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 به نام خدا

 

 من کنون 

 از آن همه ماجرا 

 فقط یک چیز یاد دارم و 

 یک چیز از خاطرم نرفته و 

 ... ق توستآن هم عش
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 «                                  به نام خداوند بخشنده عشق»

 

 .باران می بارید و هوای غبار گرفته تهران  را تازگی فرا می گرفت

قطرات اشک هایم  . نمی توانستندغبار دلم را محو کنند حتی سیل اشک هایم.اما، این دل شوریده حال هر دم  تو را فریاد می زد 

بس است . زیر لب نجوا می کردم. بعد از رفتنت در خود فرو رفته، و خود را در آغوش کشیدم. میان قطرات باران   گم می شد

زجه زنی،  نیستی  تا کی در تمنای کسی می مانی که رنگی از تو در زندگی اش ندارد؟  تا کی قرار است مویه کنان در فراغش

فکر آن که مال دیگری شوی . ببینی که چگونه در این سرمای استخوان سوز از سرمای نبودت  چطور دندان به هم می سابم

این روز ها انقدر در خودم گم شده ام؛ که به دنبال نشانی از . خوره ای در جانم انداخته است و دارد همه ی وجودم را می مکد

عشقی که در . خسته از باید و نباید های دلم که این روز ها قصد رسوایی ام را در سر پرورش می دهد. دمخود واقعی ام می گر

صدای آالرم گوشی خبر  از نگرانی مادرم می داد مادری  .کنج قلبم مدفون شد، را تا جان در بدن دارم سوگوای اش را می کنم

 :لمس کردم صدای دلنشینش در گوشی پخش شدپاسخ را . که این روزها سخت نگران دخترک رنجورش بود

 «ترنم؟»

 :سوز صدایش غمم را دو چندان کرد بغض آلود لب زدم

 «جانم؟»

آهی  کشید که دلم را خون  کرد مگر مادرم چه گناهی داشت که قرار بود چنین پاسوز عشق نافرجام من شود؛ صدای آرامش در 

 گوش ام زمزمه کرد

 !!«سرما می خوری برگرد خونه هوا بارونیه مادر»

من می گویم مادر ها فرشته های زمینی هستد که از سوی خدا ماموریت دارند تا چتر محبت را بر سر فرزندانشان بازکنند؛ و آن 

 :لبخند محزونی زدم. ها را از عشق ناتمامشان سیراب کنند

 «نگران نباش عزیزم، دارم میام»

هر لحظه بر شدت . یالش از جانب ام آسوده گشت، سوار اولین تاکسی شدمنفس حبس شده اش راکه آزاد کرد؛ فهمیدم کمی خ

از خیابان چشم گرفتم و به موسیقی که از رادیو پخش می شد . باران افزوده می شد و خیابان ها کم کم خالی از عابران می گشت

خالی از آب  ا تقال هایی که پوچ وسخت است همه از مرگ آرزوهایت دم بزنند ولی تو ناشنوا  شوی درمقابل آن ه. گوش دادم

نمی دانم .گمان می کردم تمام آدم های این شهر به رویم پوزخند می زنند. عشقی که سر انجامش برایم اندوه شد و فراغ .درآمد

نم  ولی دستم را داخل کیف کردم تا کلید را پیدا ک. کی به مقصد رسیدیم اما، وقتی به خود آمدم که جلوی درب خانه ایستاده بودم

در با صدای تیکی .  بی حواس و در بین هزاران فکر درهم زنگ را زدم. پوزخندی به احوال پریشانم زدم. دریغ از پیدا کردنش

دنیا در همان چند . مادرم میان در به انتظارم ایستاده بود با دیدنم لبخند آسوده ای زد و مرا در آغوش گرمش جای داد. باز  شد

 . میان چشمان ستاره بارانش که برق اشک زیباترش کرده بودند خیره شدم. بی منت به رویم باز شدوجب بود  آغوشی که 

 «خیلی اذیتت می کنم می دونم! دختر بدی ام»



مادرم با دیدن اشک هایم سرم را .و پشت هم روی گونه های سردم غلتیدند. اشک هایم یکی پس از دیگری راه خود را پیدا کردند

 :شتبر سینه اش گذا

 «مگه من به جز تو کی رو دارم؟ ! این چه حرفیه تو دختر خوب منی» 

مادرم  بدون سوالی . آنقدر گریه کردم؛  که نایی برای ایستادن نداشتم.  شوری اشک را حس کردم و دردهایم را زار زدم

می دانستم چه . همه درکش بودمآغوشش را به رویم باز کرد تا آرامشم را به دست آورم  بدون هیچ پرسشی و چقدر ممنون ان 

 .چرا هایی که در چشمانش نهفته بود تا حالم را بفهمد اما، من آن روز روزه ی سکوت گرفته بودم

 .به کمک مادرم روی کاناپه نشستم و به رویای تباه شده ام فکر کردم 

 به چشمان مهتابی اش خیره شدم .  دستان گرم مادرم را روی  شانه ام حس کردم

 «این روزهاتو درک می کنم، روزهای سختی پیش رو داری دخترمحال »

 

 .پریشان به چشمانش خیره شدم دستانم را میان دستان گرمش فشرد

این روزهای تو . اینکه آدما عشق رو تجربه کنن آسونه اما عاشق موندن سخته،  اینکه بفهمی عشقت یک طرفه است، سخت تر»

 «که برای اولین بار فرهادو دیدممنو یاد گذشته ها می اندازه زمانی 

 

 .گویی در میان زمان گم شد و دنبال ردی از یوسفش می گشت.  لبخند محزونی زد چشمانش به نقطه ای خیره ماند

وضع زندگیمون خوب بود، پدرم یک مرد . اون وقت ها پدرم حجره فرش فروشی داشت، تو بازار. تک دختر حاج علی بودم»

ه رو اسمش قسم می خوردند، اصال یک بازار بود و یک حاج علی؛ من اون موقع ها یک دختر هفده هم. متدین و مذهبی بود

یک روز بعد از .کم پیش میومد دختری تحصیالت داشته باشه اقاجونم  برام کم نمی ذاشت گذاشت درسمو ادامه بدم. ساله بودم

خدایی لباس هایی که می . داده بود به منزل خاتون بریمزنگ مدرسه قرار  بود برای تحویل پارچه ای که مادر فاطمه سفارش 

 دم کوچه هنگام رد شدن از کوچه به یک نفربرخوردم .دوخت عالی بودن بهترین خیاط محلمون بود
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با دیدن چشمان عسلی رنگش قلبم در سینه فرو . سرم را بلند کردم. هیچ وقت آن عطری که در مشامم پبچید از خاطرم نرفت

وقتی لب باز کرد برای عذر خواهی صدایش سمفونی زیبایی را  برایم . چشمانش  تا چند روز از نگاهم دور نمی شد. ریخت

نمی دانم وضعیت ام تا چه زمان ادامه داشت اما با سقلمه فاطمه از آن حال و هوا بیرون آمدم، مرد روبه رویم .تداعی  کرد

. من اما به جای خالیش که هنوز هم عطرش آنجا مانده بود خیره مانده بودم. م محو شدلبخندی به رویم پاشید؛ و از جلوی چشمان

میان ورق به ورق کتاب هایم . نمی دانم کی بود؟ اما مطمئن بودم دلم را همراه خودش برد از آن پس حال هوای دیگری پیدا کردم

شب ها در خیالم . ه رویا پردازی به سر می بردمتصویر چشمانش جلوی چشمانم نقش می بست و من ساعات زیادی را با او ب

. مادرم به شدت به وضعیتم مشکوک شده بود و من این را نمی خواستم. همراهش بودم و روزها در پی عطر آشنایش می گشتم

یک روز  کنج اتاق می نشستم  و به او فکر می کردم . سعی می کردم از زیر نگاه تیز بینانه اش فرار کنم شده بودم یک مجنون

از بچگی . سر به زیر راهم را ادامه می دادم، که با دیدن قنادی سر جایم ایستادم. برای خواندن درس به خانه فاطمه راهی شدم

عاشق شیرینی بودم مادرجانم شیرینی ها را از دسترس ام دور نگه می داشت می گفت آخر تو از خوردن آن همه شیرینی شبیه 

جلو رفتم و با لذت به  تک . با دیدن شیرینی های رنگی جلوی ویترین هیجان زده شدم. ش شنوابه بشکه می شوی ولی کو گو

نگاهی که روزها بود به دنبالش می گشتم چشمان عسلی . تک شیرینی ها نگاه کردم در همین بین متوجه یه نگاه خاص شدم

ی کرد؛ از نگاهش دلم لرزید و باعث شد سرم را رنگش مقابلم بود درست آن طرف شیشه با آن نگاه نافذش نگاهم را دنبال م

آهسته عقب عقب رفتم تا از آنجا . پایین بی اندازم تمام تنم از نگاهش گر گرفته بود و مطمئن بودم لپ هایم نیز گلگون شده بودند

ام سینه ام را دور شوم اما، با صدای بم و مردانه اش بر جایم میخکوب شدم قدرت حرکت نداشتم هر آن فکر می کردم قلب 

وقتی مقابلم ایستاد از شدت هیجان و استرس سکسکه ام گرفت با اولین سکسکه چشمانم گرد شد و . بشکافد واز دلم بیرون بیاید

مرد غریبه با دیدن حال و اوضاع وخیمم . زیر لب آیه الکرسی  خواندم اتفاقی نیفتد. دست ام را  خجالت زده  جلوی دهانم گرفتم

چشمان عسلی و ابرو های . د که جانم را به لبم رساند مگر می شود یک مرد آنقدر دلبر باشد و دلبری کندتک خنده ای کر

 .پرپشت و اندام درشت و ورزشی از او یک مرد کامل و جذاب ساخته بود

 «حالت خوبه؟»

توانسته بودم بار دیگر این چشمان از یک طرف خوشحال بودم که . انقدر هیجان زده بودم که نمی توانستم لبانم را از هم باز کنم

زیبا را ببینم و از طرفی می ترسیدم کسی ما را ببیند و به آقاجانم گزارش دهد آن وقت است که خر بیارو باقالی بار کن به 

گویی متوجه اضطرابم شد کمی عقب ایستاد و دوباره چشمانم را . چشمانش خیره شدم که باعث شد لبخند زیبایی به رویم بزند

 :شانه گرفت دلیل این خیرگی را نمی دانستم  من من کنان گفتمن

 « هههع...ید برم ..با...من عجله دارم ...م....ببخشید ..ب.. ب »



از خجالت راهم را کج کردم تا رد شوم اما، با شنیدن حرفش از تعجب باز . وای که این سکسکه بی موقع آبرویم را به فنا داد

 ایستادم

 !!!!«خترهازت خوشم اومده د»

متعجب از روی شانه ام نگاهی به سوی اش انداختم او چه گفت؟ باورش سخت بود کسی که در میان خواب ها او را از آن خود 

 .باورش برایم به شدت دشوار بود. می دیدم، حال در واقعیت  از عالقه اش نسبت به خود می شنیدم

 :لبخندی که کنج لب هایش جا خوش کرده بود پرسید حس می کردم در رویاهایم به سر می برم، جلو آمد و با

 «اجازه میدین با بزرگ تر ها خدمتتون برسیم حاج خانوم؟»

سرم را به زیر . نه این دیگر ورای تصوراتم بود نمی توانستم باور کنم که  او از من خاستگاری کند. دهانم از شگفتی باز ماند

این را از حرارتی که از گونه هایم . ا لو ندهد لپ هایم از فرط هیجان قرمز شده بودندانداختم تا چهره ام بیشتر از آن احساساتم ر

به چانه اش نگاه کردم و جواب . توانایی نگاه به چشمانش را نداشتم. حاج خانوم  شیرینش به دلم نشست.بلند می شد؛ متوجه شدم

 :دادم

 «هرچی آقاجونم بگه »

 . از  نزدیکی اش تمام تنم به لرزه درآمد قلبم به شدت در سینه کوببد جلو تر آمد و سرش را نزدیک گوشم آورد

 «منتظرم باش؛ به زودی مال خودم می شی!!! عاشقتم دختره»

حسی که آن روز ها گریبانم را گرفته . و از دیدگانم محوشد  من  ماندم و حس خوشایندی که کنج قلبم مهمان شد. عقب عقب رفت

با شعف و هیجان بقیه راه را طی کردم از آن . د قلبم شده بود و همه ی وجودم را در برگرفته بودبود عشقی که ناخواسته وار

 روز نگم که هیچ چیز از توضیحات فاطمه متوجه نشدم و این اعتراض فاطمه را نسبت به حواس پرتی ام برانگیخت 

 «به؟اصال حواست نیست نرگس، لبخند ژکوند می زنی، زل میزنی به افق، حالت خو»

 :خنده بلندی سر دادم و با شعف فریاد زدم

 «بهتر از این نمیشه»

! روز ها پی هم سپری می شد، سختی زندگی انتظار کشیدن است. چشمان گرد شده فاطمه از تعجب خنده هایم را بیشتر کرد

: جا کنده می شد با خود می گفتمبا به صدا درآمدن در قلبم از . روزها در ایوان خانه چشم به در می دوختم اما، دریغ از خبری

اما، همیشه مأیوس تر از روز های دیگر می شدم ، نوری که در دلم روشن بود؛  روز به روز تاریک و ( اینار خودش است)

 ....گاهی آن مسافت را چند بار طی می کردم تا شاید خبری شود اما نشد، یک ماه. تاریک تر می شد

 ...دو ماه

در خانه را نزد روز به روز افسرده تر و پژمرده تر می شدم منی که اهل خانه از شیطنت هایم در امان  سه ماه گذشت اما، کسی

چه شب . همه از دیدن وضعیتم نگران شده بودند. نبودند حاال دیگر یک گوشه کز می کردم و به یک گوشه خیره نگاه می کردم

او در همین حوالی هاست در این کنج اتاق کنار من اما، نبود  هایی که بوی عطرش در مشامم می پیچید و من گمان می کردم

یک روز که از مدرسه بازمی گشتم متوجه شدم آقاجانم زودتر از همیشه به منزل آمده نگران . دیگر آن نرگس همیشگی نبودم

 جلوی در متوجه پچ پچ های مادرجان و آقاجانم شدم . شدم نکند اتفاقی برای اقاجانم افتاده باشد

 «پسر خوبیه دستش به دهنش می رسه نرگس ما هم خوشبخت می کنه»

 !!«چی بگم آقا شما بزرگ مایی هر چی شما خودت صالح بدونی ان شاءهللا که خیره»

یعنی خودش هست؟ آقاجان درباره او حرف می زد؟ با . لبخند روی لب هایم نقش بست! در مورد چه حرف می زدند؟ نکند او

دلم به .م و از فرط هیجان جیغ های کوتاه  کشیدم بالخره این انتظار ها به سر رسید به قولش عمل کرده بودخوشحالی به اتاقم رفت

.  با هیجانی که از شنیدن خبرحاصل شده بود، سالم دادم. شدت ضعف می رفت به  آشپزخانه  رفتم هاجر مشغول تدارک نهار بود

رفم برگشت طفلک رنگ بر صورت نداشت دستش را روی قلبش گذاشته با چشمان گرد به ط. این کارم باعث شد، هاجربترسد

 .با دیدن حال و روزش زیر خنده  زدم.حتما با خود فکر  کرد جن زده شده ام. بود و با دهان باز به من زل زده بود

 «ببخشید هاجر جون قصد ترسوندنتو نداشتم»

بوی قرمه . آرام جلو رفتم ودر قابلمه  سرک کشیدم. قرار دادکه مطمئنا مرا مورد لطف و مرحمت . چیزی زیر لب زمزمه  کرد

 .سبزی ضعف معده ام را دو چندان کرد

 «چه بویی راه انداختی هاجر من گشنمه»

درگیر  کسی که .فکرم به شدت درگیربود. هاجر معتجب باز به من نگریست حق هم داشت  چند روزی بود؛ لب به غذا نزده بودم

هاجر با دیدن .با یادآوری حرفای آقاجان لبخند روی لب هایم نشست. ستم اما، دلم را به نامش سند زده بودمحتی نامشم  رانمی دان

 لبخندم لبخند مهربان می زد

 «خانم جان به خدا این چند وقته انقدر افسرده دیدمتون نگرانتون شدم»

 :خنده شادی  زدم  و با شعف خاصی گفتم

 «طور افسرده نبینی هاجرقول می دم دیگر هیچوقت منو این »

با شنیدن صدای مادر جان با هیجان از جا بلند شدم دل در دلم نبود تا خبر . لبخند مهربانی به رویم پاشید که متقابالً جواب گرفت



 .خاستگاری را بشنوم

 «نرگس جان مادر، کی اومدی؟» 

 «چند دقیقه ای هست مادرجان، گرسنه بودم اومدم ببینم نهار چی داریم»

رو . جلو رفت  و از هاجر خواهش کرد تا سفره را آماده کند. ادرم خریدارانه به سر تا پایم نگاه  انداخت و زیر لب چیزی گفتم

دل در دلم نبود قلبم ضربانش را از سر گرفته بود دستانم . آرام و موقر پشت سرش به راه افتادم. به من اشاره کرد همراهش بروم

 :مادرم بعد از سرفه ای کوتاه  گفت. بود از اضطراب خیس و عرق کرده

 «امروز آقاجانت گفت تو حجره اومدن از تو خاستگاری کردن»

 :هیجان زده سر به زیر انداختم که مادر جانم فکرکرد از حجب حیای دخترانه ام است لبخندی زد و ادامه  داد

 !«سیروس پسر عموت، ازت خاستگاری کرده»

باور نمی کردم این  دیگر چه کابوس بزرگی . لرزی بر تنم نشست وارفته به مادرجانم نگاه کردمگویی سطل آبی بر سرم ریختند 

چیزی از . انتظار هرکس  را داشتم اما سیروس نه چشم به لب های مادرم دوختم فکرم جای دیگر، اما جسمم در آن جا بود. بود

به چشمم تیره و تیره شد و دیگر هیچ چیز متوجه نشدم و  تصویر مادرم. سرم به شدت گیج رفت.  حرف های مادرم نمی فهمیدم

وقتی به هوش آمدم، مادرجان و هاجر را که با نگرانی  به من چشم دوخته بودند، باالی سرم .در یک خاموشی موقت فرو رفتم 

 میزد  هاجر با دیدن چشمان بازم خدا رو شکری زیر لب گفت مادرجان گریه کنان باالی سرم آب قند را هم. دیدم

 «دردت به جونم، چت شد یهو؟»

 :هاجر دستش را روی پیشانی ام گذاشت

 «به نظر افت فشار بوده خانوم جان این چند روز چیزی نخورده ضعف کرده»

مادرم همچنان گریه می کرد و مرثیه خوانی راه انداخته بود هرکس نمی دانست گمان می برد کسی در این خانه دار فانی را 

 .ت یک غش کردن این همه سرو صدا نداشتوداع گفته اس

 :بدنم کرخت و سست بود با بی حالی و سردردی که به جانم افتاده بود آرام در جایم نشستم رو به مادرم گفتم

 !«حالم خوبه»

 مادرم نگران دستی بین موهایم کشید و چند قلپ از شربت را در گلویم ریخت

 «هاجر برات یه چیزی میاره بخوری نصفه جون شدم مادر بخواب استراحت کن االن»

دروغ گفت مردک پست . به هاجر اشاره کرد تا به آشپزخانه برود با یادآوری خاستگاری سیروس تمام غم عالم به دلم افتاد

سر جایم . نمی خواستم زن سیروس شوم. احساساتم را نشانه گرفت و بدون خبری ناپدید شد از این وضعیتم منزجر شدم! فطرت

با صدای جیر جیر در نگاهم را به هاجر دوختم که با سینی !!!شیدم و به آینده ام فکر کردم یعنی می شود دوباره ببینمشدراز ک

 غذا وارد می شود

 !«بلند شید خانوم »

به کمک مادرجان سر جایم نشستم میلی به غذا نداشتم به زور مادر جان چند لقمه خوردم و دوباره خوابیدم صدای آقاجانم که 

 .هاجر را صدا می کرد به گوش رسید در جایم نیم خیز شدم که مادر جان مانع از بلند شدنم شد

 «بخواب مادر رنگ به رو نداری»

صدای پچ پچشان پشت در به . هاجر بالفاصله خود را به آقاجان رساند مادرجان از جا برخاست و سینی غذا را به همراه برد

دای در  جایم نشستم هیچگاه یاد نداشتم جلوی آقا جانم  دراز کشیده باشم یک احترام خاص گوش می رسید بعد از دقیقه ای با ص

سالمی . نسبت به پدرم داشتم درب اتاق با صدای جیر جیرش باز شد و همراه آن آقاجان داخل اتاق شد دستی به محاسنش کشید

 زیر لبی دادم و سرم را پایین انداختم

 نگاهم کرد آقاجان کنارم نشست و دلسوزانه

 «مادرت گفت از حال رفتی دخترم اگه الزمه تا دکتر خبر کنم»

لبخند محجوبی زدم و با همان سر به زیری و احترامی که مختص به آقاجانم بود از آوردن دکتر امتناع کردم آقاجان دقیقه ای در 

می دانستم آقا جان به  وصلت با سیروس .فاکنارم بود بعد از آن برای صرف نهارش رفت من ماندم و خیال آشنای غریبه ی بی و

آهی از حسرت کشیدم صدای اذان ظهر از مسجد حس دل تنگی را در . راضی است و من قدرت نه گفتن به آقاجان را نداشتم

یقین . وجودم شعله ور  کرد با سستی از جایم برخاستم کنار حوض وضو گرفتم بعد از نماز کور سوی امیدی در دلم روشن شد

 مادر جان میان آشپزخانه بودن مادرجان با دیدنم با نگرانی براندازم کرد م خدایم از آن باال حواسش هست بیرون رفتم هاجر ودار

 «مادر چرا پاشدی استراحت می کردی»

 لبخندی به دنبال حرف هایش زدم  کنارش نشستم و سرم را روی شانه اش نهادم 

 !«زمین نمی مونه تا پرستاری مثل شما باشه هیچ مریضی روی»

 دستش را البه الی موهایم برد نوازشش مانند الالیی می ماند 

 « الهی عاقبت بخیر بشی دخترم»

من با . با دعای مادرم آسوده خاطر شدم مطمئنا دعای مادر همان وثیقه   زندانی ای است که به ضمانتش زندانی را  آزاد می کند



روز بعد برای رفتن به مدرسه آماده شدم دلشوره عجیبی داشتم گویی دلم مرا به . ردمتکیه بر همین دعا دلم را دست سرنوشت سپ

صلواتی فرستادم  و چادری که به تازگی مادرجان برایم دوخته بود بر سرم مرتب کردم و از خانه بیرون . چیزی بشارت می داد

افم را دید زدم متوجه کسی نشدم توی حیاط هرچه اطر.آمدم حس اینکه کسی تعقیبم می کرد باعث ترس عمیقی در وجودم شد

حس دلشوره ام بیشتر و بیشتر شده بود فاطمه با توجه به . کنارش رفتم دستانم به شدت یخ زده بودند. فاطمه به انتظارم ایستاده بود

 حالم با نگرانی دستم را گرفت 

 «چرا رنگت پریده؟ چرا دستات یخه نرگس حالت خوبه؟»

ز این بالتکلیفی به هم می خورد چشم انتظار کسی بودم که روزی میان کوچه زیر گوشم آوای خواستن سر نه خوب نبودم حالم ا

 ؟ منتظر تلنگری بودم تا گریه هایم را از سر گیرم، فاطمه با دیدن اشک هایم دست پاچه شد !چگونه خوب باشم.داد و دلم را برد

 « نرگس چت شد؟! خدا مرگم بده»

فاطمه دیگر سوالی نپرسید آنقدر در آغوشش ناله کردم تا کمی آرام . گذاشتم و با تمام وجودم گریه کردمسرم را روی شانه اش 

 شدم میان چشمان مهربانش نگاه کردم

 «بعد از  تموم شدن مدرسه واست تعریف می کنم»

نشدم بعد از اتمام مدرسه به  آن روز از درس چیزی متوجه.  سرش را به نشانه تاکید تکان داد نگرانی را در چشمانش  خواندم

قولی که دادم عمل کردم و همه چیز را به فاطمه گفتم از آن روز میان کوچه ی خاتون، تا دیروز خاستگاری سیروس و آخر غش 

 :فاطمه اندوه بار گفت.کردن من

 «سرکاری بوده حرفش، تو نباید همینطور به یک غریبه اعتماد کنی»

 «هر آشنایی برای من آشنا تره اون غریبه ای که تو میگی، از»

 «تو خل شدی نرگس به کسی اعتماد کردی که حتی اسمشم نمی دونی: »سرش را با افسوس تکان داد

باقی راه را در سکوت طی کردیم افکارم به شدت مشوش بود نمی دانم . حق با او بود اما  دل لعنتی آن حرف ها سرش نمی شد

حسی میان وجودم می گفت امروز . درب خانه رسیدم با آشفتگی میان حیاطمان ایستادم کی از فاطمه خداحافظی کردم و کی به

در پذیرایی با هاجر و مادرجان مشغول سبزی پاک کردن بودیم که تلفن خانه به صدا . اقاجان درمورد سیروس صحبت می کند

 :پریشان به گوشی نگاه کردم  مادرجان یا علی گویان پای تلفن رفت. درآمد

 «مایید؟بفر»

..... 

 «سالم زری جان خوب هستی آقا احمد خوبه؟»

 . دلشوره امروزم بی دلیل نبود زن عمو بود حس خفگی داشتم بغض بر گلویم چنبره زده بود و راه تفس را برایم دشوار کرده بود

 «خوشحال می شیم تشریف بیارید! خواهش می کنم منزل خودتونه»

 بایستم  دیگر قادر نبودم بیشتر از آن آنجا

 « خدایا خودمو به تو سپردم» 

گاهی . بخواهم مستدل فکر کنم حق با فاطمه بود نباید به یک مشت حرف بی اساس تکیه می کردم تمام آن روزها را اشتباه کردم

ان هر ولی گاوم!روزگار جالبیست مرغمان تخم نمی گذارد» فراموشی پایه ای از  زندگی ما آدم هاست یاد آن جمله که می گوید

 با ضربه در از فکر بیرون آمدم. اوضاع االن من را نشان می دهد«.روز می زاید 

 «بله؟» 

. صدای حاج بابایم از پشت در مرا به خود  آورد با دل آشوبی در را به رویش باز  کردم و سالم دادم آقاجان جواب سالمم را داد

ش فرو  برد کناری  ایستادم تا آقاجانم داخل شود روی قالیچه دست تسبیح سبز رنگی که یار همیشگی اش بود؛  را میان جیب کت

رو به من و با جدیت .  باف که حاصل دست رنج خانوم جانم بود، روی یک زانو  نشست و پای دیگرش را ستون دستش کرد

 :گفت

بهترین انتخاِب دوست خودت می دونی که امشب عموت اینا قراره واسه خواستگاری پا پیش بزارن، از نظر من که سیروس »

ندارم همچین پسری از دست بره  خدا رو شکر اهل کارو خانوادست وضع مالیشونم که به شکر خدا خوبه، به حرفام خوب فکر 

 !«کن دختر نمی خوام پشیمونم کنی

یی، که به زوال تمام شد ضربه محکم تر از آن بود که بتوانم نظر بدهم این یعنی بی چون چرا زن سیروس می شوی یعنی رویاها

اما زهی خیال باطل .  با اضطرار به چهره مصممش چشم دوختم تاشاید تبصره ای باشد. رفت یعنی یک عمر خون دل خوردن

لبم را . قضیه جدی تر از آن بود که با یک نگاه مظلوم  بتوان جلویش را گرفت نباید اجازه می دادم مرگ یکبار شیون هم یکبار

 :تر کردم

 «های شما برام قابل احترامه، ولی باور کنید سیروس برام مثله برادره نه بیشتر خواهش می کنم منصرف بشیدآقاجون حرف »

 :با اخم و جدیت گفت. اخمی که بین پیشانی اش افتاد قلبم ثانیه ای در جای خود  ایستاد

 «این وصلت سر می گیره تمام»

به جرم کدام گناه چنین عقوبتی را دچار شده بودم را نمی . لومم فکر می کردمآشفته و پریشان در میان اتاقم نشسته و به آینده نامع



دانم زانوهایم را در بغل گرفتم  کاش تنها یک نفر بود تا پای درد و دل هایم بشیند بی منت، بدون سرزنش، آغوش گرمش مرهم 

. داشتند چه می کردند با این زندگی. دل زار زدمسرم را روی زانویم گذاشتم و از ته . کسی پیدا نمی شد تا درکم کند. زخمم شود

اگر نیاز بود خودم را می کشتم ولی اجازه نمی دادم مرا عقد کسی کنند که ذره ای عالقه نسبت . از عمو و همه شان بیزار بودم

عاقبت . پیدا کنمدنبال چاره ای می گشتم تا از مخمصه نجات . تمام طول روز را تنهایی میان اتاقم فکر کردم . بهش نداشتم

پوزخندی تلخی  روی لب . شب بعد از نماز هاجر هرچه التماس کرد برای شام نرفتم.  تصمیم گرفتم با خود سیروس حرف  بزنم

سرمایی . بلبشویی میان دلم برپا بود. میلی به غذا نداشتم؛ وقتی آنطور حکم مرگم را صادر و امضا می کردند.  هایم شکل گرفت

با دستانی که از شدت ترس  . صدای زنگ حیاط، رعشه ای بر تنم انداخت. گرفته بود تنم را به لرزه درآورده بودکه  دلم را فرا 

و آن ها را  .عمو به همراه همسرش وسیروس آمده بودند آقاجان به استقبال میهمانان عزیزش رفت . می لرزید پرده را کنار زدم

حالم به شدت دگرگون و خسته بود قطره قطره های اشکم مانند . نگین تر می شدبغضم هر لحظه سنگین و س. به داخل هدایت کرد

کاش کسی از خواب بیدارم کند و در گوشم . کاش آن کابوس لعنتی هرچه زود تر تمام می شد. سیالب راه خود را پیدا کردند

ساعتی بعد هاجر به سراغم آمد تا « دهیس دیگر نترس من اینجا کنار تو هستم و نمی گذارم کسی تو را بی آزار: »زمزمه کند

 .ولی امیدم آن لحظه هاجر بود! مسخره بود. تسلیم و مغموم به چشمانش زل زدم. میان جمع حضور پیدا کنم

هاجر با دلسوزی نگاهی به رنگ پریده ام انداخت وبا افسوس سرش را تکان داد کنار رفت  تا خارج شوم وقتی پا میان جمع 

مادرجان متعجب به همراه اخم رو به . با چشمانی بی فروغ گوشه ای نشستم. ادر جان از شوق کل کشیدندگذاشتم، زن عمو و م

 : من گفت

 «نرگس جان سالمت کو مادر؟»

 :جو کمی آرام شد بعد از ثانیه ای عمو با لبخند گرمی رو به من گفت. پوزخندی به رویش زدم و سالمی زیر لب زمزمه کردم

 «دخترم ؟سالم عمو جان خوبی »

عمو متعجب از . بدون هیچ واکنشی به صورتش زل زدم به نظرش این صورت و این حال و روز می توانست خوب باشد

 :حرکاتم با تعجب به پدرم که با اخم و متفکر به صورتم نگاه می کرد، گفت

 «علی این دختر چشه؟»

 :گفتپدرم تسبیحش را یک دور در دستش چرخاند و با مالطفت رو به عمویم 

 «این چند روز نا خوش احوال بوده»

عمو مشکوک نگاهی بین من و پدرم انداخت مادرم برای اینکه جو مشوش را از بین ببرد مجلس را در دست  گرفت و بساط 

 .پذیرایی را محیا کرد

ادر حریر گلدار و میان افکار خود غوطه ور بودم که با صدای زن عمویم که مرا خطاب قرار داده بود به سمتش نگاه کردم چ

 .چارقد زرشکی رنگی بر تن داشت

 « خوب عروس گلم بیا اینجا کنارم بشین»

با اخم چشم به قالی  دوختم .چشمانم را در حدقه  چرخاندم از کلمه عروس به شدت منزجر شدم به طوری که صورتم در هم رفت

 با لحن جدی رو به من گفتو خود را به نشنیدن  زدم مارجان که از رفتار من به ستوه آمده بود 

 «نرگس نشنیدی زن عموت چی گفت»

 با لحنی سرد که از دلخوریم نشات می گرفت رو به مادرم گفتم

 !«شنیدم»

 :زن عمو گویا به تریج قبایش برخورده بود که چنان با خشم رو به عمویم گفت

 «فکر کنم نرگس راضی به این وصلت نیست که اینجوری با چشاش آدمو می خوره»

 :عمو سرش را تکان داد و رو به پدرم با دلخوری گفت 

 !«تو که گفتی نرگس راضیه» 

با افسوس به پدرم خیره  شدم مردی که تا دیروز مرا نصیحت می کرد دروغ نگویم حاال برای به کرسی نشاندن حرفش دروغ 

 سیروس که تا آن لحظه نقش مترسک سر جالیز را داشت به حرف آمد. گفته بود

 «اجازه بدید من چند کلمه با دختر عمو حرف بزنماگه »

 :زن عمو قری به سر و گردن داد و با افاده رو به پسر دردانه اش گفت

 «چرا که نه عزیزم باالخره بحث یک عمر زندگیه این طور نیست طلعت خاتون»

ولی زهی خیال باطل گویا .ده اند نجات دهدبا التماس به مادرم نگاه کردم بلکه او کوتاه بی آید و مرا از این جهنمی که درست کر

 .دست به دست هم داده اند تا مرا به قعر جهنم ببرند و زنده زنده بسوزانند

 « البته چرا که نه»

 :رو به من  کرد و در حالی که با چشمانش برایم خط و نشان می کشید با لبخند تصنعی گفت

 « وا بکنیدپاشو عزیزم با سیروس خان برید تو حیاط سنگاتونو »

از جایم برخاستم سیروس همراه من بلند شد و پشت سرم به حیاط آمد به . چرا که نه نباید این فرصت طالیی را از دست می دادم



ستاره . طرف  درخت بید مجنون که زیرش به وسیله ی  تخت و قالی و چند دست بالش های کوچک تزیین شده بود حرکت کردیم

زیر چشمی . نفس عمیقی کشیدم و هوای تازه را وارد ریه هایم کردم. در حال رقصیدن بودندها میان آسمان چشمک زنان 

مردی چهار شانه با موهای خرمایی رنگ و چشمان سبز رنگ با ته ریش،  مردی جذاب  که  . سیروس را زیر نظر گرفتم

گذشت  آخر من بودم که صحبت را در دست ثانیه ای به سکوت !البته  به غیر از من  . آرزوی خیلی از دختر های فامیل بود

گرفتم باید رک و پوست کنده به این مردک به اصالح محترم می فهماندم عالقه ای نسبت بهش ندارم و این قبری که باال سرش 

 گریه می کند مرده توش نیست با لحن جدی و صریح در چشانش زل زدم

 .«یدبی خودی وقتتونو تلف نکن! من باهات ازدواج نمی کنم»

سیروس که انتظار همچین عکس العملی را نداشت از این حرف  به شدت متحیر شد جوری که دهانش مانند غار باز مانده بود 

 . وقتی به خود آمد اخم صورتش را فرا گرفت

 «من کوتاه نمیآم این طور که معلومه آقاجانتم که راضی به این وصلته»

 پوزخندی به رویم زد و ادامه داد

 «فانه نظر تو هم که باد هواو متاس»

 :حال نوبت من بود که  کیش و مات شوم و متحیر او را بنگرم لبریز از نفرت در رویش غریدم

 «حاضرم بمیرم ولی زن تو الدنگ نشم! ازت متنفرم»

 با همان پوزخند عقب عقب  رفت

 «خواهیم دید دختر عمو»

 « مردک عوضی»

خسته . روی تخت نشستم و سرم را میان دستانم گرفتم. وای آزاد احساس خفگی کردمبا انزجار رفتنش را نظارگر شدم در آن ه

همانند لکه سیاهی  . بودم نایی برای ادامه  زندگی نداشتم زندگی ام زندانی شده بود که دیوار های سلولش بر روحم فشار می آورد

ه میان خانه را پر کرد، سراسیمه خود رابه اتاق با شنیدن سر و صدایی  ک.که هر چه بسابی لکه پررنگ و پررنگ تر می شد 

 :عمو با خشم به پدرم چشم دوخته بود. پذیرایی رساندم

 !«وقتی نرگس به این وصلت راضی نیست چرا گفتی بیایم؟ خواستی سکه یه پولمون کنی»

 :جلو آمد و پوزخندی به رویم زدبا دیدن من حرفشان را قطع کردند آقاجان و مادرجان با تهدید از نگاهم چشم نگرفتند زن عمو 

 «لیاقت می خواد عروس پسر من بودن»

 :از روی شانه به عمو نگاه انداخت

 «بهتره تا بیشتر از این تحقیر نشدیم بریم»

 :مادرم چنگی به گونه اش زد و با دلهره به آقاجان نگاه کرد آقاجانم شرمنده رو به عمویم گفت

 «می شهشرمنده داداش نمی دونستم اینجوری »

عمو با تاسف سرش را تکان داد و با عصبانیت از خانه خارج شد زن عمو و سیروس پشت سرش به راه افتادن قبل از رفتن 

سیروس نگاه عمیقی به چشمانم انداخت ته آن چشم ها چیزی بود،  که ته دلم را ترساند بعد از رفتن آن ها سکوت هول آوری 

های مضطرب من به گوش می رسید  پس از لحظه ای آقاجان جلو آمد و روبه رویم ایستاد فقط صدای نفس . میان اتاق ایجاد شد

جرعت نگاه کردن به چشمانش را نداشتم می دانستم به شدت از اینکه برادر بزرگ ترش ناراحت رفت روحش آزرده شد با 

ساند دستم را روی سیلی نهادم حرفی نمی صدای سیلی که پدرم بر صورتم نواخت و هینی که مادرم کشید هاجر خود را به آنجا ر

اشک هایم گونه هایم را خیس کردند با فریادی که پدرم زد لحظه ای . توانستم بزنم می دانستم که به شدت از دستم دلخور است

 :هر سه بر جای میخکوب شدیم تا آن موقع چنین پدرم را عصبی ندیده بودم صورتش از خشم به کبودی می زد

 «مق ابروی منو بردیتوی دختر اح»

 موهایم را از روی روسری گرفت دردی جان کاه تمام تنم را در بر گرفت مادرم التماس کنان جلو آمد 

 « حاجی غلط کرد تو رو خدا ولش کن»

و آقا جان مرا وسط اتاق هول داد و انگشت سبابه اش را با تهدید چند بار تکان داد و بدون گفتن حرفی از آنجا دور شد مادرم 

هاجر خودشان را به من رساندند تمام سرم از درد ذوق ذوق می کرد مادرم سرم را میان آغوشش فشار داد هاجر با   ترحم به 

با صدای زنگ در چشمانم را باز کردم نور افتاب تا وسط . حال و اوضاعم   نگاه کرد انقدر از درد گریه کردم تا از هوش رفتم

تا آن لحظه خوابیده باشم سرم به شدت درد می کرد همه اتفاقات شب گذشته پیش چشمانم زنده شد اتاق تابیده بود باورم نمی شد 

سرم را میان بالش بردم و قطره قطره اشک هایم را با بالشم .باورم نمی شد روزی بهترین پدر دنیا آنطور سنگدالنه مرا بزند

ب می گشتم تا بتوانم خود را از آن  منجالب بیرون بکشم هرروز میان مرداب دست و پا می زدم دنبال تکه ای چو.شریک شدم

احساس ضعف . سرم به شدت درد می کرد. در اثر گریه های زیاد چشمانم باد کرده بود.  اما، هر لحظه به قعر مرداب می رفتم

تبدیل شده بودم، با  می کردم اما میلی به غذا نداشتم نمی خواستم کسی را ببینم  در عرض یک روز به یک آدم افسرده و مشوش

کرختی از جایم برخاستم عجیب بود که هاجر تا به حال سراغم را نگرفته بود کنار پنجره  ایستادم هاجر  مشغول تمیز کردن 

غم بزرگی بر . محوطه حیاطمان بود  آهی عمیق  کشیدم که سینه ام را ماالمال  از غم  کرد  بغض سنگینی بر گلویم خنجرکشید



پدری که تا دیروز از گل نازک تر به تنها دخترش نمی گفت با بی رحمی دخترش را کتک می .  ته بودندروی قلبم گذاش

از . مادری که تا دیروز طاقت زخم کوچک ام  را نداشت نبود تا ببیند دخترکش میان آن چهار دیواری زنده است یا مرده.زد

همان جا کنار پنجره  نشستم و سرم را غریبانه  روی زانو . بودماز هجوم فکر های درهم سر درد گرفته . هردویشان دلگیر بودم

دیگر توانی برای گریه کردن  هم نداشتم میان یک سیاهی فرو رفته بودم ظلماتی جایی که هیچ نوری قادر به . هایم گذاشتم

با صدای پچ پچ . م افتاده بودحتی فکر او نیز از سر.  حس می کردم دیوار های خانه به رویم دهن کجی می کنند.عبوراز آن نبود

 پشت در آرام برخاستم و گوشم را نزدیک در  بردم

 «خانوم جان بیچاره از دیشب توی این اتاق خودشو حبس کرده، حتی نیومده چیزی بخوره می ترسم باز از حال بره»

 ری دارند لبخند محوی روی لب هایم  نشست باز به معرفت هاجر، پدر و مادرم که یادشان رفته بود دخت

 «هاجر جان یک کمی غذا ببر تو اتاقش اما نگو من گفتم »

 مادر هرچه باشد باز هم مادر است نمی تواند زجر فرزندش را ببیند 

غصه دار  شدم مگر چه خبطی کرده بودم که سزاوار  رفتار سردشان شده بودم مگر . سکوت پشت در خبر از رفتن آن ها داد

کسی نمی خواست بداند نمی شود بدون . اما کسی حالم را درک نمی کرد. وس  هیچ عالقه ای نداشتمغیر از این بود  که به سیر

 جایی نزدیک به آسمان شاید صدایم به خدا رسید. دلم جایی را می خواست که بتوانم غم هایم را فریاد کنم. عشق زندگی کرد

سینی  غذا را . سرم را بلند  کردم و با غم نگاهش کردم ضربه ای به در  خورد و کسی وارد  شد ندیده فهمیدم هاجر است  

گوشه ای  گذاشت  و کنارم  نشست و سرم را میان آغوشش  کشید من که منتظر بهانه ای بودم گریه هایم همچون سیالب طغیان  

 :کردند هاجر با نوازش هایش سعی کرد آرامم کند

  «خانوم تو رو خدا اینطور گریه نکنید دلم ریش می شه»

 :زار زدم ضجه هایم تمام اتاق را پر کرد

 .«هاجر، حالم بده، خسته ام چرا باهام اینجوری می کنند مگه چه بدی در حقشون کردم، جز اینکه هرچی گفتند گفتم چشم»

 :هاجر صورتم را میان دستانش گرفت  وبا انگشت شصت اشک هایم را پاک  کرد 

 «درست می شه دخترم خدا بزرگه »

 «واد بمیرم شاید قدرمو اینطور بیشتر بدونندلم می خ»

 نم اشک در چشمانش هویدا  شد

 «اینجوری نگو عزیزم پدر مادرت تو رو اندازه جونشون دوست دارن»

 :ناخوداگاه فریاد زدم جوری که گلویم به خس خس  افتاد

 «دروغه اونا منو دوست ندارند فقط فکر خودشونن»

 «اینجا چه خبره؟»

سالمی . ر چارچوب چشم به این معرکه دوخته بود اخم های پیشانی اش جای خود را همچنان خفظ کرده بودندآقاجان بود که د

 زمزمه کردم و رو به پنجره  ایستادم هاجر نگران نگاهی به من انداخت  و در جواب آقاجان گفت

 « کی اومدین آقا؟ االن سفره رو پهن می کنم»

 ر جوابش لبخند محوی  زدم قبل از رفتن دستی به سرم  کشید که د

 :آقا جان جلو آمد  و روبرویم  ایستاد

با اون ابرو ریزی دیشب این همه اولدوم بلدورما  برای چیه؟ تو خیالت اگه اعتصاب کنی من کوتاه میام؟ احمق نباش سیروس »

 «بهترین انتخابه تمام

 همان طور سربه زیر نگاه از قالی زیر پایم نگرفتم

 «اقاجونمعذرت می خوام »

 «دیگه نبینم اینطور داد بزنی»

 ...!«چشم»

لب پنجره  ایستادم و به دور دست ها . رفت  و من  را در اتاقک تنهاییم رها  کرد گلویم از شدت  فریاد های خاموشم  سوخت

اشتهایم را قلقلک بوی قیمه ای که هاجر آورده بود میان اتاق پیچیده بود؛  . چشم دوختم دلم برای زندگی آرامم تنگ شده بود

نگاهی به سینی انداختم هاجر مهربانم چند نوع سالد و ترشی به همراه دوغ و سبزی  در سینی گذاشته بود معده ام از .داد

گرسنگی مالش  رفت جلو رفتم و مقداری خورشت روی برنج ریختم بعد از چند قاشق عقب کشیدم با بلند شدن  صدای اذان از 

کشیده شد تقدیر این تشویش ها چی بود  سینی غذا را در دست گرفتم تا به آشپزخانه ببرم کسی در  مسجد نگاهم  سمت آسمان

آشپزخانه نبود به احتمال زیاد برای خوردن نهار رفته بودند سینی را آنجا  گذاشتم  و برای وضو کنار حوض رفتم رو به قبله 

 ضیه ختم به خیر شود روبروی پرودگارم  ایستادم و از ته دل تقاضا  کردم این ق

 «علی بذکر هللا تطمئن القلوب ای آرامش بخش قلب ها کمک کن تا بتوانم از پس این معادله سخت زندگی برآیم»

قطره اشکی از گوشه چشمم روی سجاده ام چکید چقدر به  درد و دل و خلوت با خدا نیاز داشتم همان جا کنار سجاده دراز  

یان جانمازم گذاشته بود مرا یاد جشن تکلیفم  انداخت روزی که عزیز جانمازی به یمن آن روز کشیدم عطر یاسی که مادربزگم م



گل برگ ها را میان . چه دور به نظر می رسید. برایم هدیه آورده بود و آن گل های یاس مادر بزرگ میان جانماز ترمه دوز

م برایش تنگ شده بود برای آن دست های مهربانی که دستم گرفتم عطرش زیر مشامم  پیچید و آرامشی در قلبم تزریق شد دل

مادرانه میان خرمن موهایم فرو می رفت و با حوصله برایم می بافت شاید اگر کنارم بود کسی نمی توانست مرا به زور متوسل 

شد و به خواب  کند آن هم برای ازدواج، ازدواجی که هیچ عشقی در البه الیش نیست  در میان افکار هایم چشمانم گرم خواب 

سرم را که بلند  کردم متوجه . رفتم  با صدای زمزمه هایی چشمانم را به سختی باز  کردم تنم به شدت خسته و خشک شده بود

یک آن فکر کردم  نکند در خواب مرده ام که حاال این چنین برایم گریه می . مادر جان  شدم که باالی سرم به گریه نشسته بود

 مادرم دوختم میان گریه هایش متوجه ام  شد با تعجب لب  زدم  کنند متحیر چشم به

 «چیزی شده مامان چرا گریه می کنی؟»

 :اشکش را با دست پاک  کرد و با اندوه  گفت

اومدم ببینم چیکار می کنی دیدم سر سجاده خوابت برده، دلم یک دفعه آتیش گرفت من چه مادریم که اینطور با یکی یه دونه ام »

 !«دم منو ببخش مادررفتار کر

 اشک هایم از حرفایش سر باز کرد خودم را در آغوش امنش  انداختم

 «گریه نکن قربونت برم تو بهترین مامان دنیایی»

 سرم را نوازش کرد و زیر گوشم زمزمه کرد

 «قربونت رولَه نازاِرم»

گرفت  برق اشک چشمانش را زیباتر کرده بود   میان اشک  خندیدم چه زود دعایم مستجاب شد مادرم با لبخند من گویی جان تازه

 :مادر جان از جایش بلند  شد و قبل از رفتن با مهربانی  گفت

آقاجونت ناراحته به خاطر اینکه دست روت بلند کرده می دونم عذاب می کشه، اینو منی می گم که چند ساله باهاش زندگی »

 «کردم  زود از کوره در می ره اما هیچی تو دلش نیست

 «می دونم مامان شب که اومد باهاش حرف می زنم»

لبخندی زد و از اتاق خارج  شد نفس عمیقی  کشیدم و با لبخند از جایم بلند  شدم خدا را شکر  کردم که  همه چی ختم به خیر شد  

بخند خدا را به رویم ل. فقط ماند  آقاجان که یک حسی بهم می گفت او هم شب همه چیز را می بخشد  به آسمان آبی لبخند  زدم

 .حس کردم

شب بعد از نماز مغرب به اتاق آقاجان رفتم در حال نماز خواندن بود محو نماز خواندنش  شدم چهره اش با آن عبا و کاله سفید 

ه رنگ نوارنی تر از روز های دیگرشده بود در دلم قربان صدقه اش رفتم آرام میان اتاقش قدم گذاشتم بلکه میان عبادت خالصان

 اش مزاحم نشوم  چند لحظه  ایستادم تا نمازش به پایان برسد  آهسته جلو رفتم و بر دستش بوسه زدم

 «آقاجون نگاتو ازم نگیر که بد می سوزم، خرابم نکن»

دستش را به سرعت از بین دستم بیرون  کشید و بالفاصله سرم را بین آغوشش  گرفت  آغوشی که بوی حمایت  داد حمایتی که 

آن آغوش راهیچ کجای نمی توانستم  مانندش پیدا کنم جایی که بی منت به رویم باز . تری نیاز داشت  در زندگی اش باشدهر دخ

 :می شد آقاجون بر پیشانی ام بوسه ای  زد

 «منو ببخش دخترم دست روت بلند کردم حاللم کن»

 با بغضی که سد گلویم شده بود میان چشمانش نگاه کردم 

 «جون اینجوری نگیدتو رو خدا آقا»

 : لبخندی روی لب هایش نقش  بست و پر مهر لب  زد

 «کی انقدر بزرگ شدی»

 « من در کنار شما بزرگ شدم»

 :سرش را پایین  انداخت گویی صحنه شب گذشته پیش چشمانش جان گرفت که نم اشک در چشمانش نمایان شد

 ....«دستم بشک»

 :نذاشتم حرفش را ادامه دهد

 «جون من خودتو ناراحت نکن! جونخدا نکنه آقا»

امروز وقتی صحبتاتو با هاجر شنیدم تنم لرزید با خودم گفتم حاج علی دست مریزاد این بود حرف قرآن و پیامبرت اینجوری »

 «خون به دل جیگر گوشت کردی که اینجوری از درد فریاد بزنه

 :شانه های مردانه اش که لرزید دل در سینه ام فرو ریخت

 «به همون قرآن، عذاب کشیدن شمارو که ببینم بیشتر عذاب می کشم تو رو » 

سرش را تکان داد و با غم به چشمانم نگاه کرد لبخند زدم تا مطمئن شود از سوی من هیچ ناراحتی وجود ندارد جواب لبخندم را 

رافش خلوت باشد هنگام بیرون داد قرآن پیش رویش را برداشت و بوسه ای بر رویش زد  می دانستم موقع قرآن دوست دارد اط

آمدن مادرم را دیدم که جلوی در  به انتظارم  ایستاده بود با دیدن صورت غرق اشکم و آرامش چهره ام  لبخندی روی لب هایش 

 :نقش بست چشمکی به رویش زدم خنده ملیحی  زد



 !«از دست تو دختر»

کرم ابریشم  پیله اش را می شکافتد و .  بود؛ پر از زندگی صبحی که پر از آرامش. صبح با اشتیاق و شعف چشمامو باز کردم

لبخند پر از انرژی ام روی لب هایم نقش بست .  بال می زند و همه از زیبایی اش شگفت زده می شوند درست شبیه آن روز من

ر سالم  دادم  که هر دو با و خیال نداشت از آن جا پر بکشد با انرژی به آشپزخانه  رفتم  و با هیجان خاصی به مادر جان و هاج

 .روی باز ازم استقبال کردند

هاجر نان های تازه را روی سفره  گذاشت که  بویش هوش از سرم برد مادرم همراه  چایی خوش عطرش نبات زعفرانی 

 گذاشت با نگاهم میان تاریکی  نگاهش زل  زدم  و تشکر کردم

 «نوش جانت دخترم بخور جون بگیری»

رویم زد و  چشمکی هم چاشنی اش کرد که دهانم باز ماند مادر جان که شاهد بود با دیدن قیافه من به هاجر هاجر لبخندی به 

بعد از صبحانه روی هر دو را بوسیدم و . اشاره ای کردو هر دو به یکباره زیر خنده  زدند هاجر هم فتنه ای بود ما خبر نداشتیم

ز به چشمانم زیبا بود درختان، پرندگان، حتی جاده و خیابان ها همگی رنگ برای رفتن به مدرسه آماده شدم آن روز همه چی

با دیدن . دیگر داشتند زندگی البه الیشان دیده می شد نفس عمیقی کشیدم  تا اندکی این آرامش را با این هوای خوب شریک شوم

 .فاطمه که به انتظارم ایستاده بود، لبخندی زدم و خودم را به او رساندم

 «دوستمسالم »

 «سالم شنگولی خبریه؟؟»

 گر چه تا مقصد مورد لطف فوش هایش قرار گرفتم. می خندم و گذاشتم اندکی میان خماری بماند

 «بگو دیگه نفله رسیدیم؟»

تمام جریان دو روز گذشته را برایش تعریف کردم دوست خوبم چقدر برایم دل سوزاند از آن همه خواهرانه هایش دلم پر کشید و 

 ی روی گونه های تپلش کاشتمبوسه ا

 «فدای تپل خودم بشم»

 چقد از اینکه چاق خطاب شود متنفر بود با عصبانیتی که گونه های تپلی اش قرمز می شد جیغ جیغ کنان بر سرم آوار شد 

 «دماغتو می گیرن جونش درمیاد. غلط کردی، من کجام چاقه پس مثل توه نی قلیون»

 خشمناکش بیرون کشیدمخنده کنان خود را از زیر نگاه 

 «خدایی این همه هیکلو کجا جا میدی؟»

 . جیغی کشید که حس کردم پرده های گوشم دریده شد

 «جغجغه بریم سر کالس دیر شد»

فاطمه با حالت قهر رویش را برگرداند و از آنجا دور شد این یعنی یک پرسه سختی پیش رو داشتم با هر ضرب و زور توانستم 

را به دست آورم بماند که چقد شرط و شروط برایم گذاشت تا قبول کرد آشتی کند بعد از اتمام مدرسه راه خانه دل یکدانه دوستم 

 .را در پیش گرفتیم در دنیای خنده و شادی هایمان غرق بودیم که با دیدنش  آن طرف خیابان لحظه ای قلبم ایستاد

ر رگ هایم به سرعت پمپاژ  شد گویا دنیا در آن ثانیه ایستاد  باور همان جا میخکوب  شدم آنچه را می دیدم باور نداشتم خون د

فاطمه که از ایستادن بی موقع و نگاه ماتم متحیر شده بود . نمی کردم بعد از سه ماه انتظار حاال او را به فاصله چند قدم می دیدم

 :رد نگاهم را دنبال کرد مجهوالنه پرسید

 «کیه نرگس؟ می شناسیش؟»

 «که تعریفشو کردم؟همون پسره »

چشمانش از تعجب باز ماند حق هم داشت من هم کم از او نداشتم یک لحظه  به یاد قولی که داد افتادم پوزخندی بر لبم نقش  

حتما کیس جدید یافته است، تا او را به هیچ و پوچ گرفتار کند در یک لحظه تمام وجودم را نفرت فرا گرفت باورم نمی شد  . بست

 وسیله ی تفریخ آن جوانک گستاخ شده باشم رو به فاطمه می گفتم که آن روز 

 !! «اون ور خیابون که رفتیم بدون اینکه به روی خودمون بیاریم از کنارش رد می شیم باشه»

 اوه که سر به هوا تر از این دختر ندیده بودم با سقلمه نسبتا. فاطمه که هنوز هم نگاهش معطوف به او بود سرش را تکان داد

 :محکمی که بر پهلویش زدم از جا پرید با خشم به طرفم برگشت

 «چرا رم می کنی؟ پهلوم سوراخ شد»

 چشمانم را در حدقه  چرخاندم و با کالفگی به چشمان پر از خشمش نگاه کردم

 «شنیدی چی گفتم؟»

ابان رفتیم او که گویا انتظار کسی را به تقلید حرکاتم را ادا کرد وای که به مرض دیوانگی رسیدن کم بود  آهسته به آن طرف خی

می کشید با دیدن ما در جای ایستاد اخمی ناخواسته بین ابرو هایم نشست اضطرابی که داشتم کم بود  سیخونک هایی که فاطمه بر 

 پیکر ناتوانم فرود می آورد به فوران گدازه های خشمم دامن  زد

 «وای نرگس داره میاد طرف ما»

حس  کردم قلبم میان دهانم می زد گرمایی که از بدنم . ا باال  گرفتم حق با او بود، داشت این سمت می آمدبا حرف  نرگس سرم ر



 این دیگر چه مرضی بود بر جانم افتاد .  منعکس می شد، را به خوبی حس می کردم

اد مصرانه نگاه به کف پیاده رو از آن بود که گفتم به روی خود نیاوریم جلویم ایست. هر دو بر جای ایستادیم«سالمش » باصدای

 .دوخته بودم  فاطمه آرام جواب سالمش را داد

 « تف به روی نامردت»  

 :با سقلمه فاطمه اخمم را بیشتردر هم کردم و رو به جوان توپیدم.این را آرام و زیر لب زمزمه کردم

 «نیست فکر نمیکنید جلوی دوتا خانوم محترم گرفتن اونم توی خیابون کار شایسته ای»

 : لبخند جذابی زد که دلم پروانه ای شد و به هوا رفت

 «من قصد جسارت نداشتم خانوم»

 .بدون اینکه به نوای قلبم توجه کنم دست فاطمه را که نقش مترسک را  ایفا می کرد گرفتم و از کنارش رد شدم 

 «تو رو خدا جان عزیزت صبر کن باهات حرف دارم»

 گستاخ تر از او به عمرم ندیدم با اعصبانیت رو به او  کردم

 «من با کسی کاری ندارم »

 «گفتم جان عزیزت »

 :ایستادم و با حرص رو به فاطمه گفتم 

 «صبر کن ببینم حرف حساب این آقا چیه »

 فاطمه بدون حرفی با کمی فاصله کنار ایستاد  بدون انعطاف و نرمشی در جایم ایستادم 

 «می شنوم؟»

 در میان حرکاتش بخوانمکالفگی را میتوانستم  

 «اینجا نمی شه حرفام طوالنیه»

 با استهزا سر تا پایش را رصد کردم

 «کجا بریم خوش بگذره هوم؟»

 :دستش را میان انبوه موهای خوش حالتش برد دلم از این حالتش لرزید اما به روی خود نیاوردم

 !«خواهش می کنم نرگس»

 او حتی اسم من را هم می دانست اما چطور؟ کیش و مات شدم متحیر به چشمانش نگاه کردم

 «میشه بریم تو اون  پارک بشینیم تا من بتونم حرف بزنم»

 مردد بین رفتن و ماندن  و جدال بین عقل و قلبم  باالخره قلبم حکمیت داد 

 «خوب کجا بریم؟»

از نگاهم  کرد سرش را با تردید تکان گویا میان چشمانش چلچراغ روشن کردن که لبخندش تا بنا گوش باز شد فاطمه با دهان ب

مسیر پارک آن ور چهار راه را .داد نمی خواستم منصرف شوم باید می رفتم باید می فهمیدم نتیجه  آن همه انتظار چه شده است

 نشان داد

 .«من جلوتر می رم اونجا نزدیک آبشار پشت به درختا، دید نداره شما بعد از من بیاید»

 ه که از فشار استرس به بخت ناخن های بخت برگشته اش افتاده بود انداختمنگاه گذرایی به فاطم

 «باشه شما برو منم میام»

 با رفتنش رو به فاطمه کردم 

 «همین جا بمون من زود برمی گردم »

 «نرگس تو که اونو نمی شناسی»

 «نگران من نباش عزیزم تو پارک که نمی تونه بالیی سرم بیاره»

داد و همان جا  ماند با هرقدم تپش قلبم بیشتر و بیشتر می شد دیدمش که روی نیمکت  به انتظارم نشسته   با نگرانی سری تکان

با  دیدنم از جا برخاست خیرگی اش از آن فاصله قلبم را به تالطم وا می داشت چه در آن چشم ها داشت  که اینگونه قلبم را .بود

چه زیبا . د آن مغناطیس نگاهش به شعله می کشید تمام حس های دخترانه ام رانشانه می گرفت و شورشی میان دلم ایجاد می کر

حسی داشتم گویی میان دشتی پر گل قدم می زدم  و عطر های خوش بو دشت پر گل  را میان ریه هایم می کشیدم روبه رویش  

 ایستادم با شرم سر به زیر  انداختم

 !«بشین»

 .عش کرده بود اما حس شیرینی بود،  که دوست نداشتم هیچگاه از بین برودنمی دانم چه حسی بودکه آن طور مرا مطی

اسمم فرهاده تو خانواده با وضع مالی می شه گفت عالی زندگی می کنم پدرم تو نظامه و به شدت جدی، اون خلق نظامیش تو »

چی شد که سه ماه خبری نشد،  خونه هم دست به گریبان ماهم شده، می رم سر اصل مطلب شاید با خودت بگی قول اون روزم

مشکلی واسم پیش اومد که اگه وقتش بشه برات تعریف می کنم، اصل مطلب من حاالست می خوام یه مدت همدیگرو بیش تر 

 «بشناسیم، مطمئن باش قصدم خیره 



شنهادش به شدت جا نا باور به نیم رخش نگاه کردم نگاهی که با اندکی اخم معطوف زمین بود و به طور جدی حرف می زد از پی

، نه حتی فکرش هم .وای که اگر حاج بابایم می فهمید دیگر در آن خانه جایی نداشت!!!خوردم او از من چه می خواست؟ دوستی

 غلط بود به تندی از جا برخاستم 

 «بهتره بحث رو همین جا تموم کنیم»

 :که در دلم تشویش ایجاد می کرد گفتیک تای ابرویش را باال برد و با آن لبخند جذابش . روبه رویم ایستاد

 «می دونم اینجور رابطه های پنهانی قبحه ولی باور کن من ازت خوشم اومده، دوست ندارم از دستت بدم»

 لب زیرینم را  گزیدم چه اعتراف شیرینی  او هم همان حسی را داشت که من به او داشتم

 «باید فکر کنم»

 چشمانم زل  زد وای که اگر همان طور نگاهم می کرد  همان جا از شرم پس می افتادمخنده کوتاهی  کرد و با نگاه خاصی به 

 «تا هر وقت که می خوای فکر کن شما خانوم، چه شیرینه بفهمی همچین بانوی زیبایی بهت فکر کنه»

 خون با تمام وجود به صورتم سرازیر شد با دیدن صورت غرق خجالتم خنده بلندی سر داد

مام حرکاتم را زیر نظر داشت و این کمی مرا معذب می کرد  نگاهش مانند شعله های آتش سمت من زبانه می با نگاه خاصی ت

کشید و قلبم را از حرارتش گرم می کرد وقت را تلف نکردم زیادی آنجا نشسته بودم و این مصادف  شد با غر غرهای فاطمه بر 

فاطمه هر چه کرد ذره ای درباره ی پیشنهاد فرهاد سخنی نگفتم   سر من بی نوا پیشنهادش وسوسه ای بر سرم انداخته بود

چه اسم زیبایی اسمش مرا یاد همان فرهاد کوه کن می انداخت  همانی که بار ها داستان دلدادگی اش را خواندیم همانی که !فرهاد

حرف کشیدن از من بی حاصل  از عشق شیرینش  به کوه زد و در راهش جان داد فاطمه که سکوت من را و تالش خود را برای

 :دید دمق بقیه راه را همراهم ادامه داد آهی کشیدم و رو به فاطمه که بدون حرف در کنارم می آمد گفتم

 «فاطمه به نظر عشق چطور حسیه؟»

 :فاطمه که از سوالم کمی جا خورده بود گفت

 «چطور مگه؟»

 «اص بهش دارمچرا حس می کنم یه جور دیگه فرهاد رو دوست دارم یه کشش خ»

من یه نوع استرس پیدا . دیوانه تو هیچ اونو نمی شناسی چطور فهمیدی دوستش داری نرگس»متعجب به حرف هایم گوش  داد 

 «یه جوریه. می کنم بهش

 از حرفش خنده کوتاهی  به لب هایم  آمد فاطمه همیشه همین طور بود همیشه خدا به همه مشکوک میشد 

 «آدمهآدم خوار که نیست اونم »

 «اصال بگو ببینم چی بهت گفته که از اون وقت فکرت درگیره»

فکرم به چند ساعت پیش کنار فرهاد برگشت وقتی با آن چشمان جادویی اش به من زل زد و حرف از خواستنم  زد و پیشنهادی 

 که اگر فاطمه میشنید قطع به یقین شاخ در می آورد

 «همدگرو بشناسیم بعد با خانواده جلو می آدگفت تا چند روزی پنهانی رفت و آمد کنیم »

 :فاطمه  ایستاد به طرفش برگشتم با آن چشمایی که از فشار باز شدن هر آن فکر می کردم بیرون بزند گفت

 «خاک تو سرت کنن حتما تو هم با سر رفتی تو دیگ حلیم »

 : جلو رفتم و دستش را کشیدم کالفه لب زدم

 «نه بابا گفتم باید فکر کنم»

 فاطمه با خشم به طرفم برگشت

 «همون جا باید می زدی تو دهنش این پیشنهاد شرم آور چیه؟! دیوانه گفتی فکر کنم»

 لبخندی به رویش پاشیدم تا کمی موضعش پایین بیاید 

 .«فاطمه جان تو از چی نگرانی من می تونم از پس خودم بر بیام فرهاد حرفاش بوی صداقت می داد»

 «مشامت تیز شده که بوی صداقتم میفهمی از کی انقدر...هه»

 «مسخره نکن جدی می گم چشم ها هیچوقت به آدما دروغ نمی گن»

در .نگران چشم به من دوخت فاطمه بهترین خواهر دنیا برایم بود نگرانی هایش برایم شئ ارزشمندی بود که قیمت گذار نبود

اصله دستی برایش تکان دادم و میان خانه رفتم فکرم حول و هوش حیاط هاجر مشغول رسیدگی به گل ها و درختان بود  از آن ف

حرف های فرهاد می چرخید  اگر آقاجان می فهمید چه؟ آن وقت بود که دیگر حتی اسمم را به زبان نخواهد آورد وای مادر جان 

رد مگر در مواقع ضروری  را بگو  همیشه اعتقاد داشت دختر به غیر از پدر و برادرش حق صحبت با هیچ گونه جنس مذکر ندا

 :بعد از تعویض لباس به آشپز رفتم مادرم با دیدنم لبخندی زد

 «خسته نباشی مادر»

 گونه های نرمش را بوسیدم

 «سالم مادرجان درمونده نباشی نهار چی داریم»

 همان طور که آش را هم می زد گفت



 «آش شوربا آقاجانت هوس کرد گفتم  بپزم »

 زدم  لبخندی به روی مهربانش

 «خوش به حال آقاجان که همسرش هواشو داره، مامان؟»

 مالقه را کمی از آش پر کرد و مزه اش را چشید در همان بین جوابم را داد

 «جان مادر»

 :دستم را زیر چانه گذاشتم و گفتم

 «چطوری با آقاجان آشنا شدی»

 لحظه ای به فکر رفت و به سمت من بر  گرشت

ه ننه بلقیس پا پیش گذاشت، پدرمم که دید خانواده خوبی هستن راضی به وصلت شد حاال برای چی می همسایه بودیم خدا بیامرز»

 «پرسی؟

 لب هایم را هاللی کردم 

 «همینطوری پرسیدم، پس هیچ عالقه ای قبلش نبود»

 .مادرم نمکی خندید و  دستش را به نشانه برو بابایی تکان داد

 «عد از ازدواج به دست می آد دخترمبه حق چیزای نشنیده، عشق و عالقه ب»

چهره فرهاد میان ذهنم نقش می بست ،  چشمانی که بر احساساتم نفوذ زیادی  داشت کسی که با ابراز عالقه اش تا آسمان ها 

پرواز می کردم و در رویاهایم مدام تکرار می شد یعنی می  شود زمانی زن خانه ای باشم که مردش فرهاد باشد، زمانی که 

ه از بیرون می آید و من با روی باز عاشقانه به استقبالش بروم او خسته بنشیند و من  چایی با عشق برایش دم می کنم و خست

با ضربه مادرم از جای پریدم دست به کمر با مالقه در دستش باالی سرم ایستاده بود و با . عطرعشقمان خانه را پر می کند

 چشمان ریز بین رصدم می کرد

 «ر می کنی که نیش تا نیش دهنت بازهبه چی فک»

چشمانم از ترس  گرد  شد آب دهانم را با صدا قورت  دادم مادرم با مالقه بر سرم ضربه ای دیگر وارد   کرد که فریادم به هوا 

 رفت 

 «بگو ببینم به چی لبخند ژکوند می زنی، چرا مثل وزغ زل زدی به من»

 .متعجب از واکنشش دهانم باز ماند 

 «امانوا م»

 « یامان پاشو سفره پهن کن االن بابات می آد»

 :مستاصل از جایم بلند شدم و غرغر کنان سفره را پهن  کردم مادرجان که شاهد غرغر های زیر لبی ام بود اعتراض کنان گفت

 «خوبه خوبه وقت شوهرته »

آمدن آقاجان لبخند زنان جلو رفتم و کتش را  پوف کالفه ای  کشیدم و سکوت اختیار  کردم آن روز هم رو روزشانس من نبود  با

 .از دستش گرفتم

 «سالم آقاجان خسته نباشی»

 :لبخندم را پاسخ داد و در حالی که آستین هایش را تا آرنج باال می داد پرسید

 «مادرت کجاست»

 « دارن با هاجر آشو می کشن منم سفره پهن کردم تا شما دستتو بشوری آشم می آرن»

داد و به حیاط رفت  کنار هم نهار را صرف کردیم بعد از نهار به اتاقم رفتم تک به تک  حرف های فرهاد میان  سرش را تکان 

انقدر در ذهنم فکر .دودل شده بودم از یک طرف ترس از دست دادن فرهاد و از طرف دیگر اعتماد آقاجانم. ذهنم جوالن  دادند

با خود گفتم مگر چه می شد او که مرا دوست . انه ی ترکیدن نزدیک استهای مختلف جوالن داد که  حس کردم مغزم به آست

 .داشت نیتش نیز خیر بود، نمی توانستم از دستش بدهم بر فرض دو ماهی همین منوال پیش می رویم بعدش خدا بزرگ است

مادر . ش را زیر نظر گرفتمکنارش نشستم و حرکات. مادر جان مشغول نخ کردن سوزن بود، تا درز لباس آقاجان را بدوزد،بدوزد

جان نیم نگاهی به من انداخت و ادامه دوخت و دوز را ادامه داد آن دقتی که روی دوخت یک درز داشت اگر من روی درس 

 :هایم داشتم باشم دکتری که هیچ، پرفسوری روی شاخم بود مادرم که گویا از زل زدن من کالفه شده بود با تشر گفت

 «به من؟ چته مثه زامبی زل زدی»

 از صورت حرص زده اش خندیدم و با لبخند جوابش را دادم

 «خوب خوشگلی دیگه چیکار کنم منم که ندید بدید»

 از تعریف و تمجیدم  خوشش  آمد که با هیجان جواب داد

 «االنم ذو نبین ها جوونیام خواستگار میومد برام از این جا تا اونجا»

 :با لودگی گفتم .و با دستش مسافت زیادی را نشان داد 

 «پس شانس آقاجون زده»



 ابروهایش را باال برد

 «چجورم زده»

 :خنده بلندی سر داد  مادر من هم عجوبه ای بود هاجر نیز به جمعمان پیوست با استفهام پرسید

 «چه خبره؟»

 مادر لبخندی  زد و همزمان به کار دوخت و دوزش ادامه داد

 «گفتم هیچی داشتم از جوونیام واسه نرگس می»

 هاجر که گویی چیز جدیدی شنیده بود  با اشتیاق زیاد چشم به مادرجان دوخت

 «آره جونم واستون بگه به حاالم نگاه نکنید از زوار در رفتم، انقدر خاطرخواه زیاد داشتم»

 هاجر هیجان زده خندید

 «وای جدی می گی خانوم»

 :زد همزمان جواب هاجر را داد مادر جان اضافه نخش را با دندان گرفت و سر دوخت را گره

 «آره یکیش اکبر اقا پسر ننه نصرت»

 :از تعجب کم مانده بود دوتا شاخ روی سرم ظاهر شود هاجر که در میان ذهنش دنبال فردی به اسم اکبر اقا میگشت گفت

 «کدوم اکبر آقا منظورتونه؟»

 « ای بابا اکبر آقا دیگه»

 :با هیجان داد زدم

 «وری رو میگی؟نکنه اکبر آقا تیم»

 ....«آ بارکال:»مادر جان لبخند زنان گفت

 :گویا خنده دار ترین لطیفه را شنیده باشم چنان به خنده افتادم که هاجر و مادر جان در جا پریدند، بریده بریده گفتم

 ...«ته استکانی می زنه... عینک.... که... همون»

مادرم سر جایم نشستم و سر به زیر لب زیرینم را به دندان گرفتم تا مانع  با دیدن اخم. از فشار خنده روی زمین دراز کش  شدم

 خنده ام شوم

 «به چی میخندی؟»

 «آدم نیستی برات خاطره تعریف کنند:» سرفه ای کردم تا از آن حالت خارج شوم پشت چشمی نازک کرد و گفت

 :هیکل تپلش را در آغوش کشیدم و گفتم

 « ای من قربون دل نازکت»

 :که هنوز در حل معادله اکبر آقا بود دوباره پرسیدهاجر 

 «خانوم من اکبر آقا رو دیدم؟»

 !«نه هاجر جان ندیدی»

 شانه اش را باال انداخت و یکدفعه دادی زد که منو مادر جان با چشمان گرد شده نگاهش کردیم

 «راستی خانومی  اومد دره خونه از نرگس پرسید چقدم که خوش برو رو و شیک بود»

 .مادر جان اخمی روی چهره نشاند و با دقت به هاجر نگاه کرد

 «نگفت کی بود؟چرا نیومد داخل؟»

هاجر شانه اش را به معنای ندانستن باال می .خون با سرعت به صورتم  دوید سرم را به زیر انداختم  ولوله ای در دلم ایجاد شد

 :انداخت

 «ف کنیم ان شاهلل خدمت می رسیمفقط آدرس آقا رو گرفت گفت اول از حاجی کسب تکلی»

 «خدایا نکند این هم بالیی شود و بر سرم آوار شود»نگران زیر لب گفتم 

ترسیدم این هم سیروس دیگر شود با خودم که دروغ نداشتم تا وقتی کسی به نام فرهاد ذهنم را به خود مشغول کرده بود، دیگر  

را فیصله دادم باید خبر می دادم پیشنهادش را قبول کرده ام با دردی که  کاش  می دیدمش  باید قضیه. مردی به چشمم نمی آمد

 :در بازویم احساس کردم از فکر بیرون آمدم با اخم به دست رنج مادرم نگاه کردم

 !«چرا نیشگون می گیری مامان»

 با اخم سر تا پایم را نگاه مکرد

 «چرا هرچی صدات می کنم جواب نمیدی؟»

 :ادم و در جواب مادرم گفتمجای نیشگون را مالش د

 «نیشگون گرفتنت چیه آخه جاش کبود شد»

 :مادرجان دستش را در هوا تکانی داد و روبه هاجر گفت

 «برو مغازه آقا رسول چند کیلو میوه بخر شاید امشب پاشدن اومدن»

 با دردم درگیر بودم هاجر چشمی گفت و از جا بلند  شد با رفتن هاجر مادر جان نیم نگاهی به من کرد که هنوز هم



 «مثه قزمیت نشین اونجا پاشو دستی به خونه بکش»

 «چرا انقد به منه بی نوا ظلم میکنی:»چشمانم را درشت کردم و غر غر کنان مگفتم

شب بعد از شام آقا جان . مادر جان چپ چپ نگاهی به سمتم انداخت که حساب کار دستم آمد و برای انجام دستورش به پا خواستم

 :نگاهی به من  کرد  و روبه مادر جان گفتنیم 

 .«همسر خدا بیامرز قادر امروز اومد حجره،نرگسو برا پسرش خاستگاری کرد» 

 :مادرم که گویی بهترین خبر دنیا را برایش آوردند گفت

 «هاجر گفت یه خانوم اومده آدرس شمارو گرفته واسه امره خیر»

آقا جان تسبیحش را یک دور در دستش چرخاند و در جواب .واستگار جدید را بدانممانند مترسک همانجا نشسته بودم تا عاقبت خ

 :مادرم گفت

 «پسره دکتره،تازه هم از فرنگ برگشته»

در چشم مادرم برق تحسین را دیدم ولی شرمنده اش که نمیتوانستم  همچین داماد خوبی را تقدیمش کنم  پریشان رو به آقاجان  

 .کردم

 «زن این آقا بشم آقاجون من نمیخوام»

 :اخمی که در صورتش نمایان  شد خون در میان رگ هایم یخ بست مادرم بالفاصله خودش را مداخله کرد و با خشم گفت

 «دختر هم که از وقتش بگذره کسی سراغشو نمیگیره...عزیزم دیگه موقع ازدواجته... چی چی رو نمیخوام»

 :م گفتمظلومانه به هردویشان نگاه کردم عاقبت آقاجان

 «بزار بیان هم دیگر رو ببینید اگه نخواستی ردش کن بره»

باورم نشد باهیجان بلند شدم و رویش را  بوسیدم مادرم اعتراض کنان به آقاجان نگاه  کرد ولی حرفی نزد آقا جان که به اتاقش 

 رفت نیشگونی از پایم گرفت که دادم کل خانه را پر  کرد

 «خوبی چرا ردش میکنی؟جون مرگ شده خاستگار به این »

 !«چون نمیخوام ازدواج کنم»

 :دستش را باال  آورد و ضربه ی آرامی بر  سرم  زد

 «لیاقت نداری که تو رو باید داد به فری  ابرو خفن»

فری ابرو خفن یک پسر الابالیی بود که ابروهایش  پهن و پر پشت بودند به طوری که  پهنی ابروهایش چشمانش را  ریز نشان 

 داد و همچنین  کسی از مزاحمت هایش در امان نبود می

 «چی شد باالخره؟:»هاجر  در کنارمان نشست و  گفت

 :مادرم غرغرکنان رو به هاجر گفت

 «هیچی هاجر جان خمره رو حاضر کن میخوایم ترشی بندازیم»

 :مادر با تعجب پرسید . هاجر بخت برگشته و از همه جا بی خبر بلند شد

 «کجا؟»

 :اهی سمتمان انداخت و گفتهاجر نگ

 «برم خمره حاضر کنم دیگه»

وای که از دست این زن و سادگی هایش همین سادگیش او را برایمان دوست داشتی کرده بود منو مادر جان همزمان به خنده 

 :افتادیم هاجر متعجب از خنده های ما پرسید

 «چی شده؟»

 :مادرم با خنده رو به هاجر گفت

 «نظورم نرگسه میگه نمی خوام ازدواج کنمخدا نکشتت هاجر م»

هاجر  همانگونه گنگ به منو مادر جان نگاه  کرد عاقبت دستش را گرفتم و کنار خود نشاندم با لبخند به صورت مظلومش نگاه 

ه در هاجر زنی خودساخته و متمکنی بود زنی که با وجود اینکه همسرش را در اثر بیماری از دست داده بود،اما هیچگا. کردم

برابر مشکالتش کمر خم نکرد، آقاجانم وقتی اوضاع و احوالش را دید، خواست به خانه  ما بیاید و در امور خانه کمک حال 

 او نیز قبول کرد و از آن وقت در خانه ما ماندگار شد. مادرم باشد

 «خانوم چرا اینجوری نگام می کنید»

 :فتقبل از اینکه جوابی دهم مادرم پیش دستی  کرد و گ

 «بچم خل شده  امروز هی زل می زنه یه جا هی لبخند ژکوند می زنه»

 :هاجر نگران دستی بر پیشانی ام گذاشت و گفت

 «راست می گی خانوم جان نکنه جنی شده؟»

مادر جان از حرف هاجر ترسیده . هاج و واج به هر دو نگاه  کردم خدا به خیر بگذراند با این تجویز های مادر جان و هاجر

 :فتگ



 «راست می گی هاجر؟»

 :هاجر همانطور که  نگاه  از چهره متعجب من برنمی داشت در جواب مادرم گفت

 «ها خانوم من یکی رو میشناختم جنی شد به سال نکشید از دیوانگی زیاد جان داد»

 بر پیشانی ام کوفتم و پریشان هر دو را نگاه کردم

 « تمومش کنید من می رم بخوابم من جنی نشدم، حالمم خیلی خوبه خواهش می کنم»

گاهی اوقات از افکار خرفات هایشان به مرز دیوانگی می رسیدم شب کنار پنجره به . مادر جان و هاجر  به رفتنم چشم دوختند

ستارگان چشم دوختم همیشه آرامش شب را می پسندیدم حس کردم  فردا روز سرنوشت سازی  باید باشد اگر بیاید چگونه بگویم 

به آسمان چشم دوختم نگاه خدا را حس کردم می دانستم از آن باال حواسش به همه چیز هست در آن . هادش را قبول کردمپیشن

می خواهم در سرمای نبودت روی شانه ام بی اندازم تا خیالت دلم را »خلوت شب میان کنج اتاق، رویایی بافتم از جنس عشق 

ه خواب شیرین رفتم صبح خروس خوان از جا بلند شدم بعد از صبحانه با ذکر تشکم را  پهن کردم و با رویایش ب« گرم کند

 خودم را بهش رساندم. فاطمه سر جای همیشگی به انتظارم ایستاده بود. صلوات از خانه بیرون رفتم

 «سالم»

 «سالم چیکار کردی؟»

 مصمم به نگاهش چشم دوختم

 «دعا کن ببینمش،»

 «نرگس داری چیکار می کنی»چشمانش گرد  شد

 «من دوسش دارم فاطمه، اینطور که دیروز گفت اونم دوستم داره»

 «حرف زدن راحته اگه دوست داره بیاد جلو»عصبی سرم فریاد  زد

 از دادش جا خوردم نفهمیدم ان همه خشم و نگرانی اش برای چه بود

 «من نمیفهمم این همه نگرانی از چیه»

 «یخوام از دستت بدممی ترسم نرگس نم»جلوآمد و دستانم را گرفت

 «قرار نیست از دست بدی»لبخندی میان صورتم نقش می بست 

 «مواظب خودت باش خواهری»خودش را در آغوشم انداخت و زیر گوشم زمزمه  کرد 

 !«هستم»

هرچه به تعطیلی کالسمان نزدیک تر می شد دلهره من نیز بیشترو بیشتر می شد  چشمان . بقیه راه را در سکوت طی کردیم

با صدای زنگ از جا پریدم و هراسان چشم به نرگس که کمتر از من نداشت دوختم  دستم . نگران فاطمه هم که نور علی نور بود

را میان دستش فشرد آخر از همه از مدرسه خارج شدیم هرچه جلوتر  رفتیم اثری از فرهاد نبود فاطمه گویی کمی آسوده شد که 

ما دلگیرشدم  نیامده بود با چشمانی که نیش اشک در آن ها خودنمایی می کرد به فاطمه نفس حبس شده اش را آزاد کرد  من ا

 !«نیومده»نگاه کردم 

 «اگه اون طور که میگی دوست داره هیچوقت عقب نمیکشه:»فاطمه لبخند زد و با مهربانی گفت

 «دنبال کسی می گردین؟»

فاطمه با تعجب به . دیوار می کوبید، جنجالی در دلم برپا کرده بودندای قلبم که از شنیدن صدایش خود را به در و . خودش بود

 .همین  طنین صدایش بود که زندگی را از من گرفته بود.عقب برگشت من اما قادرنبودم  حرکتی کنم

 !«نمی خوای به یه نگاه ما رو مهمون کنی نرگس خانوم»

آرام به طرفش برگشتم صورت جذابش به لبخند پر مهری . شدناک اوت  شدم مگر دنیا قشنگ تر از آن لحظه ام می توانست با

نگاهم رنگ شرمساری گرفت سر به زیر  انداختم فاطمه با ! مزین شد تو مجون باش قول می دهم لیلی تر از لیلی شوم برایت

 اجازه زیر لبی  گفت و آرام زیر گوشم زمزمه  کرد

 «منتظرت می مونم زیاد لفتش نده»

 :ادم بعد از رفتنش فرهاد گفتبا تکان  سر جواب د

 «زبونتو موش خورده خانوم، دیروز که می خواستی ما رو درسته قورت بدی»

 لب  گزیدم و آهسته لب  زدم

 «سالم»

 :خنده کوتاهی  کرد و جوابم را  داد

 «به روی ماهت، بریم اون طرف تو پارک می خوام ببینم شاهدخت  ما رو به غالمی قبول می کنه؟»

 ی روی لبانم نقش  بست که از نگاهش دور نماندلبخند محو

 «پس با وجود این لبخند باید امید وار باشم هوم؟»

چیزی گفتم  و به سمت پاک روانه شدم میان دلم شور و شوقی ایجاد شده بود که هر آن خیال می کردمبال در می آورم و به 

که برق خاصی می زد و مرا تا فلک می برد به نیم رخم چشم  آسمان می روم در جای دیروز نشستیم  فرهاد با آن نگاه گیرایش



 :دوخته بود زیر نگاهش هزاران هزار بار رنگ به رنگ  شدم ولی او دست بردار نبود نفسم را بیرون  دادم و گفتم

 « راستش دیروز که گفتین یه رابطه پنهانی داشته باشیم خیلی بهم برخورد»

 فرهاد دستی بین موهایش  برد 

چطوری بگم پدرم راضی ! ر کن خودم هم راضی نیستم به این جور رابطه؟ ولی تا بخوام خانوادمو راضی کنم وقت می برهباو»

 «به وصلت به غیر از اعضای فامیل نیست، می ترسم اگه دست دست کنم از دست بدمت

رنگ صورتی بچگی هایم که  جمله اش عجیب برایم مورد اهمیت بود درست شبیه به همان. کامم از این حرفش شیرین شد

 .هیچگاه برایم تکراری نمی شد

 ...«راستش دیروز یکی اومد منو از آقاجونم خواستگاری کرد»

 مانع از ادامه حرفم  شد و با اعصبانیت بلند  شد

 «غلط کرد خواستگاری کرد، تو مال منی نرگس نمی زارم از دستم بری فهمیدی؟»

 به صورتم نگاه کرد اخمی که دلم را گوارا  کرد  زبان در میان دهانم قفل  شد با اخم

 !«از این به بعد بگو من برای فرهاد سپهری ام فهمیدی جانم»  

 :با نازی که ناخواسته در صدایم  آمد گفتم

 «ولی من هنوز پیشنهادت رو قبول نکردم»

 :لبخند کجی  زد و گفت

 «شی، از من نمی تونی جدا بشیچه قبول کنی چه نکنی، چه دوستم داشته باشی چه نداشته با»

 .تمام دنیا را بدهند به یک تار مویت نمی دهم می مانم برایت تا آخرین لحظه از عمرم

 ...«راستش...خوب منم از روز اولی که شما رو دیدم»

 کردم  چقدر کلمه دوست داشتن را به زبان آوردن کار دشواری می توانست باشد چشمانم را بستم و کلمات را به تندی ادا

 !!!!«دوستت دارم»

چشمانی که زندگی ام شده . چشمانم را که باز  کردم قفل چشمانش شدم برق خوشحالی را در پی  چشم هایش می توانستم ببینم

 .بودند

 «ما نوکر شما هم هستیم دربست»

اشد که آن را در لبخندش  با این حرف دلم همچون قاصدکی در دست باد رقصان به هوا رفت فکر نمی کردم دنیا انقدر کوچک ب

 . نمی توانم چه در وجودش داشت که اینگونه واله و شیدایش شدم. بتوانم ببینم

 «چه تضمینی هست که حرفاتونو باور کنم»

 :چهره اش جدی شد  به چشمانم زل زد

 !«تو بگو بمیر نامردم اگه نمیرم»

 حسی تلخ میان دلم رخنه  کرد. اخمی از حرفش به چهره ام  نشست

 «خواهش می کنم دیگه این حرف رو نزنید»

 :خنده جذابش بلند شد و  برق جاذبه نگاهش قلبم را لرزاند

 «چشم خانوم»

لبخندی به رویش زدم که جوابم را زیبا تر  داد لبخند هایش دلم را چون قاصدک به پرواز در می آورد کنارش آرامش عجیبی 

با یادآوری  .ها در کنار مادرش قدم بر میداشت بدون آنکه از هیچ آسیبی بهراسدداشتم مثال کودک  خردسالی که در میان خیابان 

 :فاطمه چشمانم گرد می شد  فرهاد از حرکتم متعجب شد

 «چی شد؟»

 ضربه ای بر گونه ام  زدم و با دستپاچگی بلند شدم 

 «وای دیرم شد باید برم»

 .گر کمی بیشتر می ماندم با این لبخند ها جان به جان آفرین می گفتملبخند مهربانی زد که کم مانده بود  همان جا مدهوش  شوم ا

 «دوست ندارم ازت خدافظی کنم»

 شرمسار سرم را زیر  انداختم دل من هم مانند او طاقت دل کندن نداشت

 «باید برم»

 :سرش را تکان  داد و با چشمان خیره به  من گفت

 «به امید دیدار»

 «به امید دیدار»داشتم  مانند خودش لب  زدم    لبخند م زدم و عقب عقب قدم بر

پشتم را  کردم و آهسته به راهم ادامه  دادم میان راه با شنیدن نامم توسط فرهاد به سویش برگشتم فریادی زد که چشمانم از  

 شگفتی باز  ماند

 «یادت نره دوست دارم»



 می شد خنده نمکینی  زدم و زیر لب زمزمه  کردمبا ترس به اطرافم نگاه  کردم از شانس خوش کسی در اطراف دیده ن

 «دیوونه من»

 :به قدم هایم سرعت بخشیدم و به فاطمه  رسیدم از نگاه شاکی اش دستم را باال م بردم و با لودگی گفتم

 «سرورم منو عفو بفرما»

بود دستش را از پشت  کشیدم و با سری به تاسف تکان داد  و بدون کلمه ای به راه  افتاد اوضاع قاراش میش تر از آن حرف ها 

 ناراحتی نگاه به چشمان ملوسش کردم

 «فاطمه خواهش میکنم ببین من حالم خوبه»

 حرصی جلو  آمد و در رویم  غرید

 ...«حالیته داری چیکار می کنی دو ساعته با یک پسر غریبه رفتی توی پارک خلوت»

 برگشت تا راهش را برود راهش را سد  کردم حرفش را قطع کرد و با تاسفی که از چشمانش  پیدا بود 

فرهاد دوستم داره فاطمه، اینو چشماش میگه، فقط تا وقتی پدرش راضی با ازدواجمون بشه مجبوریم اینطوری رفت و آمد »

 «کنیم

 «امید وارم»نا مطمئن لب زد

جلوی درب  با انرژی داخل شدم و با  .لبخند اطمینان بخشی زدم و دستش را گرفتم  و بقیه راه را دست در دست هم طی کردیم

 صدای بلند فریاد  زدم

 «سالم اهل خونه کسی خونه نیست »

 «سالم به دختر عموی عزیزم»

 «تو اینجا چیکار می کنی؟»حس انزجار تنم را مور مور کرد با تنفر به طرفش برگشتم 

 مرموز جلو آمد که یک قدم عقب رفتم از واکنشم پوزخندی  زد 

 «موم تنگ شده بود گفتم یه سر بزنمدلم برای ع»

 با دیدن پوزخندم اخمی  کرد . حاال نوبت من بود تا پوزخند بزنم

 !!«بهتره با من راه بیای دختر عمو ایطوری واسه خودت خوبه»

 با نفرت به چشمانش زل زدم و  غریدم

 !«تو ام بهتره بری گمشی»

 ایین نیامدم  با انگشت طرفم نشانه  گرفت با عصبانیت خیره ام شد  کمی  ترسیدم اما از موضعم پ

 «جواب این زبون درازیتو می گیری»

 کمی خم شد  و خدافظی زیر لبی گفت و از در خارج شد  تمام دنیا در برابر حس نفرتم نسبت به او کم بود 

 «مردک حال به هم زن گربه صفت»

سرنوشت …ویی لکه پر رنگ و پرنگ تر می شود امافکر می کردم ذاتش پلید است  همچون سیاهی روی لباسی که هرچه بش

 .چیز دیگری نشانم داد

 «پسرک دیوانه»بعد از خروجش نفس آسوده ای کشیدم  

لبخند زنان وارد خانه شدم آقاجان به پشتی تکیه داده بود و . نمی خواستم روز خوشم را با فرد احمقی همچون سیروس زایل کنم 

 دادم  و آقا جان چشمانش را باز  کرد و با دیدن من  پرسید سالم. چشمانش را آسوده بسته بود

 «دیر کردی یک ربع پیش باید خانه بوده باشی»

 :با تته پته گفتم. یکباره تمام تنم را سرمایی فرا گرفت از ترس لو رفتن ماجرای فرهاد، خون در رگ هایم منجمد شد

 «یک کم معطل اون شدیم...کار داشت...چیز ...فاطمه...آخه»

 .با آمدن مادر جان نفس آسوده ای  کشیدم . اخمی میان صورتش نشست و صورتم را موشکافانه  کاوید

 «دیر کردی دختر؟» 

مادر جان اخمی کرد و .  گویی ان  داستان سری دراز داشت همان تراژدی که برای آقاجان گفتم برای مادر جان نیز بازگو کردم

 :گفت

 «برو لباستو عوض کن بیا نهار»

 خبری از هاجر نبود رو به مادرم پرسیدم

 «هاجر رو نمی بینم»

 :مادرم همان طور که سفره نهار را پهن می کرد جواب داد

 «خواهرش ناخوش احوال بود رفت به اون سر بزنه»

طع به یقین آن اگر بگویند بهترین روزت را ترسیم کن ق. ابرو هایم را به سمت باال سوق دادم و برای تعویض لباسم به اتاقم رفتم

بی نظیر ترین زمان وقتی . را ترسیم می کردم بهترین لحظه ای که در رویاهایم تصور می کردم؛  در واقعیت تجربه اش کردم

فرهاد بهترین .  با یادآوری اش به شدت کیفور می شدم. که در چشمانم خیرهشد، بهترین ثانیه آن زمان که گفت بهم عالقه داره



بم شده بود  آن روز را چنان با اشتها غذا  خوردم که تعجب مادرجانم را برانگیخته بود مشکوک براندازم هدیه ای بود که نصی

 :کرد و گفت

 «ماشاهلل تغییر رویه دادی، خیلی گشنته بازم بکشم»

 لبخندم را تا بناگوش برایش باز  کردم 

 «اگه الزم شد خودم می کشم»

 :جواب مادرم گفتآقا جان لبخند محوی به صورتش  آمد و در 

 !«بزار غذاشو بخوره خانوم»

 :مادرم پشت چشمی نازک کرد و گفت

 «من میگم این دختر مشکوک می زنه »

 آقاجان با دیدن قیافه ام زیر خنده  زد و . چشمانم را گرد کردم و مظلوم به آقاجان چشم دوختم

 «غذا رو کوفتش نکن خانوم»

غذایم را به اتمام  . ی  زدم که مصادف  شد با خط و نشان های زیر پوستی اشبا خوشی  و پیروزی رو به مادر جان چشمک

رساندم و بدون اینکه اجازه دهم تمام ظرف و وسایل را شستم و تمیز کردم مادر جان که به شدت از کارهایم شگفت زده شده بود 

 :گفت

 «خاک بر سرت کنن چیز خورت کردن نه»

 :گونه های لطیفش را بوسیدم و گفتم

 «نه دوست نداشتم خسته بشی بد کاری کردم کمک کردم»

 مادر جان لب هایش را هاللی کردو با استهزا نگاهم کرد

 «تا باشه از این کمک ها»

 :لپ هایش را کشیدم که موجب بروز خشمش شد آرام بر روی دستم زد و غر غر کنان گفت

 «خجالت بکش، میدونه از این کارش بدم میاد باز تکرارش می کنه»

 سرم را متمایل شانه ام کردم و مظلومانه نگاهش کردم با اخم سر تا پایم را نظاره کرد

 «دوست دارم دیگه همش که نباید آقا جون از این لپا سهم داشته باشه»

 چشمانش را گرد کرد

 «تف به روت بیاد بچه، تو چرا حیا نداری»

که اینبار واکنش تند مادرجان را به همراه داشت . اناری اش را گرفتم ابروهایم را باال انداختم و با شیطنت،  بار دیگر لپ های

 لحظه ای که برای برداشتن دمپاییش خم شد از مهلکه  گریختم صدای عصبانیش به گوشم رسید

 «دختره بی حیا، دستم بهت برسه پوستت کندست»

 .خواب چشمانم را ربود خنده کنان به اتاقم برگشتم انقدر به رویای با فرهاد بودن فکر  کردم  که

حس پرنده ای را داشتم که تازه پریدن را آموخته بود که هر دم از شوق پرواز بال هایش را باز می کرد و بر فراز آسمان ها 

دوست داشتم با او قله های عشق را فتح کنم آنقدر باال برویم  تا همه . با دیدن فرهاد من هم شوق پرواز داشتم. پرواز می کرد

سر . من باشم و او در یک خانه نقلی کوچک، کنار مردی که عاشقانه پرستشش می کنم. ت را کوچک و کوچک تر ببینیممشکال

بر شانه پهن مردانه اش بگذارم و از نفس مسیحایی اش دم  بگیرم و احیا  شوم مگر یک زن در زندگی چه می خواست  جز 

خرمن گیسوانم  دست بکشد و هر زمان نواهای خواستنش را برایم زمزمه  در. شانه پهن مردی که تکیه گاه و مأمن گاه تو باشد

آن وقت من هم تمام عشقم  را چاشنی زندگیمان میکنم تا لحظه ای تلخی کام زندگیمان را نزند  با صدای مادرم چشمانم را به . کند

 :سختی باز کردم

 «مثه خرس میمونه...نرگس...نرگس»

 گفت ده ای کشید وچشمان بازم را که دید نفس آسو

 .«شب مهمون داریم! پاشو دختر کمک من»

 خمیازه ای کشیدم و با چشمان نیمه باز به مادرم نگاه کردم

 «پاشو دیگه عین جغد زل زدی که چی؟»

 به سختی در جایم نشستم  

 «؟..کی می خواد بیاد»

 گفت مادر جان که از بیدار شدن من آسوده خاطر شد، لبخندی حاکی از پیروزی زد و

 «عمه خانوم قراره بیاد؟»

مشکوک به . قضیه بو دار بود عمه خانوم فقط در مواردی خاص به خانه ی ما می آمد. ابروهایم از فرط تعجب به هوا رفتند

 .مادرم نگاهی کردم بلکه بتوانم از آمدن بزرگ خاندان جاللی سر در بیاورم

 «چیه چرا اینجوری زل زدی به من؟»



 «میخواد بیاد چیکار ؟عمه خانوم اینجا »

مادر جان بدون حرفی از در خارج شد و مرا در خماری مطلق قرار داد شانه ام را از ندانستن باال انداختم و برای کمک به 

دیگر از فشار آن همه بشور بساب اشک . مادرم هم نامردی نکرد و هرچه توانست از من بی نوا کار کشید. مادرجان بسیج شدم

تا . ولی کو چشم بصیرت. با درمانگی به مادرم نگریستم بلکه رحمی بر این بنده ستم دیده کند. و ریختن بودندهایم در مرز فر

غروب خانه را عین دست گل کردیم، البته بماند که بیشتر کار ها را بنده جفا دیده کردم لحظه ای که برای استراحت دراز کشیدم،  

 .ف قرار دادندمادر جان جیغش پرده های گوشم را مورد لط

 « چرا خوابیدی نرگس پاشو بیا شام بپزیم هاجرم که نیست»

 :پوف کالفه ای  کشیدم و با حرص لب زدم. دیگر به مرز سکته کردن رسیده بودم

 !«نه خیر استراحت به من نیومده»

گویی از حال نزارم . کردمبرای شب چلو گوشت را بار گذاشتیم چشمانم از خستگی روی هم افتاده بود با عجز به مادرم نگاه 

با خوشحالی به سمت اتاقم رفتم که با صدای زنگ در در جای ماندم . دلش سوخت که دیگر اجازه استراحتم را صادر کرد

این هم از این دیگر باید دور . که مادر جان در را باز کرد و عمه خانوم در چارچوب در نمایان شد. مستاصل به در خیره شدم

 .مخواب را خط بکش

آغوش . لبخند ساختگی بر لب نشاندم و برای استقبال از عمه خانوم جلو رفتم با دیدنم دستانش را باز کرد و مرا در آغوش کشی 

با محبت . آقاجانم و عمویم را خود بزرگ کرده بود. گرمش تمام خستگی هایم را زدود عمه خانوم در مهربانی یل طوالنی داشت

 :دستی بر سرم کشید و گفت

 «ه بزرگ شدی عزیز عمه چ»

 :مادر جان جلو آمد و با خوشحالی به عمه خانوم گفت

 «بفرما تو عمه خانوم؟»

 :کمکش کردم تا اتاق پذیرای برود کمی اطراف را نظاره کرد و بعد رو به من گفت

 «خوب چه خبر چیکارا میکنی؟»

 «هیچی عمه جان خبر سالمتی چه عجب یاد ما افتادین؟»

 :ر که پاهای خسته اش را دراز می کرد گفتعمه خانم همانطو

 «خیره عمه جان، حاال بعدا خودت میفمهی»

 :مادر جان  وارد  شد رو به من گفت. و لبخند مرموذی بر لب نشاند نگفتم این آمدن داستان مشکوکی دارد

 «پاشو از عمه خانوم پذیرایی کن»

خود سیاه فرستادنم، امیدوارم این میز گرد گرفتن ها عاقبت خوشی عمه خانوم لبخندی به رویم  زد میدانستم برای جمع آوری ن

عمه خانوم با دیدنم به به و چه چه کنان هندوانه زیر بغلم . و به اتاق پذیرایی بردم. برایم باشد سبد میوه را در نهایت سلیقه چیدم

ی چه حاصل، شب عمه جان در اتاق من گذاشت که یعنی تو هم بله، بماند که چقدر آن شب نهایت سعی و تالشم را کردم ول

آقا جان به شدت . چهره نورانیش چون  فرشته ها می ماند. کنارش روی بالش سر گذاشتم و به نیم رخش نگاه کردم. سپری کرد

و چقدر امشب پس از روزها دیدن خواهرش شگفت زده اش کرد برق چشمانش را . به این خواهر بزرگش تعلق خاطر داشت

 :عمه که سنگینی نگاهم را حس کرده بود با محبت گفت. دیده بگیرمنمتوانستم نا

 «چیزی شده عمه»

 «نه فقط دوست دارم نگاتون کنم»

 لبخندی به پهنای صورت  زد 

 «عمه میشه یه سوال بپرسم؟»

 دستم را میان دستش گرفت و رو به من برگشت

 «دو تا بپرس؟»

 «چرا تا حاال ازدواج نکردین؟»

 اش النه کرد را نمیشد نادیده گرفت آهی که کشید، غم را در دل من نیز روانه کرد غم را که در چهره

نشد، اون روز ها بعد از فوت پدر مادرم من مسولیت بزرگ کردن علی و احمد رو داشتم، اون روز ها نشون کرده پسر خالم »

 «کنم، از طرفی هیچوقت نتونستم فراموشش کنمبودم به شدت دلبسته اون مرد بی وفا بودم، اما شرطی گذاشت که نتونستم قبول 

 «چه شرطی بود؟»

 اشک گوشه چشمش را با روسری اش زدود

 « خوب منم نمیتونستم برادرامو پس بزنم! گفت یا من یا برادرات»

رد و فکر نکنم کسی بزرگی و عطوت عمه خانوم را داشته باشد کسی که عاشقانه در انتظار یارش سالیان سال را تنها زندگی ک

برادران کوچکش را به رشد رساند و آن ها را سروسامان داد در حالی که خود تنها ترین شد شب را در میان آغوش این فرشته 

شادی کنان مسافت را طی . شوقی داشتم غیر قابل وصف  بهترین روز های زندگی ام در حال وقوع بود. زمینی به صبح رساندم



 :ه کنایه گفتکردم فاطمه با دیدن لبخند هایم ب

 !«همیشه به خنده»

 «آخه قراره عشقمو ببینم»

 سری به تاسف تکان داد و کنارم به راه افتاد

 «وای کاش زودتر تموم بشه»

 استفهامی نگاهم کرد

 «مدرسه دیگه، دل تو دلم نیست فرهادو ببینم»

 «آها پس خانوم دلش تنگه شاهزادشونه»

 وجب خنده و تمسخرش شدبا عشوه ساختگی چشمکی حواله اش کردم که م

 «تو رو خدا ازاین حرکت ها واسه اون بخت برگشته نری، که مطمئن باش پشیمون میشه»

 «از خداشم باشه »

خنده هایمان کوچه را پر کرده بود، اگر یکی ما را اینگونه میدید میان همان کوچه گردنمان را می زد بالخره به مدرسه رسیدیم 

چه کنم که این هیجان درونی را باید . که سوزاندم عاقبت، خانوم سوفی از کالس بیرونم کردبماند سر کالس چه آتش هایی 

 :طوری خالی می کردم بعد از کالس فاطمه غر غر کنان گفت

 «خاک بر سرت کنن، یک کم خود دار باش فردا پس فردا شوهر کنی پست میارن دره خونه»

 خنده دلبری برایش زدم و گفتم

 «تم داره که از انتخابش پشیمون نشهفرهاد انقدر دوس»

 با سکوت فقط نگاهم کرد از حرف نگاهش من نیز سکوت کردم

 «چرا اینجوری نگام می کنی فاطمه»

 «حواست هست داری وابسته میشی، هنوز دو روز نشده»

 :لبخند  زدم و به یاد آن برق خاص چشمان عسلی رنگ گفتم

 .«مطمئن باش حالت بهتر از من میشهاگه یکی مثل فرهاد، سر راهت قرار بگیره »

با فراغ بال کتابم را بستم و با سرعت هرچه تمام تر محوطه حیات تا درب ورودی را  دویدم و به صدا کردن های فاطمه  

  توجهی نکردم مانند  پرنده ای که بعد از آزادی با شوق تا افق را باال می رود و  شوق دیدن فرهاد مانع از آرام رفتنم می شد

خنده هایم دست خودم نبود . با دیدنم شاخه گل را باال برد. مرد دیوانه ی من درست آن طرف خیابان با شاخه گل رز ایستاده بود

 :روبرویش  ایستادم بوی عطر رز مشامم را پر کرد چشم از هم برنمی داشتیم شاخه گل را باال  آورد و با مهربانی زمزمه کرد

 !«تقدیم با عشق»

مسخ نگاهش  شدم چشمانش دنیایم را ربود ان برق نگاه، ان لبخند را با هیچ چیزدر ...دلبستگی..محبت...ازعشق لبریز شدم

دنیاعوض نمی کردم تمام عشقم را در میان چشمانم جمع کردم تا عشق خالصانه ام را حس کند تا بفهمد چه ولوله ای میان دلم 

 انداخت  

 !«مرسی گل قشنگیه»

 .دیگرش برای دل شوریده حالم شد لبخند گرمش هدیه ی

 «مرسی از تو که کنارمی»

کناردر سکوت هم قدم زدیم  به نیم رخش زل زدم، که مردانه در .  میان جمالت پر از احساسش گم شدم و تا خود ابر ها رفتم

نگاهم را که . ستنی بوداصال همه چیز این مرد برایم جذاب و خوا. کنارم قدم برمی داشت دلم قنج رفت از اخم روی پیشانی اش

 :متوجه خود دید لبخندی زد  نگاهش را  رو به  آسمان زالل و آبی کرد گفت 

 «فکر میکنم تو رویام، هنوز باورم نمیشه اینجا کنارمی درست تو چند قدمی من»

چشمانم جلوه گر رو به روی هم ایستادیم نگاهمان در هم گره خوذد به جز تصویر چشمان عسلی اش هیچ چیز دیگر در مردمک 

 . نمی شد

 «از اینکه کنارتم خیلی خوشحالم»

 :خنده جذابی زد و با شیطنت گفت

 «با این دلبریا قلبمو از جا کندی دیگه»

 .آنقدر نزدیک به من ایستاده بود که می توانستم نفس های گرمش را حس کنم. شرمسار سر به زیر انداختم  کمی جلو  آمد

 !«نرگس نگام کن»

 :معطوف عسلی های نگاهش  کردم آرام و با گرمی لب  زد نگاهم را 

 !«چشمات دنیایی از آرامشه»

گرمای محبتش میان دلم جا گرفت در وسعت نگاهش گم شدم در آن لحظه دیگر هیچ چیز نمی خواستم  جز همان نگاه گرم که تا 

 .عمق وجودم جاری می شد



 «آرامشی که فقط با تو میاد با تو هم می ره»

تعهد عشق ان هم با شهادت . طعم عسل  می داد. باران  بر گونه هایمان می شست نگاهمان  به طرف  آسمان  مچرخیدنم نم 

 دستم را زیر باران بردم  به فرهاد چشم  دوختم که همچون من از این باران به شوق آمده بود.  قطرات باران

 «میگن زیر بارون هرچی آرزو کنی برآورده میشه»

از هیجان گرفت سرش را باال گرفت  و چیزی زیر لب زمزمه  کرد زیر شالق باران موهای نمدارش روی نگاهش رنگی 

چه دلنوازانه دل می برد کاش دوربینی داشتم تا این تصویر زیبا را قاب کنم و بر دیوار خانه بزنم تا  صورتش ریخته بود و 

 .ببلعموقت دلتنگ نگاهت شدم وجب  به وجب تصویرش را با نگاهم  هر

 «چی آرزو کردی؟»

 ابرو هایش را باال  برد و با شاخه گل ضربه ای بر دماغم  زد

 «نشد دیگه اگه بگم که آرزو نمیشه»

 «بدجنس»

 خنده بلندی سر داد باران هر دقیقه بیشتر و بیشتر می شد دستم را حفاظ سرم کردم 

 «االن خیس میشیم»

 نگران نگاهی به من می انداخت 

 « نمی خوام تو این بارون آسیبی بهت برسه بهتره برگردی»

 از توجه و نگرانی اش قند ها در دلم  آب شد

 «فردا میای؟»

 چشانش را با اطمینان بازو بسته کرد

 «همه تالشم رو میکنم»

 لبخندی به رویش زدم با سرعت هر چه تمام تر خیابان ها را یکی پس از دیگری طی  کردم عجب باران نا به هنگامی، جلوی

 درب خانه مادر جان نگران ایستاده بود، با دیدنم بر صورتش کوبید

 «خدا مرگم بده بدو خونه که االن میچایی»

 مادرم چه میدانست سرما بر  دلی که از گرمای محبت فرهادش گرم بود رسوخ نمی کرد

تنم از شدت تب زبانه می . شده بود گلویم به شدت خشک و ملتهب. حوله را ال به الی موهایم کشیدم تا اندکی از نمشان بکاهد

مادر و عمه خانوم با تجویز های عجیب غریبشان معجون های بدمزه هایشان را به خورد منه بی نوا می دادند که از شدت . کشید

 تلخی زبانم را همچون زهرمار می کرد

 «ی اومدیمن نمیفهمم دختره بی عقل قدم زدن زیر بارون دیگه واسه چیه؟یه ماشین م یگرفتی م»

 صدایم از شدت گلو درد، نازک و خش دار شده بود

 «گفتم راه نزدیکه »

 .مادر جان به تقلید ادایم را درآورد که موجب خنده عمه خانوم شد

 «خدا نکشتت طلعت این ادها چیه»

 :مادرم در حالی که جوشانده را هم میزد با حرص نیم نگاهی حواله ام کرد و گفت

 «قدر کله شقهعمه خانوم نمیدونی چ»

 «به خودم رفته، استراحت کنی خوب میشی»عمه نگاه مهربانش را به سمتم انداخت 

گرمای وجود فرهاد جوری میان دلم رخنه کرده  بودکه هیچ . تبم از سرمای باران نبود از تب عشقی بود، که دامن گیرم شده بود

 :بر پیشانی ام کشید و با نگرانی روبه عمه گفتمادر جان دستی . چیزی  نمیتوانست آن را از وجودم بیرون بکشد

 «بچم داره تو تب میسوزه، چیکار کنم»

 :عمه جان جلو آمد و رو به مادرم گفت

 «زنگ بزن حاجی بیاد، منم یک کم پاشویه اش میکنم تا کمی از التهابش کم بشه»

ستمال را روی پیشانی ام حس کردم صدای مادرم خیسی د. مادرم به گفته عمه از جا برخاست و تلفن به دست به آقاجانم زنگ زد

 در اوج نگرانی به گوش  رسید

 «الو حاجی بیا به داد برس نرگس حالش خوب نیست»

....... 

 «بارون زده بهش سینه پهلو گرفته»

.... 

 «باش منتظرتیم»

 :با لبخند روبه مادرم گفتم. نم اشک را در پس چشمانش دیدم

 «ساده استنگران نباش یه سرما خوردگی »



 :عمه خانوم پیشانی ام را بوسید و رو به مادرم گفت

 «چی شد زنگ زدی حاجی»

 :مادرم سرش را تکان داد و گفت

 «آره گفت خودشو میرسونه»

 :عمه خانوم که گویی چیزی یادآورش شد با هیجان رو به مادرم گفت

 «تو گفتی پسر قادر دکتره؟»

 :کلید مشکالتش پیدا شده بودگفتمادرم که یکباره از شنیدن این حرف گویی 

 «ای وای آره، شماره همسرشو دارم بهش میگم یه توک پا بیاد نرگسو ویزیت کنه»

 :با همان صدای خروسک گرفته گفتم. چشمانم درشت تر از آن نمی شد باور نمی کردم دستی دستی مرا به تله انداختند

 «من دکتر نمیخوام استراحت کنم خوب میشم»

 :بخند مرموزی زد و گفتعمه خانوم ل

 «چرا مادر اتفاقا هم فاله هم تماشا اینجوری ما هم چشممون به جمال این اقای دکتر روشن میشه»

 کم مانده بود زیر گریه بزنم خدایا به چه گناهی مرتکب شده بودم 

 «خواهش میکنم چیزی که تو ذهنتونه همین االن بریزید بیرون من نمیخوام ازدواج کنم»

 :ن دستش را جلوی دهانش گرفت و با غیض  گفتمادر جا

 «دختره ورپریده چه زبونی دراورده»

 عمه خانوم  با چشم به مادرم اشاره کرد چیزی نگوید

 «ببین دخترم االن دیگه سن ازدواجته، این پسرم تحقیق کردیم ماشاهلل همه از اقاییش به به و چه چه می کنن»

 انوم نگاه کردمکالفه سر جایم نشستم و جدی به عمه خ

 «عمه جون من دوستش ندارم»

 لبخندی به لبهایش  آمد

 «تو که ندیدیش بزار بیاد بعد به گفته ی آقاجونت هرچی تو بگی هوم؟»

مصداق  پافشاریشان همان نرود میخ آهنین در سنگ بود  کسی نبود بگوید حاال بر فرض مثال اگر من شوهر کنم چی به شما می 

تر به شدت بدم آمده بود حاضر نبودم تا وقتی نام فرهاد روی قلبم هکاکی شده بود  به کسی حتی یک لحظه رسد ندیده از این دک

همسر حاج قادر زنگ زدند بماند که در ان میان چقدر از حرص زیاد چند گرم وزن ( سیما)فکر کنم آخر کار خود را کردند و به 

ن برای باز کردن در رفت متعجب به عمه خانوم نگاه کردم  لبخند کم کردم  یک ساعت بعد با صدای زنگ در مادر پر هیجا

خاصی بر چهره داشت لحظه ای  بعد با شنیدن یاهللا گفتن مردانه ای روسری ام را سر کردم مردی چهار شانه  چشم و ابرو های 

مرد با دیدن عمه سر به . ی شدمشکی به میان خانه آمد به چشم برادری ظاهر برازنده ای داشت ولی افسوس که برایم فرهاد نم

 :زیر و خیلی متین سالمی داد عمه که ادب جوان رعنای روبه رویش به مذاقش خوش آمده بود در جوابش گفت

 «خوش اومدی پسرم بفرما غریبه نیست»

ل لبخند محوی بر روی چهره اش نشست پشت بندش زنی با ظاهر بسیار شیک و موجه که کمی چهره ی پسرش را داشت  داخ

لبخند مهربانی زد . شد سیما با گرمی با عمه خانوم سالم و احوال پرسی کرد با دیدن من که همچون جنازه گوشه اتاق افتاده بودم

 :و گفت

 «خدا بد نده عزیزم»

 «سالم ببخشید اسباب زحمت شما هم شدیم من به مادرم گفتم نیازی به دکتر نیست»

 :گفت سیما خانوم کنارم نشست و با لحن مادرانه

 «چرا عزیزم ببین رنگ به رو نداری»

 :نگاهی به گل پسرش انداخت و گفت

 «اردالن مادر ببین نرگس جان چشه»

 اگر بگویم همان لحظه مرگم را از خدا خواستم دروغ نگفتم

توجه نشدم به با دیدن اخمم لبخند مهربانی زد و زیر لب چیزی گفت که م. دستش که روی پیشانی ام نشست، اخم هایم در هم شدند

رو به مادرم که . این را به خوبی متوجه شد و سریع تر معاینه اش را به اتمام رساند.  شدت زیر نگاه مستقیمش معذب شده بودم

 :قد و باالی عالیجناب را با شعف رصد می کرد گفت

 «این قرص هایی که تجویز کردم سر ساعت بخوره خوب خوب میشه! آنفالنزاست»

که خنده بقیه را . پشت چشمی برایش نازک کردم. ر مودب نوبر بود سر تا پایش را متانت و ادب ساخته بوداه مرد هم آنقد

خاک عالم بر سرم حاال فکر می کنند دختره یک تخته اش کمه خوب تقصیری هم نداشتم ادب زیادی هم دل را می زد . برانگیخت

تا هللا اکبر گفت و با اشاره به مادر جان رضایتش را اعالم کرد اگر عمه خانوم که گویا داماد را پسندیده باشد زیر لب چند 

منعشان نمی کرند همان جا هم از آقای دکتر یا همان اردالن خان خواستگاری هم می کردند من بی نوا هم که آن وسط لولو سر 



 :خرمن بودم سیما لبخند زنان گفت

 «اگه اجازه بدین ما رفع زحمت کنیم»

له بساط تعارف را پهن کرد که ااِل و بال باید شام بمانند خالصه از ما اصرار و از آن ها انکار که باالخره با آن مادر جان بالفاص

همه نذر ها که برای نماندنشان کرده بودم به نتیجه رسید و خانواده هاشمی قصد رفع زحمت کردند  که طولی نکشید، آقا جانم 

تعارف از سر گرفته شد بله  از آنجایی که در شانس یل طوالنی ای داشتم شام ماندگار  و باز بساط. هنگام خروج آن ها سر رسید

همان طور در جایم دراز کشیده بودم کمی از تبم کاسته شده بود و این را مدیون دکتر مودب سیما جون بودم  سنگینی . شدند

چه مرگش بود که این . مام تنم از خجالت داغ شداز نگاهش ت. نگاهی را حس کردم متوجه نگاه خاص اردالن نسبت به خود شدم

طور خیره نگاه از من برنمی داشت اخمی به صورتم آوردم تا کمی از این خیرگی بکاهد  ولی زهی خیال باطل آقا در ظاهر آن 

جان مامان پز اما ان طور که ظاهر قضیه نشان می داد پررو تر از ان حرف ها بود شام را که قیمه بادم. طور مودب جلوه میداد

گویا آقای دکتر خوب با سیاست پیش رفته بود که این گونه خود را در دل خانواده ام جا . بود در جمعی دوستانه صرف کردیم

کرده بود چینی به پیشانی ام می افتاد قطعاً  انگشت کوچک فرهادم نمی شد مردک هیز مودب نما  سیما که از جو صمیمی به 

 :قا جان گفتشدت خرسند بود  رو به آ

راستش حاج آقا اصلش اینه که باید با یک بزرگ تر خدمت  می رسیدیم اما دست بر قضا خدا خواست ما امشب خدمت شما »

 «هستیم

کوبش قلبم روی هزار رفت خدایا خواهش می کنم امشب را ختم بخیر کن  آقا جان سرش را تکان داد و دستی بر ریش هایش  

 :کشید و گفت

 «حاج خانوم حضور شما تو این جمع خودش سنده اختیار دارید»

 سیما خانوم در نهایت متانت لبخندی زد و خواهش میکنمی زیر لب در جواب آقا جان گفت آقا جان ادامه داد

قادر خدا بیامرز حکم برادر رو واسه من داشت، شمام جای خواهر ما، من با این وصلت راضی ام میمونه خود نرگس که »

 «دهرچی اون بخوا

خواستگاری در بستر مرگ ندیده بودیم که آن هم به حول و قوه الهی دیدیم با خجالت سر به زیر . همه نگاه ها معطوف به من شد

انداختم مالفه را میان مشتم فشردم تا اضطراب درونی ام را به گونه ای خالی کنم  سکوت میانمان بر این تشویش  افزود نفسی از 

 :ا توکل بر خدا روبه سیما خانوم گفتمته دل کشیدم و زیر لب ب

 ...«من...راستش»

 :وای عجب لحظه  سختی  برایم   بود عمه خانوم با مهربانی گفت

 «خجالت نکش دخترم راحت حرفاتو بزن»

 :مستاصل به چشمانش خیره شدم لبخند اطمینان بخشی به رویم زد از لبخندش قوت گرفتم و با قاطعیت جواب دادم

 «یهمن جوابم منف»

 :سکوت اتاق را تیک تیک ساعت بر هم زد عاقبت آقای دکتر در کمال آرامش رو به من گفت

 «از اول فهمیدم از من خوشتون نیومد منتظر همچین جواب بودم»

 :مرحبا به این تواضع آقا جان نیز مجذوب این فروتنی شد  با لبخند دستی بر شانه ی اردالن گذاشت و گفت

 «پسر همون پدریپیر بشی پسر حقا که »

 :سیما خانوم که گویا از جواب من کمی آزرده خاطر شده بود لبخند کم جانی زد و رو به پسرش گفت

 «بهتره دیگه رفع زحمت کنیم نرگس جانم نا خوشه بهتره کمی استراحت کنه»

 هر دو همزمان برخواستند قبل از رفتن سیما کنارم آمد و مهربانانه بوسه ای بر پیشانی ام زد

 «خیلی دوست داشتم عروس پسرم تو باشی ولی خدا نخواست امید وارم خوشبخت بشی دخترم»

 :لبخندی در جوابش زدم بعد از رفتنشان مادر جان دمق گوشه ای نشست عمه خانوم پرسید

 «چی شده طلعت؟»

 «می ترسم عمه خانوم،از اینکه روزی بمیرم آرزوی عروس شدن نرگس رو ببینم»

چشمان غم گرفته ی مادرم دلم را به لرزه در آورد عمه نگاهش رنگی از دلسوزی گرفت  با مهربانی دستی  به شدت متاثر شدم

 بر روی شانه اش گذاشت 

 «مطمئن باش نوه هاتو، نتیجه هاتم میبینی این حرف ها چیه؟»

انش را تر کرد دستانش را باز از جایم به کندی بلند شدم و در کنارش جای گرفتم نگاهش که به سمتم سوق پیدا کرد  اشک چشم

کرد و من همچون پرنده ای در آغوشش به پرواز درآمدم عمه با عشق این صحنه ها را نگریست آقا جانم با دیدن وضعیت 

 :عاطفیمان لبخندی  زد و گفت

 «چه خبره؟»

 :مادرم نم اشکش را با گوشه روسری اش گرفت و با لبخند گفت

 «بغل کنم مگه باید خبری باشه که دخترمو »



 آقاجانم لبخندی زد و چیزی نگفت عمه خانوم خنده نخودی کرد و گفت

 «بسته دیگه پاشید بخوابید، این صحنه های عاطفی ام تموم کنید که اشکم ما هم درومد»  

 :با خنده از آغوش مادرم جدا شدم نگاه پر مهرش را به رویم پاشید و دستی بر سرم کشید و گفت

میکنم ازدواج کنی چون میخوام خوشبخت شدنت رو ببینم، یعنی اگه به من باش هیچوقت دوست ندارم از اگه میبینی اصرار »

 « پیشم بری

. عشقی که نمیتوان بدلش را خلق کرد. دستش را به گرمی فشردم  هرگز نمی شود  عشق مادرانه را در هیچ  کجای دنیا پیدا کرد

ی رنگی ام پر از رنگ های شاد و پر از طراوت شده بود  لحظه هایی که بعد روز ها. شب را با خاطری آسوده به صبح رساندم

از مدرسه در کنار بهترین مرد دنیا سپری کردم آن روز ها دنیا را چه زیبا می دیدم  دوست داشتن هایی که در گوش هایم 

در پارک قدم می زدیم و از آینده ها  زمزمه می شد و من را تا اوج به پرواز در می آورد روزهایی که قدم به قدم در کنار هم

 رویا می ساختیم

از فاطمه خدافظی کردم و طبق روال هرروز به انتظار فرهاد ایستادم اما خبری نشد  کالفه نگاهی به خیابان خلوت انداختم   

از ترس چون تکه چوب  وقتی از نیامدنش ناامید شدم قصد رفتن کردم بعد از چند قدم اتومبیلی جلوی پایم ترمز کرد  تمام تنم

خشک  شد خیابان خلوت نیز بر این ترس دامن زد قدمی به عقب برداشتم تا اگر خطری تهدیدم کرد پا به فرار بگذارم اما با دیدن 

 فرهاد که از ماشین پیاده شد نفس آسوده ای کشیدم

 !«فرهاد»

 چشمکی حواله ام کرد که جان از کف دادم

 «جانه فرهاد»

 پر حرص لب زدم

 «منو ترسوندی این چطور اعالم حضوره»

دست به سینه کمی خم شد دیوانه همین لودگی هایش بودم خندیدم و با هیجان در  ماشین جای گرفتم پشت رل نشست و نگاهی 

 کوتاه و با لبخند حواله ام کرد

 «خوب خانوم امر بفرما کجا بریم خوش بگذره»

 «راننده شمایین آقا هر جا شما برید منم میام»

 «بریم سفره خونه یه دیزی مشدی مهمون من»

از آنجایی که آقاجان و خانوم جانم برای ختم یکی از دوستان رفنه بودند خیالم از بابت خانه راحت بود بی چون و چرا پیشنهادش 

های قدیمی را قبول کردم فضای رستوران به سبک دوره قاجاری مزین شده بود تخت هایی که با چند بالش های کوچک و قلیان 

چیده شده بود، توجه هر کسی را به خود جلب می کرد محو فن تزیین رستوران بودم که با صدای فرهاد دست از کنکاش 

 رستوران برداشتم

 «خوشت اومد از این جا»

 :لبخندی به رویش پاشیدم و با شعف گفتم

 «معرکست»

 «میدونستم خوشت میاد »

زی و مخلفات داد گرمی نگاهش را میان چهره ام دواند نگاهش همچون پرتوهای با آمدن پیشخدمت فرهاد سفارش دو پرس دی

 .خورشید جوانه های عشقم را شکوفا می کرد

 «فرهاد ؟»

 «جانم؟ »

 این جانم گفت هایش جان می گرفت

 «پس کی با پدرت حرف میزنی االن حدود پنج ماهه ما باهمیم، تازگی ها مادرم خیلی بهم مشکوک شده»

رهم رفت  چیزی که ان روز ها به شدت میان چهره اش می دیدم کالفه دستی بین موهایش کشید و باز دمش را چهره اش د

 بیرون داد همان طور منتظر چشم به صورتش دوخت

 !«هنوز شرایطش جور نشده»

 «من نگرانم فرهاد»

 :مهربان نگاهش را به من دوخت و گفت

 «یتا وقتی من کنارتم نباید نگران هیچ چیز باش»

با آمدن پیشخدمت حرف هایمان نیمه  رها شد  دیزیمان را با سینی روی تخت نهادند  عطر خوشش زیر بینی ام میپیچد دمی  

 :عمیق کشیدم و با شعف گفتم

 «از بوش معلومه چه خوشمزه است؟»

 «پس زودتر شروع کن چون مزه شو بچشی میفهمی چیه؟»



 دهانم گذاشتم طعم لذیذش لبخند روی لبهایم  آورد ابروهایم را باال دادم و اولین قاشق را در

 «عالیه تو عمرم همچین دیزی لذیذی نخورده بودم»

 .میخندد آرام و مردانه و من بیقرار تر از بیقرارها به خنده اش خیره شدم

نی پی نبرده نسبت به نمیدانستم این مالقات های پنهانی سرانجامش به کجا می انجامد ترسی ته دلم را چنگ می انداخ ، یک نگرا

فرهاد با . آینده داشتم بعد از صرف آن دیزی خوشمزه که نظیرش را نخورده بودم، با   خوشحالی از سفره خانه خارج شدیم

 :هیجان رو به من کرد و گفت

 «موافقی بریم  دوری تو تهران بزنیم»

ل کودک با کوچک ترین چیز ها از سوی فرهاد خوشحال دستانم را با اشتیاق بهم کوبیدم و رضایتم را اعالم کردم  ان روزها مث

 صدای خنده هایمان فضای ماشین را پر کرده بود فرهاد دست  برد و ضبط ماشین را روشن کرد. می شدم

 «بزار یکم فضا رو رومانتیک تر کنیم»

 لبخندی به رویش زدم و متقابال جواب دادم

 «فرهاد؟»

 «جانه فرهاد؟»

 «قسم بخور که هیچوقت ترکم نمیکنی! هقسم بخور که عشقت راست»

 

 اندکی سکوت کرد سکوتش میان دلم تشویش ایجاد کرد

 «تو به عشق من شک داری؟»

 «نه »اشکی که گوشه چشمم قصد آشیانه داشت را گرفتم و با صدای فرو رفته ام لب زدم  

 «پس این سواال برای چیه؟»

 :ه می کردم گفتمهمانطور  که به جاده ی بی مقصدمان خیره خیره نگا

 «دوست دارم از زبونت بشنوم دوستم داری»

 من اما هنوز هم حواسم بین سکوت بعد از سوالم می چرخید. میخندد بلند و بی دغدغه

 «از دست تو نرگس یعنی هنوز هم نفهمیدی چقدر دوست دارم»

 م هدیه دادبا خشم به طرفش برمیگردم بغض سنگینی که در گلویم نشسته بود  اشک را به چشمان

 «میدونم ولی میخوام از زبونت بشنوم بهم حالی کن  که دوستم داری»

 ماشین را کنار جاده پارک کرد و اندکی سمت من متمایل شد

 «تو چته نرگس این روز ها بدجور بهانه گیر شدی»

پوف کالفه ای کشید سنگینی و چشم به بیرون دوختم دستش  برای گرفتن دستم تا میان راه آمد و متوقف شد، . پوزخندی  زدم

 نگاهش را حس می کردم اما مصرانه چشم به خیابان دوختم صدای جدی اش توجهم را جلب کرد

 « بزار یه چیزی رو بهت بگم نرگس از دختر های ناز نازو و لوس به شدت متنفرم، پس بهتره این مسخره بازیو تمومش کنی»

از دردش چشمانم را بستم و آهسته اشک ریختم چه ساده هر ثانیه وابسته تر  کالمش همچون تیزی بر قلبم خش انداخت جوری که

 می شدم و چه ساده هر ثانیه دل زده تر می شد

 «اینجوری اشک نریز، ببین منو»

 با غصه نگاهم را به نیم رخ جدی اش دوختم 

 «بهت قول میدم همه چیز همون بشه که تو میخوای، اینو مطمئن باش»

 ور نگاه سردش قلبم را مورد تهاجم قرار داد  امیدی نداشتم  چیزی نگفتم  گذاشتم خیال کند متقاعد شده امنبودم وقتی آن ط

 «اصال بزار یه نوشیدنی گرم بگیرم بعد از اون دیزی خیلی حال میده»

 !«نه میل ندارم میخوام برگردم خونه، خسته ام»

 ه پارک کرد لبخند ساختگی به رویش زدمشانه ای باال انداخت و دور برگردان زد نزدیکی های کوچ

 «ممنون امروز خیلی خوب بود »

رفتار ضد و نقیضش بدجور . سری تکان داد و در سکوت نگاهم کرد پیاده شدم و کنار ایستادم با تک بوقی از کنارم رد شد

خانه با فکر درگیر قدم برداشتم نگاهی به کوچه خلوت خالی از رهگذر کردم آهسته آهسته تا درب .هراس را به دلم انداخته بود

درب را باز کردم و وارد حیاط شدم سکوتی که از خانه منعکس می شد خبر از نیامدنشان می داد آهی کشیدم و به سمت اتاقم 

روانه شدم سردرگم بود، دیگر از درستی و غلطی رابطیمان چیزی نمی فهمیدم  تا کی قرار بود این قایم موشک بازی را ادامه 

با صدای بر هم خوردن در از پپجره چشم به حیاط دوختم . نمیخواستم دیگر  از اعتمادی که  به من داشتند سوء استفاده کنمدهم 

 مادر و آقاجان با لباس سر تا پا مشکی وارد شدند از اتاق بیرون رفتم مادرم با دیدنم لبخند خسته ای زد 

 «سالم مادر نهار خوردی؟»

 :و در جواب مادرم گفتم سالمی به هردویشان دادم 



 «بله خوردم نگران نباشید»

 :آقا جان نگاهی به سرتا پایم کرد و گفت

 «هم تازه رسیدی لباسای فرم تنته انگار تو»

 «خسته بودم با همین لباس ها خوابم برده»

ت  پوفی کشیدم و برای ابروهایش را به نشانه تفهیم باال برد و وارد خانه شد پشت بندش مادرجان دستی بر سرم کشید  و رف

 .تعویض لباسم به اتاق برگشتم

 «هاجر کی میاد؟»

 :مادر جان همان طور که پاهای دردناکش را ماساژ می داد گفت

 «واال زنگ زد گفت سعی میکنه تا فردا بیاد»

 .دستم را جلو بردم تا پاهایش را ماساژ دهم

 «بهتره به یک دکتر مراجعه کنی»

 اش نشست اخمی  از درد روی پیشانی

 «اثرات پیریه مادر، دوا دکتر دیگه چیزی نمیکنه»

 «کی گفته شما پیری تازه اول جونیته»

به جای این حرف ها پاشو زنگ بزن به هاجر بگو :»لبخندی به رویم زد و درحالی که به سختی پاهایش را جمع می کرد گفت

 «حتما فردا بیاد، بخدا دیگه جون ندارم سر پا وایسم

س با هاجر، خودم را با کارهای روزمره سرگرم کردم تا اندکی فکر هایم را سروسامان دهم با صدای زنگ تلفن قبل بعد از تما

 «نرگس؟:»از آنکه مادرجان بیدار شود جواب دادم

 چشمانم از تعجب بیرون زد

 «فرهاد تویی؟ »

 مادرم کمی در جا تکان خورد و خوابالود نگاهم کرد و پرسید 

 «کیه مادر؟»

 !«فاطمه است :»_م را روی دهانه گوشی تلفن گذاشته و در جواب مادر جان گفتمدست

 دستم را برداشتم و با شگفتی لب زدم

 «فرهاد شماره خونه ما رو از کجا اوردی؟»

 «نمیتونم ناراحتیت رو ببینم. مهم نیست، امروز ناراحت از پیشم رفتی، مهم اینه»

 ه با آبیاری  دوباره شکفته و پر طروات شدحالم حال گلی در حال پژمردگی می ماند ک

 «بودم اما دیگه نیستم»

 !«خوبه»

 «فرهاد؟»

 !«جانم»

 «خیلی دوست دارم»

 سکوتی کرد سکوتی که دلم را زیر و رو کرد جانم باال آمد تا جواب  داد

 «منم»

ی ام شد وهمچین ریسکی کرد و تماس برایم همان بس بود که نگران ناراحت. نمی خواستم  حالم را با ان جواب کوتاه خراب کنم

 گرفت

 «نرگس من باید برم مواظب خودت باش»

 «تو هم همینطور»

صدایش همچون مسکن تمام دردهایم را تسکین داد از  وابستگی زیادم می ترسیدم به شدت نسبت به فرهاد دلبسته بودم جوری که 

عشق میان قلبم . میخواستم از این عالقه کم کنم نمیتوانستم اگر، روزی نمیدیدمش اوضاعم به شدت زوال و پریشان می شد هرچه

 با صدای آقا جان به خودم آمدم. چون نهال روز به روز بزرگ تر و پر بار تر می شد

 «نرگس چرا مبهوت اونجا وایسادی کی بود زنگ زد؟»

 رو به آقا جان گفتم  به گوشی در دستم نگاه کردم یادم نمی آمد کی از فرهاد خداحافظی کردم  با حواس پرتی

 «فاطمه بود »

عقب رفتم  و بدون حرف اضافه ای به اتاقم پناه بردم روی نگاه کردن به آقاجانم را نیز نداشتم نگاهم را به آسمان دادم و زمزمه 

 کنان گفتم

 «اگه قسمتم نیست نزار بیشتر از این درگیرش بشم، خودت یه جوری سر این طناب رو ببر»

 توسط مادرجان از اتاق بیرون اومدمبا شنیدن اسمم 



 «نرگس قربونت برم یک فکری برای شام بکن پاهام خیلی درد میکنه»

 «چشم شما استراحت کن»

به آشپزخانه رفتم  مواد الزم را از یخچال بیرون آوردم و مشغول آشپزی شدم صدای زنگ در مانع از ادمه کارم شد زیر اجاق 

 رفتمرا کم کردم و برای باز کردن در 

 «کیه؟»

 «دختر عمو؟»

 …لعنتی حتی صدایش مویرگ هایم را دچار واکنش می کرد مردک روانی غافل از آنکه

 با اکراه درب را باز کردم 

 «سالمتو خوردی! به به نرگس خانوم»

 «گیریم که علیک»

 کنار رفتم تا داخل شود

 «اینجا چیکار میکنی؟»

 «به هر حال قراره داماد این خونه باشم وظیمه! کترعمو گفت حال زن عمو خوب نیست بیام ببرمش د»

 :پوزخندی زدم و در جوابش گفتم

 «شتر در خواب بیند پنبه دانه»

 جلو آمد و در چشمانم خیره شد

 «مطمئن باش در واقعیت میبینم»

مالک جسم و جان من اگر جرعتش را داشتم، همان جا فریاد می زدم تا وقتی دلم در گرو کسی چون فرهاد است  کسی نمی تواند 

شود، بی هیچ حرفی جلو تر راه می افتادم تا مادر جان را آماده کنم صدای قدم هایش که پشت سرم  را می شنیدم مادر جان با 

 دیدن سیروس نیم خیز شد

 «مادر جان تویی؟»

 سیروس مظلومانه که فکر می کردم  نقاب دروغینی بیش نیست رو به

 :مادرم گفت

 «بد نده سالم زن عمو خدا»

 «درد پا جون به لبم کرده پسرم»

 «عمو گفت حاضر بشید تا دکتر بریم»

 مادر جان نگاهم کرد

 «میرم لباساتونو بیارم»

چادرش را . به اتاق ته پذیرایی رفته و چادر و کیف مادر جان را برداشتم  سیروس زیر دست مادر را نگه داشته بود تا بلند شود

دکتر بعد از معاینات الزم و عکس . ر کردم و قبل از خارج شدن اجاق گاز را خاموش کردمسرش کردم و خود نیز چادری س

مادر جان را با کمک سیروس از روی تخت پایین آوردیم  روی صندلی های نزدیک میز دکتر . برداری ها تشخیص آرتروز داد

اشت و روی میز گذاشت با نگاه جدی ای هر سه نشستیم  و منتظر چشم به دهان دکتر دوختیم دکتر علوی عینکش را از چشم برد

 مان را کاوید و در آخر روی من مکس کرد

 «این التهابات و درد مفاصل و تورم ها نتیجه آرتروز»

 «راه درمانش چیه آقای دکتر؟»

 «با توجه به اینکه کمی وزنشون زیاده باید وزنشونو کنترل کنند، در نتیجه ورزش هر روز باید انجام بشه»

 :به مادر جان کرد و گفترو 

پاشنه پا باید روی . کف دستها را روی دیوار بزارید، یکی از پاها عقب و یکی رو جلو گذاشته و به دیوار فشار وارد کنید_»

مرتبه تکرار کنید و در هر 2این ورزش رو  . زمین باشه در این حالت کششی را در تاندون آشیل و ساق پایتان احساس می کنید

به کمک کشیدن کش، دو شصت را به هم نزدیک و . ثانیه صبر کنید یا کش ضخیمی رو  دور هر دو شصت بپیچید 02تکرار 

 «مرتبه تکرار کنید 02ثانیه در این حالت بمونید و هر حرکت رو  5. بعد دور کنید

حرف های دکتر گوش سپرده مادر جان در حالی که دستش روی پاهایش قرار گرفته بود و دردش را ماساژ میداد خیلی دقیق به 

 :بود دکتر علوی بعد از تذکرات الزم نسخه ای نوشت و به سیروس داد و گفت

چند نوع دارو های ضد التهاب و مسکن برای دردشون نوشتم، در ضمن کفش هایی که پوشیدین اصال مناسب نیست سعی کنید »

 «اشهکفش طبی مناسب با پا بپوشید کفشی که تو پاها نلغزه و شکل پا ب

 :سیروس سری تکان داد و با لبخند گفت 

 «ممنون آقای دکتر»

دکتر علوی سری با لبخند برای هرسه مان تکان داد و با دست محترمانه به بیرون هدایتمان کرد با همه ی حس های بدی که 



 :نسبت به سیروس داشتم عاقبت به اجبار رو بهش گفت

 «مرسی زحمت کشیدی»

 ب باال رفتهر دو ابرویش از شدت تعج

 «خواهش میکنم وظیفه ام بود»

 :مادر جان که نگاهمان میکرد با لبخند رو به سیروس گفت

 «خیر ببینی پسرم انشاهلل هرچی از خدا میخوای بهت بده»

 :سیروس گوشه چشمی به من  انداخت و دستانش را باال برد و گفت

 !«الهی آمین»

 «مردک خرفت »

بعد . ولی دلم خنک نشد. بماند که در دلم مورد عنایت قرارش دادم. ، زبانم از حرفی بسته شدبابت کمکی که به مادرم کرده بود

مادر جان به خاطر مسکن هایی که تزریق کرده بود، به خواب رفته بود سیروس از . از گرفتن دارو ها به سمت خانه راه افتادیم

 موقعیت استفاده کرد و رو به من پرسید

 «نومخوب چه خبرا نرگس خا» 

 :گفتم لبخندی به تمسخر به رویش زدم و

 «خبری نیست»

 «تو چرا انقدر از من بدت میاد؟»

 یکی از ابروهایم را با حالت خاصی باال بردم  

 «کی گفته من از تو بدم میاد؟»

 :پوزخند زد و با کنایه گفت

 «احتیاجی به گفتن نیست رفتارت کامال واضحه»

 «ونن بیزارماز آدم هایی که خودشونو محق مید»

 «من از چیزی که حقمه نمیگذرم»

 :کمی به جلو متمایل شدم و حق به جانب گفتم

 «و کی گفته من حق تو ام؟»

 «کسی قرار نیست بگه، من هر چیزی رو که خواستم به دست اوردم»

 خنده ی تمسخر آمیزی کردم و با نگاه تحقیر آمیز براندازش کردم 

 «که هرکی نیت کرد به دستم بیارهببخشید من وسیله یا کاال نیستم »

 لپ هایش را باد کرد و بازدمش را بیرون داد

 «من هرچی بگم یه جوابی تو آستین داری»

 :کمی  لحنش را نرم کرد و گفت

 «وقتی عاشق بشی خودخواه میشی، دلت نمیخواد غیر خودت، کسی  به دستش بیاره، یه جورایی حسود میشی»  

سرم را به صندلی عقب تکیه داد من ! کنکاش درمی آورد به راستی که عاشق خودخواه میشود سکوت کردم حرفش ذهنم را به

 هم نسبت به فرهاد خودخواه بودم نمیخواستم جز من کسی مورد توجه اش باشد با صدای سیروس از فکر بیرون آمدم

 «چرا چیزی نمیگی»

 «حرفی ندارم»

 «نداری چون میدونی حرف هام عین واقعیته»

 یگفت، حقیقت کالمش جوابی نداشتراست م

 «منو تو مال هم نمیشیم! ببین سیروس بهتره منو فراموش کنی خوب»

 لبخند غمگینی زد و با لحنی که تا آن روز از سیروس ندیده بودم گفت

 «مگه این که زیر خاک خوابیده باشم که فراموشت کنم»

چرا که . بلعکس می توانست مرد ایده آل هرکسی باشد اما من نهدل میان سینه ام میلرزد از غم نگاهش،سیروس مرد بدی نبود 

مرد رویاهای من سیروس نبود، فرهاد بود هرکجا باشم فکرم درگیر و دار یک نفر می . همه دنیایم را به فرهاد بخشیده بودم

بتوانم مادر جان را  جلوی درب ماشین را پارک کرد کمی جلو رفتم تا. چرخید وال غیر، بقیه مقصد را در سکوت طی کردیم

 بیدار کنم

 «مامان؟»

 کمی تکان خورد و آهسته پلکش را باز کرد وقتی متوجه موقعیتش شد در جای نشست و با لبخند خسته رو به سیروس گفت 

 «ببخشید پسرم زحمتت دادم»

 سیروس متقابال لبخندی میزند و میگوید



 «رحمت بود شما رو سر من جا داری»

 «پیر بشی پسرم»

ماشین را باز کردم و برای کمک به مادر جان جلو رفتم آهسته از ماشین پیاده شد و پشت بندش رو به سیروس تعارف کرد درب 

 شب را به خانه بیاید

 «ممنون زنعمو کار دارم باشه یک شب دیگه»

نشست و پلکش را بست بوق کوتاهی زد و از آنجا دور شد زیر دست مادر جان را گرفتم و تا اتاق کمکش کردم آرام سر جایش 

چادر و وسایلش را به  چوب لباسی زدم  و به آشپزخانه رفتم زیر اجاق را روشن کرده و مشغول تدارکات شام شدم  کمی دلم به 

حال سیروس سوخت حق هم داشت اگر من نیز روزی متوجه می شدم  فرهاد عالقه ای به من ندارد آن روز، روز مرگ من 

به اتاق مادر جان رفتم، بر اثر  مسکن . کردم و در یخچال قرار دادم تا هنگام شام بر سفره بیاورم خواهد بود ساالد را خرد

خواب بود درب را به آرامی بستم و به اتاقم رفتم تا کمی درس هایم را مرور کنم  هوا رو به تاریکی می رفت خورشید جلوه 

بعد از . ان چیزی نمانده بود چای را دم کردم تا هنگام آمدن برایش بیاورمزیبایی به آسمان بخشیده بود کتابم را بستم به آمدن آقاج

 بالفاصله جلو رفتم. دم کردن چای به اتاق مادرجان سر زد، در حال جمع کردن پتو و بالش هایش بود

 «تو چرا با این وضعت مادر من»

 :مادر جان هن هن کنان گفت

 «یه پتو بود دیگه»

 :تخواب ها مرتب می کردم گفتمهمانطور که پتو  را روی رخ

 «نباید زیاد به پات فشار بیاری»

 :لخ لخ کنان تا جلوی در رفت

 «بیکارم نمیتونم باشم که، دلم میگیره»

 «حاال یه امشبم استراحت کن تا فردا که هاجر میاد»

 :دیوار را تکیه گاه اش قرار داد و کمی نفس گرفت و گفت

 «یاد چایی می خواد؟مادر چایی دم کردی االن آقاجونت ب»

 لبخندی به رویش زدم و دستش را گرفتم تا کمک کنم تا به پذیرایی بیاید

 «خیالت راحت همه چیز آمادست»

 سرم را جلو برد و بوسه ای بر پیشانی ام زد

 «سفید بخت بشی مادر»

 

*** 

 .گپ و گفت بودندبا آمدن آقاجان، چایی ریختم و به اتاق پذیرایی بردم مادرجان نشسته بود و در حال 

 «خودم نتونستم بیام این شد که زنگ زدم سیروس بیاد»

 :چایی را رو به رویش گذاشتم لبخندی به رویم زد و گفت

 «دستت درد نکنه دخترم»

 «نوش جان»

 :رو به آقاجان گفت. مادر جان پاهایش را دراز کرد و پتوی نازکی روی پاهایش کشید

 «ید از وزنت کم کنی تا کمتر به پاهات فشار بیارد می گفت آتوزهخیر از جونیش ببینه، دکتر گفت با»

 :به آتوز گفتن شیرینش خندیدم و خنده کنان گفتم

 !«آرتروز مامان جانم»

 «نمیتونم اسمشو درست بگم! مادر ما که مثل شما سواد مواد نداریم»

 :آقاجان خنده ای کرد و گفت

 «شب کمتر غذا بخور وزنت میاد پایین»

 :ن سرش را تکان داد و ادامه وار گفتمادر جا

 «یه جور ورزشم گفت، دستمو بچسبونم دیوار و پاهامو به عقب بکشم چند ثانیه، نمیدونم یه دونه کش بین دو شصتم بگیرم»

 :مستاصل نگاهی به ما انداخت  و گفت

 «آخر عمری به چه کارهایی دچار شدیم»

 :ادر جان به خنده افتاد  مادر جان نیم نگاهی به ما انداخت و غر غر کنان گفتقهقهه ام باال رفت آقا جان نیز از گفته های م

 «منم تا یه چیزی میگم شما به سخره بگیرید»

 «عزیز دلم از بس شیرین زبونی» 

 «خوبه، خوبه اگه این زبونم نداشتی کالغ ها سرتو میخوردن»



 «امان از دست شما»

 :آقاجانم گفت با بی محلی چشم از من گرفت و با لبخند به

 «حاجی جان بگم نرگس یه چایی دیگه براتون بریزه»

چشمانم از این کارش گرد شد و با دهان باز نگاهش کردم آقا جان که شاهد شیرین کاری همسرش  بود، نیم خندی زد و در 

 :جواب مادرجان گفت

 !«نه حاج خانوم میخوام نماز بخونم»

 :فتنش رو به مادرجان کرد و با شیطنت گفتمآقا جان یا علی گویان بلند شد بعد از ر

 !«خوب بلدی واسه بابای ما دلبری کنی ها خانوم»

اخم تمام صورتش را پر کرد  بالش کوچک کنار دستش را برایم پرت داد که موجب برخورد به گلدان گل شد صدای شکستن 

شدیم  مادر جان که تازه متوجه خسارت وارده شده  گلدان در فضا پیچید منو مادر جان با دهان باز به این شاهکار هنری خیره

 :بود عصبی چشمانش را برایم تیز کرد و گفت

 «ورپریده ببین چی سر گلدون نازم آوردی؟»

  با تعجب به چشمان عصبی اش زل زدم

 «وا مامان خودت بالش رو پرت دادی»

 «الم سر جاش بوداگه توه جون مرگ شده سر به سر من نذاشته بودی االن گلدونم صحیح و س»

مظلومانه نگاهش کردم اما دریغ از یک ذره . اگر دارای چند خواهر و برادر بودم حتم به یقین من میانشان سر راهی بودم

انعطاف اخالقی جلو رفتم و صورت پنبه ای اش را بوسیدم که گویی کارساز بود لبخند محوی روی لب هایش نقش بست که از 

 نگاهم دور نماند

 «ون لبخند خوشگلت بشم که شبیه فرشته ها میشیقربون ا»

سرم را روی شانه اش گذاشتم و با آرامش چشمانم را بستم  عطر یاسش را در مشامم کشیدم  و از حس زندگی لبریز شدم وقتی 

 دستان گرمش را البه الی موهایم کشید گویی نسیم سحر گاهی روحم را به پرواز در آورد

 «خدا نکنه گل دخترم»

 از شستن ظرف ها، به پذیرایی رفتم آقاجان مشغول مطالعه بود و مادر جان سلایر مورد عالقه اش را می دید کنارش رفتمبعد 

 !«مامان وقت قرص هاته»

 :بدون اینکه نگاه از صفحه ی تلوزیون بردارد گفت

 بی زحمت میشه برام بیاریشون»

 قاب نهاده و با یک لیوان نزدش بردمسرم را تکان دادم و بلند شدم از هرکدام  یک دانه در بش

 « دستت درد نکنه دختر گلم»

 :آقاجان کتاب را سر جایش گذاشت و روبه مادرجان گفت

 «ان شاهلل فردا هاجر میاد، از فشار کار های تو هم کمتر میشه»

 :مادرجان لیوان آب را سر قرص هایش سر کشید و در جواب آقاجان گفت

 «واقعا حضور هاجر نعمتهخدا عمر با برکت بهش بده، »

 رو به آقاجان و مادر جان شب بخیر گفتم و به اتاقم آمدم. نگاهی به ساعت که ده شب را نشان می داد کردم

تمام صحنه های آن روز را در ذهنم مرور کردم دیزی لذیذی که در کنار فرهاد خوردیم، هیچگاه از ذهنم خارج نمی شد وقتی آن 

سیروسی که با آن چشمان .احتی ام را از دلم دربیاورد برایم چون وسیله گرانقیمت ارزش داشتطور نگران زنگ زد تا نار

غمگین در نگاهم نگریست و گفت که هیچوقت نمی تواند فراموشم کند، غم را میهمان دلم کرد، از ته دل دعایش کردم تا مهر من 

ر بودنش را بداند نه منی که دل در گرو کسی دیگر داشتم عشقی که قد. از دلش بیرون رود و جایش عشقی تازه در دلش اندازد

صبح خروس خان بعد از نماز صبح بساط صبحانه را حاضر کردم و به مدرسه رفتم سر کالس از فرط خستگی کار های دیروز 

 خمیازه های بسی بزرگی می کشیدم جوری که فاطمه را نسبت به این خمیازه ها معترض کرد

 !«ه کشیدی منم خواب گرفتاه نرگس انقدر خمیاز»

 :سرم را روی میز گذاشتم و ناله وار گفتم

 «اگه بدونی چقدر خسته ام»

 «کوه کندی مگه»

 چپکی نگاهی حواله اش کردم 

نخیر هاجر دو روزه رفته خونه ی بستگانش دیروزم مامانم بعد از مراسم ختم انقدر سرپا وایساده بود پا درد گرفت، اینطور شد »

 «های خونه با من بودکه همه کار 

 شیطنت وار لب زد

 «نگران نباش آخر وقت فرهاد خان رو ببینی همه این خستگی ها دود میشه میره هوا»



 «آخ گفتی»

بعد از مدرسه همانند . حرف هایمان با آمدن دبیر نیمه رها شد تمام کالس های آن روز را یکی در میان با چرت به سر بردم

با دیدن ماشین دیروزی که فرهاد همراهش آمده بود جلو رفتم و خودم را . از درب مدرسه بیرون رفتمافراد مست تلو تلو خوران 

 در صندلی جلو پرت کردم سرم را روی داشبورد گذاشته و با آرامش چشمانم را بستم صدای فرهاد خط بطالنی شد برادامه خوابم

 «علیک سالم خانوم خوش خواب»

 دادهمان طور چشم بسته جوابش را 

 «سالم خوبی؟»

تک خنده ای کرد و دماغم را بین دو انگشتش  فشرد از درد چینی به پیشانی ام  افتاد معترض چشمانم را باز کردم با چشم 

 شیطانش به چهره غرق از خوابم زل زده بود 

 «مگه بیماری»

 :کرد گفت سرش را کمی خم کرد و با اخم ساختگی که چهره اش را برایم خواستنی تر از همیشه می

 !«چرا انقدر خشن شدی وروجک»

 :با حالی زار گفتم

 «خسته ام فرهاد»

 همانطور به تقلید ازمن گفت 

 «چرا نرگس؟»

 ضربه کوتاهی به کتفش زدم

 «کوفت مسخره نکن»

 «خانم کوماندو می شه بپرسم خستگی شما از چی نشأت میگیره؟»

 «ر هم نبودبه خاطر کار توی خونه مامانم پاهاش درد می کرد هاج»

 خنده ای کرد که گمان بردم شیشه های ماشین از صدایش ترک برداشتند

 «به چی میخندی؟»

 «دختر اول تا آخر کارش همینه دیگه، خوبه یاد میگیری واسه آیندت»

 «بله جناب مهندس بشین تا برات بیاد»

 چشمکی به رویم زد 

 «خیلی وقته اومده، االن هم کنارم نشسته»

ی لب هایم نشست به صورت شیطانش نگاه کردم  که با آن برق چشمانش نگاهم را می کاویید خدایا  همه ی دنیا لبخند محوی رو

 :مال خودت، ولی این تیکه از دنیایت را سهم من قرار بده، با بدجنسی ابرو هایش را باال برد و گفت

 «ببین چه خوشش اومد ها همچین تا بنا گوش لبخند میزنه»

 «بدجنس»

 «شمافدای »

 استارت زد و ماشین را روشن کرد چشمانم را بستم و گذاشتم  ذره ای از آرامش بودن با فرهاد، روحم را تازه کند

 «اگه خسته ای تا دور بزنم بری خونه»

 با صداقت تمام گفتم

 «هیچوقت در کنار تو خسته نیستم فرهاد»

 چشمانم را باز کردم لبخندی به زیبایی بهار به رویم زد

 «منم در کنار خودم خسته نمی شم اهوم»

 چپ چپ نگاهم را به نیم رخش دوختم که موجب خنده و تفریحش شد

 «چشات چپ میشه، منم زن ناقص نمیخوام »

 ضربه ای دیگر بر کتفش وارد کردم

 «خیلی پر رو شدی»

 :دستش را به عالمت تسلیم باال برد و با همان ته مانده خنده میان صورتش گفت

 «امروز از دنده چپ بلند شدی هاخانوم! سلیمخیله خوب ت»

 «از فشار کار زیاده»

 کنار جاده پارک کرد نگاه مهربانش را به چشمانم دوخت

 «بشین تا برات یه نوشیدنی داغ بگیرم خستگیت در بره»

ین را پر کرده بود، لبخندی به محبتش زدم تمام زندگی ام را فدای تار تار مویش می کنم با دو لیوان چایی که عطرش تمام ماش

 لیوانی سمتم گرفت. برگشت



 «بفرما بانو»

لیوان را گرفتم بوی دارچین، در بینی ام پیچید چشمانم را بستم و با لبخند رو به فرهاد که با نگاه خاصی حرکاتم را زیر نظر 

 داشت گفتم

 «مرسی »

 «نوش جونت»

رکت آرام ماشین چون الالیی چشمانم را ربود و به خواب رفتم چایی را که نوشیدم چشمانم را بستم و به صندلی تکیه دادم ح

متعجب به نیم رخ فرهاد که در آرامش . نمیدانم دقیقا چه زمانی بود، وقتی چشم باز کردم که هنوز هم در خیابان ها پرسه میزدیم

 :رانندگی می کرد گفتم

 «من کی خوابم برد؟»

 دی زد و گفتگویی که تازه متوجه بیداری من شده باشد، لبخن

 «مثل فرشته ها خوابیده بودی دلم نیومد بیدارت کنم»

بگذار . شیشه ماشین را پایین دادم و گذاشتم نسیم دل انگیز در  شادی ام سهیم شود. گرمایی میان دلم از این توجه اش عبور کرد

 .او هم بداند مردی دارم، که به تمام جهانیان می ارزد یک تار مویش 

 «ها سرما میخوری هوا سوز داره »

 پنجره را باال دادم و دست به سینه سرجایم نشستم

 «خیلی دیر شده باید برگردم خونه»

 :نگاه عمیقش را حواله ام کرد و زمزمه وار گفت

 «کنار تو بودن  برام زود میگذره»

ان ذهنم هجی کردم از شوق قلبم میان سینه تپانچه زد تو می گویی و من ساعت ها در شوک جمله هایت می مانم کلمات را می

 گرمایی که از دلم باژگونه شد رویایم را بهاری کرد. شنیدنشان بال در  آوردم و پرواز کردم تا اوج هستی

 :تمام عشقم را روی زبانم  آوردم و از ته دل گفتم 

 «واسه منم زود میگذره، ولی خودت میدونی اگه دیر برم مامانم چه قشقرقی به پا میکنه»

 :وتاهی زد و گفتلبخند ک

 «چند روز تحمل کن، همه چیز درست میشه»

 .میان چشمانم چلچراغ شد  اگر جا داشت همان جا از شوق فریاد می زدم

 با هیجان کمی به  سمتش متمایل شدم 

 «راست میگی فرهاد»

د قدم بزنم بدون  ترس، کمی سکوت کرد  و سرش را تکان داد باور نمی کردم یعنی می رسید روزی که آزادانه در کنار فرها

اضطراب، عذاب وجدان باالخره می توانستم دستش را بگیرم و با افتخار به همه نشانش دهم و بگویم چقد عاشق این فرشته ای 

 از جنس مذکر هستم

 «پنهان کاری در کنار هم باشیم  وای فرهاد باورم نمیشه یعنی می رسه اون زمانی که بدون هیچ»

سکوت فرهاد را حاکی از رانندگی اش دیدم  یا شاید آنقدر در !« عاشقتم خدا»یین دادم و با شعف فریاد زدمبار دیگر شیشه را پا

 میان رویاهای ساختگی ام غوطه ور بودم، که نمیخواستم سکوتش را برای خود معنا کنم

 «وای دلم میخواد جیغ بزنم»

نقدر آن زمان  شاد بودم که هیچ چیز نمی توانست خوشی ام را لبخند محوی بر لب هایش نشست خندیدم ، خنده هایی از ته دل آ

زایل کند دست فرهاد روی دستم نشست با لبخند به چهره اش نگاه کردم یک چیز آن وسط درست نبود آن هم نگاه فرهاد بود، 

 لبخند کم کم از چهره ام پر کشید 

 «فرهاد؟»

 با همان نگاه متفکر به روبرو لب زد

 «جانم؟»

 «خوبه تو حالت»

 !«هیچوقت به خوبی حاال نبودم»

 ...«پس این نگاه»

 میان حرفم پرید

 «هیس هیچی نگو نرگس بزار حالم خوش باشه»

چیزی از حرف هایش متوجه نشدم سکوتش بر من نیز اثر گذاشت و تا خود مقصد حرفی نزدم جلوی کوچه پارک کرد سر به 

 شانه اش گذاشتم  نگاه خسته اش سمت من برگشت  زیر چشم به فرمان ماشین دوخته بود نگران دست بر 

 «فرهاد تو چت شد؟»



 «حالم خوبه »

 :به کوچیمان اشاره کرد و گفت

 «برو دیرت نشه»

 « خواهش میکنم فرهاد، من دق میکنم اگه اینجوری بری حداقل بگو چی یکدفعه این طور بهمت ریخت»

 کالفه دست میان موهایش  برد

 «ا خودت همه چیزو میفهمیبعد! فقط برو! برو نرگس»

 سردرگم به رفتار ضد و نقیضش خیره شدم

 «با پدرت به مشکل خوردی؟»

 «نه عزیز من مشکلی نیست»

 «پس این قیافه آویزون چیه؟»

 کمی به طرفم چرخید نگاهش میان اجزای صورتم به چرخش درآمد

 «از اینکه دارم ازت جدا میشم کالفه ام»

 ی گیجی زدم گیج سرم را تکان دادم و خنده

 «منظورت چیه ما هر روز این موقع از هم جدا میشیم هیچوقت اینطوری نبودی»

 دقیق به مردمک چشمانش خیره شدم

 «راستشو بهم بگو فرهاد، تو بعد از اون حرف اینطوری بهم ریختی»

 مانم قفل شدلپ هایش را باد کرد و نفسش را با صدا بیرون داد کمی اطراف را نگاه کرد و بعد نگاهش در چش

 «چیز مهمی نیست فقط نگران تصمیم بابا هستم»

 نفس آسوده ای کشیدم و با مهربانی به رویش لبخند زدم

 «عزیزم، مطمئن باش اگه پدرت مخالفت کنه من باز منتظر میمونم، نمیخوام بخاطر من تو روی بابات وایستی»

چیزی میان چشمانش بود که قادر به درکش نبودم، زمزمه کمی نگاهش طوالنی شد، یک سردرگمی میان چشمانش دیده می شد 

 :وار گفت

 !«تو خیلی معصومی نرگس خیلی»

 «داری نگرانم میکنی فرهاد»

 لبخند مهربانی زد تار مویی که از مقنعه ام خارج شده بود را با انگشت نوازش کرد

 «برو عزیزم خانوادت نگرانت شدن»

 ...«ولی»

 ام گذاشت و آهسته لب ردانگشت اشاره اش را روی بینی 

 «نزار با فکرای الکی روزمون خراب بشه! هیس»

 صدایش چون موزیک دلنوازانه قلبم را به تپش وا  داشت چشمانم را باز و بسته کردم

 «مواظب خودت باش! باشه»

 انگشتش را برداشت و با مهربانی گفت

 «تو هم مواظب خودت باش، به امید دیدار»

صدای الستیک ماشین در کوچه پییچید به عقب برگشتم که جای خالی  اتومبیل فرهاد را دیدم دقیقه ای با   از ماشین فاصله گرفتم

فکر نبودنش قلبم خون را پمپاژنکرد  اما با یاد اینکه گفت همه چیز درست می شود، جان گرفتم و تا خانه لی لی کنان رفتم درب 

 دویدم که سینه به سینه هاجر شدم را باز کردم و با شور و حال تازه تا درب ورودی

 «وای سالم خانوم»

 نفسی تازه کردم و در حالی گه نیش هایم تا بناگوش باز بود گفتم

 «سالم هاجر اومدی؟»

 «بله خانوم صبح رسیدم، راستی مادرتون خیلی از دستتون عصبانیه»

 «چرا؟»

 اشاره به خانه کرد و آرام گفت 

 !«ی شدهاز اینکه دیر کردید بد جور آتیش»

سری تکان دادم و وارد خانه شدم مادر جان پتویی سر پاهایش انداخته بود و داشت تلوزیون تماشا می کرد آقاجان نیز کنارش 

نشسته و به تسبیح خیره بود و زیر لب ذکر می گفت به آرامی جلو رفتم و زیر لب سالم دادم نگاه هر دو منعطف من شد  مادر 

 در سکوت برایم خط و نشان کشید آقاجان لحظه ای نگاهم کرد و پس از ثانیه ای نگاهش را برداشتجان با دیدنم اخمی کرد و 

 «سالم دخترم،دیر کردی بابا جان نگرانت بودیم»

 :سر به زیر نگاه به جوراب های سفید رنگم کردم و در جواب آقا جان گفتم



 «ببخشید با بچه ها رفتیم ساندویچی »

 :ای جدی رو به من گفتلحظه ای مکث کرد و با صد

 «میدونی که خیلی بهت اعتماد دارم نرگس»

 سرم را تکان دادم و پریشان به چشمانش نگاه کردم

 «نمیخوام این اعتماد شکسته بشه، که اگه بشکنه یعنی منو شکستی»

نشان نگاه می کردم و لب هایم چون ماهی باز و بسته شد بغضم سنگین و سنگین تر شد لعنت بر من که این گونه راحت در چشما

مادر جان نگاه وارفته ام را که . کالمی نمی توانستم بر زبان آورم. حرف های آقاجان بدجور تکانم داد.به راحتی دروغ می گفتم 

 :دید گفت

 «نرگس دیگه بزرگ شده حاجی خوبو رو از بد تشخیص میده»

 با ابرو اشاره کرد که چیزی بگویم

یلویی بسته بودند که آن طور با زبان بسته نظاریشان می کردم مادر جان چشم درشت کرد و آقاجان گویی به زبانم وزنه ای چند ک

 منتظر جانبم خیره نگاه می کرد تمام تالشم را کردم تا توانستم دو کلمه به زبان آورم

 «خیالتون راحت آقاجون کاری نمی کنم که براتون بد تموم بشه»

کاش قبل از آنکه آقاجان بفهمد فرهاد پدرش را راضی کند با صدای مادرم دست . رخش در آمدلبخندی که زد دنیا میان سرم به چ

 از فکر کردن برداشتم

 «برو دستی به سر و روت بکش بیا بشین مادر خسته ای »

اگه »مده بودلبخندی به زور بر لبهایم نشاندم  و راه اتاقم را پیش گرفتم صدای آقا جانم چون چرخ و فلک در ذهنم به چرخش درآ

کاش فرهاد کاری می کرد گفت تا چند روز . قبل از آنکه دیر شود همه چیز را بخیر کن! خدایا« اعتمادم بشکنه یعنی منو شکستی

آینده همه چیز درست می شود میان ذهنم جنجالی به پا بود تمام اتاق را از ذهن مشغولی، متر کرده بودم با صدای ضربه ی در 

 در جای ماندم

 «؟کیه»

 «خانوم؟»

 «بیا تو هاجر»

 هاجر داخل شد با لبخند  پرسید

 «خانوم اگه نهار نخوردین براتون گرم کنم»

 جواب لبخندش را دادم 

 «ممنون میل ندارم بعد میخورم»

ن اتاقم سری تکان داد و از در خارج شد بااینکه نهار نخورده بودم اما میلی هم به غذا نداشتم تا چند ساعت با ذهن آشفته در میا

سپری کردم عاقبت با خود گفتم اگر کمی دیگر در اتاق بمانم دیوانه می شوم صدای خنده و شوخی های مادر جان و هاجر در 

پذیرایی به گوش می رسید با این حساب آقاجان به حجره برگشته بود به پذیرایی رفتم از دیدن صحنه روبرویم کم مانده بود زمین 

حالت دراز کش نشسته بود و سعی می کرد دراز نشست برود در این میان هاجر زیر دستانش را گرفته را گاز بزنم مادرجان به 

 :بود، و با شمارشش مادر جان به زور کمی بلند می شد و می خوابید جلو رفتم و خنده کنان گفتم

 «اینجا چه خبره این چه وضعیه؟»

 :مادر جان نفسی تازه کرد و بریده بریده گفت

 «کم بشه..گفت وزنت باید... دکتر...یدیند...مگه»

 «آره گفت ولی نه با این شدت خودتو هالک کردی، بعدشم ورزش برای اول صبحه نه بعد از نهار»

هاجر و مادر جان نگاهی رد و بدل کردند و بالفاصله هر یک در جایی مستقر شدند  گویی نه خانی آمده و نه خانی رفته از این 

 :شان، به خنده افتادم  مادر جان شاکی نگاهم کرد و گفتتغییر حالت یکدفعه ای

 «باز ما یک کاری کردیم این داره هی مسخره کنه»

 .لب هایم را گزیدم تا بیشتر از آن مادرجان را عصبی نکنم 

 «من غلط کنم مسخره کنم»

 :می کرد گفت هاجر که گویی از فشار وزن مادر دستانش بی حس شده بودند، همانطور که مشتش را باز بسته

 «ولی خانوم حتما باید وزن کم کنید ها»

 :مادر جان چشمانش را باریک کرد و در جوابش گفت

 «میخوای بگی من چاقم»

جای هاجر به غلط کرن افتاده بودم آن هم با نگاه تهدید آمیزی که سرتا پایش را رصد می کرد هاجر هراسان  نگاهش بین منو 

 :ته کنان گفتمادر جان در گردش درآمد تته پ

 «به خاطر پا هاتون میگم ..چیزه...نه»



 :مادر جان  میلیمتری نگاه تیزش را از هاجر برنداشت گفت

 «فقط مونده تو منو راهنمایی کنی»

 برای نجات هاجر، پیشدستی کردم

 «مامان جان قرصات رو خوردی»

 چشمانی که گرد شد نشان دهنده فراموشی اش بود

 «براتون میارم االن میرم! یادتون رفته»

 «خدا خیرت بده مادر، خودم که حواس ندارم یادم میره»

 :سرم رابا با افسوس تکان دادم و برای آوردن قرص ها برخاستم قبل از رفتن مادرجان گفت

 «راستی از قرار معلوم امروز عموت رفته پیش حاجی»

 .قلبم میان سینه ام سنگین شد نفسم ثانیه ای  ایستاد

 «دلخوریش از بین رفته، حاجی هم واسه فردا شب دعوتشون کرد بیان اینجا فکر کنم دیگه»

 مرعوب به سمتش برگشتم 

 «یعنی فردا شب قراره بیان خونمون»

 :مادر جان غافل از حال و اوضاعم گفت

 «آره دیگه باالخره برادرن نمیتونن که از همدیگه دست بکشن»

 :هاجر نگاهی به مادر جان کرد و گفت

 «حسابی کار داریم پس فردا »

 مادر جان لبخندی به رویش زد و گفت

 «شرمندت هاجر جان، همه زحمت ها گردن توه»

 هاجر سر به زیر انداخت  

 «این حرف ها چیه خانوم شما بیشتر از این چیز ها گردن من حق دارید»

اتفاق آن شب، مادر جان نگاهی سمتم   کالفه نگاهی بینشان انداختم  قادر نبودم  با عمو و زنعمو روبرو شوم آن هم بعد از

 انداخت 

 «نرگس مادر چرا ماتت برده اونجا، قرص ها چی شد؟»

 «االن میارم»

تمام فکرم درگیر فرداشب و رویاروی با زن عمویم شد می دانستم با آن زبان تند و تیزش، شب سختی را پیش رو دارم اگر عمو 

ن عمو فراموش نکرده است و فردا شب به شکلی زهر خود را خواهد ریخت آن شب را فراموش کرده باشد، به هیچ عنوان ز

 قرص ها را نزد مادرم بردم هاجر که در حال برنامه ریزی برای فرداشب بود رو به مادر جان گفت

 «ولی خانوم خدا بخیر بگذرونه با اون زن حاج احمد وای من که از امشب، تو دلم رخت میشورن»

 و در جواب هاجر گفتمادرجان سری تکان داد 

 «ما که عادت کردیم به رفتار زری، زیاد فکر تونو درگیر اون نکنید خصلت زری هم زبونشه»

 :هاجر خنده ی نخودی کرد و گفت

 «ماشاهلل چه خصلت خوبی هم دارن هللا اکبر»

 :مادرجان ضربه ای کوتاه روی پای هاجر زده و در جوابش گفت

 « میندازی کم غیبت بکن دختر، منم به گناه»

 میان بحثشان مداخله کردم

 «اصال غیبت نیست، حق با هاجره اخالق گند زن عمو زبون زده خاص و عامه»

 مادرجان لب گزید و اخم ظریفی به پیشانی اش نشاند

 «خجالت بکش نرگس»

 پشت چشمی نازک کردم

 «خجالت نداره همش حقیقته محضه»

 مادر جان با تاسف نگاهم کرد 

 «زبون تو نمیشممن که حریف _»

 هاجر خندید و دور از چشم مادر جان چشمکی برایم زد  لبخندی تا بناگوش برایش باز کردم

 .عالوه بر زن عمو سیروس را نیز باید تحمل می کردم 

*** 

 

قطرات  همراه فاطمه از مدرسه خارج شدیم باران با شدت تمام بر سر و رویمان می کوفت دستم را روی پیشانی ام گذاشتم تا از



از قرار معلوم آن روز خبری از فرهاد نبود و این . شدید باران، که سرمایش تا مغز و استخوان رسوخ می کرد در امان بمانم

 :یعنی فاجعه، باید تا خود خانه را پیاده روی می کردیم ناچار به فاطمه که همچون بید میان آن سرما به خود می لرزید گفتم

 «یاده بریم، باید تاکسی بگیریم اینطور نمیشه تا خونه پ»

 لبه های کتش را بهم نزدیک کرد و دستش را به دور خود پیچید

 «من که نمیتونم دووم بیارم خیلی سردمه...آره»

 سرم را تکان دادم  روبه انتهای خیابان چشم دوختم  دریغ از یک ماشین در آن حوالی، نا امید به یکدیگر نگریستیم 

 !«ماشین نیست»فاطمه

 «جبوریم تا خونه پیاده بریم شاید خیابون پایین تر اتوبوسی چیزی بیاد»

 :هوا سردتر و باران هر لحظه تند تر می شد فاطمه با صدای لرزان از سرما گفت. سرتکان داد

 !«خدایا خودت یه وسیله جور کن»

 ا، دندان به هم می سابیدند کسی نبودنگاهی به اطراف انداختم خیابان خالی جز چند دانش آموز که همانند ما در این سرم

 «نمیدونم چرا فرهاد نیست نگرانشم»

 نگاه چپ چپش را که می بینم نگاهم را سوی دیگر منعطف می کنم

 «بدبخت داری از سرما جون میدی بعد نگران اونی که نیومده، خوب آخه کدوم آدم عاقلی تو این بارون از خونه خارج میشه»

فرهاد بود با خوشحالی . ش را بدهم، که با صدای ترمز ماشین جلوی پایمان جمله ها در میان دهانم قفل شددهان باز کردم تا جواب

 .به ماشین نگاه کردم که شیشه ها توسط فردی غریبه پایین آمد

 «سوار شید بارون میاد خیس شدین»

 ابروهایم از تعجب باال رفت فرهاد نیز از کنارش سرش را جلو  آورد

 «ماتت برده سوار شو دیگهنرگس چرا »

 نگاهی به فاطمه انداختم که با اخم به ماشین و آدم هایش نگاه می کرد

 «بیا سوار شیم فاطمه»

 :با اکراه در کنارم جای گرفت زیر چشمی به فرد غریبه نگاه کردم فرهاد از آیینه نگاهمان کرد و گفت

 «ن آب می چکهچند دقیقه تو محوطه می موندید تا برسم ببین چطوری ازتو»

 :عطسه ای کردم و در جوابش گفتم

 «آخه گفتم بارون میاد نمی تونی از خونه بیای بیرون»

 :لبخندی زد و با مهربانی گفت 

 «به نظرت میتونم راحت تو خونه بشینم بعد عشقم تو این بارون پیاده بره وقتی خودم ماشین زیر پامه»

 :فرد غریبه خندید و رو به فرهاد گفت. گفتماگر بگویم کارخانه قند در دلم آب شد دروغ ن

 «آقا فرهاد، شما هم »

 :نیم نگاهی از صندلی جلو به عقب انداخت و گفت

 !!!«انصافا ابجی معلومه بد دل داداش ما رو بردی ها فرهاد از این حرف ها بلد نبوده»

باال  آورد، « خاک بر سر ندید بدیدت»به عالمت دندنان هایم از پس لبخند عریضم به نمایش در آمد فاطمه از آن گوشه دستش را

 :فرهاد نگاه شاکی اش را به بغل دستی اش  انداخت و گفت

 «دستت درد نکنه آقا حسام داشتیم»

 جوانی که حسام نام داشت با خنده ضربه ای بر شانه ی فرهاد کوبید و با لودگی گفت

 «نوکرتم داداش»

 فرهاد از آینه نگاهمان کرد پرسید

 «ه خانوم آدرس بدید تا نزدیکی های خونه می رسونیمتونفاطم»

نگاهش را که در پسش فحش های زیادی نهفته بود را به مندوخت و  زیر لب آدرس داد حسام که گویی طبع بذله گویی داشت 

 فاطمه را مخاطب قرار داد

 «شما دوست نرگس خانومین»

حسام همچنان منتظر « ادربزرگشم همراش اومدم بچم غریبگی نکنهنه پس م»غر غر های زیر لبی اش را من فقط شنیدار بودم

 جواب فاطمه بود، فاطمه لبخند پر حرصی زد و در جوابش گفت

 «بله دوستشم»

چشمم به فرهاد  افتاد که او نیز همچون من خنده اش را کنترل . لبم را به شدت گاز گرفتم تا از هر خنده احتمالی در امان باشم

 از لحن فاطمه کمی متعجب شد گفتمی کرد حسام که 

 «فکر کنم من ساکت بمونم بهتره»

حسام نیم خندی زد و زیر چشمی به فاطمه را که چون شیر خشمگین میان ماشین نشسته . خنده های منو فرهاد ماشین را پر کرد



ردم حسام وقتی متوجه من تمام حرکاتش را رصد می ک. بود، و اخم هایش تا روی چشمانش را پوشانده بود را زیر نظر گرفت

 سقلمه ای به فاطمه زدم که نگاه شاکی اش را بهم دوخت آرام لب زد. نگاهش را از فاطمه برداشت شد لبخند خجولی زد و

 «وحشی چته؟»

 زیر پوستی به حسام اشاره کردم و زیر گوشش نجوا گونه لب زدم

 «فکر کنم با این اخالق گندت دل پسره رو لرزوندی»

 سام می انداخت نگاهی به ح

 «منظورت چیه»

 «تا االن داشت زیر چشمی نگات می کرد »

 «غلط کرد هیز بدبخت»  

 «پسرخوبی به نظر میاد ها»

 « قربونت نمیخواد از این نسخه ها واسه ما بپیچی»

 :شانه باال می انداختم و با شیطنت گفتم

 «از ما گفتن بود»

 حسام رو به فرهاد لبخندی زد 

 «ن جا نگه دار من پیاده می شم فرهاد جان همی»

فرهاد سرش را تکان داد و گوشه ای پارک کرد قبل از پیاده شدن به عقب برگشت  و در صورتی که نگاهش بیشتر روی فاطمه 

 :انعکاس داشت گفت

 «خیلی خوشحال شدم از آشناییتون »

 لبخندی زدم 

 «مرسی ما هم همینطور»

رد همانطور خیره به فاطمه بخت برگشته که از نگاه حسام به ستوه آمده بود و هر آن حسام که گویی در خواب شیرین به سر میب

 ممکن بود آن روی زیبایش عود کند نگاه می کرد آخر طاقت فاطمه به پایان رسید و رو به حسام گفت

 «مشکلی پیش اومده»

 :حسام همانطور خیره گفت

 «فکر کنم»

 :رد گفتفاطمه که گویی در مرز دیوانگی به سر می ب

 «چه مشکلی»

 «قلبم؟»

فاطمه گیج نگاهش کرد و حسام که گویی از خواب خرگوشی بیرون آمده باشد تند خداحافظی کرد و از ماشین بیرون پرید  وا 

 :گفتن فاطمه میان خنده ی منو فرهاد گم شد فاطمه رو به فرهاد گفت

 «دوستتون مشکل عقلی داشت به نظر تا قلبی»

 انه هایش را باال  انداختفرهاد با بی قیدی ش

 «تا قبل از دیدن شما همه عالیم حیاتیش نرمال بود»

 :خندیدم و روبه فاطمه گفتم

 ...«تو رو دید رگ های قلبش گرفت »

 بماند با چشم چه خط و نشان هایی که برایم نکشید از شدت باران کم و کمتر می شد فرهاد میان کوچه  ایستاد و با لبخند گفت

 «فاطمه خانوم بفرمایید »

بعد از رفتن فاطمه در کنار فرهاد جای گرفتم  سنگینی نگاهش را از گرمایی که در سلول به سلول هایم رسوخ می کرد حس می 

 کردم

 «خوب چه خبر خانوم وقت نشد درست حسابی امروز روی زیباتونو ببینیم»

 لبخندی به وسعت اقیانوس ها زدم

 «خبر سالمتی، فرهاد؟»

 «جانه فرهاد»

 «دیروز که از پیشت رفتم، بدجور موجب شک آقاجون شده این دیر رفتن هام»

 :سرش را تکان داد و همان طور که حواسش پی رانندگی اش می چرخید گفت

 «درست میشه فقط چند روز دیگه تحمل کن»

 «ا رو ببینه به آقاجونم بگهچند روز یعنی تا کی؟ به خدا دیگه میترسم همش با خودم میگم نکنه آقاجون بفهمه، نکنه کسی م»

 بازدمش را بیرون داد  گوشه ای پارک کرد به سمتم متمایل شد



 نگاهش یک به یک اجزای صورتم را کاوید

 «میدونم تا همین جا هم که باهام پا به پا اومدی ازت ممنونم»

 .دستم را میان دستان گرمش گرفت و خیره خیره نگاهم کرد

 «رانی ها تموم بشهقول میدم یه روز همه این نگ»

 «باشه چند روز دیگه هم صبر میکنم»

 آرام خندید ضربه کوتاهی به بینی ام زد

 «جبران میکنم»

 «همین که کنارم بمونی برام جبرانه»

 لبخندکم جانی زد و به حالت قبلش برگشت

 «انقدر خوب نباش نرگس»

 با صداقت تمام به نیم رخش خیره شدم

 «ونمبا هرکس بد باشم با تو نمیت»

 .دست میان موهایش  برد و به جایی آن سوی خیابان زل زد

 نمیدانم من اشتباه می کردم یا واقعا صدایش بغض داشت 

 نرگس، معلوم نیست آینده چی میشه یا چی پیش میاد، ولی بدون واسم خیلی عزیزی اینو از ته قلبم بهت می گم»

 

 :تم  و با تمام احساستی که میان دلم غل می زد گفتمدستم را روی شانه اش گذاش. اشک به چشمم هجوم  آورد

 «آینده هرچی باشه ما از هم جدا نمیشیم فرهاد،مگه نه؟»

سرش را به طرفم چرخاند، دست روی پیشانی اش گذاشت و آرام فشار داد از حرکاتش پریشانی و کالفگی را می خواندم  سرش 

 :روبرویش کنده نمی شد گفت را تکان داد و همانطور که چشمش از نقطه ی نامعلوم

 «هیچوقت از قلبم، از یادم، بیرون نمیری مطمئن باش»

 :تبسمی زدم و گفتم. شیرینی کالمش دلم را به جوشش در  آورد

 «مرسی فرهاد، مرسی به خاطر عشقی که بهم هدیه دادی مرسی به خاطر اینکه حس قشنگ دوست داشتنو بهم چشوندی»

 :فتفرهاد لبخند مهربانی زد و گ

 !«مرسی از تو که انقدر خوبی»

 جواب لبخندش را دادم و به جاده اشاره کردم 

 «روشن کن بریم که دیر شد»

 «ای به چشم»

جلوی کوچه بعد از خداحافظی از فرهاد با سریع ترین حالت ممکن از باران گریختم  هاجر و . استارت زد و با لبخند چشمکی زد

همانان شب بودند، حاال هرکی ندانست گمان می کرد وزیر میخواهد بیاید با لبخند به مادر جان سخت در حال تکاپو برای م

 :هردویشان سالم دادم مادر جان پر مهر جوابم را داد

 «سالم به روی ماهت مادر بدو لباستو عوض کن نچای قربون شکلت»

 :هاجر پشت بند حرف های مادر جان گفت

 «آش رو گرم میکنمآره خانوم تا شما دست و روت رو بشوری »

 با چشمک پرسیدم

 «آش؟ چی هست؟»

 :مادر جان در حالی که ساالد ها را با تمام دقت خرد می کرد گفت

 «گفتیم تو این هوا مزه میده به هاجر سپردم، زحمتشو کشید! آش رشته»

تا بهانه ای دست . کردیم بعد از خوردن آش خوشمزه هاجر پز، برای کمک رفتم تمام آن روز را برای تدارک میهمانی شب کار

 زن عمو نداده باشیم

با صدای سالم و احوال پرسی ها، نفسم را بیروندادمد و کمی لبخند ساختگی چاشنی صورتم کردم از اتاق خارج شدم همزمان با 

متوجه من کند خارج شدنم چشمانم در چشمان سیروس گره خورد با دیدنم یک تای ابرویش را باال داد و به طوری که بقیه را نیز 

 :گفت

 «دختر عمو! سالم»

 نیشخندی زدم و با بی تفاوتی جوابش را دادم

 «سالم خوش اومدین»

 زن عمو با دیدنم سر تا پایم را تحقیرانه رصد کرد به طوری که از نگاهش اخم به صورتم دوید

 «احوال خانوم»



 لبخندی که ساختگی بدونش را هرکسی می توانست تشخیص دهد به لب راندم

 «خوش اومدی زن عمو»

 :کمی سرش را رو به شانه اش متمایل کرد و با خیرگی و نگاه مغرورانه اش گفت

 «ممنون»

 عمو اما، لبخندش خالص بود، لبخندی که مهر پدرانه میانش موج می زد

 «سالم دخترم»

 جلو رفتم و صورتش را بوسیدم

 «قربونتون برم »

حرف ها هول و حوش کار و درآمد چرخید در این میان نگاه ها و پوزخند های زن مادرجان همه را به نشستن تعارف کرد کمی 

عاقبت زبانش به سکوت یاریش نکرد و با نگاهی که از آن غرور و تکبر می ریخت . عمویم بد جور اعصابم را خط می انداخت

 :گفت

 «یه دختر واسه سیروس دیدم پنجه آفتاب»

 را چک کند، با بی تفاوتی لبخندی زدمچشم از نگاهم نمی کند تا عکس العملم 

 «چه خوب پس یه عروسی هم داریم»

 :مادر جان که گویی در هوای دیگر سیر و سلوک داشت گفت

 «به خدا که سیروس خیلی پسر خوبیه هر کی بره تو خونه اش خوشبخت میشه»

در صورتی که زن عمو هنوز هم نگاه .  از این سادگی های مادرم ، از اینکه آنطور بی ریا از خوبی هایشان تعریف می کرد

گوشه لبم را از خشم جویدم، و به تعریف و تمجید های . تحقیر آمیز و متکبرش را از روی ما برنمیداشت خونم به جوش  آمد

 :مادرجان گوش سپردم زن عمو نیشخندی زد و با آن نگاه موذی اش رو به مادرم گفت

 «چشماشون ستاره بارون شد ون برای سیروس خواستگاری کردم، توآره اتفاقاً، اصال از وقتی از دخترش»  

پوزخندی از این فکر بر لبانم نقش بست زن عمو نیم نگاهی به من . آخر سیروس عتیقه بود که چنان برایش سر و دست بشکنند

 انداخت 

 «راستی شنیدم پسر حاج قادر واسه نرگس پا پیش گذاشته»

 :انداخت و در جواب زن عمویم گفتمادر جان با لبخند نگاهی به من 

 «آره چقدرم که وقتی نرگس جواب منفی داد سیما ناراحت شد»

 زن عمو نگاه موذیگرش را از نگاهم بر نمی داشت

 «نرگس جان نکنه پای کسی درمیونه که این خواستگار های خوب رو رد میکنی»

نشست خدا را شکر کردم آقاجان و عمویم سرگرم بحث چیزی تا میان دهانم باال آمد و برگشت اخم میان صورت مادر جان 

 :مادر جان با دلخوری گفت. خودشان بودند و از این حرف چیزی نشنیدند

 «وا زری جان این چه حرفیه، نرگس از این خبط ها نمیکنه»

د با ان طعنه های قطعا آن شب مرا سالخی می کر. چیزی میان دلم به جوشش افتاده بود دستانم چون توده های یخ شده بودند

 :کالمش، نیشخندی زد و گفت

 «بله قطعا همینطوره»

هاجر چایی را بین همه تقسیم کرد . می دانستم به چه شدت حرف زن عمو آزرده اش کرد. مادر جان دیگر حرفی به میان نیاورد

در آمد با تکبر رو به مادرم و گوشه ای کنارم نشست زن عمو نیم نگاهی حواله اش کرد که از زهر تحقیرش قلب من به سوزش 

 :گفت

 «وای طلعت جان انقدر به این خدمتکار ها رو نده»

و با اکراه نگاه هاجر کرد به هاجر نگاهکردم د که  ازدرد حقارت شانه هایش  افتاده به نظر رسید می توانستم بغض سنگین شده 

 در گلویش را تخمین زنم

 :مادر جان اخمی کرد و در جواب زن عمو گفت

 «هاجر خدمتکار نیست یکی از اعضای این خانوادست کسی حق نداره بهش توهین کنه»

 زن عمو خنده ی کوتاهی کرد

 «مگه من چی گفتم طلعت جون که اینجوری بل گرفتی»

یر نگاهم به هاجر افتاد که همچنان سر به ز. مادر جان سکوت کرد  می دانم به شدت احترام میهمان چه اندازه برایش اهمیت دارد

سر که بلند کرد غم نگاهش دلم را به .نگاه از گل های قالی نمی گرفت کمی به سویش خزیدم و دست روی دست سردش گذاشتم

 :درد  آورد چشمانش از اشک تر شده بودند لعنت به آن زن که چنین خون می کرد دل این بینوا را، آرام لب زدم

و بی اساس نرنجون، بعضی آدم ها در حد یک کلمه خودشونو  ای پوچهیچوقت خودتو کم ندون، هیچوقت خودتو واسه حرف ه»

 «پایین میارن، تو نباید به این آدم های سطحی نگر بها بدی نباید اجازه بدی هیچوقت از شکستنت احساس رضایت کنند



 بغض صدایش را  لرزاند

 «ای بابا خانوم من دیگه به این جور طعنه ها عادت کردم»

 ز تلخیش من نیز کامم زهر شدلبخند تلخی زد که ا

س باز شوهرم دادن، *و*از بچگی زیر باد کتک و نفرین های زن بابام بودم بعد از اونم که به زور پدرم به یک مرد پاتیل و  ه»

از هیچوقت یاد ندارم مثل آدمیزاد با من رفتار شده باشه، اما از وقتی با شما، با پدرتون آشنا شدم همه چیز برام عوض شد، من 

میدونی خانوم این روز ها کمتر کسی مثل . کلمه خدمتکار ناراحت نشدم من تا عمر دارم کنیزی مادرتون و پدرتون رو می کنم

 «پدر شما راضی می شه بی هیچ چشم داشتی به یک زن بیوه پناه بده، سقف بده

 لبخندی به رویش زدم و دستش را به گرمی فشار دادم 

یک خواهر داشته باشم، گاهی اوقات حرف هایی رو که نمی تونم به مامان بزنم پیش تو میارم، هاجر من خیلی دوست داشتم »

 «این ها رو میگم که بدونی برام مثل خواهری

لبخند به لب هایش آمد چشمانش نیز لبخند داشتند هاجر برایم کم از خواهر نداشت، نگاهم به سیروس  افتاد که با زیرکی نگاهم 

ریز تمام حرکاتم را زیر نظر گرفته بود، اخمی کردم و نگاهم را به سمت دیگر سوق دادم هاجر آرام زیر می کرد و ریز به 

 گوشم نجوا کرد

 «ولی خانوم خیلی شانس آوردید اگه با سیروس ازدواج کرده بودید قطعا این مادر فوالد زره خون به جیگرتون می کرد»

 چشمانم را در حد قه چرخاندم 

 «فکرش هم وحشت دارهوای نگو هاجر »

ریز خندید و من نیز با خنده اش خندیدم با سقلمه مادر جان به مادرم نگاه کردم که با چشم غره به منو هاجر گوشزد کرد پچ پچ 

های زیر گوشیمان را تمام کنیم؛ سرسفره در تیر راس نگاه سیروس قرار گرفتم، و این یعنی زهر مار شدن غذا به مذاقم، اشتهایم 

از بین رفت آن از تیکه و طعنه های زن عمو این هم از وضعیت اسف ناکم، مادر جان با خوشحالی که از چشمانش نمود  به کل

 :پیدا می کرد  رو به سیروس گفت

 «پسرم مادرت میگه میخوای به سالمتی سر و سامون بگیری»

 :سیدنگاه منگ سیروس نشان داد از چیزی خبر ندارد؟ با استفهام رو به مادرش  پر

 «شما کی همچین قراری گذاشتین؟»

سرفه های پیوسته زن عمویم مانع جوابش شد می دانستم این مار خوش خط و خال برای جواب ندادن و گریز  خود را به سرفه 

 .انداخت، ثانیه ای آن روی بدجنسی ام گل کرد

 شرورانه به سیروس نگاه کردم

 «ین خبر عمرم بودپسر عمو وقتی شنیدیم خیلی خوشحال شدیم، بهتر»

 :و با هیجان به زن عمو که صورتش به کبودی میزد گفتم

 «خیلی وقت هم هست تو فامیل عروسی نداشتیم »

 عمو متحیر به زن عمو نگاه کرد

 «پس چطور شده که به من راجع بهش حرف نزدی؟»

 سیروس عصبی قاشق را میان مشتش فشار داد و این از قرمزی دستناش به شدت حس می شد

 «مامان چرا چیزی نمیگی؟ زن عمو راجع به کدوم خواستگاری حرف میزنه؟»

 :زن عمو لبخند دستپاچه ای زد و در جواب دردانه پسرش گفت

 «عزیزم وقت نشده باهات درموردش حرف بزنم»

 :آقاجان برای ختم مبحث گفت

 «حاال وقت واسه این حرف ها بسیاره شامتون رو بخورید از دهن افتاد»

 :ادر جان گفترو به م

 «طلعت خانوم برنج بکش زن داداش بخوره»

 :مادر جان در ادامه حرف آقاجان لبخند زد و روبه زن عمو گفت

 « بکش زری جان»

 زن عمو پر اخم در جواب مادرجان گفت

 «ممنون میل ندارم»

حادثه خرسند بودم شب به شدت بعد از خوردن شام به طور معجزه آسایی زبان زن عمو در دهانش غالف شد، و چه بسا از این 

بعد از رفتنشان نفس آسوده ای کشیدم به آسمان نگاه کردم ماه . کسل کننده ای  بود و تا پایان مهمانی برایم چون چند قرن گذشت

هوا به شدت سرد بود، شیشه بخار . چشمک زنان از پس ابر ها خونمایی می کرد و از زیبایی اش به زمین فخر می فروخت

 ود   با انگشت بر رویش نام فرهاد را حکاکی کردم سرم را روی شیشه گذاشتمگرفته ب

کی فکرش را می کرد روزی در پس کوچه های این شهر کسی را پیدا کنم که نیمی از وجودم را به خود متعلق کند کسی که به 



عشق همچون بهار که  سر سبزی و . خاطرش تمام قانون های زندگی ام را زیر پایم بگذارم آن هم  از ترس نداشتنش، نبودنش

فرهاد برایم نماد زندگی جدید، حس جدید است، حسی که دیگر تکرار شدن  نداشت . دشتان پرگل زیبایی را به ارمغان می آورد

بهاری که پاییز نداشت، خشکی و سرما نداشت فقط گرما داشت، طلوعی داشت  که پایانش غروب ندارد  مگر وجود دارد دنیایی 

چشمانی که برایم چون خورشید گرمابخش .تر از دنیای عشق، شاید بگویند کفر است اما من ان مرد را می پرستیدم چون بت زیبا

با هیجان به کیکی که . تمام  بهترین لحظات زندگیم ام را بخواهم مرور کنم هیچ یک به شیرینی آشنایی با فرهاد نمیرسید. قلبم بود

ه بود را تماشا می کردم دوست داشتم حس شیرینم را با این کیک که برای تولد فرهاد خریده الیه هایی از شکالت دورش ریخت

بودم نشان دهم لحظه شماری می کردم تا عکس العملش را ببینم تا آن چشمان عسلیش را به نگاهم بدوزد تا از شهد نگاهش بنوشم 

 با صدای مرد قناد چشم از کیک گرفتم. و سرمست شوم

 !«ادستسفارشتون آم»

با یاد آوری دیروز که برای اولین بار به محل . لبخندی زدم و پول کیک را پرداختم و با سرعت خود را به محل قرار رساندم

لبخندی روی لب هایم نقش بست با رسیدن به پارک از دور فرهاد . کار فرهاد تماس گرفتم چقدر شوکه و صد البته خوشحال شد

با هر قدم گرمای وجودی اش به . ده بود  قبل از رفتن شمع را روی کیک گذاشتم و روشنشان کردمرا دیدم که به نیمکت تکیه دا

روحم منعکس می شد و چشمانم غرق از خوشی می شدند از داشتن همچین مردی که با آن استایل مردانه اش دلم را چون زلزله 

 : شش زمزمه کنان گفتمدقیقا پشت سرش ایستادم، کنار گو. چند ریشتری به لرزه در می آورد

 «تولدت مبارک عشق من»

 لبخند روی لبانش را حس کردم وقتی با آن صدای مردانه اش زمزمه کرد

می دونی عطر نفس هات دیوونم می کنه میدونی وقتی این جوری زیر گوشم زمزمه می کنی صدات ریتم قلبمو آرومه آروم می »

 «کنه می دونی وقتی کنارمی حالم خوبه خوبه

کیک را باال  آودرم و بدون اینکه . رش جای گرفتم با چشمانی که با گرمایش هیچ سرمایی را نمی توانستم حس کنم نگاهم کردکنا

 :از مغناطیس نگاهش چشم بردارم گفتم

 «آرزو کن بعد شمع هارو فوت کن»

به تپش افتاد چشم باز کرد و با خنده ابروهایش را که باال  برد دوست داشتم برایش بمیرم، چشمانش را که بست دل در سینه ام 

 مردانه اش شمع ها را فوت کرد  کیک را زمین گذاشتم و با عشق تمام دست زدم 

 «تولدت مبارک»

 بینی ام را بین دو انگشت فشار داد

 !..«تشکر خانوم»

 :ه گفتبا دیدن کادو گوشه چشمانش چین افتاد با خند. جعبه کادو پیچ شده ام را از کوله بیرون  آوردم

 «بابا دلبر خانوم شرمنده کردی که»

 لبخندم که همچنان میان صورتم قد علم کرده  بود از چهره ام پاک نمی شد

 «قابل تو رو نداره»

 مطمئن میان صورتش نگاه کردم

ابل قیاس در مقابل هدیه ای که بهم دادی بی ارزشه، عشقی که بهم دادی در مقابل تموم چیزهای دنیا ارزشش بیشتره، اصال ق»

 نیست، مرسی ازت فرهاد مرسی از بودنت، از همه چی 

 «خیلی دوستت دارم

لبخند بر لب نداشت اما چشمانش که به موازات چشمانم در گردش بود را از نگاهم برنمی داشت، نفس عمیقی کشید و نگاهش را 

 :به جعبه کادو سوق داد لبخند محوی زد

 «این کادو هم برای من خیلی با ارزشه»

 «زود باش بازش کن ببین خوشت میاد» 

 :آرام و با دقت کاغذ کادو را از دورش باز کرد با دیدن ساعت نگاهم کرد و با لبخند گفت

 «مرسی نرگس خیلی قشنگه، امیدوارم لیاقتشو داشته باشم»

 اخم ساختگی روی صورتم نشاندم

 «دیگه قرار نیست امروزمونو خراب کنی ها»

 گرفتخندید و ساعت را طرفم 

 «خودت دستم کن»

ساعت را به دور مچش بستم و با شعف نگاهش کردم ثانیه ای در سکوت به ساعت نگاه کرد و بعد نگاهش را به مردمک 

 چشمانم دوخت

 «این ساعت نشونی از توه از این به بعد وقتی دلتنگت بشم به این ساعت نگاه میکنم تا بودنت رو کنارم حس کنم»

 ن لحظه نداشتم جز آنکه بگویم، حس اوج، پرواز،گویی  در یک قرعه کشی برنده چند ها میلیون شدیهیچ جمله ای در وصف آ



 «خوشحالم که از کادو خوشت اومده»

لبخندی زد کیک را برش دادم و با هیجان شروع به خوردن کردم هیچ چیز مثل شیرینی مرا به وجد نمی آورد، فرهاد با دیدن 

 قیافه هیجان زده ام خندید

 «یعنی انقدر دوست داری؟! قیافشو»

 :خندیدم و همان طور که کیک را با ولع می خوردم گفتم

 ..«خیلی اگه یه روز تو زندگیمون از دستت ناراحت شدم با یک جعبه شیرینی میتونی از دلم دراری»

 

 ...«چه کم توقع»

 ابروهایم را با شیطنت باالبردمد 

 «اینجوریه دیگه»

 ته کرد و روی گونه ام زدانگشتش را به خامه اغش

 «انقدر دلبری نکن کوتوله»

چشمانم را گرد کردم و به طور ناگهانی من نیز دستم را میان کیک فرو بردم و تمامش را روی صورتش مالیدم، با دیدن صورت 

 خامه ای اش غش غش خندیدم

دند صورتی که در پس خامه خفته شده بود چند عابری که از کنارمان گذشتند با تعجب یا خنده به این دست رنج نگاه می کر

 صحنه ی جالب و دلچسبی را ایجاد کرده بود  چشمانش را با حرص به من دوخت

 «بخند نرگس خانم نوبت ما هم می رسه»

 ابرهایم را با شیطنت باال بردم

 «فرهادی ببین چقدر خواستنی شدی»

 که برایش ساخته بودم فیض ببرد، با دیدن صورتش خندیدآینه کوچک را جلو بردم تا خودش نیز از دیدن چهره دلربایی 

 «ببین چیکار کرده با منه بینوا»

 با لبخند نگاهش را به من داد  

 «دستمال کاغذی بده بابا ابروم رفت این چه کاریه»

را از آن خود می  خندیدم  و از کوله ام چند برگ دست مال کاغذیدادمد تا صورتش را پاک کند، در کنار فرهاد تمام خوشبختی ها

دانستم افسوس که عمر ان خوشبختی اندک بود نمی دانستم طوفانی در راه است و این خوشبختی را با خود می روبد و می برد تا 

جایی که برای اندکی خوشبختی  ، هر شبی زیر آسمان دست به دعا می برم، بعد از خورن کیک  در کنار هم قدم زدیم لبخند از 

 ت به قدم هایمان خیره شدم که چه برابرانه گام بر می داشتم نگاهی بهلب هایم نمی رف

 سرم را جلو بردم تا در تیر راس نگاهش باشم.فرهاد انداختم که در فکر خود مشغول بود 

 به چی فکر می کنی»

 لبخند محوی  زد

 «خیلی چیز ها»

 «مثال؟»

 نیشخندی زد

 «به خودمبه روز هایی که قراره بیاد، به آینده، به تو، »

 ایستاد من نیز روبرویش  ایستادم 

 به چشمانم خیره شد

 «منو میبخشی؟»

 گیج خندیدم گنگ نگاهش کردم

 «چرا باید ببخشمت؟»

با غم نگاهم کرد غم نگاهش وحشتی ناخواسته به دلم انداخت، نگاهش حسی خوبی برایم نداشت حسی داشت بوی جدایی می داد با 

 س نگاهش کردمترس قدمی جلورفتم و با التما

 《؟بگو فرهاد منظورت چیه»

 دستش را جلو آورد تا نزدیکی صورتم اما وسط راه متوقف شد 

 «برو خونه دیرته؟»

 چنگ به یقه اش انداختم  واز پس هزار حس بد ناله زدم

 .«به خداوندی خدا اگه منظورت اون چیزی باشه که فکرشو می کنم باید بگم نه هرگز نمی بخشمت»

 ط به صورتم نگریست از این سکوت های لعنتی اش بیزار بودم با بغض سنگین شده در گلویم عقب رفتمدر سکوت فق

 «چرا چیزی نمیگی لعنتی؟»



، اشک هایم که در آمد فرهاد منتظر نماند و آغوشش را به رویم باز کرد   چشمانش را بست و باز کرد این چشم ها چه می گفتند

 اش گذاشتمسرم را روی سینه پهن و مردانه 

بگو این چشم ها دروغ میگن، بگو فرهاد به چشمات بگو اینجوری نگام نکنه بگو من بدون فرهاد می میرم بگو زنده نمی مونم، »

 « این ها رو بهش بگو

، می ترسیدم از  آغوشش  بیرون بیایم، می ترسیدم اگر روی برگردانم فرهاد نباشد، بوسه ای بر سرم کاشت  گریه می کردم

 م را میان دستانش گرفت و با انگشت اشک هایم را پاک کردصورت

 «دیوونه این ها چیه میریزی، من غلط کردم این حرف ها رو زدم منو ببخش»

 اخم کردم و با نگاه خیره میان مردمکانش نگاه کردم دیگر خبری از آن حس مخوف نبود

 «هدیگه هیچوقت نگو، دیگه هیچوقت اونجوری نگام نکن فرهاد قول بد»

 سرش را پایین انداخت و سرش را تکان داد

 «قول می دم»

 اشک هایم را پاک کردم و برگشتم تا از آن حس بد دور شوم 

 «بهتره برم دیر شده»

 جلو آمد دستم را گرفت و مرا سمت خود برگرداند  دوباره نگاهش کردم ازش دلگیر بودم

 «اگه بخوای اینجوری بری نمیزارم»

 ...!«من خوبم»

 «نیستی من لعنتی امروزتو خراب کردمخوب »

 سرم را باال گرفتم تا از احتمال هر گونه اشکی جلو گیری کنم

 «خوبم فرهاد بزار برم»

 چشمانش رنگ مهربانی گرفته بود

 «باشه برو ولی قبلش باید لبخند بزنی»

 تری زدنگاهش کردم این نوع نگاهش را دوست داشتم، لبخند محوی زدم، در جوابم لبخند پر رنگ 

 «حاال شدی دختر خوب، قول بده دیگه هیچوقت گریه نکنی هوم»

 سرم را تکان دادم

 «ممنون به خاطر تولد، کیک، کادو بهترین تولدی بود که تا به حال داشتم»

  

 «ارزشت برام بیشتر از این حرف هاست»

 گونه ام را کشید 

 «برو وروجک دیرت شد»

نکنم، سعی کردم طعم تلخ آن نگاه را به فراموشی بسپارم، خاصیت عشق همین است زود  لبخند زدم سعی کردم به دقایق قبل فکر

بخشیدن، ندیدن، کور شدن آن وقت ها واقعا کور بودم واقعا نمی دیدم، یا نخواستم پی گیر شوم، شاید کمی بیشتر به آن حرف ها 

 ....می کردم و کمی عاقالنه تر رفتار می کردمتوجه می کردم عاقبتم آن همه بدبختی نمی شد، اگر کمی چشمانم را باز 

دو روزی از فرهاد خبر نداشتم و . نمی دانم آن زلزله کجای زندگی ام را نشانه گرفت که یک آن همه ی زندگی ام در هم پاشید

بی خبر هرچه به محل کارش زنگ زدم کسی جواب گویم نبود، یعنی بودند کسانی که تلفن را جواب می دادند اما آن ها هم 

نمی خواستم به آن چیزی که در میان سرم جوالن می داد فکر کنم درست دو روز . یک چیزی مثل خوره در جانم افتاده بو. بودند

با چشمان جستجو گرم .  به شدت آن روز افسرده و نگران بودم. با فاطمه از مدرسه تعطیل شدیم. بعد تمام زندگی ام نفرین شد

با چشمان ترم به فاطمه . ود لعنت به این عاشقی که تا کسی را روانی نکند دست از گریبانت نمی کشداطراف را دید زدم ولی نب

 فاطمه با دیدنم متاثر جلو آمد . نگاه کردم

 «قربونت برم حتما واسش مشکلی پیش اومده نمیتونه بیاد»

 اشک هایم را پاک کردم 

ین روز ها حس بدی به جونم افتاده همش منتظر یک اتفاق بدم شبا ؟نگرانم فاطمه ا...؟چرا زنگ میزنم جواب نمی ده...کو»

 «کابوس می ببینم 

 در آغوشم کشید و دلدارانه زیر گوشم زمزمه کرد

 «نگران نباش فردا میاد مطمئن باش... عزیزم گریه برای چی»

 سرم را بلند کردم و دست روی قلبم گذاشتم

 «حس می کنم دیگه فرهادی نیستچرا همش ... پس این لعنتی چرا آروم نمیگیره»

 فکرش نیز برایم دیوانه کننده بود، چون مجنون شده ها خود را از آغوشش بیرون کشیدم

 «اگه بره دق می کنم...فاطمه اگه نیاد»



 اشک های فاطمه نیز از چشمانش چکید

 « اینطور نکن با خودت»

در میان ... ه عقب چرخاندم شاید اثری از فرهاد باشد، نبودمن نیز چون پر کاهی همراهش کشیده شدم سرم را ب دستم راگرفت و

کنج ذهنم با خود خلوت کردم، کجا را بگردم تا نشانی از تو پیدا کنم مانند معتادی در پی کسی می گشتم تا نشئه شوم از عطر 

 حضورش، وسط  راه فاطمه با نگرانی به چشمانم نگریست

 «میخوای تا خونه همراهت بیام»

 .عالمت نفی باال دادم، و بدون کلمه ای قصد رفتن کردم، مچ دستم توسط فاطمه گرفته شد سرم را به

  .«شاید فردا بیاد...دیوونه دو روزه اثری ازش نیست... نرگس داری از دست میری»

ر بودم که زهرخندی زدم و بدون آنکه جوابی بدهم دستم را بیرون کشیدم و مقصدم را ادامه دادم آنقدر در خیاالتم غوطه و

نفهمیدم  کی جلوی درب خانه ایستاده ام متوجه ماشین غریبه ای جلوی درب شدم نمی دانم از چه بود اما با دیدن آن ماشین قلبم 

قدم های آرامم را برداشتم با دستانی لرزان کلید را میان قفل انداختم و درب را باز کردم با صدای فریاد آقاجانم خون . ریتم گرفت

 گ هایم یخ بستدر تمام ر

 !«بی ناموس...گمشو از خونه ی من بیرون»

قدم های لرزانم را تا خانه . وحشت سرتا سر وجودم را فرا گرفت عرق سردی از شقیقه ام آرام آرام حرکت کرد و فرو افتاد

لرزید چند قطعه  برداشتم  آقاجان  با صوتی کبود و چشمان سرخش به فرد روبرویش با خشم نگاه می کرد دستانش چون بید می

مادر جان گوشه ای نشسته و با وحشت نمایش روبرویش را نگاه می کرد نمی توانستم فرد غریبه که . عکس در دستانش بود

قلبم . پشتش به من بود را ببینم، اما حس بدی برایم منعکس می کرد غم نگاه آقاجان تمام سلول به سلول وجودم را به لرزه درآورد

را به در و دیوار می زد دست بردم تا دستگیره باز کنم اما باشنیدن حرف های مرد غریبه در جایم خشک  با شدت تمام خودش

 شدم مردمک چشمانم درشت تر از آن نمی شد

خوب نگاه کن حاجی ببین دردونه ات چطوری در آغوش مرد . این پسر رو که تو عکس ها با دخترت می بینی من اجیر کردم»

 «می خنده  غریبه داره به ریشت

از چه حرف می زدند چه عکسی، چرا آقاجان با دیدن عکس انطور خم تر و شکسته تر می شد چه در آن عکس ها بود؟ چرا 

قدرت حرکتی نداشتم چرا ذهنم به هیچ چیز واکنش نشان نمی داد قدمم را جلو تربرداشتم با صدای در نگاه ها به سمت من 

 توزانه و پر نفرتش در چشمانم نشست مرد با استهزاء سرتا پایم را برنداز کرد برگشت مرد به عقب چرخید نگاه کینه 

 «نرگس خانوم خوبید اقا فرهاد خوبه! خوب!به به بازیگر نقش اول نرگس خاتون هم رسید، خوب»

سینه ام از فشار قفسه . نه کاش یکی مرا از این کابوس لعنتی نجات دهد با وحشت به آقاجان نگاه کردم که با غم نگاهم می کرد

 این تشویش باال و پایین می رفت نفس هایم مقطع

 خارج می شد قدمی جلو آمد 

 «آخ یادم رفت خودم رو معرفی کنم»

 با حالت نمایش دست به سینه  برد و با آن چشمان مکارش به چشمان وحشت زده ام خیره شد

 «ندان دراوردبنده رضا احدی هستم پسر سلیم مردی که به دست حاج علی سر از ز»

 چشمانش سرتا سر نفرت شد برگشت و روبه آقاجون گفت

یادته حاجی بابامو که چجوری عین یه تیکه آشغال جلو چشم بچه هشت سالش انداختی از مغازه بیرون، وقتی بابام افتاد زندان »

 ...«مادرم از فشار نداری دست به

 چشمانش را بست و ناله کرد  با نفرت فریاد زد

 «آخر سر طاقت نیاورد و خودشو کشت.لو چشمم تن فروشی می کرد مادرم ج»

 .صدایش زمزمه وار شد گویی با خود حرف می زد

فرداش خبر دادن . نمیدونم کی واسه بابام خبر برد که آره بیا ببین زنت چیکارست؟ برو ببین زنت به چی مشهور شده تو محل»

 «بابام سکته کرده

 ودند را به تک تکامان انداختچشمانش که گویی دو کاسه خون ب

قسم خوردم انتقام بگیرم، خودمو کشیدم باال اونقدر باال که واسه دو قرون التماس کسی رو نکنم تا اینکه با فرهاد آشنا شدم »

می دونستم جون حاج علی به جون یدونه . پسری که از زورگویی های پدرش و قانون های مسخره اش به تنگ اومده بود

 دخترش بنده

فرهاد قصد داشت از کشور خارج بشه اما از اونجایی که پدرش این حق رو بهش نمی داد نتونسته بود، بهش گفتم یک کاری برام 

بکن در ازاش منم  میفرستمت جایی که دوست داری، قبول کرد گاماس گاماس خودشو به دخترت نزدیک کرد، کم کم حس کردم 

م قبل از همه تهدیدش کردم به از بین بردن خانوادش بعد هم یکی رو فرستادم هر جا فرهاد داره می بازه خودم دست به کار شد

 رفتن ازشون عکس بگیره میدونستم فرهاد بند رو آب داده

 « بهش گفتم بازی تمومه، بهش گفتم دیگه میتونه بره، بره جایی که آرزوشو داره، فکر نمیکردم اما رفت



 رو به من میچرخد و با نیشخند گفت

فرهاد االن تو کانادا داره عشق میکنه، بدون اینکه به تو فکر کنه فکر نمیکنم حسش به تو اونقدر ...! روزه که فرهاد نیست دو»

 «زیاد بوده باشه که از قید آرزوهاش بگذره

د و کندتر می نفس هایم در پس ریه هایم کن. باور نمی کردم، گویی با گرز بزرگ بر سرم می کوفتند. سرم به دروران افتاده بود

 آقا جان با چشمان به خون نشسته اش چشم از رضا برنمی داشت. زبانم تلخ چون زهر می ماند. شد

پدرت رو من به زندان ننداختم خودت خبر داشتی فراری بود همه جا واسش به پا گذاشته بودن، اعمالش خودشو زنشو به اون »

 .«قضاوت کننده خداست نه تو که بنده خدایی روز انداخت تو نمی تونی یک بی گناه رو قضاوت کنی،

 رضا با نفرت نگاهش می کند

 «حالم از تو و امثال تو به هم می خوره اینکه با اسم خدا هر غلطی دلتون بخواهید می کنید»

 چشم بست می دانستم باز درد سینه اش شروع شده است رضا قدمی جلو رفت آقاجان دستش را روی سینه اش گذاشت و

 «وردم تا زمین خوردنت رو نبینم ول نکنمقسم خ»

 خندید خنده اش چون شیطانی پلید می ماند

 «خدا رو شکر که موفق هم شدم البته دوست داشتم بیشتر جلو برم»

 دستی به چانه اش کشید  و با آن چشمان پلیدش به چشمان آقاجانم نگاه کرد

 «دوست داشتم نوه ات رو هم ببینی حاج علی»

ا و شیادش ستون های خانه را به وحشت انداخت مردمک چشمانم از آن همه مکر گرد شد آقاجان خم شد و از قهقه ی بی پرو

 درد روی زانو افتاد مادر جان صدای گریه اش تا به فلک رسید و من  گویی مرده بودم

 «خوب تا اینجاش هم بستت بودفرهاد جا خالی داد حاجی یعنی از اولش قرار بود تا نوه تو به دستت نرسونم عقب نکشم، ولی »

 :رو به من که چون ماهی بدون آب پی آبی می گشت تا از آن بی حیاتی بگریزد گفت

 ...«دوستت نداشت»

 به یک باره آقاجان چون شیر زخمی به طرفش حمله برد

 «چی از جونما میخوای گمشو برو...گمشو... بی ناموس»

 رد پوزخندی زدصدای آژیر پلیس توجه اش را به بیرون منعطف ک

 «دیگه چیزی واسه ی از دست دادن ندارم، فقط قبلش میخواستم نابود شدنت رو ببینم»

آقاجانم از درد غیرتش فریادش به آسمان ها  رفت  .  عقب عقب رفت و از دره خروجی خارج شد میان زمین و آسمان معلق بودم

ام نمی گنجید   تنها یک جمله میان سرم جوالن می داد، کسی چیز در مخیله  هیچ. مادر جان به زمین و زمان نفرین می کرد

خدایا به کدامین قبله رو کنم تا اندکی خوشبختی « دوستت نداشت»دیوانه وار این جمله را همچون پتک روی سرم می کوبید

ن صدای ناقوس مرگ صداهای داد وبیداد برایم چو. باور نمی کردم وسیله ای برای رسیدن به آرزوهایش بوده باشم.نصیبم کنی

با صدای ضربه و داغی گونه ام از افکار مالیخولیایی ام بیرون آمدم نمی دانستم در چه حالی به سر می بردم چشمان . بود

سرگردانم را بین دوگوی قهوه ای گرداندم  چشمانی که دریایی از غم میانش به خروش آمده بود ضربه ای دیگر بر آن طرف 

من در خاموشی به سر می بردم؟ چرا میان این ضربه ها دردی را حس نمی کردم؟ درد بود اما درد من صورتم فرود آمد و چرا 

 نگاهم را به صورت آقاجان انداختم. دردی که هر لحظه جانم را م یگرفت. از میان دلم سر به فلک آورده بود

 !«ها...این بود نتیجه اعتمادم! اعتبارمو، آبرمو به حراج گذاشتی...چه غلطی کردی»

 صدای فریادش احساس خفته ام را بیدار نمی کرد گویی به اغما رفته بودم به چشمانش خیره شدم

 «با خودت...چیکار کردی با من...جواب بده»

روی زانو در برابرم نشست و شانه هایش از درد لرزید به راستی چه کرده بودم که چنین صحنه ی دردناکی را باید به چشم ببینم 

که برایم چون کوهی محکم بود، حال انگونه از حماقت دخترش چنان زار می زد  لعنت برمن، لعنت بر دنیایی که  پدرم کسی

نگاهم بین یک تصویر آشنا در گوشه خانه افتاد چقدر آن روز برایم دور به نظر می رسید .چشم دیدن خوشی های ما را ندارد

ق خامه ای فرهاد و دست من که میان صورتش مانده بود، وعکس های روزی که با هیجان خود را به پارک رساندم صورت غر

 …دیگر

 آقاجانم با چشان غمگینش نگاهم کرد. چشمانم را بستم و از این حقارت زار زدم

مردونگیمو به هیچی ...باورهامو شکستی...باباتو شکستی...گفتم اگه بشکنی منو شکستی... بهت گفتم اعتمادم رو نشکن»

 ...«دخترمو ازم گرفتی...مو از بین بردیغیرت...فروختی

رویاهام ...من هم باورم شکست»از پشیمانی قادر نبودم به چشمانش نگاه کنم، کاش می توانستم بگویم. گریه هایم بند آمدنی نبودند 

گریه های «ون کشددرد دارم کسی بیاید و مرا از این حفره سیاه بیر»کاش می توانستم فریاد زنم ...«عشقم خاکستر شد...زایل شد

 نگاهم که در نگاه دردمندش نشست نگاه گرفت.آقاجان دلم را از این عذاب پر خون می کرد

 «بزار فکر کنم دختری نداشتم و ندارم...برام مردی نرگس»

 وحشتکردمد از این نگاه تأکیدانه و از این گفته های جدی ترسیدم



 ...!«آقاجون»

 رددستش را باال آورد دیگر نگاهم نمی ک

 «فکر نمی کردم اینطور از دخترم نارو بخورم...هیچی نگو کمرم شکست»

 خودم را روی پاهایش می انداختم و ملتمس زار  زدم

 «غلط کردم آقاجون از من نگذر که اگه بگذری من می میرم»

و روز پاشیده و خودش را کنار کشید و از خانه خارج شد فکر نمی کردم زندگی که در آن خوشبخت مطلق بودم  در عرض د

که از فشار آن همه تشویش ها چون جنازه ای از هوش . آنقدر در تنهایی خودم زار زدم و در خلوتم با خدایم گله کردم. نابود شود

زندگی آن روی دیگرش را نشانم داد وقتی دیگر محبت مادرجان و آقاجانم را نداشتم، وقتی در دخمه ی تنهاییم با فرهاد . رفتم

آقاجان از رفتن به مدرسه و تنهایی بیرون رفتن  . دیگر طمع خوشبختی را نچشیدم. دم و از زمین و زمان گله داشتمخلوت می کر

مادر جان و آن نگاه پر مهرش دیگر برایم آن روز ها آرزو شده بود فقط یک هاجر بود و خواهرانه هایش بعد از آن . ممنوع کرد

غذای روح و جسمم ! یارم چهار دیواری اتاق شده بود و مرهم درد هایم، خدایم روز شوم من هم دیگر آن نرگس همیشگی نشدم

آن زمزمه . روز ها به خاطرات از دست رفته هایم فکر می کردم و شب ها به سوزاندنشان. گریه هایم بودند و ناله های شبانه ام

ینم و فقط بپرسم چرا؟ چرا منی که آن طور عاشقانه های عاشقانه همه به آتش کشیده شده بود  کاش می توانستم بار دیگر او را بب

پرستشت می کردم فقط بیاید و جوابم را بدهد بعد هر کجا که آرزویش بود برود چون مجنون در اتاق راه می رفتم و با دیوار 

ترحم و های مسکوت اتاق درد و دل می کردم آن قدر اوضاعم رقت انگیز و بدبخت به نظر می رسید که خود نیز به خود 

دلسوزی می کردم نمی دانم چه روز از سال بود نمی دانم چند روزگذشته بود که از کنج اتاقم بیرون نیامده بودم دیوار های اتاق 

برایم مأمن گاه روز های تنهایی و بی کسی هایم شده بودند دفتر دلنوشته هایی که مونس روز های بی قراری ام شده بود و درد و 

شریک می شدم روز به روز منزوی و افسرده تر می شدم تا جایی که نگرانی هاجر را بر این احوالم برانگیخته  دل هایم را با او

 بود

نرگس خانوم این چه حال و روزیه که شما پیدا کردین، این خونه شده ماتم کده هیچی سر جاش نیست همه یه جورایی روزه »

 «سکوت گرفتن، خدا لعنت کنه باعث و بانیش رو

ن سکوت فقط نگاهم را به چشمانش دوختم دیگر اشکی برای گریه کردن  هم نداشتم، اشتیاقی برای ادامه حیات در خود نمی میا

 دیدم هاجر با دیدن حال پریشانم اهی کشید

 نگاهم را به روبرو دوختم و باز میان رویاهای از دست رفته ام غرق شدم دلم برای کودکی هایم تنگ شده بود

 ون رفت سیالب اشک هایم طغیان کرد با انزجار اشک هایم را پاک کردم  و زیر لب بر سرشان فریاد زدم هاجر که بیر

؟ عشقی که براش عشق نبودی، جز یه وسیله برای رسیدن به خواسته ...؟ واسه خاطر چه کسانی...واسه چی می ریزید»

 سرم را باال گرفتم«؟...؟واسه پدر مادری که درد بچشونو به دزد آبروشون فروختند...هاش

 «؟...؟ مگه عشق جرمه...چرا مگه جرمم چی بود» 

بر گلویم چنگ زدم  بلکه بتوانم  بغض لعنتی را از گلویم خارج کنم نمی خواستم، من این اشک ها را نمی خواستم به تندی بلند 

ده و ترحم انگیز به رویم نیشخند می شدم حرکاتم غیر عادی و هیستریک بودند رو به آینه ایستادم  تصویر دخترکی شکست خور

نفرت سرتا سر وجودم را فرا گرفت ،دست بردم و آینه را میان اتاق واژگون کردم  حال خرده های آینه تصویر دخترک با . زد

واج لبخند پیروزمندانه  نگاه سرد و یخی اش را نشان می داد من همین را می خواستم همین چشم و همین لبخند ها آن نگاه که ام

خندیدم آرام آرام اما کم کم بر شدت خنده هایم افزوده شد با صدای خنده هایم هاجر . غم میانش موج می زد، حالم را به هم می زد

و مادر جان در چارچوب در ظاهر شدند با دیدن تکه های آینه و خنده های هیستریکم با وحشت خیره نگاه کردند نگاهشان کردم 

ه خالی از احساسم را به آن ها دوختم هاجر جلو آمد و سرم را در آغوش کشید  مادر جان با ناباوری دست خنده از لبانم رفت  نگا

روی دهانش گذاشت اشک تمام صورتش را پر کرد پوزخندی زدم و خود را از آغوش هاجر بیرون کشیدم کنج اتاق چمباتمه زدم 

خیره شدم دنیا برایم سیاهه سیاه بود بدون هیچ روزنه ای از نور بدون  و سرم را بر زانو ام گذاشتم بی هیچ حرفی باز به نقطه ای

هاجر جلو رفت و تکه های آینه را برداشت صدای های های گریه مادرجان را می شنیدم اما قادر به واکنش . هیچ رنگی میان آن

دنیا دیگر جایی برای من . سیاه برومنبودم خسته بودم آنقدر که دوست داشتم چشم بر هم گذارم و برای همیشه از این دنیای 

 نداشت در این زندگی من چون موجود اضافه بودم که برای کسی فایده ای نداشت

 مادر جان میان اتاق  ایستاد و با نگرانی نگاهم کرد هاجر نیم نگاهی به من کرد و رو به مادرم گفت

 «حرف نمیزنه همش کنج اتاق نشسته و به دیوار خیره میشهاالن سه هفته میگذره خانوم ولی اصال واکنشی نشون نمیده، اصال »

این ترحم ها چیزی برای من اضافه نمی کرد با ضرب بلند شدم نگاهشان کردم نگاهشان برایم غریبه بود نفس هایم . نمی خواستم

دند بعد از چند روز هاجر و مادر جان از دیدنم مردمکشان درشت شد و با ترس نگاهم کر. تند و صورتم چون کوره ی آتش بود

 دردم را میان فریاد هایم بیرون کشیدم

دروغ می گید دوستم دارید نگاهتون دروغه حرفاتون ...همتون دروغ می گید...برید...هیچکدوم تون رو نمیخوام... برید بیرون»

 «برید بیرون...حاال هم نباشید نمی خوام کسی رو ببینم بزارید بمیرم... دروغه وقتی بهتون نیاز داشتم  نبودید

هولشان دادم  و درب را به رویشان بستم  دوست داشتم خود را از این جهان ساقط کنم دیگر امیدی برای بودن در این دنیای 



واهی نداشتم  ضربه های پی در پی که بر بدنه ی درب میکوفتند تا درب را برایشان باز کنم مرا ذره ای از تصمیمم وا نمی 

 تماس هایشان را می شنیدمصدای داد و ال. داشت

 «نرگسم مادر باز کن کارت دارم بزار حرف بزنیم»

 «خانوم تو رو خدا این درو باز کنید»هاجر

. بغض چنبره شده برگلویم، مانع از تنفسم می شد. گوش هایم را محکم گرفتم نمی خواستم صدایشان ذره ای در گوشم پیچیده شود

زیر نور منعکس خورشید چشمانم را زد آهسته جلو رفتم صدا و فریادشان در سرم پژواک نگاهم  به گوشه اتاق افتاد برق آینه 

 تکه آینه را برداشتم پژواک صداها همچنان در سرم جریان داشت. اما، هیچ چیز مانع از کارم نشد.می شد 

 ...«ازت خوشم اومده دختره»

 ...«مال خودم میشی... عاشقتم دختره منتظر باش باالخره»

 «ازت جدا میشم کالفه ام دارم»

 ...«هیچوقت نگاتو ازم نگیر»

 ...«دوستت نداشت»

 «نرگس مادر تو جان من باز کن»

 قطره ی اشکم تکه شکسته آینه را تر  کرد

 « ولی من دوستش داشتم با تمام وجودم»

چشمانم را تار شد . اری شد سوزشش تمام تنم را به دردآوردر خط دیگری بر دستم وارد کردم و خونابه از دستم ج. ضربه اول

تمام صحنه های زندگی ام چون تئاتر جلوی چشمانم نقش بست با شکستن درب اتاق و نگاه های هراسان نگاهم را به پشت سرم 

. سوق دادم با دیدن نگاه وحشت زده سیروس و جیغ مادرم لبخند تلخی زدم و دیگر هیچنفهمیدم تماماً در نگاهم سیاه و ناپدید شدند

. احساس سوزش در مچ دستم به آرامی چشمانم را باز کردم با توجه به موقیعت و سنجیدن محیط فهمیدم بیمارستان هستمبا 

. پوزخند تلخی بر لب هایم نشست حتی خدا هم مرا نمی خواست بغض بار دیگر گریبان گیرم شد اما نمی خواستم به آن بها بدهم

سمی کنارم نگاهم را آن سو منعکس کردم مادر جان در خالی که سرش را روی به حال خدمو تاسف خوردم با  تکان خوردن ج

وقتی . تخت گذاشته بود با قران کوچک میان دستش به خواب رفته بود این نگرانی هایشان برایم چون لطیفه ای مضحک می ماند

نی هایشان برایم پوچ وخالی به نظر می وقتی به جرم عشق من را از خود راندند این نگرا.آن طور ناعادالنه به قضاوتم نشستند

 آمد با صدای درب اتاق مادر جان از خواب پرید و هراسان به من نگاه کرد با دیدن چشمان بازم لبخند آسوده ای زد

 «بیدار شدی مادر نصف جون شدم میدونی چی به من گذشته »

 ماندم نگاهم را با بی تفاوتی گرفتم و مانند این چند روزه به نقطه ای خیره

 «کار های پذیرش رو انجام دادم امروز مرخصه فقط قبلش دکتر باید بیاد ویزیت کنه »

 سیروس کمی خم شد و جلوی دیدگانم قرارگرفت

 «احوال دختر اخموی خودمون»

م را در این احواالت فقط یک سیروس را کم داشتم به شدت اعصابم متشنج و پریشان بود حوصله هیچکس را نداشتم با اخم نگاه

 برمی گردانم

صدای آه جانسوز مادرم هیچ واکنشی در من ایجاد نکرد کاش کمی مرا به حال خود بگذارند  مادر جان دستش را روی سرم 

 کشید و روبه سیروس گفت

 «حاجی چیکار کرد با اون پسره از خدا بی خبر»

 

 سیروس نشست کنجکاوی سبب میشود کمی نگاهم را به صورت سیروس برگردانم اخمی روی چهره

 «ازش شکایت کردیم، البته به جرم قاچاق مواد مخدر خیلی وقت بود  پلیس ها دنبالش بودن»

تلخی نگاهش کامم را تلخ تر از زندگی این روزهایم کرد چشم بستم تا نبینم . با حس سنگینی نگاهم، توجه اش به من جلب شد

مگر یک دخترک هفده . هشان را بر پیکر عاجز و درمندم می تازندچگونه اطرافیانم با قضاوت ناعادالنیشان، چنین زهر نگا

ساله چقدر توان داشت  تا بتواند از پس ان نگاه های ستیزه جو قد علم کند و تنها با یکایک آن ها تن به تن بجنگد  بعد از معاینه 

گاه می کرد تا مطمئن شود نفسی می دکتر و تذکرات آخر اجازه ترخیصم را داد  مادر جان هر لحظه از صندلی جلو عقب را ن

ولی کاش بداند زنده ماندن در پس نفس هایم ایجاد نمی شود، بلکه این دل است که برای زندگی تصمیم می گیرد . آید و می رود

اگر دلی نباشد آن زندگی نیست بیشتر به مرده متحرکی می مانی که جز خوردن و خوابیدن کاری نمی توانی کنی صدای آرام و 

 مزمه معنایشان را می شنیدمز

 «دکتر گفت حتما برای مشاوره به یک روان شناس مراجعه کنید»

 مادر جان که گویی با اشک هایش دست و پنجه می زد با صدای لرزانش گفت

ه خدا باعثشو به خاک سیاه بشونه، دلم آتیشه، دختر من کسی نبود دست به این کار عبث بزنه، خدا لعنت کنه اون کسی رو ک»

 «اینجور بچم رو به خاک سیاه نشوند



هق هق دردناکش فضای ماشین را پر کرد از غم صدایش بغض بر هنجره ام چنگ زد نگو مادر جان که اگر بر خاک سیاه 

بنشیند، مطمئن باش روی خاکی می نشیند که مرا میانش دفن کرده باشید بدی عشق همین است که اگر معشوقه ات کوهی از بدی 

زیر فشار این . رایت ردیف کند تو باز آن مثقال خوبی ها را می بینی هرچند که فرهاد خوبی هایش تظاهر بود و دروغهایش را ب

و فرهاد ندید چطور قلبم را سوزاند و خاکسترش را به باد .همه غم و درد در حال له شدن بودم سوختگی های قلبم تاول زده بودند

ند و صورتم را خیس کردند  خسته بودم و کسی نبود تا حال مرا بفهمد نگاه سیروس را داد اشک هایم بی مهابا به جوشش درآمد

در میان آینه جلوی ماشین را حس می کردم اما دیگر توان آن را نداشتم تا برابر این نگاه آزار دهنده بایستم عشقی که شده بود 

ه روزهای دوست داشتنم تنگ بشود  و من ان روز ها  کاش روزی برسد دلت واس. همه زندگی ام، و فکرش از خیالم نرفته است

نباشم با این درد های لعنتی چیکار کنم منی که از دیروزم بیزارم با فرداهام چیکار کنم  چرا هیچکس نیست که احساسم رابداند 

نوزده سالگی اش هر کس به نحوی دلم را شکست ، شکستگی که دیگر خرده هایش بند زدنی  نبودند و من دخترکی بودم که در 

مرده بود  آن هم به دست نزدیک ترین کسانش سیروس جلو درب خانمان پارک کرد با کمک مادر جان از ماشین با کرختی پیاده 

شدم  هنگام پیاده شدن همسایه روبرویی منزلمان از خانه خارج شد با دیدن ما نگاه خاصی به ما انداخت که به شدت تحقیر کننده 

 و با تندی از کنارمان گذشت، مادر جان اخمی کرد و رو به سیروس گفت. آمد و زننده به نظرم

 «پسرم میخوای تو برو خونه ممنون خیلی زحمت کشیدی»

 سیروس لبخند متینی زد و گفت

 «شما رحمتیت خاطرتون خیلی عزیزه برام »

 مادر جان لبخند خسته ای زد 

 « قربونت پسرم»

ل آمد و همانطور که آن را به طرف ما فوت می کرد زیر لب بر باعث و بانی حسودان لعن و هاجر با اسپند جلوی درب به استقبا

؟ دیگر زندگی ورای ...نفرین می کرد از کنارش گذشتم و به اتاق تنهایی ام پناه بردم چرا حتی خدا هم دست رد بر سینه ام زد

و دم نزنم تا کی عشق فرهاد را میان سینه مدفون کنم و به روی تحملم بود تا کی این رفتار های سرد و نگاه های اطرافم را ببینم 

خود نیاورم که آره کسی توی زندگیم آمد هم نادانسته قلبم را به دستش دادم حاال من ماندم و دلی له شده با صدای داد و بیداد 

چشمان سرخ آقاجان، و چشمان آشفته مادر . وحشت زده در جا ماندم قلبم بنا به زدن کرده بود در با شدت تمام به دیوار کوبیده شد

جان نوید یک مصیبت دیگر بود نفس هایم به سنگینی از سینه ام خارج شد پاهایم یارای ایستادن نمی کرد آقاجان چون شیر 

 خشمگین جلو آمد بازوانم را میان مشت محکش گرفت و فشار داد درد میان استخوان هایم پیچید

 «ای خودتو بکشیخیره سر چه غلطی کردی میخو»

به شدت رهایم کرد و من چون پر سبک بر روی زمین  افتادم چشمانم سیاهی رفت مادر جان برای دفاعم به خیز برداشت  و 

خود را سپر بالی من کرد نتوانستم ببینم آنگونه آقاجانم برایم غریبه شده است  صدای فریادش ستون های خانه را به لرزه در 

 آورده بود

 «خانوم بزار خودم بکشمش که یک ملت از دستش راحت بشنبرو کنار »

 مادر جان گریه کنان دست آقا جان را گرفت تا او را از من دور سازد  ملتمسانه ناله کرد

 «حاجی تو رو خدا ارواح خاک پدرتون کوتاه بیا»

 چشمان سرخش را به چشمان مادر جان دوخت و میان صورتش فریاد زد

 «ده زندگیم، به خیالم دخترم داره درس میخونه، نگو داره دور از چشم من با غریبه ها خوش و بش میکنهکوتاه اومدم که این ش»

 در یک حرکت آنی جلو آمد  و سیلی محکمی بر صورتم زد

تو غلط می کنی با آبروی من بازی کنی، چرا خودکشی، میگفتی خودم کارتو راحت کنم، ای بمیری دختر که اینجوری خونه »

 «کردیخرابم 

مادر جان کنارم زانو  زد و سرم را . جمله هایش چون خنجر قلبم را نشانه  گرفت و بر روحم تازیانه  زد  از درد به خود پیچیدم

 میان آغوشش  گرفت

 «مرد نکن، بچته چطور دلت میاد آخه»

 آقاجان پوزخندی در جوابش زد

تگاری، وای به حالت نرگس، وای به حالت اگه بخوای مثل اون بار آخر این هفته سیروس با داداشم اینا میان برای خاس...!بچه»

 «جوابشون کنی

 وحشت سرتاسر وجودم را در برگرفت  جلو رفتم و خود را روی پای آقاجان انداختم

 «تو رو خدا آقاجون، خواهش میکنم من می میرم من با سیروس نمی تونم زندگی کنم»

 یدآقا جان خود را کنار کشید و با خشم  غر

 «خفه شو با این همه غلط های اصافی سیروس از سرت هم زیادیه، اگه من جای سیروس بودم تف هم تو روت نمی نداختم»

 را روی زمین انداختم و از ته دل زار زدم   آقا جان که رفت با شدت تمام خود

 «یچرا نکشتی و راحتم نکردی، چرا با برگرداندنم بر این بدبختی هایم دامن زد! خدایا»



 دیگر آقاجانم را نمی شناختم مادر جان زیر بغلم را گرفت  و با افسوس نگاهم کرد ملتمس نگاهش کردم 

 «از این خار ترم نکنید، نزارید بدبخت تر از این بشم»

 دستم را بیرون کشیدم و در نگاه دردمندش زار زدم

 «چرا نذاشتید بمیرم، چرا نزاشتید به زندگی کوفتیم خاتمه بدم»

 در چشمانش لغزید و دانه های اشک از چشمانش چکیداشک 

 «به خدا که من از شما ها داغون ترم. دلمو خون نکن عزیزم، اگه تو چیزیت می شد  من چه خاکی تو سرم می ریختم»

ت دستم مادر جان با وحش. با حس سوزشش دستم نگاهم را به باند روی مچم  انداختم، باند بر اثر خونریزی قرمز و کدر شده بود

 :را میان دستانش گرفت و میان بهت گفت

 «زخمت باز شده نرگس خون ریزی کرده! خدایا»

 دستم را از میان دستانش کشیدم و خود را به گوشه اتاق  رساندم

 «بزار بمیرم اینطوری هم تو هم آقاجون از شر من راحت می شید! بهتر»

 مادر جان نگران به دستم زل زده بود

 «محکم بگیرش تا به حاجی بگمحرف بیخود نزن »

بالفاصله از اتاق خارج شد  من ان زندگی پر از تشویش را نمی خواستم آجر به آجر ان خانه بر قلبم سنگینی می کرد و هوای 

احساس تنگی نفس می کردم چشانم را گردا گرد اتاق چرخاندم همه چیز . اتاق، اکسیژن الزم را برای شش هایم تولید نمی کرد

. م چون گهواره به حرکت در  آمده بود سرگیجه ام هر لحظه بیشتر و بیشتر می شد تا اینکه همه چیز از نظرم تاریک شددر نظر

این رنگ، نگاه . رنگی که دنیایی زندگی برایم بود. با احساس ضعف چشمانم را باز کردم چشمانم بین دو گوی عسلی رنگ افتاد

 .مایش  روز های آشناییمان در دیدگانم نقش بستن.آشنا مرا به سمت خاطره ها پرت می کرد

 با صدای آرام و دلنوازی چشمانم را بار دیگر بر ان عسلی های خاطره انگیز باز کردم

 «بیدار شدی عزیزم»

گویی که از دنیای دیگر آمده بودم و میان ان کره خاکی غریبی می کردم لبخندش زیادی مهربان بود و همچنین ...منگ...گیج

 که از وجودش منعکس می شد آرامشی

 « من فرزانه ام و از امروز مشاور شما»

 ابرو های نازک و خوش فرمش را باال برد 

 «نمی خوای خودت رو معرفی کنی خوشگل خانومی»

صدای قدم های آرام و محکمش بر روی زمین . نگاهم را به پنجره اتاق دوختم. نمی توانستم به چشمانش بنگرم و درد نکشنم

 لحن صدایش چون گوینده های رادیو گرم و پور شور بود. ام را جلب خود کردتوجه 

 «باشه اگه تو حرف نمی زنی بزار من حرف بزنم هوم؟»

 . تلخ نگاهش کردم

 «حرف زدن یا نزدن  من چه نفعی به شما می رسونه»

 لبخند گرمی به رویم پاشید

 «یایبه من نه ولی قطعا به تو کمک می کنه از این حالت در ب»

روز های نحسم من با هیچ چیز خوب نمی شد و من محکوم شده بودم به این سیاهی روزگار، به ...چه می گفت ؟.نیشخندی زدم 

 این بدبختی

هیچی درست نمیشه زندگی من شده یک پازل که قطعاتش گم شدن دیگه هیچی سر جاش نیست، پازلی هم که قطعاتش گم شده »

 «نداختش بیرونباشه به درد نمی خوره باید ا

از این همه رنگ چرا باید . باز دمش را که بیرون داد نگاهم را سمت خود کشید لعنتی چشمانش بیش از حد برایم آشنا بود

 نگاه جدی اش را به من دوخت...عسلی

 «خودکشی یه اشتباه محض بود دختر جون»

 لبخندی زد  و خودش را کنارم روی تخت جای داد

م با حرف زدن با درد و دل کردن نگاه به سن و سالم نکن هرچند که از تو بزرگ ترم اما قول میدم من اینجام که کمکت کن»

 «دوست خوبی برات باشم

 نگاه دردمندم را به چشمانش دوختم

 «انتظاری از کسی ندارم تو این دنیایی که روحت جسمت رو ترک می کنه از ادم ها انتظار موندن نیست»

 ن یخ زده ام گذاشتدستان گرمش را روی دستا

گذشته ها باید عقب بمونه، به آینده ات فکر کن آینده ای . یه جاهایی نیازه که حرف بزنی تا خالی بشی از این حجم تنهایی و درد»

 «به مادرت...که براش برنامه ریزی کردی، به پدرت

 !تلخ خندیدم  از کدام آینده حرف می زد



 ..!«آینده ی تباه شده ساختنی نیست»

 «ینده ای که هنوز ساخته نشده تباه شدنی نیستآ»

چرا نمی خواست بداند احساسات که بمیرد دیگر زندگی معنایی ندارد، ...گیج نگاهش کردم مقصودش از ان حرف ها چیست

ه نرم  عشق که نباشد و دل اگر مرده باشد، ادامه زندگی چه فایده ای دارد وقتی قرار است چون ربات میان این زندگی دست و پنج

 چرا نمیفهد امید نداشته باشی آینده نداری...کنی

 «پس آینده ای نمیمونه که بخواد ساخته بشه...من امیدی به آینده ندارم»

 :لبخند از لبانش پاک نمی شد  با همان نگاه آرام گفت

یای صورتی رنگت کدر و سیاه نباید دن...نزار یه اتفاق کوچیک تو رو از این دنیای زیبا پرت کنه...سعی کن به دستش بیاری»

 «بشه نباید جلوی هر مشکلی زود ببازی، بجنگ، ولی نزار شکستنت رو ببینند

 بغض ام را به سختی کنار زدم

 «بد بازی باهام کردند...نمیتونم بدجور زمینم زدند»

 کیف دستی اش را برداشت و نگاه جدی و مصممش را به من دوخت

فقط تا اون موقع سالم بمون من دوست چپل چالق !!! ی مطب مفصل گپ می زنیم باشهمادرت پشت در منتظره، وقتی اومد»

 «نمیخوام ها

چه مبهم  آینده ای قرار بود به دست پدرم رقم بخورد،آینده ای که من در آن هیچ دستی ...نگاه خسته ام را به پنجره گره زدم آینده

 دمندم را از پنجره گرفتمبا صدای نگران مادر جان نگاه خسته و در...نخواهم داشت

 « این مصیبت کی قراره تموم بشه»

چی ...منی که دیگر توانی بر هیچ یک از زندگی ام نداشتم جواب سوالت را هم نمی توانستم بدهم...من هم نمی دانستم مادر جان

 ...می توانستم بگویم جز سکوت،سکوت و سکوت

دست های سرنوشت  چنگک هایش را بر گلویم فشار می داد تا میان  صدای فین فین های مادر جان سکوت اتاق را می شکست 

بی خیال ...بدون من...دم و بازدم هایم نفسم را بگیرد چه روز ها که در کنارش آینده ام را می ساختم و او در خیالش جای دیگر

نوز هم شیرینی اش در دهانم مانده آهی  کشیدم به وسعت دنیایی از خاطره هایی  گرچه دروغین، اما ه. سپری می کرد....از من

ولی آخر مگر می شود فرهاد را به فراموشی ...شاید خوشبختی در پی زندگی با سیروس باشد... بود شاید حق با آقاجان باشد

با خود اگر  بخواهم رو راست باشم من هنوز هم ...گاه به دست فراموشی سپرده نمی شود هیچ...تجربه اول...عشق اول...سپرد

 صدای جدی دکتر خطی بر افکارم زد...قانه فرهاد را دوست می داشتمعاش

 «؟...باز که شما برگشتی خانوم»

 لبخند تلخی زدم

 «شدم چک برگشتی هر جا می رم همه ردم می کنند، حتی خدا هم نخواست پیشش بمونم»

 کمی گردنش را به شانه متمایل کرد و مردمک های جدی اش را به نگاهم دوخت 

 «نمی کنی این افکار واسه دختر جوونی مثل شما زودهو فکر »

 خسته...عمیق...نگاهش کردم

دیگه ...زندگی واسه من مرده...توی سنی منو کشتن که هرکس از نزدیک شاهد زندگی اسفبارم بشه فاتحه ای براش می خونه»

 «زنده نمیشه

 :مادر جان نزدیک آمد و با دلسوزی و نگاه دلگیرش گفت 

مرد با غیرتشه که ...نزن مادر اگه به خاطر پدرت می گی که بزار پای غیرتش، بدجور با غیرتش بازی شدهاین حرف رو »

 «زندست

 سرم را تکان دادم و با بغض سنگین گلویم نگاهش کردم

 «نه آقاجون حق داره، من از کسی دلگیر نیستم»

 نگاه  به چشمان ستاره ای اش کردم

گه هرچی اون بخواد، اگه با ازدواج من با سیروس آتیشش خاموش میشه من حاضرم باهاش به آقاجون بگید باشه هرچی اون ب»

 «ولی اینو بدونید که دیگه دلی ندارم بخوام تقدیم  سیروس کنم...زندگی کنم

ن نگاه حیرت زده مادرم، و نگاه متفکر دکتر را پشت پلک های بستم مخفی کردم خود را تسلیم سرنوشت کردم گذاشتم مرا با آ

دیگر بریده بودم، به قول معروف هر چه . دیگر برایم هیچ چیز مهم نبود کشش مقاومت نداشتم. راهی که می خواهند رهنمود کند

مثل  روز های تکراری هر روزه ام میان کنج اتاق نشسته و خاطراتم را بازبینی می کردم هاجر به زور چند لقه را . بادا باد

و سیروس هم مثال حق مردانگی را ...ز دست بروم مادر جان موافقتم را نسبت به ازدواج اعالم کردوارد معده ام  کرد که مبادا ا

خوب بود باز فهم این را داشت که اکنون در ان برهه از زمان حوصله هیچ ...تمام کرد و گذاشت تا کمی حال روحی ام بهبود یابد

خسته است شاید خسته تر از من اما باز هم خود را محکم نشان می مادر جان وارد اتاق شد نگاهش ...چیز و هیچ کس را نداشتم

کنارم نشست  و چشمان ...اما آن چشمان بی فروغ و آن دستان لرزان خبر می داد چقدر ناتوان است از این ظلم زمانه... داد



 پریشانش را به چشمان بی حسم  دوخت

 «مادر امروز وقت مشاوره داری حاضر شو بریم»

 پوزخندی روی لبانم نشستشدم و   تلخ

 «اینم از جبر و اجبارات آقاجونه»

ببخش مادرم اگر ان روز ها تلخی می کردم و تو مادرانه بر این تلخی ها استقامت می ...مادر جان دلگیر سرش را پایین  انداخت

 اندصدای آهش قلبم را سوز...ببخش که ان تلخی دست خودم نبود که این دنیا کامم را تلخ کرد..کردی

این روز ها همه پشت سرمون حرف میزنن که دختر حاج ...باور کن آقاجونت کمتر از من نه که بیشتر از من نگران  حالته»

 «عکسش با پسر غریبه همه جا پخش شده...علی خودکشی کرده

 دستم را میان دستانش که چون من  یخ می ماند گرفت

این نگاه سرد و این افسردگی تو رو می بینه و ...رو میشنوه بهم می ریزهحق بده آقاجونت هر روز و هر دقیقه این حرف ها »

مطمئن باش این حالت تو بیشتر داغونش کرده هم منو از  پا دراورده نرگسم دلم برای شیطنتات برای خندیدنات ...نابود می شه

با ...ا درد و دل نمی کنی با مشاور حرف بزنبا م...با ما حرف نمی زنی...بیا بریم مشاور...نزار تو حسرت لبخندت بمونم...تنگه

 «جیگرم آتیش می گیره...ولی اینجوری یه گوشه نشین...مشاور دردو دل بکن

چرا همه ی حس ها ...و من چرا دیگر اشکی برای گریه کرن نداشتم؟...سرش را روی دستانم گذاشت و بنای گریه کردن سر داد

اگه با مشاوره اومدن من حالت »_کشیدم و بر سرش گذاشتم و آرام نوازش کردم  دستم را آرام بیرون... در من خفته بودند؟

 «خوب می شه میام

در نگاه زیادی آشنایش نگا کردم نگاهی که مرا به آرامش دعوت می کرد زنگ صدایش چون الالیی در شب دلنشین و گوش 

ی اش را خمار تر جلوه می داد، لب های نازک و صورت گرد و مهتابی اش با آن مژگان سیاه و تابدار چشمان عسل.نواز بود

 کوچک با رژ هلویی آرایش شده بود وزیبایی این زن را به رخ می کشید

خیلی وقت بود کسی در کنج  زندگی نکبت بارم به پای .اما میلی به گشودن لب هایم نداشتم .نگاه منتظرش را به خود می دیدم

صدایش مرا ... با دیوار های اتاقم بیشتر خوی گرفته بودم تا گوش های شنوای اطرافیانمبه درد و دل ...درد و دل هایم نشسته بود

 از خلسه بیرون  کشید

 «نمی خوای شروع کنی عزیزم من منتظرم»

 گره ای به پیشانی ام نشست چه می خواست بشنود

 «عادت به درد و دل ندارم»

ت نگاهم را به کفش های پاشنه دار مشکی رنگش جلب شد یادش بلند شد و گام های کوچک و آرامش که بر پارکت ها می کوف

چقدر وسعت ...چقدر دوران بچگی خوب بود... بخیر بچگی چقدر این صداهای منعکس شده از کفش هایم را دوست می داشتم

 نگاهم را باال  آوردم و به چشمانش دوختم... توقعاتمان کم بود

 «؟..چی می خواید بشنوید»

نگاهم را از .ناپه ی نرم جای  گرفت  قندان حاوی شکالت را بر داشت  و برای تعارف جلویم نگه  داشتدر کنارم روی کا

 چشمانش به قندان گرداندم  با اندکی مکث یکی بر داشتم و زیر لب تشکر کرد

ر بشه درد بریز نزا...بشه کینه ...نزار بشه عقده...حرف بزن بیرون بده هرچی که تو دلته، نزار همه حرفات تلنبار بشه»

 «روحت اونقدر پاک هست که جا واسه این سیاهی ها نباشه...بیرون

 چشمان خسته ام را به دیوار دوختم

 «دیگه تحمل این زندگی برام سخته...کم اوردم»

 «بزار همه بهت غبطه بخورن...استوار...محکم...بلند شو بایست...نزار مشکالت شکستت بدن»

 وم  گرفتمنگاهم را از نقطه ی نا معل

 «چطور احساسات بکر و و دست نخورده ام رو پس بگیرم...آبروی از دست رفته ی پدرم رو بهش برگردونم...چطور»

 «برام بگو از احساسی که روزی شکل گرفت»

نفرتی که با دوست داشتن توام است و این زجری است که ...مرور خاطراتی که زخم دارد مرهم ندارد... کاش بفهمد سخت است

 هر دم به آن دچارم

به خودم اومدم دیدم نیست من ...نمی دونستم قرار پل ارتباطی بشم واسه رسیدن به خواسته هاش...فکر می کردم دوسم داره»

یه پدر که هر دم با حرفاش و کنایه هاش خنجر می شه بر دل خسته و ...موندم و یک خلوار خاطرات درد آور یه دل له شده

من موندم و یه دل نا امید که هر لحظه انتظار ...کابوس هایی که هر شب خواب راحت رو از چشام گرفته من موندم و...دردمندم

هیچی ازم نمونده خالی ام ...منم و یه دنیا سیاهی...وقتی به خودم اومدم یه تیکه شیشه بود و یه نبض بریده...مرگشو می ببینم

حالم خرابه ...نابودم از من  نخواید بتونم فراموش کنم که نمی شه.... وردمزخم خ...بریدم...خالیه خالی از هر چیزی از هر حسی

کسی نخواست بدونه تو ...وقتی اونجور به جرم عاشقی مجازاتم کردند، وقتی با احساساتم بازی شد و کسی به روی خودش نیاورد

 ...«طعمه ی انتقام کور کورانه اش شدماز مردی که به نا حق ...از عشقی که با نامردی ازم روی گردان شد...دلم چه خبره



 اما با هر ضرب و زور مانع از چکیدنشان  شدم..پریشان به چشمانش خیره شدم بغض داشتم

 «چی می خوای...چرا کسی نیومد بگه چته...چرا واسه کسی مهم نیستم...چرا کسی به من فکر نکرد»

 با مشت به قلبم زدم که سنگین بود چون وزنه ی چند کیلویی 

 «پس زده شدن داغونت می کنه...درد داره خیلی درد داره»

لیوان آبی جلوی چشمانم قرار گرفت  دست . خودم را در آغوش کشیدم تا کمی لرزش تنم کم شود.لرزش تنم مهار شدنی نبود

 لرزانم را پیش  بردم و لیوان را گرفتم

 « واسه امروز بسته نمی خوام اذیت بشی»

 پشت دست پاک کردم و چه سخت می شد از پس  اشک ها بر بیایی صورت خیس از اشکم را با

 ولی طولی نکشید که منشی با آن چهره نمکینش ضربه ای به در زد و وارد شد کمی میانمان به سکوت گذشت  

 «خانوم دکتر همسرتون پشت خط هستن»

 اب دادن تلفن پشت میز برگشتلبخندی که بر لبانش ظاهر شد خبر از عشق عمیق بینشان داد بلند شد و برای جو 

 !«سالم عزیزم»

 «؟...خیلی دلتنگت بودم این چند روز»

من هم دلتنگ بودم آنقدر که میان خواب .دیگر بقیه حرف هایش را نشنیدم حسرت به دیوار های قلبم نیش  زد و قلبم را  سوزاند

دست تقدیر بد مرا در قعر جهنم . وار دوستش داشتم هایم  دنبال ردی از خاطرات  می گشتم  احمقانه بود اما هنوز هم دیوانه

زمانی .چشمانی که برق عشق در ان ها موج می زد . با شنیدن خداحافظیشان سرم را بر گرداندم و به چشمانش  دوختم. فرستاد

شمانم برق عشق در چ. در یک چشم بر هم زدن همه چیز تمام شد. من هم همین برق، همین حس گرما را داشتم اما چه شد

 خاموش شد و آن گرما به سردی مبدل شد

 «من یه قرار مالقات دیگه واست می زارم»

 :با حالت جدی ولی پر از آرامش گفت. نگاه دردمندم را باال بردم 

 «این مشاوره کمکت میکنه به زندگی برگردی نرگس جدی بهش فکر کن»

سرم را تکان دادم و بلند  شدم تا جلوی درب همراهی ام کرد . جی؟ چه کلمه ی پیچیده و بغرن...زندگی. پوزخندی بر لب  نشاندم

آن لبخند .  مادر جان با دیدنمان لبخند محوی زد سیروس که این روز ها حضورش پر رنگ تر از روز های دیگر بود جلو آمد

. نگاه در من اثر نداشتبا آن چشمان مجذوبش نگاهم کرد ولی کاش بداند دیگر این سبک .  گیرایش را کجای دلم  می گذاشتم

مادر جان که گویی با آمدنم نور امید در .میان فضای گرم و دلچسب ماشین، سرم را به شیشه پنجره  چسباندم و چشمانم را بستم

 :قلبش تابیده بود گفت

 «ان شاهلل که حال نرگس خوب بشه اون وقت بساط عروسیتونو پهن می کنیم»

خشم چشمانم را باز کردم  و ...حسرت... نا امیدی...لیان  می آمد حسی آمیخته از ترسحسی ناشناخته در قلبم به غ...عروسی

چرا همه فقط فکر خودشان و دلخوشیشان . درک کند. پریشان به لب های خندانشان خیره شدم کاش کسی هم بود حال مرا بفهمد

انیم که بقیه هم انسان هستند جان دارند، احساسات بودند چرا ذره ای به احساسات من اهمیت نمی دادند اصال چرا نمی خواهیم بد

زندگی با قدرت تمام مرا به ورطه ی نابودی هدایت می کرد و من چون موجودی بی دفاع به هرچیزی چنگ می انداختم . دارند

یم در برابر تا راهی برای خالصی پیدا کنم اما، نمی توانستم خود را از  مرداب  زندگی نجات دهم مجبور بودم به سکوت تسل

سرم در مرز ترکیدن بود از ان همه افکار . و چه کسی می دانست که این دخترک چه می کشد و چه می خورد.خواسته هایشان 

 مالیخولیایی ان روز هایی که چون موریانه مغزم را می خورند سرم را با دست گرفتم و با حالی زارناله زدم

 «؟...نگه دارید حالم خوش نیست»

انشان به سمتم  برگشت نمی دانم در صورتم چه دیدند که  وحشت زده نگاهم کردند مادر جان دلواپس و هول زده دستش نگاه نگر

 را روی پیشانی ام  گذاشت

 «خدا مرگم بده چت شده نرگس چرا اینجوری شدی»

سیروس . های آتش می سوزید حالم به شدت دگرگون بود از بیرون تب داشتم و از درون چون بید می لرزیدم چشمانم چون گدازه

 ماشین را به کنار جاده هدایت کرد و نگران لب زد

 «؟...می خواهید بریم دکتر»

 دستم را به عالمت نفی باال بردم مادر جان از نگرانی اشک گوشه چشمانش نشست

 «خدا بچه ام داره جلو چشمم آب میشه به دادش برس»

کت پا تند کرد شیشه ماشین را پایین دادم تا کمی با استشمام هوای تازه در ریه سیروس از ماشین پیاده شد و به سمت سوپر مار

 .هایم نفس های بریده ام تسکین پیدا کند

هوای تازه را وارد ریه هایم کردم نگاه به آسمان دوختم که از همیشه آبی تر بود خدایا فقط یک سوال دارم، سهم من از دنیایت 

گوشه روسری اشک هایش را پاک می کرد و زیر لب بر زمین و زمان دشنام می داد کاش بداند چه بود؟ مادر جان تند تند با 

با باز شدن درب .  تقصیر کسی نیست که اگر اینگونه بدبختم مقصر این دل لعنتی بود که نباید می لرزید نباید سستی نشان می داد



 نگاه به چشمان منتظر سیروس می انداختمماشین چشم از آبی آسمان گرفتم و به پاکت آبمیوه جلویم دوختم 

 «بخور فشارت افتاده »

، منتظرش نگذاشتم  و آب میوه را !رفتار های آقامنشانه اش ورای تحملم بود کاش بدانی سیروس هرگز با من خوشبخت نمی شو 

. که ببیند چه بر سر من آمد و کجاست او. گرفتم لبخندی به رویم زد  ایا نمی دانست  که دل من برای لبخند کسی دیگر  لرزید

 .اهی کشیدم  که عمق اش چون اقیانوس آرام بود مادر جان به پاکت آب میوه  نگاه کرد

 «مادر باز کن بخور ببین رنگ به روت نیست»

 لبخند محوی به رویش زدم

 «میل ندارم ممنون »

 سیروس بالفاصله خود را مداخله داد

 «بخور دختر خوب انقد مامانتو اذیت نکن»

می شود به روزگار نیز گوشزد کنی کمتر مرا اذیت کند من نیز از این روزگار لعنتی دلگیرم  مادر جان پاکت را گرفت و نی را 

راستی یک سوال دیگر آیا . در آن فرو برد دست  بردم و پاکت را گرفتم کمی از آن نوشیدم شیرینی اش کمی حالم را بهتر کرد

پاکت را کنار گذاشتم و چشمان . رده ام را التیام بخشد؟ من از درد روحم بیشتر رنج می بردمدارویی است تا این روح زخم خو

خسته ام را بر هم زدم جلوی درب متوجه چند تن از زنان همسایهشدیمی که با نگاه های تحقیر آمیزشان وجب به وجب ما را 

 رصد می کردند مادر جان با دیدن آن ها اخم هایش در هم رفت

 «نرگس جان برو تو»

 با صدای پری خانوم همسایه دیوار به دیوارمان در جای خشک شدم 

 «نمی دونم دختره چیکار کرده که اینجوری ترسون و لرزون می خوان بفرستنش بره»

چشمان دردمندم را به رنگ پریده مادر جان .  حرفشان چون تیری زهر آگین از قلبم عبور کرد و سوزشش دلم را خون کرد

 به یک باره سیروس با خشم به طرفشان برگشت انداختم

 «چی داری تند تند زیر لب بلغور می کنی »

 پری که از خشم سیروس به تته پته افتاده بود گفت

 «پسرم...چیزی نگفتم پ...من..م»

 سیروس انگشت تهدید به سمتشان گرفت و تهدید کنان گفت

 «به والی علی کاری می کنم از این محل جمع کنید برید. نوموای به حالتون که اگه یک بار دیگه این حرف ها رو بش»

 :شایسته یکی دیگر از همسایه ها که بسیار از این حرف سیروس شاکی شده بود گفت

 «حاال ببین چه هواداری هم پیدا کرده. خوبه واال خدا شانس بده دختره  تا دیروز تو کوچه خیابون با پسرا تیک می زده»

 :زد و گفتپری خانوم پوزخندی 

 «ببینم چی زیر گوش این جوون خونده اینجوری خامش شده»

چشمانم را با درد بستم حرف هایشان چون تازیانه بر دل دردمندم فرود می آمد و زخم های عمیق تری بر دلم ایجاد می کردند و 

. ید به طرفشان یورش بردسیروس که گویی از چشمانش خون می چک. من چقدر پوست کلفت بودم که هنوز هم نفس می کشیدم

دیگر بس است خدا دیگر این دل دردمند بیشتر از آن . مادر جان خود را جلو انداخت و مانع از حمله ی سیروس به آن ها شد

سرگیجه ام تشدید و سرم چون کوه سنگین بود دستم را به دیوار تکیه دادم تا . یارای این همه زخم زبان و کنایه ها را نداشت

 آن شاهد سقوطم نباشند بغض صدای مادرجانم  کمرم را خم تر و دلم را بیشتر از همیشه  لرزاندبیشتر از 

 سیروس از میان دندان های کلیدی اش  غرید

 «گم شید ، چی از جون ما می خواید»

چقدر .  ته دلمهر سه نگاه تیزی به رویمان انداختند  و در یک چشم بر هم زدن از صحنه محو شدند  من ماندم و تکه های شکس

و اکنون با زخم زبان هایشان خنجری شدند و بر پیکرم . بی رحمانه به قضاوتم نشستند آن هایی که تا دیروز ادعای دوستی داشتند

فرو آمد مادر جان با شانه های افتاده و نگاه خسته اش درب را باز کرد و بدون حرفی وارد خانه  شد پریشان به قامت خمیده اش 

و به راستی سرنوشت ما را به کجا می برد؟ سیروس کمی این پا و آن پا کرد و در آخر کالفه چنگ به موهایش زد   نگاه  کردم

نگاهش که به من  افتاد جلو  آمد نگاه او هم خسته بود  مثل من، مثل مادرجان، مثل این زندگی ای  که دیگر رنگی از امید ندارد 

 نگاهم راگرفتمف

 «حیف که نمی شه دوست نداشت...حیف که همه زندگیمی...حیف نرگس. ستم تو چشم کسی نگاه کنممنم جات بودم نمی تون»

مات نگاهش کردم باور نمی کردم این زنگ صدایی که غم را با تمام وجود فریاد می زد صدای سیروس باشد باور نمی کردم این 

 بغض صدا از سیروس باشد متاثر نگاهش کردم

 «ن رو ندارم سیروسمن لیاقت این دوست داشت»

 پوزخند زد پوزخندی که جنسش از اندوه و درد بود 

 «اون چی داشت که من نداشتم، اون چی بود که من نبودم»



 پر بغض سرم را پایین انداختم  دستش زیر چانه ام نشست نگاه پر اشکم را در به چشمانش دوختم

 «تو چی داری که نمی تونم ازت دست بکشم»

از حسش نگاه کردم بر خالف او من خالی بودم بدون هیچ احساس و واکنشی چند وقت پیش احساسات را  مبهوت به چشمان پر

 در من کشتند  و من شدم دخترکی که چون مرده متحرک  ماند

 «من تموم شدم، خیلی وقته ...شرمنده ام سیروس از من انتظار عشق نداشته باش»

رم را زیرانداختم و بدون حرفی به خانه رفتم سنگینی نگاهش را احساس می لبخند تلخی زد غم نگاهش به شدت متاثرم کرد س

کردم خدایا خسته ام، تحمل ندارم روزگارت بد با زندگی ام تا کرد درست در جایی که فکر می کردم در اوج پرواز می کنم یه 

د ته آن دره کی از درد به خود می حادثه، یک غفلت  در قعر دره پرتم کرد دره ای که خالی از هرکسی است و کسی نمی دان

ان روز . پیچد و فریاد هایش در عمق آن خفه می شود  کسی نیست تا این فریاد ها به گوشش برسد و راهی برای نجاتش پیدا کند

را ها خدا را هم  در  واپسی های سخت زندگی، گم کرده بودم گویا او هم مرا به  حال خود گذاشته بود لبه حوض نشستم  و سرم 

میان دستانم گرفتم  خدایا اگر داری امتحانم می کنی باید بگویم، دیگر نمی توانم، تسلیمم تمامش کن بگذار فقط کمی آسوده نفس 

 با نشستن کسی کنارم نگاهم را از کفش هایم گرفتم  و به چشمان مهربان هاجر دوختم. کشم

 «ون بگیریمادرت گفت حالت خوش نیست پاشو بیا یه چیزی بیارم بخوری ج»

 «دلم یه خواب راحت می خواد، تحملم سر اومده...خسته ام...معلقم...هاجر سردرگمم»

 پریشان نگاهش کردم  نگاهش غمگین شد بر دستش چنگ زدم و ملتمس نگاهش کردم

داغونه بگو ...بهش بگو نرگس خسته است دیگه نمی کشه بگو تمومش کنه...این روز ها خدا هم صدامو نمی شنوه، هاجر بگو»

 «بگو قول می ده دیگه عاشق نشه...بگو دنیاش بد شده، آدماش بد شدن بگو داره دق می کنه...بهش بگو هاجر

سرم را روی شانه اش گذاشتم و از ته دل زار زدم تکان خوردن شانه هایش نیز نشان داد هاجر هم بر حال این روز هایم شکسته 

 است

االن که نیست انگار یه تیکه از وجودم کنده ...دم دیدم، وابسته اش شدم، زندگیم شدههاجر به خدا نفهمیدم تا به خودم اوم» 

چرا کسی نیست این ها رو بفهمه چرا با بی رحمی قضاوتم می کنند، چرا با چشم بد بهم نگاه می کنند هاجر مگه من آدم ...شده

 !«نیستم مگه دوست داشتن جرمه

 ه این آغوش و نوازش اختیاج داشتمدست نوازشش را بر سرم کشید و چقدر من ب

 «گریه نکن خانم خدا بزرگه یه روزی همه این ها تموم میشه باز روزهای قشنگ زندگی به روت چشم باز می کنه»

 سرم را بلند کردم و از پس اشک هایم نگاهش کردم هق هق گریه هایم دل خودم را نیز می سوزاند

 «کی هاجر؟ وقتی من مردم؟ »

 م و سرم را پایین  انداختم هاجر دستم را میان دستانش گرفتآه عمیقی کشید

 !«خانم باید قوی باشی؟ نباید با دوتا حرف جا بزنی»

 پوزخندی زدم، به تلخی زهر

همه می گن بجنگ ولی نمی دونن واسه جنگیدن سالح الزمه ، باید کسی باشه که دلت بهش گرم باشه  که اگه اتفاقی هم بخواد »

اون نزاره، من دست خالی ، یک تنه چطور از پس این همه بدبختی بر بیام هاجر؟ حداقل باید یکی همرام باشه، برات بی اوفته 

هم قدم باهام بیاد، از کی توقع همراهی داشته باشم، از پدرم که این روز ها چشم دیدن منو نداره، از مادری که خودش نیاز به 

 یک تکیه گاه، به یک همراه داره

چون همه چیز یه جورایی برامون . که چقدر خسته ام چقدر روانم داغونه، میدونی هاجر ما دختر ها خیلی بدبختیمکاش بفهمند 

ممنوعه است قبحه، گناهه، همیشه فریادمون، غم هامون  حتی خنده هامون باید تو دل خودمون تو خلوت خودمون باشه بابا مگه 

ردامونو به خودمون می گیم جرعت اینکه کسی رو دوست داشته باشیم نداریم اگه ما دختر ها آدم نیستیم مگه دل نداریم همیشه د

هم خدای نکرده عاشق  کسی بشیم مجبوریم تو دل خودمون بریزیم اونقدر خود خوری کنیم تا غمباد بگیریم، دلم از دنیا گرفته 

 «هاجر، بد هم گرفته

 :دادمهاجر اندوهگین نگاهم کرد  پوزخندی زدم و با تاسف ادامه 

 «حتی اجازه درس خوندن هم ازم گرفتند»

 هاجر دلجویانه شانه ام را  فشار داد

 «باور کنید حاج آقا هم کم از شما آشوب نیست هر شب می بینم یه گوشه می شینه و به یک نقطه خیره می شه»

آزمایی اش بیشتر از من بود که از  سرم را تکان دادم بغض باال آمده تا گلویم را به سختی قورت دادم اما، گویی او قدرت زور

 گلویم عبور کرده و از چشمانم  چکید

من مقصرم منی که ندونسته دل دادم، اعتماد کردم ولی باور کن دست خودم نبود اصال نمی دونم چی شد تا چشم باز کردم دیدم »

 «باختم

 لبخند دلگرم کننده اش را به رویم پاشید

 «حته زمان می خواد تا بتونه همه این جریانات رو هضم کنهغصه نخور پدرت فقط یه خرده نارا»



کاش زمان هم بتواند دل از دست رفته ام را بازگرداند  کاش بتواند تصویر او را از . در جوابش  به تبسمی ساختگی اکتفا کردم

ت به دلم احساس شرمندگی پس چشمانم محو کند، درد می کشیدم وقتی چیزی در بساط نداشتم تا از عشقم دفاع کنم من حتی نسب

و از دور شاهد سوختنم شد .  فرهاد با  کارش گویی مرا زنده زنده در آتش سوزاند. می کردم، دیگران که دیگر جای خود داشتند

من چقدر بدبخت بودم که همچنان دلم به یادش می تپید با رخوت بلند  شدم و از هاجر جدا  شدم در ظاهر دختر جوان شاداب بودم 

آنچنان که کنج اتاقم را به هر جای شلوغ ترجیح می دادم خلوت کردن در اتاق را در ماندن میان . ان روز ها پیرم کرده بودنداما 

خانواده ام ترجیح می دادم کاش دستی بیاید مرا از ان خانه که هیچ، از این دنیا می برد می گویند دنیا وفا ندارد، حقیقت محض 

چه زمانی  پود زندگی من عجین بود چرا که  دنیاچشم دیدن خوشی ام را نداشت نمی دانم چه ساعت و است و  این حقیقت  با تارو

گذشته بود اما، اما همچنان مسکوت لب پنجره نشسته و به مهتاب چشم دوخته بودم دلم برای روز های خوشم تنگ بود با ضربه 

 خوردم چشمانش گویای حرف بسیاری بود در از جا برخاستم و درب را باز  کردم از دیدن آقا جان یکه 

 «آقاجون؟»

باز دمش را به شدت بیرون داد  می دانستم دیدنم ان روز ها آزرده اش می کرد یک جورایی سوهان روح پدرم شده بودم  

، که   کجا رفتند آن خاطره های خوب و شیرین. آقاجانی که تا دیروز بدون اینکه دخترکش سر سفره نبود لب به غذا نمی گشود

 فقط طعم و مطبوع دلپذیرش را جای گذاشته بود و من هر زمان و در هر ثانیه در حسرت آن روزگاران بهاری بودم

 «عموت اینا امشب میان واسه حرف های اول و آخر گفتم در جریان باشی»

بغض .  ن درد ها خوی می گیرمچشمانم را بستم خون در رگ هایم منجمد شد درد شده بود یار ان روز هایم و عجیب داشتم به ای

زخم چنگ زد بر گلویم و هرچه زور در چنته داشتم  زدم تا از سیل اشک هایم جلو گیری کنم ولی او کار خودش را بهتر می 

 دانست که به سرعت از چشمانم جاری شد

 «هرچی شما بگید آقا جون»

یه کشتم بعد از رفتن آقاجان روی زمین سقوط کردم تمام تمام شد، خود را تمام شده دیدم من خودم را در یک زمان در یک ثان

درد هایم را ضجه زدم هاجر سراسیمه خود را به من  رساند با دیدن من که  چون جنازه آنجا افتاده و ناالن خود را به درو دیوار 

 :می کوبیدم بر گونه اش چنگ زد

 «خدا مرگم بده چی شده خانوم؟»

 پر درد نگاهش کردم

خودم خواستم ، وای هاجر دارم آتیش می گیرم، چرا . دیدی نرگس رو کشتن امشب حکم اعدامشو صادر می کنن !دیدی هاجر»

 «خدا منو نمی بینه چرا التماس هامو جواب نمیده، دارم تو آتیش این درد می سوزم، چرا کسی نجاتم نمی ده

. سبب همه ی ان درد ها دل بی جنبه ام  بود که  لرزیدزیر بغلم را گرفت تا در برخاستن کمکم کند  م.  غم نگاهش را  پوشاند

لغزشش موجب نابودی منو خانواده ام شد اعتمادی که کردم و مرا به قعر دره بدبختی فرستاد  به دیوار پشت سرم تکیه  دادم نگاه 

 به هاجر کردم کسی که این روز ها گوشه ای از بی کسی هایم را پر کرده بود

 «کار درستی کردم؟»

 جر نگاهش را پایین انداختها

ما آدم ها تو کار خودمون می مونیم خانوم، باور نمی کنم حاجی بخواد دخترشو مجبور به کاری کنه که می دونم ته دل خودشم »

 «راضی نیست

 نیشخند زدم تلخ، خسته، پرغم

فرق داره دقیقا همونه که گند می  این دنیا بهم ثابت کرد از هرکس هیچی بعید نیست، درست وقتی فکر می کنیم طرف با بقیه»

 «زنه به خواسته ها و اعتمادمون

 هاجر دلواپس نگاهم کرد

 «ولی خانوم شما که به آقا سیروس عالقه ندارید، بهتر نبود کمی بیشتر فکر کنید»

 خندیدم، خنده ای که تلخی اش گلویم را می زد

 «حداقل اونا اینطور دلشون خوش باشهبه خواستن و نخواستن من نیست دیگه هاجر، من تسلیمم بزار »

 نفس عمیقی کشید و کنارم زانو به بغل نشست

می دونی خانوم دلم واسه روز هایی که با مادرتون کنار هم میشستیم تنگ شده واسه اون غیبت کردن ها که آخرش به »

 «عصبانیت مادرتون ختم می شد

غض کردم اما به اجبار لبخند زدم و چه می دانند که این لبخند تلخ، درد ب. آخ که هاجر، کاش بدانی من بیش تر از تو دلتنگ بودم

 .آور تر از هر گریه ای می تواند کشنده باشد

 «آره مادرجان هیچ وقت از غیبت خوشش نمی آد»

.  چرخاندمخندیدم اما ثانیه ای نگذشت که خنده ام به گریه تبدیل شد دستان گرم هاجر را که بر روی شانه ام حس کردم، چشم   

 .به چشمانش که چون من بارانی بود؛  نگاه کردم

امشب تمومش می کنم، امشب اونی می شه که اونا میخوان، امشب می خوام بشم دختر خوب بابا، می خوام بعد چند روز » 



 «دوباره اون برق تحسین، اون افتخار رو تو چشماش ببینم

 همنگرانی را  در نی نی چشمانش می توانستم تشخیص د

 «با نابود کردن آیندت»

 زهر خندی زدم به تلخی زندگی ام

 !«چی می گی هاجر زندگی االن من نابود هست تو از آینده حرف می زنی»

 چشمانش بین صورتم دو دو می زد

 «خواهش می کنم خانوم شما نباید زود تسلیم بشید»

 چشمانم را گرفتم و از نگاه نگرانش چشم بستم

 !«میشه تنها باشم»

امید چشم گرفت و سرش را به عالمت مثبت تکان داد  نگاه آخرش قبل رفتن گفت که این مقصد غلط است، می گفت  نرفته ای  نا

ولی کاش بداند که برای من زندگی اهمیتی نداشت و من فقط دنبال کمی آرامش . برگرد که عواقب بدتری گریبان گیرت می شود

چون جنین .توانستم داشته باشمش اما، می شد کمی نگاه سرد آقاجان را گرم تر کردمی گشتم  می دانستم در کنار سیروس نمی 

 میان خود جمع شدم و به آینده نامفهومم فکر کردم

همچون موجود اضافه ای که اطرافیانش برای خالصی از آن . آیندی که هیچ نقشی در ساختنش نداشتم حس سربار بودن داشتم

هر دخترکی جای من بود در زمان خواستگاری اش با شوق سر کمد های لباس هایش می رفت شاید . دست به هر کاری می زدند

منی که نه خواستگاری ام شبیه آن دختران بود و نه ! اما، من نه. و با جان ودل بهترین لباس را برای مرد آینده اش می پوشید

چنان چون موجودی بی دفاع کنج اتاق نشسته بودم پر سوز آه کشیدم عقربه های ساعت به کندی جلو می رفت  و من هم. خودم

شوهر کلمه ی نا مانوسی که برایم چون معادله نامجهولی بود، که قابل . منتظر حکم ابدیت  برای مردی که قرار بود شوهرم باشد

می کرد زیر  سکوت خفقان آور اتاق را تیک تاک ساعت پر.کنار آمدن با این مسئله به شدت برایم دشوار بود. حل شدن نبود

همه به نوعی در افکار خود غوطه ور بودیم با تک سرفه . شالق نگاه کینه توزانه ی زن عمو به شدت احساس خفگی می کردم

 :سیروس همه نگاه ها سمتش برگشت لبخند پر حرصی زد و گفت

 «مثل اینکه یادتون رفته واسه چی اینجاییم»

رو به رویش چشم دوخت می توانستم درصد مخالفتش را در این ازدواج  زن عمو پر خشم از پسرش رو  گرفت و غضبناک به

 :عمو با نگاه جدی اش نگاهش را دور تا دور اتاق چرخاند و سپس مجلس را در دست گرفت. تخمین زنم

ا به دیده خوب خانواده که آشنا هستند و نیازبه معرفی نامه نیست، می مونه بحث مهریه و شیر بها که هرچی شما مد نظرتونه م»

 «منت قبول می کنیم

نگاهم را ! باور نمی کردم به راستی این مجلس خاستگاری من بود مات اطرافم را نگاه کردم داشتم چه می کردم؟ آینده ام تباه شد

، نفس های کندم به سختی  از  عمق شش هایم .پایین  کشیدم و به دستان مشت شده ام نگاه کردم از درون چون بید می لرزید

آقا جان تک . می دانستم عواقب خوبی در انتظارم نخواهد بود. نگاه سنگین زن عمو گویای خیلی چیز ها بود.  ارج می شدخ

 :سرفه ای کرد او نیز جدی در جواب عمویم گفت

نم می دو. سیروس رو می شناسم چون پدرش برادرمه، هم خون خودمه می دونم از چه خانواده ایه، درست مثل پسر نداشته ام»

منو مادرش . که دخترم رو دست کی می خوام بسپرم، راستش می دونم که مهریه تضمین خوشبختی نیست اما، پشتوانه یه دختره

 .نظرمون رو چهارده سکه است

حتی اینجا هم . نفس های سنگین ام را به سختی بیرون دادم لبخند تلخی زدم حتی در این مورد هم نرگس را آدم حساب نکردند

امشب باید خود را محکم نشان دهم نگاهم در نگاه ! بغض سنگین ام را به سختی قورت دادم امشب را نه . دیده گرفته شدنرگس نا

 تاسف بار هاجر افتاد

زن عمو که تا آن موقع نقش تماشا چی . نگاهش را با افسوس گرفت و به فرش چشم دوخت کاش بدانی هاجر راهی جز این ندارم

 :توزانه گفترا ایفا می کرد کینه 

راستش رو بخواهید حاجی من به این ازدواح رضا نیستم، بعد از اون جریان به سیروس گفتم دور نرگس رو خط بکش، اما چه »

 «کنم که از پس پسرم بر نیومدم

 سیروس اعتراض گونه مادرش را خطاب کرد

 ...«مامان خواهش می کنم»

 :اه پر اخم آقاجانم  گفتزن عمو دستش را به عالمت سکوت باال  برد و به نگ

 !«اگر اینجام یک شرط دارم حاجی»

زنگ . آقاجان متفکر به چهره سخت زن عمو نگاه کرد لحن اخطار گونه ی عمو هم باعث نشد از موضعش عقب نشینی کند

 صدای محکم آقاجان سکوت همگی را به همراه  آورد

 «چه شرطی زن داداش؟»

 پلید گویای نقشه های زیادی بود لبخند مرموز روی لب هایش و آن چشمان



 «شرطم اینه که عروسم کنار خودم و زیر نظر من زندگی کنه»

سکوت سنگینی اتاق را در بر گرفت همه متعجب زن عمو را نگاه می کردند؛ که با لبخند پیروزمندانه اش یکایک ما را رصد 

  چه یک وجب چه صد وجبمن که می دانستم آب از سرم گذشته حاال. سرم را باال گرفتم. می کرد

 !«قبول می کنم»

حق هم داشتند منی که تا دیروز مخالف سرسخت این ازدواج بودم حاال .حاال همه نگاه ها حالت بهت و ناباوری به خودشان گرفت

دن و تحمل سنگینی نگاه آقا جان را با تمام وجود احساس می کردم اما، قدرت سربرگردان. بدون اتالف جواب مثبتم را اعالم کردم

 زن عمو لبخند پر حرصی زد. چشم در چشم شدن با او را نداشتم

آره خوب گند کاری هات رو کردی، لذت هاتو بردی، دوراتو زدی، این پسر بدبخت منم که هالو گفتی زنش می شم کسی هم »

 «نمی فهمه

اید به این حرف های زهرآگین کم کم عادت می ب. چشمانم را بستم تا کمی بر حالم تسلط پیدا کنم. تیزی کالمش قلبم را  سوزاند

 عمو با لحن مؤاخذه گرش رو به زن عمو توپید. کردم باید لباس رزم بر تن می کردم و در برابر این حرف ها مقابله می کردم

 «خجالت بکش زن این حرف ها چیه»

من مرد دیدن روی ! نمی توانستم. و تکه تکه کردندنگاهم به سر پایین افتاده آقاجان و مادر جانم افتاد گویی بر قلبم خنجر زدند 

بغض چون غده سرطانی بر . لعنت بر من و این دل صاحب مرده ام کنند که چنین رسوای عالمم کرد. شرمنده پدر و مادرم نبودم

هاجر که ... دلم وای بر، این...گلویم نشست نگاهم به دستان مشت شده ی آقاجانم افتاد می دانستم غیرتش درد گرفته، وای برمن

 گویی متوجه وخامت اوضاع شده بود با لحن مقتدر و محکمش مشتی شد بر دهان زن عمو

این دختر از برگ گل پاک تره، نرگس هیچ کار اشتباهی نکرده که حقش این همه توهین و افترا باشه، خواهشا احترام این دختر »

 ...«ت شوم واسه آقا پسرتون نفرستاده که حاال منت می زاریدکه نه احترام حاجی رو نگه دارید، کسی اینجا نامه فدای

 !«بسته هاجر»

لحن محکم آقاجان مانع ادامه حرف های هاجر شد کمی دلم گرم شد از این حمایت، نتیجه اش لبخند کمرنگی بر لبانم شد  صورت 

 ان از خشم زیادش بودبا عصبانیت از جا برخاست  نفس های تندش نش. غضبناک زن عمو از خشم به کبودی  زد

 «تو؛  توه بی کس و کار چی می گی؟ ببین من چقدر بدبخت شدم که یه کلفت به من درس اخالق می ده»

 داد عمو بالفاصله بلند شد و بازوی زن عمو را  کشید  هاجر پوزخندی به رویش  زد و به افسوس سرش را تکان

 «اری پسرتهبشین زن این چه آشوبیه به پا کردی نا سالمتی خاستگ»

 زن عمو پر خشم دستش را از پنجه های عمو بیرون کشید

 ...«لطف کردیم داریم دختر هر»

هوای اتاق برایم کم بود حس . اینجای حرفش عمو سیلی محکمی بر صورتش زد حاضر بودم قسم بخورم آن لحظه مرا کشتند

 ادرم توجه همه را به خود جلب کردخفگی داشتم مات به دیوار رو به روخیره شدم صدای پر بغض اما محکم م

 «اجازه نمی دم به دخترم توهین کنید، برید بیرون»

 اشک هایم یکی یکی از سد چشمانم عبور کرد و سرازیر شدند  سیروس ترسیده جلو آمد

 !«زن عمو خواهش می کنم»

 مادرجان دلگیر نگاهش کرد

خونه ام بشی، ولی تا مادرت راضی به این ازدواج نشه، باید سیروس می دونی که چقدر دوستت دارم و آرزومه که تو دوماد »

 «دور نرگس رو خط بکشی

 سیروس ملتمس به مادرش که پر نفرت نگاهش را به من دوخته بود  نگاه کرد

 «تو رو خدا مامان ما با هم حرف زدیم، مامان خرابش نکن»

 کردزن عمو نگاهش را با انزجار از من گرفت و پر خشم به سیروس نگاه 

خاک بر سرت کنند که یه جو عقل تو سرت نیست، نمی دونی که دارن دختره رو بهت میندازن، دختره تا دیروز پیف پیفش »

 «میومد بهت نگاه کنه حاال چی شده؟ انقدر زود جواب مثبت می ده 

 و به عمواحمد گفتآقاجان اما آرام بود با آن تسبیح زمردی سبز رنگش که میان انگشتانش به گردش در آمده بود، ر

 «زن داداش حق داره دل گیر باشه، بهتره مجلس خواستگاری رو یه وقتی بزاریم تا زن داداش حالش بهتر بشه»

سیروس کالفه جلو . کسی آن میان حواسش به من نبود، که چون ماهی بیرون از آب به دنبال هوا دهانم  را باز و بسته می کردم

 .ی دید بود اما چشمانش را پرده ای از اشک پوشانده بودآمد نمی دانم درست دیدم یا خطا

 «عمو خواهش می کنم، فرصت بدید»

 برگشت  کالفه دست میان موهایش  برد و خطاب به همه  نالید

 «تو رو خدا خراب نکنید شبم رو رویامو ازم نگیرید»

 زن عمو پر افسوس سرش را تکان داد و برگشت سر جایش نشست

 «ین پسرم، بیا اینم از امشبت بشین ببینم قراره چه گلی به سرمون بزنی شاه دومادخاک بر سر من با ا»



باز دمش را بیرون داد و کنار مادرش جای گرفت باز مجلس از سر گرفته شد باز بحث بر سر .سیروس  کمی خیالش آسوده  شد

. د و چون قاتل حرفه ای قصد جانم  را داشتمهریه و شیر بها به میان آمد خسته بودم بغض بدی بر حنجره ام چنگ انداخته بو

از آن پس قرار بود نسبت به یک مرد متعهد شوم،  باید فرهاد را دور می . باور نمی کردم به آن زودی همه چیز تمام  شود

کرش به خدا که سخت ترین کار ممکن بود یاد فرهاد با روح و فکر من عجین شده بود ف! نمی توانستم. ریختم ولی مگر می شد

قابل دفع که هیچ هر روز و هر زمان مرا جذب خود می کرد دل خسته به جمع رو به رویم نگریستم  چشم هایی که نگرانی بین 

در یک خلسه فرو رفته بودم خیلی وقت بود  در  دنیا .  آن ها موج می زد نگرانی مبنی بر به سرانجام رسیدن این خواستگاری

مبهوت به اطراف نگاهکردم  عمو لبخند داشت سیروس پر شوق خندید مادر جان گریه کنان  زندگی نمی کردم با شنیدن مبارکه

زیر لب صلوات می فرستاد این میان آقا جان سکوت کرده بود و زن عمو با خشم به سیروس نگاه می کرد و من، منی که هیچ 

از من بر نمی داشت به رویش لبخند زدم از این خواستگاری نفهمیدم در اغماء به سر می بردم و هاجری که نگران چشم 

از  باید عشقم را خاک می کردم و در سوگواریشمی گریستم  چون مادری که در غم از دست دادن طفلش زمین و ...پر غم...تلخ

 زمان را به هم می دوزد من نیز  باید برای همیشه  عشق راچال می کردم با صدای مادر جان نگاهم را باال  بردم

 «ن مادر شیرینی تقسیم کننرگس جا»

نفس عمیقی کشیدم . گنگ به دیس شیرینی ها خیره شدم بار دیگر نگاهم را بین همه می چرخاندم که منتظر به من نگاه می کردند

و به سستی بلند شدم سخت بود اما بلند  شدم دیس را بر داشتم و بین همه  چرخاندم جلوی زن عمو ایستادم بدون اینکه به چشمان 

 بارش توجه کنم سینی را جلویش گرفتم خون

 «بفرمایید»

 طلبکارانه نگاهم می کرد نگاهش چون شمشیر برنده بود

 «میل ندارم»

 لبخند خسته ای به رویش زدم و دیس را جلوی سیروس گرفتم نگاهش گرم بود، پر مهر، پر از احساس خوب

 «ممنون حاج خانوم»

 بر قلبم فرود آمد قلبم ریتم گرفت و ذهنم به گذشته ها پرت  شدخاج خانومی که از دهانش خارج  شد چون تیغ 

 «اجازه میدین با بزرگ تر ها خدمتتون برسیم حاج خانوم؟»

چشمم سیاهی رفت و دیس از دستم رها شد تکه های شیرینی هر کدام به طرفی افتادند حرکت پر شتاب و نگران هاجر باعث شد 

 از خلسه بیرون بیایم

 «یا خدا چی شد؟»

 سیروس دلواپس بلند شد مادر جان پر دلهره دستم را گرفت و گوشه ای  نشاند، عمو احمد نگران گفت

 «آب قند بیارید به نظر فشارش افتاده»

 :زن عمو پوزخندی زد و با تمسخر گفت 

 «منم بودم از شوق غش می کردم»

 عمو احمد عصبی چشم بست

 «بیرون نمی تونی ببینی پاشو از خونه. شروع نکن خانوم_

زن عمو پشت چشمی نازک کرد و از ما روی گرفت نگاهم به آقاجانم  افتاد باور نمی کردم اما چشمانش پر بود از نگرانی، پر 

از دلواپسی، لبخند کم کم بر لبانم نقش بست از این نگاه چه زمان بود که می گذشت دیگر کم کم داشت به لیست آرزوهایم اضافه 

 سیروس سد نگاهم شد.رگم می رسید گله نداشتم، چون نگاه پدرم گرم  بودمی شد اگر همین حاال م

 «اگه حالت خیلی بده بریم دکتر هوم؟»

 خسته چشمبستمت و سرم را به پشتی تکیه دادم

 «الزم نیست خوبم»

 هاجر آب قند را طرفم گرفت

 !«بخور خانوم واست خوبه»

خوردم و سرم را عقب کشیدم بعد از اطمینان از حال خوبم هرکس به مادر جان لیوان را گرفت و جلوی دهانم قرار داد کمی 

 جایگاه خود بر گشت و سر جای خود نشست عمو لبخند زد روبه آقاجان گفت

 «خدا رو شکر بخیر گذشت، اگه اجازه بدید انگشتر نشون رو دست دختر گلم کنم»

 آقاجان سرش را به عالمت مثبت تکان داد

 «خان داداش، از امشب نرگس دختر شماستاجازه ما هم دست شماست »

عمو لبخندی زد و جعبه کوچکی از جیبش بیرون کشید نفس هایم کندو کند تر می شد سیروس دست جلو  برد و جعبه را گرفت با 

 .لبخند بلند شد و به طرفم آمد  صدای کوبش قلبم  از اعماق دلم به گوشم می رسید که چون طبل می کوفت

صدایم کن  تا از کابوس برخیزم، بگذار بدانم مرا می بینی، بگو ! را می شنوی؟ به بودنت محتاجم صدایم کنخدا هستی؟ صدایم 

آن . این  یک کابوس وحشت انگیز است، هر قدمی که سیروس به طرفم برمی داشت، مرا به مرگ نزدیک و نزدیک تر می کرد



حکم اعدامم را اجرا می شد چشمم را بر این فاجعه بستم تا شاید  جعبه قرمز رنگ به چشمم چون طناب داری بود که با انداختنش

اما با صدای پر مهر سیروس با وحشت چشم بازکردم  چشمم را . که اگر چشم باز کنم همه چیز در نظرم سراب  باشد، محو شود

 بر  حقیقت محنوس زندگی ام بازشد

 «تتو ارزشت بیشتر از این تیکه طالس! قابلت رو نداره خانومم»

دست یخ زده ام که میان دست گرم سیروس قرار گرفت؛  به خود لرزیدم عجیب احساس . صدای تکه های شکسته قلبم را  شنیدم

سرما می کردم  برق انگشتر طال چشمم را  زد حلقه ای که اگر دست هر دختر دیگر بود خود را خوشبخت ترین فرد زمین می 

یاری خواستن به چهره خوشحال و راضی جمع چشم  دوختم چه خیال خامی، هیچ کس   دانست با درماندگی سر بلند کردم و برای

متوجه وخامت حالم نبود ولی چرا چشمان اشک آلود هاجر می گفت کسی هست که حقیقت زندگی ام بر او آشکار است می داند 

. ه چون مته وجودم را سالخی می کردکه چه در دلم می گذرد چشم  گردانم و نگاهم به نفرت نگاه زن عمو گیر کرد  نگاهش ک

صدای « اشتباه کردم، تمامش کنید من مرد این بازی ها نیستم، من توان ندارم، من شکسته ام»کاش جرعتش را داشتم فریاد زنم

نگاه مات و بی روحم در نگاه گرم و پر اشتیاق سیروس گره خورد نگاهی که پر . دست زدن ها چون پتک بر سرم کوبیده  شد

همان ها که وقتی خیره ام . من آن عسلی های خودم را می خواستم. عشق و دوست داشتن بود اما، من این نگاه را نمی خواستماز 

می شد دنیا را در نگاهش می جستم، وقتی سیروس کنارم  ایستاد و دستانم را گرفت مات و گیج به دستمان زل زدم اشک در 

دادن نداشتم   دستان کسی دیگر جای او در دستانم نشسته بود دستی که گرمای  چشمانم حلقه  زد دیگر چیزی برای از دست

دستان او را نداشت غم میان دلم میهمان  شد  ضربه ی بعدی درست وسط قلبم  نشست وقتی عمو احمد از آقا جان تقاضا  کرد 

ال شود دیگر بس بود تا همان جا هم زیادی بینمان صیغه محرمیت بخوانند نگاه ملتمسم را به آقاجان دوختم بلکه امشب را بیخی

 تحمل کردم دیگر نای ایستادن نداشتم ان صحنه ها برایم عذاب بود این مرد که قرار است همسرم باشد برایم غریبه بود

 با اعالم موفقیت آقاجان پلک هایم را روی هم افتاد آن شب تا روحم  تکه تکه نمی شد و نمی سوخت  تمام نمی شد

 خواندآقاجان  

لَتی نرگس جاللی»  ....«َزوَجُت ُمَوکِّ

خواند و من میان دل خون گریستم  خواند و من سوگوار عشقی شدم که یادش را باید دفن می کردم خواند و من هر لحظه مرگ  

سیروس پر . مرا بر زبان جاری  کرد« َقبِْلتُ »ام را به چشم  دیدم نگاه مشتاق مادر جان درست رو به رویم بود نگاهش کردم و 

احساس به رویم لبخند  پاشید نمی دانم کی سیروس قبول کرد اما، وقتی به خود آمدم که آقاجان رو به رویم ایستاده بود سر بلند  

 کردم و به چشمانش خیره  شدم

 «نزار پیش خودم و خدام شرمنده بشم دخترم، نزار وجدان درد بگیرم قول بده خوشبخت باشی»

 هایم از اشک  تر شد جلورفتمت و سر بر روی سینه اش گذاشتمتلخ خندیدم  گونه 

من خوشبختی رو  با شما می بینم آقا جون اگه کنارم باشید من خوشبختم، بودنتون بهم حس امنیت می ده آقا جون منو از _»

 «خودت نرون

 ین شدسرم را  بوسید و بی کالمی عقب  کشید حال نوبت به عمو احمد  رسید لبخند  بر لبانش مز

 «قبل از اینکه عروسم باشی، دختر برادرمی، دختر خودمی، خوشبخت بشید دخترم»

 لبخند محوی به رویش زدم زن عمو جلو آمد نگاه متکبرش را به من  دوخت و زیر گوشم زمزمه کرد

 «امید وارم پسرم رو از انتخابش پشیمون نکنی»

اشکی که قصد داشت از چشمانم بیرون بیاید را گرفتم . قلبم تیر می کشیدهنوز هم به این کنایه ها عادت نداشتم و . درد  کشیدم

هاجر جلو  آمد کمی خیره نگاهم کرد  نگاهش خیلی حرف ها میانش گنجانده شده بود اما نمی خواستم بخوانم  در آغوشم  کشید و 

 برایم آرزوی خوشبختی  کرد لبخند خسته ای زدم

 «ممنون هاجر به خاطر همه چیز»

 

کاری نکردم خانوم، فقط نگرانتونم، نمی دونم عاقبت این ازدواج چی می شه اما امیدوارم مسبب خنده های دوبارتون بشه،  من»

 «امیدوارم اون نرگس گذشته دوباره برگرده

 خسته نگاهم را به پره روسری اش دوختم

 «اون نرگس رو که کشتند، آدم مرده هم هیچ وقت زنده نمی شه»

که بدون حرف کنار رفت دستی جلو آمد و مرا به سمت خود چرخاند سیروس بود که با نگاهش می خندید دردم را  فهمید 

 «با دمش گردو می شکست»خوشحال بود به قول معروف

 «باالخره به آرزوم رسیدم نرگس باورم نمیشه تو به عنوان همسرم کنارمی»

من چه کردم با خودم با این . ی زد؛ وجدانم را به آتش  کشیداز رویش شرمنده  شدم  نگاه پاک و زاللش که عشق را فریاد م

پسر، من که می دانستم هیچ گاه عالقه از سوی من متوجه اش نمی شود  چه بازی بود شروع کردم نگاهش بین چشمانم دو دو 

 می زد

 «می دم خوشبختت کنم همین جا تو این شبی که بهترین شب زندگیمه بهت قول می دم بهترین زندگی رو برات بسازم، قول»



 حرف هایش درد داشت،رنج داشت قلبم را به آشوب  کشید لبخند زدم که تصنعی بودنش را خودم حس می کردم

 «منم قول می دم همسر خوبی برات باشم»

 خندید لب هایش به شادی باز می شد این شادی را در نی نی چشمانش نیز  می توانستی بخوانی 

 «ه همه بگم نرگس مال من شدهدلم می خواد داد بزنم ب»

بغض رفته رفته باال آمد تا راهی پیدا کند برای فرو ریختن اما، قدرت من بیشتر بود و جلویش را گرفتم دستش زیر چانه ام  

 نشست و سرم را باال نگه  داشت

 «تو خوشحالی نرگس؟»

 سرم را عقب  کشیدم  چشمانم همه جا را رصد می کرد جز چشمانش 

 !«اهوم»

 ر دیگر نگاهم را سمت خود  کشیدبا

 «پس چرا چشمات پر از حرفه، غم داره اگه نمی خوای همین االن بگو من نمی خوام تو اذیت بشی»

 لبخند تلخی زدم از صراحت عشقش در دل خون گریه کردم و باز برای بار هزارم خودم را لعنت کردم من چه کردم با این جوان

 «قرار بر نخواستن بود هیچ وقت مراسم امشب شکل نمی گرفتمن خوبم نگران چیزی نباش اگه »

متفکر صورتم را وجب  کرد تحمل این  نگاه کاوشگرش را نداشتم دستی روی شانه اش نشست عمو احمد با لبخند چشمکی به 

 رویمان زد

 «وقت واسه حرف زدن زیاده پسر، نصفه شبه باید رفع زحمت کنیم»

 لی نبودن عریضه کمی تعارف چانی اش کردملبخند دلخسته ای زدم و برای خا

 «بودین حاال عمو جان»

 عمو پیشانی ام را با مهربانی  بوسید چیزی میان دلم غل  خورد و باال  آمد از همه ان مهربانی ها شرمنده شدم

 «قربونت دخترم همه خسته ایم انشاهلل شب های بعد »

 از رفتن با آن نگاه پر کینه  اش قلبم را به آتش کشید لبخند متینی زدم  و سرم را تکان  دادم زن عمو قبل

و بدون حرفی خانه را ترک کرد سیروس با لبخند گرمش جلو آمد و دستش را برای خداحافظی طرفم  گرفت کمی مکث  کردم 

بیرون  دادم  اما در آخر دستش را گرفتم لبخند عریضش نشان می داد که چقدر خوشحال است با رفتنشان باز دمم را به آسودگی

 و قصد اتاقم را کردم با شب بخیر کوتاهی به طرف درب  رفت  قبل از رفتن آقاجان صدایم کرد

 «نرگس؟»

 نگاه خسته ام را از روی شانه به پشت سر متمایل کردم

 «بشین حرف بزنیم»

 پلک هایم را محکم بستم 

 «امشب نه آقاجون، خسته ام می رم اتاقم»

بردم از ان شب من یک زن متاهل شده بودم کسی که فکر و یادش باید در همسرش خالصه شود اهی  بدون حرف به اتاقم پناه 

حالم شبیه به کسی بود که بعد از اجرای حکم اعدامش به او عفو خورده باشد . کشیدم به وسعت اقیانوس آرام، از خودم بیزار بودم

زندگی ام سرتاسر از مرداب شده بود که هرچه بیشتر تقال می اما، در این بین حس عذاب وجدان هر دقیقه خفه اش  می کرد 

دلم برای وجود بی معرفتش تنگ شده . از  درگیری های فکری سرم به شدت درد می کرد. کردم، بیشتر میان آن فرو می رفتم

امرد دلم را بعد از رفتنت ن»بود لعنتی ترین کسی که هنوزم هم با تمام وجودم دوستش داشتم با تمام وجود در میان دلم  ناله زدم

چون مار به دور خود چنبره  زدم و پاهایم روی شکم در « به خزانی تبدیل کردی که هیچ بهاری قادر به شکوفایی اش نیست

 خود جمع کردم  هق هق هایم را باز هم  میهمان بالشم شدم

 نمی دانم چه زمان از روز بود با صدای هاجر چشم باز کردم

 

 «یدار شید آقا سیروس اومدنخانوم؟ خانوم ب»

هنوز هم نتوانسته بودم  حقیقت را هضم کنم، با دل آشوبی از رخت خواب دل کندم و با آن حال آشفته وسط پذیرایی ظاهر شدم 

 سیروس با دیدنم گل از گلش  شکفت و با لبخند مهربان از روی مبل بلند شد

 «صبح عالی بخیر بانو»

 خم ساختگی کرد و ضربه ی آرامی بر بینی ام زدنگاهی به سر تا پایم انداخت ا 

 «تو که هنوز حاضر نشدی، بدو که دیر شد من می رم تو ماشین زود بیا»

نگاه پر ازاستیصالم را به هاجر  دوختم  نگاه او نیز غمگین شد سرم را باال گرفتم تا از احتمال بارش سیل اشک هایم جلو گیری 

که میان محوطه حیات به گوش می رسید، قلبم را تکه پاره کرد چند لحظه بعد حاضر  کنم صدای شاد و سرزنده ی مادر جان

 جلوی درب ایستاده بودم تا برای انجام آزمایش برویم سیروس درب ماشین را به رویم باز کرد

 !«بفرمایید مادماوزل»



 این روز ها عجیب خنده هایم مصنوعی و بی حس بودند

 «ممنون»

 تم سیروس نیزنشست و لبخندی به رویم  پاشیددر میان ماشین جای گرف

 «چه خبرها خانوم»

 نیم نگاهی سمتش انداختم

 «از دیشب تا حاال قراره چه خبر بشه؟»

 .نگاهش کدر و ناامید  شد. از سردی لحنم کمی جا  خورد

تا چه حد از دست رفتار  نگاه جدی و اخم روی پیشانی اش نشان می داد. تا رسیدن به مقصد هیچکدام سخنی به میان نیاوردیم

های سرد و بی اشیاقم عاصی شده است به نیم رخش نگاه کردم نگاهش متمرکزرو به جلو بود  اخم روی پیشانی نشان می داد که 

 سنگینی نگاهم را حس کرد نیم نگاهش را به سمتم انداخت.  در افکارش دست و پنجه می زند

 «چیزی شده؟»

 مسرم را به عالمت منفی تکان داد

 «نه »

 دنده را عوض کرد و همان طور که حواسش جمع رانندگی اش بود زمزمه کرد

 «تو از این ازدواج راضی نبودی مگه نه؟»

 نگاهم خیره اش شد ماشین را گوشه ای پارک کرد و کمی زاویه نشستنش را به سمتم هدایت داد

کردن راجع به اون پسر بگذرونی اون هم کسی که  زندگی شوخی بردار نیست نرگس، تو نمی تونی تمام زندگیت رو به فکر»

 «ازت با بیتفاوتی گذشت بدون اینکه واسش مهم باشه چی به سر تو میاد

آرام چرخیدم و به روبه رو نگاه کردم ریتم نفس هایم تند شد قطره . می توانستم قسم بخورم در آن زمان قلبم لحظه ای  ایستاد

افتاد وحشت زده به جاده خیره ماندم باور نمی کردم آنقدر راحت دستم را خوانده باشد با عرق از شقیقه ام راه گرفت و پایین 

 همان حال پریشان و نگاه ترسیده لب  زدم 

 !«تو اشتباه می کنی من به کسی فکر نمی کنم»

 لرزش صدایم بهشدت مشهود بود پوزخند صدا داری زد

جه می شم وقتی نگاهت اینجاست ولی فکرت جای دیگه می فهمم که دلت به نظرت من انقدر احمقم، نرگس من متو! باور کردم»

 «می دونی چرا؟! به این زندگی نیست عذاب می کشم

 عجز صدایش چشمانم را پر از اشک کرد

 «نرگس نمی تونم ببینم عشقم فکر و ذهنش سمت کسی غیر از من باشه، یعنی من در حد اون نامرد پس فطرت هم نیستم»

یش دلم را به آتش کشید بغضم پر صدا شکست  و هق هق گریه هایم ماشین را پر کرد صورتم را میان دستانم لحن مظلوم صدا

مخفی کردم و از ته دل زار زدم با صدای محکم به هم خوردن درب ماشین از جا  پریدم سیروس عصبی از ماشین پیاده شده بود 

مدت شاهد حرکات کالفه اش بودم وقتی آن طور پی در پی  کمی از ماشین فاصله گرفت و سیگاری را آتش زد در تمام

درد دارد بدانی کسی که قرار است عمری . ازسیگارش کام می گرفت و دودش را بیرون می داد؛ می فهمیدم که چقدر خسته است

آرام درب اشک هایم را پاک کردم و با چند نفس عمیق سعی کردم بر خود مسلط شوم . در کنارش باشی دلش همراهت نباشد

خودرو را باز کردم و پیاده شدم  هوای دل انگیز خرداد ماه روحت را تازه می کرد لبخند زدم هر چند سخت،هرچند تصنعی اما 

نباید می گذاشتم احساساتم موجب مضمحل کردن زندگی ام از آنچه که هست بیشتر شود به طرف سیروس گام برداشتم  یک 

با اندک فاصله پشت سرش ایستادم ماشین ها . ه بود و با دیگری سیگارش را دود می کرددستش را میان جیب شلوارش فرو برد

به سرعت رد می شدند و هریک مقصدی داشتند سیروس ته مانده سیگارش را زیر پا انداخت و بدون آنکه تغییری در ژست اش 

 :دهد گفت

 «دیدی انقدر بدبختم که گریه هات هم آتیشم می زنه»

پشت سر نگاه کردم نگاهش به دوردست ها خیره مانده بود گویی قرار است از آن نقطه چیزی را بشکافد و به نیم رخش از 

 .بیرون بیاورد

من ضربه بدی خوردم ازم نخواه یک شبه همه چیز رو فراموش کنم، بزار همین لحظه بهت بگم من ! بهم فرصت بده سیروس»

 «اشته باش اولین تجربه ی حسیم رو یک شبه فراموش کنمفرهاد رو دوست داشتم، خیلی زیاد ازم انتظار ند

 مشت شدن دستانش می گفت که شنیدن این حرف ها چقدر برایش عذاب آور است اما، باید می شنید

دوستش داشتم انقدر زیاد که این دنیا واسه مثالش کمه، فکرش رو بکن تو اوج وابستگی هات یدفعه ببینی نیستش، رفته من نابود »

 «و این بی رحمی روزگار گم شدمت. شدم

 به سمتم برگشت کالفه دستانش را بین موهایش  برد 

 «نمی تونم ببینم این گریه ها واسه کس دیگه است! نمی تونم لعنتی»

 یک قدم سمتش برمی داشتم نگاه جدی ام را در چشمانش دوختم



 «؟تو می دونستی من دلم گیره، چرا اومدی جلو! خودت انتخاب کردی سیروس»

نگاهش آشوب زده بود  هوای چشمان ابری زده اش را می توانستم تشخیص دهم بدون هیچ حرفی نگاهش بین چشمانم در گردش 

 بود

آخر تاب نیاورد و با درد چشم بست و بار دیگر پشت به من ایستاد دست هایش را بین موهایش کشید و در اتنهای گردنش نگه 

ال هر دو دوشادوش هم در یک امتداد ایستاده بودیم  نمی دانم دقیقا کجا یا به چه چیزی اما داشت قدم دیگری به طرفش برداشتم حا

مردمک چشم هایمان به انتهایی ترین انتهای جاده خیره بود به نیم رخش نگاه کردم، مردی که از جذابیت چیزی کم نداشتم اما، 

ود جای داده بود کسی که ان روز ها عجیب دلتنگ عطرش بودم خود می دانستم که  انتهایی ترین نقطه قلبم یک نفر را درون خ

 :نگاهی به ساعت مچی ام انداختم به اندازه کافی دیر کرده بودیم روبه سیروس که همچنان در افکار خود غرق بود گفتم

 «دیر شد حرکت نمی کنیم»

 پوزخندی زد 

 «چقدرم که برای تو مهمه»

زد نفسش را پر صدا بیرون داد  و به طرف ماشین حرکت  کرد بغض نشسته برگلویم سکوت کردم حقیقت کالمش بر قلبم نیشتر 

را قورت  دادم و به دنبالش حرکت کردم آزمایشگاه مملو از ادم های کوچک و بزرگ، پیرو جوان  بود  می دانستم با این حجم 

ا آنجا بشینیم دختر کوچکی با موهای خرمایی و  از جمعیت فعال نوبت به ما نمی رسید با دیدن جای خالی به سیروس اشاره کردم ت

دلم از این حجم . چشمان بادمی قهوه ای رنگ و لپ های اناری که کنار صندلی ام نشسته بود نگاه کجکاوش را به ما داده بود

 زیبایی قنج رفت دست  بردم و ابریشم موهایش را نوازش کردم

 «اسمت چیه خوشگلم؟»

 عروسکش پنهان کرد دست  بردم و از حیبم شکالتی بیرون  آوردمکمی خجالت شد و سرش را بین 

 «شکالت دوست داری؟»

نگاه جست وجوگرش از چشمانم به دستم منتقل شد کمی مردد نگاهش بین منو شکالت چرخید اما در آخر شکالت را گرفت 

اص سیروس به خودم شدم  نگاهش چون متوجه نگاه خ. لبخندی به رویش زدم و نگاهم را برداشتم تا بیشتر از آن خجالت نشود

دقیقا جزو نفرات آخرین بودیم که از . شعله های آتش  تنم را چون کوره داغ کرد با شرم چشم گرفتم و سرم را به زیر انداختم

آزمایشگاه خارج شدیم قرار شد سیروس غروب برای گرفتن جواب آزمایش بیاید صبحانه را در یک فضای دنج در یک 

ی با طرح و سبک قاجاری صرف کردیم رستوران با تخت و قالیچه های کوچک مزین شده بود کارکنان رستوران رستوران سنت

هر یک با لباس های سنتی مشغول به کار بودند  حوض کوچکی که در مرکز رستوران قرار داشت، با آن فواره ی کوچک 

. ه بودم اما، اشتهایی ام برای خوردن آن نیمرو زیبا نداشتمبا اینکه چیزی نخورد. فضایی آرام و دلپذیر به ارمغان آورده بود

 سیروس با دیدن نیمرو دست نخورده ام متعجب نگاهم کرد

 «نرگس چرا چیزی نمی خوری؟»

 بازدمم را بیرون دادم 

 «ممنونم ولی میل ندارم»

 ابروهایش همزمان باال برد

 «جایگیزین بشه نرگس آزمایش خون دادی باید بخوری تا خون از دست رفته ات»

 به جبر لبخندی به رویش زدم

 «خیالت جمع من با یه قطره خون نمی میمیرم»

 نگاهش رنگی از خشم گرفت

 «بار آخرت باشه از این حرف ها می زنی»

متحیر خیره اش شدو توقع این غلظت از عصبانیت را نداشتم لقمه ی در دستش را به طرفم گرفت و همانطور که نگاه جدی اش 

 :من دوخته بود گفت را به

 «خواهش می کنم این لحن گزنده ات رو هم درست کن،  حرفات نیش داره»

از حرفش شرمگین شدم نگاهم را از چشمانش به لقمه انداختم لقمه را  با بی میلی گرفتم و به سختی قورتش دادم آن روز 

با حضورش ارتباط برقرار کنم و این برایم چون  چون چند قرن گذشت به شدت در کنار سیروس معذب بودم نمی توانستم برایم 

عذاب الیم می ماند بعد از صرف صبحانه قصد برگشت به خانه را کردیم در طول مسیر جو بینمان به شدت سنگین بود و هیچ 

الی یک قصد شکستن سکوتمان را نداشتیم جلوی درب خانه متوجه کسی شدم که با دیدنش شوقی میان دلم  دوید کسی که جای خ

حضورش این روزها خیلی حس می شد دلم برای روز های خوشمان تنگ شده بود با شوق وصف ناپذیری از ماشین پیاده  شدم 

و برای رسیدن به او بر سرعت قدم هایم افزودم بر می گردد با دیدنم شگفت زده می شود اما، طولی نمی کشد که او هم به سویم 

 پرواز کرد

بغض پنهان شده در گلویم سر باز کرد و هق هق گریه هایم کوچه را پر  کرد از لرزیدن شانه هایش  هردو در آغوش هم گم شدیم

 فهمیدم  او هم از این دوری اجباری گریه سر می داد خودم را از حصار بازوانش بیرون کشیدم و دلتنگ به چهره اش نگاه کردم



 «کجایی تو رفیق؟ کجایی ببینی نرگست چی کشیده؟»

 فرط گریه تر شده بودصورتش از 

 «به خدا که تو این چند روز از نگرانی مردم چرا مدرسه نمیای؟ هیچ می دونی امتحاناتمون شروع شده»

سرم را چند بار تکان دادم بغض سنگین شده بر گلویم اجازه درست حرف زدن را نمی داد با چند نفس عمیق سعی داشتم بغضم 

 را از بین ببرم

 «شت فاطمهاین مدت خیلی سخت گذ»

 گنگ سرش را تکان داد

 «چی شده؟ منظورت چیه؟»

نگاه مات فاطمه بر برق حلقه ی دستم خیره ماند با . دستم را جلوی دهانم  بردم تا صدای گریه هایم بیشتر از آن رسوایم نکند

 :ناباوری نگاهم  کرد اشک هایم را پاک  کردم و لبخند تلخی بر لب راندم با لحن پر بغض گفتم

 «ی خوای تبریک بگی، خواهریت داره عروس می شه هانم»

 نگاهش شگفت زده  شد و لبانش از تعجب باز  ماند با صدای سیروس نگاهم به پشت سر  چرخید 

 «نرگس؟»

 :دستم را جلو بردم و با اشاره به فاطمه گفتم  سیروس با نگاه کنجکاوش فاطمه را می کاوید

 «دوستم فاطمه»

 ان درشت و متعجب ما را نگاه می کرد گفتمرو به فاطمه که با چشم

 «سیروس نامزدم»

 فاطمه که گویی از شوک بزرگی درآمده بود با صدای تقریبا بلندی گفت

 «نامزد؟»

باید هم باور نکند او چه می دانست که زندگی من چه گندابی شده بود سیروس محجوب جلو  .نگاه ماتش در نگاه پر غمم نشست

 آمد

 !«انمخوشبختم فاطمه خ»

 فاطمه که همچنان مات این نامزدی شده بود در جواب سیروس لبخند گنکی زد

 «همچنین»

 سیروس لبخند ی به رویش زد و روبه من گفت

 «دوستت رو دیدی منو یادت رفت ها، من دارم می رم کاری با من نداری؟»

 بازدمم را پر صدا بیرون دادم

 «نه خداحافظ»

 کردلبخند مهربانش را به رویم باز 

 «مواظب خودت باش تو کوچه نمونین برید خونه»

سرم را به عالمت تاکید تکان دادم و دست فاطمه را گرفتم می دانستم ذهنش پر از سوال است اینکه عاقبت آن عشق آتشین چه 

د کرد و  لبخند هاجر، با دیدنمان پا تن. شد؟ آهی کشیدم و درب را برای ورود باز کردم روبه فاطمه اشاره کردم که داخل شود

 وسیعی زد

 «سالم  کجایی تو دختر؟»

 فاطمه لبخند متینی  زد

 «شرمندم هاجر جان با امتحان ها درگیر بودم»

 :هاجر پیشانی اش را  بوسید و با صدای لرزانش گفت

 «خوب کردی اومدی مادر این روز ها نرگس خانم به بودنتون احتیاج داره»

 فاطمه نگران نگاهم کرد

 «گس چی به سرت اومده؟چی شده نر»

 پوزخند تلخی زدم

 «بگو چطور زنده ای؟»

 گنگ نگاهم کرد نفس عمیقی کشیدم

 «بریم تو اتاق برات می گم»

 مادر جان نیز با دیدن فاطمه اظهار خرسندی کرد و از احوال پدر مادرش جویا  شد

 «سالم می رسونن خاله»

 مادر جان لبخندی به رویش پاشید

 «دی اومدی قربونت برم خوب کر»



 «مرسی»

به تخت اشاره . فاطمه را به سمت اتاق ام راهنمایی کردم  و درب را پشت سرمان  بستم نگاه پر سوالش را به چشمانم دوخته بود

 کردم 

 «بشین چرا وایستادی؟»

 چشم بست و نگاه نگرانش را به من دوخت کالفه

 ...«؟فره...چی شده نرگس؟ این چند وقت کجا بودی»

 به عالمت سکوت باال  آوردمدستم را 

 «دیگه هیچوقت اسم اون عوضی رو پیش من نیار»

چشمانش از فرط تعجب باز ماند حق هم داشت  کسی که تا دیروز برای فرهاد جان می داد، حاال اینچنین از شنیدن نامش نفرت 

 خرج می کرد تعجب کردن هم داشت  چشمانم لبا لب از اشک پر  شد 

 «فاطمه بازیچه اش بودم همه چیز تموم شد، »

 متحیر جلو آمد  و صورتم را بین دستانش گرفت

 «منظورت چیه؟ بازیچه چی؟ »

سرم را از حصار دستانش آزاد  کردم و کف دستم را روی دهانم قرار  دادم بی قید اشک هایم را از بند چشمانم رها کردم در 

 لی خواهرکم چقدر برایم دلسوزاند و همراهم گریه کردبین هق هق های پر دردم  همه چیز را برایش تعریف کردم طف

اصال تو سیروس رو دوستش ...تو هنوز فرهاد روفراموش نکرده با کس دیگه وارد رابطه شدی..نرگس خیلی عجله کردی»

 «داری؟

را می گرفت سکوت کردم حرفی برای گفتن نداشتم می دانستم این راه، بیراهه است و چقدر درد می کشیدم وقتی سیروس دستم 

 وفرهاد پیش چشمانم زنده می شد مستاصل نگاهش کردم

می گی چیکار می کردم، آقاجون تو چشمام نگاه نمی کرد، اون موقع قدرت تصمیم گیری نداشتم، می دونستم چه بخوام چه »

 «نخوام محکومم به این ازدواج

 نیشخندی زد

واستی کسی نمی تونست به این ازدواج اجبارت کنه، من می فهمم اصال کارت قابل توجیح نیست خودت می دونی که اگه نمی خ»

چی کشیدی، ولی نرگس فقط یه لحظه به سیروس فکر کردی؟  اون بدبخت چه تقصیری داره که اینجور باید تقاص بده، می  تو

 «دونی چقدر سخته ببینی کسی که قراره یه عمر در کنارش زندگی کنی  دلش باهت نباشه یعنی چی؟

 قی گرفتم  می دانستم که حرف های فاطمه حقیقت محض است دم عمی

تو بودی چیکار می کردی ها؟ تو نبودی فاطمه ندیدی اون روز من چی کشیدم، پدرم تو روم نگاه نمی کرد مادرم از غم من »

اه کرد و گفت کمرش خمیده شد خودم دیگه اون دختر شاد و سرزنده گذشته نیستم، وقتی آقاجون اون طور قاطع تو چشمام نگ

امشب همه چیز تمومه امشب باید بشی زن اون کسی که من می خوام یعنی همه چیز همون می شه؛ چه من می خواستم چه نمی 

 «خواستم

 فاطمه متفکر نگاهم کرد

 «یعنی می خوای با کسی زندگی کنی که اصال عالقه ای بهش نداری؟»

 صورتم را بین دستانم  پوشاندم

 «کابوس کی تموم می شه خسته ام فاطمه این»

 !«سه روز پیش حسام رو دیدم»

 متحیر بلند شدم نگاه به چشمانش  دوختم تا از صحت کالمش مطمئن شوم با ناباوری لب زدم

 «؟...حسام»

 سرش را به آرامی تکان داد 

 «آره »

 پوزخندی زد

 «اومده بود ازم خواستگاری کنه»

 ک آلودم اخمی  کردبغض سنگینی گلویم را گرفت با دیدن چشمان اش

 !«باید فراموشش کنی! حق نداری به خاطرش بغض کنی فهمیدی»

 نگاه رنجورم را به دیوار رو به رو دوختم

 «نمی تونم هرجا می رم یادش، تصویرش جلوی چشمام زنده می شه تو خواب و رویاهام فقط تصویری از فرهاد رو می بینم»

 سرش را با تاسف تکان داد

 «زدواجت حماقت محض بودهبا این اوضاع ا»

 پر درد نگاهش کرد



 «حقش نیست ایجور عذاب کشیدن، من نمی تونم دوستش داشته باشم هیچ وقت! دلم برای سیروس می سوزه فاطمه»

 دستم را محکم گرفت و دلسوزانه زمزمه کرد

 «نرگسی که من می شناسم به این زودی ها شکست نمی خوره مطمئن باش همه چیز درست می شه»

 اشک هایم را پاک کردم و ملتمسانه به فاطمه نگاه کردم

 «یه چیزی ازت بخوام نه نمیاری؟»

 استفهام آمیز نگاهم کرد

 «؟..چی»

 مصمم به چشمانش خیره شدم

 «می خوام حسام رو ببینم»

 چشمان وق زده اش نشان داد که چقدر متعجب شده است

 «ش داشته باشه هوم؟خواهش می کنم فاطمه اون دوست فرهاده باید خبری از»

 چشمانش را گرد کرد

 «تو شوهر داری می فهمی این خودش یه نوع خیانت! وای نرگس تو دیوونه ای»

 با حرفش گویی قلبم را میان مشتش فشرد بغض آلود نگاهش کردم

 «تو رو خدا فاطمه فقط همین یکبار حقمه بدونم چرا باهام این کار رو کرده»

 فاطمه متاثر خیره ام شد

 !«ودتو از بین بردی نرگسخ»

 کالفه سرم را بین دستانم گرفتم 

 «دارم دیوونه می شم فاطمه، لعنتی من هنوز هم دوستش دارم، هنوز هم با یادش دلم می لرزه، دارم از نبودنش خفه می شم»

 داشتمتاسف و افسوس، نگاهش آنقدر برایم سنگین و پر معنا بود که قدرت ادامه زل زدن به آن چشم ها را ن 

 ...«یه شماره تلفن ازش دارم»

 به یک باره سرم را بلند کردم و پر شوق نگاهش کردم

 !«راست می گی»

 سرش را با عالمت مثبت تکان داد و لبخند غمگینی زد

 «نمی تونم ببینم اینطوری داری زجر می کشی اگه با حرف زدن با حسام حالت خوب می شه من اینکار رو برات می کنم»

 فاطمه برایم اسطوره ای بود که هیچ گاه دوستی اش برایم تکراری نمی شد. ری بهتر از فاطمه می توانسنم بجویمکجا خواه

 «مرسی خواهری تو خیلی خوبی »

 در آغوشم کشید و نجوا کنان میان گوشم زمزمه کرد

 «تا من هستم غصه هیچی رو نخور»

چشمانی که   .ر به این آغوش و این درد و دل ها احتیاج داشتمآخ که چقدر حضورش بعد از این مدت مرهمی بر دلم شد چقد

. میان دلم آشوب و نگرانی دست و پنجه می زد. اضطراب و تشویش در میانش می جوشید را به برگه حاوی شماره تلفن  انداختم

 کردمانجام این برایم کار بسان کندن کوه بود همان قدر سخت، همان قدر دشوار مستاصل به فاطمه نگاه 

 «به نظرت ازش خبر داره؟» 

شانه هایش را به عالمت ندانستن بی قید باال انداخت باید این کار را می کردم تا افکاری که شب و روز چون موریانه در مغزم 

ل رژه می رفتند را سامان دهم دستم را که چون گلوله ای از برف بود را به سمت تلفن دراز کردم  لرزش دستم واضح و غیر قاب

کنترل بود از ان که آنقدر ضعف نشان می دادم به شدت احساس انزجار می کردم مستاصل  نگاهم سمت فاطمه رفت که با 

دلسوزی نگاهش معطوف دستان لرزانم شده بود، نگاه درمانده ام را که دیپ بی درنگ جلو آمد و تلفن را در دست گرفت از 

 ن داد و دستش را برای گرفتن شماره جلو  برد قبل از گرفتن شماره نگاهم کرد کارش لبخندی به لب هایم آمد سرش را مصمم تکا

 «قول بده بعد از اینکه فهمیدی چرا رفته و دلیل کارش چی بوده فراموشش کنی»

 پرده ای از اشک چشمانم را  پوشاند و دیده ام را تار کرد 

 «نخواه قولی بدم که نمی تونم بهش عمل کنم»

گرفت و شماره را گرفت با گذشت هر ثانیه نفس هایم سنگین و سنگین تر می شد نگاه مات و وحشت زده ام را نا امید نگاهش را 

 به دهان فاطمه دوخته بودم ضربان قلبم چون طبل می کوفت و نوای بی قراری می زد

 «الو »

 گاه دیوار کردم تا مانع سفوطم شوم لحظه ای بدون هیچ تنفس و حرکتی به گوشی تلفن خیره شدم جواب داده بود دستم را تکیه 

 !«سالم من فاطمه ام»

… 

 «واسه احوال پرسی زنگ نزدم اگه می شه یه قرار مالقات بزاریم هم دیگرو ببینیم»



… 

 « خواهش می کنم اقا حسام االن وقته این حرف ها نیست»

… 

 

 «ساعت چهار…باشه فردا بعد از ظهر پارک»

… 

 «خدا نگهدار »

در جایگاهش   کوبید و کالفه به نگاه مات من خیره  ماند دلخسته تر از هر وقت دیگر روی زانو سقوط کردم و  با ضرب تلفن را 

 غمزده به دیوار رو به رو زل زدم. گذاشتم دست غم هایم بار دیگر مرا در برگیرد

 «فکر نمی کردم انقدر بدبخت بشم که واسه یک پسر خودم رو مضحکه خاص و عام کنم»

 ارم نشست  سرم را روی شانه اش گذاشتمفاطمه کن

با غصه خوردن راهی پیش نمی بری، سعی کن کنار بیایی تو تنها نیستی تو این دنیا نامردی دیدی، خیلی ها هستند که بدتر از »

 «تو نارو خوردند، آبرو و عفتشون دست خوش یک عشق اشتباه شده

 «صیبت ها یه کابوس بزرگ باشهروزی نیست که با چشم باز کردنم دعا نکنم همه این م»

 دست لطیف و دلسوزانه اش البه الی موهایم  پیچید

 «ارزش تو بیش تر از این حرف هاست  که صرف یه آدم بی مصرفی چون فرهاد بشه»

 تمام حرف هایش صیقلی از حقیقت بود حقیقتی که پنجه هایش قلبت را مچاله و نفس هایت را مقطع می کرد

رفتم و با دلواپسی به انتهای پارک چشم دوختم  نفس هایم به سختی خارج می شدند با گرمی دستان فاطمه سرم لبم را زیر دندان گ

 را برمی گردانم و به نگاه دوست داشتنی ترین فرد زندگی ام نگاه کردم خواهری که دلسوزانه کنارم بود

 «تیبه خودت مسلط باش عزیزم، اگه اینجوری کنی چند دقیقه دیگه پس می اف»

 نگاهم را به سنگ ریزه ای زیر پای ام دوختم

 «دست خودم نیست فاطمه یه چیزی از درون داره منو می خوره»

 دستم را محکم گرفت  و با اطمینان لب گفت

 !«هیچ چیز نمی تونه تو رو از پا در بیاره هوم! تو قوی تر از این حرف هایی نرگس»

 لبخند تلخی به رویش زدم

 «ولی نمی تونم می خوام قوی باشم»

با نمایان شدن چهره آشنایی قلب ام ریتم گرفت  و سرمایی میان دلم پخش  شد با تمام زورآزمایی که در خود می دیدم روی پا 

 ایستادم حسام با دیدن من آن هم با آن اوضاع جا  خورد

 «نرگس خانم؟»

تن وزن بود آنقدر که قدرت نگه داریش را نداشتم و  چیزی میان دلم باال شد و در گلویم نشست چیزی که سنگینی اش بسان چند

 از چشمانم اضافه اش ریخت

 «فرهاد کجاست؟»

 ناباور نگاهم کرد فاطمه جلو رفت نگاه جدی اش را به حسام دوخت

 «اون رفیق نامردت کجاست آقا حسام؟»

او هم بی خبر بود؟ با این فکر نا امید  حسام گنگ به هردویمان نگاه  کرد کمی گیج می زد  نگاه منگش دلم را خالی کرد نکند

 روی نیمکت سقوط کردم و چشمان بارانی ام را به حسام دوختم با همان نگاه گنگش رو به فاطمه گفت

 «اینجا چه خبر شده من چرا باید از فرهاد خبر داشته باشم؟ ! من نمی فهمم»

 پوشاند نگاه به حال زار من کرد و پرده ای از ترحم و دلسوزی نگاهش را 

 «چی شده نرگس خانم این حال و روز چیه؟»

 چشمانم را با نا امیدی بستم و درد حقارتم را با جان و دل زار زدم فاطمه هرسان کنارم نشست و با خشم به حسام  توپید

 ! «اون رفیق پست فطرتت این حال و روز رو واسش درست کرده»

 حسام متعجب نگاهم کرد ناباور لب زد

 «چیکار کرده؟! ...فرهاد»

 فاطمه پوزخند متمسخری به رویش زد

یعنی می خوای بگی خبر نداری رفیق شفیقتون سر احساس این دختر غمار کرده حاال واسه خودش رفته اون ور آب ددر »

 «دودور

 حسام پنجه بین موهایش کشید

 «باورم نمی شه ولی اون گفت دیگه دور خارج رفتن رو خط کشیده»



 نم از بین  رفت مات به حسام خیره شدم  اشک هایم را پاک کردم و ملتمسانه نگاهم را به او دوختمهوا برای نفس کشید

مگه نگفت دنیا ...!تو رو خدا بگید آقا حسام این مدت فکرم درگیرشده؟ چرا این کار رو باهام کرد مگه نمی گفت دوستم داره»

بگید حاصل اون همه ...!منو به چی فروخت بهم بگید آقا حسامها؟ پس کجاست اون احساس کجا رفت؟...!بدون من براش جهنمه

 «؟...چرا تنهام گذاشت...! عشق چرا جدایی و تنهایی شد

 حسام نگاهش رنگی از شرمندگی گرفت

نمی دونم منم خبر ندارم ازش تا جایی که یادمه فرهاد دختر داییش حورا رو دوست داشت اونقدر که اگه حورا می گفت بمیر »

 «می مرد

چیزی بر گلویم چنگ زد و قصد  کرد جانم را بگیرد آن چه را که می شنیدم باور نداشتم قلبم در پنجه های نامرد زمانه فشرده  و 

 فشرده تر می شد حسام پر درد نگاهم  کرد وبا دیدن حالم نگاهش را به زیر انداخت

 !«بگید آقا حسام»

چند فامیلشون بودند اما، به نسبت ظاهری و فرهنگی فرسنگ ها با اونا پدرش یک مرد مقید و معتصبی بود خانواده حورا هر»

فاصله داشتند فرهاد خیلی زور زد تا بتونه پدر و مادرش رو برای این ازدواج راضی کنه ولی نتونست تا جایی که چند بار به 

داییش برای ادامه زندگی تو آلمان اقامت  این بهونه از خونه قهر  کرد اما، نتونست راه به جایی ببره، بعد از چند مدت خانواده

گرفتند، فرهاد هم خواست که دنبالشون بره ولی پدرش به هیچ عنوان اجازه همچین کاری رو بهش نداد، فرهاد برای رفتن به پول 

ی یک مدت گذشت فرهاد کمتر از حورا می گفت به خیال همه عشق حورا از سرش افتاده و این باعث خوشحال! احتیاج داشت

خانوادش شده بود، اون روز که شما رو کنار فرهاد دیدم خیلی براش خوشحال شدم که تونسته بود حورا رو فراموش کنه ولی این 

 ....!«طور که معلومه

دیگر قادر به شنیدن ادامه ی حرف هایش  نبودم صدای شکست قلبم را شنیدم نسیم سردی میان دلم گذشت و همان جا  ماند 

 «حورا رو دوست داشت»،!«حورا»م پژواک می زدصدایی میان گوش

نفس های پی در پی ام از سینه خارج می شد و برای بلعیدن کمی اکسیژن بر یک دیکر سبقت می گرفتند نگاه های ترسیده و 

یر پایم نگران فاطمه و حسام در پیش چشمانم تار دیده می شد سعی کردم کمی از جای خودم بلند شوم اما، با بلند شدنم  زمین ز

 .خالی شد و دیگر هیچ چیز  نفهمیدم

با سر درد وحشتناکی چشم باز کردم سردرد چون مته چشمانم را نشانه گرفته بود  به شدت احساس تهوع داشتم همه جا در نگاهم 

بم تازیانه در حال چرخش بود با درد چشمان خسته ام را بستم حرف های حسام به خاطرم  آمد حرف هایی که ناجوانمردانه بر قل

می زدند و زخم هایش را عمیق تر می کردند  بغض چنگک هایش را بر گلویم می انداخت و قصد خفه کردن ام را داشت دست  

بردم و بر یقه ام چنگ  انداختم بلکه از این بغض لعنتی نجات یابم اما، قدرت دست های او بیشتربود سد چشمانم را  شکست و 

های بی صدایم صورتم را خیس  کردند زیر لب نامش را تکرار  کردم لعنتی ترین کسی که وجودم را راه خود را باز  کرد گریه 

به یغما برد و مرا در قعر جهنم یکه و تنها رها کرد با قلبی که تکه های شکسته اش بند زدنی نبود سرم را در بالش فرو بردم تا 

نگ و پر رنگ تر می شد، خدایا صدایم را بشنو؟ اصال مرا می خاطرش از ذهنم پاک شود اما، هر لحظه تصویرش برایم پرر

بینی کجا را دنبالش بگردم، می گویند کسی که به خاطرش شب را به صبح و صبح را به شب می رسانی برای کسی دیگر دل 

تی که ازش دم می زند، می گویند  کسی که دلت را با سخاوت تقدیمش کردی، قلبش برای دیگری سند خورده بود آخر این عدال

می زنی کجا است؟ من اینجا در فراغش ضجه می زدم او در کنار یارش خوش و خرم زندگی می کرد این است عدالت؟ با 

ان عدالت کجاست؟ گریه امانم نداد و با شدت تمام از چشمانم  . نامردی تمام احساسم را دست خوش بازیچه و امیال خود کرد

پر کرده بود با صدای باز شدن در چشمان اشک بارم را به در دوختم از پس اشک هایم قامت بارید صدای هق هق هایم اتاق را 

 فاطمه را تشخیص دادم که با دیدن اوضاعم خودش را به تخت  رساند و سرم را در آغوشش  کشید

 «قربون دلت برم عزیزم »

 ناله کنان ضجه زجه زدم

ته دیدی فاطمه؟ گفت اون روز هایی که من کنارش بودم اون تو فکر دیدی چی گفت فاطمه؟ گفت کس دیگه ای رو دوست داش»

یکی دیگه بوده وای فاطمه دارم می سوزم دارم آتیش می گیرم به خدا که این حق من نبود، حق اون همه عشقی که به پاش ریختم 

 «نبود

 موهای پریشانی که از روسری ام بیرون آمده بود را نوازش  کرد

 !«داری واسش بال بال می زنی حیف این اشک ها که واسه خاطر اون نامرد ریخته بشه حقش هم نیست اینجور»

 :میان هق هق های سوزانم بریده بریده گفتم

 «دوسش دارم اما واگذارش می کنم به خدا...به خدا که ازش نمی گذرم...نمی بخشمش»

 دقایقی در آغوشش گریه کردم تا کمی آرام شدم مستاصل نگاهش کردم  

 «منه لعنتی هر دقیقه و هر ثانیه بیشتر عاشقش می شم حاال چطور بتونم خاطراتش رو دور بریزم...کار کنم فراموشش کنمچی»

 لبخند بی جانی زد و اشک هایش را با پشت دست پاک کرد

 «کافیه به خودت ایمان داشته باشی کافیه بخوای سعی کن سیروس رو جایگزینش کنی باید سعی کنی نرگس»



 را زمزمه  کردم «سیروس»ام آرام ن

 «نمی تونم سخته به خدا که سخته، من تمام احساساتمو خرج اون کردم حاال چطور با احساس نداشته به کس دیگه دل ببندم»

 آرام دستم را نوازش کرد و دلسوزانه نگاهم کرد

 !«بگو برات چیکار کنم»

 ر جان مویه کنان خود را به من  رساندمیان بغض تنها نگاهش کردم  درب اتاق با شدت باز  شد و ماد

 « باز چی شده؟ من بمیرم تو رو تو تخت بیمارستان نبینم! نرگس مادر»

 لبخند محزونی به رویش زدم

 «گریه نکن مامان من خوبم»

ان حال من خوب است اما، شما باور نکنید، نگاه خسته ام را به فاطمه  دوختم که با بغض و اشک نظاریمان می کرد مادر ج

 اشک هایش را پاک کرد  و روبه فاطمه  پرسید

 «چه اتفاقی افتاده فاطمه جان؟»

 «نگران نباشید افت فشار بود االن الحمدهللا بهتر شده می تونیم ببریمش خونه»

 مادر جان نوازشم کرد و نگران به من چشم دوخت

 «ور نابود کرده؟من چه مادری ام که نمی دونم تو دل دخترم چی می گذره، چی تو رو این ج»

در چشمان مشکی رنگش نگاه کردم  رنگی که سیاهی شب پیشش خجل می شد به قول مادر جان همین چشمان شهالیی اش بود 

 که آقاجان را عبد و عبید خود کرد و من چقدر آن روز ها از این حرف می خندیدم با یاد آوری آن لحظه ها لبخند کم جانی زدم

 «اجون بفهمه از این چشم ها اشک باریده پدر منو درمیاره کهگریه نکن طلعت خاتون آق»

 در میان بغض تلخندی زد تلخی اش کام مرا نیز تلخ کرد و اشک را میهمان چشمانم کرد

 « چقدر دلم واسه شیطنت هات تنگه نرگس»

دم اما، مصرانه چشمانم رابسته چشمانم را محکم بستم تا بیشتر از آن شاهد ناراحتی مادرجانم نباشم گرمی دستانش را حس می کر

 بودم

می دونم به خاطر آقاجونت راضی به این ازدواج شدی، دخترم من با بابات حرف می زنم بهش می گم نرگس راضی نیست »

 «بهش میگم خدا رو خوش نمیاد  کسی رو اجبار کنی با کسی که دوستش نداره زندگی کنه

 

 به سرعت چشم باز کردم و ملتمس نگاهش کردم

 « خواهش می کنم تازه همه چیز داره خوب می شه! نه مامان  تو به آقاجون چیزی نمی گی»

 مادر جان کالفه سرش را تکان  داد

می گی چیکار کنم می دونی وقتی این طور رنجور رو تخت بیمارستان می بینمت چقدر آتیش می گیرم تو رو خدا  نرگس »

 «تمومش کنیم خودت رو نابود نکن دختر  بزار تا شروع نشده

 دستش را فشردم تا کمی از سویم اطمینان حاصل کند

 «من چیزیم نمی شه از اتفاق امروزم به هیچ کس حرفی نمی زنید»

نگاهش پر از تردید شد می دانستم نگران آینده من است اما، دیگر راه نجاتی برای من وجود نداشت زندگی من چون منجالبی 

یی محال بود نگاهم را از هردویشان گرفتم  و به لیوان کنار میزم دوختم در یک بی تفاوتی شده بود که راه نجاتش چون آرزو

محض فرو رفته بودم یک خلسه  که جای هیچ نوع احساسی نبود بعد از آنکه از بیمارستان مرخص شدم به خانه رفتیم هوا گرگ 

فتن تاکسی به سوی خانه حرکت کردیم هر سه در افکار و میش بود و خیابان ها پر بود از عابرین و ماشین های مختلف، با گر

خود غوطه ور بودیم انقدر چهره هایمان در هم و خسته بود که نگاه راننده به رویمان موشکافانه بود دست آخر نتوانست بر حس 

 :کنجکاوی اش غلبه کند همان طور که رانندگی می کرد رو به مادر جان پرسید

 «افتاده یه جورایی قیافه هاتون تو همه خدایی نکره عزیز از دست دادین؟ اتفاقی! فضولی نباشه آبجی»

 لحنش کوچه بازاری بود مادر جان نگاه گیج و گنگش را به اطراف  انداخت و در جواب راننده گفت

ی جز گیجم خسته شدم از بس نقش بازی کردم، سخته ببینم بچم جلوی روم داره پر پر می زنه ولی تو هیچی نمی تونی بگ»

سکوت، حال من از حال اون کسی که عزیز از دست داده بدتره من هر روز دارم پر پر شدن عزیزم رو می بینم و نمی تونم 

 «کاری براش بکنم

راننده گنگ نگاهمان کرد حق هم داشت او چه می دانست چه بر ما گذشته، حرف های مادر جان درد داشت، بغض دارشت از 

سرم را به صندلی تکیه دادم و .  ت بنشیند تا گلوید را نسوزاند و اشک هایت را در نیاورد عقب نمی کشدآن هایی که اگر بیخ گلوی

زندگی . بدون اینکه موریانه ها مغزم را نابود کنند. پلک ام را بر هم زدم دوست داشتم لحظه ای بدون فکر آسوده و راحت بخوابم

 .گر یارای باز کردن اش را نداشتمام چون کالف ای در هم پیچیده شده بود  و من دی

بدون . چشمانم را باز کردم چقدر در آن لحظه احساس سبکی می کردم چقدر به یک درد و دل احتیاج داشتم به یک گوش شنوا

 .سرزنش های بعدش



دهم بگذار  میز را دور زد و کنارم نشست سعی کردم کم تر میان چشمانش خیره شوم نمی خواستم به آن خاطره گوشه ذهنم بها 

همان گوشه خاک بخورد خاطراتی که چون مار بر زندگی ام نیش می زد و نفس هایم را در گلو خفه می کرد نفس ام را از ریه 

 ام آزاد کردم و به گل های رز روی میز خیره شدم 

 «هیچوقت فکر نمی کردم به اینجا برسم»

 ده بود را بر روی دستان سرد و یخ زده ام نهاددست های ظریف و الک خورده اش که در نهایت سلیقه طراحی ش

قصد ندارم سرزنشت کنم، ولی ازدواجت تو این برهه از زمان واقعا کار اشتباهی بوده، تو هنوز نتونستی از رابطه قبل بیرون »

داقل باید به خودت بیای و این باعث شده نتونی با همسر فعلیت ارتباط بگیری، ببین عزیزم نمی گم نباید ازدواج می کردی ولی ح

زمان می دادی تا بتونی از خاطرات گذشتت فاصله بگیری اینطور باالفاصله وارد رابطه شدن با یکی دیگه هم  به خودت ضرر 

 «می رسونه هم به همسرت چون اون طور که باید نمی تونی به همسرت محبت کنی

 نگاه ماتم زده ام را باال  بردم و به چشمانش دوختم

 !«برگشتی نیستدیگه راه »

 متأثر نگاهم کرد نفسش را بیرون  داد

بهش فرصت بده سعی کن خودت رو با شرایطت وفق بدی، هیچ به زندگی زناشویی ! از حرفات فهمیدم خیلی بهت عالقه داره»

سرت رو بر که قراره باهاش داشته باشی فکر کردی؟ تو قراره همسر اون مرد باشی یعنی اینکه باید در همه حال نیاز های هم

اگه می خوای باهاش زندگی کنی ! طرف کنی،  مرد وقتی محبت نبینه سرد می شه حتی اگه عاشق ترین مرد دنیا هم که باشه

 «بهش بگوبهت زمان بده تا بتونی با احساساتت کنار بیای

 مستاصل سرم را میان دستانم  گرفتم و میان موهایم چنگ  زدم

 «حفره بزرگ به وجود اومده که با هیچی پر نمی شهنمی تونم حس می کنم توی دلم یه »

 «می دونی مشکل ما آدم ها چیه؟»

 سرم راچرخاندم و خیره شدم به چشمانش،جدی و متفکر به من چشم دوخته بود

 .«اینکه وقتی به ته خط می رسیم زود جا می زنیم»

 دلبخندی به رویم زد و در حالی که برای ریختن چایی خم شده بود ادامه  دا

یادت باشه هر وقت ته خط هم رسیدی روز های اول مدرسه رو یادت بیار که همیشه می گفتیم نقطه سر خط، مطمئن باش »

 «هنوز دیر نشده تو می تونی یه زندگی جدید رو آغاز کنی

جان را گرفتم و حرف هایش به شدت مرا به فکر وا  داشت با قرار گرفتن فنجان چایی  نگاهم را از دیوار روبه رویم گرفتم فن

 زیر لب تشکر کردم

 .«من به آینده فکر نکرده بودم»

کالفه فنجان را روی میز گذاشتم و از جای بلند شدم تا حاال به اینجای قضیه بی توجه بوده ام اصال وقت فکر کردن به زندگی 

را داشتند من چه کرده بودم حرف های آینده خود و سیروس را نداشتم حاال حقیقت ها به سویم هجوم آورده و قصد دیوانه کردنم 

فرزانه به شدت فکرم را متزلزل کرده بودند مضطرب به سوی اش برگشتم در نهایت آرامش چایی می نوشید و حرکاتم را زیر 

 نظر داشت

 ...«من»

 چشمانم را محکم بستم تا بر اضطرابم تسلط پیدا کنم

 «فکرم درگیر بود که اصال به این چیز ها توجه نکنممن تا حاال به زندگی بعدش فکر نکردم راستش اونقدر »

 لبخند اطمینان بخشی زد و فنجانش را روی میز قرار مداد

دلیل این همه نگرانی برای چیه؟ ببین عزیزم من موقعیت تو رو درک می کنم، به خاطر همین هم هست که بهت می گم واسه »

و تو نمی تونی تغییرش بدی پس بهتره واسه یک زندگی خوب از حاال این ازدواج عجله کردی، ولی خوب اتفاقیه که افتاده 

 «شروع کنی سعی نکن از همسرت دوری کنی بزار بهت محبت کنه بزار عشقشو بهت نشون بده

نه فرهاد برای ...شاید حق با او بود شاید بهتر بود به خودم و سیروس یک فرصت بدهم هرچند سخت ولی باید بتوانم باید فرهاد

گنجشک ها به دنبال هم جیک جیک . راموش شدنی نبود، فرهاد برای من اولین بود و اولین ها هیچوقت فراموش نمی شوندمن ف

خورشید چنان آفتاب خود را به زمین می   .گویی بازیشان گرفته و مشغول بازی بودند. کنان از این شاخه به اون شاخه می پریدند

ه زمین نشان دهد نفس عمیقی کشیدم بوی خوش شمعدانی ها زیر مشامم  پیچید و روانم را تاباند که گویی بخواهد قدرت خود را ب

 .به بازی می گرفت با صدای زنگ درب چشم از آن ها  گرفتم و برای باز کردن درب بلند  شدم

 «کیه؟»

 !«باز کن نرگس منم»

نفس عمیقی  کشیدم و با « جدید رو آغاز کنیدیر نشده تو می تونی یه زندگی » حرف های فرزانه در میان گوشم منعکس  شد

 تمام قوا سعی  کردم لبخندم کمی رنگ واقعیت به خود بگیرد در را باز کردم و به رویش لبخند زدم

 !«سالم خوش اومدی»



 لبخندم را پر رنگ تر کردم « سالم»تعجب کرد تغییر رویه یهویی ام خودم را نیز شوکه کرده بود با همان تعجب لب زد

 «دم در نمون! ا توبی»

 چشمانش را ریز کرد و موشکافانه نگاهم کرد زیر تیغ نگاهش معذب لب  گزیدم

 «مهربون شدی خبریه؟»

 :تمام سعی ام را به کار بردم تا نگاهمان تالقی پیدا نکند همان طور که چشمانم را در اطراف می چرخاندم گفتم

 »به هر حال تا فردا صبح که نمی تونی دم در وایسی»

لبخندی که بر لبانش نقش بسته را حس می کردم نزدیک که شد با هول عقب رفتم و درب را رها کردم خندید و خودش زحمت 

نفس در سینه ام حبس شد دستانم .بستن درب را  کشید زیر چشمی نگاهش کردم خیره مرا می پایید و آرام آرام نزدیک ام می شد

نسبی ام را به دست آورم او قرار بود همسرم باشد قرار بود عمری در کنار هم  سردم را مشت کردم و سعی کردم کمی آرامش

وقتی در چند سانتی ام قرار گرفت نفسم  در گوشه ای از قلبم پنهان  شد بزاق دهانم . زندگی کنیم این فرار گریز ها بی معنا بود

 خیره نشوم لبم را ترکردم صدایم کمی لرزان بودرا به سختی قورت دادم با هراس سرم را باال گرفتم سعی کردم به چشمانش 

 «شربت خنک بیارم...بیا داخل برات...هوا گرمه»

 همین جمله کوتاه صدبار جانم را گرفت تا ادا شد قصد کردم  داخل خانه شوم اما، با کشیده شدن دستم قلبم از کوبش  ایستاد 

 «می شه بفهمم دلیل اینکه خانم مهربون شدن چیه؟! صبر کن»

 :دستم را بیرون کشیدم برگشتم و خیره در چشمانش گفتم

 »دارم سعی می کنم کنار بیام، می خوام این فرصت رو به خودم بدم،می خوام تالش کنم دوستت داشته باشم »

 :در نگاهش امید جوانه زد لبخند بر لبش نقش بست بار دیگر دستم را  گرفت و خیره در چشمانم لب  زد

 «م فقط ازم دوری نکن، بزار خودم رو بهت ثابت کنمقول می دم کمکت کن»

 سرم را تکان دادم ودر جواب لبخندش، لبخند محوی زدم شربت بهار نارنج را درون لیوان پایه دار ریختم و برایش بردم 

 «این شربت خوردن داره ها شربتی که از دست خانم خونه بگیری تموم خستگی هات دود می شه می ره هوا»

 برداشن و یک ضرب تمام شربت را سر کشیدلیوان را 

 !«نوش جان»

 سرش را به پشتی دست بافت و قیمتی با رویه های ترمه دوز تکیه داد

دیدی سیروس اون همه درجا زدن واسه : »وقتی فهمیدم دل به دل یکی غیر از من بستی دیوونه شدم، نابود شدم با خودم گفتم»

د شب از ترس از دست دادنت کارم شده بود گریه و التماس به خدا که تو بزرگی یه روز تا خو« رسیدن به نرگس همش کشک

کن، نزارنرگس از دستم بره وقتی اون روز قبل از رفتن به آزمایشگاه بهم گفتی هنوز هم دوستش داری صدای شکستن قلبم رو 

 «مگه من چی از اون کم داشتم  شنیدم با خودم گفتم

 

  آهی کشید و در نگاهم خیره شد

 «می دونم هنوز هم دوستش داری اینو از چشمات می خونم »

 :پوزخندی زد و نجوا کنان گفت

 «دوست داشته شدنم از طرف تو یه آرزوی محاله»

 مغموم نگاهش کردم چیزی جز سکوت نداشتم تا جوابش را بدهم

ا ابراز می کرد زندگی ما را به اینجا بغض را البه الی صدایش می توانستم حس کنم شاید اگر سیروس قبل تر از فرهاد عشقش ر

قانون روزگار چقدر تلخ است نفر دوم . نمی کشاند؛ به  لحظه ای که سیروس مستاصل نگاهم کند و از دل سنگ شده ام شکوه کند

 زندگی کسی هستیم که نفر اول زندگی ماست من نفر دوم زندگی فرهاد بودم و سیروس نفر دوم زندگی من و این جبری بود که

 روزگار برایمان رقم زد

 آهی کشیدم و به سیروس نگاه کردم

نمی خوام بهت دروغ بگم، عشق اول چیزی نیست که فراموش بشه بلکه درست عین یه زخم کهنه همیشه  باهات می مونه، »

. که محو بشه ولی من میخوام این زخم رو با کمک تو بهبود بدم، می خوام تا جایی که بشه این جای زخم رو کم کنم تا جایی

 «تو خودم بکشم به جاش احساس جدید رو به وجود بیارم  کمکم کن سیروس بزار با محبتات این حس رو 

لبخندش جان دوباره به خود گرفت من نیز این بار لبخندم رنگ واقعیت داشت  جلو رفتم و کنارش نشستم دستم را گرفت و سر 

 بر شانه ام  گذاشت

ا بود همیش یه ترس تو دلم بود، فکر می کردم هر آن زیر همه چیز بزنی ولی حاال دلم قرصه قول چقدر این روز ها برام روی»

 «می دم بهترین زندگی رو برات بسازم

 با کمی تعلل دستم را باال بردم و موهایش را نوازش کردم

 «یه بار دیگه می خوام اعتماد کنم بهت اعتماد می کنم سیروس»

 ز خاطرات گذشته بغض به گلویم هجوم می آوردگاه با یاد آوری گوشه ای ا



خاطراتی که سیاه و کشنده تر از زهر بودند خاطراتی که تلخی اش از رفتن آدما بیشتر بود خاطراتی که ریشه ذهنت را می 

واستم بار سوازند تا از تو خاکستر بسازد، من هر روز و هر ثانیه با مرور خاطراتم هزاران بار سوختم و خاکستر شدم اما، می خ

مهتاب آن شب درخشان تر از شب های دیگر بود گویی . دیگر زنده شوم با همان ته مانده خاکسترها می خواستم خودم را بسازم

بخواهد با زیبایی اش به زمین فخر بفروشد نفس عمیقی کشیدم چند ساعتی از رفتن سیروس می گذشت حرف های قبل از رفتنش 

 میان ذهنم پژواک  شد

ا خیال راحت می تونم سر روی بالش بزارم چون خیالم راحته که نرگس مال من می شه چون دیگه ترس از دست امشب ب»

 «دادنت از بین رفت

 :به زاللی چشمانش زل زدم که با صداقت تمام حرف هایش را تایید می کرد لبخندی زد و خیره در چشمانم گفت

 «امشب فهمیدم بیشتر از روزهای دیگه دوست دارم»

عی کردم لبخند بزنم اما، بی فایده بود قلب سرما زده ام فعال در برابر این گرما ذوب نمی شد با صدای پا از افکارم خارج شدم س

 با دیدن آقا جان کمی متعجب شدم

 !«نخوابیدی بابا»

بغض غریبی بر  چه دور به نظر می رسید زمانی که با آقاجان خلوت می کردیم و از هر دری حرف می زدیم با یادآوریشان

 گلویم چنگ  زد

 «خوابم نمی بره شما چرا نخوابیدید؟»

 آهی کشید و به نیم رخم خیره شد

وقتی اون عکس ها رو دیدم نفهمیدم چی شد حس کردم یه تیر تو قلبم رها کردند دختر من ارزشش بیشتر از این حرف هاست »

 «مقدس ترین حسیه که خدا به آدماش هدیه می ده   عشق! دختر من نباید بازیچه می شد من نمی گم عشق گناهه، نه

از حرف های آقا جان متاثر شدم شرم زده نگاهم را به زیر انداختم آقا جان دست زیر چانه ام گذاشت و سرم را به طرف خودش  

 چرخاند نگاهش بعد از مدت ها مهربان بود شعله های گرم محبت در نی نی چشمانش موج می زد

می دونم به سیروس عالقه نداری .وقت نمی بخشم نبود دخترم اشتباهت منو زجر داد من اون پسر رو هیچدرد من عشق تو »

 «سیروس مرد خوبیه می تونه دختر منو به گذشته ها برگردونه می تونه اون شیطنت ها رو برگردونه، بهش ایمان دارم

 نگاهم را  دزدیم و به مهتاب دوختم لبخند خسته ای زدم نگاه کردن در چشمان آقاجان برایم سخت شده بود

 «به نظر شما می شه؟ ...بهش گفتم قراره اعتماد کنم»

 دست آقاجان روی شانه ام  نشست

 «همه چیز رو بسپار دست اون باالیی، خودش حواسش به همه چیز هست»

از زمین محتاج یاری اش است  نگاهم اینبار به آسمان بود به راستی خدا حواسش هست می داند بنده ای هست که در این گوشه

کاش می شد به زمان کودکی ام برگردم آن زمانی که برای ایستادن هزاران بار زمین خوردم اما، ناامید نشدم از آسمان مشکی 

شب چشم گرفتم حق با آقاجان بود باید بسپارم به خدا من یک بار تصمیم گرفتم به بدترین شکل چوبش را خوردم با به یاد آوردن 

هاد اشک بر چشمانم هجوم  آورد گاهی با خود فکر می کنم اگر جایی گوشه ای از این دنیا ببینمش چه خواهم کرد؛ چه فر

سخت است آن همه عشق را به نفرت تبدیل کنی همه می گویند فاصله بین عشق و نفرت یک تار . واکنشی باید از خود نشان دهم

از من که گذشت کاش او در کنار . شتم نمی دانم شاید باید ببینمش تا مطمئن شوممو است پس چرا من هنوز دیوانه وار دوستش دا

عشقش خوش باشد کاش که نه حتما حالش خوش بود اصال مگر می شد کنار معشوقه ات باشی و ناخوش بمانی، از محاالت است  

می دانم چقدر با افکار متزلل ام دست و پنجه پوزخندی به افکار در هم پیچیده ام زدم و برای رفتن به اتاقم حیاط را ترک کردم ن

زدم تا خواب چشمانم را گرم در آغوشش گرفت صبح زود تر از روز های دیگر بر می خاستم مادرجان با دیدنم لبخند پر مهری  

 زد با روی باز لبخندش را پاسخ دادم

 «قربون شکلت برم مادر بیا بشین برات چایی بریزم»

زی هایش جلو رفتم و بوسه ای بر گونه هایش که این روز ها عجیب آب شده بودند کاشتم سعی  کردم به شرمنده از این همه دلسو

 آن اشکی که قصد چکیدن از چشمانم را داشت بها ندهم

 !«صبحونه امروز مهمون من تو بشین طلعت خاتون، من پذیرایی می کنم»

حال و اوضاع ام آزار نداده بودم برق اشک در چشمانش هویدا  مادر جان در سکوت خیره ام  شد حق داشت طفلک را کم با این

 شد  تن خسته اش را در آغوش کشیدم

 «از امروز گریه کردن ممنوع دیگه اشکی قرار نیست بریزه باشه مامانم»

با  صندلی را برایش عقب کشیدم و.در میان بغض خندید هر چند اجباری هرچند برای دل خوشی من اما  برای شروع بد نبود

مادر جان که گویی از لبخند هایم جان گرفته بود با روی باز  نشست و منتظر به من خیره  شد از بین . لبخندی پذیرایش  شدم

فنجان های کمر باریک دو تا از فنجان ها را بیرون  آوردم و چایی عطری را درون فنجان ها ریختم سنگینی نگاه مادر جان را 

 :پایان دادن به آن سکوت تلخ گفتم حس  کردم لبخند  زدم و برای

 «هاجر کجاست؟»



 مادر جان نفس عمیقی می کشد

 «داره حیاط رو آب و جارو می کنه»

 فنجان چایی را روی میز گذاشتم و خودم نیز روبه روی مادر جان  نشستم

 !«امروز قصد دارم با فاطمه بریم بیرون»

 مادر جان با شنیدن تصمیمم به شدت خرسند شد

 «واسه روحیه ات خیلی خوبه! در خیلی وقته از خونه بیرون نرفتیآره ما»

اینکه به همه نشان دهی حالت خوب است اما، از .سرم را تکان دادم و در سکوت صبحانه ام را  خوردم چقدر سخت بود تظاهر

 خاطر شونددرون چون اقیانوس طوفان زده دگرگون باشی ولی خوبی هم داشت موجب می شد کمتر اطرافیانت آزرده 

در طول راه متوجه شدم فاطمه قصد دارد چیزی بگوید ولی آن تردیدی که در میان چشمانش خود نمایی می کرد مانع می شد این 

 را منی می فهمیدم که زندگی ام سرشار از شک ها و تردید ها بود

 «اون چیزی که تا نوک زبونت می آد رو بگو انقدر خودتو عذاب نده»

 هم کرد لبخندی به رویش زدمفاطمه متعجب نگا

 «بعد چند سال دوستی اگه نفهمم خواهریم چشه به درد الی جرز دیوار می خورم که»

 :نگاهشش مملو از اشک  شد  برای جلو گیری از چکیدن آن مروارید های درخشان گفتم

ه ها پایان بدم، می خوام به خودم یه امروز گفتم بیای بریم بیرون، بخاطر اینکه قراره به همه ی اون غص! قرار نشد گریه کنی»

 «فرصت دوباره بدم

 :لبخند محزونی زدم و در ادامه  گفتم

شاید دیگه حس عشق رو تجربه نکنم چون از نظر من آدم تو زندگیش یک بار عاشق می شه، فرهاد واسه من تموم که نه، تو »

 «ام به زندگیم با سیروس سر و سامون بدم گوشه ای از ذهنم فرستاده می شه جایی که قابل دسترسی نباشه می خو

 فاطمه لبخند پر مهری زد و خالصانه محبتش را در چشمانش ریخت

 «بهترین تصمیمی که گرفتی همینه ! خیلی برات خوشحالم»

 نگاه گذارایی بین مغازه ها  گرداندم 

 «چی می خواستی بهم بگی؟»

 وقتی از حرکت  ایستاد من نیز همان جا  ماندم

 ...«بهت گفته بودم که راستش»

 نفس عمیقی کشید و نگاهش را به من دوخت لبخند عمیقی زدم

 «؟...حسام»

 نفس حبس شده اش را از بند آزاد  کرد و سرش را تکان  داد

 «قرار شد آخر این ماه عقد کنیم... پسر بدی به نظر نمی رسه خوب چند شب پیش با خانوادش اومدن واسه خواستگاری» 

ن خبر از ته دل برای خواهرم خوشحال شدم  با خوشحالی گونه های لطیف و پنبه ای اش را بوسه باران کردم بعد از از شنیدن ای

 مدت ها از ته دل  خندیدم

پس واجب ! مبارک باشه خواهری حسام خیلی پسر خوبیه اونطور که من دیدم خیلی هم دوست داره...دیوونه این که خیلی خوبه»

 «یمشد چند دست لباس بخر

فاطمه از خوشحالی من  خوشحال شد با هیجان از پیشنهادم استقبال کرد هرچند گوشه از قلبم از شنیدن خبر حسرتی موج  زد 

چرا که حسام یاد آور فرهادی بود که با بی رحمی قلبم را از آن خود کرد و مرا همان گونه رها کرد؛ ولی باعث نمی شد 

طمه زایل شود آن روز را تمام بازار ها را برای پیدا کردن لباس مناسب در خور یک خوشحالی ام بابت سرو سامان گرفتن فا

جشن عقد کوچک سیر کردیم بعد از مدت ها  نرگس شیطنت هایش زنده شده بود و چقدر آن روز با شوخی هایم داد و فریاد 

 فاطمه را بلند کردم

 !«وای تو رو خدا نرگس من دیگه نمی تونم پاهام جون نداره»

 :دستش را به دنبال خود کشیدم و همان طور که نگاهم بین مغازه ها برای پیدا کردن کفش سفید می گشت گفتم

 «بیچاره حسام از قراره معلوم بد سرش کاله رفته من نمی دونم از چی تو خوشش اومده؟! حرف نباشه تنبل خانم»

شه لبش را  از حرص می جوید لپ هایش چون انار سرخ برای آنکه بیشتر حرصش را در بیاورم نگاهی به عقب انداختم، گو 

 شده بودند، می دانستم اگر وسط بازار نبودیم همان جا روی سرم خراب می شد و مشت هایش را حواله ام می کرد

 «ولی از من به تو نصیحت یکم رژیم بگیر، واسه لباس عروسی اذیت نشی»

دون در نظر گرفتن جایگاهمان چنان جیغی زد که تمام کسانی که آن می دانستم دست روی نقطه ضعفش گذاشته ام چرا که ب

اطراف بودند با تعجب به آن منظره نگاه می کردند فاطمه که گویی متوجه موقعیت فعلی اش شده بود نگاهش گرد  شد و به 

ری ام آزار نبیند با اطراف نگاه کرد به ثانیه نکشید که از خجالت صورتش سرخ شد دستش را گرفتم تا بیشتر از آن خواه

خوشحالی از انجام خرید هایمان به سمت خانه به راه افتادیم در طول مسیر هر دو در فکر فرو رفته بودیم گویی تمام خوشی 



هایمان مختص به همان زمان بود برای فاطمه از صمیم دل خوشحال بودم فاطمه حق خوشبختی را داشت فرشته ای چون او حق 

 . ، که در زندگی اش کسی چون حسام که عاشقانه خواهانش بوداش بیشتر از آن بود

با دیدن ماشین سیروس کمی جا  خوردم هیچگاه سابقه نداشت سیروس زود به زود به ما سر بزند لحن فاطمه رنگی از شیطنت 

 گرفت

 !«آقای مجنون هم که تشریف اوردن»

 م فاطمه همچنان در حال مزه پرانی بودتبسمی کوتاه به رویش زدم و بدون حرف نگاهم را به ماشین داد

 «قرار داشتین! راستش رو بگو شیطون»

 :کالفه سر تکان دادم و در جوابش  گفتم

 «االن وقت شوخی نیست!خواهش می کنم فاطمه»

 فاطمه متوجه آشفتگی ام شد با دلسوزی نگاهم کرد

 «می خوای برگردیم بریم خونه ما؟»

 س زدمنیشخندی زدم بغض سنگین گلویم را پ

 «نه این انتخاب منه تا کی می تونم فرار کنم، قرار شده به هردومون فرصت بدم »

سرش را تکان داد و تنها با نگرانی نگاهم کرد  از نگاهش چشم پوشی کردم و درب را به آرامی باز کردم فضای حیاط به شدت 

 ارد شدمآرام و مسکوت بود به فاطمه اشارهکردمد داخل شود و خود نیز پشت سرش و

 با دیدن سیروس لبخند محوی زدم

 «سالم»

 ابروی راستش را باال  برد و با آن گرمای ذوب کننده نگاهش خیره  نگاهم کرد

 «به روی ماهت»

فاطمه در نهایت ادب و متانت به سیروس سالم داد  همان جا کنار سیروس نشستم فاطمه گویی کمی معذب شده بود این را از سر 

 انستم بفهمم  نگاه سنگین سیروس به رویم کمی دستپاچه ام می کرد  نگاهش کردم و به رویش لبخند محوی زدمافتاده اش می تو

 «خوبی؟»

نیم نگاهی سمت فاطمه انداخت وقتی دید  حواسش به ما نیست کمی سرش را نزدیک تر  آورد بوی عطرش زیر مشامم پیچید 

 قورت دادم و خیره چشمان پر مهرش شدم نسیم خنکی میان دلم پخش  شد به سختی آب دهانم را

 «همه چیز به چشمم زیباست.آرومم می کنی! المصب عین مخدری وقتی کنارمی همه چیز خوبه»

با صدای سرفه ی کوتاه مادر جان از جا پریدم صدای خنده های ریز فاطمه بد جور کفری ام می کرد با چشمانم برایش خط و 

مادر جان با . ار فاطمه می گذشتم نگاه معنادار و آن لبخند کنج لب مادر جان را چه می کردماگر از خنده شیطنت ب. نشان کشیدم

 :همان لبخندش رو به ما   پرسید

 !«خوب خوش گذشت»

 فاطمه پیش دستی کرد 

 «جای شما خالی خاله جون ان شاهلل واسه عقد نرگس بریم خرید»

 :ی کرد مادر جان نیم نگاهی به ما انداخت و در جواب فاطمه گفتنگاهم به سیروس  افتاد برق شیطنت در نگاهش بیداد م

 !«همچنین واسه خودت»

گفت با یاد آوری خبر خواستگاری اش چشمکی به فاطمه زدم و رو به مادر جان « ممنونی»فاطمه خجل لب  گزید و زیر لب 

 گفتم

 «بله ان شاهللا همین روز ها فاطمه می ره قاطی مرغا»

 :ه و با خوش حالی رو به فاطمه که از خجالت کم مانده بود در زمین فرو رود پرسیدمادر جان شگفت زد

 «راست می گه مادر؟»

 :فاطمه همان طور که از شرم گونه هایش سرخ و گلگون شده بود با صدای آرامی جواب داد

 «فعال در حد حرفه نرگس زیادی شلوغش کرده»

 را برایش در  آوردم که از نگاه تیز سیروس دور نمی ماندپشت بندش اخمی به رویم کرد با بدجنسی زبانم 

نگاهش چون پدر که  شیطنت  فرزندش را مشاهده می کرد پر از مهر و و پر از لذت بود با شرم چشم دزدیدم و نگاهم را به گل 

 های قالی دوختم  فاطمه که کمی از بودن سیروس معذب بود بالفاصله از جا برخواست

 «ت کنم، مادرم منتظرهمن دیگه رفع زحم»

 «ای وای کجا دخترم بشین نهار حاضره یه لقمه کنار هم می خوریم»مادرجان

 فاطمه گونه ی مادر جان را  بوسید

 «قربون محبتتون یه روز دیگه ان شاهللا»

درب را پشت . برای سیروس سری به نشانه ی خداحافظی تکان داد و از در خارج  شد برای بدرقه اش پشت سرش به راه افتادم



کشیدم  قلبم از هیجان به تپش افتاده «هین»سرش  بستم قبل از آنکه برگردم با حضور سیروس آن هم درست پشت سرم هراسان  

بود با چشمان از حدقه در آمده به برق شرارت بار مرد رو به رویم مات نگآه می کردم زبانم از ترس بند آمده بود سیروس با 

 ده ی بلندی سر داددیدن چهره ترسیده ام خن

ببخشید نمی خواستم بترسونمت به زن عمو گفتم اومدنم اینجا به خاطر اینه که نهار ببرمت بیرون بعد از اونم ! ای جانم قیافشو»

 «شب بریم خونه ما

 نفس عمیقی کشیدم تا کمی از هیجانم فروکش کند نگاه چپی چپی به نگاه زیادی سرخوشش کردم

 «م وارد شد واقعا اشتهام واسه غذا دو برابر شدهبله با این ترسی که به»

 :گونه ام را بین دو انگشتش فشار  داد و همان طور که قهقهه می زد  گفت

 «دلبری نکن موش کوچولو من تو ماشین منتظرتم جلدی حاضر شو می خوام ببرمت صفا سیتی»

احساساتش غرورش را کنار می گذاشت و  پشت بند حرفش چشمک جذابی زد مات نگاهش کردم سیروس خوب بود در ابراز

هر چند حاال می فهمم اصال عالقه ای وجود نداشت تا بیان شود آن چند جمله ! خالصانه محبت می کرد درست نقطه مقابل فرهاد

ه پلید ام برای تن دادن من به آن رابطه ای بود تا به خواسته اش برسد با داغ شدن گونه ام از افکارم خارج  شدم و مبهوت نگا

 سروس ماندم ناباور دست ام را روی گونه ام  گذاشتم سیروس سرخوش خندید

 «خوبه همش یه بوس بود! ای بابا چته تو امروز نرگس»

 کفری نگاهش کردم و با مشت بر بازو اش کوبیدم

 !«خجالت بکش»

به تپیدن کرد زبانم خشک شد در  ابروی راستش را باال  داد و سرش را نزدیک صورتم  آورد از آن همه نزدیکی قلبم شروع

 همان فاصله پچ  زد

 «اصال دختر هرچی گیج تر خواستنی تر می دونستی خیلی  خواستنی می شی وقتی اینطور مبهوت و گیج نگام می کنی، »

 نمی دانستم از گیج گفتنش عصبی شوم یا از آن همه محبت شرمنده 

یم قرمز و گلگون شده بودند لبم را زیر دندان گرفتم مثل موشی بودم که از کمی فاصله گرفتم می دانستم از فرط خجالت گونه ها

ترس چنگال های گربه پی سوراخی می گشت تا در امان باشد سیروس با آن نگاه تیزش قصد چنگ انداختن به قلبم را داشت 

 :برای خالصی از نگاهش به سوی خانه راهم را کج کردم و آرام زیر لب گفتم

 «شم میام االن حاضر می»

 صدای خنده هایش را شنیدم و آن زمزمه زیر لبی اش 

 !«قربون خانم خجالتیم بشم من»

با سرعت به طرف خانه دویدم  و خود را میان اتاق انداختم نفس عمیقی کشیدم تا تپش های تند قلبم را کنترل کنم ناخوداگاه دستم 

 شده بودبه سمت گونه ام رفت گونه ای که چون کوره داغ و تب دار 

 « خجالت بکش دختره بی حیا»لبخند نم نمک به روی لب هایم  نشست اما دقیقه ای نشد  به خود نهیب زدم

یاد روز هایی  افتادم که همیشه در ابراز احساست بین منو فرهاد همیشه من بودم که محبت می کرد و فرهاد تنها نگاهم می کرد 

قدر ساده بودم که آن نگاه ها را عشق تلقی می کردم پوزخندی روی لب هایم نقش نگاهی که گویای خیلی از حرف ها بود و من چ

با صدای مادر جان  از افکارم خارج شدم و با سرعت تمام حاضر « هیچ وقت نمی بخشمت بی معرفت دوست داشتنی»بست 

عمیقی کشیدم و سعی کردم شدم از مادر جان خداحافظی کردم و خود را به درب حیات رساندم قبل از باز کردن درب نفس 

 .صحنه های چند لحظه پیش را به فراموشی بسپارم

درب ماشین را باز کردکردند و بدون آنکه در چشمان شرارت بارش نگاه کنم درون صندلی جای گرفتم  همان قدر که من از 

ذب می کرد سنگینی نگاهش را جریان پیش آمده خجل و شرمسار بودم او به شدت کیفور هیجان زده بود و این به شدت مرا مع

حس می کردم اما، مصرانه سعی داشتم حواسم را به همان انتهای کوچه که چند کودک در حال بازی بودند معطوف کنم عاقبت 

 :تاب نیاورد و با لحن شیطنت بارش گفت

 «خوب خانمم امر بفرما کجا دوست داری بریم؟»

کردن در می آورم نمی خواستم بیشتر از آن در چشمش بی دست و پا جلوه دهم لب پایینم را میان دهانم  بردم  کمی ادای فکر 

 دور کردم« خانمم»ذهنم را از لفظ 

 !«نمی دونم ولی بدجور هوس کباب کوبیده کردم»

 :تک خنده مردانه ای کرد و با آن لفظ گرمش گفت

 «بخوری مشتری می شی؟پس پیش یه سوی فرحزاد یه جا می شناسم کبابش حرف نداره یه بار ! ای جانم»

 لبخندی  زدم و و با نیشخند پلیدم خیره اش شدم

 !«ببینیم و تعریف می کنیم»

 هر دو ابروهایش را بی قید باال  برد 

 «نه بابا شما هم آره»



 :گردنم را به شانه متمایل کردم و با استهزاء گفتم

 «من خیلی وقته آره»

 ه هایش را رها  کرد و نگاه کفری مرا نادیده گرفتگونه ام را بیشگون گرفت و با صدای بلند خند 

 «دلبری نکن خوشگله»

کردن با این مرک سرخوش چیزی جز حرص خوردن برایم را نداشت برای هر چیزی جوابی در آستین  چپکی نگاهش کردم بحث

 داشت آن هم جواب هایی که مرا تا مرز آب شدن می برد

و در نهایت با اشاره می فهمانم ماشین را به حرکت در بی آورد در طول راه سکوت سرم را به عالمت تاسف برایش تکان دادم  

کرده بودیم و این فرصت خوبی برای من بود تا کمی احساساتم را در دست گیرم تا زیادی برای خود جوالن ندهد کم کم از 

ختص به یک شهر باشد و این همه فضای شهر دور شدیم  و درختان سرسبز پدیدار شدند چه کسی باور می کرد این فقط م

متفاوت از هر گوشه در آن وجود داشته باشد سیروس کنار رستورانی پارک  کرد به سر در رستوران که نام باغ فرنگ بر آن 

حک شده بود چشم دوختم از همان جا می توانستم حدس بزنم چقدر فضای دلچسب و زیبایی دارد چرا که از همان ابتدا درختان و 

ای گل که از رنگ های مختلف مزین شده بود به چشم می آمد صدای آبشار مصنوعی از همان جا به گوش می رسید و بوته ه

هر مشتری را به وجد می آورد با ورودمان دهانم از آن همه شگفتی باز  ماند درختان صنوبر و بید مجنون در اطراف، باغ و 

باغ را به خود اختصاص داده بودند به شدت چشم نواز بود پل چوبی های  بوته های گل رز و نسترن و شب بو هایی که سرتا سر

با شگفتی به طرف سیروس چرخیدم که با لبخند . کوچکی که االچیق ها را از یکدیگر متمایز می کرد به شدت زیبا می نمود

 مهربانی خیره ام شده بود

 !«چقدر اینجا زیباست سیروس»

 گرفت  و آرام نزدیک گوشم لب  زدمردانه خندید و دستم را بین دستش 

 !«من تو رو جای بد نمی برم، این جا به نظر من مختص به توه»

 واقعا از توصیف آن باغ عاجز  بودم نگاه متشکرم را به او دوختم

 !«مرسی»

 :در یکی از همان آالچیق ها اطراق کردیم همچنان محو زیبایی باغ بودم که سیروس اعتراض کنان گفت

 !«هم به من توجه کن از وقتی که اومدیم همش حواست به باغه کم کم داره حسودیم می شه هابابا کمی »

 به لحن با نمکش خندیدم

 «دیوونه آخه درخت و کل و بوته هم حسودی داره»

 یک طور خاصی خیره ام  شد از همان نگاه هایی که مجبور به دزدیدن نگاهم می شد

 «من به همه چیزی که توجه تو رو جلب کنه حسودم، توجه تو باید واسه من باشه»

تالش کردم احساس خفته در البه الی جمله اش را نادیده بگیرم و با شوخی و خنده  رفعش کنم بی توجه به دلم که چون میدان 

 :جنگ در حال فروپاشی بود گفتم

 «اگه اینطور باشه که خیلی سخت می شه»

 گوشه لب هایش را را تر کرد و با نگاه تیزبین اش که قصد سالخی ام را داشت لب  زد با زبانش

 «اگه می خوای راحت بگذره سعی کن به کسی توجه نداشته باشی»

حرف های کنایه دار و دو پهلویش نفس ام را در سینه حبس کرد لبخند لرزانی زدم تالش کردم کلماتم را به درستی بیان کنم ولی 

 ایم واضح بودلرزش صد

 «منظورت چیه؟...م»

 نیشخند تلخی  زد آنقدر تلخ بود که زیبایی های اطرافمان نمی توانست آن  را بپوشاند

 «گفتم که بدونی اگه قراره با هم زندگی کنیم، همه خاطرات اون مرتیکه رو از ذهنت خارج  کنی»

 مات شدم  حس  کردم از چندین طبقه به پایین سقوط کردم

پیشخدمت نگاهم از نگاه تلخ سیروس کنده  ش، می دانستم می خواهد واکنش مرا ببیند نفسم را به آرامی خارج کردم و با آمدن 

برای فرار از وضعیت پیش آمده سینی را جلو تر کشیدم بوی کباب کوبیده و ریحان های تازه اشتهای آدم را دوچندان می کرد 

باغ به شدت اشتهایم تحریک شده بود اما، اکنون حتی رغبت نمی کردم به غذاها  قبل از پیش کشیدن آن حرف ها با دیدن مناظر

 نگاه کنم 

 دستان سیروس جلو آمد و دستان یخ زده ام را سخت در حصار دستانش کشید

نم نمی خوام ناراحتت کنم نرگس به خدای باال سرم وقتی اینجور نگاهت دلخور و ناراحته دلم آتیش می گیره، اگه حرفی می ز»

به خاطر اینه که به خودت بیای من می شناسمت نرگس، واسه کسی مثل من که ثانیه به ثانیه زندگیم با یاد تو گذشته شناختنت کار 

سختی نبوده  جنس نگاهت برام آشناست اون حس دلتنگی که سعی داری پنهانش کنی واسه من از هر حسی آشکار تره، می دونم 

نمی شه چون خودم عاشقم حال یک عاشق رو می فهمم، نمی دونم سرانجام این زندگی چی می  عشق به این راحتیا از دل خارج

شه تا کی قراره این عشق رو تو چشمات ببینم و داغون بشم  می دونم این زندگیه که خودم خواستم، خودم انتخاب کردم ولی به 



 «موال قسم دارم کم میارم  می ترسم نرگس، می ترسم نتونم دووم بیارم

در تمام مدت به حرف های سنگین و درد دارش گوش سپرده بودم و در این میان اشک هایم نیز شاهد شکستن مرد رو به رویم 

در میان آغوشش . بود، سرش را باال  آورد با دیدن اشک هایم اخم کرد و خود را کنارم کشید سرم را در میان آغوشش پنهان کرد

 تا کمی آرام  شدم سرم را از آغوشش جدا  کردم و در چشمان خسته و دردمندش خیره شدهلحظه ای را به گریه کردن  گذراندم 

 «؟...من خیلی بدبختم نه»

 «ببخش تقصیر از من بود نباید اون حرفا رو به زبون می اوردم! این چه حرفیه دختر خوب»

 سرم راتکان دادم و بغض آلود لب زدم

عشق کس دیگه بگذره، بخدا من دارم تالش خودم رو می کنم می دونم فراموش نمی قرار زندگیت زیر سایه ...!نه تو حق داری»

 «کنم اما، قول می دم یه جایی از ذهنم قرارش بدم که هیچوقت نمود پیدا نکنه

عمیق نگاهم کرد نگاهش حرف داشت  یک دنیا احساس در چشمانش گنجانده شده بود دستم را کشید و مرا در آغوش خودش 

 جای  داد

چی از این . در عین واقعیت! مین که کنارمی باید شکر گذار باشم، چیزی که تو رویاهام می دیدم حاال اینجا کنارمه تو آغوشمه»

 !«بهتر

 لحنش را عوض کرد و کمی شیطنت را چاشنی اش کرد

 «ای بابا انقدر ابغوره گرفتی که غذامون سرد شد کوچولو»

. دست نخورده باقی مانده بود خودم را از حصار دستانش آزاد  کردم لبخند محوی زدم  نگاهم را به کباب ها انداختم که همانطور

تکه از نان سنگک جدا کرد کباب و ریحان را در لقمه  پیچید و آن را سمت من  گرفت  نگاهم را به سمت چشمانش  چرخاندم 

 :منتظر به من چشم دوخته بود با اشاره به لقمه گفت

 !«ز دست سیروسبگیر که خوردن داره ا»

ای حواله اش کردم که نتیجه اش بهم ریختن رو سری ام به «خودشیفته»به لحن بانمکش  خندیدم و لقمه را گرفتم زیر لب یک 

 دست سیروس شد  کفری نگاهش کردم که موجب خنده های بلندش شد 

 «تا تو باشی واسه آقاتون زبون درازی نکنی»

در جواب سیروس به لبخندی بسنده کردم و خودم را مشغول خوردن کردم سیروس هم که  هنوز هم با این نسبت ها بیگانه بودم

سکوت مرا دید مشغول شد بعد از نهار با سیروس به سمت خانه عمو به راه افتادیم کمی از رو برو شدن با زن عمو واهمه داشتم 

 .می دانستم با دیدن من باز هم زبان کنایه و طعنه هایش به راه می افتد

 «نگران مامان نباش باهاش حرف زدم قول داده جلوی خودش رو بگیره تو رو ناراحت نکنه»

 مات نگاهش کردم از آنکه ذهنم را خوانده بود به شدت شگفت زده شده بودم سیروس لبخندی زد و گفت

 «گفتم که من تو رو بیشتر از خودت می شناسم»

با زن عمو واهمه نداشتم در تمام ان مدت سیروس خودش را برایم ثابت این حرفش به شدت به دلم نشست دیگر از روبه رویی 

 کرده بود با فراغ بال سرم را تکیه دادم و گذاشتم نسیم صورتم را نوازش دهد

نگاه پریشانم را به سیروس دوختم متوجه آشفتگی ام شد؛ لبخند مهربانی  . چند ساعت بعد ماشین جلوی درب عمو احمد پارک شد

 زد 

 ...!«انم خانوما قول می دم اتفاقی نیوفته هومبرو خ»

با اکراه دست بردم و درب خودرو را باز کردم حجمی از اضطراب به سمتم هجوم آوردند صبر کردم تا سیروس هم بیاید 

ائز اهمیت دزدگیر ماشین را زد و با لبخند هدایتم کرد درب خانه را باز کرد کنار ایستاد تا من اول وارد شوم این کارش برایم ح

بود لبخندی به رویش زدم و وارد شدم خانه عمو احمد نسبت به خانه ی ما بزرگ تر بود سرتاسر حیاط پوشیده از درختان میوه 

بود با یک تاب سمت راست که شاهد شیطنت های کودکی ام در این حیاط بود چقدر آن روز ها دور به نظر می رسید استخر 

ادش بخیر چقدر سیروس به دست من به این استخر سقوط کرده بود با یاد آوری آن روز ها بزرگی در سمت چپ قرار داشت، ی

 خنده ای کردم که سیروس کنجکاو نگاهم کرد

 «؟...دلیل خنده های خانم چیه»

 لبخندی به رویش زدم

 «یادته چند بار تو این استخر هولت دادم»

 دادگویی او هم در زمان سفر کرد لبخندی زد و سرش را تکان 

ولی اگه یادت باشه من هیچوقت تالفی نمی کردم چون از همون موقع ها یه ...! از همون بچگیت با من پدر گشنگی داشتی! آره»

 «جور خاصی بهت عالقه داشتم

به برق چشمانش خیره شدم که در عین صداقت چون آیینه زالل بود نگاهی که غرور در آن جایی نداشت پر بود از حس و 

از گرمای محبت چیزی که حاال فهمیدم در چشمان فرهاد وجود نداشتند آهی کشیدم و نگاهم را گرفتم خدمتکار عمو  دلدادگی پر

 احمد برای استقبالمان پا تند کرد با آن هیکل فربه و تپلی اش به شدت برایم بامزه و نمکی بود



 «رهسالم خانم جان خوش آمدید بفرمایید خانم خیلی وقته منتظ! سالم آقاجان»

 :سیروس دستش را پشتم قرار داد و به داخل هدایتم کرد در جواب ملیحه  گفت

 .!«به مامان بگو ما اومدیم»

 لبخندی زد و برای اجرای دستور سیروس پا تند کرد با آن هیکل  حرکت کردن برایش کمی دشوار بود

تزئین شده بود روی مبل دو نفره جا گرفتم   با سیروس به سمت پذیرایی حرکت کردیم پذیرایی با کمک چند دست مبل سلطنتی

 سیروس هم کنارم نشست  چند دقیقه ای منتظر  ماندیم با صدای زن عمو از جا بلند شدم

 ...!«به به نرگس خانم چه عجب»

لب  با تمام تار و پودم احساس کینه و نفرت این زن را نسبت به خود حس می کردم با اکراه از جای ام برخاستم و لبخندی بر

 راندم لبخندی از جنس تصنعی

 «سالم زن عمو»

 نگاهش پر از تحقیر و دشمنی بود از نگاهش پیدا بود شمشیر را از رو بسته است. برق چشمانش از نفرت می درخشید

 «سالم»

 لبخند او هم زیادی ساختگی بود، به مبل اشاره کرد تا بنشینم   

 «فکر نمی کردم دعوت سیروس رو قبول کنی؟»

 هایم کند و سنگین از ریه هایم خارج می شدنفس 

 «چرا همچین فکری کردین؟»

زن عمو بدون آنکه به چشمان پسرش . نیم نگاهی به سیروس انداختم نگاهش پوشیده از اخم و تهدید بود، که به مادرش دوخته بود

 :توجه ای کند گفت

 «تا جایی که یادم می آد چشم دیدن ما و سیروس رو نداشتی»

ا با دندان گزیدم تا از هرگونه بی احترامی نسبت به او جلو گیری کرده باشم سیروس بلند  شد و رو به مادرش درخواست لب ام ر

کرد دقیقه ای را همراهش برود قبل از رفتنش از من عذر خواهی کرد  و چقدر آن پوزخند گوشه لب های زن عمو حرصی ام 

اقعا نفس کشیدن در هوای همچین آدم هایی سنگین و طاقت فرسا بود ملیحه با می کرد بعد از رفتنشان نفس آسوده ای کشیدم و

 سینی آبمیوه در آستانه پذیرایی ظاهر شد با دیدنش لبخندی زدم

 «خوبی ملیحه جون؟»

 لبخندی زد و با آن لهجه شیرین آذری اش گفت

 «تو خودت خوبی؟ حاج علی و خانمشون چطورن؟! خوبم دخترم»

 «جون اونا هم خوبن خدا رو شکر ملیحه»

 لیوان شربت را جلوی ام گذاشت و صاف ایستاد

خانم تمام دنیا رو بگرده همچین عروسی نمی تونه پیدا !انقدر خوشحالم همچین خانمی قراره عروس آقا باشه! خدا رو شکر مادر»

 «کنه

 لبخندی از محبتش روی لب هایم  لغزید

 !«لطف داری ملیح جون»

سریع کارش را به اتمام  رساند و بالفاصله از پذیرایی زیر نگاه پر اخم زن عمو خارج شد می دانستم با آمدن زن عمو ملیحه 

طفلک زیر زبان گزنده زن عمو چه کشیده است حق هم داشت زندگی کنار این زن صبر ایوب می خواست به میز جلوی ام 

 اشاره کرد

 !«از خودت پذیرایی کن»

 بود انداختم نگاهی با آن سمتی که سیروس رفته

 «سیروس نمی آد»

 پوزخند صدا داری زد  و من دست هایم از حرص مشت شد

 «یعنی باور کنم انقدر به پسرم وابسته شدی که طاقت دوری یک ثانیه ازش رو نداری»

 دهانم باز شد برای جوابی در خور حرفش صدای سیروس نگذاشت

 «است منم طاقت دوری از نرگس رو ندارم، این احساس دو نفره»

عجیب است اما، در آن لحظه بودنش دیگر عذاب نبود بلکه قوت قلب بود از صمیم قلب به رویش لبخند  زدم و متقابال زیباترش 

زیر لب گفت سیروس کنارم نشست  با دیدن میوه ها دست برد و سیبی بر  « خوبه ای» را جواب گرفتم زن عمو پر حرص

 :که مشغول پوست کندن سیب بود رو به مادرش گفت داشت و با دقت تمام پوست گرفت همانطور

 «خواهش کردم امشب رو خراب نکنی مادر گویا اصال من برات اهمیت ندارم که حرفام رو نادیده می گیری»

 زن عمو پشت چشمی نازک کرد

 «خوبه واال دیگه باید الم تا کام حرف نزنم که خدای نکرده به عروست توهین نشه»



 انش کوبیدپشت بند حرفش بر ده

 !«بیا من الل»

سیروس لبخندی به روی مادرش  زد سیب های پوست کنده شده را قاچ کرده بود یکی را سر چاقو  زد و جلوی ام گرفت زیر لب 

 تشکری  کردم و سیب را گرفتم قاچ دیگری را سمت مادرش گرفت

ف های قشنگ قشنگ چرا همش با کنایه حرف بزنیم قربونتون برم من که نگفتم حرفی نزنید من منظورم اینه که تو این همه حر»

 «ها؟

 

نگاهش همچنان پر از تکبر و نخوت بود شانه هایش را بی قید باال  انداخت و نیشخند تلخش . ابرو هایش را به تمسخر باال  برد

 :ن تند و تیزش گفترا بر لبانش جاری کرد و من در ان  میان به شدت کالفه شده بودم سیب را از سیروس گرفت و با آن زبا

 «خیالت راحت امشب کسی به عروس شما کاری نداره»

گاز کوچکی به سیب  زد و نصف دیگر را در میان پیش دستی رها  کرد سیروس نفسش را بیرون دادو برای عوض کردن بحث 

 :رو به من  گفت

 !«عزیزم اگه دوست داری بریم لباس هاتو تو اتاق من عوض کن»

ضای سنگین با روی باز قبول کردم برای رفتن به اتاق سیروس باید از پله هایی که در ضلع غربی خانه برای رهایی از آن ف

با اجازه »ساخته شده بود باال می رفتم نرده های خانه به رنگ طالیی و پله هایش از جنس سنگ های مر مر بودند رو به هردو 

ی عمو دارای چند اتاق و یک دست مبل راحتی در مرکز بود اتاق ها گفتم و به سوی پله ها حرکت کردم طبقه ی دوم خانه « ای

ماهی های . در کنار یکدیگر قرار داشتند آخرین اتاق مختص به سیروس بود که در میاندیوار آکواریوم زیبایی تعبیه شده بود

و در عین حال شیک، اگر از درب را باز کردم و وارد اتاق شدم اتاق ساده .  کوچک و زیبا در میانش در حال تکاپو بودند

اخالق های تند وگزنده زن عمو فاکتور بگیریم سلیقه اش جای تحسین داشت مانتو ام را با لباس حریر با گل های ریز گلبهی که 

زنجیر طالیی به جای کمربندش تعبیه شده بود عوض کردم، بعد از وارسی خود در آینه لبخندی از مرتب بودن ام زدم و کیف 

با آن لبخند گرم و پر محبتش . را برداشتم و مانتو ام را آویزان کردم قبل از باز کردن درب اتاق، سیروس وارد شددستی ام 

سرتاپایم را نگاه کرد برق تحسین را از نگاهش می خواندم زیر نگاه دقیقش کمی احساس معذب بودن کردم دستپاچه لبخندی زدم 

خانه مان دیده بودم تپش قلبم باال رفت من از این شیوه نگاه سیروس گریزان بودم  برق نگاهش همانی بود که امروز میان حیاط 

چشمانم سردرگم بین درب خروجی و چشمان سیروس در نواسان بود با هر قدمی . نمی توانستم این حجم از نزدیکی را تحمل کنم

ر یک قدمی ام ایستاد با حالی آشوب و که سیروس به من نزدیک می شد تپش قلب من نیز بیش تر و بیش تر می شد وقتی د

 حیران خیره ی نگاهش شدم نگاهی که گویی قصد کالبد شکافی چشمانم را داشت استیصال نگاهم را در چشمانش انداختم

 «ممکنه فکر خوبی نکنه ..مادرت پایین منتظره م...سیروس ما»

 یک میلمتر چشمانش از مردمک چشمانم کنده نشد قلب ام بی امان می زد

 «می دونی چقدر خوشگلی؟»

کاش بداند آن همه نزدیکی زبان ام را بند آورده بود هراسان و مات نگاهش  کردم حتی جانی در دستان ام حس نمی کردم تا کمی 

در آن برهه فقط به فکر دوری از او بودم دستم را با فاصله از . او را از خود دور کنم حتی درک درستی از جمله اش نداشتم

 ال  آوردم اما نگاهش دستان لرزانم را نمی دیدتنش با

 «می شه یکم فاصله بگیری دارم اذیت می شم»

 تمام شدن حرف ام مصادف  شد با اخم شدید سیروس، کمی  ترسیدم اما از موضعم پایین نیامدم 

 «حضور من اذیتت می کنه؟»

 نار نیامده بودمکالفه شدم چرا نمی خواست بداند من هنوز هم با خودم آنطور که باید ک

 «که بتونم با این رابطه کنار بیام. مگه قرار نشد بهم فرصت بدی بتونم خودم رو پیدا کنم! من نگفتم حضورت اذیتو می کنه»

نگاهش پر از دلگیری شد کمی دلم به حالش سوخت اما، از حرف ام کوتاه نیامدم کمی فاصله گرفت  و من آسوده نفسم را بیرون 

 وری اش بیشتر نمود پیدا کرد دلگیری اش از صدای بمش نیز پیدا بوددادم شنید و دلخ

 «د لعنتی یکم به فکر دل من باش سخته نزدیک ام باشی و در عین حال فرسنگ ها ازم دور باشی ! تا کی قرار ازت دور باشم»

 صورتم نشست از حرف هایش که حقیقت را بازگو می کرد شرمگین شدم حرفی در جوابش نداشتم نگاهش عمیق روی

 «اومده بودم که بگم از حرف های مامان ناراحت نشو خودت که می شناسیش»

 بدون حرفی سرم را تکان دادم نگاهش آنقدر سنگین بود که تاب نیاوردم

 «باور کن برای خودمم سخته...من متاسفم سیروس...من»

 لبخند زد، لبخندی تلخ که عجیب روی قلبم سنگینی کرد

 «یوونم می کنهبغضت د! بغض نکن»

 .دستم را جلوی صورتم گرفتم و چون ابر بهار گریه سر دادم

طولی نکشید که در حصار بازوانش اسیر شدم  هق هق گریه هایم بلند شد اینبار . کاش آنقدر مهربان نبود تا کمتر عذاب بکشم



ی خرمن موهایم که دلبازانه بر شانه ام بدون هیچ هراسی در آغوشش گریه کردم آنقدر که کمی آرام شدم  نوازش دستانش البه ال

رها کرده بودم را حس  کردم نوازش هایش چون پدری مهربان کودکش را به آرامش دعوت می کرد با چشمان اشک آلودم سر 

 بلند کردم و خیره  به جنگل چشمانش ناله کردم

س با محبتات بیشتر عذاب می کشم چون نمی من الیق این همه خوبی محبت نیستم سیرو...من لیاقت ندارم! انقدر خوب نباش»

 «تونم جواب بدم چون قلبم رو به ویرونه تبدیل کردند

 آرام می زد و آرامشش به من نیز منتقل  شد. سرم را گرفت و بر سینه اش  گذاشت صدای قلبش زیر گوشم طنین انداز بود

 «وی منباهم می سازیمش دیگه حق نداری گریه کنی اون هم جل! هیس هیچی نگو»

 نفس عمیقی کشیدم بوی عطر سردش در مشامم پیچید

 «کاش بتونم جبران کنم»

 «مطمئنم جبران می شه اون روز دیر نیست»

 .با حفظ آرامش در حالی که چشمانمان پر از غوغا و هیاهو بود از پله پایین آمدیم

ا خوش رویی سالم دادم؛ عمو با خوشحالی بلند  شد و عمو احمد گویا به خانه برگشته بود دو پله آخر را با سرعت پایین آمدم و ب

آغوشش را به رویم باز کرد من هم از خدا خواسته به سویش پرواز کردم طولی  نکشید در آغوشی که بوی پدرم را می داد 

 حبس  شدم عمو با مهربانی بوسه اش را بر موهایم کاشت

 «دختر گلم کی اومدی؟»

مانه زن عمو مواجه شدم آن روی بدجنسی ام گل کرد و خودم را برای یکدانه عمویم بیشتر سرم را که بلند کردم با نگاه خص

 لوس کردم

 «چقدر دلم براتون تنگ شده بود عمو»

 ا را به هم ریخت عمو احمد با خنده ی مردانه اش دست میان موهایم کشید و آن ه

 «ای پدر سوخته، از دلتنگیته هر روز پالسی اینجا»

 :یزان کردم و با دلخوری ساختگی گفتملب هایم را آو

 «داشتیم عمو»

 قهقهه ی بلندی زد و با افسوس سرش را تکان داد

 !«از دست تو دختر»

 :دستم را گرفت و همانطور که مرا همراه خود به پذیرایی می کشاند گفت

 «بیا ببینم چه خبر علی چیکار می کنه؟»

 ابش گفتمچشمانم را با خوشحالی باز و بسته کردم و در جو

 !«اونم خوبه دعا گوه شماست»

می دانستم . کنارش روی مبل دو نفره نشستم نگاه کینه توزانه زن عمو را حس می کردم اما، با پرویی تمام نادیده اش  انگاشتم

 ساکت نمی شیند و نیش زبانش را بر جانم می زند

 کردسیروس با همان نگاه گرفته روی مبل تک نفره نشست و به پدرش سالم 

 «ببخشید بابا این نیم وجبی رو دیدم یادم رفت جواب تو رو بدم! به به اقا سیروس»

 :سیروس لبخند خسته ای زد از ناراحتی اش من نیز بغ کردم و با ناراحتی خیره چشمان ابری اش  شدم زن عمو افاده کنان گفت

 «بله دختر فالن دوله مهمان امشب ماست»

 : م گفتپوزخندی زد و با بی رحمی تما

 «حاجی خوبه واقعیت رو می دونی و باز واسش عز و جز می کنی»

محال ممکن بود زیر نیش های زهر آگین اش دوام آوردم هجوم اشک به ! باور نمی کردم من قرار بود با این عفریته زندگی کنم

 یت برخاستچشمانم را حس  کردم عمو احمد پر اخم نگاهش  کرد و تا آمد حرفی بزند، سیروس با عصبان

توهین به نرگس ! تا وقتی نرگس اینجاست نباید از گل نازک تر باهاش حرف بزنی!  حق نداری به زن من توهین کنی مامان»

توهین به منه، اگه بخوای اینطور رفتار کنی من خونه جدا می گیرم چون اصال دلم نمی خواد حتی یه لحظه ناراحتی نرگس رو 

 «ببینم

 دوست نداشتم سیروس به خاطر من با مادرش گالویز شود نیشخند تلخ زن عمو قلبم را  لرزاند مغموم نگاهم را گرفتم

 «خوشم باشه خوب تو روی مادرت وایمیستی! خوبه»

 عمو گوشزد کنان صدایش کرد اما او همچنان می تازاند

 «تو روی کی وایسادی؟! مادرتم من. دختره تا دیروز نگات هم نمی کرد»

 اش کوبید و با نفرت فریاد  زدبا دست بر سینه 

 ...«اون وقت به خاطر یه دختر َهر»

 !«مامان»



 صدای فریاد سیروس سکوت سهمگینی را میهمان خانه کرد مات کلمه ای ماندم که قرار بود از دهان زن عمو خارج شود

در هم می آمیخت و  صدای نفس زدن های خشمگین سیروس به گوش می رسید صدای نفس هایی که با صدای تیک تاک ساعت

سکوت خانه را بر هم می زد چیزی در گلویم باال  آمد و باقی اش از چشمانم سر ریز شد از جای ام برخاستمم و به سمت اتاق پا 

تند کردم و صدای نگران و وحشت زده ی عمو و سیروس را پشت سرم جا گذاشتم با سرعت از پله ها باال رفتم و خود را میان 

صدای هق هق هایم اتاق را پر کرد با نگاهی که پرده اشک مانع درست دیدنم می شد به دنبال لباس هایم چشم    اتاق پرت کردم

گرداندم با دیدنشان دست بردم و آن ها را از چوب لباسی برداشتم با عجله مانتو ام را تن زدم  سیروس خود را به آنجا  رساند، با 

 دیدن لباس هایم مات نگاهم کرد

 «نرگس؟»

 گریه هایی که با در و دل شکستگی همراه بود. گریه هایم شدید تر  شد

 !«می خوام برم خونه»

 با ناراحتی جلو آمد و تن خسته و رنجورم را به آغوش کشید

 «تو رو خدا اینطور اشک نریز منو ببخش من نباید می اوردمت اینجا اشتباه از من بود»

 ت اش اشک هایم را پاک کردسرم را میان دو دستش گرفت و با انگشت شص

 «حاال گریه نکن می برمت از اینجا فقط تو رو خدا گریه نکن که همه جا رو به آتیش می کشم»

 سیروس با خشم بغلم کرد. می خواستم اما، نمی شد اشک هایم از یکدیگر سبقت می گرفتند

 «لعنتی می گم گریه نکن داری دیوونم می کنی»

ی آرام باشم دقیقه ای به همان حال ماندیم تا چشمه اشک هایم خشک  شد سیروس منتظر  شد تا لبم را گزیدم و سعی کردم کم

لباس هایم را بپوشم نگاهم به آینه  افتاد با آن چشمان سرخ و گلگون هرکس می دید می فهمید گریه کرده بودم نگاهم به سرویس 

 .گوشه اتاق افتاد

التهابم را کمتر کرد شیر آب را بستم کیف و لوازمم را برداشتم و از اتاق  صورتم را با آب خنک شست و شو دادم خنکی آب

 .خارج  شدم

 .از عمو با ناراحتی خداحافظی کردیم

 .بدون نگاه به سوی سمتی که زن عمو نشسته بود از خانه بیرون رفتیم هوای سنگین محیط خانه را با بیرون آمدن خارج کردم

من به دنیا و آدم هایش فکر می کردم آدم هایی که به راحتی حکم می کرند، اجرا . ته بودفضای ماشین در سکوت تلخی فرو رف

آدم هایی که به راحتی قضاوت می کرند،دل می شکستند بدون آنکه بدانند چه بر سر دل آدمیان می آید شاید هم بدانند . می کرند

 .اما، به روی خود نمی آورند

 اختم دوست نداشتم اینطور بشود شاید هم تقصیر از من بودنیم نگاهی به چهره خسته سیروس  اند

 آرام نامش را زمزمه کردم

 «سیروس؟»

 «جانم؟»

اون حق داره شاید من هم جای اون ! من نمی خواستم تو روی مادرت بایستی  تو نباید اونطور با مادرت حرف می زدی...!من»

اه کردم همون شد عامل بدبختی من، شد چماقی که هر کس از من تو زندگیم یک بار اشتب...بودم همین حرف هارو می زدم

سیروس من اصال دلم نمی خواد به خاطر اشتباهات من اطرافیانم ضربه بخورن، زن عمو ...کنارش رد می شه بکوبش تو سرم

 ..»حق داره اون نگران آینده توه شاید ازدواج ما اشت

 ب لب می زندنمی گذارد جمله ام را اتمام دهم قاطع و پر از تعص

قرار نیست به خاطر اون اشتباه هر ...تو کار اشتباهی نکردی فقط اعتماد کردی اونم به یک آدم اشتباهی! هیچی نگو نرگس»

وقت نمی زارم کسی به تو بی احترامی  مادرم نباید اون حرف رو می زد من هیچ...روز حرف کلفت بشنوی، حقت نیست

 «یارهکسی حق نداره اشک تو رو در ب...کنه

 :اخم کرد و با تاکید و همراه با خشم پنهان گفت

 «دیگه هم حق نداری راجع به ازدواجمون حرف اشتباهی بزنی»

چشمانم را « به خدا که نیست»و باز هم به خود جواب دادم« مرد تر از این مرد هست؟»و من برای بار هزارم از خود  پرسیدم

پایین دادم و  گذاشتم کمی نسیم صورتم را نوازش کند، وقتی دست نسیم در میان  با تاخیر از نیم رخش گرفتم  شیشه ماشین را

چه لذت .با عشق چشم بستم و خودم را به دست او مسپردم. موهای خارج شده از روسری ام برد، دلم  لبریز از آرامش  شد

ردم اینبار دقیق تر، اینبار از نگاهی خوبی دارد کسی مانند سیروس را داشتن، هم پا بودن، حامی داشتن به نیم رخش نگاه ک

 دیگر، اینبار به چشم یک اسطوره، یک حامی، یک تکیه گاه و الحق که در همه ی موارد رتبه نخست را داشت 

 !کاش قبل تر ها بود خیلی قبل تر از فرهاد

 !آخ فرهاد چه بر سر من و زندگی ام آوردی نامرد

 را حس کرد برگشت و نگاهم را غافلگیر کردآه سینه سوزی کشیدم  سیروس سنگینی نگاهم 



 !«د لعنتی اینطور زل زدی به من که حواس نمی زاری می زنم به یه چیزی خودم و خودت رو بدبخت می کنی که»

 کمی شیطنت برای همسرت که بد نیست هست؟ من که گمان نمی کنم 

 با شیطنت  خندیدم

 «منم باشم یه خوشگل بهم زل بزنه حواسم پرت می شه»

 ابروهایش را باال  برد و با استهزا سرتا پایم را برنداز کرد

 !«نه بابا جونم اعتماد به نفس خانم»

 

 «یعنی می خوای بگی خوشگل نیستم»

 بار دیگر سرتاپایم را نگاه کرد لبش را منحنی  کرد سرش را به چپ و راست تکان داد

 !«هی می شه تحملت کرد»

کفری مشتی بر بازویش  زدم که بیشتر از آنکه او درد . ی طول کشید تا جمله اش را معنا کنمچشمانم از تعجب گرد  شد ثانیه ا

بکشد دست من درد گرفت از درد صورتم جمع  شد و چقدر او از دیدن صورت من کیفور  شد و قهقه های بلندش ماشین را پر 

 کرد

 !«آخی دردت گرفت»

 گونه ام را بشگون گرفت

 «برای من عین قلقلک می مونه موش کوچولو مشت های تو»

 حرصی خیره اش شدم  با دیدنم بار دیگر بلند  خندید

 «کوفت»

 «موش کوچولو فوش هم میده؟»

 «بار آخرت باشه می گی موش کوچولو ها» 

دستش را دست راستش را از دور فرمان آزاد  کرد و بینی ام را با قدرت تمام فشار  داد و داد من را در  آورد جیغ بلندی  زدم و 

 از بینی بخت برگشته ام جدا کردم غضبناک نگاهم را به چشمان پر شیطنتش  انداختم

 ! «دماغم رو کندی»

 «ای جان دماغ رو شبیه گوجه فرنگی شده»

لبخند کوچکی روی لب هایم  نشست می دانستم او هم کمتر از من که نه شاید بیشتر از من ناراحت باشد اما نهایت تالش خود را  

ی شاد کردن من می کرد اینبار من پیش قدم  شدم و بوسه ای بر گونه اش  کاشتم نه از روی احساس بلکه بوسه ای پر از برا

 قدردانی برای تشکر از حمایت های همیشگی اش از این بوسه جا  خورد مات نگاهم کرد بعد ثانیه ای

 به خود آمد 

 «پس از این کار هام بلدی ! چه سوپرایزی»

لب  گزیدم میدانستم صورتم گلگون شده بود این را از حرارت صورتم می فهمیدم دستش که روی دستم  نشست سرم  خجالت زده

 :همانطور که حواسش جمع رانندگی اش بود گفت. را باال گرفتم  و در جنگل چشمانش خیره  شدم با محبت لبخند زد 

 «نیاز نیست خجالت بکشی این بوسه قدر دانی بود مگه نه»

سکوت نگاهش کردم این مرد را باید مجسمه اش را ساخت و بر میدان شهر قرار داد تا نمادی از مردانگی و عشق را به در 

مردم نشان دهد مردمی که این روز ها عشق در زندگیشان کمرنگ شده بود حاال این مرد با تمام بی حسی های من کنار آمده و 

ت قطره ای از نامالیمات بر سرم فرود آید و چقدر من سپاس گذار این مردانگی چتر حمایتش را بر سرم باز کرده و نمی گذاش

 .های بی منت بودم

 سنگینی نگاه ام را حس کرد لبخند جذابی  زد

 !«تو خواب هم نمی دیدی همچین شوهر جلتلمنی گیرت بیاد نه»

شدم و مشت های بی جانم را بر سر و بدنش  چند دقیقه ای مات  ماندم تا جمله اش را حالجی کنم طولی  کشید بر سرش آوار  

تندیسی از اعتماد به نفس در میان این بشر نهادینه شده . بماند که چقدر این کتک های بی جان را مورد تمسخر قرار داد.کوبیدم

 بود پشت چشمی نازک کردم

 «این همه اعتماد به نفس رو کجات جا می دی؟...چقدر تو پرورویی»

 طنت باال انداختابرو هایش را با شی

 !«اون دیگه جزو اسراره»

 مشت دیگری بر کتفش  زدم که دادش بلند  شد و در پی اش خنده های من را به همراه داشت

 «دست بزن داری من پشیمون شدم مهرم حالل جونم آزاد»

 ادای اش را در  آوردم و با استهزا نگاهش کردم

 «نخیر آقا وقتی اومدی باید تا تهش بمونی»



 د گرمی زد گرمایی چون گرمای خورشید در اواسط تابستانلبخن

 !«من تا پای جونم همراهتم»

 این جمله های عاشقانه برای من تشنه ی احساس، منه شکسته التیام بود

 می دونم این چند وقته بهم ثابت شدی، بهم نشون دادی که مرد عملی»

پس نکشیدی  و شکست ها، سد راهم شدی هیچوقت تنهام نذاشتی، پا  تو مثل یک معجزه ای، یه جور اعجاز که بعد از تموم غم ها

 « با اینکه از همه چیز خبر داشتی اما جا نزدی، تو مرد جا زدن نیستی سیروس بهت اعتماد که نه بهت ایمان دارم

پر صندلی ام  ماشین را گوشه ای نگه  داشت و نیم تنه اش را سمتم چرخاند دست چپش را روی فرمان گذاشت و دیگری را س

 کرد بوی سرد عطرش در میان ماشین پخش شده بود، نگاهش سنگین  و عمیق بود نگاهی که قصد ذوب کردن ام را داشت

اما، می دونه که بدون اون مواد نمی تونه تحمل کنه مواد با .دیدی یه معتاد، به خودش میگه امروز آخریشه، فردا دیگه نمی کشم»

 «نرگس من به تو معتادم نمی تونم ترکت کنم بخوامم نمی شه وجودت بهم آرامش می ده ...خته شدهتمام سلول به سلول تنش آمی

 از نگاهش معذب شدم قصد کردم سرم را برگردانم که چانه ام اسیر دستش  شد

 «همون مخدری که گفتم...این نگاه مامن منه...نگیر»

 رتش را نزدیک تر  آورد و قلب ام در سینه فرو ریختپرت نگاهش کردم گویی با حرف هایش هیپنوتیزمم کرده بودصو

 «واسم خاصی دختر »

 چشمانش که بسته  شد فاصله ها را از میان برداشته شد لبخند زندگی را حس کردم  خدا نیز به رویمان لبخند می زد 

د  بعد از شام از سیروس شام را در یک رستوران شیک صرف کردیم، بماند که چقدر سیروس با شوخی هایش جیغ ام را در آور

 خواستم من را به خانه بازگرداند

 «ممنونم خیلی شب خوبی بود، با حرفات تمون ناراحتی ها رو از بین بردی امشب رو هیچ وقت فراموش نمی کنم»

 لبخند مهربانش را میهمانم کرد

 «از این به بعد از این شب های فراموش نشدنی زیاد داریم، بهت قول می دم »

 ی در جوابش زدملبخند

 «قول تو قوله بهت اطمینان دارم»

 :ضربه کوتاهی روی بینی ام  زد و با خنده مردانه ای گفت

 «برو کم دلبری کن»

 خندیدم و قبل از باز کردن درب ماشین  تعارف کردم چند دقیقه ای به خانه بیاید

 «م حرف های مامان یادت بمونهدر ضمن دوست ندار...نه دیگه دیر وقته هر دو خسته ایم باشه برای بعد»

 لبخند تشکر آمیزی زدم

 «اگه یادم بود تو با محبتات همه رو پاک کردی»

 بوق کوتاهی  زد و از آنجا دور  شد. از ماشین پیاده  شدم و سرم را خم  کردم

می توانستم به راحتی نفسم را بیرون دادم و با کلید درب را باز کردم به شدت احساس خستگی می کردم بعد از مدت ها امشب 

 بخوابم مادر جان به همراه آقاجان در پذیرایی مشغول دیدن سلایر بودند

 «سالم من اومدم»

 هر دو با دیدن ام لبخند پر مهری زدند مادر جان پر ذوق نگاهم کرد

 «به روی ماهت دخترم خوش گذشت عموت اینا خوب بودن»

 ن عمیق نگاهم کرد گویا  فهمید یک جایی از کار می لنگدبا یاد آوری اتفاقات، چهره ام در هم رفت آقاجا

 «زن داداش چیزی گفت؟»

مادر جان نگران نگاهم کرد نمی خواستم با باز گو کردن حرف های آزار دهنده ی زن عمو آن ها را هم آزرده خاطر کنم لبخند 

 ساختگی به روی هر دو زدم

 «خسته ام نگران نباشید همه چیز خوبه من می رم بخوابم خیلی»

از نگاهشان خواندم باور نکرده اند با این حال چیزی  نگفتند شب بخیری گفتم و به سمت اتاقم به راه  افتادم با یادآوری محبت 

های سیروس لبخند محوی بر لب هایم نقش بست و طولی نکشید خواب چشمانم را پر کرد غافل از سرنوشتی که خواب های 

تی از گل هایم چشم گرفتم و روبه هاجر سفارش کردم حواسش به گل های عزیزم باشد هاجر لبخند به سخ.زیادی برایم دیده بود

 مهربانی زد

 «خیالت تخت نرگس گلی از بچه هات مثل چشمام مواظبت می کنم»

 لبخندی زدلبخندی زدم و دسته چمدان را  گرفتم و آن را سمت ماشین آقاجان  بردم  آقاجان مشغول وارسی ماشین بود با دیدنم 

 «باالخره حاضر شدی بابا »

 «مامان کجا رفت؟...بله»

 :آقاجان همان طور که عرق پیشانی اش را با آستین پاک می کرد کاپوت ماشین را بست  جواب داد



رفت از معصومه خانم خداحافظی کنه می شناسیش که هر جا بخواد بره قبلش باید از کوچیک و بزرگ حاللیت بخواد حتی اگه »

 «مسافرت یک شب باشه اون

 :سرم را تکان دادم و با خنده گفتم

 «پس حاال حاال ها ول معطلیم»

 آقاجان چمدانم را از زمین برداشت تا آن را در صندوق جا بدهد

 «از دست این مادرت من پیر شدم»

 ابروهایم را با شیطنت باال انداختم

 «ماچ های خداحافظی که دور از چشم من زده می شه رو من دیدم نگید آقاجون من که میدونم جونت به جون طلعتت بنده، اون»

 :آقاجان بالفاصله اخم ساختگی  کرد و با صدایی که کمی رنگ خنده در میانش موج می زد گفت

 «پدر سوخته حاال کارت به جایی رسیده زاغ سیاه منو چوب می زنی»

 :با لودگی  گفتم بی قید خنده هایم را رها کردم شانه هایم را باال انداختم و

 «من غلط بکنم آقاجون فقط یه لحظه چشمم افتاد»

 آقا جان سرش را با افسوس تکان داد 

 «امان از دست تو من حریف تو نمی شم»

 اشاره ای به خانه کرد 

 «چیزی جا نمونده»

 لب هایم را هاللی کردم

 «فکر نمی کنم»

 ر آستانه درب ظاهر شدهاجر با سینی که در میانش قرآن و ظرف آب گذاشته بود د

 «طلعت خانم هنوز نیومده؟»

به انتهای کوچه خیره شدم خبری از مادر جان نبود می دانستم تا در جوار معصومه خانم باشد حرف هایشان به آن زودی تمام 

 نمی شود

 «من برم صداش کنم عمو اینام منتظرن»

تادم چند قدم مانده به درب خانه شان مادر جان بیرون آمد با آقاجان سرش را تکان داد به طرف خانه معصومه خانم به راه اف

 دیدنم لبخند دست پاچه ای زد

 «وای دیر شد نه به خدا که این معصومه خانم انقدر خوش صحبته آدم دلش نمیاد خداحافظی کنه»

 سرم را با افسوس تکان دادم 

 «ر هم باید دنبال عمو اینام بریممادر من می دونی چند دقیقه است ما دم در معطل شماییم از اون و»

 مادر جان قدم های پر شتابش را برداشت و گوشه چادرش را به دندان گرفت در همان حال جواب داد

 «به خدا اصال یادم رفت »

 نزدیک آقاجان قبل از آنکه آقاجان از دیر آمدنش شکوه کند پیشدستی کرد

 «ود یعنی زود تر از اینا میومدمبه خدا که این معصومه خانم منو به تعریف گرفته ب»

 آقاجان  خندید 

 «پس بشینید تا زودتر به امید خدا راه بیوفتیم»

 .از هاجر خداحافظی کردیم و به سوی خانه عمو احمد به راه افتادیم

م عده دست ام را سمت ضبط بردم و صدای موسیقی را زیاد کردم قصد داشتم آن طور هیجانم را تخلیه کنم به جاده نگاه کرد

درختان با شکوفه هایشان دلبری می کردند بوی نم باران مشامت را پر می . زیادی از ماشین ها نشان می داد که مسافر هستند

کرد و روحت را سرشار از لذت هوای بهاری، از ته دل هوا را در ریه هایم  کشیدم و با شوق به درختان و بوته ها چشم دوختم 

اهو بود هر کس برای قصد خرید یا تماشا ان هیاهوی زیبابه خیابان ها آمده بودند مردی چهره خود را خیابان ها شلوغ و پر از هی

سیاه کرده بود و لباسی که نماد عمو نوروز بود بر تن داشت و با آواز قصد سرگرم کردن مردم را داشت گل های رنگین و 

 یابان چشم گرفتمزیبایی در اطراف خیابان پهن کرده بودند با صدای سیروس از خ

 !«آقاتون کنارت نشسته بعد تو مردم رو تماشا می کنی»

 ابرو هایم باال رفت خودشیفتگی اش قابل ستایش بود، نیم نگاهی سمتم انداخت

 «چرا اینجوری نگام می کنی مگه دروغ می گم»

 «اعتماد به نفستون جای تقدیر داره آقای جاللی»

 «ق منحقیقته عش»با تاکید سرش را تکان داد

خندیدم چقدر راحت احساسات اش را بر زبان می آورد، صادقانه محبت می کرد و در قبالش هیچ توقعی نداشت نا خوداگاه دستم 

 نگاهش را در ابتدا به دست هایمان و بعد به سمت چشمانم گرداند. را پیش بردم و روی دستش که بر دنده ماشین بود قرار دادم



 «کم کم بانو نه بابا داری راه میوفتی »

 به سمجی اش لبخند زدم

 «من از یک سالگی به راه افتادم جهت اطالع»

 .و با لحن توام با احساسات گرم لب  زد. خندید و دستم را زیر دستش روی دنده قرار داد

 «دیگه هیچی از دنیا نمی خوام چون خدا خود دنیا رو بهم داده»

 .ش تمام زندگی کردگاهی می شود عاشق نبود اما، صمیمانه در آرام

سیروس کنار سفره خانه ای که در کنار جاده بنا شده بود پارک کرد پشت بندش آقاجان نیز درست کنار ماشین سیروس نگه 

داشت ندیده می توانستم اخم های در هم زن عمو را تشخیص دهم از آن شب میهمانی دیگر زبانش کوتاه شده بود البته اگر از 

کش قوسی به بدن ام دادم و چون بقیه نگاه اجمالی به اطراف انداختم همه چیز در حد معمولی بود . رمچشمان پر نفرت اش بگذ

چند میز و صندلی که برای مسافرین قرار داده شده بود نگاهی به بقیه انداختم عمو به همراه آقاجان و سیروس برای سفارش به 

رو کردن سبد خوراکی ها بود می دانستم برای تدارک چایی بعد از  کنار میز پذیرش رفته بودند مادر جان نیز مشغول زیر و

زن عمو هم طبق معمول کسی را در حد خود نمی دید به بدنه ماشین تکیه داده بود و دستش . نهار این چنین به تکاپو افتاده است

 را چلیپا روی سینه کرده  و خیره کارهای مادر جان بود 

خش خش کفش هایم زن عمو متوجه حضورم  شد اخمی کرد و سرش را به سمت دیگر بر با اکراه سمتشان رفتم با صدای 

 :بی تفاوت از او چشم گرفتم و رو به مادر جان گفتم. گرداند

 «مامان کمک نمی خوای؟»

 :مادر جان در حالی که سرش را برای جستن چیزی در سبد پایین برده بود  گفت

 «نم کدوم سوراخ سمبه ای گذاشتم پیدا نمی کنمنه مادر این قندون بی صاحاب رو نمی دو»

 خم شدم و دستم را روی شانه اش گذاشتم

 «حاال چایی نخورن چی پیش میاد؟»

 سرش را بلند کرد و نگاه کوتاهی به من انداخت و دوباره سرش را میان سبد  برد

 «وا مادر خودت می دونی آقاجونت عادت داره بعد از نهار چایی بخوره»

 را باال انداختم و من نیز همراهی اش کردم، زن عمو با دیدن تقالیمان پوزخندی زد شانه هایم

 !«حاال قند نباشه با شکالت بخورن»

 :مادر جان لبخندی زد و با خنده نخودی گفت

 «خاک عالم به ذهن خودم نرسید»

زن عمو در تمام مدت اخم هایش   مبا صدای عمو به سویش نگاه کردیم با اشاره می خواست که همگی به سمت رستوران بروی 

در هم فرو رفته بود و شوخی های عمو حتی میلیمتری از اخم هایش کم نکرد بلکه دقیقه ای یکبار خصومت آمیز نگاهش را 

 با سقلمه سیروس بی حواس و گنگ نگاهش کردم  . سمت من می گرداند

 «اگه دوسش نداری بگم عوضش کنن؟»

ذای دست نخورده ام گرداندم آنقدر در فکر فرو رفته بودم که غذایم همان طور دست نخورده باقی گیج نگاهم را از چشمانش به غ

 مانده بود لبخندی به رویش زدم

 !«نه اتفاقا دوست دارم»

نهار را در سکوت صرف کردیم نزدیک های غروب نزدیک شهر شیراز شدیم چقدر که من این شهر و مردمانش را دوست 

 .عشق بود  تمام زوایای شهر را با لذت  بلعیدم جای جایه این شهر پر از رد های. اید شهر عشق نامیدداشتم این شهر را ب

چند دقیقه بعد جلوی درب خانه عمه خانم پارک کردیم با هیجان و دلتنگی زیاد بدون فوت وقت از ماشین پیاده  شدم سیروس 

 نگران صدایم زد 

 «دختر آروم تر »

 لبخند زنان پی در پی زنگ خانه را  زدم صدای یوسف باغبان عمه خانم به گوش رسید برایش دست تکان دادم و

 «چه خبره مگه سر اوردی اومدم»

 حاال دیگر آقاجان و بقیه پشت در منتظر بودند مادر جان با اخم تشر زد

 « دختر حفظ ابرو کن»

 :زن عمو که طبق معمول کنایه هایش را از سر گرفته بود گفت

 «اینطور که پیداست باید بچه داری کنی تا زن داری سیروس جان»

 سیروس لبخند دلگرم کننده ای  زد

 «من نوکرش هم هستم تا آخر عمر»

. نگاه همه جز زن عمو پر از محبت و شوق شد، شرم زده نگاهم را گرفتم پسره دیوانه قصد داشت با حرف هایش مرا ذوب کند

 با باز شدن در



 نمان لبخند دل شادی  زدیوسف نمایان مشد و با دید

 !«به به ببین کیا اومدن»

 آقاجان لبخند زنان جلو رفت و یوسف را در آغوش کشید

 «سالم یوسف جان مزاحم های همیشگی اومدن»

 یوسف دست روی چشمانش گذاشت

 «بفرمایید! قدمتون رو چشمام حاج علی»

مه خانم شدند شکوفه های گیالس جلوه زیبایی به حیاط داده همه بعد از احوال پرسی گرم و صمیمی با یوسف وارد خیاط دلباز ع

بود گل های رنگین در میان باغچه ها به شدت دل انگیز بود نفس عمیقی کشیدم و همراه بقیه وارد خانه شدم عمه در میان درب 

شدت حس شد عمه از به انتظارمان ایستاده بود با دیدنمان به شدت خوشحال شد این از ستاره چشمک زن میان چشمانش به 

لباس هایم را تعویض کردم و به پذیرایی . آمدنمان اظهار خرسندی کرد و هرکداممان را به اتاق های میهمان راهنمایی کرد

 برگشتم همه حاضر در پذیرایی بودند عمه خانم با دیدنم لبخندی زد

چه هام باالخره سروسامون گرفتند دیگه اگه چقدر خوب که شما دوتا بهم رسیدین دیگه از خدا هیچی نمی خوام خوشحالم ب»

 «مردمم خیالم راحته

 .«این حرف ها چیه آبجی ان شاهلل سایتون باال سر ما باشه»آقاجان

 «عمر زیاد هم یه جور عذابه هر آدمی یه روز به دنیا میاد یه روز هم از دنیا می ره»

 مادر جان به گونه اش چنگ زد 

 «این همه حرف های خوب چرا حرف از مرگ و میر می زنیدوا خدا مرگم بده عمه خانم از »

 :عمه خانم نخودی خندید عمو احمد پرتقال را از پیشدستی برداشت و مشغول پوست گرفتن  شد در همان حال نیز گفت

 «بحث های بهتری هست که در موردش حرف بزنیم! حق با زن داداشه»

 رکس نظری برای محل برگزاری مجلس عروسی می دادبحث ها پیرامون مجلس عروسی من و سیروس  چرخید ه

آن وسط منو سیروس بودیم که  با سکوت همراهیشان می کردیم در نهایت تعجب زن عمو نیز در این بحث ها شرکت می کرد و 

سفره هفت شب برای چیدن .بهترین نظر ها را نیز می داد و این وسط منو مادر جان دقیقه ای یکبار با تعجب بهم نگاه می کردیم

سین همگی در تکاپو افتادند تا عید به یاد ماندنی را رقم زنند حتی آن روز را زن عمو به طرز معجزه آسایی خنده رو و مهربان 

 بود شاید زندگی قرار بود در سال جدید روی دیگرش را نشان دهد

پای چه چیز بگذارم تازگی ها کابوس های بدی اما، این دلهره و دلواپسی هایی که تازگی ها در دلم موج می زد را نمی دانستم 

می دیدم باید با دکتر مشاورم درباره اش صحبت می کردم یه حس خاص داشتم نمی دانستم از چیست اما به شدت بی قرار و 

 دلتنگ بودم کی را اما بد جور در میان اضطراب و نگرانی دست و پنجه می زدم همگی با لبخند های شاد در کنار سفره هفت

 .هر کس زیر لب دعا می خواند و آرزویی از خدا می خواست. سین جمع شده بودیم

 چشمانم را بستم و از ته دل دعا کردم عشق بار دیگر بر قلبم چیره شود آن هم عشق مردی همچون سیروس

 تمچشم که باز کردم نگاهم در نگاه خیره و پر عشق سیروس افتاد به رویش لبخند زدم و متقابال جواب گرف

 صدای گوینده تلوزیون که دعای تحویل سال را می خواند به گوش  رسید

 یا مقلب القلوب و ابصار»

 «ای تغییر دهنده دل ها و دیده ها»

 دلم را بار دیگر از شکوفه های عشق بهاری گردان

 یا مدبر الیل و النهار

 «ای مدبر شب و روز»

اساس پاک کن، بگذار کمی با خیالی آسوده در کنارش باشم بی خیال از  شب و روز هایم را از خیال های پوچ و افکار های بی

 مردی در گوشه از این دنیا

 یا محول الحول و االحوال

 ...«ای گرداننده ی سال ها و حالت ها»

ام با صدای شلیک گلوله صدای دست زدن ما هم بلند شد بغض سنگینی گلویم را در برگرفت نگاه به چهره شاد یکایک خانواده 

انداختم همگی می خندیدند شاد بودند، رها از هر غصه و ناراحتی  با تک تکشان روبوسی کردم سیروس با شیطنت نگاهم  کرد 

 .از نگاهش شرمگین سر به زیر انداختم و لبم را گزیدم مردک چشم دریده خجالت هم نمی کشید

یک سال . کرده و در سکوت شاهد زندگی آدمیان بود چند ساعتی از تحویل سال گذشت شب با خیال راحت در جای خود اطراق

 .گذشت سالی که برایم چون قرن ها خاطره بر جای نهاد خاطراتی که هنوز هم رد پایش بر قلبم ماندگار بود

آهی کشیدم و چشمانم را به آسمان پر ستاره دوختم ستارگانی که بینشان رقابت عمیقی برقرار بودهر کدام سعی بر نشان دادن 

 د داشتند و تالش خود را بر درخشیدن  بیشتر به کار می بردند خو

 «نمی دونی خوشگال رو می دزدند»



 لبخند نم نمک بر لبانم نقش بست

 «امشب یه جوریه، واسم خاصه به احساس عجیبی دارم یه آرامش عجیب»

 کنارم روی پله  نشست و او هم خیره به ستارگان  ماند

 «کنم تو فکری؟ خیلی وقته از پنجره نگات می»

 به فکر فرو رفتم؛ حق با او بود چند روزی بود که فکرم درگیر بود از چیزی هراس داشتم از این آرامش می ترسیدم

 «حس می کنم این آرامش ها، آرامش قبل از طوفانه همش حس می کنم قراره یه اتفاق بزرگ بیوفته»

 !«هر اتفاقی بیوفته ما همو داریم مگه نه»

 منتظر نگاهم کرد چرا از جواب دادن واهمه داشتم؟ از چه می ترسیدم؟ نگران چه بودم؟سکوت کردم، 

 «نرگس؟»

 به سبزی چشمانش زل زدم چیزی میان دلم باال و پایین  شد این احساس لعنتی چی بود که نمی گذاشت راحت حرفم را بزنم

 «چرا چیزی نمی گی نرگس؟»

 !«داریم»

محکم بین پنجه های بزرگ و مردانه اش گرفت و روی قلبش گذاشت تپش قلبش را زیر  لبخند روی لب هایش نشست دستم را

 دستانم حس می کردم آنقدر محکم و قوی می زد که حس می کردم هر آن ممکن است از قلبش بیرون بزند

 « می شنوی داره می گه تا وقتی بزنم هواتو دارم، نمی زارم هیچی بهت آسیب بزنه»

  

پر از هراس و نگرانی بودم پر از آشوب های ذهنی که چون موریانه بر .مایت بود اما، مرا دلگرم نکردحرف هایش پر از ح

 ذهنم هجوم آورده بودند

حرفات برام سنده سیروس اما آرومم نمی کنه قلبم داره یه چیزی می گه نمی دونم چیه اما، حسش می کنم نزدیکه خیلی »

 «نزدیک

 

 راوی#

حویل گرفت با تمام وجود هوا را میان ریه هایش برد اصال نفس کشیدن در هوایی که او بود حیات چمدان را از قسمت بار ت

روز های . دیگری به خود می گرفت چقدر دلتنگ حضورش بود دلتنگ عطر یاسی که با استشمامش عجیب بی قرارش می کرد

کی وجود دارد که با تمام وجود می پرستیتش روز اول چقدر با خود کلنجار رفت تا فراموش کند که در گوشه ای از دنیا دختر

های اول احساسش را پای عذاب وجدان می گذاشت اما حاال می فهمید آن چشمان سیاه و کشیده آن نگاه معصوم کار خودش را 

 با لبخند از درب فرودگاه بیرون آمد می دانست خواهرش همین اطراف کمین کرده با فکر به این موضوع خنده.کرده است

کوتاهی کرد و برای جستن خواهرش اطراف را نگاه کرد همچنان برای پیدا کردن نشانی در اطراف چشم  چرخاند که با صدای 

 لیطف و زنانه ای لبخند روی لب هایش نقش بست

 «فرهاد»

 :تمام خیابان ها و پاساژ ها را زیر و رو کردیم آخر سیروس اعتراض کنان گفت

 .«تخاب کن، دیگه از دست  خانم  خانما فکر نکنم جایی مونده باشه که نگشته باشیمجون مادرت نرگس یه چیزی ان»

 به حال زارش لبخند زدم و با بی قیدی خود را به مغازه بعدی  رساندم

 .«اگه خسته ای می تونی برگردی، من حاال حاالها خرید هام تموم نمیشه! غر زدن ممنوع»

 اخم ساختگی اش خنده به لب هایم  آورد

 «دیگه چی همینم مونده تو رو تو شهر غریب تنها رها کنم برم»

دست راستش  را که آزاد بود با خود به جلوی مغازه کشیدم گردنبند نقره ای با بند های ظریف که قلب کوچکی در آن تعبیه شده  

 دادمفاطمه نیز حتما عاشقش می شد با خوشحالی گردنبند را نشان . بود بد جور چشمم را گرفته بود

 «ببین چقدر خوشگله همینو می خریم»

سیروس که گویا بهترین خبر سال را شنیده باشد ذوق زده خود را به میان مغازه انداخت و زیر لب جوری که فقط خودم بشنوم 

 :گفت

 «پس بدو بخریمش تا پشیمون نشدی پدر منو در نیاوردی»

بعد از . انش می زدم تا دیگر برای من آنگونه زبان درازی نکندبا چشمان گرد نگاهش کردم موقعیتش بود مشت هایم را بر ج

خستگی از سر و روی هردومان می . خریدن گردنبند خرید خود را با روسری طرح ترمه آبی برای فرزانه به اتمام رساندیم

 . بارید

 «می تونیم برگردیم خونه خیلی خسته ام»

 :ن گفتسیروس نگاه چپ چپ اش را حواله ام کرد و ناله کنا

 «پس منه بدبخت چی باید بگم از صبح تا حاال پشت سر خانم خیابون ها رو گز کردم»



 ابرو هایم را با شیطنت باال انداختم و دلبرانه لبخند زدم

 «عیال گرفتن همینه دیگه، خرج داره آقا»

 نگاهش پر شدد از حس دوست داشتن

 «من تمام دنیا رو به پات می ریزم! تو باش»

 «ودش دنیاییه از ارزشحمایتات خ»

بوی خوش غذا در جای جای خانه پخش . وقتی به خانه برگشتیم، عمه خانم و مادرجان در آشپزخانه مشغول تدارک شام بودند

 ...شده بود و برای منو سیروسی که رودهایمان در کش مکش بودند یعنی خود خوشبختی

 «دارم از گشنگی هالک می شموای دست گلتون درد نکنه عجب بویی راه انداختید من که »

 :سیروس سویچ ماشین اش را روی عسلی گذاشت و همان طور که عطر غذا را بو می کشید گفت

به به عمه اون غذا رو زود تر بکش که روده کوچیکه روده بزرگ رو خورد، این عروس خانم پدر ما رو در آورد با این »

 «خرید هاش

بوسه راه دورش موجب شد از موضع ام . تمام ابرو هایش را با شیطنت باال فرستاد چپ چپ نگاهی سویش انداختم با پر رویی

زن عمو که از اتاقی بیرون آمد با دیدنمان ابرو هایش را باال . عقب نشینی کنم و شرمگین سر به زیر اندازم مردک ادم نمی شد

 برد

 !«به خوشی»

انی قرار بود مرا دشمن خود پندارد و هر دم با شمشیر زبانش بر پیکر طعنه کالمش به شدت آزار دهنده بود نمی دانستم تا چه زم

 روح ناتوانم خط اندازد آه پر حسرتی کشیدم و نگاهم را  گرفتم سیروس خندید

 به به مامان خوشگل خودم »

 «جات خالی خوش گذشت

 صورت زن عمو را نمی دیدم اما، نگاه سنگین و پر کینه اش را حس می کردم

 «ر راه رفتی رنگ به رو نداری بمیرم انقد»

 سیروس سر خوش خندید

 «که نمی دونی در جوار یار گشتن چه عالمی داره بی خیال مامان تو»

عرق های شرم یکی یکی از شقیقه ام راه گرفتند از خجالت گر گرفته بودم لب را  گزیدم این مرد برایش مهم نبود ابراز 

برای آنکه . ی داد که همه کار هایش از روح پاک و صادقش سر چشمه می گیرداین خصلتش نشان م. احساساتش در میان جمع

از زیر نگاه سنگینشان فرار کرده باشم، رفتن به اتاق ام را بهانه کردم کیسه خرید هایمان را که بر داشتم با حرف زن عمو در 

 جا خشک شدم

 «!آره خوب بوی پول مفت به دهنت مزه کرده کل شیراز رو بار زدی نه»

این را در حالی گفت که درست کنارم ایستاده و زیر گوشم حرف هایش را زد، مات نگاهش کردم کم کم چشمانم از اشک تر شد 

تا کی قرار بود رفتارش را با من ستیزه جویانه پیش ببرد . با سرعت از کنارش عبور کردم و خود را میان اتاق مخفی کردم

 .مگر قلب من چقدر دیگر توان داشت. ن هایشخدای من بس نبود این همه زخم زبان زد

 با ضربه آرام در تکیه ام را از در جدا کردم

 «نرگس؟»

صدایش پر از مالطفت و مهربانی بود؛ چیزی که هرگز در مادرش وجود نداشت بغض ام را قورت دادم تا صدای لرزانم را 

 کمی مخفی کرده باشم

 «بله؟»

 مصدای آرام و نجواکنانش را از می شنید

 «باز کن حرف بزنیم، می دونم مامان باز یه چیزی گفت»

 این مرد کوهی از عشق و محبت بود . از توجه اش اشک میان چشمانم حلقه زد

 «می خوام تنها باشم سیروس خواهش می کنم»

 «د لعنتی بغض صدات خرابم می کنه باز کن ببینمت بعدش می رم تنهات می زارم»

گرانش قفل چشمان دلخورم  شد دستش جلو آمد و درب را کامل باز کرد با خشونت مرا میان الی در را باز کردم چشمان ن

 آغوشس کشید سرش را میان امواج موهایم  برد و عمیق بو  کشید سرش را کنار گوشم  آورد و آرام پچ  زد

 !«باز  این چشم ها بارونی شدن که»

 کرد و او کمی فاصله گرفتاز نفس های گرمش کنار گوشم قلقلک ام آمد سرم را کج 

هی فرصت بدم همه چیز خوب  بشه زن عمو منو  . به خدا همه تالش ام رو کردم ندیده بگیرم، توهین هاشو با محبت جواب بدم»

 «بپذیره ولی نه هر روز تنفرش نسبت به من بیشتر و بیشتر می شه

 شاره پشت گوش هایم  فرستاد لبخند مهربانی زد و الیه ای از موهایه جلو آمده ام را با انگشت ا



همه رو دیدم می دونم چقدر تالش کردی این رابطه حسنه بشه می دونم تو این مدت چه حرف ها که شنیدی و دم نزدی من »

 «ممنونتم به خاطر روح بزرگی که داری، به خاطر گذشتی که داری ستایشت می کنم مطمئنم یه روز همه چیز درست می شه

 «شم؟می شه کمی تنها با»

 دستش نوازش گونه از روی شانه ام برداشته شد

 «این یه بار رو بهت آوانس می دم ولی دیگه حق نداری با خودت هم خلوت کنی شیر فهم شد»

 خنده کوتاهی کردم و زیر لب

 چشمک ریزی زد و موهایم را پریشان بهم  ریخت.حواله اش کردم«خودخواهی»

 حرف تو که وسط بیاد خود »

 حسود می شم  خواه می شم،

 متشکر لبخند می زنم. کنم، گاهی خوب است لفظ فرشته را برای این چنین مردان نیز به کار برد عمیق نگاهش می

 مرسی که تو زندگیم اومدی، مزسی که اجازه ندادی تو تنهاییام بپوسم -

 جلو می آید نفس های گرمش که میان صورت ام می پیچد چشمانم را خمار می کند صورتش

 «ست عمو و زن عمو درد نکنه که همچین فرشته ای رو ساختند-

اخم کردم و با مشت بر . در یک لحظه  مات شدم وقتی کمی جمله اش را حالجی کردم چشمانم از آن همه بی حیایی اش گرد شد

 بازواش کوبیدم

 «خجالت بکش بی حیا»

 داد مرا در نیاورد کنار نکشیدخندید و گونه ام را میان انگشت هایش در نهایت قدرت  کشید و تا  

 «خجالتی دوست داشتنی»

 .تعطیالت عید با همه ی خوبی ها و بدی هایش به اتمام رسید

قرار بود همگی به تهران برگردیم و این وسط چقدر عمه خانم از رفتنمان بی تابی کرد که این چند روزه به بودنمان در آن خانه 

پدر جان بوسه ای بر سر خواهر بزرگترش که حکم مادر را برایش داشت . سخت بود به شدت خوی گرفته است و برایش رفتمان

عمه خانم کمی از بی تابی هایش کم کرد و من می فهمیدم به خاطر آن است که عمو . زد و آرام چیزی میان گوش اش نجوا کرد

 اراحتی و غصه بود و آقاجانم فارغ و آسوده از خیالشان به خانه بازگردند وگرنه که چشمانش پر از ن

 .همگی سوار ماشین شدیم و به سوی تهران بازگشتیم

با خستگی روی تخت  نشستم و نفس ام . دو روز از اومدنمان گذشته بود و خانه ما در این دور روز از رفت و آمد آشنیان پر بود

لباس . تاد و لبخند روی لبانم ظاهر  شدرا بیرون دادم چند روزی بود که از فاطمه خبر نداشتم نگاهم سمت جعبه سوغاتی اش اف

بعد از وارسی خود راضی از اتاق . نگاهم سمت شیشه عطر هایم رفت دستم  را جلوی  بردم و یکی را برداشتم .هایم را پوشیدم

 بیرون آمدم هاجر مشغول جمع کردن پیش دستی های میهمانان بود

 «هاجر من دارم می رم سوغاتی فاطمه رو ببرم»

 ن طور که پیش دستی ها را بر روی یکدیگر قرار می داد سر بلند کرد و لبخند مهربانی زدهاجر هما

 «به امان خدا سالم منو به فاطمه برسون »

درب را که باز  کردم با سیروس مواجه  شدم که در حال زنگ زدن بود، با دیدنم آن هم با لباس بیرون . سرم را تکان دادم

 :متعجب گفت

 «جایی می ری؟»

 ز حضور به موقع اش خوشحال شدم ا

 «وای خدا رسوندت»

 هاجر که صدای زنگ درب را شنیده بود به حیاط آمد

 «خانم کی پشت دره؟»

 :سرم را برگرداندم و در جوابش گفتم

 «سیروسه هاجر »

 نگاهم را سمت سیروس  چرخاندم که همچنان منتظر نگاهم می کرد

 «منو ببردارم می رم فاطمه رو ببینم اگه مقدوره »

 سیروس طبق عادت همیشگی اش پنجول هایش را به جان گونه ی بخت برگشته ام انداخت

 «آخه کوچولو مگه می شه تو چیزی بخوای و مقدور نباشه بپر بریم»

 نیش هایم را تا بناگوش باز کردم

 «دمت گرم آقا سیروس»

 «حیف تو کوچه ایم وگرنه جواب دلبریاتو می دادم»

 .دیدم و سوار ماشین شدمبه پر رویی اش خن



 کمی که از خانه دور شدیم تازه متوجه شدم دلیل آمدن سیروس را نپرسیده ام

 «وای سیروس تو امروز جلو خونه ما چیکار ر داشتی»

 سیروس دور برگردان زد و همانطور که نگاهش معطوف به رانندگی اش بود خندید

 «، تازه منو دیدی؟خانم ما رو باش تازه می پرسه لیلی زن بود یا مرد»

 :شرمنده لب گزیدم و با شرمندگی گفتم

 «ببخشید به خدا تموم حواسم پیش فاطمه بود بی معرفت از وقتی اومدیم یه زنگ نزده »

 سیروس نیم نگاهی به من انداخت

 «آره از حسامم خبری نیست، قرار بود از دوستش اطالع بگیره ببینم چی شد»

زی شرکت ساختمان سازی بودند و برای این کار نیاز به یک شریک داشتند تا در این زمینه حسام و سیروس در فکر راه اندا

 کمک حالشان باشد چرا که با سرمایه اندکی که خود داشتند نمی توانستند شرکت را راه اندازی کنند

 «اوم از فاطمه می پرسم بهت اطالع می دم»

 اش کردمجلوی درب خانه فاطمه اینا نگه داشت  متشکر نگاه 

 «زحمت کشیدی»

 اخم ساختگی کرد 

 «نه بابا از کی انقدر تعارفی شدی شما»

 چپکی نگاهش کردم و ضربه کوچکی به گونه اش زدم

 «لیاقت خوبی نداری دیگه من برم کاری نداری»

 :نگاه جدی ای کرد و با جدیت گفت

 «همین پس بوسش کجا موند! خداحافظ»

به دیوار می کوبیدم تا بیشتر از آن خجالت زده ام نکند با سرعت از ماشین پیاده شدم تا از  اگر امکانش را داشت همانجا سرم را

 هرگونه عمل وقاحت انگیزی جلو گیری کرده باشم

 «دیگه پر رو نشو وسط خیابون برو رد کارت»

 :تهدید آمیز نگاهم کرد و میان خنده های پلیدش گفت

 «ز می تونی پررو بازی دربیاریمنو شما که باز تنها می شیم که ببینم با»

 گونه هایم از فرط خجالت گر  گرفت خنده ی بلندش ماشین را پر کرد

 «برو خانم خجالتی خداحافظ»

صدای خش دمپایی که از .از ماشین فاصله گرفتم سیروس تک بوقی زد و از آنجا دور  شد سمت خانه برگشتم و زنگ را زدم

 نیدم و در آخر درب توسط فاطمه باز شدمیان حیاط به زمین کشیده می شد را ش

 «سالم خانم با معرفت دو روزه از مسافرت اومدم نمی خوای ببینی زنده ام یا مرده»

 پر لذت خندید و تنم را میان آغوشش کشید

ه فامیل دیوونه چقدر دلم برات تنگ شده بود به خدا اصال وقت نمی شد تازه دیروز خاله اینا از اینجا رفتن وای نمی دونی ک»

 «نیستن قوم تاتارن

 سرم را کمی به سمت شانه متمایل  کردم و لبخند زدم

 «همه اینا رو قراره جلوی در بگی؟»

 .فاطمه که گویا متوجه موقعیت فعلی شده بود لبخند کج و کوله ای زد

 .شگفت داشتم گاهی اوقات باید به عقل اش شک کرد و من هنوز هم از آنکه حسام چگونه او را انتخاب کرده بود

 هر چند خواهرکم از سرش هم زیاد بود 

 «بیا تو اصال یادم نبوی جلوی در ایستادیم»

وارد حیاط شدم حیاط خانه شان نسبت به ما کوچک بود درخچه های کوچک کاج در کنار پلکان قرار داشت و راهی از سنگ 

 .در واقع درب اصلی خانه در میان حیاط قرار داشت فرش هایی که تا درب حیاط درست شده بود به چند قدم بیشتر نمی رسید

 مادر فاطمه با روی باز به استقبالم آمد

 «به به ببین کی اینجاست نرگس خوشگله»

فاطمه تپلی و نمکش را از مادرش به ارث برده بود مادر فاطمه زنی به شدت مهربان و بسیار خون گرم و مهربان بود صورت 

 .ود کرده بود به خصوص آن چال گونه هایی که عجیب دلربایی می کردندملیح و مهربانش مرا شیفته خ

 «سالم خاله چطوری دلم برات تنگ شده بود»

 پشت بندش خودم را در آغوشش  انداختم خاله منیره با مهربانی سرم را نوازش کرد

 «قربونت برم مسافرت خوش گذشت»

 :از آغوشش جدا شدم و با لبخند  گفتم



 «تی اگه از بد خلقی های زن عمو فاکتور بگیریماهوم کمی تا قسم»

 :فاطمه که تا کنون ساکت به ما می نگریست و این کمی برایم عجیب بود گفت

 «آدمایی که عقلشون به زبونشونه رو جدی نگیر ! بی خیال بابا»

 :ادامه حرف های فاطمه گفتمبا راهنمایی خاله منیر داخل خانه شدم و همان طور در .شانه هایم را در جوابش باال  انداختم

 «اخه حرفاش بدجور نیش داره حس می کنم بعد حرفاش یه سیخ داغ توی سینه ام فرو می بره»

 خاله منیر دلسوزانه شانه ام را نوازش کرد. این حرف را در نهایت مظلومیت بر زبان آوردم

 «عزیزم، مهم خود همسرته که مثل کوه پشتته»

 .سری به اطراف انداختمسرم را تکان دادم نگاه سر 

 :فاطمه برای آنکه مرا از آن حالت خارج کند با شیطنت گفت

 «سوغاتی چی آوردی؟. این حرف ها رو ولش کن»

 نگاه چپ چپ ام همراه شد با صدای اعتراض گونه ی خاله منیره

 «فاطمه؟»

 فاطمه ابرو هایش را باال انداخت

 «زود تند سریع من سوغاتی می خوام»

سری به تاسف برایش تکان داد، می دانستم اگر تا چند ثانیه دیگر سوغاتی اش را نگیر من و تمام آن خانه را با هم  خاله منیره

 .با فکر کردن بر این موضوع خنده کوتاهی کردم و جعبه را از کیف ام بیرون کشیدم. می بلعد

 «اینم سوغاتی خانم خانما»

 فاطمه جعبه را گرفت و چشمک ریزی  زد

 «بجی خودم درد نکنهدست آ»

 خاله منیره با لبخند متشکری نگاهم کرد

 «عزیزم حضور خودت برامون کلی ارزش داشت نیازی به سوغاتی نبود »

 تا کالم خواسن از دهانم خارج شود فاطمه بالفاصه خود را مداخله داد

 «اف پیداش می شد قلم پاشو می شکستمبی خیال مامان این تحفه کجاش ارزش داره خودش می دونه اگه بدون سوغاتی این اطر»

تهدیدانه نگاهش کردم اگر حضور خاله منیره آنجا نبود آنچنان جوابی برایش داشتم که تا عمر داشت از نام سوغاتی فراری می 

 :با یاد آوری حرف های سیروس، رو به فاطمه  پرسیدم.روی مبل نشستم و کیف دستی ام را کنارم روی مبل قرار دادم. شد

 «استی سیروس گفت از اون شریک که حسام می گفت خبری نشده؟ر»

 :فاطمه همان طور که گردنبند را وارسی می کرد و از دیدن سوغاتی اش به شدت کیفور شده بود گفت

 «امروز قرار شد با سیاوش حرف بزنه  یکی پیدا شده سرمایه گذاری کنه از قرار معلوم تازه از فرنگ برگشته»

 .مت پایین هاللی کردملب هایم، رابه س

 «خیلی تو این زمینه تالش کردن، حیفه هدر بره. خوبه خدا کنه کارشون بگیره»

 .فاطمه گردنبند را جلوی گلویش گرفت و با ژست دلبرانه ای نگاهم  کرد

 «چطوره؟...آره واال»

 لبخند محوی  زدم و به برق گردنبند نگاه کردم 

 !«عالی سلیقه من حرف نداره»

 بلندش را در فضا رها  کرد  لپ های تپلش از خنده خنده های

چه می کردم شاید از نبود همدم دق  من تمام روز را با فاطمه گذراندم، نمی دانستم اگر او خواهرانه هایش نبود.تکان می خورند

 .می کردم گاهی بر زبان آوردن درد ها  گوشه ای از زخم های دلت را محو می کند

و او بود که در .یم را برایش گفتم تمام بی قراری و دلتنگی هایی که آن روز ها پا پیچ زندگی ام شده بودتمام حاالت آن روز ها

 سکوت گوش داد و سرزنش نکرد او بود و شانه های خواهرانه اش برای گریه هایم

 «می دونی فرق تو با بقیه چی بوده؟» 

 منتظر نگاهش کردم

گوشه زل می زدی کم  ، کسی که پا به پات تا اینجا اومد؛ یادت نیست قبل تر ها به یهفرقت اینه تو کسی مثل سیروس رو داشتی»

این سیروس بود که با محبت و عشقش تو رو از الک تنهاییات بیرون . کم داشتی به یک دختر افسرده و منزوی تبدیل می شدی

 «آورد

آنقدر . لد شدم اما، همچنان گلبرگ های احساسم پژمرده بودندسرم را تکان دادم حق با او بود من بعد از رفتن فرهاد بار دیگر متو

که وقتی بوسه و آغوش های سیروس را می دیدم هیچ احساسی در من به وجود نمی آمد و من چقدر از این سردی ها هراس 

چقدر من ممنون  سیروس با صبوری تمام با این سردی ها کنار می آمد و دم نمی زد و. داشتم از حرف ها و رابطه های ازدواج

 .این حجم از مردانگی هایش بودم



*** 

چند روزی بود از سیروس خبری نبود می دانستم سرگرم شرکت و کارهایش بود و حتی وقت سر خاراندن هم نداشت چه برسد 

 به آنکه به تفریح و خوشگذرانی بگذراند

 ر پیدا کردمهاجر و مادر جان میان پذیرایی در حال گپ و گفت بودند در میانشان حضو

 !«واال نمی دونم کیه اما هر وقت سر کوچه می رم می بینم همونجا واستاده، خیلی مشکوک می زنه»

 کنجکاو نگاهشان کردم نمی دانستم در مورد چه کسی آن طور جلسه گرفته اند

 «در مورد کی حرف می زنید؟»

 :هاجر که گویی چیز جدیدی کشف کرده بود با هیجان رو به من گفت

 « د وقتی می شه یه جوون سر کوچه کشیک می کشه، از ظاهرش مشخصه مال این اطراف نیستچن»

 .نمی دانم چرا با شنیدن این خبر قلبم تکان سختی خورد چرا قلب ام گواه می داد این جوان برایم آشناست

 :ن گفتبی قرار به هاجر که همچنان داشت از جوان غریبه صحبت می کرد نگاه  کردم مادر جان هراسا

 «باید بیشتر حواسمون باشه ! خدا مرگم بده دزد نباشه»

 :هاجر بالفاصله گفت

 «آخه چه دلیلی می تونه داشته باشه از این کشیک ها هر روزه .وای آره خانم من هم همین فکر رو می کنم»

 با زاری به آسمان چشم دوختمکالفه از جای برخاستم کوبش بی امان قلبم تاب را از تنم برده بود در میان حیاط نشستم و 

 «خدایا چی داره سرم می آد این همه بی قراری برای چیه؟»

 سرم را روی زانو گذاشتم و چشمانم را بستم خاطرات گذشته پیش چشمانم فلش بک شدند و چشمانم را تر  کردند

 «لعنت بهت و خاطراتت لعنت به اون روزهایی که اومدی تو زندگیم »

 می بر شانه ام نگاه پریشان و اشک آلودم را به نگاه هراسان و نگران مادرم دوختمبا نشستن دستان گر

 «نرگس مادر چت شده چرا گریه می کنی با سیروس حرفت شده؟»

آخ سیروس کاش آنقدر خوب نبودی که اینطور از شرم میان خود بپیچم و زار زنم کاش کمی خصلت بد در میانت گنجانده شده 

 .ذاب وجدان آتش نگیرمبود تا من از این ع

 اشک هایم را پاک کردم و نگاه از مادرم دزدیدم

 «چیزی نیست یکم دلم گرفته»

 تنها نگاهم کرد و من  خواندم که حرف هایم را باور نکرده است

 «دلت گرفته پاشو برو بیرون یکم قدم بزن بادی به کلت بخوره حاات خوب بشه مادر! پاشو از بس تو خونه موندی»

لباس هایم را  پوشیدم و بعد از . محوی به رویش زدم  شاید حق با او باشد شاید از بس خانه مانده بودم دیوانه شده بودملبخند 

 خداحافظی با مادر جان و هاجر از خانه خارج شدم

یال هایم پرسه می کوچه تقریبا خلوت و بدون عابر بود نفس عمیقی کشیدم و قدم های آهسته ام را برداشتم انقدر در میان فکر و خ

 زدم که هیچ از اطراف نمی فهمیدم

 کمی از خانه دور شده بودم که با شنیدن نامم ان هم توسط آشناترین صدا در جا میخکوب شدم قلب ام از حرکت ایستاد 

 «نرگس؟»

نفس های . ر افتاده بودندگویی در یک ثانیه تمام سیستم های بدنم به کل از کا. قدرت سر چرخاندن و نگاه به پشت سر م را نداشتم

مغز ام فرمان هیچ واکنشی نمی داد فقط . مقطع و سنگین ام حس خفگی را در من ایجاد کرده  بود و زبانم ته گلویم چسبیده بود

درست در چند دقیقه روبه روی ام ایستاد؛ چشمانم از شگفتی و هراس گشاد شده . صدای کوبش قلب ام بود که بی امان می زد

 .زی را که می دیدم در باورم نمی گنجیدچی. بودند

اصال آمده بود که چه؟ در یک آن تمام بدبختی ها و ! آن هم بعد این همه وقت، حاال که همه چیز داشت فراموش می شد! آمده بود

 .غصه هایم پیش چشمانم جان گرفتند نفرت ناخوداگاه تمام وجودم را در بر گرفت

 «کاری داری؟»

لحظه دیدن اش، حاال اینگونه با نگاه سرد و بی احساسم در مقابلش  م داشت منی که جان می دادم برای یکحق ه. مات نگاهم کرد

 نداشتم؟! من هم حق داشتم! ایستاده ام و با بی حسی تمام دلیل آمدن اش را می خواستم

 ...پنجه هایش میان موهای پریشانش قفل شد، زمانی با این کار هایش دلم قنج می رفت اما، حاال

 «می شه حرف بزنیم»

 .پوزخندی به تلخی تمام روز های بی  او بودن زدم

 !«با چه رویی اینورا پیدات شده ها»

 .این را در حالی که از فریاد چشمانم لبالب از اشک پرشده بود، می زدم

 «ز جنس ابدیت تو که به خواستت رسیدی دیگه حرفت چیه، نابودم، از همه دنیا خسته ام دلم یه خوابی میخواد ا»

چرخی زدم تا ببیند چه بر سر آن نرگس آورده، تا بفهمد ذره ذره زجری که بر روحم وارد کرد،  چطور دخترک ساده لوح 



 گذشته را کون فیکون کرد

 «خوب نگاه کن، ببین خودم خومو نمیشناسم دیگه مردم، یک مرده متحرک»

 اندمخشم را در پس چشمانش می خو...عذاب...ندامت...پشمانی

 ...«نرگس من»

 «تو چی ها میخوای بگی پشیمونی؟»

 «نرگس؟»

گریه هایم دل سنگ را نیز به درد وامی داشت، هق هقی کردم و بی صدا به چشمانش نگاه کردم درد را در چشمانم خواند که 

 کالفه چنگ به موهایش زد و چشمانش را بست

 !«تو سنیش سنگه، سنگنگام کن ببین چی از من ساختی یه دختر، که به جای دل »

 با چشمان سرخش به چشمان پر از اشکم، پریشان زل  زد

    !«نرگس خواهش میکنم یه فرصت»

 .اشک از گوشه چشمانم  چکید. قلب ام همچنان پر تپش می کوبید. قهقه ای زدم که در میانش امواجی از درد نهفته بود

 پوزخندی به رویش  زدم. ام را از من ربوده بودواقعا رویش می شد فرصت بخواهد؛ کسی که فرصت زندگی آر

واقعا منتظر فرصتی، به فرض هم فرصت دادم چی رو می خوای بسازی احساسات تموم شدم رو یا رویاهای !... فرصت»

اصال با چه رویی پیدات شده ها؟ مگه نباید االن پیش عشق عزیزت باشی مگه نباید االن پیش حورا باشی مگه ...ویرانه ام رو

 «نرفتی پی آرزوهات مگه آرزو های منو خراب نکردی که آرزو های خودت رو بسازی پس چرا برگشتی؟

حق هم داشت من هم بودم روی نگاه در چشمان کسی که احساسات بکر و دخترانه اش را بازیچه امیال و . مستاصل چشم دزدید

 آرزوهای خود می کردم اینچنین عذاب وجدان می گرفتم

بزن تو گوشم هرچی دلت می خواد بگو ولی به جون خودت قسم پشیمونم اومدم جبران کنم هرچی تو بگی هر چی ...حق با توه»

 «تو بخوای فقط برگرد نرگس خودت رو ازم نگیر که بد تاوانی داری ازم می گیری

ها به یک باره بر گلویم  سرم را به افسوس تکان دادم توده سنگین شده در گلویم مانع از حرف زدنم می شد گویی تمام آن درد

 هجوم آورده بودند

 .«فکر کردی می شینم زانوی غم بغل می گیرم که تو رفتی...دیگه تموم شد»

 .پوزخند تلخی به رویش زدم باور نمی کردم اما چشمانش را اشک پوشانده بود

گیمون بشی دلم نمی خواد با حضور بی بزار بهت بگم آقا فرهاد من نامزد دارم خیلی هم دوستش دارم دلم نمی خواد مزاحم زند»

 «موقع تو از دستش بدم

 نا باور نگاهم کرد دهانش از تعجب و تحیر باز  مانده بود و برای گفتن کلمه ای باز و بسته شد

 !!! «دروغه»

دی دلمو زیر پا برو فرهاد برو نمی خوام ببینمت برو که باهام بد کردی نامرد من دوست داشتم با تمام وجود اما، تو چیکار کر»

ندیدی به جرم . گذاشتی رفتی و ندیدی با رفتنت چی بهم گذشت رفتی و ندیدی وقتی شب ها از درد نداشتنت به خودم می پیچیدم

 .عاشقی از چشم پدرم افتادم ندیدی وقتی از همه جا رونده شدم وقتی به ته خط رسیدم یه تیغ شد راه نجاتم

پام ایستاد با بدخلقی هام خوب بود با سردی هام گرم رفتار کرد تا اینکه شد جزوی از ولی این وسط کسی بود که همه جوره 

 «رویاهام رو...احساساتمو...اعتمادمو...زندگیم حاال تو اومدی که چی بشه ها؟ توه لعنتی همه چیزمو ازم گرفتی

تمام وجود اما، تو چیکار کردی دلمو زیر پا برو فرهاد برو نمی خوام ببینمت برو که باهام بد کردی نامرد من دوست داشتم با -

ندیدی به جرم . گذاشتی رفتی و ندیدی با رفتنت چی بهم گذشت رفتی و ندیدی وقتی شب ها از درد نداشتنت به خودم می پیچیدم

 .عاشقی از چشم پدرم افتادم ندیدی وقتی از همه جا رونده شدم وقتی به ته خط رسیدم یه تیغ شد راه نجاتم

ن وسط کسی بود که همه جوره پام ایستاد با بدخلقی هام خوب بود با سردی هام گرم رفتار کرد تا اینکه شد جزوی از ولی ای

 رویاهام رو...احساساتمو...اعتمادمو...زندگیم حاال تو اومدی که چی بشه ها؟ توه لعنتی همه چیزمو ازم گرفتی

یل آن همه بی قراری هایم از چه بود دل لعنتی ام هنوز هم نمی خواهی پر شدم از درد و غصه های دیرنه ام حاال می فهمیدم دل

 !دست از سرش برداری هنوز هم با دانستن آن همه نامردی داری برایش می کوبی لعنت بر تو که هر چه می کشم از تو است

کر در یک جنگ شکست درست شبیه به فرمانده ای که با هزاران لش. فرهاد مستاصل عقب عقب  رفت و تکیه بر دیوار زد

 و به همان اندازه نا امید، نگاهش از چشمان خیس ام کنده شد و به آسمان چشم دوخت...خورده به همان اندازه درمانده

 .سیبک گلویش که باال و پایین شد چیزی میان دلم تکان خورد اما، سرسختانه جلوی اش ایستادم

 زارمین بار پر و خالی شد پر از بغض نجوا کرد و دل ام از بغض صدایش برای ه

شده بودی همه دنیام همه جا تو بودی تو خواب هام تو بیداری فقط ...وقتی رفتم تازه فهمیدم چه گنجی رو کنار خودم داشتم»

عکس چشمای معصوم تو بود گفتم درسم رو می خونم برمی گردم شده جونم رو بدم برای اثبات عشقم میدم ولی نرگس رو برمی 

 «گردونم

 خند تلخی زد در عین حیرت اشک از گوشه چشمانش سرازیر شد سرش را به سمت مخالف برگرداند و پر درد لب زدپوز



 «برو مزاحمت نمی شم ولی یه خواهش ازت دارم...من چقدر احمقم که فکر کردم هنوز برام موندی»

در حق ام تمام کرد مگر نه اینکه باید از  چرا خوشحال نبودم مگر نه اینکه او نامردی را. سیلی از اشک از چشمانم می جوشد

 .این آشفتگی اش خوشحال باشم چرا نبودم چرا حس می کردم کسی با بی رحمی تمام قلبم را می فشارد

فرهاد سر  چرخاند چشمانش قرمز و موهایش با آشفتگی روی شقیقه هایش ریخته بود و من برای بار هزارم دلم را از بی جنبه 

می دونم اون کاری که کردم جایی برای جبران نزاشته ولی تو رو به همون روزهای خوبمون قسم منو »م بازی اش لعنت کرد

 «ببخش 

 سرش را خم کرد و شانه های مردانه اش از اشک هایش لرزید و من نیز دلم  لرزید دلم طاقت نیاورد و سرم را برگرداندم

 «ره مواظب خودت باش عشق منخوشبخت شو نرگس بزار با دیدن خوشبختیت دلم آروم بگی»

از کنارم گذشت و من  بی تاب به قامت خمیده اش از پشت نگاه کردم قلبم هر لحظه فشرده می شد صدای هق هق هایم با هر 

قدمش بلند و بلند تر می شد وقتی از نگاهم محو  شد پاهایم تاب نیاورد و همان جا سقوط کردم گویی کسی با سیلی مرا از خواب 

باور نمی کردم فرهاد  بود درست در یک .گیج به روبرو نگاه  کردم  اشک هایم ناخوداگاه گونه هایم را تر  کردند.ردبیدار ک

 .میلیمتری من، خدای من آمده بود جبران کند

 ...آمده بود

 ...آمده بود

 .همانطور زیر لب جمله ام را تکرار می کردم و چشمانم از روبه رو کنده نمی شد

توانی در پاهایم حس نمی . اما، تا قبل از آنکه از جلوی چشمانم محو شود فکر می کردم باز هم خواب می بینم خنده آور بود

قلب ام دیوانه وار می کوبید دستم را مشت کردم و بر سینه ام  . کردم با تکیه بر دیوار  از جایم بلند شدم و قدمی جلو گذاشتم

 .گذاشتم

 .ز هم اینگونه برایش بی تابی می کنیآن همه نامردی بس ات نبود که هنو

تن بی جانم را تا نزدیکی های خانه رساندم بسان کسی بودم که از یک تصادف سخت جان سالم به در برده اما، تنش پر از 

 .خستگی و کوفتگی است

و گریه کنان بر گونه اش  با دیدن ام پا تند کرد. درب حیاط را که باز کردم با نگاه ترسیده و پر هراس مادر جان رو به رو شدم

 می زد

 «وای خدا مرگ ام بده چی شدی تو؟ کسی اذیتت کرده »

 لبخند تلخی زدم 

 «چیزی نیست خوردم زمین »

 مادر جان زیر بغلم را گرفت و کشان کشان تا میان خانه برد

 «بیا بشین اینجا یه چیزی بیارم بخوری. الهی مادرت بمیره»

 توده سنگین میان گلویم را پس بزنمدستش را محکم گرفتم سعی کردم 

 «نه مامان میل ندارم می خوام بخوابم به خواب احتیاج دارم»

 به اندازه تمام دنیا خسته بودم. مادر جان در سکوت نگاهم  کرد و من چشم دزدیدم

و نیش اشک در  بغض بر گلویم زخم زد. مات به دیوار روبه رویم نگاه کردم و صحنه های چند لحظه قبل برایم زنده  شد

 .چشمانم هویدا  شد

 ترانه ای که همیشه آقاجان برایم زمزمه می کرد را به یاد آوردم چقدر وصف حال امروز من بود

 آمدی جانم به قربانت ولی حاال چرا

 بی وفا، بی وفا حاال که من افتاده ام از پا چرا

 نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی

 ...حاال چرا سنگدل این زودتر می خواستی

با تمام وجود دلتنگی ام را زار زدم هاجر و مادر جان با شنیدن گریه هایم ترسان جلو آمدندبا دیدن حال و روزم . گریه امان نداد

 مات شدند

 مادر هراسان باالی سرم آمد و تن خسته ام را میان حصار دستانش  کشید

 «چی به سرت اومده؟.بهم بگو چی شده دخترکم»

 ان آغوشش فشردم و عطر مادرانه اش را با تمام وجود بلعیدمسرم را می

 «مامان چرا خدا منو نمی بینه .قد یه دنیا درد دارم چرا تا میام به خوشی هام برسم همه چیز نابود میشه. حالم خرابه»

 مادر جان بوسه ای بر سرم زد و دستانش را نوازشگر میان موهایم  برد

 «چی شده به خدا که دارم دق می کنمدردت به جونم به مادرت بگو »

از شدت گریه تقریبا از هوش رفتم با حس دستی البه الی موهایم چشم باز کردم و با نگاه مهربان و دلسوزانه سیروس رو به رو 

ویم بغ  کرده نگاهش کردم حس عذاب وجدان بیخ گل.من احمق لیاقت این مرد را نداشتم. برای لحظه ای از خودم متنفر شدم. شدم



 را  چسببد و اشک را در چشمانم میهمان کرد

 «شنیدم دخملمون بد اخالق شده»

تمام خاطرات رسوب شده در ذهن ام دوباره سر باز کرده بود . کاش پاک کنی داشتم و تمام گذشته ام را از ذهن ام پاک می کردم

 .و تمام وجودم را در خود فرو برده بود

در البه الی تمام این ها چنگک های عذاب وجدان . های خفته  میان دلم بیدار شده بودندپر شده بودم از حس نفرت و عشق حس 

 بیخ گلویم را چسبیده، و راه تنفس ام را بسته بود

 پر از عذاب نگاهم را سمت چشمان پر حس سیروس گرداندم

ا به سختی باال کشیدم صدایم از گریه کاش قدرت آن را داشتم تا فریاد بزنم مهربان نباش محبت نکن من الیق اش نیستم  خود ر

 های زیاد تو دماغی و گرفته بود 

 «کی اومدی؟»

 چشمانش پر از شک و تردید شد اخم میان صورت اش دوید 

 «مامانت زنگ زد گفت حالت خوب نیست، چرا گریه کردی؟»

انگشتش زیر چانه ام  نشست و سرم . دمتمام تن ام یخ زد به یک باره تمام وجودم خالی  شد هراسان نگاهم را به اطراف چرخان

 را به سمت خود متمایل  کرد

 «یه چیز تو نگاهت داره اذیت ام می کنه»

 نگاهش کردم گنگ

 «الدنگ! نگاهت شده درست شبیه روزهای بعد از رفتن اون پسره»

تاب . و تیز تر  شدسیروس نگاهش دقیق تر . ضربان قلب ام باال رفت پریدگی رنگ ام را به وصوح حس کردم. مات شدم

 .نگاهش را نیاوردم و از زیر نگاه موشکافانه اش نگاهم را فراری دادم

 !«حرف بی ربط نزن، اون گذشته قرار نیست تکرار بشه»

 صدای نیشخندش تنم را  لرزاند 

 «رو از خودت بیشتر می شناسم گفته بودم من تو»

 . گفت؛ سیروس تمام من را از بر بود راست می. نگاهم آرام آرام به نگاه پر سرزنشش گره خورد

 .«قراره اون کسی هم که  شریکمون بشه بیاد. با حسام قرار گذاشتیم بریم یه جا رو ببینیم»

 .همین روح بزرگ اش مرا شرمنده اش می کرد،  اینکه پی قضیه را نگرفت قدر دان نگاهش کردم

 «!چه خوب براتون دعا می کنم، ان شاهلل که کارتون می گیره»

 .سرش را تکان داد لبخندش به شدت تصنعی بود و این به شدت برایم آشکار بود

 «قول بده زود خوب بشی من به دیدن گریه هات عادت ندارم »

 .«گاهی گریه خوبه خالیت می کنه از حس های که ذره ذره نابودت می کنه»

 «شیدماگه قدرتش رو داشتم فکر و خاطرات اون لعنتی رو از ذهنت بیرون می ک»

ترس در . یک ثانیه گمان کردم فرهاد را دیده است . مبهوت شدم از غلظت کالمش، این روی جدی سیروس برایم تازگی داشت

 .بند بند وجودم رخنه کرد

 «تو چرا همش حرف گذشته ها رو پیش می کشی؟»

 یک تای ابرویش را باال  برد و صورتش را در میلیمتری صورت ام قرار داد

 .«م هیچی چیز به اندازه اون گذشته لعنتی اینطور بهمت نمی ریزهچون می دون»

 .نفس ام را حبس کردم؛ نگاهم را از چشمان برنده اش گرفتم

 !«می شه انقدر اون گذشته به قول خودت لعنتی رو به رخ ام نکشی»

 نگاهش باز مهربان شد .لحن ام پر از التماس های خفته بود به طوری که لبخند کنج لب هایش می نشست و عقب کشید 

 .«خاطرت عزیزه خیلی بیشتر از اونی که فکرش رو بکنی هیچی ازت نمی خوام جز یه چیز. ببخشید، نمی خوام اذیتت کنم»

 منتظر نگاهش کردم

 !«سایه نحس اون گذشته رو از زندگیمون بردار! فراموشش کن»

انست این خواستن اش یعنی همه چیز، بغض ام را به سختی سیروس نمی د.قفل کردم و از تمامی حس ها به یک باره خالی شدم

 قورت دادم نگاه مستاصل ام را خیره به چشمانش دوختم

 «مطمئن باش گذشته من لطمه ای به زندگیمون نمی زنه»

 .لبخند زد؛ لبخندی پر از خستگی و حسرت

 !«به زندگیم لطمه زده، تو هنوز هم نمی دونی که زندگی من تویی»

برای اولین . نگاه پوشیده از حسرتش در نگاه مات و شرمنده ام قفل شد. اقعی الل شدم، کلمات میان ذهن ام گم شدندبه معنای و

 .تن ام را جلو کشیدم و خودم را در آغوشش انداختم. بار دلم طعم شیرین پر حس آغوشش را خواست



خوبی حس کردم طولی نکشید که میان بازوان کمی از حرکت ام شوک زده  شد این را از مکث کردن و حبس شدن نفسش به 

شاید چون می دانستم در .  سرش میان موهایم فرو رفت و عمیق بو کشید  آغوشش پر از حس امنیت بود. مردانه اش حبس  شدم

 . گزندی به من نمی رسد  این مکان هیچ

 .سرم را بلند کردم و در جنگل آرام نگاهش خیره شدم

گذشته برگرده باز هم نمی تونه من و تو رو از هم جدا کنه، من شاید دلبسته اون گذشته باشم اما،  می دونی حتی اگه اون عشق»

 «دلکندن از این همه عشقی که تو به پام ریختی کار سختیه من هیچوقت این عشق رو به ازای عشق پوچ دیروز رها نمی کنم

 دنگاهش پر از برق شادی شد چهره اش به لبخند پر مهر مزین گردی

تو بخوای  هم من نمی زارم بری، تو جات همین جاست بیخ گوش من، تو آغوش من قلم می کنم اون دستی رو که تو رو از من »

 «بگیره

 .چیزی میان دلم تکان می خورد اما، توجه نکردم به رویش لبخند زدم و از آغوشش جدا شدم

 «کی قراره برین واسه کار های شرکت؟»

 خش  انداخت صدای پوزخندش بر افکارم

 !«فکر نکن نفهمیدم بحث رو پیچوندی»

 کالفه سرم را تکان دادم و عاصی نگاهش کردم. بزاق دهانم را به سختی قورت دادم

 «امروز تو چته؟ همش بحث گذشته ها رو راه انداختی، تیکه میندازی»

 گوشه لب هایش را با شصت پاک کرد و خیره خیره به مردمک هایم لب زد

همی حواسم به تو هست، خواسم جمع زندگیمه، وقتی پاتو تو زندگی من گذاشتی نمی تونی به همین راحتی ازش می خوام بف»

 .«بیرون بری

 کالفه شقیقه ام را فشار دادم تمام سیستم های عصبی ام در آن زمان بهم ریخته بودند

 «کسی قرار نیست بره»

 ده اش غرید به یک باره از جا بلند شد و از میان دندان های قفل ش

 «پس چرا نگات پر از غمه، این حسرت  نگات چی داره می گه؟»

دیدن فرهاد را به کل فراموش کردمم و فقط مات حرکات آشفته سیروس . ناباور نگاهش کردم، لب هایم کمی از هم فاصله گرفتند

 شدم

 !«گرفته بود همینداری بی منطق می شی سیروس، اصال می فهمی چی داری می گی من امروز یه کم دلم »

 پوزخندش پر از تمسخر بود و نگاهش می گفت که باور نکرده است

 «فکر کردی من حالیم نیست، کودنم هیچی نمی فهمم! دل گرفتگی همین»

 به اندازه کافی امروز کشیده بودم دیگر یارای ان بحث و جدال ها را نداشتم. عاصی از جا بلند شدم

 !«نمی فهممت سیروس»

 .آنقدر که مرا هم درگیر چاشنی  اش کرد خندید، تلخ

 !«اگه می فهمیدی که وضع من این نبود»

 نگاهش دلگیر بود هاله ای از اشک چشمانش را پوشانده بود . جلو رفتم و صورتش را در میان دستان ظریف ام گرفتم

 «اونقدر کثیف نیستم که اون همه عشق رو نادیده بگیرم بزارم برم، من همیشه بیخ گوشتم»

 دستش را میان دستان ام قرار گرفت چشمانش بین اعضای صورتم در گردش بود بی قرار نگاهم می کرد 

 «قول می دی؟»

چشمانم را باز و بسته کردم و برای آنکه خیالش را هم راحت کنم لبخند زدم اما خدا می دانست برخالف چهره خونسرد و آرامم 

 :سرش را به پیشانی ام  چسباند و نجواکنان گفت. وب نگاهش خاموش شدآش. چه جنگ و ولوله ای میان دلم برپا بود

 «می دونی خیلی دوست دارم»

 زدم   همانگونه پچ

 «می دونم»

 چشمانش را بست و پر حس لب زد

 «با دنیا عوضت نمی کنم»

ها می دوید تا شاید آن اطراف  ناخواسته نگاه ام میان خیابان. هفته های پر از آشوب و پریشانی. دوهفته از آن ماجرا گذشته بود

حال روحی ام به . از آمدن فرهاد به هیچ کس چیزی نگفتم حتی به فاطمه.  باشد اما، بعد از آن روز دیگر خبری از فرهاد نشد

شدت متزلزل بود با تمام توانی که در خود داشتم سعی می کردم خود ام را خوب جلوه دهم اما، وقتی تنها می شدم من بودم و 

تصیمی گرفتم با فرزانه درباره اش حرف بزنم بعد از پوشیدن لباس هایم از خانه . ت مشت خاطراتی که به ذهنم روانه می شدمش

کرایه ماشین را حساب کردم و مقابل . تاکسی جلوی پایم ترمزکرد و سوار شدم. از مادرجان و هاجر خداخافظی کردم. خارج شدم

ریه هایم آزاد کردم و به سمت ساختمان به راه افتادم منشی مطب که دختر به شدت بامزه  ساختمان مطب قرار گرفتم نفسم را از



 :و ریزه میزه ای بود با دیدن ام برخاست و با لبخند گفت

 «خانم جاللی خیلی وقته ندیدمتون»

 لبخندی به رویش زدم 

 «درگیر بودم نشد سر بزنم خانم دکتر هستن»

 ه سمت اتاق راهنمایی ام کردسرش را تکان داد و با مهربانی ب

 «بله اتفاقا امروز سرشون خلوته کسی توی اتاق نیست خوشحال میشن بفهمن شما اوندین بفرمایین تو»

 فرزانه با دیدن لبخند جذابی زد. و سمت اتاق رفتم بعد از زدن چند ضربه وارد اتاق شدم. تشکری کردم

 !«به به ببین کی اومده»

 .چند ماه از آشناییمان می گذشت؟ یادم نمی آید اما، گویی سالیان سال است می شناسمش لبخند محوی به رویش زدم،

 «سالم ببخشید این چند وقت یکم ذهن ام درگیر بود نتونستم بیام سر بزنم»

 ابرو های خوش حالتش به سمت باال برد 

 !«خیر باشه»

خیر یا شرش را نمی دانم اما ،  با آمدنش موجی از . کردمروی کاناپه همیشگی جای گرفتم نفس  مضطربم را از ریه هایم خارج 

 .احساسات ضد و نقیض در میان وجودم غلیان پیدا کرده است

 !«برگشته»

 نیشخند تلخی زدم و به دیوار روبه رویم خیره شدم. کمی اخم کرد و نگاهش گنگ شد

 «تم رو رها کردمسبب خوشی ها و ناخوشی هام، همون که نیمه راه به بدترین شکل ممکن دس»

 حاال او هم نگاهش شگفت زده  شد ثانیه ای بعد متفکر و جدی نگاهم کرد 

 «کجا دیدیش؟»

نگاه . بعد از کمی فکر یادم آمد میان کوچه همان جایی که همیشه از یکدیگر جدا می شدیم. کمی فکر کردم، کجا بود یادم نمی آمد

 خیره و ماتم را باال  آوردم

 ...«نگاهش...صدام زد...یرونتوی کوچه، اومدم ب»

 صدای پر از آرامش فرزانه به سکوت دعوتم کرد

 «آروم باش عزیزم از اولش توضیح بده...چرا انقدر مضطربی»

 .میان عقل و دلم جدال بزرگی برپا بود. سردر گم بودم.گیج بودم گویی در بیابان برهوت گم شده بودم

دلم گواهی یه چیز می داد ولی نمی . ولی در عین حال پر از هراس چند روزی بود حس خاصی داشتم یک آرامش عجیب»

وجودم رخ  حس کردم با شنیدن صداش زلزله بزرگی تو...صدام کرد... دونستم چیه تا اون روز که برای هوا خوری رفتم بیرون

 داد دل لعنتیم هنوز با دیدنش بازیش می گیره

 ...«گفت دوستم داره...گفت برگشته جبران کنه

 ای ضجه هایم اتاق را پر کرد و برای بار هزارم از ضعف ام بیزار  شدمصد

نمی تونی اون پسر رو فراموش کنی چون عاشقشی، هیچ وقت هم نمی تونی  عشق یک بار تو وجود آدم شکل می گیره، تو»

 .«باهاش بجنگی چون جزویی از وجودت شده

 تمام وجودم این حقیقت های تلخ و گس را فریاد می زد

 .ک هایم را از صورت ام پاک کردماش

عذاب وجدان می گیرم وقتی تو چشمای سیروس نگاه می کنم اما، نمیتونم بهش . چیکار کنم، نمی خوام سیروس رو از دست بدم»

 «عشق بدم

 .چهره اش زیادی آرام بود شخصیتی که در کنارش من را نیز به آرامش دعوت می کرد

 .«کار هرکسی نیست درکت می کنم فراموش کردن عشق اول»

 گیج و مبهوت به اطراف چرخیدم. کالفه از جای بلند شدم

تو مغزم پر از فکر های .همش حس می کنم یه چیزی گم کردم.وجودم داره باال می آد درست مثل جون دادن  یه چیزی تو»

 « تو قلبم آشوبه.جورواجوره

 «.تو چرا اسمی از این پسره نمی بری من اسمش رو هم نمی دونم»

 سرم را تکان دادم « اسمش؟»مکث کردم نگاه گنگ ام را باال  بردم و به چشمانش چشم دوختم آرام زیر لب زمزمه کردم

 ...«اسمش فر»

 منشی بانمک و دوست داشتنی با لبخند روی لبانش اجازه ورود گرفت. با زدن ضربه درب اتاق کلمه ام نیمه کاره رها شد

 !«خانم دکتر برادرتون اومدند»

 با شنیدن این خبر چشمانش برق زد و با هیجان بلند  شد. نگاهم سمت فرزانه برگشت

 !«بفرستش تو»



 .کنجکاو نگاهش کردم عالقه اش به برادرش به شدت هویدا بود

 تقه ای به درخورد و کسی داخل شد 

 «اجازه ورود می دین خانم دکتر؟»

تمام حس هایم از کار  افتادند و فقط آن صدا در . بم باال و باالتر  رفتضربان قل. همه در یک آن  ایستادند...زمان...دقیقه ها

گویی در آن ثانیه مردم خون در رگ . آرام سرم را باال گرفتم تا صاحب صدای زیادی آشنا را بحویم.گوش هایم زنگ می زد 

دم این دیگر خارج از تحملم بود فرهاد هایم منجمد  شد با نگاه شگفت زده و ناباور به نگاه به نگاه معتجب و ماتش مبهوت مان

قلب ام . به سختی از آن نگاه دل کندم. باور نمی کردم خدایا قرار است زندگی ام را به کجا بکشانی. آشنای غریبه ام برادر فرزانه

 :فرزانه بی خبر از همه جا با صدایی که هیجان و خوشحالی در آن موج می زد گفت. همچنان می کوبید

 !«حالم کردی اومدیچقدر خوش »

سنگینی نگاهش را حس می کردم اما، چقدر سخت می شد ندید و خود را به نشنیدن زد آن هم از کسی که زمانی در کنارش 

حاال آن روز های آشنا را باید هیچ بپنداری و به خود بقبوالنی آن غریبه زیادی . بهترین روزهای عمرت را سپری می کردی

 لبخند لرزانی زدم . ام به سختی از حنجره ام ببرون آمد صدای! آشنا را نمی شناسی

 «بهت سر می زنم...بعدا...فرزانه جان من»

همچنان گرمای نگاهش بر رویم سنگینی می کرد و من مصرانه و با نایده اش  می گرفتم ضربان قلبم و چشمانم دلتنگی را فریاد 

م کرد و روی صورت ام دقیق  شد نمی دانم در چهره ام چه دید که فرزانه نگاه. می زند فقط به فرزانه خیره نگاه می کردم

 نگران سمتم آمد

 «عزیزم چرا رنگت پریده، بمون تا بگم برات یه چیز بیارن بخوری»

مطمئن بودم اگر دقیقه ای دیگر زیر نگاه . نه باید دور می شدم، نفس کشیدن در این فضا برایم به شدت سخت و طاقت فرسا بود

دست هایم به شدت می لرزید به طوری که فرزانه نگران و دلواپس دستان یخ زده ام را در . اد بمانم جان خواهم دادسنگین فره

 .بر گرفت

 «داری پس میفتی. تو چرا انقدر یخی دختر»

دنبال کیفم  کالفه چشم  بستم و به. کم مانده بود همان جا بنشینم و های های گریه کنم جهنم که می گفتند همان لحظه ی من بود

 سرم را  چرخاندم که با صدای فرهاد قلبم مچاله شد

 .«فکر کنم بد موقع مزاحم شدم من می رم بیرون»

 فرزانه متعجب برگشت

 «وا کجا بمون االن باهم می ریم نرگس هم می رسونیم»

عمیق  افتاده  و برای نجات  حس کسی را داشتم که در یک رودخانه. لب گزیدم تا حجم سنگین چنبره زده در گلویم سرباز نکند

دست فرزانه را فشردم و با لحن توأم با التماس . خودش دست و پا می زند غافل از آن که هر دقیقه به غرق شدن نزدیک می شد

 نالیدم

 «بزار من برم نمی تونم بمونم خواهش می کنم»

 .همچنان فرهاد سنگین نگاهم می کرد و. فرزانه گنگ نگاهم کرد

با خروج از . و بی نگاه به هردویشان از اتاق نفرین شده خارج شدم. و کیف دستی ام را از روی میز چنگ زدم معطل نکردم 

با . قطرات اشک میان صورت ام دوید. ساختمان هوای تازه را با تمام وجود میان وجودم کشیدم اما، نفس هایم سنگین تر می شد

 .تلخی نگاه از ساختمان گرفتم

عابرینی که از کنارم . داشتنم را نداشت دستانم را به دیوار تکیه دادم و قدم های آرامم بر زمین کشیده می شدندپاهایم قدرت نگه 

می گذشتند با تعجب و گاهاً با ترحم به من چشم می دوختند اما، هیچ یک از این آدم ها نمی دانند چه در میان دل دردمندم می 

چرا تا می آمدم به یک چیز دل خوش باشم همه چیز به . زیبایش را به رویم باز کندچرا زندگی هچوقت قرار نبود طلوع . گذرد

خودم را میان پارک کشاندم و سر . در قلب ام جنگ بزرگی در حال وقوع بود جنگ بین عشق و نفرت. یک باره بهم می خورد

لوی چشمانم نقش بست پارکی پر از تمام خاطرات روزهای با فرهاد بودن چون صفحه سینما ج. نیمکت سبز رنگ سقوط کردم

نگاهم خیره دختر پسری  ماند که روی آن نیمکت عاشقانه خرج می . خاطرات شیرین نیمکتی پر از عاشقانه های ریز و درشت

شدم یک بازیچه، . چه شد که به اینجا رسیدم. کردند و ستاره های پر نور عشق  میان چشمانشان هم از همان جا می توانستم ببینم

با قساوت تمام احساسات پاک ام . غرورم را شکست و رفت. پایش ریختم و او ندید سیله دست کسی که خرواری از عشق را بهو

وای بر من که هنوز هم بی نفس می شدم وقتی در . حاال که داشتم کمی روی پا می ایستادم باز برگشته بود. را ریر پا له کرد

من چقدر احمق بودم  با حسرت از دختر و پسر . احساسم در او تنیده شده بود. بود هنوز هم دلم گیرش. کنارم حسش می کردم

 .فریاد هایی که اگر سر باز می کردند دنیایی را به آتش می کشید. بند بند وجودم پر از فریاد های خفته بود. چشم  گرفتم

 . همان جا بر روزگار بدم گریه کردم

 

 نباشی میمیرم ته خطه گفتم نرو بسه جدایی سخته اگه یه روز



 تو سرت گرم بود نمیدیدی اشکامو نفهمیدی هیچ وقت بغضه تو صدامو

 

 چرا برگشتی من که دلم سنگ شده نمیخوام ببینمت هر چند دلم تنگ شده

 واسه تو و چشمات عطر خوبه موهات گرمیه دستات حسه خوب حرفات

 

 نامرد مگه من چیکار کردم اینجوری بد کردی باهام نامرد

 امرد مگه من چی کم گذاشتم که فروختی منو به یه نامردن

 

 نامرد مگه من چیکار کردم اینجوری بد کردی باهام نامرد

 نامرد مگه من چی کم گذاشتم که فروختی منو به یه نامرد

 

 زندگیم خوب بود کنار تو زود بود واسه رفتنه تو از کنار من زود بود

 و همونی که منو پیرم کرد تو اونیزود بود که داغون شم تو اوجه جوونی ت

 

 برگشتی تا که چی شه هیچی مثله قبل نمیشه نگو فقط یه فرصت خودت میدونی نمیشه

 نه دیگه تو همونی نه من دیگه همونم که قول دادی و قول دادم کنار تو می مونم

 

 نامرد مگه من چیکار کردم اینجوری بد کردی باهام نامرد

 م که فروختی منو به یه نامردنامرد مگه من چی کم گذاشت

 

 نامرد مگه من چیکار کردم اینجوری بد کردی باهام نامرد

 نامرد مگه من چی کم گذاشتم که فروختی منو به یه نامرد

 (حبیبی_آرمین)

 

** 

روزهایی که به تندی اما، تلخ می . روزهای پر از بغض و حسرت روزهای پر از درد برگشته بود. روز ها سپری می شد

مادر جان و   .اتفاقات اخیر به شدت عصبی ام کرده بود به طوری که چند بار موجب بحث و جدال منو سیروس شده بود. شتگذ

و همه . و از همه بدتر دیگر با فرزانه قطع رابطه کرده بودم. فاطمه با قهر از خانه مان رفته بود. هاجر را عاصی کرده بودم

 !این ها فقط به یک دلیل بود، فرهاد

 .با ضربه در از فکر بیرون آمدم

 !«بفرما»

 :سیروس از الی در سرش را بیرون آورد و با شیطنت گفت

 «اجازه می دین شاهزاده خانم»

 .بر خالف ولوله درونی ام لبخند به لب راندم

 «از کی واسه ورودت اجازه می گیری؟»

 لبخند بی جانی زدم با دلخوری لب زد

 «از وقتی باهام غریبگی می کنی»

و من چقدر پست بودم و . پیچک های عذاب وجدان به دورم پیچیدند و باال و بالتر آمدند آنقدر که تمام من را در احاطه گرفت

 .چقدر ناالیق

مردی که اینطور عاشقانه پای کسی که چون سنگ سرد بود . من سزاوار سیروس نبودم این را در این مدت به شدت حس کردم

و من چقدر احمق هستم که با وجود همچین مردی باز هم در تب و تاب گذشته می سوختم و . شتمانده بود ستایش کردن دا

 .خاکستر می شدم

 «تند رفتم منو ببخش! بابت اونروز متاسفم»

 عمیق نگاهم کرد و من چشم گرفتم

 «هنوز هم نمی خوای محل کارمونو ببینی»

ناید می گذاشتم سایه ی نحس گذشته ها زندگی ام را . بتی های من نبودبعد از چند روز از ته دل لبخند زدم، این مرد محق بی مح

 . بر هم زند

 «خیلی دوست دارم ببینم این چند وقته چه گلی به سر منو فاطمه زدید! البته»



 مردانه  خندید و نگاه گرم و پر مهرش را به چشمانم هدیه داد

 .«دلم برای لبخندت تنگ شده بود»

 را غم فرا گرفتلبخندم محو شد و جایش 

 «تو رو خدا سیروس وقتی اینطور باهام حرف می زنی بیشتر از خودم متنفر می شم، تو چطور می تونی انقدر خوب باشی؟»

 «در مقابل تو مگه می شه بد باشم»

 «کاش الیقش باشم»

 کند گویی بخواهد از طریق دست هایمان عشقش را به من تزریق .دستش روی دستم نشست و آرام فشار داد

می دونی که خیلی برام مهمی مراقب خودت باش نمی . هستی الیق بیشتر از این ها هستی، ارزشت برام بیشتر از این حرفاست»

 «خوام از دستت بدم

 .سرم را تکان دادم و متقابال دستش را فشردم

 :خندید و با چشمک شیطنت باری گفت

 «بدو آماده شو که قراره غافلگیر شی»

 ال بردم و دو طرف لب هایم را به سمت پایین منحنی کردمابروهایم را با

 «بی صبرانه منتظرم»

 سرش را کج کرد و با لبخند جذابش نجوا  کرد

 یک ُجرعه ِز جام تو

 تمامست تمام

 جز عشق تو َدر دلم

 کدامست کدام؟ 

 (موالنا) 

 تا آمدم جمله هایش را برای خود حالجی کنم فاصله ها را از بین برد

به دور از هیاهو و فارغ از هر کس . ن ها هم این خاصیت را داشتند؛  چند ماه که نه، چند سالی را به خواب می رفتندکاش انسا

 . و هرچیزی و من به شدت به این خواب احتیاج داشتم

تان باغ هاجر مشغول آب پاشی گل ها و درخ. خسته تر از همیشه روی صندلی گهواره ای که در ایوان خانه قرار داشت نشستم

مادر جان نیز طبق معمول . و هر ثانیه یکبار نگاه کوتاهی سمت من می انداخت و مرا به لبخند مهربانی دعوت می کرد. بود

یکی از همسایگانمان یاد گرفته « خانم مجد»روی تخت زیر بید نشسته بود؛ و با دقت گل دوزی جدیدی که به قول خودش از 

. یان فقط من بودم که بی حس و انگیزه فقط نظاره می کردم و حوصله هیچ کاری را نداشتمدر این م. بود، را انجام می داد

سیروس و حسام چند وقتی بود شرکت . اصرار های مادر جان را مبنی بر آنکه بیرون بروم و هوایی عوض کنم را نادیده گرفتم

البته شریک دیگری هم داشتند که . می کردند شرکت کوچکی و ترو تمیزی که به شدت ذوقش را. را راه اندازی کرده بودند

 .سیروس می گفت فعال افتخار دیدنش نصیبشان نشده بود و دورا دور حواسش به همه چیز بود

 .نگاهم سمت شمعدانی هایم می چرخد حتی دیگر حوصله آن ها را هم نداشتم

شلنگ آب را میان باغچه رها کرد و برای باز  هاجر. با صدای زنگ در در جا ماندم.نفس کالفه ای کشیدم و از جا بلند شدم

 .کردن در رفت

مادرجان با دیدن سیروس . سیروس با لبخند پر انرژی داخل شد دستی برایم تکان داد در جوابش به لبخند کوتاهی اکتفا کردم

 .شروع به قربان صدقه رفتن کرد

 .«بشین تا بگم نرگس برات چای بیاره. قربون قد و باالت پسرم، این چند وقت نیومدی دلم هواتو کرده بود»

 سیروس لبخند محجوبی زد 

 «شرمنده اگه کوتاهی کردم. می دونید که درگیر راست و ریس کردن کارهای شرکتیم»

 سمت آشپزخانه رفتم و با ریختن چند فنجان چای به سمتشان رفتم. مادر جان پر از لذت نگاه سیروس کرد

 «سالم خسته نباشی»

 ه سرتاسر از محبتش سر بلند کردسیروس با نگا

 «به روی ماهت شما رو دیدم خستگی از تنم رفت»

 کنارش  نشستم مادر جان خندید و شانه سیروس را فشرد. در جوابش لبخند زدم و فنجان را مقابلشان گذاشتم

 «امید وارم خوشبخت بشید. کسی مثل تو رو داره از بابت نرگس خیالم راحته، چون»

تازگی ها باز بنای . ری اش نم اشک چشمانش را گرفت اما، من خیالم بابت خودم و این دل لعنتی ام راحت نبودو با گوشه روس

 . ناسازگاری گذاشته بود و عجیب بی قراری می کرد

 .سیروس نگاه عمیقی به من مسکوت انداخت

 «چرا دمغی نرگس چیزی شده؟»



 .مادر جان بالفاصله بساط گالیه اش را پهن کرد

تو هم که نبودی فاطمه هم از دست اخالق خوش خانم از .  ما هم موندیم سیروس جان، چند وقته میشینه یه گوشه کز می کنهواال»

 .«هی بهش می گم از خونه برو بیرون یه هوایی به اون کلت بخوره بلکه حالت بهتر شه ولی اصال. این خونه فراری شده

 :موشکافانه ای سمتم انداخت و در جواب مادر جان گفتسیروس نگاه . کالفه شقیقه ام را فشار دادم

قراره نرگس رو هم . اشکال نداره زن عمو آخر این هفته شریکمون یه مهمونی باب معارفه ترتیب داده حسام و فاطمه ام هستن»

 «با خودم ببرم البته با اجازه شما و عمو جان

 :مادر جان لبخند زد و گفت 

 «دوست داری می تونی با خودت ببریش همسرشی، اختیاردارشی، هرجا»

 «اجازه شما به عنوان بزرگ تر ما واجبه زن عمو جان»

 مادر جان که گویی از داشتن همچین دامادی به خود می بالید چشمانش ستاره باران شد و لبخند پر شوقی زد

 !«الحق که خون جاللی ها تو رگاته پسر»

  

می . مفهوم نگاهش را  خواندم. شرمنده سر به زیر انداختم. از شکوه و دلخورینگاهی پر . نگاهش چفت چشمان فراری ام شد

حق هم داشت شاید . از فاصله ای که در این مدت بینمان افتاده بود. دانستم دلخوری اش از دوری کردن های من نشات می گیرد

 .ایستاد اما، سیروس مردانه. اگر من جای او بودم خیلی وقت پیش همه چیز را رها می کردم

 «حرف بزنیم؟»

 نگاهم را باال آوردم و به نگاه جدی و پر حرفش نگاه کردم

 .«بزنیم»

 «تو ماشین منتظرت می مونم»

 و او از جایش بلند مادر جان با دیدن او که برای رفتن آماده شد هول زده برخاست. سرم را تکان دادم

 «خاک بر سرم کجا پسرم تو که تازه رسیدی»

 :زد و گفتسیروس لبخندی 

 «به قول شما هوایی عوض کنه. با نرگس می ریم بیرون»

 .مادر جان کتفش را نوازش کرد

 .«ممنونم که حواست به نرگس هست. خدا حفظت کنه پسرم»

فضای میان ماشین به شدت بر قلبم سنگینی می کرد و موجب می شد نتوانم به درستی نفس بکشم ان هم وقتی سیروس آنطور 

نگاهم همه جا را می کاویید جز نگاهی که در میلیمتری ام با دقت تمام مرا . پر حرفش را از به من دوخته بودنگاه سنگین و 

 . رصد می کرد

من قراره تا کی . تا کی قراره به این رفتارت ادامه بدی؟ تا کی قراره ازم فرار کنی؟ تا کی می خوای فصله بگیری از من؟»

 ! دووم بیارم ها

 بدهکار تمام خوبی ها و مردانگی هایش. من تا قیامت به این مرد بدهکار بودم. یه خون زد و نگاهم را تر کردبغض به گلویم شب

 .بوی غم.  زنگ صدایش عجیب بوی رنگ روز های گذشته ام را داشت

هم  یه روزی هم نرگس عاشقت می شه یه روز. درست می شه. همیشه به خودم وعده سر خرمن می دم، می گم طاقت بیار»

 «میاد که تو به آرزوت برسی

 .با این جمله اش تیر خالص را در قلبم فرود آورد و من در جا تمام کردم 

نرگس بهم بگو تا کی قراره صبر کنم؟ تا کی دوری و سردی هات قراره . گفتم که بشنوی یکمم منو ببینی. نگفتم که گریه کنی»

 «ادامه پیدا کنه؟

 «من فقط احتیاج به زمان دارم»

نگران به دست مشت شده اش که محکم بر فرمان  .با صدای فریادش از جای پریدم برای یک ثانیه نفس در سینه ام حبس شد

آن طور .  مات و ترسیده به چشمان به خون نشسته اش خیره شدم. چشمه اشک هایم خشک شد. ماشین کوبیده بود نگاه کردم

 زجر کشیدنش زجرم می داد

نرگس ما قراره با . همش حرف از آینده. ن د لعنتی پس من چی؟ من هم آدمم من هم احساسات دارمهمش حرف از فرصت، زما»

 .«قراره بریم زیر یک سقف. هم زندگی کنیم

 .لب هایم را میان دهانم فرو  بردم تا هق هق هایم  را خفه کنم

 شد صدایش پر از بغض پنهان بود اما، غرور مردانه اش مانع از چکیدن قطرات اشک می

 «می دونی مشکل منو تو چیه؟»

 .از پس اشک ها خیره نگاه دلخورش شدم

 «هر دومون تو تب عشق کسی می سوزیم که نمی خوادمون»



 من با این مرد زیادی خوب . گویی تنم را میان آتش سهمگین انداختند

 .  چه کرده بودم

 .و نگاه به چشمان طوفان زده اش کردم. خجالت زده سر بلند کردم

ولی نمی شه . خیلی جنگیدم تا همونی بشم که تو می خوای که من می خوام. داری بد جای زندگی افتادی تو سرنوشتم حق»

 . «زندگی تموم قدرتش رو به کار گرفته که منو زمین بزنه

 با التماس به چشمان ناراحت و دلگیرش از پس اشک خیره شدم 

 «وام شکست بخورمتو نزار زمینم بزنه حتی اگه قراره بمیرم نمی خ»

 . نگاه خیره اش به من دوخته شده یود

 .نگاه شیشه ای و زاللش که عشق از آن چکه چکه می کرد

تا آخر عمر در کنارتم فقط تو هم راه بیا انقدر دوری . عشقت تو وجودم هک شده. هیچ وقت نمی تونی بفهمی چقدر دوست دارم»

 «منکن بزار عشقم رو  تو وجودت ذره ذره تزریق کن

اشک هایم را پاک کردم و از چشمان .در سکوت خیره بهم ماندیم  و در این میان اشک هایمان بود که با یکدیگر حرف می زد

شرم کردم از آن همه تواضع، از آن همه خوبی که در میان این مرد فرشته صفت . تلخ لبخند زدم.زالل پر از حسش چشم گرفتم

 .نهادینه شده بود

اون .من مخروبه ای ام که واسه ساخته شدن به یک دست قدرتمند محتاجم. زندگی کردن.واسه ایستادن. رممن بهت احتیاج دا»

 .«تویی سیروس شک نکن

 . سرم را  چرخاندم و به نگاه آرامش که روی من ساکن بود خیره نگاه کردم

با لحن توام با غمش که دلم را  و. و به کوچه عریض پیش چشمانش دوخت  نفس آه مانندش را بیرون داد. نگاهش را گرفت

 مچاله می کرد لب  زد

می ترسم نرگس، از .چیزی داره بهم اخطار می ده این دل المصب بی قراره نرگس یه. یه چیزی همش توی ذهنم وول می خوره»

 «اینکه نداشته باشمت واهمه دارم

کرور زیر پایم ریخته می شد، کاش دستی بیاید و مرا با این همه عشق و عالقه خالصانه که کرور . من با این مرد چه کرده بودم

 . از این کابوس وهم انگیز نجات دهد

آن وقت من بودم و یک ذهن . کاش قدرتی بود تا می توانستم ذهن ام را بیرون بکشم و تمام خاطرات گذشته را شست و شو دهم

 .خالی از هر چیزی

مه به خاطر وجود توه خیلی باید نمک نشناس باشم اون همه فداکاری رو اگه هستم اگه نفس می کشم همه و ه. من بهت مدیونم»

 «نادیده بگیرم

 و تاب  خورد از این همه غم نهفته میان ان چشم ها تلخ، گس و قلب من  پیچ. لبخند زد

یز می من ازت یه چ. من واسه خاطر دلم موندم، واسه خاطر عشقم پس نیازی نیست خودت رو پیش من مستحق بدونی. نباش»

 .«خوام اونم اینکه نصف اونقدری که دوست دارم دوستم داشته باشی

 .قطرات عرق از شقیقه ام راه گرفت و می خواستم تمام حس های لعنتی ام را یک جا باال بیاورم. شرم کردم

اما . گرددگاه سرنوشت عجیب بازی اش می گیرد گویی کودکی خردسالی است که برای تخلیه انرژی اش دنبال همبازی می 

 .عجیب تر آنکه همیشه اوست که برنده بازی می شود

. جلوی آینه ایستادم نمی دانستم چرا اما، یک چیزی در وجودم مرا وادار می کرد تا بهترین ها را برای میهمانی شب انتخاب کنم

 .یک وسواس خاص، یک بی قراری عجیب و کاش خدا بخیر بگذراند

لب هایم را با رژ . به آمدن سیروس چیزی نمانده بود. ختم که ساعت پنج عصر را نشان می دادنگاه به ساعت دیواری اتاق اندا

هاجر با دیدن ام لبخند پر . صورتی مزین کردم و روسری فیروزه ای ام را بر سر انداختم راضی از ظاهرم از اتاق خارج شدم

 ی به لب راندمتحسینی زد و زیر لب چیزی خواند و به دورم فوت کرد از کارش لبخند

 !«هزار ماشاهللا چشمم کف پاتون خانم چی شدین»

 «اغراق نکن هاجر »

 «اغراق نیست خانم امشب ستاره مجلس شمایین»

نگاهش سمت من منعطف شد با دیدنم برق . نیم نگاهی به هاجر انداخت. مادر جان با شنیدن صدایمان از آشپزخانه بیرون آمد

 .اشک در چشمانش هویدا شد

 «ان شاهللا رخت عروسیتو ببینم مادر.قربونت برم مثل ماه شدی الهی»

چه عطری داشت بوی تن . با تمام وجود عطر وجودش را به مشام کشیدم. جلو رفتم و تنش را میان آغوش کشیدم. لبخند زدم

 .مادر بوی بهشت می دهد

 «برام دعا کن مامان این روز ها به دعاهات احتیاج دارم»

 مهرش را میان موهایم فرو برد مادر جان دست پر 



 «اول نمازم و آخر نمازم ورد زبونم نرگسه»

 سرم را برداشتم و در سیاهی چشمانش نگاه کردم 

 «به نظرت درست میشه»

 «اون باالیی کارش خیلی درسته حواسش بهت هست. هیچوقت از  درگاه خدا نا امید نشو»

 .بوسه باران کردم دستان زبر زحمت کشش را باال  آوردم و. دلگرم شدم

 .مادر جان به تندی دستش را کشید

می خوای بری مهمونی خوب نیست با چشماس سرخ و متورم اونجا . انقدرم اشک نریز خوبیت نداره. این چه کاریه مادر»

 «بری

 :هاجر جلو آمد و با صدای بغض آلود گفت. اشک هایم را پاک کرد و بر پیشانیم بوسه کاشت

 . «که همش فیلم هندش شد»

 به رویش خندیدم و او نیز جوابم را مهربانانه تر داد

 «آقا سیروس دم در منتظرتونه»

سیروس میان ماشین به انتظارم نشسته بود با . از هردویشان خداحافظی کردم. سرم را تکان دادم و کیف ام را از زمین برداشتم

 دیدن ام از ماشین پیاده شد و با لبخند سرتاپایم را نگاه کرد

 !«چه خوشگل شدی امشب»

 .خجالت زده لب گزیدم سیروس پر از لذت لبخند زد. گونه هایم از فرط شرم آتشین شدند

 «آخ که چقدر عاشق خجالت کشیدناتم»

 برای انکه از دست جمله های پر از شراره های شرمش فرار کنم لبخند هولی زدم. مردک قصد ذوب کردنم را داشت

 «.می گم بریم دیگه دیر شد»

 .ابرو هایش را باال  برد و با شیطنت سر تکان داد

 .«بفرمایید خانم فراری»

سرم را  چرخاندم و نگاه خیره اش را . و سیروس نیز سوار شد سنگینی نگاهش رویم  نشست. بی هیچ حرفی سوار ماشین شدم

 غافلگیر کردم

 .«ی کردیهم پام شدی دنیاتو با دنیام یک.ممنون که همرام شدی.ممنون که اومدی»

استارت  زد و با لبخند عظیم گوشه لب هایش . مهربان تر  شد و او نگاهش گرم تر و. لبخند آرام آرام روی لب هایم جا خوش کرد

مادرم را نداشتم درست وقتی که  حس هیجان داشتم تا به حال به میهمانی، آن هم بدون حضور پدر و. ماشین را به حرکت درآورد

نیم ساعت بعد درست جلوی یک خانه نوساز ویالیی با درب آهنی بزرگ نگه . قطه شهر برگزار شده بودمیهمانی در بهترین ن

 . داشتیم

 .نگاهی به سیروس انداختم او هم کم از من نداشت با تعجب به خانه نگاه می کرد

مین جا بمون تا من ماشین رو یه جا ه. پسر عجب جاییه ال کردار شبیه قصر می مونه بپر پایین خانم خانما ببینیم اینجا چه خبره»

 «پارک کنم

 سرم را تکان دادم و از ماشین پیاده شدم

 «پس زود بیا»

حس هیجان و اضطرابم بیشتر و بیشتر شده بود و من ساده لوحانه همه را به پای . نگاهم خیره ابهت ساختمان روبه رویم ماند

 .سمت خانه به راه افتادیمبا آمدن سیروس هر دو به . شرکت در میهمانی می دانستم

 .سیروس با فشردن زنگ نگاه کوتاهی سمت من انداخت

 «ظاهرم چطوره؟»

کت شلوار نقره ای رنگ با پیراهن مشکی پوشیده بود در . موهایش را به سمت باال شانه کرده بود. نگاهی به سرتا پایش انداختم

 .کل به جرعت می توانستم اعتراف کنم جذاب شده بود

 .«یعالی شد»

 !!!«نه به اندازه شما»

سیروس درب را باز کرد و دستش را پشت من قرار  داد و مرا به . صدای باز شدن در حواسمان را به مهمانی معطوف کرد

 .سمت ساختمان هدایت کرد

 .نگاهم میان حیاط خانه  چرخید به وضوح از دیدن همچین حیاط دلباز و زیبایی به وجد آمدم

 !«چه زیبا»

 :تم را گرفت و در جوابم گفتسیروس دس

 .«به نظر بچه مایه داره چون سهام دار اصلیمون هم همین آقا فرهاده»

تمام تنم از . دمای بدن ام پایین آمد. همه ی عالیم حیاتی ام در یک ثانیه از کار افتادند.میخکوب در جای ام ماندم مات می شدم



 سیروس نگران سمت ام برگشت. وار می کوبیدفقط در این میان قلبم دیوانه . شنیدن نامش  لرزید

 «نرگس خوبی چرا انقدر دستات یخه؟»

حاال دیگر این هوا، این حیاط و این خانه . دلم فریاد می خواست خوب نبودم کاش می توانستم به خانه بازگردم میان کنج اتاقم 

 برایم ترسناک جلوه می کردند

 !«چیزی نیست»

 . نم ریختسیروس نگاه نگرانش را در چشما

 «مطمئنی؟»

 «اهوم»

 . بعد از مکث کوتاهی نگاهش را گرفت

با اینکه مطمئن نیستم فرهادی که سیروس می .  ضربان قلبم کند تر و کند تر می شد. با هر قدمی که به خانه نزدیک می شدیم

با ترس قدمی عقب گذاشتم . ستادیموقتی جلوی درب ورودی ای. گوید همان فرهاد گذشته ام باشد اما قلبم عجیب بی قرار می تپید

رویم را بر گرداندم می خواستم هرچه سریع تر از آن جا دور شوم که با . نه نمی توانستم من مرد دیدن قاتل احساساتم نبودم

 .صدای سیروس در میان صدای آشنایش در هم آمیخت

 «به به اقای جاللی قدم رنجه کردین بفرمایین داخل»

 .گشاد شده بود نفس هایم تند تند از ریه هایم بیرون می جهید چشمانم تا حد االمکان

 سیروس دست روی شانه ام قرار داد

 «عزیزم؟»

جرعت برگشتن نداشتم من از این مرد فراری بودم ولی باز سد راهم قرار  گرفته بود خدایا . نه نمی توانستم خدایا من نمی توانم

 قرار بود چه چیز را به من ثابت کنی؟

 «ی افتاده چرا خانم برگشتند؟اتفاق»

 خدایا اگر همین حاال مرگم را بخواهم می دهی؟

 .پر از ترس سر بر گرداندم نگاه مات و خیره اش تنم را  لرزاند

 .سیروس بی خبر از این وضعیت جهنم گون لبخند پهنی به لب راند

 «فرهاد جان چیزی نیست شما نگران نباش» 

 .و به سختی لبخند  زد. ز من گرفتفرهاد نگاه حیرانش را به سختی ا

 .«بفرمایید تو»

مات از کار . سیروس کنار  ایستاد من نیز با تابعیت از  ایستادم گنگ بودم. سخت نفس می کشیدم.  زیر نگاه سنگینش جان دادم

 سرنوشت چرا از بین این همه آدم او باید شریک کاری سیروس باشد

 «چرا ایستادین بفرمایین تو لطفا»

 سیروس خنده مردانه ای کرد. کمی صدایش می لرزید. ش آخ که صدای لعنتی اش هنوز هم تپش قلبم را باال می بردصدای

 «اول شما بفرمایین آقا فرهاد ما راهو بلد نیستیم»

رت حرف نگاهش برایم ناخوانا بود این حس. غم نگاهش را نمی فهمیدم. ناخواسته نگاهم باال رفت و در نگاه غم زده اش نشست

به . نگاه ماتش از روی چشمانم به روی دستان قفل شدیمان ایستاد. دستم میان دستان سیروس اسیر شد. پنهان نگاهش از چه بود

و این میان قلب ام بنای رسوایی ام را . عینه دیدم که نگاهش ویران شد اشک حلقه زده میان چشمانش به شدت برایم مشهود بود

 :ا رو به من گفتسیروس بی خبر از حال م. داشت

 «عزیزم بیا چرا ایستادی؟»

سیروس همچنان منتظر نگاهم می کرد به سختی بغض سنگینم را قورت دادم . نگاه سرگردانم بین فرهاد و سیروس در نوسان بود

 :و با صدای تحلیل رفته ای جواب دادم

 «ببخش حواسم نبود بریم»

 :سیروس لبخندی به رویم زد و رو به فرهاد گفت

 «ها اومدن؟ بچه»

 فرهاد اینک نگاهش را به زیر انداخته بود 

 آره خیلی وقته منتظرن از این طرف»

از .  جلو تر از ما به راه افتاد و من و سیروس نیز پشت سرش به راه افتادیم. صدایش بغض داشت یا من اینچنین گمان می کردم

چوبی زیبایی تزیین شده بود پایین رفتیم حاال دیگر تعداد زیادی راهرو باریکی عبور کردیم و از پله های مرمر که با نرده های 

به سختی بزاق دهانم را .  با احساس حضورمان نگاه ها همه سمت ما برگشتند. از میهمانان در تیر راس نگاهمان قرار گرفتند

گشت اخم بزرگی روی زیر چشمی نگاهم سمت فرهاد بر. قورت دادم قطع به یقین امشب من در این مکان جان خواهم داد

صورتش جا خوش کرده بود و متفکر و مغموم سر به زیر کنارمان قدم برمی داشت و هرزگاهی سوال های سیروس را یک خط 



 .در میان جواب می داد

برای بار هزارم از خودم و احساسم بیزار . چرا با آن همه سختی هام و نامردی هایش هنوز هم قلب ام بی تاب حضورش بود

چه چیزی مرا ان زمان وادار کرد که ان کار را انجام دهم اما، گویی تمام زجه و ناله هایم به یک باره  می فهمم و نمی دانم شدم ن

 بازوی سیروس را گرفتم و  لبخند ملیحی زدم. نیرویی شدند و بر مغزم فرمان دادند

 .«عزیزم خیلی خسته ام میشه زودتر بشینیم»

گویی با این  سیروس که. خم می کرد اما، مصرانه و با همان لبخند به سیروس چشم دوخته بودمسنگینی نگاهش عجیب کمرم را 

 کارم دنیا را به پایش ریخته بودم لبخند دندان نمایی  زد 

 «چشم عشقم تو برو پیش حسام و فاطمه من هم االن میام»

وجدان هم نمی گذاشت دست از چزاندن فرهاد نمی دانم آن همه عشوه و شیطنت  از کجا به من تزریق شده بود حتی عذاب 

 بردارم 

 .«می خوام که با خودت باشم»

نفس در سینه ام حبس شد صدای لرزان و تحلیل رفته فرهاد . سیروس مرا سمت خود کشاند و دستش را به دورم حصار کشید

 نفسم را برید

 .«ایی کنیدمن برم به چند نفر دیگه از مهمانان سر بزنم خواهشا از خودتون پذیر»

 .خیره به جای خالی اش بغض کردم.در  یک چشم بر هم زدن از جلوی چشممان محو شد

 .هرچه به گذشته ها فکر می کردم بیشتر از همیشه دلگیر  می شدم

 با صدای سیروس نگاهم از آن نقطه کنده می شد

 «نرگس؟»

 ...من.من به این مرد تا آخر عمر مدیون بودم. ودممن به این مرد بد کرده ب. نگاهم را  چرخاندم و به سیروس نگاه کردم

 .و من چقدر بیزار بود از مِن شخصیتم

 .کردم که لبخند مهربانی زد  نمی دانم چقدر با ان حالت بهش خیره نگاه 

 «نمی خوای بری کنارش.فاطمه اونور داره نگات می کنه»

 جان کندم و به سختی نگاهم را به آن طرف چرخاندم

او هم اشک ریخت به ثانیه نکشید که تنم در میان آغوش گرمش فشره . ه دلواپس خواهرم اشک هایم بی تاب  چکیدبا دیدن نگا

سیروس مشکوک نگاهمان  کرد . فاطمه می فهمید این کسی که االن در اغوشش فشرده می شد کم از یک جنازه نداشت.شد

 .نگاهش قفل قطره چکیده از اشکم ماند و اخم  کرد

 .«کنم یک هفته ندیدن اختیاج به اشک ریزون داشته باشهفکر نمی »

 :فاطمه بر خالف نگاه نگرانش خنده تصنعی کرد و رو به سیروس گفت

 «چیه حسودیت شده نرگس منو بیشتر از تو دوست داره؟»

 سیروس خنده بلندی سر داد

 .«مواظب باش از حسادت توی چاه نندازمت»

 . فاطمه پشت چشمی نازک کرد

 !«دهزاده نش»

 پر از تعصب برادرانه آرام لب زد . دلواپسی در چشمان او هم موج می زد هراس و . با صدای حسام نگاهمان سمت او چرخید

 «خوبی؟»

نفس های پر درد ام را از پس سینه . باید فهمیده باشند من پوست کلفت تر از انی هستم که از پا بیفتم. لبخند محوی به رویش زدم

 .خارج کردم

 دست روی شانه حسام گذاشت سیروس

 «بیا داداش که من از پس زبون خانمت بر نمیام»

. من اما، جسمم در میان آن ها بود و روحم میان این جمع در پی او می چرخید. فاطمه نگاه چپ چپ اش را روانه سیروس کرد

 .با گرمای دستی نگاهم سمت دست گره خورده ام با سیروس غلتید

 «چرا پریشونی نرگس؟»

 .نگاه مات و بی حسم را باال آوردم و به نگاه نگرانش دوختم فاطمه دستش را دور شانه ام  پیچید و مرا سمت خود  کشید

 .«می خوای بریم بیرون یکم قدم بزنیم»

 .حسام با دلواپسی برادرانه ای خیره ام  شد

 .«فکر خوبیه یکم رنگت پریده بهتره با فاطمه برین بیرون یکم هوا بخورید»

 :یروس دستم را فشرد و با لحن نگرانش گفتس

 «عزیزم اگه حالت خوب نیست می تونیم بریم هوم؟»



 .به سختی لبخندی به رویش زدم. در میان شرمندگی و عذاب وجدان جان کندم

 .«احتیاجی نیست می رم بیرون یکم هوا بهم بخوره اینجا یکم خفه است»

. زیر نگاه نگران حسام و سیروس از میان جمعیت رد شدیم. را بد می کرد و چقدر این روز ها بوی تعفن دروغ هایم حالم

فاطمه که متوجه حالم شده . از حالت ام بیشتر عصبی شدم از اینکه کنترلی بر چشمانم نداشتم. چشمانم اطراف را می کاوید مدام 

 :بود گفت

 «شهبه خودت بیا نرگس چرا انقدر بی قراری می کنی می خوای سیروس متوجه ب»

 اشک میان چشمان ام حلقه بست پر از استیصال به چشمانش نگاه دوختم

من دیگه از خودمم بریدم منو ببین حالم داره از خودم بهم می خوره طرف همه احساساتمو زیر پاهاش له کرد و رفت ولی باز »

 .«دلم داره له له می زنه واسه نگاهش

 .شد اخم از میان صورتش پر  کشید و دلسوزی جانشینش

 ...«ولی نرگس سیروس. تا دیروز نمی تونستم دردت رو بفهمم اما، االن می دونم چی می کشی»

همین داره منو می کشه فاطمه، عذاب وجدان درست بیخ گلمو چسبیده ول نمی کنه من الیق سیروس نیستم »به میان حرفش آمدم

 .«من الیق عشقش نیستم

 .خفته ی دلم را بیرون دهم صدای بلند موسیقی می گذاشت تا هق هق های

 «داری با خودت چیکار می کنی؟»

 :میان هق هق های جانسوزم به سختی لب زدم

 .«این دلمه که داره نابودم می کنه. من نه»

پشتم را نوازش کرد و در میان گوش ام زمزمه آرام باش . میان آغوش خواهرانه اش پناه  گرفتم و با تمام وجود دردم را زار زدم

 .دسر دا

نگاهم خیره گل های یاس  بود اما . کمی که آرام شدم هر دو میان باغ زیبای حیاط پا گذاشتیم هوا را با تمام وجود به مشام کشیدم

 .فکرم به گذشته ها فاطمه شانه ام را  فشرد

 .«تنهات میذارم میدونم بهش احتیاج داری»

 .بدون آنکه نگاه خیره ام کنده شود آرام لب  زدم

 .«به خاطر بودنتممنونم »

 .چند بار روی شانه ام  زد و آرام قدم هایش دور شد

 . فقط خدا می دانست چقدر از درون متالشی و نابودم. نگاهم به سختی از یاس ها کنده  شد و به آسمان دوخته شد

نمی خوام . م ریشه کن کنیه جوری این عشق کوفتی رو از دل. می دونم از اون باال همه چیز رو می بینی یه فکری به حالم کن»

دارم عذاب می کشم کمکم کن بتونم فراموش . نمی خوام سیروس رو از دست بدم. با این حماقتم چوب حراج بزنم به زندگیم

 .«کمکم کن بتونم سیروس رو جایگزین کنم به خدا که حقش نیست.کنم

 .وحشت زده نگاهم را به اطراف  گرداندم. دمبا صدای خش خش از جا  پریدم هراسان به عقب برگشتم اما، هیچ کس را ندی

 «کسی اونجاست؟»

کمی ترسیدم به سمت خانه قدم برداشتم که . هیچ صدای جز صدای موسیقی که از داخل به بیرون درز پیدا می کرد شنیده نمی شد

 .با شنیدن نامم درجا  ایستادم

 «نرگس؟»

 ضربان قلبم روی هزار  رفت و تمام بدنم چون یخ سرد و منجمد شد. ندچسبانده ا گویی با ماده چسبنده ای پاهایم را روی زمین

 «در کنارش خوشبختی؟»

 .بغض با تمام قدرت بر گلویم چنگ زد و را تنفسم را قطع کرد

 «می دونم ازم متنفری ولی به خدا قسم قصد ندارم مزاحم زندگیت بشم در حد یه درد و دل بمون»

نش آسان باشد اما، دچار شدنش چون بیماری ای می ماند که سلول به سلول بدنت را در خود آخ فرهاد کاش بدانی عشق شاید گفت

 . حل می کند رها شدن از این بیماری فقط در حالت مرگ می ماند

وقتی رو به رویم قرار گرفت قطرات . قبل از حضورش عطر لعنتی اش زیر مشامم  پیچید و قلبم را بیقرار تر از بیقرارها کرد

 ایم تسلیم وار خود را فرو ریختنداشک ه

آخ نرگس چه سخت بود وقتی با یکی دیگه ...اخ که امشب شب مرگ منه. گریه نکن که بیشتر از قبل از خودم متنفر می شم»

آخ که چه سخت گذشت وقتی فهمیدن اون غریبه الیقتش از منه احمق .دیدمت و به خودم اعتراف کردم که چقدر بهم میاین

 «بیشتره

 چهره خسته و زارش را پشت پلک هایم پنهان کردو نم را با درد بستم وچشما

 «انقدر ازم بیزار شدی که نمی تونی تو صورتم نگاه کنی؟»

این فرهاد با فرهاد گذشته ام از زمین تا آسمان فاصله داشت فرهاد گذشته ام پر بود از غرور . صدایش پر از درد و پشیمانی بود



 ...ولی

 نگاه به چشمان غم زده اش دوختم. ا باز کردمآرام پلک هایم ر

 .غم نگاهش دلم را مچاله کرد 

 .«خودت باعثش شدی»

سیبیک گلوی اش که باال پایین  شد فهمیدم او هم از حجم بغض . چشمانش را بست.جان کندم تا همین جمله کوتاه را بیان کردم  

 .نمی تواند نفس بکشد

 .درد  نالید سرش را پایین انداخت در میان هزاران

 .»  دارم تو آتیش نداشتنت می سوزم همین تاوان بزرگیه برای شکستن احساست»

 .  تصویر غم نگاهش در پس اشک هایم تار  شد

 «ازت یه خواهش دارم؟»

 .چشمانش بی قرار بین چشمان سیل زده ام به گردش درآمد

 .«جونمم بخوای تقدیم می کنم»

 ب زدمو به همان تلخی ل. خنده تلخی کردم

 .«ازم دور باش نمی خوام با حضورت سیروس رو از دست بدم»

اما، خود می دانستم بیش تر به خاطر این دل . حق داشت من هم انتظار ان زبان تند و تیز را از خودم  نداشتم. مات نگاهم کرد

 .به آرامی از جلوی چشمان ماتم زده اش کنار رفتم. لعنتی ام خواهان ندیدنش بودم

گیج و مات از میان جمعیت گذشتم و خود را به . گودال خالی بود وچی می کردم گویی به جای دل در میان سینه اماحساس پ

و سیروس مهربان مرا به آغوشش کشاند و با لحن نگرانش آرام نجوا . فاطمه نگران چشم به من دوخت. سیروس و فاطمه رساندم

 .کرد

 .«حالت بهتره عزیزم»

 .پر  شدم از عذاب لبخند زوری به لب نشاندم. من به این مرد مدیون بودم. وختمنگاه به جنگل نگاهش د

 «نگران نباش یکم فشارم افتاده خوب می شم»

 .بوسه پر مهرش را روی سرم کاشت پر از عذاب چشمانم به نگاه متاثر فاطمه  افتاد. شانه ام را در برگرفت

 ...چشمانم را برداشتم اما، کاش نمی دیدم

. نگاهش سرشار از غم و حسرت بود. ر حالی که تکیه اش را به دیوار داده بود با حالت خاصی به ما خیره نگاه می کردفرهاد د

نفس در سینه ام حبس شد با دیدن این صحنه من نیز . باور انکه ان قطرات زالل از چشمان کسی چون فرهاد بچکد سخت بود

 .سیروس مخفی کردمبغض کردم و برای ندیدنش سرم را در میان سینه 

 .سیروس مرا از آغوشش جدا کرد و نگاه نگرانش را میان صورتم  تاباند

 .«می رم خداحافظی کنم همین جا بمون تا برگردم»

کمی خیره نگاهم کرد و در آخر راهش را به . حس می کردم تمام لغات ذهن ام را گم کرده ام بی هیچ حرفی زل نگاهش کردم

 .گاهم شده بود  کشیدسوی آنجایی که ممنوعه ن

 «باهاش حرف زدی درسته؟»

 .نگاه سرگردانم را به فاطمه  دوختم

  «تو یه نقطه ای زندگی رسیدم که فقط مرگ می تونه حالمو خوب کنه»

 چشمان مات ام را باال  آوردم و به چشمان غم بارش دوختم

 «ذاشت و رهات کرد؟برای کی داری خودتو نابود می کنی؟ اونی که یه روز روی احساست پا گ»

 .به سختی در مقابل بغض ام مقابله کردم

 .«تو سرم می ره ولی تو قلبم نه»

 .و از پس اشک نگاهش کردم. با مشت به سینه ام کوبیدم

 .«این لعنتی حرف حالیش نمیشه»

شک بارم سمت اش  با آمدن حسام نگاه ا. او هم می دانست فراموش کردن سخت ترین کار دنیاست.چشمانش را بست و لب گزید

 .چرخید

 «شاید اگه فرهاد رو نمی شناختم فکر می کردم تو دچار سوءتفاهم شدی این مردی که من امشب دیدم بدجوری پشیمونه»

 .پوزخند گوشه لبم نشست و آرام آرام تنم از خشمی بزرگ پر  شد

اون مرد یه متجاوزه کی گفته تجاوز .ی سازهپشیمون شدن اون احساست مرده ام رو بهم برنمی گردونه رویاهای ویرونم رو نم»

 .«یعنی لکه دار کردن عفت یه دختر به نظر من همین که احساسات یه دختر رو از بین ببری بزرگ ترین تجاوز انجام دادی

 .حسام جلو آمد و با لبخند برادرانه اش دلگرمم کرد

دا رو شکر که خدا مردی مثل سیروس رو سرراهت قرار خ. می دونم خواهری دردایی که اون روزها کشیدی رو به عینه دیدم»



 .«داده تو الیق بهترین هایی

من فقط الیق مرگ . آرام کلمه الیق را به زبان آوردم. لبخند تلخی  زدم نگاهم روی سیروس که به طرف ما می آمد قفل ماند

 من تا قیامت مدیونش بودم. من سزوار مردی چون سیروس نبودم .بودم

 !«ممبهتری خان»

 .از فکر خارج شدم سیروس همچنان نگران یود لبخند خسته ای  زدم

 «خوبم میشه منو از این جا ببری؟»

 .«آره حتما رنگ به روت نمونده بپوش ببرمت درمانگاه از اون ورم برت می گردونم خونه»

دوش سیروس از خانه بیرون آمدم با سنگینی نگاه خاص میان ان محیط را نادیده گرفتم و دوشا. از حسام اینا خداحافظی کردیم

 .استشمام هوای تازه کمی  حالم خوب شد

 :سیروس درب ماشین را برایم باز  کرد و با لحن همیشگی اش گفت

 «بشین عزیزم به نظر فشارت افتاده می ریم بیمارستان یه سرم بزنی خوب می شی»

 !«چیممنون سیروس به خاطر همه . نه الزم نیست برم خونه خوب می شم»

 :لبخند روی صورتش  نشست صورتم را  بوسید و با مهربانی گفت

 .«ممنون از تو خانمی با عشقت از هر چیزی بی نیازم کردی»

 .پر  شدم از عذاب وجدان. گویی خار بزرگی در میان قلبم فرو بردند

 .آخ که این مرد روی مردانگی را کم کرده بود

 ...اگر بداند که من هنوز هم به

یک هفته . کجایی بیا پایین بدجور به دست نوازشت احتیاج دارم امشب خودت را به قرض بده حرف ها دارم برای گفتنآخ خدا 

 .هنوز هم در میان شوک دیدن فرهاد آن هم به عنوان شریک کاری سیروس فرو رفته بودم. از آن میهمانی نفرین شده می گذشت

همان جا کنارش نشست در حالی که مچ پایش را ماساژ می داد آقاجان را مادر جان فنجان چای را مقابل آقاجان گذاشت و 

 .مخاطب قرار داد

می گم حاجی این ماه دست مزد هاجر رو زود تر بده بنده خدا خواهرزادش تو شهرستان مریض احواله غیر . امون از این درد»

 .«گههمه امیدش همین یه دونه خالست شوهرش دستش تن.از هاجر هم کسی رو نداره

 .آقاجان کمی از چای را میان نعلبکی ریخت و آن را جلوب دهانش برد

 . «بهش بگو تا آخر این هفته صبر کنه. خودمم تو فکرش بودم»

 .چایی میان نعلبکی را سر کشید و نگاهش سمت من برگشت

 «اره جلو درو همسایه خوبیت ند. تو هم به سیروس بگو یه وقت بزارن یه شب بیان وقت عقد و عروسی رو تعیین کنیم»

نه من هنوز از هوای گذشته بیرون نیامده بودم نمی توانستم به درستی با سیروس ارتباط . حیرت زده چشم با آقاجانم دوختم

 .برقرار کنم

 .«آقاجون فکر نمی کنید کمی زوده»

 :مادر جان بالفاصله در جوابم گفت

 حق با آقاجونته مادر شما خیلی وقته»

ابطه هستین صحیح نیست  بهتره هرچی سریع تر بساط عروسی رو مهیا کنیم اینطور منو آقاجونت هم راحت با سیروس تو ر

 .«تریم

 .  مستاصل به هر دو خیره شدم. نگاه موشکافانه ی آقاجان مانع از مخالفت های بیش از حدم شد

 . باید با خود سیروس در میان می گذاشتم

 .ضعیفی ساخت بود خدیا خودت نیز شاهدی عشق از من آدم

 «چیزی شده به ما نمی گی باباجان؟»

 .گیج سر بلند کردم و به آقاجان خیره  شدم

 «اتفاقی افتاده با سیروس حرفتون شده؟! چند روزه می بینم تو خودتی»

 .ت شدو آقاجان نگاهش سخ.مادر جان با نگرانی خیره ام شد. بغض بزرگی گلویم را  خراشید و نیش اشک چشمانم را تر کرد

 .«بیا تو اتاق باهم حرف بزنیم»

 :آقاجان از جا بلند  شد به اتاقش رفت متردد به مادرجان نگاه کردم پلک هایش را بست و با لبخند دلگرم کننده اش گفت

بهش بگو چی رنجت می ده مطمئن باش هیچکسی غیر از پدرت نمی تونه راهنمای تو . آقاجونت صالحتو می خواد دخترم»

 .«باشه

 ...اما، اگر آقاجان می فهمید من هنوز هم. حق با مادر جان بود. اهم به در اتاق آقاجان خیره  ماندنگ

 .وای زندگی ام  لجنزار  شده بود و من روز به روز بیشتر در این لجنزار فرو می رفتم

 :آقاجان نگاه جدی اش را به من دوخت. عاقبت درب اتاق را به آرامی باز می کردم



 «ها برای گفتن داریم مگه نه؟نه؟خیلی حرف »

 سرم را به زیر انداختم

 .«آقاجون من شرایط زندگی با سیروس رو ندارم من هنوز هم نتونستم به چشم یک شوهر به سیروس نگاه کنم»

 از اخم آقاجان هول کردم. اخم روی پیشانی اش را چین  انداخت

 «چی باعث شده نتونی با همسرت ارتباط برقرار کنی؟»

 .دهانم را به سختی قورت دادم و ترسم را پس زدمآب 

 ...«آقاجون حق بدین به من وقتی عالقه ای وسط»

 .صدای پر از خشم آقاجان نفسم را بند  آورد

 «نکنه هنوز هم به اون پسر آشغال فکر می کنی؟! عالقه»

آقاجان گشاد شده بودند به نگاه پر خشمش با چشمانی که از رعب فریاد .  ترس میان رگ هایم رسوخ کرد و تمام تنم را لرزاند

 .زل زدم

فکر کردی زندگی بچه بازیه ها؟ تو چته نرگس چی از این زندگی می خوای؟کجای زندگی واست کم گذاشتیم؟سیروس کجا خطا »

 ..«کردکه هنوز نتونسته خودشو تو دلت جا کنه؟

 !«آقاجون»

 اشک هایم طغیان کنان روی گونه های یخ زده ام می ریخت.پیچیدصدای فریاد توام با بغضم در میان فضای بسته ی اتاق  

من فقط یک کم درک شدن می خوام آره درسته سیروس برای من برای این دل کرم خورده . من هیچی از زندگی نمی خوام»

صبر کنید به  خیلی زیادیه اونقدرکه هر بار با دیدن چشمای پر از عشقش از خودم،از وجودم متنفر می شم اگه االن می گم

 «خداوندی خدا فقط به خاطر همین مرده که مردونگیش زبون زده خاص و عامه

 .قدمی جلو  آمد و با نگاه گیرایش مرا نیز به آرامش دعوت کرد. نگاه آقاجان آرام شد

 «چی داری به روز خودت می آری؟»

 پوزخند تلخم روی لبم نقش انداخت

 !«این سوال رو خیلی ها ازم پرسیدن»

من، مادرت، سیروس  د بفهم واسم عذابه وقتی می بینم پاره تنم این طور داره جلو چشمام پر پر .ه خاطر اینکه همه نگرانتیمب»

 «می شه

 .قدم های باقی مانده را پر  کردم و خودم را میان حصار پر از امنیت آقاجانم زندانی کردم

 «بخواه نرگس روی خوش زندگی رو ببینه این روز ها محتاج دعاتونم آقاجون برام دعا کن از خدات»

 .«اون باالیی می دونه داره چیکار می کنی همه چیزو بسپار دست خودش»

آن روز برای انتخاب واحد های دانشگاهی در میان حیاط به انتظار سیروس نشسته . و من آن لحظه از ته دل به خدا توکل کردم

عده ایشان دل خسته از آغوش درختان . به نارنجی و زرد مبدل کرده بودند برگ های درختان رنگ دانه های سبز خود را. بودم

نفس عمیقی کشیدم و به آسمان که تکه های ابر . دلکندن و به زمین افتاده اند شاید آن ها هم تاب زندگی در این دنیا را نداشته اند

 .مادر جان سر از درب خانه بیرون می آوردشاید خبر از باران داشت با صدای در . در بطنش پیدار گشته بود چشم دوختم

 «نرگس مادر گمون کنم سیروس باشه تعارف کن بیاد باال چایی چیزی بخوره»

 :لبخندی به رویش پاشیدم و در همان حال که برای باز کردن در می رفتم گفتم

 .«چشم مامان جون نمی ذارم داماد جانت پذیرایی نشده پا از این در بیرون بزاره»

 :ا باز کردم که چشمانم قفل سبزی پر از حس سیروس شد با لبخند پر محبتی گفتدرب ر

 «به به نرگس خاتون احوال شما بانو»

 .«سالم خوبی مامان می گه بیا تو یه چیزی بخور بعد بریم دانشگاه»

 «نمی تونم فرهاد تو ماشبن منتظره اگه می شه زودی حاضر شو که کلی کار داریم»

گیج و مبهوت به سیروس زل  زدم سیروس بی خبر از حالم گونه ام را نوازش  کرد و با . د از لبانم پر  کشیددر یک ثانیه لبخن

 .صدای زمزمه معنایش لب  زد

 «قراره واسه بستن قرار داد بریم چند تا شرکت »

 .جان  کندم تا لبخند روی لب هایم بیاید با صدای تحلیل رفته ام  نالیدم

 .«گیرم می رم تو برو من ماشین می»

د نشد دیگه اونقدر احمق نیستم بزارم  هلک و هلک از این سر شهر تا اونور شهر رو تنهایی بری در صورتی که خودم ماشین »

 .«زیر پامه

درست شبیه کسی بودم که قرار بود زنده . بر خالف ولوله ی درونی ام برگشتم تا آماده شوم. می دانستم حرفش یک کالم است

 .لخ برودزنده به مس

از روبرو شدن با فرهاد واهمه داشتم از آنکه نتوانم خودم را کنترل کنم و همه ی . پاهایم بی وزن روی زمین کشیده می شدند



 .اسرار دلم بر مال شود

 .با صدای مادر جان از جا می پرم

 .«حواست کجاست مادر؟ یک ساعته دارم صدات می کنم»

 .ن کندن از میان لب هایم خارج  شدکالفه نگاهش کردم و جمله هایم با جا

 .«متاسفم نشنیدم»

 «سیروس نیومد داخل چرا؟»

 .نگاه مسخ و گیجم را باال  آوردم و با همان حال بد لب  زدم

 .«گفت شریکش تو ماشین منتظره»

 :مادر جان به طرف درب حیاط دوید و همانطور که چادر رنگی گل دارش را سر می کرد گفت

 .«تا دم در اومده خشک و خالی که نمی شه برهدیگه بدتر مهمون »

 . نفس هایم تند  شد و گلویم به خس خس افتاد.  همان جا تمام شدم

 .نمی فهمم خدا حکمتت را نمی فهمم

 .پاهایم دیگر یارا نکرد و همان جا روی زمین نشستم

 .با صدای هاجر از رفتن مادرجان چشم گرفتم و نگاه گیج ام را سمتش چرخاندم

 «نم چرا اینجا نشستی؟خا»

 .کاش برود. کاش قبول نکند. بی جواب چشم گرفتم و با نگرانی به درب خیره ماندم

 .هاجر کنارم نشست نگران دست روی پیشانی ام گذاشت

 «خوبی نرگس جان چت شده چرا اینجا نشستی دخترم کی بود زنگ زد»

 :شده بود گفتم عاصی و کالفه نگاهش کردم و با صدایی که غم در میانش مخلوط

 «چیزی نیست هاجر دست از سرم بردار»

حق داشت در این چند سال هیچ گاه با او چنین برخوردی نداشتم نادم از برخورد زننده ام دست . از واکنش تند و تیزم جا  خورد

 هایش را گرفتم و با بغض درونی ام نگاهش کردم

 «م کن هاجرمن این روز ها حالم اصال خوب نیست درک. ببخشید خوب»

 .لبخند محزونی  زد و سرم را در آغوش کشید

خانم جان من که کسی رو . قربونت برم من فقط نگرانتم به خدا وقتی این طور تو خودتی انگار کسی چنگ می ندازه به قلبم»

 «ندارم شما ها همه کس و کار منید به خدا وقتی یکی از شما خار به پاش بره من میمیرم

با این کارم سریع دستش را کشید و تنم را بیشتر در . دستش را گرفتم و بوسیدم . ین قلب رئوف و مهربان هاجرشرمنده شدم از ا

 آغوشش فشرد

با آمدن مادر جان به تندی از جا پریدم  مادر جان در حالی که لبخند عریضی بر لب داشت جلو آمد قلب بی قرارم در آن زمان به 

 ن نگاهمان کرد و لبخندش عمیق تر شدمادر جا. تندی یک طوفان  می زد

 «هزار ماشاهلل عجب جوون برازنده ای خدا به خانوادش ببخشه یکم برام آشناست اما نمی دونم کجا دیدمش»

اگر مادر جان می فهمید این جوان برازنده . صدای همهمه ی خاطره ها بر ذهنم طبل می زدند. صدای ناله های قلبم را  شنیدم

 .که قلب تنها دخترکش را به زوال کشید باز هم این گونه از جوان مردی اش تعریف می کردآشنا همانی بود 

 .«سیروس گفت ماشین رو پارک کنند میان تو»

 .با شنیدن این حرف کم مانده بود به زمین بیفتم که هاجر بالفاصله نگهم داشت

 !«وای خدا مرگم بده»

 .مادر جان به تندی جلو آمد و دستم را گرفت

 «ی شدی نرگس چرا رنگت پریده مادر؟چ»

 دستم را باال  آوردم تا از خوب بودن حالم خیالشان را راحت کنم اما با شنیدن صدایشش همه ی توانم در هم شکست

 .«سالم عرض شد»

باور  .دقایقی که عجیب برایم سنگین و نفس گیر بود. دقیقه ای از حضور لعنتی اش آن هم درست زیر سقف خانه یمان می گذشت

مادر جان هر با با دیدن  . نمی کردم آنقدر نزدیکم شده است آن هم درست در شعاع چند سانتی متری من درست در خانه یمان

با صدای سیروس که بنای رفتن به سر داد از فکر بیرون . رفتار های فرهاد زیر لب هزار ماشاء هللا هایش را ردیف می کرد

در ماشین در حد االمکان سعی ام را کردم تا با آن عسلی ها ی شیرین . ز خانه خارج شدمآمدم و حاضر و آمده پشت سرشان ا

 :سیروس از آیینه جلو نگاهم کرد و گفت.  گذشته چشم در چشم نشوم و توجهی به احساسات خانه خراب کنم نکنم

 .«عزیزم  کارت تا کی طول می کشه می خوای از اون ور بیام سراغت»

 «م بر می گردم تو به کارت برس فکر کنم فاطمه هم بیاد برگشتنی با هم میایماحتیاجی نیست خود»

 آخ که گفتن ان حرف ها آن هم زیر نگاه سنگین او همه توانم را گرفت 



 «خیلی خوب پس مواظب خودت باشی خانومم اون اطراف کمی خیابون ها شلوغه»

به نیم رخش گذرا نگاهی انداختم اخم چین انداخته روی پیشانی   .مشت شدن دست های فرهاد در تیر راس نگاهم قرار گرفته بود

 . اش می فهماند که چه زجری را دارد تحمل می کند

جلوی ورودی دانشگاه از آن ها خداحافظی کردم و تازه فهمیدم که چقدر در فضای ماشین نفس کشیدن  . بقیه راه به سکوت گذشت

راه انتشاراتی را . هنوز تا شروع کالس ها وقت بود. در میان محوطه قدم می زدندتعداد اندکی دختر و پسر . دشوار بوده است

در پیش گرفتم آنقدر در فکر فرو رفته بودم که نفهمیدم کی به درب انشاراتی رسیده ام و چند دقیقه به در خیره زل زده ام با 

 . ضربه دختری که هنگاه خارج شدن به شانه ام وارد کرد به خود آمدم

 .«شرمنده عزیزم عجله داشتم ندیدمت وای»

و  لبخند خسته ای زدم و به دختر ریز جسه روبرویم نگاه کردم   مژه های بلند و پرپشت  ابروهای هاللی و لب های کوچک

خاص ترین اعضای صورتش چشمای آبی رنگش زیر آن مژه های سیاه بود . غنچه ای اش از او دختر زیبایی ساخته بود

 م عمیق تر شدناخواسته لبخند

 .«دشمنت عزیزم مشکلی نیست برو به کارت برس»

 :لبخند دوستانه ای زد و گونه ام را بوسید همانطور که دستش را برای دست دادن جلو داد گفت

 ...!«پریچهر»

 الحق که نامش به سیمای زیبایش می آمد دستش را به گرمی فشردم

 «منم نرگس از آشنایی باهات خوشبختم عزیزم»

 .ه خندید و دندان های صدفی و سپیدش را به نمایش گذاشتکوتا

 «؟...همچنین من دوست خوبم از قرار تو هم ترم اولی درسته»

 .«درسته تازه اومدم انتخاب واحد»

 نگاهش سمت ساعتش  چرخید و چشمانش گرد ماند

 «خاک به سرم االن کیانوش منو می کشه»

 .ار کردنگاهش را به من دوخت و نگاه کنجکاوم را شک

 «نامزدمه امید وارم باز ببینمت »

وارد انتشارت که شدم فاطمه را دیدم که سر میان . به سمت انتشاراتی برگشتم و وارد شدم. عقب عقب رفت و از نگاهم دور  شد

ریبا فضای انتشاراتی تق. نفس عمیقی کشیدم و به سویش حرکت کردم. برگه فرو برده بود و گاهی به دور چیزی خط می کشید

 .شلوغ شده بود از میان چند دانشجو گذشتم تا توانستم خود را به فاطمه برسانم

 .«سالم چقدر شلوغه اینجا»

 سرش را باال گرفت و با دیدنم چشم غره ای رفت

 «علیک سالم می ذاشتی فردا می اومدی»

 .«فرهاد و سیروس اومدن خونه»

 .نگاهم کرد همان طور برگه در دست با چشمان از حدقه درآمده زل

 پوزخندی زدم و برگه را از دستش گرفتم

 .«این روزگار عجیب قصد داره زمینم بزنه ولی نمی دونه من از اون پوست کلفتام»

 .طفلک خواهرکم با چشمانی که لبریز از حس نگرانی های ریز و درشت گفت

 «بمیرم برات این روز ها چی می کشی؟»

 .«رو با خودش سوزوندهیه مشت خاطرات لعنتی که عجیب مغزم »

 .نگاهم را به برگه در دستم دوختم و بی حواس لب زدم

 .«واسه منم همینا رو بردار»

چند دقیقه بعد به همراه فاطمه از . نمی دانم سرش را تکان داد یا نه بی نگاه سمتش به طرف صندلی آبی رنگ گوشه سالن رفتم

 . دانشگاه خارج شدیم

روز ها همراه فاطمه دانشگاه می رفتیم و بر می گشتیم از آن روز دیگر برخوردی با فرهاد  .روز ها به تندی سپری می شد

عاصی از شیطنت های پریچهر و فاطمه راهم را گرفتم و به طرف . نداشتم و این کمی برای دل افسار گسیخته ام بهترین بود

 .لبخند پلیدی روی لب هایم نشست .درب خروجی به راه افتادم صدای کفش هایشان نشان از دویدنشان می داد

 . برخورد بعدی ما با پریچهر در کالس بیان معماری اتفاق افتاد درست یک ماه قبل دوان دوان محوطه دانشگاه را طی کردیم

 .«بدو فاطمه نیم ساعته کالس شروع شده»

 .فاطمه نفس نفس زنان خود را به من رساند

 «نم.تو...نمی...دیگه...من»

 .م و کشان کشان به سمت کالس به راه افتادم و زیر لب سیل غر هایم را به سویش راه انداختمدستش را گرفت



 .«همش تقصیر جنابالیه روی خرس رو کم کردی تو با خوابیدنت»

جلوی کالس ایستادیم نگاه چپ چپش را زیر سیبیلی رد کردم و آرام چند تقه به در  زدم صدای جدی آن طرف در نشان می داد 

 .نس بدمان چه استاد سختی نصیبان شده استاز شا

 .«بفرمایید»

 .آرام درب را باز کردم و وارد شدم پشت سرم فاطمه نیز وارد شد

 .«سالم استاد اجازه هست»

 استاد  مردی مسن با موهای جوگندمی با ابروهای پرپشت و چشمان ریز و قدی نسبتا بلند داشت نگاه جدی اش را حوالیمان کرد 

 .«اینکه اولین جلسه است چشم پوشی می کنم ولی بار آخرتون باشهبه خاطر »

 .صدای زمزمه معنای فاطمه را شنیدم و از لبخندی که قصد داشت روی لب هایم بیاید جلوگیری کردم

 «اه عجب استاد گند اخالقی»

 .را  چرخاندم با شنیدن صدای آشنایی سرم. سر به زیر هر دو  روی صندلی ها خالی در ردیف جلو جای گرفتیم

 «نرگس جون؟»

 با دیدن آن دختری که در انتشاراتی با او برخورد کردم لبخند روی لب هایم  نشست

 !«پریچهر»

با ضربه محکمی . از همان روز آشنایی ما به طور جدی شکل گرفت به طوری که در دانشگاه  به سه تفنگ دار مشهور شدیم 

نگاه چپ چپی حواله صورت پر از شیطنتشان که با . خشمگین به طرفشان برگشتم که بر کتف ام وارد شد از فکر بیرون آمدن

 .ابروهای باال رفته و نیش های تا بناگوششان نگاهم می کردند کردم

 «بمیرم واسه اون شوهرای بدبختتون»

 پریچهر بازو ام را در دست گرفت و همانطور مرا کشان کشان همراه خود بیرون کشاند 

 «نخور فدات بشم بیا بریم یه چیز گرم مهمونمون کن این دلمون جال بگیره تو غصه اونارو»

 فاطمه به طرفداری از حرف پریچهر ان یکی بازوی ام را گرفت .نگاه عاقل اندرسفیهی سمتش انداختم

 .«البته زحمتت هم می شه ها.من که خیلی هوس یه چیز گرم کردم»

 .هاج و واج از آن همه پرروئی دهانم باز ماند

 «اون وقت من کی شما رو به همچین ضیافتی مهمون کردم؟»

 .فاطمه  خندید و من اخمم را میهمانشان کردم. پریچهر چشمکی ریزی  زد و با لبخند مکش مرگمایش نگاهم کرد

 «نرگس؟»

 با شنیدن نامم آن هم با صدای آشنایی هر سه برگشتیم

 !«باید حرف بزنیم»

باید این روز ها به این غافلگیری ها . پریچهر کنجکاو و فاطمه نگران چشم به من دوخته بود .نگاه کوتاهی سمت آن دو که کردم

 .عادت می کردم لبخند خسته ای به رویشان زدم و به طرف فرزانه به راه افتادم

 !«خیلی وقته ندیدمت»

خش نگاه کردم حاال دیگر فهمیدم این سرم را تکان دادم و همراهش سوار ماشینش شدم در حینی که کمربند را می بستم به نیم ر

گویی سنگینی نگاهم را . این شباهت راهرکس می دید متوجه می شد. چقدر احمق بودم نفهمیدم. چشم ها به کی شباهت داشت

 .حس کرد

 .«فرهاد همه چیز رو بهم گفت»

عدودی از دانشجو ها در رفت و آمد خیابان ها خلوت بودند و تعداد م. نفس سنگینم را بیرون دادم و از نیم رخش چشم گرفتم

 .بودند

 .«دیگه چه فرقی می کنه واسه من واسه خودش اون انتخابش رو کرد من تو زندگی برادرت جایگاهی نداشتم»

 حاال نگاه او بود که به سنگینی روی من نشست

 !«پشیمونه»

 . «اگه خدا ببخشه من خودم رو نمی بخشم می دونی فرزانه فرهاد تو زندگی من یه اشتباه بود یا شاید یه گناه که حتی»

کمی فضای میانمان به سکوت گذشت نگاه خسته ام را از روبه رو گرفتم و به فرزانه که سر به زیر و متفکر به فرمان زل زده 

 .بود نگاه کردم

فکر کردم تو اون دنیا . کرد حضور فرهاد تو زندگیم منو وارد دنیای تازه ای. من قبل از دیدن فرهاد با واژه عشق بیگانه بودم» 

عشق بدی عشق می گیری فکر می کردم اونجا خوشبختیه مطلقه، حالم برای همیشه خوبه اما تا به خودم اومدم دیدم بدجور از 

 ...» حاال اومدی می گی پشیمونه. اون دنیای قشنگ رونده شدم من موندم و یه قلب شکسته قلبی که با هیچ چیزی بند زدنی نشد

 .تلخی زدم حجم سنگین گلویم تاب نیاورد و از چشمانم سر ریز شد پوزخند

 «نه فرزانه پشیمونی اون قلب منو بهم برنمی گردونه»



وجود  شاید نه حتما نمی بخشیدم زن با احساسشه که زندست وقتی اونو تو. شاید من هم جای تو بودم نمی بخشیدم. حق با توعه»

 .«رو کشتی اون از از بین بردی در حقیقت اون زن

گونه های ترم را با . بود، طعم دلچسب گذشته را به قلبم می چشاند  نگاه کردن به چشمانش عجیب دردناک. نگاهم سمتش چرخید

 .پشت دست پاک کردم

می دونی .خیلی سخته وقتی از تو یه آدمی بسازن که تو زندگی هیچی خوشحالت نکنه به یک خأل برسوننت به یک دنیای خالی»

. شده یه حفره عمیق اونقدر ژرف که با خروار خروار محبت پر نمی شه حاال قراره من تو این دنیا  یه کسی رو  بیارمدنیام 

 .«دنیایی که برای من شده عذاب برای سیروس شده درد

 .زدفرزانه پر از تردید لب  . لبم را میان دهانم فرو  بردم تا از ثمر دادن بغض ریشه زده در گلویم جلو گیری کنم

 ...تو هنوز هم-

 دستم را باال  آوردم تا از ادامه حرفش  مانع شوم .نمی گذارم ادامه دهد

نه فرزانه ادامه نده خیلی وقته تو ذهنم فرو بردم از فرهاد متنفرم بزار با این ترفند از وجودش تو زندگیم جلو گیری کنم نمی »

 .«خوام بازتاب حقیقت زندگیم رو از هم بپاشه

 .رفت و پایین آورد فشار دستانش روی دستانم به من  فهماند که درکم می کنددستم را گ

 .«می فهمم تو داری زندگی جدیدی رو شروع می کنی باید هم همیطوری باشه سیروس مرد خوبیه می تونه خوشبختت کنه»

 «کاش منم قدرت خوشبخت کردنش رو داشته باشم»

 .به خیابان دوختم حاال دیگر خیابان هم خلوت و به دور از هر فردی بود از نیم رخش چشم گزفتم و. نفسش را بیرون داد

 «می ری خونه؟»

 .«اگه زحمتی نیست منو تا سر خیابون برسون»

 .استارت زد و ماشین را روشن کرد

 «چرا تا سر خیابون تا خونه می رسونمت»

جلوی در خانه ترمز کرد نگاهی به در نیمه بازمان . رساندتا آمدم مخالفت کنم مرا با اخم وحشناکی سر جایم نشاند و تا خانه مرا 

 .انداختم و رو به فرزانه گفتم

 .«ممنون به زحمت افتادی نمیای تو»

 .نگاهش عمیق روی من نشست لبخند مهربانش را به رویم پاشید

بل از اینکه بیمار من بوده باشی دوستی ها هست اونم اینکه وقتی دست رفاقت می دی باید تا تهش باهاش باشی تو ق یه قانونی تو»

 « دوست منی و من نمی خوام دوست خوبمو از دست بدم

 .سرم را تکان دادم و به لبخندش را جواب دادم

 «راستش من تو این یه مدت تو یه شوک عظیمی بودم راستش هضم اینکه تو خواهر اونی یکم سخت بود برام»

 سرش را پایین انداخت و به سختی لب زد

باورش خیلی سخت بود فرهاد آزارش . منم وقتی فهمیدم کسی که اون بال رو سر تو آورد برادر خودم بوده غافلگیر شدم راستش»

 ...«به یک مورچه هم نمی رسید

 .«شاید به خاطر اینه که عاشق بود»

 .نگاه غمگین و شرمنده اش را باال گرفت آرام اما پر از درد لب زد

 ...«وز هم داره تاوان می دهاون هن.فکر می کرد که عاشقه»

 چشمانم را از درد بستم و کالفه نگاهش کردم 

 «می شه ازش حرف نزنیم خواهش می کنم من دارم سعی می کنم فراموشش کنم»

 .اشک گوشه چشمانش را سریع پاک کرد و به سختی لبخند می زند

 «ه دردو دل بودالبته قصد ناراحت کردنت، یا تبرعه کردن فرهاد رو ندارم فقط در حد ی»

 «منو ببخش که نمی تونم شنونده اش باشم»

 .شانه ام را فشرد و با لحن همیشه مهربانش گفت

 «مهم نیست من باید برم همسرم تو خونه منتظره»

سرم را تکان دادم و با خداحافظی از ماشینش پیاده شدم بعد از بوق کوتاهی از کوچه خارج شد نفس عمیقی کشیدم و به سمت در 

در را . گشتم با کنجکاوی درب نیمه باز را باز کردم حیاط به تمیزی آب پاشی و جارو شده بود و این یعنی امشب مهمان داشتیمبر

باز کردم و وارد شدم مادرجان مشغول دستمال کشی میز و وسایل خانه بود و هاجر نیز مشغول جارو زدن با تعجب سالم کردم 

 .هر دو با روی باز جوابم را دادند

 «کسی قراره بیاد؟»

 .مادرجان که چشمانش ستاره باران بود با شادی خندید

 «زن عموت زنگ زد گفت امشب میان برای تعیین تاریخ عروسی»



خبر مادرجان چون صاعقه ذهنم را خشک کرد و واکنش را . با چشمانی گشاده و بی حرکت به برق چشمان مادر جان خیره شدم

برد با تکان های هاجر چشمان خیره ام به سختی کنده شد و مات به هاجر که لبخند بر لب داشت نگاه از تمام سیستم هایم  از بین 

 کردم

 .«چرا ماتت برده عروس خانم برو دست و روت رو بشور آماده شو که همین االناست سر و کله اشون پیدا بشه»

نفس . داشت این اتفاق دیر یا زود به وقوع می پیوست شاید تا آن لحظه فکر می کردم مادرجان شوخی کرده است اما، در واقعیت

 عمیقی  کشیدم و به هر جان کندنی لبخند زدم

 «لباسامو عوض کنم میام کمک»

. چشمانم را بستم تمام این روز ها چون نمایش در پس چشمانم زنده شدند. منتظر جوابشان نماندم و خود را در اتاق محبوس کردم

خت و بینی ام تیر کشید چشم هایم دست و دلبازانه اشک هایم را فرو ریختند و چقدر سخت می شد دل از یادآوری گذشته قلبم سو

چشم باز کردم نگاهم به آینه افتاد که تصویر دخترک جوان را نشان می داد شاید اگر بیشتر دقت کنی زیر آن پوسته جوان . کند

اما دیگر بس بود شاید اینجا نقطه شروع باشد . به پیری رسیده استزنی میانسال را می دیدی که در عین نوزده سالگی اینچنین 

کم کم باید خرده ریزه های خاطرات گذشته را از زیر رد پای ذهنم جارو کنم من باید بتوانم محبت ها و حمایت های سیروس را 

 جبران کنم دستم روی سینه ام چنگ شد و چشمانم خیره به آینه

 .«مون بیایم زندگی شوخی نیست بیا دست به دست هم بدیم و زندگی رو شروع کنیمدیگه وقتشه هردومون به خود»

شب سیروس به اتفاق عمو و مادرش .  لباس هایم را تعویض کردم و به کمک مادر جان و هاجر خانه را تمیز و مرتب کردم

 .عمو جان با دیدنم لبخند پدارنه ای زد و مرا در آغوش کشید. آمدند

 «م خبری ازت نیست بابا نمی گی یه عمو هم داری؟به به عروس خان»

 «اختیار داری عمو جان درگیر درس و دانشگام »

 «زنده باشی عمو»

سیروس با لذت نگاهی به سرتاپایم انداخت . زن عمو طبق همیشه به سردی و اجبار جواب سالمم را داد و کنار عمو جان نشست

 .و پر از حس لب زد

 «ر می شی یا من هرروز دارم بیشتر شیفته ات می شم هوم؟تو هر روز  داری خوشگل ت»

 لب  گزیدم و اشاره کوتاهی به بزرگ تر ها انداختم

 .«هیس جلو بزرگ تر ها زشته»

 «زشت کجا بود می خوای بلند تر بگم بقیه ام بشنون»

 .دم چشم درشت کردم و برای آنکه از این کار باز دارمش او را سمت پذیرایی هول دا

 «شین عجب آدمیه هابرو ب»

چپ نگاهش کردم از حرص خوردنم خنده اش بلند شد و برای جلو گیری از  ابروهایش را با شیطنت باال انداخت و من چپ

مادر جان لبخند زد و رو به من گفت که برای پذیرایی چند فنجان چایی . هرگونه واکنشی به سمت بزرگ تر ها قدم تند کرد

آشپز خانه برگشتم هاجر مشغول خرد کردن ساالد بود با دیدنم لبخند مادرانه ای زد و در حالی  بریزم و من مطیعانه به سمت

 :اشک در چشمانش حلقه زده بود گفت

 «باورم نمی شه دیگه دارید از این خونه می ری نرگس جان»

 .لبخند به لب زدم و صندلی را عقب کشیدم. صدای زمزمه معنایشان از پذیرایی به گوش می رسید

 «هر جا که برم باز میآم پیشتون قرار نیست برم پیدام نشه»

 سرش را تکان داد و لبخند زد 

 .«خوشبخت بشی عزیزم»

 سر به زیر انداختم و لبخند تلخ و خسته ای زدم با صدای مادرجان برگشتم 

 «پس چی شد این چایی؟»

 «االن میارم»

 مقابل حقیقت زندگی ایستادگی می کرد پوزخندی به رویش زدم هنوز هم قلبم  شرایط جدیدم را نپذیرفته بودم  سخت در

قرار نیست همیشه اون طور که تو می خوای پیش بره حواست باشه از این پس بقبولون سیروس همسر منه این تپش و بی »

 «قراری ها باید واسه اون باشه واسه مهربونی مردونگی کسی چون سیروس

 .م و دلم خارج  شدمبا صدای مادر جان از  جدال بین خود

 .«مادر جان اون شیرینی رو بیار که االن خوردن داره»

همه از حرف مادر جان استقبال کردند لبخند کوتاهی زدم و ظرف شیرینی را برداشتم و بین همه تقسیم کردم جلوی سیروس که 

 رسیدم نگاه پلیدی سمتم انداخت 

 «خوشتیپی می شیراستشو بگو چه حسی داری که داری همسر همچین مرد »

با حرص چشم از او که ریز ریز می خندید گرفتم و . جایش بود ظرف را روی سرش می کوبیدم تا آنقدر روده درازی نکند



. باقی حرف ها بر دعوت میهمانان گذشت و من در این میان فقط به آینده مبهمم فکر می کردم. شیرینی را به بقیه نیز تقسیم کردم

 .می که قرار بود زندگی ام را زیر و رو کندبی خبر از زلزله عظی

نفس عمیقی کشیدم و همچنان خیره خیره به . کتابم را بستم و نگاهم از پنجره به ماه که لباس طالیی خود را پوشیده بود دوخته شد

خ نمایی می کند شاید ماه که میان هزاران هزار ستاره اما همچنان تنها، گویی از تنهایی اش است که چنین از بغض تنهایی دارد ر

با شنیدن چند ضربه نگاهم . او هم در گذشته گرفتار کسی شده است و حاال سخت است بتواند کسی را در تنهایی خود راه دهد

 رااز سیاهی شب و طالیی ماه گرفتم

 !«بفرمایید»

 آقاجان لبخند  زد و دستش را باال برد. با ورود آقاجان نیم خیز شدم

 «یستی چند کلوم حرف بزنیم؟بشین دخترم خسته ن»

 !«حرف بزنیم»

 کنارم روی تخت  نشست نگاهش سمت کتابم  افتاد 

 «درس میخوندی؟»

 .«بله فردا امتحان دارم»

 سنگینی نگاهم را حس کرد و نگاهم کرد. سرش را تکان داد و نفسش را بیرون داد منتظر به نیم رخش نگاه کردم

می دونم چقدر برات . دل راضی نیستی هنوز هم سیروس نتونسته تو قلبت جا باز کنهامشب از نگات فهمیدم هنوز هم از ته »

 ...«سخته ولی به همون خدا قسم اگه از عشق سیروس خبر نداشتم عمرا میذاشتم که این وصلت سر بگیره

دگی کنه که احساس آقاجون من واسه خودم نگران نیستم همه ی نگرانی من سیروسه اونه که یه عمر قراره در کنار زنی زن»

 «وجودش مرده شما مردی می دونی زندگی با یک زن دل مرده چقدر باید سخت باشه تو

لبخندش پر از حمایت های پدرانه بود دلگرم از لبخندش لبخند عمیقی روی لب . دستم را گرفت و لبخند پر مهری به رویم  زد

 هایم نشست

 «مطمئنم که سیروس احساس تو رو بهت برمی گردونه این هم بدون زن با محبت پرورش پیدا می کنه من»

اتفاقات اخیر باعث شده بود کمی روحیه عصبی داشته باشم پوف کالفه ای کشیدم  روی . خسته از امتحان از جلسه بیرون آمدم

یک هفته ای که  .یک هفته از شب میهمانی و قرار مدار هایمان می گذشت. نیمکت نشستم و ریه ام را از هوای دلنشین تازه کردم

با دیدن پرچهر و فاطمه از جا بلند شدم و برایشان دست تکان دادم . مادر جان با آن خرید پدر درآورش پدر پاهایم را درآورده بود

 .با دیدنم لبخند  زدند و به سویم حرکت کردند

 «سالم چطور بود؟»

 فاطمه کالفه نگاهم کرد 

 .«من که افتضاح شدم»

 .«فکر می کنم منم با فاطمه هم درد باشم»فاطمه سرش را تکان داد و با افسوس سرش را پایین انداخت  پریچهر به دنبال حرف

 «امشب رو می خوای چیکار کنی فاطمه کادو گرفتی برای حسام؟»

 گام های مورچه وارش را به سمت خروجی برداشت و ما هم به دنبالش قدم برداشتیم

 .«ر بدین ببینم چی خوبه بخرمنه گفتم با هم بریم بلکه شما هم نظ»

 . کردیم تا آخر فاطمه به خریدن ساعت بسنده کرد.همه پاساژ ها و مغازه خا را زیر و رو. هر سه به سمت خیابان به راه افتادیم

 ...نرگس راستش حسام امشب-

 .لبخند تلخی در ادامه حرف هایش می زنم

 «ذشته هام و دارم خاکسترش رو می بینممهم نیست عزیزم من خیلی وقته یه کبریت گرفتم زیر گ»

 .نگاهش پر از سواالت مبهم است. پریچهر کنجکاو نگاهمان کرد

 «مگه تو گذشته ات چی بوده؟»

 .دست دیگرم را دراز کردم و دست پرچهر را گرفتم به گرمی به نگاه کنجکاوش لبخند زدم

 .«به وقتش برات می گم»

خیره زیبایی دختر روبه رویم ماند دختری که در ظاهر شاد و سرزنده بود اما باطنش پر از نگاهم . نگاه آخرم را به آینه انداختم

هاجر و مادر جان . لبخند تلخی زدم با شنیدن صدای زنگ کیف ام را از روی میز برداشتم و از اتاق خارج شدم.درد و رنج بود

سیروس  تکیه به . تشکر کردم و از خانه خارج  شدم با دیدنم بساط تعریف و تمجیدشان پهن شد و من با لبخند های اجباری

 ماشین منتظر ایستاده بود با دیدن ام لبخند گرمی زد جواب لبخندش را دادم 

 !«سالم خوبی»

 «در جوار بانوی زیبایی مثل شما مگه میشه بد  باشی»

 «کادو گرفتی؟»

 ماشین را دور  زد و درب شاگرد را باز کرد



 «اره عزیزم نگران نباش» 

 سیروس هم بعد از من سوار شد. تشکر کردم و سوار شدم

 «حاال چی خریدی؟»

 سیروس نیم نگاهی سمتم انداخت و ماشین را روشن کرد

 «ست چرم هرچی فکر کردم چیزی به ذهن ام نرسید»

منتظر ماندم سیروس سرم را تکان دادم بقیه راه را در سکوت سپری کردیم  با رسیدن به خانه پدری حسام از ماشین پیاده شدم و 

کنجکاو به ماشین خیره شدم . چند ثانیه بعد ماشین بنز مشکی رنگی درست کنار ماشین سیروس پارک کرد. ماشین را پارک کند

که سیروس با خوش رویی مشغول خوش و بش با صاحب ماشین بود در آن تاریکی چیزی به وضوح دیده نمی شد چند دقیقه بعد 

ی نفس خیره به او که در آن کت شلوار مشکی رنگ به شدت جذاب شده بود شدم به سختی  نگاه خیره با پایین آمدن آن شخص ب

از ضعفی که در مقابل فرهاد داشتم به شدت عصبی . ام را گرفتم و چشم به زمین دوختم زیر لب به افکار بی پدرم لعنت فرستادم

 شدم 

 «بریم خانومم؟»

کردم و جلوی آن حس لعنتی را گرفتم به اجبار لبخند لرزانی زدم و سالم دادم فرهاد سر به  ثانیه ای قلب ام نزد به سختی سر بلند

زیر سالم داد و با گفتن با اجازه از از ما دور شد سیروس دستم را در پنجه های مردانه اش حبس کرد و همراهش به طرف خانه  

اما این دل زبان نفهم با رسیدن بوی عطر سردش بی قرار سعی کردم تا حد امکان به حضور خانه خراب کنش توجه نکنم . برد

نفهمیدم کی داخل خانه شدیم با دیدن فاطمه آن هم با آن پیراهن یاسی رنگ و آرایش . می کوبید عصبی دست هایم را مشت کردم

 .ملیح دقیقه ای همه چیز را فراموش کردم و لبخند  زدم

 !«چقدر ناز شدی تو»

 :سالم و احوال پرسی با سیروس رو به من می گوید لبخند جذابی زد و بعد از

 «خودتو ندیدی تو آینه ستاره مجلس تویی خانم»

 سیروس مرا میان آغوشش کشید و با افتخار لب زد

 «کسی به پای خانم من نمی رسه»

 :فاطمه خواهرانه به رویم لبخند زد و در جواب سیروس گفت

 «مبر منکرش لعنت آقا سیروس ما که بخیل نیستی»

 با دست به گوشه ای از سالن که جسام و چند جوان هم سن سال سیروس و حسام بودند اشاره  کرد

 «بفرمایبد آقا سیروس حسام خیلی وقته منتظرتونه»

سیروس سرش را تکان داد با دیدن فرهاد نزدیکی حسام لبخندم از بین رفت با سنگینی نگاهش خیره اش شدم زیر گرمای نگاهش 

با صدای . به طوری که حس  کردم هوای خانه به شدت گرم و خفه است. ن کردم و نفس کشیدن برایم سخت شداحساس ذوب شد

 حسام از آن نگاه لعنتی چشم گرفتم

 «به به بببن کی اینجاست»

 سیروس مردانه  خندید و حسام را در آغوش کشید

 «نوکرم داداش تبریک می گم»

نگاه سنگین فرهاد همچنان همراهم بود و . بزاق دهانم را به سختی قورت دادم حسام تشکر کرد و نگاهش سمت من بر  برگشت

 .تحملش برای من ناتوان به شدت سخت بود

 «تولدت مبارک حسام جان»

 «ممنونم آبجی جبران کنم انشاهلل»

کار گرفتم  افسار نگاهم همه تالش ام را به . به دشوار لبخند نصفه و نیمه ای زدم در حالی که از درون در حال فرو پاشی بودم

تبریک می گم . »آرام از آن ها فاصله گرفتم و به دنبال فاطمه میان جمعیت می گردانم. را محکم نگه دارم تا به آن سو نگریزد

 !«خانم جاللی

زیر مشام  من از او فراری بودم اما، همیشه سد راهم پیدا می شد بوی سرد عطرش. یک آن تمام عالئم حیاتی ام از کار  افتادند

سعی . به طرفش برگشتم.  پیچید هراسان دستم روی سینه ام مشت  شد که مبادا صدایش به گوش این جمع برسد و من رسوا شوم

 ...کردم نقاب ام را حفظ کردم مبادا دست و دلم رو بشود و آن وقت

 «بابت؟»

 . نگاه خیره اش اجازه نفس کشیدن نمی داد

 !«عروسیتون»

آخ نمی فهمم این چشم ها چه داشتند که این چنین آدم را به تسخیر خود در می . د و قفل عسلی چشم هایش  شدمات نگاهم باال آم

 .آوردند گیج و متحیر به چشمان مملو از حسرتش زل زدم

 .«عروس شدنت مبارک»



نمی توانستم نفس و من چرا . برق اشک در شهد عسلی چشمانش هویدا شد. لبخندش تلخ بود درست شبیه به یک قهوه ی تلخ

 بکشم؟ چشم از نگاه بی تابش گرفتم و به هر جان کندنی لبخند که نه زهر خندی  زدم

 «ممنونم»

 «قول بده خوشبخت بشی باشه. می دونم دیگه بهت نمی رسم اما بیشتر از امروز و دیروز ها دوست دارم»

( تی بعد از رفتنت خوشبختی نیز از من خداحافظی کردلعن)کاش شهامتش را داشتم تا در شیرینی چشمانش خیره  شوم و می گفتم

 :جایش به تلخی به چشمانش خیره نگاه کردم و به بی رحمی لب  زدم

 «می شم به جبران تموم اون روزای نبودنت به جبران تموم بی وفایی هات»

داد مرد مغرور دیروز ها بغض آن حس گرم چشمانش سرد شد سرش را تکان داد سیبیک گلویش باال و پایین شد و این نشان می 

چشمانش را باز کرد و . دارد، درد دارد سرم را برگرداندم تا نبینم دانه های اشکی را که عجیب بر دل دردمندم زخم می انداختند 

 نه نمی خواستم ببینم از کنارش به تندی گذشتم به طوری که تنه. من غرق در عسلی هایش ماندم که چنین با درد گریه می کرد

به تصویرم میان آینه نگاه کردم به دختری که . ای به او زدم خودم را به سرویس بهداشتی  رساندم و همانجا بغضم را رها کردم

آب سرد به صورتم زدم تا آن . زیر تازیانه بی وفایی عشق سابقش نابود شد ولی همچنان دوستدار چشم های نوازش گونه اش بود

 با چند ضربه از فکر بیرون آمدم. ام عبور کندهوای  گرم مطبوع از میان ذهن 

 !«نرگس اون تویی»

زیر لب لعنتی ای گفتم و . نگاهم سمت آینه چرخید چشمانم سرخ و متورم شده بود و آرایش چشمانم زیر چشمانم را سیاه کرده بود

 .با  صابون تمام صورتم را شستم بار دیگر چند ضربه به در  خورد

 «نرگس؟»

 .«ن میام بیرونبله فاطمه اال»

دیگر صدایی نیامد آرام درب را باز  کردم همگی سرگرم جشن بودند نباید می گذاشتم سیروس مرا با این وضعیت می دید آرام 

 از دستشویی بیرون آمدم و خودم را به اتاق رساندم

ه به چشم های ماتم زده ام نگاه کنم از بعد از تمام شدن آرایشم نفس عمیقی کشیدم و بدون آنک. بار دیگر آرایش ام را تمدید کردم

اتاق خارج شدم سیروس لبخند زنان در کنار حسام ایستاده بود آرام و بدون آنکه به اطراف نگاه کنم به طرف سیروس رفتم با 

 دستش را گرفتم و در کنارش ایستادم. دیدنم لبخند مهربانی زد و دستش را به سویم دراز کرد

 .«خانم خودم کجایی ندیدمت»

 «همین اطراف بودم»

یکی از پسرا که اندام نسبتا الغری داشت و پیرهن . و من باز پر شدم از عذاب وجدان. مرا میان آغوشش کشید و سرم را  بوسید

 :سفید با جلیقه و شلوار مشکی پوشیده بود گفت

 .«حاال نوبت شماست آقا فرهاد وقتشه برامون هنر نمایی کنید»

مات به فرهاد  نگریستم که گویی از پیشنهاد آن پسر جوان شگفت زده شده بود در آخر . تشویق  کردند همگی یک صدا فرهاد  را

 فرهاد قبول کرد 

روی مبل نشست و گیتار را در دست گرفت نگاهش را میان جمعیت به گردش درآمد در آن زمان باز ضربان قلبم باال رفت و بی 

نشست لبخند تلخی زد و چشمانش را بست باور نمی کردم این صدای گرم و گیرا  تاب به فرهاد خیره ماندم نگاهش که به من

 .برای فرهاد باشد

 اگه به تو نمی رسم این دیگه قسمت منه

 نخواستم اینجوری بشه این از بخت بد منه

 قدر یه دنیا غم دارم اگه نبینمت یه روز

 چطور دلت اومد بری ؟ عاشق چشمهاتم هنوز

 روز اینجوری تحقیر بشمفکر نمی کردم که یه 

 به جرم دوست داشتن تو اینجوری تنبیه بشم

 قدر یه دنیا غم دارم اگه نبینمت یه روز

 چطور دلت اومد بری ؟ عاشق چشمهاتم هنوز

 دار و ندارمو می دم ولی چشمهاتو نبند

 دار و ندار من تویی به گریه های من نخند

 از همه دنیا من فقط دلخوش تو بودم ولی

 تو نبودم دوستم نداشتی یه کمیدلخوشی 

 گه به تو نمی رسم این دیگه قسمت منه

 نخواستم اینجوری بشه این از بخت بد منه

 قدر یه دنیا غم دارم اگه نبینمت یه روز



 چطور دلت اومد بری ؟ عاشق چشمهاتم هنوز

 کر نمی کردم که یه روز اینجوری تحقیر بشم

 به جرم دوست داشتن تو اینجوری تنبیه بشم

 قدر یه دنیا غم دارم اگه نبینمت یه روز

 «چطور دلت اومد بری ؟ عاشق چشمهاتم هنوز

اما دست های من بی توان تر از آن بود که بتوانم آن ها را حرکت دهم خیره و مسخ به . صدای دست و جیغ جمعیت بلند شد

ایم نا کجا آباد بود دستی مرا از آن خلسه شیرین نگاه ماتم زده ام سوی او و فکره  .چشمان اشک بار فرهاد خیره نگاه می کردم

 بیرون کشید

 «نرگس خودتو جمع کن دختر می خوای همه بفهمن یه چیزی بین تو و فرهاد بوده»

 .نگاه جدی اما غمگینش صورتم را می کاوید. نگاه گیجم را به سمت فاطمه  چرخاندم

 .«اشکاتو پاک کن دختر نزار همه چیز خراب بشه»

 .اطراف چرخید اثری از سیروس نبودنگاهم به 

 «سیروس خیلی وقته از کنارت رفت بهت گفت داره می ره پیش یکی از همکارانش اما تو اینجا نبودی»

 .نفس عمیقی کشیدم و باز به فرهاد که در میان چند جوان احاطه شده بود خیره ماندم

 «خاطراتش داره منو می کشه داره ذره ذره روحمو آتیش می زنه»

نرگس تو اینقدر ضعیف بودی که من نمی دونستم بسته به خودت فکر کن به سیروس تو چند ماه دیگه قراره با یه مرد دیگه »

 .«زندگی کنی

 «سوختم فاطمه از دلی که حسش عشق بود نه هوس»

رسوا گرم را چشمان لبریز از اشک های گرمم را به چشمان متاثر و غم آلودش دوختم به هر سختی جلوی طغیان اشک های 

 .فاطمه سرش را با افسوس تکان داد. گرفتم

 .«باور نمی کنم نرگس مگه می شه کسی  در حقت نامردی کنه و باز تو دیونه وار دوستش داشته باشی»

 «نمی تونم لعنتی عشقش منو تو پنجه های خودش حبس کرده»

 .خیره خیره نگاه کردفاطمه با آن نگاه گرم و زاللش شانه ام را فشرد و میان مردمک هایم 

 .«راه نجاتی باید باشه»

بی هیچ حرفی گذاشتم در عمق چشمانم خیره بشود  گذاشتم حرفم را میان چشمان نم زده ام ببیند گذاشتم ببیند . فقط نگاهش کردم 

 .تا بفهمد این نرگس خیلی وقت است زیر پنجه های بی رحم عشق زخمی شده است پر است از درد و رنج

 ...«نجات پیدا کنم ردش تو وجودم می مونه همرامه تا وقتی توی گوراگه هم »

 دستش روی بینی ام  نشست و پر درد چشم بست

 .«نگو خواهری این حرف رو نزن شاید حق باتوه ولی مطمئنم حق سیروس نیست»

در . به افراد بود و نبودنگاهم . یک از خدمتکاران همه را برای صرف شام دعوت کرد همگی را به سمت میز حاوی غذا کشاند

میان هزاران فکر به یک نقطه خیره نگاه می کردم حق با فاطمه بود حق سیروس نبود و من بی رحمانه چشم بر این حقیقت بسته 

لبخند مصنوعی ام را بر چهره . بودم با دیدنش که به سویم می آمد سرم را برگرداندم و زیر پلک هایم را دور از چشمش زدودم

 .مدنش را به نظاره نشستمزدم و آ

 .«بیا بریم شام بخوریم»

 .با اینکه میل چندانی به غذا نداشتم اما، به سوی میز شام به راه افتادم

 !«امشب زیاد رو به راه نیستی»

در کنار سیروس حس . شهامت نگاه به جنگل خوش رنگ چشمانش را نداشتم. کالفه دست بین موهای لخت و مشکی ام کشیدم

میل نگاه  با دیدن آن همه غذا و دسر ها بی. انم بیدار می شد نیم نگاهی به میز که به زیبایی تزیین شده بود انداختمعذاب وجد

 سیروس لبخند مهربانی زد. گرفتم

 .«خوب چی بکشم برات»

 .لبم هایم را منحنی کردم و شانه هایم را بی قید باال انداختم

 .«خودت یه چیزی بکش نمی دونم به سلیقه»

 :سرش را تکان داد و دستش به ظرف باقالی پلو رفت همچنان که مشغول کشیدن بود پرسید

 «نگفتی؟»

سیروس با دیدن نگاه گیجم اخم کرد و نگاهش . پرت و گیج نگاهش کردم اصال یادم نمی آمد در مورد چه چیزی حرف می زدیم

 .جدی شد

 «بگی چی شده؟تو امشب یه چیزیت شده نرگس اصال اینجا نیستی نمی خوای »

 .تمام وجودم از نگاه موشکافانه اش به لرزه درآمد. لب زیرینم را به دندان گرفتم



 .«نه خوبم تو اشتباه می کنی»

 نگاهش عمیق روی صورتم به 

 .کنکاش در آمد

 «درست مثل االن. گونه هات گل میندازه. وقتی دروغ می گی چشمات فراری می شه»

از شرم به خود پیچیدم سیروس حق این را داشت که مرا زنده زنده بسوزاند و خاکسترم را به  بشقاب غذا را جلویم گرفت و من

 .بشقاب را گرفتم و به چشمان دلگیرش نگاه کردم. اصال مردی چون سیروس را چه به من ناالیق. باد بدهد

بی دنبای تو با دنیای من خیلی دنیای من سیاهه سیروس نمی خوام تو رو میون این سیاهی بکشونم توکه سفیدی تو که خو»

 .«متفاوته اگه می بینی تو خودمم ازم نپرس چته من هچوقت اجازه نمی دم تو هم تو این سیاهی آلوده بشی

 .سرش را جلو می آورد و جدی لب زد. نگاه معناد دارش درست چشمانم را نشانه گرفت

لبخند . یعنی غم تو غمه منه. ط بشه یعنی منو تو قراره بشیم ماوقتی قراره زیر یه سقف بریم بعنی قراره همه چیمون بهم مرتب»

 «تو لبخند منه و بالعکس

 بشقاب را روی میز گذاشت و شانه هایم را میان پنجه های مردانه اش گرفت

 «هچوقت سعی نکن خودت رو از من جدا بدونی.این تا همیشه تو ذهنت باشه دنیای من دنیای تو نداره دنیا، دنیای ماست»

 . میهمانان کم کم قصد رفتن کردند

این میهمانی بیشتر از آنچه که فکرش را می کردم  انرژی ام را . حسام و فاطمه جلوی در برای بدرقه ی میهمانان ایستاده بودند

حافظی با رفتن آخرین میهمان و خدا. خدایا قرار است تا کی دنیایت مرا زنده زنده بسوزاند. از جمعیت چشم گرفتم. گرفته بود

فاطمه با نگرانی و حسام با لبخند مهربانش براندازم می کرد سیروس اما، از آن وقت نگاهش دلگیر . حسام و فاطمه سر بلند کردم

بغ کرده به نیم رخش نگاه کردم که با اخم و نگاه متفکر چشم .  بود و سکوتش عذاب را بیشتر در  وجودم به جریان می انداخت

 .حسام با دیدن حال و اوضاعمان متعجب شد. با پای راستش روی زمین ضربه می زدبه زمین دوخته بود، و 

 «شما دو نفر چتونه احیاناً کشتی هاتون غرق شد؟»

 .سر بلند کرد و لبخند خسته ای  زد. نگاهم از سیروس کنده نشد برای بار هزارم خودم را نفرین کردم برای اوضاع سیروس

 .«نه فقط خسته ایم داداش»

 :را برگرداند و رو به من با نگاه سنگین و دلگیرش گفتسرش 

 «دیر وقته . جمع کن بریم»

 :بدون هیچ حرفی بلند شدم فاطمه نگران جلو آمد و آرام کنار گوش ام پچ  زد

 «همه چیز مرتبه نرگس؟»

 .«تا وقتی ریشه این خاطرات کوفتی خشکیده نشند همه چیز درهمه»

لباس هایم را از روی چوب لباسی برداشتم حین پوشیدن لباس ها . با نفس عمیق پس  زدم بغضم را. آرام از کنارش رد شدم

نگاه دلخسته ام به . اخم کوچکی کرد و در حالی که سرش را به زیر انداخته بود گام به گام سمت ام آمد. سیروس وارد اتاق  شد

 . ایستاد  چهره درهم و محزونش  خیره  ماند تا فاصله را کم  کرد و روبه رویم

 ...«همیشه از بچگی آرزوم بوده به چشمت بیام از هیچ کاری دریغ نمی کردم تا تو رو پیش خودم داشته باشم»

 .زنگ صدایش عجیب طعم تلخ غم را داشت. منتظر به چهره ماتم زده اش نگاه کردم

چرا نرگس چی واست کم . م داشته باشمحتی االن هم نتونستم تو رو پیش خود. با این وجود که االن کنارمی ولی ازم دوری»

 «گذاشتم؟

 سرم را تکان دادم و در بین هزاران بغض نشکسته لب زدم 

 « هیچی کم نزاشتی زیادی هم گذاشتی»

 در یک آن فریاد سیروس دیوار های خانه را  لرزاند و من از این فریادش تمام وجودم تکان خورد 

 «د لعنتی پس چرا دوستم نداری؟»

 باز شد و چهره ی وحشت زده حسام و فاطمه در آستانه ی در نمایان  شددرب اتاق 

 «اینجا چه خبره؟»

 .سیروس بدون آنکه میلیمتری چشمانش از چشمان ترسیده ام گرفته شود آرام اما پر از خشم لب زد

 .«دارم تکلیف زندگیمو روشن می کنم»

در گوشش چیزی گفت سیروس به سختی از من چشم گرفت و حسام که متوجه ترس من شده بود کتف سیروس را گرفت و آرام 

 و نگاه شماتت بارش را حواله سیروس کرد. فاطمه خودش را به من رساند و سرم را در آغوش گرفت. به حسام چشم دوخت

 «اینجوری می خوای تکلیفت رو روشن کنی؟ این دختره تموم جونش داره می لرزه»

 پیشش خش دار شده بود  صدای  سیروس  در اثرفریاد چند لحظه

محبت، عشق خرجش می کنم ولی چی عایدم .  مگه کم گذاشتم این وسط اونی که داره ضرر می بینه منم. مگه کم محبت کردم»

 اگه منو نمی خواستی چرا باهام تا اینجا اومدی ها؟.می شه جز رفتار سرد و نگاه خالیش



 «چرا بهم نمی گی دردت چیه؟

 .و دلجویانه صدایش کردحسام شانه اش را فشرد 

 «سیروس جان»

 .سیروس نگاه خسته اش را از من گرفت و سمت حسام چرخاند

 !«تو بگو حسام قراره زندگی من به کجا برسه اون هم کنار زنی که هیچ عالقه ای بهم نداره»

به زیر انداخت سیروس صدای هق هق گریه هایم میان اتاق پر شد سیروس کالفه دست بین موهایش کشید و حسام بی حرف سر 

 با دیدن گریه هایم جلو آمد و تنم را در آغوشش کشید 

 «د همین اشکات خلع سالحم می کنه، خرم می کنه»

 سرم را  بوسید و من از این همه مردانگی عرق شرم  ریختم 

 «نو ببخش عزیزمنریز این اشکارو ببخش بخدا دست خودم نبود وقتی این بی تفاوتی ها تو می بینم دیوونه می شم م»

سرم را بلند کردم نمی دانم کی حسام و فاطمه خارج شده بودند برای اولین بار دلم از آن همه تواضع  لرزید  و گرم شدم از ان 

 .همه محبت

 . روز ها در پس یک دیگر می گذشتند

. غ سر کنده بال بال می زدمعروسی فاطمه و حسام با شکوه برگزار شد و در این میان من در تب و تاب روز موعود چون مر

حضور گاه و بی .  نتوانسته بودم با خودم کنار بیایم.  ترس و نگرانی از آینده ای که ساختن یک زندگی عاشقانه در توان ام نبود

ومن . گاه فرهاد در میهمانی ها دیگر آنچنان ترس و واهمه انگیز نبود و شاید حتی به ندرت دیدنش کمی برایم عادت شده بود

 . خرید های عروسی هم دیگر مجالی به افکار های پدر درارم نمی آورد. چقدر از این عادت وحشت داشتم

 «نرگس به نظرت اون پیراهن یشمیه چطوره ها واسه جشن حنابندونت تو تن عالیه»

ر روی لباس به طرح به دنبال حرف سیروس نگاهم سمت ویترین مغازه چرخید پیراهن بلند  که آستین هایش گیپور  دامن پف دا

 با دیدن لباس لبخندی زدم . زیبایی سنگ دوزی شده بود

 .«اهوم خیلی قشنگه بریم پرو کنیم»

هر دو وارد مغازه شدیم صاحب مغازه که دختری الغر اندام و قد بلند با صورت بیضی شکل و چشم و ابروی مشکی و لب و 

 .زد و به گرمی ما را راهنمایی کردبینی متناسبی داشت با دیدنمان جلو آمد لبخند ملیحی 

 «میتونم کمکتون کنم؟»

 «بله اگه می شه اون پیراهن رو برامون بیارید»

 دختر جوان با لبخند روی لبانش به پیراهن نگاه کرد

 .«احسنت به این سلیقه این پیراهن یکی از بهترین کارای ماست اجازه بدین االن خدمتتون میارم»

 .و مرا به سمتی از مغازه راهنمایی کرد پیراهن را به سمتم گرفت

 .«تشریف ببرین اونجا االن میام کمکتون»

 پیراهن را با کمکش پوشیدم و نگاه پر از تحسینش برندازم کرد 

 !«چقدرم بهت میاد عزیزم»

س ها در تنت هم به تنت اما وقتی اشتیاقی در میان نباشد زیباترین لبا. نگاهم سمت آینه چرخید، لباس با زیبایی بر تنم نشسته بود

 .زار می زند

 . بعد از خرید لباس و کفش و کیف به راه افتادیم سیروس این روزها شادتر بود حتی چشم هایش می خندید

 .«وای نرگس باورم نمی شه کمتر از چهار هفته دیگه قراره بریم سره خونه زندگی خودمون»

دلواپسی های ریز و درشت حتی رفتارهای پر از هیجان سیروس مرا به شوق اما من نگران بودم پر از . خنده بلندی از شادی زد

 . دلم کنج اتاقم را می خواست. نمی آورد کالفه نگاه گرفتم

 !«می گم موافقی بریم یه رستوران یه نهار ردیف بزنیم به بدن عجیب گرسنمه»

 یه نگاه به درخشش چشمانش انداختم و آرام لب زدم

 !«بریم خونه خسته ام سیروس می شه»

 «خودم خستگیتم در میارم عشق من»

نفسم را . تا بی لیاقت خوانده نشوم. شقیقه ام را فشار دادم تا حرف نامربوطی بر زبانم جاری نشود تا نمک نخورده نمکدان نشکنم

می بینی هیچ چیز سر گاهی به یه جایی از زندگی می رسی از دور که نگاه کنی . بیرون دادم و چشم به خیابان و عابرین دوختم

 جای خودش نیست تو هستی و کوله بار حسرت پر از خاطرات سوخته

کسی  نیست که تنهایی ات را با او شریک شوی زبانی نیست تا همدل صندوقچه ی راز های .. دلی پر از ماتم، پر از تنهایی

. زنی تا سرنوشت برایت تصمیم بگیرد فقط نظاره می کنی یک جور عقب نشینی  دست زیر چانه می  .نهفته ی وجودت باشد

 ...درست شبیه اکنون من

امروز قرار بود فصل جدیدی از زندگی ام رقم بخورد یعنی بهاری تازه بعد از سرمای . امروز مراسم عروسی برگزار می شد



 ...جانسوز زمستان

 «نرگس تو هنوز حاضر نشدی؟»

 .راب نگاهم می کرد دوختمنگاه گیج و منگم را چرخاندم و به مادرجان که با اضط

 «پاشو مادر امشب ناسالمتی عروسیته صبحونه ام که نخوردی دختر، االن سیروس میاد»

تند و با عجله سمت میز آمد و تکه نان از سبد برداشت نگاه پریشان و گنگم را از مادر جان که با عجله مشغول پیچیدن ساندویچ 

 .برای من بود کندم

 «ن داشته باشی تو آرایشگاه بیا مادر اینو بخور جو»

 مادر جان فنجان چایی ام را جلویم گذاشت. لبخند محوی زدم و با تشکر آرامی لقمه را گرفتم

 .«نمی دونم چرا هرچی زنگ می زنم عمه خانم جواب نمی ده قرار بود امروز بیاد»

 وجودم را در بر گرفت نمی دانم چرا از شنیدن این حرف نگرانی تمام

 «هوم؟. تو راه باشهخوب شاید »

با نگرانی به چهره غرق در فکر مادر جان . مادر جان بی حواس تکیه به صندلی داد و نگاهش خیره به گل های روی میز ماند

 نگاه کردم 

 «مامان؟»

 در همان حال و بدون آنکه چشم از گلدان بردارد جواب داد

 «جانم؟»

 «چیزی هست که نمیگی؟»

 ...« دیشب یه خواب بد دیدم. زد اصال احوالش خوش نبود راستش دیروز عمه خانم زنگ»

 سرش را تکان داد و لبخند کج و کوله ای زد

 «انشاهللا که تو راهه این فکرا چیه من می کنم پاشو دختر که دیرت شد »

بالم آمد و هر دو طولی نکشید که سیروس به دن. سرم را تکان دادم و چایی ام را سرسری نوشیدم و از مادر جان خداحافظی کردم

 .به سمت آرایشگاه به راه افتادیم

 .«خوب نرگس خانم هر وقت کارت تموم شد زنگ بزن ببام دنبالت»

 «باشه فقط سیروس تو از عمه خانم خبر داری؟»

 اخم گنگی کرد و سرش را تکان داد

 «نه چطور مگه؟»

 «و نرسوندهراستش نگرانشم مامان گفت دیروز حالش خوب نبوده امروزم که خودش ر»

 «نگران نباش عزیزم تو فقط فکرت رو بزار واسه این مراسم باشه نمی خوام امشب بهت سخت بگذره»

 !«ممنونم به خاطر همه چی»

 نگاه سبز و مهربانش را در مردمک چشمانم دوخت و  لبخند شیرین و مردانه ای زد

 «ستشما خیلی وقت پیش دل منو لرزوندی احتیاجی به این همه دلبری نی»

 «دیوونه من برم کاری با من نداری»

 «برو عزیرم مواظب خودت باش»

 سرم را تکان دادم و از ماشین پیاده  شدم وارد سالن آریشگاه  شدم خانم نصیری با دیدنم لبخندی زد

 «دیر کردی دخترم زود حاضر شو که کلی کار داریم»

نسبت به روز . م را در آنجا قرار دادم نگاهم به آینه گوشه سالن افتادبه سمت اتاق در سمت چپ سالن به راه افتادم و مانتو کیف ا

 پوزخندی زدم. های گذشته الغر و رنگ پریده تر شده بودم

 «من تسلیم شدم دنیا امیدوارم تو هم نخوای دیگه منو دست خوش امتحان خودت کنی»

و باز هم دنیا خواب های زیادی برای . تش سپردمبه سمت خانم نصیری به راه افتادم و خودم را به دست دست های پر مهار

 بخت شوریده حال من دیده بود

 «خوب دخترم می تونی خودت رو ببینی چقدرم که ناز شدی» 

رژ لب سرخ روی لبانم چون . آرام چشمانم را باز کردم و نگاهم را به آینه دوختم چشمان سیاهم زیر آن سایه بیشتر جلوه می داد

 . م می درخشیدسیب قرمز روی صورت

 «ممنونم خانم نصیری خیلی عالی شده»

 «من کاری نکردم که تو خودت خوشگلی من فقط رنگ و لعابشو زیاد کردم»

 با صدای دستیار خانم نصیری هر دو سمت او برگشتیم

 !«ببخشید آقای جاللی اومدن»

 متعجب نگاهم به سمت خانم نصیری که با لبخند جواب دستیارش را می داد کردم



 «من که بهش زنگ نزدم کی خودشو رسوند»

 «واال منم همچین عروس ماهی داشته باشم دل تو دلم نمی مونه»

شنل را به کمک خانم نصیری پوشیدم و منتظر سیروس جلوی درب آرایشگاه ایستادم طولی نکشید که بوی عطرش در فضا 

 .پیچید

ز رویاهای شیرین دخترانه پر از عشق، شورمستی چقدر رویا و کوچه با طرز زیبایی چراغانی شده بود،  این زمان پر بود ا

 ...آرزوها داشتم در این شب

 «پیاده نمی شی خانمم همه منتظرمونن»

 .نگاهم سمت چشمان منتظر سبز رنگ سیروس برگشت این مرد قرار بود همراه من باشد تا ابدیت

 !«قبل از اینکه بریم داخل می خوام یه قول بهم بدی»

 «؟چه قولی»

 نفس عمیقی کشیدم و خیره به دامن پر چین آسمان لب زدم

 .«گذشته هامو به روم نیاری کمکم کنی بتونم زندگی رو بدون سایه ای از گذشته ها بسازم»

 دست ام در میان دستان مردانه اش شکار  شد

 !«قسم می خورم زندگی برات بسازم که یادت بره چی بر تو گذشته»

به کمک سیروس از ماشین پیاده شدم از میان . اشک به کاسه چشمانم ناخونک  زد. هویدا می کرد چشمانش راستی حرفش را 

همگی شاد بودند عمو، آقاجان، مادرجان و حتی زن عمو چشمانشان از خوشی برق . دست و سوت زدن های جمعیت رد شدیم

حیات را پر کرده بود بوی اسپند و گالب همه جا  صدای موزیک فضای خانه و. از شادی هایشان لبخند به لب هایم  آمد. می زد

 فاطمه لبخند زنان خودش را به من رساند. هر دو به سمت جایگاه عروس و داماد رفتیم. را در برگرفته بود

 .«الهی من قربونت برم خواهری تو چقدر ناز شدی»

 شده بودلباس شب مشکی رنگ براقی بر تن داشت با آن آرایش ملیح به شدت ملوس و زیبا 

 !«خودتو ندیدی حسابی حسام کش شدی»

 .صدای خنده حسام ما را متوجه خودش کرد

 « تبریک می گم. این خانم خیلی وقته ما رو کشته خودش خبر نداره»

 :سیروس ابرویی باال انداخت و با لبخند پلیدش رو به حسام گفت

 «ا یاد بده آقاچقدر هزینه کردی که به اینجا رسیدی؟ به ما هم از این سیاست ه»

 حسام ضربه آرامی به کتف سیروس زد و خندید

 .«عرضه داشته باش خرج کن تو هم»

 فاطمه دست حسام را گرفت و با اخم تصنعی او را عقب  کشید

 .«بسه دیگه بزارنتون تا صبح چونه می زنید بیا بریم بزار این دو کالغ عاشق غار غارشونو بکنند»

ارش زدم حسام با شنیدن این حرف قهقه ای زد و در حالی که از ما خداحافظی می کرد زیر چشم غره ای به چهره شیطنت ب

همه بودند به جز عمه خانم ناگهان ته دلم خالی شد با . نگاهم میان جمعیت  چرخید. گوش فاطمه چیزی گفت و از ما دور شدند

  :نگرانی رو به سیروس گفتم

 !«سیروس عمه نیومده»

 یت چشم  گرداند و اخم  کرد سیروس نیز میان جمع

 «نه انگار خبری نیست من برم ببینم چه خبره»

دلم گواهی بد می داد از . از جا برخواست و به طرف آقاجان و عمو که آن ها نیز با اخم و نگرانی چیزی بهم می گفتند رفت

 .ک همه را با لبخند های کج و کوله  دادماضطراب نتوانستم یک جا بنشینم و از جا بلند شدم در میان جمعیت گشتم و جواب تبری

نمی فهمم چقدر در جمعیت گشتم  که خسته روی یک صندلی نشستم و پریشان به جوانان که در حال شادی و پایکوبی بودند چشم 

 .دوختم

 !«مبارک باشه خانم جاللی»

از دیدنش . با اخم به زمین چشم دوخته بودسرش را پایین انداخته بود و . تکان سختی  خوردم و حیرت زده به فرهاد نگاه کردم

 .حالم دگرگون  شد و آن اشکی که از صبح فرصت بیرون آمدن می خواست باالخره سر باز کرد

 .«دیدی دارم خوشبخت میشم اون هم با مردی که تو نیستی»

 .دمردی که همیشه غرورش جلو تر از ظاهرش نمایان می ش. در عین ناباوری فرهاد به گریه  افتاد

 «امشب تو رخت سفید عروسی به تنته اما من رخت عزا! امشب شبه عروسی توه اما، شب مرگ من»

 .چشمانم را بستم اشک هایم یک به یک و با سرعت خالی می شدند

 .«یادته گفتی سر حرفم هستم عشقمو رها نمی کنم. یادته چه قول هایی بهم دادی. یادته چقدر واسه امروز نقشه کشیدیم»

 . اشک به او که شانه های مردانه اش تکان می خوردند نگریستم از پس



 .«البته سر قولت موندی عشقت رو رها نکردی پاش وایسادی من نفهمیدم اون عشقی که ازش دم می زدی من نبودم»

ل ها پنهان کردم و خودم را در بین جنگ.  بیشتر از آن توان ایستادن نداشتم و با سرعت از کنارش رد شدم و به حیاط پناه آوردم

 صدای گریه ام سکوت شب را در هم شکست سرم را با گالیه باال بردم . با تمام وجود گذشته هایم رافرو ریختم

تو بگو با این دل لعنتی چیکار کنم من چیکار کنم که هنوز هم دوستش . تمومش کن امشب بکش و راحتم کن! بسه خدا بسه»

می دونم نامردیه در . دیدنش دلم بی قراری می کنه دلم می خوادش اما عقلم پسش می زنه با همه ی نامردی هاش باز با. دارم

نزار زندگیم خراب . تو که خدایی تو که بزرگی کمکم کن فراموشش کنم. حق سیروس ولی به خودت قسم دست خودم نیست

 .«بشه

آرام از بین درخت ها خارج شدم و . ی به اطراف انداختمنفهمیدم چند دقیقه آنجا ماندم و با خدا حرف زدم اما کمی آرام شدم نگاه 

 .سیروس با دیدنم جلو آمد. داخل خانه شدم

 «کجایی تو همه سراغتو می گیرن؟»

 «رفتم هوا بخورم چی شد خبری از عمه خانم نشد؟»

 شانه هایش را به عالمت ندانستن باال انداخت

 .«نه فقط دعا کن حالش خوب باشه»

. ی حسرت بار فرهاد به دنبالم بود و من با دیدن هر نگاهش قلبم فشرده می شد چیزی از گذشت زمان نفهمیدمتا آخر شب نگاه ها

فرهاد با همان سر پایین . آخر شب تعدادی از میهمانان بعد از تبریک خداحافظی کردند و رفتند و فقط تعداد کمی داخل سالن بودند

 افتاده جلو آمد و دست سیروس را گرفت

 «می گم داداش خوشبخت بشید تبریک»

با چشمان غم زده ام خیره نیم رخش شدم آخ امشب چه به روزت آمده که اینچنین پیر به . لرزش صدایش حالم را دگرگون کرد

 نظر می رسی

 «فدات داداشم عروسیت انشاهلل»

 جنس لبخندش را من می فهمم تلخ و سرتاسر از غم

 «ممنونم»

 . ن دیدم قامت خمیده اش را دلم از غمش لرزید و بغ کرده رفتنش را دیدمبه سرعت از جلویمان رد شد و م

 «سیروس بابا شما برید خونه منو عموت می مونیم تا خبری از آبجی بشه»

 نگاهم به سختی از درب ورودی کنده  شد و با نگرانی به عمو که کالفه و سردر گم به نظر می رسید نگاه کردم

 .«عمو کاری از ما برمیاد»

 «نه عزیزم شما برید»

از نگرانی تمام پوست لبم را کندم یعنی چه اتفاقی برای عمه . هر دو از آن ها خداحافظی کردیم و به سمت خانه به راه افتادیم

 خانم افتاده؟ 

 «نرگس جان تنهایی که شب نمی ترسی؟»

 «چطور مگه؟»

 «تو رو می زارم خونه برمی گردم پیش بابا اینا خیلی نگرانم»

 «ه حتماآر»

سیروس بعد از آنکه مرا رساند خودش برگشت در گذر ساعت با نگرانی تمام خانه را قدم رو رفتم حتی حوصله ی تعویض لباس 

 با صدای زنگ در تند به سمت آیفون رفتم. هایم را نداشتم

 «کیه؟»

 «نرگس جان منم مادر باز کن»

آمدن مادر جان جلوی درب ورودی ایستادم مادرجان با دیدنم تاب دلم گمان بد  برد با منتظر . وحشت زده درب را باز کردم

 .شوکه و وحشت زده به یک نقطه خیره شدم.نیاورد و خودش را در آغوش ام انداخت و با شدت به گریه افتاد

 !«نرگس بدبخت شدیم»

 «ده؟...ش...چی..چ»

ناباور . وت هم با شنیدن این حرف از هوش رفتسیروس و پدرت رفتن که ببینن چی شده عم« عمت سکته کرده تو بیمارستانه»

نفس هایم تند و مضطرب شد همان جا روی زمین نشستم و همراه با مادر جان .و با چشمان حدقه در آمده مادر جان را نگاه کردم

 ...چه شبی بو آن شب.گریستم

به تندی از جا بلند شدم و خودم را به . یدیمدقیقه های زیادی هر دو روی زمین در سکوت نشسته بودیم که با صدای تلفن از جا پر

 .تلفن رساندم

 !الو سیروس»

 .«صدای گریه ی آقاجان پشت تلفن وجودم را لرزاند



 !«نرگس بابا»

 مادر جان با نگرانی چشم به دهانم دوخته بود

 «بابا چی شده عمه حالش خوبه؟»

 ...«خوبه دخترم به هوشه فقط»

 .ش بوی خوبی نمی دادکمی آسوده شدم اما این گریه کردن

 «فقط چی؟»

 ...«سیروس»

 .هراسان نام سیروس را لب زدم. صدای هق هق بلند و مردانه اش مانع از ادامه ی حرف هایش  شد

 «چی؟...سیروس»

 «ما تصادف کردیم سیروس تو کماست»

گاهی به گل های پر پر شده ن. گویی از ساختمان بلند به پایین سقوط کردم صدای جیغ مادرجان با بی هوش شدنم مساوی شد

درب اتاق را باز کردم نگاهم خیره به آینه رو به رو اتاق ماند . جلوی پایم انداختم پر از هیجان قدم به قدم به اتاق نزدیک شدم

 رخت سپید عروسی بر تن داشتم

تصویرم صورتم در پشت . ه تر  شدجلو رفتم و دستم را جلو بردم اما، در یک ان آین. همچنان با لبخند به آینه خیره نگاه کردم

قطرات آب پنهان می شد کم کم قطرات سرخ و سرخ تر می شد سرخی اش چون خون است وحشت زده دست جلو  بردم که 

تصویر خونین سیروس در آینه ظاهر شد وحشت سرتا سر وجودم را در بر گرفت از ترس فریاد  زدم که دستی مرا از خواب 

 .پراند

 .«خدا چشماتو باز کن نرگس مادر تو رو»

فضای خانه برایم . ذهنم هیچ چیز را به خاطر نمی آورد با گنگی به اطراف نگاه کردم. مات به سفیدی دیوار خیره نگاه کردم

 .مادر جان با دیدنم گریه کرد. بیگانه بود

 «الهی دورت بگردم مادر با این بختت»

 . گیج به چشمان اشک بارش نگاه کردم

وحشت زده  شدم با یاد آوری خوابم از جا پریدم مادرم با دیدن واکنشم گریه . بلند  شدم چشمم به پیراهن ام افتاد با کرختی از جا

 . اش بند آمد و با تعجب حرکاتم را نگاه کرد

 «سیروس کجاست؟...مان سی...ما»

 ...روس و همه چیز یادم آمد مراسم عروسی، نیامدن عمه خانم، رفتن سی. باز صورتش از اشک تر  شد

 .شوک زده روی زمین  نشستم و با چشمان مات به مادر جان نگاه کردم

 !«چه بالیی سر سیروس اومده مامان»

 .صدای گریه های بلند مادر جان درسکوت خانه ته دلم را خالی  کرد

یک هفته تمام سیروس در آن . دیوار های خانه از فریاد پر دردم خون گریه کرد. سرم را باال کردم و از ته دل خدا را فریاد زدم

یک هفته پر از درد، یک هفته ای که دنیا از دیدن  جنگل . سوی شیشه در زیر دستگاه با مرگ دست و پنجه نرم می کرد

 .چشمان سیروس محروم بود و من از حمایت هایش محروم بودم گرم 

دیدنش زیر آن همه دستگاه برایم . ی سیروس شده بودمشاید احمقانه به نظر آید، اما عجیب دلتنگ حمایت ها و محبت های بی ریا

 غیر قابل باور بود  سرم را به شیشه تکیه دادم

بی معرفت مگه قول ندادی تا تهش باهام باشی؟  مگه قول ندادی کمکم کنی؟ پاشو پسر نزار فکر کنم بی معرفتی بهم ثابت کن »

دوستم داری پاشو به محبتت   به خدا  چشماتو باز کن باز بهم بگوسیروس تو رو . پاشو، جون من پاشو. رفیق نیمه راه نیستی

پاشو ببین مادرت روی تخت بیمارستان افتاده طاقت دیدن تو رو تو این وضعیت نداره پاشو ببین عمو چقدر قدش . احتیاج دارم

 «خمیده شده دیدن پسرش تو این اوضاع اونو از پا انداخته 

 و از پس اشک به زن عمو چشم دوختم. ا از شیشه جدا کردمبا نشستن دستی رو شانه ام سرم ر

زن عمو بهش بگو پاشه، بگو به بودنش تو این روزها احتیاج دارم بگو ازش می خوام منو ببخشه دیگه نمی خوام ازش دوری »

 «کنم می خوام کنارش باشم، کنارم باشه باز با محبتاش منو سیرابم کنه

آغوش کشید شاید اولین بار بود که زن عمو بدون هیچ کینه ای اینطور مرا گرم در آغوش  زن عمو طاقت نیآورد و سرم را در

 آن قدر در آغوش هم گریستیم تا کمی آرام شدیم. کشید

 .زن عمو همانطور که مرا در آغوش داشت زیر لب با سیروس نجوا کنان حرف  زد

یادته می گفتی هیچ کس حق نداره اشک به چشم نرگسم بیاره . دردت به جونم ببین تازه عروست داره اینجا بی تابی می کنه»

پاشو پسر قشنگ مامان پاشو دوماد خوشتیپ من پاشو بزار مامان باز چشمای . حاال ببین خوراک روز و شبش شده اشک

 .«خوشگلتو ببینه عزیز دلم

 تاب نیاورد و روز زمین افتاد به سختی زیر بغلش را گرفتم و روی صندلی  نشاندمش



به خدا بگو منو .اگه سیروس طوریش بشه من دق می کنم. دیدی چه بالیی سرم اومده نرگس روزامو شبام یه رنگه سیاهه سیاه»

 «اینطور امتحان نکنه

 !«خوب میشه زن عمو اون بهم قول داده من مطمئنم»

ذر ها،اشک اما هیچ تغییری در روزها به تندی می گذشت کار هر روز ما شده بود از پشت شیشه سیروس را دیدن، دعا ها و ن

خسته از بیمارستان به خانه برگشتم باز هم یک روز نا امید کننده، باز هم یک خاموشی مطلق . وضعیت سیروس به وجود نیامد

سه ماهی که برای یکایک ما اندازه ی . نفس عمیقی کشیدم و آرام قدم برداشتم امروز سه ماه از به کما رفتن سیروس می گذشت

 ن گذشت یک قر

مادر جان در حال قرآن خواندن بود و آقاجان که در آن تصادف شوم یک پایش شکسته بود کنار مادر جان تسبیح به دست و 

بعد از عوض . فردا قرار بود گچ پایش را باز کنند آرام سالم دادم و به اتاقم رفتم. غرق در دنیای خودش به پشتی تکیه داده بود

 ان باز گشتم مادر جان قران را بوسید و بستکردن لباس هایم به کنارش

 «چی شد نرگسم امروز هم خبری نشد؟»

 «نه اصال تغییری تو روند هوشیاریش ایجاد نشده بیچاره زن عمو و عمو روز به روز دارن آب میشن»

 مادرجان با افسوس سر تکان داد و با پره روسری اش نم اشکش را گرفت

رو تخت بیمارستان دلم ریش می شه اونا که جای خود دارن خدا سر هیچ پدر و مادری  من که زن عمو ام از دیدن سیروس»

 .«نیاره

 صدای هق هق مردانه ی بابا جان دلم را فرو ریخت

 همش تقصیر منه اگه با اومدنش مخالفت می کردم االن سیروس رو تخت بیمارستان نبود این دخترم سر خونه زندگیش بود»

 

 ر سر شانه های لرزانش زدمجلو رفتم و بوسه ای ب

الهی دورت بگردم این حرف ها چیه می زنید آخه شما از کجا می دونستید قراره تصادف بشه با تقدیر خدا نمی شه جنگید فقط »

 «دعا کنید آقاجون دعا کنید سیروس سالم از اون تخت بلند بشه

های رفته ای که با بی توجهی از کنار محبت های بی حد نفسم را بیرون دادم و با حسرت به روز. هر دو از ته دل آمین گفتند

من با تمام وجود . آدم ها راست می گویند وقتی قدر کسی را می فهمی که او را از دست بدهی. سیروس می گذشتم فکر کردم

ای درد آورم دلتنگ محبت های سیروس بودم روز هایی که از درد گذشته در آغوش پر از امنش  پناه می گرفتم تا از گذشته ه

 .فرار کنم

وجودم از افکار های مشوش و در همم   تمام. شب قبل را تا صبح را با خواب های پریشان سر کردم. با کرختی از جا بلند شدم

قلب ام در سینه محکم می کوبید و امان از دلشوره ای که عجیب تنم را در حصار خود دراورده  و وحشت را در . می لرزید

پنج دقیقه ای به اذان صبح مانده بود آرام از اتاق بیرون رفتم و خود را . نگاهی به ساعت انداختم. جودم تنیده بودسلول به سلول و

بسم اللهی زیر لب گفتم و شروع به وضو . به حوض میان حیاط  رساندم سوز کمی می وزید و من خودم را در آغوش کشیدم

با صدای خش خش صدای پا به عقب .  مسجد در میان هوهوی باد درآمیختهمان لحظه صدای اذان از گلدسته ی . گرفتن کردم

 برگشتم آقاجان لنگ لنگان خودش را به حیاط رساند با دیدنم تعجب کرد

 «نرگس باباجان اتفاقی افتاده؟»

 لبخند خسته ای به رویش زدم و همان طور که مسح پایم را می کشیدم جواب دادم

 «رن اذان میدن گفتم نمازمو بخونم بعد بخوابمنه آقاجون خوابم نبرد دیدم دا»

 نگاهش مغموم بود. آقاجان کمی در سکوت خیره نگاهم کرد

امشب یه حسی دارم نرگس نمی دونم همش حس می کنم قراره یه اتفاقی بیفته من هم تا االن خوابم نبرده یه ترس ناشناخته تو »

 «وجودمه

 از فکری که به ذهنم خطور کرد تمام تنم یخ زد. آقاجانم خیره شدمبا نگاه پر از وحشتم به صورت گرفته و مشوش 

 ...«آقاجون من می ترسم نکنه سیرو»

 !«ادامه نده نرگس از فکرش هم کمرم خم می شه، دعا کن سیروس به هوش بیاد دعا کن پدرت شرمنده برادرش نشه...هیسس»

تقصیر تو نیست سیروس روی اون تخت زیر اون همه . ود کنیخواهش می کنم آقاجون تا کی قراره با این تفکرات خودتو ناب»

 «شاید خواست خداست شاید خدا بخواد امتحانمون کنه. دستگاه خوابیده

 آقاجان آهی کشید و سرش را رو به آسمان کرد

 «خدا امید همه ی ما به خودت جوونمون رو بهمون برگردون»

آرام غلتی زدم . دم و از ته دل خواستم سیروس را از آن همه دستگاه نجات دهدآرام از کنار آقاجان گذشتم و روبه پرورگارم ایستا

خمیازه ای کشیدم و در جای نشستم دستی به موهایم کشیدم که درب . نور خورشید تا وسطای اتاق  بود. و رو به پهلو خوابیدم

با دیدنش آن هم با آن حال و روز . ان شداتاق با شدت باز شد و صورت رنگ پریده و اشک آلود هاجر در میان درب اتاق نمای

گریه هاجر بلند شد و روی .  مات به صورت هاجر خیره شدم. تمام عضالت بدنم بی حس شدند. چیزی میان دلم فرو ریخت



 هاج و واج و با کلمات بریده صدایش کردم. زمین سقوط کرد

 «چی شده؟...جر چی...ها»

عصبی از جا بلند شدم و شانه . ن کلمه ی بدبخت شدیم خانم جان را تکرار می کردهاجر مویه کنان بر سرش می زد و گریه کنا

 هایش را بین دو دست گرفتم و به شدت تکان دادم و فریاد زدم

 «می گی چه خاکی تو سرم شده یا نه؟»

 :هاجر سرش را روی شانه ام گذاشت و در میان گریه های بلندش گفت

 «آقا سیروس از دست رفت»

شوکه به هاجر که با شانه های فرو افتاده ناله و فغانش باال . یه ذهنم، تنم همه ی وجودم در سرمایی عجیب فرو رفتدر چند ثان

باور نمی کردم سیروس رفته باشد دست لرزان و یخ زده ام را باال بردم آنقدر بی حس شده بودم م که یارای . رفته بود نگاه کردم

 اما با کلمات بریده آوای کوچکی از بین لب های لرزانم بیرون آمد آرام. بلند کردن دستم را هم نداشتم

 «گفتی؟...چی....تو»

هاجر سر بلند کرد و از پشت اشک های سیل آسایش متاثر و دلسوز خیره ام شد تسلیم و مغموم عقب کشیدم و سرم را به دیوار 

 .تکیه دادم

 !«نه سیروس تو نباید بری تو قول دادی»

صدای مادر . اشک های گرمم گونه های سردم را گرم  کرد. قش لبخند زیبا و مهربانش در پس چشمانم زنده شدچشمانم را بستم ن

 جان ما را به خود آورد

 «اینجا چه خبره؟»

هاجر با دیدن مادرم دستش را جلوی دهانش گرفت و های های گریه کرد مادر جان شوک زده نگاهش را به دوخت از پس اشک 

 نگاهش کم کم از شوک خارج  شد و وحشت جایش را گرفت خیره نگاهش کردم

 .«جوونمون از بینمون رفت. خانم جان بی آقا شدیم آقا سیروس رفت»

 .مادرجان با زانو روی زمین سقوط کرد و فریاد یا فاطمه زهرایش ستون های خانه را  به لرزه درآورد

همان که پایش وسط حیاط رسید و چشمانش به ما افتاد بغض . ه آمدطولی نکشید که آقاجان سراسیمه با رنگ و روی پریده به خان

مرگ سیروس کمرمان را . از جا بلند شدم و خودم را به آغوشش  رساندم هر دو با تمام وجود زار زدیم. مردانه اش شکست

 :با سر افتاده و صدای خش دارش رو به مادر جان گفت. آقاجان مرا از خود جدا کرد. شکست

 «م خونه خان داداش االن بهمون احتیاج دارنبپوش بری»

هر سه به طرف خانه ی عمو احمد به راه افتادیم در طول مسیر همه خاطرات خوب . نفهمیدم چطور لباس هایم را پوشیدم

سرم را به شیشه . محبت های بی چشم داشتش آخ که چقدر دلتنگ حضور گرمش بودم. سیروس جلوی چشمم به نمایش در آمد

 .کیه دادم و با یادش اشک ریختمماشین ت

 (راستشو بگو چه حسی داری که داری همسر همچین مرد خوشتیپی می شی)

 (یه روزی هم نرگس عاشقت می شه. درست می شه. همیشه به خودم وعده سر خرمن می دم، می گم طاقت بیار)

آقاجان به همراه عمو احمد برای . بوده است حاال فهمیدم بودنت چقدر برایم ارزشمند. آخ سیروس دارم به یادت آتش می گیرم

تمام . زن عمو آنقدر بی تابی کرد تا از حال رفت مادر جان کمک کرد و او را در اتاقش برد. تحویل جنازه به بیمارستان رفتند

شیطنت .زد گام های استوارش که در میان این خانه قدم می. نگاهش، صدایش. دیوار های خانه تصویر سیروس را نشانم می داد

 .عشق النه زده در چشمانش. هایش

هر چند تا حاال هم کم . نگاهم سمت قاب روی دیوار نشست نگاهم خیره لبخند زیبای مردی که قرار بود مردانگی کند ماند

نگاهم بین جمعیت چرخید همه با صدای مداحی اشک می ریختند و از غم . نگاه از آن تندیس مرادنگی گرفتم. نگذاشته بود

همه به نوعی . عمه خانم با شنیدن خبر برای بار دوم سکته کرده بود و راهی بیمارستان شده بود. اغدیده مادرش دل می سوزانندد

 از رفتن سیروس نابود شده بود

 «رنگ به روتون نیست. خانم یک کم استراحت کنید»

 خسته و بی رمق به هاجر نگاه کردم از صبح از کنارم تکان نخورده بود

چطور می تونم چشم رو هم بزارم وقتی می . مردی که قرار بود پشت و پناه باشه دیگه نیست. ر می تونم استراحت کنمچطو»

 «دونم قراره واسه همیشه چشمای مهربون سیروس رو نبینم

. ا برداشتمبا صدای فریاد و یا حسینی که در حیاط باال رفت وحشت زده سرم ر. هاجر  اندوه بار سرم را روی شانه اش گذاشت

 صدای دویدن و جیغ و فریاد زن عمو از اتاق بلند شد 

 «قربون قدمات برگشتی. پسرم»

با پاهای بی وزن از جا بلند شدم هرسان قدم . از بین همه گذشت و خود را به حیاط رساند. هیچ کس قادر به گرفتن زن عمو نبود

 . صدای داد و فریاد های میان حیاط تمام وجودم را می لرزاند. تهنوز هم قلبم نداشتن و نبود سیروس را باور نداش. برداشتم

از دیدن تابوت و تصور کسی که آرام در میانش خوابیده بود پاهایم تاب نیاورد و . با آخرین قدم تصویر تابوت در چشمانم نشست



صدای پر سوز زن عمو اشک . تابوتی که به وسیله ی زن عمو، عمو و آقاجان محاصره شده بود. همان جا روی زمین افتادم

 همه را بیرون آورد هق هق های مردانه ی عمو احمد کمر هر پدری را می شکست

پاشو نزار . پاشو مادر ببین تازه عروست اومده. الهی قربون قد باالت برم پسرم چشماتو باز کن بزار برای آخرین بار ببینمت»

 .«اشو پسرم پاشو که دارم دق می کنمقرار بود بچه هاتو ببینم پ.تو حسرت نداشتنت بسوزم

تا باالی تابوت رسیدم چشمان بسته و صورت آرامش قلبم را فشرد گویی که خیلی وقت است به خواب . خیز خیز کنان جلور رفتم

 سرم را روی تابوت گذاشتم. رفته

وم؟ مگه قرار نبود تا آخرش باهام انقدر واست بد بودم که نیومده جا زدی ه. سالم رفیق نیمه راه قول و قرارمون یادت رفت»

 .باشی مگه تو نبودی که قول دادی کمکم کنی دردامو فراموش کنم تو که با رفتنت دردامو بدتر کردی

نکنه باز داری باهام شوخی می کنی ها آره حتما یه شوخیه باز داری دیوونگی می کنی پاشو که اصال از این شوخیت خوشم 

 !«اشو سیروسپاشو تو رو جون من پ. نیومد

 .صدای متاثر فاطمه باعث شد سرم را از روی تابوت بردارم و از پشت اشک های گرم نگاهش کنم

 ...«تسلیت می گم عزیزم االن خبر شد»

حسام با چشمان سرخ و . خودم را در آغوشش انداختم و از ته دل گریه کردم. بغض شکسته اش نمی گذارد حرفش را تمام کند

 متورم جلو آمد

 «لیت می گم آبجیتس»

تابوت را بلند کردند و آن را به سمت ماشین بردند تا به بهشت زهرا ببرند . صدای جیغ زن عمو حواسم را به خود منعطف کرد

 زن عمو مویه کنان قصد داشت از آغوش خواهرش بیرون بیاید

 ...«ریدش پسرم زندستنمی خوام پسرمو تنها بزارم تو رو خدا من بدون اون دووم نمیارم نب. بزارید برم»

فاطمه هم زیر بغلم را گرفت و همراه خود . او را به سختی به سمت ماشین عمو احمد بردند تا همراه جنازه به بهشت هاجر ببریم

و گریه کنان خودم را به قبر خالی  . به سرعت از ماشین پیاده  شدم. وقتی به بهشت زهرا رسیدیم. به طرف ماشینشان برد

به عقب برگشتم تابوت سیروس را آورده . گوش می رسید( ال اله الی هللا)ار بود خانه ی ابدی سیروس باشد صدایرساندم که قر

 اند زن عمو به سرعت از جا بلند شد اما، دست خواهرش مانع از پیشروی اش  شد

 «تو رو خدا بزارید ببینمش بزارید بوش کنم. پسرم زندست خاکش نکنید. بزار برم»

 خواندند عمو پیش قدم شد جنازه را خود به تنهایی روی دستانش بلند کرد گریه کنان رو به زن عمو کرد نماز میت را

 .«بیا که دیگه تا قیامت نمی تونی این قد رعنا رو ببینی. بیا زن بیا پسرتو ببین»

کسی نبود . نازه را گرفتو کمک عمو احمد ج. زن عمو خودش را از حصار دستان خواهرش جدا کرد و خود را به جنازه رساند

با هر . زن عمو به اجبار خواهرش از قبر خارج شد. هر دو جنازه را در قبر گذاشتند. که با دیدن این صحنه خون گریه نکند

 خاکی که روی تن سیروس می ریختند قلبم

یروس در میان خاک سرد فرو تن س. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. مچاله می شد و صدای فریاد سوزنده ی زن عمو باال رفت

نه باور نمی . ناباور به آن توده نگاه کردم. فاطمه زیر بغلم را گرفت و مرا سمت خاک برد. جمعیت کم کم متراکم می شدند. رفت

 با زانو روی خاک افتادم صدای زمزمه ی زن عمو کنار گوشم به گوش می رسید. کنم سیروس واقعا رفته است

دوماد نشده دارم شام عزا تو . قرار بود عروستو پا گشا کنم. داغت منو پیر کرده. چیکار کنم بعد تو مادرمن .الهی مادرت بمیره»

 «وای جیگرم سوخت ای خدا . می دم مادر

سرم را بلند کردم نگاه خیره و سنگینی باعث شد سرم را برگردانم نگاه غمگین و پر از . صدای هق هق اش بند دلم را پاره  کرد

وقتی نگاهم را متوجه خود دید آرام جلو آمد سر خاک نشست همان طور سر به زیر با . اش تکان سختی به من داد اشک عسلی

 .صدای بم و خسته اش قلبم را زیر و رو کرد

 «واقعا نبودن سیروس سخته امیدوارم خدا صبرتون بده. تسلیت می گم منو تو غم خودتون شریک بدونید»

 .از روی خاک برداشت و سرسری نگاهی به فرهاد انداخت زن عمو سر. فقط نگاهش کردم

 «ممنونم آقا امید وارم خدا تو رو برای پدر مادرت نگه داره غم نبینی پسرم ممنون تشریف آوردی»

فاطمه کنار گوشم خم شد و آرام . فرهاد بدون آنکه به من نگاه کند آرام از روی خاک برخاست و گوشه ای کنار حسام ایستاد 

 :کردنجوا 

 پاشو عزیزم همه دارن می رن»

 «حسام از فرهاد جدا شد و پیش ما آمد. نگاهی به اطراف انداختم هیچ کس جز خانواده ام آنجا نبود به کمک فاطمه از جا بلند شدم

 «بیا فاطمه جان این سوییچ ماشین نرگس رو ببر تو ماشین منم االن میام»

اما آنقد گیج . جلو سوق داد سنگینی نگاه فرهاد  را به شدت بر رویم حس می کردم فاطمه سرش را تکان داد و ارام مرا به سمت

 .از بهشت زهرا خارج شدیم و به طرف خانه به راه افتادیم. و سردرگم بودم که این نگاه نمی توانست هیچ حسی برایم ایجاد کند

 ته بود فاطمه در صندلی عقب کنار من جای گرفته بود و دستم را بین دو دستش گرف

 «نرگس جان می خوای بریم خونه ما استراحت کنی؟»



 «از وقتی که رفته حس می کنم یه چیزی کم دارم . فکر نمی کردم انقدر به حضورش عادت کردم»

 :دستم را فشرد و با لحن تسلی بخشش گفت

 «خودتو اذیت نکن خواهری فکر می کنی با غصه خوردن سیروس برمی گرده»

 «سوزم؟می دونی از چی می »

 سکوت مدت دارش باعث می شد ادامه دهم

 «منو تو عذاب وجدان هام رها کرد. اینکه خدا فرصت نداد محبتاشو جبران کنم»

یک روز سیروس هم اینگونه بی خیال  .سرم را به شیشه ماشین تکیه دادم و عابرین را تماشا کردم. بقیه راه در سکوت گذشت

هر سه جلوی درب . چقدر دیر آدم ها برایمان عزیز می شوند. ر دور به نظر می رسیدچقد. زیر این سقف آبی زندگی می کرد

خسته تر از آن بودم که بار دیگر تکرار . خانه عمو احمد پیاده شدیم تشکر آرامی به حسام گفتم هرچند با آن تن صدا متوجه نشد

ه بودند همگی فامیل های زن عمو بودند تعداد فامیل سالنه سالنه به کمک فاطمه وارد خانه شدم میهمانان همگی در خان.  کنم

 مادر جان با دیدنم جلو آمد. روی نزدیک ترین مبل جای گرفتم. های ما انگشت شمار بودند

 .«عزیزم کاش برمی گشتی خونه استراحت می کردی رنگ به رو نداری مادر»

 سرم را تکان دادم و نگاه سرسری به اطراف انداختم

 زن عمو کجاست؟»

 .«هی الهی کسی داغ جوون نبینه بیچاره از وقتی اومده رفته تو اتاق سیروس»

از اتاق سیروس صدای گریه می آمد، آرام درب را باز کردم . آرام از جا بلند شدم و از زیر نگاه سنگین و نگرانشان عبور کردم

 ا در آغوش داشت گریه می کردزن عمو در حالی که پیراهن سیروس ر. با دیدن صحنه ی روبه روم قلبم فشرده شد

 «زن عمو؟»

 . عمو سرش را به طرف من چرخاند با دیدنم شدت گریه اش بیشتر شد زن

 ! اومدی نرگس؟ اومدی گل سیروس»

جوونم رفت نفسم رفت من چیکار کنم ای خدا .کاش من مرده بودم و این روز رو نمی دیدم. جگرم سوخته.دلم داره آتیش می گیره

دلم . منه مادر چجوری سر کنم با نبودش. دلم بی قراره چشمای پسرمه.دلم پر کشیده واسه شیطنت هاش. لخی بوداین چه تقدیر ت

آرزو به دلم موند بچه هاشو ببینم . پسرم دوماد شده بود. آخه پسرم کجای دنیا رو تنگ کرده بود که زود رفت. تنگه مامان گفتناشه

 .«ای خدا منم ببر پیش پسرم

 جلو رفتم و تنش را در آغوش کشیدم  طاقت نیاوردم

من چی بگم زن عمو نیومده منو معتاد محبتاش کرد و رفت حاال من موندم و درد خماری، من موندم و یه بار سنگین عذاب و »

 «من موندم و یه عمر شرمندگی. وجدان رو شونه هام

 !«زن عمو چی شدی؟ خدایا خودت صبر بده»زن عمو آنقدر در آغوشم گریه کرد که از حال رفت وحشت زده نگاهش کردم 

 آرام تنش را روی تخت گذاشتم و با عجله از اتاق خارج شدم با دیدن زیبا خواهر زن عمو جلو رفتم

 «زیبا جون زن عمو از حال رفته تو رو خدا بباید»

 نه اش زدزیبا خانم با نگرانی به طرف اتاق سیروس پا تند کرد درب را باز کرد با دیدن زن عمو روی گو

 «خدا مرگم بده برو نرگس جان زنگ بزن عموت باید ببریمش دکتر»

 سرم را تکان دادم و برای خبر کردن عمو احمد تلفن زدم چند دقیقه بعد عمو احمد سراسیمه با رنگ و روی پریده رسید

 چه خبر شده زری چشه؟-

 .«اونقدر گریه کرد که از حال رفت»

شمع ها را .ک زیبا خانم زنعمو را سوار ماشین کردند و به طرف بیمارستان به راه افتادندچهره عمو احمد در هم رفت به کم

سال  تحویل امسال هم بدون سبزی رنگ نگاه سیروس می . نور طالیی رنگش بر روی قاب سیروس نشست. روشن کردم

 یعنی دومین سال تحویل با انگشت اشاره قاب را نوازش کردم. گذشت

هم تو، هم زنعمو و عمو احمد زن عمو بعد از رفتنت دیگه نتونست اون آدم گذشته بشه . خالیه سیروسجات بینمون خیلی »

نتونستن . عمو از خونه ای که بوی تو رو می داد فراری شده بود.همیشه تو اتاقت کز می کرد و با قاب عکست حرف می زد

 «هر، از این کشور تو با رفتنت همه ی ما رو نابود کردینبودنت رو تاب بیارن به همین خاطر رفتن از اون خونه، از این ش

 با صدای مادر جان چشم از لبخند سیروس گرفتم

 «جانم مامان»

 «چند دقیقه دیگه تا سال تحویل مونده؟. بیا این سمنو رو ببر»

 نگاهی به ساعت انداختم پانزده دقیقه دیگر سال جدید آغاز می شد

 .«چیزی نمونده دیگه زود حاضر بشید»

 :در حالی که آستین های لباسش را که برای وضو باال داده بود پایین می آورد گفت. آقاجان از درب خانه داخل آمد

 !«کاش خان داداش میومد»



 .خدا می دانست که چقدر سیروس را دوست می داشت. با افسوس به آقاجان نگاه کردم او هم بعد از رفتن سیروس پیر شده بود

 «به شدت افسرده شده طاقت موندن تو این کشور رو نداشتن همین که این دو سال طاقت آورده خیلیهعمو گفت زن عمو »

 .مادر جان از آشپز خانه خارج شد و در حالی که نگاه چپ چپی به من انداخت ظرف سمنو را میان سفره گذاشت

 .«دستت درد نکنه اومدی سمنو رو آوردی»

 خندیدم شانه ام را باال انداختم و با شیطنت

 «من چیکار کنم شما صبر و حوصله به خرج نمی دی مادر من داشتم میومدم»

 «خوبه خوبه تا تو بخوای فسان فسان بیای سال تحویل شده»

و ذهنم به سال تحویل  دو سال گذشته در کنار سیروس رجوع کرد . نگاهم خیره به ماهی های تنگ بود. همگی دور سفره نشستیم

 .ش بعد از سال تحویل با یادش چشمانم از اشک گرم شدیاد نگاه شرارت بار

عمه خانم در راه بود . هاجر چشمانش را بسته بود و دعا می کرد. آقاجان قرآن می خواند و مادر جان زیر لب ذکر می گفت

آنقدر در . خالی بودفقط جای خانواده ی عمو احمد . قرار بود برسد اما، آن طور که پیدا بود سال تحویل را در ماشین می گذراند

 .افکارم به سر بردم که نفهمیدم کی سال تحویل شد

با صدای زنگ تلفن از جا . با همه روبوسی کردم آقاجان از میان قران ،چند اسکناس پول در آورد و هرکدام را به ما عیدی داد

 .بلند شدم

 «الو؟»

 .«سال نو مبارک عزیزم»

 «طوری خوبی؟سالم فاطمه خانم سال نو شما هم مبارک چ»

 .«خوبم عزیزم زنگ زدم سال نو رو تبریک بگم و یه چیزی هم باید بهت می گفتم»

 «چی شده؟»

 «نگران نباش میام اونجا با حسام برات توضیح می دیم»

 :هاجر زیر گاز را کم کرد و رو به من گفت. آخرین فنجان چایی را شستم و دستم را با حوله خشک کردم

 نگ زده بودیک ساعت پیش عموتون ز

 سرم را تکان دادم و به کابینت دست به سینه تکیه دادم

 «می دونم آقاجون گفت»

 در چشمانش تردید موج می زد. کمی مکث کرد

 ...«راستش»

 کمی از این حالتش نگران شدم. کنجکاو خیره اش شدم در زدن حرفی تعلل داشت جلو رفتم و سرم را نزدیک صورتش بردم

 «اتفاقی افتاده؟»

 .«ه خانم نگران نباشید راستش حاجی داشت درمورد سرمایه گزاری آقا سیروس صحبت می کردن»

  اخم  گنگی روی پیشانی ام می نشیند

 «منظورت چیه؟»

مگه شما نمی دونید هرچند که زندگی شما و سیروس به چند ثانیه نکشید اما، از اون سرمایه سهم می برید عموتون زنگ زده »

 .» روس از اون شرکت رو از طریق وکیلشون به اسم شما زدهگفته همه ی سهم سی

سرم از ( آیا تو مستحق هستی؟)چیزی میان ذهنم مدام صدا می کرد. تمام وجودم از حسی خالی شد. از حرف هاجر خشک شدم

وی چشمانم رژه می این افکار گیج رفت سرم را تکان دادم بغ کرده به پذیرایی برگشتم تمام رفتار هایی که با سیروس داشتم جل

نمی دانم اما، صدای بم و خسته ی عمو که در گوشی  پیچد مرا به . رفتند نفهمیدم اما دستانم تند تند روی تلفن به چرخش در آمد

 خود  آورد

 «الو؟»

رای عمو این حرف هایی که شنیدم راسته تو می خوای سهم سیروس رو به من ببخشی عمو این حق من نیست منی که یه ثانیه ب»

 «سیروس همسری نکردم خیلی زیادیه عمو منو شرمنده خودتون نکنید منو شرمنده سیروس نکنید

 صدای نفس عمیقش در فضا  پیچید و بعد صدای محکم اما خسته اش

اما اینم می دونم که تو عشق ابدیش بودی . وقت به سیروس عالقه مند نشدی اینو از چشمای سیروس می فهمیدم می دونم هیچ»

برای . وس خیلی دوست داشت من خیلی بتونم زندگی خودمو اداره کنم دیگه وقتی واسه رسیدگی به شرکت سیروس رو ندارمسیر

سیروس تموم آرزوش این بود که اون شرکت رو با کمک شریکاش توسعه بده این ! آخرین بار ازت یه خواهشی دارم نرگس

 !کارو تو انجام بده اینطور تو هم عذاب وجدان نداری

 «تو استعدادشو داری

با صدای زنگ در تکان خوردم نگاهی به . حرف های عمو احمد مرا به فکر فرو برد یادم نمی آید کی از عمو خداحافظی کردم

پرت و گیج چادر را از چوب لباسی برداشتم و درب را . گوشی در دستم که بوق آزاد می زد انداختم و آن را در جایش قرار دادم



 .دیدن فاطمه و حسام لبخندی رو لب هایم جا خوش کردبا . باز کردم

 «سالم خوش اومدین سال نو مبارک»

مادر جان با دیدن آن ها با خوشحالی جلو آمد و با فاطمه روبوسی کرد و به حسام خوش آمد گفت . کنار رفتم تا هر دو وارد شوند

 :چند دقیقه به حرف های معمولی گذشت که حسام رو به من می گوید

 «استش فاطمه جان مطمئنن عموت بهت خبر داده که همه سهم سیروس از اون شرکت رو به اسم تو زدهر»

 نگاه کوتاهی بین جمع انداختم همه نگاهشان سمت من بود

من به توانایی هات ایمان دارم راستش . بعد از تعطیالت شرکت قرار داد مهمی داره. آره پیش پای شما با هم صحبت کردیم»

شب تماس گرفت گفت در اسرع وقت یه سر به شرکت بزنی هم با فضای شرکت آشنا می شی هم باید  با چم و خم کار فرهاد دی

 .«آشنا بشی

 حسام که گویی متوجه وخامت حالم شد لبخند برادرانه ای زد. از فکر رویارویی با فرهاد تمام وجودم لرزید

 .«البته هر وقت خواستی بری من هم همرات میام»

ترسم  این دل وامانده بود از دلی که وقتی . ترس من فرهاد نبود. مراهی حسام هم نتوانست آن اضطراب را از من دور کندحتی ه

 .فرهاد را حس می کرد دیگر افسارش از دستم خارج می شد

 .«خوب با اجازتون ما بریم»

 مادر جان با عجله بلند شد 

 .«نخورده از خونه خارج بشیدخدا مرگم بده کجا حسام جان مگه می زارم نهار »

 :فاطمه که این روز ها طعم لذیذ مادر شدن را می چشید و کودک سه ماهه ای را در بطن خود پرورش می داد گفت

 «قربونت برم خاله به خدا خونه مادر حسام دعوتیم باشه یه وقت دیگه»

 .س و تردیدهر دو بعد از خداحافظی از خانه بیرون رفتند من ماندم و یه دنیا از تر

یک هفته تمام با خودم و دل لعنتی ام کلنجار رفتم تا توانستم کمی با خودم کنار بیایم قرار بود امروز برای دیدن . یک هفته گذشت

نسیم سردی از . از صبح دلم چون ماهی لغزنده در آب در میان دلم می لغزید. و آشنایی با شرکت به همرا حسام به شرکت برویم

کمد لباس هایم را باز کردم ناخواسته عجیب در انتخاب لباس وسواس داشتم بعد . د میان دلم به وزش در می آمدحس دیدن فرها

از چند دقیقه جنجال بین لباس هایم عاقبت تصمیم گرفتم روز اول آشنایی را با تیپ رسمی حاضر شوم بعد از پوشیدن لباس هایم 

دستم را ارام آرام به سمتشان  بردم اما، تردید کردم و همانجا دستم را مشت . چرخیدرو به آینه ایستادم نگاهم سمت لوازم آرایشی 

کردم چشم های جنگلی سیروس جلوی چشمانم نقش بست من هیچ وقت برای دیدن سیروس وسواس نداشتم هیچ وقت آرایش 

مادر جان با ذکر و صلوات . نبالم آمدیک ساعت بعد حسام به د. اخم روی پیشانی ام نشست و پشیمان دستم را عقب کشیدم. نکردم

 .بدرقه ام کرد و دعای خیرش را همراهم فرستاد

 آنقدری که حسام هم متوجه اش شود. وقتی جلوی شرکت پارک کردیم تمام وجودم پر از تردید شد

هت نداشته فرهاد قول داده جز زن شریکش نگاه دیگه ای ب. نگران نباش قرار نیست جز حرف شرکت چیزی به میون بیاد»

 .«باشه

 اصال در توان من بود؟. سرم را پایین انداختم او قول داده باشد من چه؟ من که نمی توانستم به او به عنوان شریک همسرم بنگرم

 «نمی خوای پیاده شی؟»

چند دقیقه .پیاده شدمنفسم را بیرون دادم و . دادم و آرام دستگیره درب را گرفتم و باز کردم  پرت سرم را باال گرفتم سرم را تکان

 بعد حسام کنارم  ایستاد و مرا به سمت ساختمان راهنمایی کرد

 !«برو تو نرگس جان»

 جلوی نگهبانی با مرد مسن و البته مهربانی روبرو شدیم . قدم هایم را آرام آرام به دنبال حسام برداشتم

 «سالم آقا ماشاهلل، فرهاد اومده؟»

 .«بله جناب مهندس، حدود یک ساعتی می شه»لبخند مهربان و پدرانه ای به رویمان زد  پیرمرد که قد کوتاه و تپلی داشت

و کنار ایستاد تا اول من وارد شوم و . حسام با سر به من اشاره کرد همراهش بروم جلوی آسانسور طبقه ی چهارم را فشار داد

دند و پاهایم می لرزید کم مانده بود از هوش بروم با تمام ان دقایق دستانم یخ زده بو. خود نیز بعد از من سوار آسانسور شد

. بزاق دهانم را با صدا قورت دادم و پشت سر حسام از آسانسور خارج شدم« طبقه ی چهارم»صدای نا آشنای زن از جا پریدم 

چهره ی خسته ی با باز شدن در . قلبم دیوانه وار می کوبید. جلوی درب قهوه ای رنگ که نام شرکت بر آن زده شد ایستادیم

فرهاد با آن ته ریش جلوی درب نمایان شد در ابتدا نگاهش روی حسام ماند و آرام آرام سمت من برگشت با قرار گرفتن نگاهش 

روی من همه آن سردی به یک باره به گرما مبدل شد گویی از تمام وجودم آتش زبانه می کشید زیر نگاهش در حال فروپاشی 

 ه دادم رسیدبودم که حسام به موقع ب

 «اجازه ورود می دی داداش؟»

زیر چشمی نگاهش کردم نگاه خیره اش را به سختی از من جدا کرد و به حسام دوخت از جلوی در کنار رفت حسام به من اشاره 

بود در میزی که متعلق به منشی . سر به زیر از کنارش عبور کردم و آن موقع بود که توانستم شرکت را ببینم. کرد تا داخل شوم



مبلمان های چرم مشکی رنگ در سمت چپ برای مراجعین قرار داده شده بود و سمت راست . کنار اتاق مدیر گذاشته شده بود

از اطراف چشم گرفتم فرهاد همچنان . راهرو باریکی که دارای چند اتاق برای کار کنان بود کنار درب ورودی هم آشپز خانه بود

 د حسام نگاه برادرانه اش را به من دوختبا نگاهش وجودم را بر هم می ز

 «بچه ها هنوز نیومدن آبدارچی هم شهرستانه رفته به زن و بچه اش سر بزنه»

 :سرم را تکان دادم فرهاد که تا آن موقع ساکت بود گفت

 «خوش اومدین نرگس خانم»

اسفم و هم اینکه خوشحالم از اینکه باز هم بابت سیروس مت»زیر لب گفتم «ممنونی»لب را گزیدم و بدون آنکه نگاهش کنم 

 «کنارمونید

 حسام ضربه کوتاهی به شانه ی فرهاد زد. نمی دانم چرا اما، حس کردم این جمله آخرش پر از معنا و حس بود

 «ای جانم داداش مودبم»

 فرهاد لبخند نصفه و نیمه ای به حسام زد حسام سرش را سمت من گرداند

 «هر چند کوچیکه اما، خیلی براش زحمت کشیده شده  خوب آبجی جان اینجا شرکت ماست»

 .تمامی اتاق ها و دفاتر را نشانم دادند و در مورد قرار داد ها حرف زدند

 حسام نگاهی به ساعت مچی اش انداخت 

 «بچه ها نیومدن؟»

 فرهاد شانه هایش را باال انداخت و فنجان چایش را در دست گرفت

 «االن دیگه پیداشون می شه»

 مان حین صدای زنگ ساختمان به گوش رسید حسام با شیطنت ابروهایش را باال داددر ه

 !«چه حالل زاده»

زیر چشمی . رو به من اشاره کرد تا چایی ام را بنوشم اما، مگر می شد زیر ذربین نگاه سوزاننده ی فرهاد چیزی هم خورد

چندان  ه شلوار مشکی رنگ جذابیت صورتش را دونگاهش کردم چقدر ته ریش به صورتش می آمد پیراهن زرشکی به همرا

در یک آن با یاد صورت سیروس حس بدی در میان وجودم به غلیان افتاد و موجب شد اخم کوچکی روی صورتم . کرده بود

 .بنشیند

 «هنوز هم از من بدت میاد؟»

 چهره اش با اخم خاصی پوشیده شده بود . گیج سرم را بلند کردم

 !«منظورت رو نمی فهمم»

 .فنجان چایی اش را روی میز گذاشت و نگاه تیز ش روی من میخکوب شد پوزخند زد و 

 .«اون راه می زنی میفهمی اما خودت رو به»

 کالفه نگاهم را گرفتم دستانم کم و پیش می لرزیدند 

 .«تمومش کن فرهاد من واسه زدن این حرف ها اینجا نیومدم»

 . «می دونی چقدر دلم تنگت بود»

 .بلند شدم دسته ی کیفم در میان مشتم فشرده  شد از جا

 «فکر کنم من باید برم»

و می دونم که ! آره برو فرار کن ولی تو گوشت فرو کن فرهاد وقتی چیزی رو بخواد به دستش میاره، االن هم تو رو می خوام»

 .«تو هنوز هم منو دوست داری اینو چشمات می گه

 نقدر جلویش ضعیف بودم به شدت بیزار شدماشک در چشمانم حلقه زد از اینکه آ

 «نمی خوام  هیچی بشنوم»

 او هم بلند شد برق نگاهش دلم را لرزاند گرمای نگاهش تنم را داغ کرد

 .«دوستت دارم نرگس نمی زارم از دستم بری اینبار نه من طعم از دست دادنتو چشیدم دیگه نمی خوام تکرار بشه»

 «مگه زوره»

 .هش دلم را  برد لعنت بر این مرد که این چنین وجودم را به تارو پود عشق خود بردخنده مردانه و کوتا

تو فکر کن زوره تو کت من نمی ره نرگس جاللی برای کس دیگه بشه من یه بار دیر اومدم چوبش هم خوردم اینبار می خوام »

 .«مالمو سفت بچسبم دزد نبره

با صدای همهمه در میان . رف هایش چون نان داغ سر صبح دلپذیر بودعجیب حرف هایش به دلم چسبید ح. فقط سکوت کردم

درب باز شد و چند جوان دختر و پسر هم سن وسال فرهاد و حسام جلوی در نمایان . ساختمان به سختی از چشمانش دل کندم

برای اطمینان . مت من نشستحسام با دیدن ما که هر دو به حالت آماده باش ایستاده بودیم مشکوک شد  و نگران نگاهش س. شدند

 خاطرش لبخند کوچکی زدم یکی از ان جوانان که قد نسبتا بلند و الغر اندامی داشت لبخندی زد

 .«سالم شما باید سهام دار جدید باشید»



 نگاه گیج ام سمت فرهاد چرخید  فرهاد لبخند مهربانی زد 

 «درسته مهرداد جان ایشون خانم جاللی هستند»

 .کرد و با دست به یکایک آن ها اشاره کردبعد رو به جمع 

 «این آقا مهرداد گل مهندس نقشه کش ما هستند»

 دستش طرف دختر تپل و ریز نقشی نشست در نگاه اول مهرش بر دلم نشست

 .«این خانم گل هم سوسن جان مسئول حسابداری و امور مالی ما هستند»

ردی چهار شانه با چشم و ابروهای مشکی در نگاه اول نگاه گیرایش جذبت سرم را به نشانه ی خوشبختم تکان دادم بعد از آن م 

 .می کرد

 «این هم آقا جاوید گل که مسئولیت نظارت بر ساختمان هامونو بر عهده دارند»

و بعد از آن مهشید و یوسف و بهرام را یکایک به من معرفی کردند به نظر بچه های خوب و خونگرمی بودند قبل از آنکه 

 باشند دوستان خوبی برای هم بودند همکار

 «از آشنایی با همتون خوشحال شدم»

 نگاهی به ساعت انداختم 

 «ببخشید من دیگه باید برم »

 اعتراض همه مبنی بر آنکه چرا انقدر زود بلند شد در این میان نگاه زوم شده ی جاوید کمی معذبم می کرد

 «باهم آشنا می شیم شرمنده دیرم شده انشاهلل سر یه فرصت میام مفصل»

 سوسن لبخندی زد لبخندش مرا یاد فاطمه انداخت

 .«باشه عزیزم اذیتت نمی کنیم برو در پناه خدا ما هم بریم به کارمون برسیم وگرنه توبیخ می شیم»

د پیشدستی همگی از این حرف خندیدند با دخترا روبوسی کردم و با  پسرا خداحافظی کردم و قبل از آنکه حسام حرفی بزند فرها

 .کرد

 «حسام جان تو بمون پیش بچه ها من نرگس رو می رسونم»

جاوید هر دو ابروهایش با تعجب باال  رفت و نگاهش مشکوک بین ما به چرخش در آمد . نگاه ماتم قفل شهد شیرینی نگاهش شد 

  فرهاد نگاه خیره اش را برداشت و من تازه توانستم کمی نفس بکشم. حسام تک سرفه ای کرد

 .«پایین منتظرم زود بیا»

سرم را بلند کردم و به جمع نگاه کردم همه منتظر به من خیره شده بودند لبخند نصفه نیمه ای زدم و زیر لبی آرام از جمع 

 .پشت سر فرهاد به راه افتادم با شنیدن صدای پایم  ایستاد تا بهش برسم. خداحافظی کردم

 .«میادت میاد آخرین بار کی کنار هم بودی»

 . با یاد آوری آن روزها پوخند تلخی روی لب هایم نقش بست با سردی لب زدم

من دیگه اون دختر ! با این حرفات به کجا می خوای برسی فرهاد؟ فکر کردی با خاطره سازی می تونیم با هم دیگه باشیم؟نه»

 .«ساده گذشته ها نیستم

 .ده بودیم دست راستش را روی سقف ماشین گذاشت و به ماشین تکیه دادنفس خسته اش را از سینه بیرون داد به کنار ماشین رسی

 «تو از زندگی من شاید رفتی بیرون اما، همیشه تو فکرم بودی همه جا تو بودی نرگس چرا نمی زاری خودمو بهت ثابت کنم؟»

 چشمانم را بستم تا کمی آرامش نسبی ام را پیدا کنم. کالفه سرم را تکان دادم

 .«کنی من دوباره به تو اعتماد می کنم چرا فکر می»

نفهمیدم اما، در یک آن سمت فرهاد کشیده شدم وقتی به خودم آمدم که عطر تلخ و خواستنی اش در مشامم پیچید و عسلی شیرین 

 .نگاهش درست میلیمتری صورتم در حال چرخش بود صدای تپش قلبم که تند تند در سینه ام می کوبید را به وضوح می شنیدم

 .صدای زمزمه معنایش همراه با نفس گرمش در صورتم پخش  شد. نگاهم مات به چشمانش خیره شده بود

خانم نرگس جاللی از حاال تا ابد تو به عشق دائم من در اومدی و از حاال تا ابد هیچ کسی حق اینکه تو رو از من بگیره  نداره »

 «حتی خودت

گشت می رسید یک دنیا آرامش به وجودم تزریق شد ، آرامشی که خیلی وقت بود به در این ثانیه ای که فاصله یمان به بند ان

یادش بخیر آن گذشته های دور، کنارش عالی که نه بهترین روز های عمرم بود انگار که من جای آسمان بودم . دنبالش می گشتم

 .درست در اوج

 «کجا سیر می کنی دختره؟»

به خودم آمدم و هول زده عقب کشیدم . رش تازه فهمیدم لبخند روی لب هایم نشسته استبا صدای گرم مالیم و چشمان شیطنت با 

با دیدن نگاهم زیر خنده . صدای خنده ی ریز فرهاد حرصی ام کرد دندان هایم را روی هم فشار دادم و چپ چپ نگاهش کردم

 زد

 .«می گم همچین بدت هم نیومد ها لبخندت تا بنا گوش باز شد»

 دجنسی ام گل کرد و با جسارت در چشمان خندانش زل زدمدر یک واحد ب



 .«لبخند من از یادآوری خاطراتم با سیروس بود»

پشیمان از حرفی که زدم لبم را گزیدم . چشمانش از فرط غم اشک آلود شد.  لبخند از روی لب هایش پاک شد مات نگاهم کرد

. زیر لب لعنتی ای گفتم و عصبی از کارم سوار ماشین شدم. شد فرهاد نگاه غمگینش را گرفت و بدون هیچ حرفی سوار ماشین 

دلگیرنگاهم .  زیر چشمی نگاهش کردم با اخم دنده را جابه جا کرد و ماشین را به راه انداخت بدون کوچک ترین نگاهی به من

یک کوچه خانه پارک کرد نزد. بقیه راه در سکوت معنادار فرهاد و بغض بی صدای من گذشت. را گرفتم و به جاده چشم دوختم

دلخور از نیم . نگاهش   به ته کوچه دوخته شده بود و اخمش همچنان روی پیشانیش النه کرده بود و انگار قصد رفتن نداشت

 رخش چشم گرفتم اصال به درک من چرا باید اینطور از نادیده گرفتن اش ناراحت شو اصال حقش بود عصبی دستگیره را گرفتم 

 !«صبر کن»

 نگاهش به من بود نگاهی توام از خشم و تعصب را برگرداندم اینک سرم 

هاد نه هیچ کس دیگه ذهنت، ....مشق شبت این باشه فر. دفعه آخرت باشه این حرف رو ازت می شنوم از امشب تمرین کن» 

 .«شیر فهم شد! قلبت اصال همه ی وجودت باید برای  فرهاده باشه

بدون حرف از ماشین پیاده  . نمی دانست اگر می خواستم هم نمی توانستم در فکرش نباشم پوزخندی در دلم به رویش زدم طفلک

 .شدم و سر کوچه تا نزدیک خانه را در میان هزار فکر خانه خراب کن گز کردم

همه ی خاطرات ریز و . یک جورایی هنگِ هنگ بود. گویی سسیتم مغزم دچار مشکل شده بود. روی تخت میان حیاط نشستم

. تم چرخ می خوردند و چرخ می خوردند و در آخر بنگ بر مغزم می کوبیدند و دردش تمام احساساتم را در بر می گرفتدرش

که اگر . از آنکه بار دیگر شکست بخورم. ترس ریشه دوانده بود در دلم از آنکه نتوانم در مقابل حرف های فرهاد مقاومت کنم

 .ی نخواهد ماندبخورم مطمئن بودم دیگر هیچ چیز از من باق

نباید می گذاشتم من ! نه. از اینکه حرف هایش دلم را گرم می کرد از اینکه آنقدر بر من و احساساتم تسلط داشت بیزار بودم

 ...مارگزیده بودم اعتماد دوباره یعنی شکست دوباره

 «اما انگار کسی اینجا آسمون دلش ابری شده. هوای بهاری، آسمون صافه صاف»

لبخند پر مهرش وسیع تر شد و کنارم روی تخت نشست و به . به عمه خانم که با مهربانی نگاهم می کرد نگاه کردمخسته و گنگ 

 .درختان و گل ها چشم دوخت

 «خوب نمی خوای بگی چرا چشمات شده دریای غم؟»

 .بغضم را در نطفه خفه کردم و نفس عمیقی کشیدم تا مبادا اشک هایم سر باز کند

از اینکه می دونه حریفاش ضعیفن اما، سنگدالنه حریفاشو به . از دنیایی که با آدما سر جنگ داره! ونه عمه خانمدلم از دنیا خ»

 !«زمین می زنه

 .لبخند دیگری زد و دستش را دراز کرد و گونه ی سردم را با دستان گرم و پنبه ای اش نوازش کرد

 «کی گفته دنیا با آدما می جنگه دردت به جونم»

 «اتفاقات تلخ چیه تو زندگی؟ پس این»

 «حتما یه خیری بوده شاید اگه اون چیز هایی که می خوایم اتفاق بیفته ضررش از نشدنش بیشتر بوده»

 !«دلم گریه می خواد عمه»

 .بوسه ای بر پیشانی ام زد و مهربانانه لب زد.از جایش بلند شد

 «ت با خودشون احتیاج دارنتنهات می زارم آدما گاهی به خلو. گریه خوبه سبکت می کنه»

در آخر تصمیم . بعد از رفتن عمه خانم باز من شدم و خاطره های طول و داراز من ماندم و اشک های تلخم. لبخند متشکری زدم

نباید می گذاشتم بار دیگر . گرفتم که در برابر فرهاد دیوار حفاظی به دور خودم بکشم مبادا حرف هایش بر وجودم رسوخ کند

وارد خانه که شدم با لبخند خاص عمه خانم . اشک هایم را پاک کردم و روبه آسمان به خدا توکل کردم. ین مرد بشومدسیسه ا

 .برخوردم لبخندی که گویای حرف های بسیاری بود

 «امید وارم به نتیجه رسیده باشی»

 

 «خودمم امید وارم شما هم برام دعا کنید»

 .م کمی تعجب کردمادر جان از آشپزخانه خارج شد با دیدن

 «مادر کی برگشتی؟»

 :بی حوصله لبخندی زدم و همانطور که به سمت اتاقم می رفتم جواب دادم

 «همین االن اومدم»

 «چطور پیش رفت؟»

لباس هایم را عوض کردم و از اتاق خارج شدم مادر جان بار دیگر سوالش « به هیچ وجه خوب پیش نرفت»آرام زیر لب پچ زدم

 :را پرسید

 «تی؟ خوب پیش رفت؟نگف»



 «هوم خوب بود درمورد چند تا پروژه و ساختمون حرف زدیم»

 .مادر جان سرش را تکان داد و با شوق لبخند زد

 «خدا رو شکر کارت هم جور شد»

 .بغض کرده به مادر جان نگاه کردم. نفس عمیقی کشیدم

با نبودنش هم تونست یه دژ محکمی واسه آیندم چجوری از دین سیروس خارج بشم همه ی اینا رو مدیون سیروسم اون حتی »

 «باشه

 :مادر جان تمام شوقش فروکش کرد و متاثر لب زد

 «خدا روحش رو شاد کنه»

چشمانم را بستم گذاشتم . از رویش شرم کردم عصبی نگاهم را گرفتم و کالفه به اتاق برگشتم. نگاهم سمت قاب عکسش چرخید

لبخندش، آغوشش، . یاهایم را پرت کردم به دنیای دیگر به دنیایی که سیروس را حس کردمکمی روحم از این دنیا کنده بشود رو

هنوز هم وقت بود با سرعت بلند . چشم باز کردم نگاهم به ساعت افتاد.  لبخند زدم چقدر دلم تنگش شده بود. حمایتش همه بودن

 .  کردم شدم و لباس هایم را تن کردم و سوال های مادر جان را بدون پاسخ رها

سکوتش آرامش داشت قدم هایم از تک تک قبر ها عبور کرد و در آخر باالی سر . نفهمیدم چطور خودم را به آنجا رساندم

 .سیروس ثابت ماند

 !«سالم بی معرفت»

فام گشتم و گشتم تا گوشی برای شنیدن حر. »گل ها را روی قبر گذاشتم و بعد از خواندن فاتحه سرم را روی سنگ سرد گذاشتم

حتما اینم فهمیدی که . به تویی که اینجا راحت خوابیدی خبر داری عمو چیکار کرده؟ حتما داری دیگه. پیدا کنم تهش رسیدم به تو

تازگیا گذشته ام . می دونم شاید االن ازم ناراحت باشی که تازه االن دارم می گم. شریک کاریت مرد نامرد روزهای گذشتمه

. می دونی گیر کردم بین دوست داشتن و نداشتن. از اینکه وا بدم از اینکه باورهام بار دیگه بشکنه دنبالمه من می ترسم سیروس

حاال هم باز اومدم بگم برام دعا کنی خیلی . تو بودی که نزاشتی کسی اذیتم کنه. دلم یه پناهگاه می خواد یه پناهگاه از جنس تو

 «ی هات بازم مردونگی کن برام دعا کنشرمنده ی همه ی خوب.  به خدا شرمندتم. پرو ام نه

پرونده پروژه .قطرات اشکم سنگ سفید را تر کرد سر بلند کردم و خداحافظی زیر لب گفتم. لب هایم را روی سنگ سرد گذاشتم

 .لبخند محوی برای منشی زیبای شرکت زدم. باران را امضا کردم

 «حسام اومده؟»

 .زدسرش را تکان داد و در نهایت متانت لبخندی 

 «بله همراه آقای سپهری چند دقیقه پیش وارد شرکت شدن»

 

 «باشه ممنونم»

. تمام روز هایم در شرکت بیخ گوش فرهاد می گذشت. بعد رفتن خانم کاویانی نفس خسته ام را بیرون دادم و به صندلی تکیه دادم

روز هایی که به . های فرهاد پر شده بود روزهایی که از چوب خط های حرف. روزهای پر تنشی که عجیب توانم را گرفته بود

در . ناچار از اتاق خارج شدم تا از روند پروژه ی جدید اطالع بگیرم. ترکیدن ذهنم از افکارهای ریز و درشت پر شده بود

 و رو به خانم کاویانی پرسیدم .راهرو با دو تن از همکاران احوال پرسی کردم

 《؟بچه ها تو اتاقن《

 《م اینجانبله آقای رستگار ه《

هر سه روی یک نقشه خم شده . بعد از زدن چند ضربه وارد اتاق شدم. در جوابش سرم را تکان دادم و تشکری زیر لب گفتم

 .بودند که با آمدن من به حالت معمولی برگشتند

 《؟به به خانم جاللی《

  لبخند محوی زدم و بدون نگاه به فرهاد روی کاناپه نشستم

 《؟چطور پیش رفت《

 :حسام در جواب سوالم گفت.  جاوید نقشه را جمع کرد و به میز تکیه داد. از میز فاصله گرفت کنارم نشستحسام 

 《 میگه قیمتی که برای زمین پیشنهاد دادیم کمه. تیموری خیلی دندون گرده《

 :فرهاد روی صندلی نشست و بعد از نیم نگاهی به حسام گفت

 《ید سعی کنید همه توجهتون روی باران باشه نمی خوام هیچ مشکلی پیش بیادمی دونم چطور راضیش کنم شما نگران نباش《

 :جاوید سرش را تکان داد و گفت

 《درسته اگه این کار موفق آمیز باشه واسه آینده شرکت خوب می شه《

 . مت من برگشتهر سه با بلند شدنم نگاهشان س. نفسم را بیرون دادم و از جا بلند شدم . هر سه در سکوت به فکر فرو رفتیم

 《من نقشه مربوط به هتل رو بررسی کردم به نظر من که مشکلی نداشت میدمش خانم کاویانی براتون بیاره《



 :و با نگاه عمیق و گرمش گفت. فرهاد از پشت میز بلند شد

 《هم حرف بزنیم هم نقشه رو می بینم. حرف دارم باهات《
به ناچار و میان هزاران حس . ینی به رویمان بود به شدت کالفه ام می کردنگاه متفکر حسام و نگاه مشکوک جاوید  که به سنگ

 در به در لب زدم

 《منتظرم《

با ورود . تمام تنم از شدت تنش ها و جدل های حس هایم دچار لرزش شده بود. و با سرعت هر چه تمام تر اتاق را ترک کردم

بی توجه به دل دل زدن های قلبم لبم را مضطرب تر کردم و به . تمفرهاد در جا تکان خوردم و هراسان به نگاه آرامش چشم دوخ

 .نگاه خیره و تب دار فرهاد  خیره شدم

 《؟در مورد چی می خوای حرف بزنی《

 . لبخند جذابی زد و با نزدیکی اش منه نا آرام را نا آرام تر کرد

 《فقط می خوام حرف بزنم همین نیازی به این همه تنش نیست آروم باش《

عصبی شدم روی کاناپه نشستم و بی نگاه به نگاه لعنتی اش که چون پرتو های . نکه به راحتی از حالت درونی ام با خبر شداز آ

 :گرم خورشید زمین های خالی دلم را داغ می کرد گفتم

 《؟حاشیه نرو بگو کارت چیه《

 《؟به حرفام فکر کردی《

 :درونی ام گفتمنیشخند تلخی زدم و بی توجه به ولوله ی خانه خراب کن 

 《.من نمی فهمم چطوری روت می شه این حرف ها رو به زبون بیاری《

از جا بلند شدم و با جسارتی که تا آن زمان درونم مرده بود در چشمان عسلی اش زل زدم چشمانی که از شهد شیرینی دلم را 

 زیر و رو می کرد اما با بی توجهی تمام لب زدم

و من خیال خام کردم . و تو یه روزهایی عاشق هم بودیم که البته از سوی تو فقط یه تفریح بودآقای مهندس فرهاد سپهری من 《

 《.ولی االن من اون دختر ساده گذشته نیستم و تو نمی تونی منو خام کنی. که دوستم داری و با سادگی تمام دلم و بهت سپردم

پر از خشم چشمانش در میان چشمان . د انگشت  رساندفرهاد اخم وحشتناکی روی صورتش نشست و فاصله مان را به یک بن

 .جسورم قفل شد

 

 《این افکار پوچ و مسخره رو از فکرت بیرون کن منه احمق دوستت دارم بفهم لعنتی. این حرفت رو نشنیده می گیرم نرگس《

ه ام با یک دوستت قلب بی جنب. گیج از خشم چشمانش چشم گرفتم. یک حس مطبوع یک حس شیرین و گرم میان دلم پخش شد

 .دارم شنیدم چنان فرو می ریخت که تمام توانم را به یغمای می برد

 .پر از بغض لب زدم

حاال از چی . که تو این کار رو با من به بدترین شکل کردی. زن برای مردن فقط کافیه احساساتش له بشه. چطوری فرهاد《

 《حرف می زنی

 .لک دادصدای خسته و کالفه اش روح تشنه ام را قلق

منو ببین نرگس به همون عشقی که . از فرصت حرف می زنم. از دوست داشتن حرف می زنم از پشیمانی حرف می زنم《

 《بینمون بود قسم بهم فرصت بده

 《می خوام تنها باشم فرهاد برو خواهش می کنم《

 

 خسته اما به گرمی لب زد. نگاه پر غمش را در میان صورتم گرداند

 《؟دی اول بگو فرصت می《

 .پشت کردم و به سمت میز قدم برداشتم. نگاهم را گرفتم مبادا این زبان وامانده تسلیم وار جوابش را بدهد

با من از فرصت حرف نزن فرهاد، من پرم از عالم خستگی یه آدم که به جای قلب و روح تو سینه اش تپه ای از غم و ماتم 《

 《و که از من یه آدم آهنی ساختیشده و اون کسی که مسبب همه ی اینهاست تویی، ت

 .دردی که کم مانده بود دیوار های اتاق را از هم بپاشد. صورتش را نمی بینم اما سکوتش عجیب درد داشت

 《!ولی هر آدمی تو زندگیش یه بار فرصت برای خوب شدن داره. من کثافت درست《

بر خالف آتش وجودم با . ونه های سردم را گرم کردندبغض بی صدایم از پس گلویم تا چشم هایم سر باز کردند و چکه چکه گ

 :سردی تمام لب زدم

 《متاسفم فرهاد اون فرصت رو من نمی تونم بهت بدم《

 《حرف آخرته《

سرم را تکان دادم صدای قدم هایش که آرام آرام از من دور می شد با شنیدن . آخ که برودت و غم صدایش تن خسته ام را لرزاند

در آن میان دیوار های اتاق . توان اندک از وجودم خارج شد به عقب که برگشتم جای خالی اش قلبم را آتش زددرب اتاق تمام آن 



مادرجان با دیدنم . با خستگی لباس هایم را از تن خارج کردم و بدون نگاه به آینه از اتاق خارج شدم. شاهد شکستن بغضم شد

 .لبخند زد

 《یی بیارهخسته نباشی مادر  بشین بگم  هاجر چا《

 . بیچاره مادرم نمی دانست این خستگی از کار نیست بلکه از سروکله زدن با دل زبان نفهمم بود

 و کنار مادر جان نشستم. نفس عمیقی کشیدم

 《؟کارها چطور پیش می ره؟ راضی هستی《

اینکه هر . ل و مغزم جدال می کردمچه می گفتم؟ اینکه هر روز و هر ثانیه باید با دیدن فرهاد یک عالمه با د .پوزخند تلخی زدم

. باید از کدامشان می گفتم. روز باید فرهاد را ببینم و از نداشتنش خون گریه کنم؛ اما در ظاهر خود را چون سنگ سرد نشان دهم

وی با قرار گرفتن فنجان چایی گیج سر بلند کردم و در جواب هاجر لبخند مح. من بریده بودم خیلی وقت بود مردگی می کردم

 .زدم

 《به نظر خیلی خسته میاین خانم《

 《دارم تو خستگی هام غرق می شم دلم دوری می خواد دلم فقط کمی نفس کشیدن می خواد.  احتیاج دارم یه مدت اینجا نباشم《

 .سر بلند کردم و در نگاه مات و متعجبشان زل زدم

 《ممی خوام یه مدت برام  پیش عمه خانم به شدت به تنهایی احتیاج دار《

بعد از شام آقاجان بعد از کمی در فکر فرو رفتن و نگاه . مادر جان نگاهش پوشیده از غم شد و هاجر متاثر به من نگاه دوخت

شب بعد از . باید تکلیف خیلی چیز ها را مشخص می کردم. عمیقش رضایت داد تا چند روزی را در خانه ی عمه خانم سر کنم

 . وزی نیستم و او بدون هیچ سوالی قبول کردتماس با حسام اطالع دادم که چند ر

 

 و کنار مادر جان نشستم. نفس عمیقی کشیدم

 《؟کارها چطور پیش می ره؟ راضی هستی《

اینکه هر . چه می گفتم؟ اینکه هر روز و هر ثانیه باید با دیدن فرهاد یک عالمه با دل و مغزم جدال می کردم. پوزخند تلخی زدم

. باید از کدامشان می گفتم. و از نداشتنش خون گریه کنم؛ اما در ظاهر خود را چون سنگ سرد نشان دهم روز باید فرهاد را ببینم

با قرار گرفتن فنجان چایی گیج سر بلند کردم و در جواب هاجر لبخند محوی . من بریده بودم خیلی وقت بود مردگی می کردم

 .زدم

 《به نظر خیلی خسته میاین خانم《

 《دارم تو خستگی هام غرق می شم دلم دوری می خواد دلم فقط کمی نفس کشیدن می خواد.  دت اینجا نباشماحتیاج دارم یه م《

 .سر بلند کردم و در نگاه مات و متعجبشان زل زدم

 《می خوام یه مدت برام  پیش عمه خانم به شدت به تنهایی احتیاج دارم《

آقاجان بعد از کمی در فکر فرو رفتن و نگاه عمیقش . اه دوختمادر جان نگاهش پوشیده از غم شد و هاجر متاثر به من نگ

شب بعد از تماس با . باید تکلیف خیلی چیز ها را مشخص می کردم. رضایت داد تا چند روزی را در خانه ی عمه خانم سر کنم

 .حسام اطالع دادم که چند روزی نیستم و او بدون هیچ سوالی قبول کرد

چند روزی که تمام روزگارم را در کفه ی ترازو میزان کردم و سبک . ی عمه خانم می گذشتچند روزی از آمدنم به خانه 

آنقدر در خودم و دنیایم غرق بودم که اعتراض عمه خانم . چند روزی که فکر و خیال غذای روح خسته ام شده بود.  سنگین کردم

  را برانگیخت

ی خودش برنمی گرده سعی کن با مشکالتت مواجه بشی با دغدغه دختر جون با نشستن یه گوشه و ماتم گرفتن هیچی سر جا《

 《با غم خوردن چیزی درست نمی شه برو جلو بجنگ. هات به زندگیت جریان بدی

 《.دست من نیست من به غم و حسرت خو گرفتم《

 .دستش بر سرم نشست و با مهربانی لب زد

نی می بینی تو تنهایی های خودت پیر شدی بزار دنیا زیبایی بیرون بده نزار زندگیت به جایی برسه که وقتی سر بلند می ک《

 《بهش فرصت بده. هاشو بهت نشون بده

یک هفته از . چقدر این روزها این کلمه در میان رج به رج افکارم تکرار می شد. را تکرار کردم( فرصت)زیر لب کلمه ی

ا با کتابی که به تازگی خریده بودم سر گرم کردم که با روی تاب نشسته بودم و خود ر. ماندنم در خانه ی عمه خانم می گذشت

درب خانه را باز . عمه خانم تازه برای خرید بیرون رفته بود پس به آن زودی نمی آمد. صدای زنگ در متعجب از جا بلند شدم

 .کردم که با دیدن مرد جوان پشت در تعجب کردم

 《؟بفرمایید《

 .متعجب لب زد. افلگیر شده بودمرد جوان که گویی از دیدن من نا آشنا غ

 《؟من ملکی هستم با خانم جاللی کار داشتم نیست. سالم عرض شد خانم《

 《؟برای کاری بیرون رفتن امرتون《



 .مرد جوان لبخند متینی زد و متواضعانه نگاهش را پایین انداخت

 《نم خدمت می رسمهر چند روز برای جویای احوال حاج خا. راستش من همسایه دیواربه دیدارشون هستم《

 《ممنون از لطفتون《

 .کمی خم شد و به ادای احترام دستش را روی سینه اش گذاشت

 《شرمنده مصدع اوقاتتون شدم《

سرم را با افسوس تکان دادم و به خانه . بعد از رفتنش لبخند محوی روی لب هایم نشست به نظر زیادی مبادی آداب و مودب بود

 .موضوع آمدن پسر جوان را برایش گفتم بعد از آمدن عمه خانم. برگشتم

 《سعید میگی چقدر که این پسر آقاست مهندسی آی تیه هر چند مدت یه بار میاد خریدای منو می کنه خدا به خانوادش ببخشه《

 《به نظر که خیلی تیتیش بود عمه خانم زیادی مودب بود《

 .عمه خانم متعجب به من نگاه کرد و اخم کوچکی زد

 《ون ماهیوا جوون به ا《

 .لبخندی در جواب عمه خانم زدم و ترجیح دادم بحث را از پیرامون آن جوان خارج کنم

 《ول کن این حرف هارو عمه جون بیا ببین نرگست چه غذایی پخته《

پشت بند حرفم نفس عمیقی کشیدم و برای دست رنجم به به و چه چه را انداختم عمه خانم با لبخند جلو آمد و در قابلمه را 

 .رداشتب

 《!بوش که خوبه تا ببینیم طعمش چطوره《

 《بعدشم خوبه《

کم و . در تمام روز هایی که در کنار عمه خانم می گذشت کمی حال روحی ام بهتر شده بود. هر دو فارغ از هر چیزی خندیدیم

واقعا درست بود سعید  حرف های عمه خانم مبنی بر خوب بودنش. پیش توانسته بودم با پسر خوب عمه خانم رابطه برقرار کنم

وقت هایی که می دید در خودم فرو رفته ام با اداها و خوشمزگی .  آن  روز ها نقش برادر را تمام و کمال در حقم تمام کرده بود

رستوران و شهر بازی هایی که مرا برای خوب شدن روحیه ام می برد همه و همه . هایش مرا از الک تنهایی ام بیرون می آورد

با خنده سوار ماشین شدم و به قیافه پنچر شده ی سعید با شیطنت . ه بود من از آن نرگس عصبی و منزوی فاصله بگیرمباعث شد

حرکاتش به شدت با مزه بود با لبخند . از خنده ام حرصی شد و با پشت چشم نازک کردن به طرف مغازه به راه افتاد. خندیدم

در مسابقه ی دو شرط بسته بودیم که کدام . ن دادم تا کمی هوای ماشین عوض شودشیشه ی ماشین را پایی. رفتنش را نگاه کردم

چند . و این شد که آقا سعید اکنون در حال خریدن بستنی است. برنده می شویم هرکس که باخت دیگری را باید بستنی میهمان کند

با ورودم از دیدن سعید . فتم خودم به دنبالش برومدر آخر تصمیم گر. دقیقه از رفتنش می گذشت با نگرانی به در مغازه خیره شدم

 . که با دختر مغازه دار در حال بگو بخند بود حرصم گرفت

 《اتفاقا من عاشق شنام مخصوصا اگه خانم زیبایی مثل شما هم منو همراهی کنه چه بهتر《

 .دختر با چشمای گرد شده به این همه شگفتی خلقت زل زد

 .آمد را قورت دادم و با اخم جلو رفتمخنده ای که تا روی لب هایم 

 《؟رفتی بستنی بسازی شما《

 .سعید بی خیال به من نگاه کرد و با لبخند رو به من اشاره کرد

 《خالصه برات بگم خواهرم ترشیده است. اینم خواهر من واال از شما چه پنهون به خاطر اخالق گندش کسی طرفش نمیاد《

سعید در حالی که دست . با عصبانیت جلو رفتم و مشت هایم را بر تنش فرود آوردم. کرد دختر با صدای بلند شروع به خندیدن

 .های مرا مهار می کرد رو به دختر گفت

 《می بینی افسانه جون  وحشیه زیاد نمی زاریم از خونه خارج بشه مردم رو گاز می گیره《

ازه دار یا همان افسانه جون آقا سعید در مغازه پیچیده مشت هایم سنگین تر بر تنش می نشست و صدای خنده های او و دختر مغ

 .بود

 《؟ببخشید اینجا مغازه است یا رینگ بوکس《

در یک ثانیه دستم .  آن ها نیز کم تر از من نبودند. خنده کنان به عقب برگشتم که با دیدن حسام و فرهاد مات و خیره قلفشان شدم

ر گیج بودم که موقعیتی از زمان نداشتم وقتی در میان ماشین پرت شدم تازه به شدت کشیده شد و از مغازه خارج شدیم آنقد

 .با خشم به طرف فرهاد که با چشمان طوفانی مرا نگاه می کرد برگشتم. توانستم خودم را بیابم

 《دیوونه هیچ معلومه داری چیکار می کنی به جای سالم علیکته《

 .اد از پس دندان های کلید شده اش غریدفره. هر دو با خشم زل همدیگر را نگاه می کردیم

 《؟اون عوضی کی بود که اینجوری بهش چسبیده بودی هان《

 《...اجازه نمی دم توه《

 .صدای فریادش تنم را لرزاند وحشت زده دست روی گوش هایم گذاشتم به معنای واقعی الل شدم

 《جواب منو بده《



 .اد زل زدمترسیده به چشمان برزخی فره. قلبم تند تند می کوبید 

 《؟تو چته...تو《

 .با صورت سرخ و رگ های برآمده اش به شدت ترسناک شده بود

د لعنتی نمی فهمی وقتی اینجور چسبیده به یه نره خر دیدمت وجودم رو آتیش زدن اون مرد که اینجور آویزون بودی ازش کی 《

 《؟بود

 《د..سعی..س《

از ترس لکنت زبان گرفته بودم قلبم چون .ه از ترس به در ماشین چسبیدمبا شنیدن اسمش چون اسپند روی آتش به طرفم خم شد ک

 . قلب گنجشک می زد

 《درست حرف بزن تا سگ نشدم و کار دست خودم و خود لعنتیت نیاوردم《

 .بزاق دهانم را به سختی قورت دادم از آن همه تنش اشک هایم پشت هم فرو می ریخت

 《!تو حق نداری با من اینجوری حرف بزنی《

 .عصبی دست هایش مشت شد و با شدت روی فرمان فرود آمد از وحشت قدرت حرکت نداشتم

 《.اون لعنتی ها رو نریز که به خدا قسم  یه بالیی سر خودم میارم《

با زدن ضربه ای که به شیشه ماشین خورد با چشمان اشکی به سعید که با عصبانیت از فرهاد می خواست از ماشین پیاده شود 

هر دو در عرض . وحشت زده به فرهاد که با چشمان سرخ و صورت کبود شده از ماشین بیرون پرید چشم دوختم. دمنگاه کر

یک ثانیه دست به یقه شدن حسام با عجله جلو آمد و قصد داشت آن ها را که چون شیر زخمی همدیگر را می زدند جدا کند تند و 

 .ترسان از ماشین پیاده شدم

  《تمومش کنید《

اما آن ها لجوجانه از میان دست ها خود را آزاد می .  هایم در صدای فریادهایشان گم می شد چند نفر برای کمک جلو آمدندگریه 

جلو . همچنان با گریه التماس می کردم تا تمامش کنند ولی هیچکدام نمی شنیدند. کردند و چون ببر به یکدیگر حمله می کردند

 .رفتم و با تمام وجود فریاد زدم

 《بسته《

 .فرهاد با عصبانیت به سمت من برگشت و با خشم داد زد

 《تو توی ماشین باش《

 .سعید به طرفش یورش برو و یقه اش را گرفت

 《؟تو کی باشی بی ناموس《

 .جیغ دیگری کشیدم و با گریه داد زدم

 《.خفه شید با هر دوتاتونم《

آنقدر در این چند دقیقه شوک . ه طرف خیابان به راه افتادمعصبی از هر دو چشم گرفتم و ب. هر دو با خشم به سمتم برگشتند

با گریه به عقب برگشتم . چند قدم رفته بودم که دستم به شدت به عقب کشیده شد. عصبی بهم وارد شده بود که تمام تنم می لرزید

 .فرهاد نفس نفس زنان خیره به چشمانم لب زد

 《؟شقی زد به سرتاومدی اینجا حال و هوات عوض شه حال و هوای عا《

 .در یک سانتیمتری اش لب زدم. عصبی  بازوام را از دستانش بیرون کشیدم و یک قدم به جلو برداشتم

 《من و حال و هوام به تو مربوط نیست اینو تو مغزت فرو کن. تو فکر کن آره تو فکر کن عاشقشم، دیوونشم نباشه نیستم《

 .صورتم نزدیک کرداخم هایش در هم رفت و صورتش را در میلیمتری 

د نه د خانم خانما حاال شما اینو تو مغزت فرو کن تا وقتی سایه ی فرهاد سپهری روی زندگیت باشه هیچ موجود نری حق 《

 《ورود به قلمرو منو که تو باشی نداره شیر فهم شد عزیزم

 .ی دیر بوداما برای من دلمرده کم. در البه الی حرف های دیکتاتوری اش پر از حس گرم نهفته بود

 《دیر اومدی فرهاد《

من تمام تالش خودم رو می کنم تا باز داشته باشمت فکر نکن با اون اراجیفی که اون روز تو . واسه جبران هیچوقت دیر نیست《

 《شرکت گفتی عقب نشینی می کنم

خود را بی تفاوت نشان یک جورایی آن زمان از آن جمله های گرم و پر مهرش دلگرم شدم اما سرسختانه . مات نگاهش کردم

 .دادم

 《؟بگذریم اینجا چیکار می کنید《

 《...گفتم که می تونم تیموری رو راضی کنم واسه دیدن یکی از زمیناش به اینجا اومدیم که از قضا《

 .با اخم سمت من برگشت و پر از تعصب لب زد

 《؟این پسره کیه《

 .لبخند محوی از تعصبش روی لب هایم نشست



 《یا شاید بهتره بگم یه برادر. عمه خانم یکی از آشناهای《

 《خوشم نیومد ازش《

 .نفس عمیقی کشیدم. به لحن تخسش لبخند زدم

 《کسی به عالیق تو کاری نداره《

 《من از کسی حرف نزدم از تو حرف زدم《

در میان سینه ام  از تاپ تاپ قلبم و پمپاژ های سریع خونم هراس داشتم از نفس هایم هنگام حرف های پر از حس فرهاد که کند

 .ایست می کرد هراس داشتم

 《؟حاال زمین رو دیدید《

 《آره قرارداد و فردا می بندیم! قشنگ فرار می کنی《

 .و خیره به ماشین های در حال عبور گفتم. سرم را تکان دادم

 《منم فردا برمی گردم《

 《خوشحالم وقتی نیستی هیچی نیست《

 .جلی حرف های محبت آمیزش بودچشمانی که ت. قفل شهد شیرین چشمانش شدم

 《کاش این حرف چشم ها تو گذشته ها بود《

 .کالفه لب زد. اخم ریزی کرد و نگاهش به زیر افتاد

 《کاش پاکن داشتم گذشته ها رو پاک می کردم《

 《اینجوری که خودت هم پاک می شدی《

چند ثانیه بعد فرهاد نیز هم قدمم . ول قدم برداشتملبخند تلخی زدم و به سمت جای ا. مات سرش را بلند کرد و به چشمانم خیره شد

سعید با دیدنم با نگرانی جلو آمد و .  و هر دو دوشادوش هم به حسام و سعید که همچنان صورتش را اخم پوشانده بود رسیدیم. شد

 :بدون انکه به فرهاد نیم نگاهی کند گفت

 《!خوبی نرگس《

فرهاد که گویا باز به رگ غیرتش برخوده بود سعید را ارام کنار زد و با تهدید . دملبخند نصفه و نیمه ای زدم و سرم را تکان دا

 لب زد

 《بهتره ازش فاصله بگیری《

 .سعید عاصی پوف کالفه ای کشید و دست فرهاد را عصبی کنار زد

 《زیادی دور برداشتی آقا پسر، بزن بغل وگرنه اون روم باال میاد《

 .عصبانیت به هر دو توپیدمو با . کالفه به هر دو نگاه کردم

 《به خدا اگه دوباره شروع کنید همین االن می رم《

 :رو به من کرد و گفت. حسام خندید و با افسوس برایشان سر تکان داد

 《شما کجا اینجا کجا خواهری این دوتا خروس جنگی نزاشتن ببینم چی شده چه خبره《

 《خانم اومدم خونه عمه. گفته بودم که چند وقتی می رم سفر《

 :سرش را تکان داد  و اشاره به سعید گفت

 《معرفی نمی کنی داداشمونو《

 .سعید از برخورد حسام لبخند متینی زد و برای آشنایی دستش را جلو برد

 《همسایه ی عمه خانم نرگس جان خوشبختم. سعید هستم《

 .حسام لبخند صمیمی زد و دست سعید را گرم فشرد

 《منم حسام دوست و همکار نرگس《

 .فرهاد با اخم به حسام چشم دوخته بود از این واکنشش به شدت خنده ام گرفته بود حاالتش درست شبیه به کودک هشت ساله بود

 .رو به حسام کردم

 《حاال که تا اینجا اومدین بیاین بریم خونه عمه هم خوشحال می شه《

 حسام سرش را باال انداخت و لبخند زد

 《!یه وقت دیگه نه عزیز مزاحم نمی شیم باشه《

 :فرهاد بالفاصله مداخله کرد و با اخم پیشانی رو به من گفت

 《ممنون از دعوتت میایم《

 :رو به حسام که هاج و واج فرهاد را نگاه می کرد گفت

 《سوار شو تا بریم نرگس بیا راهو نشون بده《

جلوی درب ماشین . به حسام اشاره کردم بیایدلبخند زدم و . و بدون آنکه مجالی به جواب حسام بدهد به سمت ماشین حرکت کرد

 .رو به حسام کردم



 《پس پشت سر منو سعید بیاین گم نکنید《

چند دقیقه بعد . نگاه متعجب و عصبی فرهاد را نادیده گرفتم و به طرف ماشین سعید که با پیروزی به فرهاد چشم دوخته بود رفتم

 :ید پرسیدبعد از کمی سکوت سع. هر دو ماشین به راه افتادند

 《؟این پسر حق به جانبه کیه《

 لبخند غمگینی زدم و از میان بغض شکفته در گلویم لب زدم

 《.یه روزی همه کس بود《

 .پوزخند تلخی زدم. گیج و گنگ سرش را تکان داد

 《بیخیال سعید از گذشته سوخته هیچی جز خاکستر عایدت نمی شه《

 《؟یعنی بین تو و این پسره چیزی بوده《

به وسعت تمام . اشک در گوشه چشمم جمع شد. ا از نیم رخش گرفتم و با لبخند تلخی چشم به خیابان های شلوغ دوختمنگاهم ر

 . حسرت هایم بغض کردم

یه روزی یه مترسک عاشق کالغ می شه برای نگه داشتن عشقش می زاره تا از اون محصول مزرعه برداره کالغه هم 《

اونقدر در . سک حرفای عاشقونه می زنه که مترسک هم روز به روز وابسته تر می شهادعای عاشقی می کنه اونقدر به متر

. دنیای خوش خودش غرق می شه که تا به خودش میاد می بینه جز یه مزرعه ی خشک و یه دل شکسته چیزی براش نمونده

 《کالغه وقتی به هدف خودش رسید رفت و پیداش نشد

 .به روبرو نگاه نگاه می کرد چشم دوختم و به سعید که متفکر. نفس عمیقی کشیدم

باز می خواد دل . ولی با این تفاوت که کالغ قصه ی من برگشته پشیمون هم برگشته. من حکم همون مترسک رو داشتم《

 《مترسک دلشکسته رو به دست بیاره ولی مترسک می ترسه، از بازی خوردن دوباره واهمه داره

 《؟دوستش داری《

 .لب زدمدر میان بغض سنگینم 

 《تنها درد بی درمون این روزامه《

از شدت حسرت سر به شیشه پنجره چسباندم و بی صدا در سوگواری روز های پر دردم اشک . بقیه راه در سکوتمان گذشت

 :قبل از پیاده شدن رو به سعید گفتم. با رسیدن به درب خانه زودی اشک هایم را پاک کردم. ریختم

 《نمی خوام عمه چیزی بفهمه《

ماشین فرهاد . انقدر درگیر حس های خودم بودم که چیزی از نگاه گرفته ی سعید نپرسیدم. با چهره ی درهم سرش را تکان داد

متعجب از نگاه . سعید بعد از خداحافظی آرام و زیر لب به خانه ی خودشان بازگشت.پیاده شدم . درست پشت سر ما ایستاد

 :فرهاد و حسام پشت سرم ایستادند حسام معذب رو به فرهاد گفتتا زنگ خانه را زدم . درهمش چشم گرفتم

 《بی خبر خوبیت نداره. نباید میومدیم《

 فرهاد شانه اش را باال انداخت و بی قید لب زد

 《اشکال نداره به این دیدار ها عادت می کنند《

عمه خانم . مان متوجه عمه خانم شداز حرف دوپهلویش اخم کردم و حسام گنگ نگاهش کرد با باز شدن درب خانه هر سه نگاه

 .لبخند محوی زدم و رو به آن ها اشاره کردم. با دیدن حسام و فرهاد متعجب به من نگاه کرد

 《عمه جان مهمون نمی خوای حسامو که میشناسی شوهر فاطمه و ایشون هم آقای سپهری همکارم هستن《

خانم لبخند شادابی زد و درب را باز کرد با روی باز رو به آن ها بعد از احوال پرسی مختصر عمه . هر دو همزمان سالم دادند

 :گفت

 《بفرمایید داخل  قدم رو چشم ما گذاشتید《

برای . بعد از تعارفات معمولی وارد خانه شدند. هر دو بعد از من وارد خانه شدند ابتدا با کنجکاوی اطراف را نگاه کردند

 .م بوی خورشت عمه خانم لبخند وسیعی روی لب هایم نشستپذیرایی به طرف آشپز خانه رفتم با استشما

 《عمه جون چه کردی《

 《 کاش خبر می دادی غذای بهتری بار میزاشتم خوبیت نداره واسه اولین بار وارد این خونه شدن《

 .به عقب برگشتم و به چهره ی ملیح و مهربانش لبخند زدم

 《اشکال نداره عزیز من همین هم عالیه《

نگاهش . ا پهن کردیم در این میان نگاه سنگین فرهاد عجیب در هر زمان همراهم بود و کمی دستپاچه ام می کردهر دو سفره ر

نگاهم را که گرفتم با نگاه .را غافلگیر کردم و اخمی در جواب نگاه سنگینش کردم اما او با پرویی تمام لبخند گرمی تحویلم داد

. ند خاصی ما را زیر نظر داشت شرم زده لب گزیدم و به سرعت به آشپزخانه رفتممچ گیرانه ی عمه خانم مواجه شدم که با لبخ

 .نفسم را بیرون دادم و نفس عمیقی کشیدم ثانیه ای نگذشت که با صدای عمه خانم دو متر در جا پریدم

 《؟ورپریده مطمئنی فقط یه همکاریه《

 .انم خودم را مشغول کشیدن خورش ها شدماز شرم تمام وجودم چون گدازه شده بود برای فرار از نگاه عمه خ



 《!مگه غیر از اینه《

 《عشق تو چشماتون چلچراغ می زنه. من امشب تو چشمای شما یه جاذبه دیدم《

عمه خانم بعد از زدن لبخندی خورشت را از زیر دستم بیرون کشید و مرا با احساس های خانه خراب کنم . مات به عقب برگشتم

حسام و فرهاد قصد . دن غذا که من هیچی از طعمش آن هم زیر نگاه های گاه و بی گاه فرهاد نفهمیدمبعد از خور. تنها گذاشت

تا دم در همراهیشان کردم حسام لبخند . و تعارفات عمه خانم مبنی بر بیشتر ماندن را محترمانه رد کردند و رفتند. رفتن کردند

 .برادرانه ای زد

 《همه چیز ممنون غذا عالی بود از عمه خانومتم تشکر کن خیلی زحمتتون دادیم آبجی خانم بابت《

 .سرم را تکان دادم و جواب لبخندش را دادم

 《خوش اومدین کاری نکردیم《

 .فرهاد بعد از رفتن حسام جلو آمد و آرام اما پر از تعصب و تهدید وارانه لب زد. بعد از تشکر مجدد به سمت ماشین رفت

 《ی خوام تو این یه روز باقی مونده کفتار ها عشقمو از دستم دربیارننم. مواظب خودت باش عشق فرهاد《

و بعد از . مات به او که چشمانش با جدیت تمام نگاهم را می کاوید چشم دوختم آرام فلصله گرفت و همراه حسام سوار ماشین شد

جور کمای موقتی با گیجی درب را  گویی با جمله اخر فرهاد مسخ شده بودم یک. زدن بوق کوتاهی از میان کوچه ناپدید شدن

 :عمه خانم سرش را به سمت شانه متمایل کرد و با چشمان شیطنت باری گفت. بستم و به خانه برگشتم

 《فکرکنم حرف زیادی هست که امشب بزنیم《

 .در میان حواس پرتی لبخند زدم. بی حواس به چشمان زالل و  شادابش نگاه کردم

روشن کرده بود دست های نوازشگر عمه بود درد های که با بغض از زبانم جاری می شد و  ان شب زیر نور مهتاب اتاق را

 .تمام افسوس ها وحسرت هایم را زار زدم و گریه کرد. عمه با جان و دل صبورانه گوش سپرد به خاطرات دردناکم

 《چیکار کنم با این حسی که ته تهش خالصه می شه به عشق فرهاد. چیکار کنم عمه《

 . را بیشتر در آغوشش فشرد و سرم را بوسیدسرم 

بهت حق می دم نتونی اعتماد کنی و نبخشیش ولی این جوونی که من امروز دیدم هیچی جز . حق داری پیمونه اعتمادت شکسته《

ت بگیر عالقتو تو مشت. عشق تو نگاهش نخوندم انسان جایز الخطاست گذشته ها رفتن مهم حاال و آینده ایه که قراره بسازیمشون

ولی قبل هر تصمیمی خوب فکر کن ترازوتو وزن . بزار بهت قدرت بده به دنیا نشون بده که تو دلبستگی هاته که دنیا رو ساخته

 《کن اگه هنوز ته دلت بهش اطمینان داری بگو یا علی اگه هم نه بسپرش دست سرنوشت

لبخند وسیعی به چهره ی مهربانش زدم و چشمانم را . ندگویی با هر کلمه از زبانش سرنگی از آرامش در وجودم تزریق می کرد

 .فردای آن روز به مقصد تهران خانه ی عمه خانم را ترک کردم. با آسودگی بستم

 

لبخند زنان از خانه . چقدر احساس سبکی می کردم. نفس عمیقی کشیدم نگاهی به آسمان انداختم آبی تر از همیشه به نظر می آمد

ا مورچه وار بر می داشتم و آرام زیر لب ترانه می خواندم البد هر کس از کنارم رد می شد فکر می کرد خارج شدم قدم هایم ر

کوچه  که گذشتم  چشمم به فرهاد افتاد متحیر در جایم  ایستادم از ژستش دلم در   این دخترک قطعا عقلش کم شده است از پیچ

بود و با دست چپش سیگار می کشید و با حالت خاصی دودش را  سینه فرو ریخت دست راستش را در جیب شلوارش فرو برده

بیرون می فرستاد لعنتی جذاب لبخندی که می آمد روی لب هایم بنشیند را پس زدم و قیافه ی حق به جانبی روی چهره ام کاشتم 

 .نزدیک تر که شدم سرش را بر گرداند و با ابروهای باال رفته سر تا پایم را برنداز کرد

 《؟نجا چیکار می کنیتو ای《

 .ته مانده ی سیگارش را زیر پا له کرد با لبخندی که پدر قلبم را درآورده بود نگاهم کرد

 《؟شما سالمت کو《

 .دست به سینه نگاهش کردم و با نگاه جدی به چشمان شیطنت بارش نگاه دوختم

 《؟نگفتی اینجا چیکار می کنی! گرسنه ام بود خوردمش《

 :ن حالت حق به جانبم خنده اش گرفته بود گفتفرهاد که گویا از دید

 《!اینجوری دلبری کردن عواقب داره خانم ها《

نگاهم را از اشعه ی چشمانش برداشتم . گونه هایم از فرط شرم قطعا گل انداخته بودند.   لحن خاصش بر پیکرم آتش انداخت

 .لعنتی چشمانش طلسم می کرد

 《!گفت ببرمت پیشش. تفاقاتی افتادهفرزانه از کانادا اومده بهش گفتم چه ا《

 .سرم را باال بردم و شگفت زده نگاهش کردم

 《.باورم نمیشه اون که گفت دیگه برنمی گردن ایران《

 :سرش را تکان داد و در حالی که درب ماشین را باز می کرد گفت

 《.بیا سوار شو یکی ببینه برات بد می شه. اومدن سر بزنن قرار نیست بمونن《

. وجه شدم در کوچه ایستاده ایم از حواس پرتی ام عصبی شدم و قدردان به فرهاد نگاه کر م که حواسش به همه چیز بودتازه مت



ماشین را روشن کرد و کوچه را دور . فرهاد بعد از بستن درب خودش نیز سوار شد. سوار شدم و تشکر زیر لبی از فرهاد کردم

چند . ست بود که خواهر فرهاد بود اما، حرف زدن با او یعنی رسیدن به یک آرامشچقدر دلم هوای فرزانه را کرده بود در. زد

ساعت بعد جلوی خانه ایستاد نگاهم روی ساختمان  نشست همان ساختمانی بود که همراه سیروس برای جشن آشنایی دعوت شده 

. م چقدر جای خالی اش را حس می کردمبا به خاطر آوردن آن روز بغض سنگینی در گلویم نشست چقدر دلتنگش شده بود. بودیم

با صدای بوق ماشین از فکر خارج شدم درب توسط نگهبان باز شد و ماشین فرهاد در میان حیاط جای گرفت تازه فهمیدم که 

 اینجا خانه ی پدری فرهاد است هراسان به سمت فرهاد  چرخیدم

 《  گیج می زنم امروزوای حاال به پدر و مادرت چی می خوای بگی اصال من چرا انقدر 《

 《.چی شده مگه پدر مادر من مگه لو لو خورخوره ان بعدش هم اونا از همه چیز خبر دارن《

دختر بچه ی حدودا . یا چشمان از حدقه درآمده به چشمان جدی فرهاد خیره شدم با صدای ناز و بچه گانه ای به حیاط چشم دوختم

 .اش با لب خندان به سمت ماشین می دوید شش ساله ای با موهای خرمایی رنگ و حلقه حلقه

 《!دایی فرهاد《

 《.دختر فرزانه است خیلی شیطونه باید ببینیش پیاده شو که فرزانه خیلی وقته منتظرته《

 با دودلی از ماشین پیاده شدم دختر بچه با دیدنم ایستاد و کنجکاو به ما خیره شد

ویی از من خجالت کشید سرش را پایین انداخت و با پای راستش خطوط ناخواسته بر روی لبم لبخندی نشست دختر کوچولو که گ

 فرضی بر روی زمین می کشید از این حالتش دلم ضعف رفت فرهاد جلو رفت و به راحتی او را به آغوش کشید

 《احوال پریا خانم گل دایی《

 م بوسیدپریا که گویا حضور مرا از یاد برده بود لبخند شیرینی زد و گونه ی فرهاد را محک

 《آخیش جیگرم حال اومد《

 .این جمالت زیادی برای ان بچه آن هم با آن قد و قواره بزرگ بود فرهاد خندید و پریا را روی زمین گذاشت

 《 برو تو پدر سوخته《

  پریا نگاهش سمت من که با لبخند نگاهش می کردم برگشت

 《؟پریا جان به خاله سالم نمی کنی《

 ای به زبان آورد پریا با خجالت سالم آهسته

 《؟سالم عزیزم چقدر شما خوشگلی مامان فرزانه کجاست《

 《؟شما مامان منو از کجا می شناسی《

 جلویش خم شدم تا هم قدش شوم

 《به خاطر اینکه من دوست مامان فرزانه ام《

 《؟پریا مامان کی بود《

شی داشت جلوی درب منتظر به ما نگاه می کرد با نگاهی به پشت پریا انداختم فرزانه با پیراهن بلند آجری که آستین های خفا

 .دیدن من شگفت زده به سمتمان آمد

 《 وای نرگس تویی دختر چقدر دلتنگت بودم《

 .فرهاد دستش را با فاصله از من نگه داشت و با دست دیگر به جلو هدایتم کرد

 《!دیگه رفتی فرنگ یادت رفت دوستی هم این گوشه کنارها داری《

 .در آغوش کشید و خواهرانه پشتم را نوازش کرد فرزانه تنم را

 《.عزیزم وقتی فهمیدم سیروس فوت کرده خیلی ناراحت شدم راستش خیلی دوست داشتم واسه مراسم بیام ولی نشد《

 《می دونم عزیزم تو هم مشکالت خودتو داشتی《

 :فرزانه لبخند گرمی زد و روبه فرهاد گفت

 《؟تو برمی گردی شرکت یا میای تو《

 :هاد نگاه خیره اش را به من دوخت و با لحن خاصی که مرا به آتش می کشید گفتفر

 《.دلبر تو خونه باشه و من برم جای دیگه《

 فرزانه به شانه اش ضربه ی آرامی زد

 《بدجنس ببین دخترمون خجالت کشید الزم نکرده بدو برو سرکارت امروز نرگس واسه خودمه کلی حرف واسه زدن داریم《

 《.ربون اون نرگس خانم بشمای من ق《

البته  قند هایی که از شنیدن آن همه حرف های محبت آمیز  در دلم آب می شد را . از آن همه بی پروایی فرهاد دهانم باز  ماند

 《.نمی شود نادیده گرفت

 . فرزانه لبخند پر مهری به رویم زد

 《.عشق دیوانگی میاره《

 باز زبان در دهانم بسان شمشیر برنده شد



 《من اینا رو پای عشق نمی زارم این ها همه از عذاب وجدان داداش شماست《

 .فرزانه سکوت کرد و فرهاد با چهره ی در هم از خانه خارج شد فقط در این میان پریا همچنان با کنجکاوی نگاهمان می کرد

 《.بیا بریم تو مامان حتما با دیدنت خوشحال می شه《

 زیرچشمی به فرزانه که متفکر همراهی ام می کرد انداختم. ه داخل خانه شدمسرم را تکان دادم و همراه فرزان

 《.فرزانه منو ببخش ولی ازم نخواه حرف های مردی رو باور کنم که یه روز بدترین بال رو به سرم آورد《

 《.می دونم عزیزم شاید فرهاد هم زیادی داره تند می ره تو احتیاج به زمان داری《

 . ، زن و مردی میانسال با دیدنمان بلند  شدندبا ورود به پذیرایی

 《؟سالم حال شما《

 زن در حالی که می توانستم تحسین را در نگاهش بخوانم بلند شد و با لبخندی پر مهر جلو آمد

 《.سالم نرگس جان خیلی خوش اومدی《

و جدی مرد، نگاهم به پشت سر  با صدای پر صالبت. متعجب نگاهش کردم پس فرهاد  راست می گفت از من برایشان گفته بود

 .مادر فرهاد  چرخید شباهت عجیبی  ان پدر و پسر،واقعا شگفت انگیز بود

 《.خوش آمدی دخترم《

 .لفظ دخترمی که بر زبان آورد لحن محکم و جدیش را از بین برد چرا که توام از مهر و لطف بود

 《.خیلی ممنونم آقای سپهری شرمنده من مزاحم شما هم شدم《

 .گاه خریدارانه ای به من انداخت که از شرم سر به زیر  انداختمزن ن

 《ماشاهلل به این دختر می بینی آقا فرخ《

 .با صدای سرفه ی کوتاه فرزانه حواس ها از من پرت شد و من تازه  توانستم کمی نفس بکشم

 《 من نرگس جان رو می برم تو اتاق《

 .مادر فرهاد اخم ساختگی به فرزانه کرد

 《ن اجازه می دم خیلی دلم می خواد بیشتر با نرگس آشنا بشممگه م《

 .لبخند خجلی زدم و رو به فرزانه کردم

 《.خانم سپهری راست میگن همین جا کنار هم می شینیم《

 :مادر فرهاد دستم را میان دستانش گرفت و در حالی که مرا بین خود و همسرش جای می داد گفت

 《می گی حس غریبه بودن بهم دست می دهبگو شهره جون با خانم سپهری که 《

 

نگاه مستاصلی به . زیر نگاه ذربین خانواده ی سپهری واقعا سخت بود حرارت دمای بدنم زیر نگاه سنیگنشان به شدت باال بود

 .فرزانه انداختم گویی از اوضاع کالفه کننده ام خبر دار شد که لبخند مهربانی زد و رو به پدر مادرش کرد

 《چند وقته نرگس رو ندیدم خیلی حرف واسه گفتن داریم با اجازه ما بریم اتاق باالراستش من 《

  فرخ خان یا همان پدر فرهاد نگاه پر جذبه اش را در نگاهم انداخت واقعا جسارت می خواست تاب نگاهش را بیاوری

 《.هرجور دخترمون راحته من دوست ندارم میهمانم در مضیقه به سر ببره《

پشت نقاب جدی اش مردی مهربان و رئوف پنهان بود و من این را از میان . این مرد عجیب در قلبم خانه کرده بودنشناخته مهر 

 .چشمانش می خواندم

طبقه باال داری چهار اتاق رو به روی هم دوتا در سمت راست و دوتا . با قدردانی نگاهش کردم  همراه فرزانه به طبقه باال رفتیم

 .ه بود اما زیبا تر از آن پنجره ی سرتاسری  ای بود و باغ زیبایی که در پشت این ساختمان تعبیه شده بودسمت چپ قرار داده شد

 .به اولین اتاق سمت راست رفتیم طراحی اتاق ساده و در عین حال زیبا بود

 《؟خوب نرگس خانم چه خبر《

 .نفس عمیقی کشیدم چقدر دلم برای حرف زدن با فرزانه تنگ شده بود

 《...رزخ ام فرزانه فرهادتو ب《

 《.می دونم برادر دیوونه ی من باز چه غوغایی به پا کرده اون حتی راجع به تو با پدر و مادرم هم حرف زده《

 .دست هایم با اضطراب مشت شدند

 《.فرزانه برخالف قلبم من هنوز هم نتونستم فرهاد رو ببخشم اون بدترین بال رو به سرم آورد《

 .کرد و دست مشت شده ام را میان دستش  گرفت فرزانه مغموم نگاهم

شاید اگه اون روز ها رو نمی دیدم فکر می کردم دروغ بگی ولی من تمام اون روز ها در کنارت بودم می دونم چه مصیبتی 《

 《.کشیدی

 《.عذاب وجدانش هنوز بیخ گلوم رو چسبیده. من حتی نتونستم درست و حسابی به همسر شرعیم محبت کنم《

اون دوست داره شب عروسیت برام زنگ زد هنوز صدای هق هق .بگی حق داری نرگس جان ولی فرهاد هم پشیمونه هر چی《

 《؟ می دونی مرد وقتی واسه یه زن گریه کنه یعنی چی. مردونه اش تو گوشمه



 .سوالی نگاهش کردم

نم چه عذابی کشیدی ولی مطمئنم این نمی خوام طرف برادرمو بگیرم نه من با توم چون میدو. یعنی همه ی دنیاش اون زنه《

 《فرهاد قدرت جبران کردن داره

از فرزانه خداحافظی کردم و دعوت . اعتماد شکسته من به راحتی قابل بند زدن نبود. قبول حرف های فرزانه برایم دشوار بود

صدای بوق ماشین هراسان دسته کیف با .  پریا را بوسیدم و از در خارج شدم. خانواده اش مبنی بر ماندن را محترمانه رد کردم

 .ام را فشردم و قدم هایم را تند برداشتم

 خانم جاللی؟-

 متعجب در جا ایستادم و به عقب برگشتم 

 شما کجا اینجا کجا؟-

 لبخند گیرایی زد . شگفت زده از حضور جاوید آن هم در این خیابان دهانم باز مانده بود

 نرگس خانم حالتون خوبه؟-

 .ولی همچنان از دیدن جاوید متعجب بودم.د تا به حالت عادی برگشتم کمی زمان بر

 《.سالم اومدم دیدن اقوامم《

 .بفرمایید می رسونمتون-

کمی نگاهش کردم  آدم بدی نبود برعکس با شخصیت تر از آن بود که فکرش را می کردم سرم را تکان دادم و سوار ماشین 

 .شدم

 《!ببخشید زحمتتونم می شه《

 .آخر نفهمیدم مرد هم آنقدر جذاب مگر می شود. ز ان لبخند های گیرایش تحویلم دادباز هم ا

 《اون چند وقت جاتون توی شرکت خیلی خالی بود. این چه حرفیه شما عزیز مایی《

رنگی غیر از حرف های . حس کردم این حرفش رنگ و بوی دیگری دارد. متعجب سر چرخاندم نگاهم قفل لبحند پر معنایش شد

 دو  همکار بین

 《؟تعجب نکردید منو اینجا دیدید《

 《!چرا اتفاقا خیلی دوست دارم بدونم ولی اگه فکر نکنید فضولم《

  خنده ی کوتاه و مردانه ای کرد

 《.نه من هم بودم کنجکاو می شدم راستش خونه ی ما توی همین خیابونه《

 .سرم را به نشانه ی دانستن تکان دادم

 《.ا روتنها ببینمراستش خیلی دوست داشتم شم《

 .رفتار های این مرد زیادی جذاب به شدت تعجب آور بود 

 《؟چطور مگه《

کمی به سکوت گذشت و در آخر ماشین را گوشه ای نگه داشت و نیم تنه اش را سمت من چرخاند همچنان با تعجب حرکاتش را 

 .زیر نظر داشتم

 《.برام خیلی جالب اومدراستش نرگس خانم برای بار اول که شما رو دیدم شخصیتتون 《

 .نفس عمیقی کشید به نظر آمد کمی در زدن حرف هایش هراسان یا کالفه بود

 《...اگه می شه چند ماهی با هم آشنا بشیم بلکه《

نفهمیدم چه شد اما با عصبانیت غیر قابل کنترلی سرش . کلمه ی آشنایی در میان مغزم جیغ کشید و مرا به قعر گذشته ها برد

 .و مانع ادامه ی حرف هایش شدمفریاد زدم 

 《.مردیکه فکر کردی کی هستی که به من همچین پیشنهادی می دی خجالت بکش تو هم لنگه ی همون رئیس احمقتی《

نفهمیدم چه بر زبان جاری کردم اما، تا به خود آمدم که از ماشین جاوید پیاده شده بودم و کل مسیر را پیاده طی کردم در بین راه  

 . ستی گرفتم تا به خانه رسیدم بعد از پرداخت کرایه از ماشین پیاده شدمتاکسی درب

هنگام برخورد هم گاها با اخم ها و . در تمام مدت از نگاه جاوید فراری بودم وتا حدامکان سعی می کردم برخوردی نداشته باشیم

سی نقشه ی هتل نازلی و همچنین گرفتن برای بر. جدیت هایم هنگام کار جرعت جلو آمدن نداشت یا من آنطور فکر می کردم

 .مرخصی ساعتی به اتاق فرهاد رفتم حسام نیز در اتاق بود

 《بچه ها چطور پیش رفته؟ فردا باید نقشه رو تحویل بدیم ها《

 《تو چیکار کردی تونستی نقشه پاساژ غربی رو تموم کنی. یکم تو محاسبات خطا داشتیم که بچه ها درست کردن《

 .اال انداختم و با خستگی روی کاناپه نشستمشانه هایم را ب

 《من باید چند ساعتی برم مادرم وقت دکتر داره. دیگه آخراشه《

 .فرهاد موشکافانه نگاهم کرد و اخم ریزی روی صورتش نشست

 《؟اتفاقی افتاده《



 .بدون آنکه مستقیما نگاهش کنم لب زدم

 《!نه چند وقت یبار برای پاهاش می برمش معاینه《

خورد خودکار با میز باعث شد نگاهم را باال بگیرم و به نگاهش بدوزم نگاهی که تمام حصار بیرونی ام را متزلل می صدای بر

 .کرد

 《باشه حاضر شو می رسونمت《

 .نگاهی به حسام که با لبخند شیطنت باری ما را زیر نظر داشت انداختم و اخم ریزی به نگاه بدجنسش کردم

 《م می رم,راحتیاجی نیست ماشین می گی《

 :بدون آنکه جواب من را بدهد با نگاه جدی و بدون هیچ نرمش رو به حسام گفت

 《داداش تا نگاهی به نقشه بندازی من برگشتم《

فرهاد  به طرف در رفت و در نگاه ماتم با . حسام با افسوس سرش را تکان داد. با دهان باز به آن همه حق به جانبی اش زل زدم

 .جدیت لب زد

 《ا دیر نشده لجباز خانمبدو ت《

عصبی نگاهش . می دانستم حرفش برگشت ندارد کالفه به راه افتادم و بعد از خداحافظی از حسام هر دو از شرکت خارج شدیم

 .کردم که آرام و ریلکس در کنارم قدم برمی داشت

 《؟فکر نمی کنی داری پاتو از گلیمت دراز تر می کنی《

 .خند حرص داری جواب دادشانه اش را باال انداخت و با لب

 《اتفاقا این گلیم هم قد و اندازه ی خودمه《

 :بالتکلیف و در میان هزاران حس جنون آمیز نالیدم. کالفه ایستادم و دستانم چنگ پیراهن طوسی رنگش شد

یروسی نیست دستمو من آدم شکست دوباره نیستم این بار واقعا میمیرم این بار س .تو رو به خدا قسم احساسمو بازی نده فرهاد《

 《بگیره

 .ایستاد و با یک دنیا دلخوری در چشمان اشک زده ام خیره شد

 《حاال بزار من قسم بدم تو رو به همون خدا بزار سیروست بشم بزار پناهت بشم، بزار مرهم دردهات بشم《

و با نگاه خیره و صدای بمش لب  سیبک گلویش باال و پایین شد. در سکوت و در میان صدای فریاد وارانه ی قلبم نگاهش کردم 

 .زد

 《؟میزاری《

 .سرم را به زیر انداختم و با هزاران حس خفته و حسرت بار از کنارش گذشتم

 《دیرمه باید زودتر برم《

نفس عمیقی کشیدم و سرم . سکوت سنگینش فهماند چقدر از دستم دلخور است. بعد از ثانیه ای مکث قدم هایش به دنبالم کشیده شد

بدون نگاه و خیره به . نزدیکی های کوچه ایستاد. شیشه تکیه دادم گذاشتم کمی فرصت فکر کردن به هردویمان داده شودرا به 

 .کوچه باریک و خلوت لب زدم

 《شاید یه روزی بخشیدم، شایدم نه فقط ازت می خوام بزاری با خودم خلوت کنم《

 :لبخند خسته ای زد و گفت .سرم را برگرداندم و به نگاه خیره اما پر حرفش خیره شدم

 《امیدوارم تصمیمت حکمی نشه برای پایان دادن به آرزوهامو زندگیم《

قبل از آنکه درب ماشین را ببندم با صدای آقاجان در . دستگیره را گرفتم و بعد از گفتن خداحافظی زیر لبی از ماشین پیاده شدم

 .جای میخکوب شدم

 《؟نرگس《

هراسان نگاهم بین آقاجان و فرهادی که از ماشین پیاده . عمیق نشسته بر پیشانی اش قلبم فرو ریختبا دیدن آقاجان آن هم با اخم 

 .شد به چرخش درآمد

 《سالم عرض شد آقای جاللی《

 .آقاجان با اخم و نگاه استفهام آمیز جواب سالمش را داد

 《معرفی نمی کنی جوون《

 .زید لب زدمدر حالی که تمام وجودم از این مالقات ناگهانی می لر

 《آقای سپهری یکی از همکار ها و سهام دارای شرکته آقاجون《

 .آقاجان ابروهایش را باال داد و باز نگاهش قفل چهره ی فرهاد قفل شد

 《؟من شما رو جایی ندیدم《

 .مضربان قلبم ایستاد وحشت زده به فرهاد که اخم کوچکی روی صورتش نشسته بود و دست هایش مشت شده بود نگاه کرد

 《توی مراسم سیروس شاید دیده باشین《

 .آقاجان سرش را تکان داد و موشکافانه نگاهش را به فرهاد که سر به زیر انداخته بود داد



 《ولی فکر کنم برای قبل تر باشه ولی یادم نیست به هر حال خوشبختم بفرمایید منزل چایی چیزی میل بفرمایید《

 .اده شد از چشمانم دور نماندنفس عمیقی که از سینه ی فرهاد بیرون د

 《ممنونم قرار بود این اطراف یه ساختمون رو ببینم خانم جاللی هم سر راه رسوندم با عرض شرمندگی خدانگهدار《

 《لطف کردی جناب خدا نگهدارت《

 .رو به آقاجان که متفکر سر به زیر انداخته کردم. با رفتن فرهاد نفس آسوده ای کشیدم

 《م دکتراومدم مامان رو ببر《

 .آقاجان سر بلند کرد و نگاه عمیقی به صورتم انداخت از نگاهش دلم فرو ریخت و اضطراب و هراس تمام وجودم را در نوردید

 《فکر نمی کنی صورت خوشی نداره سوار ماشین همکار مردت بشی《

 :سرم را فرو انداختم و زیر لب گفتم

 《.بله ولی نتونستم درخواستش رو رد کنم روم نشد《

 .آقاجان جلو تر به راه افتاد و من نیز پشت سرش حرکت کردم. ز دورغی که گفتن وجودم ماالمال از عذاب وجدان سوختا

 《حواست باشه دخترم دهن مردم رو نمیشه بست《

 《!چشم《

از آنکه می ترسیدم . از آن روز چند مدت گذشت آقاجان چند بار دیگر فرهاد را دید و هر بار با دیدنش به فکر فرو می رفت

 ...آقاجان فرهاد را بشناسد و آن وقت

پر از دلشوره های ریز و درشت از آنکه پدرم با فهمیدن چه واکنشی . تمام روز و شب هایم در هراس و دلواپسی می گذشت

 .نشان دهد و چه جهنمی به پا شود

رده بود تا جایی ڪه حتی نسرین را هم به ڪ  همگی در اتاق ڪنفرانس جمع شده بودیم در این میان نگاه سنگین جاوید ڪالفه ام

 .شڪ انداخته بود

 《.به نظرت نگاه جاوید عجیب نیست《

 :سرم را تڪان دادم و در حالی ڪه سعی خود را مبنی بر آنڪه صدایم بلند نشود گفتم

 《 خودمم دارم ڪالفه می شم《

 《.فڪر ڪنم ازت خوشش اومده تا حاال ندیدم جاوید اینجوری به ڪسی خیره بشه《

 .لبخند ساختگی به لب  نشاندم و با هر جان ڪندن لب زدم

 《.نه بابا چرا حرف درمیاری دختر《

 .شانه هایش را باال انداخت  و با شیطنت چشمڪ زد

 《.به هر حال از ما گفتن بود《

هش ڪردم تحمل یڪ آشوب دیگر را نداشتم با صدای فرهاد در جا تڪان خوردم و گنگ نگا. گفت و دل من پر از هراس  شد

 . همه نگاه ها سمت من بود

 《.خانم جاللی افتخار بدین تشریف بیارید اینجا《

گیج و حواس پرت از جا بلند شدم چشم ها همگی روی من زوم شده بود و این ڪمی معذبم ڪرده بود در بین حسام فرهاد 

 .ایستادم

 :فرهاد تڪ سرفه ای ڪرد و رو به حضاران گفت

 《.تند و وارث نیمی از این شرڪت از این پس امضای ایشون هم پای قرار داد ها خواهیم دیدایشون همسر اون مرحوم هس《

همگی یڪ به یڪ تبریڪ گفتند و از بابت فوت سیروس اظهار تاسف ڪردند جواب همه را در میان حواس پرتی جواب دادم 

 .مدن جاوید دلهره دلم را چنگ انداختبعد از تمام شدن جلسه قرار داد امضا شد و ڪم ڪم سالن ڪنفرانس خالی شد با آ

 《؟خانم جاللی چند دقیقه وقتتون رو بهم می دین《

 .به گفته ی حسام باید برای بدرقه ی حسام جلوی در میهمانان را همراهی می کردم پس بهانه ام جور بود

 《.ببخشید آقا جاوید می بینید ڪه االن سرم شلوغه باشه یه وقت دیگه《

با دیدن جاوید ڪه منتظر در .  بور ڪردم و در ڪنار حسام و فرهاد از میهمانان خداحافظی ڪردمبه سرعت از ڪنارش ع

با دیدن نگاهم جلو آمد ترس و نگرانی از واڪنش . دنج ترین نقطه ایستاده بود و خیره نگاهش به من دوخته شده بود یڪه خوردم

 .فرهاد دلم را زیر و رو می ڪرد

 《!االن ڪه سرتون خلوت شد《

برای خالصی . سام و فرهاد متوجه ما شدند حسام با ابرو های باال رفته و فرهاد با اخم های در هم مشڪوڪ نگاهمان  ڪردح

 .از آن موقعیت ناچار همراه جاوید به راه افتادم و نگاه تند و تیز فرهاد را به جان خریدم

به خدا من . حرف منو به اشتباه برداشت ڪردیدمن یڪ معذرت خواهی به شما بدهڪارم خانم جاللی گویا اون روز شما 《

منظور بدی نداشتم همه اینجا منو می شناسن بیست و نه سالمه تڪ فرزندم تا حاال نشده دختری نظر منو به خودش جلب ڪنه 

 《...شما تنها ڪسی بودید ڪه تونست منو جذب



 《آقای صدیق فڪر نمی ڪنی  داری گلیمتو بیشتر از پات دراز می ڪنی《

 .جاوید اخم گنگی ڪرد. را چرخاندم ڪه با صورت سرخ و اخم آلود فرهاد مواجه شدم سرم

 《...ببخشید ولی جناب سپهری به شما چه ربط《

 《ربطشو بعدا بهت می گم《

 نگاهش سمت من برگشت با عصبانیت به در اشاره ڪرد و از پس دندان های ڪلید شده اش غرید

 《تو ماشین منتظر باش《

گرفت، توان مخالفت نداشتم صورت برزخی اش به شدت ترسناڪ شده بود زیر نگاه ڪنجڪاو جاوید عبور  ڪلید را به سمتم

  ڪردم حسام دنبالم به راه افتاد

 《.چی شده نرگس فرهاد چرا انقدر عصبی بود《

 《.وای حسام برو پیششون بالیی سر هم نیارن بعد همه چیز رو برات میگم《

سمت اتاق ڪنفرانس برگشت من هم با عجله  از ساختمان خارج شدم و به پارڪینگ حسام اخم ڪوچڪی ڪرد و نگران به 

با صدای محڪم در در جایم تڪان خوردن فرهاد با . رفتم تا منتظر فرهاد بمانم زیر لب آیه الڪرسی خواندم تا اتفاقی نیافتد

 ڪرده بود عصبانیت رو به من چرخید اخم های درهم و رگ های متورم پیشانی اش وحشت زده ام

 《؟اون عوضی چی داشت ور ور می ڪرد《

 .به زور آب دهانم را قورت دادم ڪم مانده بود از ترس گریه ام بگیرد

 《..هیچ《

 .صدای فریادش تنم را لرزاند و اشڪ را از چشمانم جاری ڪرد

 《.امروز می ری پیش پدر و مادرت خبری می دی داری ازدواج می ڪنی.غلط ڪردی هیچی، خر ڪه نیستم《

 .گریه ام متوقف شد و مات به فرهاد خیره شدم

 《.نشنیدی چی گفتم《

  اشڪم را پاڪ ڪردم ڪمی جسارت پیدا ڪردم

 《؟.شنیدم ولی ڪی گفته من دارم ازدواج می ڪنم《

 .به یڪ باره چنان سمتم برگشت ڪه از ترس به در ماشین چسبیدم

 《.زدواج ڪنی مفهموه یا به زور بفهمونممن دارم می گم پس بشنو خانم نرگس جاللی تو قراره با من ا《

 《؟یادم نمیاد ڪی جواب مثبت گرفتی؟ اصال ڪی خاستگاری ڪردی《

 .لبخند پلیدی زد و در حالی ڪه ماشین را روشن می ڪرد گفت

 《خواستگاری ڪردن نمی خواد چشمات داد می زنه از این خبرم دارن تو دلت قند می سابن《

 . با دیدن قیافه ام بلند خندید و من پر از حرص نگاهم را گرفتم. ت خندانش زل زدمبا چشمان از حدقه درآمده به صور

نرگس من یه بار از دستت دادم دیگه نمی تونم شاهد دیدن تو . وقتی فهمیدم جاوید می خواد ازت خاستگاری ڪنه دیوونه شدم《

 《.در ڪنار ڪس دیگه باشم خواهش می ڪنم درڪم ڪن

، درڪ ڪردم من هم وقتی فهمیدم فرهاد قرار بود با ڪسی غیر از من باشد به معنای واقعی نگرانی خاصی در صدایش بود

سرم را به شیشه ماشین چسباندم نفس گرمم روی شیشه پخش میشد و ڪمی بخار روی آن می نشست و . مرگ را به چشم دیدم

  پاڪ می شد

آرزو . اطر ڪسی دیگه زیر پات له ڪردی نابود شدموقتی فهمیدم منو واسه  خ.  یه بار بهت اعتماد ڪردم شڪست خوردم《

هام  دود شد رفت هوا با خودم گفتم باختی نرگس بد هم باختی اونجایی ڪه ال به الی دیدار های پونزده دقیقه ایمون من از آینده 

می سوختم حاال تو  رویا می ساختم  تو در خاطراتت با ڪس دیگه گم می شدی با فڪر به اینا روزی هزار بارآتیش می گرفتم و

 بگو چطور می شه از یه خاڪستر یه موجود زنده به وجود بیاری؟

 .سر از روی پنجره بلند ڪردم و به فرهاد ڪه با چهره ی گرفته و متفڪر به رو به رو خیره شده بود نگاه ڪردم

من هم تاوان دادم بعد ! م نههرچی بگی قبول دارم حاال بزار من بگم تو فڪر ڪردی بعد از رفتنم خوش و خرم زندگی ڪرد《

 《 تصویر نگاهت همیشه و همه جا همرام بود. از اینڪه پامو از ایران بیرون گذاشتم تازه فهمیدم چی جا گذاشتم

 در میان هزار بغض با دردی تلخ چشم بستم لب هایم را به دندان گرفتم تا بغض سنگین شده در گلویم سر ریز نڪند

 《.تو منو رها ڪردی همین یه ڪار ڪافیه تا یڪ زن نابود بشه. ڪنم نمی تونم لعنتی نمیشه باور《

 .دستش میان موهای خوش حالتش چنگ شد ڪالفه ڪنار خیابان پارڪ ڪرد و سرش را روی فرمان ماشین گذاشت

 آهسته و بی صدا به حال هردومان. صدای بوق ماشین هایی ڪه در حال رد شدن بودند سڪوت میانمان را بر هم می زدند

اشڪ ریختم چند دقیقه ای به همان حال ماندیم در آخر فرهاد سرش را به سمتم متمایل ڪرد آخ ڪه عجب دردی چشمان تب 

 دارش داشت

 《منو از خودت نرون بدون تو میمیرم الڪردار بزار جبران ڪنم《

چیزی بخواهد و تو قبول نڪنی  دلم از غم صدایش گرفت لعنت بر این دل بی درمان مگر می شود دوای دردت اینگونه با التماس



 .مگر می شود عاشق باشی و عشقت اینگونه بی قراری ڪند و تو درد نڪشی

 《.می خوام فڪر ڪنم《

 .لبخند محوی روی صورت جذابش نقش بست وعجیب از این لبخند دل در سینه ام آرام نشست

 《 اگه ناراحت نمیشی نهار رو با هم باشیم خیلی حرف ها واسه گفتن دارم《

 .مگر می شد نه گفت بی اهتمال پیشنهادش را قبول ڪردم و او خوشحال به سمت رستوارن رانندگی ڪرد

فرهاد مرا به داخل همراهی ڪرد و دنج ترین گوشه ی . چند دقیقه بعد هر دو روبه روی یڪ رستوان شیڪ و زیبا پیاده شدیم

 .رستوران را برای نشستن انتخاب ڪرد

 《؟رنخوب چی میل داری بگم بیا《

 《!فرقی نمی ڪنه هرچی سفارش دادی《

پیشخدمت را صدا زد و سفارش ڪباب ڪوبیده داد در این بین من هم مشغول دید زدن طراحی زیبا و شیڪ رستوران شدم 

دیوار های رستوران با ڪاغذ های دیواری شڪالتی طراحی شده بود ڪاناپه های فندقی به صورت هاللی در گوشه به گوشه 

با صدای فرهاد .  تعداد ڪمی از جوانان جای دنجی را انتخاب ڪرده و مشغول گپ و گفت بودند. اشته شده بودی رستوران گذ

 .چشم از اطراف گرفتم

  《دعا دعا می ڪردم یه بار دیگه در ڪنارم باشی. چقدر دلم تنگ همین خلوت های دونفرمون بود《

 《.در مورد چی می خواستی حرف بزنی《

 .را پایین انداخت ڪمی به سڪوت گذشت و در آخر شروع به صحبت ڪردلبش را تر ڪرد و سرش 

بازی هامون، شیطنت هامون، خنده هامون تا وقتی به خودم اومدم دیدم برام . از وقتی یادم میاد بچگیام همراه با حورا گذشت《

رام همینطور بود اون هم یه جور دلبستگی هرڪی بهش نزدیڪ می شد حسود می شدم باهاش دعوام می شد واسه حو. مهم شده

این وسط چیزی ڪه خیلی آزارم می داد روابط آزادش با مردها بود خیلی راحت با بقیه ارتباط برقرار . به من دلبستگی داشت

می ڪرد ترسیدم اگه دیر بجنبم از دستم بره با پدرم در موردش حرف زدم پدرم به شدت مخالفت ڪرد مادرمم ڪه تابع نظر 

وقع ها فڪر می ڪردم عاشق حورام تا وقتی ڪه برای آلمان اقامت گرفتند بعد از رفتنشون منم آتیشم تند تر شد اون م. پدرم بود

انگار قصد لجبازی ڪردن داشتم تا اینڪه با رضا آشنا شدم قصه زندگیش رو گفت راستش اون موقع برام مهم نبود چی به سر 

د من فقط یه چیز تو سرم بود رفتن به آلمان پدرم قدقن ڪرده بود اون دختر طفل معصومی ڪه رضا درمودش حرف می زد بیا

بهت . ڪه هیچ پولی برای من واریز نشه پیشنهاد رضا وسوسه ام ڪرد اینطوری هم اون به هدفش می رسید هم من به پول

نادیده گرفتم به  نزدیڪ شدم اوایل همه چی نقش بود اما ڪم ڪم حورا تو ذهنم ڪمرنگ می شد اما من با لجبازی اون حس رو

پدر مادرم گفتم می رم ڪه ادامه تحصیلم رو آلمان بگذرونم پدرم جویا شد گفتم از دوستام غرض گرفتم یڪ شب بدون خبر از 

پدرم تا چند ماه باهام حرف نزد اونجا ڪه رسیدم همش حس می ڪردم یه چیزی گم ڪردم حورا رو نمی دیدم همه . ایران رفتم

خیالت زندگی ڪردم ڪه حورا هم متوجه شد از تو درموردش گفتم بهم گفت برگردم بعد از تموم شدن جا تو بودی آنقدر با 

 ...درسم برگشتم اما

آخ نرگس نمی دونی چه دردی کشیدم وقتی فهمیدم داری از دستم می ری انقدر داغون شدم که یه شب وقتی به خودم اومدم که 《

 《روز هامو دیده همه ی وسایل اتاقمو شکسته بودم فرزانه اون

اما . از نگاهش دلم ماالمال از خوشی پر شد. ته ته نگاهش خواستن موج می زد. نگاه خسته اش را باال آورد و به چشمانم زل زد

این وسط یک چیز کم بود آن هم اعتماد من دیگر اعتمادی در قبال مهر و محبت های فرهاد نداشتم با آنکه می دانستم اینبار 

 .ل استعشقش زالله زال

 《؟قبول می کنی《

 از فکر بیرون آمدم نفسم را بیرون دادم

بهم فرصت بده نمیگم حسی نیست که هست ولی من می ترسم شنیدی میگن مار گزیده از ریسون سیاه و سفید می ترسه من 《

 《 همونم تو یه بار بهم نیش زدی بد هم زدی جاش هنوز روی دلم مونده

 .را بین ریه هایش کشیدسرش را تکان داد و کمی از هوا 

 《؟حداقل بهم بگو امید وار بمونم یا نه《

با آمدن پیشخدمت حرف هایمان نصفه ماند دستم را دراز کردم که لیوان آب را بردارم فرهاد بعد از تشکر از پشخدمت نگاهش 

ام را پایین کشیدم و دستپاچه  رد نگاهش را دنبال کردم رد قدیمی روزهای رفتنش بود سریع آستین مانتو. روی دستم میخکوب شد

 .آب را نوشیدم

 《؟!جای چیه

 .صدایش بم اما، پر از خشم پنهان بود

 《!چیزی نیست《

 《.اون رد چیه رو دستات نرگس《

 سوزش اشک را در چشمانم حس کردم.  دندان هایم را با اضطراب روی هم فشردم 



درم، نگاه سرزنشگر هاجر، تیکه و طعنه های همسایه ها، همه یادگاریه روزهای نبودنت، بی محلی های پدرم، نگاه سنگین ما《

 《...اژن ها باعث شد نتونم

صدای فریادش همراه با شکست ظرف ها در میان رستوران بلند شد وحشت زده به فرهاد که با صورت سرخ نفس نفس زنان به 

 .من خیره شده بود

 《!فرهاد《

 .دندپیشخدمت همراه مدیر رستوران با عصبانیت جلو آم

 《اینجا چه خبره آقای محترم دعواتون رو آوردین اینجا مگه اینجا چاله میدونه《

نگاه کردم مرد با دیدن صورت فرهاد ترسیده یک قدم عقب .با وحشت به فرهاد که با چهره ی برزخی سمت آن دو برگشت 

 هراسان از حال فرهاد جلو رفتم و ملتمس صداش کردم. رفت

 《!فرهاد《

 .به یک باره دستم را گرفت و نگاهش را خیره به رد زخم دوخت. روی من نشست نگاهش با درد 

 《من چقدر کثافتم چی به روزت اوردم نرگس《

دنبال اشک هایش را تا روی گونه هایش گرفتم تا آخر در پس .   چشم بست و با ناباوری یک قطره اشک از چشمانش چکید با درد

 .ته ریش های مردانه اش ناپدید شد

 《.داری نبخشی من الیق بخشش نیستم برو نرگس من احمق بودم که خواستم برت گردونم حق《

 .لی تنها چیزی که برایمان مهم نبود همان نگاه های پر از بهت و دلسوزی بود نگاه سنگین مشتری ها رویمان بود و

 《؟ تو نبودی که قول جبران دادی《

 .غم چشمانش عجیب نفس می گرفت. نشستچشمان قرمز شده اش باال آمد و در مردمک چشمانم 

 《 خیلی می خوامت دختر《

در آن لحظه گذشته ها دود شدند و به هوا رفتند شیرینی خواستنش . عجیب جمله اش تنگ دلم چسبید و کامم را شیرین کرد

 . لبخندی شد که تنگ لب هایم چسبید

 ا دیدنم نگران ابروهایش را باال برددرب را به آرامی باز کردم هاجر چادر به سر جلوی درب حیاط بود ب

 《؟سالم نرگس جان اتفاقی افتاده《

بی حواس سرم را تکان دادم  و از کنارش گذشتم کفش هایم را از پا بیرون آوردم و بدون سراغی از مادر جان  به اتاقم پناه بردم 

با دیدن این . با سینی غذا وارد اتاق شد مادر جان. با صدای تقه ی در روی تخت نشستم. تمام روزم در فکر به فرهاد گذشت

 .کارش شرمزده نگاهش کردم و باز هم تاریخ داشت تکرار می شد

 《.شما چرا با این پات خودم میومدم قربونت برم《

 .مادرجان سینی غذا را روی میز گذاشت و کنارم نشست. شرمگین نگاهم را دزدیدم. نگاه عمیقش روی صورتم نشست

 《؟بدی امانقدر برات مادر 《

 لب گزیدم و چشمانم را برای جلوگیری از اشک سمجی که قصد ریزش داشت بستم

 《تو بهترین مامان دنیایی. ین چه حرفیه قربونت برم《-

 .مادر جان دستم را در میان دستان گرم مادرانه اش فشارد

 《.نی کردیپس بهم بگو امشب چته از وقتی از اون شرکت اومدی خودتو تو این چهار دیواری زندا《

 《!دلتنگم مامان《

 .مادرانه اش غرق شدم دستم را میان دستان گرما بخشش فشرد  سرم را بلند کردم و در عمق دریای بی کران

 《؟دوستش داری《

 .نگاهی که یک دنیا آرامش در وجودش نهفته شده بود. ناباور  خیره به نگاه زاللی و شفافش  شدم

 《.چی می گذرهمن مادرم می فهمم تو چشمای دخترم 《

 مادر جان دست زیر چانه ام گذاشت. باور نمی کردم آنقدر مادرم نزدیک به من باشد. خجالت زده سرم را پایین انداختم

 《.عشق خجالت نداره که قربون چشمات بشم پاشو شامتو بخور که امشب کلی درد و دل مادر دختری داریم《

بعد از رفتن مادر جان شروع به خوردن .  اختم بویش کل اتاق را پر کرده بودنگاهی به سینی غذا اند لبخندی به رویش پاشیدم 

بعد از خوردن . غذا کردم نمی دانم وجود مادر جان و آن حس تاثیر گذار چشم هایش بود یا گرسنگی اما اشتهایم را باز کرده بود

رم خوابید و همان شب بهترین شب زندگی ام شام و بردن ظرف ها به اتاق برگشتم مادر جان طبق قولی که داد آن شب را کنا

شد، شبی که تمام خاطرات گذشته به آن روز را برایش بازگو کردم و مادر جان بر خالف تصورم صبورانه گوش داد و مادرانه 

 . صبح روز بعد سرحال تر از روز های دیگر از خواب بیدار شدم. راهنمایی ام کرد

کردم فرهاد به قولش عمل کرده بود و فرصت فکر کردن را بهم داده بود اما از دور حواسش و تمام روز را با انرژی مثبت تمام 

 .متحیر شدم. وقتی از زبان نسرین شنیدم که با جاوید چه برخوردی کرده است. بهم بود

انقدر خاطرت  همچین یقه بنده خدا رو چسبیده بود گفتم االن می کشتش نگفته بودی کلک. آره نبودی چه قشقرقی به پا کرد《



 《برای آقای سپهری عزیزه

. واقعا فرهاد را نمی فهمیدم این فرهاد تازگی داشت غریبگی می کرد. لبخند نصف و نیمه ای زدم و نگران به فرهاد فکر کردم

نگاهی به فرهاد بعد از تموم شدن وقت اداری وسایلم را جمع کردم و با خداحافظی از بقیه نیم . اما با تمام اینها شیرین تر شده بود

 انداختم خیره به نگاهم چشمکی زد و آرام لب زد

 《به امید دیدار عشق من《

 .دلگرم از جمله اش تتز شرکت بیرون آمدم و هوا را با تمام وجود زه ریه هایم کشیدم

*** 

 .ظرف میوه را به پذیرایی بردم آقاجان لبخند پدرانه ای زد و با دست هایش به کنارش اشاره کرد

 《.بابا جان اینجا بشین دلم واسه درد و دالی پدر دختریمون تنگ شده بیا《

 .از محبت خالصانه ی پدرجان دلم قنج رفت و با لبخند کنارش نشستم

 《؟حاال به پدرت بگو ببینم این سکوت پر از فریادت از چیه باباجان《

قاجان می فهمید فرهاد همان کسی که روزی نامردی اش بین گفتن و نگفتن پر از تردید بودم اگر آ. از واکنش آقاجان واهمه داشتم

 ؟را در حقم تمام کرد حاال برگشته و حرف از بخشش می زند و از این ها گذشته ابراز عالقه کرده است چه می کرد

 《؟نرگس جان《

 .از فکر بیرون آمدم در بین هزار فکر در به در لبخند ساختگی زدم

 《!هچی باباجون یکم فکرم درگیره《

ه اون  فکر درگیریت بگو بابام گفته نامردی کردی باید منتظر یه تنبیه حسابی باشی و اما، می دونم پا پیش گذاشته اینبار با ب《

دلش، فکر نکنه بی غیرتم ها نه عین کوه پشت دخترم هستم کسی هم بخواد دخترمونو اذیت کنه آتیش می زنم ولی این وسط حرفه 

 《حرف دارم دله، حرفه عشقه بهش بگو باهاش

 .با دهان باز به چهره جدی اما، مهربانش خیره شدم. گیج و ناباور به آقاجان نگاه کردم

 《شما...ولی《

 .پر از محبت پدرانه گرم و لذت بخش لبخند زد

 《تو حق خوشبختی رو داری بابا .من خیلی وقته حواسم بهت هست《

خودم را در آغوشش پنهان کردم و با تمام وجود عطر . ازش داددر میان بغض و شادی خندیدم و اشک های گرم گونه ام را نو

 .لذت بخشش را به ریه هایم کشیدم

 《ولی به این زودی ها قبول نمی کنم ها این آقا پسر باید حاال حاال ها تنبیه بشه یادم نمی ره روزهای پر از دردهاتو《

 

ادر ها یک رنگ است زدگی ندارد همانطور صاف از محبت خالص میان کالمش غرق خوشی شدم می گویند محبت پدر و م

 .محبت هایی که دلت را پر از گرما می کند به وجودت صیقل می دهد

 《!می خوای چیکار کنی آقاجون《

 سرم را بوسید و من بیشتر در آغوشش پدرانه اش فرو رفتم 

 《.کاری که خیلی وقت پیش باید انجام می دادم《

ذر کرد و همه ی اضطراب ها و دلهره ها را با خود برد شاید به خاطر اینکه حمایت آقاجانم با این حرف نسیم خنکی از وجودم گ

 .را داشتم

 《پدر و دختر خوب خلوت کردین《

 .سر از روی شانه ی آقاجان برداشتم و به تبسم گرمی  که روی لب های زیبایش جا خوش کرده بود نگاه کردم

 《.چقدر خوبه من شما ها رو دارم《

 .چشم هایش را باز و بسته کرد و لبخندش را وسعت داد آقاجان مرا در آغوش کشید مادر جان

 《.چقدر خوبه که ما تو رو داریم《

شب قبل از خواب به آسمان . آن شب پر شد از حرف های شیرین بین ما حرف هایی که دلم را گرم و گرم تر و دلم را قرص تر

کرد چشم دوختم اینبار هراسی نداشتم شاید روزگار قرار بود اینبار روی خوشش تیره رنگ که با پرتو های ستاره ها دلبری می 

 بهار نو، زندگی نو. را نشان بدهد

 《؟تو مطمئنی می خوای قبولش کنی《

 .از پنجره چشم گرفتم و به فاطمه که با ان شکم برآمده تپل تر از همیشه به چشم می رسید چشم دوختم

فرهاد االن با . مادرم پدرم همه پشتمن از هیچی هراس ندارم هیچ طوفانی نمی تونه تکونم بدهاینبار فرق داره فاطمه اینبار 《

 《.فرهاد دیروز کیلومتر ها فرق داره

 .به فکر فرو رفت، سرم را چرخاندم و به بیرون چشم دوختم در سرم هزاران فکر در حال چرخش بود

 《!می ترسم برات نرگس می ترسم باز بشکنی《



 .را بیرون دادم و کنارش نشستم نفس خسته ام

ولی این دل . تو دلمو خالی نکن فاطمه به خدا خودمم تردید دارم می ترسم منه مارگزیده از دوباره اعتماد کردن می ترسم《

المصب رو چیکار کنم نتونستم فراموشش کنم حتی توی روز های بودن سیروس من جز خیال فرهاد هیچ کس دیگر رو نمی تونم 

 《.قلبم راه بدمتو حریم 

حسام می گفت فرهاد عوض شده من هم چند سری دیدمش فهمیدم حرف چشمای این فرهاد با گذشته ها فرق داره ولی چه کنم 《

 《 که هنوز نگرانم تو خواهرمی

  دست های تپلش را بین دستانم گرفتم

 《 می دونم عزیزم برام دعا کن《

 .ا صدای زنگ در از آغوش هم جدا شدیمب. سرش را تکان داد و خودش را در آغوشم انداخت

 《 فکر کنم فرزانه است《

 .بلند شدم و آیفن را زدم طولی نکشید که فرزانه در ورودی درب خانه نمایان شد

 《!سالم اهل منزل مهمون نمی خواید《

 . فاطمه که این روز ها توان تکان خوردن زیاد را نداشت از همان جا جواب داد

 《.خش با این وضعیت نمی تونم بیام استقبالبیا تو فرزانه جون بب《

 :فرزانه لبخندی زد و رو به من گفت

 《سالم تو چطوری زن داداش《

 .اگر بگویم  کلمه ی زن داداش وجودم را شیرین کرد دروغ نگفته ام

 《.بیا تو خیلی وقته منتظرم《

سه روی کاناپه نشستیم و هر کدام در فکر  کفش هایش را جلوی درب بیرون آورد و داخل شد بعد از احوال پرسی های گرم هر

 .های بی در و پیکر

 《.فرهاد رفت پدرتو ببینه《

 . با شنیدن این خبر تکان سختی خوردم هراس با قدرت تمام بر دلم چنگ انداخت

 《.من هنوز می ترسم فرزانه《

 .فرزانه لبخند دلگرم کننده ای زد و کنارم نشست

شما هر دو همدیگر رو دوست دارید به غیر از هم با هیچ کس دیگه نمی . درم دفاع کنم نهنمی خوام فکر کنی می خوام از برا《

شاید هرکس پای درد و دالت بشینه یا اینکه شاهد زندگیت باشه از اینکه فرهاد رو انتخاب کردی سرزنشت کنه بهت . تونید باشید

عشق اگر واقعی باشه هیچوقت از دلت . می کنند عاشقندطعنه بزنه ولی اونا از نزدیک با واژه ی عشق آشنا نشدند یا گمان 

عشق غرور تو وجودش نیست صاف و ساده جلو میاد درست شبیه به . بیرون نمی ره حتی اگر بدترین بال ها رو سرت بیاره

نیم بالیی عشق مادر و فرزند وقتی بچه ی آدم بال های زیادی سرمون بیاره باز هم ما مادرا خالصانه دوستش داریم همش نگرا

 《.نرگس تو بدون فرهاد و فرهاد بدون تو دووم نمیارید یه فرصت دیگه بهم بدین مطمئن باش پشیمون نمی شی. سرش نیاد

 چشمان  مستاصلم را بین هردویشان به گردش درآوردم

 .ر بر خودش توکل کردمچشمانم را بستم و اینبا. هر دو با لبخند های مطمئن و دلگرم کننده مرا به زندگی جدید همراهی کردند

 《الهی به امید تو《

 

رویایی بسی شیرین اما، وهم . باالخره رسید روزی را که در میان رویاهای دخترانه ام یاخته بودم اکنون به واقعیت مبدل شده بود

ه نشست دخترک نگاهم روی آین. انگیز گویی در یک دشت پر از گل راه می رفتم اما از دره های عمیق در اطرافش واهمه داشتم

اینک چشمانش پر از شوق دوباره است شوقی توام از تردید ها چادر یاسی رنگ را از روی صندلی برداشتم از آینه تبسم گرم 

 .هاجر را دیدم و به سویش برگشتم

 《.چقدر ماه شدی عزیزم《

 .جلو آمد و تنم را بین آغوش مهربانه اش کشید. لبخندم اینبار واقعی بود

 《.بار واقعا رفتنی هستی هم خودت، هم دلتمی دونم این《

 《؟به نظرت سیروس منو می بخشه. دلم گیره و عقلم پر از شک و تردید《

 گونه ام را با انگشت دلسوزانه نوازش کرد

عمو احمدت زنگ زد .فقط بزار امشب عشق بتازونه. بریز بیرون همه افکار بی پدر رو سیروس آرزوش خوشبختی تو بود《

 《.اجت خرسند بودند شاید باورت نشه اما، زن عموت اشک شوق ریختخیلی از ازدو

 .شرمنده ام از روشون《

 《.عشق یعنی سربلندی نه شرمندگی ما همه آرزوی خوشبختی تو رو می خوایم《

  هاجر خنده کوتاهی زد. با صدای زنگ در شوق در میان دلم دوید



 《.بدو عروس خانم که شاهزدت اومد《

پدر گرم همگی را به میان خانه . خودم را به پنجره رساندم پدر مادر فرهاد به همراه فرزانه وارد شدند از اتاق خارج شد تند

چقدر این صحنه آشنا بود سیروس در نگاهم . دعوت کرد در آخر فرهاد با کت شلوار زغالی و دسته گل بزرگ در دست وارد شد

 . اشک به چشمانم هجوم آوردند زنده شد نگاهی که با لبخند همراه بود یک دنیا خوشحالی

 《ممنونم سیروس باز هم مردونگی کردی《

. سیروس کمرنگ شد و فرهاد در نگاهم نشست تمام وجودم چشم شد و همه ی سلول به سلولم از دیدنش شروع به تپیدن کردند

ری زد که سینه ام را ماالمال از گویی متوجه ام شد که سرش را بلند کرد و پنجره را نگاه کرد با دیدنم لبخند مهربان و پر مه

 .عشقش پر کرد

 .مادر فرهاد با دیدنم نگاه خریدارنه ای کرد و رو به همسرش پر از شوق لبخند زد. زیر لب شکر گفتم و از اتاق خارج شدم

 《.می بینی آقا چه جواهری قراره نصیب پسرم بشه《

 .نه بود که ذره ذره وجودت را گرم می کردپدر فرهاد اینبار دیگر نگاهش جدی نبود بلکه پر از عشق پدرا

 《 الحق که بهترین انتخابه《

  فرزانه جلو آمد و خواهرانه در آغوشم کشید

 《.الهی من قربون زن داداش خوشگلم بشم《

  خون به صورتم هجوم آورد شرمسار سر به زیر انداختم

 《.بفرمایید بشینید خوش اومدین《

 .در آخر فرهاد قبل از رفتند آرام و نجواکنان زیر گوشم زمزمه کرد. ایی رفتندبا تعارف مادر جان همگی به سمت پذیر

 《.دیدی بالخره مال خودم شدی《

  سرم را بلند کردم نگاهش خواستن را فریاد می زد و از نگاهش دلم قرص شد

 《؟سر قولت هستی《

 .دست گل را سمتم گرفت و با عشق لبخند زد

 《.تا آخر عمر نوکرتم《

 《بهت زدم یادت نره پسرحرفایی که 《

سرم را برگداندم و به آقاجان که با نگاه جدی به فرهاد زل زده بود نگاه کردم می دانستم اگر پایش بود اصال این خواستگاری 

 .انجام نمیشد اما باز هم پدرانه خرج کرد و فرصت دیگری به فرهاد داد

 《به شرفم قسم نمی زارم خم به ابروش بیاد حاج آقا《

 .جلو آمد و لبخند محوی زد دست روی شانه اش گذاشت آقاجان

 《.امیدوارم حاال برو بشین《

فرهاد سر قولش ماند . باور نمی کردم گویی میان زمین و زمان پرواز می کردم. حرف ها زده شد و قول و قرار ها گذاشته شد

در آخر .رد و من خوشبخت ترین زن دنیا شدممحبت هایش را خالصانه به وجودم تزریق  ک. بهترین زندگی را برایم فراهم کرد

 زندگی ام با به دنیا آمدن دختر نازمان ترنم تکمیل شد

 .و این بهار زندگی من بود

 02۳۱/02/0پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


