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مقدمه

مقدمه
زندگی ما زمانی معنا و مفهوم مییابد ،که در سایه مهر و عطوفت باشد ،مهر و
عطوفتی که با شناخت همراه است؛ و این شناخت سرآغاز و مقدمه هر چیزی
میشود.
مهر و عطوفت زمانی مهلت ابراز مییابد که افسار حسادت در وجود آدمی مهار
شده باشد ،حسی که در وجود همه یافت میشود.
تا زمانی که از لجام خود نگسیخته باشد ،مهلت مهرورزی را هموار میکند و
زمانی این حس ویرانگر افسار پاره میکند که مقایسهها و مسابقهها آغاز میشود
و من وجود را با وجود همچون تویی در ترازو قرار میدهند و این مقایسه سرآغاز
از هم گسیختگی است و مهرورزی وعطوفت را از انسان میستاند و این گونه
محبت از دلها میگریزد و عشق به افسانه میپیوندد و آهنگش رو به زوال
میرود.
من و تو وامدار نسلی هستیم که نمیدانیم ،بازمانده قابیل هستیم یا هابیل،
دفن شدیم یا دفن کردیم .کاش برای همیشه سوت پایان مسابقهها زده شود ،و
من را با من مقایسه کنند ،این من همان است که برای شناختنش و دوست
داشتنش و عشق ورزیدنش به منش متکی است ،به این من ،من را بسپار تا ما
شویم ،و این گونه آهنگ عشق را در سراسر زندگی مان جاری کنیم که بدون
عشق زندگی هیچ مفهومی ندارد.....

سرخی آفتاب کم کم در حال محو شدن بود و تاریکی بر آسمان شهر غلبه
میکرد .ماه با قامتی نحیف با ستارگان در آسمان به نمایش در میآمدند .باد
مالیم پاییزی برگهای خشک فرو ریخته از درختان را پراکنده میساخت و بار
دیگر شب بر تمامی زمین با سلطه چیره میگشت.
مریم کنار پنجره ایستاده و تسلط آرام آرام تاریکی را نظاره میکرد .از پنجره
اتاقش حیاط کوچک خانه نمایان بود .باغچهی کوچکی که اطرافش را برگهای
خشک فرا گرفته بود؛ و تک درخت توت خانه در برابر وزش باد مقاومت میکرد.
لحظه ای به در حیاط چشم دوخت .آرزو کرد؛ کاش باز شود و دوباره مسعود را
با لبخند ببیند ،سرش را باال بگیرد و برایش دست تکان دهد و با عجله وارد
خانه شود؛ اما افسوس این آرزو محال بود.
خاطرهی آن روز در ذهنش مجسم شد .روزی که مسعود باعجله همراه با
پاسپورتش به هتل شرایتون (هتل همای تهران) رفت .قرار بود؛ قرعه کشی
بلیط ژاپن انجام شود .چند هزار نفر اسمشان درآمد؛ و مسعود نیز یکی از آنها
بود؛ با خوشحالی به خانه آمد و خبر برنده شدنش را به مریم همسرش و ماهرخ
مادرش و خواهرش مهتاب داد.
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آنها در یکی از خانههای کوچک و قدیمی جنوب تهران زندگی میکردند .تازه
هشت ماه از ازدواجشان گذشته بود؛ که مسعود به واسطه دوستانش وسوسهی
رفتن به ژاپن در وجودش قوت گرفت.
جنگ هشت ساله ایران و عراق ،وضعیت اقتصادی و کار ،وخامت داشت؛ و شمار
ایرانیانی که برای دوره ای موقت از کار با درآمد بهتر خواستار عزیمت به ژاپن
بودند به شدت افزایش یافت .در آن سالها ژاپن برای ورود ایرانیان ویزا
نمیخواست .سالهای  01و  ،76ایران ایر ،هفته ای دوبار ،به توکیو پرواز داشت؛
به همین دلیل ،تعداد مردانی که از ایران برای کار به ژاپن میرفتند بیشتر
میشد .ایران ایر ،یک بار سال  01در هتل شرایتون تهران و یک بار ،سال 76
در ورزشگاه امجدیه بلیط ژاپن را قرعه کشی کرد؛ و بدین ترتیب بود که مسعود
برای رفتن به ژاپن راسخ تر گشت .او روزهای قبل بامریم راجع شرایط نابسامان
اقتصادی صحبت کرده بود؛ و مریم برخالف میل باطنی اش قبول کرد؛ که
برای بهبود اوضاع زندگیشان ،مسعود برای کار به ژاپن برود و هر دو توافق
کردند رنج دوری را مدتی تحمل کنند.
آنها در خانه پدری مسعود زندگی میکردند ،پدر مسعود فوت شده بود و مادرش
با مستمری ماهانه ای که دریافت میکرد؛ خرج خود و دخترش را تامین مینمود.
مسعود عکاسی کوچکی اجاره کرده بود ولی درآمد ناچیزی داشت و نمیتوانست
اجاره اش را مرتب پرداخت کند .او و مریم در طبقهی باالیی خانه پدرش که
تنها یک اتاق هجده متری بود زندگی میکردند؛ اما از اینکه نمیتوانست به
مادرش که به سختی زندگی خود و خواهرش را میچرخاند کمک کند ناراحت
بود .مادرش مخالف ازدواج او با مریم بود به خاطر همین رابطهی دوستانه ای
با عروس خود نداشت .مسعود نمیتوانست جای دیگری را برای زندگی اش
اجاره کند .از این شرایط همسرش نیز آگاه بود ،بنابراین کار در ژاپن روزنهی
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امیدی برای زندگی مستقل و بهتری برای آنها شد و ناچار با وجود عالقه شدید،
به دوری از هم راضی شدند...
هفته بعد از آن روز ،مسعود به دفتر مرکزی ایران ایررفت و بلیط گرفت .بیست
روز بعد به سمت ژاپن پروازکرد .از رفتن مسعود دو هفته سپری شده بود .هفته
بعد از رفتنش تماس گرفته و از سالمتی خود ،خانواده اش را مطلع ساخته بود.
ظاهراً کار پیدا کرده بود و حقوق خوبی دریافت میکرد؛ ولی هر روزی که
میگذشت ،دلتنگیهای مریم بیشتر میشد؛ و حاال این ماجرا که تمام وجودش
را پر از ترس و دلهره ساخته بود .لحظه ای به خود آمد؛ نگاهی به برگه آزمایش
که روی زمین کنار پایش افتاده بود انداخت .خم شد ،برگه را از زمین برداشت
و در تاریکی اتاق بیهدف به آن چشم دوخت .نمی دانست ،چگونه باور کند؛
که اکنون او باردار است .بدون آن که بخواهد و برای آمدنش برنامهای داشته
باشد .قرار آنها این نبود...
همین طور که در افکار پریشان خود دست و پا میزد ،در اتاق به آرامی باز شد.
دختری جوان با موهای قهوه ای روشن و چشمانی درشت و عسلی و قد متوسط
داخل اتاق سرک کشید و با لبخند گفت:
 مریم جون چرا برق را روشن نکردی؟ و بعد به آرامی کلید برق کناردر را فشار داد.
یکباره اتاق روشن شد .مریم چشم هایش را تنگ کرد .بعد از لحظه ای به نور
عادت نمود .دوباره برگه را در دستانش جا به جا کرد .مهتاب داخل اتاق شد و
به برگه آزمایشی که در دستان مریم بود چشم دوخت .نزدیکتر آمد با اشاره
گفت:
 برگه آزمایش؟مریم برگه را دست او داد و مهتاب با دقت برگه را نگاه کرد و پرسید:
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 آزمایش چی؟ و بعد گفت :مثبت!با لبخند نگاهی به مریم انداخت و گفت:
 وای آزمایش بارداریه! مریم تو حامله ای.و بعد با خوشحالی مریم را در آغوش کشید و گفت:
 پس چرا اینقدر ناراحتی از عمه شدن من؟مریم لبخند تلخی بر لبانش جاری شد و گفت:
 مهتاب چی میگی؟ قرار نبود ما بچه دار بشیم.مهتاب گفت:
 خب که چی؟ حاال که شدید! بیا بریم پایین و بعد خود به طرف دررفت و گفت:
 می رم خبر رو به مامان بدم و از اتاق خارج شد.مریم با نگرانی به طرف پلهها رفت .پایین پله ها ،هال خانه قرار داشت .انتهای
هال آشپزخانه بودوکنار آشپزخانه دو اتاق تودرتو ،زیر راه پلهها هم حمام و
دستشویی تعبیه شده بود .خانه ای کلنگی که حیاط شمالی داشت و آنسوی هال
به حیاط مشرف میشد و حیاط نیز باغچه ای کوچک با یک درخت توت که
برگهایش در اثر شالق باد پاییزی به یغما رفته بودند؛ و در بزرگ آهنی که حیاط
را از کوچه جدا میکرد...
مریم آرام چند پله پایین آمد و صدای ماهرخ را شنید که به مهتاب میگفت:
بدبخت شدیم! ببین چقدر بی فکر بوده که موقع رفتن مسعود باردار شده.
مهتاب با نجوا گفت:
- -مامان یواش یه وقت میشنوه!
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ماهرخ با ناراحتی گفت:
 خدا رحم کنه! خرج و مخارج خودمون کم بود؛ حاال باید به فکر اینمباشیم! مریم توقع این حرفها را از ماهرخ داشت ولی نمیدانست چرا
از شنیدن آنها بیشتر دلش گرفت؟ روی پلهها مکثی کرد ،نمیدانست
به پایین رفتن از پلهها ادامه دهد یا به اتاق خودش برگردد؟ در این
هنگام ماهرخ و مهتاب از آشپزخانه خارج شدند و او را روی پلهها
دیدند .مهتاب سرش را پایین انداخت و ماهرخ که برگه آزمایش در
دستانش بود گفت:
 چیزی به مسعود نگی ها ،خودت که میدونی ،برای رفتنش کلیهزینه کرده ،اگر بفهمه ،امکان داره بیخودی نگران بشه برگرده!
مریم با خودش فکر کرد ،چرا باید شرمسار باشد؟ چرا باید حرفهای او را گوش
کند؟ اما نیرویی او را وادار میکرد که بر خالف میلش عمل کند ،باشرمساری
گویا گناه بزرگی مرتکب شده باشد ،سرش را پایین انداخت و حرفهای او را
تائید کرد ،و بدین ترتیب خبر مهم پدر شدن مسعود ،برای خودش مخفی ماند!
...
در حیاط به هم کوبیده شد .مهتاب با عجله بیرون رفت .او سال سوم دبیرستان
بود و هر روز صبح قبل از ساعت هفت از خانه خارج میشد .وقتی دختربچه ای
یک ساله بود از نعمت پدر محروم شد .او و مسعود تنها تکیه گاهشان مادرشان
بود و ماهرخ که هنوز بسیار جوان و زیبا بود ،طعم تلخ بیوه شدن را چشید؛ او با
جدیت ،تمام انرژی و قوای خود را صرف بزرگ کردن بچه هایش نمود اما هرچه
بیشتر نسبت به فرزندانش فداکاری میکرد ،متوقع تر و وابسته تر میگردید .و
آنها را مطیع خودش بار آورده بود .روزی که مسعود موضوع ازدواجش با مریم
را مطرح کرد ،با مخالفت شدید مادر روبهرو شد .ماهرخ نمیدانست چه دلیلی
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برای مخالفتش بیاورد ،او خود را مالک فرزندانش میدانست .ورود فرد دیگری
بر قلب مسعود برایش تلخ بود ،در ثانی او زنی کمال گرا بود .دختری که برای
آیندهی پسرش در تصورش بود با مریم فاصله زیادی داشت .او میخواست تنها
پسرش با خانواده ای که از لحاظ موقعیت اجتماعی و اقتصادی در سطح باالیی
باشند وصلت کند؛ و این وضعیت با مریم وخانوادهاش منافات داشت ،اما مسعود
این بار ناباورانه در مقابل خواستهی مادر مخالفت کرد .عشق به او قدرتی داده
بود که توانست از فرمان مادر سرپیچی کند .....مریم در آن زمان دختری تقریباً
 16ساله بود که بعد از گرفتن دیپلم موفق نشده بود به دانشگاه راه پیدا کند.
پدرش چندین سال پیش از شمال کشور به تهران مهاجرت کرده و به سختی
ماشین پیکانی فراهم نموده بود و با آن مسافرکشی میکرد؛ تمام مخارج خانواده
از این راه تامین میشد ،و روزگارش به سختی میگذشت...
با صدای در حیاط و رفتن مهتاب ،مریم از خواب برخاست و به آرامی کنار
پنجره رفت و مثل همیشه مشغول نگاه کردن حیاط شد .ماهرخ در حال جارو
زدن حیاط بود و صدای خش خش برگها که با هر تکان جارو بلند میشد،
آرامشی عمیق در جانش مینشاند .اما حالتی غریب ،وجودش را فرا گرفته بود،
لحظه ای احساس کرد ،دردی مبهم معده اش را فرا گرفته و ناگهان حالت تهوع
وجودش را تسخیر کرد .باعجله به طرف در رفت و خود را دوان دوان به پایین
پلهها رساند ،به طرف دستشویی رفت ،احساس کرد تمام روده هایش ملتهب
شدهاند؛ از صدای عق زدنش ،ماهرخ جارو را رها کرد و داخل شد .مریم دست
و صورت خود را شست و بیرون آمد و ماهرخ را مقابل خود دید .چهرهی ماهرخ
نشانی از همدردی نداشت بیشتر حالتی مالمت گر به خود گرفته بود که وجود
مریم را بیشتر آزار میداد ،به آرامی سالم کرد و ماهرخ جوابش را داد و گفت:
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 شاید گرسنه باشی؟ صبحانه آماده اس میز رو جمع نکردم ،مهتابچند دقیقه پیش صبونه خورد.
مریم بدون حرفی به سمت آشپزخانه رفت .میز کوچک ناهار خوری با چهار
صندلی که اطرافش چیده شده بود خودنمایی میکرد .سفرهی کوچکی روی میز
پهن بود و در درون سفره پنیر و کره و خرما هر کدام در ظرف مخصوص خود
و پیالهی کوچکی از مربای هویج...
ماهرخ دوباره به حیاط برگشت و به کارش ادامه داد .مریم به آرامی به سمت
سماوری که قوری چینی گل قرمز قدیمی روی سرش گذاشته شده بود که گویا
جزء جهیزیهی ماهرخ بود و هنوز در آشپزخانه چای را درونش جای میداد رفت.
با احتیاط شروع به ریختن چای در استکان کوچکی شد؛ اما دوباره به محض
برخاستن بوی چای ،تمام وجودش را تهوع فرا گرفت .با عجله استکان را روی
میز گذاشت و دوباره به سمت دستشویی دوید...
با بی حالی در رختخوابش دراز کشیده بود .بوی تن مسعود را که در این دو
هفته از رختخوابش استشمام میکردو احساسی که گویا هنوز در کنارش نفس
میکشد و او را غرق آرامش میکند؛ اما اکنون برایش زجرآور بود .حس میکرد
با هر نفسی که میکشد این بو حالت تهوع را در وجودش بیدار میکند و آزارش
میدهد.
ضعف وجودش را فرا گرفته بود ،چگونه میتوانست مادر شدنش را بپذیرد و
درک کند؟ با این مقاومت سرسختانه فیزیولوژی بدنش در مقابل موجودی که
در بطنش در حال شکلگیری بود...
صدای باز شدن در حیاط در آن موقع از روز خبر بازگشت مهتاب از مدرسه را
میداد .در این چند ساعت حالت تهوع لحظه ای رهایش نکرده بود توان بلند
شدن از جایش را نداشت.
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مهتاب مثل همیشه با شور و نشاط وارد هال شد و همانطور که دکمههای
مانتواش را یکی پس از دیگری باز میکرد با صدای بلند گفت:
 سالم مامان ،ناهار چی داریم؟ دارم از گشنگی میمیرم!ماهرخ با چهره ای مکدر از آشپزخانه خارج شد ،سری تکان داد و دوباره به
آشپزخانه رفت .مهتاب بدون معطلی وارد آشپزخانه شد و گفت:
 چی شده؟ چرا ناراحتی؟ماهرخ نگاهی به او انداخت و گفت :این دختره از صب حالش بده ،نمیتونه
هیچی بخوره ،همش میاره باال ،نمیدونم چرا انقدر بد ویاره؟ من که این طور
نبودم ،حتما به مادرش رفته ،مهتاب به طرف پلهها رفت و نگاهی به اتاق مریم
انداخت و گفت:
 خُب مامان ،میبردی دکتر.ماهرخ گفت:
 دکتر چی میگه؟ میگه طبیعیه ،به خاطر بارداریه. یعنی هیچ دارویی نداره؟ مگه میشه! مهتاب بعد از گفتن این حرفهابا عجله از پلهها باال رفت ،به در کوبید و وارد اتاق شد .مریم را دید
که در رختخواب دراز کشیده ،به طرفش رفت به آرامی گفت:
 مریم جانمریم با کمال بی حالی چشمانش را باز کرد ،رنگش به سفیدی میزد ،صورت
نگران مهتاب را نگاه کرد ،مهتاب دستهایش را در دست گرفت و با وحشت
گفت:
 چقدر دستات سرده ،رنگ به صورت نداری!باعجله از پلهها پایین رفت و به ماهرخ گفت:
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 مامان باید ببریمش دکتر ،فشارش افتاده ،امکان داره حالش بدتر ازاین بشه!
ماهرخ لیوان آب قندی درست کرد و باال رفت .به مریم گفت:
 این لیوان آب قند را زود سر بکش.مریم با صدای ضعیفی گفت :نمیتونم ،بازم میارم باال.
ماهرخ اصرار کرد و مریم تا یک جرعه نوشید به شدت حالت تهوع گرفت.
مهتاب گفت:
 بلند شو ،لباساتو بپوش بریم درمونگاه .بعد به مادرش اشاره کرد کهعجله کند.
ماهرخ با ناراحتی از اتاق خارج شد.
آنها به کمک هم مریم را به درمانگاه محل بردند و در آنجا بالفاصله زیر
سرم رفت .و این ماجرا چند روز یکبار در خانه ماهرخ تکرار میشد .ماهرخ
عصبی تر و مریم بی اعتماد به نفس ترمی گردید......
عشق وافر مسعود به مریم ،هیوالی خفته حسادت را در وجود ماهرخ بدون
آنکه خود بداند از ماهها پیش بیدار کرده بود و او ناخواسته با رفتارهایش این
حس را در وجودش تقویت میکرد .باردار شدن مریم برایش ناگوار بود ،گویا
شیطان در وجودش حکمرانی میکرد و حس و عشق مادری را از اومی ربود...

حدود ده ساعت و سه دقیقه پرواز تهران به توکیو طول کشید .مسافتی در
حدود هفت هزارو  099کیلومتر ،مسعود وقتی وارد توکیو شد ،مبهوت بود.
ماشینهای مدرن و مردم متفاوت ،سیستم مترو ،سر و صدا ،پوشش مردم...
انگار وارد دنیای دیگری شده بود .اضطراب وجودش را فرا گرفته بود .یک
هتل آپارتمان که ایرانیها آن جا بودند را پیدا کرد .تعدادی ایرانی که بعد ازدو،
سه ماه هنوز کار پیدا نکرده بودند؛ با دیدن آنها براضطرابش افزوده شد .پول
پیش مغازه و تمام پس اندازش را به دالر تبدیل کرده بود؛ که در آن زمان پول
قابل توجهی بود .حقوق یک سرهنگ در آن موقع چهار هزار تومان ،یک
صندوق دار بانک ماهی سه هزار تومان و یک معلم ماهانه دو هزارتومان
میگرفت و پول مسعود تقریبا  910هزار تومان بود که هزار دالر میشد .یعنی
حقوق چند سال یک سرهنگ!
با دیدن کارگران بیکار ایرانی ،آن شب خواب به چشمانش نرفت و خود را
دائم شماتت کرد که عجب کاری کردم ،آمدم! ساعت دو نیمه شب یک ایرانی
پیش آمد و گفت:
 -میخوای بری سره کار؟
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او نیز با تعجب گفت:
 چرا نمیخوام برم؟ امروز یک دالل بنگالدشی برام کار پیدا کرده ،بیا باهم بریم اونجا!مسعود با او همراه شد .ترس هم براضطرابش افزوده شد ،اما چاره ای نبود...
کارگاه بازسازی حلبی بود و روزی هشت هزار تومان ،یعنی هشت هزار ین
حقوق میداد .یعنی حقوق یک روزش معادل دو ماه حقوق یک سرهنگ در
ایران بود! و بدین صورت به طور معجزهآسایی همان هفته اول مشغول کار
شد...
اکنون یک ماه از رفتنش میگذشت و او هفته ای یک بار با خانه تماس می
گرفت؛ ولی فرد مطمئنی را پیدا نکرده بود تا درآمدش را به خانه بفرستد.
معموالً ایرانی هایی که در آنجا کار میکردند ،فرد مطمئنی را مییافتند و پول
خود را به او میسپردند و او به دست خانوادهها میرساند......
تلویزیون روشن بود .مریم ،مهتاب و ماهرخ در پذیرایی نشسته بودند و مشغول
تماشا.
صدای زنگ تلفن بلند شد ،ماهرخ طبق معمول با عجله گوشی را برداشت.
خانهی آنها فقط یک خط و یک گوشی داشت آن هم طبقه پایین در پذیرایی
خانه بود و بیشتر اوقات ماهرخ اولین نفری بود که خود را به گوشی میرساند...
ماهرخ با هیجان گفت:
 الو ،بفرمایید ،و در آن سوی خط مسعود شروع به صحبت کرد: -سالم مامان
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ماهرخ با خوشحالی گفت :سالم عزیزم ،از عزیزم ماهرخ ،مهتاب و مریم
متوجه شدند که چه کسی پشت خط است .بعد از احوال پرسی همیشگی،
مسعود گفت:
 مریم نیست؟ماهرخ به مریم اشاره کرد که گوشی را بگیرد و مریم با عجله به طرف او آمد.
اما همین که مسعود شروع به صحبت کرد ،بغض گلویش را فشرد .دو هفته
ای که او گذرانده بود و حالی که هم اکنون داشت نیاز به دلجویی بیشتر را می
طلبید.
با صدای لرزان گفت:
 خوبممسعود متوجه لرزش صدایش شد و گفت:
 چرا ناراحتی؟مریم با همان لحن گفت:
 نه ،ناراحت نیستم.ماهرخ کنارش ایستاده بود و اشاره میکرد که نکند قضیه بچه لو رود .مسعود
گفت:
 اگر بخواهی به این زودی دلتنگی کنی؛ همین فردا برمی گردم!مریم اشک امانش نداد و ماهرخ با عجله گوشی را گرفت و مسعود در آن
سوی خط مستاصل شد ،ماهرخ با دستپاچگی گفت:
 مسعود جان طبیعیه ،دلش برات تنگ شده ،مسعود هم که کمیصدایش میلرزید گفت:
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 مامان مطمئن باشم؟ چیزی پیش نیومده؟ماهرخ که عصبی و آشفته شده بود گفت:
 نه عزیزم چیزی نشده ،دخترای االن هستن دیگه ،کم طاقت و بیحوصله ،مبادا کارتو ول کنی به خاطر این لوس بازی ها!
مسعود با ناراحتی حرف را عوض کرد و گفت:
 مهتاب چطوره؟ و بعد از ماهرخ خواست تا گوشی را به مهتاب بدهد.مهتاب مثل همیشه با شوخی شروع به صحبت کرد و به او اطمینان
داد که اتفاق خاصی نیفتاده است و این چنین مکالمه تلفنی پایان
یافت...
ماهرخ با عصبانیت به مریم نگاه کرد و گفت:
 این اداها چیه از خودت در میاری؟ با بی فکری بچهدار شدی! حاال بابی فکری میخوای بچهی منو بدبخت کنی و برگردونی؟ تو نمیدونی
چقدر هزینه کرده برای رفتنش؟ من که نمیخواستم پسرم آواره
غربت بشه ،تو آوارش کردی! پس تحمل کن.
مهتاب از جا برخاست و لیوان آبی برای مادرش آورد و گفت:
 مامان حاال که چیزی نشدهمریم سرش پایین بود و قطرات اشک سکوتش را همراهی میکردند؛ اما
ماهرخ دست بردار نبود .گویا فرصتی جدید یافته بود تا تمام دق دلی هایش را
خالی کند ،با صدای بلندی گفت:
 دو هفته اس ،همش تو درمونگاه اسیریم ،هیداریم تر و خشکتمیکنیم ،دیگه چی کارت کنیم؟
مهتاب دوباره اشاره کرد:

فصل دوم

 مامان بسه دیگه!ماهرخ با عصبانیت از اتاق خارج شد و به طرف آشپزخانه رفت .در آشپزخانه
نیز شروع به غر زدن کرد:
 خانوم خواسته جای پاش و محکم کنه ،بچه برای ما درست کرده،حاال کم آورده! مهتاب که حرفهای مادرش مانند پتکی به سرش
میخورد و نمیدانست چگونه او را آرام کند؟ سراغ کیف و کتابش
رفت و مریم مانند کسانی که زیر پاهای دیگران له شده اند ،خمیده
و لرزان ،آرام به طرف اتاقش به راه افتاد...
شب از نیمه گذشته بود و هنوز حرفهای ماهرخ در گوشش میپیچید ،این
اولین باری نبود که ماهرخ شخصیت او را خورد میکرد .از همان ماههای اولی
که با مسعود ازدواج کرد این مسائل آغاز شد .شاید یکی از دالیل رفتن مسعود
به ژاپن نیز همین بود! قرار گرفتن میان او و مادرش .که زندگی و عشق آنها را
دچار تالطم کرده بود...
مهتاب با عجله لباسهای مدرسه را از تنش درآورد ،به سمت دستشویی رفت.
ماهرخ نیز در آشپزخانه مشغول چیدن سفرهی ناهار بود .چند روزی از اوقات
تلخی آن شب گذشته بود .هنوز ماهرخ و مریم با هم سرسنگین بودند .مریم
همچنان حالت تهوع آزارش میداد و مرتب باال میآورد .مهتاب که مشغول
خشک کردن صورتش بود وارد آشپزخانه شد و حوله را روی کابینت انداخت و
به آرامی پشت میز نشست ماهرخ مشغول کشیدن غذا بود و با لبخند گفت:
 امروز لوبیا پلو پختم ،جای بچم مسعود خالی!مهتاب به آرامی گفت:
 -مریم چرا نیومده پایین؟
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ماهرخ با بی اعتنایی گفت:
 می خوای دوباره سر سفره عق بزنه ،دل و رودمون بپیچه به هم؟مهتاب سری تکان داد و به بشقاب غذایی که ماهرخ جلویش گذاشت خیره
شد و بعد گفت:
 یعنی نمیخوای برای ناهار صداش کنی؟ پس کی ناهار بخوره؟ماهرخ گفت:
 براش میبرم باال! اینطوری خودشم راحتتره.مهتاب که با قاشق ،پلوی داخل بشقاب را باال و پایین میکرد گفت:
 مامان با تحقیر کردنه این دختر هیچی درست نمیشه! چه تحقیری؟ وقتی حالش خوش نیست چی کار کنم؟ خودش باید تشخیص بده ،نه اینکه بهش تحمیل بشه.ماهرخ که لحن جدیتری به خود گرفته بود گفت:
 بچه غذاتو بخور! اینقدر تو کار من دخالت نکن بعد سینی بزرگیبرداشت و داخلش بشقاب پر از لوبیا پلو و کنارش پیاله ماستی
گذاشت و به طرف اتاق مریم به راه افتاد و گفت:
 خیالت راحت شد؟ همین االن غذاش رو میبرم ،شماهم میلبفرمایید.
مهتاب با ناراحتی سری تکان داد و مشغول خوردن شد...
مریم با بی حوصلگی کتاب قطوری که در دست داشت ،ورق میزد .حتی یک
خط از آن را هم نتوانسته بود بخواند .به آسمان پشت پنجره اتاق خیره شد .در
این یک ماه و چند روز ،برای او روز و شبها طوالنی تر به نظر میآمد؛ گویا
زمان برایش متوقف شده و او در دور باطلی افتاده ،تمام لحظاتش شبیه به هم
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بود .سرش را برگرداند به سینی غذایی که ماهرخ برایش آورده بود ،خیره شد.
از نگاه کردن به آن هم حالت تهوع میگرفت .چه کار میتوانست بکند اگر
نمیخورد ،ماهرخ جور دیگری برداشت میکرد .هرچند کاری که ماهرخ بااو
کرده بود ،تحقیر آمیز بود...
در باز شد و مهتاب با خجالت وارد اتاق شد و لبخند تلخی بر لبانش جاری شد.
مریم اشاره کرد که کنارش بنشیند .مهتاب همینطور که روی زمین مینشست
به سینی غذا نگاه کرد و گفت:
-

هنوز ناهارت رو نخوردی؟
نمی تونم.
دوباره فشارت میافته ها! الاقل چندتا قاشق میخوردی ،ضعف نکنی.
و بعد سینی را به سمت مریم کشیدو گفت:
از کارمامان ناراحتی؟

مریم گفت:
 مهتاب جون ،باور کن نمیتونم بخورم.مهتاب اصرار کرد که چند قاشق از غذایش را بخورد و بقیه اش را ببرد پای
باغچه بریزد تا دوباره ماهرخ شر درست نکند ،مریم با بی میلی شروع به
خوردن کرد اما احساس کرد دوباره شورشی در معده اش ایجاد شد و مهتاب با
عجله سینی غذا را از اتاقش خارج کرد و غذا را پای درخت ریخت و برگشت.
مریم آرام در اتاق قدم میزد تا بتواند دل آشوبی خود را کنترل کند .مهتاب
کنارش ایستاد و گفت:
 بهتری؟مریم سری تکان داد و با تاسف گفت:
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 نمیدونم این حالتها تا کی طول میکشه و بعد به آینه روی طاقچهنگاه کرد و گفت:
 مثل معتادها شدم!مهتاب که کنارش ایستاده بود و به تصویر او در آینه خیره شده بود گفت:
 وقتی هیچی نمیخوری همینه دیگه! به نظرت چند کیلو الغر شده باشم؟مهتاب نگاهی به کل هیکل او انداخت و گفت:
-

واال فکر کنم یه پنج ،شیش کیلویی الغر کرده باشی .و بعد با خنده
گفت:
نترس بابا هنوز خوشگلی ،الغریتم درست میشه نگران نباش!
اگه بدونی چقدر بده تمام لحظه حالت تهوع داشته باشی.
مامانت سره میالد اینجوری بود؟ حتما یادت میاد دیگه.

میالد برادر کوچک مریم ،هفت ساله بود .مریم کمی فکر کرد و گفت:
 درست یادم نمییاد ،من اون موقع چهارده سالم بود .سرگرمه درسو مدرسه ،بعد مکثی کردو ادامه داد :آره ،بعضی اوقات مامانم خیلی
باال میآورد! مهتاب گفت:
 خب دیگه پس طبیعیه نگران نباش. من نگران الغری و قیافه و نخوردنم نیستم .نگرانه ...بد حرف خودرا خورد.
مهتاب گفت:
 نگران چی هستی؟ رفتن مسعود؟ رفتارهای مامان؟مریم سرش را پایین انداخت و گفت:
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 مامان از من خوشش نمیاد .این وضعیت هم پیش اومد ،بیشتر ازدستم عصبانیه.
مهتاب گفت:
 مامان از موقعی که بابا فوت کرده ،بی حوصله و عصبی شده،نمیدونم به خاطر مسئولیت سنگین زندگیه یا به خاطر دلتنگی برای
بابام ،البته من که یادم نمییاد مسعود بیشتر یادش هست! االنم که
دوری از مسعود کالفش کرده.
مریم گفت:
 مهتاب من یه تصمیمی گرفتم .میخوام چند روزی برم پیش پدر ومادرم تا از عصبانیت مامانت کم بشه!
مهتاب تاملی کرد وگفت:
 چی بگم واال ،اگه مسعود زنگ زد چی بگیم؟ خُب میگید ،چند روزی رفته پیشه پدر و مادرش ،برمی گردهمهتاب متفکرانه نگاهش کرد و گفت:
 یعنی تو از صحبت کردن با مسعود میتونی صرف نظر کنی؟ براتسخت نیست؟
مریم احساس کرد معده اش در حال منفجر شدن است .با پریشانی گفت:
 چارهای ندارم!مهتاب که به طرف در میرفت گفت :نمیدونم چی بگم؟ خودت میدونی و
بعد آرام از اتاق خارج شد...
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مهتاب با عجله مشغول آماده شدن بود ،گویا خواب مانده بود .ماهرخ لقمهی
نان و پنیر درون کیفش گذاشت و با نجوا گفت :حاال که صبونه نخوردی ،این
لقمه رو با خودت ببر مدرسه ،مهتاب صورت او را بوسید و به طرف در رفت.
ماهرخ گفت:
 می خواستم راجع دیروز که باال رفتی صحبت کنم اما دیرت شده.مهتاب همان طور که با عجله به طرف درمی رفت گفت:
 برگشتم با هم صحبت میکنیم ،خداحافظ...مریم آهسته کنار ماهرخ که در تراس حیاط مشغول پاک کردن سبزی بود،
نشست و آرام مشغول پاک کردن سبزی شد .ماهرخ بدون توجه به او با
سرعت شاخههای جعفری را از وسط نصف میکرد و برگهای سبز را داخل سبد
میریخت .بوی خوش سبزی تازه فضا را پر کرده بود؛ اما این بو برای مریم
ناخوشایند بود .از این که چیزهای معطری که روزی با روح و روان ا و بازی می
کردند و وجودش را به وجد میآوردند؛ اما حاال باعث دل به هم خوردگی و آزار
او میشدند ،عصبی میشد .خواست آنجا را ترک کند ،ولی جرأت نداشت هنوز
نیامده برخیزد .سعی کرد به خود مسلط شود و همراه ماهرخ به پاک کردن
ادامه دهد ،اما بی اختیار شروع به عق زدن کرد .با عجله به طرف پایین حیاط
دوید .ماهرخ با ناراحتی نگاهش کرد و زیر لب گفت:
 خدایا شکرت!مریم شیر آب را باز کرد ،آب به صورتش پاشید و بعد شلنگ آب را با شدت
روی صورتش گرفت تا دلش آرام گیرد .ماهرخ با عصبانیت نگاهش کرد گفت:
 -هوا سرده ،بلند شو برو تو ،خودم پاک میکنم.
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لرزه ای اندامش را فرا گرفت .کمی دل آشوبی اش کم شد ،با ناراحتی به
سبزی هایی که جلوی ماهرخ ریخته شده بود ،نگاه کرد .هنوز مقدار زیادی
پاک نشده بود ،اما چاره ای نداشت .نمیتوانست کمک کند .با شرمندگی داخل
رفت .وارد اتاقش شد ،ژاکتش را از کنار رختخوابها برداشت ،روی شانه اش
انداخت و آهسته کناری خزید ،به کارتونهای چیده شده در آن سوی اتاق
خیره شد .وسایلی که پدرش به سختی برای جهیزیه اش تهیه کرده بود ،هنوز
باز نشده بود .از فکر این که پدرش برای تهیه آنها هزینه زیادی متقبل شده و
به خاطر همین نتوانسته بود ،دیگر در آن محل ،خانه اجاره کند چند محله
پایین تر نقل مکان کرده بودند .قلبش درد گرفت؛ حاال او با چه رویی خبر
بارداریش را به آنها میداد .از یادآوری این مسئله شرمنده تر شد و از اینکه روز
گذشته به مهتاب گفته بود تصمیم دارد به خانه پدرش برود منصرف شد .در
این مدتی که مسعود رفته بود ،در تما سهایش با پدر و مادرش به آنها اطمینان
داده بود ،همه چیز رو به راه است و مشکلی ندارد.
سعید و عاطفه؛ پدر و مادر مریم ،احساس میکردند ماهرخ تمایلی به رفت و آمد
با آنها ندارد .و این تا حدود زیادی درست بود؛ به خاطر همین برای دیدن فرزند
خود برای آمدن به خانهی ماهرخ ،کراهت داشتند.........
مهتاب مشغول شستن ظرفهای ناهار بود و ماهرخ گوشه ای از آشپزخانه
سبزیها را ساطوری میکرد .وقتی کار مهتاب تمام شد و خواست از آشپزخانه
خارج شود؛ ما هرخ به آرامی گفت:
 دیروز با مریم راجع به چی صحبت کردید؟ چیز خاصی نبود. حاال من نامحرم شدم؟مهتاب که برای رفتن مردد بود ،گفت:
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-

مامان دوباره داستان درست نکن! حرف خاصی نبود گفتش:
«تصمیم گرفته یه مدت پیش پدر و مادرش بره»
ماهرخ گفت:
خب خداروشکر ،وظیفه من نیست که ترو خشکش کنم!
حاال اجازه میدی برم؟ من خسته ام ،و بعد خارج شد .ماهرخ که
دوباره مشغول خرد کردن سبزی میشد با آرامی گفت:
خدا کنه زود تر بره ،اصال حوصله شو ندارم! شوهرشم که هیچ پولی
نفرستاده!

از یادآوری مسعود آهی کشید و گفت:
 معلوم نیست االن تو مملکت غریب با چه جون کندنی پول در میاره؟خدایا خودت رحم کن!
ماهرخ نمیدانست رسم عاشقی ،احترام به تعلقات خاطر معشوق است .او
عاشق فرزندانش بود؛ اما به شیوهی خودش ،تصوری از عشق که با عشق
واقعی فاصله داشت .و باعث دوری او از فرزندانش میگشت .دوست داشتن
مسعود بهایش از خودگذشتگی و مهار حس حسادتش بود.
شرایط اقتصادی برای همه نامساعد بود و زندگی اکثر جوانهای به سن
مسعود دشوار!
اما رفتارهای نامتعارف ماهرخ به این شرایط دامن زده بود؛ و حاال در برزخی
که خود هیزمهایش را فراهم نموده بود ،دست و پا میزد .دوری از فرزند و
نگرانیهایش او را به فکرهای عجیبی وا میداشت .وحشت از اینکه نکند
مسعود دیگر بر نگردد و یا حین کار حادثهی ناگواری پیش آید و یا نتواند
درآمد کسب کند و متضرر گردد و هزاران فکر دیگر که خواب را از چشم
هایش ربوده ،و تلخ ترش کرده بود.....
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هوا کامال تاریک شده بود .مهتاب برای خودش و مادرش چای آماده میکرد،
صدای زنگ در ،ماهرخ را به طرف اف اف کشید .از پشت گوشی متوجه شد پدر
و مادر مریم پشت در هستند ،با دست پاچگی ،دکمه اف اف را زد و با عجله
چادرش را سرش و در هال را باز کرد.........
سعید و عاطفه وارد حیاط شدند ،مردی با قدی متوسط و موهای پرپشت سفید
و اندامی موزون وکشیده و چشمانی درشت و گیرا ،همراه با زنی با صورت گرد
و سفید و قدی متوسط با هیکلی متناسب ،تصور این که این زن چهار شکم
زاییده را دشوار میکرد......
شروع به احوالپرسی کردند.
مریم از صدای آنها سراسیمه از اتاق خارج شد .با تعجب از پلهها پایین آمد.
وقتی سعید و عاطفه وارد هال شدند به طرف آنها دوید و سخت پدر را در آغوش
گرفت ،دلش برای خانواده اش تنگ شده بود؛ اما جرات رفتن به خانه پدر را
نداشت .عاطفه متعجب نگاهش کرد و شروع به بوسیدنش نمود .با صدای لرزانی
گفت:
 مامان چرا این قدر ضعیف شدی؟مریم بدون توجه به حرف مادرش او را سخت در آغوش کشید بغضی مرموز
گلویش را آزار میداد؛ اما به جنگیدن با آن ادامه داد تا مبادا گونه هایش را خیس
کند .ماهرخ با عجله گفت :بفرمایید و بعد به داخل اتاق پذیرایی اشاره کرد و
ادامه داد:
 چه عجب از این طرفا!عاطفه که همان طور متعجب و ناراحت ،چهره مریم را نگاه میکرد گفت:
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 از موقعی که آقا مسعود رفته هر چی به این دختر میگیم ،چرا به ماسر نمیزنی ،عذر و بهانه مییاره ،آخر طاقتم طاق شد گفتم سعید
امشب منو حتما باید ببری بچه مو ببینم .سعید که وارد پذیرایی شده
بود ،روی مبل راحتی جلوی تلویزیون نشست وگفت:
 مریم جان ،بابا خدا بد نده مریض بودی؟مهتاب در این هنگام با سینی چای وارد شد و شروع به احوال پرسی با آنها
کرد و سوال سعید بی پاسخ ماند .بعد از دقایقی که چای صرف شد .عاطفه هنوز
خیره به صورت دخترش بود با نگرانی نگاهش میکرد .خبری از چشمان زیبا و
جذاب نبود ،هاله ای از سیاهی چشمانش را در خود بلعیده بود و گونههای گلگون
و برجسته ،استخوانی شده بود!
سعید متوجه نگرانی زیادعاطفه شد و با لبخند گفت:
خب دوری از معشوق ،این پیامدها رو هم داره ،به مرور عادت میکنی بابا!
اما گویا این حرفها را فقط برای تسالی زنش میگفت! او نیز با نگرانی چهره
دخترش را ورانداز میکرد.
مریم سرش را پایین انداخت تا بار دیگر بغضش را آرام ببلعد و به خود نهیب زد
قوی باش اگر گریه کنی پدر ومادرت بیشتر نگرانت میشوند.
ماهرخ که گویا منتظر فرصتی بود تا صحبت را آغاز کند ،گفت:
 دوری از مسعود یک طرف و بعد مکثی کرد و گفت: مامان شدن از طرف دیگه!مریم با تندی به ماهرخ نگاه کرد و ماهرخ بدون توجه به نگاههای مریم به
سعید و عاطفه که هاج و واج بودند نگاه کرد و گفت:
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 چند هفته ایه که حالش بده ،به خاطر ...و بعد لبخند مصنوعی و زورکیزد و گفت:
عاطفه جون نگران نباش داری مامان بزرگ میشی!
مریم با خجالت سرش را پایین انداخت ،عاطفه گفت:
 مریم چرا به ما نگفتی؟سعید روی مبل جابجا شد و گفت:
 پس به خاطر همین این قدر ضعیف شدی؟عاطفه با ناراحتی گفت:
 مادرت بمیره!مریم نگاه تلخی به مادر انداخت و به آرامی گفت:
 خدا نکنه و بعد اشک در چشمانش حلقه زد ،و آهسته گفت: ببخشید!سعید گفت:
 بابا برای چی عذرخواهی میکنی؟ مبارک باشه عزیزم.این اولین کسی بود که به او ،برای مادر شدنش تبریک میگفت .با شنیدن این
حرف ،آرامشی بر دلش مستولی گشت؛ اما بی اختیار اشک از گونه هایش جاری
شد.
ماهرخ با همان لحن قبلی و لبخند مسخره ای که بر لب داشت ،گفت:
 آخه قرار نبود به این زودی بچه دار بشن! ظاهراً بدون برنامهریزیبوده ،به مسعود هم چیزی نگفتیم ،یه وقت نگران نشه!
سعید نگاه تندی به ماهرخ انداخت و گفت:
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ماهرخ خانم ،مگه تموم زندگی ما ،با برنامه ریزی پیش میره؟ مگه میتونیم
برای تموم اتفاقهایی که تو زندگی برامون پیش میاد ،برنامه از قبل داشته باشیم،
خیلی چیزاس که ما نمیتونیم ،جلوشو بگیریم تا پیش نیاد! و بعد نگاهی به مریم
انداخت و گفت :مگه موقعی که من داشتم دخترمو به عقد پسرتون در میآوردم،
میدونستم قراره بعد از چند وقت ،تنها زندگی کنه! ماهرخ لبش را گزید و گفت:
 واال ما هم نمیدونستیم که قراره بچه مون برای چرخوندن زندگیشبه غربت بره!
عاطفه نگاهی به سعید انداخت که ادامه ندهد و سعید با ناراحتی ته استکان
چایش را سرکشید تا خشکی گلویش را برطرف کند.
عاطفه نزدیک مریم رفت و کنارش نشست و آهسته و با نجوا گفت:
چرا به ما نگفتی؟ االن حالت بهتره؟
ماهرخ با بی حوصلگی گفت:
هرچی میخوره مییاره باال ،تو این چند هفته چندین بار زیر سرم رفته.
ماهرخ تمام هدفش نگران کردن پدر ومادر مریم بود تا آنها او را با خود ببرند.
عاطفه اشک در چشمانش جمع شد و با ناراحتی دوباره گفت:
 مادرت بمیره!سعید باکالفگی گفت:
 خدا نکنه ،چرا اینقدر نگرانی؟ و بعد به مریم نگاهی کرد و گفت:بابا جون ،تو باید تحت نظر دکتر متخصص باشی .دکتر که رفتی؟
مریم گفت:
 -هردفعه حالم بد میشه میرم درمانگاه ،سرم میزنم.
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سعید گفت:
 پس تحت نظر نیستی.ماهرخ گفت :آقا سعید نگران نباشید ،مگه عاطفه خانم که چهار تا دسته گل
براتون آورده ،همش تحت نظر متخصص بوده؟
سعید لبخند تلخی بر لب آورد گفت:
 ببخشید ماهرخ خانم ،مادربزرگ من هم خدا بیامرز ،هشت تا بچه توخونه به دنیا آورد .مگه شما بچه هاتونو تو خونه به دنیا آوردید؟
هرکسی طبق شرایط زمان خودش زندگی میکنه .ماهرخ که متوجه
عصبی شدن سعید شده بود گفت:
 آقا سعید منم شرایط رو میفهمم چیه؟ به خاطر فراهم آوردنه همینشرایط پسره من آواره غربت شده و بعد ادامه داد ،شرایط جیب من و
شما ست!
سعید سرش را پایین انداخت با ناراحتی گفت:
 فکر نمیکنم این قدر شرایطم ،اسفبار باشه که شاهد زجر کشیدنجگر گوشه م باشم و بعد به مریم گفت:
 فردا با مادرت میری پیش متخصص ،هر دردی درمونی داره باباجون،این وضعیت توهم با دارو رفع میشه ،و بعد به عاطفه اشاره کرد که
آماده رفتن شوند .عاطفه با ناراحتی از جا برخاست و به مریم اشاره
کرد که حاضر شود ،مریم این پاو آن پا کرد و سعید گفت:
چرا معطلی؟ دیر وقته ،بچهها خونه تنهان!
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مریم آهسته به طرف اتاقش رفت و آماده شد .وقتی پایین آمد ،عاطفه و سعید
بیرون منتظرش بودند و ماهرخ ومهتاب در حیاط ایستاده بودند ،از آنها
خداحافظی کرد ماهرخ با سردی گفت:
 -به سالمت...

از آمدن مریم به خانه پدرش ده روز میگذشت .عاطفه او را روز بعد از آمدنش
پیش متخصص برده بود .داروهایی که تجویز شده بود تا حدود زیادی حال
عمومی مریم را بهبود بخشیده بود .غذاهایی که مادرش آماده میکرد ،باعث
نفخ و تهوع اش نمیشد .مریم در کنار آنها احساس آرامش میکرد و تمام اینها
روند بهبودی اش را تسریع میبخشید .اما متاسفانه خانهی پدرش فاقد تلفن
بود .مسعود باز با خانه تماس گرفته بود و ماهرخ نیز توضیح داده بود که پدرو
مادر مریم با اصرار او را چند روزی خانهی خود برده اند تا روحیه اش تجدید قوا
شود وکمتر بی تابی کند .مسعود نیز چارهای جز باور حرفهای مادرش را نداشت،
شرایط مشاغلی که او و تمام کسانی که برای کار به ژاپن رفته بودند؛ معروف
به  ،3kکه مخفف سه اصطالح ژاپنی بود که شامل ( kikenخطرناک)kitsui ،
(فرساینده)( kitani ،کثیف) ،اکثر این شغلها در هوای آزاد که در تابستان بسیار
گرم و مرطوب و در زمستان سرد ،انجام میشد.
تقریباً تمام کارگران در محل کارشان از گرد و غبار رنج میبردند .محل سکونت
اغلب ایرانیها به صورت فردی و دسته جمعی در خانههای گروهی بود .خانه
هایی که شرکت شان آن را تامین کرده بود .مسعود نیز ،گروهی در محلی که
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شرکت در اختیارشان قرار داده بود ،زندگی میکرد .خیلی قابل سکونت نبود
خانههای چوبی ،بدون هیچ امکانات رفاهی یک خانه معمولی ،هشت صبح تا
هشت شب کار میکرد .بعد از بازگشت به خانه ،حمام و خوابیدن ،هیچ زمانی
برای ارتباط با سایرین نداشت ،تنها چیزی که مسعود را وادار میکرد تا این
شرایط را تحمل کند .درآمد قابل توجهی بود که او را به آینده امیدوار میساخت.
ساختن یک زندگی ساده و مستقل ،گاهی احساس میکرد دیگر توان ادامه ندارد
ولی از اینکه کل سرمایه اش را صرف آمد نش کرده و اگر برگردد دوباره به
نقطه صفر میرسد پشتش میلرزید ،بنابراین فکر برگشت را از مخیله اش دور
میساخت......
میالد در اتاق مشغول توپ بازی بود .مریم در تراس کوچک حیاط جست
وخیزهای او را تماشا میکرد .از نگاه کردن به او یاد بارداری مادرش افتاد ،همه
دلخورو ناراحت بودند! دوست نداشتند فرزند چهارمی به خانواده اضافه شود ،اما
وقتی برادرشان به دنیا آمد .گویا دنیایی از عشق و امید را برای خواهرانش به
ارمغان آورد .نمیتوانستند لحظه ای بدون وجود او را تصور کنند .میالد که توپ
پالستیکی خود را به در و دیوار میکوبید ،لحظه ای ایستاده و توپ را زیر بغلش
زد و بطرف مریم آمد و گفت:
 آبجی مریم ،مامان میگه تو دلت بچه داری! منم میشم دایی اونبچه!
 آره آبجی؟مریم اورا به سمت خود کشید و صورتش را بوسید و عرق پیشانی اش را پاک
کردو گفت:
 آره عزیزم.میالد خنده شیطنت آمیزی روی لبان کمرنگ کوچکش نقش بست و گفت:
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 چه خوب آبجی ،خدا کنه پسر باشه ،بعدا با هم شوت یه ضرب بازیکنیم.
مریم با مهربانی گفت:
 حاال اگه دخترشد چی؟میالد به توپ ضربه ای زد و توپ باشدت به طرف دیگر حیات پرتاب شد و بعد
گفت:
 ایشا اهلل که پسره!مریم بعد از فاصله گرفتن میالد به آرامی دستی به شکم خود کشید .این اولین
باری بود که راجع به جنسیت بچه اش فکر میکرد و احساس شیرین مادر بودن
را کمی درک مینمود .با بودن کنار خانوادهاش ،کمی از تشویش هایش کاسته
شده بود .با خود فکر کرد جداً اگر مسعودکنارش بود چه عکسالعملی نسبت به
باردایش داشت؟ آیا خوشحال میشد؟ دوست داشت بچه پسر باشد یا دختر؟ از
فکر کردن به مسعود احساس دلتنگی کرد.
آرزوی بودن کنار مسعود و گذاشتن سرش روی شانههای ستبر و مردانه اش و
احساس گرمای تنش لحظه ای او را غرق در افکار پریشانش کرد .با صدای
ضربههای توپ به خود آمد ،سرمای ناخوشایندی وجودش را فرا گرفت .به آرامی
از جا برخاست و وارد خانه شد .سمیرا و سمانه دو خواهر کوچکترش در آشپزخانه
همراه مادر راجع به موضوعی بحث میکردند .سمیرا سه سال از مریم کوچکتر
و سال آخر دبیرستان بود ،دختر قد بلند و کشیده با موهای پرپشت خرمایی و
چشمان قهوه ای تیره که شباهت بیشتری به پدرش داشت و سمانه که سه
سال از سمیرا کوچکتر که گویا اشل کوچک شده مادر بود ،قد متوسط و سفید
و چشم ابرو مشکی که هر کدامشان زیبایی خاص خود را داشتند ولی جذابیت
مریم و زیبایی اش چیز دیگری در خانواده بود! ........
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مریم احساس کرد موضوع بحث شان اوست ،کمی برای وارد شدن به آشپزخانه
تعلل کرد،
سمیرا به عاطفه گفت:
 مامان ،بابا چند شبه دیر مییاد خونه. دیره چی؟ همش یه ساعت بیشتر کار میکنه.سمیرا گفت:
 یعنی تو نمیدونی؟ و بعد ادامه داد از وقتی که مریم اومده ،بابا بیشترکار میکنه! عاطفه گفت:
 صداتو بیار پایین! سمیرا گفت: مریم تو حیاط پیش میالده.سمانه حرفهای او را تائید کرد .عاطفه گفت:
 خب که چی؟سمیرا با ناراحتی گفت:
 دلمون خوشه شوهر کرده!سمانه نگاهی سرزنش آمیز به سمیرا کرد و گفت:
 راجع به مریم اینجوری حرف نزن! سمیرا گفت:االن چرا ما باید تو این محل زندگی کنیم؟ به خاطر جهیزیه مریم بابا تو قرض
افتاد ،نتونست بیشتر پول پیش بده! مگه غیر از اینه؟
عاطفه گفت:
این که بابا تو قرض افتاده به مریم ربطی نداره ،وظیفهی پدر و مادره که به
دخترشون جهیزیه بدن.
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آره جهیزیه دادین ،پس االن ،چرا باید خرجش رو بدین؟
سمانه گفت:
 خب شرایطش اینجوریه دیگه.سمیرا نگاهی به سرتاپای سمانه انداخت و گفت:
 چرت نگو بچه! چون زبون نداره از حقش دفاع کنه!عاطفه که مشغول آبکش کردن برنج بود ،گفت:
 چه جوری از حقش دفاع کنه؟ سمیرا مکثی کرد و گفت: من جای اون بودم ،مادر شوهرم رو مجبور میکردم تا خرج و برجم روبده!
عاطفه با لبخندگفت :شما که کارشناس خاورمیانه ای بگو ببینم ،وظیفهی
شوهرشه یا وظیفه مادر شوهره بیوه ش؟ حتما مسعود تاحاال پول نفرستاده دیگه!
سمیراگفت:
اومدیم و مسعود خان حاال حاالها پول نفرستاد ،تکلیف بابای بیچاره ما چیه؟
تا بوق سگ باید کار کنه؟
عاطفه گفت:
حتما مسعود پول میفرسته ،مسعود فرد مسئولیت پذیریه.
سمیرا که آشپز خانه را ترک میکرد گفت:
 اگه مسئولیت پذیر بود ،بعد هشت ماه زنشو بدون خرجی ول نمیکردبره!
نگاه سمیرا و مریم در هم تالقی کرد .سمیرا مثل برق گرفتهها خشکش زد و
به آرامی گفت:
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 تو مگه تو حیاط نبودی؟مریم بدون حرفی وارد آشپزخانه شد .سمانه با دست پاچگی صندلی را کنار
کشید تا بنشیند .عاطفه هاج و واج نگاهش کرد .سمیرا دوباره به آشپزخانه
برگشت .کنار سمانه ایستاد ،نمیدانست چه بگوید از اینکه مریم حرفهای او را
شنیده بود ،احساس ناخوشایندی داشت ولی نمیتوانست عذرخواهی کند.
مریم همانطور که سرش پایین بود به آرامی گفت:
 سمیرا یه دقیقه بشین.سمیرا روبه روی او نشست .عاطفه با عجله دم کنی را روی قابلمه گذاشت و
زیر شعله را کم کرد وکنارشان نشست ، .خواست چیزی بگوید؛ مریم نگاهی به
عاطفه کرد و گفت:
 مامان ،مسعود قبل از رفتن یه مقدار پول برام گذاشته و گفته برایروز مبادا!
همان شب به بابا گفتم .بابا گفت « :دختر داری فحش میدی»! یعنی من
عرضهی دادن یه ویزیت دکترو ندارم .هرچی اصرار کردم ،بابا بیشتر ناراحت
شد.
سمیرا خواست چیزی بگوید؛ ولی مریم اشاره کرد تا بقیه حرف هایش را بشنود.
بعد دوباره با صدای آرامی گفت :مامان یادته وقتی دیپلم گرفتم ،گفتم بابا اجازه
بده برم سر کار اجازه نداد؟ یادته وقتی مسعود با سماجت چندین بار ازم
خواستگاری کرد گفتم نه؟ بابا قسمم داد که چرا مخالفت میکنم در صورتی که
میدونه از مسعود بدم نمییاد؟ گفتم من دوست ندارم تو این شرایط ،جهیزیه
بهم بدین ،ولی بابا دوباره ناراحت شد ،گفت« :داری با این کارت شخصیت باباتو
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خورد میکنی» .دیگه راجع کیفیت و کمیت جهیزیه صحبت نمیکنم چون اصالً
تو خریدنش نقشی نداشتم!
سمیرا با صدای گرفته ای گفت:
 من منظورم ناراحت کردن تو نبود.مریم دستهایش را جلو برد و دستهای سمیرا را با مهربانی فشرد و گفت:
منم اندازه تو نگران بابا هستم به خاطر همین یک ماه اینجا نیومدم و قضیه
حاملگی رو به مامان نگفتم ،چون بابا بیشتر از ظرفیتش برای ما تالش میکنه؛
و بعد ادامه داد :از این به بعد برای اومدنم به این جا اصرار نکنید و بعد با ناراحتی
از جا برخاست بطرف پذیرایی رفت .سمانه نگاهی به سمیرا کرد و گفت :همین
رو میخواستی؟ وبعد با عجله او نیز از آشپز خانه خارج شد و به طرف مریم
رفت.......
زغالهای داخل منقل مثل چراغهای قرمز روشن شده بودند .سعید سیخهای
جگر را آهسته روی آنها میچید و هر چند لحظه پشت و رویشان میکردو گاهی
آهسته با بادبزن ،باد میزد و دوباره زغالها قرمز میشدند .مریم کنارش ایستاده
بود ،بوی خوش کباب شدن جگرها مدهوشش ساخته بود ،سعید یکی از
سیخهای آماده را به طرفش گرفت و گفت:
 بیا بابا جون ببین پخته؟مریم با لبخند گفت:
بابا بزار همش آماده بشه ،با هم میخوریم .سعید گفت:
االن همش آماده میشه ،تو فعال اینو بگیر و بعد با صدای بلندی گفت :عاطفه
چند تا نون لواش بیار ،عاطفه با عجله نان به دست به طرف آنها آمد و سعید
بقیه سیخهارا میان لواشها گذاشت و بعد هر سه داخل شدند .سمیرا سفره را
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پهن کرده بود ،سمانه و میالد کنار سفره نشسته بودند .بدون حرفی ،همه مشغول
خوردن شدند .سعید با خنده گفت :عاطفه شام چی پختی؟ عاطفه که مشغول
درست کردن لقمه بود ،گفت:
 این شامه دیگه ،سعید باخنده گفت :من با این یه سیخ جیگر سیرنمیشم ،شوخی نکن!
سمیرا با خنده گفت :بابا نگران نباش .عدس پلو پخته .سعید گفت:
 بابا پاشو بیارش ،سمیرا اشاره ای به سمانه کرد کرد و سمانه گفت:من میرم میارم ولی بابا به تو گفت ،عاطفه چشم غره ای به آنها رفت و گفت:
 حاال یکیتون بره بیاره چه فرقی میکنه؟ میالد گفت :من برم مامان؟عاطفه گفت :نه و بعد خودش خواست برخیزد که سمانه با ناراحتی به طرف
آشپزخانه دوید.......
فردای آن روز مریم به بهانهی تلفنهای مسعود ،برخالف اصرار پدر و مادرش
به خانه ماهرخ برگشت.
در این مدت ،ماهرخ هیچ خبری نگرفته بود ،اما مریم تصمیم گرفته بود ،برگردد؛
هرچند با رفتارهای سرد و خصمانه ماهرخ روبرو میشد و در آن اتاق باالی خانه
احساس دلتنگی او را به ستوه میآورد؛ اما چاره ای نداشت ،نباید خود را به
خانوادش تحمیل میکرد........

پاییز زیبا و دلگیر و رنگارنگ رفت و جای خود را به سردی زمستان سپرد و
زمستان سرسخت با تمام قدرت در کوچههای خلوت و درختان عریان
حکمفرمایی کرد و درختان عریان و لرزان دست به آسمان برای تمنای نزول
برافراشتند...
مریم تقریباً حالت تهوع هایش تقلیل یافته و تا حدودی ضعف هایش فروکش
نموده بود .گاهگاهی نفخ و سنگینی معده اش آزارش میداد ،و همچنان ماهرخ
او را با حرفهای کنایه آمیز مکدر میکرد .حرف هایی از قبیل اینکه :نمیداند
چرا مسعود پس از این همه اصرار برای ازدواجش بعد از هشت ماه او را رها
کرد! طوری جمله اش را ادا میکرد که گویا واقعا مسعود برای همیشه مریم را
رها نموده است .و اینکه چرا شهرستانیها به تهران میآیند و از ناچاری
مسافرکشی میکنند .و اینکه خدا کند جاذبههای کشور ژاپن ،مسعود را جذب
خود نکند و آنها را برای همیشه فراموش نکند .مریم در مقابل تمام حرفایش
سکوت میکرد و گاهی آشفته میشد که چرا باید این شرایط را تحمل کند؟
گاهی تصمیم میگرفت برای همیشه به خانه پدرش برود و تا آمدن مسعود
همانجا بماند؛ ولی وجود خود را در خانه پدرش ،باعث مزاحمت سایر افراد
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میدانست .خانه پدری که روزی عضو آن بود ،اکنون احساس بیگانه بودن
میکرد .میدانست پدرش بهخاطر وجود او هزینه زندگیش افزایش مییابد و
مجبور میشود بیشتر کار کند .تمامی این افکار دوباره او را از رفتن منع مینمود،
تحمل روزهای دلگیر و تنهایی ،او را آرام ،از خویشتن خویش دور میساخت!
.....
صدای تلفن بلند شد .ماهرخ مانند همیشه مثل یک تلفنچی باعجله خود را به
گوشی رساند و بعد با صدای بلندی گفت :مریم بیا کسی پشت خط با تو کار
داره.
شهره یکی از دوستان دوران دبیرستانش بود .از شنیدن صدایش مریم به وجد
آمد .او و شهره دوستان بسیار صمیمی بودند؛ اما به خاطر ازدواج شان کمتر
میتوانستند یکدیگر را ببیند .شهره به او اطالع داد که منزلش به نزدیکی خانه
آنها انتقال یافته ،آدرس خانه را به مریم داد و از او خواهش کرد تا فردا برای
ناهار دعوت او را بپذیرد .مریم هم آدرسش را یادداشت و با خوشحالی قبول
کرد........
نزدیکهای ظهر آماده رفتن شد .قبل از خارج شدن از ماهرخ خداحافظی کرد.
ماهرخ از او خواست تا آدرس شهره را روی کاغذ بنویسد و برایش بگذارد و
تاکید کرد قبل از تاریکی هوا برگردد......
باد مالیمی صورتش را نوازش میکرد و با هر نفسی که میکشید گویی جانی
تازه در وجودش نشأت میگرفت ،آرام قدم برمی داشت ،خاطرات دوران
دبیرستان یکی پس از دیگری در ذهنش میگذشتند و احساسی خوشایند
وجودش را لبریز میکرد .لحظه ای احساس کرد تبدیل به همان دختر شاد
دوران مدرسه شده ،قدمهایش تندتر شد اما سنگینی شکمش او را دوباره به
دنیای پر از ابهامش کشید و آه از نهادش بلند شد.......
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خانهی شهره چند کوچه بیشتر با خانه ماهرخ فاصله نداشت ،بعد از دقایقی جلوی
خانه جنوبی ایستاد و زنگ طبقه دوم را فشرد .یک خانه دو طبقه قدیمی ،با
نمای سیمانی که در اثر بارشهای سالهای گذشته رگه هایی از آب گلآلود بر
پیکرش نقش بسته بود .از اف اف صدای شهره بلند شد .؛ -کیه؟ مریم هم
بالفاصله جواب داد .در باز شد و وارد خانه گشت .از پلهها به آرامی باال رفت.
سنگهای مرمر سیاهی که رگههای سفید البه الیش خودنمایی میکرد و چند
گلدان با برگهای پهن و سبز خوش رنگ به ردیف پشت سر هم چیده شده بود.
در چوبی آپارتمان باز شد .زنی با موهای رنگ شده و صورتی کشیده و خندان
که پسربچه یکساله ای در آغوش داشت ،در برابرش نمایان شد .یکدیگر را در
آغوش گرفتند و به گرمی بوسیدند ،پسر بچه به گریه افتاد و شهره با خنده
مشغول آرام کردنش شد.....
مریم روی کاناپه ای که روکش مخمل سرمه ای رنگ داشت ،نشسته و شهره
مشغول گذاشتن ظرف میوه رو بروی مریم بود .پسر بچه در گوشه ای با اسباب
بازی هایش مشغول بود و دیگر غریبی نمیکرد.
مریم دستش را داخل کیفش کرد و پاکت سفیدی درآورد و باخجالت سمت
شهره گرفت و گفت:
شهره جون ،ببخشید نتونستم برات کادو بخرم!
شهره به پاکتی که مریم سمتش گرفته بود نگاهی کرد و بالبخند گفت:
 این کارا چیه؟ مبارکت باشه ،ناقابله!مبارکه صاحبش ،مگه من خریدم! پدر شوهر لطف کرده ،طبقه باال خونشو داده
به ما.
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 چه فرقی میکنه؟ مگه من گفتم بیای ینجا کادو برام بیاری؟قابلتو نداره عزیزم.
 آخه؟ اگه قبول نکنی همین االن میرم!شهره به طرفش خم شد و صورتش را بوسید و پاکت را از دستش گرفت و
گفت:
 شرمندم کردی!پاکت را روی میز کنسول گذاشت و با همان حالت لبخند ،به مریم نگاه کرد
وگفت:
 راستی نگفتی چند ماهته؟ سه ماه ،ولی نمیدونم چرا احساس سنگینی میکنم؟ ای جانم ،سونوگرافی رفتی؟مریم سرش را پایین انداخت و گفت:
 نه نرفتم ،مادرشوهرم میگه« :چه لزومی داره االن بدونیم کهجنسیتش چیه»؟
شهره گره ای به ابرو انداخت و گفت:
 مگه سونوگرافی فقط برای جنسیته؟ تو سونوگرافی خیلی چیزها ازوضعیت بچه معلوم میشه .بعدشم تو با شوهرت برو ،چیکار به اون
داری؟
مریم سرش رو پایین انداخت و گفت:
 -کدوم شوهر؟
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شهره چشم هایش را گرد و گفت:
 یعنی چی؟نتونستم پشت تلفن بهت بگم .مسعود چند ماه رفته ژاپن.
شهره دوباره با همان حالت تعجب ،گفت:
 ژاپن؟مریم با سر تایید کرد.
یعنی تو االن از موقعی که باردار شدی ،شوهرت رفته؟ می دونست؟
 بدبختی همین جاست! اصال قرار نبود باردار بشم ،مسعود خبر نداره! عجب! چه بد شانسی ،نمیدونم این تب ژاپن رفتن چیه که تو جونهخیلیها افتاده؟ یعنی مسعود نمیتونست این جا کار کنه؟
مریم سری تکان داد و گفت:
 مغازه عکاسی نمیچرخید ،کسی نبود حمایتش کنه، چی بگم واال؟ آدم سر از کار این مردا در نمیآره ،یه جوری پاشنهیدر خونه بابا تو از جا ش کند که همه فکر میکردن اگه بابات تورو
بهش نده ،خودشو میکشه!
شهره احساس کرد ،مریم از حرفهای او ناراحت شده ،بالفاصله گفت:
 خُب حتما بخاطر تو این سختی رو به جون خریده ،ان شااهلل دست پربرمی گرده.
مریم مکثی کرد و گفت:
شهره جون ،این حرف رو من از دهن خیلیها شنیدم ،خودمم دیگه شک دارم!
 -به چی شک داری؟
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-

به عالقه و عشق مسعود!

شهره سیبی برداشت و مشغول پوست کندنش شد و بعد با آرامش گفت:
 چرت نگو! تو کار به حرف خیلیها نداشته باش ،خودت میدونی کهمسعود چقدر دوستت داره ،و بعد قاچهای سیب را داخل پیشدستی
گذاشت و مقابلش گرفت و گفت:
 سیب برات خیلی خوبه. شهره جون ،تو نمیدونی تو چه برزخی هستم .مادر شوهرم از اولمنو نمیخواست ،حاال هم که مسعود رفته ،کال طوری رفتار میکنه؛ که
انگار من یه عنصر زیادی توی زندگی شون هستم.
شهره که سیب دیگری برداشته و مشغول پوست کندنش بود ،گفت:
عزیزم ،مادرشوهر جنسش همینه .نکه بگم بد باشه ،نه ،مادر خودمم مادرشوهره،
اگه پسرش مریض بشه از چشم تو میبینه ،اگه پسرش مقروض بشه از چشم
تو میبینه ،اگه پسرش ورشکست بشه از چشم تو میبینه ،اگه پسرش بهش
احترام نزاره ،بازم از چشم تو میبینه .خالصه هر چی سر پسرش بیاد ،از چشم
تو میبینه ،خیلی غیر طبیعی نیست ،چون پاره تنشو سپرده دست تو ،انتظار داره
تو هم مثل خودش از بچه ش حمایت کنی.
مادرشوهرتو هم که همین یه پسرر و داره ،شوهرشم که مرده ،معلومه خیلی
وابسته بچه هاشه دیگه ،حتما از رفتن مسعود هم حال و روز خوشی نداره.
 اصال نداره! خُب دیگه. ولی هر حرفی میزنه ،انگار میخواد به من تلقین کنه که مسعود ازازدواج با من پشیمون شده.
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شهره از جابرخاست و تکه ای سیب دست پسرش داد و گفت:
 شاید تو حساس شدی؟ باالخره اونم یه مادره دیگه و بعد ادامه دادمریم جون مادر من چند سال با مادربزرگم زندگی کرد ،همیشه میگه:
« اگر از مادر شوهرت خوشت نیاد هم به خاطر شوهرت بهش احترام
بزار ،مردا هر چقدرم از مادرشون دلخور باشن ولی بازم اگر طرف
مادرشون نباشی ،پشتتو خالی میکنن ،شاید یک دفعه خالی نکنن ولی
به مرور نسبت به زندگیشون سرد و بی اعتنا میشن ،راز موفقیت یه
زن تو زندگی اینه که با سیاست مادرشوهرش رو از خودش راضی نگه
داره ،وگرنه فاتحهی زندگیش خوندس ،شاید در ظاهر مرد از تو
طرفداری کنه ،به خاطر مثالً رفتار بده مادرش؛ ولی بدون تو باطن،
کمکم ازت دور میشه! پس تو زندگی هیچ وقت برای مادر شوهرت،
خنجر از رو نبند ،هر چقدرم تورو نخواد!
مریم به آرامی گفت:
 فعال که اون خنجر از رو بسته! و بعد ادامه داد :مامانم هم همیشه اینحرفا رو میزنه!
 من خودم به این موضوع خیلی فکر کردم ،زندگی هایی که میبینیبعد از سالیان سال مرد کنار زنش عاشقانه زندگی میکنه ،اکثرا زنهایی
هستن که با مادرشوهرشون رابطه خوبی داشتن.
 من احترامشو دارم ،ولی...شهره که مواظب سیب خوردن پسرش بود ،گفت:
 پارسا تازه یه سالشه ،ولی تو این مدت صد بار پدر من در اومده،دنیاست دیگه ،چند سال دیگه ما خودمون مادرشوهر میشیم اون
وقت جبهه تغییر میکنه!

آهنگ عشق

-

تو مادر شوهر خوبی میشی ،مثل االن که عروس خوبی هستی.
اون موقع فک کنم برعکس بشه! هر چی بشه عروسامون از چشم ما
میبینن! و بعد خندید وگفت:
واال ،نسل ما نسلیه که هشت سال جنگ و بمبارون و موشک بارون
دیده ،مثل گرگ بارون دیده شدیم!
آره ،هنوز صدای آژیرهای وضعیت قرمز و سفید تو گوشمه!

آن روز مریم ،مصاحبت با شهره کمی از تشویش هایش را کاست؛ ولی کمی
هم غبطه خورد ،دوست داشت ،او هم شرایط زندگی شهره را داشت؛ زندگی
مستقل و بودن کنار همسرش .خاطرات دوران دبیرستان را با هم مرور کردند،
و فارغ از تمام دغدغههای زندگی ،به تلخیها و شیرینیهایش خندیدند......
سرخی غروب بر آسمان چیره شده بود و سرمای مرموزی وجودش را احاطه
کرده بود؛ اما نیرویی او را به عکاسی سابق مسعود میکشاند ،جلوی مغازه رسید،
حس کرد که هنوز صدای مسعود را از داخل عکاسی میشنود ،تمام خاطرات
آشنایی اش به یکباره بر ذهنش هجوم آوردند .اوایل مهر ماه بود و او برای
تکمیل پرونده اش ،چند قطعه عکس نیاز داشت ،به اتفاق سمیرا به عکاسی
محله رفتند .سمیرا زیر چشمی نگاهی به او انداخت و گفت:
از موقعی که اومدیم این پسر تو نخه تو رفته! همش نگاه میکنه.
مریم با آرامش گفت:
 توجهی نکن!بعد از عکس انداختن ،راهی خانه شدند ،سمیرا بعد از چند قدم ،دوباره به مریم
گفت:
 -بچه پرو! داره دنبالمون میاد .برگردم حالشو بگیرم!

فصل چهارم

 محلش نذار ،برنگرد. آدرس خونه رو یاد میگیره ها! برو تو لوازم التحریری .معطل میشه ،میره سراغ کارش.لوازم تحریری شلوغ بود ،چند دقیقه زمان صرف شد ،مریم چندتا دفتر و خودکار
خرید.
سمیرا گفت:
 مثل اینکه رفت پی کارش. گفتم که بهت.اما وقتی از مغازه خارج شدند؛ دوباره کسی مانند سایه آنها را تعقییب کرد .خانه
شان در همان کوچه عکاسی واقع شده بود.
هر روز موقع رفتن و آمدن از مدرسه ،مسعود بی قرار ،جلوی مغازه منتظر او
میماند و بدون حرفی نگاهش میکرد .مریم سال آخر دبیرستان بود ،دختری
پر از شور و شوق جوانی ،ظاهری جذاب و زیبا ،چشمانی درشت و مشکی...
چندین ماه به همین منوال گذشت .باالخره جوان عاشق همراه با مادرش به
خواستگاری آمدند ،پسری  15ساله که دیپلم داشت و دوران سربازی اش را طی
کرده بود .مشخص شد این چند ماه صرف راضی کردن مادر سپری شده است.
همچنان روزهای خوش آشنایی در ذهنش مجسم شد ،عکسهای داخل مغازه،
عوض شده بودند .تصویر افراد دیگری در قاب عکسهای بزرگ خودنمایی
میکرد ،به داخل عکاسی خیره شد ،چهره خندان مسعود را دید که او را به داخل
هدایت میکرد .چه روزهای خوشی را در این مغازه سپری کرده بودند؛ آغوشها
و بوسههای پنهانی ،عشق ورزیدن های ،دوران کوتاه نامزدی ،آغوش مردی
بلند قامت وچهارشانه با انبوهی از موهای خوش حالت و روشن با چشمهای
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نافذ و گیرا ،از نظر مریم او زیباترین مردی بود ،که میتوانست قلبش را تسخیر
کند .رفتارهای متین و مهربانش مانند چهره اش ،زیبا و بی نقص بود ،از یادآوری
حرفهای عاشقانه اش در تاریکخانه که کنار گوشش پج پچ میکرد تنش
مورمور شد ،صدایی بلند گفت:
 ببخشید خانم ،کاری داشتید؟ صاحب مغازه متوجه ایستادن طوالنی اوجلوی مغازه شده بود .با خجالت و دنیای پر از حزن ،با صدای گرفته
از اندوه درونش ،از صاحب مغازه عذرخواهی کرد و با عجله از آنجا
دور شد.......
هوا کامال تاریک شده بود ،قدم هایش را تندتر برمیداشت ،وقتی جلوی خانه
رسید ،ماهرخ جلوی در ایستاده بود و با شماتت گفت:
دختر کجایی؟ نگران شدم! میخواستم بیام به آدرسی که برام نوشتی!
مریم یاد حرفای شهره افتاد ،نگاهی آمیخته به عذرخواهی به او انداخت و گفت:
 ببخشید.....مهتاب کالسهای تقویتی اش تا دیر وقت طول میکشید و ماهرخ مجبور بود،
برای بازگشت با او همراه شود .مریم تنها جلوی تلویزیون نشسته و با بی
حوصلگی چند دقیقه یک بار ،کانال عوض میکرد .دو کانالی که به جز
سخنرانیهای طوالنی با موضوعات مختلفی که هیچ کاربردی در زندگی روزمره
نداشت ،تلویزیون را خاموش کرد تصمیم گرفت به اتاق خودش برود و کتاب
بخواند در همین لحظه تلفن زنگ زد ،گوشی را با کمی درنگ به آرامی برداشت
و گفت:
 الو؟پشت خط کسی باشیطنت و لحن همیشگی گفت:

فصل چهارم

 سالم عشقم؟با شنیدن صدای مسعود ،تمام وجودش پر از شوق شد .این اولین باری بود که
بدون مزاحم میتوا نستند حرفهایشان را تلفنی به هم بگویند!
مریم با خوشحالی گفت:
 مسعود تویی؟ من غالمتممامان و مهتاب خونه نیستن.
 خود م فهمیدم. از کجا؟ از اینکه مامان گوشی رو برنداشت و بعد با صدای بلند شروع بهخندیدن کرد.
مریم با خوشحالی گفت:
-

حالت خوبه؟
االن که دارم باتو حرف میزنم خوبه خوبم.
این دفعه زودتر زنگ زدی.
خوب دیگه ،متوجه شدم عشقم ،خونه تنهاس ،خواستم از تنهایی درش
بیارم.
آره تو علم غیب داری!

ما برای شما همه چیز داریم.
 دلت برام تنگ نشده؟ دلم از تنگی گذشته ،یه چیزی اونطرف تر از تنگی -منم همین طور
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-

احساس میکنم یکم بی حالی
نه ،دلتنگم
خودت میدونی ،چقدر دوست دارم .اما ناچارم ،می دونی که باید
تحمل کنیم.
مگه چاره ای جز تحمل کردن داریم؟
مامان که اذیتت نمیکنه؟
رابطه بین عروس و مادرشوهر یه رابطه بین صلح و جنگه!
االن تو کدوم موقعیت استراتییک هستی؟ پیش روی یا عقب نشینی؟
نه بابا ،من همیشه پرچم صلح دستمه دارم عقبنشینی میکنم
مامان اخالقای خاص خودشو داره ،مدارا کن ،درست میشه.
نگران نباش ،مدارا میکنم.

مسعود حال پدر و مادرش را پرسید و او توضیح داد گاهی پدرش او را با خود،
خانه خودشان میبرد .اگر بعضی اوقات نمیتواند با او تلفنی صحبت کند،
نگرانش نشود ،مسعود هم رفتن او به خانه پدرش را مانع ندانست و گفت :اگه
میداند رفتن او دلتنگی هایش را تا حدودی مرتفع میسازد؛ حتما این کار را
انجام دهد .و بعد با لحن همیشگی و عاشقانه اش به او اطمینان داد که هر
لحظه به او فکر میکند .و زمانی که بتواند پول خانه و مغازه را فراهم کند،
بالفاصله برمی گردد .مکالمه آنها ،قبل از آمدن ماهرخ و مهتاب تمام شد و آن
روز مریم آسوده خاطر ،بدون ایماو اشارههای ماهرخ با مسعود صحبت کرد؛ اما
همچنان وجود بچه را از مسعود مخفی نمود.....

اسفند ماه بود و همه در تکاپوی آخر سال ،خانه تکانیهای مشقت بار و
خریدهای طوالنی ،شلوغیهای خیابانها و معابر ،بازار داغ دست فروش ها...
تقریباً حالت تهوعهای مریم از بین رفته بود؛ اما مشکالت دیگر بارداری،
سنگینی و بد خوابیهای شبانه اذیتش میکرد .ماهرخ به خاطر راحتی اش
پیشنهاد داده بود ،پایین بخوابد تا مجبور نباشد از پلهها پایین و باال برود .اما او
ترجیح میداد اتاق خودش باشد ،هرچند بعضی شب ها ،با صدای باد و رعد و
برق از جا میپرید و تاریکی پشت پنجره وحشتی در دلش میافکند و گاهی در
اثر چشم دوختن بیرویه به حیات تاریک و ظلمانی سایههایی را میدید که
گویا ،به او زل زده اند ،احساس میکرد از پشت پنجره صدایش میزنند و نامش
را نجوا میکنند .گاهی از این که از اتاق خارج شود و به سمت دستشویی برود
وحشت داشت .حس میکرد کسی منتظر اوست تا از پلهها هلش دهد! سعی
میکرد توجهی به صداها و سایهها نداشته باشد ،میدانست که اینها توهمی
بیش نیست .تالش میکرد به خود آرامش دهد و بخوابد؛ اما وقتی میخوابید،
احساس میکرد فردی کنارش دراز کشیده و پشت سرش نفسهای کوتاه
میکشد .جرأت نمیکرد برگردد و پهلو به پهلو شود ،بدنش مانند چوب خشک
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میشد .تکانهای کودک درونش به او نهیب میزد ،مادر نگران نباش من با تو
هستم ،تو تنها نیستی.
با همه رنجی که میکشید ،کلمه ای از وحشت خود را با کسی در میان
نمیگذاشت .میدانست ،پدر و مادرش بیشتر نگرانش میشوند .ترجیح داد
وحشت زده بماند تا خجالت زده نشود.......
سعید بیشتر از همیشه کار میکرد ،گاهی به شهرهای اطراف مسافر میبرد و
بعضی شبها خارج از شهر میگذراند .خود را ملزم ساخته بود پول پیش خانه را
افزایش دهد؛ تا دوباره به محل سابق خود برگردند و بچهها شرایط بهتری
داشته باشند.......
فرد مطمئنی پولهای مسعود را مرتب دست ماهرخ میرساند و او تمام پولها
را در بانک سرمایهگذاری میکرد ،رفتارهایش کمی دلسوزانه تر شده بود؛ گویا
برق پولهای مسعود ،کمی از اضطراب هایش را کاسته بود .مریم اعتراضی
نمیکرد ،به خاطر وضعیتی که داشت ترجیح میداد مسئولیت این کار به
عهدهی ماهرخ باشد و ماهرخ طبق معمول از متانت او سوء استفاده میکرد و
پول کافی در اختیارش نمیگذاشت .مریم از گفتن خواستههایش ابا میکرد و
فشاری مضاعف بر روحیه اش وارد میشد .گاهی بیاختیار ،چیزهایی که هوس
میکرد با خجالت با مادرش در میان میگذاشت و مادرش در حد توانش،
برآورده میکرد .وقتی تصمیم میگرفت با ماهرخ در مورد احتیاجاتش ،صحبت
کند او با رفتارش به او میفهماند ،خرج کردن پول برابر با این است که به
تالشهای مسعود بی توجهی شده است و او نیز مانند شوهرش ،باید متحمل
ریاضت شود تا بتواند هرچه زودتر به مبلغی که دلخواه مسعود هست ،برسند.
نمیدانست که با این رفتارها چگونه عزت نفس مریم به تاراج میرود و
شخصیتش متزلزل میگردد.
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وضعیت جسمانی و روحیه متزلزل ،او را زیر باران نامالیمات و بی عدالتیهای
ماهرخ میکشاند و او قطرات آن را روی گونههای خود هر روز و هر لحظه
احساس میکرد .بی پروا قدم میزد ،خیس میشد ،میلرزید و گاهی در زیر
چتر پدر پناه میگرفت و دوباره بدون محافظی زیر باران نامهربانی ها ،با توهم
لذت بردن از زندگی مشترک و ابری بودن هوای دلش و تصور هوای دونفره
به قدم زدن خیالیش ادامه میداد........
مهتاب و ماهرخ مشغول آماده شدن بودند .مهتاب با صدای نجوا گونه گفت:
 مامان نمیخوای به مریم بگی؟ شاید اونم یه چیزی الزم داشته باشه؟ماهرخ آهسته و با اخم گفت:
 مثال به چی؟ با اون شکمش! باالخره اونم لباس میخواد دیگه! هر وقت زایمان کرد ،میخره! االن پول هدر دادنه!مریم از پلهها پایین آمد و متوجه آنها شد .ماهرخ با صدای آلوده به تزویر
گفت:
 مریم جون ،ما میریم چند تیکه لباس بخریم ،گفتم تو با این وضعیتلباس دلخواهت رو پیدا نمیکنی .حاال خودت اگه میخوای بیای ،من
حرفی ندارم.
مریم که دو دست لباس حاملگی بیشتر نداشت ،نگاهی به لباس تنش کرد و
به فکر عیدی که بدون حضور مسعود باید سپری کند و بعد گفت:
 نه نیازی نیست!ماهرخ به چهره پیمرده و خالی از شوق زندگی او خیره شد و پیروزمندانه
گفت:
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 ان شااهلل زایمان کردی ،خرید میکنی .و بعد به مهتاب اشاره کرد کهعجله کند.
مهتاب دلخور از حرفهای مادرش به مریم نیم نگاهی انداخته با تاسف سرش
را پایین انداخت .مریمی که اکنون در مقابل آنها ایستاده بود و با مریمی که
برای اولین بار وارد خانه آنها شد ،زمین تا آسمان فرق داشت .دختری شاد و
مصمم ،اکنون به فردی ضعیف و متزلزل تبدیل شده بود که با هر تلنگری
آماده ریزش بود و به تلی از خاک بدل میشد.
آرام و متفکر به سمت آشپزخانه رفت و مشغول ریختن چای برای خودش
شد......
صدای ماهرخ و مهتاب که با هیجان راجع به شلوغی خیابانها صحبت می
کردند به گوشش رسید .از جا برخاست و آهسته به طرف اتاقش رفت ،حوصله
توضیح و تفسیر آنها را نداشت .لزومی نمیدید که بداند چه خریده اند .اتاق
تاریک و سرد بود ،ترجیح داد در تاریکی بماند آرام دراز کشید ،و از گوشه پرده
به بیرون خیره شد .آسمان را ورانداز کرد ،چیزی نبود حتی یک ستاره ،به
سختی جابه جا شد ،پهلو به پهلو شدن برایش دشوار شده بود ،به روزهای آتی
فکر میکرد ،آمدن عید و آغاز رفت و آمد ها ،تصور مهمانان و سوالهایی که از
او پرسیده میشد ،آزرده خاطرش کرد .با خود گفت :چه رسم زجر آوری ،در
طول یکسال ،کسانی که همدیگر را نمیبینند در آن چند روز خود را ملزم
میسازند که به یکدیگر سر بزنند و باید حتما بازدید پس دهند ،بدین ترتیب
چندین بار این مالقاتها صورت میگیرد و هر بار مشتاقانه یکدیگر را در آغوش
میگیرند و میبوسند ،سر تا پای خود را با لباسهای نو میپوشانند و فکر می
کنند با تحویل سال آنها هم متحول شده اند و هرکسی کدورتی دارد آشتی
میکند؛ اما به آخر ماه نرسیده ،دوباره به خون هم تشنه میشوند .گویا همه از
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فصل بهار رودربایستی دارند و میخواهند طبیعت را فریب دهند و بگویند ما
هم مثل تو متحول شده ایم؛ اما نمیدانند اگر سرشتشان را با طبیعت گره
میزدند ،نیازی به این همه تزویر نبود ،خباثت و خیانت در وجودشان ریشه
نمیدوانید و این چنین تقلید کورکورانه نمیکردند.
کسی آرام به در کوبید و با صدایی آرام گفت:
 مریم جان خوابی؟مهتاب بود ،مریم به طرف در برگشت و گفت:
 نه بیدارم بیا توبا اومدن مهتاب نیم خیز شد و گفت:
-

خرید خوب بود؟ تونستی چیزایی که الزم داشتی بخری؟
تقریباً ،کاش توهم میاومدی.
خیابونا شلوغه ،خودت که وضعیت منو میدونی!
مریم جون این روزا خیلی کم حرف شدی! مطمئن باش این روزای
سخت تموم میشه.

مریم لبخند تلخی زد و گفت:
-

روزا هیچ وقت تموم نمیشن ،این ماییم که داریم تموم میشیم.
تو تازه داری مامان میشی ،این خودش شروعه.
شروع چی؟ اضطرابهای جدید؟ دلواپسیهای تازه؟ مسئولیتهای
سنگین؟ بد بختیهای ناتموم!
زندگی همینه دیگه ،ولی عوضش لذت داره!
لذت تاریکی و تنهایی؟
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مهتاب که دید مریم روحیه دگرگونی دارد ،گویا واقعا به سمت پوچی قدم
میگذرد! با لبخند ناامیدانه ای گفت:
 مسعود برمی گرده ،این تنهایی و تاریکی تموم میشه. خدا کنه مسعودم ،عضو جدیدی برای مجموعه تاریکی و تنهایی نشهو بعد دوباره دراز کشید و به همان گوشهی تاریک و بی ستاره
آسمان چشم دوخت و مهتاب به آرامی اتاق را ترک کرد...
مهتاب المپ را خاموش کرد و سرجایش دراز کشید .صدای پای مریم از پله
ها آمد ،آهسته به سمت دستشویی رفت .ماهرخ پهلو به پهلو شد ،نگاهی به
مهتاب انداخت و گفت:
-

-

زود تر بگیر بخواب ،فردا برای مدرسه خواب میمونی!
خوابم نمییاد ،مامام کاش مریم رو به زور با خودمون برده بودیم،
خیلی روحیه اش خرابه!
اگه میاومد روحیه اش خوب میشد؟
باالخره خرید کردن لذت داره!
االن مسعود تو غربت برای ریال به ریال جون میکنه ،تو به فکر
لذت این دختری؟
این دختر ،زنه مسعوده،
تعهد و تاهل میدونی یعنی چی؟ زن و شوهر باید در شرایط سخت
مثل هم باشن ،نه این که یکی مثل خر کار کنه ،اون یکی خوب
بخوره و بگرده!
خیلی داره خوب میخوره و میگرده!
به هر حال بهتر از مسعوده!
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 مسعود خودش این و خواسته ،بعدشم زن باردار وضعیتش فرق داره!نیاز به توجه داره
 ما مسئول بارداریش هستیم یا خودش؟ مامان به هر حال پیش اومده ،باید پذیرفت!ماهرخ آهی کشید و گفت:
 چه آرزوهایی برای مسعود داشتم چه کسایی رو براش در نظر گرفتهبودم.
مهتاب به طرف ماهرخ نیم خیز شد و گفت:
 یواش ،از دستشویی اومد بیرون ،بعد بینشان سکوت برقرار شد...مریم آرام از پلهها باال میرفت و به حرفهای شهره فکر میکرد و بعد با
افسوس گفت:
وقتی همیشه با دیگران قیاست کنند ،ثابت شدن و پذیرفته شدن امری محال
است.

هفته آخر اسفندماه بود .پرندگان مهاجر نوید بهار را میدادند و درختان در
تکاپوی شکوفه زدن و سرمای زمستان در البه الی کوچهها جوالن میداد و
آخرین زهر چشمهایش را نمایان میساخت...
دخترها لباسهای نو خود را با خوشحالی به خواهر نشان میدادند و میالد
کفش نویی که پدر برایش خریده بود پایش کرده و مریم با مهربانی بندهایش
را برایش میبست .عاطفه سبزی پلوی عید را پاک میکرد و با خوشحالی
گاهگاهی به بچهها خیره میشد.
مریم چند روزی ،به اصرار پدرش به خانهی آنها آمده بود .و سعید به
شهرستان مسافر برده و قرار بود آن شب به تهران برگردد .فضای خانه پر از
شور و شوق و هیجان بود.
با صدای زنگ خانه میالد به طرف در دوید و با صدای بلندی گفت:
 بابا اومدبعد از دقایقی ،میالد که در آغوشش ،مقداری وسیله داشت وارد شد و با خنده
گفت:
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 بابا برای بچه مریم خرید کرده! بعد آنها را با احتیاط روی زمینگذاشت و دوباره به طرف حیاط دوید...
سعید به مریم که به وسایل خیره مانده بود نزدیک شد و به آرامی دستش را
روی شانهاش گذاشت و گفت:
 دیگه چیزی نمونده مغز بادوم به دنیا بیاد.مریم صورت خسته و پیمرده سعید را نگاه کرد و بعد بوسید و گفت:
 بابا هنوز کارتونای جهیزیه ام باز نشده! به زودی مسعود برمیگرده ،جای مناسبی رو تهیه میکنه و کارتونوسایلت باز میشه
 چرا خودتو به زحمت انداختی ،من راضی نیستم بابا!عاطفه به آنها نزدیک شد و گفت:
 مامان جون ،تهیه سیسمونی وظیفه پدر ،مادر دختره. چه وظیفه ای؟ چرا خودتونو درگیر این رسمای بیخودی میکنید؟باید همیشه تو زحمت باشید؟
سعید به آرامی روی زمین نشست و جوراب هایش را در آورد و گفت:
 کاش همه زحمتها ،اینقدر شیرین باشه! بابا نمیدونی با چه ذوق وشوقی اینا رو برات خریدم ،به فروشنده گفتم دارم پدر بزرگ میشم.
سمیرا و سمانه وسایل را با خنده بازرسی میکردند ،سمیرا گفت:
 یعنی ما هم به زودی خاله میشیم؟ و بعد به سمانه نگاه کرد و گفت: فکر کن تو هم خاله میشی ،جل الخالق!سمانه گفت:
 -مگه من چمه؟

آهنگ عشق

-

هیچی ،فقط برای خاله شدن دهنت بوی شیر میده.
باز من یه خاله مهربون میشم ،تو چی؟ بچه میمونه خاله ای یا
دایی؟
سمیرا که دوباره خواست قلدربازی در بیاورد ،سعید گفت:
عوض کل کل کردن ،وسایال رو ببرین زیرزمین بچینید.

سمانه بلند شد ،سمیرا مهلت نداد و وسایالرو بغل کرد و گفت:
 خاله مهربون شما برای بابا چای بیار.سمانه نگاهش کرد و گفت:
 ببخشید داداش شب بود سیبیالتو ندیدم ،فقط خواستی راه بیفتی یهبوق بزن.
میالد نگاهی به عاطفه کرد و کنجکاوانه پرسید:
 مامان ،سمیرا خاله میشه یا دایی؟ اونم مثل من سیبیل در میاره بعدا؟سمانه گفت:
 میالد جان ،اون االنم سیبیل داره و بعد دستی به پشت لب سمیراکشید و گفت:
 ماشاهلل ،چقدم پرپشته!عاطفه لبخندی زد و گفت:
 ال اله اال اهلل ،بس کنید.سعید به آرامی دراز کشید و گفت:
 عاطفه از اینا آبی گرم نمیشه ،خودت یه چایی برام بیار.عاطفه با عجله به طرف آشپزخانه رفت و مریم کنار تن خستهی پدر نشست.
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نمیدانست چگونه محبتهای بیدریغ پدرش را پاسخ دهد ،او با تمام
تنگدستی راضی به سرشکستگی فرزندانش نبود ،از جانش مایه میگذاشت .تا
آنها در شرایط بد اقتصادی دچار یأس و سرافکندگی نشوند.
وقتی عاطفه چای را آورد سعید از خستگی بیهوش شده بود و ساکنان خانه با
ایما و اشاره با یکدیگر صحبت میکردند تا خواب از چشمان پدر زحمتکششان
ربوده نشود...
مریم یک روز قبل از تحویل سال به خانه ماهرخ مراجعت کرد به امید تلفن
مسعود ،و خوشبختانه موفق شد با او صحبت کند و بعد طبق قولی که به
پدرش داده بود به خانهی پدرش مراجعت کرد تا موقع تحویل سال کنار آنها
باشد...
شب عید ،بچهها لباسهای نو خود را آماده کرده بودند .بوی خوش سبزی پلو با
ماهی خانه را فرا گرفته بود .سمیرا مشغول چیدن سفره هفت سین و سمانه
میوه و شیرینی را در ظرفهای مخصوص خود میچید ،مریم در کنار مادر
وسایل شام را آماده میکرد .خانه بوی عید میداد ،بوی تازگی ،بوی شوق بهار،
بوی عشق و همبستگی ،بوی سالهایی که مریم آسوده و بی دغدغه کنار پدر
و مادرش به تمام زیباییهای بهار خوش آمد میگفت...
سمیرا قرآن را بوسید و کنار سفره گذاشت و گفت:
 بابا قبل از تحویل سال ،عیدی هامونو ،الی ،قران میذاره ،بعدظرفهای سماق ،سمنو ،سیر ،سیب ،سنجد ،سکه و سرکه را دوباره
وارسی کرد تا هفت سین کامل و بی نقص باشد .کمی آب آورد و
روی سبزه پاچید و با خوشحالی به ماهی داخل تنگ با انگشت
تلنگری زد و گفت:
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 مریم جون فردا ساعت  0و  33دقیقه و یازده ثانیه ،سال  76شروعمیشه ،باورت میشه؟
 مریم به آرامی گفت: من از گذر عمر بیزارم ،کاش همیشه بچه میموندیم .هیچ جا خونهپدر مادر نمیشه ،آرامشی که کنار اونا داری قابل مقایسه با هیچ جا
نیست ،بی بهونه دوست دارن.
سمیرا آهی کشید و گفت:
 کی از فردا خبر داره؟ خدا کنه همیشه کنار هم باشیم ،و بعد ادامه داد:مریم از غروب یه دلشورهی عجیبی تو دلمه!
مریم مضطرب شد و گفت:
 بابا راه دوره ،بد به دلت راه نده .بعد با نگرانی نگاهی به ساعتانداخت و گفت:
 بابا دیر نکرده؟ به نظرم دیر کرده ها!سمیرا متوجه تشویش او شد و گفت:
 بابا من یه چیزی گفتم ،نمیخواستم تو اینقدر دلشوره بگیری.صدای زنگ خانه به صدا درآمد و سمیرا به مریم نگاه کردو گفت:
 بیا اینم بابامیالد ،دوان دوان به طرف در رفت .بعد از دقایقی صدای میالد از حیاط بلند
شد .مامان یک دقیقه بیا،
عاطفه سراسیمه به طرف در رفت ،خبری نشد ،سمیرا آهسته با قدمهای
سست به طرف حیاط رفت بعد از او سمانه به طرف حیاط قدم برداشت .مریم
توان رفتن نداشت ،گویا با چسب به زمین چسبیده شده بود .تمام نگاهش
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متوجه حیاط بود؛ اما کسی از حیاط برنگشت .گوش هایش را تیز کرد ،صدای
هق هق گریهها در هم تنید ،صدای سمیرا از همه واضح تر بود:
 آخه چرا؟ بابا .....بابا....چشمانش سیاهی رفت ،گویی کسی سرش را به شدت به زمین کوبید...
عاطفه با نگرانی سر مریم را در آغوش گرفته بود ،قطرات آب را بر گونه اش
میپاچید ،چشمهای مریم باز شد ،مات و مبهوت عاطفه را نگاه کرد .هنوز
صدای شیون قطع نشده بود ،سردرد عجیبی داشت ،به سختی نشست،
نمیخواست چیزی بشنود .اینها همان اوهام شبانه او بود ،این بار کمی زودتر
به سرش هجوم آورده بودند .دوباره به آرامی دراز کشید ،صورتش را به سمت
دیوار برگرداند و چشمهایش را بست و با خود گفت :چه خواب وحشتناکی! ....
مریم سراسیمه برخاست ،آرام به طرف حیاط رفت ،صبح شده بود ،نمیدانست
به چه منظور میخواهد از خانه خارج شود .هوا سرد بود ،چیزی در شکمش
تکان میخورد با تعجب به شکمش نگاه کرد ،چرا شکمش آنقدر بزرگ بود.
مسافت زیادی را پیمود به آدمها خیره شد ،بعضیها باهم احوالپرسی گرمی
مینمودند ،یکدیگر را در آغوش میفشردند و عید را تبریک میگفتند ،پاهایش
خسته شد ،ضعف عجیبی وجودش را فرا گرفت ،نیمکتی مقابلش دید ،به آرامی
نشست ،نسیم خنکی وزیدن گرفت ،بدنش مورمورشد ،آفتاب چهره اش را
نوازش داد .وحشتی عجیب در دل داشت احساس کرد ،تمام چیزها نامفهوم و
گنگ هستند ،نگاهی به اندام خود انداخت ،خودش را نشناخت ،جایی که
نشسته بود را به یاد نیاورد ،زمان و مکانش را گم کرده بود ،دوباره به اطرافش
خیره شد غمی روی سینهاش سنگینی میکرد اما نمیدانست چیست؟ چیزی
در شکمش تکان خورد ،وحشت کرد .سرما و گرسنگی بر وجودش چیره شد،
زنی نان به دست کنارش آمد .تمام نگاهش متوجه نانهای دست او شد ،زن
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ایستاد ،تاملی کرد ،به آرامی نان را مقابلش گرفت و او با ولع تیکهی بزرگی از
آن را کند و بی درنگ مشغول خوردن آن شد .زن با تعجب از او دور شد ،به
رفتار زن که چگونه با عجله از او دور شد فکر کرد و آرزو کرد کاش تکیهی
بزرگتری کنده بود....
آفتاب به وسط آسمان رسید و هنوز روی نیمکت پارک نشسته بود و هاج و واج
به افرادی که با عجله از برابرش میگذشتند چشم دوخته بود .نمیدانست کجا
برود؟ برای چه آنجا نشسته! هیچ فکری در سرش قوت نمیگرفت .بعد از
دقایقی دو دختر جوان کنارش نشستن .گویا مدتی بود متوجه اش شده بودند،
یکی از آنها سر تا پای مریم را نگاه کرد و گفت:
 منتظر کسی هستی؟دیگری گفت:
 خیلی وقته اینجا نشستی؟مریم با گنگی نگاهشان کرد .دوباره اولی گفت:
 میخواهی کمکت کنیم؟مریم سرش را به نشانه تایید تکان داد .دومی گفت:
 غریبی؟ از کجا آمدی؟مریم جوابی نداد.
دومی اشاره ای به شکمش کرد و گفت:
 بارداری؟مریم مفهوم حرفهای آنها را نمیفهمید .گویا به سیاره ای پرت شده که هیچ
کدام از مفاهیم آنجا را نمیداند!
 -اللی؟ خب ،حرف بزن ،ببینیم از کجا اومدی؟
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مریم با ترس گفت :از یه جایی!
اولی با خنده گفت:
 یه جایی؟ مثال کجا؟ شیطون ،اسمت چیه؟مریم سرش را عاجزانه تکان داد.
دومی گفت:
 یا خدا معلوم نیست چی زده؟ اسمشو هم یادش رفته! و بعد با خندهبه شکم مریم اشاره کرد و گفت:
 اسم بابای اینو یادته؟مریم سری تکان داد به تقلید از او خندید.
 افسانه پاشو بریم درد سر میشه برامون! معلومه از اون دختر فراریهاست که با چند نفر...
افسانه گفت:
 فرزانه خفه شو ،قیافشو نمیبینی؟ به این حرفا نمیخوره! قیافشو چیکار داری؟ شکمشو ببین.افسانه نگاهی دلسوزانه به مریم انداخت و گفت:
 نترس به ما بگو اسمت چیه! ما کمکت میکنیم.مریم نگاه ناامیدانه به اطرافش انداخت و گفت:
 بهار!بهار را از صبح از دهان چند رهگذر شنیده و با خود تکرار کرده بود .ناگهان به
ذهنش خطور کرد و به زبان آورد .افسانه گفت:
 -بهار خانم ،زیبا و قشنگ .از خونه فرار کردی؟ یا بیرونت کردن؟
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 بیرونم کردن!احساس کرد این حرف را بزند بهتر است.
 برای چی؟ شوهرت یا ...؟مریم دوباره عاجزانه نگاهش کرد و آهی کشید ،دیگر برای پاسخگویی واقعا
عاجز گشته بود.
فرزانه که سر تا پایش را همچنان نگاه میکرد گفت:
 افسانه هر چی هست ،تمیز و مرتبه! تازه در رفته!افسانه نگاهی دوستانه به مریم انداخت و دوباره با لحنی مهربان گفت:
 خوشگل خانم ،دوست داری با ما بیایی؟مریم سرش را به آرامی تکان داد و موافقت کرد.
 افسانه دیوونه شدی؟ ببین چه قیافه معصومی داره ،معلومه سردشه ،چند سال پیشهخودمونو یادت رفته؟
 ما باردار نبودیم!افسانه با خشم نگاهش کرد و گفت:
 ما شانس آوردیم ...و بعد دست مریم را گرفت و او را به طرف خیابانراهنمایی کرد و بعد از دقایقی هرسه سوار تاکسی شدند....
محله ای که با کوچههای باریک و خانه هایی با متراژ پایین ،مثل قوطی
کبریت کنار هم چیده شده بود ،با نمایی سیمانی و تیره ،مریم کنار افسانه قدم
برمیداشت و فرزانه زیر لب غر میزد .جلوی درب آهنی کوچک که رنگ آبی
اش در اثر ضربه قسمتهای مختلفش فرو ریخته و رنگ آستر آن مشهود بود،
ایستادند افسانه کلیدش را به در انداخت و آرام در باز شد ،حیاط کوچکی که
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درخت تنومند چنار در آن خودنمایی میکرد و حوض کوچک آبی رنگ که
وسط حیاط تعبیه شده بود .کَفَش ،گل و الی زیادی داشت که مانع شفافیت
وضوح آن میشد .خانهی شمالی دو طبقه که آنها طبقه همکف زندگی می
کردند و ظاهراً کس دیگری در طبقه باال .که شامل دو اتاق تودرتو ویک
آشپزخانه کوچک و حمام و دستشویی گوشهی حیاط بود...
فرزانه آرام سرش را باال گرفت با صدای آهسته گفت:
 اگر مرتیکه ببینه دردسر میشه!افسانه که دست مریم را گرفته بود وارد اتاق شد و گفت:
 بشین بهارجان.بهار به آرامی روی زمین نشست ،تمام تنش را ضعف فراگرفته بود ،رنگش
پریده و دستهایش از گرسنگی میلرزید...

پیر مرد به آرامی اشکهایش را پاک کرد ،عاطفه به سمیرا اشاره کرد گفت:
 گت ببا خسته اس ،چای چی شد؟سمانه وارد اتاق شد و استکان چای را مقابل پدربزرگ گذاشت .عاطفه مکثی
کرد و با صدایی آرام مشغول تعریف کردن ماجرای تصادف سعید شد ،دوباره
چشمان پدر سعید بارانی شد و با صدای محزونی گفت:
 خدارو شکر ،ماجان نیست این روزها را ببیند! و بعد صدای هق هقگریه اش بلند شد...
قرار بود تا رسیدن بقیه فامیل صبر کنند و مراسم خاکسپاری فردا انجام شود.
خانه پر از دوست و آشنا شده بود و صدای گریه و شیون با ورود هر مهمانی به
اوج میرسید و دوباره فروکش میکرد.
سمیرا بی تاب تر از بقیه! گاهی داخل خانه بی هدف این سو وآن سو میرفت
و گاهی به بهانه ای خانه را ترک میکرد .صبح که مریم از خانه خارج شده و
باز نگشته بود .عاطفه آشفته و نگران به سمیرا گفت :سراغ مریم را از خانهی
مادر شوهرش بگیرد .قرار بود مریم با تلفن اطالع دهد و زود برگردد .سمیرا به
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خانه ماهرخ زنگ زد بعد از احوالپرسی ،مهتاب بالفاصله حال مریم را پرسید و
سمیرا فهمید مریم آنجا نرفته ،از طرز صحبت کردن مهتاب متوجه شد که
قضیه تصادف و فوت پدرش را هم نمیداند ،تلفن را بدون دادن خبر فوت قطع
کرد.
لحظه ای مستاصل در کیوسک تلفن نشست و بالفاصله به کالنتری محلشان
رفت و گم شدن مریم را اطالع داد و ناچار شد آدرس و تلفن خانه شهره را به
مامور کالنتری دهد تاهم مادرش مطلع نشود و هم سریعتر از مریم باخبر شود،
بعد شهره را در جریان قرار داد و از او قول گرفت تا موضوع مخفی بماند....
سوال پیچ کردن عاطفه که چرا مریم از خانه مادر شوهرش برنمیگردد ،بیشتر
عصبی اش میکرد ،هر بار به عاطفه میگفت:
 مامان ،مادر شوهرش اجازه نداده بیاد ،ترسیده اتفاقی برای خودش وبچه ش بیفته! .
عاطفه هم با گریه پاسخ میداد:
 االن نگران مریم و بچه ش شده! دایه مهربانتر از مادر! االن مریمباید مراسم باباش باشه.
سمیرا دلداریش میداد و میگفت:
 بهتره جلوی فامیل وانمود کنی که تو هم بانیومدن مریم موافقی.سمیرا تا شب چندین بار به کالنتری محلشان رفت .شوهر شهره تمام
بیمارستانها و سردخانهها را گشت ولی هیچ ردی از مریم پیدا نکردند...
سمیرا آرام از پلههای زیر زمین پایین رفت .در گوشه ای تاریک و دنج نشست،
تمام ماجراهای شب قبل را در ذهنش مرور میکرد که چگونه با چه ذوقی
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مشغول آماده کردن وسایل شب عید بودند .قطرات اشک امانش نمیداد .به
وسایلی که پدرش برای بچه مریم خریده بود ،دست کشیدو به آرامی گفت:
 خدایا مریم چی شده؟ خدایا دارم دیونه میشم! و بعد با لحنی کنایهآمیز و خشمگین گفت:
 خدایا دمت گرم ،خیلی عیدی قشنگی بود!سمانه باعجله از پلهها پایین جست و مقابلش ایستاده وگفت:
 چرا اینجا نشستی؟ مامان میگه بیا باال کمک کن.سمیرا دست سمانه را به طرف خود کشید و او را در آغوش گرفت و به شدت
گریست ،سمانه نیز همراه اوگریه کرد و بعد گفت:
 ما باید پیشه مامان باشیم ،مریم که گذاشته رفته ،توهم اومدی اینجاتنهایی داری عزاداری میکنی؟
سمیرا احساس کرد که دیگر نمیتواند تحمل کند ،راز گم شدن مریم گلویش را
میدرد .بازوان سمانه را گرفت و گفت:
 سمانه من به مامان دروغ گفتم! مریم خونش نرفته ،مریم نیست!معلوم نیست کجا رفته ؟!
سمانه با وحشت در تاریکی به او چشم دوخت و گفت:
 یعنی چی؟ مریم گمشده!سمانه خود را از دست او خالص کرد و گفت:
 مگه مریم بچه س گم بشه؟ االن داری میگی؟سمیرا که همچنان به شدت گریه میکرد گفت:
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 همه کالنتریها و بیمارستانها و سردخونهها را با شوهر شهرهگشتیم ،نیست .آب شده رفته تو زمین!
سمانه نقش زمین شد ،با بی جانی گفت:
 یعنی چه بالیی سرش اومده؟ کجا گذاشته رفته؟ نکنه...سمیرا دستش را روی دهان او گذاشت و گفت:
 هیچی نگو ،یواش آبرومون میره! مامان دق میکنه اگه بفهمه ماپیداش میکنیم!
سمانه دستش را روی زمین حایل کرد و سرش را پایین انداخت و گفت:
 اگه پیداش نکنیم چی؟ و بعد با شدت شروع به گریه کرد.سمیرا شانه هایش را تکان داد و مجبورش کرد تا از زمین بلند شود و با
آرامش گفت:
 پاشو بریم باال ،پاشو قربونت برم! مامان شک میکنه! ...مریم کنار افسانه و فرزانه سر سفره نشسته و مشغول غذا خوردن بود .قاشق
های غذا را بدون جویدن میبلعید .گرسنگی و ضعف امانش را بریده بود.
افسانه با دلسوزی نگاهش میکرد و فرزانه سرش را تکان میداد ،بعد از لحظه
ای به خود آمد و آرام آرام غذا خورد؛ لبخند محزونی بر لب آورد و گفت:
 داشتم از گرسنگی میمردم!افسانه گفت:
 به خاطر بارداریته .نگفتی چندماهته؟مریم دوباره با گنگی به شکمش نگاه کرد ،نمیدانست چه باید بگوید ؟!
فرزانه با خنده گفت:
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 چه ماروگذاشته سرکار؟ هر دفعه که ازش سوال میکنی ادایمنگوال رو در میاره بیچاره نمیدونه کی این اتفاق براش افتاده!
افسانه با تندی نگاهی به فرزانه کرد و گفت:
 چته؟فرزانه گفت :اگر ماشاهلل بفهمه ،دردسر میشه برامون؟
ماشااهلل با من!
 نمیدونم تو چرا انقدر بی خیالی؟مریم به هر دوی آنها نگاهی کرد و گفت:
 غذامو خوردم میرم ،ببخشید مزاحمتون شدم.افسانه به فرزانه نگاه کرد و گفت:
 واقعا بیشعوری!فرزانه با ناراحتی از سر سفره بلند شد تا برود که صدای در برخاست ،مردی با
صدای کلفتی گفت:
 خانوما ،خونه اید ،زود اومدید!فرزانه گفت:
-

بفرما ،سروکلش پیدا شد!
برو درو باز کن ،ببین چی میخواد؟
نمیخوای اینو قایم کنی؟
نه ،برای چی؟ باالخره میفهمه دیگه!
دیوونه! و بعد فرزانه به سمت در رفت .با باز شدن در ،مرد مسن و
چاقی بدون تعارف وارد شد .افسانه با خنده گفت:
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 بفرمایید ،خواهش میکنم ،دم در بده!مردی که پنجاه سالگی را رد کرده ،و جلوی موهایش ریخته و قد متوسطی
داشت .با صدای کلفتی گفت:
 عیدتون مبارک ،اومدم عید دیدنی!افسانه که از سر سفره بلند نشده بود؛ با همان حالت قبلی گفت:
 معموال اول کوچکترها عید دیدنی میرن.ماشاهلل با همان لحن قبلی گفت:
-

-

بوی غذاتون عقل از سرم پروند؛ بعد بدون تعارف سرسفره نشست و
گفت:
میبینم که مهمون دارید ،نگاهی به بهار انداخت و گفت:
عجب عروسکی! مثل تابلوی نقاشی میمونه و بعد دستش را دراز
کردتا صورت مریم را لمس کند؛ که افسانه روی دستش کوبید و
گفت:
نقاشی رنگ روغنه ،هنوز خشک نشده!

ماشاهلل با خنده زشتی گفت:
 کی خشک میشه؟ خیلی دیر ،و بعد اشاره به شکم مریم کرد و گفت: بارداره!ماشاهلل که چشم از مریم بر نمیداشت گفت:
 واقعا زیباست! اسمش چیه؟ بهار ،فرزانه بعد از گفتن اسم ،اضافه کرد؛ چند روز بیشتر مهمون مانیست.
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 چه بد! و بعد بدون اینکه تعارفش کنند مشغول خوردن غذا شد .مریمکمی جابجا شد شد وآهسته از سفره فاصله گرفت و به دیوار تکیه داد.
وحشتی عجیب سراسر وجودش را گرفته بود؛ اما نمیتوانست به
چیزی فکر کند گویا تمام ذهنش به عالمت سوالی بزرگ شبیه شده
بود ،بعد از رفتن ماشاهلل ،افسانه گفت:
 این صابخونه ماست .قبال با مادرش زندگی میکرد؛ پیر زن خوبیبود ،متاسفانه پارسال مرد ،خدا بیامرزدش ،از موقعی که مادرش مرده
زیاد مزاحم ما میشه .نگران نباش غلطی نمیتونه بکنه ،فقط زر میزنه!
فرزانه گفت:
 اگه میخوای اینجا بمونی باید از اون حذر کنی ،آدمه کثیفیه!افسانه با عصبانیت نگاهش کرد و گفت:
 عادتته برعکس من حرف بزنی! ندیدی چطوری نگاش میکرد؟ مرتیکه عوضی! نمیبینی چقدر مضطربه؟ دارد از وحشت میلرزه!فرزانه که مشغول آماده شدن بود ،گفت:
 پاشو بریم دیر شد .اگر مضطرب بود فرار نمیکرد!مریم با نگرانی نگاهشان کرد و گفت:
 کجا؟افسانه گفت:
 نترس ،و بعد به جنسای کنار دیوار اتاق اشاره کرد؛ که بستههایدستمال کاغذی و بیسکویت و آدامس بود و گفت:
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 باید بریم اینا رو بفروشیم ،ما رفتیم در رو از تو قفل کن ،بگیراستراحت کن.
سر چهارراه دو خواهر ،هر کدام حجم زیادی دستمال و بیسکویت را به
رانندگان ایستاده پشت چراغ قرمز ،نشان میدادند و گاه گاهی تعدادی از آنها
را میفروختند .بعد از دقایقی فرزانه کنار افسانه ایستاد و گفت:
-

چرا به این دختره اعتماد کردی؟ میشه دلیلشو به من بگی؟
دلیلی نداشت ،دلم براش سوخت ،چهره معصومی داره ،حامله اس.
اگر االن از خونه دزدی کنه یا ماشا هلل رو راه بده! ...
بسه دیگه! چی داریم بدزده؟ ماشاهلل حال به هم زن! چی میگی؟
سر از کارات در نمیارم.

افسانه با خنده گفت:
 امروز که هاج و واج تو پارک دیدمش ،یاد مامان افتادم! چرت نگو! مامان و با این دخترفراری مقایسه نکن. واقعا خیلی خری! اون دختر فراری نیست ،ازدواج کرده ،حاال چراآواره خیابون شده ،معلوم نیست؟ حتما یه قصه غم انگیزی داره مثل
ما!
فرزانه با پوزخند گفت:
 خیلی غم انگیزه! نمیدونه کی حامله شده؟ برو به کارت برس ،چراغ قرمز شد...افسانه و فرزانه پشت در ایستاده بودند و مریم با عجله قفل را باز میکرد،
افسانه با دیدن او با خنده گفت:
 -تا حاال خواب بودی؟
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فرزانه که پشت سر او وارد میشد با صدای خسته ای گفت:
 خوش به حالت.مریم نمیدانست چند ساعت خوابیده است؛ ولی دیگر خبری از ضعف نبود.
با دیدن چهره خسته دو خواهر ،با شرمندگی گفت:
 چای براتون آماده کنم؟فرزانه که نقش زمین شده بود ،گفت:
 خدا خیرت بده! ...شام در سکوت صرف شد ،افسانه و فرزانه هرکدام فکری در سر داشتند؛ اما
مریم همچنان در خأل ذهنی دست و پا میزد و نمیتوانست متمرکز شود .بعد از
شام افسانه کنارش نشست و گفت:
 ماشااهلل که مزاحمت نشد؟ نهما خیلی وقته اینجا زندگی میکنیم؛ از موقعی که مامانمون زنده بود و بعد آهی
کشید و گفت:
 در واقع ما به اینجا تبعید شدیم!مریم با تعجب گفت:
 مامانتون هم اینجا زندگی میکرده؟ قصه اش طوالنیه :ولی من برات خالصشو میگم .ما یه ناپدریهعوضی داشتیم که به من و فرزانه ...وقتی به مامانمون گفتیم ،جلوی
اون کثافت واستاد ،اما هر سه تامون رو در حد مرگ کتک زد و
گفت « :اگه باهاش مخالفت کنیم هر سه تامونو میکشه! » تحمل
اون وضعیت برای ما غیر ممکن بود ،فرزانه که کوچکتر بود ،ناراحتی
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اعصاب گرفته بود .یه روزی مامان ما دوتا رو برداشت و از خونه فرار
کردیم ،با پول کمی که داشتیم ،اومدیم تواین خونه ،مادر ماشاهلل
حمایتمون کرد ،مامان کار میکرد و منو فرزانه درس میخوندیم ،اما
بدبختانه ،مامانمون مریض شد .ما به ماشااهلل مقروض شدیم برای
مداوای مامان ،اما خوب نشد ،حاال ماشاهلل ،من و فرزانه روکاشته سر
چهارراه تا هم کرایه خونشو بدیم ،هم قرض مامانو ،بعد از فوت
مادرش وضعیتمون بدتر شده ،ولی چاره ای نداریم ،کجا بریم ،نه
کاری بلدیم ،نه پولی داریم ،نه درسی خوندیم ،مریم که با دقت به
حرفهای او گوش میکرد ،گفت:
 چرا فرزانه اینقدر از من بدش میاد؟ فرزانه کال از مرد و حامله شدن و ...وحشت داره ،هنوز وحشت بچگیتو وجودشه ،فکر میکنه تو پالونت کجه! حاال بگو ببینم قضیه این
بچه توی شکمت چیه؟
مریم دوباره در سیاهچال مغزش افتاد و با تردید گفت:
-

شوهرم ولم کرده!
ازدواج کردی دیگه؟
آره
چرا ولت کرده؟
نمی دونم،

فرزانه که از آشپزخانه بیرون میآمد ،گفت:
 خدا کنه قصه ت راست باشه.مریم کمی به فکر فرو رفت ،خواست چیزی بگوید اما چیزی به ذهنش نرسید
مجبور بود این حرفها را بزند تا او را آنجا نگه دارند!
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افسانه گفت:
 تا موقعی که اینجا هستی ،کارای خونه با تو ،با این وضعیتتنمیتونی جنس بفروشی.
مریم سرش را به عالمت تایید تکان داد.
فرزانه باصدای آهسته ای گفت:
 خدا عاقبتمونو به خیر کنه! ...مراسم خاکسپاری سعید با انبوهی از اشک و فغان پایان یافت ،مردی به خاک
سپرده شد که تمام وجودش را وقف خانواده اش کرد و برای خوشبختی آنها،
جانش فداشد .باور نبودنش برای خانواده غیر قابل تحمل بود .بی قراریهای
عاطفه و بچهها پایانی نداشت؛ اما افسوس مرگ تنها دردی است که درمان
ندارد ،به یکباره آشیانه پر از عشقشان به تاراج رفت ،شکوفههای بهاری
وجودشان با سرمای مرگ ،یخ زد و فرو ریخت و دیگر هیچ روزی در
تقویمشان عید را رقم نزد....
سمانه با عجله از پلههای زیرزمین پایین رفت و با صدای لرزانی گفت:
 سمیرا بیا باال ،مامان داره میره خونه ماهرخ خانم؛ دنبال مریم!سمیرا با پاهای لرزان ،خود را به عاطفه رسانید و با صدای حزین گفت:
 مامان کجا داری میری؟عاطفه که گویا تلی از خاکستر بر سر و رویش پاشیده شده بود ،گفت:
 نگران بچم شدم! نکنه اتفاقی براش افتاده باشه؟ امروز مادرشوهرشتو مراسم نبود ،مگه خبرندارن؟
سمیرا دست او را به طرف خود کشید و گفت:
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 بیخودی نگرانی ،من زنگ زدم ،گفتند حال مریم خوبه ،حتما بهخاطر روحیه مریم تو مراسم شرکت نکردند ،خودت میدونی که مریم
رابطهش با ،بابا چه جوری بود و بعد چشمانش پر از اشک شد.
عاطفه که اشک از گونه هایش سرازیر بود ،گفت:
 ولی من باید برم بچمو ببینم و بعد به طرف در حیاط به راه افتاد.سمیرا به دنبالش روان شد و در حین خارج شدن از خانه به سمانه اشاره کرد
که بقیه چیزی نفهمند وسمانه با نگرانی از الی در دورشدنشان را نگاه کرد....
کنار خیابان مادر و دختری مستاصل و نگران ایستاده بودند تا سوار ماشین
شوند ،سمیراعاجز بود ،نمیدانست چگونه و با چه جمله ای شروع به صحبت
کند؟ به آرامی دست مادرش را گرفت وگفت:
 چرا اینقدر اصرار داری خونه ماهرخ بری ،یه وقت یه چیزی میگهاعصابت خورد میشه!
عاطفه نگاهی به سمیرا انداخت و گفت:
 سمیرا داری نگران ترم میکنی ها! مثال چی میخواد بگه؟در این هنگام پیکانی جلوی پای آنها ترمز کرد و سمیرا با عجله گفت:
 برو آقا!راننده نگاهی همراه با خشم به آنها انداخت و زیر لب چیزی گفت و رفت.
عاطفه با عصبانیت گفت:
 دیونه شدی؟ توی این هوای سرد!سمیرا با گریه گفت:
 -مامان بیا برگردیم خونه.
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 سمیرا دیونم کردی ،بگو چی شده؟تمام وجود سمیرا پر از ضعف بود یارای ایستادن نداشت .روی زمین نشست
عاطفه به سختی دستش را گرفت و به سمت پیاده رو رفتند.
سمیرا گفت:
 مامان اگه خودتو کنترل نکنی ،همین االن خودمو میندازم زیرماشین!
عاطفه دو دستی بر سرش کوبید و گفت:
 بگو نصفه جونم کردی .مادرت بمیره ،حرف بزن! مریم از دیروز تا حاال گمشده! من و شهره و شوهرش همه جا روگشتیم.
عاطفه تعادل خود را از دست داد و ناگهان نقش زمین شد و با ناله گفت:
-

ای وای ،این حرفا چیه! مگه نگفتی خونه مادر شوهرشه؟
مامان تو رو خدا آروم باش ،اگه بقیه بدونن ،اگه به گوش
مادرشوهرش برسه؟
به درک ،تو به فکر جونه خواهرت باش ،نه حرف مردم!
مامان مریم حتما پیدا میشه! نزار حرفش دهن مردم بیفته!
از کجا؟ حتما بالیی سرش اومده ،مگه بچه س گم بشه؟
مامان تو رو خدا!

عاطفه که گویا دوباره خبر مرگ عزیزی را شنیده ،بر سر و سینه میکوبید و
ضجه میزد ،باناله پی در پی میگفت:
 -چرا زودتر بمن نگفتی؟
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 می خواستی چیکار کنی؟ هرکاری که الزم بود ،من و شهره انجامدادیم ،همه جا سر زدیم.
عاطفه سرش را به دیوار پشت سرش کوبید و گفت:
 خدایا این چه امتحانیه ؟! من دیگه تحمل ندارم.سمیرا سرعاطفه را در آغوش گرفت و گفت:
 اینجوری نکن با خودت ،پیدامیشه. چطوری؟ مگه نمیگی همه جا سرزدید ،معلوم نیست چه بالیی سرشاومده؟
صورتش را میان دستهایش پنهان کرد و ضجه زد و گفت:
 خدایا چیکار کنم؟ دردمو به کی بگم؟سمیراگفت:
 مامان بسه دیگه ،به میالد و سمانه فکر کن ،به خاطر من ،و بعد باگریه گفت:
 من دارم از ناراحتی میمیرم ،از دیروز تا حاال مثل دیونهها شدم و بعدخود را در آغوش مادر رها کرد...

یک هفته از تصادف دلخراش سعید گذشت و همچنان ناپدید شدن مریم
مخفی ماند .بی تابیهای وقت و بی وقت عاطفه را پای عزاداری برای سعید
گذاشتند و بدین ترتیب مهمانان خانه مشکوک نشدند .پس از مراسم شب
هفت مهمانان به خانه خود مراجعه کردند و پدر سعید قبل از رفتن از عاطفه
خواست تا بعد از مراسم چهلم به خانه او بروند و با او زندگی کنند ،پیرمرد هر
بار که سراغ مریم را گرفت بهانههای مختلفی آوردند که شرایط روحی و
جسمی مناسبی ندارد و مادرشوهرش صالح نمیداند ،کسی او را به یاد پدرش
بیندازد .در این مدت هم خوشبختانه سر و کله ماهرخ حتی برای عید دیدنی
هم پیدا نشد...
ماهرخ با دلخوری از اینکه در این یک هفته مریم و خانواده اش برای تبریک
عید به خانه اش نیامده اند نگاهی به مهتاب کرد و گفت:
 ببین چطور دختره چشم سفید احترام ما را نگه نداشت! ؟ تلفنی همعید رو تبریک نگفت .به خاطر چند تیکه لباس که براش نخریدیم!
مهتاب که در این چند روز از او خواهش کرده بود تا آنها خبری بگیرند شاید
اتفاق ناگواری برای مریم و خانواده اش افتاده باشد .با دلخوری گفت:
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که چی؟ تا کی میخوای هر روز این حرفا رو بزنی؟ خب بیا بریم خونشون
ببینیم ،چی شده؟
اما ماهرخ روی موضع خود محکم ایستاده بود و حاضر نبود به خانه سعید سر
بزند و با ناراحتی میگفت:
 حاال ما هیچ ،نباید به خاطر مسعودم شده میاومد؟در این مدت مسعود دو بار تماس گرفته بود و هر بار ماهرخ با ناراحتی گفته
بود که مریم خانوم خونه پدرش تشریف دارن ،مثل اینکه خیلی اونجا خوش
میگذره همه رو یادشون رفته!
مسعود هم حرفهای مهتاب را به ماهرخ زده و گفته بود :شما بروید سراغ آنها!
ولی حرفهای مسعود بی فایده بود .ماهرخ لجباز تر از آن بود که قانع شود ،در
تماس آخر مسعود از مهتاب خواهش کرد تا دور از چشم ماهرخ به دیدن مریم
برود و قضیه را جویا شود ،مهتاب هم قول داده بود که این کار را انجام دهد...
مهتاب به بهانهی خریدن کتاب بیرون رفت .وقتی به در خانهی سعید رسید
اعالمیه فوت سعید را که به دیوار چسبانده بودند ،دید .جرأت نکرد در بزند .با
سراسیمگی به خانه برگشت و جریان را به مادرش گفت .ماهرخ نمیدانست،
چه بگوید؟ بعد از دقایقی با ناراحتی گفت:
 چرا به ما اطالع ندادن؟ مثل غریبهها با ما رفتار کردن!مهتاب گفت:
 مامان حاال به مسعود چی بگیم مسعود نباید بدونه! خود مریم نخواسته ما بدونیم چه برسه به مسعود!در ثانی مسعود بدونه ،چه کاری از دستش برمی یاد؟
مهتاب گفت:
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 مامان یادته روز اول عید سمیرا زنگ زد؛ ولی سریع قطع کرد .چراموضوعو نگفت؟ و بعد با نگرانی ادامه داد :نکنه برای مریم اتفاق
بدی افتاده باشه؟
ماهرخ گفت :حاضر شو بریم ،دلم شور افتاد! ...
ماهرخ و مهتاب با چهره ای ماتم زده روبروی عاطفه نشسته بودند و زیرلب
برای سعید فاتحه میخواندند .عاطفه دستهایش از شدت اضطراب میلرزید
سمیرا کنارش نشسته بود .آرام دستهای مادر را در دست گرفت و به آرامی
گفت:
 سمانه برای مامان یه لیوان آب بیار ،و بعد نگاهی به ماهرخ و مهتابکرد و گفت:
 بفرمایید چایتون سرد شد .ماهرخ شمرده و آرام شروع به صحبتکرد و گفت:
خدا بیامرزه آقا سعیدرو ،قابل ندونستید خبربدید ماهم خدمت برسیم؟ من
که هنوز خدا شاهده شوکه م! باورنمی کنم .عاطفه که صدایش به وضوح
میلرزید گفت:
 خدا بیامرزه رفتگان شمارو  -مریم .....سمیرا میان حرف مادر دوید وگفت:
 مریم از شنیدن خبرفوت بابا خیلی ریخت بهم ،نتونست بهتون خبربده!
مهتاب با نگرانی گفت:
 االن خوابه؟ داره استراحت میکنه؟ماهرخ نگاهی به اتاق مجاور انداخت و گفت:
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 مثل اینکه خونه نیست؟عاطفه با دستپاچگی گفت:
 نه خونه نیست.سمیرا با عجله گفت:
 پیشه پدربزرگمه! شرایط روحی مناسبی نداشت ،پدربزرگم بردششمال .خونه خودش!
ماهرخ گفت:
 ای بابا ،کی رفت؟دیروز که مراسم شب هفت تموم شد.
ماهرخ با ناراحتی گفت:
 کاش یه خبری به ما میدادید .مسعود اگه این دفعه تلفن کنه چیبگیم دوباره؟
سمیرا با بی تفاوتی گفت:
 خب همین رو بگید.ماهرخ گره ای به ابرو انداخت و گفت:
 عجیبه که فقط مریم شرایط روحی مناسبی نداشته و رفته!سمیرا گفت :خوب دیگه شرایطی که مریم گذرونده باما فرق داره!
ماهرخ با تندی گفت:
 چه شرایطی ؟!سمیرا خواست حرفی بزند که ،عاطفه گفت:
 -خب دوری از شوهر ،بارداری،
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ماهرخ شانه ای باال انداخت و گفت:
 به هرحال باید به ما میگفتید ،مریم االن شوهر داره!عاطفه فورا گفت:
 ببخشید کوتاهی از من بوده! سمیرا نگاه تندی به ماهرخ انداخت وبه آرامی از جا برخاست و گفت:
 چه اینجا باشه ،چه خونه پدربزرگم؛ برای شما چه فرقی میکنه؟ مگهاالن شوهرش تو خونه منتظرشه ؟!
ماهرخ خشم وجودش را فرا گرفت و گفت :سمیرا جان بهتر نیست ،شما تو کار
بزرگترها دخالت نکنید؟
سمیرا که به طرف آشپزخانه میرفت گفت:
 بهتر از اون ،اینکه بزرگترها هم اینقدر دخالت نکنن!عاطفه مستاصل تر از قبل عاجزانه نگاهی به ماهرخ انداخت و گفت:
 تو رو خدا ببخشید ،داغ پدرش عصبیش کرده!ماهرخ اشارهای به مهتاب کرد با عصبانیت از جا برخاست و گفت:
 شما ببخشید ،مزاحمتون شدیم ،اومده بودیم برای عرض تسلیت نهگله گذاری!
و بدون خداحافظی بیرون رفت .مهتاب کمی تعلل کرد و بعد دنبال مادرش
روان گردید.
عاطفه وارد آشپزخانه شد با ناراحتی نگاهی به سمیرا کرد و گفت:
 -چرا دروغ گفتی؟ و بعد با گریه گفت:
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 خب میگفتی چه خاکی به سرمون شده! مریم آب شده رفته توزمین! و بعد دو دستی بر سرش کوبید و ادامه داد :میگفتی مریم
نابود شده ،مریم سر به نیست شده! و بعد با صدای بلند شروع به
گریستن کرد .سمانه و میالد وارد آشپزخانه شدند ،سمانه با گریه
شانههای مادر را مالید و میالد جلوی عاطفه ایستاد و زانوهای لرزان
او را در آغوش گرفت .سمیرا نگاهی با خشم به طرف عاطفه انداخت
و گفت:
 همینجوری مریم و عضو ،خانواده حسابش نمیکرد ،دوست داشتمریم را دست به سر کنه! حاال بگیم مریم نیست؟ گم شده؟ معلوم
نیست کجا رفته ؟!
عاطفه گفت:
 آخرش چی؟سمیرا گفت:
 آخرش ،آخرش معلوم میشه! تازه یه هفته س مریم رفته.عاطفه باضجه گفت:
 چرا اینجوری باهاش حرف زدی؟ حقش بود ،وقتی شما لنگ بندازی جلوی پای این خانوم همینمیشه! یادت رفته با مریم چه جوری رفتار میکرد؟ انگار نون خور
اضافه بود!
عاطفه با فریاد گفت:
 مریم ،مادر جون .کجایی؟ کجا دنبالت بگردم؟ چه بالیی سرتاومده؟
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سمیرا نگاهی به چهره رنگ پریدهی میالد و سمانه کرد و گفت:
 مامان داری با این کارات همه مونو دیونه میکنی!و بعد با ناراحتی آشپزخانه را ترک کرد...
افسانه و فرزانه از راه رسیدند ،بستههای بیسکویت و بقیه تنقالتی که در
دست داشتند گوشهی اتاق چیدند ،خستگی از چهرهشان میبارید .مریم
برایشان چای آورد و بعد مشغول آماده کردن غذایشان شد .افسانه نگاهی به
فرزانه کرد و با نگاه به او فهماند که بی خودی نگران بوده است .فرزانه
توجهی به او نکرد و با بیحالی دراز کشید و به آرامی گفت:
 شاهنامه آخرش خوشه! فردا زایید بچه شو چیکار میکنی؟ معلومنیست مال کدوم...
افسانه با اخم نگاهش کرد و گفت:
 باز شروع کردی؟فرزانه چشمهایش را بست و پاهایش را به دیوار حایل کرد و گفت:
 خودمون کم بدبختی داشتیم اینم اضافه شد!افسانه از جا برخاست و به طرف مریم رفت تا در انداختن سفره به او کمک
کند خودش هم نمیتوانست برای دلسوزی هایش توضیحی پیدا کند .گویا
نیرویی درونش را وادار میکرد که به این دختر ناشناس اعتماد کند و کمکش
کند و نسبت به او احساس مسئولیت داشته باشد...
فرزانه از دستشویی بیرون آمد ،ماشاهلل در تاریکی با هیبتی وحشتناک
روبرویش سبز شد و گفت:
 -همه رو فروختید!
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فرزانه که از دیدن او در تاریکی یکه خورده بود گفت :غول چراغ جادو! و بعد
ادامه داد:
 ترسیدم بابا ،و زیر لب گفت :خیلی خوشگله تو تاریکی هم ظاهرمیشه! و بعد به آرامی گفت :چرا اینجا جلوی منو گرفتی؟ جلوی
توالت!
ماشاهلل گفت:
 نخواستم جلوی مهمونتون حرفشو بزنم و بعد بسته ای دست فرزانهداد و گفت:
 اینم تا آخر هفته ردش کنین بره!فرزانه با ناراحتی گفت:
-

این دفعه عجله کردی!
عجله نکردم ،عیده ،مردم تو عید مصرفشون باالست!
ما عید نداریم؟ نباید چند روز استراحت کنیم؟ عید که تموم شد رفت!
سال جدیده! اجاره خونتون رفته روش ،باید بیشتر کار کنید .تازه یه
نفرم ...نه دو نفرم که بهتون اضافه شده!
همین چند روزه ردش میکنیم بره،
چرا ردش کنید بره؟ حیفه! و بعد با خنده کریهی گفت:
خیلی خوشگله ،حیف نیست! ردش کنید بیاد خونه من!

فرزانه حرفش را قطع کرد و گفت:
 بارداره ،شوهرداره! شوهرش کو؟ جک نگو دختر!فرزانه که حرف زدن راجع این موضوعها آزارش میداد گفت:
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 ماشااهلل خودت میدونی من از این حرفا متنفرم! و بعدخواست ازکنارش رد شود .ماشاهلل راهش را بست و نفس متعفنش را روی
صورت فرزانه دمید و گفت:
 کاش متنفر نبودی عزیزم!فرزانه لرزه ای به اندامش افتاد حالت تهوع وجودش را گرفت نفسش تنگ شد
و با صدای لرزانی گفت:
 باز دوباره شروع کردی؟ اگه یه کاری برام انجام بدید تو و افسانه ،از اجاره خونه معاف میشید. ما کاری که تو میخوای نمیتونیم انجام بدیم!ماشاهلل با خنده وحشتناکی گفت:
 منظورم نقاشی رنگ روغنتون بود ،حاال خشک شده مگه نه؟فرزانه با عصبانیت گفت:
 دارم خفه میشم و بعد با دستش او را به کناری زد و با سختی بهداخل رفت و در را به شدت به هم کوبید و با عجله قفلش کرد و
پشت در نقش زمین شد.
افسانه با نگرانی کنارش آمد و گفت:
 چی شده؟ باز دوباره این مرتیکه کنار گوشت وزوز کرد!فرزانه اشاره کرد که ادامه ندهد ،مریم با نگرانی آنها را نگاه میکرد ،فرزانه
بسته را دست افسانه داد و گفت:
کی از این جهنم خالص میشیم! ؟ ...
مسعود بار دیگر به خانه زنگ زد و ماهرخ همچنان ماجرای فوت سعید را
مخفی کرد و گفت:
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 مریم در خانهی پدرش مانده و ترجیح داده زمان بیشتری را در آنجاباشد.
هرچه مهتاب از او خواست تا قضیه را بگوید؛ اما ماهرخ ترسید ،مسعود نگران
شود و زود تر برگردد .غافل از اینکه مسعود روز به روز نگران تر میشد به
خاطر حرفهای ضدّ و نقیض او .تمام ذهن ماهرخ متوجه ضرر مالی مسعود بود
نمیدانست ضرری که به مسعود میرسد بهایش بیشتر از پول هایی است که
در میآورد .احساس نمیکرد ،زیربنای زندگی مسعود در حال ریزش است آنها
روی ویرانه کاخ میسازند و همهی آنها در حال مدفون شدن هستند و اولین
کسی که گرفتار این آوار میشود خود اوست! ...

چهار هفته از فوت سعید و گم شدن مریم میگذشت .عاطفه و سایر اعضای
خانواده هر روز ناامیدتر و عصبی تر ،فکر نبودن مریم و ناپدید شدنش گاهی بر
غم مرگ سعید ،غلبه میکرد و آنها را مخصوصاً سمیرا را تا حد جنون پیش
میبرد! تا کی میتوانستند ناپدید شدن مریم را از بقیه پنهان کنند؟ سمیرا هر
روز به اتفاق شهره و شوهرش به جستجو میپرداخت و هر بار ناامیدانه به خانه
باز میگشت .شهره و شوهرش از عاطفه خواستند عکس مریم را در قسمت
گمشدگان چاپ کنند ولی عاطفه از آنها خواهش کرد باز هم موضوع مخفی
بماند؛ تا خانواده اش قضاوت نشوند!
شب از نیمه گذشته بود ،سمیرا متوجه شد ،عاطفه پاورچین به سمت حیاط
میرود .دقایقی گذشت به دنبال مادرش روان شد ،نور کمرنگی که از زیر زمین
مشهود بود او را متوجه آن جا کرد .به آرامی از پلهها پایین خزید و روی آخرین
پله ،چمباتمه زد و به عاطفه که روی سجاده اش به سجده افتاده بود خیره شد.
صدای تضرع عاطفه بلند شد و گریه هایش شدت گرفت ،سرش را بلند کرد و
با زاری گفت:
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 خدایا من اگه ناسپاسی کردم منو ببخش! من اگه بنده بدی براتبودم منو ببخش! خدایا من اگه راهمو کج رفتن منو ببخش! خدایا
من که همیشه بندت بودم ،همیشه شکرگزارت بودم! خونواده مو تو
زلزله رودبار ازم گرفتی گفتم شکرت! خدایا آواره غربت شدم گفتم
شکرت! خدایا عشقمو ،سایه سرمو ازم گرفتی گفتم شکرت! ولی خدا
حیثیتمو ازم نگیر! خدایا اگه قراره بچمو ازم بگیری بگیر ،من بازم
میگم شکرت! ولی آبرومو ،شرفمو ازم نگیر! خدایا به خودش رحم
نمیکنی به بچه توی شکمش رحم کن! ...
و بعد از شدت گریه شانه هایش به لرزه افتاد.
سمیرا که همراه با او اشک میریخت از جا برخاست ،دندانهایش را به هم
فشرد به طرف او رفت سجاده اش را با خشم کشید و به طرفی پرتاب کرد و
گفت:
-

-

بسه دیگه! چهار هفته اس التماسش میکنی! اگه قرار بود جوابتو بده،
تاحاال داده بود!
عاطفه از کار او خشمگین شد و با فریاد گفت:
تو به من و خدام کار نداشته باش! کفر نگو!
من به خدای تو ایمان ندارم به خدایی که همش داره ازت همه چی
رو پس میگیره!
حرفای سمیرا مانند خنجری در قلب عاطفه فرو میرفت ،دردی
قلبش را فرا گرفت نفسش بریده و کوتاه شد ،صدایش در گلو خفه
شد .سمیرا متوجه حال دگرگونش شد او را در آغوش گرفت و گفت:
مامان چی شد ....مامان حرف بزن....
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مریم با دلتنگی از پشت پنجره به تک درخت حیات چشم دوخته بود برگهای
کوچک با تراکم باال سر شاخهها روییده بودند ،باد مالیمی وزیدن گرفت و
شاخههای نازک را به تکاپو واداشت .هوای بهاری آن سوی پنجره ،مریم را به
سوی خویش میخواند ،احساسی گنگ در وجودش شعله میکشید .لحظه
عطش استشمام بهار ،اختیار از کفش ربود ،بی اختیار در را باز کرد و خود را به
آغوش نسیم سپرد ،خود را به درخت رساند به تنه تنومندش تکیه داد ،سرش را
باال گرفت و محو تماشای گنجشکان شلوغی شد که البه الی شاخهها با
هیاهو النه میساختند ،چشمهایش را بست و نفسی عمیق کشید ،عطر دل
انگیز برگهای تازه روییده او را به نقطه ای دور برد ،هوای خنک صورتش را
نوازش کرد احساسی عجیب در وجودش متبلور میشد .در این هنگام دو دست
تنومند دور بازوانش حلقه زد و تنفسی گرم به گردنش پاچیده شد ...ناگهان
خود را در تاریکخانه عکاسی تصور کرد ،نوازش دستهای مردانه ای که او را به
منتهای آرزویش میرساند ،آرامش! محبتی عمیق و دست نیافتنی ،داغی نفسی
که سر و روی او را آکنده از شور زندگی میساخت ،آهسته از اعماق وجودش
صدایی برخاست و بر لبانش زمزمه شد .مسعود! به یکباره تمامی خاطرات بر
ذهنش هجوم آوردند و چشمهایش او را وادار کردند تا باز شوند ،تاریکخانه ای
در کار نبود ،الشه ای متعفن و بدبویی که لبخند کریهی بر لب داشت که
دندانهای سیاه و سبیلهای زردش را نمایان ساخته بود به سختی خود را
رهانید ،ماشاهلل قدمی به سویش برداشت ،چشمش به جاروی لب حوض افتاد و
به شدت بر سر بی موی ماشاال فرود آورد و با عجله به سمت دررفت ،مانند
پرنده ای که ناگهان از قفس میپرد خود را به کوچه باریک رسانید ،دستهایش
را زیر شکمش حایل کرد گویا بچه داخل شکمش نیز در رهایش یاریش
مینمود .خود را به خیابان اصلی رساند ،لحظه با اضطراب پشت سرش را نگاه
کرد از کسی خبری نبود با عجله دست بلند کرد و سوار تاکسی شد...
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تمام تنش را رعشه فرا گرفته بود و بی اختیار میلرزید دستهایش را به هم
قالب کرده بود تا از حرکت انگشتانش بکاهد ...چهار هفته در کالبد خود
محبوس بود .حصاری وحشتناک ،بیخبری محض از خود ،گم شدن در وجود
خود ،به یاد روزی افتاد که از خانه خارج شده بود تا خبر فوت پدرش را به مادر
شوهرش بدهد ،از یادآوری آن روز پر از اندوه شد و به آرامی با خود نجوا کرد:
بابا و بعد آهسته شروع به گریستن کرد ،راننده که متوجه حاالت غریب او شده
بود با تعجب نگاهش کرد و با دلسوزی گفت:
 دخترم چیزی شده؟مریم به آرامی گفت:
 پدرم فوت شده.راننده با تاسف سری تکان داد و آرام گفت:
 خدا بیامرزه...جلوی خانه ایستاده زنگ خانه را فشرد و بعد با نگرانی به راننده نگاه کرد و
گفت :االن در را باز میکنند ،راننده با کالفگی نگاهش کرد لحظه ای بعد
میالد در را باز کرد از دیدن مریم خشکش زد .مریم او را سخت در آغوش
گرفت و بعد گفت:
 برو دویست تومن بیار کرایه این آقا را بدم!میالد رفت و تمام اهالی خانه سراسیمه و پا برهنه جلوی در هجوم آوردند...
عاطفه چهار زانو رو به روی مریم نشسته بود و اشک میریخت و سمانه با
نگرانی قرصش را با لیوان آبی به زور خوردش میداد و سمیرا دست در
گریبان مریم انداخته بود و میبوسیدش و میالد کنار مادر نشسته بود و
حرکات آنها را با خوشحالی مینگریست .بعد از دقایقی مریم ماجرای چهار
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هفتهای که بر او گذشته بود را تمام و کمال برای آنها بازگو کرد و بقیه
ناباورانه نگاهش میکردند ،گویا او را در خواب میبینند و دوست ندارند از این
خواب شیرین برخیزند!
بعد از گفتگوی مریم ،سمانه و سمیرا هم اتفاق هایی که در این چهار هفته در
خانه افتاده بود را به تفضیل برای مریم تعریف کردند در البه الی حرف
هایشان با هم گریستند و گاهی به رفتارهای یکدیگر خندیدند .آمدن مریم
برایشان معجزه ای باور نکردنی بود و نمیدانستند چگونه باورش کنند...
عاطفه از مریم خواست تا خانواده شوهرش را در جریان قرار دهد .اما مریم
ممانعت کرد و گفت:
 نیازی به این کار نیست!عاطفه از رفتار او مستاصل شد و گفت:
 تا حاال هم که بی خبر بودن ،غیر معمول و دور از عرف بوده!مریم گونههای مادرش را بوسید و گفت:
 غیر معمول تر و بدتر از وضعیت من دیگه وجود نداره! نگران نباشمامان!...
مریم در تراس خانه نشسته و به گوشه حیاط که منقل کباب هنوز خودنمایی
میکرد ،چشم دوخته بود .تصویر ذغالهای گداخته و قرمز ،بوی خوش
کبابهای چیده شده روی آن هنوز هم مثل روز در گوشه حیاط تداعی میشد.
چهره خسته و مهربان پدر که با لبخند زیبا سیخ کباب را در دستش
میگذاشت و با صدایی آرام بخش نهیب میزد :تا سرد نشده بخور ،و بعد با
خنده میگفت :چه طوره؟ اشک از گونه هایش جاری شد و آرام هق هق گریه
هایش بلند شد .او حتی نتوانسته بود در تدفین پدرش شرکت کند از یادآوری
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روزهای وحشت آور ،بیخبری از خویش ،نفرتی عجیب وجودش را فرا گرفت،
در ذهنش دنبال مقصران این تراژدی دردناک میگشت! سمیرا به آرامی
کنارش نشست سرش را روی شانههای او گذاشت و گونه اش را بوسید و
گفت:
 نمیدونی از اینکه دوباره با هم این جا نشستیم ،چقدر خوشحالم ،هنوزهم فکر میکنم دارم خواب میبینم.
مریم با مهربانی سرش را نوازش کرد ،سمیرا به آرامی اشکهای گونه اش را
پاک کرد و مریم با دلتنگی گفت:
 همیشه براتون دردسر بودم!بعضی اتفاقها دست خود آدم نیست ،پس نمیشه ،کسی رو به خاطرش شماتت
کرد مریم آهی بلند کشید و گفت:
-

-

شاید دست خود آدم نباشه ،ولی خیلی اتفاقا آبستن ماجراهایی که از
قبل کنار هم چیده میشن تا اونارو رقم بزنن ،حاال ماجرا برای چی و
کی باعث میشه باید به آن توجه کرد!
منظورت چیه؟
من فراموشی گرفتم درسته ،دست خودم نبود؛ ولی چرا باید اینجوری
میشدم یعنی همش به خاطر فوت بابا بود یا خودم خالی شده بودم!
خالی؟
آره خالی ،نه اعتماد به نفسی ،نه دیگه عزت نفسی ،نه امیدی و نه
عشقی...

و بعد دوباره آهی کشید و اشک در چشمانش جمع شد و گفت:
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-

-

-

-

سمیرا من هیچ عشقی دیگه به مسعود ندارم ،حتی احساس میکنم
ازش متنفرم! این چه حرفیه؟ مگه میشه؟
آره عشقی که به اون ایمان نداشته باشی دیگه عشق نیست!
منم ایمان به خدا رو تو جریان تو از دست دادم!
من عشقم و از دست دادم چون بهش ایمان نداشتم و توی ایمانتو از
دست دادی چون بهش عشقی نداشتی! عشق بدون ایمان همون
قدر بی ارزشه که ایمان بدون عشق هر دو کورکورانه و احمقانه اس!
یعنی اول باید عاشق میشدم بعد ایمان میآوردم؟
قبل و بعد نداره تو باید به چیزی ایمانداشته باشی که شناخت داشته
باشی و این شناخت که تورو با ایمان و عاشق میکنه! مگه تو مسعود
رو نشناخته بودی؟
من وجودم پر از تردیده ،ایمان با تردید مییاد ،اما تردیدی که به
یقین برسه ولی من نتونستم ،تردیدهای وجودم را به باور تبدیل کنم.
من دیگه نه خودشو باور دارم نه عشقشو!
ما تو این تردیدها چه نقشی داشتیم؟ زندگی من برای همه تردید
برانگیز بود ،مگه خودت نمیگی تو جریان من ایمانتو از دست دادی!
ولی بعضیها تردید و تو دلم کاشتند و بارورش کردند ،کسایی مثل
ماهرخ!

سمیرا زانوهایش را در آغوش کشید و با تامل گفت:
 خواهر قشنگم .بعضی از آدمها یه هاله ای دور خودشون دارن که اینهاله از تصورات غلط خودشون ایجاد شده ،فکر میکنند بافتهی جدا
تافته ای هستند نه به دیگران نزدیک میشن نه محبت میکنند از
اینکه بقیه با هم عاشقانه برخورد میکنند فقط تعجب میکنند فکر
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-

میکنند دیگران به اونا بی توجهند چون اونا منحصر به فردند به
خاطر کارهایی که تو زندگی کردن ولی نمیدونن به خاطر هاله دور
شونه ،این هاله یا حسادته یا تنفر و یا کینه اس یا خود بزرگ بینی
که به نظر من همش با همه ،اگه بهشون نزدیک بشی تو رو پس
میزنن فکر میکنن میخوای ازشون سوء استفاده کنی یا به خاطر
رسیدن به منافعی باهاشون مراوده میکنی به خاطر همین هیچ وقت
نمیتونن با کسی صمیمی بشن و تا آخر عمرشون آدمهای تنهایی
میمونن ،به نظر من مادر شوهره تو هم از این دسته آدمهاست!
نمیدونم شاید به قول مامان به خاطر گذشتهی سختی که داشته
اینجوری شده ،سختیها بعضی از آدما رو سنگ میکنه! سمیرا با
خنده دستی به شانه اش زد و گفت:
مادر مسعود هرچی باشه به حس و عالقه تو به مسعود نباید ربطی
داشته باشه!
فکر میکنم مسعودم مثل مادرش فکر میکنه ،به مادیات! وگرنه چرا
برای پول باید عشقشو ول میکرد و میرفت؟
به خاطر عشقش رفته نه به خاطر مادیات!
دیگه برام مهم نیست من از این حرفها و فکرا خسته شدم .دیگه
کاری ندارم کی بخاطر چی رفته یا نرفته! مهم برگشتنشه!
مگه قراره برنگرده؟
یکی از تردیدهایی که مادرش تو وجود من کاشته همینه« :مسعود
رفته چون دیگه نمیخواسته با تو زندگی کنه و دیگه برنمیگرده!»
بیخود مگه الکیه؟ مملکت قانون داره!
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 سمیرا جان عشقی که بخواد قانون برام برگردونه ،به درد هموندادگاه و میز محاکمه میخوره و بعد به آرامی از جا برخاست و دستی
به شکمش کشید و گفت:
 فقط کاش این بچه نبود ،بیشتر از خودم دلم برای این میسوزه،سمیرا دست به شکم او گذاشت و با لبخند تلخی گفت:
 اینجوری نگو میشنوه!  ،به قول مامان « :خدا برای همه کریمه وکاراش بی حکمت نیست »و بعد دستش را روی شانه مریم حایل
کرد و اشاره کرد که به داخل بروند...

در مراسم چهلم سعید ،پدربزرگ همراه با بقیه فامیل از شمال آمده بودند.
ماهرخ و مهتاب نیز در مجلس حضور داشتند .ماهرخ هرچند دقیقه یکبار با
عصبانیت مریم را نگاه میکرد ،منتظر فرصت مناسبی بود که گله گذاری
هایش را شروع کند .عاطفه و بچهها مثل روزهای قبل با سوز و گداز در فراق
پدر میگریستند و فامیلهای نزدیک با آنها همراهی میکردند .مراسم که تمام
شد و خانه خلوت ،مریم کنار ماهرخ و مهتاب نشست ،ماهرخ بی مقدمه شروع
به صحبت کرد:
 دختر جان چرا به ما نگفتی؟ چرا بی خبر رفتی شمال؟ نگفتی جوابمسعود رو چی بدیم؟
مریم با طمأنینه گفت:
 موقعی که میخواستم به شما خبر بدم ،دچار فراموشی شدم .و در اینهنگام عاطفه لبانش را گزید و گفت:
 البته چیز مهمی نبود!مریم به چهره مضطرب عاطفه خیره شد .دلواپسی از چهره اش میبارید ،به
خاطر مادرش به آرامی گفت:
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 حال روحیم ،بهم ریخت و پدربزرگم به اجبار من رو برد ،بدون اینکهخودم بدونم اطرافم چی میگذره.
ماهرخ با همان حالت عصبی قبل نگاهش کرد و گفت:
 فراموشی؟ و بعد لبخند مضحکی زد و گفت: یعنی یادت رفته شوهر کردی و فامیل شوهر داری؟ و بعد با همانحالت مسخره ادامه داد :االن چی ما رو یادت مییاد ؟!
مریم از جا برخاست و با ناراحتی گفت:
 شما کی حرفای منو باور کردین که این دومیش باشه؟  ...به هر حالدیگه اهمیتی نداره ،منم دیگه شما هارو باور ندارم ،به پسرتون بگید
نه رفتنش به خاطر من رو و نه برگشتنش رو باور میکنم!
عاطفه مشوش شد اشاره کرد که بنشیند! اما مریم این بار با قاطعیت حرفهای
خود را ادا کرد و ادامه داد:
 لزومی هم نمیبینم به خاطر رفتارهام ،دیگه براتون توضیح بدم و بعدبالفاصله از آنجا دور شد.
ماهرخ انتظار چنین رفتاری را نداشت با ناراحتی به عاطفه نگاهی کرد و گفت:
 این رفتارها چه معنی داره؟ عوض عذرخواهی کردنه؟عاطفه نمیدانست چه بگوید؟ چه توضیحی در برابر حرفهای مریم دهد؟
دوست نداشت زندگی دخترش این گونه دچار تالطم شود.
مهتاب به مادرش گفت:
 مامان االن وضعیت روحی مریم مساعد نیست .بهتر نبود یه موقعیدیگه این حرفا زده میشد؟ ماهرخ با خشم مهتاب را نگاه کرد و بعد
به عاطفه گفت:
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 عاطفه جون میشه به مریم خانوم بگی بیاد ،خودش بره برای مسعودپشت تلفن توضیح بده؟ یک ماهه ما جواب سرباال به مسعود میدیم،
واال دیگه خسته شدیم! عاطفه از جا برخاست و سراغ مریم رفت.
حرفهای ماهرخ را بازگو کرد و مریم همچنان روی موضع خود
ایستاد و حاضر نشد با آنها برگردد...
ماهرخ همانطور که به طرف در حیاط میرفت با صدایی که عاطفه بشنود
گفت:
 از اول هم میدونستم آخر این زندگی کجا ختم میشه و بعد بدونخداحافظی آنجا را ترک کردند...
عاطفه با عجله به طرف آشپزخانه رفت .مریم و سمیرا کنار هم نشسته بودند با
ناراحتی به مریم گفت:
 مادر جون چرا آتیش به زندگیت میزنی؟ همینجوری این زن منتظربهانه اس! سمیرا گفت:
 تنها کار و حرف درستی که از اول زندگیش زده بود همین بود! تو دیگه شیرش نکن ،شوهرش راه دوره ،گناه داره دلواپسشه!مریم به سختی از جا برخاست و گفت:
 اگر دلواپسم بشه برمیگرده ،مگه نه ،پس بذار برگرده ،من خسته شدممامان از این وضعیت!
عاطفه با شماتت گفت:
 مادر جون خودت خواستی! خودت راهیش کردی! چی کار میکردم وقتی اصرار به رفتن داشت به زور دست و پاهاشومیبستم؟ عاطفه سرشو پایین انداخت و گفت:
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 خدا عاقبتمونو به خیر کنه ،من اصراری برای برگشتنت ندارم ،یعنیاصال دوست ندارم دیگه از جلوی چشمم دور بشی ،فقط گفتم اگه با
شوهرت حرف میزدی بد نبود .مریم جلو آمد و پیشانی مادرش را
بوسید و گفت:
 نگران نباش عزیزم .ماهرخ از پس پسره خودش برمیاد! ...تلفن زنگ زد ماهرخ با دلواپسی گوشی را برداشت .مسعود بعد از احوالپرسی
دوباره با نگرانی سراغ مریم را گرفت .ماهرخ گفت :مسعود جان وقتی زنت
تمایلی نداره با تو حرف بزنه تو چرا انقدر بیخودی اصرار میکنی؟
مسعود با عصبانیت گفت:
 مامان من نباید دلیل بی محلی مریم رو بدونم ،آخرین باری که باهم حرف زدیم مشکلی نبود.
 هر وقت ما فهمیدیم توهم میفهمی!مهتاب اشاره کرد که چرا حقیقت را نمیگوید ولی ماهرخ همچنان ذهن
مسعود را درگیر مسئله دیگر کرد اینکه قبول کند مریم نسبت به او بی عالقه
شده تا مسعود هم نسبت به مریم سرد شود!
مسعود در این مدت به خاطر شرایط سخت کاری و بی خبری از مریم عصبی
شده بود با فریاد پشت تلفن گفت:
 خدا میدونه چه رفتاری با زن من کردید که حاضر نیست برگردهخونه!
ماهرخ از فریاد مسعود یکه خورد نمیدانست اگر او را نسبت به عشقش بدبین
و سردسازد چه عواقبی در انتظارش میباشد .هُرم حسادت ،چشمانش را کور
کرده بود با عصبانیت گفت:
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 زنت بریده ،تحمل نداره ،آدم صبوری نیست .حالشم خوبه،سروموروگنده خونه باباشه ،حاال که چی؟ میخوای به خاطر لوس
بازی این زن برگردی؟ خود تو و من و خونه خراب کنی؟ چند ماه
دیگه تحمل کن تا بتونی یه پولی برای زندگیت فراهم کنی .مگه
برای پول درآوردن نرفتی؟ خوب بمون در بیار دیگه!
 مرده شور من و پول و زندگی مو ببرن! و بعد بدون خداحافظیگوشی را گذاشت ماهرخ با ناراحتی گفت:
 خدا بگم چیکارت کنه دختر!مهتاب گفت:
 مامان زندگی مسعود داره میپاچه تو میگی چند ماه دیگه تحملکنه؟ ندیدی مریم چه طوری رفتار کرد؟ چرا راستشو نگفتی که پدر
زنش مرده؟ زنش بارداره؟ تضمین میکنی مسعود تو مملکت غریب
تاب میاره! چرا از زنش بدگویی میکنی؟ نمیدونی مسعود مریم رو
چقدر دوست داره؟ از اول پنهان کاری کردی اینم نتیجه ش! به
زنش اونقدر سخت گرفتی ،گذاشت رفت یه کاری نکن که مسعودم
کالً انگیزهی برگشتن رو نداشته باشه.
 انگیزش فقط زنشه؟ پس ما چی؟ مامان بسه دیگه ،اون زنشه .عشقشه!اون لیاقت مسعود رو نداره و بعد با تمسخر گفت:
 برای ما جک تعریف میکنه ،فراموشی گرفتم!مهتاب به طرف در رفت و گفت:
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 تا زمانی که نسبت به زن مسعود بخل داشته باشی و به جیب مسعودبیشتر از دلش اهمیت بدی همینه ،داری دستی دستی مسعود و نابود
میکنی!
ماهرخ بعد از رفتن مهتاب گفت:
 خودش به خاطر پول رفته ،من که راضی نبودم .یادت رفته! اینقدرعشق عشق برای من نکن ،همتون لنگه همید ،عشق و که نمیشه تو
کاسه تیلیت کرد و خورد! ...
مسعود محزون و آرام به طرف ساختمان کارخانه به راه افتاد .مسافت زیادی
پیموده بود تا به کیوسک تلفن برسد .افکارش مغشوش بود نمیدانست چگونه
از حال مریم جویا شود؟ چه کاری باید انجام دهد؟ اگر برمیگشت تمام
زحمات این مدتش به هدر میرفت .چه برنامه هایی برای زندگیش چیده بود؟
اما فکر بی خبری مریم و اینکه چرا یک دفعه ساز ناسازگاری گذاشته ،او را
نسبت به آینده مکدر و مستاصل میساخت .گاهی تنفر خفیفی وجودش را فرا
میگرفت .شاید واقعا مادرش راست میگفت « :زن او بی مالحظه است و قدر
زحمات او را نمیداند و درکش نمیکند .» .بعد باخود آرام میگفت :آیا واقعا
مریم انسان خودخواهی است؟ با یادآوری حرفهایی که پشت تلفن به هم
میزدند و مجسم کردن چهرهی زیبا و چشمان درشت و آرام وسیاهش خودرا
به خاطر این افکار شماتت میکرد.
دوباره قلبش به تپش میافتد .عطش خواستنش افزایش مییافت و حس اینکه
همه چیز را به یکباره رها کند و برگردد قوت میگرفت .با دیدن نمای قدیمی
و دود اندود ساختمان و پنجرههای کوچک و سیاهش ،اندوهی سنگین بر
وجودش مستولی گشت .تصور بازگشت و زندگی در آن اتاق باالی خانه
مادرش ،بگو مگوهای ماهرخ با مریم و قرار گرفتن میان آندو برایش زجر آور
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بود .میدانست که قدرت پس زدن هیچ کدامشان را نداشت تنها چیزی که
میتوانست او را از این برزخ نجات میدهد .زندگی مستقل و خانه ای جدا بود
و این مقدور نبود به جز فراهم آمدن پول مورد نیاز ،نه باید تحمل میکرد.
چاره ای جز این نداشت! وارد کارخانه شد صدای دستگاهها و هم همهی
کارگران دوباره او را به دنیای سخت کار سنجاق کرد .اما این بار سنجاق کار
به لباسش گیر نکرده بود گوشت و پوست تنش را نیز در بر گرفته بود و او هر
لحظه تیزی سوزن را با زجر تحمل میکرد با ذهنی آکنده از چرایی ها...
پدر سعید چایش را سر کشید و بعد به آرامی گفت:
 عاطفه جان ...بابا ....پس انشااهلل ،امتحان بچهها تموم شد ،جمع کنیدبیایید پیش من
عاطفه سری تکان داد و گفت:
 دیگه چیزی به امتحانا نمونده .سعی میکنم تا آن موقع با صابخونهتصفیه حساب کنم .سمیرا و سمانه با تاسف یکدیگر را نگاه کردند.
قرار شده بود ،آنها به شهرستان پیش پدر بزرگشان بروند و با او
زندگی کنند ،هزینه زندگی در تهران بدون وجود پدر مقدور نبود.
پیرمرد با دستهای لرزان به قاب عکس سعید دستی کشید اشک از چشمانش
سرازیر شد و با افسوس گفت:
 هنوز باورم نمیشه! چقدر گفتم نرو تهران .پیش خودم بمون تو باغ باهم کار کنیم؛ اما از وقتی ماجان مرد ،دیگه دلش با من نبود ،تحمل
دیدن جای خالی مادرشو نداشت .آواره این شهر شلوغ شد! و بعد
کتش را برداشت و عاطفه در پوشیدنش کمکش کرد ،با اندوه فراوان
از تک تک بچهها به گرمی خداحافظی کرد و با پشت خمیده از خانه
خارج شد...
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در مدتی که مریم تصمیم گرفته بود ،دیگر خانه ماهرخ برنگردد .ماهرخ نیز
تالشی برای بازگرداندنش نکرد؛ اما گاهی مهتاب دور از چشم مادر به دیدن او
میرفت و درباره تلفنهای مسعود و نگرانیها و بی تابی هایش با او صحبت
میکرد .اما مریم رغبتی برای بازگشت از خود نشان نمیداد و مهتاب دلسرد و
حزین به خانه بر میگشت .میدانست که مریم تغییری در شرایط اوضاع خانه
آنها احساس نمیکرد ،چرا که اگر غیر از این بود ماهرخ از او دلجویی میکرد.
مریم جریان رفتنشان به خانه پدربزرگش را با مهتاب در میان گذاشت .اما
مهتاب برای گرفتن آدرس کنجکاوی نکرد .او از مریم دلخور شده بود که با
تمامی اصرار هایش و بازگو کردن نگرانی مسعود او همچنان بی تفاوت است،
نمی توانست درک کند ،چرا مریم بعد از فوت پدرش این چنین سرد و سنگ
شده ،شاید اگر گمشدن مریم را به تفصیل میشنید به او حق میداد! اما مریم
چیزی از جریان ناپدید شدن چهار هفته ای اش به زبان نیاورد .تمام خاطرات
عاشقانه ای که توسط آنها مسعود را در کنارش احساس میکرد تبدیل به
کابوسی شده بود که او را هر شب به کوچه باریک و خانه محقر و درخت چنار
تنومند و دستان گوشت آلود و نفسهای زهرآگین و هیکل متعفن و دندانهای
زرد هدایت میکرد و این چنین عشق را در وجودش به تنفر آلوده میساخت...
هر چیزی که او را به یاد عشق اولین و آخرینش میانداخت آکنده از روزهای
گنگ وحشت او میگشت .میخواست تمامی آنها را انکار کند و به خودش
بقبوالند که تمام چیزها و خاطرات وجودش همه خوابی وحشتناک هستند و
باید در فراموشخانه دلش بایگانی شوند تا او را از واقعیت زندگی و هویتش دور
نسازند.....

واپسین روزهای بهار بود .روزهای بلند و انوار نافذ خورشید ،تعطیل شدن گروه
گروه بچهها و هیاهوی شادی شان برای رهایی از حصار مدرسه ،شلوغ شدن
کوچه پس کوچهها از فریاد و بازیهای کودکانه...
عاطفه برای آخرین بار نگاهی به حیاط انداخت کمی درنگ کرد .گویا گوشه
ای از حیاط سعید ایستاده و برایش دست تکان میدهد ،یاد حرفایش افتاد که
ما موقتی در این محل هستیم ،بچههای ما الیق بهتر از این جا هستند .با
یادآوری آنها اشک از گونه هایش جاری شد و به آرامی گفت:
 کسی چه میداند ،چه کسی و چرا الیق هست؟ستار برادر سعید پشت فرمان پیکانش نشسته بود .مردی خوش چهره و بلند
قامت حدود سی و چند سال ،با موهای پرپشت جوگندمی که سنش را بیشتر
نشان میداد .تن صدایش شبیه صدای سعید بود .مریم جلو کنار عمو نشسته و
سمیرا و سمانه و عاطفه که میالد را در آغوش گرفته بود صندلی عقب .ماشین
در پیچ و خم جاده زیبا و سرسبز ،پوشیده از درختان که مانند خط مستقیم
سبزی در امتداد جاده کشیده شده بود حرکت میکردـ سرنشینان اتومبیل در
سکوت فرو رفته بودند .هر کدامشان غمی سنگین با آرزوهای سرکوب شده در
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دل ،به جاده چشم دوخته بودند .سکوتشان برای یکدیگر از فریاد بلند تر بود.
تونلها را یکی پس از دیگری پشت سر میگذاشتند و گاهی با صدای جیغ و
سوت کسانی که برای تفریح سر به جاده سپرده بودند از حصار غمگین خود
نگاهی به اطراف میانداختند و دوباره در الک افسوس خود فرو میرفتند .چرا
نباید باپدر این مسیر زیبا را طی میکردند .ستار با صدای خسته ای گفت:
بچهها خسته نشدید؟ گرسنه نیستید؟ میخواهید کمی کنارجاده بایستم؟
دخترها به یکدیگر نگاه کردند و بعد عاطفه گفت:
 ستار جان اگر خودت خسته شدی نگه دار ،فالکس چای آماده است!پس از لحظاتی اتومبیل کنار درختان سر به فلک کشیده متوقف شد.
بچهها به طرف دیواری که رودخانه خروشانی از کنارش در جریان بود به راه
افتادند نسیم خوش بهاری ،عطر دل انگیز شکوفههای پرتقال و نارنج ،صدای
دلنشین آب هیچکدام سکوت حکمفرما را نشکست! ...
خانه پدری سعید در یکی از روستاهای شهرستان تنکابن ،واقع در استان
مازندران که از سمت غرب به شهرستان رامسر ،از شرق به شهرستان چالوس
راه داشت ،روستای مران ،که برای رسیدن به آن وارد جنگل سه هزار میشوی
و با عبور از روی رودخانه خروشان و پشت سر گذاشتن درختان انبوه و ابتدای
جاده کوهستانی با طبیعتی بکر ،هرچه به مران نزدیکتر میشوید ،بر ارتفاع
جاده کوهستانی و پیچ در پیچ افزوده میشود و درههای حاشیه جاده نیز عمیق
تر میشود ،البته ابتدای ورود این روستا وسایل نقلیه متوقف میشود و وسایل
با اسب و قاطر جابهجا میشوند آب و هوایی ییالقی و منحصر به فرد ،معماری
متفاوت با خانه هایی سنگ چین و سقف تخت ،مراتع زیبا ،باغهای لوبیا و
سیب با مزه ای خاص و آبشارهایی با ارتفاع  966متر ،مردمی خونگرم و
مهمان نواز...
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از وقت ناهار گذشته بود و آنها به خانه ای روستایی که دیوارهای سنگ چین
شده دور تا دور حیاط را در برگرفته بود با سقفی مسطح ،و چندین اتاق وسیع
تودرتو وارد شدند پدر بزرگ و همسر ستار با خوشرویی از آنها استقبال کردند،
همسر ستار با مهربانی آنها را به اتاق پذیرایی و سفره چیده شده از غذاهای
خوشبو محلی دعوت کرد...
ستار و همسر و فرزندش نزدیکی خانه پدر بزرگ زندگی میکردند ،او همراه با
پدرش در باغ سیب و مغازه ای که به تازگی راه انداخته بود امرار معاش
مینمود .زندگی ساده و سالم و بی آالیش آنها بوی خوش ناب بهار را صد
چندان میکرد.
پس از صرف ناهار ،ستار و همسرش به خانهی خودشان رفتند و گت ببا با
مهربانی با لهجهی شیرین مازنی دوباره با آنها خوش آمد گویی کرد با لبخند
زیبایی گفت :پسر زن ،شمه حال چتیه؟ ( عروس ،حال شما چطوره؟ )
عاطفه با لبخند تلخی گفت:
 ممنونم.دوباره پدربزرگ با همان لحن مهربان گفت :عزیزانم آب و هوای کوهستان،
تموم غمتونو رو از بین میبره ،گویی دوباره متولد شدید ،میدونم زندگی کردن
تو این شرایط ،برای شما که تو شهر بزرگ شدید سخته مدتی دلتون رو به
طبیعت گره بزنید ،تا تموم دلواپسیهاتون شسته بشه ،کوهستان به شما قدرت و
جسارت میده ،خدا کریمه ،من هم به فکرتون هستم ،اگه عادت نکردید،
مقداری از باغ و میفروشم ،تا دوباره بتونید تو شهر زندگی کنید .در این هنگام
عاطفه با مهربانی از جا برخاست و با احترام دستش را بوسید و گفت:
 وجود شما برای ما دلگرم کننده اس ،ما به این شرایط عادت میکنیم،اینجا قطعه ای از بهشته! ...
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زندگی کردن در روستا و استنشاق هوای دلپذیر کوهستان جانی تازه در کالبد
خانواده سعید دمید و آنها را دوباره احیا کرد .خانه پر مهر پدربزرگ ،آوازهای
دلنشین و زحمات بی دریغ اش ،جای خالی پدر را برایشان تا حدود زیادی پر
ساخت و سکوت زجر آور تکتک اعضای خانواده را شکست تا بار دیگر آنها
به زندگی سالم دهند.
بچهها هر روز به باغ میرفتند و همراه پدربزرگ روز را به شب میرساندند
کابوسهای مریم در انبوهی از زیبایی و طراوت باغ پدربزرگ در البه الی
شاخههای سر به فلک کشیده درختان سیب محو شد و جای آنها از بوی
خوش کوهستان لبریز گشت و کودک در بطنش آرامش یافت احساسی پر از
تأللو زیبای زندگی در وجودش نشأت گرفت و تازیانههای عشق را دوباره
برگرده اش احساس کرد....
سمیرا به آرامی در رختخوابش نشست ،صدای آواز خروسها و چهچه بلبلها
در بامداد و زمزمهی آرامش بخش نیایش پدربزرگ ،غوغایی در وجودش افکند.
به آرامی به طرف تراس خانه رفت ،نسیم خنک سحرگاهی جانش را نوازش
کرد ،آسمان نیلگون ،پرواز پرندگان و غوغایشان در صبح ،بر فراز آن سوی
ابرهای بارانی ،طوفانی در جانش پدید آورد .دیدن این همه زیبایی یکجا،
تحسین آفریدگارش را در وجودش شعله ور ساخت به آرامی کنار پدربزرگ
نشست و سر به سجده نهاد و از خدایی که در روزگار سخت انکارش کرده بود
با تضرع عذر خواست .پدر بزرگ با مهربانی دستی بر سرش کشید و سمیرا
سربلند کرد و سرش را بر شانههای استوار پدربزرگش نهاد و پیرمرد با مهربانی
موهای آشفته اش را نوازش کرد و سرش را عاشقانه بوسید ،آرامشی ژرف در
قلبش پدید آمد و عشق و ایمان را به یکباره در تک تک سلول هایش تزریق
کرد...
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ستار جلوی در منتظر سمیرا بود و سمیرا با آرامشی خاص مشغول آماده شدن
عاطفه دوباره پرسید:
 مطمئنی نیازی نیست من بیام؟ سمیرا نگاه پر مهر به او انداخت وگفت :مامان کارت ورود به جلسه که نیاز به اولیا نداره!
و بعد با خنده به مریم که آنها را نگاه میکرد گفت:
 چقدرم من آماده کنکورم ؟! رفتنش وقت تلف کردنه!مریم به طرفش آمد با مهربانی دستی به شانه اش زد و گفت:
 عزیزم رفتنش بهتر از نرفتنشه و بعد یکدیگر را بوسیدند و سمیرا باعجله به طرف در حیاط رفت...
چند روز گذشت و روز امتحان کنکور فرا رسیده بود؛ سمیرا بدون هیچ
اضطرابی ،پای به جلسه گذاشت .تمامی کسانی را که برای امتحان در نزدیکی
او نشسته بودند ورانداز کرد .همه مشوش و مضطرب! از دیدن چهرهی آنها
نمیدانست چرا خنده اش گرفت .یاد حرف مادرش افتاد که به مطالعات
گذشته اش تکیه کند و ناامید نباشد از یادآوری چهرهی مادر کمی دلواپس شد
یعنی واقعا مادرش به قبول شدن او امید داشت؟
با آرامش تستها را یکی پس از دیگری با اطمینان میزد نتیجه کار برایش
مهم نبود فقط خود را در قبال پاسخ دادن به سواالت مسئول میدانست چرا
که به مادرش قول داده بود تمرکز داشته باشد .بعد از امتحان با همان حالت
قبل از جلسه خارج شد و بدون توجه به حرفهای بچهها در مورد امتحان به
طرف عمویش رفت و همراه با او به سوی خانه پدربزرگ به راه افتادند...
دردی جانکاه وجود مریم را احاطه کرده بود ،هر لحظه بیشتر میشد با کمک
مادر و سمیرا به درمانگاه روستا رفت و پس از چند ساعت گذراندن لحظات
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دشوار و طاقت فرسا نوزاد پسری به دنیا آورد .با ورود کودک گویا باری از
تمامی مشقتهایش به یکباره از دوشش برداشته شد ،سبکی دلچسبی وجودش
را فرا گرفت ،احساس شیرین و دست نیافتنی بر تمام جسمش چیره شد
روحش را جال داد و حسی ژرف و عمیق دوباره در وجودش شکفته شد عشقی
تازه!  ،عشقی پاک و آسمانی ،تنها عشقی که با عشق خداوند به بندگانش
قیاس میشود...
به درخواست پدربزرگ نامش را سعید گذاشتند تا دوباره نام و یاد پسرش در
خانهی پدرش زنده شود...
عاطفه نوزاد را در آغوش گرفته و با لبخند زیبایی محو تماشایش بود و بعد به
مریم نگاه کرد و گفت:
 مریم جون خیلی وقته میخواستم با تو جدی صحبت کنم .ولیشرایط روحی خودم و تو اجازه این کارو نمیداد اما احساس میکنم.
االن وقتش رسیده! مریم نگاهی به مادرش کرد و گفت:
 حرف جدی!عاطفه بچه را به گرمی بوسید و در آغوش مریم گذاشت و گفت:
 تو االن دیگه مادر هستی و میتونی احساس یه مادر رو درک کنی،رنج زایمان و رنج بارداری رو پشت سر گذاشتی ،االن لذت نگهداری
و اما پر زحمت یه موجود بی دفاع رو داری میچشی ،طعمی که تنها
یه مادر ،اون رو تجربه میکنه ،هر روز وابسته تر میشی طوری که
تصور این که روزی ترکت کنه برات میشه یه کابوس! روزی که مادر
شوهرت از من خواست تا برگردی با مسعود حرف بزنی عجز و تو
چشاش خوندم اما غرورش اجازه نداد که اصرار کنه ،مریم جون اونم
یه مادره ،رفتار همه مثل هم نیست ،ولی رنجی که مادرا برای بزرگ
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کردن بچهها شون میکشن تقریباً مثل همه ،مخصوصاً اگه یه زنی
سایه سرش رو از دست بده! من نمیخوام با این حرفا از مادر شوهرت
دفاع کنم ،اینکه تورو برای خودش یه رقیب میدونست و دست از
رقابت با تو برای جلب توجه مسعود برنمیداشت حرفی نیست .ولی
این که همه تقصیرها گردن ماهرخ باشه بی انصافیه ،رفتن مسعود با
میل خودش و تو بود .مریم با تلخی به مادر نگاه کرد و گفت:
مامان اون با کنایه و طعنه هاش من رو دیونه کرد.
عاطفه گفت:
 میدونم عزیزم .همهی ما تو زندگی به آدمای زیادی بر میخوریم کهمثل چکش میمونن ،ذاتشون اینه ،شرایطی که توش رشد کردن این
طوریشون کرده ،ما نباید مثل میخ باشیم ثابت و تو سری خور تا
همش ضربه بخوره تو سرمون! این جوری میشه که گنگ میشیم ،تو
خودمون گم میشیم! مریم گفت :مامان تو گفتی احترامش رو نگهدار،
رو حرفش حرف نزن ،یادت رفته؟ االنم میگم ،احترامگذاشتن ،خفه
شدن و ضایع شدن حق نیست! مریم جون تو وقتی ناخواسته باردار
شدی به قدری از لحاظ روحی ضعیف شدی که خودتو باختی
گذاشتی همه برات بتازند از روت رد بشن! ماهرخ تلخه ،سنگه
میدونم ،من تو بحثاتون همیشه ساکت بودم چون وقتی میخوام
راجع کسی نظر بدم به گذشتش نگاه میکنم .سختیهای زندگی ،رو
آدما یه جور تاثیر نمیزاره ،نمیدونم اگه پدربزرگ و شرایط اینجا نبود
االن ما تو چه وضعیتی بودیم میتونستیم از داغ پدرت کمر راست
کنیم یا نه؟ از این حرفا نمیخوام عذاب وجدان بگیری ،چون اگه
ماهرخ اصرارم میکرد نمیتونستم بزارم ازم دور باشی ،با شرایطی که
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تو تهران برات پیش اومد! ولی عزیزم دوست دارم این شرایطی که
االن میگذرونی از تو یه ماهرخ دیگه درست نکنه! فردا این بچه
مجبور بشه ،برای آرامشت پشت به عالیقش کنه ،بیشتر از بقیه تورو
درک کنه! کاری که شاید مسعود داره االن میکنه!  ...مریم به پنجره
اتاق با دلتنگی چشم دوخت و هیچ نگفت...
بعد از مکالمه ای که مسعود با فریاد قطعش کرد ،دیگر زنگ تلفن خانهی
ماهرخ به صدا درنیامد با فریاد مسعود چیزی در وجود ماهرخ خرد شد و آن
غرور متصل به حسادتش بود ،خداحافظی نکردن مسعود و تلفن نزدنش او را
مانند افراد مالیخولیایی که ساعتها بدون هیچ حرکتی گوشه ای مینشینند و
پلک نمیزنند ساخته بود .روزها کنار گوشی مینشست و به آن چشم
میدوخت بدون هیچ حرفی و حرکتی و شبها تا صبح در خانه قدم میزد ،تا
صبح شود و دوباره کنار تلفن بنشیند تا شاید خبری از مسعود شود .مهتاب
متاسف و نگران تماشایش میکرد اما قدرت خارج کردن او از آن حالت را
نداشت ...شب از نیمه گذشته بود .مهتاب با صدای در سراسیمه از خواب
برخاست ماهرخ سر جایش نبود! با عجله به طرف حیاط رفت ،در حیاط باز بود
با ترس به طرف در رفت ،زنی پابرهنه کمی جلوتر از در ایستاده بود و به
انتهای خیابان چشم دوخته بود! مهتاب ماهرخ را در آغوش کشید و با گریه او
را وادار کرد به خانه برگردد .ماهرخ نگاهی به او انداخت با نجوا گفت:
صدای مسعود رو شنیدم از کوچه میاومد .میگفت« :مامان من پشت درم چرا
درو باز نمیکنی؟ »!
مهتاب او را به رختخواب برد و داروهای آرامبخش به او خوراند و تا صبح کنار
بسترش نشست .صبح دکتر حازقی برایش آورد و دکتر گفت :به خاطر فشار
عصبی که وارد شده او دچار خوابگردی شده است ،داروهایی برایش تجویز
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کرد و به مهتاب سفارش کرد مرتب استفاده کند و اطمینان داد چیز مهمی
نیست و به زودی مرتفع میشود....
گریه نوزاد مریم را وادار کرد تا به سختی از جا کنده شود و مشغول شیر
دادنش شد .هوای دل انگیز صبحگاه و زمزمهی نیایش پدربزرگ و صدای
آهسته سمیرا که مشغول آماده شدن بود ،دوباره آهنگ زندگی را در خانه
طنین انداز کرد .سمیرا کنار پدربزرگ در مقابل شکوه و قدرت الیتناهی کرنش
میکرد و عاشقانه معبودش را میخواند .بعد از دقایقی مانند روزهای قبل همراه
با پدر بزرگ با زدن سپیدی کم رنگ صبحگاه ،به سمت باغ به راه افتاد .در
این مدت هر روز لچک کوچکی سرش میبست ،پیراهن و شلوار مردانه ای به
تن میکرد و چکمههای ساق بلندی که تا باالی زانویش را در بر میگرفت
میپوشید ،و پا به پای پدر بزرگ مانند مردان بیل میزد و کود پای درختان می
ریخت و سم پاشی میکرد ،و غروب همراه با پدر بزرگ برمیگشت .بودنش
کنار پدر بزرگ سراسر شادی و شعف بود و پیرمرد مانند روزگار جوانی مثل
بلبلی مست در باغ ترانههای محلی میسرود ،گویا دوباره سعید را در کالبد
دخترش میدید.
مریم آهسته کودک را سر جایش گذاشت .گرمای وجود بچه شعلههای
خاموش عشق دیرینه را در وجودش روشن میکرد ،عشقی که انکارش کرده
بود و در البه الی ترسها و تردیدهایش گم شده بود .بادلتنگی چشم به راهی
میدوخت که خودش باسنگهای نفرت مسدودش ساخته بود ،جرات بیانش را
نداشت .و اکنون با کودکی که یادگار به جا مانده از آن عشق بود ،مشق عشق
میکرد.
بچه شباهت زیادی به مسعود داشت و این رنج دلتنگی را بیشتر در وجود مریم
قوت میبخشید و خواستن را از اعماق وجودش فریاد میزد...

ماه آخر تابستان بود و روستاییان پذیرای مهمانها و گردشگرانی که مسافت
زیادی را طی کرده بودند تا خود را به دامان زیبای طبیعت بکر مران برسانند.
هوای خنک و مرموز کوهستان روح را جال میبخشید و جسم را از تمام
دغدغههای زندگی رها میکرد ،آرامشی که هیچ کجا به انسان دست نمیداد،
پیدا کردن خودی که در میان بیخودیهای روزمره گی کم شده بود....
اتفاق تازه و غیر قابل باوری در خانواده مریم رخ داد ،قبول شدن سمیرا در
دانشگاه! آن هم در یکی از دانشگاههای تهران ،برای خود سمیرا غیر قابل باور
تر بود ،چند ساعتی را در شوک گذراند ،عاطفه از فرط خوشحالی تصمیم گرفت
جشن کوچکی برایش محیا کند ،و بدین ترتیب مریم نامهای برای شهره و
شوهرش فرستاد و آنها را نیز به جشن دعوت کرد...
مریم همراه با مادر مشغول پهن کردن سفره ناهار بودند و شهره همراه با
پسرش و شوهرش پیمان و برادر شوهرش پوریا مهمان خانه آنها بودند ،سمانه
و میالد باهیاهو وارد شدند و گفتند :سمیرا و پدربزرگ دیرتر میآیند .شهره و
پیمان نگاه معناداری به پوریا کردند و پوریا صورتش گل انداخت و به زمین
خیره شد.
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پوریا آرام از جا برخاست و به طرف حیاط رفت .سمیرا با همان لباسهای
مردانه و کارگری خود وارد حیاط شد ،بدون توجه به اطراف لچک کوچک خود
را از سر کند موهای پرپشت و بلندش پیچ خورد و پشت گردنش پریشان شد و
تا پهنای کمرش را دربرگرفت .با عجله مشغول شستن دست و صورتش شد
وقتی آب از گونه هایش جاری بود ،متوجه نگاههای سنگینی شد .به گوشهی
حیاط خیره ماند مردی بلند قامت با موهای روشن و چشمهای درشت و سبز
رنگ با لبخندی بر لب ایستاده و مشتاقانه نگاهش میکرد .سمیرا احساس کرد
از وضعیت لباس پوشیدن او لبانش خندان شده ،کمی خود را جمع و جور نمود
و بدون هیچ خجالتی لچکش را سرش کرد؛ در این هنگام شهره وارد حیاط
شد و به طرفش دوید و او را در آغوش گرفت سمیرا با خوشحالی او را بوسید و
بعد شهره با دست به سمت مرد گوشهی حیاط اشاره کرد و گفت:
 سمیرا جان ،برادر شوهرم پوریا!پوریا جلو آمد و با احترام سالم کرد .سمیرا با خجالت همان طور که آستین
های گشادش را مرتب میکرد با وقار گفت:
 خوش آمدید و بعد به اتفاق هم داخل شدند .عاطفه با دیدن سر ولباس سمیرا لبانش را گزید و مریم خنده اش گرفت و گفت:
 چرا لباسات رو عوض نکردی؟سمیرا باخجالت گفت:
 پدربزرگ عجله داشت من زودتر برگردم تا آماده بشم .عاطفه جلورفت و با دستپاچگی گفت :خوب برو ،برو آماده شو دیگه! و بعد دست
او را کشید و با خود به داخل اتاق برد ،در را بست و گفت:
 خاک بر سرم! اینا اومدن خواستگاری تو ،بعد تو با لباس کارگریپاشدی اومدی خوش آمدگویی! ؟
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چی خواستگاری؟ خواستگاری کی از کی؟ چی میگی بابا؟
شهره تو رو برای برادر شوهرش خواستگاری کرده!
همون پسر چشم سبزه؟ جان من؟ و بعد دو دستی زد سرش و گفت:
آخه این پسره منو کجا دیده؟
موقعی که مریم گمشده بود و مرتب میرفتی باشهره و شوهرش
دنبال مریم میگشتید.
من اون موقع داغون تر از حاالم بودم ،نگران نباش! بعد مشغول
عوض کردن لباس هایش شد و با خنده گفت:
مامان تو برو در نره! عاطفه خندید و به آرامی ضربه ای به سرش زد
و گفت:
خدا بگم چیکارت کنه ،همیشه ادای مردارو در میاری ،اون داره
خواستگاری میکنه ،نه تو! ....

مراسم مهمانی شب خیلی ساده و صمیمی برگزار شد و آخر مهمانی شهره به
طور رسمی از پدربزرگ سمیرا را خواستگاری کرد و توضیحات کاملی راجع به
پوریا و موقعیت شغلی و تحصیالت و سنش ارائه داد و اینکه چرا او واسطهی
این امر خیر گشته ،به خاطر وضعیت پا درد مادر شوهرش که بابت نیامدن از
آنها عذر خواسته بود .پدر بزرگ با احترام نظر خود را مبنی بر نظر سمیرا و
مادرش قرار داد که در صورت موافقت آنها ،او نیز موافق میباشد و قرار شد
صبح فردا سمیرا و پوریا برای شناخت بیشتر با هم گفتگو کنند.
بعد از تمام شدن مهمانی پدربزرگ با لبخند همیشگی که بر لب داشت شروع
به خواندن کرد و اهالی خانه با کف زدن و زمزمه کردن او را همراهی کردند:
بوشو بوشو تره نخوام بوشو بوشو تره نخوام
سیاهی تره نخوام بالیی تره نخوام
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سیاه سوخته تره نخوام
پدرسوخته تره خوام آن حرفانابنا کنار
آن حرفانابنا کنار
آن حرفانابنا کنار
سیاهی بالیی
هتل آبشار بمویی
آخ بمونی خوش بمویی آخ بمویی خوش بمویی
تره نخوام تره نخوام تره نخوام
آی سیاه کر...
تن صدای پدربزرگ حزن آلود بود اما شادی را زمزمه میکرد و ساکنان را به
تفکری وا میداشت ،که زندگی کوتاهتر ازآن است که فرصت غصه خوردن
بیابی ،زندگی در تمام لحظات جاری و پیوسته است و تو تمام لحظات را
قربانی یافتن زندگی میکنی! بی آنکه بدانی زندگی در گرو لحظات ،لحظات
در گروه تو ،و تو در گرو یافتن خود...
مریم آرام موهای ظریف پسرش را نوازش میکرد و کودک معصومانه و آرام
شیر میخورد با هر مکی که میزد ،مست و سرخوش میشد و چشمان زیبایش
خمار و خوابآلود میگشت و به آرامی در خوابی شیرین فرو میرفت فارغ از
تمام دغدغههای وجود مادرش!
سمیرا کنار مریم دراز کشید و بانجوا گفت :خوابید فندق!
مریم با لبخند با سرش اشاره کرد ،سمیرا با همان حالت نجوا گفت:
 مریم من هیچ شناختی رو این پسره ندارم! -خب شناخت پیدا میکنی.
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 آخه چه طوری؟ با چند بار دیدن ،پا شده اومده خواستگاری!مریم که بچه را سر جایش میگذاشت گفت:
 بعضی چیزا از قبل نوشته شده ،بستگی داره تو چه جوری بخونیش!هر نوشته ای مقدمهای داره ،مقدمه شو بخون ،ببین میتونی ادامه
بدی یا نه؟ خوشت میاد یا نه؟
 مریم من برای فردا استرس دارم. طبیعیه عزیزم ،صبح که با ،بابا جون تو باغ قدم بزنی و چند دهنبرات بخونه آرامش میگیری!
سمیرا که لبخند میزد به آرامی چشمهایش را بست و گفت:
 راستی اگه گت ببا نبود ما چیکار میکردیم! خدا حفظش کنه و بعد هردو آرام کنار هم خوابیدند...
هوای دلپذیر و نسیم خنک روزهای پایانی تابستان ،فصل برداشت سیبهای
معطر ،فضایی عاشقانه و شاعرانه ای را ترسیم کرده بود...
سمیرا یکی از لباسهای محلی زن عمو خود را گرفته و در برابر دیدگان
متعجب بقیه تن میکرد .لباس با رنگهای شاد و زیبای طبیعت به طور کامل
پوشیده و جذاب ،چاقچور ،نیم ساق ،شلیته و تنبان ،دامن پرچین و کوتاهی از
جنس پارچه ابریشمی و کتان ظریف و یکرنگ که دورتادور لبه پایین آن را با
نوار سیاه رنگی تزئین شده بود که به آن سیاهک میگویند ،شلیته ای بلند و
پیراهنی نیمه کوتاه ،جلوه ای زیبا از اصالت یک زن ،سمیرا به مریم و عاطفه
که با تعجب نگاهش میکردند گفت:
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 وقتی راه کوهستانی و پرپیچ و خم رو طی کرده اومده خواستگاری،باید بدونه با چه فرهنگی داره وصلت میکنه! فردا پشیمون نشه! و
بعد به مریم با لبخند نگاهی کرد و گفت:
 این هم مقدمهی من!عاطفه زیر لب چیزی گفت ،و مریم با لبخند گفت:
 تو خواهر باهوش خودمی! مقدمه ت مثل خودت قشنگه!پوریا از دیدن ظاهر سمیرا متعجب نشد ،فقط با تحسین وراندازش کرد و از
جسارت او خوشش آمد ،ساعاتی را به گفتگو پرداختند و پدربزرگ دورادور
نگاهشان میکرد و در دلش آرزوی نیک بختی برایشان مینمود...
بعد از صرف نهار و قول مساعد دو جوان برای آشنایی بیشتر ،پدر بزرگ با
همان شوخ طبعی همیشگی آوازسر داد و ساکنان را مشعوف کرد:
رعنا تومان گِله کیشه
رعنا تی غصه آخر مره کوشه رعنا
دل دَبَسی کُرد آجان ،رعنا
حنا بَنَی تی دستانه ،رعنا
آی روسیا ،رعنا ،برگرد بیا رعنا...
شهره همراه با خانوادهاش با بدرقه گرم خانواده مریم آنجا را ترک کردند .و
قرار شد هفته دیگر به اتفاق پدر و مادر پوریا مجددا مهمان خانهی پدری سعید
شوند...
مریم بالش کوچکی روی پایش گذاشته بود و آرام و بچه را که چشم هایش
نیمه بسته بود تکان میداد و زمزمه میکرد:
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گل پونه ،گل پونه  -دلم از زندگی خونه -تو این دنیای وارونه -برام هرجایی
زندونه...
سمیرا کنارش نشست و گفت:
 اینا چیه تو گوشه این بچه میخونی ؟!مریم اشاره کرد که آهسته حرف بزند ،سمیرا خواست بچه را ببوسد مریم مانع
شد و گفت :بذار بخوابه پام افتاد بس که تکونش دادم!
 بذار رو پای من. نه خوابش میپرهسمیرا با مهربانی به بچه چشم دوخت و گفت :فردا میرم برای ثبت نام ،خدا
کنه مسئلهی خوابگاه حل بشه ،مریم چشمکی زد و گفت :خونه ،مادرشوهرت
و جاریت تهرانه ،نگران نباش!
سمیرا با لبخند گفت:
-

ای بابا من هنوز مقدمه رو فقط خوندم!
خب مثل اینکه بدت نیومده ؟!
واال این قدر مقدمش قشنگ و جذاب بود که خواستم برم فصل یک
و دو رو هم مروری کنم ،نشد!
ای شیطون ،انشاهلل که خیره!
مریم پوریا آدم خاصیه!
به خاطر همین تو شرایط خاص عاشقت شده! و بعد با خنده ادامه داد:
تو وضعیت خاص خواستگاری کرده! با اون مقدمه خاص!
چه سوژه ای شدم برای شما.
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 فکر کن شهره و تو جاری میشید ،خدا رحم کنه و بعد خندید ،بچهروی پایش تکانی خورد ،سمیرا نگاهش کرد و گفت :ما ماچش کنیم
خوابش میپره؟ خودت باالی سرش میخندی؟ و بعد به زور گونههای
گل انداخته پسر کوچولو را بوسیده و بچه کامالً چشمهایش را باز
کرد و سمیرا با عجله از آنها دور شد ،مریم غرغر کنان همچنان به
تکان دادن بالش کوچک روی پایش ادامه داد....
مهتاب متوجه نگرانی ماهرخ شد .کنارش نشست و گفت:
 مامان قرار شد بیخودی نگران نباشی! ماهرخ دستان خود را به همقالب کرد و گفت:
 االن دیگه مریم زایمان کرده و بعد بی اختیار اشک از گونه هایشجاری شد! مهتاب با تعجب نگاهش کرد و گفت:
 یعنی تو االن نگران مریمی ؟!ماهرخ گفت :اگه شماتتم نمیکنی بهت یه چیزی رو بگم!
مهتاب دستش را با مهربانی روی شانهی مادر گذاشت و گفت:
 نه عزیزم ،بگو از وقتی مریم رفته دیگه وجود مسعود و احساس نمیکنم ،اون موقعحس میکردم مسعودکنارمه ،االن فکر میکنم برای همیشه مسعود
رو از دست دادم!
مهتاب گفت:
 چی بگم قراره شماتت نکنم! خب وقتی مریم با بچهی تو شکمشاینجا بود ،انگار مسعودم بود ،چون روح و روان مسعود همراه اونا بود.
اما حاال نه مریم با مسعوده ،نه مسعود دیگه با مریم!

آهنگ عشق

 تو از کجا میدونی؟مهتاب سری تکان داد و از او دور شد .ماهرخ نگاهی به دور شدن او انداخت و
گفت:
 راست میگی من باعث شدم از هم دلگیرو سرد بشن .حاال خودممباید تو سرمایی که به وجود آوردم ،این جوری منجمد بشم! ...
صدای تلفن مانند صدایی خوش آهنگ که شادی و شعف همراه داشت دل
ماهرخ را شاد کرد به طرف گوشی دوید پشت خط تلفن مسعود با صدای
گرفته سالم کرد! ماهرخ شروع به قربان تصدقش نمود و مسعود با بی رمقی
حال و احوال آنها را جویا شد ،ماهرخ گفت:
 مادر جون ،چرا دیگه زنگ نمیزنی؟ ساعت کاریم بیشتر شده! چه خبرا همگی خوبید؟ماهرخ مکثی کرد و با سختی گفت:
 مسعود جان ،راستی خیلی وقته میخوام دلیل رفتن مریم رو بگم امامیترسم خیلی ناراحت بشی!
 مسعود با دلواپسی پرسید چی شده؟  :میدونستم یه چیزی شده پنهونمیکنی!
 نترس ،هولنکن ،برای مریم اتفاقی نیفتاده ،آقا سعید شب عیدتصادف کرد ...به رحمت خدا رفت.
مسعود شوکه شد و به شدت گریست و نتوانست صحبت کند و مکالمه قطع
شد .ماهرخ مستاصل تر از گذشته ،میخواست دریچهای بگشاید تا رفتن مریم
را برای مسعود توضیح دهد ،بلکه جبران مافاتی کرده باشد! ...
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روز بعد نیز مسعود تلفن کرد و ماهرخ به تفصیل ماجرای تصادف و شب چهلم
و تصمیم مریم را شرح داد اما مسعود آشفته تر شد و گفت:
 هیچکدام اینها دلیل نمیشود ،که مریم خانه را ترک و به او پشتکند.
ماهرخ نتوانست ماجرای بارداری مریم را بگوید؛ ترسید نگرانیهای مسعود
بیشتر شود ،بنابراین نتوانست توجیهی برای کار مریم پیدا کند ،مسعود باز هم
با ناراحتی با او خداحافظی کرد و دل ماهرخ پر آشوب ماند...
ساعتهای طوالنی کار ،شرایط سخت ،افکار مغشوش ،روحیه آشفته ،روزهای
مسعود را مرارت بارو پرتنش ساخته بود .احساس میکرد سالهاست به این
نقطه از جهان تبعید شده و او مانند بردگان هیچ اختیاری برای ترک کار ندارد.
بردهی شرایط اقتصادی خویش گشته بود و نظام سرمایه داری او را تبدیل به
جزعی از وسایل کارخانه کرده و عواطف و آالمش پیچ و مهره شده و تمام
نیازهایش فراموش گشته بود .تهی از خواستههای طبیعی زندگی اش ،حتی
افکارش را ربوده بود .نمیتوانست روی چیزی تمرکز کند ،دیگر خوابیدن
برایش کابوس بود ،زیرا او را به ژرفای خواستههایش که مانند سیاهچالی در
برابرش باز بود میکشاند ،چیزی جز تاریکی و ناکامی و خالئی که در وجودش
احساس میکرد نبود .رفتن مریم و تماس نگرفتنش اورا از درون متالشی
کرده بود .امید برگشت نداشت .در فراسوی عشقش ،تنفر بود! که به آن هم
قادر نبود فکر کند! تا شاید قدرت ادامه به او دهد و بهانهای برای زیستنش
شود .گاهی احساس میکرد مرده است و این الیناسیون او را به قهقرا
میکشاند .بد خوابیها و بی اشتهایی مستمر به موجودی ضعیف تبدیلش کرد
و ناگهان در لحظه ای دستگاه غولآسایی که در برابرش هر روز عرض اندام
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میکرد انگشتانش را بلعید! درد وجودش را احاطه کرد و این درد به یادش آورد
که زنده است! ...
مریم سعید را در آغوش گرفته بود .از پشت شیشه بخاراندود پنجره اتاق حیاط
را مینگریست .سمیرا و عاطفه یکدیگر را در آغوش گرفته بودند؛ و عاطفه
سفارشهای نهایی را برای چندمین بار تکرار میکرد .ستار جلوی در منتظر
سمیرا بود .سمیرا نگاهی به طرف پنجره ای که مریم نگاهش میکرد ،انداخت
و دستهایش را به طرف لبانش برد و بعد به سمت مریم گرفت .مریم هم
لبانش را به عالمت بوسه جمع کرد .سمانه و میالد کنار ستار ایستاده بودند.
سمیرا تک تک آنها را در آغوش گرفت و با بغض از آنها جدا شد .مریم بچه را
در جایش خواباند و دوباره با دلتنگی به سمت پنجره آمد کوه هایی که در
محاصرهی ابرها بودند را نگریست ،دوست داشت دستش را دراز میکرد ابرها
را کنار میکشید و به قله خیره میگشت تا دوباره وجودش را مانند روزهای
اول آمدنش پر از قدرت میکرد .بعد از رفتن سمیرا دلتنگی عجیبی افراد
خانواده را فرا گرفت و برای هر کدام از آنها بهانه ای شد تا به فکرهای
آزاردهندهی وجودشان رجعت کنند .در این میان مریم بیشتر از بقیه عشق
انکار شده وجودش ،آزارش میداد .گویا قرنها از تجربه اش گذشته و اکنون به
افسانه تبدیل شده بود...

چند هفته از تلفن مسعود خبری نبود .دوباره ،ماهرخ آشفته و دلواپس مانند
پرنده ای در قفس خود را به در و دیوار میکوبید ،عاجز از اینکه بتواند خبری از
او بگیرد ،در آخرین مکالمه مسعود نقل مکان کرده و گفته بود در اسرع وقت
از موقعیت خود آنها را باخبر خواهد ساخت ولی هیچ خبری نشده بود .ماهرخ
در طول روز بی اختیار چندین بار به طرف اتاق باال میرفت و ساعتی را در
آنجا میگذراند و به اوقاتی که مریم با دلتنگی در آنجا سپری کرده بود فکر
میکرد و بی اختیار اشک ندامت از گونه هایش جاری میشد و با خشم به خود
نهیب میزد ،از این که آشیانه آنها را خراب کردی چه سودی بردی؟ می
توانست اینجا محل رشد کودک مسعود باشد و انگیزهی بیشتری برای برگشت
مسعود! تصور این که نتواند دیگر از مسعود خبری بگیرد .دیوانه اش میکرد .از
جا برمیخاست .دستهایش را به هم قالب میکرد و تند قدم میزد و بعد
دوباره مستاصل و ناراحت بر زمین مینشست و عاجزانه با خود تکرار میکرد.
نه مسعود میآید ،پسرم مرا ترک نمیکند .دوباره اشک با شدت بیشتری از
گونه هایش جاری میگشت در آخرین مکالمه احساس کرده بود که دیگر
مسعود رغبتی برای بازگشت ندارد و ترجیح میدهد به کار ادامه دهد...
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طبق قرارهای قبل پوریا و سمیرا بیشتر با هم آشنا شدند و در آخرین مالقاتی
که بین خانوادهها صورت گرفت .صیغه محرمیت خوانده شد و آنها رسما نامزد
شدند .و قرار شد بعد از سالگرد سعید مراسم عقد انجام شود و تا پایان درس
سمیرا عقد کرده بمانند و پوریا در این مدت مقدمات زندگی مشترکشان را
فراهم آورد...
پاییز با تمام دلربایی و بارانهای بی وقفه و آسمان پوشیده از ابرهای تیره و
بادهای نابهنگام و سپیدی کمرنگ نوک کوه خود را نمایان ساخت و
احساسات خفته شاعرانه و عاشقانه را بیدار کرد و در این میان روح سرگردان از
جداییها و ناکامیها را تا سر حد جنون کشاند ،قلبهای آکنده از خاطرات
قهوه گونه عشاق را به تپش وا داشت و عطش خواستن و رسیدن را به جوش
و خروش انداخت...
دوباره انتظارها چشم دوختنهای مریم به جاده آغاز شد اما هر بار با خود
میگفت :واقعاً منتظر چه هستی؟ مگر نگفتی اهمیتی برایت ندارد؟ نکند واقعا
معجزه میخواهی تابه عشق درونت باردیگر ایمان بیاوری؟ و این حرفهایی بود
که مریم بارها در ناخودآگاه خود تکرارش میکرد...
ماهرخ عالوه بر رفتن به اتاق باال بارها به سمت حیاط میرفت و ساعتها
جلوی در منزل منتظر به راه خیره میشد .نه سرما ،نه باران ،نه بادهای
سوزناک او را وادار میساخت تا آنجا را رها کند تنها چیزی که او را به داخل
میکشاند ،مهتاب بود که برای آوردنش ،به زور متوسل میگردید و با شماتت
او را به حیاط میکشاند و میگفت:
 چرا اینجوری میکنی؟ میخوای خودتو و منو دیوونه کنی و بعددستهای یخ زده و بی جانش را میبوسید و میگفت:
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 ببین چقدر سردت شده و با مهربانی به داخل خانه راهنمایشمیکرد...
دو ماه از آخرین تلفن مسعود گذشته بود .ماهرخ رنجور و بیمار و مهتاب نگران
و مضطرب هر دو در سکوت نشسته و مشغول تماشای تلویزیون بودند .هوا
کامال تاریک شده بود .صدای شرشر باران لحظه ای قطع نمیشد .در این
میان صدای زنگ خانه ،نگاه مادر و دختر را به هم گره زد .با تعجب و ترس
یکدیگر را نگاه کردند! ماهرخ با ناتوانی از جا برخاست و مهتاب همراهش به
سمت در به راه افتادند .قطرات باران بی وقفه بر سر رویشان میبارید آنها
بدون توجه با احتیاط در بزرگ آهنی حیاط را گشودند .مردی مچاله شده و
خیس با نگاهی بی فروغ به آنها چشم دوخت ماهرخ بی حال شد و مهتاب از
شدت تعجب جیغ کشید و خود را در آغوش او رها ساخت .مسعود بی اختیار
اشک میریخت .مهتاب دست هایش را دور کمر برادر حلقه کرد و شانه هایش
را بوسید .مسعود به آرامی دستش را دراز کرد و مادرش را که بهت زده
نگاهش میکرد در آغوش کشید .هر سه بدون توجه به ریزش باران یکدیگر را
در آغوش میفشردند و گریه میکردند ...مهتاب با شادی مضاعفی مشغول
چیدن سفرهی شام بود و ماهرخ پایین پلهها به اتاقی که مسعود مشغول
تعویض لباسش بود خیره شده بود گویا میترسید همهی اینها خواب باشند .با
اضطراب چشم از در اتاق برنمی داشت .پس از دقایقی مسعود به آرامی پایین
آمد .دست چپش با دستمال سفیدی بسته شده بود .ماهرخ با دلواپسی به
دستش اشاره کرد و گفت:
 مامان جان چرا دستت رو بستی؟مسعود دستی به پارچه سفید کشید و گفت:
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 زخم شده بستم تا عفونت نکنه! و بعد با لبخند تلخی گفت :چیزمهمی نیست و به طرف آشپزخانه رفت و ماهرخ در پی او روان
گردید.
آمدن مسعود بی خبر به خانه در صورتی که گفته بود دیگر تمایلی به برگشت
ندارد برای مادر و خواهرش معجزه بود.
تمام حواس مهتاب و ماهرخ به پارچه پیچیده دوردست مسعود بود .مسعود
بدون توجه به نگاههای آنها مشغول غذا خوردن شد .هیچ کدام جرأت نمی
کردند راجع مریم صحبت کنند .هرچه ماهرخ به صورت مسعود بیشتر دقت
میکرد و غمی سنگینتر از لحظه پیش وجودش را احاطه میکرد ،خبری از
صورت پهن و گوشتالود نبود استخوانهای گونه بیرون زده بود ،چشمها در
گودالی سیاه مخفی شده بودند ،و شانههای ستبر محو شده و سرشانه ای
استخوانی با حرکت قاشق آهسته تکان میخورد ،کنار گوشش چند تار موی
سپید خودنمایی میکرد ،که درد و رنج درون مسعود را فریاد میکشید و ماهرخ
را از انتهای وجودش میلرزاند...
آخرین لقمه ای را که به سختی میبلعید گفت:
 دیگه خبری از مریم ندارین؟ماهرخ نگاهی به مهتاب کرد و گفت:
 از موقعی که با خانوادش رفتن شمال ما دیگه خبر نداریم.مسعود بشقاب غذایش را برداشت و به آرامی آن را به مهتاب داد و گفت:
 یعنی چون باباش مرده ترجیح داد که با خانواده خودش بره ؟! نگفتچرا از من برید؟
مهتاب که بشقابها را روی هم گذاشته بود و از میز فاصله میگرفت گفت:
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 روحیه اش خراب شده بود .بعد از فوت باباش یه مدت رفته بود پیشهپدر بزرگش ،چهلم برگشت ،نمیدونم میگفت « :فراموشی گرفتم».
مسعود گفت:
 روحیه ش؟ فراموشی؟ماهرخ که صدایش گویا از ته چاه میآمد گفت:
 من رفتار سردی باهاش داشتم!مسعود نگاهی به ماهرخ انداخت و گفت :شما همیشه با اون رفتار سردی
داشتید و بعد آهی کشید و گفت:
 ولی اینا نمیتونه دلیل بریدنش از من باشه ،حتما ماجرای دیگه ایبوده!
مهتاب و ماهرخ یکدیگر را نگاه کردند و سکوت کردند.
ماهرخ نمیتوانست جریان بارداری مریم را بگوید حال زار مسعود این قدرت را
از او سلب کرده بود میترسید نگران شود ،در صورتی که آنها هیچ آدرسی از
مریم و وضعیت زایمانش نداشتند.
مسعود ادامه داد :از اینکه پدرش مرده و حالش بد شده ،حرفی نیست؛ ولی این
که یک دفعه یه جور بره که آدرسی از خودش به شما نده یعنی چی؟ نیاد با
من تلفنی صحبت کنه یعنی چی؟
ماهرخ گفت :ما خودمون کوتاهی کردیم آدرس نگرفتیم.
مسعود گفت :االن بعد از این همه مدت نباید برمیگشت ،ناراحتی چقدر؟
مهتاب گفت:
 -تو اصال نمیدونی خونه پدر بزرگش کجاست؟
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 از کجا باید بدونم ،مگه من تا حاال اونجا رفتم ،فقط گفتن سمتتنکابن هستش .و بعد ادامه داد :من دربارهی شرایط کارم ،درآمدم،
هدفم ،بارها با مریم صحبت کردم .از اینکه خودخواهانه خونه رو
ترک کرده ،ناراحتم ،مگه اینکه قضیه ای دیگه باشه! و بعد به آرامی
از جا برخاست و به طرف اتاقش به راه افتاد.
ماهرخ گفت:
 کجا؟ میرم بخوابم ،خسته م...بعد از رفتن مسعود ،مهتاب به ماهرخ اشاره کرد که چرا جریان بارداری مریم
را نمیگوید .ماهرخ گفت:
 نمی بینی چقدر خسته و ضعیف شده؟ االن بگم شبونه چی کارمیتونه بکنه؟
مهتاب گفت:
حداقل از زنش دلخور و متنفر نمیشه! ماهرخ سری تکان داد و گفت:
 بزار امشب بخوابه خسته س ،فردا میگم .اتاق سرد و تاریک بود،مسعود سرش را روی بالش گذاشته و با دقت تمام اتاق را ورانداز
میکرد ،کارتونهای جهیزیه مثل قبل کنار دیوار چیده شده بودند،
غلتی زد ،بوی عطر مریم از بالش مشامش را نوازش کرد ،سرش را
میان بالش فرو برد و نفس عمیقی کشید ،تمام وجودش ،عطر رابا
ولع بلعید .چرا نمیتوانست لحظه ای از فکرش غافل شود؟ به آرامی
نشست ،پردهی آویزان از پنجره را کنار زد به آسمان خیره شد باران
بند آمده بود آسمان صاف و مهتابی بود ،از دیدن آسمان و مهتابش
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بیشتر دلش گرفت .کاش باران میبارید و قطرات باران پنجره را
میپوشاند و او نمیتوانست آسمان را به خوبی ببیند .خاطرهی شب
آخری که کنار مریم دراز کشیده بود و در گوشش عاشقانه نجوا می
کرد را به خاطر آورد ،آن شب نیز مهتابی بود .نور ماه اتاق را روشن
کرده و آنها میتوانستند عاشقانه به چشمای هم خیره شوند شبی
زیبا و حزن انگیز که از پس آن جدایی صورت گرفت...
هوا به آرامی روشن میشد و سیاهی شب در پس نورهای کمرنگ صبحگاهی
رنگ میباخت .اما همچنان مسعود در چنگال سیاه ناامیدی بربالش عطرآگین
پهلو به پهلو میشد .چه تصمیمی میتوانست بگیرد؟ باید دلیل رفتن مریم را از
زبان خودش میشنید ،اما چگونه میتوانست نشانی او را بیابد؟ آیا واقعاً جستن
زنی که بدون دلیل او را در سختترین شرایط رها کرده و به عشق او پشت
کرده ،کار عاقالنه ای بود؟ آیا او نیز باید برای همیشه مهر فراموشی بر قلبش
میزد؟ از تصور فراموش کردن دوباره قلبش به درد آمد .قدرت چنین کاری را
نداشت .او که به خاطربی خبری از زنش انگشتان دستش ناقص شده بود
چگونه میتوانست فراموشش کند؟
صدای بسته شدن در حیاط او را به خود آورد .صبح بود و او حتی لحظه ای
نخوابیده بود .با سردرد عجیبی از جا برخاست دستی به پارچهی پیچیدهی دور
انگشتانش کشید و به آرامی پارچه را باز کرد .با حسرت به چهار انگشتی که
اکنون به جای سه بند دو بند انگشت بودند نگریست ،اشک در چشمانش جمع
شد .تقریباً جای زخمهای التیام یافته بود ولی ترجیح میداد آنها را با پارچه
بپوشاند ،گویا دیدن آنها برایش آزاردهنده تر از قبل شده بود .گاهی با خود
میگفت« :من یک بازنده ام ،هم عشقم را باختم و هم انگشتانم را» ....
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نور آفتاب از البه الی پرده به داخل اتاق میپاچید و مسعود کشو لباسها را
یکی پس از دیگری باز میکرد ،تا لباس مورد نظر خود را بیابد ،کاغذ آزمایش
مچاله ای ،کنار لباسهای مریم نظرش را جلب کرد .به آرامی آن را باز کرد.
آزمایش متعلق به مریم بود .تاریخش درست دو هفته بعد از رفتن مسعود را
نشان میداد کلمه  pasitiveاو را سر جایش میخکوب کرد .مشابه این
آزمایش را مریم یکماه قبل از رفتن او گرفته بود و جواب آن منفی بود و هردو
نفس راحتی کشیده بودند اما اکنون این برگه...
نمی دانست چه عکس العملی از خود نشان دهد ،خوشحال شود ،غمگین باشد،
خشمگین شود .بااضطراب از پلهها پایین رفت و برگه را روی میز آشپزخانه
انداخت و گفت:
 مامان این چیه؟ماهرخ که مشغول آماده کردن صبحانه بود با دیدن برگه لرزه اندامش را فرا
گرفت به آرامی روی صندلی کنار میز نشست .مسعود دوباره گفت:
 من از نگرانی دارم میمیرم چه بالیی سره مریم اومده؟ماهرخ با صدایی گرفته گفت:
 هیچ بالیی .مریم باردار شده بود.مسعود گفت:
 چرا به من خبر ندادید .ماهرخ که سرش پایین بود و به برگه خیرهشده بود گفت :من صالح ندونستم!
مسعود با صدای بلند گفت :آخه چرا؟ من حق نداشتم بدونم؟
 چرا! گفتم نگران میشی برمیگردی ضرر میکنی.مسعود با صدای حزن آلود گفت:
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 چطوری دلت اومد؟ خبر به این مهمی رو از من پنهان کنی؟ نگفتیزن من نیاز به دلجویی داره؟
ماهرخ که اشک از گونه هایش سرازیر بود گفت:
من اون موقع فقط به فکر ضررت بودم ،که پولهات هدر نره ،مسعود با خشم
گفت:
 لعنت به این پول و بعد پارچهی روی دستش را با خشم کند و گفت:بهتر از این بود که فکرم هزار جا بره ،اینطوری بشم!
ماهرخ چشمش به انگشتان بریده شده افتاد از جا برخاست و ناگهان با شدت
نقش زمین شد...
مسعود مستاصل و ناراحت به طرف مادر دوید و سر او را در آغوش گرفت اما
ماهرخ توان باز کردن چشمهایش را نداشت ،مسعود لیوان آبی برایش آورد و با
صدای ضعیفی گفت:
 مامان غلط کردم! ماهرخ دستش را به طرف کابینت دراز کرد ومسعود با عجله در آن را باز نمود پالستیک قرصها را بیرون کشید
و همراه با آب قرصها را یکی پس از دیگری با اشاره ماهرخ به
خوردش داد و بعد سرش را در آغوش گرفت و به آرامی گریست.
ماهرخ با صدای ضعیفی گفت :انگشتات!
مسعود گفت:
 مامان نمردم که! اشک از دیدگان ماهرخ فرو ریخت و دست مسعودرا در دست گرفت و با حسرت به انگشتانش خیره شد .گویا درد
جانکاه قطع شدن انگشتان او را با تمام وجودش احساس میکند
مانند ماری به خود میپیچید و ناله میکرد...
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ماه وسط آسمان با زیبایی همیشه خودنمایی میکرد و مسعود مثل شب قبل از
الی پردهی اتاق به آن چشم دوخته بود ،خودش را شماتت میکرد که چرا این
گونه با مادرش رفتار کرده ،احساس انزجار نسبت به خودش لحظه ای رهایش
نمیکرد او را به یاد مسائل اوایل ازدواجش انداخت که همیشه مجبور بود بین
مادر و همسرش قرار بگیرد و اکنون او دوباره به آن نقطه رسیده بود و برایش
بیشتر زجرآور شده بود...
ضربه ای به در خورد و او را از دنیای پر از التهاب خود بیرون کشید .مهتاب به
آرامی وارد اتاق شد و گفت:
 چرا در تاریکی نشستی؟مسعود گفت :بیا بشین.
مسعود نتوانسته بود جزئیات بارداری مریم را از مادرش بپرسد هنوز مشوش
بود .مهتاب کنارش نشست .مسعود از او خواهش کرد تا تمام وقایعی که در
نبود او اتفاق افتاده بود به تفصیل برایش شرح دهد .مهتاب نیز تمام مسائل رخ
داده را تا آنجایی که میتوانست برای مسعود شرح داد و از مسعود خواست که
بی جهت مریم را قضاوت نکند .بهتر است آدرس او را پیدا کند و خودش از
دهان مریم جریانات را بشنود.
مسعود که دوباره به ماه وسط آسمان چشم میدوخت گفت:
این چیزا تو ،کت من نمیره! چون هر موقع تلفنی صحبت میکردم ،بهش
اطمینان میدادم .من به خاطر آسایش اون رفته بودم .مهتاب گفت:
 واال نمیدونم بعد از مرگ پدرش یه مدت طوالنی رفته بود خونهپدربزرگش در صورتی که کل خانوادش تهران بودن! وقتی چهلم
باباش برگشت دیگه مریم سابق نبود .اول گفت :من فراموشی گرفتم.
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-

بعد از اون من پنهونی از مامان چند بار رفتم تا قانع بشه برگرده .ولی
گفت ،مهتاب مکثی کرد و مسعود گفت:
چی؟ چی گفت؟
اون موقع ناراحت بود!
چی گفت؟
گفتش من دیگه عشقی ندارم که به خاطرش برگردم! منم ناراحت
شدم .شنیدن این حرف از زبون مریم برام غیرقابل باور بود ،اونقدر
ناراحت شدم که آدرس دقیق پدربزرگشو نگرفتم ،احساس کردم
خودشم تمایلی نداره!

مسعود سرش را پایین انداخت و گفت :عشقی نداره؟
 حاال اون موقع ناراحت بود ،تو شرایط روحی خوبی نبود ،پدرش فوتکرده بود آدم تو ناراحتی یه حرفایی میزنه که بهش اعتقادی نداره!
مسعود با ناراحتی گفت:
 خودش فراموشی گرفته بود ،خانوادهاش چی؟ نمیتوانستن زودتر خبربدن؟
مهتاب سرش را به طرف در چرخاند و گفت:
 من احساس کردم چیزی رو دارن پنهون میکنن ،به خاطر اخالقایمامان!
به خاطر همین میگم زودتر پیداش کن .مسعود سرش را میان دستانش گرفت
مهتاب به انگشتان ناقص او چشم دوخت ،نفسش در سینه حبس شد قلبش به
درد آمد...
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شب از نیمه گذشته بود و مسعود بی تاب تر از شبهای قبل در رختخواب
غلت میخورد .تمام وجودش آکنده از خشم و درد بود ،خشم از مادرش که
چگونه در نبود او آرامش زنش را بهم زده و خشمگین تر از آن از مریم که
چگونه به او پشت کرده و بدون درک شرایط او رفته است .یادآوری روزهایی
که در ژاپن کار میکرد شدت خشمش را زیادتر میساخت و باعث میشد بی
اختیار در رختخواب پیچ و تاب بخورد و زیر لب به زمین و زمان فحش دهد .از
اینکه اکنون پدر فرزندی است که نمیدانست سالم به دنیا آمده و جنسیتش
چیست؟ وجودش شعله ور تر میشد .وقتی دستش را در خرمن موهایش فرو
میبرد فقدان بند انگشتانش بیشتر عصبی اش میکرد .بی اختیار از جا
برخاست و مشغول پوشیدن لباسش شد .احساس کرد اگر لحظه ای بیشتر در
اتاق بماند خفه میشود .بغض مرموزی گلویش را چنگ میزد .با عجله از خانه
بیرون رفت .خیابانها و کوچهها را یکی پس از دیگری پیمود و به شدت
گریست .بی هدف پیش میرفت .سرمای نیمه شب پاییز نمیتوانست آتش
خشم او را خاموش کند .ناگهان بعد از ساعتی خود را مقابل در خانهی پدری
مریم یافت .لحظه ای درنگ کرد و بعد با ناامیدی کوچه را تا انتها طی کرد.
چشمش به اعالمیه ای رنگ و رو رفته ای افتاد به سختی از البه الی کلمات
پاک شده ،جمله ای را خواند .چهل روز گذشت پدری مهربان و فداکار از دیدن
نام سعید بار دیگر چشمانش بارید .چندین ماه از تاریخ آن روز گذشته بود و
اعالمیه همچنان به دیوار آهنی پل هوایی چسبیده بود با دستهای لرزان
عکس سعید را که گویا به او خیره شده است لمس کرد و به آرامی فاتحه ای
برایش خواند .راه خانه را پیش گرفت .خشمش فرو نشسته بود .اما هر ساعتی
که میگذشت عطش دیدار زن و فرزندش در وجودش افزونتر میگردید.
تصمیم گرفت برای پیدا کردن آنها تمام تنکابن را بگردد...
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آفتاب وسط آسمان رسیده بود و مسعود خود را با لباس بیرون در رختخواب
دید ،خواست از جا بلند شود که با صدای فریاد ماهرخ سر جایش میخکوب شد.
 پیداش کردم ،پیداش کردم!مسعود و مهتاب هراسان به طرفش آمدند و او تکه کاغذی در دستش داشت و
باز حرفش را تکرار میکرد .خانه بهم ریخته بود ،تمام کشو لباسها بیرون زده
و لباسها وسط اتاق و او در میان انبوهی از لباسها نشسته بود و تکه کاغذ را
نشان آنها میداد...
مهتاب با نگرانی به سمتش آمد و کاغذ را گرفت .روی کاغذ آدرس خانه ای،
نزدیک محله آنها نوشته شده بود .مهتاب فکر کرد ،ماهرخ از شدت ناراحتی
عقلش را از دست داده ،مسعود نزدیکتر آمد ،کاغذ را گرفت و گفت:
 این دست خط مریمه! آره مامان جون روزی که داشت میرفت خونه دوستش شهره برامنوشت! و بعد ادامه داد حتما شهره میدونه مریم کجاس! مسعود کاغذ
را به زمین انداخت و گفت :آخه اون از کجا باید آدرس پدربزرگ
مریمو بدونه؟ من که شوهرشم نمیدونم!
ماهرخ با عجله کاغذ را از روی زمین برداشت و بدون توجه به حرفهای او
مشغول آماده شدن شد.
مهتاب گفت:
 مامان تو حالت خوب نیست کجا میری؟ میخوای بری در خونه مردمچی بگی؟ ماهرخ که اشک در چشمانش جمع شده بود گفت:
 اون دوست صمیمی مریم بود ،من مطمئنم ازش خبر داره! و بعد باعجله به طرف در رفت...
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شهره با تعجب در را باز کرد با خود گفت :مادر شوهر مریم اینجا چیکار میکند؟
با احترام او را به داخل راهنمایی کرد از آخرین باری که او را دیده بود خیلی
فرسوده شده بود ماهرخ بدون معطلی وارد شد و بدون مقدمه با حالت زاری
گفت :ببخشید میدونم بعد موقع مزاحمتون شدم اما ناچارم! شهره از حالت
تضرع و پیمردگی او کمی مستاصل شد و با نگرانی گفت:
 اتفاقی افتاده؟ماهرخ گفت:
 مسعود برگشته!شهره با هیجان گفت:
 خب خداروشکر اینکه ناراحتی نداره! ولی مریم خونه نیست .ماهم آدرسی نداریم ،مسعود آروم و قرار نداره!و بعد ادامه داد شهره خانم خواهش میکنم اگه شما خبری از مریم
دارین از ما دریغ نکنین .شهره با مهربانی دستش را گرفت و او را به
آرامش دعوت کرد و بعد اشاره کرد که کمی بنشیند و بعد خود
بالفاصله برایش استکان چایی آماده کرد و رو به رویش نشست و
گفت:
 بله خبر دارم خدارو شکر حاله خودش و بچه ش خوبه.ماهرخ بی اختیار اشک از گونه هایش روان شد .شهره یاد حرفهای خودش با
مریم افتاد :که هرچی باشه مادره دیگه!
ماهرخ به آرامی استکان چایی را در دستهای لرزانش گرفت و جرعه ای از
آن را نوشید و بغضش را به سختی فرو داد و گفت:
 -بچه چیه؟ دختره یا پسره؟
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شهره با لبخند گفت:
 یه پسر خیلی قشنگماهرخ درد خفیفی گلویش را آزار میداد ،چه سرنوشت تلخی برای خود و
خانوادهاش به خاطر مقایسهها و حسادتهای بیجایش رقم زده بود ،خبر نوه دار
شدنش را باید از دهان غریبهها میشنید .با خود نهیب زد ،وقتی شخصیتی را
لگدمال کردی باید منتظر لگدمال شدن خودت هم باشی و اکنون نوبت
توست!
این جهان کوه است وفعل ماندا
سوی ما آید نداها را صدا
فعل تو کان زاید از جان و تنت
همچو فرزندی بگیرد دامنت...
دیگر توان صحبت کردن نداشت .هرچه بیشتر از وضعیت مریم اظهار بی
خبری میکرد خود را حقیر تر احساس میکرد
شهره متوجه حالت دگرگون او شد و بدون مقدمه شروع به تعریف فامیل
شدنشان با خانواده مریم کرد و دلیل داشتن خبر و آدرس را اینگونه عنوان
نمود تا ماهرخ بیشتر از این احساس حقارت نکند و بعد ادامه داد اگر مسعود
مایل است هرچه زودتر زن و بچه اش را ببیند به شوهرش میگوید تا او را تا
خانهی پدربزرگ مریم همراهی کند .از شنیدن حرفهای دلنشین شهره ماهرخ
احساس سبک بالی خاصی وجودش را فرا گرفت و مانند پرنده ای خانه شهره
را ترک کرد هرچه به خانه اش نزدیک تر میشد شادی مضاعفی جایگزین
اضطرابهای روزهای اخیرش میشد...
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طی تماسهای تلفنی قرار شد مسعود صبح زود همراه با پیمان راهی شمال
شوند .صبح زودتر از ساعت قرار مسعود رسیده بود و مشغول تماشای شکوه
پاییز بود ،برگهای رنگارنگ را با پایش جا به جا میکرد ،دلهره ای وجودش را
به تالطم وادار کرده بود.
چندین بار طول خیابان را تا نیمه پیمود ،نمیدانست چه رفتاری در انتظارش
هست؟ باالخره ماشین پیکان سفیدی جلوی پایش ترمز کرد ،و مردی با
خوشرویی با او احوال پرسی نمود ،مسعود آشنایی مختصری با پیمان داشت.
متوجه شد پیمان از دیدن چهره تکیده او جا خورد اهمیتی نداد .با عجله سوار
شد و با گرمی از پیمان تشکر کرد و پیمان بدون درنگ حرکت کرد ،سکوتی
مرارت باربینشان حاکم بود ،پیمان متوجه معذب بودن مسعود شد با لحنی
دوستانه گفت:
 ژاپن چطور بود؟ تونستی خوب پول در بیاری؟مسعود کمی جابجا شد و گفت:
 ژاپن خوب بود اما برای خود ژاپنی ها! کارهای سخت و زیان آور روبه کارگران مهاجر میسپارن ،درآمدش خوبه ،ولی پول جونتو بهت
میدن ،میشه ظرف چند سال خود تو ببنددی و بعد مکثی کرد و گفت:
البته اگه شانس بیاری و کار مناسبی پیدا کنی و از عهدهی سختی
هاش بر بیای و بعد آب دهانش را به سختی فرو داد و گفت:
از طرفی اگه خونواده همیاری کنن!
پیمان لبخندی زد و گفت:
 -حاال تو این شرایط رو داشتی؟
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 من خداروشکر تا رفتم کار خوبی پیدا کردم ،خیلی شرایطش سختبود ولی کار بود دیگه! درآمد خوبی داشت ،امیدوار بودم بتونم مدت
مدیدی کار کنم ...اما وابستگیها نمیزارن!
پیمان که همانطور با آرامش رانندگی میکرد نگاهی گذرا به او انداخت و گفت:
 خوب شرایط تو با بقیه یکم فرق داشت ،تازه ازدواج کرده بودی،زندگی تو مثل یه نهاله تازه کاشته شده بود که مراقبت بیشتری
میخواست...
مسعود با ناراحتی گفت:
 فکر میکردم عشقم ریشه داره .صدمه نمیبینه! عشق هر چقدرم ریشه داشته باشه! مراقبت میخواد و بعد برای اینکهمسعود را به وجد بیاورد گفت:
 پسر قشنگی خدا بهت داده ،سعید کوچولو ،کپه خودته!وقتی دیدمت قیافهی پسرت اومد جلوی چشمم ،با گفتن این حرف مسعود نه
تنها به وجد نیامد ،تمام وجودش پر از اندوه شد ،اندوه بی خبری ،اندوه
بیگانگی ،دور بودن از کسانی که نزدیکترین کسانش بودند .پیمان متوجه
ناراحتی او شد و گفت :داداش بیخیال ،دنیاس دیگه ،یه موقعایی انتظار اتفاقی
رو نداری اما اتفاق میافتد بعدها که فکر میکنی میبینی اون اتفاق صالحت
بوده! همین بچه شما دوتا رو دوباره به هم وصل میکنه ،مسعود با دلخوری
گفت:
 اصال نمیدونم چرا قطع شده؟ من چه غلطی کردم که خودمنمیدونم!؟ قرارمون این بود که من برم یه مدت کار کنم و پول در
بیارم و برگردم خب منم همین کارو کردم!
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پیمان من و منی کرد و گفت:
 نمیدونم چقدر از قضیه فراموشی زنت خبر داری؟مسعود نگاهی به اوانداخت و گفت:
 فقط میدونم فراموشی گرفته! حاال چطور و چقدرو چه جوری شدهنمیدونم!
پیمان چند لحظه مکث کرد و گفت:
 پس در واقع هیچی نمیدونی! مسعود با تعجب نگاهش کرد و گفت: قضیه چیه؟پیمان گفت:
 نمیدونم بهت بگم یا نه؟ چون قرار بود و بعد حرفش را خورد!مسعود با بهت بیشتری گفت :مگه راجع زن من نیست؟ پس باید بدونم دیگه!
 پدرزن خدا بیامرزت شب عید فوت کرد .مریم خانم وقتی فردا صبحزود اومد از خونه بیرون تا به مادرت زنگ بزنه ،از شدت ناراحتی و
استرس اختالل حواس میگیره کال همه چیز از یادش میره! خونه
برنمیگرده! مسعود بی اختیار دسته پیمان را که به فرمان بود گرفت و
گفت:
 برنمیگرده؟پیمان نزدیکیهای ورودی جاده چالوس رسیده بود به آرامی ماشین را به منتها
الیه جاده هدایت کرد و نگه داشت و بعد نگاهی به مسعود کرد و گفت:
 میخوای بقیهشو بشنوی یا نه!دست او را رها کرد و با ناراحتی گفت:
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 آقا پیمان هر چی شده بگو تو رو خدا!پیمان با همان حالت قبلی ادامه داد ،سمیرا با شهره تماس گرفت ،منو شهره
تمام بیمارستانها و سردخونهها و کالنتریها رو زیر پا گذاشتیم .اما هرچی
میگشتیم بیشتر از پیدا شدنش ناامید میشدیم .مسعود که تمام صورتش
برافروخته شده بود گفت:
 میدونستم یه اتفاقی افتاده ،همه دارن از من پنهون میکنن.پیمان گفت :هیچ اتفاقی نیفتاده همه چیز به خیر گذشت ،اما نخواستن خونواده
تو مخصوصا مادرت متوجه بشه! مسعود با تاسف سری تکان داد و گفت:
 خب بگو و پیمان تمام ماجراهایی که برای مریم در مدت ناپدیدشدنش پیش آمده بود را برای مسعود تعریف کرد و مسعود در تمام
مدت از شدت ناراحتی دندانهایش را به هم میفشرد به خودش
فحش میداد .لحظه ای احساس کرد که تمام وجودش آتش است و
باید بگریزد ،در ماشین را باز کرد و خود را به بیرون پرتاب کرد به
درختی کنار جاده تکیه زد و به آرامی روی زمین نشست و برگهای
خشک ریخته بر زمین را چنگ زد و به شدت گریست .متوجه شد
چرا به یکباره عشقش در میان ترسها و دلهرههای مریم محو و نابود
گشته است .لحظاتی گذشت سرش را بلند کرد .شاخههای سر به
فلک کشید درختی را که به آن تکیه زده بود نگاه کرد نسبت به بقیه
بلند قامت تر بود و بیشتر در معرض وزش بادهای پاییزی قرار گرفته
بود و تمام برگ هایش فرو ریخته بود اما درختان اطرافش هنوز
انبوهی از برگ در برداشتند دلش لحظهای برای درخت سوخت و بعد
با خود گفت :دوباره بهار برگ و بار میآورد و بعد به آرامی به طرف
ماشین رفت و پیمان را که با ناراحتی به جاده خیره شده بود نگاه
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کرد و گفت :بریم داداش داره دیر میشه! ماشین دوباره در امتداد جاده
به راه افتاد ،درختان خزان زده و ریل برگهای خشک در تمام مسیر
همراهیش میکردند .مسعود متاثر و متفکر به جاده چشم دوخته بود
احساس میکرد ،از خوابی سنگین برخاسته ،چرا باید به خاطر پول
زن و مادر و خواهرش را تنها میگذاشت .احساس سرما آزارش
میداد .تمام تنش را رعشه گرفته بود .گویا به یکباره پاییز او به
زمستان بدل گشته بود و در وجودش کوالک بود او را در عمق برف
وجودش دفن میکرد ،حرفهایی که مریم راجع ندانشتن عشق زده
بود ارتعاش بیشتری بر قامتش داد ،دست هایش را جلوی دهانش
برد و هاکرد .اما نفسی که از عمق جانش میآمد گرم نبود ،چه شد
آن شور و نشاط سال گذشته آن امید ساختن زندگی مستقل چرا
یکباره کاخ آرزوهایش ویران شد ،اکنون او به دیدار زنی میرفت که
او را دوست نداشت و ترکش کرده بود و او باید برای اثبات عشقش
شعلههای گرم دوست داشتن را بیافروزد اما او تبدیل به کوه یخی
شده بود که حتی نمیتوانست انگشتان سرد خود را گرم کند...
مسیر صعب العبور کوهستان ،هوای نامساعد و مه غلیظ رانندگی را دشوارتر
ساخت اما پیمان آشنایی کامل به جاده داشت و با اطمینان رانندگی میکرد.
عبور از پیچ و خم جاده نیرویی تازه در وجود مسعود نشاند استواری کوههای
مقابلش با وجود تلی از برف زودهنگام او را برای ابراز عشقش راسخ کرد ،زنی
که به خاطر دوری او دچار چنین کابوسی شده بود میتوانست دوباره عشق را
در وجودش احیا کند...
مقابل خانه روستایی ایستاده بودند .پیمان دستی به شانه اش زد و گفت:
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 نگران نباشی تو چند سال پیش دل دختر این خانه را ربودی ،اکنوننیز میتوانی
 عشق هیچگاه نمیمیرد ،مگر اینکه آلوده به دروغ شود!ساعت از ظهر گذشته بود ،آفتاب در پس ابرهای باران زا پنهان شده بود و
ابرها قطرات ریز خود را نثار عابران میکردند .پیمان به آرامی در را به صدا
درآورد .مسعود پر از اضطراب بود .میالد در را باز کرد با دیدن مسعود شوکه
شد خواست فریاد بزند اما خود را به یکباره در آغوش او رها ساخت این لذت
بخش ترین استقبالی بود که مسعود را سراسر از امید ساخت ،با اشتیاق میالد
را بوسید عاطفه به حیاط آمد با تعجب به سمت درآمد کنجکاوانه مردی را که
همراه پیمان بود نگاه کرد ،مردی نحیف با گونههای استخوانی و شانه هایی
افتاده که میالد را در آغوش داشت .باورش مشکل بود چگونه در عرض
یکسال مسعود چنین زار و پریشان شده بود .مسعود با احترام جلو آمد ،خود را
برای هر تنبیه و توبیخی آماده کرده بود .عاطفه مانند مادری مهربان آغوشش
را برایش باز کرد و او نیز مانند طفلی در آغوش او گریست بی هیچ حرف و
توضیحی!
مریم از پشت پنجره ناباورانه مردی را میدید که مادرش را در آغوش گرفته و
میگرید .تنش منجمد شد .یعنی درست میدید؟ چرا اینگونه مچاله و رنجور!
پرده را کشید و به آرامی روی زمین نشست ،ناگهان تمام نامالیمتی را که در
یکسال گذشته متحمل شده بود بر شانه اش سنگینی کرد ،رنجهای طعنههای
ماهرخ ،رنج بی هویت شدنش ،رنج آن هیکل و نفسهای متعفنش ،رنج
زایمان و نگاههای پرسشگرانه روستاییان ،و از همه بدتر رنج تحمل داغ
پدرش در تنهایی! نه نمیتوانست مانند میالد و مادرش آغوشش را برای
مردی که در این رنجها نقش داشت بگشاید .اشکهایی که بی وقفه از پس
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پنجره اتاق برگونههایش جاری شده بود شب هایی که تا صبح نخوابیده بود و
از ترس دچار توهم و اوهام میشد و سایه هایی که در تاریکی هنوز دنبالش
میکردند ،با مرور این فکرها ،خشم در وجودش زبانه کشید ،تنش دوباره گرم
شد ،نگاهی به کودک درون تخت انداخت و گفت:
 به قول مادرش به خاطر من برنگشته ،حتما آمده کودکم را بگیرد.بعد با خشم گفت :بچه ای که شاید چند روز است از وجودش مطلع
شده ،در این هنگام در باز شد .مریم به پایی که در آستانه در منتظر
اجازه ورود بود خیره شد .مسعود به آرامی داخل شد مریم از جا
برخاست ،بدون اینکه نگاهش کند به سمت پنجره رفت و به ریزش
آرام باران خیره شد.
مسعود به آرامی جلو رفت با صدایی که شبیه نجوا بود گفت:
 سالم عزیزم .پاسخی نشنید ،مریم همچنان بیتفاوت کنار پنجرهایستاده و محو تماشا بود .مسعود سرش را نزدیک برد نفس گرمش
پشت گردن مریم را نوازش کرد ،ناگهان مریم خود را کنار کشید و با
انزجار گفت:
 من از این گرمی نفس متنفرم ،منو یاد خاطرهی وحشتناکی میندازه!مسعود با صدای خسته آرام گفت:
 میدونم .تمام جریانات رو شنیدم.مریم با خشم به طرف او برگشت گفت :خب حتما شنیدی که من دیگه تموم
شدم ،هیچ عالقهای بهت ندارم! در این هنگام چشمش به چشمهای مسعود
گره خورد .مانند آسمان پشت پنجره در حال بارش بود .ضربان قلبش شدت
گرفت ،هنوز همان چشمهای عاشق هیچ تغییری نکرده بود .به سختی دوباره
به طرف پنجره برگشت تا بار دیگر مسخ چشمان او نگردد.
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مسعود گفت:
 میدونم تو این مدت خیلی ناراحتی کشیدی! ناراحتی! من خودمو گم کردم میفهمی این یعنی چی؟ هنوزم میترسمتنهایی جایی برم به خودم اطمینان ندارم!
 دیگه تنها نیستی .من اومدم تا همیشه کنارت باشم .جبران کنم.چی رو جبران کنی؟ مگه زمان رو میشه به عقب برگردونی؟
-

نه نمیتونم برگردونم ولی میتونم از این به بعد رو درست زندگی کنم.
برو زندگی کن ،ولی بدون من!
زندگی بدون عشق معنی نداره
کدوم عشق ،عشقی دیگه وجود نداره!
منو نگاه کن ،تو چشمام نگاه کن ،بگو برم! مریم توجهی نکرد.
مسعود اینبار با صدای قاطع گفت:
گفتم منو نگاه کن!

مریم به سختی به چشمهایش زل زد و مسعود گفت:
-

-

-

چرا؟ چرا عشقی وجود نداره؟ خیانت کردم؟ ترکت کردم از روی عمد؟
خبر داشتم گم میشی؟ من به خاطر آسایش هردومون رفتم اینو که
یادته؟
من دیگه ایمان به این عشق ندارم ،تو به خاطر پول رفتی به اصرار
خودت رفتی! میدونستی من از ته دل راضی نیستم .باعث شدی و
بعد حرف خود را خورد...
چیکار کنم ایمان بیاری؟
ایمان آوردن معجزه میخواد
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 اینکه برگشتمو پیدات کردم معجزه نیست .از کجا بدونم به خاطربچه نیومدی؟
با گفتن بچه مسعود به طرف تخت بچه رفت و عاشقانه نگاهش کرد و گفت:
 خیلی بی انصافی من از لحظه ورود غرق تو شدم اصال متوجه بچهنبودم!
و بعد خم شد و به آرامی کودکی را که در خواب بود بوسید و از ریزش اشک
هایش ممانعت کرد و بعد به آرامی گفت:
 اگر واقعا وجود من برات آزاردهنده اس میرم .من نمیخوام آرامشترو ازت بگیرم هرچند خودت میدونی بدون تو آروم و قرار ندارم!
هیوالی خشم در وجود مریم جوالن میداد و حرفهایی که بر زبانم میراند
مانند دشنه ای وجود مسعود را میخراشید با صدای بلندی گفت:
 آره وجودت برام آزار دهنده اس ،اگر آروم و قرار نداشتی یکسالبدون من تحمل نمیکردی زودتر برمیگشتی!
مسعود که دست خود را در جیب خود فرو برده بود! احساس کرد انگشتان
بریده اش دوباره شروع به تیر کشیدن کردهاند و دردش تا مغز استخوانش
رسوخ میکند سرش را پایین انداخت و به آرامی گفت :تو عصبانی هستی ،هر
وقت آروم شدی برمیگردم دوباره .توقع چنین حقارت و برخوردی را از جانب او
نداشت مستاصل وسراسیمه از اتاق خارج شد.
مریم نمیدانست چرا نمیتواند خشمش را فرو بنشاند دوباره به طرف پنجره
رفت پس از دقایقی مردی را دید مچاله تر از قبل وارد حیاط شد و زیر باران
ایستاد .بدون توجه به ریزش باران شروع به قدم زدن کرد .باران شدت
میگرفت و او بدون توجه خود را زیر شالق باران رها ساخته بود .مریم
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نگاهش کرد وجودش پر از فریاد بود خواست فریاد بزند من از تو فقط
خشمگین هستم ،نه متنفر! مسعود نگاهش را به پنجره دوخت و قطرات باران
بی امان بر صورتش بارید .همچنان خیره به زنی که روزی تمامی وجودش پر
از انتظار و لبخند بود را ناباورانه نگاه کرد .احساس کرد باز هم منتظر است،
منتظر عشقی وافرتر ،فکری به نظرش رسید .دوباره وارد خانه شد و آرام از
پلهها باال رفت .در را باز کرد و با صدای حزن آلود گفت :میشه قبل از رفتن
بچه رو بغل کنم؟
مریم نگاهی به سر تا پای خیس او انداخت به طرف بچه آمد و بچه را به
آرامی در آغوش گرفت .مسعود دستش را به آرامی از جیبش بیرون کشید و
سعی کرد کودک را با احتیاط در آغوش بگیرد .لحظهی در آغوش کشیدن
طفل مریم چشمش به انگشتان بریده اش افتاد .با صدای لرزانی گفت:
دستت! و بعد دستهای لرزان خود را پیش برد و ناباورانه آنها را لمس کرد و
بی اختیار شروع به گریستن کرد ،از شدت گریه اش ،کودک از خواب برخاست،
با دیدن چهرهی مسعود با وحشت او نیز شروع به گریه کرد .مسعود بچه را به
قفسه سینه اش فشرد و با دست دیگرش ،سر مریم را در آغوش گرفت و گفت:
 چیزی نیست عزیزم .هنوزم میتونم انگشتام رو با انگشتای کوچیکتگره بزنم و بعد انگشتان لرزان خود را میان دستهای مریم فروبرد.
مریم با بیقراری انگشتان بی سر او را لمس کرد باز به شدت
گریست ،تمام خشمها و رنجها از چشمانش به یکباره فرو ریخت و
عشق در زاللی چشمانش مشهود شد...
چگونه میتوانست ،از مردی که مقابلش ایستاده و هنوز از سر انگشتان بریده
اش گرمای عشق را احساس میکند متنفر و دلگیر باشد؟ صدای گریه بچه و
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مادر آهنگ عشق را در گوش مسعود مینواخت .این اولین باری بود که صدای
گریه کودکش را میشنید...
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