی 

های معروف  ای پیچید و جلوی یکی از رستورانزل زدم. در کوچه

اصفهان توقف کرد، همگی متعجب به ماشین زل زده بودیم که مریم از  

 .آن پیاده شد. پوزخندی بر لبان آرام ایجاد شد

کردم چیزی ازم هاش بزرگ شدم، فکر نمیناسالمتی من از بچگی با -

 .خورم مخفی کنه، خیلی ازش دل

 :گیرِ آرام گفتتوجه به سخنان دل سحر بی 
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یعنی قضیه چیه؟ مگه برای معده درد میان رستوران که غذای سنگین   -

  بخورن؟ نکنه پای رقیب عشقی واسه یخچال خان اومده وسط؟

 .ندادم، ماشین را دوباره روشن کردمشان را پاسخ کدامسخنان هیچ

سحر و آرام، از جلوی رستوران رد میشم خیلی نامحسوس نگاه کنید   -

 .کنه، فقط به جانِ الهام ضایع بازی در نیارید کار می مریم داره چی

 .حرفم را تأیید کردند و از جلوی رستوران رد شدیم

رفتم، من بست بود می طور داشتم به سمت پایان کوچه که بن همین

شان قفل شده  حواسم به جلو بود هیچ ندیده بودم، اما گویی آن دو زبان

ی آرام نگاهی انداختم. رنگ پریده بست توقف کردم، به چهره بود، در بن 

تواند صحبت کند، آرام اش معلوم بود نمی در آمده و چشمان از حدقه

تم که به  کرد، نگاهی به سحر انداخهمیشه زود دست و پایش را گم می 

 .رو زل زده بودروبه

 شد سحر؟ کی کنارش بود؟چی -

 :سری سری تکان داد و خود را جلو کشاند. با لکنت نالید

 .ب...باورم... نمی...شه -
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 تون قفل شده؟ دیدید که زبون  مگه چی -

قدر غیر نفس عمیقی کشید و لب به سخن گشود، حرفی که زده بود آن

  .رت به خنده افتادمقابل باور بود که از شدت حی

کس هم  الهام، مریم با زن عموت سر یک میز نشسته بودن، هیچ -

 !کنارشون نبود

 .ای از حیرت کردمتک خنده

 .بینیسحر زمان رو بفهم! اآلن وقت شوخی نیست، شرایط رو که می -

 :نفس زنان نالید  - نفس

هام چشم به جان دایان که از یک دنیا برام عزیزتره راست میگم، به  -

 .اعتماد دارم

ای رنگش را که با گویی اکنون آرام نیز زبان گشوده بود، موهای قهوه 

 .لجبازی در صورتش افتاده بود پشت گوش برد

 .راست میگه، من هم دیدم، جلو نشسته بودن کامالً معلوم بود -

به دوستانم اطمینان داشتم اما باید مدرکی در دست داشتم که  

 .کنم ادعایشان را اثبات
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باور کردم، اما باید یک عکس ازشون بگیریم تا بعد مریم و زن عموم  -

 .شناسنتامون رو میشون رو انکار کنن. اما هر سه نتونن با هم بودن

هرسه با ناامیدی سری تکان دادیم، در فکر راهی برای ورود به 

رستوران بودیم. سکوت ماشین را فرا گرفته بود که با صدای جیغ  آن

 :زدخراش سحر که داد میگوش

 .یافتم! یافتم -

سکوت ماشین در هم شکست، هر دو به سحر نگاهی انداختیم و سری از  

 :تأسف تکان دادیم. آرام با شیطنت گفت

اش های بچگونه ی خوشگل سحر نیست با این اخالقچهرهحیف این -

رو به  چاره آقا دایان. راست میگن خدا همه چیزسازه، بی اصالً با هم نمی 

 .یکی نمیده

چرمش بود   ی سحر حال پوکر به خود گرفت و سپس کیف دستیچهره

های که در وسط شال سبز رنگ فرود آمد. صدای آخ آرام در میان سخن 

 .سرشار از حرص سحر پیچید

 .شنوی میگم یافتم، راه حل پیدا کردمنمی -
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پشت   ای سؤالی به او زل زده ایممکثی کرد، وقتی دید ما با چهره 

 .چشمی نازک کرد

که بیان بیرون باید بگم، الهام یادته من یک دوست  ها قبل از اینبچه -

 داشتم اسمش ماهرخ بود؟

 .سری تکان دادم که ادامه داد

 .کنهیک بار ازش شنیدم توی این رستوران کار می  -

 :برقی در چشمانمان پدیدار شد. با ذوق گفتم

 عموم عکس بگیره؟ مریم و زنخوای بهش بگی از یعنی می -

 .سری تکان داد

 .جا مشغول کار باشهالبته اگر هنوز هم همین  -

وقت را هدر نداد و با ماهرخ تماس گرفت. خوشبختانه هنوز هم در 

همان رستوران مشغول به کار بود. قبول کرد به ما کمک کند، سحر 

ی پیغامِ ای بعد صداعمویم را به او داد و دقیقهمشخصات مریم و زن

تلفن همراه مریم بلند شد. تلفنش را از روی صندلی چنگ زد، عکس را 

 .باز کرد و به سمتم گرفت



 

 

 WWW.98IA3.IR 324 کاربر نودهشتیا   اسماء نادری   –   مدار جبر 
 ممم 

تون رو تحویل بگیرین. رفته سمت تیم  بیا دوست عزیزتر از جون -

 .ی نمک نشناسدشمن، دختره

با تعجب به عکس زل زدم، گویی سخنانشان از جنس حقیقت بود چون  

 .ریم با وضوح تمام دیده میشدی زن عمویم و مچهره

 .ای هستسحر قضاوت نکن، شاید قضیه چیز دیگه -

 .تلفنش را در کیفش انداخت

خوای بگی رفته از تونه داشته باشه؟ اآلن میآخه چه دلیلی می  -

تر از این هم پیدا  عموت خواستگاری کنه واسه سپهر؟ دلیل مضخرفزن

 ت؟میشه مگه؟ اصالً مگه سپهر داداش تو نیس

ی ماشین را پایین  و از استدالل بسیار مضخرفش خندید، آرام شیشه

 .کشاند

ای وسط باشه. خب  وپرت نگو سحر، حق با الهامه شاید چیز دیگهچرت -

 .جا تموم شد، بریمکارِ ما این 

غرهای سحر هنوز   -میوه گرفتم، غربین راه برگشت به منزل برایشان آب

مان  شد. درب منزلجری کشانده میهم بر ذهن من و آرام همانند خن
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رسیدم، همگی از ماشین مشکی رنگ مدل باالی سپهر پیاده شدیم و به 

گیر بود، گویی حقیقت برایش تلخ سمت منزل رفتیم. آرام هنوز هم دل

 شان رفت و ما را از بند اسارت گزافهبود، سحر برای چند روز به خانه 

داری بدهم، نباید در م را دلهایش آزاد ساخت. تصمیم داشتم آراگویی

ماند، از طرفی برای برگشت دانیال ذوق داشتم. وارد منزل حالت میاین

و سپس عمارت شدیم. تاریکی کل عمارت را فرا گرفته بود. آرام متعجب  

 .نگاهی به من انداخت

 چرا کسی نیست؟ -

 ی شکالتی رنگ و نرمِشالم را از سر برداشتم و خود را بر روی کاناپه

 .هال رها کردم

که ی عمه انیس، اون هنوز از اینمامان و بابام و سپهر رفتن خونه  -

ها هم بگن،  سپهر برادر منه و پسرعموم نیست خبر ندارن، رفتن به اون

 .شهوقتشه عمه انیس هم از کار زشت زن عموم مطلع

سری تکان داد و کنارم جا خوش کرد، اندکی با هم سخن گفتیم و یادی  

شد و  زهای دانشگاه کردیم، چهار روز دیگر تعطیالت نوروز تمام میاز رو

 .رفتن ما به تهران قطعی بود
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 .عمارت عریض و طویل پیچیدصدای آیفون منزل در میان آن

ی آیفون تصویری کردم، رو را روشن کردم و نگاهی به صفحه چراغ راه

د را ی کلیی مریم در آن نمایان بود. پوزخندی زدم و دکمهچهره

 :فشردم. به سمت آرام رفتم و گفتم

خوام فعالً چیزی به روش بیارم! اول باید با داداشم حرف مریم بود! نمی  -

 .بزنم

 .سری تکان داد و به سرعت از جا برخواست

خوام باهاش چشم تو چشم بشم، ممکنه کنترل خودم رو از دست  نمی -

 .بدم همه چیز لو بره، بگو آرام خوابه

 .ادمسری تکان د

ی باالست اتاق برو تو اتاق من، چون ممکنه تو اتاق مهمون بیاد. طبقه  -

 .سومی

ها باال رفت و  سری تکان داد و دستش را به نرده گرفت، به سرعت از پله

  .دادصدای درب اتاق گواه از ورودش به اتاق می
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ها را روشن کردم، مریم وارد هال شد. گویی از جا بلند شدم و تمام چراغ

انتظار داشت با افراد زیادی مواجه شود اما وقتی تنها من را دید 

 .اش متعجب شدچهره

 کجان؟ سالم الهام، پس بقیه  -

سعی کردم پوزخندم را کم رنگ کنم تا همچنان فکر کند همه از رازش  

ی فهمید پدر و مادرم به همراه سپهر به خانهاطالع هستند. نباید می بی 

 !عمویم خبر دهدن بود به زن اند، ممکام رفتهعمه

شون کار داشت، آرام هم خسته بود  سالم عزیزم، سحر رفت خونه -

 .خوابید، پدر و مادرم با داداشم هم رفتن بیرون

 .سری تکان داد، از جا بلند شدم

 راستی مریم جون، دکتر رفتی؟ معدت مشکلش چی بود؟ -

اما تمرکزش را به از سؤال نامربوطم جا خورده بود، اندکی هول شد   

 .دست آورد

 .آره رفتم، نسخه نوشت رفتم داروخونه بگیرم داروخونه بسته بود -

 .به سمت آشپزخانه قدم برداشتم
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 !های اطراف شبانه روزی هستناما اکثر داروخونه -

 .او نیز به سمتم آمد و به دیوار تکیه زد

داشت جایی که من رفتم شبانه روزی نبود، دیگه معدم درد اون -

 .حوصله نداشتم باز بگردم

 .لیوانی چای برای خودم و مریم ریختم و لیوان چای را به سمتش گرفتم

 ناهار خوردی یا واست گرم کنم؟ -

 .لیوان را از دستم گرفت و بر روی صندلی نشست

 .نه مرسی، گرسنه نیستم -

هیچ نگفتم و مشغول نوشیدن چای شدیم، پس از خوردن چای مریم به  

یهمان رفت تا اندکی استراحت کند. من هم راه اتاقم را در پیش  اتاق م

گرفتم. در را که گشودم آرام را دیدم که بر روی تخت خواب خوابیده  

است. جلوتر رفتم و پتو را باالتر کشیدم، آباژور را روشن کردم و تلفنم را  

گرفتم. به سمت بالکن  از کیف خارج کردم. باید با دانیال تماسی می 

و در بالکن را گشودم، بر صندلی قرمز رنگی که در بالکن برای  رفتم
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مطالعه گذاشته بودم نشستم و انگشتم را بر اسم دانیال گذاشتم، پس از 

 :دو بوق جواب داد

 .ترین دختر دنیاسالم قشنگ -

گرفتم چه برسد به نجواهای زیبایش!  حتی از شنیدن صدایش گُر می 

 .کردممی  هایم حسرقصیدن خون را در گونه 

 سالم دانیال، خوبی؟ پات بهتره؟  -

 .ام افزود ای کرد که بر نگرانی سرفه

 آره عزیزم خوبم، تو خوبی خانوم؟ -

 .تلفن همراهم را با نگرانی در دست چرخاندم 

 سرفه کردی؟ مطمئنی خوبی؟ -

 .هایش از پشت تلفن برخواستصدای خنده

دا میام ایران شما رو زیارت  قدر نگرانی خانوم، بله مطمئنم خوبم. فرچه -

 .کنم بانومی 
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های آتش لبم را گزیدم و از جا بلند شدم، در آن هوای خنک گویی شعله

 .کشیددر قلبم زبانه می 

گردی، من چهار روز فقط  وای خداروشکر که حالت خوبه و داری برمی -

 .مونم، بعدش باید برم تهران برای دانشگاهاصفهان می 

کنم  ار روز از پدر گرامیت تو رو خواستگاری می منم توی همین چه -

 .الی خانوم

 .از حرفی که زد رعشه به جانم افتاد، دستم را به محافظ در گرفتم

خانوم کار شما بوده، البته خانومه فقط  سحر گفت که اومدن اون -

حقیقت رو گفته اما اگر تو و آقا دایان نبودید معلوم نبود چی به سرم 

دونم واکنش  ن نمیشه از من خواستگاری کنی، من نمی میاد. دانیال اآل 

ی سپهر شدن وقت مناسبی  پدرم چیه، بعدش هم اآلن همه درگیر قضیه 

مسئله نیست! از طرفی یک قضایای مشکوک برای مطرح کردن این

 .ای هم وجود دارهدیگه

دادم که یک بند خودم سخن  ی حرف زدن با او را نمیگویی اجازه

 .کردگفتم و او بدون قطع کردن سخنانم همه را با دقت گوش می می 
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 .شه کنیم قضیه آرومقبول دارم الهام، پس صبر می  -

 .لبخند بزرگی بر لبانم نقش بست

 .کنی دانیالخیلی ممنونم که درک می -

هایش دوباره به گوش رسید، پس از چند کالم هیچ نگفت و صدای خنده

کس از اوضاع منزل عمو البرز خبر کردم. هیچحرف دیگر تلفن را قطع 

وغریب بین عمو نداشت، کنجکاو بودم بدانم پس از این اتفاقات عجیب

البرز و زن عمو چه اتفاقی افتاده. شب پدر و مادر و سپهر به منزل آمدند  

ی عمه انیس و واکنشش  و همگی شام خوردیم. کسی صحبتی درباره 

زی نپرسیدم، تصمیم داشتم فردا  کرد به همین دلیل من هم چینمی

ی شک کردن به مریم تا همه چیز را با سپهر در میان بگذارم. از قضیه 

  !دانیال و آمدنش به ایران

  

هایم را شنیده بود که نصف شب، حدوداً گویی خدا صدای کنجکاوی 

چنان صدای بلندی داشت که  ساعت سه تلفن منزل به صدا در آمد. آن

استند، پدرم به سمت تلفن رفت. بین او و فرد همگی از خواب برخو
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ناشناس پشت تلفن سخنانی رد و بدل شد و سپس تلفن را قطع کرد، رو 

 :به سپهر کرد و گفت

دوست ایران خانم بود. گفت از وقتی همه قضیه رو فهمیدن همون روز   -

البرز وسایلش رو جمع کرده و رفته؛ ایران هم به هر دری زده که سپهر  

خوره بهش فشار اومده سکته  دونه، وقتی دیده به در بسته می رو برگر

 !کرده. اآلن بیمارستانه

تنها کسی که به سخنان پدرم واکنش داد مادرم بود، سپهر هیچ حرفی  

 .نزد

 .طورن؟ باید بریم بیمارستانای وای! اآلن چه -

 .پدرم پوزخند واضحی زد و رو به مادرم کرد

مون ون ما رو بیست و هفت سال از بچه معلوم هست چی میگی رعنا؟ ا -

  سوزونی؟محروم کرد تو باز براش دل می

 .آخه آقا البرز نیستن اون هم تنهاست -

 .پدرم با تحکم قدمی جلو آمد و رو به همه کرد
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کس حق نداره بره بیمارستان به جز سپهر، چون ایران خانم حق  هیچ -

 .ق نداره بره بیمارستانکس حکنم هیچمادری به گردنش داره، تاکید می

سخن اولش که گفت به هر دری زده فهمیدم  از تاکیدهای پدرم و آن

خواست مریم را جلوی همه رسوا داند. دلم میی مریم را نیز می قضیه 

شکست کنم. اما دوستم بود! نان و نمک خورده بودیم نباید نمکدان می 

دوست داشت.  کردم، سپهر هم او را اما من باید خود را کنترل می 

خواستم مریم را نزد سپهر بد جلوه دهم، اما گویی آرام فشار زیادی  نمی

را به خاطر پنهان کاری دوستی که از کودکی با هم بزرگ شده بودند  

 :متحمل بود. جلوی همه نالید

کنی؟ معلوم هست طرف کی هستی؟ مریم تو چه غلطی داری می -

ران خانم قرار داشتی! ما رو مریم تو امروز مطب دکتر نبودی تو با ای

خوام درموردت  دیوانه فرض کردی که هرچی بگی باورمون میشه؟ نمی

 .خورم، ترجیح میدم خودم قضیه رو توضیح بدی قضاوت کنم اما ازت دل

عمویم را که در  تلفنش را از جیبش خارج کرد و عکس مریم و زن

 .بودند را به مریم نشان داد رستوران با هم قرار داشته

 !بیا این هم مدرک -
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 .سپهر نگاهی به مریم انداخت، با عصبانیت غرید

خانم قرار  مریم خانم ایشون چی میگن؟ قضیه چیه؟ شما چرا با اون -

 .گذاشتین؟ باید بهم توضیح بدید

مریم دستش را به تاج مبل سلطنتی گرفت گویی جان به یک باره از 

و آب قند درست کردم.  بدنش رفته بود، به سرعت وارد آشپزخانه شدم

ای بعد که آرام مریم را بر روی مبل نشانده بود تا از حال نرود، دقیقه 

نشسته بودند و منتظر شنیدن  حال مریم بهتر شده بود همگی بر مبل 

ها را روشن کرده بودند و به تنها چیزی که سخنان مریم بودند. چراغ

ت. مریم لبش را گزید بامداد اس  کردند این بود که ساعت سه توجه نمی

دار شده  اش فرو نریزد، با صدایی که از بغض خش هایش از دیدهتا اشک

 .بود مشغول سخن گفتن شد

که خواست بگه، قبل از اینروزی که اون پرستار حقیقت رو می اون -

حرفی بزنه ایران خانم من رو کشوند یک گوشه و گفتن باهام حرف  

های دورشون محسوب میشم، اول لدارن. بهم گفتن من یکی از فامی 

وجو کردم دیدم راست میگن،  کنن اما بعد که پرسفکر کردم شوخی می 

بهم گفتن مادرت یک بدهی به من داره که بدهی مالی نیست، صحبت  
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آوردم اما بهم گفتن  هاشون سر در نمی یه عُمر بدهکاریه! دقیقاً از حرف

جوری  ه مریم بگو یک که با مادرم حرف زدن مادرم هم بهشون گفته ب 

اون بدهکاری رو باهات صاف کنه، مادرم بهش گفته بود اون حقی که به  

گردنش هست رو من باید ادا کنم. ایران خانم از اون روز پیگیر من شده  

ی آقا سپهر به من شدن و قبالً که بودن، گفته بودن که متوجه عالقه 

 .مورد باهاشون حرف زدنمادرشون بودن در این

ی ای به چهرهسخنی که گفته بود لب گزید سر به زیر انداخت، لحظه از 

کرد. ی نامعلومی خیره شده بود و فکر می سپهر نگاهی انداختم، به نقطه

جای سحر خالی بود که حقیقت را از زبان خودِ مریم بشنود. مریم ادامه 

 :داد

طور ایران خانم بهم گفتن هرطور شده سپهر رو بهشون برگردونم، این -

حساب میشن. اون روز هم که توی حیاط با تلفن صحبت  با مادرم بی 

ی همین  کردم الهام پشت درخت بود مطمئنم شنید! داشتم درباره می 

کنم، آقا زدم، بهشون گفتم من کاری نمی مسئله با ایران خانم حرف می 

سپهر خودشون آدم عاقلی هستن هرکاری به نظرشون درست میاد انجام 

کنم. بهشون گفتم حسابشون رو با مادرم صاف  دخالتی نمی میدن من 
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روز قراری که توی رستوران گذاشتیم هم همین حرف کنن نه من! اون

 .تونن روی من حساب کننشون کردم که نمی رو بهشون زدم و مطمئن 

  

ای اشک از  هایش سربه زیر انداخت، قطره مریم پس از اتمام سخن 

م دو طرفش نشستیم. آرام با ندامت سر چشمانش سرازیر شد، من و آرا

 .به زیر انداخت

 .کردم قضاوت  مریم من رو ببخش من زود -

 :مریم لبخند تلخی زد و گفت

نه تقصیر تو نیست آرام، من باید از همون اول قضیه رو بهتون   -

 .خواستم درگیر بشیدخاطر این بود که نمی  گفتم، اگر نگفتم به می 

ی میان او و سپهر  ی عالقهانداخت و ادامه نداد. دیگر قضیه سر به زیر 

برای همه روشن شده بود. از جا برخواست و با تکیه به دیوار قدم به  

سمت اتاق میهمان گذاشت، پدرم کالفه از جا بلند شد و انگشت اشاره و 

 .شصتش را بر شقیقه فشرد، گویی سردرد امانش را بریده بود
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جا باشه، باید  الی عموتون توی شمال! امیدوارم اونها من میرم ویبچه -

تونه تنها  جا کسی رو نداره نمی جا. زنش اینپیداش کنم و بیارمش این

تونه توی بیمارستان بمونه، دوست ایران خانم هم کار و زندگی داره نمی 

 .پیششون باشه

رفت، مادرم نیز پشت سرش  شان برای پوشیدن لباسپدرم به سمت اتاق

 .گفتهایی می ه راه افتاد و چیزب

 .ارسالن بزار من برم پیشش بمونم -

  .رو ایستاد و به چشمان مادرم زل زدپدرم در میان راه 

قدر هم نگران فهمی؟ من هرچهمون رو ازمون گرفت! می رعنا اون بچه -

جا باز داغ دل خودت و اون رو جا، اگر بری اونزارم بری اونباشم نمی 

 .یکنتازه می 

ای بعد به مادرم به دیوار تکیه زد و به فکر فرو رفت و پدرم نیز لحظه

 .سمت راه خروج قدم برداشت. صدای سپهر پدر را متوقف کرد

 .پدرجان بزارید من هم باهاتون بیام -

 .جانی زدپدرم سرش را تکان داد و رو به سپهر لبخند کم 
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 .ه بهترهجا بمون، یه مرد توی خونه باشنه پسرم شما این -

ی راه را هیچ حرف و سخنی حرف پدر را پذیرفت و پدر ادامهسپهر بی 

ای کز کرده بود و هیچ  در پیش گرفت و از عمارت خارج شد. آرام گوشه 

توانستم پشیمانی را در چشمانش ببینم. گویی از گفت، می نمی

هایی که به مریم زده بود عذاب وجدان گرفته بود. لیوانی آب به  تهمت

تش دادم و بر روی مبل جا خوش کردم، سرم را به تاج مبل تکیه دس

هم صدای مزاحم سپهر باعث   هایم بر هم نشست و باززدم که پلک

 .هایم شدی پلکفاصله

 الهام یه لحظه میای؟ -

کوسنِ مبل را از پایم پایین گذاشتم و ایستادم. سر به سمت سپهر  

تر رفتم و سرم را به نزدیک چرخاندم که با چشم اشاره کرد نزدیک شوم.

 .گوشش نزدیک کردم

جور که معلومه همه چی توی هم پیچیده، مریم خانوم هم  الهام این -

اومد. به دادش انگار حالش بده چون از اتاق مهمون صدای گریه می 

جا کز کردن، مامان هم سردردش شدید برسید. آرام خانوم هم که این 
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ع رو به تو بگم شاید بهتر بتونی کمک بود رفت بخوابه، گفتم این موضو

 .کنی

 :سر به معنای کنجکاوی چرخاندم و گفتم 

و روراست   چینی؟ خب رُکخوای بگی داداش؟ چرا مقدمه می چی می -

 حرفت رو بزن

 .چشمانش را در حدقه چرخاند و دستی به ته ریشش کشید

جا، بیا  باز شدی همون الهام تخس و فوضول، بزار باز دعوامون نشه این -

 .بریم تو اتاق همه چی رو میگم بهت

با کالفگی چنگی به موهای بلندم زدم و به سمت اتاقم رفتم، او هم  

 .پشت سرم به راه افتاد

درب اتاق را گشودم و وارد شدم. سپهر پشت سرم وارد اتاق شد و بر 

صندلی نشست من هم بر روی تخت خوابم نشستم و دستانم را زیر 

 .نتظر به سپهر خیره شدم، باألخره لب به سخن گشودام زدم و مچانه

قدر  ی من به مریم خبر دارید، یعنی ایندونم شما هم از عالقهالهام می -

 .ضایع بودم که فهمیدید
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 .اش کوباند که مرا به خنده وادار کرددستی بر پیشانی 

 :ای کردم و با کنایه گفتمتک خنده

مریم زل زده بودی فهمیدم قضیه  از همون روزی که جلوی خوابگاه به   -

 .از چه قراره

مسئله را بگویم اما  خواستم اینکه نمیلب به دندان گزیدم، با این 

ام غلبه کنجکاوی برای واکنش سپهر پس از شنیدن حرفم بر خواسته 

 :کرد و لب به سخن گشودم

خواست  زمان که من و شما قرار بود اجباری ازدواج کنیم می تازه، اون -

 .ی بیمارستان بندازه پایینعشق زیاد خودش رو از پنجرهاز 

ی تخت گرفتم و به پایین سوق  پوزخندی زدم و انگشتم را کنار لبه

 .دادم، همانند انسانی که بخواهد سقوط کند

برق تعجب در چشمان سپهر خودنمایی کرد، از جا برخواست و به سمتم  

 :آمد

  دوست داره؟جدی میگی؟! یعنی اون هم من رو  -

 :ابرویی باال انداختم و مانند کودکان الت گفتم
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 .خوای بدونی باید پنجاه بدی عمو اگه می -

ام را به هم زدم. سپهر بعد دستم را جلو بردم و انگشت شصت و اشاره 

 .کالفه پوفی کرد و چشمانش را محکم بر هم گذاشت

 .دونی این قضیه واسم خیلی مهمهالی لوس نشو، می  -

 .دست از مسخره بازی کشاندم و به حالت مشکوکی نگاهش کردم

خوای پا پیش بزاری واسه  ها یعنی چی؟ یعنی میاین سؤال -

 خواستگاری؟

جایی پرسیدم برای هیچ نگفت و سر به زیر انداخت، فهمیدم سؤال بی 

 .همین سکوت کردم که خودش لب به سخن گشود

میرم خواستگاریش، مریم  آره! قضیه آروم بشه همه چیز درست بشه -

ی زشتِ  جوره خودش رو ثابت کرد با جواب رد دادن به خواسته  همه

 !ایران خانم

ایران خانم را با تحکم گفت، باز هم در جواب سخنش سکوت را انتخاب 

کردم. سرم را بر بالشت گذاشتم و سعی کردم خواب را دوباره میهمان 

 .داشت چون باز حرفی زدحس را نچشمانم کنم، اما سپهر گویی این
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راستی الهام، دیروز وکیل پدربزرگ باهام تماس گرفت، انگار هرچی با   -

 .پدر و عمو تماس گرفته پاسخگو نبودن

 :با صدای خواب آلودم گفتم 

 گفت؟خب، چی می  -

که پاسخی دهد درب اتاق به صدا در آمد، صدای آرام از پشت قبل از این

 .رسیددر به گوش می 

 جان اجازه هست؟الهام  -

از جا بلند شدم و در را گشودم، با دیدن سپهر در اتاقم چنگی به شالش   

 :زد و بر روی سرش مرتب کرد. سپس رو به من کرد و گفت

الهام جان میشه امشب پیشت بخوابم؟ تو که در جریان قضیه هستی،   -

 .های مریم نگاه کنماصالً روم نمیشه تو چشم

م باز هم زبانِ سپهر که امروز وراج شده بود که حرفی بزن قبل از این

 .شروع به چرخیدن کرد

 .مریم خانم حال خوشی ندارن به نظر من نباید تنهاشون بزارید -
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ای زد و زیر لب  هر دو مشکوک به سپهر زل زدیم که لبخند مصنوعی

 :نالید

 .انگار نصف شبی به سرم زده دارم هزیون میگم، برم بخوابم -

 :تر کرد و گفتصدایش را بلند

 .تون بخیرها، شب خب من برم بخوابم خانوم -

از اتاق خارج شد، بالشت و پتویم را بر مبل راحتی گذاشتم و تخت  

خواب را برای آرام مرتب کردم. آرام بر روی تخت خوابید من هم به 

سمت مبل رفتم و بر رویش دراز کشیدم، تازه به یاد دانیال افتادم که 

که د، با ذوقِ بسیار چشم بر هم گذاشتم به امید اینرسیفردا صبح می 

 .ام برطرف شودفردا دانیال را ببینم و دلتنگی 

با صدای تلفن همراهم از خواب پریدم، بالشت از روی مبل افتاد و من  

نیز گیج دست در پی پیدا کردن تلفنم جنباندم. تلفن را پیدا کردم و به 

نام دانیال بر آن خودنمایی دست گرفتم، نگاهی به آن انداختم که 

 .ی سبز زنگش را فشردم و به سمت بالکن رفتمکرد. با ذوق دکمهمی 

 .الو، سالم الهام جان -
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 :با ذوق پاسخش را گفتم

 سالم دانیال. خوبی؟ بهتر شدی؟ -

 .داداش نشان از حال خوبش می صدای پرانرژی 

دایان اآلن از بله خیلی خوبم. شما رو ببینم بهتر هم میشم، من و  -

 .هواپیما پیاده شدیم

 :با شیطنت ادامه داد

جوری بکشونش بیرون هماهنگ دونه ما اومدیم، یهسحر خانوم هم نمی -

 .کنیم از دیدن دایان غافلگیر بشه

 .ی بالکن گرفتمای کردم و دستم را به نردهخنده تک

 .ایم اگه نگم بهش بعد پدرم رو در میاره، بهش میگم با همدیگه می -

 :کرد. سپس گفتچند لحظه صدایی نیامد، گویی با دایان مشورت می

 .کنماس میامبینمتون، آدرس رو اسخب باشه، عصر ساعت پنج می  -

 .جا کردم و نگاهی به آسمان انداختمتلفن همراهم را در دستم جابه 
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ها! من برم که اآلن آرام از خواب بیدار  باشه. مراقب خودت باشی  -

جا وضعیت چندان خوب نیست. وقتی بیام همش رو واست  اینمیشه، 

 .کنمتعریف می

 .باشه عزیزم، مواظب خودت باش. دوسِت دارم، خدانگهدار -

تا خواستم لب به سخن گشایم و پاسخش بگویم بوق تلفن در گوشم 

پیچید. با خود گفتم شاید کاری برایش پیش آمده که به سرعت  

انداختم و وارد اتاق شدم. آرام نیز از خواب   ای باال خداحافظی کرد، شانه 

خواب بود. سالمی کردم و به برخواسته بود و مشغول جمع کردن رخت

ی پایین رفتم، مادرم و سپهر مشغول خوردن صبحانه بودند و اثری طبقه 

گونه  پرسیدم. اینزدم و حالش را میاز مریم نبود، باید سری به او می 

داری بود و نه مرام و معرفت! به سمت اتاق توجهی نه رسم میهمانبی 

میهمان رفتم و نگاهی به سرتاسر اتاق انداختم. در کمال تعجب لوازم و 

ای جمع و آماده برای رفتن بود و خود نیز مشغول  وسایل مریم گوشه

پوشیدن شالش در جلوی آینه بود. به سمتش رفتم و دستش را کشاندم  

اش انداخته بود پایین آمد، بدون هیچ  بر شانه  ای از شالی که که گوشه 

دانستم حال درستی ندارد که حرفی در آغوش کشیدمش، خوب می 
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هایش را پاک کردم و بر روی مبل  تصمیم به رفتن گرفته است. اشک

  .نشستیم

شرایط بهترین تصمیم رو گرفتی، ولی همه انتظار مریم تو توی اون -

تصمیم مربوط به خودت بود و داشتن درمیون بزاری بازم به نظرم این 

عموم جواب ی زنشخصی بود. ولی کار درستی کردی که به خواسته 

 .منفی دادی و از مکافات بعدی جلوگیری کردی 

ای که احتمال  جانی بر لبانش نقش بست و با صدای دورگه لبخند کم 

 :های زیادش باشد نالیددادم برای گریهمی 

کنی. ولی من خیلی که درکم می ممنون الهام، مطمئنم فقط تویی  -

وقته مزاحمت شدم، پنج روز دیگه هم دانشگاه باز میشه وقت نشده به  

خوام تلفنی یک هفته مرخصی بگیرم از دانشگاه و  خانوادم سر بزنم می 

 .برم پیش خانوادم

رفت رفتار خوبی با او اش میاندکی فکر کردم، قطعاً اگر نزد خانواده

را زیر پا گذاشته بود و ممکن بود برخورد شد چون حرف مادرش نمی

بدی با او داشته باشند. فکرم را به زبان آوردم و با اندکی حرف او را از 

 .ها از آسیاب بیوفتداش منع کردم تا آبرفتن نزد خانواده 
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هایی که زدم دیگه روم نمیشه جلوی داداشت  الهام، بعد از اون حرف -

 .ظاهر بشم

به زیر انداخت، در دل گفتم جای سحر لب گزید و پشیمان سر 

بیاندازد، قبل از  ای بسازد و همه را به خنده ست تا باز هم سوژه خالی

که به حرف مریم پاسخی بدهم تلفن همراهم در جیبم شروع به این

لرزیدن کرد. نام سحر را که بر آن دیدم فوراً جواب دادم که امانی به 

 .صحبت کردن من نداد

وفایی یک زنگ به من نزدی ببینی مُردم یا زنده!  خیلی بی الو الهام،  -

اصالً من قهرم. جارِی تو هم نمیشم تو لیاقت من رو نداری. اون دایان 

 .تون قهرمزنه بهم، با همههم لیاقت من رو نداره یه زنگ هم نمی 

  

 :ای کردم و گفتم خنده تک

ند نرو بزار ما هم  اوه، سحر خانوم معلومه توپِت حسابی پره ها! ت -اوه -

 .برسیم

 .اش از پشت تلفن به وضوح شنیده میشدهای کالفهصدای نفس 
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 شد؟ی مریم چیالهام مسخره نکن دیگه. ببینم الی قضیه  -

ای از موهای صاف و بلندم را که در  نگاهی به مریم انداختم و طره

 :صورتم افتاده بود پشت گوش فرستادم و گفتم

کنم، اصالً عصری بیا با هم بریم بیرون. بعد  تعریف میبیا همه چیز رو  -

جا ها اومدن اینخورده خوش باشیم، از وقتی بچه از اون همه اتفاق بد یه 

های بد افتاد نتونستیم بریم شون هم شدیم. از بس اتفاقشرمنده 

 .خورده خوش بگذرونیمیه

 :های پنج ساله صدایش به هوا رفت همانند بچه

 .ها در انتظار من پسگردش، شیطونی آخ جون  -

خواستم  در دل گفتم مجنونت منتظرت است به جای شیطانی، اما نمی 

 .باره نگفتمسورپرایزم را خراب کنم برای همین هیچ در این 

جا با هم بریم بیرون، ساعت چهار آره شیطون خانوم. عصری بیا این -

 .جا باش تا پنج برسیماین

سر و تهِ سحر تلفن را قطع کردم. دست مریم  ی های بپس از اندکی سخن

 .را که هنوز هم در فکر بود گرفتم و کشاندم
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 .مریم جان بیا بریم صبحونه -

 :ای نالیدسرش را پایین انداخت، با لحن کالفه

 .کشمصبر کن داداشت برن بعد من میام، ازشون خجالت می  -

 .اش بردم و سرش را باال گرفتمدستم را به چانه 

خواد بیاد ین چه حرفیه عزیزِ من؟ حقیقت رو گفتی. سپهر می ا -

 .خواستگاریت

 .ای برق تعجب را در چشمانش دیدملحظه

 !چی میگی الهام؟ تو هم من رو سرکار گذاشتی؟ -

 .سری تکان دادم و از جا بلند شدم 

 .جان آرام نه به  -

 صدای آرام از پشت سر آمد. شال سبز رنگش را بر سرش مرتب کرد و

 :گفت

ام هی ی سرراهیرو قسم خورد؟ مگه من بچه  باز الهام جون من -

 خورید؟ رو قسم می  فورت جون من وفرت
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ای باال انداخت و سرش را به با تعجب به آرام زل زدم، مریم نیز شانه 

 .گوشم نزدیک کرد

ی چپ بلند شده، بعد از دوسال از اون روزهاست که از دنده  -

شناسی. البد بدخواب شده مثل همیشه، من هاش رو که می اخالق

 .شناسمش هیچی تو دلش نیست ازش ناراحت نشومی 

جانی زدم و سری تکان دادم که صدای سپهر بلند شد، داشت   لبخند کم 

ای کردم و از اتاق میهمان کرد. به مریم اشارهبا مادرم خداحافظی می 

ن به راه افتاد. غرهای زیر لبش پشت سرما -خارج شدیم، آرام هم با غر

سالمی به مادرم کردیم و برای خوردن صبحانه بر صندلی نشستیم. 

هایش رو ایستاد، لرزش پلکمادرم دستش را به سرش گرفت و میان راه 

 :کردم. بعد از چندی چشمانش را گشود و گفترا حس می

خوام با حنانه بریم خوام بخوابم، عصری هم می الهام جان، من اآلن می -

 .خرید

 .ی کره و عسل را قورت دادمسری تکان دادم و لقمه
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سر بریم بیرون، از وقتی مریم و آرام  خوایم یکما هم ساعت چهار می  -

سر بریم بیرون. با  ی شما یکاومدن نبردیمشون اصفهان گردی. با اجازه 

  ماشین کی بریم؟

 .لیوانی آب با قرص مسکنی خورد و با خستگی نگاهی به من انداخت

که سپهر رو ماشین پدرت که خودش برداشت رفت شمال، مگر این -

 .راضی کنی ماشینش رو بده، وگرنه باید تاکسی بگیرید

 :ی نان و پنیر گفتمبا هول و وال بر جا ایستادم و با دهانی پر از لقمه 

 سپهر کو؟ کجا رفت؟ -

 :شان برای خواب رفت و نالید توجه به سمت اتاقبی 

 .رسی بهشفت بیرون، بدو می کتش رو برداشت ر -

  .از جا بلند شدم و به سرعت یوزی دویدم تا به سپهر برسم

ها با شتاب پایین رفتم و سپهر را صدا زدم، از درختان میان حیاط  از پله

ای کردم. زنان سرفه نفس  -گذشته بود. ایستاد و به من نگاه کرد. نفس

 .سپهر قدمی به سمتم برداشت

 دویدی؟ شده؟ چرا داشتی می چیالهام خوبی؟  -
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  .نفسی تازه کردم و خود را مظلوم جلوه دادم

داداشی، میشه تو با تاکسی بری کلید ماشینت رو بدی دست من؟  -

 .هام بریم بیرونخوایم عصری با دوست می 

 .دستش را به کمر گذشت و طلبکار پرسید

 کجا برید؟  -

 .دانستم مقصد کجاستحقیقتاً خودم هم نمی

 .کی هول شدم اما آرامش خود را حفظ کردماند

 .شاپ یا شاید هم پارکخب... خب احتمال داره بریم کافی -

 :و باز هم با حالت مشکوکی پرسید 

 یعنی از مقصد خبر نداری؟  -

 .ها اصفهان رو بگردیم. تازه مریم هم باهامون هستخوایم با بچهمی -

 .کالفه چنگی به موهایش زد

رفتم واسه کارهای ی رو نقطه ضعفِ من؟ داشتم می مثالً دست گذاشت -

 .انتقالیم
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 .دست کردمدست و آنلبخند دندان نمایی زدم و اندکی این

تر از اینه که چهار نفر  خب داداشی وقتی یکی سوار تاکسی بشه آسون -

 .سوار تاکسی بشن، کلید رو بده بعد هرجا دوست داشتی برو

قدری صحبت کلید را در دستم گذاشت با  دستم را باز کردم و پس از 

ها را به سرعت گذراندم به فرار گذاشتم. پله  اش را کشیدم و پا ذوق گونه

و درب ورودی را باز کردم، وارد هال شدم و کلید را جلوی آرام و مریم 

های تکان دادم، هر دو با لبخندی به من نگاه کردند. در هال بر روی مبل

مشغول تماشای سریالی که تلویزیون نشان شکالتی رنگ نشستیم و 

داد ندانستم چون به  داد شدیم. هیچ از سریالی که تلویزیون نشان میمی 

اس تلفنم برخواست.  امشدت خواب گریبان گیرم شده بود که صدای اس

تلفن همراهم را به دست گرفتم و نگاهی به آدرسی که دانیال برایم 

شناختمش، زمان د میان پارکی که می ای بوفرستاده بود انداختم، کافه 

مان رفتیم چون کنار مدرسهجا میهای مدرسه زیاد آندبیرستان با رفق 

ای گذاشتم و سرم را بر جا خاطره داشتم. تلفنم را گوشه بود. بسیار در آن

رفته چشمانم گرم شد، با حس صدای  -ی مبل گذاشتم و رفته دسته
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و انداختم. کوسن مبل را به سمتم سحر چشمانم را گشودم و نگاهی به ا

 .پرت کرد و جیغ زد

الهام اآلن موقع خوابیدنه؟ ساعت چهار و نیم شده، این دوتا شیربرنج   -

اومد بیدارت کنن،  شون نمیهم که منتظر بودن خودت بیدارشی دل 

 .شو ببینمپاشو آماده 

  گفت!چشمانم را بیشتر باز کردم و به ساعت نگاهی انداختم، راست می 

ساعت چهار و نیم بود، آرام و مریم و سحر آماده بودند. دستی بر پیشانی  

 .کوباندم و از پریدم

 !ای وای! چرا زودتر بیدارم نکردید؟ -

ها گذشتم و وارد اتاقم شدم، پس از یک دوش پنج به سرعت از پله 

ای موهایم را خشک کردم و شانه زدم مانتوی خاکستری رنگم را دقیقه 

ل زرد رنگی که هارمونی جالبی با رنگ مانتویم داشت را به  پوشیدم و شا 

ام را نیز پوشیدم و کیفم را برداشتم، کیف  سر کردم، شلوار لی خاکستری 

ام در آینه انداختم.  و کفشم زرد رنگ و با هم ست بودند. نگاهی به چهره

ی ی سادهام رنگ پریده بود، رژ لب کمرنگی بر لبم کشیدم، چهره چهره

رسید  روح به نظر می را بدون آرایش دوست داشتم اما زیادی بی خودم
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های چشمم را کشیدم و نگاهی به چشمانم انداختم، تیله پس خط 

تر و فرم چشمانم کشیده تر به نظر رسید،  مشکین چشمم درشت

 .لبخندی زدم که در به شدت باز شد و سحر وارد اتاق شد

هاش هم موز دراومد درختآماده نشدی؟ جنگل آمازون زیر پامون  -

دادن موزها رو خوردیم باز هم تو آماده نشدی؟ ساعت چهار و چهل و 

 .پنجه

توجهی برایش تکان دادم و از اتاق خارج شدم، یادداشتی دستی با بی 

هایم را پوشیدم. هر  برای مادرم بر روی درب یخچال چسباندم و کفش

اشین سپهر شدیم، قرار چهار نفر به سرعت از حیاط گذشتیم و سوار بر م

شد من رانندگی کنم، بین راه نگاهی به سحر انداختم که به خیابان زل 

زده بود. و بعد نگاهی به آرام و مریم انداختم که با هم درحال صحبت  

 .ی سحر گذاشتم. که سرش را به سمتم چرخاندبودند، دستی بر شانه 

 .ایان اومدنی کنار دبیرستان، دانیال و دریم کافهداریم می -

 :بیشتر به سمتم چرخید و با تعجب گفت

 جدی میگی یا من رو سرکار گذاشتی؟  -
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سری تکان دادم و فرمان ماشین را چرخاندم و وارد کوچه شدم. به  

 :آرامی گفتم 

کنم جلوی مریم و آرام حفظ آبرو نه به جانِ خودم. فقط خواهش می  -

 .بیارمشون با هم بریمکن اآلن الزم نیست ذوق کنی، مجبور شدم  

دادم آرام  سحر سعی بر پنهان کردن ذوق و شوقش داشت اما احتمال می 

یا مریم سخنانم را شنیده باشند، جلوی پارک ایستادم و پس از اندکی 

شاپ حرکت  جست و پی جایی برای توقف ماشین یافتم. به سمت کافی 

همه از این   شاپ شویم آرام ایستاد،که وارد کافیکردیم. قبل از این

 :حرکتش ایستادند که زبان به سخن گشود

مون پیش  هایی بین دونید من و مریم یک مدت کدورتشما که می  -

ها رو از  خوری اومده اصالً هم فرصت نشد با هم صحبت کنیم این دل 

دونم هردومون از کارِمون پشیمونیم اگر میشه من و مریم بین ببریم، می 

 .ها از بین برهخوری نیم تا این دل با هم تنها باشیم حرف بز

دانند که دانیال و دایان درون کافه منتظر هستند. با  حس کردم می 

 :شرمندگی لب گزیدم و گفتم
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خواستم زودتر بهتون راستش دانیال با داداشش تو کافه هستن، می  -

 .بگم ولی فرصتش پیش نیومد

 :ای کردند. مریم با خباثت گفتآرام و مریم خنده

 .پس عروسی در پیش داریم، اون هم یکی نه دوتاا خب -

گردنی نثار مریم و باز هم سحر مانند همیشه حرص خورد و یک پس

 .کرد

 .ادب با احساسات من بازی نکن، من برم دایان منتظرهبی -

بدون توجه به ما قدم به سمت کافه گذاشت که دستش را کشیدم تا 

 :فتمنتظر بماند، آرام نفس عمیقی کشید و گ

خوام با مریم صحبت کنم اما  خواستم بهتون بگم که می از قبل می  -

نشد. حاال که گفتید منتظرتونن بهتر فرصت گفتن حرفم پیش اومد،  

تون خواستیم بریم خونه ریم سمت پارک، وقتی می خب پس ما می 

 .شیم جا جمع میموقع بهمون زنگ بزنید همین اون

کافه رفتیم مریم و آرام نیز قدم  سری تکان دادیم، من و سحر به سمت

شاپ بسیار خاطره به سمت فضای آزاد پارک گذاشتند، در این کافی 
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میز و داشتیم. در نگاه اول همه جا تغییر کرده بود و خبری از آن

های ساده نبود، به قولی خفنش کرده بودند. خاطرات دوران  صندلی 

مان لبانم ساخت.  دبیرستان باز هم برایم تداعی شد و لبخند را میه

چیزی آن میان نظرم را جلب کرد، دانیال بود که با دایان مشغول  

صحبت شده بود. متوجه من و سحر نشده بودند و باز هم خوی شیطانی  

 :سحر گل کرد چون به آرامی در گوشم گفت

 نظرت چیه یک مالقات جالب و آبرو بر داشته باشیم؟ -

 .وکری به سحر نگاه کردمکوباندم و با حالت پ دستی به پیشانی 

دفعه جا، بزار یکزاری ایندفعه رو بگذر، آبرو برامون نمی تو رو خدا این -

 .خانمانه رفتار کنیم

با کالفگی پشت چشمی نازک کرد و دستم را کشاند. به سمت دانیال و 

دایان رفتیم، با دیدن دانیال اشک در چشمانم جمع شد، دوسال بود که 

هایم را روان کنم  خواست بدون هیچ شرمی اشکمی ندیده بودمش. دلم 

جا جایش نبود، قدر گله کنم، اما اینو از نبودش در این دوسال همان

  !قدر تغییر کرده بودچه



 

 

 WWW.98IA3.IR 359 کاربر نودهشتیا   اسماء نادری   –   مدار جبر 
 ممم 

کرد و های گردانِ کم نور کافه خودنمایی میموهای بورش در میان چراغ

یر باز هم چشمان آبی رنگش بود که قلبم را به تپش انداخت. سر به ز

انداختم و بغضم را فرو فرستادم، تنها زیر لب سالمی کردم و بر صندلی  

نشستم، دانیال هم تا حالم را دید به گارسون گفت لیوانی آب بیاورد. 

 -چاره مجبور بود غرطرف قضیه سحر و دایان بودند که دایانِ بیآن

های های سحر را به جان بخرد و هیچ نگوید. گویی همین بدخلقی غر

زد و برق شادِی چشمانش  ر نیز برایش جذابیت داشت که لبخند می سح

 !قابل پنهان شدن نبود

 :صدای سحر میان افکارم طنین انداخت

دایان خیلی بدی، چرا یک کلمه نگفتی داری میای؟ من باید از الهام  -

  جایی؟ یعنی چی این کارها؟بشنوم تو این

ا به عالمت تسلیم باال ی خود داشت، دستش ردایان هم سعی در تبرئه

 :برد و نالید

 .ی دانیال بود، من تقصیر کار نیستمسحر جان به خدا نقشه  -

سحر با حرص به دانیال نگاه کرد اما هیچ نگفت، لیوان آبی که گارسون 

آورده بود را یک نفس سر کشیدم، حس کردم روح به تنم باز گشته، 
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ن دانیال بود که با  سحر و دایان مشغول سخن گفتن شدند در این میا

نگاه خاصی به من زل زده بود، از نگاهش معذب شده بودم، با صدای  

 :آرامی نالیدم

  جوری بهم زل زدی دانیال؟چرا این -

 .گویی به خود آمده باشد سر تکان داد و نگاه گذرایی انداخت

ی این دوسالی که نبودم نگاهت کنم تا شاید دلتنگیم  خوام اندازهمی -

 .شهبرطرف ب

جانی بر لبانم نشست، به یاد اتفاقات اخیر افتادم و خواستم  لبخند کم 

 .همه را برایش توضیح دهم

 .شد و چه اتفاقاتی افتاد، بزار برات بگمدونی چیدانیال نمی  -

ای به سحر ای کرد و نگاهی به سحر انداخت، نامحسوس اشارهتک خنده

 :کرد و گفت

شبکه جهانی هم باالتره، خیالت راحت همه سرعت خبررسانی سحر از  -

گفت که به اون بگم،  دونم، خانوم با دایان قهر بوده به من می چیز رو می

 .فکر کنم برادر زن نصیبم شده
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ای کردم که دایان و سحر نگاهی به ما انداختند،  با حرف آخرش خنده 

گونه  که آن زن را چهپس از اندکی حرف دانیال شروع کرد به تعریف این

 .یافته بود

خواستم برم دانشگاه که یکی بهم زنگ زد، همونی بود که روز میاون -

خبر نامزدی تو رو بهم داده بود. بهم گفت قراره عقد کنی من هم سریع 

جا تصادف کردم، من رو یه بلیط گرفتم و اومدم به سمت فرودگاه که اون

یام ایران ولی خواستم هرطور شده ببه بیمارستان انتقال دادن، می

خانوم ارتباط داشتیم و اون هم قضیه رو جا با اونشد. از هموننمی

   . ...برامون گفت و با کمک ما قضیه رو برمال کرد بعدش هم که

که حرفش را ادامه دهد تلفنم شروع به زنگ خوردن کرد، نام  قبل از این

ال را قطع  ای حرف دانیکرد. با معذرت خواهینمایی می آرام بر آن خود

 .ی پاسخ را فشردم. صدای مضطربِ آرام در گوشم پیچیدکردم و دکمه

 .ال...الها...م دادا...شت -

 :که ادامه دهد گفتمقبل از این

 داداشم چش شده؟ اتفاقی افتاده؟ -
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های دشوار سخن گفتن  گویی باز هم زبانش بند آمده بود، در موقعیت 

مریم از پشت تلفن در  شناختمش. صدای برایش سخت بود، خوب می

 .گوشم پیچید

الهام هرطور شده از کافه بیا بیرون ولی از در ورودی نیا، داداشت داره  -

 .میاد سمت کافه

 .گویی نفس کشیدن برایم دشوار شده بود

که گفت  داداشم از کجا پیداش شد؟ مطمئنی درست دیدی؟ اون -

 .خواد بره کارهای انتقالیش رو بکنهمی 

 .هراسانش از پشت تلفن به گوش رسیدصدای 

به خدا داداشته، داره میاد سمت کافه انگار عصبانی هم هست، شاید  -

 .مون کردهتعقیب 

با ترس از جا برخواستم که پایم به صندلی خورد و بر زمین افتار و 

صدای بدی داد، با دست لرزان تلفن را درون جیبم رها کردم و رو به 

 :دانیال گفتم 
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م داره میاد تو کافه! از در پشتی باید بریم بیرون، اگر ببینتمون داداش -

  .واویال میشه

 دانیال و دایان از جا برخواستند، رو به سحر کردم

دونی در پشتی کجاست، ببرشون بیرون بعد خودت بیا سحر تو می-

شناسدشون اگر از پیشم بشین که سپهر شک نکنه، فکر کنم سپهر می 

 !کنهدر اصلی برن شک می

 :از جای برخواستند، دایان رو به من کرد و گفت 

شناسم داداشم رو، اعصاب نداره اآلن هم اصال وقت حرف زدن من می  -

 .ترکنه، شما برید بیرون سریعنیست بدتر قیامت به پا می 

دایان و دانیال از جا برخواستند، تا سحر خواست به در پشتی حرکت  

مان آمد دیدم. چند ت و به سمت کند قامت سپهر را که از در گذش

داد به آمد و داد و بیدقیقه بعد را پیش بینی کرده بودم، احتمااًل جلو می 

زد و مرا با زور همراهش ای به من می انداخت، بعد هم سیلی راه می 

برد. چشمانم را بستم، اما همه چیز برخالف تصوراتم پیش رفت، می 

دایان نگاه کرد. سحری که زبانش   سپهر بدون هیچ عصبانیتی به دانیال و

آورد هم  آمد به زبان می از چهل متر بیشتر بود و هرچیز به ذهنش می 
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در چنین شرایطی سکوت را انتخاب کرده بود و ترس در چشمانش  

هویدا بود. واکنش دایان و دانیال هم جز سکوت هیچ نبود، فقط سالمی  

دیدم، اما دایان بسیار به سپهر کردند، اضطراب را در چشمان دانیال می 

زدم آرام بود. سپهر قدمی جلو آمد و جلوی دانیال ایستاد، حدس می 

دانیال در چنین شرایطی انتظار یک سیلی داشت چون چشمانش را 

بست. اما اولین چیزی که نظر همه را جلب کرد دست سپهر بود که 

 !برای سالم کردن به دانیال جلو آمد

و برد و محکم و گرم دست سپهر را فشرد، دانیال با تعجب دستش را جل

سپهر به سمت دایان رفت و با او نیز دست داد. سری تکان داد و سالمی  

به سحر گفت، سحر نیز با صدایی لرزان پاسخش را گفت. سپهر لب به  

 :سخن گشود

 .بفرمائید بشینید -

ی به من نگاهی انداخت که سرم را با شرمندگی پایین بردم. از گوشه 

اش نمایان نگاهی به سپهر انداختم. اما هیچ عصبانیتی در چهرهچشم 

شد. دستم را پایین بردم و با نبود، لرزش دستانم به وضوح دیده می 

 :صدایی لرزان نالیدم



 

 

 WWW.98IA3.IR 365 کاربر نودهشتیا   اسماء نادری   –   مدار جبر 
 ممم 

 .خواستم بهت بگم ولی روم نشدداداش ببخشید، به خدا می  -

 .اش به گوش رسیدصدای جدی 

ته بابا خونه نبود ولی تو باید به  زاشتی، درسولی باید با من درمیون می  -

 !گفتی داری کجا میری یکی می 

 :سرم با پایین انداختم و هیچ نگفتم که خودش ادامه داد

که من رو محرم ندونستی و  خاطر این خور هستم به اآلن ازت دل -

نگفتی، اما ازت عصبانی نیستم. من از قبل خبر داشتم تو کسی رو 

دونستی من مریم اون آدم کیه، تو هم می دونستم دوست داری ولی نمی

ای نیست ولی ازت انتظار داشتم زودتر بهم رو دوست دارم. پس گله 

 .بگی

اش انداختم از سپهر این حجم درایت و منطق بعید بود! نگاهی به چهره 

که مطمئن شوم خودش است، آری! خودش بود. اما چرا رفتارش کامالً 

 عوض شده بود؟

 :کشیدم و سعی کردم بحث را به سمت دیگری بکشانمنفس عمیقی  

 خوام که بهت نگفتم. داداش ما رو از کجا پیدا کردی؟معذرت می -
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 .نگاه گذرایی به من انداخت

رید از دانشگاه برگشتم اومدم توی کوچه دیدم دارید با ماشینم می  -

اسم رید، باألخره خواهرمی باید حوبیرون، تعقیبتون کردم ببینم کجا می 

 !بهت باشه

 .دانیال لب به سخن باز کرد

آ...آقا سپهر من رو ببخشید، من هم باید زودتر با شما در میان   -

گذاشتم. اگر میشه تنهایی با هم یک صحبتی داشته باشیم و من  می 

شرایطم رو بهتون بگم، من خیلی وقته به خانوم مقدم عالقه دارم و چند 

دونید پدرشون یلی که خودتون می دفعه هم اومدم خواستگاری. به دال 

 مون ندادن! حاال میشه تنها صحبت کنیم؟ رضایت به ازدواج

 .سپهر سری تکان داد و سپس نگاهی به من انداخت

شما پسر باشخصیت و محجوبی هستی! بزار اول نظر خواهرم رو  -

 بپرسم. الهام جان نظر تو چیه؟ تو هم به ایشون عالقه داری؟ 
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ش جا خوردم و ندانستم چه بگویم. تنها سرم را پایین  ا موقع از سؤال بی 

انداختم و مشغول بازی با انگشتانم شدم که سحر به جای من شروع به  

 .صحبت کردن کرد

بله آقا سپهر، پسرخالم دانیال و الهام همدیگه رو دوست دارن خیلی  -

 .وقت هم هست که به هم عالقه دارن

 :سپهر لبخندی زد و گفت

ت اینه که من با آقا دانیال تنها صحبت کنیم، به ظاهر که پس اآلن وق -

خورده باهاشون معاشرت کنم بعد با پدر درمیون پسر درستی هستن یه

 .بزارم

 :مضطرب نفس عمیقی کشیدم، دایان از جا برخواست

آقای مقدم باعث افتخارمون هست با شما وصلت کنیم، الهام خانم هم   -

هستن امیدوارم این وصلت بین برادرم  خیلی خانم محترم و باشخصیتی 

و الهام خانم سر بگیره. اگر اجازه بدید با سحر و الهام خانم بریم تو  

 .که صحبت کردید تشریف بیاریدفضای باز شما هم بعد از این
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سپهر موافقت کرد و من به همراه دایان و سحر از کافه خارج شدیم و به  

ی جا خوش کردیم. باز هم به  اچوبی  سمت پارک رفتیم، بر روی صندلی

ام کردم اما قلبم با شدت به سینه رفتار آرام و منطقی سپهر فکر می 

کردم دنیا دور  شد. حس می هایم اکو می کوفت و صدایش در گوشمی 

دادم فشارم افتاده باشد که دایان از جا  چرخد، احتمال می سرم می 

  .برخواست

. لیوانی به دست من داد و  و چندی بعد با چند لیوان آبمیوه بازگشت 

 :گفت

 .داداش بخور فشارت تنظیم بشه زن -

ام گرفت. آبمیوه  که مرا همسرِ دانیال خطاب کرده بود خنده باز هم از این

 .را خوردم که سحر باز هم لب به سخن گشود

  !الهام این رفتار آقاوارانه از این یخچال خانِ شما بعید بود ها -

دانست با  یخچال خطاب قرار دادنِ سحر نمی دایان که چیزی از این

 .تعجب رو به سحر کرد

 !یخچال خان؟ -
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 .هایش را در حدقه چرخاندسحر کالفه چشم

همین آقا سپهرشون دیگه، خیلی رفتار سردی داره همیشه من بهش   -

 .میگم یخچال

ی کنارش انداخت و رو به  دایان لیوانِ خالی آبمیوه را در سطل زباله 

 .سحر کرد

خوای بزرگ بشی سحر جان؟ برادر الهام خانم به این آقایی و تو نمی -

 گرمی کجا اخالقش سرده؟خون

 .خب همینش جای تعجب داشت دیگه -

مان کل میان دایان و سحر، مریم و آرام به سمت -پس از اندکی کل 

 :آمدند. کنار صندلی ایستادند، مریم با کنجکاوی گفت

  !دید؟ چه اتفاقی افتاد؟شد؟ داداشت شما رو چی -

 .ی سرم گرفتمکرد، دستم را به شقیقه حد و حساب درد میسرم بی 

 بعدا بهت میگم، مسکن داری؟  -

  .رویم ایستادی تشنج دارم با نگرانی روبهدانست سابقه سحر که می 
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ی الهام، الهام جان خوبی؟ چت شد یکهو؟ بیا بریم دکتر تو سابقه  -

 .ا واست خطرناکهتشنج داری این سردرده

 :با لجبازی سرم را تکان دادم و نالیدم

 .نه حالم خوبه -

 :ام زد، با دلهره نگاهی به جمع کرد و گفت آرام دستش را به پیشانی 

 .تب داره! باید ببریمش دکتر احتمااًل تب عصبیه -

 :دایان و سحر از جا بلند شدند. سحر کمک کرد تا بایستم که نالیدم

 .م کنهتره، بریم تو کافه پیشش اون معاینهآخ! داداشم دک -

 :سحر دستی بر پیشانی کوباند و گفت

 .یادم نبود ها، راست میگی بریم -

هایی آرام به سمت کافه رفتیم، سپهر و دانیال هنوز گرم صحبت  با قدم 

بودند، دست سحر را که در دستم بود فشردم و با کمکش از میان کافه  

ها قرار داشت. اول دانیال  که صندلی آنای رفتم گذشتم و به گوشه

ی رنگ متوجه حضورم شد، از جا بلند شد و با نگرانی نگاهی به چهره 
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ام انداخت. و بعد سپهر از جا برخواست و با دیدن من دستش را با پریده

 .نگرانی جلو آورد و دستم را گرفت 

 الهام چرا رنگت پریده؟ -

 .هی...هیچی نیست نترس -

ام قرار داد. بعد با نگرانی به صورتم نگاهی  روی پیشانی  سپهر دستش را

 :انداخت و گفت

طوری  جا که نمیشه معاینت کنم. اما احتمااًل به خاطر استرس ایناین -

شدی. آخه خواهرِ من، دوکلمه حرف زدن من با این آقای خواستگار مگه  

 .قدر استرس الزم داشت؟ صبر کن بگم یه آبمیوه بیارن واستاین

 :فس عمیقی کشیدم و نالیدمن

 .ها خوردیم خوام، اآلن با بچه نمی -

توجه به حرفی که زدم گارسون را صدا زد و پس از دقایقی یک لیوان بی 

 .تر کرداش لیوان را به من نزدیکآبمیوه جلویم قرار داد. با انگشت اشاره 

 .بخور الهام -
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جلو بردم و نصفی از فایده بود، دستم را گویی اصرار من برای نخوردن بی

محتوای درون لیوان را خوردم. لیوان را درون ظرف گذاشتم و به جلو 

های سپهر و ی صحبت هل دادم، بیشتر کنجکاو بودم که بدانم نتیجه

ام را از چشمانم خواند که با  دانیال چه شده بود. گویی سپهر کنجکاوی 

 :لبخند محوی گفت

تونن خوشبختت  دم، به نظر من می الهام جان من با آقا دانیال حرف ز -

کنن. قرار گذاشتیم قبل از رفتن تو به دانشگاه من با پدر و مادر صحبت  

کنم که ایشون با خانواده بیان واسه خواستگاری، اما اآلن پدر رفته برای  

برگردوندن عمو و زن عمو هم توی کماست پدر گفت داره با عمو  

سه روز دیگه واسه زمان گرده خونه. احتمااًل فردا برسن، برمی 

 .خواستگاری فکر کنم مناسب باشه 

ای نه چندان کوچک برپاشد، ذوق و خوشحالی تمام در دلم عروسی

وجودم را از آن خود کرده بود، پس از چند سال تالش باألخره به کسی 

خواستم دیگر سنگی رسیدم. از خدا می که از ته قلبم عالقه داشتم می 

نباشد و راه میان من و دانیال را هموارتر از قبل  میان راه من و دانیال 

که پدرم مثل قبل مخالفت کند از سرم بیرون  ای فکر اینکند. اما لحظه 
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دادم که پدر دیگر داری می افزود، خودم را دلرفت و بر اضطرابم می نمی

هایم تمام ای برای رد کردن دانیال ندارد و به زودی تمام نگرانی بهانه 

ا گویی زور افکار منفی بیشتر بود، باألخره بعد از شود. اممی 

ای طوالنی با دانیال راه خانه را به همراه سپهر و مریم و آرام  خداحافظی

شان را در پیش گرفت و دانیال و دایان  ی در پیش گرفتیم. سحر راه خانه

شان رفتند. به رستوران دوست سپهر  ی خالهبه همراه سحر به خانه

خوردن غذا به سمت منزل حرکت کردیم. هنگامی که   رفتیم و پس از

مان رد و بدل نشد و همه چیز در در ماشین بودیم هیچ حرفی میان 

سکوت بود که تلفن همراه سپهر زنگ خورد، تلفنش را به دست گرفت و 

 .شروع به سخن کردن کرد

 .سالم آقای کاویان -

ست، تمرکزم را مان ااز فامیل فرد پشت خط فهمیدم که وکیل خانوادگی

شان رد و بدل  بیشتر به سمت سپهر کشیدم تا بفهمم چه صحبتی میان 

  .شودمی 

چشم آقای کاویان. پدر با عمو فردا پرواز دارن. میان اصفهان، حتماً  -

 .تون بخیر، فعالًتشریف بیارید، چشم نگران نباشید، وقت 
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سپهر پس از قطع  ی کولر را بیشتر کردم و به صندلی تکیه زدم، درجه

رو جمع کرد، من هم ترجیح تلفنش هیچ نگفت و حواسش را به روبه 

هایش با  دادم سکوت کنم و وقتی به خانه رسیدیم از او راجع به صحبت 

 .آقای کاویان بپرسم

مان توقف کرد. همگی پیاده  چندی بعد ماشین سپهر جلوی درب منزل 

فید رنگ حیاط نشسته شدیم و وارد منزل شدیم، مادر بر روی صندلی س

و چشمانش را بسته بود. هنگامی که صدای پایمان را شنید از جا 

 .برخواست و با نگرانی به سمت سپهر رفت

خواستی کارهای انتقالیت رو انجام شما تا اآلن کجا بودین؟ مگه تو نمی -

  ها با تو برگشتن؟بدی پسرم؟ چرا بچه

 .و بعد رو به من کرد و ادامه داد

خوای تا این وقت از الهام خانوم، یه خبر نمیدی به من که می شما  -

 غروب بیرون باشی؟ نمیگی مادرت نگرانت میشه؟

 .ای باال انداختم و کیفم را بر روی مبل رها کردمشانه 



 

 

 WWW.98IA3.IR 375 کاربر نودهشتیا   اسماء نادری   –   مدار جبر 
 ممم 

ریم بیرون، چرا آخه  ها می مامان جان من که به شما گفتم با بچه  -

  نگران شدی؟

 :وار گفتدستی به سرش گرفت و ناله 

 آخ! خب نمیگی یک خبر به مادرت بدی نگران نشه؟ -

قدر بهانه گیر شده، دستی بر  دانستم به خاطر سردردش است که این می 

شد کشیدم  شان دیده می موهایش که تک و توک تارهای سفید در میان 

 .بویش نشاندمشای بر موهای خوو بوسه 

 .چشم مامان، شما ببخشید -

ی برایم نازک کرد. به همراه آرام و مریم به هیچ نگفت و تنها پشت چشم

لی کرد تا دوباره به سمت اتاق میهمان حرکت کردیم که سپهر اشاره 

هال بروم. سری تکان دادم و پس از ورود مریم و آرام دوباره راه قبل را 

بازگشتم. بر روی صندلی حیاط نشستم و سیبی از ظرف میوه برداشتم،  

 :گازی به آن زدم و گفتم 

 جانم داداش کاری داشتی؟  -

 :سپهر بر روی صندلی دیگری جا خوش کرد و لب به سخن گشود
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مونه، گفت یک مسائل  شناسید؟ وکیل خانوادگی آقای کاویان رو می  -

مون و  مهمی هست که باید همه بدونن، گفت پس فردا میاد خونه

 دونیم بهمون بگه. من هم گفتم تا فردا کهسری چیزهایی رو که نمی یک

 .عمو میاد بابا هم هست پس فردا زمان مناسبیه که بیاد

 :تر کرد و رو به سپهر گفتمادر کره دستمال دور سرش را سفت 

دونه، دیگه چی مونده که ما  قضیه تو و عوض کردن بچه رو که می  -

ترسم باز تو رو ازم خواد بهمون بگه؟ وای خدا من میدونیم و می نمی

 .بگیرن پسرم

های مادر اشکی از کنار چشمانش به راه افتاد، سپهر اشک  ی و بعد قطره 

 .گاه از او جدا نخواهد شدداری داد که هیچرا پاک کرد و به او دل

خواستم بهش بگم ایران خانم سکته کردن زمان رو بندازه مامان می  -

تر همه چیز رو بگه من هم  وقتی که بهوش اومدن، ولی گفت باید سریع 

 .خوبهگفتم پس فردا 

مادر سری تکان داد و من سیب به دست به سمت اتاقم رفتم و بر روی  

تخت خوابم جا خوش کردم، افکار زیادی درمغزم شناور بودند. مدام با  

خواهد بازگو کند؟  ی مهمی را می گفتم آقای کاویان چه مسئلهخود می
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ر دور  ترسم از آن بود که باز میان من و دانیال بیافتد و باز هم از همدیگ 

شویم، سعی کردم افکار منفی را دور بریزم. قرار بود فردا سپهر با پدر و 

مادر صحبت کند و نتیجه را به دانیال خبر دهد. اضطراب عجیبی تمام 

وجودم را فرا گرفته بود، از جا بلند شدم و تماسی با دانیال گرفتم. شوق  

رد. پس از آوو ذوق صدایش وصف ناشدنی بود و لبخند را بر لبانم می 

مزه راضی به قطع کردن شد و پس از های بیاندکی شوخی 

ای نه چندان کوتاه تلفن را قطع کرد، کتابی را از میان قفسه خداحافظی

آمد، نگاهی به جلدش  ام برداشتم. به نظر کتاب جالبی می کتابخانه 

جلد جذابی  "زنی در کابین ده"انداختم و اسم کتاب را زمزمه کردم 

کرد. کتاب را باز مین مرا به سمت خواندن آن کتاب جذب می داشت و ه

قدر جذاب بود که تا به خودم هایش شدم، آنکردم و غرق در نوشته 

 .ی آخر بودمآمدم مشغول خواندن دوصفحه

ی پایین  ای کشیدم، به طبقه ی آخر را نیز خواندم و خمیازهدوصفحه

اش گرفته  را بر شقیقه رفتم. مادر که هنوز سردرد داشت و ناالن دستش  

بود. سپهر هم کتابی به دست داشت و مشغول خواندن بود، رو به سپهر  

 :گفتم 
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تونه شام بپزه، زنگ بزنیم از داداشی مامان حالش خوب نیست نمی  -

 بیرون غذا بیارن؟ 

 .سرش را از کتاب خارج کرد و نگاهی به من انداخت

پخت خواهرم رو  ای؟ من تا حاال دستکارهپس این وسط تو چی -

هام از گرسنگی دارن نخوردم ها! پاشو یه چیزی درست کن روده

 .خورنرو می همدیگه

کوسن مبل را به سمتش پرت کردم که سرش را پایین گرفت و کوسن  

 .های هال رها شدبر روی پارکت

 .کنم هنوز سرم گیج میرهحوصله شام پختن ندارم حس می -

 .بخند محوی زدنگاه مشکوکی به من انداخت و ل

تنبل خانوم حوصله شام پختن نداره، پاشو زنگ بزن چند تا پیتزا   -

 .جا از گرسنگی ولو نشدمبیارن تا همین 

ی رستوران را از دفترچه تلفن پیدا کردم. تماسی ای کردم و شمارهخنده 

گرفتم و چند پیتزا سفارش دادم. پس از خوردن شام، سپهر به قصد 

اتاقش رفت، مادر هم که از صبح سردرد داشت دوباره مطالعه کردن به  
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به سوی اتاق حرکت کرد، مریم و آرام نیز نشسته بودند و به در و دیوار  

 .کردندنگاه می 

 تون سررفته؟شما هم حوصله -

هر دو سری تکان دادند، به ساعت نگاهی انداختم که ده شب را نشان 

 :ای کشید و گفتداد، مریم خمیازه می 

 .رفتمون سر نمیکرد حوصلهسحر بود مسخره بازی می  اگه -

 .ای کرد و از جا برخواستآرام خنده

 اون اآلن در جوار یاره، مگه ما رو یادش میاد؟  -

  .مریم به نشانه ی تصدیق سر تکان داد

 .ای نیست! بریم بخوابیمپس انگار چاره  -

ق خودم قدم مریم و آرام به سمت اتاق میهمان رفتند و من به سوی اتا

گذاشتم، باز به یاد دانیال افتادم. دلم برایش تنگ شده بود، پس از  

دوسال دوری حقمان بود کنار هم باشیم، اما حیف که روزگار بر وفق 

چرخید و دست لجبازی به دستمان داده بود. تلفن همراهم را مراد نمی

تا  از کیفم خارج کردم و تماسی با دانیال گرفتم، به سمت در رفتم 
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مطمئن شوم در بسته است. پس از اطمینان بر روی تخت خوابم نشستم 

و منتظر صدای پرشوق دانیال شدم، پس از چند بوق صدای زنی که 

گفت:  انداخت در گوشم پیچید که می همیشه اضطراب بر دلم می 

صبر    "باشد، تماس شما از طریق...مشترک مورد نظر در دسترس نمی"

یدا کند، تماس را قطع کردم و تلفنم را بر روی  نکردم تا سخنش ادامه پ

عسلی کنار تخت رها کردم. ترس بر دلم چنگ انداخته بود هر لحظه با  

که گفتم اگر اتفاقی برای دانیال بیوفتد چه کنم. اما با فکر اینخود می

آمد. چراغ را گرمی به حساب میدایان کنار برادرش بود برایم اندکی دل

روی تخت دراز کشیدم، هنوز ترس همانند آتشی به  خاموش کردم و بر 

کشید  به لحظه بیشتر در وجودم شعله می جانم افتاده بود و گویی لحظه

که تماسی  سوزاند، آباژور را روشن کردم و به امید این و مرا از درون می

از دانیال داشته باشم نگاهی به تلفن همراهم انداختم اما تماسی نبود! با  

بر بالشت نهادم تا شاید خواب میهمان چشمانم شود، اما   ناامیدی سر

 .شدگویی در آن لحظه آتش ترس و اضطرابم مانع از خواب می

صبح را نشان میداد. چشم بر هم نگذاشته   ۶به ساعت نگاهی انداختم، 

شد از جا بلند شدم و دوباره تلفن  گاه بیشتر می بودم. با سردردی که گه 

م، هنوز خبری از دانیال نبود. بریده نفسی همراهم را به دست گرفت 
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ی اول گذاشتم  ی پایین رفتم، پا که بر پلهکشیدم و به سمت طبقه 

چرخید، چنگی به نرده زدم گویی دنیا همانند چرخ و فلک دور سرم می 

داشتم، اما پاهایم جانِ مقاومت نداشتند و سستی بر آنها  و خود را نگه

شستم و سر بر زانو گذاشتم، ترس و ی دوم نغلبه کرده بود بر پله

اضطراب به جان دلم افتاده بود اما هرطور شده بود از جا بلند شدم و پله 

ها را با تکیه کردن به نرده گذراندم، وقتی از پله ها گذشتم نفس راحتی  

رفتم و شکالتی از ظرف برداشتم و در  کشیدم و به سمت آشپزخانه 

دهانم پیچید حس کردم اندکی از  ی شکالت که دردهان گذاشتم، مزه

ام کاهش یافته. صدای در که به گوش رسید به سمت  شدت سرگیجه 

جانی بر لبانم نشست هال قدم برداشتم، با دیدن عمو و پدرم لبخند کم

اما پس از دیدن عمو لبخند از لبانم محو شد، چشمان گود رفته و 

اش  دای گرفتهاش، غمی که در چشمانش هویدا بود و صی شکستهچهره

سال پیر شده، سالمی کردم  گویی نشان از این بود که زیر بار این غم ده

گاه عمو شده بود و عمو از شدت ضعف به پدر تکیه  و جلو رفتم پدر تکیه 

کرده بود، قلبم از شدت آن همه ضعف آتش گرفت، کت پدر و عمو را  

را به کدام دانستم دلم گرفتم، به آشپزخانه رفتم و چای ریختم، نمی 

برد، دانیال هم  اضطراب بند کنم، زن عمویم که در کما به سر می 
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پاسخگو نبود. سری تکان دادم و قندان را در سینی قرار دادم، با سینی 

حاوی چای به هال رفتم و به عمو و پدر چای تعارف کردم، عمو دست  

 ی درهم رفته و رنگ پریده و چشمان گودبر شقیقه گرفته بود و چهره

خوابی میداد، پدر اشاره کرد که به آشپزخانه بروم اش نشان از بی شده 

ای پدر من هم تابع پدر به سمت آشپزخانه قدم برداشتم، پس از لحظه

 .وارد آشپزخانه شد، به کابینت تکیه زد

  شد؟ اتفاقی برای ایران خانم نیفتاده؟دخترم این مدتی که نبودم چی  -

 .ی آب درون لیوان را یک نفس سرکشیدمه قیماند سری تکان دادم و با

نه باباجان اتفاقی نیوفتاده، از ایران خانم هم دورادور خبر داریم هنوز  -

توی کما هستن، مامان هم سردردش شدید شده بود دیشب خوابش  

 .نبرد دیگه امشب یخورده خوابید به خاطر همین بیدارش نکردم

 .ی نامعلومی خیره شدبه نقطه 

ین چند وقت خیلی اذیت شده باید ببرمش دکتر ببینم  رعنا هم ا -

 .قلبش درچه حاله
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تایید تکان دادم، سپس گویی چیزی به یاد آورده باشم   سری به معنای 

 :ناگاه گفتم

راستی باباجان، آقای کاویان با سپهر تماس گرفتن گفتن کار ضروری   -

پهر هم  ای رو بازگو کنن، س دارن و باید در جمع خانوادگی یک مسئله

بهشون گفته صبر کنن چون زن عمو توی کماست اما آقای کاویان 

 .پافشاری کردن و سپهر گفته فردا بیان

 :اش کوباند و نالیدپدر دستی به پیشانی 

خواد چی بگه؟! نگفت کارش خدا این یکی رو به خیر کنه، یعنی می  -

 چیه؟

 .لیوان را به سمت سینک سوق دادم و سر باال انداختم

نگفتن، نگران نباشید ما دیگه به افشای حقایق عادت کردیم   نه -

 .پدرجان

 .ای زدخندهی میان سخنانم تکاز طعنه

 راستی سپهر کو؟ خوابه؟  -

 .انگار سواالت پدر تمامی نداشت، کالفه بر روی صندلی نشستم
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دونید تا شروع دانشگاه چیزی نمونده، سپهر بیچاره بله، شما که می -

 .کردش سنگینه تا دیروقت داشت مطالعه می هاهم که درس

 .سری تکان و از جا بلند شد

 .توی اتاق مهمون برای عمو جا بنداز دخترم -

 :لب گزیدم و خجالت زده گفتم

 .انآخه آرام و مریم هنوز خونه  -

 .چشم در حدقه چرخاند

 کارن؟شون؟ آخه مگه بی هنوز نرفتن خونه -

داد، دست بر بینی  داشت خود را نشان میباز هم آن روی آتشین پدر 

 .گذاشتم و پدر را دعوت به سکوت کردم

ی دیگه دانشگاه شروع میشه  شنون، هفته هیس باباجان اآلن می -

ریم تهران نگران نباشید. جای عمو رو هم توی اتاق سمت راست می 

 ندازم تخت خواب هم داره. خوبه؟می 

های چند وقت اخیر را که به پدر ی موافقت تکان داد، خبرسری به معنا 

کشیدم و هم  دادم اما درمورد دانیال هیچ به پدر نگفتم. هم خجالت می 
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از شنیدن پاسخ منفی پدر ترس میهمان وجودم شده بود، ترجیح 

دادم سپهر با روش خاص خودش پدر را راضی کند و باری بر دوش می 

تر از آنی  ویی خستهمن نماند، به هال رفتم و حالی از عمو پرسیدم اما گ

بود که توضیحات بیشتر از یک کلمه بدهد. به اتاق مورد نظرم رفتم و 

خواب را مرتب کردم، عمو به کمک پدر به اتاق قدم گذاشت،  رخت

ی کمرم اضطراب دوباره به قلبم چنگ انداخت و عرق سردی بر تیره

  نشست. اما بلند شدن صدای تلفنم همانا و هجوم بردن من به سمتش

همانا، با دیدن اسم دانیال لرزه به جانم افتاد و تماس را وصل کردم، 

اش مطمئن شدم و تمام شدن شارژ تلفن  هنگامی که از سالمتی 

همراهش را دلیل نبودنش مطرح کرد اندکی خیالم راحت شد. پس از 

اندکی گفتمان تلفن را قطع کردم و ناهار را درست کردم، مریم و آرام 

شان بمانند و تند چند روزی را در منزل یکی از اقوامعصر تصمیم داش 

مان تکمیل شده بود و کامالً  خانوادگی ها بزنند. باز هم جمع سری به آن

برای آن قراری که آقای کاویان گذاشته بود مناسب شد. البته اگر  

های سحر را فاکتور بگیریم جمعی مناسب داشتیم برای افشای مزاحمت

 !حقایق
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دیدار زن عمو رفته بود و پس از برگشت گویی حالش از قبل هم  عمو به 

هوشی  هایی بود که در بی بدتر شده بود، چشمان قرمزش نشان از اشک

های بسیاری به عمو عمو دروغکه زنهمسرش ریخته بود. حتی با آن

ی فاش داشت، فکرم درگیر قضیه گفته بود اما عمو عاشقانه دوستش می 

فشاری کرده بود. اما  ای کاویان بسیار بر آن اصرار و پاای بود که آقنشده 

ای جز صبوری نداشتم، آن روز هم گذشت و فردایی که انگار روز  چاره

ای بر جان همه آشوبهمان بود اتفاق افتاد. دل مهمی در تقویم زندگی 

افتاده بود، حال مادر اندکی بهتر بود و عمو همچنان در افسردگی به سر 

عمو بماند اما پدر مانع از این   ار داشت که کنار زن برد. اصرمی 

شد و معتقد بود که حال عمو با دیدن حالت بد همسرش  اش میخواسته

تر خواهد شد. سپهر صبح درمورد دانیال با پدر سخن گفته بود و وخیم

تر از همه سکوت پدر بود، بدون هیچ دعوا یا دادی! برایم جای عجیب 

 .از سمت پدر دریافت نکرده بودمتعجب داشت که واکنشی 

ی هال ایستادم و به حیاط خیره شدم،  روی پنجرهبا اضطراب روبه

ترساند.  دیگر قفل کردم. رفتار عجیب پدر بدجور مرا می دستانم را در یک

ترسیدم بالیی سرِ دانیال بیاورد اما سکوتش همه را متعجب کرده  می 

 :بود. صدایش در هال پیچید
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 .مالهام، دختر -

 .با ترس آب دهانم را فرو فرستادم و دمی عمیق از هوای اطراف گرفتم

 .جانم بابا -

 .ی پدرم هیچ واکنش خاصی نداشتسر برگرداندم، چهره 

 .چند لحظه بیا توی حیاط کارِت دارم -

شد، چشمی گفتم و پشت سر پدرم به  لرزش دستم به وضوح حس می 

یشتر به قلبم چنگ سمت حیاط حرکت کردم. ترس لحظه به لحظه ب 

راه اما سعی  انداخت، انتظار هر کاری از پدر داشتم، از سیلی و بد و بی می 

کردم افکارم را دور کنم و هیچ نگویم تا حرف پدر تمام شود. بر روی 

صندلی درون حیاط نشستم، پدرم هم بر صندلی دیگری جا خوش کرد. 

 :نگاه گذرایی به من انداخت و گفت

 دانیال رو دوست داری؟ دخترم، تو آقا   -

گونه پاسخم را بگویم. سر  دانستم چهاش جا خوردم، نمیاز سؤال ناگهانی 

 .به زیر انداختم و با لکنت شروع به سخن گفتن کردم

  . ...خ...خب راستش..مَ...من -
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 .ای انداختمیان سخنانم وقفه

 !کس هم نترسمحکم باش دختر، حرفت رو بزن. از هیچ چیز و هیچ -

ای  دیگر قفل کردم و نفس عمیقی کشیدم. سرفهان سردم را در یکدست

 .کردم و سعی کردم محکم سخنم را بگویم

خب راستش...راستش من ازشون خوشم میاد، این حس بین من و  -

ایشون متقابله، ببخشید بابا ولی دو نفر که همدیگه رو دوست دارن  

دارم شما مخالفت  نمیشه از هم جداشون کرد. من آقا دانیال رو دوست 

کردید چون دلیلی داشتید. اآلن دلیلی ندارید میشه منطقی تصمیم  

 !بگیرید؟

مان سر به زیر انداختم و منتظر پاسخی از پدرم ماندم. سکوتی در میان 

 :حکم فرما شد. سپس صدای پدر به گوش رسید

موقع تعصب به وصیت دخترم، من از آقا دانیال بدم نمیاد ولی اون -

خواستم که به وصیت پدرِ شمم رو کور کرده بود و فقط می پدرم چ

خدابیامرزم عمل کنم. اما اآلن که همه چیز معلوم شده اگر تو دلت  

 .راضیه من هم راضی هستم، اگر موافقی پس من حرفی ندارم دخترم
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ای درون چشمانم  همه چیز برعکس تصوراتم پیش رفت، برق شادی 

اش را حس ز چند سال آغوش پدرانههویدا شد به سمت پدر رفتم. پس ا

کردم، پس از دوسال باز پشتم به محبت پدرانه و آغوش صمیمانه و 

ای گرم شده بود، رفتار پدر به کل عوض شده بود و همانند قبل  پشتوانه

بهترین رفتار را با همه داشت. هنگامی که از پدر فاصله گرفتم، برق  

 .جانی به پدر زدم اشک را در دیدگانش احساس کردم، لبخند کم

بابایی، حاال شدید همون بابای مهربون قبل، خیلی دوسِت دارم. مرسی   -

وقت قدر مهربونید و به تصمیمم احترام گذاشتید، قول میدم هیچکه این

 .ناامیدتون نکنم

 :هایش گفتپدر نیز چشمکی زد و برای پنهان کردن اشک

ی تپل کشیده دوتا نوه ها هم نیست دختر، باید به دوسال نجوری این -

هام رو ببینم بابا بزرگ مون بدی، من دوست دارم نوهمپل شیرین تحویل

زاریم  زاریم بتول اسم پسرت رو هم می بشم. اسم دخترت رو می

 .غالمرضا، اسم پدر و مادرِ رعنا

 .ای کردمدستم را جلوی دهانم گذاشتم و تک خنده
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ام های نداشتهدارین اسم واسه بچهمن هنوز ازدواج نکردم بعد شما  -

خواین بزارین کنید؟ اون هم اسم مامان و باباِی مامانم رو میانتخاب می 

  !قدر زن زلیلید بابا جونها؟ آخه شما چهروی این بچه

سن من است  گفتند هم ای از درخت بلند و باالی باغچه که می شاخه

 :جدا کرد و تکان داد، با خنده گفت

 .جان، به من میگی زن زلیل؟ وایستا ببینمبرو بچه  -

و با چوب به دنبالم افتاد من هم فرار را بر قرار ترجیح دادم. در دل خدا 

را به خاطر این خوشبختی شکر کردم و آرزو کردم که این شادی هرگز 

 .مان را نبنددرخت رفتن از زندگی 

یان دانست که این خوشبختی دیرپاست یا زود از مکس نمی اما هیچ

رود. همگی درمورد موضوع مهمی که قرار بود آقای کاویان راجع به  می 

گونه حس های ساعت این آن صحبت کند کنجکاو بودیم اما گویی عقربه 

کردند، باألخره هر طور بود عصر شد و همگی منتظر بودیم که زنگ نمی

تدا تا انتها  رو را از ابهایی نه چندان آرام راهدر به صدا در بیاید، پدر با گام 

ها در ظرف بود،  کرد. مادر هم مشغول چیدن شیرینی و بالعکس طی می

های چوبی در این میان صدای پای سپهر که با اضطراب به پارکت 
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کشانید. چندی بعد عمو ام می کوبید بدجور خنجر بر مغز پر مسئلهمی 

که به اصرار فراوان برای دیدن ایران خانم به بیمارستان رفته بود  

مان منتظر آقای کاویان بودیم که باألخره  ی برگشت و جمع پنج نفره 

ای که شکل کلید  زنگ در به صدا در آمد. سپهر از جا برخواست و دکمه

بر آن نقش بسته بود را فشرد و خود برای استقبال به حیاط رفت، مادر 

نیز دستی به چادرش کشید و کنار پدر ایستاد، در کمال تعجب آقای 

ی تنها نبود! گویی زنی به همراهش آمده بود. از دور متوجه چهرهکاویان 

زن نشدم اما وقتی نزدیک شد و وارد عمارت شدند، از شدت تعجب و 

مان زده بود. زنی که به همراه آقای کاویان آمده بود همان حیرت خشک

ی مهدوی بود! همان زن پرستاری که برای عوض کردن سپهر و شراره

دیگر چه همکاری کرده بود. اما آیا نسبت این دو با یک آن نوزاد مُرده

بود؟ چه رازی در این میان ناشناس مانده بود؟ گویی ماهیتی در میان 

گر شدن را داشت. من  مان مجهول مانده بود که حال قصد جلوهمشکالت

توانستم  و مادر جلو رفتیم و با شراره دست دادیم، با تمام وجود می

را در چشمان شراره و تنفری نهان را در چشمان شرمندگی و خجالت 

 .آمیز پدرم ما را به خود آورد مادرم احساس کنم. صدای محکم و کنایه
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جناب کاویان این خانم معرف حضور هستند نیاز به معرفی نیست!  -

 .لطفاً بفرمایید

شراره با شنیدن این سخن سر به زیر انداخت و لب گزید. مادرم ابتدا لب 

 .باز کردبه سخن  

خوام تون رو شروع کنید ازتون میکه حرفجناب کاویان قبل از این -

جا حضور دارن! نسبت شما با ایشون چی که بگید این خانم چرا این

 هست؟

ای رسید و چهره آقای کاویان که مردی تقریباً شصت ساله به نظر می

 :ی مصلحتی کرد و گفت کامالً پخته داشت سرفه 

کنم ایشون هام خدمت شما عرض می در مابین حرفخانم مقدم من  -

 دید شروع کنم؟ شون با این قضیه چی هست. اجازه می نسبت 

مادر تنها به سر تکان دادنی بسنده کرد و به من اشاره کرد تا به  

آشپزخانه بروم و چای بریزم. پس از ریختن چای، سینی به دست به 

ای  ی مبل تک نفرهسمت هال حرکت کردم و پس از تعارف چای بر رو

 .جا خوش کردم که آقای کاویان شروع به حرف زدن کرد
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دونم حرف زدن درمورد  دونم از کجا شروع کنم، می راستش نمی  -

ای رو براتون مطرح  خوام یک پیش مقدمهای نداره فقط می گذشته فایده 

 .هام رو بزنمکنم و حرف 

 :عمو با صدای تحلیل رفته ای گفت

د، ما با خودمون هزار تا فکر و خیال کردیم، دیگه لطفاً شروع کنی  -

ای هم  طاقت صبر کردن نداریم. زن من بیمارستانه و من نگرانی دیگه 

 دارم. لطفاً زودتر بگید دلیل برگزاری این جلسه چی هست؟

اش اعصاب درستی  ی همسرش و روان به هم ریختهعمو به دلیل سکته

د حتماً او را درک کرد که سریع نداشت و آقای کاویان که مرد عاقلی بو

 .شروع به سخن گفتن کرد

دونید که من وکیل خانوادگیِ شما هستم، ایشون شراره مهدوی  می -

ای  خواهر بنده هستن. راستش رو بخواید خواهرم حدود بیست و خورده

  . ...سال پیش یک روز با حال بدی اومد پیش من و گف

هر در این میان سخن آقای خواست سخنش را ادامه دهد که صدای سپ

 :کاویان را قطع کرد
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خوام جناب کاویان، مگه شما و خانم مهدوی  ببخشید، خیلی عذر می  -

 تون با همدیگه فرق داره؟ خواهر و برادر نیستید؟ پس چرا فامیل 

 .بار شراره لب به سخن گشوداین

 مادرمون اول که ازدواج کرد برادرم به دنیا اومد بعد همسرشون فوت -

شدن، بعد با پدر من ازدواج کردن و من به دنیا اومدم، در واقع من و 

 .شهاب )آقای کاویان( خواهر و برادر ناتنی هستیم

 .توجه سری تکان داد و آقای کاویان سخنش را ادامه دادسپهر بی 

گفتم. خواهرم با حال بدی اومد پیشم و گفت که یک خب می -

کار کرده شاید ه بهم بگه چیاشتباهی کردم، من هم ازش خواستم ک

بتونم کمکش کنم، اون تمام قضایا رو برای من تعریف کرد. گفت که به  

ی مرده توی بیمارستان ای رو با یک بچهزنده  دکتر کمک کرده بچه

عوض کردن! من به خواهرم قول دادم کمکش کنم تا مشکل حل بشه و 

رم رفع بشه، اسم  اش برسه و هم عذاب وجدان خواهمادر به بچههم اون

های آقای مقدمِ بزرگ هستن.  مادر بچه رو که پرسیدم فهمیدم عروس

صالح دیدم که این مسئله رو با جناب مقدم مطرح کنم، ایشون گفتن از 

موضوع به کسی حرفی نزنم و فقط ترتیب این رو بدم که توی این
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مِ  شون یک مورد جدید اضافه بشه اون هم ازدواج خانم الهانامه وصیت 

کار رو از مقدمِ بزرگ مقدم با جناب سپهرِ مقدم بود! وقتی دلیل این 

خوان حقیقت رو فاش کنن، من به ایشون گفتم به  پرسیدم گفتن می

اش تونن همون زمان حقیقت رو بگن و مادر رو به بچهراحتی می 

  . ...برسونن. اما ایشون

 .م سکوتجا که رسید سکوت کرد، نفس عمیقی کشید و باز هبه این

 :همه با کنجکاوی به او زل زدیم که مادر با صورتی غرق در اشک گفت

آقای کاویان لطفاً ادامه بدید! چرا آقا بزرگ نزاشتن من به بچم برسم؟  -

کس  وقت هیچوقت چی؟ اونشد اونوقت این حقیقت فاش نمیاگر هیچ

شدن با  می اند و مجبور هام خواهر و برادر همدیگهفهمید بچهنمی

  !همدیگه ازدواج کنن

 :صدایش را باالتر برد

توسط    مسئلهفهمید چه کار اشتباهی کردید؟ اگر یک روز دیرتر اونمی -

شد، کل زندگیم تباه  مون جهنم می شد دنیای همهخواهرتون فاش می

ی ام دلم رو آتیش زد. جواب دلِ سوختهشد. یک عمر عذای جگرگوشه
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ه؟ آخه مگه آقابزرگ برای همچین تصمیم  خواد بدمن رو کی می 

  اشتباهی هیچ فکری نکردن؟

تر از قبل جاری شد. لیوانی آب ریختم و به سمت هایش سریعو باز اشک

 .مادر گرفتم. آقای کاویان ادامه داد 

دونید چرا؟ چون وقتی  اتفاقاً آقای مقدم بهترین تصمیم رو گرفتن. می  -

ایران خانم به بچه عادت کردن و شما هم  ازشون دلیل خواستم گفتن 

تر شده بود،  تون کنار اومده بودید و اوضاع آرومزمان تازه با نبود بچهاون

 .خواستن اوضاع رو بدتر به هم بریزنآقای کاویان نمی

 :بار پدر با حالت متفکری پرسیداین

آخه پدر با خودشون فکر نکردن اگه این قضیه فاش نشه چه بالیی  -

 ون میاد؟ سرم

 :شراره با شرمندگی سر به باال گرفت و نالید

آقای مقدم قبل از مرگشون از من و داداشم قول گرفتن که نزاریم این  -

خاطر افشای حقیقت بود،  وصلت سر بگیره و این وصیت نامه صرفاً به 
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ایشون با خیال راحت چشم از این دنیا بستن چون مطمئن بودن ما 

 .قی بیوفتهزاریم همچین اتفانمی

آلودی  فرما شد و سپس شراره با صدای بغض سکوتی در میان جمع حکم

 :ادامه داد

تو رو خدا من رو حالل کنید، من تاوان اشتباهم رو دادم! یک عمر  -

بار سنگینی که روی دوشم بوده خواب آروم نداشتم، عذاب وجدان و این

 .یدای طعم خوشی بچشم توی زندگیم، حاللم کننزاشته لحظه 

هایش را پاک کرد، سپهر ماتم زده سکوت ی چادرش اشکمادر با گوشه 

کار مواخذه خاطر این دانستم در دل پدربزرگ را بهکرده بود، می 

شان معلوم بود که هنوز این موضوع برایشان  کند. پدر و عمو از حالتمی 

هضم نشده! صدای مادر که از شدت گریه دورگه شده بود به گوش  

  :رسید

میده؟ مگه من چه گناهی کرده  ی من رو کی پس تقاص دلِ شکسته  -

ی خدایی ظلم کرده بودم بودم که این شد تاوانش؟ مگه به کدوم بنده 

خواد  ی من رو کی میطور ظلم دیدم؟ خدایا تقاص قلب سوخته که این

  بده؟
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خواست سخنش را ادامه دهد که صدای تلفن منزل درون هال طنین  می 

 .انداخت

هر از جا بلند شد و به سمت تلفن رفت، آن را به دست گرفت و سپ

 .شروع به سخن گفتن کرد

 .الو بله؟ شما؟ بله درسته-

 :تری داد زدناگاه با صدای بلند

 .رسونمچی!؟ مطمئنید؟ باشه باشه من خودم رو می -

تلفن را رها کرد و دستش را برای یافتن کلید به میز کشید، پدر به 

 :های سپهر را گرفتانه سمتش رفت و ش 

 شده پسر؟ چرا همچین شدی؟ کی زنگ زده بود؟چی -

توجه به حضور عمو گونه که سعی داشت کلید را بیابد بی سپهر همان 

 :نالید

از بیمارستان تماس گرفتن، زن عمو از پیشمون رفت! زنگ زدن گفتن   -

 .همین اآلن فوت شده
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شنیدن این سخن حالی  با سخن سپهر همه از جا برخواستند، عمو با 

که کسی واکنش نشان گان به او دست داد. قبل از اینهمچون دیوانه

 :دهد نگاه تندی به مادر انداخت و گفت 

گیره!  طور زنم رو نفرین کنی، آهِت بد می زن داداش، حقش نبود این -

 .ولی این حقش نبود

 :مادر با دستپاچگی گفت

ین نکردم! من فقط... فقط  به خدا قسم... به خدا من کسی رو نفر -

  . ...خواستم دلم

 

ی سخنان مادرم را بشنود به سرعت به سمت در که ادامهقبل از این

اش دل همه را به  ی حیاط دوید و صدای بلند گریههجوم آورد، تا نیمه

درد آورد. با بلندترین صوتی که داشت نام زن عمو را فریاد کشید، سپهر  

دیگر از منزل خارج شدند. پدر دو با یک به سمت عمو دوید و سپس هر

نیز پس از آماده شدن مادرم به سرعت به سمت بیمارستان روانه شدند،  

 .آقای کاویان و خواهرش نیز راه رفتن را در پیش گرفتند
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 :گاه دیوار کردم و زیر لب گفتمبا حیرت دستم را تکیه

  !ی مادر رو هم گرفتخدا تقاص دل سوخته -

 

 پایان
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