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روزها بي توجه بما مي گذرند . زمان بخاطر آدمها توقف نمي كند . چه بي رحم اند ثانيه ها! چه قسي القلب اند دقايق ! 

 ارزش برايش آنقدر  چه روز شومي بود آن روز كه برادرم علي ، خودش را بخاطر عشقش دار زد . آخر چرا؟ فائزه

در هم به او پيوست . پدر ديوانه شد و گيسوهم آواره شديم ما رفت كه او ؟ بسوزند پايش به نفر چهار كه داشت

.خدايا اين چه مصيبتي بود كه بر سرمان آمد ؟ مگر چه گناهي مرتكب شده بوديم؟ دخترك بي عاطفه با شوهرش 

خوش است و ما راهي دياري ناشناخته . معلوم نيست چه سرنوشتي در انتظار ماست . دو دختر زيبا ، تنها ، غريب و 

 يه همشب

با اتوبوس راهي تهران هستيم . به صورت گيسو نگاه ميكنم كه كنارم روي صندلي نشسته ، سرش را به پشتي صندلي 

تكيه داده و چشمان بسته اش با آن مژگان بلند برگشته ، نشان از غمي بزرگ و سنگين دارد . انگار چشمانش را به 

ه را ببيند .مژگان بلند برگشته اش به ورق برگشته زندگي ما شبيه روي دنيا بسته و نميخواهد بدبختيهاي حال و آيند

است .آري، ورق زندگي ما برگشت . حتما مثل من حسرت آن روزگار خوش و شيرين را ميخورد كه همه دور هم 

قط شاد بوديم و از زندگي لذت ميبرديم .آه!خدايا! چقدر گيسو به من شبيه است انگار خودم كنار خودم نشسته ام .ف

لباس وگل سرمون متفاوته .پروردگارا،تو كه تا اين حد قدرت داري كه دو قلوي يكسان مي آفريني ، پس چرا 

زندگي ما انسانها رو يكسان نكردي ؟ چرا كاري نكردي كه ما باز هم با خوشبختي زندگي كنيم ؟ راستي چرا همه 

كتر و مهندس مي شدن ديگه كي تاجر و معلم يكسان نيستن ؟ مي دونم كه نميشد همه مثل هم باشن. اگر همه د

ميشد و كي خيابونا رو تميز ميكرد ، كي نانوا ميشد و كي قصاب، نه ، به كار تو نميشه ايراد گرفت .خدايا شكرت . 

 خودم و خواهرم رو به تو سپردم مثل اينكه گيسو هم ميخواد چشماش رو باز كنه و واقعيتها رو بپذيره

 خوب خوابيدي گيسو؟

 خوابم نبرد

 حق داري ، مگه ميشه خوابيد انقدر فكر وخيال داريم كه نگو

 چند ساعت ديگه مونده برسيم ؟

 يه ساعت

 خيلي نگرانم گيتي ، نمي دونم چرا!

معلومه ، بي پناه بودن نگراني داره تنها هدفي كه ما داريم زنده موندنه و بس .ديگه چيزي برامون نمونده جز غصه و 

 حسرت

 د هم نبايد نا اميد بود، توكل بر خدا گيتيزيا

 پس تو هم نگراني ، ولي اميدوار هم هستي ؟

 خب معلومه ، انسان با اميد زنده س. حرفهاي مادر يادت رفته؟ بايد هميشه به لطف خدا ايمان داشته باشيم

 دلم چقدر هواش رو كرده گيسو، مادر داشتن چه لذتي داره!

 ت ! علي ، مامان ، بابا.چه آسون همه از دست رف

 گيسو، يه جوري حرف ميزني انگار، دور از جون ، بابا هم مرده ،اون فقط ناراحتي اعصاب گرفته

 ناراحتي اعصاب داريم تا ناراحتي اعصاب چيزي نمونده بابا به مرز جنون برسه
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 خوب ميشه ، مطمئنم اون فقط افسرده شده همين

 كار درستي كرديم ؟تو ميگي حالش خوب ميشه ؟ يعني 

چاره اي نبود خودمون ويلون و سيلونيم . يه بيمار عصبي رو كه به آرامش نياز داره كجا ميتونيم ببريم .آسايشگاه 

 براش بهترين جاس . انشاء ا... موقعيت خوبي برامون فراهم ميشه و دوباره دور هم جمع ميشم غصه نخور!

 آه ! خدايا مهربونيت رو شكر

صندلي تكيه مي دهم و از پنجره به بيرون نگاه ميكنم ، همه چيز با سرعت از كنارمان مي گذرد ، آسمان ،  سرم را به

ابرها ، زمين ، خيابان . در اتوبوس نشسته ايم و با سرعت مي رويم تا به مقصد برسيم .خوشبختي ما هم با همين 

حبابي بود و شكست ، خورشيدي بود و غروب كرد . سرعت رفت و خيلي زود تمام شد . انگار پرنده اي بود و پريد. 

آيا دوباره طلوع ميكند ؟ طلوع هم كه بكند، چه فايده ؟ عمر عزيزاني كه غروب كرد كه ديگر طلوع نمي كند . داغ 

 آنها كه از بين نمي رود

***************** 

 بلند شو گيتي، رسيديم ،گيتي؟

 رسيديم ؟ چه زود!

 خوابيد ، پس چرا خر وپف ميكردي؟تو كه ميگفتي نميشه 

 راست ميگي! خروپف ميكردم؟

 نه بابا، بي آزارتر از تو هم مگه آدمي روي زمين هست؟

 آره ، همزادم كه تو باشي

 اگه يه حرف حسابي زده باشي همين بود گيتي جون ، كيفت يادت نره .

 حويل گرفتيم و راهي شديماز راننده اتوبوس تشكر كرديم و پياده شديم، چمدانهايمان را ت

 خانمها كجا تشريف ميبرين؟

 يه مسافرخونه مطمئن آقا

 بفرمايين سوار شين

 راننده چمدانهايمان را در صندوق عقب گذاشت و بعد سوار شديم .بيم اللهي گفت و زد دنده يك .

 تازه واردين دخترهاي خوبم؟

 بله

 از كجا مياين؟

 شيراز

 يبه به! پس سالم همشهر

 شما هم شيرازي هستين؟

 بله ، خانمم شيرازيه براي همين از شيرازيها خوشم نمياد

 من و گيسو به نگاه كرديم و خنديدم ، گيسو گفت: پس بهتر بود بجاي به به مي گفتين اّه اّه

 شوخي كردم منظورم مادرزنهاي شيرازيه

 باز زديم زير خنده .
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 پس با مادر زنتون خوب نيستين

 براش درميره . ميدونين من هميشه هرچي ميگم برعكسش درسته خانمم ازدستم كالفه شدهجونم 

 چرا آقا؟

 اينم يه نوع بازي و سر به سر گذاشتنه . اينطوري چشم هم نميخوريم

 ولي ماكه فهميديم عاشق همسرتون ومادرشون هستين ،ولي چشممون شور نيست آقا خيالتون راحت

: خودم هم شيرازي ام چون مي دونم شيرازيها آدمهاي باظرفيتي هستن باهاتون شوخي راننده لبخندي زد وگفت

 كردم ببخشين جسارت كردم

 نه آقاي محترم اقال باعث شدين كمي خنده به لبامون بشينه

 براي تحصيل اومدين؟

 نخير، اومديم كار پيدا كنيم و تهران زندگي كنيم

 ييم ميخوايم برگرديم شيراز حافظ خدابيامرز ميگه:تهران آش دهن سوزي نيست .ما كه اينجا

 زوالش از نگهدار خداوندا                 مثالش بي وضع و شيراز خوشا   

 برخالف خواسته قلبي مون اومديم آقا، بايد كار پيدا كنيم

 تهران رو شوخي نگيرين مخصوصا شما، كه جاي دخترم باشين ، زيبايين دوقلو هستين؟

 بله

  اكبر. شما دوتا خوب مي تونين جاي هم خودتون رو قالب كنين هااهلل

 بله بخاطر همين هميشه با مشكل مواجهيم فقط لباس تفاوت ما رو مشخص ميكنه

 ديپلمه اين؟

 من روانشناسي خوندم، خواهرم زبان انگليسي.

 به به ، پس تحصيل كرده اين خدا شما رو به پدر ومادرتون ببخشه

 داغ دلم را تازه كرد با اينحال گفتم : ممنون آقااسم آنها 

 چطور راضي شدن شما رو بفرستن تهران؟

 پدرم مريضه .مادرم هم فوت كرده

 متاسفم، خدا رحمتشون كنه بيماري پدر شما چيه؟

 بيماري اعصاب

 انشاءا.... شفا بگيرن

 انشاءا... دعا كنين

 گردينپس پدر بيمارن كه شما مجبورين دنبال كار ب

 بله

 ببخشيد فضولي ميكنم ها......

 اختيار دارين

 اينجا هيچكس رو ندارين ؟

 نخير، همه اقوام ما شيرازن
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 دوستي؟آشنايي ؟

 پدر يكي دوتا دوست داره ، ولي دوستهايي نيستن كه بكار بيان ، مگسهايي بودن دور شيريني

 تا پول داري رفيقتم عاشق بند كيفتم مي دونم چي مي گيد خانم .اين دوره قلبها از سنگ شده

 گيسو پرسيد: آقا شما چندتا بچه دارين؟

 سه تا دخترم، دوتا دختر و يه پسر

 خدا بهتون ببخشه چند سالشونه؟

 دخترهام هيجده ساله و پانزده ساله ، پسرم هشت ساله .

 انشاءا... عروسي شون رو ببينين

 بم بكنمميخوام يه خواهشي از شما دوتا دختر خو

 امر بفرمايين

 كلبه درويشي ساده اي داريم كه با صفاست مارو از خودتون بدونين و اونجا رو قابل

 آقا از شما خيلي ممنونيم شما محبت دارين اما مزاحم نميشيم

چه مزاحمتي ؟ تعارف نكنين كه ناراحت ميشم مي ريم خونه ما اگه از زن و بچه هام خوشتون نيومد مي برمتون 

 سافرخونه .م

 نه والـله آقا، تعارف نمي كنيم خيلي ممنون معلومه كه خونواده تون هم دلچسب اند

بخدا قسمتون ميديم بياين . شما هم مثل دخترهاي من هستيد . به مرتضي علي به دلم نشستيد و به دلم افتاده كه 

 بايد ببرمتون خونه

رسيديم .چطور مي شد اطمينان كرد .گيسو گفت : شما محبت من و گيسو به هم نگاه كرديم خب مسلم بود كه مي ت

دارين اين دوره زمونه پيدا كردن آدمهايي مثل شما مثل پيدا كردن جواهره ولي اگه اجازه بدين بريم مسافر خونه ، 

 ممنون مي شيم .

 نكنه اطمينان نمي كنين؟

 اختيار داريد، اما.........

 رو دور هم ميخوريم بعد اگه نخواستين بمونين ميبرمتون مسافرخونهمن شما رو ميبرم خونه مون ، شام 

 شما لطف دارين والـله آدم رو خجالت زده مي كنين .

باالخره سكوت كرديم و رضايت داديم بنظر نمي آمد آدم بدي باشد . برعكس در چهره اش محبت و صداقت موج 

 ميزد .

شد ، كليد به در انداخت و داخل رفت بعد از چند دقيقه برگشت و  جلوي يك منزل ساده و قديمي ايستاديم ، پياده

 گفت : پس چرا نمي فرماييد پايين؟

 مزاحمت نباشه

 اين حرفها چيه بفرماييد منزل خودتونه خانمم هم اومد

زني با چادر سفيد از خانه بيرون آمد چه چهره مليحي داشت! صورتي سفيد و چشماني درشت ومشكي همه اجزاي 

 رتش متناسب بود نمي شد گفت خيلي زيباست ولي با نمك و جذاب بودصو

 سالم خانم
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 سالم دخترهاي خوبم ! خيلي خوش اومدين بفرمايين داخل

 والـله ما نمي خواستيم مزاحمتون بشيم ، همسرتون اصرار كردن

 هما مثل خودتون مهمان دوستيم .بفرمايين تو رو خدا تعارف نكنين همشهري هستيم ديگ

 آقاي راننده چمدانها را از صندوق عقب بيرون آورد

 ولي ما نميخوايم زياد مزاحم بشيم

 امشب رو بايد بد بگذرونيد خانم منو هنوز نشناختيد

وارد منزل شديم حياط شسته شده بود در وسط آن حوض پر آبي ديده ميشد با اينكه فصل زمستان بود حياط هنوز 

دمهاي تميزي هستند . دو دختر و يك پسر آقا كريم با ما سالم و احوالپرسي كردند و ما را باصفا بود .معلوم بود كه آ

به داخل راهنمايي كردند از راهروي باريكي گذشتيم و به اتاقي وارد شديم كه با فرش قرمز و پشتي تزيين شده بود 

ي درخشيدند يك لوستر چهار شاخه . روي پشتيها تترونهاي سفيدي به شكل مثلث انداخته شده بود كه از تميزي م

طاليي هم از سقف آويزان بود تلفن روي ميز ساده اي بود و تلويزيون روي يك ميز چوبي قهوه اي قشنگ ، پرده 

تور ساده از دو طرف جمع شده بود و يك ويترين چوبي قهوه اي سه گوش كنج ديوار قرار داشت اتاق تميز و مرتب 

 بود و آدم احساس آرامش ميكرد

 خب عزيزهاي من خيلي خوش اومدين

 ممنونيم ، از آشنايي با شما خوشحاليم خانم

 من هم همينطور ميتونم اسمتون رو بپرسم ؟

 من گيتي هستم ، ايشون هم خواهرم گيسو

 چقدر به هم شبيه ايد بنازم قدرت خدا رو مثل سيبي كه از وسط دو نيم شده!

 م، شوهرم هم آقا كريمهلبخند زديم ادامه داد: من طاهره هست

 يكي از دخترها وارد اتاق شد كه خيلي زيبا و مليح بود، خم شد و سيني چاي را بما تعارف كرد

 اين دختر بزرگم نسرينه

 آقا كريم در حاليكه لبه آستينهايش را باال ميزد وارد شد و گفت: تو رو خدا اينطور معذب نشينين راحت باشين

 راحتيم

 وچكم نرگس، پسرم هم كه كمي خجالتيه و رفته اون اتاق اسمش محمده!اين هم دختر ك

 ماشاءالـله ! چه دخترهاي خوشگلي دارين

 لطف دارين

 خب اگه فضولي نباشه ميخوام بدونم دو تا دختر خوشگل تو اين شهر بزرگ تنها چه مي كنن؟

 داستانش مفصله خانم، گفتنش ناراحتتون ميكنه .

 ونيم كمكي باشيمبگو عزيزم بلكه بت

ممنون راستش تا دوسال پيش همه چيز خوب پيش مي رفت . پدرم يه مغازه بزرگ عتيقه فروشي داشت كه معروف 

بود عتيقه هاي گرونقيمت و باارزشي مي فروخت وضعمون خيلي رو به راه بود و ورد زبون مردم بوديم. مشكالت ما 

نواده درست وحسابي نداشت منظورم مال ومنال نيست وضعشون از اونجا شروع كه برادرم عاشق دختري شد كه خو

خوب بود، منظور شخصيت واعتباره پدرش معتاد بود ومادرش هم معلوم نبود چكاره است ، يعني پشت سرشون 
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حرف زياد بود در همسايگي ما خونه اي اجاره كردن بودن و زندگي ميكردن .ولي چه زندگي اي؟ مرگ بهتر از اون 

ته گناه پدر و مادر رو نميشه به گردن دختر انداخت ولي پدرم معتقد بود خونواده خيلي مهمه و با ازدواج زندگيه الب

اونها موافقت نكرد .برادرم مقاومت ميكرد ولي حرف پدرم هم يك كالم بود مي گفت رو بهترين دختر شهر دست 

شيد . برادرم قهر كرد و رفت اما با ميانجيگري بذاري برات ميگيرم ولي فائزه رو محاله .خالصه كار بجاهاي باريك ك

اقوام آشتي كرد و بخانه برگشت براي فائزه خواستگار پولداري اومد .فائزه از علي خواست تا تكليفش رو معلوم كنه 

باز درگيري بين برادرم و پدر شروع شد آخر پدر سرلجبازي افتادمستقيما باپدر فائزه صحبت كرد كه دخترشون رو 

دن و منتظر علي نمونن. وقتي علي جريان رو فهميد قشقرق بپا كرد خالصه دردسرتون ندم فائزه با همون شوهر ب

خواستگارش ازدواج كرد پدر ومادر هم خوشحال بودن بخيال اينكه راحت شدن اما برادرم همون شب خودش رو 

رادرم رفتيم ............... اينجا ديگر حلق آويز كرد صبح با صداي جيغ وداد مادرم از خواب پريديم وقتي به اتاق ب

بغض گلويم را فشرد ونتوانستم ادامه بدهم طاهره خانم و آقا كريم سرشات را ناراحتي پايين انداخته بودند . گيسو 

ادامه داد: علي از ميلع بارفيكس اتاقش خودش رو حلق آويز كرده بود صحنه دردناكي بود اورژانس رو خبر كرديم 

ر ساعت قبل مرده بود از اون روز بود كه بدبختيهاي ما شروع شد . مادر بيمار شد .پدر كم كم حواسش ولي علي چها

رو از دست داد و از حالت طبيعي خارج شد كارهاي عجيب غريبي ميكرد اونكه با مشروبات الكلي سرسختانه مخالف 

و چك بازي خونه مارو از چنگمون در بود شبها مست بخونه مي اومد آخر هم رفقاش سرش كاله گذاشتن و با چك 

آوردت هنوز سال علي نشده بود كه مادرم، كه چهل ونه سال بيشتر نداشت سكته مغزي كرد و از دنيا رفت بعد از 

مرگ اون پدرم حالش بدتر شد و افسردگيش شدت پيدا كرد مي بايست منزل رو تخليه مي كرديم ماشين پدر رو 

اره كرديم و اسباب كشي كرديم در آمد مغازه رو هم صرف هزينه زندگي ميكرديم فروختيم و با پولش خونه اي اج

وقتي ديديم پدر قادر به كار كردن نيست مغازه رو اجاره داديم هيچ كدوم از اقوام ما رو كمك نكردن احتياج مالي 

هم خسته شديم و تصميم نداشتيم غمخوار ميخواستيم اونا فقط قصد داشتن سر از كار ما در بيارن و فضولي كنن ما 

گرفتيم از شيراز دل بكنيم و به تهران بياييم . پدر نياز به مراقبت پزشكي داشت اونو در بهترين آسايشگاه خصوصي 

بستري كرديم اسباب اثاثيه زندگيمون هنوز هم تو خونه اجاره ايه دو هفته به تخليه مونده حاال اومديم تا جايي رو 

كار بگرديم انشاءا... جا كه افتاديم پدر رو پيش خودمون بياريم البته اجاره مغازه مبلغ قابل اجاره كنيم بعد هم دنبال 

توجهي يه كه بيشتر اون رو براي نگهداري پدر مي پردازيم مقدار كمي برامون مي مونه كه بايد بيشترش رو به يكي 

هم باهاش بي حساب مي شيم اينه كه بايد  از طلبكارهاي پدر بديم كه خدا خيزش بده آدم خوبيه چهار پنج ماه ديگه

حتما كاري پيدا كنيم كه اقال اين پنج ماه رو راحت بگذرونيم . بعدش ديگه اگه خدا بخواد وضعمون رو به راه مي شه 

كار هم نكرديم ، نكرديم.پدر رو كه به خونه بياريم ديگه ميشه نور علي نور چون تمام اجاره مغازه رو دوباره صاحب 

 اين بود ماجراي بدبختي ما. مي شيم

 خيلي متاسفيم ماجراي غم انگيزي بود خدا صبرتون بده

آقا كريم گفت: اينطور كه پيداست بايد اثاثيه منزلتون با ارزش باشه اونها رو بفروشين و اين طلبكار رو از سرتون باز 

 كنين

 ، خوب و دلرحمه و بهمون فشار نمياره طلبكار اين ضمن در.  فروختيم تونستيم مي كه اونجايي تا        ·

 ؟ موندين مي شيراز همون نبود بهتر        ·
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 شده زده شيراز از اصال نبود سابقشون نگاههاي مردم نگاههاي. داد مي عذابمون اونجا خاطرات تونستيم نمي        ·

 بوديم

ونه پيدا ميكنيم و بعد هم سر فرصت كار خ و ميگرديم هم با نباشين نگران هيچ و بدونين پدرتون روجاي من    ·

بگردين البته بايد بگم تو اين شهر ليسانس و فوق ليسانس بيكار زياد هست. گمان نمي كنم بسرعت بتونين كار پيدا 

 كنين ولي نا اميد نباشين خدا مثل اسم من كريمه

 زديم زير خنده

 ن سفره رو بندازين ؟خانم روده كوچيكه داره روده بزرگه رو ميخوره نميخواين اي

 تا گيتي خانم و گيسو خانم لباسهاشون رو عوض كنن و دست و صورت بشورن ما سفره رو انداختيم

 لباسهامون خوبه ، راحتيم ميخوايم زحمت رو كم كنيم

ببينيد دخترهاي قشنگم ، تا روزي كه جا پيدا كنين پيش ما هستين من وقتي از كسي خوشم بياد، ديگه دست ازش 

 رنميدارم.ب

 شما لطف دارين پس اجازه بدين صبح رفع زحمت كنيم

 اگر گذاشتم برين، خب برين

بساط شام پهن شد خورشت قيمه بادمجان لذيذي نوش جان كرديم آخر شب هم در اتاقي براي ما رختخواب پهن 

 كردند و درحاليكه رمق به جان نداشتيم دراز به دراز افتاديم

، كسي اجازه خروج به ما نداد .ظهر آقاي كريم با روزنامه برگشت و گفت: آگهي هاش ميتونه حق با طاهره خانم بود

 هر دو مشكل شما رو حل كنه شايد، هم جاي مناسبي پيدا كنين ، هم كار مناسبي.

ود بعد از ظهر به اتفاق آقا كريم براي پيدا كردن خانه به بنگاههاي مسكن مراجعه كرديم اجاره ها خيلي سنگين ب

پول پيش به اندازه كافي داشتيم اما اجاره نداشتيم يك مشكل هم اينجا بود كه هر كسي به دو دختر تنها و زيبا جا 

نمي داد ، ما هم منزلي نمي توانستيم برويم . روز پنجم بود و هنوز جاي مناسبي پيدا نكرده بوديم . اعصابم درهم 

ريم بوديم خدا از عزت و بزرگي آنها كم نكند كه جدا در حق ما لطف ريخته بود . هنوز در منزل طاهره خانم و آقا ك

را كامل كردند روز ششم منزلي را در خيابان بهار پسنديديم هشتاد متر ، دو خوابه، تميز و خوش مدل طبقه اول از 

ود كه صاحبخانه در منزلي سه طبقه كه البته مجبور شديم ماهيانه مبلغي را براي اجاره آن بپردازيم خوبي آن در اين ب

 آن منزل زندگي نميكرد در طبقه باال يك پيرمرد و پيرزن زندگي ميكردند و در طبقه سوم يك زوج جوان

بعد از نوشتن قولنامه به شيراز رفتيم تا با صاحبخانه قلبي تصفيه حساب كنيم اسبابهاي بقول آقا كريم شيك و 

 رداخت مبلغ كامل رهن و اجاره بمنزل جدبد اسباب كشي كرديم .باارزشمان را به تهران منتقل كرديم و بعد از پ

پس از سه چهار روز خانه را چيديم و جا افتاديم ، بي شك هركس وارد منزل ما مي شد اصال باور نميكرد كه ما 

 مشكل مالي داريم بنابراين تا آبروي ما نرفته بود بايد زودتر كار پيدا ميكرديم

اهره خانم رفتيم . زري خانم ، همسايه كناري آنها ، به ديدن ما آمد تا حالي از ما بپرسد . جمعه همان هفته بمنزا ط

گفت: سالهاست پدرو مادرم در منزلي سرايداران و كارهاي اون خونه رو انجام مي دن . اگه بمادر زوذتر گفته بودم، 

عوض مي كنن بنده خدا مريضه اينكار گرفتاري شما هم حل مي شد . آخه براي نگهداري خانم خونه مرتب پرستار 

 شماست گيتي خانم كه روانشناسي خوندن

 يعني من برم از مريض پرستاري كنم ؟ غير ممكنه!
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 چه اشكالي داره ؟ ثواب داره بخدا

 نه زري خانم، ما بايد يه كار مناسب رشته تحصيلي مون پيدا كنيم .

 نميكنم اين هم موندگار باشه اگع رفت شما قبول كنينحاال كه يه هفته س پرستار جديد گرفتن، ولي فكر 

 آخه پرستاري چه ربطي به روانشناسي داره زري خانم؟

اين خانم بيشتر احتياج به روانشناس داره، آخه اعصابش ناراحته .كارهاي شخصيش رو خودش انجام مي ده . سني 

حاال دوازده تا پرستار عوض كرده يا خانم با اونها  نداره بنده خدا كارهاي ديگه شو هم خدمتكارها انجام مي دن .تا

نميسازه يا آقا اِنقدر ايراد ميگيره كه اون رو فراري مي ده . قيد حقوق خوب رو مي زنن ، دو پا دارت دو پا هم قرض 

 مي كنن و دِ برو كه رفتي

 گيسو گفت: من حاضرم پرستاري اون خانم رو بعهده بگيرم زري خانم

 ما اگه پرستارهاي خوبي بوديم بوديم باباي خودمون رو نگه مي داشتيمبس كن گيسو ، 

 كمي جا بيفيم بابا رو هم مياريم نگهداري مي كنيم مسئله اي نيست گيتي جان

 حاال فعال كه پرستار داره

فوق  از آنروز به بعد با جديت بيشتري دنبال كار گشتيم به هر شركت و مطب و مدرسه اي سر زديم ولي يا حقوق

العاده كم بود يا نيازي بكار ما نداشتند و يا بخاطر بر و روي ما قصد سوء استفاده داشتند پيشنهاداتي ميكردند كه ما 

وحشتزده فرار را به قرار ترجيح مي داديم .آرايشهاي آنچناني ، دامن كوتاه و ميني ژوپ ميخواستند و اين با تربيت 

اميد شده بوديم كه طاهره خانم تماس گرفت بعد از سالم و احوالپرسي گفت: خانوادگي ما جور در نمي آمد ديگر نا 

 گيتي جان اون پرستار فرار كرد

 چرا؟

 باز حاال  مثل اينكه پرستار بد اخالقي بوده خانم هم ليوان شير رو پرت كرده به ديوار و خالصه آقا عذرش رو خواسته

 پرستارن دنبال

 عه قابلمه به سر بنده اصابت كنه؟طاهره خانم نكنه ميخواين ايندف

 خدا نكنه دخترم خانم خوبيه مقصر پرستاره بوده اولين بار بود كه خانم چيز پرت كرد .

بله، حتما همينطوره كه ميفرمايين اتفاقا آدمهايي كه ناراحتي اعصاب دارن آدمهايي حساس و عاطفي هستن و محبت 

 رو زود مي پذيرن

 ا ميكنه گيتي خانم .مطمئنم با شما تفاهم پيد

ممنونم ولي راستش من دوست دارم يه كار در شان تحصيالت خونواده ام پيدا كنم نه اينكه پرستاري بد باشه، 

 ولي.....

ببين دخترم، حرف تو درسته ولي شما تازه اومدين اينجا كار درست و حسابي پيدا كردن هم وقت ميبره زندگي هم 

يني شده سر برج و صاحبخونه اجاره ميخواد و پول آب و برق و تلفن و هزار بدبختي خرج داره چشم بهم بذاري مي ب

ديگه . بنظر من بهتره همينكار رو قبول كنين حاال يا شما يا گيسو خانم اونوقت سر فرصت دنبال كار خوب بگردين 

 ست .زري خانم ميگه هم حقوق خوبي مي ده هم كار زياد سخت نيست خانم كه عليل و ناتوان ني

 نمي دونم چكار كنم

 گيسو خانم حاضره بذار اون بره
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 نه طاهره خانم تا من هستم چرا اون؟

در هر صورت اصرار نمي كنم ، ولي كمي واقع بين باش پرستار شغل مقدسيه براي شما هم كه تحصيالت داري خيلي 

 هم با پرستيژه

 نميكنمباشه از اينكه بفكر ما هستين سپاسگزاريم درباره ش فكر 

 گوشي را كه گذاشتم گيسو گفت: چي شد گيتي؟

 همون پرستاري از مريض ميگه پرستار فرار كرده

 نه بابا ، چه هيجان انگيز!

 آره، هيجان انگيز اينه كه ليوان شير رو زده تو سر پرستار ، اما چون عمرش به دنيا بوده خورده به ديوار

 عجب ديوونه اي!

 باشه؟ شايد هم پرستاره عاصيش كرده فكر ميكني آدم خطرناكي

 خب اينم حرفيه بذار من برم گيتي

 ديگه چي؟

 آخه تو اينكارو دوست نداري

موضوع دوست داشتن نيست خودت مي دوني به اندازه كافي اهل كار هستم ولي خودت فكر كن ، بعد از اون همه 

نم مي اومد و به كارهامون مي رسيد حاال به خدمتكاري برو بيا و عزت واحترام كه داشتيم و هفته اي دو روز كبري خا

 مردم برم تو كتم نمي ره گيسو!

اين حرفها رو بريز دور اين دوره زمونه فقط پول ، پول ، پول دزدي كه نمي كني، كار ميكني، حقوق ميگيري كار 

همينكه تحصيالت دارم احساس  شرافتمندانه ايه ، چهار پنج ماه ديگه هم بيا بشين خونه خانمي كن من مي رم گيتي

 كمبود نميكنم

 تو بيخود ميكني مگه اختيارت دست خودته؟

 ببين گيتي ، براي من تعيين تكليف نكن چند روز ديگه بايد كلي اجاره خونه بديم، يادت كه نرفته

 خيلي خب فردا مي رم صحبت ميكنم شايد اونطور ها هم بد نباشه

 رم تو برو كار دلخواهت رو پيدا كنبخدا بي تعارف گيتي بذار من ب

 نه بذار من پرستاري رو امتحان كنم گيسو جان

 پس مي ري؟

 آره االن به طاهره خانم زنگ ميزنم و آدرس ميگيرم .

*********************** 

بودند برويم.  بعد از ظهر روز بعد زري خانم دنبالم آمد تا با هم به منزل مورد نظر كه مادر و پدرش در آن سرايدار

وقتي جلوي منزل رسيديم دهانم از تعجب بازمانده بود منزل نبود يك تابلو، دورنماي يك كاخ! از جلوي نرده هاي 

سياهرنگ فرفوژه تا عمارت اصلي شصت هفتاد متري راه بود، آن هم باغ، چمن، گل و سبزه واي خدايا! منكه زماني 

انده بود . خدمت در اين خانه چندان بد بنظر نمي رسيد ، چون زيبايي آن جزو طبقات مرفه اجتماع بودم، دهانم باز م

بسيار لذت بخش بود. مادرِزري ، ثريا خانم كه تقريبا پنجاه و چهار پنج ساله بنظر مي رسيد به استقبال ما آمد. اول 
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ك با خود گفتم داخل بمنزل آنها رفتيم كه در بيست قدمي در ورودي باغ بود يك خانه شصت هفتاد متري بسيار شي

 عمارت چگونه است؟

 ثريا خانم بعد از پذيرايي گفت: خيلي خوش اومدي دخترم

 ممنونم        ·

 شناسه آدم حسابي دخترم بينم مي كرد تعريف خيلي شما از زري        ·

 دارين اختيار        ·

دن البته حق هم دارن تا حاال هيچ پرستاري از عهده امي نا همه از اصال ايشون كردم صحبت آقا با شما مورد در من    ·

نگهداري مادرشون بر نيومده اتفاقا خانم متين زن آروم و ساكتيه يعني اصال حرف نميزنه فقط توقع محبت داره كه نه 

ه آقا حال وحوصله داره، نه پرستارها.آقا خيلي وسواسي و ايراد گيره زياده از حد تميزه و مرتبه و توقعش نسبت ب

اين موضع زياده. اغلب پرستارها هم وسواس آقا رو نداشتن اين بود كه آقا اونها رو جواب ميكرد بعضيهاشون هم 

 خودشون رفتن اين پرستار آخري انقدر بد اخالق و بي حوصله بود كه حد نداشت آقا هم ردش كرد

 ندارن؟ فرزند خانم        ·

 ديگه؟ ، خانمه فرزند آقا        ·

 دارن سال شصت كم دست فكركردم من گيدآقا،آقاكه مي همچين همسرخانمه آقا كردم فكر من        ·

 هم آقا. شده اينطور همسرش غصه از خانم رفته خدا رحمت به پيش سال دو پدرشون.  سالشه 43 مهندس آقاي    ·

ي حاال حوصله مادرش رو هم نداره ول نبود ايرادگير و بداخالق اينطور اوايل شد منزوي و گير گوشه بعد به اون از

روزي يكي دو بار به ايشون سر ميزنه و حالي ميپره البته من فكر ميكنم از عالقه زياد از حده كه اينطور شده .اوايل 

خيلي به مادرش وابسته بود، همون موقع ها كه خانم سرحال و شاداب بود. چشم خوردن بيچاره ها ولي حاال غصه 

 اقت ديدن مادر رو با اين وضع و حال نداره بيشتر تو خودشه و از مادرش دوري ميكنهمادر رو ميخوره و ط

 مجردن؟ مهندس آقاي        ·

 بله        ·

 معذبم من كه اينطوري        ·

رو ببره  آقا دل بشه پيدا يكي ميكنيم نياز و نذر بار هزار روزي والـله. نيست هواها و حال اين تو اصال آقا. خانم اي    ·

و اين خونه رو از سكوت در بياره . ما قبال اين خونه رو مرتب تو شادي و شلوغي ديديم ولي افسوس . بعد با كنايه و 

 لبخند ادامه داد: البته آقاي مهندس دل خيليها رو برده ماشاءا.....

 چيه؟ شغلشون        ·

 يي دارنغذا مواد بزرگ كارخونه يه و غذايه صنايع مهندس        ·

 بيام بر مسئوليت عهده از بتونم كنين مي فكر شما خب! مردمه شكم بركت از تجمل و ثروت همه اين آه،پس        ·

 ؟

 خودتون نشدين موفق هم اگر ولي ميايين بر.... انشاءا كه تحمله قابل خانم كنين تحمل رو آقا اخالق بتونين اگه    ·

 ين كه جا زدين يا بيرون شدين حاال توكل بخدا بلند شين بريم پيش ايشوننبود شما تنها چون نكنين ناراحت رو

بلند شديم . زري خانم در خانه ماند و من و ثريا خانم راهي شديم . ثريا خانم در بين فاصله باغ تا عمارت گفت: واقعا 

اين تجمالت و زرق و برق كه هيچي گرانبهاتر از سالمتي نيست خانم دوست داشت جاي من بود ولي سالمت بود . به 
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نگاه نكنين ، آقا اصال دربند ماديات نيست بقول خودش مجبوره ظاهر رو رعايت كنه، اينطور بار اومده، خودش 

اينطور زندگي كردن رو دوست نداره اكثرا آخر هفته ها ميره ويالي شمالشون سكوت و سادگي اونجا رو دوست 

 نباشه، كوچكتر وكمي ساده تر از اينجاست . داره البته ميگم ساده نه اينكه هيچي توش

با توصيفهاي ثريا خانم جلوه ساختمان در نظرم شگفت انگيزتر شد . نما از سنگ سفيد مرغوب بود با در و پنجره 

هاي زيباي مشكي بزرگ و تراس هاي نيم دايره . از چند پله باال رفتيم و از تراس وارد عمارت شديم ابتدا سالن 

به چشم ميخورد كه كفپوشي از سنگ مرمر براق داشت و با فرشهاي گرانقيمتي تزيين شده بود . رو به  بسيار بزرگي

روي در ورودي سالن دو پلكان مارپيچ با نرده هاي فرفوژه مشكي به فاصله ده متر از هم قرار داشتند كه به طبقه باال 

مهمانان و آشپزخانه اي بزرگ بود . در طرف  مي رفت . در طرف چپ سالن غذاخوري ، اتاق تعويض لباس و آرايش

راست سالن كتابخانه و سالن پذيرايي و سالن نشيمن . معلوم بود از آن اشراف زاده هاي آنچناني هستند كه مرتب 

ميهماني و جشن و پارتي داشته اند . ثريا خانم براي خبر كردن آقا رفته بود .چشمم به تابلوي نفيسي افتاد كه روي 

رار داشت ، تصوير يك زن زيبا كه شانه هاي عريان او را يك حرير صورتي پوشانده بود. لوسترهاي فوق ديوار ق

العاده زيبايي از سقف آويزان بود . روي مبلي نشستم كه نميدانم چقدر قيمت داشت ، خيلي راحت و آرامبخش بود. 

 الحق كه مجسمه هاي آنجا به درد عتيقه فروشي مغازه پدرم ميخورد .

ثريا خانم از پله ها پايين آمد وگفت: االن تشريف ميارن . من برم قهوه بيارم راستي گيتي خانم ، اگه ميشه موهاتونو 

 جمع كنين آقاي به موي بلند پريشون حساسيت دارن ببخشيدها و رفت

فقط بايد اطاعت كنم ، اونم وا، چه چيزها! به حق چيزهاي نشنيده ! حاال گيره سر از كجا بيارم ؟ واي كه از اين به بعد 

من كله شق! آرنجهايم را به دو زانو تكيه دادم و دستهايم را قالب كردم و روي پيشاني ام گذاشتم خدايا! چرا كار ما 

به اينجا كشيد . حتما االن فكر ميكنه يه گدازاده بي اصل و نسبم . چطور شيشه غرورمان شكست! اي كاش شيشه 

اين چه كار احمقانه اي بود كه كردي فائزه اصال ارزش داشت كه من به پرستاري و  عمرم مي شكست ! علي، آخه

 خدمتكاري بيفتم ؟

 صداي گيرايي سكوتم را به هم ريخت ))سالم خانم((.

بلند شدم ايستادم و مودبانه سالمش را پاسخ گفتم ، حق با ثريا خانم بود. عجب دلربا بود وچه قيافه جذابي 

دار مشكي كه بسمت راست داده بود .ابروهاي شق ورق مشكي ، چشمهاي نه چندان درشت،  شداشت.موهاي حالت

بيني متوسط ولبهاي باريك . چه صورت گيرايي ! جلل الخالق! بيخود نيست هي ميگن آقا، آقا ، واقعا آقاست .چه قد 

 بلند و خوش هيكله ال مذهب ! گيسو جات خالي!

او هم با خودش مي گويد عجب دختر ساده وزيبايي ، چقدر اجزاي صورتش با از نگاهي كه به من كرد فهميدم كه 

 هم متناسب اند .اصال هم آرايش نكرده بنده خدا

 بفرماييد بنشينيد!

 متشكرم

رو به روي هم در فاصله سه چهار متري نشستيم پا روي پا انداخت و گفت: شديدا تو فكر بودين خانم و اين براي 

 خوب نيستاحوال مادرم اصال 

 مگه انسان بدون فكر وغصه هم پيدا مي شه؟ تفاوت انسان با موجودات ديگه در قدرت عقل و تفكرشونه .
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از حاضر جوابي من جا خورد ابرويي باال انداخت و گفت: خب، حق با شماست ، ولي من مجبورم آدمهاي شاد رو براي 

 نگهداري مادرم انتخاب كنم .

 البته اين حق رو دارين

 چند سالتونه؟

 بيست وچهار سال

 تجربه دارين ؟

 نخير!

 ديپلم دارين

 ليسانس روانشناسي دارم

 از نگاهش متوجه حيرتش شئم، پرسيد: ثريا گفته بود، اما حقيقتا ليسانس دارين؟

 ميتونم مدركم رو براتون بيارم

 پس چرا اين شغل را انتخاب كردين

 ز شما بپرسم چرا مادرتون با اين امكانات بيمار شدن . خب پيش مياداين درست مثل اين مي مونه كه من ا

باز ابرويي باال انداخت و آن يكي پا را روي اين پا اندخت و گفت : ميخوام كمي از زندگي خصوصي شما بدونم خانم ، 

 البته اگه مشكلي نيست .

مي گشتم ، ولي موفق نشدم البته موقعيت  نه خواهش ميكنم من تازه از شيراز اومدم و دنبال كاري در شان خودم

 هايي پيش اومد. ولي من خوشم نيومد .براي اينكه فعال بيكار نباشم اينكارو انتخاب كردم .

 مي بخشيد مي پرسم ، چرا از اونها خوشتون نيومد؟

اسهاي ميني خب توقعاتي داشتن كه با روحيه و تربيت خونوادگي من هماهنگي نداشت. در واقع يه عروسك با لب

 ژوپ ميخواستن ، كه من هم مانكن نبودم .

 باز تك ابرويي باال انداخت و نگاهش پر از تحسين شد

 خونواده تون هم اينجا زندگي مي كنن؟

 فقط خواهرمه كه همسن خودمه

 همسن خودته؟

 ما دوقلوييم

 چه جالب!

و يك ظرف شكر جلو آمد . اول سيني را مقابل  ثريا با سيني طاليي كه چهارپايه ظريف داشت با دو فنجان قهوه

اربابش گرفت . اما او اشاره كرد كه به من تعارف كند . در دلم گفتم ترشي نخوري شيريني ! نه بابا متكبر هم نيستي! 

 بنظرم دوست داشتني آمد. فنجان را برداشتم و تشكر كردم .بعد او برداشت و ثريا رفت

 پس خونواده تون شهرستانن

 ر ومادرم فوت كردنپد

متاسفم ، خدا رحمتشون كنه . از اينكع پدرم را جزء اموات كردم وجدانم ناراحت شد، ولي بهتر از اين بود كه بگويم 

 پدرم ديوانه است . در آن صورت مي گفت تو اگر طبيب بودي درد خود دوا نمودي و مضحكه ميشدم
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 تما ثريا براتون توضيحاتي دادهح فكر مي كنين از عهده نگهداري مادر بر بيايين؟

 بله تا حدودي

 يعني تا حدودي مطمئن ايد؟

نخير، منظورم اينه كه تا حدودي برام تعريف كرده ، دعا ميكنم كه در اين كار توفيق پيدا كنم ممكنه بهم بگين كه 

 چه كارهايي رو بايد انجام بدم؟

ظافتي مادر رو ديگران انجام مي دن. شما فقط بايد داروهاي مادر فقط مونس و غمخوار ميخواد .كارهاي بهداشتي و ن

مادر رو بموقع بهشون بدين ، به وضع روحي ايشون رسيدگي كنين وخالصه مواظب باشين . مسئوليت سالمتي مادر با 

ن شماست .ايشون به گردش و تفريح نياز ندارن چون اصال حوصله ندارن مدام تو اتاقشونن و اين از هر چيزي براشو

 بهتره

 شايد علت بيماري شون همينه

 نگاهي طوالني به من كرد وگفت: روانشناسي مي كنين ؟

 البته ، خب اين رشته منه

از اينكه مي بينم فرد تحصيلكرده اي ، مخصوصا يه روانشناس ، مسئوليت مادرم رو بر عهده مي گيره خوشحالم ، ولي 

 ندگي ما مخصوص خود ماستخواهش ميكنم طبابت نفرمايين ، در ضمن روش ز

 قصد دخالت ندارم. اگه وظيفه دارم به وضع روحي و سالمتي مادرتون برسم بايد نظرم رو بگن

 من در تميزي وسواس خاصي دارم .ماد هم همينطور. اين نكته رو مد نظر داشته باشين

 بله، متوجه هستم ، چون در غير اينصورت اولين كسيكه زجر ميكشه خودم هستم

 استي اسم شما چيه؟ر

 گيتي،گيتي رادمنش

 من هم منصور متين هستم

 از ديدارتون خوشوقت شدم

منم همينطور البته اميدوارم حضورتون اينجا موقت نباشه .هرچند فكر نميكنم خانمي به اين ظرافت و حساسي بتونه 

 مادر رو تحمل كنه

آدم صبوري هستم با شرايط خودم رو وفق مي دم ، مگه اتفاقا براي مادر شما افراد احساس بهترن ، در ضمن من 

 اينكه شما ناراضي باشين

 انشاءا... كه اينطور نميشه

 من از كي ميتونم كارم رو شروع كنم ؟

 از هر موقع مايليد همين االن يا فردا صبح

 من صبح خدمت مي رسم االن آمادگي ندارم

 هر طور مايلين.نميخواين مادر رو ببينين؟

 بته!مشتاقمال

 پس قهوه تون رو ميل بفرمايين تا با هم بريم

 بله ممنون
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خجالت كشيدم شكر را از روي ميز بردارم بنابراين قهوه را نوشيدم و از تلخي اش مردم و زنده شدم بر پدر و مادر 

ايي يا حسابداري ثريا صلوات فرستادم كه به اين مهم فكر نكرده بود. بعد از كمي سكوت گفت: اگر رشته صنايع غذ

 يا زبان انگليسي خونده بودين تو شركت هم كار براتون بود

 اين هم از شانس بد منه كه روانشناسي خوندم

باالخره لبخند ظريفي گوشه لبش نقش بست ادامه دادم:البته اگر به اون رشته ها آشنايي داشتم باز ترجيح مي دادم 

 اول به اين كارس كه شروع كردم بپردازن

ي اختيار بياد گيسو افتادم وگفتم: البته خوا.... و حرفم را خوردم ، نه شايد نتوانم كارم را ادامه دهم اول بايد تكليف ب

 خودم معلوم شود

 البته چي خانم راد منش؟

 هيچي چيز مهمي نبود

 حرفتون رو نيمه تموم نذارين كه من از اين كار متنفرم

ن انگليسي خونده و دنبال كار ميگرده ، ولي بهتر اول ببينم خودم چقدر ميتونم با راستش ياد خواهرم افتادم اون زبا

 شما كنار بيام

به ايشون بگيد بيان ببينمشون كار ايشون به كار شما مربوط نمي شه . اگه شما از عهده نگهداري مادرم بر نياين دليل 

 نميشه ايشون هم از عهده كارشون بر نيان

 اليهالبته حق با جناب ع

 سابقه كاري دارن؟

نخير اون هم مثل من دو ساله درسش تموم شده،ولي دختر با عرضه ايه . به خودم مطمئن نيستم، ولي ايشون رو 

 تضمين ميكنم

 با چهره اي گرفته و حسرت بار پرسيد: خواهرتون رو خيلي دوست دارين؟

 يم در واقع از يك وجوديمبله، همه خواهرشون رو دوست دارن ، مخصوصا ما كه از يه سلول

 دوقلوهاي يكسان ، درسته؟

 بله

 جالبه بايد ديدني باشه

 اون فقط يه خال بيشتر از من داره

 با تعجب و لبخند پرسيد: يعني تو صورتشون خال دارن؟

 نخير رو بازوي چپش

 متاسفانه جايي نيست كه آدم رو راهنمايي كنه . اگه تو صورت بود بهتر بود.

 شما شايد! براي خودش هرگز. يه جوش بزنه خودش رو مي كشه واي بحال خال .براي 

 لبخند عميقتري زد، طوري كه دندانهاي سفيد رديفش نمايان شد

 آقاي مهندس ميتونيم به ديدن مادرتون بريم ؟

 البته خانم ، بفرمايين

 مي تونين از ايشون هم كمك بگيرين ثريا اينجا مديريت مستخدمين رو بر عهده داره. براي آشنايي با اينجا
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 بله ، ممنون

 در دلم گفتم:آره ديگه منم زير مجموعه مستخدمها هستم

در پله ها ادامه داد: البته فكر نكنين من ادب ندارم كه اونو خانم خطاب نميكنم ايشون جاي مادر منه از يه سالگي با 

 اون بزرگ شدم براي همين فقط صداش ميزنم ثريا

 دا چنين فكري نكردممن اب

طبقه دوم هم به همان بزرگي بود با اتاقهاي متعدد. دو دست مبلمان راحتي در سالن چيده شده . كنسول زيبايي در 

ابتداي سالن قرار داشت كه يك آينه بزرگ قاب طاليي شيك روي آن بود فرشهاي زيبايي با زمينه كرم در سالن 

 چوبي سفيد رنگي داشت ، اتاق مادرش بود در زديم و وارد شديم پهن بود اولين اتاق سمت راست ، كه در

 سالم مامان!

پنج ساله ، با رنگ و رويي پريده، نه چندان الغر، نه چندان چاق، با صورتي متورم كه  -خانمي تقريبا پنجاه وچهار

قلبم را فشرد ياد نتيجه مصرف زياده از حد داروهاي اعصاب بود ، روي مبل زرشكي رنگي نشسته بودم ديدنش 

 پدرم افتادم و تا عمق جانم سوخت آثار زيبايي هنوز در او ديده مي شد، پسر، زيبايي را از مادر به ارث برده بود

 سالم خانم متين از آشنايي با شما خوشحالم

 چشمهايش را بست و باز كرد يعني كه سالم .

 وون ترين پرستار به سراغتون اومدهمامان جان، خانم رادمنش پرستار جديد شما هستن اينبارج

 از نگاه سردش فهميدم كه اميدي به من ندارد

 مادر صحبت نميكنه .نه اينكه نميتونه نمي دونم با كي و با چي لج كرده ولي دو ساله حرف نزده

 جدا؟ اينكه خيلي بده

 حاال به بديهاش بيشتر پي مي برين براي همينه كه زياد اميدوار نيستم

 گفتم: خيلي معذرت ميخوام ولي لطفا جلوي مادر اينطور مايوسانه صحبت نكنين آقاي مهندس آهسته

انگار اولين بار بود دختري با او صحبت ميكرد كه آنطور عجيب به من نگاه كرد نمي دانم چرا ، ولي ناخودآگاه مهر 

دخترتون بدونين خانم هر كاري از  آن زن بر دلم نشست جلو رفتم زانو زدم وصورتش را بوسيدم و گفتم: منو جاي

دستم بر بياد براتون انجام مي دم من مادر ندارم پس اگه با من ارتباط برقرار كنين دل يه دختر دل شكسته رو 

 بدست آوردين بخدا اينو از ته دل ميگم خانم متين

ن لبخند زد دستش را روي مدتي در چشمهايم خيره شد .انگار حقيقت را از چشمهايم خواند ، بعد با نگاهش به م

دستم گذاشت و دستم را فشرد مهندس كه محو رفتار ما بود گفت: مثل اينكه در اولين برخورد موفق بودين خانم 

 رادمنش مادر اين نگاه و نوزاش رو از من هم دريغ ميكنه

 خب حتما تا حاال با محبت واقعي با ايشون صحبت نكردين

نگار حرفم را تائيد كرد بعد دو دستش را روي گونه هايم گذاشت. لحظه اي خانم متين نگاهي به پسرش كرد ا

نگاهم كرد و اشك در چشمهايش دويد دستش را برداشتم و بر آن بوسه زدم از خودم پرسيدم چشطور پانزده 

ردم پرستار ، اين زن زيبا و موقر را با اين همه محبت درك نكرده اند؟ بلند شدم و ايستادم . رو به مهندس ك

چشمهايش از نم اشك برق ميزد و لبخند مليحي به لب داشت براي اينكه من متوجه حالتش نشوم كنار پنجره رفت 

 گفتم: اگه تا حاال بخودم مطمئن نبودم حاال با كمال اطمينان ميگم كه من از عهده پرستاري ايشون بر ميام



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –ی ناز جلد اول الهه 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 7  

 

ردم ، ولي هنوز مطمئن نيستم خانم .اونها كه مهندس آرام بطرفم برگشت وگفت: با اينكه من هم اينطور حس ك

 تجربه داشتن نتونستن واي بحال شما ، با اين سن كم و طبع حساس و مهربون

 من و مادر همديگر رو خوب مي فهميم شما نگران نباشين جناب متين

ندس منو متين سيگاري از درون پاكت بيرون آورد روي لبش گذاشت و تا خواست فندك بزند گفتم: آقاي مه

 پذيرفتين يا خير ؟

 بله خانم مگه شك دارين؟

 پس لطفا اون سيگار رو روشن نكنين.

لحظه اي بر و بر نگاهم كرد، بعد به مادرش چشم دوخت ادامه دادم: من وظيفه دارم از هرچيزي كه براي سالمتي 

پس محبت كنين و طبقع دوم ايشون مضره جلوگيري كنم دود سيگار براي سالمتي مضره مخصوصا براي اطرافيان 

اين عمارت سيگار نكشين بقيه جاها مختارين البته من براي سالمتي شخص شما هم ارزش قائلم ولي مسئول سالمتي 

 شما نيستم و در شيوه زندگيتون دخالت نمي كنم

ز بيشتر نيست هنوز بر و بر مرا نگاه ميرد فندك را در جيبش گذاشت و سيگار را در پاكت و گفت: مطمئنم چند رو

 پس نميخوام بهانه اي دستتون بدم

 چه رك و حاضر جواب بود بطرف در رفت و پرسيد: طبقه اول اين عمارت كه اجازه داريم سيگار بكشيم؟

 هرچچند بازهم هوا رو آلوده ميكنه ولي سخت نمي گيرم اين بخود شما بستگي داره

 داحافظ پايين منتظرتونم خانمهمانطور كه از در بيرون مي رفت گفت: مادر فعال خ

 مهندس متين؟

 بله !

 بجاش منم موهام رو مي بندم و با كنايه لبخند زدم

 لحظه اي ايستاد، سري تكان داد، لبخند زد و رفت

چه اتاق قشنگ بزرگي دارين خانم متين فكر ميكنم چهل متر هست . به صورتش نگاه كردم . به در و ديوار نگاه 

 ميگرد

پرده ومبلمان مناسب روحيه شما نيست زرشكي رنگ مناسبي نيست شما چه رنگ ديگه اي رو دوست  فقط رنگ

 دارين ؟

 نگاهش را به پيراهن من دوخت

 سبز؟

از نگاهش رضايت را خواندم .بله سبز، رنگ زيبا ومناسبي براي افرادي است كه ناراحتي اعصاب دارند. من هم عاشق 

 سترنگ سبز هستم چون آرامبخش ا

 اگه رنگ پرده رو عوض كنيم، رنگ مبلمان رو هم بايد عوض كنيم اشكالي نداره؟

 سكوت!

 خب بهتره اينطور بپرسم شما موافقين تغييراتي در اين اتاق بديم؟

 تبسمي كرد، گفتم : اگه به مهندس بگم، ناراحت نميشه؟ يعني قبول ميكنه؟
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م داشت.جلو رفتم . از پشت ، دستم را روس شانه هايش انداختم و باز نگاهش با تبسم همراه بود، ولي انگار شك ه

 كنار گوشش گفتم: اميدوارم منو بپذيرين مهر شما كه به دل من نشسته شما رو نمي دونم

دستش را باال آورد و روي دستهايم گذاشت. گرمايي در وجودم حس كردم. همان جا از خدا مدد خواستم تا در كارم 

 موفق شوم

 خانم متين قرار گرفتم و گفتم : من فعال مي رم خواهرم تنهاست ، ولي فردا صبح زود ميام . فقط نگاهم كردمقابل 

 خدا نگهدار مادرجون ! سرش را تكان داد

از اتاق بيرون آمدم و در را بستم دلم بحالش سوخت زني به اين مهرباني، زيبايي، ثروتمندي ، چه دردي به جانش 

 ميكند؟ باالخره مي فهمم افتاده ، چرا سكوت

نگاهي به دور و برم كردم همه چيز زيبا بود جز روحيه افسرده صاحبان آنها. از پله اي طرف چپ پايين آمدم . پايين 

 آمدن از آن پله ها ، بي اختيار آدم را مغرور ميكرد .

دعا كن به روزي نيفتي كه بخواي  خودم را به ريشخند گرفتم وگفتم: يادت باشه گيتي خانم تو فقط يه پرستاري، فقط

اين پله ها رو دستمال بكشي. در ضمن يادت نره كه زمان پرداخت اجاره خونه نزديكه . بي اختيار لبخندي به لبم 

 نشست .هنوز به آخرين پله نرسيده بودم كه آقاي متين گفت: اينجا چه چيز خنده داره، خانم رادمنش؟

 دسنيشم را بستم وگفتم: هيچ چيز مهن

 پس حتما چشمهاي من مشكل پيدا كرده . و نوك بيني اش را خاراند

 اگر باور مي كنين ميگم . دلم نميخواد سوء تفاهم بشه

 باور ميكنم

 به فكر اجاره خونه م بودم

 خب، دراينصورت كه بايد گريه مي كردين

به آدم مي ده. بعد ياد شغلم و بدبختي هام حق با شماست . ولي پايين آمدن از اين پله هاي زيبا و براق غرور خاصي 

 افتادم . يه تو سري بخودم زدم و خنديدم

خنده اش گرفت ، ولي سعي ميكرد نخندد. دستش را جلوي دهانش گرفت و چند سرفه مصلحتي كرد وگفت: 

 بفرمايين بنشينين

 ممنونم داره شب ميشه رفع زحمت ميكنم .

 به اين زودي خانم؟

 ام . راستي تا چه ساعتي در روز بايد اينجا باشمخيلي وقته اينج

 شبانه روز

 شبانه روز؟

 بچه تو خونه دارين يا همسرتون بي غذا مي مونه ؟

 براي اينكه حالش را بگيرم گفتم: همسرم بي غذا مي مونه

 با تعجب نگاهش را به من دوخت وگفت: مگه شما ازدواج كردين؟

 سكوت كردم و فقط نگاهش كردم

 را جواب نمي دين؟ بفرمايين بنشينين. و نشستمچ
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 دليل خاصي نداره

 خب؟پس؟

 به گفته شما در هر صورت بايد ازدواج كرده باشم ديگه

 من شوخي كردم

 در عوض من هم سكوت كردم

 زبانش را در دهان چرخاند وگفت: واقعا ازدواج كردين ؟

 نخير، خوشبختانه

 از مردها بدتون مياد؟

 هميشه دوست داشتم مرد بودماتفاقا 

 جدا!؟

 بله

ولي من از زنها خوشم نمياد.زنها فقط دو قدم جلوترشون رو مي بينن. مدام ميخوان به همه فخرفروشي كنن.البته 

 ببخشين رك صحبت ميكنم .

ين علت خواهش ميكنم، خب هركس نظري داره .من احتياجي ندارم به اينكه مردي ازم خوشش بياد يا نياد و به هم

 هم ناراحت نمي شم

لحظه اي نگاهم كرد و گفت: آدم جالبي هستين با اينكه دوروبرم دخترهاي زيادي هستن، ولي تا حاال به دختري مثل 

 شما برنخوردم

 خب باالخره پرستار استخدام كردن باعث شده كه با آدمهاي مختلفي آشنا بشين اگه اجازه بفرمايين مرخص مي شم

 ن؟پس ناراحت شدي

نخير، ابدا ، اتفاقا از كساني كه حرف دلشون رو واضح و مودبانه بيان مي كنن خوشم مياد .اينطوري آدم مي فهمه 

 طرف مقابلش كيه و چه شخصيتي داره. آدم خيالش راحته كه با يه نفر در اتباطه نه دو نفر بعضي ها دورو هستن

 من جزو كدوم دسته ام؟

 بونتون يكيه و اين بهترين چيزه.معلوم يه نفر هستين. دل و ز

 نگاه تحسين آميزي به من كرد و گفت: پس قرار شد شبانه روز اينجا باشين مادر گاهي شبها هم نياز به پرستار داره

خيلي مي بخشين حاضر نيستين شما گاهي پرستار ايشون رو بكنين ؟ مي دونين مادرتون چه شبهايي از شما 

 پرستاري كردن؟

 ين انداخت و سينه اي صاف كرد انگار حرفي براي گفتن نداشتسرش را پاي

من شبها نمي تونم بمونم . دوازده شب هم باشه بخونه بر ميگردم .خواهرم تنهاست تازه به تهران اومديم و 

 اضطرابهاي يه تازه وارد رو داريم دلم راضي نميشه تنها يادگار خونواده م رو تنها بذارم ، معذرت ميخوام

 اگه كارتون رو از دست بدين؟حتي 

من به ميل خودم اينجا نيومدم زياد برام مهم نيست در ضمن پرستاري طالب زياد داره اينجا نه ، جاي ديگه . من به 

 قسمت معتقدم

 به ميل كي اومدين؟
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م خواهرم ميخواد دوستان، اطرافيان ، مي گفتن فعال تا كار دائمي و مناسب پيدا كنم ، اين هم كار خوبيه . وقتي ديد

 بياد تو رودربايستي موندم و اومدم

معلوم بود از صداقتم لذت ميبرد كه آنطور نگاهم ميكرد، ولي گفت: پس بايد بگم من پرستار تمام وقت ميخوام . 

چون حوصله ندارم صبح دير برسين يعني اصال از آدم بي نظم و انضباط بيزارم . من تا مادر رو به شما تحويل ندم 

وم نميگيرم . دوست ندارم وقتي ميام اون بگه تقصير من نبود، اين بگه من حواسم نبود .اون بگه وظيفه من نبود تا آر

 كار رو هم بخودم تحويل ندين حق ترك خونه رو ندارين براي همين مي گم شبانه روز

 كنين .با اجازه تون فرمايش شما كامال درسته، شما مختارين . اميدوارم براي مادر يه پرستار خوب پيدا

 به اين زودي جا زدين؟

جا نزدم من كار تمام وقت قبول نمي كنم . چون مشكل دارم وگرنه كي حوصله داره آخر شب بره صبح زود بياد اونم 

 اينهمه راه

 بشينين خانم ، مي گم راننده شما رو برسونه

 باز نشستم عجب آدم بد پيله و سمجي بود .

ستخدام كنم تا ساعت دو كه شركتند بعدش هم تا بيان منزل و ناهاري ميل كنند و استراحتي اگر خواهرتون رو ا

 كنن، شب شده تا شامي بخورن و بخوابن ، صبح شده ديگه نگراني نداره

 فعال كه استخدام نشدن در ضمن مشكل من تنهايي شب ايشونه نه حوصله سر رفتن ايشون

 نترس و با شهامتي هستنشنيده بودم دخترهاي شيراز دخترهاي 

 گيسو ترسو نيست من خودم رو مسئول مي دونم

 متين سيگاري روي لبش گذاشت و فندك رو روشن كرد و با كنايه پرسيد: اجازه دارم بكشم؟

 خواهش ميكنم اوال اينجا طبقه اول عمارته دوما من هنوز خودم رو پرستار خانم نمي دونم

 را احساس مسئوليت مي كنين؟شما كه با خواهرتون هم سنيد، چ

 مطمئنم اينطور فكر نمي كنين، كه من و گيسو دوتايي همزمان به دنيا اومديم مي دونين كه غيرممكنه

 لبخندي روي لبانش نشست كه باعث خنده من شد

 شما چند دقيقه زودتر به دنيا اومدين؟

 ده دقيقه

 گذاشته؟اين ده دقيقه مسئوليت به اين برزگي رو بر دوش شما 

 شايد يه علتش اينه كه پدر و مادرم منو عاقلتر و مديرتر مي دونستن خودش هم همين نظر رو دارع

 ميتونم بپرسم شغل پدرتون چي بوده؟

 ايشون مغازه عتيقه فروشي دارن

 دارن؟ مگه ايشون فوت نكردن؟

 وز هستهول شدم ولي سريع جواب دادم : پدر فوت كردن مغازه كه از بين نرفته هن

نگاهي با تعجب به من انداخت و دود سيگارش را بيرون داد و گفت: يه مغازه عتيقه فروشي دارين، اونوقت اومدين 

 پرستاري ؟

 كفرم را باالآورده بود عجب آدم پرچونه اي! به او چه ربطي داشت؟
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 اشكالي داره؟خب اجاره مغازه رو براي كار ديگه اي مصرف مي كنيم ، در ضمن، مگه پرستاري چه 

 پرستاري اشكال نداره ، ولي بيخود كار كشيدن از خود اشكال داره

 اجازه مرخصي مي فرمايين ؟ هوا تاريك شده

 با سواالتم خسته تون كردم؟ مي بخشين

 نخير

 به من حق بدين وقتي تازه واردي رو به خونه م راه مي دم بايد كسب اطالع كنم

 البته

 ي كنين ميايين يا نه؟باالخره نگفتين چه م

 شبانه روز نخير، متاسفم روزش هم بستگي به نظر شما داره

 خب من دوست دارم شما رو استخدام كنم چون احساس كردم مادر شما رو پسنديدن

 شما لطف دارين ولي شرايط منو هم در نظر بگيرين

ين شبها به منزلتون برين، ولي بعد مي شه خب باشه فعال تا خواهرتون رو استخدام نكرديم و جا نيفتادين مي تون

 شبانه روز

 اگه استخدام نكردين چي؟ شايد به دلتون نشينه

 اگه به شما رفته باشه، نگراني شما بي مورده و زير چشمي نگاهي به من انداخت

 پس چشمت منو گرفته و به دلت نشسته ام؟ يه دماري از روزگارت در بيارم كه حظ كني!

 قبوله خانم؟

 قبوله، شايد من لياقت نشون ندادم اونوقت نه ايشون استخدام مي شن نه تنها مي مونن و نه من نگران

با لبخند گفت : اگه ببينم لياقت ندارن، بدون رو دربايستي مي فرستمشون خونه پيش شما. پس زودتر ايشون رو 

 بيارين ببينم الزم نيست تا امتحان شما ايشون بيكار بمونه

 ردمسكوت ك

 به چي فكر مي كنين؟

 هيچي

 حتما پيش خودتون مي گفتين عجب آدم رك و بي مالحظه اي هستم، ولي جنگ اول به از صلح آخر

 باز سكوت كردم

 در مورد حقوقتون چيزي نمي پرسين؟ همه پرستارها اول از حقوقشون سوال ميكردن

ه ببينم حقوقتون راضي ام نميكنه ، منم به اندازه پولي كه اوال كه از ديگران شنيدم شما حقوق خوبي مي دين، دوما اگ

 مي گيرم زحمت مي كشم كم لطفي شما راه دوري نمي ره

 ابرويي باال انداخت و مطمئن بودم پيش خودش مي گويد: عجب بالييه اين ديگه به زلزله گفته نيا كه من هستم

 حقوقتون ماهي............

 دونين كه محبت رو با ريال و تومان نمشيه سنجيدراضي ام خيلي عاليه ولي مي 

 باز نگاه تحسين آميز

 شما كه گفتين به اندازه حقوقتون زحمت مي كشين
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به اندازه پولي كه مي گيرم زحمت مي كشم ولي محبتم رو كه دريغ نمي كنم نگفتم به اندازه پولي كه مي گيرم محبت 

 مي كنم

لوارش پاك كرد بيچاره آنقدر محو شيرين زباني و حاضر جوابي من شده خاكستر سيگارش ريخت.آنرا از روي ش

 بود كه حواسش به خاكستر سيگارش نبود

 يكي از مضرات سيگار همينه مهندس متين

 خنده قشنگي تحويلم داد وگفت: شايد خواستيم از شما كمك بگيريم كه ما رو هم ترك بدين

د ولي اين محاله هميشه به پدرم مي گفتم سيگار كشيدن ، رنج و درد اگه من اراده تون باشم حتما موفق خواهم ش

س . بشما هم مي گم مهندس فكر سالمتي تون باشين حيفه اين سيما و اندام كه در بستر بيماري كشيدن در آينده 

 بيفته هر موقع عصباني شدين ورزش كنين پياده روي مطمئنم مفيدتره

ش گذاشته بود و آرنجش را روي دسته مبل، نگاهي به من كرد كه از خجالت داغ همانطور كه انگشتش را زير گونه ا

 شدم نفهميدم چه معني داشت ، ستايش، تحسين ،عشق ، نفرت،ندمت از استخدام من؟نفهميدم

 با اجازه مهندس متين ، مي بخشيد پر حرفي كردم

 باشيم! اختيار دارين خانم، از هم صحبتي با شما لذت بردم شام در خدمتتون

 متشكرم ، هم سلوليم تنهاست منتظره

صداي خنده اش بلند شد. پس صبح منتظرتونم راس ساعت هشت شب ها هم بعد از اينكه مادر خوابيدن مي گم 

 راننده شما رو ببره

 با نگراني پرسيدم . خداي ناكرده مادرتون كه بيخوابي ندارن مهندس؟

در قشنگ مي خنديد خودم هم خنده ام گرفت گفت: نه نگذان نباشين صداي خنده اش فضا را پر كرد واي كه چق

 مادر بخاطر خوردن داروها ساعت ده به خواب مي ره

 از ديدارتون خوشحال شدم . خدانگهدار

 بسالمت خانم رادمنش ثريا!

 بله آقا

 شال و باروني خانم رو بدين

 بله چشم

 ممنونم

 ونهبه مرتضي بگو خانم رو تا منزلشون برس

 بله چشم

 خدانگهدار ديگري گفتم و از ساختمان خارج شدم ثريا پرسيد:آقا چطور بود گيتي خانم؟

 در برخورد اول غير قابل تحمل، رك،بدون مالحظه و بي محبت، ولي مطمئنم چنين آدمي نيست

شتر بمونين با ثريا لبخندي زد وگفت: برام جالب بود كه آقا دلش نمي خواست شما برين . دلش ميخواست بي

پرستارهاي قبلي انقدر خشك و جدي برخورد ميكرد كه بيچاره ها رنگ و روشون رو مي باختن حاال بسالمتي 

 استخدام شدين ؟

 بله



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –ی ناز جلد اول الهه 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

2 3  

 

 شبانه روز؟

 نخير

 چطور ممكنه ؟ آقا نمي پذيره

 ولي من قانعشون كردم

 يشون نمي نشستين جاي تعجب داشتمعلومه به دل آقا نشستين بهتون تبريك مي گم البته اگه به دلي ا

 اين نظر لطف شماست

وقتي بمنزل ثريا رسيديم زري ومرتضي را صدا زد خواهر و برادر از سوييت بيرون آمدند و بعد از كمي صحبت، از 

ثريا خانم خداحافظي كردم . به من سفارش كرد كه صبح سر ساعت آنجا باشم و آقا را عصباني نكنم با ماشين سفيد 

 ايي راهي منزل شديم .زيب

  

 كجايي گيتي ؟ دلم هزار راه رفت، ساعت هشت شبه

 معذرت ميخوام گيسو، اين آقاي عمارت انقدر پرچونه س كه حد نداره

 چه فاميلي بامزه اي داره، عمارت!

 عمارت فاميلش نيست، خونه ش رو ميگم كه مثل قصر مي مونه ، گيسو

 دي يا رد؟پس مصاحبه داشتي باالخره قبول ش

 قبول شدم و البته تا وقتي تو رو استخدام كنه، روزها بعد شبانه روز

 منو استخدام كنه؟

 ميخواد تورو هم ببينه، گفت تو شركتش كار براي تو هست

 تو رو خدا راست ميگي؟

 زياد ذوق نكن مريض مي شي مي افتي رو دستم ، از كار بيكار مي شم

 ركتش رو بكنم؟نكنه من هم بايد جارو كشي ش

 نخير،مترجمي مي كني، من بدبخت هميشه جاده صاف كن تو هستم گيسو خانم مي دوني كه!

 چه خوب! انگار خدا برامون خواسته با يك تير دو نشون زديم

 حاال بايد با خودش صحبت كني گيسو

 كي؟

 وقتي من لياقت كاريم رو نشون دادم

 پس قضيه منتفيه

 م منتفي باشه، چون نمي تونم تو رو شبها تنها بذارماتفاقا منم فكر ميكن

 خودت مي دوني كه من ترسو نيستم، پس با خيال راحت به كارت برس

 من نگرانم اونجا همه ش دلم شور ميزنه

 تلفن كنار دستمونه از حال هم خبر مي گيريم هفته اي يه بارو كه مياي

 آره جمعه ها

 ماهي چقدر ميگيري
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 ....... تومن

 به به! چه خبره؟!

 در عوض بايد با دوتا ديوونه سروكله بزنم خدا به فريادم برسه

 يارو خله؟

 مادره نه، ولي پسره آره

 من فكر كردم پيرمرده كاش من رفته بودم پرستاري چند سالشه؟

 سي وچهار سال

 زن داره؟

 نه متاسفانه

 زدديوونه متاسفانه نداره ، بگو خوشبختانه قاپش رو بد

 برو بابا حوصله داري يارو اصال با زنها بده ، اخالقش هم مثل هيتلر مي مونه

بعضي آدمهاي پولدار و متشخص آدمها متكبر و ركي هستن اين رو بحساب ديوونگي اونها نذار، گيتي جان، پدر 

 خودمون رو يادت بيار كه چقدر غُد و يه دنده س.

 زنده سمي دوني گيسو ، به مهندس نگفتم بابام 

 چرا؟

 ترسيدم مسخره ام كنه

 مگه مسخره ميكنه ؟

 نه آدم عجيبيه . تيز، حاضرجواب، دقيق ، خشك ، بي روح ، جدي ، با سياست ، ولي دلچسب و دوست داشتني

 بسم الـله الرحمن الرحيم !

 باور كن با تمام اين خصوصيات آدم دوستش داره ، خيلي جذابه

 پس هيتلر مباركت باشه

 جاي اين حرفها بلند شود شام رو بيار كه مُردم از گرسنگيب

 الساعه بانو گيتي! و بمنظور احترام دو طرف رانش را گرفت و كمي زانوهايش را خم كرد .

******************** 

 ! شد ديرم ، رفتي كجا سحر صبح آخه ، گيسو كنه چكارت بگم خدا       ·

 ، شلوغ بود بگيرم نون رفتم ببخشيد       ·

 جوه مي رو ام خرخره االن       ·

 كي؟       ·

 آقا       ·

 رفتي مي تو خب       ·

 بموني در پشت ، باشي نبرده كليد ترسيدم       ·

 برو ، بخور رو ات صبحونه زود بيا خب       ·

 خداحافظ رفتم من بدم پس جواب بايد هم االن ، شده ديرم نه       ·
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 !بخدا رو تو ، بيام در ديواري چهار اين از هم من كه بده نشان رو لياقتت بزن تلفن بهم بسالمت       ·

 .باش خودت مواظب باشه       ·

********************* 

 هستن شما منتظر نيمساعته شدن عصباني آقا كجايين؟ شما ، خانم گيتي سالم       ·

 موندم بياد منتظر بود نبرده كليد خواهرم       ·

با عجله مسافت در تا ساختمان اصلي را پيمودم به نفس نفس افتاده بودم . وارد سالن شدم روي دسته مبل نشسته 

بود.كت و شلوار سرمه اي پوشيده بود همراه پيراهن آبي آسماني و كراوات سرمه اي با خالهاي زرشكي .در 

 پك ميزدحسابي كفرش باال آمده بود خوشتيپي بي همتا بودالمذهب! به سيگارش با عصبانيت

 سالم مهندس متين !

با شتاب بطرفه برگشت . با عصبانيت پك ديگري به سيگارش زد آنرا در جاسيگاري خاموش كرد بلند شد و ايستاد 

و بر و بر مرا نگاه كرد و گفت: بخاطر همين چيزها از خانمها بدم مياد فقط وعده مي دن خانم عزيز، من نيمساعته 

 منتظر شما هستم كار دارم ، زندگي دارم ، قرار دارم

 در حاليكه شكستن شيشه غرورم را بوضوح احساس كردم بر و بر نگاهش كردم و باز گفتم :سالم!

 با بي حوصلگي سرش را بطرف پنجره برگرداند و گفت: سالم !

 ح بيدارمببخشيد منتظر خواهرم بودم . ترسيدم پشت در بمونه وگرنه از شش ونيم صب

 خواهرتون نيمه شب بيرون مي رن ، صبح سحر ميان؟

خشمگين به او زل زدم مرتيكه خجالت نمي كشيد ؟ فكر ميكرد كيست؟ چقدر پررو و وقيح! او حق نداشت بما 

 توهين كند . با عصبانيت گفتم: خواهر من بدكاره نيست آقا. رفته بود نون بخره . در ضمن فكر نمي كنم ما بتونيم به

تفاهم برسيم . من اومدم اينجا كار كنم . نه اينكه توهين بشنوم . بمادر سالم بنده رو برسونين و از ايشون عذرخواهي 

 كنين . خدانگهدار . و بطرف در خروجي راه افتادم

 صبركنيد خانم

 اهميت ندادم

 صبر كنيد، خواهش ميكنم!

 كه گفت: خانم راد منش، حداقل بخاطر مادرباز اهميت ندادم ، پله هاي تراس را پايين مي رفتم 

نمي دانم بخاطر وجدانم، محبتم يا مهر مادرش كه به دلم نشسته بود ايستادم .گفت: متاسفم من قصد توهين نداشتم 

 پوزش منو بپذيرين

 ننگاهش نميكردم، جلو آمد، مقابلم ايستاد و با دست بطرف ساختمان اشاره كرد و گفت: مادر منتظر شما هست

باز بدون اينكه نگاهش كنم از پله ها باال رفتم و وارد ساختمان شدم دنبال من آمد و گفت: شال و باروني تون رو 

 بدين من

تو دلم گغتم كم كم كاري ميكنم كارهاي ثريا رو هم بكني . شالم را برداشتم و باروني ام را در آوردم و با اخم گفتم : 

 كجا بايد بذارم ؟

 ه من كرد و گفت: بدين به مننگاه قشنگي ب
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ثريا وارد ساختمان شد و با ديدن آن صحنه قدمهايش را كند كرد و با تعجب به ما چشم دوخت حتما پيش خودش 

 مي گفت: دختره بالنگرفته هنوزهيچي نشده آقا رابه نوكري واداشته .بعد گفت: آقا شما چرا؟ بدين من

ال و باروني چيه كه انقدر هم اين دست و اون دست بشه گيسو خداذليلت در دل از خنده داشتم مي مردم. آخه اين ش

 نكنه .ببين چه بساطي واسه مادرست كردي بااين نون خريدنت! االن شال و بارونيم چهل تيكه ميشه

 مهندش گفت: نه ثريا، ميخوام خودم افتخارش رو داشته باشم

ها را به جالباسي زد و دنبالم آمد ثريا به آشپزخانه رفت از پله من و پريا به هم نگاه كرديم و لبخند زديم مهندس آن

 ها باال آمدم دنبالم آمد و گفت: خانم اينبار نخنديدين

 شما حال و حوصله براي آدم نمي ذارين

 خب، عوضش ياد اجاره خونه هم نيفتادين

 اون چيزي نيست كه از ياد بره در ضمن بجاي احساس غرور احساس خفت كردم

 ا نكنه! منكه عذرخواهي كردمخد

 من هم بخشيدمتون كه دارم مي رم باال شما زحمت نكشين من راه رو بلدم قرارتون دير نشه

نه خانم، تا مادر رو به شما تحويل ندم نمي رم . در ضمن، كيفم رو بايد از اتاقم بيارم حاالبخاطر مادر منو بخشيدين يا 

 بخاطر خودم ؟

 ن، از هم جدا نيستين ، پس بخاطر هر دو .شما هم از وجود مادري

 جدا؟

چند ضربه به در زد . وارد شديم و سالم كردم . نگاه پر از مهرش را به من دوخت .انگار منتظرم بود جلو رفتم و اورا 

 بوسيدم و گفتم : ببخشيد دير كردم مادر جون

 دستهايم را گرفت .

 خب من دارم مي رم كاري ندارين خانم؟

 داروهاشون رو خوردن مهندس؟مادر 

 اطالع ندارم

 صبحونه چطور؟

 اطالع ندارم

اطالع ندارين؟ بنظر خودتون جواب درستيه ؟ خوب بود شما هم وقتي كوچيك بودين، در جواب گريه ها و خواسته 

 هاتون، مادر مي گفتن اطالع ندارم

 اشم؟لبخندي زد و گفت: خانم عزيز، بنده از شكم ديگران چطور مطلع ب

 با يه پرسش در ضمن ايشون ديگران نيستن مادر شما هستن پاره تنتون هستن

متين دستهايش را الي موهايش كرد و نفسي بيرون داد مادر نگاهي مملو از تحسين به من كرد انگار حرف دو سال 

 را كه در دلش انباشته شده بود من به زبان آورده بودم .

 اب بدين ، بايد من بشما جواب پس بدم اين وظيفه شماست!گويا بجاي اينكه شما به من جو

اومديم و من تو راه تصادف كردم و هرگز به اين خونه نرسيدم . نبايد صبحانه و داروهاي مادرتون رو بدين؟ از 

 شخصيت شما بعيده مهندس متين ، باورم نميشه
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 خانم من ديرم شده ، ممكنه اجازه بفرمايين

 عدا ميخوام با شما صحبت كنم يعني حتما الزم مي دونمراجع به اين موضوع ب

 پس تا بعد . و رفت و در را بست

 خاك بر سرت كنن با اين مادر داريت . حاضر بودم بميرم و چنين پسري نداشته باشم .

 سري به افسوس تكان دادم و گفتم : مادرجون شما ناراحت نباشين جوونه ، تجربه نداره

 دم كه گفت: مگه تو چند سالته تازه ده سال هم كه از پسر من كوچكترياز نگاه مادر خوان

 خب حاال صبحانه خوردين ؟ داروهاتون رو چي؟

پس اوضاع رو به راهه ، بيخودي مهندس رو دعوا كردم . مياين بريم بيرون قدم بزنيم؟ شايد از هواي ابري خوشتون 

 اب بخونم ؟نمياد . باشه، اصرار نمي كنم. ميخواين براتون كت

 باز همان نگاه قشنگ!

 عشقي دوست دارين؟_رمان تاريخي

 با بستن چشمهايش رضايتش را اعالم كرد: خب من االن بر ميگردم

 از اتاق بيرون آمدم . در پله ها به ثريا برخوردم

 همه چيز رو به راهه گيتي خانم؟

 بله ممنون. كتابخانه طرف چپه ديگه ، درسته؟

 ا نشونتون بدمبله، بياين ت

 با هم به كتابخانه رفتيم . خانمي جوان، تقريبا سي و چند ساله ، مشغول تميز كردن آنجا بود .

 سالم خسته نباشين

 سالم خانم ، ممنونم

 ايشون محبوبه خانم هستن ، نظافت منزل با ايشونه

 كار رو به كاردون سپردن . اين خونه واقعا مي درخشه

 است ديگران هم كمك مي كننممنونم نظر لطف شم

 آقاي مهندس كه ناراحت نمي شن من كتاب بردارم ؟

 نه خانم ، آقا دست و دلبازن . فقط تميز نگهدارين . خودتون ميخواين بخونين؟

 بله، ولي براي خانم متين . بايد سرگرمشون كنم يه گوشه تنها نشستن و فكر كردن افسردگي مياره

 ، خانمفكر نمي كنم مفيد باشه 

 ولي ايشون كه راضي بودن

 جدا؟ خودشون گفتن؟

 نه من پرسيدم ايشون با نگاه و اشاره چشم، جوابم رو دادن

اي خانم، خودتون رو خسته نكنين پرستارهاي سابق فقط لباسهاي تميز به خانم مي دادن . دارو ، غذا رو هم مي دادن 

 ادن، همين . بقيه وقتشون رو به خودشون اختصاص مي د

من حقوق خوبي مي گيرمف پس بايد كاري كنم كه حالل باشه . اينجوري اتفاقا سر منم گرم ميشه . بيكاري بيشتر از 

 هر چيز آدم رو خسته ميكنه .
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 راستي به دستور آقا ، اتاق كنار اتاق خانم رو براتون آماده كرديم . اونجا اتاق پرستارهاي خانمه

 ممنونم

 رو ببينين؟ مي خواين بريم اونجا

 فعال كه قول دادم براي خانم كتاب بخونم ، باشه يه ساعت ديگه ثريا خانم

 هر طور ميل شماست

ثريا رفت . محبوبه هنوز داشت گردگيري ميكرد . عجب كتابخانه بزرگي آدم را ياد كارتن زشت و زيبا مي انداخت . 

الور زند را از داخل كتابخانه برداشتم و به طبقه باال حقا هم كه اخالق صاحبش هم مثل همان هيوالهه بود. كتاب د

 آمدم

 مادر جون يه كتاب خوب پيدا كردم . نمي دونين چقدر قشنگه . اينو كه نخوندين؟ خب، پس بخونم؟

سرش را به مبل تكيه داد و آمادگي خودش را اعالم كرد . سه ربع مداوم برايش كتاب خواندم ديگر زبانم خشك 

 را بستم و گفتم : خب براي صبح كافيه . شده بود كتاب

بلند شدم رفتم دستم را شستم و به اتاق برگشتم تا با ميوه هايي كه ثريا آورده بود از مادر جون پذيرايي كنم . پس 

 از آن از ثريا خواستم اتاقم را به من نشان دهد . با هم به آنجا رفتيم. اتاقم مجاور اتاق خانم متين بود و بطرف جلوي

باغ پنجره داشت . اتاقي در حدود بيست متر، دلباز ، روشن زيبا ، با موكت و پرده هاي كرم، مبلمان كرم قهوه اي ، 

 تلويزيون ، ميز توالت ، تخت و تمام وسايل رفاهي

 ثريا در كمد را باز كرد . اين لباسها براي شماست . بعضي نوئه ، بعضي رو هم پرستارهاي سابق استفاده كردن

 ه لباسهاي قشنگي!چ

خب اينجا مهموني هاي آنچناني داريم . بايد لباسهاي مرتب مي پوشيدن هرچند خانم تو مهموني ها شركت نمي كنن 

. البته جشن و مهموني بزرگ دو سالي ميشه كه نداشتيم . ديگه روحيه اين برنامه ها رو ندارن اينطوري كار ما هم 

 كمتره. و خنديد

 ا رو بپوشم؟حاال من بايد اينه

 اگه دوست داشتين . اجباري در كار نيست

خوشحال شدم . هيچ دوست ندارم لباس دست دوم بپوشم . بطرف ميز توالت رفتم يكي دوتا اسپري ها و عطرها را 

بو كردم و گفتم : واي چه عطرهاي خوشبويي اينجاست . چه وسايل آرايشي! نكنه پرستار خونه رو با خانم خونه 

 تنعوضي گرف

با لبخند پاسخ داد: پرستار خونه كمتر از خانم خونه نيست . چون همه جا همراهشونه ، تو مهموني ها، مجالش ، 

 مسافرتها. اگه با من كاري ندارين من برم گيتي خانم

 بفرمايين سپاسگزارم

اين راحتي داشته باشم و وقتي ثريا رفت ، روي تخت دراز كشيدم و به فكر فرو رفتم . خدايا حاضر نيستم زندگي به 

روحم ناراحت و در عذاب باشه . اقال اگه همه چيز رو ازمون گرفتي، سالمتي مون رو نگير . عاطفه و محبتم رو نگير . 

كمكم كن اين زن رو از اين وضع نجات بدم . يا حضرت زينب ، تو رو بهترين پرستار لقب دادن ، پس تو رو به 

 ري .بزرگيت قسم مي دم دستم رو بگي

 باران به شيشه ها ميخورد . انگار بجاي من آسمان گريه ميكرد . بي اختيار منتظر مهندس بودم
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به اتاق خانم متين سري زدم . ديدم كتاب را در دستش گرفته و مشغول مطالعه است . لبخند به لبم نشست گفتم: 

دم . تصميم گرفتم گشتي در ساختمان بزنم . اول بسمت اتاق رو به رويم بخونيد، راحت باشيد. و از اتاق بيرون آم

كشيده شدم كه اتاق مهندس بود . ده متري با اتاق من و مادر فاصله داشت . يعني راهرو حد فاصل اتاق ما و او بود . 

ر سفيدي آويزان بود ، آرام در آن را باز كردم . موكت آبي آسماني پرز دار، پرده هاي سرمه اي زيبا ، كه زيرش تو

مبلمان سرمه اي ، تخت مشكي كه رو تختي سرمه اي زيبايي روي آن كشيده شده بود و با پرده ها هماهنگي كامل 

داشت . چه اتاق آرام بخشيه! اين مرد با اين روحيه عصبي چه اتاقي داره! آدم انگشت به دهن مي مونه . نه حدسم 

دي. واي، چه عكس خودش رو هم گذاشته كنار تختش. چه از خودش خوشش درسته . تو اوني نيستي كه نشون مي 

مياد . پس خودت هم مي دوني چه تيكه اي هستي؟ اين هم كه باباته، خدا رحمتش كنه! چه دستش رو دور گردن 

 زنش انداخته ، در را بستم و به راهرو بازگشتم . آن طرف، سالني بزرگ توجهم را جلب كرد كه همه چيزش گلبهي

بود . چه كنسول و ويترين زيبايي. چه دستشويي و حمامي. خدايا حتي دستشويي اين كاخ نشينهاي اشراف زاده هم با 

 همه فرق داره . هنگام پايين رفتن از پله به خانمي چهل و چند ساله برخوردم كه ملحفه به دست باال مي آمد

 سالم خانم

 سالم گيتي خانم ، خسته نباشين

 اشين. افتخار آشنايي با......شما خسته نب

 من صفورا هستم

 خوشوقتم

 منم همينطور تعريفتون رو زياد شنيدم

 ممنونم

 وقتي شنيدم آويزون كردن شال و باروني شما به جالباسي ، از افتخارات آقاست ، خوشحال شدم

 دير رسيدم ، ايشون عصباني شدناين چه فرمايشيه . ايشون خواستن ناراحتي رو از دلم بيرون بيارن آخه صبح كمي 

 بله تو آشپزخونه صداتون رو شنيدم ، خوشم اومد. اعتماد به نفس تون عاليه و البته فوق العاده زيبا هستين

 لطف دارين . اين خونه چقدر خدمه داره !

مرحوم تعلق  كار هم زياده . تازه يه ساختمون هم پشت اينجاس كه متروكه س . زماني به پدر ومادر جناب متين

 داشته، خانم بيدارن؟

 بله، فكر ميكنم

 ميخوام ملحفه هاشون رو عوض كنم . با صفورا همراه شدم و باال برگشتم

 روزي چند بار اينكار رو مي كنين؟

 هر روز، آقا وسواس دارن ، بيچاره مون كردن بخدا

 حفه ها رو عوض كنين ، صبح ، شباگه لعنتم نكنين خواستم خواهش كنم از اين به بعد روزي دو بار مل

فكر كنم در دل گفت: آقا فقط وسواس داره ولي اين كه ديگه ديوونه حسابيه . در ضمن اگه ممكنه رنگ ملحفه ها 

 متفاوت باشه . دو رنگ شاد و مليح . بايد براي تغيير روحيه خانم تالش كنيم صفورا خانم

 انم!در زدم و وارد اتاق خانم متين شديم . سالم خ
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 اما ملحفه هاي رنگي بايد تهيه بشه خانم ، ما فقط سفيد داريم . بايد به آقا بگيد

 من با ايشون صحبت مي كنم مهندس چه ساعتي تشريف مياره؟

 ساعت دو ميان

خانم ناهار رو با ايشون مي خورن ؟ صفورا در حاليكه ملحفه قبلي را از روي تخت برمي داشت گفت: نه ، خانم اينجا 

 تو اتاقشون مي خورن

 تنها؟

 بله

 چراتنها؟

 والـله چي بگم، گيتي خانم

 به مادر نگاه كردم . غم در چشمهايش هويدا بود. مادر و پسر آنقدر با هم غريبه!

 مسئول ميز غذا كيه؟

 ثريا خانم

 رفتين پايين صداشون كنين

 چشم

 نجا رو عوض كنم شما بهم اجازه مي دين؟خانم متين ميخوام ازتون اجازه بگيرم و برنامه ريزي اي

 چشمهايش را بست و باز كرد

 ممنونم اين مهندس رو به من واگذار كنين مي دونم باهاش چكار كنم ، انگار با زمين و زمان قهره

خانم متين آهي كشيد و سري بطرفين تكان داد . بيچاره چه دل پردردي داشت ثريا آمد . با من كاري داشتين گيتي 

 خانم ؟

 بله، ببخشيد مزاحم شدم . خواستم بپرسم اينجا غذا چه ساعتي سرو ميشه؟

 خانم ساعت يك ناهار مي خورن . آقا ساعت دو ، دو و نيم

 آقا كجا غذا ميخورن؟

 سر ميز ، تو سالن غذاخوري

 يستاز اين به بعد من و مادرجون هم همون جا غذا مي خوريم . اتاق خواب كه سالن غذا خوري ن

 بله، ولي آقا؟

 آقا ناراحت مي شن؟

 نمي دونم

 امتحان مي كنيم تازه ايشون كه ديرتر ميان

 شام چي؟

 خب اگه ناراحت شدن ، ايشون تشريف ببرن تو اتاق خوابشون غذا بخورن ببينن چه مزه اي داره

نم ، مي بخشين دخالت مي كنم ، خانم متين لبخندي زد كه از چشم من پنهان نماند . ثريا با تعجب گفت: گيتي خا

ولي آقا اخالقهاي بخصوصي دارن . االن دو ساله اينطور عادت كردن البته در كنار مادر غذا خوردن را دوست دارن اما 

 اينطور عادت كردن . نكنه
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 خب اين به ما چه ربطي داره؟

 آخه مي ترسم نارحتتون كنه

 ه صبح ديديناراحت نمي شم ثريا خانم . يه چشمه اش رو ك

 بله و از تعجب چشمام شده بود چهار تا . آقا شال و كت كسي رو بگيره و به جالباسي بزنه؟!

تازه من ميخواستم صبر كنيم با آقاي مهندس غذا بخوريم، ولي خب شايد ايشون خوششون نياد در كنار يه پرستار 

 كنم . ساعت يك سر ميز هستيمبشينه غذا بخوره . ولي از مادر جون مطمئنم و اين جسارت رو مي 

 بله

 پرستارهاي قبلي كجا غذا مي خوردن؟

 تو آشپزخونه، گاهي هم همين جا با خانم

آدمها تا مي تونن دور هم باشن ، چرا دور از هم باشن؟ افراد اين خونه از خدمه و ارباب ، عضو اين خونه هستن . 

ه مشكالتي رو هم بوجود مياره و اين يه نمونه شه . و به سكوت و تنهايي نه تنها مشكلي رو حل نمي كنه ، بلك

مادرجون اشاره كردم و ادامه دادم: حيف اين خانم زيبا و مهربون نيست تو كنج اين اتاق عمرشو تلف كنه؟ مادرجون 

چيزيش نيست فقط تنهايي باعث سكوتش شده و افسرده شده ، همين . اون رو هم من درست ميكنم ، ولي اول بايد 

 هندس رو اصالح كنيم ايشون از همه بيمارترنم

همه زديم زير خنده . مادر هم لبخند زد. ثريا رفت . بلند شدم موهاي مادرجون را بحالت خياري پشت سرش جمع 

كردم . كمي عطر به او زدم ، كمي كرم و رژ برايش ماليدم و و با هم از پله ها پايين آمديم . مادرجون بخاطر مصرف 

ي آهسته تر از حد معمول راه مي رفت. كمي در سالن نشيمن نشستيم تا غذا آماده شد . سر ميز دوازده داروها كم

نفره اي نشستيم كه شمعدانهاي قشنگ نقره اي رويش بود. گلدان چيني بزرگ در وسط ميز از گل خالي بود . 

و گفتم : مادر جون اين غذاي يه كودك محبوبه خانم غذا را آورد . خانم متين يك كفگير كشيد . كفگير را برداشتم 

يه ساله س نه شما، پس دستم رو رد نكنين و ميل كنين. شما بايد تقويت بشين .كمبود ويتامين روي اعصاب اثر مي 

 ذاره همينطور روي اندام، پوست ، زيبايي. شما خانم زيبايي هستين پس زيبايي تون رو حفظ كنين

مي داد: زيبايي رو ميخوام چكار؟ به چه دردم ميخوره . بگو محبت و سالمتي نگاهي به من كرد كه اين معني را 

كجاست؟ براي خانم متين يك ران مرغ سرخ شده گذاشتم . بعد براي خودم يك كفگير برنج كشيدم و كمي مرغ 

فگير بيشتر برداشتم . خانم متين چپ چپ به من نگاه كرد . گفتم: اونطوري نگاهم نكنين مادرجون، ميترسم اگه يه ك

 بخورم ديگه بيشتر بخورم ديگه اين ظرافت رو نداشته باشم ، ولي بخاطر شما چشم ، اينم يه كم ديگه . خوبه؟

لبخند زد و مشغول صرف غذا شديم . مادر وقتي غذا را در دهانش مي گذاشت دستهايش لرزش خفيفي داشت كه 

ه اين زن زيبا سني نداره ، موهاي مشكي اش فقط چند تار در اثر مصرف داروهاي اعصاب بود . دلم گرفت . خدايا آخ

 سپيد داره، همين فردا موهاش رو براش رنگ مي كنم

 ثريا خانم؟

 بله

 ميشه خواهش كنم از اين به بعد اين گلدون رو از گل طبيعي پر كنين؟

 چشم،گيتي خانم

 اي مهندسهببخشيد من دارم دستور مي دم . اينها همه بخاطر سالمتي مادر و آق
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بله،خواهش مي كنم . ما حاضريم روز و شب در اختيار شما باشيم ، ولي شما پرستار دائم خانم باشين و خانم سالمتي 

 شون رو بدست بيارن

 انشاءا.....

 ولي آقاي مهندس كه حالشون خوبه؟

 بنظر من مادرجون حالشون خوبه ، آقاي مهندس پرستار ميخوان

 مادر جون سري تكان داد و لبخند زد .صداي خنده بلند شد . 

 واي خانم ،آقا اومدن. صداي بوقشون مياد برعكس امروز چه زود اومدن ساعت يك ونيمه

 نگران نباشين تا برسن داخل ساعت شده دو، وما غذامون رو خورديم و رفتيم

يبا چه عكس العملي نشان مي ثريا از ترسش در رفت .راستش خودم هم نگران بودم كه اين هيوالي بي شاخ و دم ز

دهد ، ولي بايد مبارزه ميكردم و سكوت حاكم بر عمارت را مي شكستم . خانم متين از سر ميز بلند شد و قصد رفتن 

كرد .من هم بلند شدم و همراهش از سالن بيرون آمدم كه به مهندس برخورديم. با حالت تعجب به مادرش چشم 

 دوخته بود .

 سالم مهندس متين

 الم خانم، سالم مامانس

 خانم متين سرش را خم كرد

 سالم آقا خسته نباشين

 اين محبوبه بود كه براي جمع كردن ظرفها با سيني وارد سالن غذاخوري مي شد .

 سالم محبوبه.مثل اينكه امروز اينجا خبرهاييه. جشن گرفتين؟

 بله يه كوچيك دوستانه ! جاي شما خيلي خالي بود .

و لبخند ظريفي زد .خوشحال شدم با خانم متين از پله ها باال رفتيم . خانم متين را به اتاقش بردم و سكوت كرد 

داروهايش را دادم . از اتاق بيرون آمدم . به مهندس برخوردم كه بسمت اتاقش مي رفت .لبخندي به من زد وگفت: 

 امروز چطور گذشت ؟

 خيلي خوب

 خوشحالم

 مادر خوابيدن؟

 خوابند كم كم مي

مهندس بسمت اتاق خودش قدم برداشت تا كيفش را در اتاق بگذارد و لباسش را عوض كند گفتم : مي بخشين 

 جناب متين؟

 بله خانم . جلوتر رفتم تا خانم متين صدايم را نشنود

 حالي از مادرتون نمي پرسين؟

 ديدمشون سرحال بودن نيازي به پرسش نداره

 ت شماست .اون مادرتونه ، نه يه غريبهولي مادرتون نيازمند محب

 مي گيد چكار كنم؟
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 بريد اتاقشون و كمي باهاش صحبت كنين

 وقتي جواب نمي ده چه فايده داره؟

 ولي من از صبح از ايشون جواب گرفتم

 يعني با شما حرف زد؟

 به روش خودشون

 شما روانشناسيد ، من كه نيستم

 نمخب من دارم شما رو راهنمايي مي ك

 ببينين خانم ، شما پرستار مادر هستين ، نه معلم بنده

من شاگرد شما هستم ، ولي خواهش ميكنم كمي به مادرتون توجه كنين . رسيدگي و محبتهاي من بدون توجهات 

شما بي فايده س . شما دارين اين همه هزينه مي كنين ، خب به جاش محبت كنين . والـله ، خيلي راحتتر و كم هزينه 

 تره

 بسمت اتاق خودش قدم برداشت

 بپرسين؟ رو احوالشون رين مي        ·

 هستم گرسنه و خسته فعال ، ناهار از بعد        ·

 خوابن ايشون موقع اون ولي        ·

 بيدارن كه بعدازظهر خب        ·

مادر چاي ميل كنين و باهاشون صحبت  با كنين محبت بايد هم ظهر از بعد.  جداست ظهر از بعدازظهر برنامه        ·

 كنين .

 باشين نداشته كاري ما زندگي روش به خواستم ازتون باشه يادتون اگه دين؟ مي دستور دارين        ·

 . خواستم محبت ازتون فقط ، كنم نمي دخالت شما زندگي روش در من ، دوما.  كردم خواهش ازتون ، اوال        ·

 االن ميام احوالي از ايشون مي پرسم ، بشرطي كه شما نگاه مادرم رو معني كنين.  خب خيلي        ·

 اجازه با ، حتما        ·

 ! كه رفتين        ·

 . ميام بزنين من اتاق در به ضربه چند مادر، اتاق برين خواستين موقع هر        ·

ايم زدم كه فرمايش متين را اطاعت كرده باشم . مهندس داخل رفت و در را بست . به اتاقم آمدم ، گلسري به موه

يادم رفت حكمت گلسر زدن را بپرسم . مردم پاك زده به سرشون . به موهاي همديگه هم كار دارن . چند ضربه به 

در خورد . در را باز كردم .كسي را نديدم . خم شدم بيرون را نگاه كردم ، كنار در اتاق مادرش ايستاده بود . بطرفش 

 . در زد و وارد اتاق شديم رفتم

 مادر ، آقاي مهندس خواستن حالي ازتون بپرسن . گفتم خوابيدين، ولي ايشون اصرار كردن .

 متين نگاهي به من كرد و لبخند زد . مادر از توي رختخوابش بلند شد نشست

 راحت باشين مامان. و كنار مادرش روي لبه تخت نشست .

مي خوام ، ولي ممكنه با شلوار بيرون روي تخت نشينين . ملحفه رو تازه عوض ببخشيد مهندس ، خيلي معذرت 

 كردن
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 حق با شماست خانم ، اما اين شلوار منزلمه

 جدي؟ همرنگ قبليه من متوجه نشدم . ببخشين

 اشكالي نداره خانم . اتفاقا خوشم اومد . مثل اينكه از تميزتر هم هستيد

 اختيار دارين

 برها؟خب مامان ، چه خ

 مادر به كتاب روي ميز نظري انداخت

 خبرها رو ميزه ، مامان جان؟

 شما هم كه روانشناس و مترجميد مهندس!

 كتاب خوندين مامان؟ با سرش جواب داد

 خيلي عاليه . مدتها بود اينكار رو نميكردين . مادر نگاهي به من كرد و لبخند زد

 ن ادامه دادنمي گن من براشون خوندم ، ولي بعد خودشو

 خيلي ممنون . پس مامان حسابي امروز مشغول بودن . خوشحالم . سر ميز هم كه ناهار خوردين خوشحالتر شدم

 بلند شد و گفت: خب الحمدالـله مثل اينكه روز خوبي داشتين . من فعال برم ناهار بخورم . با اجازه

 . لبخند زدمن هم بيرون آمدم و گفتم : ممنون . ديدين چه راحت بود 

 البته يه كاري رو فراموش كردين

 چكاري؟

 اينكه ايشون رو ببوسين

 دستهايش را در جيبش كرد و گفت: البد بعد هم بايد ايشون رو بغل كنم و توي هوا بچرخونم

 نه فعال اينكار الزم نيست ، چون ميترسم از هيجان حالشون بد بشه .

 ببوسم؟با لبخند گفت: پس بايد برم ايشون رو 

ممنون ميشم . البته روزي چندبار! ولي حاال ديگه نه ، چون ميفهمه كه من ازتون خواستم . بعدازظهر وقت صرف 

 چاي، شب موقع صرف شام ، و آخر شب وقت خواب

 اينطور پيش بره كه ديگه بو سه اي براي بقيه نمي مونه ، خانم رادمنش

 خانم و صفورا خانمهبقيه ؟ نكنه منظورتون ثريا خانم و محبوبه 

 زد زير خنده . من هم خنديدم . سري تكان داد و گفت: نخير منظورم كس ديگه ايه

شما آدم مهربوني هستين . نگران نباشين . در ضمن تقديم بوسه بمادر موهبتي نيست كه همه ازش برخوردار باشن، 

چقدر مادر رو ببوسين بپاي بوسه هاي هربوسه به مادر يك قدم به سوي خوشبختيه و ده قدم بسوي بهشت . هر

 ايشون نمي رسه و باز هم كمه . مهندس ، اي كاش مادرم زنده بود و يه دنيا بوسه تقديمش ميكردم

نگاه عميق به من كرد و لبخند زد: ممنون خانم دكتر، امر ديگه اي نيست ؟ به قار و قور افتاده . و به معده اش اشاره 

 كرد .

 باز هم ممنونم . عرضي نيست مهندس .

 از پله ها كه پايين مي رفت گفت: ايستادين ببينم احساس غرور ميكنم يا نه؟
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نخير ، چون مي دونم حتما احساس غرور مي كنين . البته نه بخاطر زيبايي پله ها ، بخاطر محبتي كه به مادرتون 

 كردين . مطمئنم خدا هم ازتون راضيه

 خدا؟

 بله خدا

 كدوم خدا؟

 فرالـله . منظورتون چيه؟ مگه چندتا خدا داريم ؟استغ

خدايي كه پدرم رو ازم گرفت ، يا اونكه مادرم رو بيمار كرد ، يا شايد هم اونكه به درياي وسيعش دستور داد خواهر 

 بيست و پنج ساله ام رو ببلعه .

ن مي رفت گفتم : متاسفم مهندس ، به چشماني كه غم و درد در آن موج مي زد خيره شدم . درحاليكه از پله ها پايي

 نمي دونستم كه اين خونه از پاي بست ويرونه .

نگاهي به من كرد و دوباره به راهش ادامه داد. به اتاقم آمدم و شروع به نوشتن اتفاقات آن روز كردم و بعد خوابيدم 

. 

  

اق وكشوها و تلويزيون سرگرم كردم و ساعت چهار و نيم بيدار شدم. نيمساعت سه ربعي خودم را با ديدن وسايل ات

 به اتاق خانم متين رفتم . روي مبل نشسته بود و كتاب ميخواند . 5ساعت 

 سالم مادر جون عصرتون بخير

 سرش را تكان داد و از جا حركت كرد.

، حاال راحت باشين به كجا رسيدين؟ و كنارش نشستم . به به! تند تند مي خونين ماشاءا... خوب خوابيدين؟ خب

 ميايين بريم پايين؟ بلند شيد بريم ديگه . مادر جون خودتون رو تو اين اتاق حبس نكنين.

مادر بلند شد.با هم پايين آمديم ووارد سالن نشيمن شديم .ثريا برايمان دو فنجان چاي آورد .تلويزيون نگاه 

 ميكرديم كه مهندس از پله ها پايين آمد

 سالم ! عصر بخير

 از جا بلند شدم و سالم كردمبه احترامش 

 بفرمايين خانم راحت باشين .

 از پشت بطرف مادرش خم شد. گونه اش را بوسيد وگفت: مامان جان چطوري؟

مادرجون نگاهي با تعجب به پسرش كرد . متين گفت: تعجب كردي مامان؟ يعني ما بلد نيستيم مادر خوبمون رو 

تخار دادين تشريف آوردين پايين، من هم شما رو مي بوسم خاك پاتون ببوسيم سر عقل اومدم ديگه .وقتي شما اف

 هم هستم . و روي مبل نشست و به من لبخند زد . چه خواب خوبي كردم

 محبت كردن آرامش مياره مهندس

 بله خانم، حق با شماست خواب بهشت هم ديدم

 آقا عصر بخير سالم

 سالم ثريا ممنونم

 خم شد تا او چاي برداردبفرمايين . جلوي مهندس 
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 كسي برام زنگ نزد؟

 نيمساعت پيش الناز خانم تماس گرفتن گفتم استراحت مي كنين

 باشه باهاشون تماس ميگيرم

الناز خانم ديگه كيه؟ من آدم حسودي نيستم ، ولي نمي دونم چرا يه دفعه يه طوري شدم پس حتما بوسه ها رو براي 

 اي خوش به سعادتت الناز خانم! الناز نگهداشته و ذخيره ميكنه

 ثريا؟

 بله!

 به آقا نبي بگو يه نقاش بياره در بيرون رو رنگ كنه

 چه رنگ آقا؟

 مشكي خوبه

 چشم

 ببخشين مهندس ، چرا مشكي ؟ بهتر نيست اين خونه زيبا در و پنجره هاي زيبا داشته باشه؟

 مشكي شيك تر نيست؟

 آرامتر و زيباتره . در ضمن به ساختمون شما سفيد بيشتر ميادچرا، مشكي رنگ شيكيه ، اما سفيد 

 در حاليكه فنجان چاي را از روي ميز كنارش بر مي داشت گفت: شما چه رنگي دوست دارين خانم روانشناس؟

 سفيد و سبز . شما چطور؟

 من سياه رو دوست دارم

 فكر نمي كنم مهندس

 فكر مي كنين چه رنگي مورد عالقه منه ؟

 آبي از روشن تا سيرش كه سرمه اي باشه

فنجان را كنار لبش نگهداشت . تعجب كرده بود . ادامه دادم : البته مشكي رو هم دوست دارين ، ولي آبي رنگ 

 دلخواه شماست

 از كجا فهميدين خانم رادمنش؟

 ست .از اتاقتون . شما روحيه آرومي دارين . از رنگبندي اتاقتون لذت بردم . واقعا زيبا

 خنده اي كرد و چايي اش را نوشيد . ثريا با ظرف كريستال پر از ميوه وارد

 ثريا به آقا نبي بگو نرده هاي بيرون و پنجره ها رو رنگ سفيد بزنه

 مي بخشين شما برنامه خودتون رو اجرا كنين من فقط پيشنهاد دادم

 بشهپيشنهاد بجايي بود ، ما هم اجرا مي كنيم . بد نيست تنوعي 

 مادر جون لبخند زد.

 يك پرتقال پوست كندم و خوردم . مهندس پرسيد: با خواهرتون صحبت كردين؟

 بله

 نظرشون چي بود؟

 ايشون كه از خداشونه ، اما بايد صبر كنيم



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –ی ناز جلد اول الهه 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

3 7  

 

 من كه گفتم كار شما به كار ايشون مربوط نمي شه

 با اينحال بهتره صبر كنيم

 ستخدام كنيماونوقت ممكنه ما يكي ديگه رو ا

 ماهم خدا رو داريم ، مي گيم حتما مصلحت نبوده يا قسمت نبوده

نگاهي طوالني به من كرد. لبخند زد بعد پرتقالش را برداشت پوست كند . سپس پوستها را خيلي سريع درون بشقابي 

 ايم جالب و ديدني بودديگر با چاقو بحالت گل دور هم چيد و آنرا روي ميز گذاشت! از اين كارش خنده ام گرفت بر

خانم رادمنش ؟ از ديد روانكاوي، اين كار من رو چي معني مي كنين؟ و به گلي كه كاشته بود اشاره كرد : منظورم 

 پوست پرتقاله

 با لبخند به مادرجون نگاه كردم .لبخند به لب داشت و مرا نگاه ميكرد گفتم: يك نوع شكرگزاري

 شكرگزاري؟!

 زرد يا يه چيز خوردني از كسي هديه بگيرين ؟براتون پيش اومده بشقابي حلوا يا كاسه اي شلهنمي دونم تا حاال 

 كمي فكر كرد و گفت : شخصا نخير

 يعني تا حاال نشده يه دوست براتون يه ظرف خوردني بياره و ازش تشكر كنين؟

مي ذارن . يه بار هم شركت طبقه خب چرا، تو شركت دوستان گاهي تخمه ، شكالت تو ظرفي مي ريزن و روي ميز 

 پايين ما به مناسبت سالگرد تاسيس ، يه ظرف پر از شيرينيِ تر برامون آورد

 خب شما چطور تشكر كردين؟

راستش، من هم چند شاخه گل از سبد گلي كه دوستم برام آورده بود چيدم و تو ظرف شيريني گذاشتم و 

 سبد گلي تهيه كنه و از طرف من و پرسنل تقديمشون كنه برگردوندم . بعد هم از مستخدم شركت خواستم

اي براتون آفريده همينطور ثريا خانم كه و حاال شما هم به پاس تشكر از خداي مهربون كه چنين پرتقال خوشمزه

زحمت كشيدن و ميوه آوردن، اين گل رو درست كردين و توظرف گذاشتين اين روانكاوي بنده است .البته شايد 

 ظاهرا چنين قصدي نداشتين ، ولي ذاتا در وجودتون بوده و خواستين يه جوري محبت رو جبران كنين .خودتون 

صداي كف زدن خانم متين، من و مهندس را به تعجب واداشت، مهندس نگاهي با ناباوري به من انداخت ، بعد 

 دمنگاهش تبديل به تحشين شد وگفت : شما دختر عاقل و باهوشي هستين جدا لذت بر

 نظر لطف شماست

 مامان مي بينين اين بار چه پرستاري براتون پيدا كردم .

لبخند زد و من هم تشكر كردم . تصميم گرفتم به اتاقم بروم كه مهندس مخالفت كرد: مي خواين تنها برين باال 

 چكار؟

 ميخوام شما و مادر راحت باشين

 نه حرف بدي زدمما راحتيم، بفرمايين خواهش مي كنم ! ترسيدم ، نك

 اختيار دارين

بعد از كمي صحبت مادر جون قصد رفتن كرد. بلند شدم تا او را همراهي كنم . روي پله ها بوديم كه مهندس گفت: 

 خانم رادمنش گويا مي خواستين صحبت كنين من منتظرتونم
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موضوع ديگه اي ميخوام باهاتون  در اون موضوع به تفاهم رسيديم آقاي مهندس، ديگه الرم نمي دونم . ولي در مورد

 صحبت كنم

 پس منتظرم

 خانم متين را به اتاقش بردم و به سالن برگشتم

 خب امرتون ؟

 مي خواستم خواهش كنم دستور بفرمايين ملحفه هاي متنوع تهيه كنند

 ملحفه هاي متنوع؟! زنگ تلفن بلند شد و ثريا آمد گوشي را برداشت

 ن رو قطع كردم گيتي خانمثريا گفت: ببخشيد كالمتو

 خواهش مي كنم

 الناز خانم پاي تلفن هستن آقا

 در دل گفتم كه اين الناز امروز ول كن نيست . الناز خانم! الناز خانم!

 مهندس گفت : ببخشيد خانم.

 راحت باشين . و رفت گوشي را از ثريا گرفت .

......خونواده چطورن؟..............بله شرمنده م بهم گفتن اتفاقي افتاده سالم الناز خانم ........ ممنونم شما خوبيد؟ .......

س .............. من گرفتارم ، خرده ؟............... شما لطف دارين ، هميشه احوال ما رو مي پرسين كوتاهي از بنده

 نگيرين .......... جانم .............. امشب بريم دربند؟.......... چه ساعتي؟

بلند شدم از سالن بيرون برم تا راحتتر صحبت كند كه رو به من كرد و گفت: خانم رادمنش تشريف داشته باشين، 

 من راحتم . و اشاره كرد كه بنشينم دوباره نشستم

شب؟ نميشه به پنج شنبه  21مهمون كه چه عرض كنم، صاحبخونه اند . خب نگفتين چه ساعتي......... ساعت 

ن هفته شمال نمي رم ........ آه ، پس قرار قبلي گذاشتين؟............... باشه موردي نداره ، من ساعت موكولش كنين؟ اي

ميام دنبالتون با هم بريم . الميرا خانم هم ميان ؟......... باشه منتظرم باشين ............ اختيار دارين . مقصر منم كه  21

 شما ، خوشحال شدم . سالم برسونين ........... خدانگهدار. فراموش كردم تماس بگيرم ........... قربان

 و گوشي را گذاشت . حسادت به دلم چنگ انداخته بود . چرا؟ نمي دانم

 خيلي معذرت ميخوام خانم رادمنش

 خواهش ميكنم

 روي مبل نزديكتر به من نشست و گفت: خب، مي گفتين !

فيدن ، من خواستم روزي دوبار عوض بشه و هر بار رنگهاي متنوع گويا ملحفه ها روزي يكبار عوض ميشه و همه س

 داشته باشه . اينه كه در صورت موافقت ملحفه رنگي تهيه بفرمايين

 ملحفه سفيد اشكالي داره؟

 آدم رو ياد بيمارستان و بيماري مي ندازه .

يست . اين رو هم در دانشگاه ياد لبخند ظريفي زد و با انگشت پيشاني اش را كمي خاراند و گفت: باشه، حرفي ن

 گرفتين؟

 نخير احساسم بهم ميگه
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 خب ، امر ديگه؟

 ترهتر و اساسياون باشه بعد ، ميترسم باز كنايه بزنيد. چون يه كم گرون

 شما خيلي حساسيد . بگيد خواهش ميكنم

 حاال نه يه وقت ديگه

 باشه اصرار نمي كنم

با مادرتون غذا خوردم و اينجا نشستم عذرخواهي كنم قصد جسارت ندارم ،  راستي خواستم بخاطر اينكه سر ميز

 خواستم مادر از تنهايي بيرون بيان و حال و هواشون عوض بشه

 اختياردارين اين چه فرمايشيه .اتفاقا خيلي خوشحال شدم . امروز روز متفاوتي براي من و مادر بود

 اميدوارم

 چطور همچين فكر كردين؟

 يد درست نباشه يه پرستار كنار شما بشينه ، غذا بخورهگفتم شا

 مگه ما شاهزاده ايم ، خانم ؟

 در هر صورت ، فكر نكنين قصد سوء استفاده دارم

 نه خانم، چنين فكري نمي كنم . شما بايد هميشه كنار مادرم باشين . پس بايد راحت باشين اينجا منزل خود شماست

 متشكرم

 شما چرا فوت كردن؟ميتونم بپرسم مادر 

 سكته مغزي كردن.

 متاسفم، وپدرتون؟

 ايشون هم از غصه دق كرد. تو دلم گفتم دور از جون

 فاصله مرگ مادر و پدرتون چقدر بود؟

 شش ماه

همدردي منوبپذيرين . دركتون مي كنم .خيلي سخته . من كه فقط يكي رو از دست دادم هنوز نتونستم بپذيرم واي 

 بحال شما

 ما هم دو نفر از دست دادين :خواهرتون و پدرتونش

 سرش را پايين انداخت و نفسي بيرون داد وگفت: منظورم والدين بود . در هر صورت همدرديم

او چه مي دانست كه من برادرم را هم از دست داده ام .آره واقعا همدرديم . قدر مادرتون رو بدونين مهندس متين 

 ريه.بي مادري سختتر از بي پد

 فكر كردين نمي دونم؟

 شايد قلبا بدونين ، ولي عملتون اينو نميگه

 نه خانم من عاشق مادرم هستم

 پس اينو نشون بدين

 دادم ديگه

 اميدوارم دائمي باشه . حتي وقتي من از اينجا رفتم .
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اتون گوش ميكنم .تصميم من اين چيزها رو موثر نمي دونم ، ولي براي اينكه در كار شما خللي وارد نشه به حرفه

گرفتم اين بار من مطيع پرستار مادرم باشم .نميخوام روزي كه از اينجا مي رين، كه مطمئنم اون روز دور نيست بگيد 

 كمكتون نكردم

 از حاال دارين بيرونم مي كنين؟

 ن بعيدهاختيار دارين . ديدين كه صبح بخاطر اينكه بمونين ازتون پوزش خواستم اين كار اصوال از م

 ممنونم

 هنوز نمي خواين كاردومتون رو بگين

 نه اون باشه يعد. راستي من اجازه دارم از وسايل اينجا استفاده كنم؟ از كتابخونه،ضبط صوت....

 البته گفتم كه اينجا منزل شماست

 ممنونم واسه خودم نميخوام واسه مادر ميخوام

 ن رو عذاب ندينمادر اهي موسيقي بود، اما ديگه نيست.خودتو

 من افراد اين رو به اصلشون بر مي گردونم

 !كردم؟ استخدام نجات فرشته پس: وگفت زد لبخندي ميكرد روشن سيگاري حاليكه در

 شايد خدا منو وسيله كرده تا خودش رو بشما يادآوري كنه

 من كه حالم خوبه خانم، شما به مادر برسين

 اتفاقا بنظر من مادر حالشون خوبه

 يعني بنده حالم خرابه؟

شما اون چيزي نيستين كه نشون مي دين . دارين تظاهر مي كنين، يا شايد هم يه نوع لجبازي با خود يا فرار از 

 واقعيتهاست

 باز روانشناسي؟همون زير ديپلم استخدام ميركدم بهتر بود

 لبخند زديم

 حاال چي شد كه اينطور فكر مي كنين؟

ز رنگ آميزي اتاقتون فهميدم . همينطور از قاب عكس خودتون، مادرتون و پدرتون كه سه نفري بيشتر از هرچيز ، ا

 كنار هم ايستادين .از چهره تون مي شه فهميد آدم خوش قلب و مهربوني هستين.

 پس به اتاق منم رفتين؟

 داخل نرفتم ، فقط دو قدم وارد شدم

 خوبه

 لبخند زد و دود سيگارش را بيرون داد.

 شما سيگار نمي كشين ؟

 مي خواين منو مثل خودتون سيگاري كنين كه ديگه راحت باشين ؟

 شما كه گفتين دوست دارين مرد باشين؟

 ولي نه بجاي شما

 مگه من مشكلي دارم خانم؟
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از زنها دوتا مشكل ، يكي اينكه محبتتون رو نشون نمي دين . دوم اينكه من از سيگار خوشم نمياد ، همونطور كه شما 

 خوشتون نمياد

 ولي من از بعضي زنها خوشم مياد

 ولي من از بعضي سيگارها خوشم نمياد

با لبخندي عميق سيگارش را خاموش كرد و گفت: خيلي دوست داشتم سيگار رو ترك ميكردم، ولي شديدا بهش 

 م.وابسته

 از نظر من مسئله اي نيست ، ولي براي سالمتي شما مسئله سازه

 من براي شما مهمه؟ سالمتي

 خب البته!چرا مهم نباشه؟

 ام ؟هام؟ يا شايد هم بي محبتيهام يا توهينلحظه اي در عمق چشمهايم خيره شد و پرسيد: چرا؟ ه دليل كنايه

 هم يه حس انسان دوستانه و هم اينكه وجودتون و سالمتي تون براي كسيكه من پرستارشم حياتيه.

 درم منو دوست داره؟يعني شما فكر ميكنين ما

 اين چه سواليه؟

آهي از ته دل كشيد و گفت: من ومادر مدتهاست از هم فاصله گرفتيم . خودم هم نمي دونم چرا، احساس ميكنم مادر 

 باهام قهره

 دونم مي من ولي        ·

 بگيد ميشه        ·

نيست همسر هم ندارين كه بگيم علتش همسر،  گرفتاري و مشغله تجمالت، ماديات، ومادر شما فاصله علت بله،    ·

 ازدواج و عيالواريه ، حتي اختالف سليقه هم نيست

 بردين پي روزه يه شما اونوقت ، نفهميدم دوساله من كه چيه پس        ·

 كردين فراموش هم رو مادر ، كردين فراموش رو خدا وقتي از زنم مي حدس من        ·

 داستج موضوع دو اين        ·

 برابر در صبر مياره آرامش و صفا مياره، گذشت و محبت و عاطفه.  مياره رحمي دل يادخدا ، مهندس نه        ·

 مياره مشكالت

 نياورد كه من براي        ·

 رو پدر كه موقع اون يا بده؟ صبر بهتون كه خواستين خدا از شد غرق خواهرتون كه موقع اون آيا. نخواستين چون    ·

ز دست دادين از خدا خواستين هم بهتون صبر بده ، هم مادرتون رو براتون حفظ كنه؟فقط ناشكري كردين و كفر ا

 گفتين مطمئنم همينطوره

 نگاهش را به زمين دوخت و دستهايش را بهم قالب كرد

نين و كانون ك ايفا مادر براي رو سرپرست نقش يا كنين پر مادر براي رو خواهرتون جاي اينكه عوض شما    ·

خونواده رو حفظ كنين و نذارين دستخوش گردباد زمانه بشه، از او دوري كردين و در خود فرو رفتين . اونو تنها 

گذاشتين و محبت و حتي يه بوسه و احوالپرسي رو از ايشون دريغ كردين . شما دو نفر رو از دست دادين ، ولي 

 وند مادرم رو مريض كرده؟مادرتون ، سه نفر رو . اونوقت مي گيد چرا خدا
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 يك دستش را در موهايش فرو برد وگفت : شايد هم از اول بي ايمان بودم

 نبودين نه        ·

 دونين؟ مي كجا از        ·

 خدا يعني باشه بهش چشمتون هميشه تا كردين نصب تخت مقابل درست اتاقتون ديوار به كه يكادي وان قاب از    ·

 ظ خودتون مي دونينحاف و گاه تكيه را

 بازنگاه عميق تحسين آميز ، من اونو نزدم، مادرم زده

 خب مادر كه دوساله به اتاق شما نيومدن مي تونستين برش دارين چرا برنداشتين؟

 نخواستم جاي قاب روي ديوار بمونه

دوما گمان نكنم در بند اوال اين خونه پارسال رنگ شده، پس ميتونستين بعد از رنگ، ديگه اون قاب رو نزنين . 

 تجمالت باشين و در و ديوار براتون مهم باشه

 اينها رو ديگه از كجا مي دونين ؟

ثريا خانم گفتن .امروز گفتن آقا از بس تميزي رو دوست دارن هرسال خونه رو رنگ مي كنن و من فهميدم پارسال 

سادگي رو بيشتر دوست دارن . مجبورن ظواهر اين خونه رنگ شده . ديروز هم گفتن آقا دربند تجمالت نيستن و 

 مادي زندگي رو رعايت كنن

 چه جالب ثريا حسابي غيبت منو كرده ؟

 اگر بيان خوبيها رو غيبت مي دونين ، بايد بگم بله .

 س؟يعني اينجا از صبح تا شب تعريف خوبيهاي بنده

 اونها واقعايت رو ميگن

 دارين خانم ، چون ماشاءا..... استادين ، دقيق، تميز، باهوش و با درايتشما محبت دارين جايزه بزرگي پيش من 

 لطف دارين

 ادامه بدين

 چيه از موعظه ام خوشتون اومده

 راستش آره. دوست دارم پاي صحبتهاتون بشينم

خب پس خوب گوش كنين . شما هنوز خدا رو دوست دارين چون سالهاست تو قلبتون ريشه كرده ولي بخاطر 

يبتهايي كه بهتون وارد شده، دارين ازش فرار مي كنين و باهاش لجبازي مي كنين . به اصلتون برگردين جناب مص

متين تا آرامش بگيرين . ياد خدا آرامبخش دلهاست . فكر مي كنين من چطور آرومم؟ فقط با ياد اون .مي دونين؟ 

روي شما از ياد نبردم . اين دختر حساسي كه روبه مصيبتهايي كه به من وارد شده بمراتب درد آورتره، ولي خدا رو

ش گريه كنه مي خنده، چون هم نشسته، غم غصه زيادي تو دلشه ، اما حتي عوض اينكه براي پرداخت اجاره خونه

 اميدواره و ميدونه خدا رو داره و هم ، ديگه اشكي براي ريختن نداره . چون..................

بت نداد .نزديك بود بزنم زير گريه و براي اينكه نپرسد پس اين اشكها چيست ، بلند بغض ديگر به من مجال صح

شدم و گفتم : ببخشيد مهندس ، با اجازه و بطرف اتاق حركت كردم در پاگرد نگاهي به مهندس انداختم . سرش را 

 به من خيره شده بود .به مبل تكيه داده بود ، پا روي پا انداخته بود، دستش را زير گونه اش گذاشته بود و 
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روي تختم افتادم ومدتي اشك ريختم . آخه تو كجا طاقت داشتي ببيني برادرت با دستهاي خودش ، خودش رو حلق 

آويز كرده ، اونهم از ميله بارفيكسي كه هميشه براي تقويت عضالت ازش استفاده ميكرد .تو كجا ميتونستي ببيني 

ره عام و خاص شده و پرت و پال ميگه .چطور ميتونستي ببيني مادرت جلوي پدرت با اونهمه دبدبه و كبكبه ، مسخ

چشمات از غصه ذره ذره آب شه و بميره .چطور از شهر و ديارت آواره شدي چطور غرورت رو زير پا گذاشتي . ولي 

ي مي كنم . نه، با اينهمه بدبختي و غم باز هم خدا رو مي پرستم و عاشقشم ، دوستش دارم و به اميد لطفش زندگ

 بدبختيها را ما خودمون به سر خودمون مي آريم

 بعد از اينكه گريه هايم تمام شد به اتاق مادرجون رفتم

 حالتون چطوره مادر؟ ميايين قدم بزنيم؟

 خب،پس يه چيزي براتون بيارم بپوشين كه سرما نخورين .حوصله غرغر مهندس رو ندارم

خيره شد. انگار فهميد گريه كرده ام . دستش را باال آورد و روي چشمم  وقتي ژاكت تن او ميكردم به چشمهايم

كشيد ، باز چشمهايم پر از اشك شد. نتوانستم خود را كنترل كنم و اشكهايم سرازير شدند . با مهرباني اشكهايم را 

ميخواهد پاك كرد . سرم را روي دامنش گذاشتم وگريستم .دست نوازشش را روي سرم كشيد .مي دانستم دلش 

بداند چرا گريه ميكنم .گفتم : دلم براي مادرم،پدرم و برادرم تنگ شده .احساس مي كنم خيلي تنهام مادرجون 

 .نگران آينده هستم .

دو ضربه به در خورد و در باز شد .مهندس در چهارچوب در نمايان شد و با تعجبي وصف ناپذير گفت: چي شده 

 خانم؟ چرا گريه مي كنين؟

 م . گفتم: متاسفم ، نتونستم مهارشون كنمبلند شد

 نوازش مادر رو يا اشكها رو

 هردو . مادر دنياي محبتند و من نيازمند اون محبت

 اينطور پيش بره ، فكر كنم يا بايد مادر رو ببريم تيمارستان ، يا مادر پرستار شما بشن

 لبخند تلخي زدم .

 خواين مادر رو ببرين بيرون هواخوري كه ژاكت تنشون كردين؟ براي اولين بار حسوديم شد خانم رادمنش. مي

 بله، هوش كرديم كمي قدم بزنيم

 مراقب باشين سرما نخوره.مادر مدتهاست از خونه خارج نشده

 يعنس داخا باغ هم نرفتن ؟!

 فكر نمي كنم

 شما هم ازشون نخواستين

 فكر نميكردم قبول كنه

تحانش ضرر نداشت مهندس.والـله، آدم سالم پيش شما مريض ميشه. واي بحال ولي مي بينين كه قبول كردن .ام

 بيمار

 فكر ميكنم شما مهره مار داشته باشين، اما من ندارم خوش بحالتون

 اين مهره مار در وجود هر آدمي هست فقط بايد بروزش بده

 با لبخند گفت: خب مامان جان، حالتون چطوره؟
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 مادر لبخند زد

 اومدين احوالشون رو بپرسين تشكر ميكنه مهندساز اينكه 

 م بود . ميخواين كمكتون كنم بريم پايين مامان؟وظيفه

 مادر بلند شد و بطرف مهندس رفت تا با هم پايين برويم سر پله ها گفتم: من مي برمشون مهندس

 لطف مي كنين پس با اجازه

 گريه كردين خانم رادمنشدوباره ايستاد و گفت : راستي باالخره نفهميدم چرا 

با لبخند گفتم : گفتم كه نيازمند محبت بودم مهندس نگاهي عجيب به من كرد و بعد با لبخند نگاهش را از من 

برگرفت و بطرف اتاقش رفت. البد پيش خودش مي گفت: اگه باز هم نياز به محبت داشتي بيا پيش خودم و سرت 

 رو بذار روي پاي خودم

رفتيم و كمي قدم زديم كمي هم آقا نبي از باغ براي ما گفت روي صندلي نشسته بوديم كه صداي متسن با مادر به باغ 

 به گوشم رسيد :بهتره برين تو، سرما ميخورين

 بعد رو به آقا نبي كرد و گفت:آقا نبي لطف در رو باز كنين ، ميخوام برم بيرون

 بله آقا الساعه

 خوش مي گذره؟

 از اين باغ كجاست؟ كم كم بهار هم داره از راه مي رسه قشنگتر هم ميشهبله مهندس. زيباتر 

 بله انشاءا...... اگر سعادت داشته باشيم و ارديبهشت هم اينجا باشين مي بينين چه گلهاي قشنگي داريم

 انشاءا.........

 با اجازه

 بفرمايين خوش بگذره

 برين تو، سرما ميخورين.

 چشم

.بيچاره!انگار بر سر دو راهي مانده بود كه كدام ماشين را انتخاب كند.ماشين سفيد را كه يك  بطرف ماشين ها رفت

بنز كوپه است .يا ماشين سياه را كه يك بنز دويست و سي است، يا ماشين قرمز را كه سقف ندارد و نمي دانم اسمش 

مامانه.باالخره تصميم گرفت ماشين چيست ، ولي خيلي خوشگل است .آخيش االن اگه علي زنده بود مي گفت خيلي 

سفيد را سوار شود . گفتم: مي بيني مادر؟ به چيزي تظاهر مي كنه ولي چيز ديگه اي در دل داره انتخاب رنگ سفيد 

 نشونه صلح و دوستي و دل روشن و صافه ، مگه نه مادر؟

 مادر چند بار سرش را باال و پايين كرد و لبخند زد

 شما دوستش دارين يا نه، منم گفتم معلومه، وجود شما براشون حياتيه درست گفتم مادر؟امروز از من مي پرسيد 

 نگاه پر از مهرش را به من دوخت

خب بهتره بريم تو مادرجون تا سرما نخوردين. ميترسم اين صلح و دوستي آخرش به دعوا و دشمني تبديل بشه . 

 ليسانسم رو عوض قاب گِل بگيرممهندس قابل پيش بيني نيست . اونوقت منم بايد برم 

 خانم متين لبخند زيباتري زد و با هم داخل منزل رفتيم
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ساعت هشت و نيم مهندس بازگشت .ما در سالن نشسته بوديم و با ثريا صحبت مي كرديم .صفورا و محبوبه هم كه 

استم كه بروم . ) با ساعت هفت رفته بودند .براي صرف شام مادر را سر ميز بردم .مهندس هم نشست .من برخ

 اجازه(

 كجا تشريف مي برين خانم؟

 شما راحت باشين من آشپزخونه غذا ميخورم

 خيلي جدي گفت: بفرمايين بنشينين خانم، چرا انقدر تعارف مي كنين؟

 تعارف نمي كنم ميخوام شما راحت باشين

 خيلي خب، پس ما هم ميايم تو آشپزخونه

 تر شرمنده نشممثل اينكه بايد بشينم تا بيش

شما مزاحم نيستين لطفا بنشينين. يك صندلي براي من بيرون كشيد و من بين آنها نشستم . ثريا براي سرو غذا آمد ، 

وقتي ديس كريستال پر از كتلتهاي خوشمزه و هوس انگيز را روي ميز گذاشت گفتم: ثريا خانم پس سفارش من چي 

 شد؟

 رش ندادينكدوم سفارش خانم؟ شما كه غذايي سفا

 بجاي گلدان كه خالي بود اشاره كردم و گفتم : خواستم يه چيزي توش بذارين، نه اينكه خودش رو هم بردارين

مهندس با تعجب به ما نگاه ميكرد .ثريا گفت: آه معذرت ميخوام گيتي خانم .االن ميارم .بردم گل توش گذاشتم ، 

 يادم رفت بيارم . االن ميارم

يد موضوع چيست . ثريا با گلدان سفيد پر از گلهاي رز صورتي و سفيد به سالن آمد و گفت: مهندس اصال نپرس

 ببخشيد گيتي خانم ، فراموش كردم

 متين نگاهي به گلدان روي ميز انداخت لبخند قشنگي زد و نگاهي پر معنا به من كرد و گفت: خودتون گليد خانم

 خواهش مي كنم

 بفرمايين ، غذاتون سرد شد

شغول صرف غذا شديم . متين آنقدر آرام غذا ميخورد كه كيف كردم . خانم متين هم كه همانطور آرام غذا م

 ميخورد،مصرف داروها كندترش هم كرده بود

 خانم رادمنش شما حتما امشب مي خواين برين ؟

 اگه اجازه بدين

 م و افتخار كسب كنمخواهش مي كنم، ولي صبح سر وقت بياين كه مجبور نشم دوباره پوزش بخوا

 هر دو لبخند عميقي به هم زديم.

 مطمئن باشين نمي ذارم به غرورتون بر بخوره مهندس . و چنگال را كنار قاشقم گذاشتم و تشكر كردم

 همين غذاي شماست ، خانم؟

 بله، من نميتونم زياد بخورم . سير شدم

 اين غذاي يه دختر بيست وچهار ساله نيست . ضعيف مي شين

 االن ضعيفم مهندس؟
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اندام خوش تركيبي دارين و اين بخاطر اينه كه رعايت مي كنين ، اما از درون ضعيف مي شين زياد بخورين ولي با 

 ورزش و پياده روي مصرفش كنين

بخاطر فرمايش شما چشم و يك كتلت ديگر برداشتم . بعد به شوخي گفتم: پس فردا نگيد ما پرستار چاق و بد 

 خوايم مهندس . هيكل نمي

 همه زديم زير خنده حتي مادر جون

با اين كتلت چاق نمي شيد فقط قوي مي شيد. در ضمن انقدر از دست من حرص وجوش مي خورين كه همه آب 

 ميشه . پرستارهاي ديگه توپ مي اومدن ، ني قليون مي رفتن

 از ن هم فقط سه كتلت با كف دستي نان بود ،دوباره زديم زير خنده . مهندس بعد از اينكه غذايش تمام شد ، كه آ

 . برويم هم با تا كند تمام را غذايش هم مادرجون تا ماندم منتظر من.  شد بلند سرميز

كمي در سالن نشيمن نشستيم .صداي آهنگ زيبايي كه مهندس انتخاب كرده بود، پخش مي شد و ما مشغول صحبت 

ردم .كمي پيشش نشستم .داروهايش را دادم كه ثريا وارد شد وگفت: شديم. بعد از صرف چاي مادر را به اتاقش ب

 محبوبه سفارش كرده بود ملحفه را عوض كنم .اشكالي نداره؟

 نيازي نيست ثريا خانم منظور من تنوع رنگ بود. باشه وقتي مهندس ملحفه ها رو تهيه كردن

 بله خانم، پس امري نيست؟

 عرضي نيست ، بفرمايين

 شب بخير

 بخير شب

 خب مادر شما بخوابين . منم ميرم و صبح ميام .امروز ازم راضي بودين؟

 دو دستش را جلو آورد . دستم را گرفت و فشرد و به من با لبخند نگاه كرد

 م رو انجام دادم . او را بوسيدم و بطرف در آمدم و گفتم : شب بخير مادر!من كاري براي شما نكردم ، فقط وظيفه

را بعالمت احترام پايين آورد . از اتاق خارج شدم به اتاقم رفتم .كيفم را برداشتم و پايين آمدم .مهندس مادر سرش 

كنار شومينه نشسته بود و مطالعه ميكرد .آهنگ ماليمي كه نواخته ميشد فضا مملو از آرامش كرده بود. عينكي كه به 

 .چشم زده بود خيلي به صورتش مي آمد و جذاب ترش كرده بود 

 مهندس متين؟!

 سرش را بلندكرد و عينك را از چشمش برداشت وگفت: بله خانم و بلند شد ايستاد . دارين تشريف مي برين؟

 با اجازه تون

 مادر خوابيدن؟

 براي خواب آماده شدن

 حاال كه ساعت دهه، بفرمايين بشينين

 تا خونه برسم طول ميكشه

 ريف ببرينمي گم مرتضي شما رو برسونه يازده تش

 هرطور شما بخواين . وبه تعارفش روي مبل مقابلش نشستم.كتاب و عينك را روي ميز گذاشت و رو به رويم نشست

 امروز خسته شدين
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 نخير ابدا روزي خوبي بود

 اميدوارم امروز بعد از دوسال، خونه ما شده بود مثل اون موقعها ازتون ممنونم

 من كاري نكردم

 خواست دومتون چي بود كنجكاومميخوام بدونم در

 حاال در خواست اولم رو پاسخ بدين تا به دوميش برسع

 قول مي دم انجام بدم . فردا ظهر ملحفه ها رو ميارن

 ممنون.اما اجازه بدين چند روز ديگه خواسته دومم را مطرح كنم

 دين ؟ نكنه از من شكايت مي كردين؟باشه ميتونم بپرسم چرا امروز سرتون رو روي پاي مادرم گذاشتين و گريه كر

 نه هنوز به اونجا نرسيده

 پس چي؟

 دلم گرفته بود

 از چي؟

 از روزگار ، از غصه ها ، از دلتنگي ها

 ميخوام بدونم

 اگه موندني شدم بهتون مي گم . دلم نميخواد دلتون برام بسوزه و نگهم دارين .

 س رو قاتي نمي كنممن آدم دل نازكي نيستم ، در ضمن كار واحسا

 هستين ، بيشتر از اونچه كه فكرشو مي كنين

 چطور؟

از اونجا كه گريه من روي شما اثر گذاشته و حس كنجكاوي شما رو برانگيخته ، پس بهتره صبر كنيم . شما هم به 

 مطالعه عالقمندين؟

 بله مطالعه باعث ميشه كمتر فكر كنم و سرم گرم شه. تنهايي خيلي بده

 ون رو مي فهمم. مي بخشين ولي بنظر من بهتره تشكيل خونواده بدينحرفت

 نگاهي طوالني به من كرد وگفت: كه يكي ديگه رو بدبخت كنم؟ خودم مي كشم بسه، خانم رادمنش

 شايد خوشبخت شد

 شايد رو رها كنيد .من حوصله مادرم رو هم ندارم ، چه برسه به يه زن غريبه

 مي شه، شريك غمها و شاديهاي شما ، پس غريبه نيستاون زن شريك زندگي شما 

 شايد نبود اونوقت چي؟

 خب شما فرد عاقلي هستين درست انتخاب كنين

 شما چطور؟ قصد ازدواج ندارين؟ مطمئنم خواهان زياد دارين

دوست داشتم  نه من قصد ازدواج ندارم .خيلي كارها هست كه بايد انجام بدم. در ضمن اول خواهرم. از بچگي هميشه

در سن بيست و هفت سالگي ازدواج كنم .چرا آدم خودش رو زود اسير كنه . شانس اينكه آدم خوب گير بياد خيلي 

 كمه.نبايد ريسك كرد

 پس فقط مي خواين بنده رو تو هچل بندازين؟
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به دارين و درست با تبسم گفتم : شما سي وچهار سالتونه و دقيقا چهارسال از سن ازدواجتون گذشته.در ضمن تجر

 انتخاب مي كنين من هنوز خيلي جوونم ، ميترسم انتخاب درستي نكنم

 فكر نمي كنم بذارن شما تا سه چهار سال ديگه مجرد بمونين

 نظر لطف شماست، ولي بنده اختيارم دست خودمه نه ديگران

 داشته باشه؟ چند ساله باشه؟اگه در اين سن بخواين ازدواج كنين دوست دارين شوهرتون چه خصوصيات اخالقي 

براي من ايمان از هر چيزي مهم تره، بعد هم تحصيالت .كسيكه ايمان داره، همه چيز داره. در مورد سنش هم 

 هميشه دوست داشتم شوهرم آدم پخته اي باشه و مسن تر از من

 پنجاه شصت ساله چطوره؟

 يه كم جوونه

 زديم زير خنده

 سي خوبه. شما چطور مهندس؟ پنجاه شصت ساله كه نه ولي

من به زيبايي خيلي اهميت مي دم، بعد تميزي، بعد اخالق ورفتار،بعد خونواده و تحصيالت، سنش مهم نيست البته هر 

 چي جوونتر بهتر.

 انشاءا..... به خواسته تون برسين

 نه خانم، فعال از اين دعاها نكنين، چون قصد ازدواج ندارم

 ودن ، قطعا تا حاال نوه هم داشتناگه مادرتون سرحال ب

باور كنين اگه روزي ازدواج كنم صرفا بخاطر همينه . بخاطر اينكه فرزند داشته باشم،يه وارث .باالخره اين همه 

 ثروت رو بايد به كسي بدم كه دوستش داشته باشم

بچه بي سرپرست بيارين بزرگ كشين هم خانمتون ، يه اگه اينطوره كه اصال ازدواج نكنين ، چون هم شما عذاب مي

 كنين .ثواب هم مي برين زندگي بدون عشق يعني مرگ ، يعني تباهي

شايد هم اين كار رو كردم .مي دونين ، دخترهايي كه مامان براي من مي پسنديد همه زيبا، ازخودراضي،قرتي،متكبر 

 بدبخت نكنهورقاص بودن. يه موقع ها فكر ميكنم بيماري مادر حكمتش اين بوده كه منو 

 خدا عالمه .خب اجازه مرخصي مي فرمايين؟

 افتخار بدين بريم دربند .يه ساعت ديگه با دوستان قرار داريم خوش مي گذره

 ممنونم جاي من بين شما و دوستاتون نيست مهندس،خوش بگذره

 بيايد بريم، نيمه شب شما رو به منزل مي رسونم

 نه متشكرم ، خواهرم منتظره

 ي كنين؟تعارف م

 نه چه تعارفي. واز جايم بلند شدم .با اجازه براي همه چيز ممنونم خدا نگهدار .

بلند شد و گفت : ما ممنونيم خانم، لطف كردين.خدانگهدار. وتا بيرون مرا بدرقه كرد.بعد در ماشين را باز كرد و يك 

 بوق زد.

 من خودم مي رم مهندس

 بريد؟ ديگه چي خانم؟ اين موقع شب تنها كجا
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 چه هواي خوبي!

 بله ، اگه مي اومدين دربند هواي بهتري هم تنفس مي كردين

 ممنونم انشاءا.... در فرصت ديگه اي

 مدتي بعد مرتضي آمد .

 مرتضي! خانم رو به منزلشون برسون

پسر با  سوار شدم و خداحافظي كردم .مرتضي قد بلند و سبزه ، چشم و ابرو مشكي، با موهاي خوش حالت بود.

 شخصيتي بنظر مي آمد .از آينه نگاهي به من كرد وگفت: فكر مي كنين بتونين با اين خونواده كنار بيايين خانم؟

انشاءا.... آدمهاي خوبي هستن. آدم بايد قلق رفتار ديگران رو بدست بياره ، اونوقت خيلي راحت ميتونه باهاشون كنار 

 بياد

 مهربوننبله، آقاي مهندس و مادرشون خيلي 

 همينطوره شما درس نمي خونين آقا مرتضي؟

 چرا خانم ، من سال آخر مهندسي صنايع غذايي هستم

 جدا؟چه عالي!خوش بحال ثريا خانم و آقا نبي

وقتي ديپلم گرفتم جناب مهندس بهم گفتن اگه صنايع غذايي يا حسابداري بخونم منو تو شركتشون استخدام مي 

 و الحمدالـله موفق شدم .سال آخرم ، ديگه چيزي نمونده كنن .منم چسبيدم به درس

 انشاءا.... موفق باشين

 مادرم از شما خيلي تعريف ميكنه و خيلي خوشحاله كه شما به اين خونه اومدين

 ممنونم منم ثريا خانم رو خيلي دوست دارم

 از خدا خواستم عمري بهم بده كه بتونم رحمتهاي پدر ومادرم رو جبران كنم

انشاءا.... عمري طوالني همراه سالمتي داشته باشين .آقا مرتضي روزي رو مي بينم كه كساني خدمت شما و خونواده 

 شما رو مي كنن

 اي خانم ، همينكه دستمون به دهنمون برسه كافيه ، اهل تجمالت نيستيم .

 چند سالتونه آقا مرتضي؟

 االن بايد شاغل باشم عوضش سربازيم رو رفتمبيست وشش سال.دير تصميم گرفتم درس بخونم وگرنه 

 دير نشده نگران نباشين

 پس از مدتي بخانه رسيدم

 ماشاءا... چه باهوشين! با يه دفعه اومدن، خونه ما رو ياد گرفتين؟

 شما ومنزلتون فراموش شدني نيستيد ، گيتي خانم . و از توي آينه نگاه قشنگي به من كرد

 بفرمايين منزل ممنونم شما لطف دارين،

 ممنون به خواهر سالم برسونين

 تشكر وخداحافظي كردم .مرتضي ايستاد تا وارد منزل شدم، بعد رفت

 گيسو در را باز كرد .

 سالم خسته نباشي خانم دكتر
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 سالم گيسو جان ، تو هم همينطور

 ممنون

 چكار كردي تنهايي؟

 تماشا كردن در وديوار، فكر كردن، غصه خوردن

 و اهل يه گوشه نشستن نيستي گيسو.راستش رو بگوت

 صبح يه سر رفتم پيش طاهره خانم. بعد از ظهر هم با نسرين رفتيم چند جا دنبال كار

 دنبال كار براي چي؟ مهندس استخدامت كرده ديگه

 فكر نكنم تو موندگار باشي

 خدا رو چه ديدي،فعال كه روزاي اول بخير گذشت

 متين چطور آدميه؟

 مردخوبيه سربه زير وزيرك، دقيق ومحتاط،مهربان،ولي جدي و با جذبه

 ازش خوشت مياد؟

 اين ديگه چه سواليه گيسو؟

 همينطوري، آخه تو از اين تيپ آدمها خوشت مياد

 نمي دونم،شايد! چرا تا حاال بيدار موندي؟

 خب دلم برات تنگ شده بود

 روم نشد منم همينطور. ميخواستم بهت تلفن كنم ، ولي

 مسئله اي نيست چند روز اول من بهت زنگ ميزنم چيزي ميخوري برات بيارم؟

 م.ميخوام بخوابم. از بس با پرستيژ رفتار كردم بدنم درد گرفتهنه ميل ندارم.خسته

 برو بگير بخواب

لو شدم .بي اختيار لباسم را عوض كردم،مسواك زدم و بعد از كمي صحبت با گيسو به اتاق خوابم رفتم و روي تخت و

به متين فكر ميكردم. نكنه از او خوشم اومده؟ولي نه، اون به درد من نمي خوره، ميخواد بخاطر بچه ازدواج كنه! چه 

فكر احمقانه اي! خدايا الناز كيه ، چه شكليه؟ االن با مهندس رفتن دربند و دارن صفا مي كنن. چرا از من هم دعوت 

 واست؟ميكرد؟ لولوي سرِ خرمن مي خ

 

 بجوه؟ توخرخره ميخواي.  شد هشت ساعت. شو بلند گيتي 

پريدم و بساعت نگاه كردم .دستم را روي قلبم گذاشتم وگفتم: خدا ذليلت نكنه گيسو، ترسيدم!ساعت يك ربع به 

 هفته ، ميگي هشته؟ داشتم خوابهاي خوب مي ديدم

 معلومه خيلي جذبه داره ها! حاال چه خوابي ديدي؟

 ن رو خواب مي ديدم .سرحال بود .انگار خانم متين هم بود. با مادر حرف مي زدماما

 چي مي گفت؟

 نذاشتي ديگه !

 نكنه خانم متين رو ميخواي بفرستي اون دنيا پيش مامان
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 تو خواب تو هم بودي گيسو

 چي كار ميكردم؟

 داشتي سفره پهن ميكردي

 تو خواب هم كارها رو گردن من مي اندازي، بدجنس!آره ديگه ، ما يكسره در حال كلفتي هستيم .

بلند شدم مسواك زدم .صبحانه خورديم .شلوار لي و پليور آبي نيلي پوشيدم .گيسو موهايم را تيغ ماهي بافت وگفت: 

 مردم ميخوان دلبري كنن موهاشونو افشون مي كنن، تو مي بندي؟

 آخه عشقم اينطوري دوست داره

 وستش داري يا نه؟پس باالخره دونستي د

 ولم كن گيسو، باز شروع كردي.

 پس فردا نياي بگي گيسو دوستش دارم كمكم كن ها!

 با برس آرام زدم تو سر گيسو وگفتم: نه ميگم بيا منو بكش كه راحت بشم. خب من رفتم .كاري نداري؟

 نه بسالمت

 گودباي آبجي

 خارجي ودهاتي رو باهم قاتي كردي از تاثيرات عشقه؟

س چه كنيم ديگه ، عاشقيم .راستي به طاهره خانم زنگ بزن كه به زري خانم بسپاره يه وقت بروز ندن كه پدر زنده

 بگو به ثريا هم سفارش كنه

 باشه دروغگو خانم ، مي گم بگه پدرمون مرده

 يه دروغ گفتم توش موندم گيسو .كاش نمي گفتم

 هميشه كه نميشه صادقانه رفت جلو

 خداحافظ

 بسالمت

با لبخند از منزل خارج شدم .بسم اللهي گفتم و راهي شدم .بمنزل متين كع رسيدم، تو پله ها مهندس را ديدم كه 

 پايين مي آمد ، كت وشلوار كرم ، پيراهن قهوه اي وكراوات شيري قهوه اي، كيفش را به آن دستش داد

 سالم مهندس صبح بخير

 يرسالم خانم رادمنش ، صبح شما هم بخ

 و تغيير مسير داد و با من باال آمد

 مادرم صبحونه خوردن ولي داروهاشون رو شما بدين

 حاال شدين فرزند صالح .البته اگه ايشون رو بوسيده باشين كه ديگه جاتون تو بهشته.

ونه سري تكان داد ولبخند زد وگفت: پس حتما جام طبقه اول بهشته ، چون ايشون رو بوسيدم ، هم با هم صبح

 خورديم

 خيلي عاليه خوشحالم كردين .ديشب خوش گذشت؟

 جدا جاتون خالي بود .اونجا يادتون بودم

 نگاهي با خجالت به او انداختم و تشكر كردم .در زذيم ووارد اتاق مادر شديم
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 سالم مادر جون .صبحتون بخير

 .او هم مرا بوسيدبا لبخند و نگاه عميقي از من پذيرايي كرد .جلو رفتم او را بوسيدم 

 اين يكي دو روز اينجا بوسه بارون شده

 با خنده گفتم : مگه بده مهندس؟

 نه خانم كاش همه بارونها ، بارون بوسه باشه ، نه بدبختي . با من كاري ندارين؟

 نه بفرمايين

 خداحافظ

 خدانگهدار

 مادر لبخند زد.

 رو باز كنم كه هواي خوب بيرون رو تنفس كنين خب مادرجون حالتون چطوره؟ اجازه بدين كمي پنجره

داروهاي مادر را دادم، پنجره را بستم و بعد خواندن كتاب را از سر گرفتيم صفورا آمد ملحفه ها را عوض كرد و 

 رفت

 يكساعت بعد به مادر گفتم : مادرجون ؟ نگاهم كرد

 شما رنگ مو تو منزل دارين؟

 ش رفت و با دو سه تا جعبه رنگ مو برگشتمادر بلند شد بطرف كشو ميز توالت

 چه عالي!قهوه ايه. اين رنگها رو خيلي وقته دارين؟

 دو انگشتش را به من نشان داد

 دو ساله؟ شايد فاسد شده باشن. ولي فكر نمي كنم .حاال امتحان مي كنيم اگه رنگ نگرفت مي ريم مي خريم .

 ميخواهممادر هنوز نمي دانست من رنگ مو را براي كي 

 گفتم: ميخوام موهاي شما رو رنگ كنم

 مثل اينكه بدش نيامد. اجازه مي دين؟

 لبخند رضايت بر لبانش نشست .پس من برم از ثريا خانم پالستيك بگيرم و بيام .

تم پايين كه رفتم ديدم دو نفر براي رنگ كردن در و پنجره ها آمده اند و ميخواهند كار را شروع كنند .با خودم گف

امروز همه رنگ كاري دارند .وقتي برگشتم مادر يك كيسه روي ميز گذاشته بود. آنرا باز كردم .لوازم كامل رنگ مو 

 در آن بود، كاله، فرچه، اكسيدان وشانه هاي مختلف

رده خالصه موهاي مادر را رنگ كردم .صفورا و محبوبه و ثريا هم آمده بودند تماشا ميكردند .انگار آرايشگاه باز ك

 بودم .گفتم: اگه خواستين من حاضرم موهاي شما رو هم رنگ كنم ، بي تعارف مي گم

 تشكر كردند

مادر سرش را شست وخشك كرد .موهايش را سشوار كشيدم رنگ قشنگي از آب در آمده بود. قهوه اي طاليي 

ا تماشا ميكرد .معلوم متوسط.خودش خيلي خوشش آمده بود ومرتب به موهايش دست مي كشيد و در آينه خودش ر

بود در اين زمينه حرفه اي است. لباسش را هم عوض كرد.كمي رژ و ريمل براي مادر زدم و حسابي ترگل ورگل شد 

 ثريا آمد وگفت: به به،ماشاءا....! خانم شد مثل همون موقع ها .دستتون درد نكنه گيتي خانم

 خواهش ميكنم من كاري نكردم .مادرجون خودش زيباست
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 هار رو بياريم؟نا

 نه ثريا خانم.صبر مي كنيم آقاي مهندس هم تشريف بيارن.

به اتاقم رفتم ، كمي وضعم را مرتب كردم و تا صداي بوق ماشين مهندس را شنيدم به اتاق خانم متين رفتم تا با هم 

رفتيم و در سالن  برويم پايين .دلم ميخواست ببينم عكس العمل مهندس نسبت به مادرش چيست .از پله ها پايين

نشيمن روي مبل نشستيم .مادر پشتش به در ورودي سالن بود مهندس وارد سالن شد .جلو رفتم و سالم كردم :سالم 

 مهندس خسته نباشين

سالم خانم ممنونم بعد وقتي خانمي را ديد كه موهاي قهوه اس طاليي بلند و سشوار كشيده اي داشت ، آهسته 

 پرسيد: مهمون داريم؟

 مون كه نيستن ، صاحبخونه اندمه

 به مادر سپرده بودم كه برنگردد و نگاه نكند تا كمي سربه سر پسرش بگذاريم . مهندس با تعجب جلو رفت .

 كنار خانم متين كه رسيد گفت : سالم خانم .

ني بود . من و مادرجون برگشت و به مهندس نگاه كرد و لبخند زد و سرش را براي جواب تكان داد. قيافه متين ديد

ثريا از خنده غش كرده بوديم .كم كم قيافه بهت زده اش خندان شد و گفت : ماشاءا....!مامان شمايين؟ من فكر 

كردم مهمون داريم ، خيلي قشنگ شدين، چقدر فرق كردين . شماها هم كه به ريش من ساده مي خندين .خانم 

 رادمنش، جدا خيلي شيطونيد .

مدم و روي مبل نشستم .مهندس هم روي مبل نشست وگفت: درست مثل اون موقع ها شدين با لبخند بطرف آنها آ

 مامان .حتما اين هنر خانم رادمنشه

 اختيار داريت

 خيلي ممنون ، آرايشگر ماهري هستين

 مادرجون خودشون زيبا هستن

 نه، مثل اينكه واقعا مي خواين ما رو به اصلمون برگردونين

 انشاءا....

 م دست و صورتم رو بشورم .لباسهام رو عوض كنم ، بيام ناهار بخورم كه خيلي گرسنه هستممن بر

 بله، عجله كنين، چون ما هم خيلي گرسنه ايم مهندس

 شما هم غذا نخوردين؟

 نخير، منتظر شما بوديم

 ممنونم االن ميام

 رادمنش. مشغول صرف غذا بوديم كه به من گفت: رنگ پليورتون خيلي قشنگه ، خانم

 چشماتون قشنگ مي بينه

 به درد اتاق من ميخوره

 زديم زير خنده پرسيد: خودتون موهاتون رو بافتين؟

 گاهي اوقات آرايشگرها هم نياز به آرايشگر دارن، مهندس

 آرايشگر شما كي بوده كه انقدر ماهر بوده؟
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 هم سلوليم ، گيسو

 بهتون مياد، بزنم به تخته كه چشم نخورين

 منونمم

 حاال تا چند روزي بوي رنگ مياد .وامصيبتا!

 عوضش قشنگ و تميز ميشه .درو پنجره هاي سفيد اين خونه رو دلبازتر مي كنه.

 بله همينطوره

غذا را صرف كرديم و كمي در سالن نشستيم و بعد براي استراحت به اتقهايمان رفتيم . عصر كه مهندس بيرون رفت 

بط صوت گذاشتم .خودم كه رقصم گرفته بود ، خانم متين را نمي دانم . ولي افسوس كه ، كاست شادي را داخل ض

خجالت مي كشيدم بلند شوم برقصم .ثريا خانم وارد سالن شد تا بساط پذيرايي را جمع كند كه گفت: آخيش خانم، 

 خدا خيرتون بده ! دلشادمون كردين مدتهاست تو اين خونه از اين آهنگها نشنيديم

 ديدم يقه ثريا خانم را بگيرم ، گفتم: پس خواهش ميكنم كمي برامون برقصين بهتر

 اوا، خدامرگم بده ! من با اين سن وسال برقصم

 مگه چه عيبي داره؟

 شما خودتون بلند شين برقصين ، ما فيض ببريم

 با اينكه خيلي دلم مي خواست گفتم: اول شما، حق تقدم با بزرگترهاست

 ت، گيتي خانم بلند شينرقص ما جوونهاس

 صداي شاد موسيقي محبوبه خانم را هم به سالن كشيد

 محبوبه خانم افتخار بدين

 من؟اوا! خاك عالم! و با دست تو صورتش زد

 بيايين وسط، آهنگ تموم شد

 من بلد نيستم

 مگه مي شه كسي رقص بلد نباشه

 آخه جلو خانم خوب نيست

 مادرجون؟ايشون ناراحت نمي شن. مگه نه 

مادر با لبخند سر تكان داد و با دست به محبوبه تعارف كرد كه وسط بيايد .باالخره محبوبه خانم وسط آمد. حاال بايد 

يكي را پيدا ميكرديم كه خانم را بنشاند .ثريا وصفورا را هم رقصيدند .كم كم خودم هم بلند شدم و رقصيدم و مادر را 

قصيد .خالصه ساعت شادي را ترتيب داديم و روحيه ما عوض شد كه ناگهان مهندس هم بلند كردم .آرام و زيبا مي ر

وارد شد و با تعجب به ما چشم دوخت .از خجالت مرديم و زنده شديم .آنقدر صداي ضبط صوت را بلند كرده بوديم 

يك ما نگاه ميكرد كه صداي ماشينش را نشنيديم . اصال فكر نميكردم به اين زودي برگردد.مهندس با لبخند به يك 

كه حاال هركدام گوشه اي ايستاده بوديم .نمي دانم از شدت فعاليت بود يا خجالت كه آنقدر سرخ شده بودند وعرق 

كرده بودند .خيلي خودم را كنترل كردم كه نخندم ، ولي نتوانستم .مادرجون آرام وخونسرد رفت روي صندلي 

ه بدين چرا متوقف كردين؟ به او قشنگي داشتين مي رقصيدين ، خانم نشست .من هم خواستم بروم باال كه گفت: ادام

 رادمنش!
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يه ساعتي بود مي رقصيديم .ديگه كافيه مهندس .ببخشيد با اجازه و با لبخند باال رفتم تا چند پله با نگاهش مرا بدرقه 

 باالتر . و زد زير خنده كرد شنيدم به مادر مي گفت: كاش قايم مي شدم .برم به آقا نبي بگم كالهش رو بذاره

 يك ساعت بعد شام را صرف كرديم و آخرشب هم دوباره با مرتضي بمنزل برگشتم

شش روز است كه در منزل متين استخدام شده ام.از كارم راضي ام.احساس مي كنم مادر روحيه بهتري دارد .خودش 

ت همينطور پيش بره به زودي داروهاي جلو آينه مي رود و به سر وصورتش مي رسد پزشكش كه به ديدنش آمد گف

 مادر را كم مي كند .البته اگر همينطور پيش برود .امروز ميخواهم با مهندس راجع به خواسته دومم صحبت كنم .

 بعد از ناهر وقتي مادر به اتاقش رفت ، پيش مهندس رفتم وگفتم: آقاي مهندس وقت دارين؟

 بله بفرمايين

 ممنونم

 ومم رو بگمميخوام درخواست د

 امر بفرمايين. ما شش روزه منتظريم

 ميخوام محبت كنين رنگ پرده و مبلمان وموكت اتاق مادر رو عوض كنين

 مثل ترقه پريد وگفت: بله خانم؟

 ببخشيد، مثل اينكه شوك شديدي بود

 آخه انتظار هرچيزي رو داشتم جز اين. حاال ميتونم بپرسم براي چي؟

خوب نيست .روز اول متوجه شدم مادر رنگ سبز دوست دارن .اينه كه ميخوام تنوعي ايجاد  رنگ قرمز براي اعصاب

 كنم

 ولي مادر خودش اون رنگ رو انتخاب كرده .

 اون رنگ مربوط به دوسال پيشه كه مادر بقول شما شاد وسرزنده بودن نه حاال كه نياز به آرامش دارن

 تاثيري در روحيه مادر نكرد چي؟ حرف شما درست ولي اگه اينكار رو كرديم و

 مطمئنم موثره

 ببينيد خانم رادمنش ، بنظر من مادر رو بايد بحال خودش رها كنين و بيشتر از اين با اعصابش بازي نكنين

 منظورتون اينه كه تا حاال هرچه كردم به ضرر مادرتون بوده؟

فقط كارهاي عادي روزمره اش رو براش انجام بدين نخير روحيه مادر بهتره .اما خودتون رو زياد اذيت نكنين . 

س. بهترين پزشكهاي متخصص مادر رو تحت نظر داشتن ، نتونستن كاري بكنن .اونوقت .اينكار هاي شما بي فايده

 شما با چهارسال تحصيل در رشته روانشناسي مي خواين مادر رو مداوا كنين؟

 شه، از حقوق من كم كنيناگه براي هزينه

گله مندي به من كرد . سيگاري روشن كرد و گفت: فكر كردين هزينه مبلمان و موكت و پرده براي من  نگاه

 يه؟ اون مبلغ، پول توجيبي منهرقمي

 اگه ميخواين منم بمونم بايد كارهايي رو كه مي گم انجام بدين. اگر هم نمي خواين كه من از فردا صبح نميام .

 دارم شما به كارتون ادامه بدين خودتون مي دونين ، من كه دوست

پس تو ذوقم نزنين ومخالفت نكنين. اگه من مسئوليت مادر شما رو بر عهده دارم بايد به هدفم برسم. اگر هم 

 ش با خودم.براتون زحمته ، شما فقط به من اجازه بدين بقيه
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كردين چه تاثيري داشت؟ موهاي  شما ملحفه ها رو تغيير دادين چه تاثيري داشت؟ گلدون روي ميز رو پر از گل

 مادر رو رنگ كردين، زدين ، رقصيدين چه فايده اي داشت ؟

 موثر بوده

 من كه احساس نمي كنم

 واقعا تغييرات رو حس نمي كنين؟

 اگه مادرم با من حرف زد مي فهمم موثر بوده. مادر فقط از تنهايي در اومده وخوشحاله

 دين؟ پس كاري رو كه خواستم انجام نمي

 دستي با كالفگي به موهايش كشيد وگفت: باشه ترتيبش رو مي دم، خانم

 ممنونم يه خواهش ديگه!

 فقط نگاهم كرد.

 نه بگذريم

 حرفتون رو بزنين

 والـله از نگاهتون ترسيدم اين بار حتما سرم رو مي برين

 يزيد كه نيستم خانم

پرده رو انتخاب كنم .شما متناسب با اون موكت ومبلمان رو  ميخوام خواهش كنم اجازه بدين عصر خودم برم رنگ

 تهيه كنين

 نيازي نيست شما به زحمت بيفتين .بگيد چه رنگي مي خواين من ترتيبش رو مي دم

 گفتم ميخوام خودم برم

 دو دستش را به عالمت اصال به من چه باال آورد وگفت: خودتون بريد.

 و زير چشمي نگاهش كردمو ميخواهم مادرجون رو هم ببرم . 

 پاهايش را با كالفگي كنار هم جفت كرد وگفت: چكار مي كنيد؟

 ميخوام مادر رو ببرم. هم حال و هواشون عوض شه و هم خودشون انتخاب كنن

 خانم تو رو خدا ول كنين. شما دارين زيادي احساسات بخرج مي دين، انقدر شلوغش نكنين

 نوقت باب ميل مادر نباشه؟خب چرا اين همه هزينه كنبم او

 مي گم كاتالوگ بيارن اينجا خوبه؟

 نه

 خانم عزيز، مادر من دوساله پاشو از خونه بيرون نذاشته .متوجه هستين يا نه؟

 ش هم عوض ميشهخب حاال مي ذاره .اينكه مسئله اي نيست روحيه

 روحيه،روحيه ديگه حالم داره به هم ميخوره

 حيه خودتون هم بهتر شده اين رو من نمي گم اهل خونه مي گن.شما هيچ متوجه شدين رو

 حتما منظورتون اينه كه از بركت وجود شماست

 نخير، منظورم اينه كه در اثر برقراري ارتباط با مادرتون روحيه تون بهتر شده منظورم چيزي كه شما گفتين نبود .
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داخل موهايش كشيد بعد دو دستش را داخل  سكوت كرد .سيگارش را خاموش كرد .بطرف پنجره رفت، دستي

 جيبش كرد

از رفتار وگفتارش ناراحت شدم. طوري برخورد ميكرد كه انگار براي خودم اين چيزها را ميخواهم .آرام بدون اينكه 

 متوجه بشود بسمت پله ها رفتم .آنقدر در فكر بود كه اصال متوجه من نشد .

.شيطان مي گفت جل وپالسم را جمع كنم و بروم .بخودم لعنت فرستادم كه با اتاقم رفتم وعصبي روي مبل نشستم 

 چرا اين تقاضاها را از او كرده ام كه چند ضربه به در خورد

 بفرمايين در بازه .

تا ديدمش از جا پريدم. با جذبه آمد داخل وگفت: ببينيد خانم رادمنش، ميتونين با مادر برين ولي اگه اتفاقي براي 

ته از چشم شما مي بينم . در ضمن اگه تجويزهاي شما تا سرماه جواب نده اينجا رو ترك مي كنين، چون نه مادر بيف

هر روز حوصله بحث كردن دارم ، نه حوصله ناز كشيدن و انجام فرمايشات شما رو . خودم هزارتا گرفتاري دارم 

 خانم. و عصباني در را بست و رفت .

ي معلومه كه طاقت قهر ونازم رو نداري! خوش بحال كسي كه زن تو بشه .جگر طال ! چرا چه بد اخالق! ترسيدم بابا! ول

 مي گي بدبخت ميشه ، بنظر من كه خيلي هم خوشبخت ميشه!

كمي استراحت كردم ، كمي مطالعه كردم ، كمي فكرهاي جورواجور كردم و ساعت يك ربع به پنج به اتاق مادر رفتم 

 بيدار بود .

امروز يه خبر خوب براتون دارم .البته اميدوارم خودتون مخالفت نكنين .از آقاي مهندس با بدبختي  سالم مادرجون

 اجازه گرفتم كه من و شما با هم بريم رنگ ومدل پرده رو انتخاب كنيم .نظرتون چيه؟ دستم را فشرد

شون كشيدن اگه باليي سر پس بلند شين تا پشيمون نشدن .آقاي مهندس خيلي شما رو دوست دارن ها.برام خط ون

م مي كنن .تاز گفتن اگه تا سرماه صحبت نكنين عذرم رو ميخوان .من شما رو دوست دارم مادرجون شما بياد بيچاره

 دلم نميخواد از پيشتون برم، حداقل تا وقتيكه ببينم كامال خوب شدين

ل كمد باراني شيكي برايش آوردم تا بپوشد نگاهي پر از مهر و سپاس به من كرد . لبخند زد. او را بوسيدم .از داخ

 .پايين آمديم مهندس مشغول نوشيدن چاي بود. به احترام نيم خيز شد.

 عصرتون بخير!

 عصر شما هم بخير خانم.مامان! فكر نميكردم قبول كنين كه بيرون برين

 مادر رو حرف من حرف نمي زنن

 ما هم كه همين كار رو كرديم خانم

 سگزارم.ولي اي كاش اونطوري برام خط ونشون نمي كشيديناز شما هم سپا

 گاهي اوقات الزمه

 به نازكشي بعدش مي ارزه؟

 گاهي اوقات بله .عصبانيت دست خود آدم نيست

 قبول ندارم

 خب كجا مي رين و كي بر مي گردين؟

 كجاش رو نمي دونم ولي تا ساعت هشت ونيم برميگرديم
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 كمي دير نيست؟

 ب كه به ما مي دين؟فرصت انتخا

 من هم باهاتون ميام

 الزم نيست مهندس، شما به كارتون برسين

 پس نمي خواين من بيام؟

 نخير با عرض معذرت.ميخوام مادر كمي احساس استقالل كنه

 ثريا؟!

 بله آقا. وبا سيني چاي وارد شد

 برسونهبه مرتضي بگو مادرو خانم رادمنش ميخوان برن بيرون خريد. اونها رو 

 چشم آقا. وبا تعجب به ما چشم دوخت

 ثريا خانم، شما چيزي نياز ندازين؟

 نه، ممنون گيتي خانم.

 واگه مهندس اجازه بدن ما مزاحم آقا مرتضي نمي شيم خودمون مي ريم

 س اونوقت ميخواين با تاكسي برين؟خانم عزيز، ماشين و راننده جلو خونه

 نخير با ماشين شما مي ريم

 ما كه گفتين نمي خواين همراهتون بيامش

 منظورم اينه كه خودم مادر رو ميبرم

 مگه رانندگي بلدين؟

 با اجازه شما!

 سر بيني اش را خاراند.جا خورده بود ولي به رو نياورد .گفت: چه تضميني مي دين؟

 من كه دزد نيستم آقاي محترم

 ين كه گواهينامه دارين؟سوء تفاهم نشه ، منظورم اينه كه چه تضميني مي د

 من حرفم تضمينه

 ولي مرتضي باشه خيالم راحت تره

 باشه ، اگه اطمينان ندارين اصرار نمي كنم .عقده رانندگي كه ندارم

بلند شدم.باراني وشالم را پوشيدم .مادر هم بلند شد و بطرف در آمد . مهندس آمد و گفت: اين كارت پرده فروشي 

كارهامون رو بهش سفارش مي ديم. اگه دوست دارين برين اينجا .من بعد باهاشون حساب مي  آشناييه كه ما هميشه

 كنم .اگر هم ميخواين جاي ديگه برين.صبر كنين براتون پول بيارم

 گمان نمي كنم اطمينان كنين .مي ريم همون پرده فروشي خوتون. و كارت را از او گرفتم .

د لحظه صبر كنين االن برميگردم . و از پله ها باال رفت و با دو دسته اسكناس نگاه گله مندي به من كرد وگفت: چن

برگشت . اين پول پيشتون باشه. شايد از پرده فروشي مورد نظر چيزي باب ميلتون نبود وخواستين جاي ديگه خريد 

 كنين.

 ر ما بودپول را گرفتم و در كيفم گذاشتم .آقا مرتضي ماشين سفيد را آماده كرده بود ومنتظ
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 خدانگهدار مهندس

بسالمت .مواظب باشين . بعد لبخند ظريفي تحويلم داد وگفت: آقا مرتضي سوييچ رو بدين خانم.خودشون رانندگي 

 مي كنن

مرتضي سوييچ را به من داد .تشكر كردم .وقتي سوار شديم گفتم: از اينكه بهم اطمينان كردين ممنونم . وبراي اينكه 

، بفرمايين اين گواهينامه منه .چهار سال پيش گرفتم و دو سال هم پشت ماشين پدرم نشستم  كامال مطمئن بشيد

 .خيالتون راحت باشه

 لبخند زد وگفت: بريد گيتي خانم، ديرتون نشه.من هشت ونيم منتظرتونم .

سيد: ماشين پدرتون جا كنم پراز اينكه براي اولين بار اسم كوچكم را صدا كرد تعجب كردم وتا آمدم دنده را جابه

 چي بود؟

 بي ام و.

 بله ديگه. عتيقه فروشي و بي ام و سواري

 اي بابا مهندس، خدا عاقبت آدم رو به خير كنه

 انشاءا.... كنه .براي اين پرسيدم كه اگه به دنده اتوماتيك عادت دارين قرمزه رو سوار شين

ستيه . رنگ قرمز هم آدم رو آتشي ميكنه و هم رنگ نه ممنون، با همين راحتترم .رنگ سفيد نشانه صلح و دو

 عاشقاست

 مگه شما عاشق نيستين؟

 وقتش رو ندارم.خدانگهدار.

 بسالمت خانم روانشناس .مادر مواظب خودتون باشين ، از گيتي خانم جدا نشين

 دنده عقب گرفتم و از آقا نبي كه در را باز ميكرد خداحافظي كردم و راه افتاديم

ون تند كه نمي رم؟ سر تكان داد. محو خيابانها شده بود. چطور پسري هستي كه مادرت رو دو ساله بيرون مادر ج

 نبردي؟ باريكال به غيرتت!

به كارت پرده فروشي نظري انداختم و گفتم: مادر خودمونيم من خيابونها رو بلد نيستم . ولي دل و جراتم زياده و 

ا بود كه مادر با اشاره دست مرا راهنمايي ميكرد . به مغازه رسيديم . صاحب پرسون پرسون مي ريم . و جالب اينج

 مغازه خانم متين را شناخت و چاق سالمتي جانانه اي كرد و گفت: خب امرتون

 پرده سبز رنگ مي خوايم كه مناسب اتاق خواب ايشون باشه

 شما عروس خانم متين هستين ؟كاتالوگ پرده را روي ميز گذاشت و گفت: انتخاب بفرمايين . ببخشيد 

 نخير ، خيلي بهشون عالقه مندم .

 مادر لبخند زد .

 مثل اينكه الحمدالـله حالتون بهتر شده خانم متين ، مهندس چطورن؟

 گفتم : الحمدالـله خوبن ، سالم رسوندن

چرخاندم و گفتم: اتاق  مادر كاتالوگ را بطرف من چرخاند تا من انتخاب كنم . من هم دوباره آن را بطرف خودش

 شماست . خودتون هم بايد انتخاب كنين . اگر هم رنگ ديگه اي دوست دارين ، رنگ ديگه اي انتخاب كنين

 مادر يكي از نمونه را نشان داد.
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 خيلي قشنگه اتفاقا نظر منم همين بود. خب، حاال مدل رو هم انتخاب كنين .

اشت و باالخره يك مدل را انتخاب كرديم . اندازه در و پنجره ها را دادم صاحب مغازه كاتالوگ مدلها را جلوي ما گذ

و قرار شد تا آخر هفته براي نصب پرده بيايند . از صاحب مغازه خداحافظي كرديم و چون يكساعت وقت داشتيم به 

 نشستيممادر پيشنهاد كردم به پارك نياوران برويم و كمي قدم بزنيم . آب ميوه اي گرفتم و روي نيمكت 

مي دونين مادر، وقتي سيزده چهارده ساله بودم تا حوصله ام سر مي رفت ، با مامانم و گيسو پارك مي رفتيم . مدام 

در حال گردش بوديم . جمعه ها هم گاهي بند و بساطمون رو جمع مي كرديم و مي رفتيم پيك نيك . يادش بخير ! 

زودي خونواده ام رو از دست دادم . تو اين دنياي به اين بزرگي يه چه روزهايي بود ! هنوز باورم نميشه كه به اين 

خواهر برام مونده و يه دل پر از ياد و خاطره ، يه دل پر از غصه . ولي روحيه ام رو شاد نگه مي دارم . دنيا همينه 

ين ولي دلم ديگه ، ارزش غصه خوردن نداره . بعد دستش را گرفتم و ادامه دادم : من مي دونم شما خوب مي ش

ميخواد اگه من از پيشتون رفتم با ديگران حرف بزنين ، باهاشون ارتباط برقرار كنين . اونها نتونستن با شما ارتباط 

برقرار كنن . نه اينكه نخواستن ، فكر مي كنن شما اينطوري راحت ترين. شما بايد بهشون بفهمونين كه ارتباط رو 

 پنجاه وپنج يا شش درسته ؟ سرش را بعالمت مثبت تكان داد . دوست دارين . شما هنوز سني ندارين ،

ماشاءا.... هنوز زيباييد، خوش انداميد ، كمي به خودتون برسين معركه مي شين مادرجون . فقط بايد بخواين و اين 

نمي سكوت رو بشكنين . اگر هم فعال دوست ندارين با كسي حرف بزنين ، پنهاني با من حرف بزنين ، من به كسي 

 گم . ولي شما حرفهاي دلتون رو بيرون بريزين تا سبك شين

نگاهي پر از رضايت به من كرد و چشمهايش پر از اشك شد . چند روز پيش داخل كاستها به كاستي برخوردم كه 

 روش نوشته شده بود صداي همسر عزيزم مرجان . مرجان شما هستين؟

 ورتش مي غلطيدند .چشمانش را بست ، در حاليكه قطرات اشك روي ص

چه اسم قشنگي دارين مادر و چه صداي قشنگي . با ويولن مي خوندين . من به اون نوار گوش كردم . محشر بود . 

شما يه هنرمندين . معلومه همسرتون خيلي به شما عالقه داشتن و عاشق صداتون بودن . دلم ميخواد ببينم كه شما باز 

 د؟هم مي خونين . شوهرتون مي نواختن

سرش را بعالمت منفي تكان داد . بغضش شكست . دستش را روي چشمانش گذاشت و گريست . دستمالي از كيفم 

بيرون آوردم و به او دادم كه اشكهايش را پاك كند . او را بوسيدم و گفتم: گريه نكنيد مادر، ساعت هشت و ده 

 ن بدهس. بريم كه مهندس دفعه ديگه هم به ما اجازه بيرون اومددقيقه

بخانه برگشتيم . فكر ميكنم مهندس بدجوري انتظار مي كشيد كه تا صداي تك گاز ما را شنيد از ساختمان بيرون 

آمد . پيراهن ليمويي،ژاكت مشكي اسپرت و شلوار سفيدش را قلبم لرزاند . چقدر خوشگل شده بود. سيگارش را در 

 باغچه انداخت .

 سالم مهندس، سر وقت رسيديم؟

 ، خوش گذشت؟سالم 

 جاي شما خالي.

 مارو كه نبردين ! هرچي التماس كرديم، دلتون نسوخت . و بطرف مادرش رفت تا كمكش كند .

 مادر وماشين سالم تحويل شما

 ما نگران شما هم بوديم
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 شما لطف دارين

پياده شدم . در را قفل كردم مادر خودش بطرف ساختمان رفت . متين ايستاد تا پياده شوم . شيشه ها را باال كشيدم و 

 .سوييچ را بطرف مهندس گرفتم وگفتم: بفرمايين از لطفتون ممنون . ببخشيد جسارت كردم

 افتخاري بود كه نصيب ماشين ما شد

 خواهش ميكنم

 ببخشيد بعد از ظهر عصباني شدم

 ن هر چيز بايد بهايي پرداختمهم نيست ، مهندس . من براي سالمتي مادر همه چيز تحمل ميكنم، براي بدست آورد

 وارد ساختمان شديم

 پرده خريدين؟

 بله سفارش داديم. تا آخر هفته حاضره

 مبارك باشه .مبلمان وموكت رو هم الزمه مادر انتخاب كنه؟

 الزم هست ولي كافي نيست . شما هم بايد برين

 زديم زير خنده و روي مبل نشستيم

 ي خانمشما رو كه داريم غم نداريم گيت

 لطف دارين ولي جدا اينبار بايد خودتون برين

 سه نفري مي ريم اينطوري بهتره

 لبخند زدم و پول را از كيفم در آوردم و مقابلش گذاشتم

 ناقابله

 اختيار دارين.

و بعد از مدتها اولين بار بود كه احساس كردم خونه خيلي سوت و كوره . احساس تنهايي ميكردم همين كه مادر ت

 اتاقش هم باشه من راضي ام وجودش برام دلگرميه . به شما هم عادت كرديم

 ممنونم

 دوست داشتم فقط نگاهش كنم .خدا چرا يكباره مهر اين مرد به دلم نشسته؟ من چه ام شده؟

 ثريا آمد و گفت: سالم گيتي خانم خسته نباشين . خوش گذشت ؟

 سالم ، جاتون خالي بود

 ممنون، شام حاضره

 بله االن مياييم ثريا .خانم بفرمايين باروني تون رو در بيارين. من مي رم مادر رو ميارم

 ممنونم

 در حين صرف شام مهندس گفت:خانم تصميم ندارين كارتون رو شبانه روزي كنين؟

 شما كه بعدازظهر تهديدم كردين

بيه كه فقط سه هفته باقي مونده .اما خب هنوز سرحرفم هستم .براي تستهاي روانشناسي شما يكماه فرصت خو

 ميخواستم به اين وسيله وقت بيشتري بهتون بدم . اينطور شبها هم وقت دارين .

 تو خواب چكاري از دست من برمياد مهندس متين؟
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 ماشاءا..... استادين. فكر ميكنم توخواب هم كارهايي ازتون بربياد

 مسخره مي كنين ؟

 فن سخنوري وشيرين زبوني ورانندگي ومحبت چيز مسخره ايه؟ بنظر شما داشتن تحصيالت و

 شما لطف دارين ، ولي من خوابم سنگينه

 من فكر كردم االن قهر مي كنين، ترسيدم

 خب بهتره قبل از اينكه صحبت كنين كمي به عاقبتش فكر كنين، مهندس

 از اون روزي كه شما اومدين سعي كردم اينطور باشم

 انسي منهاين هم از خوش ش

 شايد بخاطر نيت پاك و دل مهربونتونه

 من فقط وظيفه ام رو انجام مي دم

 چيزي فراتر از وظيفه .ازتون ممنونيم

 بمادر نگاه كردم وگفتم: من مادر رو دوست دارم و هر كاري ميكنم بخاطر دل خودمه

.يعني دلش ميخواست او را هم  خوش بحال مادر. ونگاهي عجيب به من كرد .كمي قاشق را جلوي دهانم گرفتم

 دوست داشته باشم؟ خودش هم نمي دانست چه آتشي به قلبم زده ، گل پسر ، ولي حيف كه راهمان از هم جداست

با دستمال دور لبش را پاك كرد و بلند شد .با اجازه اي گفت و رفت . در دلم گفتم اگه منو دوشت داشت بيشتر مي 

حظه اي از اون دور باشم .ما هم بلند شديم .مادرجون خسته بود و ميخواست نشست .مثل من كه دوست ندارم ل

استراحت كند .لباس خوابش را پوشيد و داروهايش را خورد و براي خواب آماده شد . از او خداحافظي كردم و پايين 

 آمدم .مهندس مشغول تماشاي تلويزيون بود. با ديدن من نيم خيز شد و اداي احترام كرد .

 ر خوابيده؟ماد

 بله

 بفرمايين بشينين

 مزاحم نمي شم

 نه خانم بفرمايين

 نشستم .

 چيزي كم وكسر ندارين؟

 نه همه چيز هست ، ممنون

 نمي خواين رنگ و وسايل اتاق شما رو هم عوض كنيم ؟ بي تعارف!

 نه من حالم خوبه، ممنونم

 با لبخند سينه اي صاف كرد وگفت: منظورم اين نبود

 دونم شوخي كردممي 

 رنگ اتاق من چي؟

 عاليه، مثل خودتون

 شما كه مي گفتين من بيمارتر از مادرم ؟
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 اون قضيه مال چند روز يش بود .حاال نظرم عوض شده

 نگاه عميقي به من كرد وگفت: چرا؟

 خب با محبت شدين، به مادرتون مي رسين ، توجه مي كنين

 پس فقط پسر خوبي براي مادرم شدم

 شما مرد محترم و باشخصيتي هستين .تو اين خونه همه دوستتون دارن

 متشكرم روز جمعه مهمون داريم .خواستم خواهش كنم شما هم تشريف داشته باشين

م كه خوب ولي مهندس ، جمعه روزي مرخصي منه .بخدا دلم واسه خواهرم يه ذره شده .شبها كه ميرم انقدر خسته

 يي دارم كه بايد انجام بدمنمي بينمش . من هم كارها

 مي دونم، براي همين خواهش كردم .مي تونين خواهرتون رو هم بيارين

 نه ممنون.ميتونم بپرسم حضور من چه ضرورتي داره؟

 خب شما بايد هواي مادر رو داشته باشين .براي اولين باره كه مادر در جمع حضور پيدا ميكنه و من نگرانم

ه .همه رفتارهاشون طبيعيه . فقط صحبت نمي كنن . نگراني نداره . بنظر من اين زبون مادر كامال حالشون خوب

 سس كه نگران كنندهآدمها

 خنديد وگفت:آدم براي جمالت شما پاسخي نداره

 خب چون حرف منظقي مي زنم .

 بله، منم منظورم همين بود براي همين دوست دارم شما هم باشين

 ن متينچشم ، امر شما مثل خودتو

 ممنونم خوشحالم كردين .مهمونها اقوام دور ما هستن كمي باهاشون رودربايستي دارم .بدونين بهتره

 من بايد چطور بيام؟

 منظورتون چيه؟

 چطور لباسي بايد بپوشم؟

 شما هميشه شيك و متين لباس مي پوشين .لزومي نمي بينم نظر بدم

 ممنون

 تي دارم يعني لباس خوب بپوشين؟فكر كردين گفتم باهاشون رودربايس

 سكوت كردم

 شما خيلي حساس و نكته بين هستين و مدام از جمالت من يرداشتهاي منفي مي كنين

 معذرت ميخوام ، خب اجازه مرخصي مي فرمايين

 س ، اينه كه برخالف خواسته قلبي ام اصرار نميكنمچشمهاتون خسته

 ممنون .خدانگهدار.

 ا مرتضي بخانه برگشتمخدانگهدار. وباز ب

**************************** 
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امشب خواب ازچشمانم فرار كرده، انگار تحولي در درونم بوجود آمده .انگار عاشق شده ام و دوستش دارم .نمي 

 دانم چرا از اعتراف به اين مطلب وحشت دارم .خدايا مهر منصور رو به دلم ننداز. چون مي دونم عاقبت نداره .من تا

 حاال عاشق نشدم .مي دونم اگه بشم نمي تونم دل بكنم .پس كمكم كن

****************************** 

روز جمعه يك پيراهن آبي زنگاري وكفش سقيدي پوشيدم ، پيراهني با آستين هاي بلند شمشيري و دامن كلوش 

دم .ايرادي نداشتم كمي عطر زدم، كمي .يك كمربند ورني مشكي هم به كمرم بستم .جلوي آينه خودم را برانداز كر

رژ ماليدم ، يك خط كمرنگ آبي هم پشت چشمم كشيدم .الحمدالـله به ريمل هم كه نياز نداشتم مژه هايم بلند و 

برگشته بودند .موهايم را با سشوار صاف كردم و روي شانه هايم ريختم و باالخره از جلوي آينه دل كندم و به اتاق 

هم آماده بود. با تحسين لبخندي زد. تا آن موقع ، هميشه بلوز وشلوار تنم بود . ثريا وارد اتاق شد و مادر رفتم .مادر 

 گفت : آقا گفتن تشريف بيارين . مهمونها اومدن .

از پله ها پايين رفتيم ووارد سالن پذيرايي شديم . با سالم من همه بلند شدند . متين چنان قد وباالي مرا برانداز 

ه اگر كسي نمي دانست فكر ميكرد تا حاال مرا نديده .رضايت از نگاهش مي باريد . جلو رفتيم و با ميهمانها ميكرد ك

دست داديم .متين گفت: ايشون خانم گيتي رادمنش يكي از دوستان جديد ما هستن . در رشته روانشناسي تحصيل 

آقاي مهندس فرزاد هستن . ايشون همسرشون  كردن و به خواهش ما براي همراهي مادر اومدن و ادامه داد: ايشون

 مينا خانم . الناز خانم و الميرا خانم هم دخترشون .

خدايا، پس الناز اين دختر خوشگل است؟ بعد از اينكه معرفي تمام شد، نشستيم .اصال احساس خوبي نداشتم و 

هم دختر قشنگي بود ، ولي الناز چيز ديگري شكست را پذيرفته بودم .شايد بخاطر زيبايي فوق العاده الناز بود. الميرا 

بود .موهاي بلند خرمايي، چشمان خمار ناز، ابروهايي كه بطرف باال كشيده شده بود و لبان كوچك قلوه اي با بيني 

 كوچك كه حالت عمل شده داشت ولي خدادادي بود.

مهندس مي گفتن كسالت دارين .  آقاي فرزاد گفت: خانم متين مدتهاست شما رو نديديم . دلمون تنگ شده بود.

 انشاءا... كه رفع شده

 با سكوت سرش را پايين آورد . از عكس العملش خوشحال شدم .

خانم فرزاد گفت: مرجان خانم باور كنين اين خونه بدون حضور شما سوت وكوره ، چندباري كه اومديم جاتون خالي 

 بود .

 ني كنينمتين گفت: گيتي خانم، لطفا نگاه مادر رو مع

ايشون مي گن پس چرا نيومدين باال حالي ازم بپرسين .من توي اين خونه بودم .جاي دوري نبودم مي تونستين 

 افتخار بدين بيايين اتاقم .خوشحال ميشدم .

 نگاه پر از رضايت و تحسين خانم متين و مهندس صحت كالمم را تاييد كرد

. به بزرگي خودتون ببخشين .ولي منصورخان مي گفتن شما به سكوت حق با شماست خانم متين. كوتاهي از ما بوده 

 نياز دارين

 خانم مي فرماين توقعي ندارن خانم فرزاد

 الميرا گفت: چه جالب پس شما مترجم استخدام كردين مهندس، خيلي هم واردن ماشاءا...
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حساس لطيفشون نگاههاي مادر رو درك نخير ايشون به افتخار دادن كه مدتي در خدمتشون باشيم . گيتي خانم با ا

 مي كنن و خيلي خوب تونستن با مادر رابطه برقرار كنن .همون كاري كه من نتونستم بكنم

 چرا مهندس متين يك كلمه نمي گفت او پرستار است ، استخدامش كرده ايم؟ اين همه احترام براي چه بود؟

 ود كه منم روانشناسي خوندماي كاش به من مي گفتين مهندس. حتما يادتون رفته ب

 حواسم بود، ولي نخواستم گرفتاري تون رو بيشتر كنم

 حتما خانم رادمنش مشغله كاريشون كمه و بيكارن

 دلم ميخواست بلند شوم و خفه اش كنم .ادامه داد: فارغالتحصيل چه سالي هستيد گيتي خانم؟

 54سال 

 وم دانشگاه تحصيل كردين؟پس يه سال از من زودتر فارغ التحصيل شدين .كد

 شيراز

 آه پس تهروني نيستين

 لجم گرفت . دختره پر روي بي ترتبيت!

 نخير، خوشبختانه

 چرا خوشبختانه ؟ همه آرزو دارن تهروني باشن.

دلم ميخواست بگويم تهراني هايي كه به تو رفته باشند به درد سطل آشغال مي خورند ، ولي پاسخ داد: خب شما 

 اما رو دوست دارين چون تهراني هستين .منم شيرازيها رو دوست دارم چون شيرازيتهرانيه

 الميرا و الناز نگاهي به هم كردند ، يعني كه چه حاضر جواب!

مهندس صحبت را عوض كرد تا مرا از فشار بار سواالت الميرا نجات بدهد و موفق هم شد . هنگام صرف ناهار متين 

شستند .مشخص بود بود كه الناز خيلي تالش مي كند توجه او را بخودش جلب كند .اشتهايم و الناز رو به روي هم ن

كور شده بود. اگر بي ادبي نبود از سر ميز بلند مي شدم .انگار خدا هم برايم خواست كه ثريا آمد وگفت: مي بخشيد 

ت كنن .خواستن خودتون رو گيتي خانم، خواهرتون تماس گرفتن.گويا حالشون خوب نبود .نمي تونستن خوب صحب

 برسونين منزل

 از جا پريدم. نگفت مشكلش چيه؟

 نخير

 مهندس گفت: نگران نباشين ، فقط سريعتر برين ببينين چه خبره.كمكمي از دست من برمياد بگين

 ممنون، ببخشيد از همگي معذرت ميخوام. با اجازه

يين آمدم و خداحافظي كردم.مهندس بلند شد و سوييچ را از داخل سريع به اتاقم رفتم .كيفم را برداشتم و از پله ها پا

 جيبش در آورد وگفت: بفرماييد گيتي خانم با ماشين برين. سوييچ بنز سفيده. ما رو بي خبر نذارين

 خيلي ممنون .خودم مي رم

 اين چه فرمايشيه؟ متعلق به خودتونه

 متشكرم مهندس.خدانگهدار

 همراهي كرد وگفت: من مواظب مادر هستم .خيالتون راحتمهندس تا كنار ماشين مرا 

 ممنون
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 احتياط كنين و ما رو بي خبر نذارين

 بله چشم. خداحافظ . باز هم معذرت ميخوام

*********************** 

 روييه؟ و رنگ چه اين گيسو؟ شده چي       ·

 آورد باال و دويد دستشويي بطرف و. ميرم مي دارم       ·

 خوردي؟ چي. شدي مسموم حتما. بيمارستان بريم شو بلند       ·

 !ميكنه درد چقدر دلم واي. همين. خوردم ساندويج يه. خريد بيرون رفتم       ·

به نزديكترين مركز درماني رفتيم. به گيسو سرم تزريق كردند، كمي بهتر شد .حالش كه خوب شد پرسيد: يك هفته 

 مارت به نامت كرده؟اي ماشين خريدي يا آقاي ع

 باز حالت خوب شد؟ يه ساندويچ ديگه بهت مي خورونم ها

 نه جان من، آخه اين بنز كوپه به كجاي من و تو مياد؟

 مهندس داد كه سريعتر برسم .نگران تو بود

 نگران من؟

 آره

 مثل اينكه خوشبختي دوباره داره مياد سراغمون ، ولي اون كه هنوز منو نديده

 كه ديده . بهش گفتم گيسو مثل منه .اما خالدارش خب منو

انگار او را آتش زده باشند ، گفت: تو غلط كردي، تو بيجا كردي،گيتي!خالدار خودتي! ببين چه آبرو و حيثيت ما رو 

 برده .االن فكر ميكنه پر خالم

 نه بابا، گفتم يه خال روي بازوت داري .گفت جاش خوب نيست

 د .بخند،بخند كه يه روزم من بتو مي خندم .حاال ببينم . خيلي دوستت داره؟او هم مثل تو غلط كر

 نه بابا ديروز خودم به اصرار ماشين رو ازش گرفتم تا مادرو بيرن ببرم

 چقدر وقيح!خجالت نكشيدي؟

اري ميكنم من براي سالمتي خانم متين هركاري ميكنم. دلم ميخواد به اجتماع برگرده.احساس استقالل كنه .كم كم ك

 كه خودش بشينه پشت فرمون.خيلي حالش بهتره

 توروخدا زودتر كه ماهم بريم سركار،گيتي

 بمنزل رسيديم .

 مهندس گفته اگه تا سرماه مادرش حرف نزنه اخراجم ميكنه

 چه توقعاتي!بگو مگه من متخصص گفتاردرماني ام .حاال بايد برگردي؟

 آره .بايد ماشينش رو ببرم

 شب نيا.نمي ترسمپس ديگه 

 با اين حال و روزت تنهات بذارم؟

 من ديگه حالم خوبه .خيالت راحت باشه .اصال يه شب بمون ببين اونجا چه خبره ،مطمئنه يا نه

 آره گيسو.بي بخار بي بخاره، به فريزر گفته زكي
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 از آن بترس كه سر به تو دارد گيتي خانم ، به كي تلفن مي زني؟

 و دارد گيسو خانم، كه الهي قربون او سرش برمهمون كه سر به ت

 واي ،دوباره يكي از افراد خونواده ما عاشق شد !خدا به دادمون برسه!الحمدالـله اينجا از بارفيكس خبري نيست

 حرف مفت نزن...........الو، سالم ثريا خانم.

 سالم گيتي خانم.گيسو خانم چطوره؟

 بردمش درمانگاه حاال خوبه الحمدالـله بهتره. مسموم شده بود.

 خب الهي شكر.آقا مرتب مي گفتن چرا تماس نگرفتين. نگران بودن

 گرفتار بودم ببخشيد .بگيد تا يه ساعت ديگه ماشين رو ميارم

 فكر كردين نگران ماشينم خانم؟

 سالم آقاي مهندس

 سالم، حالتون چطوره؟

 ممنونم

 ؟چه مشكلي براي گيسو خانم پيش اومده بود

 مسموم شده بود. بردمش بيمارستان بهتر شد .تشكر مي كنن

 سالم برسونين ، من كه كاري نكردم

 مو انجام بدماختيار دارين .ببخشيد امروز نتونستم وظيفه

 خواهش ميكنم، جاتون خاليه

 آه ، پس هنوز اين الناز و الميرا اونجا هستن .دوستان بجاي ما

 برنامه تون چيه؟

 ساعت ديگه مياممن تا يه 

 اگه براي آوردن ماشينه كه خودتون رو ناراحت نكنين .صبح بيايين

 دلم شور ميزنه مي دونم تا صبح خوابم نمي بره

 پس اگه مياين بايد شب بمونين

 نه متشكرم، برميگردم

 پس نياين خانم

 حاال ميام بعد تصميم ميگيرم

 پس منتظريم

 شده گفت: فكر كنم ميخواد باليي سرت بيارهگوشي را كه گذاشتم گيسوي ذليل ن

 بكش خجالت ·

 نداده؟ رخ تحولي هنوز  ·

 با چشم و ابرو ناز آمدم وگفتم:چرا ازش خوشم مياد

 كف زد و گفت: مباركه،مباركه.چه شود! گيتي رادمنش همسر مهندس منصور متين
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مروز دوتا دختر قشنگ مهمونش بودن. تا اونها ا. نميخوره من درد به اون.  كنم مي مبارزه احساسم با دارم  من

 هستن ما جايي ندارين

تو تورت رو بنداز و عقب نشيني نكن.حتما اونها هم مي گن كه واي چه پرستار خوشگلي استخدام كرده، حاال چكار 

 كنيم .

وز نگفت من نه اين ماهي زيادي بزرگه .تورما ديگه تور محكمي نيست، پوسيده شده. ولي مي دوني گيسو امر

پرستارم.انقدر قشنگ . با احترام منو معرفي كرد كه خجالت كشيدم .گفت از دوستان جديد ما هستن كه براي 

 همراهي مادر اومدن .

 تو مال وثروتشو دوست داري يا خودشو گيتي؟

 س.كه سادهبخدا خودشو گيسو.آدم عجيبيه .جدي ولي دلرحمه ، بداخالقه اما مهربونه .سياستمداره در صورتي 

 س.خل نيست ولي چله .دِ بگو ديگه .گيسو گفت: عاقله ولي ديوونه

زدم زير خنده و بلندشدم . از دست تو گيسو ، ايشاءا... يه ساندويچ مسموم ديگه بخوري.من رفتم .مواظب باش 

 .جلوي اون شكم هميشه گرسنه ات رو هم بگير

 ي، كسي حرف ميزنه؟تو اونجا روز وشب بوقلمون و مرغ بريوني مي زن

 چه بخيلي!يه تيكه سوسيس الي نون هم نميتوني ببيني ما بخوريم؟

 والـله تو كه نيستي از گلوم پايين نمي ره

 الهي قربون تو برم كه انقدر ماهي .تو نگران نباش من بخودم مي رسم .شب مياي؟

 فكر نمي كنم .بقول تو بد نيست يه شب امتحان كنم

ياط بروگيتي .حاال خودت به درك .منو بدهكار مهندس نكني .پول ندارم نون بخورم بنز كوپه از كجا خداحافظ .با احت

 بخرم؟

ساعت شش ونيم بمنزل متين رسيدم. بعد از سالم و عليك با ثريا وارد سالن پذيرايي شدم و با همه سالم 

 واحوالپرسي كردم و روي مبل نشستم و پرسيدم : مادرجون كجا هستن مهندس

 تو اتاقشون شما كه نيستين ما رو تحويل نمي گيرن

 اختيار دارين

 الميرا گفت: خب مترجمشون نبودن، ترجيح دادن حضور نداشته باشن

 متين نگاهي به من كرد.هردو كفرمان باال آمده بود. خانم فرزاد گفت: خواهرتون بهتر شدن؟

 الشونه؟بله الحمدالـله ممنونم .الناز پرسيد: خواهرتون چندس

 دقيقا همسن خودم .بيست وچهار سال

 چه جالب! مگه ميشه؟

 خب دوقلوييم

 آه ، چه بامزه! شكل خودتون هستن؟

 دقيقا

 شما ايشون رو ديدين منصورخان؟

 بله، سعادتش رو داشتم ، خيلي زيبا هستن
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گاه چپي به من كرد .پيش خودش مي با تعجب به مهندس نگاه كردم.چرا دروغ گفت.او كه گيسو را نديده بود. الناز ن

 گفت:يعني گيتي هم زيباست؟

 خب، چه خبر گيتي خانم؟

 سالمتي مهندس.خواهذم كه بهتر شد.خودم هم خوبم .ماشين هم سالمه

 همه خنديدند

 متين گفت: خب ماشين از همه مهمتر بود.من فقط ميخواستم همين رو بدونم

 باز هم صداي خنده بلند شد.

 ا اجازه من برم سري به مادرجون بزنم وبيامببخشيد ب

 الميرا گفت: چه جالب،به خانم متين مي گيد مادرجون؟

ش رو با صميميت و محبت صدا بزنه .مادرم مرحوم شدن ، اينه كه اولين نشانه صميميت اينه كه آدم طرف موردعالقه

 كه خودتون روانشناسي خوندين الميرا خانم.خانم متين رو واقعا دوست دارم وخودم رو دختر ايشون مي دونم.شما 

 الميرا صاف نشست وگفت: بله حق با شماست

 مهندس نگاه پر تحسينش را نثار من كرد

 به طبقه باال رفتم .مادر را بوسيدم .او هم مرا بوسيد ودستم را گرفت .انگار خدا دنيا را به او داده بود

 م رسوند .ببخشيد تنهاتون گذاشتمگيسو مسموم شده بود .بردمش درمانگاه .سال

 كتاب مي خوندين؟ ديگه چيزي نمونده تمومش كنين؟

كمي پيش مادر نشستم .بعد به اتاقم رفتم .خيلي خسته بودم .روي تخت دراز كشيدم تا كمي آرامش بگيرم كه با 

 صداي در از خواب پريدم

 بله؟

 گيتي خانم خوابين؟ ووارد شد و چراغ را روشن كرد.

 عت چنده ؟ هوا تاريك شده؟سا

 هشت ونيم

 هشت ونيم؟ خداي من اصال نفهميدم چطور خوابم برد. مهمونها رفتن؟

 نخير هستن. نيمساعت پيش خواستم بيدارتون كنم آقا گفتن خسته اين بيدارتون نكنم

 همه فهميدن من خواب بودم ؟ چه بد شد!

جواب ندادين .با اجازه دررو باز كردم .ديدم خوابيدين .بعد آروم به نه خانم، من اومدم بگم بياين براي شام. در زدم 

 آقا گفتم ، گفتن بذارم نيمساعت ديگه بخوابين .مهمونها نفهميدن ، خيالتون راحت .

 ميام االن. شد خوب  آه چه

بود .از اينكه بلند شدم .سر وصورتم را شستم وكمي آرايشم را تجديد كردم و به اتاق خانم متين رفتم .ولي او ن

اجتماعي شده بود خوشحال شدم. از پله ها رفتم پايين ووارد سالن شدم و سالم كردم .همه نيم خيز شدند و اداي 

 احترام كردند

 بفرمايين ،خواهش ميكنم

 كنار مادرجون نشستم .دستش را در دستم گرفتم وگفتم : مادر جون ديگه تنها تنها مياد پايين .
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 تين گفت: اين هم نتيجه زحمات خودتونه، گيتي خانم.مادر لبخند زد .م

 شما لطف دارين

ثريا از ما دعوت كرد براي صرف شام به سالن غذاخوري برويم .شام را صرف كرديم .بعد از شام هم كمي صحبت 

حت است كرديم و ساعت يازده ميهمانها قصد رفتن كردند .از چشمهاي الناز ميخواندم ازاينكه من شب مي مانم نارا

 .بعد از بدرقه ميهمانها به سالن برگشتيم .مادر جون را به اتاقش بردم، داروهايش را دادم و به سالن برگشتم

مهندس روي ميز كيفش را باز كرده بود ومشغول حسابرسي دفترهاي دم دستش بود و مرتب با ماشين حساب كار 

 ميكرد .

 مهندس؟

 شمايين ؟بفرمايين

 ين برم؟ممنون، اجازه مي د

 سرش را به راست و چپ تكان داد و با لبخند گفت:نه! اجازه ندارين .امشب رو بايد بد بگذرونين

 خواهش ميكنم ولي.......

 شما نذر دارين؟

 چطور مگه؟

 كه هي اين راه رو برين و بياين؟

 كاش همه نذرها به اين آسوني بود

 با لحن قشنگي گفت: بمونين گيتي خانم

 مقاومت كنم وگفتم: چشم. مزاحم ميشمنتونستم 

 اختيار دارين ،بفرمايين بشينين

 ممنونم

 امروز فوق العاده شده بودين

 چشمهاي زيبا ، زيبا مي بينن

نه الحق زيبايين.من اصوال موهاي بلند باز دوست ندارم .يعني احساس ميكنم مدام مو مي ريزه، ولي موهاي شما جعد 

 صاف هم بهتون مياد قشنگي داره ، حتي موهاي

 شما لطف دارين

 از هيجان حرارت زيادي روي گونه هايم حس ميكردم

 ثريا؟

 بله آقا

 قبل از اينك بري دو فنجون قهوه براي ما بيار

 چشم

 ميتونم يه سوال ازتون بپرسم؟

 البته
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يسورو نديدين ، پس چرا گفتيد چرا امروز نگفتين من پرستار مادرتونم .از محبتتون شرمنده شدم در ضمن شما كه گ

 ديدين ؟

وقتي روانشناسيد، چرا بايد بگم پرستاريد . وقتي با هم دوستيم .چرا بايد بگم غريبه اين ووقتي گيسو خانم درست 

 مثل شما هستن ، چرا بايد بگم ايشون رو نديدم .شما رو كه ديدم ، انگار ايشون رو ديدم

 ممنون

 نوادگي ماهستين ، نمي شد بگم گيسو خانم رو نمي شناسم ، درسته؟وقتي گفتم شما دوست جديد خو

 آه،بله

از اينكه الميرا بي پروا صحبت ميكرد معذرت ميخوام .اون همينطوره ولي الناز با اون فرق داره .بنظرتون اينطور 

 نبود؟

 راست بگم يا رودربايستي كنم؟

 معلومه ، راست بگيد .

 خانمه ودرست مثل ايشونه، ولي سياستمدارخب الناز هم خواهر الميرا 

 جدي؟

 بگذريم ،ميترسم سوء تفاهم بشه و فكر كنيد غرضي دارم

 نه،چنين فكري نميكنم شما كه وقتش رو ندارين

كمي بهش خيره شدم و لبخند زدم .خب راستش نگاه هردو يكي بود. بنظر من الميرا زبون النازه، ولي بعدها زبون 

 ه .الناز هم باز ميش

 بلند زد زير خنده وگفت: بعدها يعني كي؟

 ثريا با سيني قهوه وارد شد و به ما تعارف كرد .

 برو بگير بخواب ثريا.خسته شدي .من فنجونها رو تو آشپزخونه مي ذارم

 چشم آقا،ممنون. شب بخير!

 خب، ادامه بدين

 بگذريم مهندس

 شورت كنمنه، خواهش ميكنم .اصال ميخوام با يه روانشناس م

 پس شما هم دوستش دارين؟

 اينطور فكر مي كني؟

 البته

 خب، بعدا يعني كي؟

 اي بابا ول كن نيست.

وقتي شما رو تصاحب كرد .فعال پشت يك چهره زيبا و دوست داشتني پنهون شده تا بعد چهره واقعي خودشو نشان 

 بده .البته اين نظر منه . شايد اشتباه مي كنم

 باه كرده باشيناميدوارم اشت

 شما به صحبتهاي من توجه نكنين ، من فقط نظرم رو گفتم .انشاءا... خوشبخت مي شين .
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 ممنون

حال خودم را نمي فهميدم .داشتم از حسادت مي تركيدم .البته نظري كه دادم از روي حسادت نبود. واقعيت را گفتم 

 .ولي خدايا غصه هايم كم بود كه اين هم اضافه شد؟

ان قهوه را برداشتم وكمي نوشيدم .او هم همين كار را كرد .به دفتر دستكش اشاره كردم و گفتم : كمكي از فنج

 دست من برمياد؟

 اگر حسابداري هم بلد باشين چرا كه نه؟

خب، راستش پدرم هميشه حساب كتابهاي آخر سالش رو به من و گيسو مي داد تا براش انجام بديم، از خودش ياد 

 گرفتيم

 چه خوب! خوش بحال چنين پدري با چنين فرزنداني! خدا رحمتشون كنه

 يه كه از هر كاري سررشته داشته باشه.ممنون .پدرم و مادرم هميشه متعقد بودن زن مدير كسي

 چه پدر فهيمي!راستش حساب كتابا باهم نميخونه .هر كاري ميكنم نودهزار تومان كسر ميارم

 نود هزار تومان؟

 بله

 خواين كمكتون كنم؟ مي

 زحمتي براتون نيست؟

 ابدا.آخرين قلپ فنجانم را سر كشيدم و بلند شدم روي مبل كنار متين نشستم وكمي مبل را جلوي ميز كشيدم

 مي خواين شما ارقام رو بخونين ، من حساب كنم

 موافقم

 و شروع كرد .من هم تند تند به ماشين حساب وارد كردم

 مان كم مياد .ميتونم نگاهي به دفترتون بندازم؟درسته صد هزار تو

 بله بفرمايين

 دفتر ساليانه رو هم مي دين؟

 بله، اين هم دفتر ساليانه اين شش ماه اول . اين هم شش ماه دوم

نگاهي به دفاتر كردم و چند سوال كردم. احساس ميكردم منصور رفتار مرا زير نظر دارد وهرازگاهي به چهره ام 

شود .معذب شدم و با لبخند گفتم: ميشه خواهش كنم شما يه جوري خودتون رو مشغول كنين؟ وقتي باال دقيق مي

 سرم هستين نميتونم كار كنم.

 منصور لبخندي زد و گفت:حق با شماست من كتاب ميخونم، شما حساب كنيد ومارو از اين گرفتاري نجات بدين

 انشاءا....

وي ويترين برداشت ، روي مبلي دورتر نشست ، عينكش را به چشمش زد و متين بلند شد رفت، كتابش رااز ر

 مشغول مطالعه شد .

ارقام را با دفتر اصلي مقايسه كردم .حساب كتاب كردم .باز هم كم بود. شش ماه اول را كه كنترل كردم ، درست 

نداشن .بهمن ماه را كه كنترل  بود. پس هرچه بود در حسابهاي شش ماه دوم بود .مهر ، آبان ،آذر و دي هم مشكلي

كردم ، متوجه شدم در دفتر اصلي يكصد هزار تومان هست و دفتر فرعي ده هزار تومان زده شده بود. خوشحال 
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شدم و نفس عميقي كشيدم .نگاهي به مهندس كردم واز خجالت مردم . در مبل فرو رفته بود و سرش را تكيه داد 

روي كتاب گذاشته بود و با لبخند به من نگاه ميكرد .انگار داشت از تماشاي من  بود ، كتاب را بسته بود و عينكش را

 لذت ميبرد .خيلي خونسرد گفت: به كجا رسيدين خانم؟

 شما هميشه اينطوري مطالعه مي كنين مهندس؟

 خنديد وگفت: خب ، گاهي حواسي براي مطالعه نمي مونه

 آه پس داشتين منو مطالعه مي كردين!

 يقخيلي دق

 س؟چند دقيقه

 دقيقه 12

 چطور بودم؟ ارزش مطالعه داشتم؟

 اوه عالي، در ضمن اگه حسابدار مي شدين حسابدار موفقي بودين

 فكر نمي كنم ، چون نتونستم مشكلتون رو حل كنم

 مهم نيست، همينكه زحمت كشيدين يه دنيا مي ارزه.ولي گمان ميكنم به نتيجه رسيدين

 چطور

 باتون واون نفسي كه بيرون دادين فهميدماز لبخند زي

 آدم باهوشي هستين

 نه به اندازه شما

 ممنون.حاال بفرمايين براتون توضيح بدم

 از خدا خواسته بلند شد آمد كنارم نشست

 ببينيد مهندس نقطه كور كه ميگن اينه. وبه صفر اضافه اشاره كردم.

 هايم را تكاندم وگفتم:همين، اين هم از توضيح بندهبا لبخند به من نگاه كرد.هر دو خنديديم .دست

 اشتباه نميكردم .لبخند ونگاهش عاشقانه بود . از آن فاصله نزديك به راحتي ميشد فهميد

 اين حسابدار كم حواس رو بايد اخراج كنم و شما رو به جانيش بنشونم

 پس مادرجون چي؟

 ا هم اينجا هستين ديگهمادر ديگه نياز به پرستار نداره.تازه بعدازظهره

 از لطفتون ممنونم.ولي من جام خوبه

 گفتين گيسو خانم هم حسابداري بلدن؟ پس ايشون رو مي بريم

 گويا فقط سه هفته وقت دارم

 اگه در پرستاري موفق نشدين تو شركت استخدامتون مي كنم

 م نيفته بهترهاگه موفق نشم براي هميشه باهاتون خداحافظي ميكنم مهندس.چشممون به ه

 مگه جنايت كردين خانم؟

 مگه پرستارهاي قبلي رو مي بينين؟

 خب شما با بقيه فرق مي كنين
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 خوشحال شدم ، بلكه ميخواهد

 چطور؟

 خب، باعرضه ترين،مهربون ترين، مسئول ترين.

 خدا ذليلت نكنه مرد؟ دلم رو شكستي .عشق الناز اللت كرده؟

 امشب كه افتخار مي دين؟

 نگ پريد، ياد حرف گيسو افتادم .گفتم: در چه موردر

 اينكه بمونيد

 قلبم ريخت ، مردحسابي اين چه طرز سوال كردن است؟

 بله گفتم كه امشب مزاحمتون هستم

 مراحميد

 با اجازه، من مي رم بخوابم

 شما كه غروب يه ساعت ونيم خوابيدين .باز هم خوابتون مياد؟ تازه صحبتهامون داغ شده

 ميترسم از داغي جوش بياد و سر بره

 با لبخند پرسيد: چرا؟

 شب بخير

 نمي گيد چرا؟

 همينطوري گفتم .شب بخير

 شبتون بخير وبابت كمكتون ممنون. باعث شدين امشب راحت بخوابم

 خواهش ميكنم .

خواب بود. به اتاق خودم بسمت پله ها رفتم.احساس كردم كه با نگاهش بدرقه ام ميكند. سري به اتاق مادر زدم 

رفتم و در را قفل كردم و روي تخت نشستم و اين وقايع را به دفتر خاطراتم اضافه كردم .واقعا دوستش دارم .در 

كنار او بودن برام لذتبخشه ،آرام بخشه.لباسهايي كه ميپوشه منو ديوونه ميكنه .ادوكلني كه ميزنه روحم رو به بهشت 

يه كه راه رفتن ، صحبت كردن ، غذا خوردن بخرج مي ده دلم رو ميلرزونه . درست همونيميبره .اون متانتي كه در 

 در روياهام ميخواستم

نمي دانم چقدر غرق فكر بودم كه صداي موسيقي روح نوازي را شنيدم . صداي آرشه اي روي سيمهاي ويولن . آه 

 ا دوست دارم با آهنگ زمزمه كردمخدايا چقدر ماهرانه مينوازد! آهنگ الهه ناز! چقدر اين آهنگ ر

 برم ز برود           جانگداز غم كين               بساز من دل با                 باز اي الهه ناز

خدا رحمت كند استاد بنان را، چه يادگاري از خودش گذاشت . ربدوشامبر سفيدي پوشيدم و از پله ها پايين رفتم 

قط ديوار كوبها روشن بود. جلو رفتم و سرم را از ميان در سالن داخل كردم .اين .چراغهاي سالن خاموش بود، ف

منصور بود كه آنطور زيبا ، گردن كشيده بود و ويولن را زير چانه اش گذاشته بود و به آرشه حركتهاي زيبا مي داد 

آخه تو چكار كردي كه توجه .چنان در خود فرو رفته بود و مينواخت كه تحسين بر انگيز بود. خوش بحالت الناز ! 

 منصور رو بخودت جلب كردي؟ تو چشمات كه جز شرارت و قساوت نديدم ، حيف اين مرد كه اسير تو بشه!
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آخرهاي آهنگ بود كه تصميم گرفتم از آنجا دور بشوم. درست نبود مرا ببيند. نياز به هواي آزاد داشتم ، بلكه بتواند 

ام در ورودي را باز كردم و به باغ رفتم . خوشبختانه دو سه تا از چراغهاي باغ آتش اين عشق را كمي آرام كند . آر

روشن بود. روي صندلي نشستم .نسيم سردي كه به صورتم خورد حالم را جا آورد .آهنگ ديگري را شروع كرد كه 

كند ، بلند شدم، آهسته اشكهايم سرازير شد .بياد بدبختيهايم افتادم .ديگر صدايي نمي آمد .از ترسم كه در را قفل ن

وارد ساختمان شدم .سكوت كنجكاوي ام را برانگيخت .باز بطرف سالن رفتم ، ولي خبري نبود .حدس زدم رفته 

خوابيده .تا خواستم برگردم كسي جلوي دهانم را گرفت .داشتم زهره ترك ميشدم .نفسم بند آمده بود. انگشتش را 

 بعد دستش را برداشت .دستم را روي قلبم گذاشتم جلوي بيني اش گذاشت يعني كه آرام باشم.

 معذرت ميخوام ترسيدين؟

 كم نه

گفتم منو بي هوا ببينين جيغ مي كشين . اين بود كه جسارت كردم جلوي دهنتون رو گرفتم .ببخشيد .خب اينجا 

 چيكار ميكردين؟

 فضولي

 در چه مورد؟

 ببينم كيه كه انقدر زيبا ميزنه

 ست ذوق هنريه .معلومه به موسيقي عالقه دارينخب اين فضولي ني

 خب بله

 آهنگي كه مي نواختم خيلي غم انگيز بود؟

 نه خيلي، اما فوق العاده با احساس مي نوازين

 شما لطف دارين خانم رادمنش

 از نگاه عجيبي كه به من كرد مجبور شدم بپرسم: مشكلي پيش آمده

 فتين؟ و به اشكهايم اشاره كردميخوام بدونم چرا جوش آوردين و سر ر

 آه،گفتم بي بخاره ، مثل يخ مي مونه، گيسو باور نكرد . به همون علت كه شما مي نواختين

 راستي؟!شما كه گفتين وقتش رو ندارين

 لبخند زدم .پس او علشق بود نه بدبخت

 غصه هاي دلم با سوزآهنگ شما آب شد.

 به من نمي گين چه غصه هايي تو دلتونه؟

 نه

 چرا؟

 هنوز فاصله هاي زيادي بين ماست

 فرض كنين ميخوام اين فاصله ها رو بردارم

 يعني ميخواين بمونم؟ حتي اگه مادرتون صحبت نكن؟

 من سرحرفم هستم .شما فقط دو هفته وقت دارين
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من اومدم اينجا كه پس درددلها باشه وقتي موندگار شدم . تازه، شنيدن غمهاي من چه سودي براتون داره مهندس؟ 

 غمها رو از رو دلتون بردارم نه اينكه اضافه كنم

 خب شايد اگه غصه هاي شما بيشتر باشه بفهمم دردمندتر از من هم هست و تسكين پيدا كنم

وجود اون كسي كه براش الهه ناز رو مي زدين مرحم تمام زخمهاي شماست مهندس، نه شنيدن درددل من ، ميگن 

 دردهاست و براي شما يعني الناز خانم عشق تسكين تمام

 نگاه عميقي به من كرد .تك تك اجزاي صورتم را بررسي كرد و گفت : آره دارم اين رو حس ميكنم

 خب اجازه مي دين؟

 ميخواين برين؟

 بله

 بياين داخل بشينيم

 ديروقته،درست نيست .مگه شما صبح نمي خواين برين شركت؟ ساعت دو نيمه شبه

 كم خواب شدم .از غلت زدن تو رختخواب اعصابم خرد ميشه.ميام پايين هنرنمايي ميكنم مدتيه

 عالي بود .احسنت .هركس بتونه اشكهاي منو دربياره خيلي هنرمنده .

 خنده قشنگي كرد وگفت: كسي كه اشكهاي شما رو در بياره بايد دار زده بشه

را در حاليكه آويزان بود ديدم . لبخند تلخي زدم وگفتم : شب اسم دار اعصابم را متشنج كرد . يك لحظه برادرم 

 بخير

 شب خوش

اصال نفهميدم چطور سي تا پله را نميدايره زدم آمدم باال، انگار خواب ديدم .خدايا تا تو اين خانه ديوانه زنجيري 

 نشده ام به دادم برس. رحم كن، من جرئت اينكه خودم را از بارفيكس آويزان كنم ندارم

صبح روز بعد به اتفاق مادر براي صرف صبحانه سر ميز رفتيم .مهندس سر ميز بود .خيلي عادي برخورد كرد. اصال 

انگار نه انگار كه ديشب فقط يك وجب با من فاصله داشت .صبحانه اش را خورد ، خداحافظي كرد و رفت . آن روز 

 براي نصب پرده آمدند .پرده ها بسيار زيبا شده بود .

*************************** 

به همين ترتيب سه هفته از ورود من به اين منزل گذشت. لرزش دستهاي مادر كم شده، روحيه اش بهتر است ، 

خودش مي آيد پايين ، مي رود باال .انگار فقط يك مونس ميخواست .با هم بيرون مي رويم ، پارك و سينما مي رويم 

خوردن را به او نمي دهد .يكبار هم با مهندس به رستوران رفتيم .يكي دوتا  گردش وتفريح فرصت فكر كردن وغصه

از آشنايان آنها به ديدن آنها آمدند. از جكله دختردايي خانم متين بنام مينو خانم كه دختر دلنشيني بنام نگين دارد 

صل بهار .انگار با تغيير سال، كه تقريبا همسن و سال من است .يك هفته به تعيين سرنوشت من باقي است و البته به ف

سرنوشت من هم عوض ميشود. دوباره بايد دنبال كار بگردم .اين از همه بدتر است . خانه تكاني و تكاپوي مخصوص 

سال نو فضاي ديگري ايجاد كرده . چقدر من روزهاي آخر اسفند را دوست دارم . هر روز به انتظار مهندس صبح را 

نس بد من بخاطر مشغله هاي مخصوص آخر سال ديرتر بخانه مي آيد .بنظرم خودش هم ظهر ميكنم .او هم كه از شا

زياد از اين وضعيت راضي نيست چون مرتب غر ميزند وميگويد : ديگه حوصله كار كردن ندارم. ديگه نمي كشم 

 .بايد شركت را بسپارم دست فرهان و بشينم خونه .
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 صداي پي در پي زنگ تلفن گوشي را برداشتميك روز ظهر ، حدود ساعت سه بعدازظهر ، با 

 بله!

 سالم گيتي خانم

 سالم خانم

 بجا نياوردين؟

 نخير

 من الناز هستم

 آه، حالتون چطوره الناز خانم؟ ببخشيد بجا نياوردم

 خوبم

 خونواده خوبن؟

 الحمدالـله ، منصورخان نيستن؟

 نخير، هنوز نيومدن

 ما تو راهن.بهشون بگيد من تماس گرفتم .منتظر تلفنشون هستمبا شركت تماس گرفتم نبودن. حت

 بله،حتما

 خدانگهدار

 خدانگهدار

از بخت بد كامال فراموش كردم به مهندس بگويم كه با الناز تماس بگيرد. طرفهاي ساعت هشت شب در اتاق مادر 

ته گفت: خانم امروز كسي با من كار بودم كه دو ضربه به در اتاق خورد و در به تندي باز شد . مهندس بر افروخ

 نداشت؟

 الناز خانم تماس گرفتن . ببخشيد، فراموش كردم 4امروز؟ امروز ؟آه، چرا ساعت 

 فراموش كردين يا مخصوصا نگفتين؟

 با تعجب بلند شدم ايستادم .منظورتون چيه؟

 خودتون رو به اون راه نزنين خانم . من خودم استاد اين كارهام

 ميشدم؟ توبيخ نداشته قصد براي  يت نگاهم را به زمين دوختم . احساس ميكردم مادر متعجب شده چرا بايداز عصبان

 بغضم. بودم كرده فراموش واقعا ولي ، دارم دوستش ، آره خب. ميكنم حسودي الناز به و دارم دوستش كرده فكر

صدايي بلندتر از حد معمول گفت: پس چرا  با. داد نمي ريختن اشك اجازه من به غرورم ولي ، بود شكستن حال در

 ساكن شدين؟

 مدر برابر رفتار شما بهت زده

 لطف كنيد يا گوش را بر ندارين يا وقتي بر مي دارين احساستون رو كنار بذارين .شايد مردم كار واجبي داشته باشن

اتاق خارج شدم و به اتاق خودم رفتم . دستم را از فرط عصبانيت مشت كردم و به خانم متين گفتم: ببخشيد مادر و از 

روي تخت افتادم و بغضم را شكستم و هر چي بد و بيراه بود نثارش كردم .جدا كه فقط اليق الناز بود و بس.مرتيكه 

 بي صفت عاشق
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نمي دانم چقدر گذشت كه دستي را روي شانه هايم احساس كردم .هراسان رو برگرداندم. مادر بود، كنارم نشست و 

 هايم را پاك كرد .اشك

 اين اشكها را جلو كسي بريز كه طاقت ديدنش رو داشته باشه دخترم ، من ندارم

 چه صداي قشنگي! چه مالحت كالمي! چقدر زيبا حرف ميزنه! خدايا چه مي بينم؟ چه مي شنوم؟

 ه.در آغوشش افتادم و گفتم : خداي من شكرت! چقدر زيبا حرف مي زنين مادر جون .باورم نمي ش

 مادر موهايم را نوازش كرد وگفت: باور كن عزيزم .دارم حرف ميزنم.

 خيلي خوشحالم! خيلي!

 ممنونم

 خودتون ديدين چي به من گفت . قسم ميخورم فراموش كرده بودم .منظوري نداشتم .

 مي دونم. منصور هم اهل اين حرفها نيست .خودم تعجب كردم .نمي دونم چرا اينكار رو كرده

 نداره، عوضش باعث شد صداي قشنگ شما رو بشنوم . همينكه به آرزوم رسيدم همه چيز رو فراموش كردم عيب

 ممنونم عزيزم

 چرا سكوت مي كردين مادرجون؟

 خب، آدم تا شنونده نداشته باشه براي چي بايد حرف بزنه؟

 ولي من كه بودم

 ميترسيدم به منصور بگي، ولي امروز ديگه طاقتم تموم شد

 يعني بازهم نمي خواين اون بفهمه

 نه

 چرا؟ اون آرزو داره با شما حرف بزنه وجواب بگيره

 بايد تنبيه بشه

 تنبيه بشه؟ چرا؟

 يه روز بهم گفت قرتي بازي وحرافي من باعث مرگ پدر وخواهرش شده ، منم، هم خودم رو تنبيه كردم هم اونو

 پس با بقيه چرا حرف نزدين؟

 كنن با منصور قهرم .ولي خدا تو دختر مهربون و پاك رو برام فرستاد نميخواستم فكر

 باور كنيد از لحظه اي كه ديدمتون مهرتون به دلم نشست .خيلي دوستتون دارم

 من هم همينطور عزيز دلم . قول بده به منصور نگي

 اگه ميخواستم اينجا بمونم اين قول رو نمي دادم . ولي حاال مي دم.

 ي بري؟مگه ميخوا

بله مادر، بهتره برم .اجازه بدين غرورم رو حفظ كنم .شما هم كه الحمدالـله ديگه نياز به من ندارين .مي دونم كه دلم 

 براتون خيلي تنگ ميشه .صبحها ميام بهتون سر ميزنم

 من به تو نياز دارم. نذار پشيمون بشم كه چرا حرف زدم

 رفتم .ديگه نميتونم اينجا بمونمنه، من قبل از صحبت شما اين تصميم رو گ

 ميخواي از دوريت دق كنم و دوباره عصبي بشم ؟
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 خدا نكنه

 پس بمون

 م نكنين .االن نرم چند روز ديگه مهندس عذرم رو ميخواد .چون شما كه نمي خواين باز هم حرف بزنينشرمنده

 اون چنين كار نمي كنه

 سم . اينكه ديگه پيش بيني شدهچيزي رو كه اصال فكرشو نميكردم ، امشب ديد

 خانم متين بلند شد وگفت: تو هيچ جا نمي ري ، چون من نمي ذارم و بطرف در رفت

 اگه نديدمتون خدانگهدار مادر

 صبح بايد بياي وگرنه از دستت ناراحت مي شم .و رفت

م را جمع كردم .ساكم را برداشتم بلند شدم و از اتاق بيرون رفتم .دست و صورتم را شستم و به اتاق برگشتم وسايل

و پايين رفتم . خير سرش نشسته بود حساب كتاب ميكرد )) ايشاءا... مرده شور ببردت! ايشاءا.... كارخونه ات رو 

سيل ببره . هم آغوش الناز ديوونه بشي كه زجرت بده ، انقدر كه هرروز آروزي منو......(( به ثريا برخوردم .اِ خانم 

 داشتم مي اومدم صداتون كنم براي شامتشريف آوردين؟ 

 با زاويه ديدم متوجه شدم سرش را باال كرد و به ما خيره شد

 ممنونم ثريا خانم. من دارم مي رم. اگه بدي ديدين حالل كنين

 كجا دارين مي رين؟

 خونه خودم. درجوارتون خوش گذشت .از قول من از بقيه خداحافظي كنين

 ريا گفت: آخه براي چي دارين مي رين؟ ما همه بشما عادت كرديم گيتي خانمبلند شد بطرف ما آمد .ث

 آدمها بايد تو اين دنيا به هيچ چيز عادت نكنن .منم بشما عادت كردم ، ولي مجبورم ثريا خانم

 در سه قدمي ما ايستاد و با خونسردي گفت: كجا خانم رادمنش؟

 ه نان و نمكش را خورده بودم .گفتم: اونجا كه دل خوشهدلم نميخواست حتي جوابش را بدهم، ولي باالخر

 صبح كه تشريف ميارين؟

 نخير

 از دست من ناراحت شدين؟

 بله،ولي زود فراموش ميكنم .اين مرام بعضي از پولدارها و به اصطالح متشخص هاست .

 طعنه مي زنين؟

 حرف دلم رو ميزنم

 ا زديندستهايش را در جيبش كرد وگفت: پس باالخره ج

 حاال ميفههم كه نه تقصير پرستارها بوده ، نه تقصير مادر

 اگه شما برين من جواب مادر رو نميتونم بدم.

 ايشون كه از شما سوالي نمي كنن .تازه بهتر بود قبال به اين مسئله فكر ميكردين

 خانم عزيز ، خب شما چرا فراموش كردين بگين؟

 به همون علتشما كه قضاوت فرمودين .فكر كنين 

 خب، شايد من زود قضاوت كردم .معذرت ميخوام
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گاهي اوقات عذرخواهي غرور آدمها رو برنميگردونه مهندس متين .با اجازه تون مي رم . براي همه چيز ممنون .ثريا 

 خانم خداحافظ

 صبر كنين!

 ثريا گفت: گيتي خانم، آقا كه معذرت خواهي كردن .حتما براشون عزيز ومحترميد

 يه .تازه امروز نرم فردا بيرونم ميكنهعزيز ومحترم؟ عزيز ومحترم نه ثريا خانم .عزيز ومحترم كس ديگه اي

متين چنگي به موهايش زد وگفت: حاال تا اون موقع .فعال كه مادر به شما عادت كرده،از كارتون راضي ام ، حرف زدن 

 اتون رو قبول نكنممادر اهميتي نداره. فقط تصميم داشتم ديگه خرج تراشيه

 اونها خرج تراشي نيست، فراهم كردن زمينه آرامش و رفاهه

 حاال هرچي كه شما اسمش رو مي ذارين، ديدين كه موثر نبود.

 بود. خيلي معذرت ميخوام كه اين رو ميگم ، ولي ديدن نتايج كار من چشم بصيرت ميخواد

 مادر فقط كمي اجتماعي تر شده، همين

 ت؟ مگه من چند وقته كه اينجا هستم ؟هنوز يه ماه نشدهاين كافي نيس

 من دوست دارم مادر رو مثل سابق ببينم .شاد و پرانرژي و پرحرف

 مگه از پرستارهاي قبلي چنين انتظاري داشتين كه از من دارين؟

 خب شما روانشناسي و مرتب خرج مي تراشين كه بلكه مادر روحيه اش عوض شه.

 روز پول تو جيبي شما خرج تراشيدم . اون رو هم حاضرم تقديم كنممن به اندازه يه 

 منظورم اين نبود

 كمي فكر كنين چيكار كردين كه مادرتون باهاتون يه كلمه حرف نمي زنه

 من؟

 بله،شما

 اينم از نگاهش فهميدين؟

 سكوت كردم

 با شما چرا حرف نمي زنه ؟ شما كه درياي محبت و احساسيد .

 كردم .نه، قول دادم. بايد جلوي دهانم را بگيرم باز سكوت

 چرا سكوت كردين ؟حرف منطقي جواب نداره،آره؟

 راهم را كشيدم بروم

 خانم عزيز ، من عذرخواهي كردم، چقدر كينه اي هستين!

 متاسفم .اينجا ديگه جاي من نيست .خداحافظ!

 اقال صبر كنين حقوقتون رو براتون بيارم

 ممن حقوق نميخوا

 من دوست ندارم منتي رو سرم باشه

 منتي نيست .من حقوقم رو يه ساعت پيش گرفتم

 با تعجب نگاهم كرد .
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 چيزي كه من گرفتم مادي نبود

 آه! همون نگاه مادرانه!

 سري به افسوس تكان دادم و خودم را به در رساندم

 صبر كن گيتي جان

با دهان نيمه باز به خانم متين چشم دوخته بوديم كه از پله ها  بر جا ميخكوب شدم .بطرف پله ها برگشتم . همه

پايين مي آمد و با غضب به منصور نگاه ميكرد. رو به روي منصور قرار گرفت و گفت: تو هيچكس رو براي خودت 

 نگه نمي داري، البته برخالف خواسته قلبي ات

 بعد جلو آمد وگفت: مگه قرار نشدنري عزيزم

 رم مادرجون. بهتون سر ميزنم .قهر كه نكردم .مي رم كه مهندس و الناز خانم راحت باشنگفتم كه بايد ب

 اگه بري يك لحظه اينجا نمي مونم به روح محسن و مليحه قسم، مي رم ساختمون پشتي

 منصور و ثريا خانم به من نگاه ميكردند

هستي و منم دوست دارم كه بموني .چيه  تو مگه بخاطر منصور اومدي كه بخاطر منصور بري. تو براي من اينجا

 خشكت زده منصور؟

والـله منم دوست دارم گيتي خانم بمونن مامان جان.چند بار عذرخواهي كردم.بازم ميگم .گيتي خانم، معذرت 

 ميخوام.دلتون مياد كه مامان منو ترك كنين؟...... ثريا ساك و كيف گيتي رو بگير ببر باال

 ين چقدر خوشحالم كه شما رو در حال صحبت مي بينم ، خانم جون!چشم،الهي شكر! نمي دون

 ممنونم ثريا

 ثريا كيف و ساك را از من گرفت.

 مامان جان شما از كي صحبت مي كنين؟باورم نميشه.

 از وقتي اشك عزيز دل منو در آوردي

 من حاضرم دارم بزنين گيتي خانم .سرحرفم هستم

 لبخند تلخي زدم

 فتين مادر باهاتون صحبت كرده؟ فقط در برابر سواالت من سكوت كردينچرا به من نگ

 براي اينكه من ازش خواستم

متين مادرش را در آغوش كشيد وگفت: نمي دونم بخندم يا گريه كنم .الهي شكر .خيلي خوشحالم . و مادرش را 

 بوسيد .

 يم عزيزمخانم متين دست دور شانه هاي من انداخت وگفت: بيا بريم شام بخور

 چند قدم كه رفتيم منصور گفت: گيتي خانم؟

 بله؟

 منو بخشيدين؟

 مهم نيست

 بخاطر همه محبتهاتون ممنونم . شما لطف بزرگي كردين

 م رو انجام دادممن فقط وظيفه
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 من رو به محفل گرمتون دعوت نمي كنين؟ منم گرسنمه.

 ناز خانم .اونجا گرمتره . گرسنگيت رو هم برطرف ميكنهمن و مادر لبخند زديم . مادر گفت: تو برو محفل ال

 انگار يخ روي دلم گذاشتند .خيلي دلم خنك شد كه حرف دل مرا زد

 منصور با لبخند گفت: الناز كيه ديگه. حاال ما يه غلطي كرديم .البته ببخشيد

 پس اگه غلط كردي بيا بشين پسرم

 دور ميز نشستيم

 ن منو فريب بدين؟خب از كي دست يه يكي كردي

 از وقتي گيتي جون حقوق گرفت

 زديم زير خنده

 پس حقوقتون رو گرفتين. خرو شكر

مادر دست دور گردنم انداخت وگفت: تا آخر عمر هم نمي تونيم حقي رو كه به گردن ما داره ادا كنيم .اين دختر 

 جواهره

 تازه فهميدين مامان جان؟

 ن .خيلي دل نازكين .ماهم كه نازكشي بلند نيستيم متاسفانهفكر نميكردم انقدر كينه اي باشي

 تو برو ناز الناز رو بكش .همون به درد تو ميخوره

 اي به چشم.

اين حرفش آتش به جانم زد .حسادت دامن به قتل من بسته بود. معلوم نبود چه مرگش بود .با دست پيش مي 

 كشيد ، با پا پس ميزد

رد شد و آنرا سر ميز گذاشت و رفت . منصور براي ما جوجه كباب گذاشت و گفت: يه ثريا با ظرف جوجه كباب وا

 چيزي بگم باور مي كنيد؟ سكوت كرديم

 وقتي احساس كردم گيتي خانم داره ميره زانوهام سست شد. بخدا قسم

 چرا منصور؟ باز مادر بود كه حرف دل مرا ميپرسيد

 ره ميشه .تازه قدر كلمه به كلمه حرفهاتون رو مي دونمواي مادر! وقتي مي گيد منصور بند دلم پا

 ممنونم پسرم . جواب منو ندادي صحبت رو عوض نكن

 خب جواب شما رو نمي تونستم بدم

 من كه باهات حرف نمي زدم . پس دروغ نگو . آخ كه سرتاپات رو جواهر بگيرن مادر!

 ايشون كمك بگيرم خب، شايد بخاطر اينكه اگه حساب كتابام با هم نخوند از

 و ديگه ؟

 حوصله دوباره پرستار پيدا كردن نداشتم

 و ديگه؟

 اِ مامان بس كنيد ديگه، حاال ما يه بار در زندگي به يه حقيقت اعتراف كرديم . پشيمونم نكنين.

 حرف دلت رو بزن منصورخان

 همين ديگه! دليلي وجود نداره
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 اس كور! اين همه زيبايي ومحبت چشمت رو نگرفتهآخ كه خير از جوونيت نبيني!پسره بي احس

 با اينحال گفتم: در هر صورت ممنون مهندس

 امشب ميخوام به افتخار باز شدن نطق مادر براتون ويولن بزنم .

شام را صرف كرديم و به سالن نشيمن رفتيم .ويولنش را برداشت و شروع به نواختن كرد .آهنگ شاد زيبايي زد 

صور را در آنحال ديدكه با چه شور و عشقي ويولن مي نوازد، در گوش من گفت: قربون قد وباالش برم .وقتي مادر من

 الهي، ولي بهش نگي ها

 خنديدم وگفتم: اگه منم بهش نگم، خودتون مي گيد

 اگه تو بخواي بري، خب آره.البته برعكسش رو، چون تو رو از من جدا كرده

 سباندم و ابراز عالقه كردم.مرا بخودش فشردخنديديم .سرا را به شانه مادر چ

 منصور آهنگ را تمام كرد وگفت: ديگه داره حسوديم مي شه ها، وويولن را روي ميز گذاشت

برايش دست زديم و تشكر كرديم .ثريا با سيني چاي وارد شد .من برنداشتم .وقتي رفت بلند شدم و گفتم : با اجازه 

 من مي رم

 ي خانم ؟چرا به اين زودي گيت

 نميخوام شما رو عصباني كنم و حسادتتون طغيان كنه

 خانم من شوخي كردم، هرچه مادر عاشق شما ميشه.منم عاشقتر ميشم وخوشحال تر

 منظورت چيه منصور؟

 منصور با انگشت پيشاني اش را خاراند و گفت: والـله ، خودمم نفهميدم چي گفتم

 همه زديم زير خنده.

 شدن مادرجون، آرزوشون بود كه باهاشون حرف بزنينمهندس ذوق زده 

 ميخواي بري خونه عزيزم؟

 بله

 شب همين جا بمون ديگه

 نه ممنون. گيسو منتظره

 بهشون زنگ بزنين ، اطالع بدين گيتي خانم

 نه، حالم خوش نيست بايد حتما برم ، ببخشيد

 صبح كه ميايين؟

 انشاءا....

 ها!اگه نيايين ميام دنبالتون 

بخانه كه آمدم هنوز از رفتار منصور گيج بودم .گيسو علتهاي مختلفي را براي رفتار منصور مطرح كرد، ولي بنظر من 

 كه او فقط عاشق الناز بود .

***************************** 

ار سالمتي منصور براي شب سال نو ميهماني بزرگي ترتيب داده و همه در تدارك جشن هستند .اين جشن به افتخ

خانم متين برگزار ميشود . خانم متين به خياطش سفارش داد لباس زيبايي براي من بدوزد كه از بهترين جنس لمه 
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به رنگ نقره اي است و در نور تاللويي خاص دارد . لباسم مدل ماهي است ، زانو به پايين كلوش ميشود با آستينهاي 

ود . خياط به خواست من شالي از همان جنس براي روي شانه ام دوخت . كوتاه و يقه دلبري كه تا سر شانه ام باز ب

كفش نقره اي هم دارم كه مناسب اين لباس است لباس خيلي زيبا از آب در آمده ولي چه فايده، آنكه دوست دارم 

 تحسينم كند دلش جاي ديگري است .

صداي ويولون متين پايين رفتم و مستقيما به باغ  دو سه شب مانده به ميهماني، بيخوابي به سرم زده بود .نيمه شب با

رفتم و روي صندلي نشستم تا دقيق تر گوش كنم . وقتي احساس ميكردم اين شور و نوا بخاطر الناز است . دلم آتش 

 مي گرفت. از آن بدتر رو به رو شدن با الميرا و الناز در جشن بود . سرم را به صندلي تكيه دادم و به آسمان پرستاره

 چشم دوختم .نسيم خنك به من آرامش مي بخشيد .

 بي خواب شدين گيتي خانم؟

 بطرفش برگشتم و نيم خيز شدم.

 بشينين.راحت باشين خانم

 روي صندلي كنارم نشست و سيگاري روشن كرد

 بله، خوابم نمي برد

 چرا؟

ميشم. آهنگهاي قشنگي مي زنين،  نمي دونم، گاهي اينطوري ميش م .صداي آرشه ويولن شما كه بلند ميشه آروم

 مملو از احساس

 ممنونم

 حيف نيس تو هواي به اين خوبي اون دود سمي رو وارد ريه تون مي كنين، مهندس؟

 صداي ويولن، شما رو آروم ميكنه .دود سيگار منو

 ، چرا نا آرومين؟اصال قابل مقايسه نيستن. تازه شما كه الحمدلـله مشكلتون حل شد. شادي به اين خونه برگشته

سرش را به صندلي تكيه داد. پا روي پا انداخت و در صندلي فرو رفت و به آسمان چشم دوخت وگفت: يه مشكل حل 

 ميشه، يكي ديگه مياد. آدم هيچوقت راحن نيس

 چه مشكلي؟

 .سرش را بطرفم برگرداند وگفت: شما نمي خواين از مشكالتتون برام بگيد؟ حاال كه موندگار شدين

 نكنه مشكلتون مشكل منه؟

لبخند زد وگفت: قول داده بودين برام بگين .من هم قول مي دم يه روزي راز دلم رو بگم . و دوباره به آسمان چشم 

 دوخت و به سيگارش پك زد

 بي مقدمه گفتم : سه سال پيش برادرم خودش رو بخاطر دختري دار زد طاقت ديدن عروسي عشقش رو نداشت .

ش را برگرداند . انگار جرات نداشت شدت غم را در چشمانم نظاره كند . كه فقط به دستهايم چشم دوخت سريع سر

. به آسمان چشم دوختم و ادامه داد: از ميله بارفيكس خودشو حلق آويز كرد و داغش رو به دل من ، گيسو، مادرم و 

يكردن كه چرا با ازدواجش با اون دختر پدرم گذاشت .طوريكه پدرم و مادرم روزي صدبار خودشون رو سرزنش م

يه. الاقل بهتر از اين بود كه صورت كبود و بدن بي خانواده و بي اصل ونسب مخالفت كردن .خب،آره حقيقتي

آويزونش رو ببينن.بعد از اون ، مارم كم كم مريض شد و سكته كرد .بعد هم پدر مريض شد، كم حواس شد، رفقاش 
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ه اون دراندشتي رو از چنگمون در آوردن .ماشين و مغازه برامون موند .ماشين رو سرش كاله گذاشتن و خونه ب

فروختيم و جايي رو رهن كرديم .مغازه رو هم اجاره داديم .خالصه تقدير اينطور خواست كه من وگيسو بمونيم ، با 

مي بينم از گذشته انبوهي مشكل پيش رومون .يعني ميشه آدم در عرض يكسال همه چيزش رو از دست بده؟ وقتي 

فقط گيسو برام مونده ، دلم ميخواد با چنگ و دندون حفظش كنم .ولي با تمام مصيبتها خدا رو فراموش نكردم 

وهميشه ازش كمك خواستم .مصيبتها رو خودمون بسر خودمون مياريم مهندس ، نه خدا. حاال كه فهميدين دردمندتر 

 وبدبخت تر از شما هم هست كمتر غصه بخورين

به او نگاه كردم در صندلي فرو رفته بود و به دقت به حرفهاي من گوش ميكرد .انگار خيلي تحت تاثير قرار گرفته 

بود، چون چهره اش آينه دردهاي خودم بود .سيگارش را در جاسيگاري روي ميز خاموش كرد وگفت: دختر مقاومي 

 در زجر كشيده باشين .هستين گيتي خانم. آدم وقتي شما رو مي بينه فكر نمي كنه انق

مقاومت نكنم چكار كنم؟ يه موقع ها ، وقتي غرق افكار پريشون خودم ميشم توانايي هركاري رو از دست ميدم ، 

مغزم كار نميكنه ، سست و بي اراده مي شم، ولي وقتي يادم مي افته كه گيسو دلش به من خوشه .به خودم نهيب 

 بايد به آينده فكر كرد و زندگي رو ساخت .ميزنم كه بلند شو ، گذشته ها گذشته ، 

 از خدا براي آينده چي مي خواين؟

 اينكه ديگه داغ عزيزي رو نبينم!اينكه اينبار به جاي عزيزانم منو ببره

 عزيزانم؟

 مگه شما به جز مادرتون كسي رو دوست ندارين؟

 چرا يه نفر هست كه خيلي دوستش دارم .

 دارم كه دوستشون داشته باشم خب،منم جز خواهرم كساني رو

 با اينكه شما نپرسيدين ، ولي من ميپرسم و جواب ميخوام . اون كيه؟

 هر موقع شما گفتين من هم ميگم .هرچند مي دونم اوليش الناز خانمه

 به آسمان چشم دوخت و با آهي گفت: الناز؟

حسرت صداش ميكنه و در آسمونها او را مي بينه؟ بند دلم پاره شد .خداي من يعني انقدر دوستش داره كه اينطور با 

كنار ستارگان زيبا كه چشمك مي زنن؟البد فكر ميكنه يكي از اون ستاره ها النازه كه داره بهش چشمك 

 ميزنه،واي،خوش بحالت الناز،چقدر خوشبختي!

 ستجو كنين .حق دارين،واقعا هم ايشون ازنظرظاهرمثل ستاره ميدرخشه.بايد هم او رو بين ستاره ها ج

 چه تشبيه جالبي!اونكه من دوستش دارم واقعا مثل ستاره زيباست و مي درخشه .بقول مادر جواهره

 از فشار دردي كه به قلبم وارد شد چشمهايم را بستم

 منفيه؟ الناز به راجع هنوزنظرتون شما        ·

قصد مشورت دارين .ديگه حوصله اين رو ندارم كه  واقعا شما كردم فكر اوندفعه من. مهندس خدا رو تو كنيد ول    ·

 بخاطر نظرم سركوبم كنين

 داشتم دليل كارم اون براي من تازه. كردم عذرخواهي كه من ، بابا اي        ·

 حد؟ از بيش عشق جز دليلي چه        ·

 نبود اين نه،دليلش        ·
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 بود؟ چي پس        ·

 گذشته بگذريم،ديگه        ·

 انقدر ومادرتون شما. همينطور هم خانم الناز.  ذارم مي احترام مادره و شما عالقه مورد كه كس هر به من مهندس    ·

 كنين مي عوض رو ايشون مطمئنم كه خوبيد

 وخوش نداره خوبي ذات الناز كردين احساس برخورد يه در چرا بدونم ميخوام ولي ، شماست لطف نظر اين        ·

 نيست قلب

 كردين؟ شروع باز        ·

 ميكنم نه،خواهش        ·

 ميكنم؟ حسادت نگيد فردا پس دوباره        ·

 خوبه؟ ، صورتم تو بزنيد گفتم اگه        ·

 حرفيه چه اين        ·

 . منتظرم بگيد        ·

وست داشته باشه. چون شما از د هم رو شما مادر بايد طبعا باشه داشته دوست رو شما كسيكه دونيد مي خب    ·

وجود او هستين .يعني در واقع يك وجودين .ولي الناز خانم در طول مدتيكه مادر بيمار بود و گوشه عزلت رو اختيار 

كرده بود .حتي يكبار حال ايشون رو نپرسيد .حتي اگر شما هم مانع مي شدين الناز بايد از نزديك احوالپرسي ميكرد. 

مهم نيست . حتي وقتي با من تلفني صحبت كرد حال مادر رو نپرسيد .االن كه اين باشه،واي پس حتما مادر براش 

 بحال بعدها

 نداره دوست هم منو الناز كنين مي فكر يعني        ·

 ثروت،موقعيت بخاطر! چي بخاطر دونم نمي ولي داره، دوست رو شما كه دونم مي يعني.دونم نمي رو اين    ·

فه،شخصيت،ذات،نمي دونم كدومش. براي همين تهمت نمي زنم .شايد در برخوردهاي بعد يبه اين اجتماعي،تيپ،قيا

 موضوع پي ببرم .شناخت كامل با يك برخورد ممكن نيست

 باشه دوخته چشم من اموال و مال به بايد چرا.پولداريه و محترم مرد پدرش. خوبه وضعشون اونها ولي        ·

شه. پول با خودش حرص وطمع مياره . مثل اين مي مونه شما يه گنجي داشته باشين بعد يه  نمي دليل اينكه خب    ·

 گنج ديگه پيدا كنين . نمي رين سراغش؟ مي گين من كه يه گنج دارم،ميخوام چكار؟ بذار باشه براي يكي ديگه؟

 نگاهش پر از تحسين بود

 نمي شه اطمينان كردپس به اونهايي كه توانايي مالي كمي دارن كه ديگه اصال 

بله، تو اون قشر هم آدمهاي طماع زيادن.يكيش فائزه دختر مورد عالقه برادرم .ولي يادتون باشه آدمهاي فقير يا با 

قدرت مالي ضعيف ، بيشتر با معنويات بزرگ شدن تا با ماديات. بخاطر همين هم عادت دارن با همه چيز بسازن 

گردن ، تازه وقتي هم به ثروت برسن خيلي زود خودشون رو نشون مي دن . خيلي .اونها عادت دارن دنبال معنويات ب

 زود ميشه فهميد با جنبه اند يا بي جنبه

 شما كه روزي خودتون جزو خونواده هاي مرفه بودين چرا تصورتون از پولدارها اينه ؟
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نه تنها خودش رو نباخت، بلكه هميشه شايد چون مادر داشتم كه از طبقه متوسط بود. وقتي هم با پدرم ازدواج كرد 

دست يه عده رو مي گرفت .هميشه به پدرم مي گفت كه من با همه چيز ميسازم ، مال حروم تو اين خونه نيار .البته 

 پدرم هم مرد معتقدي بود .

 پس چرا با ازدواج برادرتون با اون خونواده فقير مخالفت كرد؟

هميشه از اين هراس داشت كه نكنه دختر به مادرش رفته باشه .هر چي باشه  مادر فائزه زن بدكاره اي بود و مادر

ايمان از دامن مادر به بچه ها منتقل ميشه .راستش از شما چه پنهون،مادر مي ترسيد حتي خود فائزه هم ثمره يه گناه 

ايد اشتباهات مادر براي باشه . با اينحال من خيلي تالش كردم پدر ومادر رو قانع كنم كه هميشه اينطور نيست . ش

اون دختر غعبرت شده باشه.مادر متقاعد شد ولي پدرم نه. تعصبات خاصي داشت. بعد از اينكه فائزه ازدواج كرد و 

برادرم خودكشي كرد ، فهميديم كه حق با پدرم بوده فانزه فقط مال وثروت برادرم رو ميخواست .اون حتي نيومد به 

فوت برادرم ديدمش،با آرايشي غليظ چنان به من فخر مي فروخت و سوار ماشين مدل  ما تسليت بگه .يه هفته بعد از

باالي شوهرش شد كه سوختم .راستش برخالف خواسته قبلي ام نفرينش كردم .من عادت دارم هميشه از اشتباهات 

ون بود كه برادرم رو ديگران بگذرم ، ولي اون اولين كسي بود كه من نفرين كردم و مطمئنم كه روز خوش نمي بينه. ا

عاشق كرد، انقدر به اين در واون در زد ، انقدر پيغام پسغام فرستاد و نامه نگاري كرد كه علي رو ديوونه كرد. برادرم 

 قلبش مثل آينه صاف بود و از محبت مي درخشيد با محبت و عشق جلو رفت و دلسوخته مرد .

خواست متين بيشتر از اين شاهد آنها باشد .بلند شدم و بطرف اشكهايم بدون توقف روي گونه هايم ريخت .دلم نمي

انتهاي باغ رفتم و بغضم را شكستم .دستهايم را روي درخت گذاشتم و پيشاني ام را روي دستهايم و با صداي بلند 

گريستم .دلم براي مادرم،پدرم،برادرم و محبتهايشان تنگ شده بود. حسرت نوازش پدرم را ميخوردم كه دستي 

ي شانه هايم احساس كردم.مرا بطرف خودش برگرداند و در چشمهايم خيره شد .منتظر بودم چيزي بگويد ، ولي رو

 هيچ نگفت . اشكهايم را پاك كردم وگفتم:ببخشيد آقاي مهندس سرتون رو درد آوردم شبتون بخير.

لحظه دستهايش به من آرامش  به اتاقم رفتم وروي تخت افتادم وزار زدم و به دستهاي گرمش انديشيدم .آري، آن

بخشيد .او بهترين كسي بود كه بعد از عزيزان از دست رفته ام ميتوانست تكيه گاهم باشد .آغوش گرم او بود كه 

ميتوانست پناهگاه من از بدبختيها و در بدريهايم باشد. ولي صدافسوس او هيچ كالم تسلي بخشي براي من نداشت 

كرده بود كه حتي از دلداري من هم عاجز بود....باز،آهنگ الهه ناز به گوش مي  .عشق الناز آنقدر در قلبش ريشه

رسيد واشكهايم بي اختيار جاري شد.آري الهه ناز آهنگ مناسبي براي الناز بود. عشق ناجي آدمهاست .فرشته نجات. 

ش ميگيرم.چون يا كسي ميتونه هركسي رو از دنياي خودش بيرون بياره .منصور!حتي اگه به تو نرسم،با يادت آرام

رو دوست نداشتم يا اگه دوست داشتم ، حسم بسيار عميق وواقعي بوده .آره،تو يكي از عزيزان مني كه هيچوقت نمي 

تونم داغت رو ببينم .قسم ميخورم كه حاضرم پيشمرگت بشم منصور. خيلي خسته ام،خسته از اين دنياي پراز 

 آرزوهاي غير ممكن،پراز آرزوهاي محال.

ز ميهماني فرا رسيد.براي جشن گيسو هم دعوت شد.اما ترجيح داد بمنزل طاهره خانم برود .با نسرين حسابي رو

صميمي شده بود و سرش با او گرم بود.شور وشعف خاصي بر خانه حكمفرما بود. همه در تكاپو بودند . ولي من 

ينكه امشب الناز ومنصور همديگر را مي انگيزه اي براي خوشحالي نداشتم .آخر چرا بايد خوشحال مي بودم؟از ا

بينند؟ يا از اينكه با هم مي رقصند .واي خدايا كمكم كن بر احساساتم غلبه كنم كه فكر نكن حسودم. بخدا من آدم 

حسودي نيستم .دلم نميخواد عشق كسي رو بگيرم يا به كسي خيانت كنم .ولي چه كنم دوستش دارم. دلم براش 
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ناز زياده .منصور حيفه .اي خدا؟اينها بهانه نيس. حتي اگه منصور با گيسو ازدواج كنه حسادت ميسوزه .منصور براي ال

نمي كنم .چون گيسو به درد منصور ميخوره ، دركش ميكنه ، ولي الناز نه.منصور! با اينكه درد عشقت تا آخر عمر در 

بينم. دوست داشتن واقعي همينه .اينكه قلبم مي مونه ولي تحملش ميكنم .آرزوي من اينه كه خواهرم رو خوشبخت ب

حاضر باشم مال من نباشي ولي خوشبخت باشي .مطمئنم الناز رابطه تو ومادرت رو به هم ميزنه .عنان زندگي زيباي 

 شما رو بدست ميگيره و همه چيز رو بهم ميريزه.

وي شانه ام انداختم. موهايم را كمي از ام را پوشيدم .كفشهايم را به پا كردم .شال را ربا حالت افسرده لباس نقره اي

دوطرف باال بردم و با همان شلوغي و جعد به جمع موهاي پشتم رساندم. كمي هم آرايش كردم و عطر زدم .خانم 

 متين هرچه اصرار كرد كه آرايشگر آرايشم كند ، قبول نكردم .اصال حوصله نداشتم .چند ضربه به در خورد

 بفرمايين

 شدي عزيزم به به!چقدر زيبا

 ممنونم مادر،جدا لباس زيباييه،ازتون ممنونم

 اين لباس به تن هركسي زيبا نيست ، فقط برازنده تو دختر زيبا و خوش اندامه ، عزيزم

 خجالتم ندين

 من چطور شدم؟

 عاليه . كت ودامن مشكي خيلي بهتون مياد .چه گل سينه قشنگي زدين مادر.

 م مهمونها االن پيداشون ميشهممنونم دختر قشنگم .بيا بري

 شما تشريف ببرين ، من ميام

 باشه عزيزم،پس زود بيا. و رفت

به كنار پنجره اتاقم رفتم و از گوشه پرده بيرون را نگاه كردم .باغ با چراغهاي پايه دار بلند روشن شده بود. 

ت وشلوار چقدر به او مي آمد .محبوبه خدمتكاران در رفت وآمد بودند.آقا نبي فوراه هاي استخر را باز ميكرد .ك

داشت بسمت عمارت مي دويد.آه،اولين گروه ميهمانان وارد شدند.چه ماشين شيكي دارند .خودشان هم شيكند .آقا 

وخانم همراه پسرشان .آه ماشين بعدي هم آمد .ماشين به رنگ لباس من است. واي چه يكدفعه شلوغ پلوغ شد. 

ت. وخانمها با لباسهاي فاخر چنان به زمين و زمان فخر مي فروختند كه انگار فرمانرواي آقايان با كت وشلوار وكراوا

 اين سرزمين بودند.واي،اصال از چنين آدمهاي خوشم نمي آمد . كاش مرااز حضور در اين مجلس معاف ميكردند

رو مي گيرن .واه واه  به به!صاحب آينده اين عمارت هم كه با خانواده شون تشريف فرما شدن .چقدر هم خودشون

اصال اين دوتا من رو عصبي ميكنن.اين آقاي موقر كيه ديگه؟چه ماشين آلبالوئي خوشگلي داره. احتماال همون معاون 

 منصوره)پرويز فرهان( كه صحبتش تو خونه زياده

 بله بفرماييد

 گيتي خانم!خانم مي گن چرا تشريف نميارين؟

 اومدم،محبوبه خانم

 دي هم شده واسه ما دردسر،چرا قلبم تاپ وتاپ ميزنه؟چرا اضطراب به جونم افتاده؟اين عالقه زيا

از اتاق خارج شدم .از پله ها پايين آمدم .صداي قهقهه خنده وهياهو از سالن به گوش مي رسيد .دو سه پله به آخر،به 

 ثريا خانم برخوردم
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 ماشاءا.... خيلي خواستني شدين .هزار الـله اكبر!

 ثريا خانم، لباس شما هم قشنگه متشكرم

نگاهي به سيني كه در دست ثريا خانم بود كردم وگفتم:كاش زودتر فهميده بودم ، در اون صورت نمي اومدم ، ثريا 

 خانم

والـله منم مخالفم و عذاب وجدان دارم.... و حرفش را خورد . بطرف چپم نگاه كردم ببينم چي باعث شده ثريا 

او بود،با كت وشلوار مشكي وكراوات زرشكي!چقدر با اين لباس زيبا بود!خداي من،به من اعتماد حرفش را قطع كند . 

 به نفس بده .انگار او هم از ديدن تيپ و قيافه من جا خورد

 سالم مهندس

 سالم خانم

 ثريا پس چرا انقدر طول دادي. اونها رو ببر بذار سر ميز

باالي من انداخت و گفت: فوق العاده شدين خانم!انگار يه پري دريايي در  بله آقا. ثريا رفت. متين نگاهي به قد و

 برابر منه

 ممنونم

 م نكنينجلو آمد ، دستم را باال آورد كه ببوسد. گفتم: نه مهندس، شرمنده

 سمايه افتخار بنده

 ولي من خجالت ميكشم . واجازه ندادم

 مدين؟خب ، چه چيز رو اگه زودتر فهميده بودين نمي او

 حاال بيا و درستش كن. گفتم : هيچ چيز

 من تا ندونم از اينجا تكون نميخورم

 ممكنه ناراحت بشيد

 نمي شم

 اي كه مشروب توش سرو ميشه شركت كنممن دوست ندارم در مهموني

 لحظه اي نگاهم كرد .سر فرصت سيگاري بيرون آورد و روي لبش گذاشت و با فندك روشن كرد .فندك را در

 جيبش گذاشت و گفت: و دليلش؟

براي اينكه مقابل افرادي قرار ميگيرم كه خودشون نيستن .با كساني صحبت ميكنم كه حرف خودشون نيست .يه 

مهموني مصنوعي چه لذتي داره،چقدر خوب ميشد اگه شاديها و خنده ها طبيعي بود. نه نتيجه مصرفالكل. البته من 

احترامي و توهين هم ندارم. پرسيدين ،نظرم رو گفتم . اينطور بار اومدم. ولي  بكار شما ايراد نميگيرم .قصد بي

 مهمونم و دعوتتون رو پذيرفتم

پكي به سيگارش زد و گفت: اگه مي دونستم شما ناراحت مي شين اختصاصا امشب صرفنظر ميكردم ، آخه مهموني 

 ن سرو شدهامشب به افتخار شما و سالمتي مادره،اما حاال ديگه دير شده چو

 شما محبت دارين

 گيتي جان!پس چرا نمياي دخترم؟

 داشتم با جناب مهندس صحبت ميكردم .ببخشين دير كردم
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خانم متين دستش را بطرفم دراز كرد وگفت: بيا بريم عزيزم تا به دوستان و اقوام معرفيت كنم .منصور جان تو هم 

 بيا پسرم

الن كه شديم مادر گفت: با دخترم گيتي آشنا بشين .چون دخترم كه از دستم با مادر بطرف سالن راه افتادم .وارد س

 رفت برام عزيزه

همه بلند شدند .از خجالت سرخ شدم .با لبخند از خانم متين تشكر كردم و سالم كردم. منصور وارد سالن شد و از 

 آنها احوالپرسي كردم. كنار ما رد شد. همراه مادر جلو رفتم .خانم متين معرفي ميكرد ومن با تك تك

شون.دكتر متين عموي منصور وكيل دادگستري،ايشون هم شون.دكتر فروزش وخونوادهمهندس عسكري و خونواده

خانم و پسرشون پرهام جون و دخترشون پروانه جون.خانم ملك دوست صميمي بنده .با دكتر سپهر نيا هم كه آشنا 

با خونواده مهندس فرزاد هم كه آشنايي. الميرا والناز بسردي با هستي عزيزم،پزشك خودم ، ايشون هم مادرشون.

من دادند. با خواهرزاده ام سوسن هم كه آشنايي.ايشون عمه منصور هستن،همسرشون و سعيدجان پسرعمه منصور. 

مهندس فرهان معاون شركت منصور. خانم حكيمي حسابدار شركت منصور. خانم كاظمي منشي شركت،ايشون هم 

آقاي لطفي مسئول فروش شركت وهمسرشون و دخترشون ندا جون. شيرين دوست عزيزم و همسر همسرشون.

شون.تيمسار شكوهي،ايشون هم دكتر شكوهي پسرشون.با دختر ودخترشون ساناز جون .سرهنگ نيكو وخونواده

رشته اخصصي دايي بنده مينوجان ودخترش نگين هم كه آشنا هستي. ايشون هم آقاي شادمهر موسيقي دان هستن و 

 شون پيانوست واين آقايون هم گروه اركستر امشب ما رو تشكيل ميدن

 خوشوقتم،بفرمايين بشينين

 بيا عزيزم،اينجا پيش خودم بشين

چشمم به منصور افتاد كه روي مبل نشسته بود و به من خيره شده بود .صفورا سيني شربت مقابلم گرفت كه شيرين 

اجع به گيتي خانم بيشتر توضيح بده عزيزم. كنجكاو شديم. شايد عروس آينده دوست مادر گفت:مرجان جون ، ر

 تونه. همه لبخند زدند بجز الناز و خانواده اش .منصور هم كه پا روي پا انداخته بود،مثل بقيه لبخند به لب داشت

يه بيمار منو تغيير مادر گفت:گيتي جان ليسانس روانشناسي داره،محبت كرد و بخواست ثريا پيش من اومد تا روح

بده وموفق هم شد. آخرش تونست زبون منو با اون شيرين زبوني ها و دل نازكش باز كنه .تنها كسي بود كه خيلي 

 خوب منو درك كرد .او ، با توجه و محبتش منو به زندگي برگردوند .محبتش رو هيچوقت فراموش نمي كنم.

 خجالتم ندين مادرجون. من كه كاري نكردم

 خره نگفتي عروسته يانهباال

نخير،اين شيرين خانم ول كن نبود و تا الناز رو به جون من نمي انداخت دست بر نمي داشت. به الناز نگاه كردم كه 

هم منتظر پاسخ مادر بود و هم از حسادت داشت خاكستر ميشد .سريع به ميان صحبت مادر پريدم و گفتم: مادر اول 

ه عروسشون. هرچند كه من خودم رو اليق چنين مادر مهربوني نمي بينم و فرمودن كه من دخترشون هستم ن

هيچوقت نمي تونم جاي مليحه خانم باشم ، ولي اميدوارم حداقل سنگ صبور مادر و برادرم مهندس متين باشم. 

 وهزار لعنت برخودم فرستادم كه مهندس را برادر خطاب كرد. ماشاءا... چه دختر فهيمي!حق داري مرجان.

 اختيار دارين خانم.

نگاه مهندس ناشناخته بود،ولي انگار افتخار هم ميكرد چنين خواهري داشته باشد،انگار با حرفم الناز كمي آرام 

 گرفت. چرا ميهماني را به بدبخت زهركنم؟براي من زهر ميشود كافي است. اينطور راضي ترم. من عادت دارم
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ده شدند و به گوشه سالن رفتند.هركس يك ليوان دستش گرفته بود بعد از كمي صحبت و گفتگو گروه موزيك آما

ومشغول نوشيدن بود. متين بلند شد و نزد يكي از دوستانش كه ايستاده بود رفت ومشغول صحبت و خنده شد 

روب اش ايستاد. كمي مش.الميرا و الناز وپروانه به آنها پيوستند .الناز خودش را كنار منصور رساند و شانه به شانه

ميخورد و كمي ناز وادا مي آمد .الميرا هم با آن موهاي بلند خرمايي و آن لباس لخت كه فقط يك آستين داشت ، 

چشمهاي سعيد ، پسر عمه منصور را روي خودش ثابت كرده بود. برايم شگفت آورد بود كه اينقدر آسان خودش را 

هم مي دانست منصور لباسهاي سنگين ومتين را مي در معرض تماشاي ديگران گذاشته بود. باز هم الناز، شايد 

 پسندد و دارد فعال فريبش مي دهد.

بحث داغي شروع شد راجع به اينكه سر تحويل سال چه آهنگي نواخته ميشود .هركسي نام يك آهنگ را مي گفت. 

كرد وحوصله همه را سر الناز هم نام آهنگي را گفت و اصرار ورزيد ،حتي با الميرا بر سر خواسته اش ناسازگاري مي

 برده بود.

 متين گفت :باالخره چي بزنن؟ اركستر ما رو گيج نكنين

 الناز گفت:اينكه سوال نداره منصورخان

 خب،حق با شماست الناز خانم،آهنگ مورد عالقه الناز خانم رو بزنين

متين عذرخواهي كردم و بطرف در  جانم به آتش كشيده شد. پنج دقيقه بيشتر به شروع سال نو نمانده بود . از خانم

 سالن راه افتادم .متين در حاليكه ليوانش را سر مي كشيد نگاهي به من كرد و دنبالم آمد.

 كجا تشريف مي برين؟ االن سال تحويل ميشه.

ممنونم مهندس ، من عادت دارم سال رو با دعاي مخصوص سال نو و آيات قران شروع كنم .دلم ميخواد سال خوبي 

 ته باشمداش

بين ما كه سال نو رو با رقص وآواز شروع ميكنيم و شما كه با دعا ونيايش شروع مي كنيد،هيچ فرقي نيست .هر دو با 

 هزار مشكل دست وپنجه نرم ميكنيم

 ما با هم خيلي فرق ميكنيم مهندس. در دو دنياي متفاوتيم .بايد ديد كي قلب و روح آرومتري داره.با اجازه

خارج شدم و به اتاقم برگشتم .دعاي تحويل سال وكمي قرآن خواندم. واقعا كه هيچ چيز به اندازه ياد از در سالن 

 خدا به انسان آرامش نمي دهد و هيچ چيز لذت قرآن خواندن را ندارد

نيمساعتي بحال خودم بودم .بعد با منزل طاهره خانم تماس گرفتم و سال نو را به آنها وگيسو تبريك گفتم. يك 

حظه حسرت خوردم كه چرا در آن خانه كوچك باصفا ودوست داشتني نيستم .بعد روي تخت دراز كشيدم اما با ل

 صداي در از جا پريدم

 سال نو مبارك گيتي خانم !

 بلند شدم ،جلو رفتم و محبوبه را بوسيدم و سال نو را تبريك گفتم .

 خانم گفتن چرا نمياين؟

 يكنه .عذرخواهي كنيد . بهتر شدم ميامبگيد حالم خوش نيس. سرم درد م

دوباره روي تخت دراز كشيدم .چه اشتباهي كردم .منصور آدمي كه من ميخوام نيست . چه وقيحانه جلو روي من 

مشروب ميخورد .اگه براش ذره اي ارزش داشتم اينكار رو نميكرد .چه سريع دستور دادآهنگ مورد عالقه الهه 

 نل قرمزي به درد تو ميخوره كه جيگرت رو رنگ لباسش كنه .بي لياقت !نازش رو بزنن .آره، همين ش
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دوباره صداي در مرا مثل ترقه از جا پراند .نمي گذارند كمي استراحت كنم و آرام بگيرم .تو اين خونه نميشه لحظه 

 اي افقي بود

 چرا نمياي عزيزم؟ اتفاقي افتاده؟

داشتم لحظه تحويل سال رو با دعا شروع كنم ، اين بود كه اومدم نخير،فقط كمي سرم درد گرفته. در ضمن دوست 

 باال

 التماس دعا

 محتاجيم به دعا و با مادر روبوسي كردم و سال نو را تبريك گفتم

 بيا بريم پايين قربونت برم. چرا تنها نشستي مادر؟

 ميشه من رو معذور كنين؟ كمي سرم درد ميكنه

 م. همچين اعتماد به نفسم رو از دست مي دم.انگار يه چيزي گم كرده نه نميشه، تو كه كنارم نيستي

 اين نظر لطف شماست،اما...........

 بيا بريم ديگه يه قرص بهت مي دم سرت خوب ميشه دخترم

ناچار دنبال مادر راه افتادم .در پله هاي آخر صداي منصور را شنيديم كه مي پرسيد: صفورا كاري كه گفتم انجام 

 ي؟داد

 خانم خودشون رفتن آوردنشون . و به من اشاره كرد

 انگار منصور خجالت كشيد .شما اومدين؟

 بله، كاري داشتين؟

از صفورا خواستم بياد بهتون بگه تشريف بيارين پايين تا شريك شاديهامون باشين، مي دونين كه هميشه اين جشنها 

 برپا نيست

 باشين . در ضمن سال نو مبارك ممنونم،انشاءا... هميشه شاده وخوشحال

 سال نوي شما هم مبارك

 منصور چرا نمي ري وسط؟ مامان جان تو كه الاليي مي گي چرا خوابت نميبره؟

منصور لبخندي زد و رفت . روي مبل نشستم .خانم متين سرگرم گفتگو با خانم سرهنگ شد. چشمم به الناز افتاد كه 

و خودش را به منصور چسباند .پچ پچي كرد و دست منصور را گرفت . بعد رو در  با ديدن منصور ، پرهام را رها كرد

رو شروع به رقصيدن كردند .كاش مرده بودم و اين صحنه را نمي ديدم .كاش كور مي شدم . خيلي سوختم ، خيلي! 

قت ديدن آن حسابي آويزان منصور شده بود!آهنگ ماليم تر شد و چراغها كم نورتر و بقول معروف شاعرانه. طا

صحنه را نداشتم كه الناز با لبخند چشم در چشم منصور دوخته بود. بلند شدم برم هوايي بخورم كه مهندس 

 فرهان،معاون شركت منصور،مقابلم ظاهر شد و گفت: گيتي خانم افتخار همراهي مي دين؟

 نهخواهش ميكنم افتخار ماست ، اما به هواي آزاد احتياج دارم ، كمي سرم درد ميك

فرهان همان مرد جوان زيبايي بود كه در ابتداي ورود توجهم را جلب كرده بود،خدايا! بايد چه كنم ، من كه از رقص 

 در جمع شرابخوار متنفر بودم، من كه اين رفتار را ناپسند مي دانستم .
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ن پيدا كردم؟ چه اما نفسش بوي الكل نمي ده،از چشمهاش هم صداقت هويداس.چرا يكباره حس خاصي نسبت به او

س! سبزه روشن، چشم ابرو مشكي، قد بلند و خوش هيكل . كت و شلوار سرمه اي چقدر تيپي داره!چه خوش قيافه

 بهش مياد

 پرسيد : مزاحم كه نيستم؟

 نخير ،ابدا

همانطور كه با هم صحبت ميكرديم به گوشه اي از سالن رفتيم .آهنگ ماليمي نواخته ميشد. سعي ميكردم به 

شمهايش نگاه نكنم ، چون گيرايي خاصي داشت . با لبخند چشم از من بر نمي داشت . در اين گيرودار يك چ

 خواستگار كم داشتم كه آنهم درست شد.

 شما خانم زيبايي هستين. با يك نظر آدم رو جذب مي كنين

 ممنونم مهندس

 بيشتر از همه وقارتون چشمگيره

 لطف دارين

 چند سالتونه؟

 لسا 13

 مهندس ميگفتن يه فرشته زيباي مهربون به منزلشون اومده . مي بينم حق داشتن

خدايا چي ميشنوم؟ نه،حتما اشتباه ميكنه .يا شايد هم يه كالغ چهل كالغه. پرستار مهربون رو كرده فرشته مهربون 

 كه منو فريب بده

 ممنونم،لطف دارن

 از آشنايي با شما خوشوقت شدم

 من هم همينطور

 تاثير بسزايي روي خانم متين داشتين . خيلي سر حال تر از سابقن

م رو انجام آدمها ، مخصوصا خانمها، نيازمند محبت اند .هر كس محبت ببينه سر حال ميشه، هر چند من فقط وظيفه

 دادم

 تهراني هستين؟

 نخير شيرازي ام

 دخترهاي شيرازي به زيبايي و با نمكي شهرت دارن

به ما افتاد .قلبم فرو ريخت .از نگاهش حالم منقلب شد. منصور، متحير وگله مند به من نگاه كرد. الناز  چشم منصور

 گفت : مهندس، خوش مي گذره؟

 بله خانم، هرچقدر بشما خوش ميگذره به من هم خوش ميگذره . هم صحبتي با ايشون دنياييه

پرستار مهربانش را از دست داد. با حالت خاصي  شايد غيرتش جوش آمده بود. شايد هم فكر ميكرد چه آسان

نگاهم ميكرد .انگار ديگر حوصله رقصيدن نداشت .كمي كه از ما دور شد ، از الناز جدا شد و با لبخندي تصنعي از 

 سالن خارج شد .
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يشه. چنين همسري آرزوي ديرينه من بوده . در واقع تو روياهام دنبال شما ميگشتم . به مهندس بگم خوشحال م

 چون معتقده كه من تا آخر عمر تن به ازدواج نمي دم

آب دهانم را بسختي فرو دادم .حالم بد شده بود .از يكطرف يك جور خواستگاري بود، از يكطرف از او خوشم آمده 

 بود. از اين طرف ميخواست منصور را مطلع كند و از طرفي فهميدم منصور به من عالقه اي ندارد كه درباره من با

 فرهان صحبت كرده است .

 حاال شما اجازه مي دين خانم؟

 اين نظر لطف شماست، اما من قصد ازدواج ندارم

سنتون كه مناسبه ، در مورد من هم مي تونين تحقيق كنين. با صداقت تر از مهندس متين هم وجود نداره، از ايشون 

 بپرسين

 ، ولي من معذرويت دارماين شكي ندارماختيار دارين . در اينكه شما شايسته

 مشكل چيه؟

 چي بايد به او مي گفتم؟ ميگفتم كه عاشق مهندس متين هستم؟ ميگفتم مشكل من همان مهندس متين است؟

مادرم با من زندگي ميكنه.زن مهربون و با ايمانيه.خواهرم هم در آمريكاست و تشكيل خونواده داده .از مال دنيا هم 

 نم رو مي دم و از اون جز صداقت هيچي نميخوامبي نيازم و براي همسرم جو

چقدر زيبا حرف ميزد.چقدر با صداقت وموقر بود.كاش قبل از آشنايي با منصور با او برخورد كرده بودم، اما ديگر 

كمي دير شده! اي كاش اين جمالت را از زبان منصور شنيده بودم! همان موقع دكتر شكوهي از كنار ما رد شد وگفت: 

 بياين .باهاتون كار دارممهندس 

 چشم الساعه ميام

 اجازه بدين فكر كنم، چشم.خبرتون ميكنم

 كي گيتي خانم؟

 قطعا يكي دو هفته كمه

 باشه. ولي مي دونين كه انتظار چقدر بده ؟منتظرم نذارين .من تلفن منزلم رو بهتون مي دم

 نيازي نيست توسط مهندس خبرتون ميكنم

 ينم دكتر چكارم دارهمتشكرم خانم.برم ببب

نياز به آب خنك داشتم.خدا محبوبه خانم را خير بدهد كه آورد. از منصور خبري نبود .با خودم گفتم نكند ناراحت 

شده .هرچه باشد من يك پرستارم ، ولي به درك .بگذار ناراحت بشود .خودش گفت : در شاديهامون شريك باشين . 

 من هم بايد بعد از او دلم را به كسي خوش كنم يا نه؟مگه من حق خوشبختي ندارم. باالخره 

صداي بسالمتي و برخورد گيالسها اعصابم را متشنج ميكرد .انگار هرچه بيشتر مينوشيدند بيشتر مي رقصيدند، يا نه 

هر چه بيشتر مي رقصيدند بيشتر مي نوشيدند .احساس ميكردم كمي گيج شده ام .بلند شدم از سالن خارج شدم. 

مي فهميدم منصور كجا رفته .به اتاقم رفتم و از پنجره به بيرون نگاه كردم.منصور را وسطهاي باغ ديدم .تنها  بايد

 ايستاده بود و سيگار مي كشيد . شديدا در فكر بود .
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س گيتي! اگه شب اخراجت نكرد ! واي چه عصباني سيگارش رو پرت كرد .باالخره از انزوا ت خوندهآخ آخ ،فاتحه

كشيد ووارد ساختمان شد .جلوي آينه كمي خودم را مرتب كردم و سريع پايين آمدم. منصور جلوي پله ها دست 

 ايستاده بود و به ثريا امر ونهي ميكرئ

 كم كم ميز شام رو آماده كنين .چيزي از قلم نيفته .گلهاي روي ميز فراموش نشه

 با كنايه گفت: به به! خانم رادمنش خوش ميگذره؟ از پله ها پايين آمدم و لبخند قشنگي تحويل متين دادم .

 البته ، چرا خوش نگذره . چقدر جناب فرهان موقرن مهندس

نگاه گله مندش اعصابم را خراش داد.از مقابلش رد شدم . با خودم گفتم فكر كرده من بلد نيستم . فكر كرده فقط 

شيم .وارد سالن شدم .هنوز عده اي مي رقصيدند و از بلدم پرستاري كنم و غصه بخورم .نه جونم، ما بلديم خوش با

هرگوشه سالن صداي قهقهه خنده و برخورد گيالسهاي شراب و پچ پچ و صداي اركستر به گوش مي رسيد . كنار 

 نگين نشستم و با او مشغول صحبت شدم و .متين آمد روي مبل نشست و مشغول صحبت با تيمسار شوكهي شد .

 : گيتي خانم افتخار مي دين؟پرهام جلو آمد و گفت

 آقا پرهام ؟ درسته؟

 بله، پرهام هستم . چه باهوشيد ماشاءاله

 ببخشيد ، آقاي پرهام كمي سرم گيج رفت، براي همين نشستم .بنده رو معاف بفرمايين .با نگين جان برقصين

 بله،اشكالي نداره .نگين خانم افتخار مي دين؟

دست پرهام داد و بلند شد .چشمم به متين افتاد كه در حين صحبت با تيمسار نگين بدون هيچ تعارفي دست به 

شكوهي متوجه من بود .بعد كه نگين وپرهام رفتند نگاهش را از من برگرفت. مادر در حاليكه بطرف من مي آمد با 

من ديگه همسر مهندس عسكري در حال صحبت و خنده بود . مي گفت: شما بلند شين افتخار بدين شهال خانم .

 رقصم نمياد . پير شدم ديگه

 عموي منصور گفت: كاش همه پيرها مثل شما ترگل ورگل باشن

عموي منصور بلند شد جلوي مادر را گرفت و از او تقاضاي رقص كرد به شوخي گفت: پس با پيرها برقصيد مرجان 

 خانم

ي بشينم ، اين همه جوون زيبا اينجا هست ، همه زديم زير خنده .مادر با خنده گفت: نمي ذارن چند دقيقه پيش گيت

 منو انتخاب كردين؟

 ما بهتر همديگر رو درك ميكنيم زن داداش

 باز صداي خنده بلند شد. شهال خانم گفت: چقدر هم به هم ميايين.

و به همه سر شام الناز مثل كنه به منصور چسبيده بود. باالخره منصور به بهانه سركشي به اوضاع ، دوري سر ميز زد 

 تعارف كرد كه از خودشان پذيرايي كنند. بطرفم آمد و گفت: شما چيزي احتياج ندارين؟

 ممنونم ، همه چيز هست. سپاسگزارم

 خواهش ميكنم .شما امشب فقط ساالد خوردين ها

 شما از كجا فهميدين؟

 من به مهموناي عزيز توجهي خاص دارم.

 اشتها مي شم. اصال هيچي نميتونم بخورملطف دارين.راستش من در مهموني ها كم 
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ولي بايد اين تكه جوجه كبابي رو كه براتون مي ذارم بخورين . و از بشقاب خودش يكي دو تكه ران و سينه تو 

 بشقابم گذاشت و گفت: دستخورده نيست

 اختيار دارين. خيلي ممنون

ذيرام .مشغول خوردن غذايش شد و پرسيد: در دلم گفتم چطور بدم بياد .دست خورده هم باشه با جون و دل پ

 فرهان رو چطور آدمي ديدين؟

 بسيار متشخص

 از شما چي مي پرسيد؟

 مشخصاتم،كجايي هستم ، چند سالمه ، ازدواج ميكنم يا نه

 يعني خواستگاري كرد؟

 بله

 عجيبه. فرهان به اين زوديها دم به تله نمي داد.

 ودممن براي مهندس فرهان تله نذاشته ب

 با لبخند پرسبد: خب، جواب مثبت گرفتن؟

 اگر شما ايشون رو تاييد كنين ، كمي هم خودم پرس وجو كنم، شايد

نمي دانم دلم ميخواست اينطور باشد يا همينطور بود. احساس كردم لقمه از گلويش پايين نمي رود. و مجبور شد 

 هاتون فرق مي ذارين ها!نوشابه بردارد . الناز آمد وگفت: منصور خان، بين مهمون

 چطور خانم؟

 براي ما از بشقابتون سرو نكردين

منصور به من نگاه كرد. انگار پيش خودش مي گفت اين دختر همه وجودش چشم است .بعد با لبخند گفت: علتش 

 اين بود كه گيتي خانم هيچي نخوردن ، فقط ساالد ميل كردن

 پس يعني ما زياد خورديم

 شما اگه زياد مي خوردين كه چنين اندامي نداشتيناختيار دارين .

باالخره خيال الناز راحت شد و او را رها كرد و خطاب به من گفت: گيتي خانم، مهندس فرهان چشم از شما بر نمي 

 داره

 اين چه فرمايشيه الناز خانم

 منصورخان دروغ ميگم تو رو خدا؟

 منصور نگاهي به من انداخت و گفت: خب حق داره

 الناز گفت: كي حق داره فرهان، گيتي خانم ، يا من؟

 فرهان

رنگ از رخسار الناز پريد ، ولي گفت: پس بهتره شما بعنوان بزرگتر و رئيسشون واسطه بشين منصورخان و دست 

 اين دو جواهر رو تو دست هم بذارين. باالخره بايد براي خواهرتون كاري انجام بدين كه جبران محبتهاشون بشه.

 من كه فكر ميكنم مهندس فرهان بهترين هديه از طرف شماست . مطمئنم گيتي خانم رو خوشبخت ميكنه .
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احساس كردم منصور عصباني شده . ديگر در اين يكماه تا حدي با اخالق و رفتارش آشنا شده بودم. بشقاب را روي 

ورد .با خودم گفتم ميخواد همين وسط يا ميز گذاشت و با دستمال عرق پيشاني اش را پاك كرد، بعد كتش را در آ

خودش رو بزنه يا الناز رو. از اين دو حال خارج نيست .آخه من كه كاري نكردم منو بزنه. دارم خير سرم يه تكه 

يه. محبوبه را صدا زد، گفتم حتما ميخواد از اونهم كمك بگيره ، چون جوجه كباب رو گاز ميزنم كه اونهم وا... زوركي

 ماني در مسابقات دو شركت داشتهباالخره ز

 بله آقا

 محبوبه اينو ببر بزن به جالباسي ، خيلي گرمه

 چشم آقا، و رفت .داشتم به افكارم مي خنديدم كه الناز خنده را بر لبانم خشكاند

 خب نظرتون چيه گيتي خانم؟

 در كنار خانم متين كه باشم خوشبختم .همين برام كافيه

 آميز منصور رو به رو شدم .باز با نگاه تحسين 

خب باالخره چي؟ وقتي منصورخان ازدواج كنن، فكر نميكنم شما بتونين زياد اينجا رفت و آمد كنين .پس بهتره 

مهندس فرهان رو از دست ندين . اينطوري با خيال راحت تري تشريف ميارين اينجا و خانم متين رو مي بينين .خانم 

 شون بشما كم ميشه. نگران نباشينن خونه وابستگيمتين هم با اومدن عروس به اي

تما وجودم لرزيد .مارمولك خوش خط وخال شيطان صفت! براي اينكه مرا از سرش باز كند چه زوري ميزد . با خشم 

 به منصور نگاه كردم كه اقال او دفاعي بكند كه گفت: مي دونيد الناز خانم..... خواهش ميكنم نوش جانتون سرهنگ

مگه مردم مي ذارن اين از من دفاع كنه .كوفت كردين برين بتمرگين تا هضم بشه. حاال انگار منصور نگه نوش حاال 

جونتون، اسيدهاي معده شون ترشح نميكنه .از عصبانيت بشقاب را روي ميز گذاشتم و به هر چي آدم شكموست 

 لعنت فرستادم

خشين....... چي مي گفتم. آها...... مي دونيد الناز خانم نوش جون، اگر كمي، كسري بود، به بزرگواري خودتون بب

 ......... نوش جان ......... اختيار دارين.........

بر پدر هر چي مهمونه لعنت. بابا بذارين حرفش رو بزنه بدبخت .بخدا اگه يكي ديگه بياد جلو و بگه دستتون درد 

 عمري يكي اومده از ما دفاع كنه.نكنه منصورخان، با مشت ميزنم تو دهنش، حاال بعد از 

س. اگر بنده بر فرض مثال بخواست همسرم بگم ايشون.... و به من اشاره كرد ، تو اين خونه مادرم تصميم گيرنده

 بايد اينجا رو ترك كنه ، فكر ميكنم مادر، بنده و همسرم رو بيرون ميكنه .اينه كه من هواي ايشون رو خيلي دارم .

و لبخند زد .آخ كه اگه در تمام اين مدت يه حرف حسابي زدي همين بود. آخ كه دلم ميخواد به  و به من چشمك زد

اندازه كلماتي كه ادا كردي بر لبات بوسه بزنم .خدا از بزرگي، غيرت و عزت و مهربوني كمت نكنه. خدا از حاضر 

 جوابي نندازدت مرد

چون فقط ايشونه كه به دادم مي رسه. و با حالتي معني دار به  با لبخند گفتم :پس با اجازه من مي رم پيش مادر جون.

الناز نگاه كردم، به منصور چشمك زدم و با لبخند دور شدم . بعد از دو سه قدم برگشتم ، هنوز مرا نگاه ميكردند . 

 گفتم: مهندس ممنون شام دلچسبي بود.

 نوش جون گيتي خانم ، شما كه چيزي ميل نكردين .
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بهترين تكه جوجه كباب امشب رو من خوردم .جوجه كبابي كه خيلي ها آرزوش رو دارن . و به الناز چرا مهندس، 

نگاه كردم تا ديگر هوس نكند مرا بيرون كند. چنان زهر خندي زد كه دندانهاي سفيد و رديفش نمايان شد. راهم را 

 كشيدم و رفتم .

ره اركستر شروع به نواختن كرد .آن موقع كه گرسنه بودند بعد از صرف شام همه به سالن پذيرايي برگشتيم و دوبا

سرسام گرفتيم، واي به حاال كه سير شده بودند .منصور وارد سالن شد و با همه خوش وبش كرد، انگار اصال من 

 وجود ندارم

توانستم  صداي شكستن دلم وجودم را لرزاند و بغض راه گلويم را بست .اشكهايم هر لحظه در حال چكيدن بود. نمي

جلوي احساسم را بگيرم. دست خودم نبود. آهسته بلند شدم و از ساختمان خارج شدم و به باغ رفتم .خيلي سعي 

كردم كه گريه نكنم و در درون اشك بريزم ، ولي نتوانستم و چند قطره اشك بر گونه هايم جاري شد كه خيلي زود 

آنها سرگرم كردم.مثل ديوانه ها فواره ها را بيشتر باز كردم تا آنها را پاك كردم .خودم را با ديدن گلها و بوييدن 

قطره هاي خنك آب جسم و روحم را آرام كند .اي كاش اين چراغها رو هم خاموش ميكردن .اي كاش صداي 

اركستر قطع ميشد تا اعصابم آرامش بگيره .باالخره به خواست خدا كمي آرام گرفتم .خودم را قانع كردم كه حتما 

ت همين است و بايد پرستار مي شدم. دو سه قدم به عقب برداشتم .و بطرف ساختمان برگشتم كه سينه به مصلح

 سينه با منصور برخورد كردم .يكه خوردم و گفتم: عادت دارين آدم رو غافلگير كنين ، مهندس ، ترسيدم بخدا .

 ببخشيد ، چرا خلوت كردين؟

 همينطوري

 چون سرتون درد ميكنه درسته؟نياز به هواي آزاد داشتين ، 

 بله

 نگاهي عميق به من كرد.

 با اجازه تون من به سالن مي رم

 همينجا باشيم من حوصله مهمونا رو ندارم

 ن، درست نيست تنها بمونناما اونا هم بخاطر شما اومده

ذرت ميخوام آقا. من قصد گرفتن دست من را كرد. اجازه ندادم و گفتم: شما مشروب خوردين، مستين .خيلي مع

 حتي دوست ندارم با آدمها مست صحبت كنم

كمي نگاهم كرد .من هم نگاهش كردم .دهانش را جلوي بيني ام گرفت . از ترس زهره ترك شدم .ها كرد و گفت: 

 نفس من بوي الكل مي ده ؟

 با تعجب گفتم: نه

 پس مست نيستم

 دين . اين رو كه انكار نمي كنينولي شما مرتب گيالس مشروب دستتون بود و مي نوشي

 درسته من مي نوشيدم، اما چي؟

 سكوت كردم چون نمي دانستم

 من نوشابه مي نوشيدم ، نه شراب ، كنياك و ويسكي
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به تك تك اجزاء صورتش با تعجب نگاه كردم .او هم همين كار را ميكرد ، ولي عاشقانه نه با تعجب، حالت مستي در 

 مي گفت چشمهايش نبود ، راست

 چرا نوشابه؟

 چون شما دوست ندارين و امشب هم شب شماست

 لبم را گزيدم و گفتم: ازتون ممنونم. و دوباره خواستم بروم كه اجازه نداد و گفت: حاال، بهم افتخار مي دين؟

 اينجا؟ تو باغ؟

 آره، تو خلوت بهتره

 ولي درست نيست

 ين خونه هم با منه .چهار ديواري اختياري.اينجا خونه منه. درستي و نادرستي كارهاي ا

 بله ولي براي من بده، فكر مي كنن من شما رو كشيدم اينجا

 نكشيدين؟

 نه، خودتون اومدين

لبخند زد و بهم نزديكتر شد ،پشت ستون فقراتم لرزيد و بي اختيار چشمهايم را فشردم. حاال كه به آرزويم، به آن 

 زيدم. توانايي حركت نداشتم .بي حركت ايستاده بودم .احساس قشنگ رسيده بودم مي لر

لبخند زد و بهم نزديكتر شد ،پشت ستون فقراتم لرزيد و بي اختيار چشمهايم را فشردم. حاال كه به آرزويم، به آن 

احساس قشنگ رسيده بودم مي لرزيدم. توانايي حركت نداشتم .بي حركت ايستاده بودم . چيه؟ راستش خجالت مي 

نمي دونم چرا در برابر شما نميتونم .خواهش ميكنم بنده را معاف كنيد. دوست دارم اما نميتونم كمي نگاهم  كشم،

كرد و سپس گفت: باشه هر طور راحتي گيتي جان وي تا حاال انقدر از شنيدن اسم خودم لذت نبرده بودم .خدايا 

ستاده و داره عاشقانه بهم نگاه ميكنه قدم كه باهام خوابم يا بيادر. مستم يا هشيار . اين منصوره كه رو به روم اي

ميزني؟ شما مهمان دارين فراموش كه نكردين؟ ابدا ميخوام چند دقيقه تو حال خودم باشم، اشكالي داره ؟ با هم به 

اعماق باغ رفتيم . پرسيدم: چرا اينجا براي با من بودن كردين؟ خب، شايد چون تو خلوت و فضاي آزاده تو چرا 

دي اينجا؟ همينطوري دلت كه نگرفته بود؟ نه پس اون اشكها چي بود پاك ميكردي؟ آه، از كي منو زير نظر اوم

داشته؟ اشك خوشحالي بابت....؟ جشن از حرفهاي الناز ناراحت شدي؟ من عادت دارم مهندس. از وقتي پدرم 

ه شما جوابش رو دادين آروم شدم اعصابش ناراحت شد،به گوشه كنايه هاي مردم عادت كردم .مهم نيست، همين ك

من جوابهاي بهتري هم براش داشتم،اما ديدم مهمون ماست كوتاه اومدم بله كار خوبي كردين،يه مهمون عزيز كه 

همسر آينده شماست ، عشق شماست انقدر نگو مهندس متين، مهندس، من اسم دارم گيتي . بگو منصور. در حاليكه 

ناز خانم ميگن منصورخان،اونوقت من بگم منصور؟ يه كم عجيب نيس؟ ميخواين بطرف ساختمان مي رفتيم گفتم:ال

همين االن بيرونم كنه. بيخود ميكنه ولي باالخره بايد رفت ، دير يا زود اگه شده ازدواج كنم ، نمي ذارم اينجا رو ترك 

نونم. من كاري نكردم. س.روح تازه اي به اين خونه و آدمهاش بخشيدي گيتي ممكني !اين خونه بوجود تو زنده

راضي هم نيستم مجرد بمونين .راستي ميخواستم در اينمورد باهاتون صحبت كنم با تعجب وصف ناپذيري پرسيد: در 

مورد ازدواج؟ با خنده گفتم:نه. در مورد رفتن. ديگه به وجود من نيازي نيست. دوست دارم بمونم. اما دلم نميخواد 

دارم يا كنگر خوردم لنگر انداختم ديگران غلط ميكنن چنين فكري كنن .نكنه  ديگران فكر كنن قصد سوء استفاده

ميخواي دوباره زانوهام رو سست كني گيتي نميخوام، ولي مجبورم خب، هنوز احساست رو نگفتي؟ در كنار شما بودن 
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اين اينجا رو برام لذتبخش بود. براي همين احساس خوبي داشتم .ولي احساس بدم اين بود كه فكر ميكنم براي 

انتخاب كردين كه از الناز خانم مي ترسين و يا اينكه خجالت مي كشين جلوي اون جمع با پرستار منزلتون باشين ، از 

 بي و كرد من به تندي نگاه مندي گله با تكبر بدون و  طرفي هم دلتون نيومد من رو طرد كنين. چون ذاتا مهربونيد

؟ بيا بريم تو سالن خب دارم ميام ،چرا اينطوري؟ ميخوام بهت ثابت كنم كه كجا برد دنبالش و كشيد را دستم هوا

علتش اين چيزها نبوده باشه قبول كردم،ولم كنين ، آقاي مهندس، خواهش ميكنم باز گفتي مهندس؟ خب منصور، 

بدونم .شما جاي من ولم كن خودم ميام ايستاد پس چرا تو جمع...................؟ يعني تو نمي دوني چرا؟ نه از كجا 

بودين چنين فكري نمي كردين؟ فقط نگاهم كرد ديدين حق با منه دستي داخل موهايش كرد و گفت: براي اينكه با 

اون دخترهايي كه تو سالن هستن برام فرق ميكني. حاال بيا بريم. براي اينكه ازش بيشتر حرف بكشم گفتم: چه 

رام سوخته؟ كالفه شد و گفت: مياي يا بغلت كنم ببرمت مي خواين فرقي؟ چون بدبخت تر و بي كس ترم ، دلتون ب

آبروي منو ببرين؟ نه،نترس.بيا بريم ديگه شالم از اضطراب آويزان شده بود. خودش شالم را روي شانه ام انداخت . 

. پشيمونم آن را مرتب كرد و كنار در ورودي گفت: بفرمايين حاال من يه چيزي گفتم . گفتين احساسم رو بگم، گفتم

نكنين! پشيمون نمي شي. باور كردم .كوتاه بياين .خواهش ميكنم! با كالفگي نگاهم كرد و گفت: برو تو گيتي! به 

خودم مسلط شدم.شال را از دو طرف مرتب كردم و وارد سالن پذيرايي شدم .رفتم كنار الميرا نشستم ، چون اولين 

الناز خواندم كه در فكرند كه من و منصور تا حاال كجا بوديم. منصور  مبل خال بود. منصور هم آمد .از نگاه الميرا و

لبخندي به من زد و بطرف گروه اركستر رفت و به آنها چيزي گفت . اركستر دست از نواختن كشيد . دلم هري فرو 

يكبار  ريخت . عده اي كه وسط بودند نشستند .منصور كمي از گروه اركستر فاصله گرفت و گفت: خانمها،آقايون

ديگه سال نو رو خدمت همگي تبريك عرض ميكنم و از تشريف فرمايي شما بي نهايت سپاسگزارم .سال خوبي رو 

براتون آرزو ميكنم .مستحضر هستين كه امشب اين مهمونب به مناسبت قدر داني از خانم گيتي رادمنش ترتيب داده 

ش شادي و صفا رو به اين خونه برگردوند .واقعا نمي انهشده . براي قدر داني از دختري كه با دل پاك و محبت صادق

دونم چطور ميشه از اين خانم زيبا، مهربون و پاك تشكر و قدرداني كرد. فقط تنها ميتونم اينو بگم كه اينهمه 

ه در خوشبختي رو اول از خدا، بعد از تو داريم گيتي جان . و از دور بوسه اي برايم فرستاد و گفت: من ومادر به اينك

كنارت هستيم افتخار مي كنيم. اگر غش ميكردم كم بود .اگر آب ميشدم و زير زمين فرو مي رفتم باز هم كم بود. 

داشتم بال در مي آوردم و پرواز ميكردم .اين كلمات قلبم را لرزاند . همه كف زدند و به من چشم دوختند. خانم 

چشمهاي از حدقه در آمده به من نگاه ميكرد و حرص ميخورد متين لبخند به لب داشت .الناز با دهان نيمه باز و 

م رو انجام دادم .محبت ديدم كه محبت كردم . خجالتم ندين مهندس گفتم: من كار مهمي انجام ندادم .فقط وظيفه

منصور جلو آمد .دستش را دراز كرد .همانطور كه دستم در دستش بود، به دنبال او به وسط سالن رفتم . به مادرش 

اشاره كرد كه بيايد . خانم متين آمد و سرويس طالي زيبايي را به من هديه كرد و گفت: قابل تو رو نداره دخترم 

.اين يه يادگاري از طرف من ومنصوره. مباركت باشه. ممنونم مادرجون، اينكارها چيه؟ منو شرمنده كردين. در جعبه 

وسيدم و تشكر كردم .از منصور هم تشكر كردم .منصور دستم را را باز كردم .مي درخشيد . چقدر زيبا بود .مادر را ب

بوسيد و گفت : در برابر محبت تو گيتي جان، ناقابله! اختيار دارين ، خجالتم دادين مادر كمكم كرد تا سينه ريز را به 

تبريك  گردنم آويختم.قفل دستبند را هم منصور بست . گوشواره را هم خودم به گوشم آويختم .همه كف زدند و

گفتند ، كنار مادر نشستم .حسابي عرق كرده بودم، هم از گرما و فعاليت ، هم از خجالت و هيجان .با دستم صورتم را 

باد مي زدم كه منصور يك ليوان آب داد و گفت: بيا گيتي جان ممنونم نيمي از ليوان را سر كشيدم .منصور مقابلم 
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و گفت: به شادمهر بگو آهنگ معروفش رو بزنه پرهام جان تا آمدم ليوان ايستاده بود و با پرهام صحبت ميكرد . به ا

را روي ميز مقابلم بگذارم ليوان را از دستم گرفت و به پرهام گفت: بگو من خواستم و ليوان را سر كشيد از منصور 

امشب خوابم و  وسواسي بعيد بود. هيچ كارش آنقدر روي من اثر نگذاشت كه ته مانده آب مرا بخورد .خدايا نكند

غافلم .منصور نگاهي به من كرد و كنارم نشست وگفت: حاال ديدي من از هيچكس نميترسم بله ازتون 

م كردين. من لياقتش رو نداشتم. اوه حاال مونده تا جبران كنيم .مي گم مثل اينكه فرهان حالش ممنونم.خجالت زده

ناز خانم هم همين طور شد .راستش من فكر كردم خوب نيست درست همون احساس رو داره كه شما داشتين. ال

چون پرستار اينجا هستم كار بدي كردم با مهندس فرهان صحبت كردم باز از اين حرفها زدي؟ چه لذتي داره در 

كنار تو بودن دارين كارهايي مي كنين كه دل كندن رو برام سخت ميكنه منم قصدم همينه .تو جات همين جاست چي 

م كردي، از جون من چي ت؟ تو اين خونه يا كنار تو؟ چرا دو پهلو حرف مي زني مرد ، ديوونهچي شد؟ جام كجاس

ميخواي ؟ الناز رفته بيرون بريد از دلش در بيارين بذار تو حا خودم باشم فرشته مهربون آه پس مهندس فرهان 

چي عزيزم؟ پس فردا نگين من راست مي گفت. خداي من! چه اسم قشنگي برام انتخاب كرده آخه............ آخه 

باعث شدم به الناز نرسين ها! من بهم ثابت شد كه آدم فروتني هستين . حاال بريد به عشقتون برسيد. بخاطر همه 

چيز ممنونم انقدر غصه الناز رو نخور. واقعا راست ميگفتي عشق تسكين تمام دردهاست .هيچوقت اينطور آروم نبودم 

تم: ولي عشق شما رفت به باغ وباهاتون قهر كرد. هيس هيچي نگو.خودش برميگرده باز گيتي وجودم لرزيد ، اما گف

در!انگار جنون داره! گيتي هفته ديگه مي ريم شمال، خواستم بدوني انشاءا... بهتون خوش زد تو ذوقم .المذهب دربه

نم مگه دست خودته؟ پس نه، بگذره، مهندس با اخم نگاهم كرد. ببخشيد منصور! گفتم مي ريم ولي من نميام .ممنو

دست شماست فعال كه ديدي سه تا جمعه كشيدمت اينجا ! پس دست منه خيلي بي انصافين .خواهرم گناه 

داره.صداش در اومده بخدا. فردا، هر كار كنيد نمي مونم خواهيم ديد. در ضمن گيسو خانم رو هم مي بريم 

ت رفتن لذتي نداره، ولي با عشق رفتن البته! جدا تو خودت رو ممنونم.بهتره با الناز خانم بريد. با خواهر مسافر

خواهر من مي دوني گيتي؟ اگه قابل بدونيد چرا خواهر؟ مگه ديگه جايي تو قلب شما هست؟ عشق كه دارين، مادر 

هم كه دارين، پسر هم كه نيستم بشم برادرتون ، پس همون خواهر بهتره قلب من فقط مال يك نفهر و مثل دريا 

 كه  يعه خدا ضربانش رو طوالني تر كنه كنار گوشم خنديد وگفت: بدون عشقم ضربان طوالني نميخوام ولي شماوس

 نگه مزخرف تو به ديگه تا بشه تنبيه بذار ميخوره غصه داره االن بيچاره اون ، گذرونين مي خوش اون بدون دارين

گفت: جانم! انقدر اذيتش نكنين! اون داره منو اذيت  و كرد نگاهم! منصور: گفتم خجالت با. نداد را جوابم! مهندس؟

ميكنه گيتي جان . چه حالل زاده! ديدي گفتم خودش مياد. الناز نگاهي به ما كرد و كنار مادرش نشست .دكتر 

شكوهي به كنايه و با لبخند گفت: منصور جان تصميم داري تا تحويل سال بعدي تو همون حالت باشي عده اي كه 

نيدند خنديدند.منصور گفت: شما هم جاي من بودي نويد جان، تا ابد در همين حالت مي موني . صداي صداي اورا ش

خنده بلند شد . اجازه ميدي امتحان كنيم منصور جان؟ باالخره نوبتي هم باشه نوبت ماست .شما پاشو ما بشينيم 

خنده ها بلند شد . عموي منصور گفت :  متاسفم دوست عزيز ، خدا روزي تون رو جاي ديگه حواله كنه. باز هم صداي

فكر نميكردم انقدر خسيس باشي منصور. بابات كه خسيس نبود خدابيامرز اما اين قضيه كمي فرق ميكنه خب بذار به 

تفاوتش پي ببريم پسرم، چقدر سخت مي گيري منصور ابرويي باال انداخت و گفت: متاسفم! آهنگ تند شروع شد و 

وجق رقصيدن را دوست دارند. بهتر ديدم منصور را ترك كنم و حس كنجكاوي مردم را بيش مناسب آنهايي كه اجق 

از اين تحريك نكنم .بنابراين بلند شدم تا به اتاقم بروم و كمي سر ووضعم را مرتب كنم . در ضمن دلم ميخواست 
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ردم .بسمت پله ها راه افتادم جواهرات را در آينه ببينم منصور پرسيد: كجا مي ري گيتي؟ مي رم باال االن بر ميگ

.منصور تا كنار جالباسي دنبالم آمد و در حاليكه از كتش پاكت سيگار را بيرون مي آورد گفت: پس زود بيا يه 

سورپريز برات دارم چه سورپريزي مهندس؟ اخم كرد ببخشيد منصور شادمهر ميخواد آهنگ قشنگي رو با پيانو 

ميام سريع پله ها را باال رفتم .آنقدر شاد و خوشحال بودم كه نفهميدم سي تا پله  بزنه .مطمئنم خوشت مياد باشه، االن

يعني چه، آنهم با آن كفشهاي پاشنه بلند نقره اي . به اتاق رفتم . جلوي آينه هديه ام را خوب برانداز كردم خيلي 

ينه زدم و آمدم پايين. وارد زيبا بود .بعد موهايم را مرتب كردم، آرايش صورتم را تجديد كردم، چرخي جلوي آ

سالن كه شدم الميرا از دور به من اشاره كرد كه بروم كنارش بنشينم .راستش كمي ترسيدم چون الناز هم كنارش 

بود. رفتم نشستم . منصور گوشه سالن نشسته بود و با دكتر فروزش صحبت ميكرد .از آن دور نگاهي به من كرد و 

شادمهر ما آماده شنيدن آهنگ زيباي شما هستيم. تا نوازنده آماده شود، الميرا  لبخند زد . بعد بلند گفت: آقاي

گفت: خسته نباشي گيتي خانم ممنونم نگاهي به گردنبندم انداخت و گفت: هيچ فكر ميكردي پرستار منزلي بشي و 

زي منو اينجا اينطور برات جشن بگيرن؟ فهميدم كه مبارزه تن به تن شروع شده نه،مگه شما فكر ميكردين رو

ببينين. و با من آشنا بشين جا خورد و به الناز نگاه كرد . الناز گفت: براي اينكه صاحب منصور بشي بيخود تالش نكن. 

س. او خيلي عاقله حرارت عجيبي روي گونه هام حس كردم از عصبانيت گر گرفتم .اما با آرامشي كه بي فايده

ردن هيچ چيزي تو دنيا تالش نميكنم چون به اين امر اعتقاد دارم كه بسختي بهش رسيدم گفتم: من براي بدست آو

روزي و قسمت هر آدمي به دست خداست و خداي مهربون به وقتش آدم رو بي نصيب نمي گذاره .من هميشه توكلم 

به خداست .كارم رو درست انجام مي دم و دعا مي كنم .از دست و پا زدن و اصرار كردن بيزارم ، يعني درست 

برعكس شماهام . حاال الناز و الميرا داشتند آتش مي گرفتند و من از انتقامي كه گرفتم لذت ميبردم و براي اينكه 

نقش يك آتش نشان را بازي كرده باشم ادامه دادم: نگران نباشين ، ايشون فقط قصد قدر داني داشتن. الناز گفت: تا 

كنه حاال كه ديدين ، خب چكار كنم؟ برين بزنينش الزم نيست حاال نديده بودم منصور اينطوري از كسي قدر داني 

فقط كافيه دورش رو خط بكشين و دنبال قسمت هم شانتون باشين،همين نمي دانستم بايد چه بگويم .بنابراين فقط 

تين لبم را به هم فشردم .اما از آنجا كه ديگر آرام شدني نبودم گفتم: آخه موضوع سر اينه كه شما هم هم شانش نيس

شون نگرانم. و من رو حساب محبتي كه به من دارن حتما اين رو به ايشون گوشزد خواهم كرد .بهر حال براي آينده

الميرا با عصبانيت و پرخاش گفت: شما نميخواد نگران باشي. مگه كيِ اون هستي؟ فراموش نكن كه فقط پرستار خانم 

ف چند ثانيه مهموني رو به هم بزنم؟ مي دوني كه اين مهموني به متيني و بس ببين الميرا خانم،ميخواي همين االن ظر

افتخار من و سالمتي خانم متين گرفته شده . دو جمله در گوش منصور جانتون بگم با يك پوزش از همگي ختم 

جلسه رو اعالم ميكنه. جناب متين تا اين حد تابع دستورات من هستن .پرستارهاي قبلي هم فقط يك پرستار بودن، 

اما چرا نتونستن تا اين حد روشون اثر گذار باشن؟ پس من فقط يك پرستار نيستم .االن هم الزم مي دونم كه خانم 

متين رو براي استراحت آماده كنم .پس بايد با منصور صحبت كنم انگار هر دو غالف كردند كه الناز دستم را كشيد 

ز راه نرسيده همه چيز رو عوض كني. روحيه خانم متين رو و گفت: بگير بشين بابا، من فقط مي گم كه درست نيست ا

عوض كردي كافيه. به روحيه منصور كاري نداشته باش.روح منصور متعلق به منه. خواستم اين رو بهت يادآوري كنم. 

شايد پيش خودت بگي چقدر الناز پرروئه. اما من چهار ساله روي منصور كار كردم تا اون رو بطرف خودم كشيدم و 

اال نمي ذارم يه ماهه زحمت چهار ساله منو به هم بريزي خودتون مالحظه فرمودين كه ايشون كنار من نشستند نه ح

من ولي شما نيمساعت بيرون با هم بودين كافي نيود؟ واي خداي من! الناز چه شب تلخي رو گذرونده! شما كه ما رو 
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تو ولي مهندس نذاشت همه چيز رو به گردن اون  زير نظر داشتين بايد ديده باشين كه دو بار خواستم بيام

ننداز.آهنگ شروع شد از كوره در رفتم و آهسته گفتم: ببين الناز خانم،هرموقع نامزدي شما و ايشون رسما اعالم شد 

حق دارين با من اينطور صحبت كنين و از من چنين انتظاراتي داشته باشين. در حال حاضر من و شما يكسانيم. پس 

و اين ميدون . در ضمن يه صحبتي هم با شما دارم الميرا خانم .يادمه با اولي كه ديدمتون آرزو داشتين  اين گوي

بجاي من استخدام مي شدين و به مهندس گله كردين، ولي شما اگه جاي من بودين، چنين شبي رو بخواب هم نمي 

قول شما خيلي عاقله .با اجازه . و عصباني ديدين ، چون ذاتتون خيلي خرابه و منصور فقط تو نخ ذات آدمهاست و ب

بلند شدم و به منصور نگاه كردم . با تعجب به من نگاه ميكرد. بطرف در سالن رفتم . لبخندي تصنعي زدم كه كسي 

از قضيه بويي نبرد و به اتاقم پناه بردم .لبه تخت نشستم و سرم را ميان دو دستم گرفتم .لعنتيها از دل و دماغم در 

.اصال اين دوتا مرا ياد خواهر ناتني سيندرال مي اندازند. با اين تفاوت كه مثل آنها زشت نيستند .ولي بيشتر  آوردند

اين سيرت زيباست كه صورت را زيبا ميكند. اين دوتا هيچكدام سيرت زيبايي ندارند خاك بر سرها نگذاشتند 

ر خورد . بفرمايين گيتي جان؟ مثل ترقه پريدم و آهنگ را گوش بدهم .واقعا كه چه سورپريزي بود .چند ضربه به د

رفتم در را باز كردم . چرا اومدي باال ؟ مگه قرار نشد به آهنگ گوش كني معذرت ميخوام مهندس،دوست داشتم ، 

اما......... الميرا والناز چيزي بهت گفتن؟ خصوصي بود ولي در مورد من بود.مگه نه؟ سكوت كردم چي گفتن؟ چيز 

باور كنين پس نمي گي؟ ناراحت كردن شما چه سودي داره خيلي خب، االن ميرم از خودشون مي پرسم  مهمي نبود

نه،صبر كنين پس بگو ميگم ، ولي حاال نه، وقتي رفتن، قول مي دم باشه. پس بيا پايين چون دارن مي رن چه خوب. و 

ا بريم شما بريد ، من ميام .ميترسم دوباره يكدفعه جلوي دهانم را با دستم گرفتم و لبخند زدم لبخند زد وگفت: بي

من با شماببينن اعصابم رو خرد كنن اتفاقا ميخوام حرصشون بدم .اين الناز رو فقط من ميتونم آدم كنم بيچاره الناز به 

هزار اميد بشما نگاه ميكنه پس بايد خودش رو درست كنه و به عزيز من بي احترامي نكنه چند پله به آخر از شانس 

د من و شانس خوب منصور، مثل دوتا هويج جلوي ما سبز شدند .كيفشان را روي شانه انداخته بودند و خداحافظي گن

ميكردند. من و منصور را كه ديدند.لبخندي تصنعي زدند . نگاهم را از آنها برگرفتم .به پله آخر كه رسيدم به 

د بطرف من آمد و گف: خيلي از ديدارتون مهندس فرهان چشم دوختم كه در حال خداحافظي با مادر بود .بع

خوشوقت شدم .منتظر جوابتون هستم من هم از ديدنتون خوشحال شدم مهندس .فقط بهم فرصت بدين بله 

حتما.خدانگهدار خدانگهدار، خوش اومدين . بعد با منصور خداحافظي كرد و رفت .الناز و الميرا هم جلو آمدند و از 

من هم به سردي جواب آنها را دادم .خالصه با همه خداحافظي كرديم. خانمها در  منصور ومن خداحافظي كردند .

اصل با گردنبند وگوشواره من خداحافظي ميكردند، چون بدون استثنا وقتي مقابلم قرار مي گرفتند ، چهار چشمي به 

ر يك خيار برداشت و آنها خيره مي شدند، بعد خداحافظي ميكردند. باالخره همه رفتند .به سالن برگشتيم. ماد

نشست وگفت: شش ساعته ميخوام يه خيار بخورم نتونستم . بس كه اين مردم حرف مي زنن خنديديم .روي مبل 

نشستم و به پشتي تكيه دادم .منصور گفت: بس كه حرف مي زنين يا حرف مي زنن؟ تو ديگه نطق مارو كور كردي 

ميكنم. ورفت مادرش را بوسيد بعد گره كراواتش را شل كرد پسر جان قربون اون نطقتون برم الهي ، خودم بازش 

وگفت : خب گيتي جان، حاال ميتوني شالت رو برداري و راحت باشي من راحتم،ممنون مادر همانطور كه به خيارش 

دن گاز مي زد خيار بر لب ثابت ماند وابرويي باال انداخت و گفت: به شال گيتي چكار داري بچه جان ؟ اين همه تن و ب

ديدي بس نيست . هر سه زديم زير خنده.ثريا براي جمع كردن ميوه ها ، سيني به دست وارد شد نكنه مست كردي 

منصور؟ نه مادر جون،مهندس هم مثل ما لب به مشروبات الكلي نزدن منصور مشروب نخوره؟ باور كنين نخوردم 
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ده صداي خنده بلند شد .منصور روي مبل كنار من مامان، مي خواي دهنم رو بو كني؟ نه نه ، باور كردم ، الزم نگر

نشست و گفت: آخيش،چقدر سكوت خوبه .خسته شدم بس كه اون چماق رو كوبيدن تو سر اون سطل .رسمي 

برخورد كردنش هم از همه بدتر! ثريادر حاليكه سيني پر از ميوه را بيرون مي برد گفت: تا باشه انشاءا... اين برنامه 

روسي شما آقا! ممنون ثريا، حسابي خسته شدي.راستي چرا مرتضي نيومد؟ مگه دعوتش نكرده ها .ايشاءا.... ع

بوديم؟ راستش پدر يكي از دوستهاش حالش بد شد، زنگ زدن بهش كه بره اونجا اونها رو ببره بيمارستان،خيلي 

ا عيب نداره، اون كار دوست داشت بياد،قسمت نبود. ماشين شما رو برد و عذر خواهي كرد. هنوز نيومده؟ نه آق

واجب تر بوده، ولي جاش خالي بود. شما محبت دارين .ما نمك پرورده ايم اختيار دارين. در هر صورت ممنون 

.ميتوني بري استراحت كني، به محبوبه و صفورا هم بگو .كارها رو بذارين براي صبح چشم آقا ، پس شبتون بخير . 

يدين غذاها خيلي خوشمزه بود نوش جونتون در دلم گفتم گوشت بشه گيتي خانم، شب بخير! شب بخير .زحمت كش

به تنتون. ما كه هر چه خورديم آب شد، خدا لعنتتون كنه خواهران سيندرال مادر گفت: چقدر لباست شيكه، خيلي 

 م.دواهام رو همبهت مياد عزيزم سليقه شماست ديگه مادرجون .ازتون ممنونم خب من مي رم بخوابم خيلي خسته

يادم رفت بخورم آخ آخ! ببخشيد منم يادم رفت بهتون بدم مهم نيست عزيزم. چه بهتر!اگه ميخوردم كه نمي تونستم 

بشينم ، همه شون خواب آورن اما سالمتي شما از هر چيزي مهمتره قربونت برم الهي!عروسيت رو ببينم و خميازه 

نبردين مادر رو به من كرد و گفت : بيا اينم اوالد! من نمي امانش نداد منصور گفت: برين بخوابين مادر تا آبروي منو 

ش نميتونه خميازه دونم چطور بعضي ها نادوني مي كنن ووقتي بچه دار نمي شن مي رن دخيل مي بندن .آدم تو خونه

بكشه؟ مادر من! نگفتم خميازه نكشين. خودتون مي دونين بدم مياد جلوي من كسي خميازه بكشه .برين تو سالن 

خميازه بكشين مگه دست خودمه؟ چه حرفها مي زني ؟ فكر ميكني سيگاره كه هر موقع اراده كني بكشي! خيلي خب. 

حق با شماست مامان شب بخير گيتي جان . تو نمي خوابي؟ چرا مادر، منم االن ميام . و بلند شدم همراه مادر بروم كه 

ايي داده بودي سر جايم نشستم و گفتم : چشم.مادر شب بخير منصور گفت: تو بمون گيتي ، باهات كار دارم . يه قوله

شب بخير عزيزم . منصور شب بخير شبتون بخير مادر دوباره برگشت و با كنايه به منصور گفت: دستت سپرده 

منصور ها! منصور چند ضربه به پاكت سيگار زد تا يك سيگار بيرون بياد بعد گفت: نه مامان جان، مطمئن باشين كه 

چهار سال پيش دختر زائيدي نه پسر مادر قهقهه خنده سر داد وگفت: والـله كم كم خودم هم دارم شك ميكنم سي و

بجنب پسر! داره ميشه چهل سالت .پس كي ميخواي زن بگيري؟ آخه منم آرزو دارم .اينهمه دختر تو جشن بود. 

نگاهي به من كرد وگفت: من نمي دونم  چشم مادر، در فكرش هستم تا ببينم . و رفت منصور پكي به سيگارش زد ،

آخه آوردن كسيكه چشم نداره ببينه،آرزو داره؟ مادر هنوز نمي دونه عروس يعني چه؟ مگه عروس يعني چه؟ يعني 

ساواك ، يعني شكنجه گر روحي، يعني آينه دق، يعني سوهان روح با اين تعابير، فكر كنم ازدواج نكنين بهتره. 

ا بيفته پس از الناز دفاع ميكني؟ خدا مرگت نده مرد كه اينطور دلم رو مي شكني.آره، مي بيچاره عروسي كه گير شم

دونم عروست النازه . )) فرق نمي كنه عروس عروسه. بذارين بياد بعد قضاوت كنين . منصور سيگارش را خاموش 

خيره شد و گفت : خب  كرد وآمد كنارم روي مبل سه نفره نشست . خودم را جمع و جور كردم .بعد به چشمهايم

الناز و الميرا چي گفتن؟ فراموش كنيد مهندس باز كه.......... آخه من روم نميشه بگم منصور. شما ده سال از من 

بزرگترين عادت مي كني. حاال جمله ات رو تكرار كن خب، فراموشش كن منصور آفرين حاال شدي دختر خوب،ولي 

صبح خوابم نمي بره يعني انقدر براتون مهمه؟ بله، برام خيلي مهمه با  من نميتونم فراموشش كنم چون اونوقت تا

اصرار او گفتگويي را كه بين من والميرا والناز رد و بدل شده بود برايش تعريف كردم.منصور همانطور كه نگاه پر 
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: يادم باشه ايندفعه تحسينش را به من هديه ميكرد لبخند زد .بعد گوشه شالم را از روي پايم برداشت و بوييد و گفت

با هر كي دعوام شد تو رو با خودم ببرم كه جوابشون رو بدي، چون خيلي حاضر جوابي گيتي . كار بدي كه نكردم؟ نه 

عزيزم،اگه يكي يه سيلي هم بهشون مي زدي خوشحال تر مي شدم .حقشونه،تا چشمهاشون از كاسه در بياد. با اينكه 

رو به الناز مي دم. منم بودم ناراحت مي شدم .مي دونيد ، من بايد زودتر از اينجا خيلي ناراحت شدم، ولي ته دلم حق 

برم. ميترسم رابطه شما دو خونواده به هم بريزه .با اينكه بهتون عادت كردم، ولي قدرتش رو دارم دل بكنم .فكر 

پيدا كنين.خواهش ميكنم ، من  نمي كنم ديگه مادر نياز به پرستار داشته باشه . ميشه يه نفر ديگه رو براي ايشون

تحمل ندارم كسي باهام اينطور وقيحانه صحبت كنه. ميترسم ايندفعه بزنم تو صورتشون.من خودم مي دونم آدم 

بدبختي ام و اينهمه مهربوني و توجه برام زياده . اما ديگه دوست ندارم اينو به رخم بكشن . و بغض راه گلويم را 

د .نگاهم را به زمين دوختم تا اشكهايم را نبيند. ولي او ديد.شايد هم از لرزش بست .اشك در چشمهايم حلقه ز

صدايم متوجه شد كه بغض كرده ام .چانه ام را با دستش باال آورد.مجبور شدم نگاهش كنم .اشكهايم به ترتيب 

فه بر روي گونه سرازير شدند .لحظه اي در چشمهايم نگاه كرد. بلند بلند گريستم .اين اشك عشق بود كه بي وق

هايم مي ريخت. از شدت گريه شانه هايم تكان ميخورد .موهايم را نوازش كرد و گفت: تو خوشبخت ترين . خانم 

تريني، گيتي جان! اونها بهت حسادت مي كنن، مي دونن كمتر از آنها كه نيستي هيچ ، بيشتر هم هستي. گيتي! گيتي 

گشتش اشكهايم را پاك كرد و گفت: مگه من مي ذارم تو از اينجا بري. جان، گريه نكن ديگه ، ناراحت مي شم. با ان

من به عشق تو روزها ميام خونه. تو منو از تنهايي در آوردي. از شماممنونم ، ولي باالخره چي. اون همسر آينده 

كنم؟ اون  شماست و من مجبورم ازش اطاعت كنم وقتي دلش نميخواد من اينجا باشم ، چرا ناراحتي و اختالف درست

م باشي و شايد دلش خيلي چيزها بخواد .مگه بايد به حرف اون باشم؟ مگه نگفتي ميخواي جاي خواهر از دست رفته

سنگ صبورم؟ در حاليكه بخاطر اين حرف به خودم لعنت مي فرستادم، گفتم: آره پس نبايد هيچوقت تركم كني. غم 

رده و در تمام اين مدت او را در چهره من مي ديده. بخاطر اونه دنيا به دلم نشست .منصور مرا بجاي مليحه فرض ميك

كه دوستم داره، نه بخاطر خودم .خداوندا پس چرا بعد از اينهمه خوشي يكباره سركوبم كردي .تازه وارد دنياي 

اج ديگري شده بودم .فشار و دردي طاقت فرسا برمن وارد شد .بلند شدم وگفتم: فكر كنين خواهرتون ميخواد ازدو

كنه و بايد به زودي اينجا رو تر كنه .مهموني با شكوه ومفصلي بود . شبتون بخير مهندس . نگاهم را از او برگرفتم 

وبطرف در سالن راه افتادم. كنار در برگشتم و نگاهش كردم .بلند شده بود و از روي ميز،پاكت سيگارش را بر مي 

گفت: بهترين شب زندگيم بود . شب خوش! از پله ها باال داشت. سيگاري روي لبش گذاشت و به من نگاه كرد و

رفتم و به اتاقم آمدم .اشكهايم سيالب شد. روي تخت افتادم و بالشم را روي دهانم گذاشتم . خدايا چرا بايد آرزوي 

هرچيزي كه دوست دارم به دلم بمونه،چرا بايد حسرت به دل باشم .چرا منصور منو بخاطر خودم دوست نداره 

ر گيجم .اصال سر در نميارم .آدم مگه به خواهرش بيشتر از همسرش توجه داره چرا تمام حواسش به منه ولي .چقد

ميخواد با الناز ازدواج كنه .اين سواالت درهم وبرهم گيجم كرده ، نمي دونم بايد چكار كنم ، غرورم حسابي خرد 

شمم افتادي ، شايد قسمت اينه كه من الهه ناز كس ديگه شده .آه!باز داره آهنگ الهه ناز رو ميزنه .برو كه ديگه از چ

اي باشم يا الهه ناز مهندس فرهان . بلند شدم بطرف پنجره رفتم .پنجره را باز كردم .نسيم خنكي روحم را آرام كرد 

م .لباسهايم را عوض كردم و به رختخواب رفتم تا ببينم فردا چه روزي خواهد بود . براي صرف صبحانه پايين رفت

.منصور پيراهن سفيد و شلوار سرمه اي به تن داشت . سالم صبح بخير .مجددا عيدتون مبارك سالم گيتي جان. عيد 

تو هم مبارك.سال خوبي داشته باشي ممنونم انشاءاله خستگيت در رفت؟ بله، شما كه ديشب خيلي دير خوابيديد ؟ 
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برايم عقب كشيد نشستيم يعني تا االن بيدار موندين؟  من اصال نخوابيدم، و مرا بسمت ميز هدايت كرد و صندلي را

ساعت سه اومدم باال كه بخوابم ، ولي تا شش خوابم نبرد. شش خوابيدم تا نه ونيم .بعد هم كه در خدمت شمام چرا 

ديگه نخوابيدين .نكنه من ناراحتتون كردم الهه ناز واسه ما آرام وقرار نذاشته گيتي جان الهه ناز؟ الهه ناز كي يه 

سالم!صبح بخير سالم ثريا سالم ثريا خانم صبح شما بخير بفرمايين. وبرايمان فنجانهاي چاي گذاشت و رفت يه بنده 

خدا خوش به حالش كه چنين لقبي داره خوش بحال كي؟ الناز خانم ديگه در حاليكه با قاشق چاي را هم ميزد ، لبخند 

ن گوش ميكنم، واقعا زيبا مي نوازين.پدرم خيلي اين آهنگ رو زد شبهايي كه اينجام به آهنگي كه براش مي زني

دوست داره.اون موقع ها هميشه به آهنگ هاي استاد بنان گوش مي داد. دوست داره؟ هول شدم خب،هنوز مرگ 

اونا باورم نميشه. براي همين فعل حال بكار ميبرم. فكر ميكنم هنوزم وقتي اين آهنگ رو بشنوه روحش شاد ميشه. 

نم، قانع شد .خيالم راحت شد شعرش رو بلدين؟ بله،گاهي كه شما مي زنين باهاتون ميخونم . وديكته وار مطمئ

 من دل گر زبرم برود            جانگداز غم كاين          بساز من دل با              برايش خوندم باز اي الهه ناز

 ميزنم من كه شب يه بايد ولي!آفرين        · گذرم گنهت                 سرز تا بيا            بود تو گناه از            نياسود

. اميدوارم        · بپرس من از. داري گرمي صداي        · متاسفانه نيست خوب صدام من        · بخوني آهنگ با برام

وني؟ لبخند زدم شما چرا تا بلرز منو تن مياد خوشت كردي؟ شروع باز        ·. چشم شدم موندگار اگه... انشاءا

ديروقت بيدار بودي گيتي جان؟ شايد يه نفر هم هست كه آرام و قرار رو از دل من ربوده . و خيلي خونسرد فنجان 

چاي را سر كشيدم و نگاهش كردم .فنجان را كنار لبش نگهداشت ، كمي نگاهم كرد، بعد فنجان را داخل نعلبكي 

خدا تالفي ميكني؟ خب شما هم مثل من حدس بزنين فرهان؟ سكوت كردم و گذاشت و گفت: اون كيه؟ يه بنده 

لبخند زدم .مانده بودم چه بگويم كه خوشبختانه مادر وارد سالن شد و گفت: سالم، صبح بخير بچه ها سالم مادر جون 

شب صداي سالم مامان،صبح بخير. عيدتون مبارك خوب خوابيدين مامان؟ مگه تو ميذاري آدم بخوابه،نميشه يه 

سازت رو در نياري؟ معذرت ميخوام .دست خودم نيست .اين آهنگ از دل و روحم بلند ميشه قربون اون دل و 

روحت برم. الهي عروسيت رو ببينم من و منصور نگاهمون به هم برخورد كرد و لبخند زديم صبحانه ام تمام شده بود 

بتپه .چرا همه ش من. از اين به بعد مي دونم چه باليي سرت  .از سر ميز بلند شدم. اقال بذار يه بارم اون دلش برام

بيارم تو چرا شير نميخوري گيتي جان ؟هنوز تو سن رشدي،دخترم ميل ندارم مادرجون حواست باشه كه پس فردا 

بايد مادر يه بچه شير خوار بشي .اون توجه نداره كه تو ميخوري يا نميخوري. شير ميخواد. اونوقت كسيكه ضرر 

نه تويي.ضعيف ميشي. پوستت خراب ميشه.پوكي استخوان ميگيري از خجالتم به منصور نگاه كردم .گفت: ميك

 قلبم تو انگار.  دم نمي شوهر رو خواهرم  حرفهاي شما درست مامان .براي سالمتي خودش الزمه شير بخوره .ولي من

ه .نكنه ساديسم داره. بطرف در رفتم و با شوخي ميكن اينطور من با چرا خدايا. كرد آتشفشان مغزم انگار.  آمد زلزله

گفتم : كاش زودتر گفته بودين برادر خوبم .چون كمي دير شده .بهتون كه گفتم مادر زد زير خنده و گفت: مي دوني 

منصور، مهندس فرهان بدجوري عاشق و شيداي گيتي شده .مدام درباره اون از من سوال ميكرد .گويا با خود گيتي 

رده .قراره جواب بگيره .گفت ميخواد با تو هم صحبت كنه . منصور از سرميز بلند شد و گفت:فرهان هم صحبت ك

بيخود كرده .بعد از عمري چشمش به چراغ خونه ما افتاده .خدا خونه شو با يه چراغ ديگه روشن كنه و روزيش رو 

.منصور در پله ها خودش را به من رساند و  جاي ديگه بده . از سالن غذاخوري بيرون آمدم و بسمت پله ها راه افتادم

 داره بستگي        ·. دي نمي شوهرم كه شما ميكنه؟ فرقي چه ديگه        ·گفت : من هنوز جواب سوالم رو نگرفتم 

هتر ب فرهان از واقعا        · خوب،منصور        ·! منصور        · مهندس؟ كيه بهتر فرهان از ديگه        · باشه كي طرف
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 گشتم مي تو دنبال روياهام تو گفت من به. بهترينه فرهان مهندس من براي. ديگران براي هست،ولي        ·نيست؟ 

 باال ابرويي برسونين ايشون به منو سالم هم همين براي: دادم ادامه و رفتم اتاقم بطرف دونه مي رو قدرم پس.

زبانش دندانهايش را لمس كرد و سري تكان داد .از او  نوك با حرص با و گذاشت جيبش در را دستهايش. انداخت

فاصله گرفتم و به اتاقم رفتم . او هم بسمت اتاقش رفت . بعد از چند دقيقه ، چند ضربه به در اتاقم خورد .هرچه 

و گفتم بفرمايين كسي جواب نداد .بلند شدم در را باز كردم.كسي نبود به بيرون نگاه كردم ديدم كيفش را برداشته 

كنار پله ها ايستاده . ولي كت و كراوات نپوشيده بود . شما بودين مهندس؟ بله دارين مي رين شركت؟ با دست 

اشاره به سر و وضعش كرد و گفت: من اينطوري ميرم شركت؟ ديگه كم كم داري منو ميكني حسني. حسني كيه 

. تعطيالت نوروزه خانم! زدم زير خنده ديگه؟ همون حسني كه به مكتب نمي رفت وقتي هم مي رفت جمعه مي رفت 

و گفتم: براي همين پرسيدم .حواسم بود كه امروز تعطيله گفتم شايد الهه ناز حواستون رو بر باد داده اون كه بله و 

لبخند زد خب كاري داشتين؟ خواستم بگم با گيسو خانم تماس بگير و ازشون خواهش كن ناهار بيان پيش 

ونم،باشه براي وقتيكه دائمي شدم مهندس آهسته جلو آمد .مقابلم قرار گرفت و گفت : ما،ميخوام ببينمشون ممن

اينقدر با اعصاب من بازي نكن خانم كوچولو خانم كوچولو جد وآبادته. خانم كوچولو الهه نازته .بي تربيت! حاال 

زرگ . جرات نكردم اينها را با نشونت مي دم .اتفاقا اين تويي كه با اعصاب من بازي ميكني و ديوونه م كردي آقا ب

صداي بلند بگويم .فقط چون خيلي بر من فشار آمد گفتم: ايشاءا... ايندفعه پرستار مادرتون خانم بزرگ باشن ، كه به 

اعصاب شما آرامش بدن لبخند زد. سري تكان داد و گفت: ما تو رو مي خوايم خانم كوچولو .بيا پايين تو حساب كتابا 

كارم گير كرده دست به سينه زدم و گفتم: خانم كوچولو كه حسابداري بلد نيست خانم كوچولوي  كمكم كن .دوباره

خونه ما بلده .دست هر چي پرستار و معلم و مدرس و حسابدار و آرايشگر و هنرمند و رقاصه از پشت بسته وا.... 

با گيتي چي كار داري؟اصال من نمي  لبخندي بر لبانم نشست منتظرم مادر جون كه از پله ها آمده بود باال گفت:تو

دونم گيتي مال منه يا مال تو منصور؟ يك لحظه رهاش نميكني !اِ ، يعني چي؟ منصور لپهاي مادرش را گرفت و گفت: 

مال هر دومون ماماني. از پله ها رفت پايين. مادر لبخندي زد و گفت: مي بيني با ما چه كردي دختر قشنگم ؟ محبت 

ين شما با من چه كردين؟ قربونت برم الهي .راستي ، گيتي جان عصري مياي با هم بريم امامزاده دارين ، خبر ندار

صالح ؟نذر دارم .روز اول ساله ، ثواب داره راستش اگه اجازه بدين يه ساعت ديگه رفع زحمت ميكنم .خيلي دوست 

.. كجا ميخواي بري؟ بگو گيسو جون هم دارم امامزاده صالح ،چون خودم هم حاجت دارم ، اما يه دفعه ديگه ايشاءا.

درم رو در مياره .باهام قهر كرده. روز اول عيده، برم خونه بهتره .االن ÷بياد اينجا نه مادرجون، اين جمعه اگر نرم 

ميخواستم برم ولي گويا مهندس حسابدار ميخواد هر طور ميلته عزيزم .ناراحتت نميكنم .راست ميگي .گيسو جون 

ما كه انقدر دوستت داريم ، واي بحال او ممنونم مادرجون، ببخشين باهاتون نميام اشكالي نداره عزيزم هم حقي داره .

.يه دفعه ديگه با هم مي ريم. ئ به اتاقش رفت از پله ها پايين رفتم منصور در سالن نشيمن نشسته بود و دفتر و 

ان. اينجا بشين . و به كنار خودش اشاره كرد به دستكش را روي ميز پهن كرده بود .نيم خيز شد و گفت: بيا گيتي ج

حرفش توجهي نكردم و مبلي را جلو كشيدم و جدا نشستم .لبخند زد و گفت: بيا اين دفتر ساليانه .اينم ماشين حساب 

مگه كارهاي آخر سال رو تموم نكردين؟ چرا، ولي ماه آخر چيزهايي خريديم و فروختيم .بايد اونها رو حساب كنم 

نكردين گير نكردم ،ولي بهت احتياج دارم با كمال ميل و با هم شروع به حساب كتاب كرديم و باز تمام  پس گير

حركاتم را زير نظر داشت .يكساعت و نيم بعد محاسبات به پايان رسيد .نيمساعت به ظهر مانده بود .بلند شدم و 

حقوق اين ماه شما .خيلي ازت ممنونم  گفتم: ديگه امري نيست؟ نه ممنونم .لطف كردي گيتي جان. راستي اين
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متشكرم .با اجازه تون ديگه مي رم خونه لبخند به لبش خشك شد و با تعجب نگاهم كرد ، بعد گفت: گفتم زنگ بزن 

گيسو بياد.هنوز زنگ نزدي؟ تعارف نمي كنم .گيسو باهام قهر كرده ، اين جمعه ، مخصوصا امروز كه روز اول سال 

گيتي روز اول عيد رو خراب نكن ، تو رو خدا عصر مي خوايم با هم بريم منزل عمو عيد ديدني  نوئه بايد خونه باشم

من تو اين ماه يه روزم مرخصي نداشتم .بي انصاف نباشين مهندس،خواهرم گناه داره خيلي خب،اگه تو دوست نداري 

اينطور نيست .فقط بخاطر گيسوئه اصرار نمي كنم .مثل اينكه اينجا خيلي بهت بد مي گذره خودتون مي دونين كه 

چشم ابرويي آمد و به اوراقش چشم دوخت . با حالتي معصوم گفتم: چكار كنم منصور،بمونم يا برم؟ هر طور شما 

بخواي .دلم نميخواد ناراحت بشين انگار خيلي جمله ام به دلش نشست .چهره اش باز شد و گفت : پس عصر بياي 

بعد با هم مي ريم منزل عمو سعي ميكنم .باهاتون تماس ميگيرم ما منتظريم گيتي ها  ها! منتظر مي مونيم تا تو بياي

 ام همراهي بيرون تا هم منصور. آمديم پايين هم با  به اتاقم رفتم ، كيفم را برداشتم و از مادرجون خداحافظي كردم

ي عيدي خريدم و به منزل رفتم شيك بلوز گيسو براي راه سر. كردم خداحافظي. برگردم حتما كه كرد سفارش و كرد

******************** سالم گيسو !عيدت مبارك خواهر خوبم! روبوسي كرديم سالم!عيد تو هم 

مبارك!اينكارها چيه، پولش رو مي دادي. خواستي ارزونتر در آد خسيس زديم زير خنده . حقوق گرفتي؟ لياقت 

گهداشتم رفتم اينو خريدم دستت درد نكنه،شوخي كردم . نداري !منو بگو كه يه ساعت مرتضي رو كنار خيابون ن

بسته را باز كرد و گفت: واي چقدر قشنگه قابل تو رو نداره،چه خبرها؟ سالمتي.ديشب پيش نسرين اينا بودم. جات 

خالي بود. شب نذاشتن بيام .نيمساعته كه اومدم .مي دونستم حتما مياي با مصيبتي اومدم .مگه منصور مي ذاشت؟آخر 

التماسش كردم ازم قول گرفته عصربرگردم غلط كرده!چه رويي داره ها!پس من چي؟ نميگه من تو اين خونه تنهام و 

دلم به تو خوشه؟ بخاطر تو اين چندساعت رو هم اجازه داده نميشه بري .اگه بري ،ديگه نه من نه تو . شب بايد منو 

و جان ،آخه من چه گناهي كردم؟ اين وسط از دست ببري گردش ،رستوران،شيريني اولين حقوقت رو ندادي گيس

شما دوتا تلف ميشم بخدا .بايد برم . ناراحت ميشه همين كه گفتم .من ناراحت بشم مهم نيست؟ تو منو درك نميكني 

.عجب هفت سيني چيدي ناقال! اگه منصور رو بيشتر دوست داري ، خب برو . و بلند شد و به آشپزخانه رفت .حق 

، ولي اخم و تخم منصور را چكار ميكردم .بلند شدم و گفتم: جاي ناهارخوري رو عوض كردي؟ اينجا  داشت بيچاره

بهتره ،كار خوبي كردي .ميگم ديگه ميز دوازده نفره به درد ما نميخوره ،بفروشيمش به جاش چهار نفره بخريم با 

ما رو مهمون كني؟ آره؟ خيلي گدايي! آدم سيني شربت از آشپزخانه بيرون آمد و گفت: كه با ما به التفاوتش امشب 

ميز ناهار خوري خونه رو ميفروشه چلو كباب ميخره؟ از خنده ضعف كردم چيه نشونت كردن آبجي گيتي؟ براي 

چي؟ اين جواهرات ناب....... اينها رو مادر بهم هديه كرد. گفت از طرف خودش ومنصوره .نمي دوني چه شبي بود! و 

پياز تعريف كردم با اينهمه عاليم باز هم ميگي تو رو بجاي مليحه مي دونه؟ آره،مطمئنم  همه چيز را از سير تا

.خودش گفت چه ساده اي تو ! ناهار را صرف كرديم.يكساعتي حرف زديم .بعد رفتم روي تخت گيسو كنارش 

يسو را صدا زدم گيسو خوابيدم. و باز كلي با او درددل كردم .بعد چرتي زديم .ساعت چهارونيم از خواب پريدم و گ

من برم؟ گيسو با توام؟ تكليف منو معلوم كن گفتم كه ببين كي رو بيشتر دوست داري،تصميم بگير اّه از دست دو 

!منطقت كجا رفته دختر؟ تو منطق داري؟ نمي گي خواهر بدبخت من چكار ميكنه؟ بابا من كه شبا ميام . حاال يه 

از حاال بر ما مسلط بشه بابا منتظره!ميخوان برن عيد ديدني خب برو،جلوت  ديشب نبودم جمعه ها حق منه .نمي ذارم

رو كه نگرفتم .برو به عشقت برس!ما هم كه بايد بريم مثل بقيه بميريم بلند شديم تا چاي خورديم ساعت شد پنج 

گذارم كه دعايم .گوشي را برداشتم و شماره منزل منصور را گرفتم. دعا ميكردم كه ثريا خانم بردارد و پيغام ب
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مستجاب نشد و منصور برداشت بله بفرمايين سالم سالم گيتي خانم، من منتظر بودم زنگ در رو بزني ببخشيد 

مهندس، شرمنده م نمي تونم بيام چرا؟ كار دارم چي كار داري؟ مهمون داريم مهمون دارين؟ اين وقت نشناس كيه ؟ 

ديدن تو؟ حاال پيش آمده ديگه بيرونش كن ديگه چي؟ من نمي از كي شدي بزرگ فاميل و روز اول عيد مي آيند 

دونم تا ساعت شش بايد اينجا باشي وگرنه....... وگرنه چي؟ وگرنه نمي ريم خونه عمو يعني چه؟ چه ربطي به هم 

دارن؟ من صبح ميام ديگه. چقدر سخت مي گيرين! براي اينكه سخت مي گذره شما لطف دارين ، ولي باور كنين 

نم بيام خيلي خب،هر طور دوست داري و گوشي را گذاشت اعصابم بهم ريخت. سرگيسو فرياد كشيدم: ديدي نميتو

ناراحت شد .گوشي رو گذاشت. وقتي بهت مي گم لوس بازي در مياري .بابا من خدمتكار مردمم. ميخواي بيرونم 

ودش نگه مي داره .تازه اگه ناراحتي يش خ÷كنه؟ چيه هوار ميكشي؟ ايني كه من مي بينم تا موهاش سفيد شه تو رو 

بلند شو برو. عاشق دلباخته! ديگه اگه تو هم اصرار كني نمي رم. بي تربيت بدون خداحافظي گوشي رو كوبيد رو 

تلفن. فكر كرده ميترسم! تا تو باشي لقب خواهر به من ندي منصور! گيسو احساس كرد هوا پس است. بنابراين بلند 

. با خودم كلنجار مي رفتم كه نروم ، ولي از طرفي هم عشق مرا به آنسو ميكشاند .نگران اين  شد و به آشپزخانه رفت

بودم كه لجبازي كند و بخانه عمويش نرود،بعد مادر جون از چشم من ببيند.باالخره غرورم بر عشقم غلبه كرد و 

عت ده ونيم بخانه برگشتيم نرفتم غروب با گيسو بيرون رفتيم و شام را در يك رستوران خورديم و حدود سا

*********************** صبح بمنزل متين رفتم.اضطراب داشتم .خودم را آماده كرده بودم كه سرم 

فرياد بكشد و بيرونم كند. وارد منزل كه شدم به ثريا برخوردم سالم خسته نباشين سالم گيتي خانم،حالتون چطوره؟ 

خانم؟اوضاع خوشه يا پسه؟ والـله چي بگم دخترم؟پسه پسه؟ ديشب آقا الحمدالـله .آهسته پرسيدم :چه خبر ثريا 

خيلي كالفه بود با مادرش هم بحثش شد براي چي؟ آخه آقا براي ديدن عموش نرفت نرفت؟چرا؟ خودت كه بهتر 

مي دوني .مگه پاي تلفن بهت نگفت؟ چرا،ولي من فكر نميكردم نرن .خيلي بد شد .ولي آخه نبايد اينقدر به من 

وابسته باشن حاال كه وابسته ن ، اون هم بدجوري، مثل اينكه آقا دلش پيش شما گير كرده اي بابا ثريا خانم،منو جاي 

مليحه خانم فرض كرده نه،اشتباه مب كنب حاال كجان؟ خوابه،هنوز نيامده پايين.شما صبحانه خوردين؟ بله،ممنون از 

ه بيدار شده بود .كلي هم از من گله كرد .ولي حق را هم به من داد. پله ها باال رفتم كه سري به مادر جون بزنم .تاز

بعد به اتاق خودم رفتم .جرا روبه رو شدن با منصور را نداشتم .از صداي باز و بسته شدن در اتاق منصور فهميدم 

شه مادر بيداره؟ بيدار شده .پنج دقيقه بعد از داخل اتاق شنيدم كه پرسيد: ثريا،گيتي اومده؟ بله آقا، يكساعتي مي

بله،پايين دارن صبحانه ميخورن محبوبه و صفورا كه رفتن مرخصي .شما هم اگه ميخواي دو سه روزي استراحت كن. 

مي گم غذا از بيرون بيارن نه آقا من كار نكنم مريض ميشم هرطور دوست داري.درهرصورت ازت ممنونم .اين 

ه بگي نه آقا، خيالتون راحت! فهميدم به من كنايه زد گيتي روزها همه مرخصي ميخوان .فكر كردم شما روت نميش

كجاست؟ تو اتاقش كه اينطور .برو ثريا من اومدم چشم آقا فهميدم ميخواهد بيايد سروقت من. قلبم فرو ريخت .يك 

ه راديو ربعي منتظر ماندم ولي خبري نشد .ترس را كنار گذاشتم و به طبقه پايين رفتم . مادر در سالن نشسته بود و ب

گوش مي داد. منصور هم در سالن غذاخوري صبحانه ميخورد .رفتم كنار مادر نشستم گيسو چطور بود عزيزم ؟ سالم 

رسوند .خوب بود. رفتين امامزاده صالح؟ نه دخترم،نرفتيم. اعصابم رو بهم ريخت ، بي حوصله شدم. قرار بود منو 

ورد .خيلي بد شد . ما هميشه روز اول عيد مي رفتيم اونجا .البته بغير ببره امامزاده ، بعد بريم خونه دكتر كه بازي درآ

از اين دو سال ، توقع داره متاسفم تقصير من شد. مي دانستم منصور صداي ما را ميشنود مهم نيست .حاال امروز مي 

بده اوم مياد. ريم. ميگم حالم خوب نبوده نشده بياييم .منصور هم نيومد خودمون مي ريم .خودش جواب عموش رو 
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شايدم نياد. غذ و يكدنده س .مثل بابا خدابيامرز من مي مونه خدا رحمتشون كنه منصور از سالن غذاخوري بيرون 

آمد. بقولي آخر جذبه بود. به ما نزديك شد .بلند شدم و سالم كردم سالم مهندس اصال نگاهم نكرد .با كلي اخم و 

را مادر در آورد و مثل خودش جوابش را داد .منصور عينك و كتابش را از تخم گفت: سال. سالم مامان جان تالفي اش 

روي ميز برداشت و آمد روي مبل نشست و بدون اينكه نگاهم كند كتابش را بازكرد، بعد رو به مادرش كرد و گفت: 

جوري با من قهر حالتون خوبه؟ به كنايه گفت: از محبتهاي شما خوب خوبم خب الحمدالـله . و مشغول مطالعه شد . بد

كرده بود .مادر نگاهي به من كرد و چشمك زد ،يعني كه منصور باهات قهره .من هم بظاهر لبخندي زدم ، ولي در 

دل خون گريه ميكردم .هم از دستش عصباني بودم ، هم به غلط كردن افتاده بودم. خالصه حالت عجيبي بود. بعد از 

من باال هستم .اگه كاري داشتين صدام كنين . برو دخترم متوجه شدم  بي توجهي اش عصباني شدم و گفتم: مادرجون،

منصور از زير عينك نگاهي به من كرد. با خودم گفتم حاال كاري كنم كه تو به غلط كردن بيفتي آقا كوچولو . به اتاقم 

و فكر كردم . سه ربع  رفتم .مغزم از كار افتاده بود .نه حوصله مطالعه داشتم نه قالب بافي . روي تخت دراز كشيدم

گذشت كه مادر جون به اتاقم آمد و گفت: گيتي جان، منصور ميگه حاضر شين بريم خونه دكتر .فقط زود باش تا 

پشيمون نشده .البته به عموش خبر داديم كه براي ناهار مي ريم اونجا . حاال كه ايشون ميان ، منو معاف كنين مادر 

ديگه، وقتي اطالع دادين ، مجبوره بياد. ايشاءا... خوش بگذره بلند شو گيتي. چقدر  ميخواي دوباره بازي در بياره؟ نه

تعارفي شدي! تعارف نمي كنم .من يكي بهم احم كنه اعصابم خرد ميشه . اونم مهندس اينه كه تا تالفي نكنم راحت 

بود. انشاءا.... در فرصتهاي س اين بربياي!هر طور دوست داري،ولي اگه مي اومدي خيلي خوب ÷نمي شم . مگه تو از 

ديگه شما كي برميگردين؟ احتماال شب ،چون هميشه نگهمون مي داره خوش بگذره ! پس منم شايد برم خونه برو 

عزيزم .اگه مي دونستم بهت زنگ ميزدم اين همه راه نياي .بگو مرتضي تو رو برسونه باشه پس فعال خداحافظ مادر 

م. متوجه منصور شدم كه به اتاقش مي رفت. نگاهي به ما كرد و از خداحافظي ما به را تا كنار در اتاقم همراهي كرد

ي برد .سريع به اتاقم برگشتم و در را بستم واز پشت در گوش دادم .منصور آهسته پرسيد: مگه گيتي نمياد؟ ÷قضيه 

ه اينجا چكار .اقال مي ره پيش اگه دوباره بازي در نمياري نه. مي ره خونه شون مي ره خونه شون خب تا شب تنها بمون

خواهرش برين بگين بياد اصرار كردم ،ميگه حوصله ديدن اخمهاي تو رو نداره برنامه ديشب ما رو به هم زده ،توقع 

داره بهش بخندم به اون چه مربوطه؟ جمعه روز استراحتشه منصور، چرا اينطوري مي كني؟ نياد ما هم نمي ريم. باز 

ش رو فراموش كرده من كه ديگه حالم خوبه. چرا اذيتش مي كني؟ دوست دارم با ما باشه شروع كردي؟ نكنه وظايف

.اين اذيته؟ من نمي دونم،خودت برو بهش بگو .ميخواستي اخم و تخم نكني!يه احوالپرسي ازش نكردي .اون از تو 

ميكنم خودت بري بهتره ،  غدتره .نمي دوني بدون! برين بهش بگين بياد مامان . اگه من برم و نياد اونوقت قاتي

مطمئن باش مياد اگه نيومد نمي ريم ها! تو برو، اگه نيومد با من از پشت در بسمت مبل دويدم و الكي كتابي را براي 

مطالعه باز كردم و مشغول خواندن شدم .چند ضربه به در خورد. بفرمايين . در راباز كرد .بلند شدم ايستادم گيتي 

هندس شما برين خوش بگذره تو نياي خوش نمي گذره آخه من بيام شما اخم مي كنين .اينه حاضر شو بريم ممنونم م

كه نميخوام باعث دردسر بشم ميترسم وسط پيشوني تون چروك برداره لبخندي به لبش نشست و جلو آمد وگفت: 

ي نداره،بيا بريم من چرا ديشب نيومدي؟ مهمون داشتيم مطمئنم گيسو خانم نذاشته بياي اينطور نيست خب حاال عيب

دوست ندارم با كسي جايي برم كه اونطور جواب سالمم رو مي ده .ببخشين خب، معذرت ميخوام .خوبه ؟ اينها همه 

اش نشونه عالقه س شايد هم نشونه اخراجه لبخند كمرنگي زد وگفت: تو عزيز مايي. حاال حاضرشو بريم ديگه . 

مياي؟ باشه،االن حاضر ميشم . و در دلم گفتم ديدي به پام افتادي آقا  انقدر ناز نكن مي دونيم ناز داري چي شد؟
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بزرگ! پس ما پايين منتظريم و كنار در لبخند زد و رفت خدايا چقدر دوستش دارم! اگه منصور مال من نشه ديوونه 

ه و هفت ساله مي شم .نه، خودم رو مي كشم .خدايا رحم كن . به منزل عموي منصور رفتيم .عموي منصور مردي پنجا

بود كه تنها زندگي ميكرد .تا بحال ازدواج نكرده بود. و اين خيلي برايم عجيب بود.يك لحظه پيش خودم فكر كردم 

حتما منصور هم ميخواهد رويه عمويش را در پيش بگيرد .چطور با اين همه ثروت و موقعيت عالي، به اين سن 

لحظه مادر جون را كنار هموي منصور گذاشتم، ديدم زوج خوبي رسيده و ازدواج نكرده؟مرد خوش تيپي هم بود يك 

ميشوند . ولي خب، هيچوقت منصور اجازه نمي دهد عمويش جاي پدرش را بگيرد ، با اينهمه تعصب و غرورش! سر 

ناهار عمو گفت: اون شب كه شما دوتا مي رقصيدين احساس كردم خيلي به هم مياين، هر دو قد بلند و زيبايين . با 

جالت نگاهي به منصور انداختم.او هم به من لبخند زد . مادرجون گفت: خدا از دهنتون بشنوه دكتر.ولي الناز رو خ

چكار كنيم .موهام رو مي كنه بخدا. زديم زير خنده .منصور گفت: من ميخوام راه عموجون رو در پيش بگيرم 

 يه مادر، نگير جدي هم زياد        ·وه ام رو بغل كنم ن ميخواد دلم. منصور دارم آرزو من. كني مي بيخود تو        ·

 اشتباه كه جان منصور ميكنم نصيحت بهت ولي: گفت منصور عموي خنديديم باز حسابه كردم عمل اگه. گفتم چيزي

 رفت و كرد ازدواج اونكه.  كردم نادوني گم مي خودم پيش ها موقع يه. پشيمونم االن. بده خيلي تنهايي. نكني منو

ن چرا حماقت كردم وتشكيل خانواده ندادم . كنجكاو شدم و پرسيدم : دكتر متين كسي رو دوست داشتين؟ آره م.

عزيزم،وقتي سي و دو سه ساله بودم عاشق دختري شدم كه وضع مالي خوبي نداشتن ، ولي خونواده اصيلي بودند 

سته بودم حرفش رو گوش كردم . ولي عهد كردم .مادرم اجازه نداد با اون ازدواج كنم .من هم چون خيلي به مادر واب

كه ازدواج نكنم و تا حاال هم نكردم .اون دختر تا پنج سال بعد هم به پام نشست .بعد ازدواج كرد و داغش رو به دلم 

گذاشت .االن هم دو تا پسر داره كه هر دو رفتن اتريش .شوهرش هم دو سال پيش در اثر تصادف كشته شد حاال 

هي با هم تماس داريم اونم ميخواد بره پيش بچه هاش خب ديگه حاال كه مشكلي نيست .مي تونين تنها شده گا

باهاش ازدواج كنين من كه از خدامه گيتي خانم ، اما اون راضي نميشه .زن مغروريه . خيلي التماسش كردم . بي فايده 

شگله . با چشمهاي سبز و موهاي بلوند بود. ايشون چندسالشونه چهل و پنج سال پس هنوز جوونه آره خيلي هم خو

.بيچاره زود بيوه شد .بچه هاش سيزده ساله و چهارده ساله اند .رفتن اتريش پيش عموشون چطور دلش اومده بچه 

هاي به اين كوچكي رو بفرسته اونجا؟ شوهر خدابيامرزش اصرار داشت .قرار بود خانوادگي برن ، ولي مرگ مهلتش 

يني نكنين . زنها موجودات دلرحم و حساسي هستن .مطمئنم روزي به خواسته تون مي نداد دكتر متين عقب نش

رسين منصور نگاه معني داري به من كرد ديگه كي دخترم؟ من ميخوام اقال يه بچه هم ازش داشته باشم .براي بچه 

ميگردونه ايران يه مشكلش دار شدن ديگه وقت زيادي نداره ، تازه دير هم شده اگه با شما ازدواج كنه بچه هاشم بر 

همينه،اونا دوست دارن اونجا بمونن ، اينم دلش پيش اوناس خب شما برين حاضرم بخدا ،انقدر كه دوستش دارم ، 

ولي ما رو قبول نداره . مدش خيلي رفته باال خانوم .من از مادرم خيلي گله مندم .نگذاشت اونطور كه دوست دارم 

ال هم دير نشده دكتر متين اميدوارم. حاال شما تصميم به ازدواج نداري گيتي زندگي كنم خدا رحمتشون كنه. حا

خانم؟ راست نشستم .مادر زد زير خنده و گفت : اگه جواب مثبت گرفتين ذوق زده نشين دكتر . بلند خنديديم 

رس .منصور گفت: براي خودتون كه نمي خواين عمو جان؟ عمو در حاليكه مي خنديد گفت: نه منصورجان نت

.همينطوري پرسيدم .گفتم سوال دل تو رو من بپرسم صداي خنده فضا را پر كرد .گفتم: منتظرم ببينم خدا برام چي 

ميخواد،دكتر متين خدا برات خواسته دخترم. و به منصور نگاه كرد و ادامه داد: فقط بايد زرنگ باشي.رقيب زياد 

پررو با تعجب و خجالت اول به عمو ، بعد به مادر و سپس به منصور داري،البته رقبايي كه بازنده اند و البته با معذرت 
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نگاه كردم .سرخ شدم .منصور سينه اي صاف كرد و مثال خير سرش آمد حرف را عوض كند : راستي از خونواده 

فرزاد چه خبر دارين عمو جان؟ اتفاقا شب ميان اينجا خشكم زد .منصور هم متعجب شده بود. مي دانست دوست 

م شب آنجا باشم . شما دعوتشون كردين؟ نه،ديشب تماس گرفتن وگفتن امشب ميان اينجا براي عرض تبريك ندار

عيد. من هم گفتم شام بيان آنقدر كالفه بودم كه قاشق و چنگال را در بشقاب گذاشتم و كمي بشقاب را عقب زدم 

لطفتون ممنون. غذاي خوشمزه اي بود نوش  وآخرين لقمه را فرو دادم .منصور متوجه من بود. گفتم : دكتر متين از

جونتون گيتي خانم ، چقدر كم خوردين! كافيه سير شدم اقال ساالد ميل كنين ممنونم،ديگه اشتها ندارم اي بابا، ايشون 

هميشه اينطور غذا مي خورن زن داداش؟ آره دكتر،گيتي كم غذاست منصور نگاه معني داري به من كرد، بعد براي 

را راحت كند گفت: بهشون سالم ما رو برسونين عمو جان مگه ميخواين عصر برين؟ با اجازه تون مگه  اينكه خيالم

من مي ذارم؟ بعد از دو سال زن داداش قدم رنجه كردن، همينطور گيتي خانم، تو هم كه جاي خود داري .همين جا 

برم. مادرجون و مهندس رو نگهدارين گفتم دور هم هستيم تشكر كرد و گفتم : خيلي ممنون دكتر ، اما من بايد حتما 

كه نمي ذارم .پس انقدر تعارف نكنين لطفا يه شب رو بد بگذرونين . سكوت كردم و آرامشم به اضطراب تبديل شد . 

بعد از ناهار در سالن جمع شديم . دكتر متين دو خدمتكار داشت كه از ما پذيرايي ميكردند . صحبت مي كرديم،مي 

يديم.منصور و عمويش با هم تخته بازي كردند .بعد منصور از من دعوت كرد و بازي خوبي با هم گفتيم و مي خند

كرديم . در حين بازي محو صورتم مي شد و رفتارم را زير نظر داشت .آن روز با آن كت و دامن فيروزه اي كه 

ه بودم و همين باعث شده بود پوشيده بودم و موهايي كه مدل پر سشوار كشيده بودم خيلي مليح تر و چذاب تر شد

كه منصور از من چشم برندارد دور آخر بازي منصور آهسته پرسيد: گيتي چكار كنيم؟بمونيم يا بريم؟ از من چرا مي 

پرسين مهندس؟ من مهمون شما هستم! آخه تو مي گي ميخوام برم خب آره، من كه ميرم، ولي شما بمونيد .الناز 

ش ميگذره تو بري كه ما نمي مونيم يعني چي مهندس؟ شما به من چكار دارين. معذبم خانم اينها هم ميان .بهتون خو

نكنين .خودتون مي دونين چرا نميخوام بمونم خيلي خب ، همه با هم مي ريم گفتم كه نه .من مي رم خونه پيش گيسو 

بازي خوبي بود لذت  ، شما هم اينجا مي مونيد .عموتون ناراحت مي شن ها .جفت شش،عجب شانسي ! بردم مهندس

بردم خانم روانشناس با تعجب نگاهش كردم از اين به بعد منم مي گم روانشناس .اين مهندس از دهن تو نمي افته؟ 

خب،منصور! آفرين خانم خانما! باالخره كي برد؟ گيتي جان ماشاءا... خيلي ماهره. از اون قماربازهاس مهندس! و 

يم منصور .ادامه دادم: مهندس بهم ارفاق كردن نه ديگه شكسته نفسي نكن نگاهش كردم .جلو عمو كه نمي شد بگو

گيتي جان،من ارفاقي نكردم .اعتراف ميكنم كه باختم اونم يه پيرهن شيك ممنونم ، نكنه زحمت بكشيد كه ناراحت 

زه ميخوام برم، مي شم . اين فقط يه سرگرمي بود .ساعت شش بعد از ظهر آهسته به مادر گفتم : مادر جون من با اجا

اشكالي نداره؟ توبري كه منصور نمي مونه عزيزم.خب همه با هم مي ريم. نميخوام برنامه شما به هم بخوره .اما من با 

الناز اينها آبم تو يه جو نمي ره. براتون كه گفتم مادر منم مثل تو گيتي جان با هم مي ريم خونه مادر با يك بشكن 

فت: بلند شو بريم ،گيتي ميخواد بره بريم مامان جان عمو وارد سالن شد و گفت: منصور را متوجه خودش كرد و گ

چيه پچ پچ مي كنين؟ در مورد رفتن نباشه كه ناراحت ميشم . عموجان اجازه بدين بريم ممنون ميشيم. كمي كار 

مهمون بياد، خوب داريم .انشاءا..... يه فرصت ديگه تعطيالت نورورز چي كار دارين آخه؟ مادر جون گفت: شادي 

نيست خونه نباشيم عيده همه ديد وبازديد دارن.يك پيغام مي ذارن كه ما اومديم تشريف نداشتين حاال يه فرصت 

ديگه مياييم عمو جان خونواده فرزاد بشنوند اينجا بودين و رفتين ناراحت مي شن به قول شما مي دونن ديد و بازديد 

شديم عمو جان خيلي زحمت داديم اي بابا،منصور تو كه تعارفي نبودي! مي داريم. منصور بلند شد ، ما هم بلند 
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دانستم منصور بخاطر من دعوت عمويش را رد ميكند .موقعيت بدي بود .از خجالت داشتم مي مردم .من نمي دانم 

و زمين نمي پرستار آنها بودم يا بزرگتر آنها عمو گفت: گيتي خانم شما راضيشون كنين .مي دونم منصور روي شما ر

ذاره اختيار دارين منصور هم گفت : روي شما رو هم زمين نمي ذارم عموجان.فقط نمي خوايم مزاحم باشيم .باالخره 

ميان ديدنتون ، زياد شلوغ نباشه بهتره يعني چي. كي بهتر از شما؟ خودت مي دوني چقدر دوستت دارم منصور. 

كرد وگفت: اجازه بدين بريم عمو ديدم خيلي زشت است اينهمه  اونوثت از اين حرفها مي زني منصور نگاهي به من

اصرار را نپذيريم .برخالف خواسته قلبي ام گفتم: خب حاال كه عموجان انقدر اصرار مي كنن بمونيم .البته باز هم هر 

و تابع تو چي شما بگين . و به مادر ومنصور نگاه كردم. منصور خوشحال شد و گفت: من تابع شما هستم مدر گفت: بگ

هستم گيتي جان قاه قاه خنده بلند شد . مادر ادامه داد: من هم كه تابع درياي محبتم و به من نگاه كرد عمو گفت : 

كاش از اول از گيتي خانم ميخواستم انقدر اصرار كردم كه دهنم خشك شد بخدا. خنديديم و نشستيم .منصور نگاهي 

.يعني كه ممنون .من هم لبخند زدم .ساعت هفت خواهران سيندرال به من كرد و پا روي پا انداخت و چشمك زد 

تشريف فرما شدند .الناز با اينكه نمي دانست منصور هم آنجاست ولي لباس چشمگيري پوشيده بود.بلوز شلوار سفيد 

پشت كرپ كه لبه آستينها و شلوارش حرير كلوش بود. و پشت بلوزش هم تا وسطهاي كتفش باز بود يعني يقه را از 

در آورده بودند .از ديدن ما جاخوردند و البته معلوم بود بيشتر خوشحال شدند .دست دادند و احوالپرسي كردند. 

البته همه ظاهري درست مثل من. جالب اينجا بود كه منصور هم كنار من نشسته بود و هر دو روي يك مبل سه نفره 

شت تا اينكه الناز از منصور خواهش كرد كه با هم تخته بوديم. كمي به صحبت ، كمي به شوخي ، كمي به نفرت گذ

بازي كنند .منصور نمي دانم از خدا خواسته يا از رودربايستي پذيرفت و البته نگاهي هم به من كرد كه معني اجازه 

 گرفتن مي داد. من هم اصال لبخند نزدم .بيچاره انگار حساب كار دستش آمد كه گفت: گيتي جان شما هم بيا كمكم

كن الناز نگاه نفرت باري به من كرد، هم از اينكه چرا دعوتم كرده و هم از اينكه به من گفت گيتي جان پس منم 

كمك ميارم ها ،منصورخان! بيارين ،من كه حرفي ندارم پس الميرا بيا پيش من بشين كه كمكم كني مهندس شما 

. الناز و منصور با هم بازي كردند و من تركيدم از كمك نياز ندارين ماشاءا... واردين و هرچه اصرار كرد نرفتم 

حسادت،از حرص ، از خودخوري.واي كه خدا هيچكس را عاشق نكند كه كارش به اينجا نكشد .با مادر و خانم فرزاد 

صحبت ميكرديم و البته با الميرا حرف نزدم .بازي آنها تما شد و منصور برد .بعد رفت كنار عمويش و مهندس فرزاد 

و با آنها مشغول صحبت شد،ولي انگار با من حرف ميزد چون بيشتر مرا نگاه ميكرد خالصه هرطور بود  نشست

آنشب را گذرانديم .داشتم خدا را شكر ميكردم كه الميرا والناز امشب به من گير ندادند كه الناز گفت: بنده خدا 

سرم .مي دانستم منظورش چيست .يعني مگر گيسو خانم، آدم دلش ميسوزه ،همه ش تنهاست انگار با پتك زدند تو 

تو خانه زندگي نداري؟ مگر خواهر نداري؟ مگر عيد نميخواهي پيش خواهرت باشي .رنگ از رخسارم پريد .آنهم 

جلوي همه . گفتم : همه ش كه تنها نيست من اكثر شبها و جمعه ها پيشش هستم . و به منصور نگاه كردم .معلوم بود 

برافروخته شده بود. گفت: اتفاقا ميخوايم گيسو خانم رو هم بياريم پيش خودمون .چون از  عصباني شده چهره اش

گيتي جان خواستيم شبانه روزي پيش ما باشه . اين بار رنگ از رخ الناز پريد .بعد گفت : حاال تا ايشون رو هم بيارين. 

دا به ايشون وابسته شديم. در ضمن چند روزي به گيتي خانم مرخصي بدين منصور خان امكانش نيست ، چون شدي

ايشون نيازي به مرخصي نداره .ساالر اون خونه س .و هرموقع دلش بخواد ميتونه بره خواهرشو ببينه انشاءا... نصيب 

من بشي مرد! چقدر تو خوبي! )) اختيار دارين مهندس(( عموي منصور صحبت را عوض كرد و گفت : خب تصميم 

كتر فرزاد؟ هر سال مي رفتين چرا دكتر ، قراره بريم شمال كي انشاءا...؟ چهار پنج ندارين برين مسافرت جناب د
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روز ديگه .البته شما و مهندس متين هم بايد بيايين تا جمعمون جمع باشه عمو گفت: ممنونم، من هفته دوم عيد از 

ديگه بايد بياين ما اونجا مشهد برام مهمون مياد .اينه كه شرمنده م چه بد شد ! شما چطور منصورخان؟ شما كه 

همسايه مي خوايم فهميدم كه ويالي منصور و مهندس فرزاد كنار هم است. حالت مرگ به من دست داد .بيچاره عمو 

آمد حرف را عوض كند كه بهترش كند بدتر شد. منصور نگاهي به من كرد و گفت: هنوز برنامه ريزي نكرديم 

منتظريم باالخره به منزل برگشتيم .آنقدر عصبي بودم كه بخانه آمدم مهندس فرزاد. بهتون اطالع مي ديم . پس 

سريع شب بخير گفتم و به اتاقم رفتم ******************************* شش روز بعد وقتي سر 

ميز ناهار نشسته بوديم منصور گفت: انشاءا... كه كارهاتون رو براي فردا آماده كرديد؟ فردا راهي شمال هستيم 

هم مي ريم گيسو خانم رو مياريم كه همه با هم بريم ممنونم مهند....،منصور ، ما مزاحم نمي شيم باز شروع .امشب 

كردي، گفتم مي ريم. مادر گفت: راست ميگه مادر، بدون شما به ما خوش نمي گذره .بياين بريم حال وهواي شمام 

نه دخترم ،خونواده فرزاد نميان .گفتن براشون  عوض ميشه لبخند زدم و پذيرفتم و گفتم: خودتون هستين يا.....؟

مهمون مايد .ولي من گفتم كه صبح مي ريم منصور گفت: بهتر، پس به گيسو خانم زنگ بزن گيتي ، بگو ميريم 

دنبالش باشه بعد از ناهار با گيسو تماس گرفتم .اول نپذيرفت ، ولي بعد كه مادر خودش با او صحبت كرد و از او 

يرفت حدود ساعت دوازده شب بود كه زنگ تلفن به صدا در آمد .مادر جون گوشي را برداشت دعوت كرد ، پذ

بفرمايين سالم خانم فرزاد، حال شما چطوره؟ قلبم فرو ريخت .دست از قالب بافي كشيدم .نگاه من ومنصور به هم 

كرد جدي؟چه خوب ! و با دست  برخورد كرد. قربان شما همه خوبن .سالم مي رسونن بله اينجا هستن . و به من نگاه

زد توي سرش و به سقف چشم دوخت خب اينطوري ما هم تنها نيستيم . تو شمال دور هم بودن خوبه منصوربا دست 

به پيشانيش كوبيد و سرش را تكان داد بله بله ،ايشون هم ميان . يعني به هزار التماس راضيش كرديم .قراره گيسو 

كنم ، هر گلي يه بويي داره ......... اختيار دارين..... قربان شما، چشم اينها هم سالم مي خانم هم بياد....... خواهش مي

رسونن ....... صبح؟! آره ديگه صبح زود حركت كنيم بهتره ........ اجازه بدين از خودشون بپرسم .منصور جان خانم 

ن كرد و به مادرش عالمت داد كه چرا آنها فرزاد اينها هم تشريف ميارن .صبح مي ريم دنبالشون؟ منصور نگاهي به م

مي آيند .مادرش هم با دست فهماند كه من چه تقصيري دارم .منصور گفت ساعت ده اونجا هستيم .تا بريم دنبال 

گيسو خانم طول ميكشه ....... بله ما ده، ده و نيم ميايم دنبالتون خانم فرزاد ....... قربان شما....... خدانگهدار و گوشي 

گذاشت و گفت: بيا،مار از پونه بدش مياد،در لونه ش سبز ميشه .ميگه برنامه مهمونامون به هم خورده نميان  را

منصور لپهايش را پر باد كرد و نفسي بيرون داد .من فقط سكوت كردم .آخر چه ميتوانستم بگويم .جز اينكه بر اقبال 

م را با آنها سپري كنم .وقتي براي خواب باال رفتيم به گند خود لعنت بفرستم .هيچ دلم نميخواست هفته دوم نوروز

اتاق مادر رفتم و گفتم: مادرجون جلوي مهندس جرات نكردم بگم، ولي صبح به ايشوت بگيد كه ما نماييم خودت مي 

ه.بيا دوتي كه برنامه رو به هم ميزنه گيتي. مي دونم كه الناز و الميرا اعصابت رو خرد مي كنن ، ولي بهشون اهميت ند

بريم خوش مي گذره ممنونم مادر، ولي من تصميمم رو گرفتم .دلم ميخواد اين روزهاي آخر نوروز رو آرامش داشته 

باشم. اونجا با وجود من ، نه به الناز خوش مي گذره، نه به من و نه به شما . سفر رو به كام مهندس تلخ مي كنن.بهتره 

قال شما اصرار نكنين مادر سكوت كرد .بعد گفت: عجب شانسي داريم ما نيام من بدون تو نمي رم مادر دركم كنين،ا

بخدا..... عيب نداره آنها هم خوش سفرن، مادر ما هم دوست داريم با شما باشيم.ام يه دفعه ديگه آخه به منصور چي 

زد ناراحت بگم گيتي؟ بگيد من منصرف شدم .االن يه گيسو هم زنگ ميزنم ميگم مي گم، ولي اگه اومد سرت داد 

نشي ها! فرياد مهندس بهتر از همسفري با النازه باشه،هر طور راحاي من مي رم بخوابم ،شما بريد بهشون بگيد 
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ميترسي؟ آره والـله هر دو زديم زير خنده پس در اتاقت رو قفل كن كه بهت حمله ور نشه، چون مي دونم خيلي 

شه دخترم من هم همينطور مادر جون .شبتون بخير شب عصباني ميشه. بعد مرا بوسيد وگفت: دلم برات تنگ مي

بخير به اتاقم آمدم .هر لحظه منتظر بودم در اتاقم كوبيده شود، ولي نشد. صبح داشتم خميازه مي كشيدم و دستهايم 

را براي رفع خستگي از هم باز ميكردم كه چند ضربه به در خورد بله سالم گيتي خانم سالم صفورا خانم!حال شما 

ره؟ دلمون برات تنگ شده بود ممنون خانم ببخشين صورتم رو نشستم ، وگرنه مي بوسيدمتون خواهش ميكنم چطو

صفورا خانم اين هفته رو هم استراحت مي كردين .آقا وخانم كه دارن مي رن مسافرت خب تا امروز مرخصي داشتم 

يدم منظورتون چيه؟ آقا عصباني يه ميگه .نمي دونستم ميخوان برن مسافرت ، ولي گويا نظرشون عوض شده از جا پر

نمي ريم . يعني چه؟ بخاطر شما .خانم هرچي ميگه زشته قول داديم،منتظرن ، آقا زير بار نمي ره .گيتي خانم متوجه 

شدين آقا تازگي ها يه طورهايي شدن؟ چطوري شدن؟ در هر صورت، تحول ايشون باعث خوشحالي ماست .چه 

خر هفته ها آقا اكثرا مي رفتن شمال. ولي از وقتي شما اومدين نرفتين .حاال هم بدون شما كسي بهتر از شما! يادمه آ

حاضر نيستن برن . و لبخند زد آخه مادرجون حالشون بد نيست كه حتما وجود من الزم باشه واقعا شما فكر كردين 

انقدر به مليحه خانم خدابيامرز  بخاطر خانم جونه؟ وسري تكان داد. مهندس منو مثل مليحه خانم مي دونه اگه آقا

توجه داشت كه خوب بود. البته همديگر رو خيلي دوست داشتن ولي مدام اختالف سليقه داشتن و با هم نمي ساختن 

بلند شدم تا صفورا ملحفه را عوض كند . رفتم صورتم را شستم و مسواك زدم و به اتاق برگشتم .لباسم را عوض 

و به طبقه پايين آمدم .در پله ها متوجه شدم منصور با مادرش در حال صحبت اند . اين كردم ، موهايم را شانه زدم 

بود كه برگشتم باال و گوش تيز كردم منصور چرا لجبازي ميكني؟ بلند شو ،دير شد!منتظرن! چقدر اصرار مي كني 

ين نه به من به گيتي چه مامان؟ خب شما باهاشون برين يعني چي؟ چرا برنامه رو بهم مي زني؟ اينو به گيتي بگ

مربوطه؟ خب دلش نميخواد بياد،مگه زوره؟ بياد ادا اصول الناز رو تماشا كنه يا گوشه كنايه هاي الميرا رو بشنوه؟ من 

از كنار گيتي تكون نيمخورم، خوبه؟ ببينم كه ميتونه به گيتي حرف بزنه؟ آره الناز هم از تو ميترسه .آهسته تر گفت: 

الناز رو ميخواي يا گيتي رو؟ سكوت كرد با توام منصور! من نمي فهمم شما چرا تا آدم به كسي عالقه بابا باالخره تو 

مند ميشه مسئله ازدواج رو پيش ميكشين؟ اصال مگه ازدواج جز بدبختي و دعوا مرافعه و پايان عشق و عاشقي معني 

م شد! اون پرستار شماست و بايد كنار شما باشه ديگه اي هم داره؟ باز رفت تو فلسفه! بلند شو! دير شد!ساعت نه وني

من كه عليل نيستم .حالم خوبه .اون بنده خدا هم حق داره. ميخواد پيش خواهرش باشه. ميخواد تو خونه ش باشه، 

چه انتظاريه تو داري!تازگيها خيلي لوس شدي ها! خب من هم ميخواستم ببرمشون سفر كه استراحت كنن با وجود 

ا ميشه شكنجه روحي .والـله خودم هم دوست ندارم، ولي چه كنم كه مجبورم من خودم ازشون الناز و المير

عذرخواهي ميكنم .ميگم كاري پيش اومده نمي تونيم بياييم نميشه بابا، نميشه. حاال چقدر سيگار ميكشي ، خفه شدم ! 

يم كرده؟ اگه دوستش داري ،بگو تا برات اعصابم خرده مامان، تمام برنامه ها رو به هم ريخته .حاال چرا خودش رو قا

بگيرمش .چرا بازي در مياري؟ سكوت چي كار ميكني؟ ميخوام تلفن كنم به فرزاد و عذرخواهي كنم .بگم نمياييم . 

اصال مي دوني چيه .خود داني. تكليف رو معلوم كردي خبرم كن! عجب بساطي داريم بخدا! معلوم نيست تو اون 

ها را دو سه تا يكي آمدم پايين و سالم كردم .منصور گوشي به دست شماره مي گرفت مغزش چي مي گذره! پله 

.سرش را باال كرد و گفت: سالم! صبح بخير خانم خوش قول. و گوشي را روي تلفن گذاشت . گيتي !ديدي گفتم از 

بكنين .مثال نبايد برنامه  سفر منصرف ميشه نه نبايد اينكار رو بكنين مهندس. اونا منتظرن شما هم نبايد خيلي كارها

ما رو به هم بريزين من كه ميخواستم بيام ، ولي مي دونيد كه با وجود اونا مسافرت به من و شما و اونا زهر ميشه. 
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البته نه اينكه فكر كنين حسادت ميكنم ، نه، اعصابم رو خرد مي كنن من نمي ذارم شما رو ناراحت كنن نه مهندس 

مرخصي ميخوام خيلي خب. و گوشي را دوباره برداشت گوشي را از دستش گرفتم و گفتم :  من نميام. اصال يه هفته

اصال چه اصراري دارين من بيام؟ كسيكه آينده تون بهش مربوطه باهاتون مياد ديگه. منو ميخواين چكار؟ آينده من 

ونه م باشم ، پيش به هيچكس مربوط نيست! مهندس، خواهش ميكنم سخت نگيرين!منم دوست ندارم چند روز خ

خواهرم .از تجمالت خسته شدم ويالي ما مثل اينجا پر زرق وبرق نيست ولي افراد همون افرادن منزل فرزاد از ما 

جداست باالخره كه همديگه رو مي بينيم يعني روزي چند ساعت هم نمي تونين تحملشون كنين بگيد يك 

ي خب ما هم نمي ريم . اينكه مسئله اي نيست . وگوشي را دقيقه،يعني تحمل ميكنم ولي از درون داغون ميشم خيل

دوباره برداشت . با عصبانيت گوشي را گرفتم و گفتم: باشه ميام .ولي اگه يك كلمه،فقط يك كلمه بهم متلك بگن يا 

چيزي بگن كه به غرورم بر بخوره ، بخدا قسم وقتي برگرديم از همون جلوي در براي هميشه باهاتون خداحافظي 

كنم چهره منصور تغيير كرد .خم شد از روي ميز سيگاري برداشت و روي لبش گذاشت .با همان عصبانيت سيگار مي

راز از روي لبش برداشتم و توي پاكت گذاشتم و گفتم : ببخشيد، ولي هر چيز حدي داره ! بر و بر نگاهم كرد . 

اشت. انگار از جانب آنها مطمئن نبود. دستي به موهايش كشيد و بعد دستهايش را در جيبش گذاشت .اضطراب د

خوب، چهار پنج روز دوري بهتر از دوري هميشگي بود .گوشي را از دستم گرفت .نگاهي به من كرد و شماره گرفت 

.به مادر نگاه كردم .بيچاره مبهوت ايستاده بود ببيند باالخره تكليف چيست .سالم واحوالپرسي كرد و گفت كه با 

مي رسند و بخاطر تاخير عذرخواهي كرد .گوشي را گذاشت و با نگاه تندي از مقابل من رد شد .  مدتي تاخير به آنجا

بدون اينكه نگاهم كند گفت: مامان زود باش بريم .تو ماشين منتظرم . و راهش را كشيد و رفت باال، چمدانش را 

اشت و از سالن خارج شد .مادر باال رفت ، پايين آورد .صفورا اون جعبه ويولن منو بيار بله آقا منصور ويولنش را برد

چمدانش را آورد وگفت: بيا بريم گيتي جان، اين تا اونجا تو اخم مي مونه ممنون مادر جون .خوش بگذره .ببخشين! 

اونطور صحبت كردم كه مهندس راه بيفته بياد خوب نقطه ضعفي دستت داده ها ايشون لطف دارن ، من لياقت اينهمه 

داري، خوبم داري،ولي راستش وابستگي شديدش به تو داره نگرانم ميكنه .اگه يك كلمه بگه تو رو  محبت رو ندارم

ميخواد بخدا به پات مي افتم و لحظه اي درنگ نمي كنم .ولي خودش هم نمي دونه چي ميخواد اين حرفها چيه من 

... عروس شما باشم . پيشاني ام را بوسيد و خواهر ايشونم .وا... لياقت پرستاري شما رو هم ندارم چه برسه به اينكه...

گفت : روز و شب دعا ميكنم كه تو عروسم بشي عزيزم. نهايت آرزومه ، ولي هيچوقت اينو شخصا ازش نميخوام . 

اون پسر عاقليه و مطمئنم درست تصميم ميگيره صداي بوق پي در پي منصور بلند شد .معلوم بود خيلي عصباني است 

، مواظب خودت باش .ببخشيد بدون خداحافظي رفت ، ولي بذار بحساب عالقه ش اشكالي نداره . خداحافظ عزيزم 

مادر، از قول من از ايشون خداحافظي كنين قربون تو دختر گلم برم. االن مي دونم داره خودش رو لعنت ميكنه كه 

ي بدرقه اش كردم ، ولي بيرون چرا برنامه شمال رفتن ريخته هر دو زديم زير خنده .مادر رفت .تا كنار در ورود

نرفتم .از پشت سالن نشيمن، طوري كه ديده نشوم ، به بيرون نگاه كردم .منصور مدام به در ورودي منزل نگاه 

ميكرد بلكه من بيرون برم ، ولي كور خوانده بود. خداحافظ عشق من! ثريا قرآن را روي سقف ماشين گرفت ومنصور 

نگار قلبم را از من جدا كردند ، انگار روحم بود كه رفت .يكباره تهي شدم ، بي وجود دنده عقب گرفت . وقتي رفتند ا

شدم ، بي اختيار روي اولين مبل نشستم .چطور دوري اش را يك هفته تحمل كنم؟ چطور دوام بيارم؟ كاش رفته بودم 

ياهايم اشك ريختم .وقتي فكر ! آخر چطور صداي آهنگهايش را نشنوم ؟ بلند شدم، به اتاقم رفتم و در پناهگاه رو

ميكردم الناز اين مدت چه لذتي ميبرد. از خودم وغرورم بدم مي آمد. بلند شدم، كيف و دفتر خاطراتم را برداشتم و 
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از اتاق بيرون آمدم .سري به اتاق منصور زدم .در را قفل كردم و روي تختش دراز كشيدم .بوي بدنش بر جا مانده 

دنش بوي ادوكلن مي داد. روبالشي اش را در آوردم و در كيفم گذاشتم . عكس روي ميزش بود آرامم كرد .هميشه ب

را هم برداشتم و از اتاق بيرون آمدم .در پله ها به ثريا برخوردم . داري مي ري گيتي خانم؟ با اجازه تون نميشه پيش 

آره خب، ما كه غريبه ايم بهتون ما بموني ؟ ممنونم .جواب گيسو رو چي بدم؟ فرصت خوبيه كه مدتي پيشش باشم 

عادت كرديم ، واي بحال ايشون شما محبت دارين .چه جاشون خاليه ! خودمونيم خانم .آقا دل نمي كندن .چقدر 

وابسته شدن بشما! خيلي عصباني بودن ايشون فقط قصد قدر داني دارن نه خانم جان، وقتي شما هم نيستين 

؟ اومده؟ نيومده؟ چرا ديركرده؟ وقتي با خانم بيرون مي رين مدام غر همينطورن .هي ميپرسن كجاست؟ كي مياد

ميزنه منو جاي مليحه خانم مي دونه .ميخواد محبتهايي رو كه به ايشون نكرده در حق من بكنه دختر گلم ، من يه 

ه ازت فاصله عمره با اين خونواده زندگي ميكنم .آدم با خواهرش اونطور عاشقانه مي رقصه؟ دلش نميخواست يه لحظ

بگيره .راستش از شما چه پنهون اونشب كه تو باغ بودين ، آقا از پنجره سالن غذاخوري چند دقيقه اي شما رو زير 

نظر داشت .بعد هم كه اومد پيشتون.آقا عاشق شما شده .اونم بدجوري اي بابا ثريا خانم، ما از اين شانسها نداريم. 

س خجالتي نيست حتما دليلي براي اينكار داره نمي دونم ثريا خانم .ايشاءا... اگه اينطور بود يك كلمه مي گفت .مهند

كه خدا هم منو خوشبخت كنه هم اونو ايشاءا...!راستش آرزوم بود عروس خودم بشي . ولي وقتي پاي آقا در ميونه ما 

و ايشاءا... آينده  رومون نميشه پا پيش بذاريم.شما لياقتت بيش از ماست .درسته پسر من هم تحصيل كرده است

خوبي در انتظارشه .اما خب اين مال و ثروت و اين ابهت رو نداريم اين حرفها چيه ثريا خانم؟ شما ومادرجون برام 

هيچ فرقي ندارين تا قسمت چي باشه .كاري ندارين؟ نه، قربونت برم خدانگهدار از محبوبه و صفورا هم خداحافظي 

ازه ام بود كه به خانه رسيد ************************ كردم وراهي منزل شدم ولي انگار جن

!  بكش خجالت ميكني؟ گريه داري اِاِ،.........داري غصه انقدر كه مرده قُُلت مگه گيتي؟ ايه قيافه چه اين!سالم        ·

اوناس .چطور يه  مال چون        · كرديش؟ اونا تقديم دستي دو چرا والميرا الناز باباي گور!  رفتي مي خب! كن حيا

 هم به رو برنامه ميخواست كرد اصرار چقدر دوني نمي        · بموني؟ گذاشت كه شد چي حاال        ·هفته دوام بيارم؟ 

 ميكنم خداحافظي شما با هميشه براي كنن بارم درشت حرف اگه گفتم بهش آخه. آمد كوتاه من اصرار با اما بزنه

 قيافه ببينمش ميخواد دلم خيلي. توئه از تر ناراحت االن خودش اون        ·ظي نكرد. خداحاف ازم. كرد قهر باهام ولي.

 نگاهش اينكه بدون ش قيافه مونده. بود گيرا خيلي تلفن پشت از كه صداش. كرده مجنون را تو كه شكليه چه اش

ردم و جلويش گرفتم .گيسو آو بيرون را عكسش كيفم داخل از ، بودم داده تكيه مبل به را سرم كه همانطور و كنم

قاب عكس را از من گرفت .كمي به عكس خيره شد، كمي به من نگاه كرد و بعد گفت : عجب تيپ و قيافه اي داره 

.بخدا حق داري گيتي، بذار برم يه سطل بيارم كه پر توش گريه كني، چه جذبه اي داره! همين جذبه اش منو كشته 

تي نميخوام تو دلت رو خالي كنم ولي اگه تو رو ميخواست يك كلمه مي گفت آخ كه پدر عاشقي بسوزه .مي دوني گي

دوستت دارم، مي خوامت، اگه اون ازدواج كنه ضربه بزرگي بهت وارد ميشه. خودت رو بكش كنار. مي دونم سخته ، 

، واي بحال ولي سعي كن فراموشش كني.ببين فقط براي چند روز كه رفته مسافرت رنگ و رو و حال و احوالت اينه 

اينكه زن بگيره فكر ميكني تا حاال سعي نكردم ؟ فكر ميكني نخواستم؟ نمي تونم! هر چي سعي كردم دوستش 

نداشته باشم ، بدتر عاشقش شدم . اين رو بالشي رو مي بيني؟ مال اونه. بوي تنش آرومم ميكنه .فكر كردي ديوونه م 

بخدا نه پولش رو ميخوام ، نه قصرش رو، نه ماشينهاش رو، نه ؟نه، ديوونه نيستم. ولي تا اين حد دوستش دارم .

شركت و كارخونه ش رو، خودش رو ميخوام . وجودش رو دوست دارم .اين دفتر رو مي بيني ؟ خاطرات هر روزيه 
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تو  كه با او دارم .اينها رو مي نويسم كه اگه روزي با كس ديگه اي ازدواج كرد، اين نوشته ها زندگي كنم و اگه مردم

اين خاطرات رو بهش بدي . دلم ميخواد اقال بدونه يه نفر تو اين دنيا بوده كه بخاطر خودش دوستش داشته ، اونو مي 

پرستيده .يه نفر بجز مادرش .خيلي ها آرزوي منو دارن و من آرزوي منصور رو. اي كاش نرفته بودم خونه اونا كه 

ضعيفي تو ! بنظر من اگه تا يه مدت كوتاه ديگه عشقش رو  اينطوري بيمارش بشم پاشو خجالت بكش گيتي، چقدر

ابراز نكرد از اون خونه بيا بيرون آره همين تصميم رو دارم .بگذار اول تو رو استخدام كنه بعد . كسي چه مي دونه 

و شايد از تو خوشش اومد. فكر كردي عشق خواهرم رو به همسري مي پذيرم؟ چه اشكالي داره؟ من راضيم ، من و ت

يه وجوديم ، پس چه مال تو باشه چه مال من، فرقي نميكنه پاشو انقدر چرت وپرت نگو .اون داره االت با الناز خانم 

عشق و كيف ميكنه ، تو نشستي اينجا غمبرك زدي و اشك مي ريزي .نشستي رو بالشي شو بو ميكني .اي خاك بر 

يا الناز رو كنارش ببينم ، اون روز فكر نميكنم طاقت  سرت كنن! آره،ايشاءا.... خاك بر سرم كنن .اگه بهش نرسم

بيارم .چون قلبم فقط به عشق اون مي تپه گيسو مي دوني با هر ضربه ش چه ميگه؟ چي ميگه؟ ميگه منصور! منصور! 

 دوستت دارم ! اي كه مرده شور اون قلب پاره پاره ات رو ببره . با همين دستهام خفه ش ميكنم .جا خواستيم جانشين

نخواستيم . ************************** دو روزي به شيراز رفتيم تا پدر را مالقات كنيم .دلم برايش 

يك ذره شده بود. وقتي وارد اتاقش شديم روي تختش نشسته بود و به عكس خانوادگي مان خيره شده بود 

نوازش كرد وگفت: سالم دخترهاي قشنگم،  را ما موهاي. رفتيم فرو آغوشش در.  كرد ما به نگاهي! بابا سالم        ·

ديگه اين پيرمرد مريض رو فراموش كردين؟ اشكهايمان را پاك كرديم و گفتيم : اين چه حرفيه بابا؟ مگه ميشه پاره 

 تو ولي اومد گيسو نزدي؟ سري من به ماهه دو چرا پس        ·تنمون رو فراموش كنيم .ما جز شما كسي رو نداريم 

 هستي؟ راضي. گفت آره،گيسو        · بيكاره گيسو ولي نداشتم مرخصي كردم، پيدا كار من آخه        · نيومدي

 ، راضيم.  خوبه خوب حاال كه شدم استخدام بيماري خانم از روانكاوي براي.  مه تحصيلي رشته به مربوط كار يه        ·

اءا... دو سه ماه ديگه مياييم شما رو هم مي بريم تهران انش        · كن مداوا هم منو پس. دخترم آفرين        ·. شكر

 پدر پيش غروب تا صبح از خبرها؟ چه خب. عزيزم باشه        ·.بذارين كمي جا بيفتيم ، شما هم بهتر بشيد .بعد . 

.ولي  برگشتيم تهران به و بوديم آنجا دوشب.ناتنيها همان قربون كه رفتيم ام ناتني دايي منزل به هم شب. بوديم

برگشتن همان و يك سرماي حسابي خوردن همان. بقدري حالم بد بود كه در بستر افتادم .شايدم تب عشق بود و از 

دوري منصور به اين روز افتاده بودم .دل تو دلم نبود. بيقرار بودم .خيلي دردناك است كه كسي عزيزش را دست 

شيدم يا همانجا روي تخت مي نشستم وكز ميكردم و يا گرگ بسپارد .مثل آدمهاي افسرده يا در بسترم دراز مي ك

عكس منصور را بر ميداشتم و به آن خيره ميشدم . گيسو مرتب به من غر ميزد و سرزنشم ميكرد .حق داشت . او تا 

بحال دلباخته كسي نشده بود .سر به سرم مي گذاشت ووقتي به عكس منصور چشم مي دوختم يا رو بالشي اش را بو 

ي گفت: بهش نزديك نشو مي گيره ها . شب دوم بيماريم ثريا تماس گرفت و خبر داد كه از مسافرت ميكردم م

برگشته اند .بي نهايت خوشحال شدم .خانم متين گوشي را گرفت و صحبت كرد: سالم عزيزم! سالم مادرجون ، 

ر خودت آوردي؟ از رسيدن بخير و سرف پشت سرفه چه صدايي داري مادر .عجب سرمايي خوردي. چه باليي س

غصه دوري شما ضعيف شدم . به اين روز افتادم قربونت برم ، بخدا دلم يه ذره شده .االن ميگم مرتضي بياد بيارتت 

نه مادر، حالم خوب نيست ازم مي گيرين .تب دارم خب بگيرم عزيزم، يه غمخوار مهربون دارم مثل تو ممنونم،خب ، 

شي گم كرده داريم.منصور كه مثل افسرده ها يا سيگار مي كشيد ، يا تو خوش گذشت؟ چه خوشي مادر؟ تو كه نبا

اتاقش دراز مي كشيد ، خيلي كه حوصله داشت لب دريا مي رفت و آنجا فكر ميكرد .اتفاق زياد با خونواده فرزاد 
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خانم شما رو  ارتباط نداتشيم .وقتي مي ديدن منصور بي حوصله س زياد نمي اومدن.خانم فرزاد به من گفت اين گيتي

 مهندس. كردم محبت كه ديدم محبت. ممنونم خيلي كرده جادومون جادو كرده .منصور هم گفت آره با محبتشون

 ما بگيد بهشون عزيزم قهره باهات مثال! خداحافظي مثل البد رسونه مي سالم نشسته اينجا خوبه وسرفه چطورن؟

قربون تو!منصور، گيتي ميگه ما قهرشون رو هم به جون مي  اي برسونين سالم خيلي. ميخريم جون به هم رو قهرشون

خريم سالم مي رسونه پشت چشم نازك ميكنه.گيتي جان. يه خرده نه،خيلي لوس شده از شدت خنده به سرفه افتادم 

اُه اُه چه سينه اي داري! ميگم منصور بياد ببردت دكتر مادر. شنيدم كه منصور گفت: مگه بيماريش خيلي شديده ؟ 

ه ، بچه م نميتونه حرف بزنه بس كه سرف ميكنه ميخواين ببريمش دكتر؟ الزم نكرده ، تو چشم نازك كن .ميگم آر

فرهان ببرتش . وغش غش زد زير خنده .من هم همراهي اش كردم خارج از شوخي ! مادر بيا ببردت دكتري؟ 

ي عزيزم؟ حال نداري زياد مزاحمت نمي بيمارستاني؟ نه مادر دكتررفتم ، دوره داره ديگه.ممنونم خب، كاري ندار

 از اينم ببخشين بيام بتونم نميكنم فكر روزي سه دو ولي ، برگشتين  شم نه ، لطف كردين .خوشحال شدم بسالمت

 گوشي بله، بپرسم ازشون حالي خانم گيسو به بده رو گوشي. باش راحت عزيزم، نداره عيب. منصوره شانس

 !خدانگهدار. خدمتتون

ر با صداي زنگ در ، گيسو اف اف را برداشت بفرمايين شما؟ آقاي مهندس شمايين؟بفرمايين باال! اف اف نزديك ظه

را گذاشت و بلند گفت: گيتي منصوره،خاك بر سرم از تو اتاق خواب گفتم:شوخي ميكني؟ با اضطراب گفت:شوخي 

گ در آپارتمان بلند شد.))اينجا اومده چيه.پتوت رو مرتب كن ببينم. بعد رفت جلو آينه موهايش را شانه زد كه زن

چكار؟(( عشق خانم،عشق او رو كشونده گيسو پريد در را باز كرد .سالم!خيلي خوش اومدين سالم گيتي خانم!روز به 

روز خوشگل تر و سرحال تر مي شي. من فكر ميكردم االن تو بستر ببينمت من گيسو ام مهندس، گيتي تو اتاقشه 

ه، با هم مو نمي زنين چرا زحمت كشيدين ،خودتون گليد مثل زائوها از جايم تكان نخوردم ، شرمنده م! باورم نميش

چون شلوار كوتاه پايم بود خواهش ميكنم!ميتونم برم تو اتاق ببينمش بله ، خواهش ميكنم بفرمايين نيم خيز شدم و 

ه دلم ضعف رفت . سالم ، خيلي اداي احترام كردم .بلوز اسپرت شطرنجي با شلوار لي آبي روشن پوشيده بود ك

خوش اومدين سالم خانم خانما!چي شده؟ اين چه رنگ و روييه؟ چقدر الغر شدي گيتي؟ آه شما منو گرفت لبه تختم 

نشست وگفت: من آه نكشيدم ، افسوس خوردم ، اونم شش هفت روز منم خيلي دلم براتون تنگ شده بود. تازه 

سرفه بد جور سرفه ميكني گيتي تازه، خوب شدم .عقب تر بشينيد . ميترسم فهميدم كه چقدر بهتون وابسته ام. و 

بگيرين حاضرم درد و بالهات بيفته به جون من. خدا لعنت كنه الناز و الميرا رو كه من رو برداشتند به زور بردند 

اين هفته چي كار  شمال خدا نكنه! اونها شما رو به زور نبردن شما خودت بخاطر قول و قرار رفتي. خب چه خبرها؟

كردي ، كجا بودي؟ استراحت، دلتنگي ، سفر سفر؟! با گيسو دو روزي رفتيم شيراز .جاتون خالي رفتين شيراز؟ تو كه 

مرخصي ميخواستي استراحت كني ! دستتون درد نكنه گيسو خانم، زحمت نكشين اختيار دارين خب رفتيم پدرم 

شت نگاه كردم .با ابرو عالمت داد .تازه يادم افتاد .گفتم: رفتيم سرخاك رو......... و به گيسو كه برايم آبميوه گذا

خونواده م. يادي از خاطرات تلخ و شيرين كرديم چي شد افتخار دادين به كلبه محقر ما بياين؟ شما به اين خونه 

، گيسو شيك و پيك و بزرگ مي گين كلبه محقر؟ بفرمايين قصر محبت! ممنونم .چشمهاتون قشنگ مي بينه خب

خانم ما هميشه احوالتون رو از گيتي خانم مي پرسيم .سعادت نداشتيم شما رو زيارت كنيم اختيار دارين .من هم 

همينطور .ذكر خيرتون اينجا زياده .فقط اين گله رو ازتون دارم كه خواهرم رو كم مي بينم مهندس متين به! تازه ما 

خانم. شما رو هم مي بريم پيش خودمون گيتي جان زحمت مي ده  مي خوايم شبانه روزي او رو نگه داريم ، گيسو
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كافيه و روي صندلي ميز آرايش نشست رحمت آورده تو اون خونه ، زحمت چيه؟ ممنونم خب ، گيسو خانم. شما در 

رشته زبان انگليسي تحصيل كردين ، درسته ؟ بله مي تونين خوب صحبت كنين؟ تا حدودي، ولي نه خيلي عالي .شايد 

گه تو محيطي باشم كه مجبور باشم صحبت كنم ، راه بيفتم به تايپهم واردين؟ فارسي و التين؟ بله فارسي رو كامل ا

مسلطم ، ولي التين رو بايد كار كنم .نوزده ساله بودم كالسش رو رفتم خب، پس تو شركت ما استخدام شدين .از 

. و به من نگاه كرد؟ اما چي؟ به گيتي نگاه مي كنين كه اجازه روز يكشنبه منتظر تونيم ممنون قابل دونستين اما........

بگيرين .اجازه گيتي هم دست منه بله، من كه مثال در استخدام شما هستم اجازه م دست شماست، ولي اجازه گيسو 

س دست منه البد بخاطر همون هفت هشت دقيقه زديم زير خنده و دوباره افتادم به سرفه تو كه اونجا موندگاري.پ

ديگه چرا خواهرت رو خونه نشين مي كني؟ موضوع همينه كه دايمي نيستم چيه از ما خسته شدي يا از تجمالت تا 

همسرتون بيرونم نكرده، خودم بيام بيرون بهتره فعال كه مجردم .به فرض هم شما دايمي نباشي ؟ چه ربطي به گيسو 

ه هم سايه ما رو با تير بزنه يعني انقدر من ساده و ابلهم؟ خانم داره؟ فكر ميكنم الناز خانم تا توي شركت و كارخون

دور از جون! ايشون خيلي زرنگند گيتي بس كن تو رو خدا، اونجا الناز اينجا الناز، شمال الناز،ما ميخوايم يه نفر رو 

صباني نشين استخدام كنيم .چرا الناز رو ميكشي وسط؟ خب پرسيدين دليلش رو گفتم .حاال شربتتون رو ميل كنين. ع

ممنون من حرفي ندارم ، گيسو رو استخدام كنين ، ولي به يك شرط چه شرطي؟ اول بگيد قبول مي كنين يا نه آخه 

من كه نمي دونم چي ميخواي. شايد گفتي خودمو بكشم نه، مطمئن باشين به نفعتونه خب، چون بهت ايمان دارم قبوله 

ترك كنين با تعجب به چشمهايم چشم دوخت . مي تونين دو سه  .هر چي باشه رو چشمم بايد قول بدين سيگار رو

روز هم فكر كنين از حاال تا روز يكشنبه كه گيسو بياد وقت دارين گيتي من سيگار به جونم بنده .اين چه انتظاريه كه 

چ تو داري؟! مجبورتون كه نكردم .خب سيگار رو انتخاب كنين .گيسو هم تو خونه س. ما ناراحت نميشيم. هي

رودربايستي نكنين! توقع نداري كه يه دفعه بذارمش كنار؟ نه،كم كم بذارين كنار .ولي بشرطي كه از كنار برندارين 

بكشين ها! روزي چندتا اجازه دارم بكشم خانم دكتر؟ هفته اول روزي چهارتا، هفته دوم روزي سه تا، هفته سوم 

سيگار دستتون نبينم .البته اگه پيشتون بودم .نبودم هم بايد روزي دوتا ، هفته چهارم روزي يكي و هفته پنجم ديگه 

سر قولتون بمونين اگه بري كه روزي ده تا پاكت سيگار ميكشم ميل خودتونه ميخوام استخدام كنم،التماس بايد بكنم 

 ، ناز بكشم ،شكنجه هم بشم؟ خب اينها دليلش خوبي ومهربوني شماست اينها همه دليلش خوبي ومهربوني توئه

فرشته مهربون گيسو خانم! تو رو خدا انقدر زحمت نكشين زحمتي نيست ، بجاي دود سيگار ميوه بخورين من نمي 

دونم حاال چه اصراري يه كه برادرتو صحيح و سالم بفرستي خونه بخت گيتي خانم؟ سالمتي شما برام مهمه، حاال 

سرخ شدي ، تب داري؟ و دستش را روي هرجا كه باشين و هركس رو كه دوست داشته باشين ممنونم .چقدر 

پيشاني ام گذاشت و گفت: آره تب داري، دراز بكش گيتي جان، چرا نشستي راحتم .از بس خوابيدم خسته شدم 

.چقدر خوب كردين اومدين .انتظار هر كسي رو داشتم جز شما پس تكيه بده گيتي . و بالش را عقب كشيد تا پشتم 

ه آبرو ريزي بزرگي ! چون روبالشي و عكسش را ديد .كمي مكث كرد .نگاهي به بگذارد كه اي كاش نمي كشيد .چ

من كرد و لبخند زد .بعد سينه اي صاف كرد .از خجالتم مردم . گيسو از خجالت بلند شد، رفت بيرون .فكر كنم مثل 

د .قاب عكس را لبو قرمز شده بودم آنقدر لبم را گزيدم كه طعم شور خون را احساس كردم .در چشمهايم خيره ش

برداشت و گفت: پس بنده خدا اينه ؟ اي، بدك نيست ، ولي خودت چيز ديگه اي هستي . اينم روبالشي بنده خدا كه 

از ديشب داره دنبالش مي گرده بدبخت . گفتم چه دزد خوب ومنصفي بوده كه فقط عكس و روبالشي ام رو برده 

شيد، بي اجازه اينا رو برداشتم .يه هفته دوري از شما برام سخت .برم پابوسش . سرم را پايين انداختم وگفتم: ببخ
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بود. اينها رو آوردم كه اقال به اين وسيله برادرم رو كنارم احساس كنم آن نگاه جز نگاه عاشقانه نبود .بعد گفت: 

تون تنگ ميشد دل اگه        ·كاش منم يه يادگاري از خواهرم ميبردم .خيلي بهم سخت گذشت .به عقلم نرسيده بود 

 و كردم سكوت ؟ ندارم دوست رو تو يعني نشده؟ تنگ دلم يعني        ·حتما مي بردين .خواهرتونو دوست ندارين 

. گيتي دارم دوستت بخدا:  گفت و شد خيره چشمهايم در و آورد باال را ام چانه انگشتش با.  انداختم پايين را سرم

تون هم شما رو بي نهايت دوست داره . اوايل بخاطر اينكه وجود شما براي خواهر. ممنونم. كني نمي فكرشم كه انقدر

مادرتون حياتي بود . ولي حاال بخاطر خودتون......... گفت : نمي دوني شمال چه حالي داشتم گيتي، نمي دوني! شرمنده 

ينمت . شما هم سرما مي م كه ازت خداحافظي نكردم .هزار بار به خودم ناسزا گفتم كه چرا يه بار ديگه نيومدم بب

خورين ها .اونوقت غصه هام زيادتر ميشه .بريد عقبتر بشينيد . اقال يه چيزي از تو خواهر مهربون عايدمون بشه. پس 

فردا شوهر ميكني، داغت رو به دلم مي ذاري .ويروس سرما خوردگيت رو هم به من روا نداري؟ با اينكه غم دنيا به 

دانم تا حاال براي كسي پيش آمده كه هزار درد و غصه در دلش باشد ولي بخندد .در دلم نشست ولي خنديدم .نمي 

دل گريه كند و از لب بخندد؟ نقاشي اش را كه حتما ديده ايد ، همان تابلوي معروف لبخند ژكوند. خب ديگه بهتره 

روز ديگه مرخصي ميخوام  آماده شي بريم .اومدم ببرمت ممنون، من حالم خوب نيست .كاري هم ازم برنمياد. دو سه

شما تا آخر عمر استراحت كن، ولي در منزل ما ، در جوار بنده .مي دوني كه به شوق تو ميام خونه ، نازنين خانم! انقدر 

منو خجالت ندين .انقدر هم وابسته نباشين ، من نگرانم نگران نباش ، بلند شو گيتي! بلند شو بريم ميخوام مامان رو 

نداره اينجا اومدين؟ نه باور كن حالم خوب نيست .اونجا مرتب بايد از پله هاي غرور باال پايين برم غافلگير كنم خبر 

و با پرستيژ رفتار كنم .با استخون دردم جور در نمياد شما فقط تو اتاقتون استراحت بفرمايين .اگر ما خواستيم 

انم نگاه مي كنيم .كي باورش ميشه گيتي گيسوئه سرميز شام يا وقت ناهار و صبحونه شما رو زيارت كنيم، به گيسو خ

، گيسو گيتيه .گيسو خانم؟ گيسو آمد وگفت: بله مهندس. حاضر شيد بريم گيتي رو ببرين مهندس .من همين جا 

هستم .ممنونم گيتي به گيسو نگفتي وقتي منصور چيزي بخواد ، نه سرش نميشه من چيزي نگفتم .خودش عكستون 

ه اي دارين صداي خنده اش در اتاق پيچيد مهندس آخه مزاحمته ، من بيمارم ، بي فايده م كه ديد فهميد چه جذب

گيتي بلند شو، حوصله ندارم ها گيسو، بي زحمت لباس و داروهام رو بردار .خودت هم حاضر شو بريم تعارف 

مي ريم شركت من ناهار درست  نميكنم ، ايشاءا... يه دفعه ديگه ميام نميشه همين حاال بايد بيايين.يكشنبه هم با هم

كردم ، اقال ناهار بخوريم بريم .نيمساعت ديگه آماده س ببينيد مثل من بي تعارف باشين .باشه ناهر ميخوريم مي 

ريم .چون حيفه ، مي مونه فاسد ميشه كاش مادرجون رو هم مي آوردين حاال مرافعه ها مونده .بايد جواب پس بدم 

خبر نمي دين ناهار اينجا هستين ؟ نگران نشن آخه ميخوام غافلگيرش كنم .با ديدن شما  كه چرا تنها اومدم به مادر

جا ميخوره خب به ثريا خانم بگين منزل دوستتون هستين و ناهار نمي رين .من مي دونم مادر نگران مي شن چشم 

برنداره ثريا بود كه گ.شي را  خانم پرستار ،اون تلفن رو بده به من ببينم منصور شماره گرفت و گفت: خدا كنه مادر

برداشت و به او خبر داد كه الناز سراغش را گرفته . گوشي را كه گذاشت ، گفت : من نمي دونم اين الناز از جون من 

چي ميخواد . خودتونو خب خودم رو بهش مي دم ببينم باز هم حررف داره .اّه ! باز چنگال در قلبم فرو كرد .چه جالي 

شيدم ، بماند تلفن را سرجايش گذاشتم و گفتم : ببخشيد، اشكالي نداره كمي دراز بكشم؟ نه شدم و چه دردي ك

عزيزم ، بخواب ، من كه از اول گفتم كمي در بالشم فرو رفتم و گفتم : خب برام از شمال تعريف كنين .چطور 

منظورتون چيه؟ الناز رو ميخوام گذشت؟ در ماتم و غم الناز كه بود ، شما ديگه چي ميخواستين ؟ تو رو ! جا خوردم 

كه برام وارث بياره ، ولي دوست دارم تو در كنارم باشي كه باهات حرف بزنم خدايا ! كاش بجاي آمپول پني سيلين 
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به من آمپول هوا مي زدن كه از اين درد راحت بشم. گريه ام گرفته بود ولي مگر ميشد گريه كنم؟ نامرد پست 

بخت كني هم منو؟ چي شده گيتي ؟ اتفاقي افتاده؟ نه ، يه دفعه قلبم از حال رفت .مال فطرت! ميخواي هم النازو بد

اين آمپوالس آبميوه تو هم كه نخوردي دختر.بگير بخور ببينم .اندازه گنجيشك آب وغذا ميخوره ! درستت ميكنم 

آبميوه خوردم و گفتم : خب تو داري منو ميكشي! داري منو از بين ميبري! اونوقت ميگي درستت ميكنم، قاتل! كمي 

ميگفتين اونا نظرشون اينه كه تو ما رو جادو كردي .حاال راست مي گن؟ چشم سوسمار دادي خورديم يا مدفوع كفتار 

؟ لنگ سوسك و پاچه مورچه، كمي هم ادرار االغ .البته با عرض معذرت چنان بلند زديم زير خنده كه گيسو از داخل 

ا تنها؟ صبر كنين منم بيام آخه. منو كردين آشپزباشي ، خودتون گل مي گين گل مي آشپزخانه گفت: چه خبره تنه

شنوين؟گيتي بسه ديگه هرچي استراحت كردي،بلند شو بيا ميزو بچين باز خنديدم .گفتم: آخ ، آخ گيسو .درجه تب 

گيتي داره جادوگري رو بيار كه سوختم . خودت مي دوني چرا. هر سه زديم زير خنده .منصور گفت : گيسو خانم، 

ميكنه، منم دارم ميخورم پس منم االن ميام نعش كشي كنم باز صداي خنده بلند شد چه خبر از الهه ناز؟ دلم براي 

شنيدنش يه ذره شده اله نازم حالش بد نيست ، تو شمال باهاش صفا ميكردم يعني با الناز خانم؟ جوابي نداد .سيبي 

: اين گيسوئه ، اين گيتي .خيلي شبيه ايد .بيا بخور .گيتي جان گيسو مال تو، برداشت از وسط دو نيم كرد و گفت 

گيتي مال من . و گازي از نيمه سيب زد . ممنونم . و نيمه سيب را گرفتم . .يك گاز زدم و فرياد كشيدم : گيسو 

براي ما غنيمته ، خانم  خوردمت! خيلي خوشمزه اي مطمئنم فردا ما بايد بيايم عيادت شما عيب نداره، اونهم از شما

خانما ببخشيد بريم تو سالن مهندس تو بايد استراحت كني ، همني جا خوبه. بعد دستم را در دستش گرفت و ادامه 

داد: وقتي كنار تو هستم هيچي نميخوام گيتي منم همينطور مهندس، موندم وقتي ازدواج كنين چه خاكي بر سرم كنم 

س خونواده ته؟ آره مامانم، بابام و برادرم.اون دوتا نيمه سيب هم كه معرف حضور براي اونم يه فكر ميكنيم.اين عك

هستن چه مامان خوشگلي داشتي ، خدا رحمتش كنه هميچنين پدر شما رو برادرت هم خوش قيافه بوده، چه تيپي 

.البته انشاءا... هرچي داشته خدابيامرز .به پدرت هم شباهت داشته شايد بخاطر همينه كه اونو در وجود شما مي بينم 

خاك اونه عمر شما باشه نگاهم كرد و لبخند زد و بعد گفت: پدرت منو ياد پدرم مي ندازه .همنيطور جدي و خوش 

تيپ بود .روحش شاد .خدا رحمتش كنه . دوتا خانم حسابي تحويل جامعه داده ور فته ممنونم عكس را سر جايش 

ه .با اينكه خيلي براي مرگ پدر و مادر و برادرت متاسفم ، اما گاهي گذاشت و گفت: هر چي خدا بخواد همون ميش

فكر ميكنم اگه اونا بودن شايد من و تو هيچوقت با هم آشنا نمي شديم بله ، شايد مصلحت بر اين بوده .خودمم گاهي 

با سليقه اي، همه  به اين نتيجه مي رسم اتاقت رو خودت چيدي؟ اگه بده گيسو چيده ، اگه خوبه من چيدم عاليه خيلي

چيز سبزه ، مثل خودت سبز و باطراوت اگه عاليه پس هر دو چيديم .شما بفرمايين تو سالن تا منم لباسم رو عوض 

كنم باشه عزيزم و بلند شد راستي تيپ اسپرت خيلي بهتون مياد .تا حاال نديده بودم اينطوري لباس بپوشين .همه ش 

م كجاش رو ديدي..... نميخواي كمكت كنم؟ سرت گيج نره نه ممنون با لبخند با كت و شلوار و كراوات شما رو ديد

از اتاق بيرون رفت و سرگرم صحبت با گيسو شد .بلوز شلوار مشكي پوشيدم ، چون احساس ميكردم واقعا عزادارم . 

. موهايم را بافتم آن جمله منصور را هنوز فراموش نكرده بودم .غمي بر دلم سنگيني ميكرد كه از آهن سنگين تر بود

و از اتاق بيرون آمدم و وارد سالن شدم و رو به روي منصور نشستم عيده ، چرا سياه پوشيدي گيتي؟ آخه ميگن 

سيزده به در نحسه . ما جلو جلو رفتيم پيشواز از دست تو حاضر جواب ، ولي بهت مياد ممنون هنرمند اين خونه كيه؟ 

م بود .مهارت خاصي داشت .گيسو هم وارده آفرين .گيسو خانم، آشپزي را رها و به پيانو اشاره كرد اين مال برادر

كنين به ما افتخار بدين ، بنوازين من خوب نمي زنم شما بزنين ما نظر مي ديم بزن گيسو جان! آخه........ آخه 
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معروف را  نداره.منصور غريبه نيست .اگه بد بزني مسخره ت نميكنه گيسو پشت پيانو نشست و يك آهنگ قشنگ

نواخت .گيسو مهارت خاصي داشت .منصور كف طوالني زد و گفت: واقعا مرحبا،احسنت، خيلي هنرمندين 

 از بعد        ·! دوباره! دوباره معروف بقول زنين؟ نمي ديگه.كردين لطف        · مهندس افتخار به ممنونم،اينهم        ·

دس صداي خنده بلند شد . ناهار را صرف كرديم و ساعت چهار بعد از مهن ميلرزه دستهام ، گشنمه االن. ميزنم ناهار

 مي بعدازظهر شش جان؟ گيتي يه  ظهر آماده حركت شديم .بين راه منصور پرسيد : تزريق آمپولت چه ساعتي

نگاهي  ناباوري با ديد را ما تا و كرد باز را در بوق صداي با نبي آقا. رسيديم عمارت جلوي به ممنون درمانگاه برمت

به ما انداخت و گفت: سالم خوش اومدين. كدوم يكي گيتي خانمه؟ منصور گفت: حدس بزن آقا نبي والـله فكر كنم 

گيتي خانم شما باشين كه جلو نشستين و رنگ وروتون كمي پريده س .درسته؟ بله درست حدس زدين آقا نبي. 

فانه. شما خوبين گيسو خانم؟ الحمدالـله. ما هميشه از حالتون خوبه؟ الحمدالـله، كسالت هنوز برطرف نشده؟ نه متاس

زري و گيتي خانم حال شما رو مي پرسيم ما هم همينطور .به زري خانم زياد زحمت مي ديم. اختيار دارين .زري شما 

ونه رو خيلي دوست داره ، يعني همه ما .گيتي خانم انقدر به ما محبت كردن كه وقتي تو اين خونه نيستن انگاز اين خ

ستون نداره منصور به كنايه گفت : آقا نبي، پس ما هيچي ديگه ؟ دستتون درد نكنه! اختياردارين آقا، شما كه ركن 

اصلي هستين . ولي گيتي خانم ستون شادي و جنب و جوش اين خونه س حق با شماس آقا نبي. ما هم به اين مهم 

ه آقا، نيمساعت پيش برد باشه ممنون و گاز را گرفت و رسيديم بفرمايين راستي، مرتضي ماشين رو برد سرويس؟ بل

وارد منزل شد .جلوي ساختمان ايستاد و گفت: تو با اهل اين خونه چكار كردي كه يه لحظه طاقت دوريت رو ندارن . 

ديگه آقا نبي كه بناله واي بحال ما! خنديديم .از ماشين پياده شديم .از فشار تب و درد استخوان توان ايستادن 

نداشتم .سريع وارد منزل شدم. سالم ثريا خانم به به! سالم، خيلي خوش اومدين نمي بوسمتون، سرما خوردم پس 

شما گيتي خانميد! الـله اكبر باورم نميشه ، خوش اومدين گيسو خانم! روبوسي كرد و گفت: من دلم براتون خيلي 

داغين! منصور به شوخي گفت : ما هم حاضريم از تنگ شده بود. بايد شما را ببوسم.حاضرم سرما بخورم چقدر هم 

اين سرماها بخوريم همه خنديدند مادر كجاست ثريا؟ باال، االن مي رم بهشون اطالع مي دم. يادم باشه بگم لباس 

سياهه گيتي خانمه، لباس سفيده گيسو خانم داخل سالن آمديم و نشستيم .گيسو نگاهي به آنهمه زرق وبرق انداخت 

به آن بي توجه شد. انگار نه انگار! نمي دانم جد وآبادش قصر نشين بودند يا خودش.دختره چشم سفيد.  و خيلي زود

خونه مون منور شد. ممنون ثريا در حاليكه از پله ها پايين مي آمد گفت: االن ميان. نمي دونين چقدر خوشحال شدن 

نه آقاي مهندس، من تو اتاق گيتي راحت ترم. ما ثريا به صفورا بگو يه اتاق براي گيسو خانم آماده كنه چشم اقا 

عادت داريم پيش هم باشيم در هر صورت تعارف نكيني .اينجا منزل خودتونه سپاسگزارم صفورا جلو آمد و روبوسي 

و حال و احوال كرد به به! به به!خونه روشن شده بخدا.دوتا دختر خوشگل و مهربون قدم رنجه كردن.خيلي كار خوبي 

م مادرجون! سالم خانم متين سالم،سالم، عزيزم منو نبوسين، شما هم سرما مي خورين ها! عيب نداره،بذار كردين سال

عقده اين هفته رو خالي كنم منصور اگه تو عمرت يه كار خوب براي مادرت كردي همين بود، بخدا. دست شما درد 

مي ري خونه گيتي .يادم باشه چشمات رو از نكنه مامان جان، ما كه صبح تا شب در خدمت شماييم ديگه تنها تنها 

كاسه در بيارم صداي خنده بلند شد. مادر كنار گيسو نشست .منصور طبق عادت از جيبش پاكت سيگار را بيرون 

آورد و با چند ضربه يك عدد سيگار بيرون كشيد . آن را كنار لبش گذاشت و تا آمد فندك بزند سينه اي صاف 

باال انداختم و نگاهش كردم. منصور لبخند زد .سيگار را از روي لبش برداشت ، در پاكت  كردم. متوجهم شد .ابرويي

گذاشت و گفت: ترك عادت موجب مرضه شما دوتا سيگار ديگه مي تونين بكشين ، چون تا االن دوتا كشيدين باشه 
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مل بفرمايينها، چون ترك اعتياد يكي بعد از شام مي كشم .يكي آخر شب . ولي از حاال بگم بايد بد اخالقي بنده رو تح

شايد هم احتياج به تخت و طناب داشته باشه. زديم زير خنده . اين منصور مگه از تو حساب ببره گيتي، ما كه 

حريفش نيستيم ايشون به من لطف دارند و براي حرفم احترام قائلن . وگرنه صاحب اختيارند مادرجان ممنون، ولي 

ه نبرم بعدش بايد بيام منت كشي ، حوصله ش رو ندارم خب چي كار كردين اين هفته؟ حساب ميبرم والـله ، چون اگ

جاتون خالي، دو روز رفتيم شيراز باريكال! كاش ما هم با شما اومده بوديم انشاءا... سفر بعدي گيسو جان ، خيلي دلم 

منونم، لطف دارين ثريا با سيني ميخواست ببينمت عزيزم.ماشاءا... در زيبايي و وقار از خواهرت چيزي كم نداري م

چاي وارد شد و پذيرايي كرد.منصور گفت: ثريا براي گيتي خانم آبميوه بيار بله آقا الساعه منصور بلند شد ضبط را 

روشن كرد .موسيقي آرامي در فضا پخش شد .بعد كنار من نشست و گفت: ببينم تبت پايين اومده يا نه. و دست به 

پايين اومده، ولي نه زياد .ميخواي بلند شو برو استراحت كن تا ساعت شش كه مي ريم  پيشانيم گذاشت . يه كم

درمونگاه ثريا براي گيتي جان شام مناسبي تهيه كن، بايد پرهيز كنه بله آقا، براشون ماهيچه درست ميكنم الزم نيس 

چه هيچي نميخوري؟ ميخواين  ثريا خانم، كمي سوپ ميخورم سوپ چيه ، تو بايد خودت رو بسپاري دست من . يعني

بدهيكل بشم و يه سوژه ديگه هم دست خاطرخواهاتون بدم جا داري ، نگران نباش ثريا نگاه معني داري به من كرد 

و لبخند زد و رفت .مدتي بعد منصور نگاهي به ساعتش كرد و گفت: خب ساعت نزديك ششه گيتي جان، وقت 

هفت مياد ميشه اون  _ا قراره دكتر سپهر نيا براي ديدنم بياد .شش ونيم تزريقته .بلند شو بريم مادر گفت : اتفاق

آمپولت رو بزنه عزيزم نه مامان، مي ريم درمونگاه دكتر مياد تو خونه، تو ميخواي ببريش درمونگاه پسرم ؟ اگه 

اال انداخت . غيرتي دكتر سپهرنيا زن بود هيچ مانعي نداشت به گيسو نگاه كردم . به هم لبخند زديم .گيسو ابرويي ب

شدي منصور جان، چي شده؟ وقتي زن هست، چرا مرد ببينم ، اونوقت دكتر سپهر نيا براي من آمپول بزنه مشكلي 

نيست؟ نه، مسئله اي نيست مامان همه خنديدند چه بي غيرت! به بابات بگم كالهش رو باالتر بذاره! زديم زير خنده 

كتر به آدم محرمه! مامان جان گفتم مي برمش درمونگاه يعني ميبرم ، چه اين اداها چيه در مياري مامان جان؟ د

اصراري يه دكتر سپهرنيا براي گيتي آمپول بزنه ؟ مطمئنم تا آمپول رو بزنه من پاكت سيگار رو تموم كردم .اونوقت 

داد و گفت: بخور گيتي نميتونم جواب گيتي رو بدم آنقدر خنديديم كه به سرفه افتادم .منصور ليوان آبميوه را دستم 

جان، تا سپهرنيا نيامده بريم مادر نگاهي عاشقانه و معنا دار به من و منصور كرد، بعد به گيسو نگاه كرد و سر تكان 

داد .براي اولين بار بود كه احساسي به آن قشنگي داشتم .منصور نسبت به من تعصب داشت و اين نشانه توجه و 

چه منظور ، خدا عالم بود. خالصه با منصور به درمانگاه رفتيم و برگشتيم. بعد با گيسو  عالقه بيش از حد بود، حاال به

براي استراحت به اتاقم رفتيم .گيسو چرخي در اتاق زد و كنار پنجره رفت و گفت: من فكر ميكردم تو ديوونه 

ي يه. او منو خواهر خودش مي منصوري . اونكه ديوونه تره گيتي. خدا از دهنت بشنوه گيسو، ولي اينها همه قدردان

دونه .امروز مي دوني چي مي گفت؟ مي گفت من الناز رو ميخوام بگيرم كه برام وارث بياره ، ولي تو رو دوست دارم 

تا كنارم باشي و باهات حرف بزنم زده به سرش؟ نمي دونم تو بايد كلك بزني و دست پيش بگيري چيكار كنم؟ يه 

كن. بگو ميخوام برم. بگو قصد ازدواج دارم .ببين چيكار ميكنه .آخه اينكه نميشه روز خيلي جدي بساطت رو جمع 

مدام با اعصاب تو بازي كنه. خب معلومه ، التماس ميكنه كه نرو ، بهت وابسته م ، تركم نكن ، زانوهام سست ميشه ، 

.هفته پيش وقتي مادر صحبت  ولي بازم خواستگاري نميكنه .اون النازو براي ازدواج ميخواد، منو براي هم صحبتي

فرهان رو وسط كشيد گفت خواهرم رو شوهر نمي دم تو بگو من ميخوامش .بايد در مقابل عمل انجام شده قرارش 

بدي تا ازش اقرار بگيري وگرنه كالهت پس معركه س. اون داره تو رو بازي مي ده. اون عشق رو محدود به همين 
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و بگيره عالقه تون به هم كم ميشه .از طرفي نوازشت ميكنه ، از طرفي ميگه روابط مي دونه . فكر ميكنه اگر تو ر

خواهرمي. يعني ؟ مي دوني گيتي، منصور آرزوي هر دختريه، بجنب ، حيفه! اينطوري نميخوام .دوست دارم خودش 

واج كنه ، اگه مسخره ازم بخواد نمي دونم چرا حس بدي دارم گيتي .نگرانم .اگه ديوونه باشه ، اگه بازيت بده، اگه ازد

ت كرده باشه، اگه قصد سوء استفاده داشته باشه ، من مي دونم چه حالي ميشي. گيتي من فقط تو اين دنيا تو رو دارم. 

پدر آدم سالمي نيست كه روش حساب كنم . ميترسي من هم مثل علي خودكشي كنم؟ گيسو سكوت كرد و لبه تخت 

عاشقي هاي خونواده ما از شور به دره گيتي به فرهان جواب مثبت بده نشست حق داري نگران باشي .آخه عشق و 

.بخدا برات مناسبتره. من كه نديدمش ولي مي دونم سليقه ت خوبه اگه منصور نبود شايد ، ولي حاال نه . تو باشي 

فمم چه جوري منصور رو رها ميكني؟ اگه دوستم نداشته باشه، آره خودت مي بيني كه چقدر دوستم داره. ولي بايد ب

پس زودتر ، زودتر. مرگ يه بار، شيونم يه بار. كارو يكسره كن خيلي خب ، تو غصه نخور. من يه كاري ميكنم .چقدر 

بد شد روبالش و عكسش رو ديد گيسو من كه مردم از خجالت .اينم از حماقتهاي تو! ولي باور كرد مثل برادر 

شته باشند .چطور عكس خانم متين رو زير بالش نذاشتي . مگه دوستش دارم پس بايد خيلي خنگ و احمق تشريف دا

اونو جاي مادر نمي دوني؟ نمي دونم والـله ، شايد داره فيلم بازي ميكنه اگه منصور ازدواج كنه چيكار ميكني؟ هيچي 

مطمئن باش تا دراز به دراز مي افتم ، تو كپه كپه خاك بريز رو سرم گيسو با نگراني نگاهم كرد نه بابا شوخي كردم. 

منصور زنده س خودكشي نميكنم خيالت راحت يعني اگه دور از جون منصور بميره .مارو عزادار ميكني ؟آره؟ آره ، 

منصور عشق منه اعتماد به نفس داشته باش ديوونه .آدم بايد بيشتر از هركس، خودش رو دوست داشته باشه نه 

ر بگذرونه .خدايا اگه عاشقي اينه نخواستيم لبخند زدم و گفتم : اينكه خودش رو مريض و ديوونه مردم كنه. خدا بخي

تو هم كه خاطرخواه نداري وروجك، حاال هم ميشي منشي مخصوص جناب رئيس و مترجم و تايپيست. روي تخت 

دراز كشيدم و پتو را رويم كشيدم و گفتم: من يه چرت ميخوابم . تو هم هركاري دوست داري بكن .خواستي با 

م ميتوني صفا كني خاك بر سرت كنن ! من مثل تو بي عقل نيستم .مطمئنم هيچوقت عاشق كسي نمي شم منصور ه

حاال خواهيم ديد خانم عاقل با اعتماد به نفس مجله نداري گيتي؟ مجله زندگيم تو كيفمه.بردار بخون جدي؟ پس 

و بخواند  خوندنيه !وصيتم كردي ؟ بعد كيفم را برداشت تا دفتر خاطرات را در بياورد

 نيست بيخود. ميشه تازه روحش آدم! گيتي ميزنه قشنگ چقدر        ************************** ·

 ونيمه يك ساعت ، زنه مي شب نيمه چرا حاال        · آبجي عاشقيم ديگه، كنيم چه        · وروجك خونه نمياي شبها

 چه        ·شب بيشتر و عميقتر ميتونه به معشوقش فكر كنه  سكوت تو آدم يعني عاشقتره، شبا نيمه آدم خب        ·

 احساس و حرف به كم كم حاال        · مياد خوشم ازش. جالبيه آدم. عاشقه هم خيلي ، خودمونيم ولي.  رويايي و جالب

كشم  مي كنار رو خودم تو بخاطر من عزيزم، كن اعالم رودربايستي بدون شدي عاشق اگه. خانم گيسو رسي مي من

 بيا. نميخوام لگن        · بيارم كجا از لگن حاال        · كن م پاشويه بريم بيا پس        ·! كردي تب باز اينكه مثل        ·

 درد دستت! منه چيز همه اون منصوره پاشويه پس: گفت و خنده زير زد گيسو مياد پايين تبم ، پيشش پايين بريم

ز مني! حاال مياي بريم ؟ اشكالي نداره؟ نه مطمئنه،خيالت راحت باشه بريم ببينم ، عزي هم تو! صفتي بي خيلي ، نكنه

اگه بدوني با منصور بدبخت ميشي بازهم حاضري زنش بشي آره حاضرم چون خيلي دوستش دارم چرا بدبخت بشم؟ 

آزار و اذيت منصور آدم بدي نيست، من هم كه حرف گوش كنم .مطمئنم منصور زن دوست و خانواده دوسته. اهل 

نيست مثال اگه بهت بگه دوست ندارم با خواهرت بري و بياي چي؟ ديگه چي؟ بيخود ميكنه.من فقط تو دنيا تو رو 

دارم گيسو بيا از حاال دعواها شروع شد از پله ها پايين رفتيم ووارد سالن شديم . به گيسو عالمت دادم كه شلوغ نكند 
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.آهسته روي مبل نشستيم .با احساس آرشه را روي سيمها حركت مي داد  . چون عجيب رفته بود تو حس و مينواخت

.وقتي تمام شد كف زديم . ))عالي بود .فوق العاده بود . بطرف ما برگشت و گفت: شما اينجايين شيطونا.مگه خواب 

ديگه خواسته بودم ندارين؟ مگه شما مي ذارين آدم تو اين خونه بخوابه .حاال اگه ناراحتين بريم كاش از خدا يه چيز 

جدا؟ دعا مي كردين ما بياييم پايين بله و چه زود حاجت گرفتم طوي كه شما تو حس رفته بودين .فكر نميكنم به 

چيزي جز الناز خانم فكر ميكردين بله، خب، من وقتي مينوازم تمام حواسم به علت نواختنمه پس چطور به ما فكر 

ا ضد ونقيض صحبت مي كنين؟ شما ضد و نقيض فكر مي كنين گيتي جان ميكردين؟ ما ضد ونقيض فكر ميكنيم يا شم

. حاال بهتر شدي؟ الحمدالـله گيسو خانم ، شما از دست اين گيتي چي ميكشين ؟ دلم براتون ميسوزه چرا نگهش 

داشتين مهندس؟ بيرونش كنين تا نكشين . من حاضرم بكشم بد نيست كمي هم ما بكشيم آهنگهاي درخواستي هم 

زنين مهندس؟ البته! شما امر بفرمايين ! اگه سوء تفاهم نميشه ميخواستم آهنگ دختر زيبا رو بزنين خيلي از  مي

خودتون متشكرين ها! زديم زير خنده ، گيسو گفت: خواستيم كمي بهمون تلقين بشه ، وگرنه مي دونيم زشتيم 

س هم چاشنيش ميكرد همينكه شما مردها رو اختيار دارين .بنازم هنر خالق را اي كاش خالق مهربون يك جو شان

خوشبخت مي كنين واسه خدا كافي بوده شما لطف دارين .چه فايده، شما كه از زن جماعت بيزارين! خب حاال تغيير 

جهت دادم چه جالب! به شمال؟ شرق؟جنوب؟غرب؟ كدوم جهت؟ به شمال غربي! گيسو نگاهم كرد و لبخند زد 

شمال غربي منصور من نشسته بودم. منصور زير چشمي نگاهي به من كرد . بعد ويولن .منظورش را متوجه شدم .آخر 

را زير چانه اش گذاشت و براي نواختن آماده شد . با حالتي با مزه گفت: ديگه آوازشو نميخونم كه نياين منو ببوسين 

د .منصور مرا ببوس را نواخت ، چون حواسم پرت ميشه هم طاقت اين افتخارات رو ندارم . صداي خنده فضا را پر كر

و ما را به دنياي بوسه ها برد. وقتي تمام شد برايش دست زديم .تشكر كرد و گفت: خب حاال آهنگ درخواستي شما 

چيه گيتي جان؟ تو را دوست دارم گيسو جابجا شد و چشم غره اي رفت .يعني خاك بر سرت كنن .كمي اعتماد به 

ينكه بهتر از آهنگ مرا ببوس است .منصور ابرويي باال انداخت و سرش را نفس داشته باش. يكي نبود بگويد ا

بعالمت رضايت كج كرد و گفت: اتفاقا منم تصميم داشتم همين آهنگ رو بزنم آهنگ كه تمام شد .گيسو گفت: حاال 

داد: البته يه  كي رو دوست داري گيتي جان. بگو ما هم بدونيم منصور گفت: يه بنده خدا رو! زديم زير خنده .ادامه

بنده خدايي كه جاش زير بالشه و نزديك بود خفه بشه ، من به دادش رسيدم . باز به سرفه افتادم .به ما خنده نيامده 

بود. گيسو هم كه دلش را گرفته بود و مي خنديد .منصور هم با خنده بلند شد و ويولنش را سرجايش گذاشت . براي 

رو كه به چشم برادري دوست دارم مهندس، منظور گيسو چيز ديگه اي بود در اينكه حالش را بگيرم گفتم: ايشون 

حاليكه مي نشست گفت: خب اون كيه . بگو بدونيم .برادرت خوشحال ميشه . فكر نميكنم ، چون شما مخالف ازدواج 

ذوق و شوقم كور منيد حاال شايد تجديد نظر كردم. قبل از اينكه ازدواج كنم بهتره شما رو سر و سامون بدم. تمام 

شد. اي كه خدا لعنتت كنه! من فقط حالت رو گرفتم ولي تو جونم رو گرفتي. منصور!گيسو نگاهي از سر دلسوزي به 

من كرد و گفت: پس بهتره خواستگارات رو به مهندس معرفي كنيم تا ايشون هم نظر بدن . منصور حالت چهره اش 

غير از مهندس فرهان! جدي؟ راستش در همسايگي ما.......... بس فرق كرد و گفت: يكيش كه فرهانه. دوميش كيه؟ 

كن گيسو! گيتي باالخره بايد يكي براي ما بزرگتري كنه يا نه؟ خب چه كسي بهتر از مهندس متين اگر يك بچه پنج 

شينين، ساله هم آنجا بود دقيقا متوجه رنگ پريدگي منصور ميشد گيسو جان بلند شو بريم بخوابيم نه گيسو خانم بن

به حرف گيتي توجه نكنين راستش يكي از اونا همسايه ماست. دندانپزشكه .پسر خوب و موقري يه. مادرش چند 

باري به من گفته .ميگه گيتي رو براي پسرش ميخواد و منو براي برادرش .اون يكي هم كسي يه كه مغازه پدرمو از 
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ضعش خوبه .اسمش هم كيوانه .البته يكي هم فاميلمونه كه ما اجاره كرده .اونم پسر با ايمان و خوبيه .خيلي هم و

اسمش فرشيده .مهندس راه و ساختمانه و البته بيش از حد گيتي رو ميخواد گيسو يكبارگي جعفر آقا و اصغرآقاو آقا 

كردن  غالم و آقا قربون رو هم بگو حاال بذار فعال مهندس رو اين دوتا فكر كنه تا بعد تا حاال با خودت شخصا صحبت

گيتي ؟ اي،تا حدودي منصور ابرويي باال انداخت و گفت : همه شون؟ فقط فرشيد و كيوان خب، خودت نظرت چيه؟ 

نگاهي به گيسو كردم فهميدم بايد فيلم بازي كنم : والـله ، خب ، باالخره بايد سرانجام بگيرم .چون گيسو هم 

ه .از طرفي به مرد جماعت اطمينان ندارم .اينه كه تا مطمئن خواستگار داره و تا من ازدواج نكنم اون ازدواج نمي كن

نشم فرهان بهتره يا عليرضا جوابي نمي دم بي اختيار دستش به پاكت سيگارش رفت و سيگاري برداشت .من و 

گيسو به هم نگاه كرديم. گفتم: گيسو حق نداري بري شركت مهندس ها! براي چي؟ گويا ايشون براشون خيلي 

ست نداريم باعث ناراحتي ايشون بشيم . در حاليكه سيگار را از روي لبش برمي داشت گفت : الاله اال سخته .ما دو

الـله ، چشم مسئوليت سنگيني رو بر عهده گرفتن .سخت نگير ولي امروز روز دومه .ساعت دو و نيم بامداده 

گيتي خانم خب گيتي جان، بلند شو  .بنابراين از جيره روز دومشون كم ميكنم خوبه رزق و روزي مون دستت نيست،

بريم بخوابيم تا آقاي مهندس هم كمي فكر كنن .شايد هم بخوان استراحت كنن من عادت دارم بيدار بمونم ممنون. 

اونوقت صبح نمي تونيم بيدار بشيم . شب بخير شبتون بخير .فقط اومدين اعصاب منو به هم بريزين و برين .آره؟ 

ا باال رفتيم ميان پله ها گيسو گفت: مهندس بهتره اينبار اينطور دعا كنيد : خدايا اگه مصلحته لبخندي زديم و از پله ه

و بدتر مايه ناراحتيم نميشوند بفرستشون پايين . تا به اتاق رسيديم پقي زديم زير خنده خوشم اومد گيسو .خوب 

تا منو داري غصه نخور! خيلي تو هم  حالش رو جا آوردي اگه با غيرت مردها بازي كني زود خودشونو لو مي دن.

رفته بود، ولي بازهم فكر ميكنم نميخواد خواهرش رو شوهر بده عجله نكن، معلوم ميشه حاال نره سراغ عليرضا ما 

كه بهش آدرس نداديم مگه تو آپارتمان ما چند تا عليرضا هست؟ عاقلتر اين حرفاست. مگه بچه س؟ خوب 

ه شب بخير .بگير بخواب انقدر فكر نكن تو هنوز معني دوست دشتن رو نمي دوني خواستگاري كرده ، گناه كه نكرد

گيسو .من عاشقش نيستم ، دوستش دارم ، براي همين هيچوقت نميتونم فراموشش كنم بگير بخواب حال داري؟ 

براين دختر زده به سرش!عاشقش نيستم ولي دوستش دارم! ديوونه شده گيسو خوابيد ، ولي من خوابم نبرد .بنا

ترجيح دادم بنشينم وقايعي را كه گذشت بنويسم .خوش بحالت گيسو كه فكرت راحته .ايشاءا... خدا عاشقت كنه ! 

************************** سيزدهم فروردين را همراه گيسو، مادر، منصور و خانواده ثريا به 

به پانزدهم فروردين گيسو و منصور به لواسان رفتيم و حسابي خوش گذرانديم و به منزل منصور برگشتيم .يكشن

شركت رفتند . من هم تا حدودي حالم بهتر شده بود ولي هنوز سرفه ميكردم. ساعت دو بعدازظهر بخانه آمدند 

.منصور يك جعبه شيريني خريده بود. آن را به من داد و گفت : شيريني شاغل شدن گيسوئه .مبارك باشه ممنونم 

سو مشغول صحبت شدند جعبه را روي ميز گذاشتم و دنبال منصور باال رفتم و گفتم : لطف بزرگي كردين. مادر وگي

مهندس، نميشه يه جوري تو شركتتون منو هم استخدام كنين . نه نميشه . شما جات همينجاست. اتفاقا چقدر خوب 

همينطور پشت هم برام شد ، هم تو شركت تو رو مي بينم ، هم تو خونه .اينطوري دلم كمتر تنگ ميشه. امسال خدا، 

ميخواد ولي من اصال حاضر نيستم اينجا بمونم و شاعد غرغرهاي خانمتون بشما يا خودم باشم باالخره يه كاري 

ميكنيم كه خواسته شما هم بر آورده شه مثال ازدواج نمي كنين؟ ازدواج كه ميكنم ، چون وارث ميخوام، ولي با كسي 

اب بنده بازي نكني . تو پله آخر گفتم: ولي من ميخوام ازدواج كنم .فكرهام رو كه تو هم راضي باشي و انقدر با اعص

كردم ايستاد و نگاهم كرد . براي همين ميخوام تو شركتتون استخدام شم كه كار دائمي داشته باشم ، بعنوان منشي يا 
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و گفت: ديگه نشنوم اسم حسابدار . دلم ميخواد وقتي به خونه همسرم ميرم شاغل باشم. باز با غضب نگاهم كرد 

ازدواج رو بياري گيتي ها ! بار آخرت باشه. متاسفم مهندس ، ولي با آينده من نمي تونين بازي كنين. نميشه كه تا 

آخر عمر تو اين خونه بمونم .منم حق زندگي دارم .نميشه كه شما ازدواج كنين و من نكنم .اين خودخواهي محضه 

ص با دندون گوشه لبش را مي گزيد . گفتم: حاال خواستم بدونم بنظر شما فرهان .قول مي دم بهتون سربزنم از حر

مناسب من هست يا نه؟ خيلي وقته منتظر جواببه كيفش را به دست چپش داد و چنان سيلي محكمي توي گوشم 

راهش را كشيد خواباند كه برق از چشمهايم پريد. در حاليكه دستم را روي گونه ام گذاشته بودم و نگاهش ميكردم ، 

و به اتاقش رفت و در را محكم كوبيد . بغض داشت خفه ام ميكرد. نمي دانستم بخندم يا گريه كنم. ولي بايد گريه 

ميكردم، اما نشد چون گيسو داشت باال مي آمد. برخودم مسلط شدم .انگار نه انگار اتفاقي افتاده چرا اينجا ايستادي 

يف شدم برم برات شربت قند بيارم؟ نه،استراحت كنم بهتر ميشم ..براي گيتي ؟ يكدفعه سرم گيج رفت چرا؟ ضع

ناهار بيدارم نكنين مگه نمي گي ضعيف شدي، پس بايد غذا بخوري ! ميخورم، ولي بعد مادر پايينه؟ آره مهندس 

خودش و امروز لطف كردن و تمام كارخونه و شركت رو نشونم دادن .چه كارخونه بزرگيه. تو دلم گفتم: مرده شور 

كارخونه ش رو ببره اي كاش نذاشته بودم گيسو رو استخدام كنه منشي مهندس هم منو با كارها آشنا كرد 

خوبه،ايشاءا... بسالمتي. ديگه وقتشه كه من برم خونه استراحت كنم تو از اين خونه دل بكني؟ خيلي راحتتر از اونچه 

از اتاق خانم متين ژورنالش رو براش ببرم . انگار آخر  كه فكرشو بكني پتو را رويم كشيدم .گيسو گفت: من برم

هفته مهموني دعوتين .ميخواد مدل انتخاب كنه . به خياطش گفته عصر بياد كي دعوت كرده؟ نمي دونم ژورنالش تو 

كشوي ميز توالتشه گيسو .منو بيدار نكنين باشه بابا، الال كن گيسو رفت و در را بست .چشم به سقف دوختم و به 

ركت زشت منصور فكر كردم .چطور جرات كرد تو صورتم بزند . هر چه فكر كردم چرا زد، چيزي دستگيرم ح

نشد.باالخره فهميدم كه من را اسير و اجير خودش كرده تا مثل يك برده فرمانبردارش باشم. با اين تفاوت كه آن 

ساعت پنج گيسو به اتاقم آمد خودم را به  برده خواهر ناتني اوست .خوشبختانه خوابم برد وگرنه ديوانه مي شدم .

خواب زدم .سوهان ناخنش را از كيفش برداشت و لبه تخت نشست و گفت: چرا كتك خوردي گيتي جون؟ عجب 

دستهاي سنگيني هم داره،المذهب جا خوردم ، ولي جواب ندادم با توام گيتي! بخاطر تجويزهاي تو! اتفاقا تا تو رو 

يزهاي من؟ مگه نگفتي با غيرتش بازي كن ؟ خب كردم ، سيلي هم خوردم چي گفتي؟ دارم بايد غصه بخورم تجو

گفتم ميخوام ازدواج كنم .فرهان مناسبه يا نه خب، حاال چرا ناراحتي؟ تو بودي مي رقصيدي؟ آره، چون مي فهميدم 

ش دوست داره، نه دوستم داره خب اينو كه خودمم مي دونستم منكه فكر ميكنم اون تو رو بعنوان همسر آينده 

بعنوان خواهر اگه چيزي بهت گفته بگو، وگرنه نميخوام دلداريم بدي، منكه ديگه ازش بدم اومد اين بود معني 

دوست داشتن؟ عاشقش نيستم ، ولي دوستش دارم! پس يعني اين! تو خودت مي دوني من غرورم رو به عشق نمي 

روز ديگه هم از اينجا مي رم .اين بهترين كاره. از حاال كه  فروشم.دوستش دارم ولي ديگه نميخوام ببينمش.يكي دو

بزنه تو صورتم، پس فردا ميخواد چكار كنه؟ تو كه مي گفتي بد اخالقي شو تحمل ميكني بد اخالقي، نه دست بزن اون 

يگار كشيد خودش هم االن ناراحته. دو قاشق بيشتر غذا نخورد .زود هم رفت باال تو اتاقش .بهش نگي ها، ولي دوتا س

انقدر بكشه كه اندازه يه هندونه تو ريه ش غده سبز بشه ، به درك! بره بميره.اگه تو رو امروز استخدام نكرده بود 

همين حاال مي رفتم، ولي زشته حاال چقدر ميخوابي!اينم زشته خب! حوصله ندارم، مريضم، جسم و روحم را بيمار 

خوردم؟ از جاي انگشتهاش عزيزم .همون ظهر فهميدم .به من مي گن  كرده لعنتي، ببينم، تو از كجا فهميدي سيلي

گيسو زرنگه نمي گن گيسو ملنگه .خانم متين ميگه بريم با هم پارچه بخريم . مدل رو انتخاب كرد .خياط هم نوع 
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ب كرده پارچه و اندازه ش رو تعيين كرد و رفت ، حاال ميخوادبره خريد .بلند شو! من نميام تو ببرش بگو گيتي ت

خودت بيا بگو .چند ضربه به در خورد . بفرمايين چقدر ميخوابي دختر، بلند شو ضعف كردي! دست و پام مي لرزه 

مادر جون، نمي دونم چم شده ضعيف شديمادر.بلند شو غذات رو بخور، سرحال شي تا با هم بريم بيرون خريد اجازه 

مي كنم .گيسو جان رانندگي بلدي؟ بله، ولي بنده رو معاف بدين استراحت كنم با گيسو برين باشه عزيزم اصرار ن

كنين. يه مدتيه ننشستم پشت رل، ميترسم بيا بريم، ترس نداره عزيزم شما خودتون رانندگي كنين. من اعصابش رو 

به ندارم، بيا بريم ما رفتيم گيتي جان .برو غذات رو بخور .اين منصور هم نمي دونم چه ش شده، رفته تو لك مربوط 

ترك سيگاره مادرجون ظهر دوتا كشيد اين چه تركي يه؟ بايد به حسابش برسي چشم خداحافظ عزيزم خداحافظ 

گيتي . وباز سرش را از الي در آورد تو و با شست اتاق منصور را نشان داد و بوسه اي فرستاد . يعني كه آشتي كنان 

كه به هدف نخور و به در خورد و در بسته شد. چند راه بينداز .كوسن روي تخت را برداشتم و بطرفش پرت كردم 

ضربه به در خورد و در باز شد سالم گيتي خانم! سالم ثريا خانم اين كوسن چيه اينجا؟ پرت كردم در بسته 

شه.ببخشيد تنبل شدم .پاهام ميلرزه ثريا خانم خب غذا نخوردين!براتون بيارم؟ نه،خودم ميام پايين. االن ميل ندارم 

م در را قفل كردم و دوباره آمدم خوابيدم .آنقدر فكر كردم و خودخوري كردم كه نفهميدم چطور ساعت شد بلند شد

هفت. احساس گرسنگي شديدي داشتم، بلند شدم سر و وضعم را مرتب كردم و از پله ها پايين رفتم .خير سرش 

كه به ثريا برخوردم اومدين گيتي روي مبل نشسته بود و سيگار مي كشيد . هيچ نگفتم و بطرف آشپزخانه رفتم 

خانم؟ بله يه چيزي بيارم بخورين؟ رنگتون پريده بله ممنون بيارم سرميز بدين مي برم باال من براتون ميارم شما 

بفرماييد ممنون احساس كردم منصور نگاهم ميكند ، ولي اصال نگاهش نكردم و باال رفتم . ثريا با سيني غذا وارد شد 

گيتي خانم دستتون درد نكنه شما نمي دونين آقا چشونه؟ نه!از كجا بدونم؟ ظهر كه اومد سرحال  و گفت: بفرمايين

بود، شيريني خريده بود حتما چون داره سيگار ترك ميكنه ناراحته امروز كه مرتب سيگار كشيد .كاري ندارين؟ نه 

بله؟ گيتي!گيتي! ميتونم بيام تو؟ جوابي  ممنونم . و رفت هنوز سه چهار قاشق نخورده بودم كه چند ضربه به در خورد

ندادم در را باز كرد و پشت سرش در را بست كه گفتم : در رو باز بذارين . در را باز كرد . بطرفم آمد. سيني غذا را 

كه جلو من روي تخت بود كنار زدم و لبه تخت نشستم .آمد كنارم نشست .دستهايش را به هم قالب كرد. كمي 

من نگاهش نكردم بهت گفتم ديگه تكرار نكن ، ولي تو گوش نكردي سكوت كردم باور كن من اصال  نگاهم كرد، اما

نفهميدم چطور اون كارو كردم .كنترلم رو از دست دادم گيتي سكوت كردم پس چرا هيچي نمي گي؟ باز سكوت. تو 

ت . دِ يه چيزي بگو. بزت تو مي دوني چقدر دوستت دارم . ولي مرتب انگشت رو نقطه ضعف من مي ذاري . باز سكو

صورتم! تالفي كن! باز سكوت . تو فرهان رو ميخواي گيتي؟ باز سكوت دو بازوي مرا گرفت و مرا بطرف خودش 

برگرداند و گفت: تو چشمام نگاه كن!.... با توام! نگاهش كردم. فرهان رو دوست داري؟ من با شما حرفي ندارم آقا. 

يه ديگه؟ هر لحظه بدترش ميكني! ما دوباره از هم فاصله گرفتيم .هر طوري هست پس انقدر سوال نفرمايين آقا ك

اين چند روز باقي مونده رو تحمل كنيم بهتره چند روز باقي مونده؟ من تا آخر اين هفته در خدمتتون هستم . بعد هم 

دنبال پرستار باشين من مرخص ميشم. ديگه داره رومون به هم باز ميشه باز شروع كردي؟ نه، خواستم بدونين كه 

متاسفم،معذرت ميخوام. بخدا هزار بار خودم رو لعنت كردم .خودمم باورم نميشه كه زدم تو صورت قشنگت.گيتي! 

يكباره از اين رو به آن رو شدم. احساس كردم بيشتر از هميشه دوستش دارم.موهايم را نوازش كرد و گفت: من تا 

ردم. يه دفعه زد به سرم! تو رو خدا گيتي با اعصاب من بازي نكن! اي كاش تو حاال دستمو رو هيچ بني بشري بلند نك

اين خونه نيومده بودي كه اينطور مجنونم كني. دقيقه اي نيست كه از مغزم بيرون بري. تو شركت مدام حواسم 
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منصور. حرف اينجاست .اونوقت تو ميگي ميخوام برم؟ ميخوام شوهر كنم؟ اشكهايم بدون توقف مي چكيد آخه چرا 

حسابت چيه؟ ادامه دادم: آدم خواهرش رو اينطوري دوست داره؟ آره منصور؟ اگه منو جاي مليحه مي دوني بدون، 

من حرفي ندارم .ولي به منم حق زندگي بده .انقدر بهم وابسته نباش . بعدها عذاب ميكشي منصور.چون همسرت 

بعد عذاب مي كشي. همانطور كه با اشكهايم نگاهش ميكردم ،  هيچوقت نمي ذاره باهام بگي، بخندي، به اتاقم بياي ،

سرم را ميان دو دستش گرفت، با دو انگشت شستش اشكهايم را پاك كرد.صورتش را جلو آورد . قلبم فرو ريخت. 

ولي گفت: نميخواد غصه برادرت رو بخوري ، فقط از پيشم نرو گيتي. خوب، دوستت دارم، چكار كنم؟ اي كه خاك 

كنن. اي ايشاءا... اون لبات رو گل بگيرن! اون زبونت رو طناب پيچ كنن كه اينطور با احساس من بازي  بر سرت

ميكني مرد! تا كي؟ هميشه، تا وقتي زنده م پس من چي؟ حق زندگي ندارم؟ من وارث ميخوام ؟ چرا نداري؟ تو هم 

دوست داري منصور دلم ميخواد تو مال كسي  ازدواج ميكني، بچه دار ميشي، ولي اونطور كه من دوست دارم تو چطور

باشي كه من دوست دارم. كسيكه لياقت همسري تو رو داشته باشه. كسي كه دوستت داره و برات ميميره . كسي كه 

قدرت رو بدونه، چون تو با همه فرق داري .دلم نمياد حروم بشي اونطورها هم كه فكر ميكني نيستم هستي! مگه 

از فرهان سراغ نداشتم بي درنگ رضايت مي دادم . چون آستينم رو كنده انقدر التماس ميكنه  فرهان چشه! اگه بهتر

. ولي باز هم كسي بهتر از او حرفت منطقي نيست. بهت قول نمي دم منصور باز عصباني مي شم ها سكوت كردم منو 

ي جاش رو ببوسم معلومه كه مي بخشي؟ سكوت معذرت ميخوام، قول مي دم ديگه تكرار نشه . منو ببخش . مي ذار

نه پس منو ببخش نبخشم چكار كنم؟ موهايم را نوازش كرد، چند ضربه به در خورد ، به هم خيره شديم بفرمايين، 

در كه بازه ثريا از ديدن منصور كه مقابلم نشسته بود جا خورد و يك قدم به عقب رفت بيا تو ثريا، چرا رفتي؟ مزاحم 

يين .داريم صحبت ميكنين اومدم سيني رو ببرم ، ولي مثل اينكه نخوردين ببرش ثريا خانم، نباشم اختيار دارين بفرما

ديگه نميخورم بخور گيتي، تو كه چيزي نخوردي نه ممنون، ميخوام يه دفعه شام بخورم ثريا سيني را برداشت و با 

براي شما بد نيست، براي بنده بده! اينجا لبخند به من نگاه كرد و رفت نكنه فكر كنه ما............ خب بكنه يعني چي؟ 

همه جز خودت مي دونن تو عزيز مني، حاال بلند شو بريم بيرون گشتي بزنيم . حوصله ندارم منصور بلند شو ديگه . 

الزمه باز هم عذرخواهي كنم؟ كجا بريم؟ پاركي، جايي آخه شايد مادر جون فكر كنه نخواستم با ايشون برم من 

م. اون از خداشه ما رو با هم بفرسته بيرون .نگي زدم تو صورتت ها! بيچاره م ميكنه. حداقلش اينه براش توضيح مي د

كه دوباره دو سال باهام حرف نميزنه لبخندي زدم .بلند شد بطرف در رفت و گفت: من مي رم آماده شم. پايين 

پوشيدم . موهايم را كمي ژل زدم و تا  منتظرم بلند شدم ، آبي به سر و صورتم زدم و كت دامن مغز پسته اي قشنگي

مي توانستم بردمش باال و رهايش كردم .اين مدل خيلي به من مي آمد .مثل آبشار مي شد . در پله ها به ثريا 

برخوردم. تشريف مي برين بيرون؟ آره ثريا خانم .مهندس ميگن بريم گشتي بزنيم بريد خانم. بلكه لرزش دست و 

م، بله لرزش دست و پاتون خوب بشه . هر دو زديم زير خنده . ))ثريا خانم ما رو گرفتي پاتون خوب بشه بريد خان

ها!(( آهسته گفت: كم كم دارين به حرفاي من مي رسين! الهي شكر! اي بابا، ثريا خانم االن مي گفت ميخوام 

ن .بگو شما برو اول فكري شوهرت بدم به يكي كه قدرت رو بدونه .ميخواد در حقم برادري كنه . بشنو ولي باور نك

بحال خودت بكن كه داره ميشه سي و پنج سالت . اصال ميخواستي بگي كي بهتر از شما با خنده از ثريا خداحافظي 

كردم. وقتي توي حياط آمدم. آقا نبي كنار منصور ايستاده بود و با او صحبت ميكرد سالم آقا نبي سالم خانم .حالتون 

مي بهترم سرماي سختي خورده بودين بله آقا نبي، از همه چيز دنيا سختهاش مال ماست خدا بهتره الحمدالـله؟ بله، ك

نكنه . سوار ماشين قرمز شديم و بطرف فرحزاد حركت كرديم .روي تختي نشستيم . از او پرسيدم: پدرتون چطور 
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ود. جشن تولد مليحه . حال فوت كرد؟ يه شب بهاري، بارون تندي مي باريد . اونشب تو خونه ما جشن بزرگي برپا ب

پدرم زياد خوش نبود . پدرم آسم داشت .اونشب تنفس اون دچار مشكل شده بود، ولي تا ميتوانست تحمل كرد. ما 

هم سرمون گرم بود. گويا ديگه نميتونه تحمل كنه و از مامان ميخواد همراهش بره باال. ولي مادرم حواسش به 

پشت گوش انداخت .حاضر نبود يه دقيقه از خوشي هاش دست بكشه. البته دوستاش و صحبت بود و اهميت نداد و 

پدرم رو خيلي دوست داشت، ولي وقتي به دوستهاي همسن و سال خودش مي رسيد ديگه حواسش به كسي نبود . در 

ضمن فكر ميكرد ناراحتي پدرم مسئله حادي نيست و مثل هميشه س. آخرشب كه مهمونا ميخواستن برن از ثريا 

استم بره پدر رو صدا كنه .ولي ثريا رنگ و رو پريده و اشك ريزان برگشت . زبونش بند اومده بود . من و مليحه خو

و مادر بسمت اتاق پدر دويديم و با پيكر بي جانش رو به رو شديم. وقتي فكر ميكنم در تنهايي چطور جون داده ، از 

رفت . خالصه مهموني اونشب ما شد عزا .ضربه روحي شديدي  خودم و مادرم بدم مياد .مادر كه جيغي كشيد و از حال

بود. پنج ماه بعد مليحه تو دريا غرق شد. اونجا هم مطمئنم مادرم گرم صحبت بوده .آخه مليحه گاهي رگ پاش مي 

گرفت. فكر ميكنم رگ پاش گرفته و نتونسته شنا كنه ، وگرنه شناگر ماهري بود. يه روز كه خيلي عصبي بودم 

ر فرياد كشيدم مسبب مرگ پدرم و خواهرم بوده . و با پرحرفي هاش اونها رو نابود كرده .مادر هم از اون به سرماد

بعد سكوت كرد و دم نزد .انگار ميخواست هم خودش رو تنبيه كنه هم منو. منم از حرفم پشيمون شده بودم .حرفم 

دن پدر وخواهر ، و غم بيماري مادر منو منزوي كرد. غير منطقي بود اما مادر بعد از اون ديگه حرف نزد. از دست دا

ديگه از زن جماعت بدم مي اومد. مادرم كه اين بود واي بحال غريبه ها . خالصه نزديك دو سال خونه ما تبديل به 

ماتمكده شد تا اينكه تو فرشته مهربون اومدي و ما رو از اون وضع در آوردي .اعتراف ميكنم خدا، و محبت رو 

كرده بودم .حق با تو بود گيتي ، تو دوباره ما رو زنده كردي .ازت ممنونم من كاري نكردم ، فقط وسيله  فراموش

بودم . هميشه بهتون مي گفتم شما ذات اصلي تون رو قايم مي كنين . من اينو از همون روز اول فهميدم .مشكالت 

رو از بين ببريم ، نه مشكالت ما رو. تو اينهمه خوي و براي همه هست ، كم يا زياد . بايد مقاوم بود. ما بايد مشكالت 

درستي را از كي ياد گرفتي گيتي؟ بهت غبطه ميخورم شما لطف دارين . راستش مادرم خيلي در تربيت ما موثر بوده 

از .من هر چه دارم از او دارم . خدا رحمتشون كنه كم كم بريم .مادر و گيسو حتما اومدن بريم هنگام برگشت بخانه، 

يك بوتيك لباسي را كه در بازي به من باخته بود برايم خريد و بخانه برگشتيم .مادر كمي سر به سر ما گذاشت و 

گفت : كه دست و پات ميلرزه؟ باور نمي كنين مادرجون؟ چرا عزيزم، منصور! اگه الناز تو و گيتي رو با هم مي ديد 

اي خنده برخاست به الناز چه مربوطه؟ پس مربوط نيست؟ كه خفه ت كرده بود. حاال تو هيچ، گيتي رو بگو! صد

خوشحال شدم بجاي اينكه حسودي كنه، كمي از گيتي اخالق و رفتار ياد بگيره، موفق تره 

**************************** امروز ظهر گيسو همراه منصور به خانه نيامد. البته از قبل گفته بود 

لميرا است .هر چه ميكنم به اين ميهماني نروم منصور قبول نمي كند . مي كه بخانه خودمان مي رود. جشن تولد ا

گويد اگر نيايي ما هم نمي رويم . او هم نقطه ضعف مرا پيدا كرده يك روز به جشن مانده، خياط لباس فوق العاده 

قه دلبري تقريبا باز شيكي را كه مادرجون برايم سفارش داده بود آورد. لباسي از ساتن سرمه اي مدل اسكارلتي، با ي

و آستينهاي كوتاه همراه دستكش هاي بلند كه يك پاپيون بزرگ هم پشت كمرش ميخورد .وقتي آنرا پوشيدم مادر 

و ثريا خيلي تعريف كردند. خانم متين گفت: منصور تو رو تو اين لباس ببينه ديوونه تر ميشه گيتي جان، حاال نمي 

ولي مي دونم كه نمي ذاره از كنارش تكون بخوري . ثريا گفت: ما كه روز و دونم به چشم خواهري يا به چشم عشق، 

 ولي. نداشتم شك نبود اگه لعنتي الناز اين        ·شب دعا مي كنيم كه گيتي خانم همسر آقا بشن . تا خدا چي بخواد! 
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اد اينجا كه در مورد مي گفت گرفت تماس مادرش پيش ساعت يه.  نداره حد كه روئه پر انقدر. ذاره مي اون مگه

 نمي من        ·منصور و الناز صحبت كنه .گفتم منصور رفته بيرون.گفت با خودتون ميخوام صحبت كنم خشكم زد. 

 مي خودشون. ميخوام رو الناز نگفته يكدفعه منصور حاال تا والـله. ميخوايم رو الناز ما كا انداخته اينا دهن تو كه دونم

من و منصور هم بايد اطاعت كنيم . عجب دنيايي شده آن لباس كه هيچي ، هوا هم روي .  دوزن مي خودشون برن،

بدنم سنگيني ميكرد . قلبم داشت از جا كنده ميشد . ساعت هفت بعد از ظهر خانم فرزاد آمد . پايين نرفتم و از پا 

خره براي اين دوتا جوون دستي باال تا شدم مزاحم متين، خانم راستش واهلل        ·گرد به صحبتهاشون گوش كردم 

 اما، داريم دوستش ما.  خوبيه دختر خانم الناز        ·باال كنيم، حقيقت، خواستيم بدونيم شما الناز رو ميخواين يا نه؟ 

 گيتي وجود با مدتيه الناز        · بگم چي دونم نمي كه اينه ، نكرده صحبت من با ازدواج به راجع منصور حاال تا  والـله

خانم نگران شده، من هر چه بهش ميگم كه منصورخان گيتي رو بعنوان خواهر دوست داره باور نميكنه .البته حقم 

داره. منصورخان توجه چشمگيري به گيتي خانم داره و اين ما رو هم به شك انداخته .اگه ايشون الناز رو ميخواد كه 

ه آلي اومده كه البته منصور خان ايده آل ترن .اما اگه زودتر دست بكار بشيم .حقيقت، براي الناز خواستگار ايد

ايشون الناز رو نميخواد، ما هم بايد باالخره به خواستگارش جواب بديم . الناز منصور خان رو خيلي دوست داره . ما 

بشه  هم همينطور، ايشون باعث افتخار ما هستن. مي دونم كار خوبي نكردم پا پيش گذاشتم، ولي تكليف بايد معلوم

.نه الناز زشت و ترشيده س . نه قصد و غرضي داريم . پس مطمئنم كه سوء تفاهم نميشه . اگر جوابتون مثبته كه 

انشاءا... ما فردا شب تو تولد الميرا تاريخ نامزدي رو اعالم كنيم، اگه هم جواب منفي يه كه هيچ. به زور نفس مي 

ايا! منصور فقط تا فردا به من تعلق داشت . اصال باورم نمي شد. اين كشيدم. همانجا كنار نرده ها دو زانو نشستم. خد

تقاص كدام گناه است كه من پس مي دهم . منم مثل شما خانم فرزاد. والـله از كارهاي منصور سر در نميارم . تا حاال 

ه .اينه كه اجازه نه در مورد الناز جون با من صحبت كرده نه گيتي جون، فقط مي دونم شديدا به گيتي وابسته شد

بدين با خودش صحبت كنم . بعد جواب رو بهتون بدم . من شب باهاتون تماس مي گيرم ممنون مي شيم. ببخشيد پر 

رويي كرديم. اختيار دارين ، كار درستي كردين . باالخره بايد روشن بشه . شايد منصور اصال نخواد زن بگيره . نميشه 

ه حق با شماست . خب حال خودتون چطوره؟ داروهام رو كم كردم . از سر لطف كه الناز خانم بال تكليف بمونه بل

خداي مهربون و دختر مهربونم ، بهترم . خدا رو شكر . ديگر توان نداشتم . به اتاقم رفتم و اشك ريختم . ساعت 

ب او چه بود؟ هشت و پنج دقيقه صداي بوق اتومبيل منصور اعصابم را متشنج كرد . قلبم با شدت مي تپيد . جوا

 اضطراب به جانم افتاده بود.

ساعت هشت و پنج دقيقه صداي بوق اتومبيل منصور اعصابم را متشنج كرد . قلبم با شدت مي تپيد . جواب او چه 

بود؟ اضطراب به جانم افتاده بود. چند دقيقه بعد چند ضربه به در خورد . گيتي جان! گيتي! جوابي ندادم و خودم را 

آرام در را باز كرد .باالي سرم آمد .مطمئن شد خوابم .ملحفه را رويم كشيد و رفت خداي من! وقتي الناز بخواب زدم 

تو اين خونه باشه منصور كي ميتونه ملحفه روم بندازه .الناز كفنم ميكنه. منصورو پودر ميكنه .، خاكسترش ميكنه ، نه، 

)سالم آقا( سالم ثريا گيتي كي خوابيده؟ نيمساعت پيش كه  من فردا صبح مي رم ، تحمل ندارم .از داخل اتاق شنيدم

بيدار بودن حالش كه خوبه؟ بله، حتما خسته شده اون هيچوقت اين موقع نمي خوابيد ، ساعت هشت و ربعه بعد از 

مپهاي اتاق ظهر خياط اومده بود لباسها رو آورد ، نخوابيد . حتما خسته شده كه حاال خوابيده به آقا نبي بگو دو تا از ال

من سوخته، عوضشون كنه. بله آقا از دور شدن صدا فهميدم پايين مي رود. كمي صبر كردم تا ثريا هم برود ، بعد از 

اتاق بيرون آمدم ، كنار پله ها ايستادم تا جواب سوالم را بگيرم خب چه خبرها مامان؟ سالمتي گيتي چرا خوابيده؟ 
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اومده بود اينجا گيتي هم نيومد پايين اومده بود اينجا؟ براي چي؟ ما كه  حتما حوصله ش سر رفته، آخه خانم فرزاد

فردا اونا رو مي ديديم اومده بود خواستگاري پسر قشنگم وغش غش زد زير خنده خواستگاري! منو دست 

 رو منصورخان ما ولي داره، خوب  انداختين؟ باور كن بخدا . مي گفت تكليف الناز رو مشخص كنين. خواستگار

دوست داريم .البته حق دارن چه حقي؟ من كدوم دفعه گفتم الناز رو ميخوام .من تعهدي نسپردم .حتي يكبار تا حاال 

در اينمورد با الناز صحبت نكردم حاال چي بهشون بگم؟ بايد تا آخر شب خبر بدم. ميخوان در صورت رضايت تو فردا 

ي رو ندارم.بره با همون خواستگارش ازدواج كنه ببينم؟ نكنه نامزدي شما رو اعالم كنن من فعال قصد ازدواج با احد

ميترسي با اومدنش به اين خونه گيتي اينجا رو ترك كنه كه بهونه مياري؟ با اومدن الناز به اين خونه هيچ اتفاقي نمي 

رو كردند افته .اينجا خونه گيتيه و گيتي براي هميشه پيش ماست قلبم سوزن سوزن شد. اين بار چنگك در قلبم ف

نميشه كه منصور. گيتي هم بايد بره سر خونه زندگيش. اونم حق خوشبختي داره فكر كردي من دلم نميخواد هميشه 

جلو روم باشه؟ ولي باالخره چي؟ بايد ازدواج كنه. اين خودخواهيه! بگذار بره دنبال خوشبختيش . فرهان مگه باهات 

كه ميخواستي مليحه رو به فرهان بدي انقدر از پرويز مطمئني .  صحبت نكرده؟ بهش بگو بياد خواستگاري ديگه تو

تو هم برو با الناز ، يا هر كي دوست داري ازدواج كن كجا مي ري خسته م مگه شام نميخوري؟ گيتي كه بيدار شد با 

تو رو خدا! هم مي خوريم بيا بشين بچه، حرفم تموم نشده اين حرفها اعصاب منو به هم مي ريزه مامان جان، ولم كن 

آخه منتظرن.بهشون چي بگم؟ يك كالم ! آره يا نه! بگيد بشرطي با الناز ازدواج ميكنم كه كاري به كار گيتي نداشته 

باشه. گيتي عضوي از ماست . او هم خانم اين خونه س. بايد باهاش با احترام برخورد كنه .حرفش رو گوش كنه. به 

باهاش بيرون مي رم، مسافرت مي رم ، اتاقش مي رم ، باهاش مي گم، من و اون حساسيت نشون نده . دلم خواست 

مي خندم، شوخي ميكنم ، مي رقصم. كلمه به كلمه حرفام رو بهشون بگين . تاكيد ميكنم كلمه به كلمه زده به سرت 

منم باشم منصور؟ اون با گيتي كارد و پنيره .بذاره بري تو اتاقش؟ ببريش مسافرت؟ منكه فكر نميكنم قبول كنه .

قبول نمي كنم . پس بفرمايين هووشه خب، بهتر! قبول نكنه . در ضمن سفارش كنين فردا شب در مورد نامزدي 

صحبتي نشه گوشم كر شد. زبانم الل شد ، نفسم حبس شد ، چشمهايم كور شد ، مرگ را به چشم ديدم .تازه فهميدم 

حال از ترس اينكه منصور مرا ببيند خيلي سريع خودم را وقتي منصور مي گويد زانوهايم سست شده يعني چي. با اين

به اتاقم رساندم و در را قفل كردم. پشت در نشستم و به كنسول رو به رو خيره شدم .نه منصور، من نمي مونم كه 

شاهد عشقبازيهات با الناز خانم باشم، شاهد ناز كشيدنات ، قربون صدقه رفتنات، فرمانبرداريت، نه، من مي رم ، 

بيخود سنگ منو به سينه نزن ! ديگه فقط تو رو تو قلبم دوست دارم. تو رو تو دفترچه خاطراتم دوست دارم .بيچاره 

برادرم حق داشت خودشو كشت. گاهي آدم از زندگي سير ميشه. نمي توانستم جلو خودم را بگيرم. بايد گريه 

ند دقيقه بعد ثريا براي صرف شام صدايم كرد. از ميكردم ، بايد اين بغض لعنتي را مي شكستم تا خفه ام نكند. چ

همان پشت در جوابش را دادم .سر و صورتم را شستم و وارد سالن غذاخوري شدم . از قيافه منصور فهميدم او هم 

حالش خوب نيست سالم سالم گيتي جان سالم دخترم ، بيا بشين عزيز دلم ممنون چه وقت خواب بود خانم خانما! 

م فرزاد سالم رسوند، گيتي جان. اي كه ايشاءاله خودش و خونواده اش براي هميشه با دنيا خداحافظي خسته بودم خان

كنن! ممنونم . شما هم سالم منو مي رسوندين اومده بود خواستگاري منصور. مي بيني چه دوره زمونه اي شده؟ خب 

ونه چه شروطي مادرجون؟ ميگه بشرطي به سالمتي هنوز كه خبري نيست مادر، منصور شروطي گذاشته كه آدم مي م

كه تو رو بپذيره و بهت احترام بذاره، هر موقع خواست به اتاقت بياد بريد مسافرت به منصور نگاه كردم، او هم 

داشت مرا نگاه ميكرد.))منصورخان لطف دارن، ولي من كه نمي مونم .همچين كه نامزدي سر بگيره منم رفع زحمت 
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يه زن رو درك ميكنم منصور نگاهي به من كرد و گفت: مي ذاري دو لقمه غذا بخوريم يا  ميكنم . من زنم و احساس

نه، گيتي جان؟ بله ، بفرمايين ميل كنين تو گريه كردي گيتي؟ خب، آره چرا؟ براي خونواده م،دلم براشون تنگ 

، يه مادر شوهر و پدر شوهر شده مادر گفت: خدا رحمتشون كنه .دنيا همينه دخترم. ايشاءا... يه شوهر خوب ميكني 

خوب گيرت مياد كه تقريبا جاي اونا رو برات پر ميكنه .هر چند كه اين آرزوي خودم بود، ولي سعادتش رو ندارم . 

متاسفانه پسرم سليقه نداره! اين چه فرمايشيه مادر جون؟ شما مثل مادرم هستين .ولي خب طبيعي يه كه دلم براشون 

اما مادر فرهان زن با خدا و مهربونيه گيتي. مطمئنم در كنار او و فرهان كمتر دلتنگي  تنگ ميشه ممنونم عزيزم ،

ميكني. فرهان حيفه ، از دست ندش . بله مادر، منم به اين نتيجه رسيدم . خودمم اونو پسنديدم منصور عصباني 

م اشتهايم كور شد. بلند شدم و بشقاب را كنار زد و بلند شد چرا بلند شدي مامان جان؟ ميل ندارم . و رفت . من ه

گفتم : ببخشيد مادر، كمي سرم درد ميكنه ، مي رم بخوابم. امروز اينجا چه خبره؟ من كه نمي فهمم . غذاتو بخور 

عزيزم! گويا منصور خان از حرف من ناراحت شدن ولش كن . اون خودش هم نمي دونه چي ميخواد 

ق عادت آهنگ الهه ناز را زد و من در اتاقم به نواي *********************** آنشب منصور باز طب

موسيقي گوش دادم و اشك ريختم . در اتاقم قدم مي زدم . دلم ميخواست فرياد بكشم .دلم ميخواست بروم به او 

بگويم دوستش دارم . اما نمي توانستم . يكساعتي به رختخواب پناه بردم . بلكه بخوابم و آرامش بگيرم ولي خوابم 

.بيقرار بودم .بلند شدم كنار پنجره رفتم . ديدم منصور در باغ روي صندلي نشسته و به آسمان چشم دوخته و  نبرد

سيگار مي كشد. سيگارش كه تمام شد سرش را ميان دستهايش گرفت و زانويش را تكيه گاه آرنجش كرد. مرتب 

. دستي به موهايش كشيد .يك سيگار ديگر پايش را تكان مي داد .اضطراب داشت . بعد بلند شد چند قدم راه رفت 

روشن كرد، بعد نگاهي به پنجره اتاق من كرد . سريع خودم را عقب كشيدم .داشت بال بال مي زد .مي دانستم چرا. 

 حال بي صبح چون بايد مرا فراموش ميكرد، چون ديگر گيتي تركش ميكرد . ********************** 

جز روز مرگ عزيزانم بياد نداشتم با آن حال چشم به دنيا باز كرده باشم . منصور ب. شدم بيدار خواب از حوصله و

ساعت ده پايين آمد . بدتر از من حال وحوصله نداشت . سالم عليك كرد . منصور مادر، چرا آنقدر دير پا شدي؟ 

خوبم ، ممنون برو امروز نرفتي شركت؟! نه ديشب نخوابيدم. خوابم مي اومد حوصله نداشتم . تو چطوري گيتي؟ 

صبحونه بخور پسرم ميل ندارم .ثريا!ثريا! بله آقا يه ليوان شير براي من بيار همينجا، صبحونه نميخورم. و روي مبل 

نشست چشم زهره كي مياد؟ ساعت دو. تا چهار منو آرايش ميكنه ، تا شش هم گيتي رو مادر جون من نميام. بهتره 

ي عزيزم؟ تو رو هم دعوت كردن. نه اونا خوششون مياد من تو مهموني شون بهش بگين ديرتر بياد براي چي نميا

شركت كنم ، نه من ميل دارم مزاحم كسي بشم. منصور ليوان شير را كه ثريا تعارف كرد برداشت و گفت : ممنون. 

چكار دارين؟ من  راستش منم حال و حوصله مهموني امشبو ندارم .منم نميام .البته مامان شما ميل خودتونه شما به من

با اونا مشكل دارم، شما كه ندارين. تازه داماد آينده شون هستين فراموش نكن ، ما همه جا با هم مي ريم . اين رو از 

همين امشب بايد بفهمن منو به كاري كه مايل به انجامش نيستم مجبور نكنين ، مهندس. خواهش ميكنم من مجبورت 

كي اختيار خودش رو داره اين اگه معناش اجبار و تو منگنه گذاشتن نيس، پس نكردم ، ميگم ما هم نمي ريم. هر 

چيه مهندس متين؟ نميشه اين مهندس متين رو از دهنت بندازي گيتي؟ من اسم دارم . مگه اينجا شركته؟ نه نميشه ، 

نخوابيدم ، حوصله ندارم ، اگر هم ميشد از اين به بعد نميشه. نكنه ميخواين الناز خانم........ ببين گيتي، من ديشب 

اگه نمياي بگو،ما هم برنامه ديگه اي براي عصرمون بذاريم . اگه مياي كه هيچ بلند شدم و گفتم: شما حق انتخاب رو 

هم از من گرفتين .برادر عزيز و محترم! ولي من امشب نميام . ببينم شما نمي رين؟ مادر جون ببخشيد . و بسمت پله 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –ی ناز جلد اول الهه 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 3 5  

 

تي انقدر عصبانيه مامان؟ خب، والـله منم حوصله حضور الناز رو تو اين خونه ندارم .گيتي كه ها رفتم چرا امروز گي

هيچي، منم بايد جل و پالسم رو جمع كنم بهشون گفتين شرايطم چيه؟ بله تبصره ها رو گوشزد كردم .با كمال 

فتم و باهاش درد ودل كردم . گفت: تعجب گفتن بايد فكر كنيم. تا ظهر قادر به انجام كاري نبودم .با گيسو تماس گر

يا از اون خونه بيا بيرون ، يا برو راست و پوست كنده به منصور بگو دوستش داري. وقتي گوشي را گذاشتم با خودم 

گفتم به تو زنگ نمي زدم حالم بهتر بود والـله ! با اين راه حلت ! نزديك ظهر مادر آمد باال به اتاقم و گفت: گيتي 

ما چه كنيم؟ مي ريم يا نمي ريم؟ مادر جون شما برين. من آخه بيان چكار دعوتي عزيزم! اونا بخاطر  جان! باالخره

منصور خان منو دعوت كردن . مي دونن اگه منو دعوت نكن ايشون هم نمي ره پس نمي ريم؟ باشه ميام. ولي 

يره . شما بگيد خودتون مي رين و خواهش ميكنم تا بعد ازظهر به منصور خان نگيد. ميخوام ببينم چه تصميمي ميگ

آماده شين پس يواشكي زهره رو ميفرستم اتاقت باشه دختر گلم، مي دونم بخاطر من مياي. ازت ممنونم من هديه 

اي نخريدم مادر جون .چي بدم بهتره هيچي، من االن با مرتضي مي رم يه دستبند براش ميخرم ، از طرف هر سه 

، چه خبره مگه ؟ خب، من رفتم، كاري نداري؟ نه مواظب باشين . چيزي نگين ها! تامون بد نباشه زيادش هم هست 

باشه عزيزم .خدانگهدار خدانگهدار مادر ساعت دو به خانه برگشت .من هم در سالن نشستم و مشغول قالب بافي 

صور گفت: پس شدم . منصور هم مطالعه ميكرد .انگار نه انگار شب جشن دعوتيم . ساعت دو و نيم زهره آمد. من

رفتني شديم؟ مادر گفت: گيتي كه نمياد. تو هم كه مختاري ، ولي من مي رم ، زشته نرم. پس سالم ما رو هم برسون 

.راستي من يه زنجير و يه پالك وان يكاد براش خريدم. بهش بدين من و مادر به هم نگاه كرديم شما چي خريدي 

گاهي به من كرد .پا روي پا انداخت و مشغول مطالعه شد من و زهره مامان؟ من يه دستبند خوبه. و خيلي خونسرد .ن

ومادر باال رفتيم تا آماده شويم. موهاي مرا مدل خياري درست كرد و چند تار مو كنار صورتم ريخت. فرقم را هم كج 

شهاي سرمه اي كرد .كمي هم آرايشم كرد و خالصه به ماه گفتم تو در نيا كه من در آمدم .لباسم را هم پوشيدم. كف

ام را هم به پا كردم و آماده شدم .مادر هم موهايش را شينيون كرده بود پيراهن مشكي زيبايي پوشيده بود كه خيلي 

به او مي آمد. چه حيف كه اين زن بي شوهر مانده بود! خيلي دلم ميخواست جاي مادرم را مي گرفت اما افسوس كه 

خودم را در اتاق حبس كرده بودم كه منصور مرا نبيند. خيلي دلم پدر بيماره. ساعت شش زهره رفت . من هم 

ميخواست بدانم مي رود يا نه. مادر يك سر رفت پايين و سراسيمه آمد باال. بدبخت، گير كرده بود ميان ما . چي شده 

وشم كدوم مادر جون؟ منصور داره مي ره بيرون گيتي ، بدو! كجا مي ره؟ ميگه ميخوام برم بنگاه، ماشين رو بفر

ماشين رو؟ بنز سياهه رو حيف اون ماشين نيست؟ البد ميخواد مدل باالتر بخره .حاال ما به اين كاري نداريم . بره االغ 

بخره نميخواد بياد جشن .بره تا نه شب نمياد شايد زود برگرده االن ازم پرسيد گيتي مياد؟ گفتم نه. گفت پس من 

ريم تا نرفته آخه بيام چي بگم ؟ نميخواد چيزي بگي مادر. تو رو ببينه ميفهمه ، رفتم به كارهام برسم اي بابا! بيا ب

ديگه بيرون نمي ره .ميگم من راضيت كردم عجب غد و يكدنده س مادرجون! آخه از سر و وضعم مي فهمه سه 

له ها را با آن ساعته دارم به خودم ور مي رم. بيا بريم. !آخ آخ، ماشين رو روشن كرد. اصال نفهميدم چطور آن پ

كفشها آمدم پايين .حاال مادر هم هي هولم ميكرد و دستم را مي كشيد .نزديك بود چهار چنگولي قل بخورم بيفتم 

پايين .خوشبختانه ثريا و آقا نبي توي حياط بودند .كنار در ورودي رفتم . طوري كه منصور مرا ببيند .بعد گفتم : ثريا 

ميشه بياين . منصور با تعجب از داخل ماشين نگاهم كرد، بعد ماشين را خاموش كرد خانم! بله گيتي خانم. چند لحظه 

و آمد پايين. ثريا بطرفم آمد. با پچ پچ موضوع را به او گفتم . در واقع كاري با او نداشتم .با ثريا داخل منزل آمديم 

اخل و گفت: مگه تو هم مي ري گيتي؟ .مادر جلو آينه خودش را برانداز ميكرد، ولي حواسش به ما بود. منصور آمد د
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با اجازه تون مادر كه گفت نمياي دلم نيامد الناز خانم چشم به راه شما باشه با لبخند گفت : ولي سر ووضعت كه 

نشون مي ده از ساعت سه و چهار مشغولي. من همين ده دقيقه پيش از مادر پرسيدم مياي يا نه حاال مي خواين نيام؟ 

به خودم برسم. من كه اينطوري نميتونم بيام تا شما باشين به حرف زن جماعت اطمينان نكنين خب مي گفتين منم 

ثريا و مادر زدند زير خنده .منصور هم لبخند زد و گفت:بهتون خوش بگذره! سالم برسونين من و مادر با تعجب به 

ه دوش گرفتم ، نه اصالح كردم .تا شما هم نگاه كرديم .مادر گفت :مگه نمياي منصور؟ نخير! با اين وضع كجا بيام؟ ن

باشين منو بازي ندين .حدانگهدار منصور زشته، بازي در نيار متاسفم مامان جان .كادوي من يادتون نره بايد كاري 

ميكردم كه نرود . هنوز به در سالن نرسيده بود كه گفتم : اتفاقا مهندس نباشن بهتره مادرجون . چون من با مهندس 

ارم بايد جوابهايي به ايشون بدم كه با وجود مهندس امكان پذير نيست منصور ايستاد .آهسته برگشت ، فرهان كار د

نگاهي غضبناك به من كرد . بعد بطرفم آمد. مي دانستم سيلي را خورده ام . بروبر نگاهم كرد. من هم محكم و قوي 

كرد و گفت: صبر كنين منم آماده شم ، با هم بريم و با نگاهش كردم و ابرويي باال انداختم . بعد سر تا پايم را برانداز 

انشگت به نوك بيني ام زد و گفت: پس براي همين انقدر خوشگل كردي ؟ ولي من داغت رو به دل فرهان مي ذارم ! 

ا امشب از كنار من جم نميخوري ! بي اختيار لبخند به لبم نشست . گفتم : من دارم ميام تولد نه ختم منصور از پله ه

باال رفت . من و مادر بلند زديم زير خنده ، چون هنوز كمي از كارهايم مانده بود رفتم باال و كمي به خودم رسيدم . 

چرخي جلو آينه زدم .همه چيز مرتب بود .بعد كيف سرمه اي را از داخل كمد برداشتم و راه افتادم پايين كه آمدم 

هشت بود .مادر غر ميزد و مي گفت: از زنها بدتره .من نمي دونم هنوز منصور نيامده بود . ساعت بيست دقيقه به 

عروسيش ميخواد چكار كنه . تا بريم اونجا ساعت نه ميشه . بگو تو ديشب حمام بودي بچه . سه تيغ كن . شلوارت 

هم بكش پات بريم ديگه پنج دقيقه بعد منصور شيك و مرتب در حاليكه كت و شلوار سرمه اي خوشرنگي همراه 

ليقه و كراوات پوشيده بود از پله ها پايين آمد و گفت : من آماده در خدمت شما هستم ، بانوان عزيز منصور ساعت ج

هشت شد مادر خب تقصير خودتونه لجباز! من لجبازم؟ من كه دارم ميام ؟ گيتي جان، امشب كت و شلوار سرمه اي 

گفت: بايد ديد الناز چه رنگي پوشيده هر چي بپشه اين  پوشيدم كه خيلي خيلي به هم بيايم فقط نگاهش كردم . مادر

لباس و اين رنگ نميشه . و به من اشاره كرد . پس فردا اين حرفا رو جلو الناز نزني منصور . من حوصله شر و دعوا 

ره از ندارم ها! من اتمام حجت كردم .مگه بهشون نگفتين؟ گفتم ، گفتن فكر كنيم . ولي مادر، منم باشم بهم بر ميخو

گيتي تعريف كني، از اون نكني منم مخصوصا گفتم كه بهشون بر بخوره معلوم نيست حرف حساب تو چيه به اونجا 

نميكشه مادر جون، خيالتون راحت! راستي زنجير و وان يكاد منو گيتي هديه بده . دستبند رو از طرف ما بدين آره ، 

جازه ندادن پس من اينجا چكاره م؟ تا من هستم كه تو نبايد فكر خوبيه پسرن من خواستم چيزي تهيه كنم ، مادر ا

دست تو جيبت كني. ممنون خب بريم، دير شد. االن الناز پوست از كله م ميكنه تو كه اصال نميخواستي بري منصور! 

 نمي رفتم مي گفتم كاري برام پيش اومد، ولي دير رفتن يعني بي توجهي به آنجا كه رسيديم خيلي ما را تحويل

گرفتند . اصال فقط منتظر ورود ما بودند، يعني منتظر ورود منصور ، الناز كت دامن سفيدي تا باالي زانو پوشيده بود و 

الميرا پيراهن تنگ چاكدار طاليي. هنوز از راه نرسيده گيالس هاي مشروب سرو شد . منصور و من برنداشتيم. مادر 

ند.جلو آمد و گفت: چرا ميل نكردين منصور خان مادر كه براشون خوب هم برنداشت .اين كار از ديد الناز پنهان نما

نيست .گيتي خانم هم كه نماز مي خونن و مخالف اين برنامه ها هستن .بنده هم كه تابع ايشونم و توبه كردم رنگ 

الناز جان. الناز پريد .نگاه تندي به من كرد و گفت: كمال همنشين در شما اثر كرده منصور خان؟ طبيعي ش همينه 

آدم بايد كار درست رو بپذيره .ما طبيعي شاد هستيم، نيازي به مشروب نداريم. اين خيلي بد شد ، چون من دوست 
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دارم شما مشروب ميل كنين باالخره شما هم عادت ميكني الناز خانم .شايد شما هم به جمع ما پيوستين الناز چپ 

تاثير پذيري نيستم، كار خودم رو ميكنم پس موفق باشين اقال  چپ نگاهي به من كرد و گفت:فكر نميكنم .من آدم

ميوه ميل كنين . من برم به مهمونها برسم ، با اجازه . و گر گرفته از آنجا دور شد خوب حالش رو گرفتم گيتي جان؟ 

ه چشم گربه رو دم حجله گشتم يا نه؟ نوبت ايشون هم مي رسه كه حال شما رو بگيره فكر نمي كنم اون روز رو ب

ببينه چرا اينكارو مي كني منصور؟ دختره رو ناراحت كردي مخصوصا گفتم . مگه ميخوام فيلم بازي كنم. بايد بدونه 

چه شوهري ميخواد بكنه ، فكرهاش رو بكنه مادر سري تكان داد و گفت: زن گرفتن اين پسره هم نوبره،والـله 

ي كرد و كادويش را تقديم الميرا كرد. از منصور پرسيدم : مهندس فرهان وارد مجلس شد . با همه سالم و احوالپرس

مهندس فرهان با اينها نسبتي داره؟ نسبت پيدا ميكنه . الميرا از فرهان بدش نمياد. باهاش دوست شدن و براش دام 

مگه به  پهن كردن آه پس شما هم تو دامشون افتادين؟ هنوز نه پس چرا الناز اصرار ميكنه من با فرهان ازدواج كنم .

فكر خواهرش نيست؟ اون به هر قيمتي حاضره تو رو از سرش باز كنه گيتي جان .تو هنوز اين جماعت رو نشناختي 

فرهان با همه ما سالم و احوالپرسي كرد و دست داد: به به! سالم . پرويز خودمون .چقدر ديرآمدي پسر. كنار منصور 

برق نگاه فرهان اشتياق به وصال موج ميزد مادر پرسيد: مادر نشست و گفت: خب حالتون خوبه؟ الحمدالـله . از 

چطورن؟ نيومدن؟ خوبن. ايشون بخاطر ناراحتي قلبي به مجالس پر سر و صدا نميان شركت چطور بود پرويز؟ امروز 

تشريف نياوردين؟ صبح كمي كسالت داشتم .ديشب نخوابيده بودم ، استراحت كردم . تماس گرفتم گفتن رفتي 

كارها امروز قرارداد مهمي با شركت........ نيستم. اوضاع رضايت بخش بود خوبه كيارستمي اوراق رو آورد؟ دنبال 

بله، سالم رسوند خب شما چطورين خانم رادمنش؟ به لطف شما .جوياي احوالتون از مهندس هستيم محبت دارين 

نشست و گفت: مهندس فرهان دير كردين  .منم همينطور الميرا به طرف ما آمد. باز خوش آمد گفت و كنار فرهان

.زودتر منتظرتون بوديم. عذر ميخوام .گرفتار بودم .باز هم تولد شما رو تبريك ميگم متشكرم گيتي خانم چه حال و 

خبر؟ سالمتي، مزاحم شديم. اختيار دارين .مراحميد .شما چشم و چراغ خونواده متين هستين و مسلما براي ما هم 

خودت منصور گفت: چشم وچراغ كه چه عرض كنم ، ساالر الميرا نگاه حسادت باري به من كرد عزيزين. آره جون 

و گفت : خدا شانس بده مهندس ، كاش من پرستار خانم متين شده بودم سوء تفاهم نشه الميرا خانم .ولي فكر 

خب بزرگه، الميرا  نميكنم هركسي مي تونست از عهده اين مسئوليت بر بياد شما خيلي بزرگش مي كنين مهندس

خانم طبعا هر چه شما بفرمايين درسته .با اجازه چند لحظه بعد الناز آمد وگفت : منصور خان افتخار مي دين؟ منصور 

نگاهي به من و فرهان كرد و گفت: بله خواهش ميكنم. و بلند شد .معلوم بود كه قلبا راضي نيست .مي ترسيد مرا با 

رفتند .انگار سيمي را داغ كردندو در روح و قلبم فرو كردند .سوختم! فرهان آمد جاي فرهان تنها بگذارد .آنها وسط 

منصور نشست و گفت: خب چه خبرها خانم؟ سالمتي .خبر خاصي نيست امشب فوق العاده شدين ماشاءاله لطف 

زيادي هم تو كار  دارين افتخار آشنايي با گيسو خانم رو داشتم .ايشون هم مثل شما هستن .خانم و زيبا ! پشتكار

دارن نظر لطف تونه.از كارش راضي هستين؟ استعداد و هوش خارق العاده اي دارن. خيلي جدي هستن ممنونم . 

بهش بگم خوشحال ميشه. خب افتخار مي دين بريم وسط همرنگ جماعت شيم؟ از ترس منصور اضطراب به جانم 

منصور برگشت و فرهان مبل منصور را بهش پس داد .الميرا  افتاد ، قبول نكردم و آنقدر سوالهاي جورواجور كردم تا

سراغ فرهان آمد و بهش بند كرد. وقتي فرهان رفت ، منصور گفت: يك دقيقه نميشه از جامون بلند شيم سريع 

جامون را گرفتن .چي بهت مي گفت؟ مي خواستين نرين، اعتماد به نفس مال اينطور وقتهاست نگاهي بهم كرد و 

ارم تو اعتماد به نفس خرج داده باشي و جواب مثبت بهش نداده باشي به خرج دادم هنوز بايد التماس گفت: اميدو
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كنه آفرين دختر خوب لبخند ظريفي كه به لبش نقش بست موجب آسودگي خيال من شد. در حين صرف شام، الناز 

رين؟ نه ممنونم از اينكه در وقتي ديد منصور مشغول صحبت با فرهان است كنارم آمد و گفت : چيزي نياز ندا

موردتون فكرهاي بد كردم منو ببخشين. حاال مطمئن شدم كه منصور شما رو به چشم خواهري دوست داره بله، من 

كه از اول گفتم گويا خواسته كه من شما را خانم خونه به حساب بيارم .البته خانمي برازنده شماست ، ولي فكر نمي 

بزرگ كرده ايشون به من لطف دارن .مسلمه كه شما وخانم متين ، خانم اون قصريد كنين منصور موضوع رو زيادي 

ممنونم، هميشه دوست داشتم همسرم چنين ثروتي داشته باشه و البته تك فرزندم باشه ، چون حوصله خواهر شوهر 

مه اهل دخالت و برادر شوهر ندارم حوصله مادر شوهر چي؟ فكر نمي كنم با خانم متين مشكلي پيدا كنم. معلو

نيست. اهل دخالت هم باشند انقدر قدرت دارم كه سركوبشون كنم سكوت كردم با اينكه شرط عجيبي گذاشته، ولي 

خب چون دوستش دارم و مايلم همسرش باشم مي پذيرم ، قراره پدرم با منصورخان صحبت كنه كه برنامه نامزدي 

.. بسالمتي فقط ازتون يه خواهش دارم امر بفرمايين شما رو رديف كنيم وجودم تهي شد و به زور گفتم: انشاءا.

خودتون رو جاي من بذارين .ببينين مي تونين دختر زيبايي مثل خودتون رو كه به همسرتون محرم نيست جاي 

خواهرش بدونين؟ يه كم سخته ، نه؟ ميخواستم خواهش كنم خودتون يه جوري بزرگواري بفرمايين و اين مشكل رو 

مئنم اگه از طرف خودتون باشه منصور كوتاه مياد .من ظاهرا شرط رو پذيرفتم اما ريش و قيچي رو مي حل كنين .مط

دم دست خودتون .من آدم حساسي هستم و ميترسم بعدها موجب ناراحتي شما بشم بله متوجه هستم. شما 

رو ترك كنم اگه ناراحتتون  همينطوريش بارها منو ناراحت كردين. واي بحال اون روز من خودم تصميم داشتم اونجا

كردم دليلش چهار سال زحمتي بوده كه كشيدم . در واقع بنوعي از حقم دفاع كردم . در هر صورت سپاسگزارم 

.انشاءا... عروسي تون تالفي كنيم ممنونم.انشاءا... خوشبخت و سعادتمند باشين ممنون .با اجازه ديگر حتي يك لقمه 

ته مانده اميدم هم به ياس تبديل شد .الناز فكرهايش را كرده بود و ظاهرا شرط  كوچك از گلويم پايين نمي رفت.

منصور را پذيرفته بود.اما زهرش را هم ريخت. خدايا چه كنم؟ چطور اين مجلس را تحمل كنم .آخذ شكستن غرور 

دي چطور به من فخر چند بار، تا چه حد؟ خوار و خفيف شدن تا چه حد؟ حق با گيسو بود .جواب اورا چطور بدهم .دي

فروخت و رفت؟ چطور مودبانه بيرونم كرد؟ اشك در چشمهايم حلقه زد . منصور بطرفم آمد و گفت: الناز چي كارت 

داشت؟ چشمهايم را از بشقاب برنداشتم. تا منصور اشكهايم را نبيند گيتي با توام . بعد چانه ام را با دستش باال آورد 

رد ناراحتت كرد نه ابدا پس چي؟ يه چيزي پريد تو گلوم .نزديك بود خفه بشم . .نگاهش كردم. چهره اش تغيير ك

به چشمم فشار اومد من حواسم بود ، اينطور نيست ببخشيدي گفتم و بشقاب را روي ميز گذاشتم و بطرف سالن 

ن من؟! نه من! نشيمن رفتم .اما رهايم نكرد و دنبالم آمد.))جواب منو ندادي(( شايد مسبب همه اين حوادث شمايي

گفتم كه چيزي مهمي نيست مهندس روي مبل نشستم .منصور هم كنارم نشست شما برو شامت را بخور تا اينم 

تقصير من نذاشتن مگه اون اشكها واسه آدم اشتها مي ذاره دوباره همه در سالن جمع شدند. مراسم بريدن كيك و 

برقص .اما هر ضربه اي كه به طبلهاي جاز ميخورد پتكي بود به باز كردن كادوها انجام شد .بعد از آن دوباره بزن و 

سر من بدبخت .دلم ميخواست فرار كنم، ولي هر دقيقه شصت دقيقه بود الناز دوباره بسمت منصور آمد و او را به 

و رقص دعوت كرد و دوباره فرهان از من دعوت كرد .حوصله نداشتم خستگي را بهانه كردم .بنابراين كنارم نشست 

پرسيد: گيتي خانم فكرهاتون رو كردين ؟ سه هفته س منتظرم تمام قوايم را جمع كردم و گفتم : بله مهندس خب 

مورد تائيد واقع شدم ؟ مهندس متين بشما چيزي نگفتن؟ باهاشون صحبت كردم .ايشون مي گفتن شما قصد ازدواج 

بجاي من هم تصميم مي گرفت خب، البته ايشون ندارين چون مي ترسين روحيه خانم متين خراب بشه منصور لعنتي 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –ی ناز جلد اول الهه 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 3 9  

 

درست گفتن، ولي حاال با اومدن عروس به اون خونه جايي براي من نمي مونه .مادر جون هم عادت ميكنه مگه 

مهندس قصد ازدواج داره؟ الناز خانم از مهندس خواستگاري كردن . مهندس هم شرايطي گذاشتن كه البته فكر 

، ولي اون پذيرفته .البته مهندس هنوز خبر نداره چه شرايطي؟ بشرطي كه من تو اون خونه نميكردم الناز قبول كنه 

بمونم .ولي ديگه موندن من ضروري نيست پس درخواست ازدواج من مي پذيرين؟ خدايا كمكم كن تا دل بكنم 

ق شادي در چشمهايش .كمكم كن. برم دنبال سرنوشتم . دلم و زبانم را از هم جدا كردم و گفتم : بله موافقم بر

درخشيد و گفت : امشب بهترين شب زندگي منه ممنونم.البته مهندس من بايد در مورد خودم و خونواده م با شما 

صحبت كنم نيازي نيست ، مهندس همه چيز رو برام گفته .من مقاومت شما رو تحسين ميكنم و به داشتن چنين 

ه بله تمام تالشم رو براي خوشبختي شما ميكنم .بهتون نياز دارم با همسري افتخار ميكنم. روزگار بازيهاي عجيبي دار

اينكه مهندس فرهان را دوست داشتم اما بار سنگيني از غم را روي قلبم احساس ميكردم .چطور من از منصور دل 

همين هفته بكنم ؟ بايد به فرهان پناه مي بردم ، وگرنه دق ميكردم پس من قرار خواستگاري رو با مهندس مي ذارم .

خوبه؟ خوبه شما كي استعفاتون رو مي دين؟ به همين زودي مهندسنگين دست فرهان را كشيد و او را با خودش برد 

. مادر گفت: جدا كه يكه تاز اين مجلس گيتي يه. خاك بر سر منصور با اون سليقه ش دور از جون، مادر همه ش از 

هاش زندگي كنه؟ به فكر فرو رفتم. حتي فكرش آزارم مي داد چه الناز فرار ميكنه. من نمي دونم چطور ميخواد با

برسد به اينكه شاهد عقد و ازدواجشان باشم و زير يك سقف با آنها زندگي كنم . من همين فردا آنجا را ترك 

ل ميكنم. من نمي مانم ، هرگز. خانم متين باالخره عادت ميكند منصور نشست و گفت: مار از پونه بدش مياد .يك مث

مي زنن؟ ديوونم كرده بخدا.اّه من سكوت كردم .اما خانم متين گفت: پس تو چطوري ميخواي تحملش كني منصور؟ 

بيخود دختره رو بدبخت نكن .خواستگارش بد آدمي نيست . اوناهش، اونكه كت و شلوار شيري پوشيده منصور 

گيتي، باهات كار دارم. با من چي كار سيگاري روشن كرد و من اصال اعتراضي نكردم كه يك مرتبه گفت: پاشو 

دارين؟ يعني حرف دارم چه حرفي؟ پاشو بيا باهات كار دارم ديگه كجا بريم آخه؟ من حوصله ندارم بيرون تو فضاي 

باز ميخوام باهات صحبت كنم آخه مردم چي ميگن؟ به مردم چه ربطي داره؟ همينجا باهام صحبت كن خب پاشو 

به خواهش مادر برخاستم .كمي از مادر فاصله گرفتيم و به وسط سالن رفتيم دلم درد ببين چي ميگه قربونت برم 

ميكنه گيتي شما كه چيزي نخورديد منظورم اينه كه ميخوام درد دل كنم از دست شما .آخر ديوانه ام مي كنيد 

و دنبالش راه افتادم  باالخره بايد تقاص پس بدي اين النازه كه شما رو ديوونه كرده نه من پاشو ديگه بلند شدم

.نگاهم به فرهان افتاد كه راضي بنظر نمي رسيد .گفتم: بيرون نه منصور همينجا توي سالن باشيم باشه هرطور تو 

بخواي فضاي سالن تقريبا شاعرانه و كم نور بود اما با عشق كسي ديگر رقصيدن لذتي نداشت .ديگر احساسي به 

ردا روز سست شدن زانوهايش است. روز خداحافظي از خاطرات ، روز بستن منصور نداشتم .بيچاره خبر نداشت كه ف

دفترچه خاطرات ، روز جدايي چشم در چشم من دوخت گيتي! بله چه بوي خوبي مي دي خب معلومه ، عطر زدم نه، 

د؟ مگه اين بوي عطر نيست، بوي بدنته ستون فقراتم لرزيد. خدايا چرا با من اينطور ميكنه .از جون من چي ميخوا

ديوونه س؟ نگفتي الناز بهت چي مي گفت او فقط حقيقت رو گفت و حقيقت براي شما تلخه نكنه ازت خواسته از 

پيش ما بري اگر هم ازم نميخواست مي رفتم كجا مي رفتي؟ خونه خودم ، پيش خواهرم ميخواهم باهات درددل كنم 

ه ندارم گور پدر الناز .ميخواهم باهات حرف بزنم بگو! الناز داره چپ چپ نگاه ميكنه بريم بشينيم .باور كن حوصل

حاال فقط ساكت باش و گوش كن.ميخوام اعتراف كنم . مدتي مكث كرد . بعد گفت: دوستت دارم گيتي خب اينو كه 

مي دونم ولي نه بعنوان خواهر مبهوت به منصور خيره شدم اگه ديدي تا حاال صبر كردم بخاطر اين بود كه بيشتر 
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ت . من از اون لحظه كه عاشقت شدم تو رو براي زندگي زناشويي خواستم. تو رو بعنوان همسرم دوست بشناسم

داشتم و دارم . دلم ميخواد كنارت باشم ، كنارت زندگي كنم ، كنارت بخوابم ، نوازشت كنم ، لمست كنم ، برات 

ست داري. من تو رو ميخوام گيتي. اين درددل كنم . چون فقط تويي كه منو مي فهمي .تويي كه منو بخاطر خودم دو

عالقه يه برادر به خواهر نيست .بارها خواستم بهت بگم ولي تو نذاشتي و مرتب مهر خواهر برادري به ما چسبوندي 

.مهر النازو رو سينه م زدي. من كي به تو گفتم النازو دوست دارم ؟ اصال كي گفته من النازو دوست دارم ؟ من 

واستم و نميخوام، ولي بارها از اسمش براي شناخت تو كمك گرفتم. تو حتي يكبار به من نگفتي هيچوقت اونو نمي خ

چرا دوست داري. يعني هنوزم نمي دونم تو چطور منو دوست داري ، فقط اون روز كه عكس و روبالشي مو زير بالش 

و مثل مادر دوست داشته باشي و ديدم كمي نور اميد تو دلم درخشيد. آخه چطور ممكنه منو مثل برادر و مادرم ر

اونوقت عكس منو زير بالش بذاري و روبالشي منو بو كني. هميشه باهام دو پهلو حرف زدي. البته منم مقصر بودم. 

روشنت نكردم . آخه مي ترسيدم منو به چشم همسر نخواي و با پيشنهادم از پيشم بري. من چطور مي تونم الناز رو 

كه چه سنگي جلوي پاش انداختم؟ حاال هم اگه ديدي من الناز رو پذيرفتم براي اينه كه مي به تو ترجيح بدم ؟ ديدي 

دونم اين شرط رو نمي پذيره .ديدي كه گفت من كار خودمو ميكنم.منم گفتم موفق باشي. البته دلم نمي خواست 

باوقار اصيل مهربون با دلشو بشكنم .دلم ميخواست خودش كنار بكشه .من چطور ميتونم با وجود تو دختر خانم 

فرهنگ با آداب و مهمتر از همه با ايمان، كه مثل جواهر ميان همه مي درخشه، الناز يه هر دختر ديگه اي رو به 

همسري بپذيرم . تو زندگي مني گيتي! تو هستي مني عزيزم! تو رو با تمام حوري هاي بهشت هم عوض نمي كنم. تو 

به زندگي كسل كننده م عوض كردي .دوستت دارم .دوستت دارم. تو آرام  دنياي منو عوض كردي. ديد منو نسبت

جان مني الهه نازم. حاال فهميدي الهه ناز كيه و چرا خواب رو از چشمام ربوده .تو فرشته ناز مني. بدون تو زندگي غير 

دي .بهتر از هركس براي تو قابل تصوره .آره، بهت وابسته م. بيشتر از اونچه فكرش رو بكني گيتي. راز تو قلبم تو بو

من هستم عزيزم، باور كن من بيشتر از فرهان بهت خدمت ميكنم. گيتي قول مي دم . اشكهايم بدون توقف از 

ديدگان جاري بود. خدايا كرمت رو نشونم دادي ولي چرا انقدر دير ! آمدي جانم به قربانت ولي حاال چرا؟ حاال كه 

ه من به فرهان قول ازدواج داد؟ من وقتي قولي به كسي بدم به عهدهم وفا مي كنم الناز شرط تو رو پذيرفته ؟ حاال ك

.حاال كه تصميم گرفتم از پيشت برم؟ خدايا من چقدر بدشانس و بدبختم .چرا اين حرفها رو قبل از شام نزدي بي 

تم و گفتم: منصور. انصاف كه به فرهان قول ندم...... چرا داري گريه مي كني؟! صورتم را مقابل ديدگانش گرف

منصور، تو نمي دوني كه من تو اين مدت چي كشيدم. تو نمي دوني كه چقدر دوستت دارم .آره من هم تو رو بعنوان 

برادر دوست نداشتم .دلم ميخواست همسرم باشي .شريك زندگي ام باشي .ولي حاال ديگه دير شده ، همه چيز تموم 

خواسته كه خودم رو كنار بكشم .حرفش هم منطقيه. اون دلش رو به تو  شده ، الناز شرط تو رو پذيرفته و از من

خوش كرده و منصفانه نيست دل شكسته شه. خودت مي دوني كه من بيشتر از خودم به اطرافيانم فكر ميكنم و 

م، همين خودخواه نيستم .من وقتي ديدم تو الناز رو پذيرفتي و الناز هم تو رو پذيرفته ، به فرهان قول ازدواج داد

نيمساعت پيش. اين رو بذار به حساب قسمت و مصلحت .شايد ما با هم خوشبخت نمي شديم. شايد هم اين يه تنبيه 

باشه، تا تو باشي ديگه با احساسات يه دختر اينطور بازي نكني. تا تو باشي از من امتحان نگيري .يادته يه روز بهم 

ين چه امتحانيه بي انصاف؟ تو فكر نكردي اگه من ذره اي به تو عالقمند گفتي الناز رو ميخواي تا برات وارث بياره؟ ا

باشم، وقتي اين جمله رو بشنوم چه حال مي شم؟ با اينحال من برات آرزوي خوشبختي ميكنم .درسته، دل منم 

تين. من شكست، اما راضي ام. فرهان هم آدم خوبيه .وقتي او رو داشته باشم يعني تو رو دارم . خيلي شبيه هم هس
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فردا صبح از پيش شما مي رم . دل كندن سخته ولي بايد دل كند. من داغديده ام و ستم كشيده .مبادا غصه منو 

بخوري .من عادت دارم و زود فراموش ميكنم .اميدوارم در كنار الناز زندگي خوبي داشته باشي .الناز همسر خوبي 

شي. فقط يه توصيه بهت ميكنم كه مواظب ثروت و اعتبار برات ميشه، در صورتي كه همينطور جدي و با جذبه با

ومادرت باشي كه الناز فقط دنبال دو چيز اوله و از سومي بيزاره. تو و مادر هميشه تو قلب من هستين .آخه مي دوني 

كه عشق با دوست داشتن متفاوته منصور. دوست داشتن از عشق برتره و من تو رو دوست داشتم و دارم .مي دوني 

ا؟ چون با خدايي ، مهربوني، انساني، با جذبه اي، دل نازكي، دلرحمي، با شخصيت و خونواده داري . به قصر و پول چر

و ماشين و شركت و كارخونه هيچ چشمداشتي ندارم، به همان خدايي كه مهر تو رو به دلم انداخت قسم! درسته تو 

ير بود . در آن نور كمرنگ دانه هاي اشكش روي ثروت بزرگ شدم ولي عاشق معنوياتم . منصور اشكهايش سراز

صورتش مي غلطيد و برق ميزد . من هم همينطور. مرتب سرش را بعالمت نه تكان مي داد . در چشمهايم خيره شده 

بود. با دست اشكهايش را پاك كردم و گفتم: شاداماد كه گريه نمي كنه، بايد بخنده و به اونچه كه خدا براش خواسته 

ه. منصور شانه هايم را فشرد و گفت: گيتي به همان خدايي كه تو رو سر راهم قرارداد قسم، اگه با فرهان راضي باش

ازدواج كني ، كاري رو ميكنم كه برادرت كرد. چون طاقتش رو ندارم . مي فهمي؟ ندارم! خودكشي گناه كبيره س و 

يكني . و خودت رو تباه ، نتيجه اي نداره .من هم هيچ مشكلي رو حل نميكنه .جز اينكه مادرت رو روانه بيمارستان م

كه بعد از مدتي گريه و زاري مي رم دنبال سرنوشتم و ازدواج ميكنم . پس عاقل باش منصور جان.عاقل باش! مگه تو 

عقلي براي من گذاشتي ؟ تو دودمان منو به باد دادي .بگو كه همه حرفهات دروغ بود. بگو كه با من ازدواج ميكني 

! آهسته! زشته منصور!آروم باش! بگو گيتي! باتوام! سرم را بعالمت منفي تكان دادم و گفتم: متاسفم، راه ما ديگه گيتي

از هم جداست.موفق وسعادتمند باشي. براي منم دعا كن منصور .چون منم دل شكسته و بي پناهم بخدا ازت نمي 

ن خارج شد و بطرف مادر رفتم و پرسيدم : كجا رفت گذرم گيتي .ازت نمي گذرم . وبطرف مادرش رفت و بعد از سال

مادر؟ گفت مي رم خونه ، حالم خوش نيست .گفت شما با فرهان بياين . چي شده گيتي؟ منصور چرا گريه كرده بود؟ 

وقتي رفتيم همه چيز رو براتون تعريف ميكنم چراغها كه روشن شد بريم . دلم شور ميزنه ده دقيقه بعد چراغها 

از همه خداحافظي كرديم. همه سراغ منصور را مي گرفتند .مخصوصا الناز .ما هم گفتيم منصور يكباره روشن شد .

حالش بد شد، عذرخواهي كرد رفت خانه .آنها هم در كمال حيرت و ناباوري به ما زل زده بودند .خب حق داشتند 

رهان آهسته گفت: پس من با مهندس .منصور داشت مي رقصيد .پس يكباره چطور حالش بد شد. در اين گيرو دار ف

صحبت ميكنم قرار مي ذارم نه مهندس ، من صبح از اونجا مي رم . تلفن منزل ما رو از خواهرم بگيرين با خودم در 

تماس باشين . به مهندس چيزي نگيد باشه هر طور ميل شماست ما مزاحم شما نمي شيم .خودمون مي ريم اختيار 

ن ما را به منزل رساند .كمي هم كنجكاوي كرد ولي به نتيجه نرسيد . به منزل كه دارين، اين چه حرفيه؟ فرها

رسيديم ، به مادر گفتم اول سري به منصور بزند. مادر به اتاقش سر زد و گفت: خوابيده. بگو ببينم چي شده تو رو 

شك مي ريخت نمي دانم خدا؟ بچه م چش شد يكدفعه، گيتي؟ تمام جريان را براي مادر تعريف كردم. بي اختيار ا

اشك شوق بود يا اشك غم. وقتي گفتم صبح آنجا را ترك مي كنم، مواظب منصور باشيد خيلي التماس كرد، اما من 

تصميمم را گرفته بودم و هيچ چيز نمي توانست مانعم بشود. تا منصور باشه منو بازي نده و امتحان نگيره. ذره ذره 

گفتي دوستت دارم .ميخوام شريك زندگي ام باشي. نه انقدر از الناز حرف آبم كرد بي انصاف! خب يه كلمه مي 

بشنوم و نه بدبخت بشم و به اين روز بيفتم . حاال هم مي دونم خواب نيستي خودتو به خواب زدي ، چون حوصله 

ردي الهه احدي رو نداري. تو اين شرايط منم حوصله كسي رو ندارم .امشب ديگه آهنگ نمي زني؟ شايد چون باور ك
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ناز داره باهات خداحافظي مي كنه.خداحافظ منصور، خداحافظ عشق من! ********************** صبح 

چمدانم را بستم .براي آخرين بار به اتاقم و وسايلش نظري انداختم. اتاقي كه بوي عشق مي داد، اتاقي كه بوي اشك 

.به آينده ام اميدوار بودم، ولي چه سود! از اتاق بيرون مي داد .چه روزها و شبها در اين اتاق به عشقم فكر كردم 

آمدم . دلم ميخواست در اتاق منصور را باز كنم و اگر شركت نرفته كه مطمئن بودم نرفته براي بار آخر ببينمش، 

دم، سير ببينمش! ولي مي ترسيدم بيدار باشد و مرا ببيند. از خيرش گذشتم . در اتاق مادرجون را زدم ووارد اتاق ش

ولي خبري نبود.پايين رفتم .اين بار احساس ميكرد غرور پله ها ريخته .چرا كه صاحبش ديگر غروري نداشت .نا 

اميد و دلشكسته شده بود .من مي دانستم كه ديگر زيباييهاي اين خانه براي منصور كوچكترين ارزشي ندارد .او 

مثل من كه عشقي و محبتي را در اين خانه كاشتم و عشقي را در دلش زنده كرده بودو حاال بايد آنرا مي كشت .

اكنون آن را رها ميكردم و مي رفتم سالم گيتي خانم سالم ثريا خانم كجا انشاءا.... مسافرت!؟ وسايل شخصيمه . دارم 

 زحمت رو كم ميكنم براي چي؟ چه ناگهاني! اتفاقي افتاده؟ اتفاق بد كه نه، اتفاق خوب.مهندس انشاءا... تصميم به

ازدواج دارن. من هم ديگه بايد زحمت رو كم كنم خود آقا و خانم خواستن؟ نه، اونا هميشه منو با محبتهاشون 

شرمنده كردن .خودم ميخوام برم. يعني خانم آينده شون خواسته كه برم . حاال كو تا عروسي! مگه خانم و آقا ميذارن 

رمايين شما هم صبحانه ميل كنين تا بعد. تا آمدم بطرف سالن شما برين! بيدارن؟ بله ، دارن صبحانه ميل مي كنن .بف

غذاخوري بروم .مادر آمد بيرون و گفت: كجا ميخواي بري؟ من كه گفتم نمي ذارم بري سالم مادرجون سالم عزيزم! 

د زير ثريا چمدون گيتي رو ببر باال بايد برم ولي ميام بهتون سر ميزنم خانم متين جلو آمد مرا در آغوش كشيد و ز

گريه .من هم به گريه افتادم.بغضم براي تمام عشق و دلخوشيهايي كه در آن خانه بايد جا مي گذاشتم شكست نرو 

گيتي ! ما رو تنها نذار .حاال كه فهميدي منصور چقدر دوستت داره، چرا دوستت داره، بمون! منصور از ديشب تا حاال 

همديگه خوشبخت مي شين. مطمئنم منصور اصال الناز و  نصف شده.بيا ببين رنگ و روش رو! تو و منصور با

نميخواسته .البته خودش هم اعتراف كرد كه مقصره و دير جنبيده نا اميدش نكن! دلش به تو خوشه .رحم داشته باش 

.بذار منم به اينكه عروس من هستي افتخار كنم. من با فرهان صحبت ميكنم ، حقيقت رو بهش ميگم . اون آدم 

ادرجون من چي دارم كه بهم افتخار كنين .اگر هم افتخاراتي دارم همه رو از اين خونه و آدمهاش به دست منطقيه م

آوردم . من هم دلم براتون تنگ ميشه .من هم برام سخته .هيچوقت فكر نميكردم مخالفت از طرف خودم باشه . من 

دارم . الناز و فرهان دلشون رو خوش كردن عاشق منصورم .اما حاال مي بينم وجدانم رو بيشتر از احساسم دوست 

.شما به الناز قول دادين ، من به فرهان. درست نيست اونا رو تو اين بازي خراب كنيم . فكر كنين يه پرستار ساده 

بودم كه حاال دارم مي رم مگه ميشه اينطور فكر كنيم؟ چي ميگي گيتي؟ ثريا تو يه چيزي بگو! نذار بره! گيتي خانم ، 

ن تو رو خدا عجله نكنين! ما افتخار مي كنيم شما رو همسر منصور خان ببينيم .من كه بشما مي گفتم آقا بشما بموني

عالقمنده .باور نكردين ثريا خانم وقتي ايشون به من ميگه مثل خواهرمي .وقتي ميگه ميخوام دست كسي بسپارمت 

تا برام وارث بياره، وقتي به خونواده الناز خبر مي ده كه با  كه لياقتت رو داشته باشه. وقتي ميگه الناز رو ميخوام بگيرم

خواستگاريشون موافقه ، چه فكري بايد ميكردم؟ بايد باور ميكردم؟ بايد فكر ميكرد منو ميخواد؟ به من حق بدين 

بوسيدم و  .بخدا براي منم سخته ، ولي ديگه نميشه، شرمنده م .تو رو خدا گريه نكنين مادر ، خجالت مي كشم. او را

گفتم: منو حالل كنين، اگه بي توجهي ، كم توجهي ، كم كاري ديدين بگذرين .براتون آرزوي سالمتي و موفقيت 

ميكنم . مادر گريه اش اوج گرفت و روي پله نشست بعد گفت: همه ش تقصير منصوره، گيتي نرو! منصور الناز رو 

 از كجا معلوم؟ منصورخان فقط بخاطر اينكه من از اينجا نميگيره. با فرهان هم خودم صحبت ميكنم مادر جون اصال
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نرم تصميمشون رو عوض كرده باشن؟ شايد دلشون برام سوخته .شايد النازو قلبا دوست داره . بخدا اين افكار آزارم 

فقط  مي ده. اجازه بدين برم. اينطور نيست ، بخدا اينطور نيست دختر! تو خودت مسئله الناز رو بزرگ كردي .منصور

تو رو ميخواد .اگر هم ديدي با پيشنهاد اونها قاطعانه مخالفت نكرد فقط به اين خاطر كه دلشون نشكنه و خودشون 

كنار بكشن اي كاش زودتر گفته بود. من كه نمي تونستم برم بگم منصور بيا منو بگير. دوستت دارم. مي تونستم؟ 

ه هم دست خالي برگشتم. به من حق بدين مادر مادر سكوت خب الناز رو مي كشيدم وسط تا بلكه بفهمم، كه هميش

كرد .انگار حق را به من داد. در حاليكه با دست اشكهايم پاك ميكردم گفتم: مهندس كجاست؟ ثريا گفت: تو سالن. 

فهميدم همه حرفهاي ما را شنيده بسمت سالن رفتم .پشت ميز نشسته بود .سرش را ميا دو دستش گرفته بود و 

ش را بميز تكيه داده بود سالم آقاي مهندس فقط نگاهم كرد .اشك از ديدگانش جاري بود. دوباره اشكهاي آرنجهاي

من هم جاري شد. رفتم كنار پنجره تا بلكه بتوانم خودم را كنترل كنم. سه چهار دقيقه بعد بطرف منصور رفتم و 

ان مادر، پدر و برادرم رو كمتر حس كردم، گفتم: مهندس .روزهاي خوشي رو براتون آرزو ميكنم .تو اين مدت فقد

چون شما رو داشتم .اگر بدي، كاستي، خرج تراشي، حاضر جوابي از من ديدين ، به بزرگواري خودتون منو ببخشين 

.مواظب مادر باشين .من هميشه شما رو دوست خواهم داشت و هميشه به فكرتون هستم .يعني هيچوفت فكر نمي 

رو فراموش كنم . بخاطر همه چيز از شما سپاسگزارم يكدفعه سرش را روي ميز گذاشت و  كنم بتونم خاطرات اينجا

بلند بلند گريست .تا حاال نديده بودم مرد اينطور گريه كند .البته چرا، پدرم براي مادرم و برادرم اينطور گريه كرد. 

داي گريه منصور مادر و ثريا به سالن شانه هاي منصور كه تكان ميخورد انگار چهار ستون بدن مرا مي لرزاند.از ص

آمدند و با حيرت به منصور چشم دوختند .آنها هم زدند زير گريه. باورم نميشد اين اشكها بخاطر من است . جلو 

رفتم ، دستم را روي شانه هاي منصور گذاشتم و گفتم: خواهش ميكنم منصور، من لياقتش رو ندارم منصور بلند شد و 

ساس ترين، بي رحم ترين، بي عاطفه تر وخودخواه تر از تو به عمرم نديدم .برو! برو در كنار فرياد كشيد: بي اح

فرهان خوش باش! برو وجدانت رو در نظر بگير ! ولي يادت باشه تو هم كمتر از فائزه نيستي تمام تنم لرزيد .پاهايم 

مي ريخت برگرفتم و بطرف در ورودي سست شد، اما نه، بايد مي رفتم .نگاهم را از چشمهايش كه مثل شمع اشك 

رفتم . گيتي!دخترم! صبركن! گيتي خانم! خدانگهدار! از بقيه هم از قول من خداحافظي كنيم . چمدانم را برداشتم و از 

منزل خارج شدم .به محبوبه برخوردم، با او هم خداحافظي كردم و مرتضي مرا به خانه رساند وقتي بمنزل رسيدم 

رفتم و بلند و بلند گريستم .اي كاش اقال گيسو بود تا دلداري ام بدهد ولي منزل طاهره خانم بود. يكراست به اتاقم 

در حالت مرگ بودم .از زمين و زمان متنفر بودم .خودم را لعنت ميكردم كه چرا نماندم .چطور منصور جلوي 

ر من! نكنه باليي سر خودش مستخدم و مادرش براي من اشك ريخت .چطور با غرورش بازي كردم .اي خاك بر س

بياره؟ نكنه داغشو به دلم بذاره؟ منصور به حرفي كه ميزنه عمل ميكنه .قسم خورد . خدايا رحم كن! حدود ساعت 

يازده زنگ تلفن دلم را لرزاند .مدام منتظر بودم خبر مرگ منصور را به من بدهند .گوشي را با ترس و لرز برداشتم 

چه اتفاقي افتاد؟ زنگ زدم خونه مهندس،مادر يه چيزايي گفت .جريان چيه؟ همونايي  بله؟ سالم سالم گيسو،تويي؟

كه شنيدي؟ چرا لگد به بخت خودت زدي بي عقل؟ اينهمه مدت آرزوش رو داشتي، حاال واسه ما با وجدان شدي؟ 

، او هم ترسيد تنبيهش كردم. چرا با غرور من بازي كرد؟ خب، از اول تو همش گفتي اونو برادر خودت مي دوني

بهت بگه. حاال كه ديگه همه چيز تموم شده فكر كردي وقتي دلت پيش منصوره، ميتوني با فرهان زندگي كني؟ ديگه 

از داغ مامان و علي كه بدتر نيست ميخواي بيام خونه؟ نه، ميخوام تنها باشم بلند شو برو خونه منصور، بلند شو بازي 

ديگه هرگز .تو كه منو ميشناسي من االن ميام نه، بياي چكار نگرانتم! نترس، قصد درنيار. تنبيه شد، بسشه! نه گيسو، 
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خودكشي ندارم .مگه منصور مرده كه خودكشي كنم. منصور رو خودم كشتم. تو قلبم كشتم .خودم هم تحملش 

دا عالم ميكنم .كاري نداري؟ نه، مواظب باش .من زود ميام خداحافظ خداحافظ آنشب تا صبح چه بر من گذشت خ

است. به نواي الهه نازش عادت داشتم. حالت يك معتاد را داشتم. به عشق ورزي هايش،مهرورزي هاي، احوال 

پرسيدن هايش، دو پهلو حرف زدن هايش عادت داشتم. تا صبح ثانيه اي چشم بر هم نگذاشتم .گيسو بعد از اينكه 

آبي به سر و صورتم بزنم كه زنگ تلفن دوباره  صبحانه اش را خورد براي رفتن به شركت آماده شد .بلند شدم

وجودم را لرزاند .اين بار مطمئن بودم كه اتفاقي افتاده. ساعت هشت صبح كسي با ما كار نداشت. در حاليكه دستم 

مي لرزيد ، گوشي را برداشتم بله سالم گيتي خانم، خودتون هستين؟ بله، چي شده ثريا خانم؟چرا گريه مي كنين؟ 

آقا چي؟ آقا ديشب خودكشي كرده خانم ، خودتونو برسونين . و صداي گريه اش بلندتر شد مو بر بدنم آقا!آقا! 

راست شد .گوشي را رها كردم و دو دستي بر صورتم كوفتم اتاق دور سرم چرخيد . گيج و منگ دو زانو نشستم 

در حاليكه شماره مي گرفت پرسيد:  .گيسو آمد و گفت: چي شده گيتي؟ زار زدم گوشي را برداشت الو!الو! قطع شده!

بگو ببينم چه اتفاقي افتاده ثريا چي گفت؟ منصور از دستم رفت. خاك برسر شدم .زندگيم، عشقم، مرد!جيغ كشيدم 

و از حال رفام . ضرباتي را روي صورتم احساس كردم و به هوش آمدم گيتي!گيتي! چشماتو باز كن منصور رو 

ه من گفت كار علي رو ميكنه، به من گفت منم مثل فائزه ام،باور نكردم گيتي انقدر ميخوام.چه غلطي كردم!خدايا. ب

فرياد نكش ببينم، دقيقا ثريا چي گفت؟ گفت آقا ديشب خودكشي كرده .خودتون رو برسونين .گريه ميكرد گيسو 

ه رمقي به جانم بهت زده روي زمين نشست و به فرش چشم دوخت . هر دو زار زديم. آنقدر تو سر و صورتم زدم ك

نمانده بود. گيسو هر چه شماره منزل آنها را گرفت اشغال بود گيسو؟ چيه؟ بلند شو برو ببين چه خبره؟ ديگه مرده 

ديگه. برم چي كار كنم .همش تقصير توئه .با اون وجدان و غرور گور به گوريت! واي، خانم متين رو بگو! و با 

ديگه! دارم ديوونه ميشم من تو رو تنها نمي ذارم من همينجا نشستم تا  دستمال اشكهايش را پاك كرد بلند شو برو

تو بياي نه نمي رم .برم كه تو باليي سر خودت بياري؟ همون يكي كافيه جيغ كشيدم: برو ديگه لعنتي! خيلي خب، ولي 

ي دي؟ برو گيسو نكنه دست به كارهاي شيطاني بزني ها! شايد شوخي كردن .منتظر باش تا برگردم باشه برو قول م

با ترديد كيفش را برداشت .كفشهايش را به پا كرد .نگاهي به من كرد .عاشقانه او را نگاه كردم و گفتم: مواظب 

خودت باش كفشهايش را در آورد و گفت : من نميرم اگه نري همين االن خودمو مي كشم چرا اونطوري نگاهم 

يگه! برو جون به لب شدم! باشه قول دادي ها! سرم را تكان كردي؟ و زد زير گريه پس چطوري نگاهت كنم؟ برو د

دادم گيسو با ترديد رفت . ده دقيقه روي مبل چمباته زدم و اشك ريختم .احساسم به من دروغ نمي گفت .منصور 

خودكشي كرده بود. بلند شدم .از جعبه داروها قرصهاي اعصاب پدر را برداشتم و تعداد زيادي با ليوان آب سر 

م . دفتر خاطراتم را برداشتم و انچه را كه گذشت روي كاغذ آوردم . اكنون كه آخرين سطر خاطراتم را مي كشيد

نويسم به اين فكر ميكنم كه چقدر زود گذشت.ثانيه ها منتظر ما نمي مانند دقيقه ها بي رحمند و گذرا. خوشبختيها 

اني كه چقدر دوستت دارم .ولي اين را هم مي داني تمام ميشود و انسان زود تباه ميگردد گيسوي عزيزم خودت مي د

كه چقدر منصور را دوست دارم. اين خاطرات را براي تو به جا مي گذارم. مي دانم كه منصور مرده و اصال اميدي 

ندارم. ولي اگر يك درصد هم زنده باشد،اين نوشته ها را به او بده تا بخواند.دلم ميخواهد بداند اين دقايق را چگونه 

با ياد او سپري كردم .او مرا ميخواست و من نمي دانستم . و من او را ميخواستم و او نمي دانست .وقتي حقايق روشن 

شد كه كار از كار گذشته بود. هنوز باور ندارم كه منصور مرا تا اين حد مي پرستيد كه از زندگيش چشم بپوشد .حق 

دگي كنم .منصور قلب من بود، جان و عمر من بود. وقتي او با توست، من هيچوقت نمي توانستم با فرهان خوب زن
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نيست من هم نميخواهم باشم. به او گفته بودم ديگر طاقت داغ عزيزي را ندارم. منصور عزيز من بود. من نه ميتوانم 

مثل  بدون او زندگي كنم، نه ميتوانم به روي مادرجون نگاه كنم .مگر ميتوانم وجدان راحتي داشته باشم وقتي گلي

منصور ، بخاطر من ، زير خروارها خاك آرميده باشد؟ پس اينهمه شكنجه روحي را چرا تحمل كنم. وقتي ميتوانم با 

منصور باشم چرا نباشم .آنجا كه الناز نيست .الناز ديگر صد سال دلش نميخواهد منصور مرده را در آغوش داشته 

شوم. خوب وخوش زندگي كن و براي مغفرتم دعا كن .تنها  باشد. ولي من ميخواهم . ميخواهم با او هم آغوش خاك

يادگار زندگي ام را به تو سپردم .برمن خرده نگير! من خدا را فراموش نكردم، ولي منصور را هم نميتوانم فراموش 

گله  كنم .خدايي كه او را از من گرفت خوب مي دانست تا چه حد به او وابسته ام و بدون او زنده نمي مان، پس از من

نخواهد كرد. ديگر چشمانم خوب نمي بيند و رمق ندارم. حالم خوش نيست. تلفن زنگ ميزند ولي نميتوانم گوشي را 

بردارم. پس صحبت را تمام ميكنم .مواظب خودت باش خواهر زيبا و مهربانم كسي كه هميشه بياد تو بود، خواهر 

امم آشناست .با ناله چشم گشودم .چشمهايم سياهي مي ناكامت گيتيمشامم خوش بو شد، احساس كردم اين بو به مش

رفت و لوستر سقف دور سرم مي چرخيد .غلتي زدم آه گيسو اينجا نشستي؟ تو هم دنيا رو ترك كردي؟ تو هم 

نتونستي دوري منو تحمل كني؟ خواهرت لياقت تو رو نداشت ، اونوقت تو! اينجا چقدر شبيه دنياي زنده هاست! پس 

رگ اينه؟ االن من در دنياي ارواح هستم؟ پس منصوركو؟ ميخوام ببينمش ! گيسو من كجام؟ اون دنياي پس از م

دنيا؟ تو چرا اومدي اينجا دختر؟ پس مادر و علي كجان؟ دلم براشون يه ذره شده! اينجا دنياي ارواح نيست گيتي! 

يد زندگي ميكردم؟ چرا نذاشتي بميرم ؟ دنياي روي زمينه. مگه من مي ذاشتم تو بميري؟ اگه تو مي رفتي من به چه ام

ميخوام برم پيش منصور ! من بدون اون نمي توانم ادامه بدم . چرا در حق من ظلم كردي؟ اين تويي كه در حق ما 

ظلم كردي .يعني منصور بيشتر از من برات ارزش داشت؟ بايد عاشق باشي تا بفهمي گيسو! وقتي او خودش رو 

مونم؟ گوشه بالش را به بيني ام نزديك كرد و گفت: اين بو برات آشنا نيست؟ چرا كشت. من مي تونستم زنده ب

همين بو باعث شد از خواب بيدار شم. اين بوي منصوره .بوي بدنش ، بوي ادوكلني كه ميزد، من چرا اينجام ؟ رو 

رو ميخوام. منو آوردين  تخت منصور چكار مي كنم؟ اينجا كه اتاق منصوره . زدم زير گريه و ادامه دادم: من منصور

اينجا كه عذابم بدين. من كه بدون اون نمي توانم اينجا رو تحمل كنم . گيسو زد زير گريه و از اتاق بيرون رفت . 

دستهايم را روي صورتم گذاشتم و بلند بلند گريستم .به عشق از دست رفته ام انديشيدم .چه اتاق قشنگي براي 

رحمانه زندگي ش رو تباه كردم؟ آخه مگه الناز به من رحم كرد كه من به او خودش درست كرده بود! چطوري بي 

رحم كردم. مگه نمي تونستي يك كلمه به فرهان بگي شرمنده م . من از اول منصور رو دوست داشتم .انگار زبانم 

وبه كه باز هم قفل شده بود. خدايا منو مرگ بده! الهي خاك بر سرم كنن! جواب مادر رو چي بدهم ؟ مادر چقدر خ

بعد از مرگ تنها پسرش منو بخشيده كسي دستهاي مرا از روي صورتم برداشت و بر گونه من بوسه زد . با حيرت 

چشم باز كردم تو روح منصوري؟ نه، من خود منصورم! خدايا! چه مي بينم؟ خوابم يا بيدار؟ زنده م يا مرده؟ لبه تخت 

يري بلند شدم نشستم كه سرم گيج رفت و دستم را روي پيشاني ام نشست و گفت: زنده اي عزيزم .خدا نكنه بم

گذاشتم ))چي شد گيتي؟ سرم گيج مي ره منصور بالش را پشتم گذاشت و گفت: تكيه بده گيتي جان! تو مگه 

خودكشي نكرده بودي منصور؟ چرا! پس چرا زنده اي؟ مگه تو خودكشي نكردي ، پس چرا زنده اي؟ لحظه اي در 

خيره شديم. در حاليكه لبخند به لب داشتم و انگار از خدا همه بهشت را يكجا گرفته بودم ، اشك چشمهاي هم 

ريختم و او را در آغوش كشيدم . آنقدر يكديگر را مي فشرديم كه نزديك بود استخوانهايمان بشكند .انگار باور 

اي منصور اشك مي ريختم و مي گفتم: نداشتيم جسم هم را لمس مي كنيم نه روحمان را. با صداي بلند روي شانه ه
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خيلي بدي منصور! خيلي بي فكري! چرا با من اينكار رو كردي ؟ نمي دونستي بي تو لحظه اي زنده نمي مونم معذرت 

ميخوام ولي باور كن من هم همين احساس رو داشتم .مغزم از كار افتاد و شب اون كار وحشتناك رو كردم . تو با 

چ دستش نگاه كردم، باند پيچي بود .))دوستت دارم منصور، خودت مي دوني چقدر، مگه نه؟ قرص ، من با تيغ به م

همانقدر كه من دوستت دارم عزيز دلم! خدا رو شكر كه زنده مونديم .خدايا شكرت ! چقدر كريمي ! چقدر بزرگي ! 

دين و ايمون منو سرجاش آوردي، ما را بخاطر كار احمقانه مون ببخش منصور ، تو دين و ايمون منو به باد دادي تو 

بعد به باد دادي .جرم تو سنگينتره گيتي! گيتي باهام ازدواج ميكني؟ الناز چي منصور؟ الناز ديگه فهميده جايي تو 

قلبم نداشته و نداره.تازه ديگه از من ميترسه ، ميگه اين پسره ديوونه س، حتما يه روزم رگ دست منو ميزنه ميگه تو 

برسم. اين به درد همون گيتي روانشناس ميخوره كه درمونش كنه باز زديم زير خنده))خب جواب  نذاشتي به گيتي

منو ندادي گيتي،منتظرم! گفتم: آرزوي منه منصور! منصور صورتش را مقابل صورتم گرفت . در عمق چشمهايم خيره 

رتون و نه به اين ناز و نازكشي سالم شد و گفت: من هم عاشقانه دوستت دارم عزيزم بسه ديگه . نه به اون دعوا و قه

مادرجون! سالم به عروس گلم! حالت چطوره عزيزم؟ خوبم ، به لطف شما ! باعث زحمتتون شدم. همه ش تقصير 

منصوره .بي اراده ست. زحمت كه چه عرض كنم ، مرديم و زنده .منصور بلند شو برو كنار ببينم نوبت منه منصور بلند 

كشيد و بوسيد .گيسو هم وارد اتاق شد وگفت: به من ميگه تو چرا آمدي اين دنيا. مي شد مادر ومرا در آغوش 

موندي روي زمين ، من ميخوام با منصور تنها باشم .من چقدر بدبختم صداي خنده هاي شاد در اتاق پيچيد. منصور 

هنوز گيجم بخدا! سرم منگه. گفت : به من هم ميگه تو روح منصوري؟ نزديك بود فرار كنه باز خنديديم بي انصافها، 

چند ساعت خواب بودم؟ دو روز عزيزم دو روز؟ واي، براي همينه كه بدنم درد ميكنه .يعني اصال بيدار نشدم ؟ گيسو 

گفت: چرا ولي گيج بودي سالم گيتي خانم، الهي شكر سالم ثريا خانم ببخشيد تو رو خدا.من باعث اين اتفاق شدم، 

اختين . من بايد اول مي گفتن آقا زنده ان، اما ايشون رو بردن بيمارستان چون خودكشي ولي شما سريع گوشي رو اند

كرده. اشتباه كردم در حاليكه مي خنديديم گفتم: شما چه تقصيري دارين؟ من زيادي عاشقم همه خنديدند آقاي 

انداخت. خنده ام گرفت .مادر  دكتر سپهرنيا تشريف آوردن .بگم بيان باال؟ بگو بيان ثريا منصور ملحفه را روي پايم

گفت : ديگه مال توئه بابا، مطمئن باش همه زديم زير خنده همين، چون مال منه حفظش ميكنم مامان جان! سالم 

مهندس! سالم خانمها! سالم دكتر خيلي خوش اومدين ممنونم . حالتون خوبه ؟ مادر گفت : امروز خيلي خوبيم دكتر . 

و گفت : خب، حال مريض عاشق ما چطوره؟ خوبم دكتر الهي شكر!هنوز باورم نميشه  و كنار رفت دكتر بطرفم آمد

شما اينكار وحشتناك رو كردين خانم رادمنش متاسفم، ولي منصور ارزشش رو داره .بدون اون زندگي نميخوام مادر 

منصور به دستش  و گيسو از اتاق بيرون رفتند .دكتر كيف پزشكي اش را باز كرد و گفت : شما چطوريد مهندس؟

نگاه كرد و گفت : خوبم دكتر ، مشكلي ندارم الحمدالـله گوشي را از كيفش بيرون آورد و در گوشش گذاشت . بعد 

ببخشيدي گفت و گوشي را روي قلبم گذاشت .رنگ منصور پريد دستي به موهاش كشيد .غيرتش گل كرده بود و 

ور باز شد و لبخند زديم .ادامه داد: منصور خان خيالتون راحت. وقتي دكتر گفت : نه، عاشقانه مي تپه . اخمهاي منص

خيلي شما را دوست داره منصور لبخندي زد و گفت: پس تو رو خدا دكتر گزارش ريز به ريز قلب من رو هم به گيتي 

لـله جون بدين كه بدونه چقدر دوستش دارم قاه قاه خنديديم . دكتر چشمهايم را هم معاينه كرد و گفت : الحمدا

ديگه مشكلي ندارين .البته احتماال هنوز سرگيجه دارين كه طبيعي يه . كمي هم قلبتون تند ميزنه كه اثر داروهاس 

.نوشيدني زياد ميل كنين تا سم از بدنتون تصفيه شه .تقويت هم بكنين كه انشاءا... يكي دو روز ديگه مي شين مثل 

رين ممنونم دكتر خواهش ميكنم .بساطش را جمع كرد، در كيفش را روزهاي اول و سالمتي تون رو كامال به دست ميا
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بست و گفت : الزمه پانسمان دستتون رو عوض كنم مهندس؟ نه ممنونم ، مادر صبح برام عوض كردن دكتر بلند شد 

و گفت: خوشحالم كه اتفاق بدي نيفتاد. اميدوارم سعادتمند باشين. ولي يادتون باشه تو زندگي هر آدمي روزي 

مشكلي بزرگ بوجود مياد. پس آدم بايد از قبل خودش رو آماده كنه، صبور باشه و به چيزي كه خدا براش خواسته 

راضي باشه .قبل از انجام هر كاري به عاقبتش فكر كنين گفتم: بله حق با شماس دكتر، ما اشتباه كرديم. براتون 

ممنونم، كمي خسته م. از صبح سه تا عمل داشتم  آرزوي خوشبختي ميكنم.كاري ندارين؟ شام تشريف داشته باشين

.برم استراحت كنم بهتره باعث زحمت شديم وظيفمه لطف كردين دكتر سپهر نيا .بخاطر همه چيز ممنونم خواهش 

ميكنم خانم. باور كنين وقتي شنيدم اين اتفاق براتون افتاده از زندگي سير شدم با خودم گفتم حيف اين خانم زيبا 

ود كه بره زير خروارها خاك! خدا خيلي مهربونه .قدر خودتون ومنصور خات رو بدونين .جدا برازنده هميد وباوقار نب

. در ضمن شيرينيها را تنها تنها ميل نكنيد دكتر خداحافظي كرد و منصور دكتر را تا پايين بدرقه كرد.بعد برگشت و 

حيف بودي. خدا خيلي مهربونه ، بنازم كرمش رو! در را بست و آمد روي تخت نشست و گفت : حق با دكتره، خيلي 

تو هم همينطور منصور. خدا منو بكشه ، مثال ميخواستم درستت كنم .آب شدي مياد سرجاش ، غصه نخور حاال اگه 

همينطور الغر بمونم منو نميخواي؟ استخونات رو هم ميخوام عزيزم .چون روحت رو ميخوام، نه جسمت رو جسمم 

كرديم، فعال فقط روحم رو تقديمت ميكنم ديگه چي گيتي؟ ميخواي دوباره خودكشي كنم خودت  باشه وقتي ازدواج

گفتي؟ من غلط بكنم .منظورم اين بود كه دوستت دارم ، حاال الغر يا چاق، زشت يا زيبا، فرقي نميكنه 

ي منصور، مگه نه؟ تو ممنونم.منصورجان!منم دوستت دارم عزيزم . و دستش را تو دستم گرفتم و گفتم : منو بخشيد

كاري نكرده بودي. من مقصر بودم .روزي كه ميخواستي بري حرفهايي كه براي مادر و ثريا زدي كامال درست بود. 

آدمها نبايد عشقشون رو مخفي كنن .بايد حرف دلشون رو بزنن .يا ميشه يا نميشه . من امتحان سختي از تو گرفتم 

؟ شب گويا مادر از اينكه آهنگ نمي زنم متعجب ميشه، وقتي مياد تو اتاقم چي شد كه جان سالم به در بردي منصور

ميبينه كه غرق خونم .عمرم به دنيا بود .البته هنوز مدت زيادي نگذشته بود. با پاي خودم به بيمارستان رفتم . صبح 

س ميگيره و بقيه ش رو هم هم به اصرار خودم داشتن منو به خونه برمي گردوندن كه گويا يه ربع قبل ثريا با تو تما

خودت مي دوني................. الهي صدهزار مرتبه شكر! خب حاال ميتوني بياي پايين يا نه؟ آره فكر ميكنم بتونم 

كمكت كنم؟ نه فقط محبت كن به گيسو بگو برام لباس بياره چرا به گيسو بگم خودم برات ميارم عزيزم . منصور به 

ر برايم آورد ، گفتم: بي زحمت اون برس رو هم به من بده اي به چشم بهتره موهام رو اتاقم رفت يك بلوز و شلوا

 مي بدت باز بلند موهاي از كه تو قشنگم خانم رو كار اين  كوتاه كنم . روحيه و جون و قوه نگهداريش رو ندارم نكني

دم رو عاشق نكنه گيتي خانم باشه هر طور آ خدا سوما. دادم جهت تغيير كه گفتم دوما. باز و بلند موي هر نه اوال اومد

تو دوست داري منصور حاال برو بيرون ميخوام لباس عوض كنم اينم به چشم. اما اعتراف ميكنم كه براي روزي كه 

سر سفره عقد كنارم بشيني و خيالم راحت بشه بي تابم گيتي انشاءا.. كه لطف خدا باز هم شامل حالمون ميشه و به 

دعا ميكنم و التماسش ميكنم لبخند مليحي تحويلش دادم و گفتم : ممنونم از محبتت و صداقتت  آرزومون مي رسيم

منصور. در حاليكه لبخند ميزد چشمانش را بهم فشرد و گفت : بيرون منتظرم لباسهايم را عوض كردم و بسمت در 

حالت خوب نيست استراحت كن  رفتم . باز سرم گيج رفت .آهسته در را باز كردم .منصور پشت در بود. گيتي اگه

عزيزم .شامت رو ميارم باال نه حوصله م سر رفته با هم پايين رفتيم. گيسو و مادر تو سالن نشسته بودند به به! شمع و 

چراغان كنيم يا گوسفند سر ببريم؟ نشستيم منصور مي دوني ويولنت نجاتت داد؟ ميخوام برم بدم سرتاسرش رو 

به گيتي باالخره اين شهر الهه ناز براي كي بود منصورخان معلومه كه براي قل شما!  طال بگيرن بعد هديه ش كنم
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براي عزيز دلم گيتي! تكليف مهندس فرهان چي ميشه منصور؟ پرويز پسر خوبيه مامان، حيفه از دست بره.اينه كه 

رو دوست داريم .طبعا مياد  قل گيتي رو براش در نظر گرفتم اي بابا،منصورخان؟ حاال كه فهميده من و گيتي همديگر

سراغ شما .من مايلم با فرهان باجناق بشم شما كه گفتي بهتر از فرهان هم سراغ دارين .اونو به گيسو معرفي كن 

گيتي جان نميشه كه هم تو رو بگيرم هم گيسو خانم رو زديم زير خنده حاال اگه تو حرفي نداشته باشي حاضرم اين 

ا بايد از اين به بعد هر وقت الهه ناز رو ميزنم، مراببوس رو هم بزنم قاه قاه خنده در از خودگذشتگي رو بكنم .منته

اتاق پيچيد عروسي كيه پسرم؟ تا نظر گيتي و گيسو خانم چي باشه گفتم هر چي مادر بگن منكه ميگم آخر همين 

نين ميترسم بهم بخوره هفته آخر همين هفته؟ چه عجله ايه مادر جون؟ آخه تو ومنصور زيادي با هم بحث مي ك

.آخر همين هفته عقد كنين. هرموقع دلتون خواست عروسي بگيرين بحث كه اشكالي نداره مادر جون .اختالف نظر 

طبيعيه .اگه نباشه عجيبه مامان همچين ميگي زيادي با هم بحث مي كنين كه يكي ندونه فكر ميكنه ما صبح تا شب 

ن وگيتي تو اين مدتاين بوده كه او مي گفت جايي كه الناز باشه نميام ، منم داريم كتك كاري ميكنيم .تنها اختالف م

مي گفتم بايد بياي آره خب ، البته مي دونم تا گيتي جون بگه من رفتم زانوهات سست ميشه و اشكهات در مياد و به 

ابات تويي قهقهه خنده التماس مي افتي .از حاال تو اون چشمات چشم عزيزم، چشم گيتي جون رو ميخونم .بدتر از ب

بلند شد. منصور گفت: حاال خارج از شوخي. گيتي جان. عروسي كي باشه؟ فقط زودتر تو رو بخدا . دلم شور ميزنه هر 

موقع شما دوست داري منصور. فقط عقد و عروسي با هم باشه .نامزدي هم الزم نيست اگه اينطوره كه من دو هفته 

يگه كه خيلي زوده ! زود نيست عزيزم. ما مشكلي نداريم كه طولش بديم. فقط ديگه رو پيشنهاد ميكنم دو هفته د

بايد بدونم مياي تو اين خونه يا خونه مستقلي مي خواي اين ديگه از آن حرفها بود. گفتم : من دوست دارم تو همين 

كه تو اون به عشق  خونه زندگي كنم كه بوي پدرتون و خواهرتون رو مي ده و مادر جون توش حضور داره .خونه اي

و خوشبختي رسيديم . يعني همينجا منصور نگاه عاشقانه اي به من كرد و لبخند زد. مادر گفت:آخه اين الهه ناز با 

الناز قابل مقايسه س؟ خدا رحم كرد. الهي قربونت برم عزيزم! ولي من مزاحم شما نمي شم. ميرم ساختمان پشتي 

ي دونين كه بهتون عادت دارم ديگه وقتي آستينم رو مي كنيد مي مونم ، از خدامه اگه شما برين ما هم مياييم اونجا .م

! صداي خنده فضا را پر كرد ممنونم مادر جون. شما سايه سر ما هستين .اينجا مال شماست و من مهمان شما. بخدا 

م شما لطف دارين مگه اگه بذارم آب تو دلت تكون بخوره و منصور از گل نازكتر بهت بگه شيرم را حاللش نمي كن

شما به من شير دادي مامان جان يادم نمياد بايد هم يادت نياد پسره بي چشم ورو فرياد خنده بلند شد. گيسو خانم 

هم محبت ميكنه و مياد اينجا با ما زندگي ميكنه ممنونم مهندس.اگه اجازه بدين دوست دارم مستقل زندگي كنم و 

ها باشين تنها نيستم .مگه قرار نيست قاپ مهندس فرهان رو بدزدم صداي قهقهه روي پاي خودم بايستم نميشه كه تن

خنده بلند شد در هر صورت بدون تعارف اينجا منزل گيتيه از لطفتون سپاسگزارم آخر شب كه باال آمديم گيسو چند 

خاطراتت كن.  ورق بهم داد و گفت: بيا بخونش ببين اين دو روز چه گذشته .بعدش هم اگه خواستي وارد دفتر

 نياورد خودش سر به باليي گيتي كه ميخوندم دعا مرتب حاليكه در ************************* 

 ساختمان بسمت و كردم باز را در ها نرده الي از خودم بنابراين. نبود در جلوي كسي. شدم عمارت وارد مضطرب

زدم پرسيدم: سالم! چه خبر شده آقا نبي؟ چرا  مي نفس  نفس حاليكه در. ديد مرا ساختمان جلوي نبي آقا. دويدم

انقدر هراسونيد گيتي خانم؟ من گيسوام! اِ ببخشيد تو رو خدا مهندس مرده؟ چشمهاش دو وجب از صورتش فاصله 

گرفت . نه خانم ، خدا نكنه! دستم را روي قلبم گذاشتم و نفس راحتي بيرون دادم. انگار آب سردي روي آتيش 

و بطرف خانه دويدم .كسي در سالن نبود. ثريا خانم از پله ها پايين مي آمد . سالم! سالم گيتي  بريزند آرام گرفتم
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خانم! من گيسوام ببخشين تو رو خدا چه خبر شده ثريا خانم؟ جون به لبمون كردين؟ والـله زنگ زدم بگم آقا رو 

اره گرفتم اشغال بود .بعد هم ديگه بردن بيمارستان چون خودكشي كرده. اما گيتي خانم فرصت ندادن. هر چه شم

يادم رفت. چون آقا رو آوردند سرم شلوغ شد. ببخشين خواهرم داره دق ميكنه آقا خودكشي كرده بود، ولي به 

دادشون رسيديم .حاال هم باالست باال دويدم . در اتاق منصور باز بود. در چهار چوب در ظاهر شدم و سالم كردم 

ه بود و يك دستش زير سرش بود و دست ديگرش باند پيچي بود. خانم متين با ديدن .منصور روي تخت دراز كشيد

من از روي مبل بلند شد و گفت: سالم گيتي جان چه خوب كردي اومدي منصور با حيرت نگاهي به قد و باالي من 

طربين؟ ثريا كرد.اما هيچ نگفت من گيسو ام خانم متين .منصور پريد و گفت : پس گيتي كجاست؟ چرا انقدر مض

خانم تماس گرفت به گيتي گفت شما خودكشي كردين. گيتي هم گوشي رو ول كرد و ادامه ش رو گوش نكرد .داره 

خودشو ميكشه ، آخه اين چه كاري بود منصور خان؟ اين ثريا مگه عقل نداره ؟ و مضطرب لبه تخت نشست با 

زل را گرفتم ولي گوشي را برنداشتي .بي اختيار زدم تو نگراني گفتم : ميشه يه تلفن بزنم آره عزيزم بيا شماره من

صورتم و گوشي را گذاشتم چي شده گيسو؟ حالت نگاهش، بهم سفارش كرد مواظب خودم باشم، خداي من! و 

بطرف در خروجي دويدم صبر كن گيسو با هم مي ريم من و مرتضي مي ريم منصور جان. تو استراحت كن نه مامان ، 

م آمد. در پله ها سر ثرياي بدبخت فرياد كشيد: اين چكاري بود كردي ثريل، اگه يه مواز سر گيتي ولم كن . و دنبال

كم بشه..... برو به مرتضي بگو سريع بياد بريم. نمي توانم رانندگي كنم بله آقا و بطرف باغ دويد حركت كرديم. من 

بود و به مرتضي مي گفت: سريعتر . وقتي كه گريه ميكردم .منصور هم مضطرب دست به موهايش مي كشيد و كالفه 

رسيديم روي زمين به پهلو افتاده بودي . قوطي قرص با در باز رو ميز بود و دفتر خاطراتت كنارت باز و قلم هنوز در 

دستت بود. دو دستي توي سرم زدم و نشستم . منصور بر بالينت نشست .هاج و واج مانده بود . دستهايش مي لرزيد 

نداشت .تو را در آغوش گرفت و زد زير گريه .مرتضي سريع با اورژانس تماس گرفت. گيتي! گيتي من  و رنگ به رو

بلند شو! منم! چه اشتباهي كردم خدايا! رحم كن! منو ببخش! فكر اينجاش رو نكرده بودم .گيتي بلند شو! وگرنه بخدا 

.منصور هم آنرا خواند و صورتش را به صورتت  بدون تو توي اين دنيا نمي مونم دفتر خاطرات را برداشتم و خواندم

چسباند و زار زد آمبوالنس رسيد . نبضت غير طبيعي ميزد. بعد از معاينه چشمهايت و كارهاي مقدماتي ووصل سرم 

گفتند اميدي نيست ولي توكل بر خدا كنيد .جعبه قرص را برداشتند و به بيمارستان رفتيم .منصور قدرت ايستادن 

ندلي نشسته بود و اشك مي ريخت و دعا ميخواند .كنارش نشستم و گفتم : از شما بعيده ، چرا نداشت. روي ص

نسنجيده اقدام كردين؟ به عواقبش فكر نكردين ؟ تازه مگر دختر قحطي بود؟ باور كردم كه ديگه گيتي منو نميخواد 

نداشتم . اصال نفهميدم چطور تيغ رو  و فرهان را پذيرفته . از محافظه كاريهام پشيمون شده بودم. تحمل دوريش رو

رو رگم گذاشتم. خريت كردم .آخه گيتي چرا عجله كرد من حاال بعد از او چكار كنم؟ اون از مادرم، اون از پدرم ، 

اون از برادرم ، اينم از خواهرم. شما تنها دلخوشي زندگي منو ازم گرفتين منصور خان .اي كاش گيتي پاشو تو اون 

ود . بهش گفتم . زودتر خونه شما رو ترك كنه من احساس بدي دارم . گفتم اگه منصور تو رو واقعا خونه نذاشته ب

بخواد مياد دنبالت . ولي عاشق بود ، وابسته بود و بلند بلند زدم زير گريه منصور دستهايش را روي صندلي گذاشت و 

ه خواست پزشك خبر سالمتي تو را به ما داد . گفت : تو رو خدا نگو! دلمو نسوزون! هر چي كشيدم بسمه. باالخره ب

منصور چنان سرش را بطرف آسمان گرفت و چنان گفت الهي شكر كه چهار ستون بدنم لرزيد. يكروز در بيمارستان 

بستري بودي . بعد به خواست منصور تو را به منزل خودش برديم و در اتاقش خوابانديم .چون ميخواست تا تو به 

رت باشه و الحق پرستاري را در حقت تمام كرد گيتي. بغير از ساعاتي كه در بيمارستان باالي هوش آمدي باالي س
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سرت بود سي و سه ساعت است بر بالينت نشسته و از تو مراقبت ميكند . بر دستانت و گونه ات بوسه ميزند و خدا را 

ميشد كه عاشقان كمي عاقالنه تر سپاس مي گويد و براستي اين است معناي عشق و دوست داشتن .اما چقدر خوب 

مي انديشيدند و در هر كاري اول رضايت خدا را در نظر مي گرفتند . *************************** 

خدايا شكرت! من چقدر خوشبختم .از تو سپاسگزارم كه به من كمك كردي. ما رو ببخش كه دست به خودكشي 

ست به اين كار ميزنن اليق مجلس ترحيم هم نيستن . ميگن اونا زديم . خودكشي گناه كبيره س. ميگن اونايي كه د

در برزخ تا زمانيكه مرگ طبيعي شون فرا برسه عذاب ميكشن .خداي من از كاري كه كردم شرمنده م و توبه ميكنم . 

.  براستي مگر خودكشي مشكلي را حل ميكند جز اينكه بازماندگان را داغدار و خودمان را از زندگي محروم كنيم

خودكشي كار كساني است كه ايمان راسخي ندارند و از مبارزه مي هراسند، مقاوم نيستند و از آينده وحشت دارند 

.آدمها اگر وابستگي به دنيا و افراد و ماديات را كم كنند، و اگر معتقد باشند كه آنچه خدا ميخواهد همان ميشود و 

و شيطاني نمي زنند. بقول گيسو مگر مرد يا زن قحطي است؟  همان درست است . هيچگاه دست به اين كار احمقانه

آدم فقط بايد از خدا خوشبختي بخواهد، نه فرد و چيزخاصي را . واقعا اگر من و منصور بهم نمي رسيديم مگر چه 

ه ميشد .مدتي ناراحت مي شديم بعد هم فراموش ميكرديم. من با فرهان ازدواج ميكردم و منصور با الناز يا هركس ك

مي پسنديد . در هر صورت اعتراف ميكنم كه هنوز ايمان كاملي ندارم و هنوز ضعيفم .خداي مهربانم! اين بار در 

آزمونت شكست خوردم .ولي قول ميدم و قسم ميخورم حتي اگر به منصور نرسم هرگز اين كار رو نكنم . حتي اگر 

ه بستر خواب ميروم .گيسو هم بخواب رفته است. زبونم الل منصور از دستم بره قلم را الي دفتر ميگذارم و ب

 به خود خوب روحيه.  شده خوب كامال حالم و گذشته روز سه دو ***************************** 

 ، شد مهربانتر بود كه مهربان ام، گفته كم بنويسم و بگويم چه هر منصور توجهات از. ميكند حال سر را جسم خود

ابسته كه بود هزار برابر وابسته تر شد . سريع كارتهاي عروسي تهيه، نوشته و پخش شد و شد، عاشقتر بود كه عاشق

. تخت اتاق منصور را تبديل به تخت دو نفره باشكوهي كرديم كه مثل طال مي درخشيد . پرده هاي طالئي، تخت 

از طال شده بودي .لباس عروسي و طالئي، رو تختي كرم ، ميز توالت طالئي، مبلمان كرم طالئي ...... انگار وارد اتاقي 

وسائل سفره عقد و غيره را خريداري كرديم . تنها موضوعي كه عذابم مي داد دروغي بود كه در مورد پدرم به 

منصور گفته بودم .هرچه خودم را آماده ميكردم حقيقت را به او بگويم نمي شد. البته پدر كم و بيش حالش بهتر بود 

ر كند دروغگو هستم و ديگر به حرفهايم اعتماد نكند. از طرفي آرزو داشتم پدرم در جشن . اما ميترسيدم منصور فك

عروسي ام حضور داشته باشد . با گيسو مشورت كردم . او هم بدتر از من مي ترسيد پدر يكدفعه هيجان زده شود و 

ن معرفي كنيم و او را بدست آقا حالش بدتر شود ، يا اينكه آبرو ريزي بشود .باالخره تصميم گرفتيم پدر را عمويما

كريم بسپاريم تا مواظبش باشد . سر عقد او را بياورد و ببرد . گيسو دو روزي به شيراز رفت تا هم كارتها را پخش 

كند و هم پدر را به تهران بياورد . با اينكه منصور عكس پدر را ديده بود ولي مي دانستم كه با تغيير چهره و موي 

نخواهد شناخت يا حداقل باور ميكند كه عموي من است و شبيه پدرم. سفيد پدر او را 

 منزل به جون مادر مخصوص آرايشگر. رسيد فرا عروسي و عقد روز ************************** 

 رسيد مي بنظر پوشيده و نداشت مشكلي اينكه با. بود زيبا بسيار لباسم. كند آماده ظهر از بعد براي مرا تا بود آمده

ا باز منصور منت سرم مي گذاشت و مي گفت: يك كم يقه اش كيپ تر بود بهتر بود. چه كنم كه ديگه اجازه داده م ام

و اينو خريدي ساعت چهار منصور پشت در اتاق سابقم منتظرم بود . تو كت و شلوار مشكي براق تا حاال نديده 

اسپند دود ميكرد .باالخره مادر به منصور اجازه  بودمش و بنظرم خيلي خواستني تر شده بود . ثرياي مهربان مرتب
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ورود داد و منصور با ديدن من حسابي جا خورد و با لبخند گفت: به به . مادر همراه زهره لبخندي به ما هديه كردند 

.سپس مادر سفارش كرد كه فيلمبردار و عكاس پشت در منتظرند . وقتي در را بستند و رفتند منصور گفت: مرحبا به 

يقه ام . اين دو هفته مثل دو سال گذشت. گيتي جان خوشحالم كه انتخاب درستي كردم .خدايا شكرت تو هم ماه سل

بودي ، ماه تر شدي منصور جان . من نمي فهمم اينهمه تشريفات واسه چيه. نيمساعت عقد كنان كافيه ديگه معناش 

ي واسه يك عمر مسئله كم اهميتيه منصور؟ ما اينه كه امر خيلي مهمي اتفاق افتاده . مگه انتخاب شريك زندگ

همديگه رو واسه يك عمر خواستيم ، همه بايد اينو بفهمن. همه بايد براي عشق و وفاي ما احترام قائل باشن .همه 

بايد در خوشيها و غمها شريك باشن تو يك فرشته اي عزيزم . فقط زود بله رو بگو وگرنه جوش ميارم و سر ميرم و 

گريه آبروريزي ميشه . اضطراب دارم بجان تو تا عموم نياد شرمنده ام . او بايد اجازه بده انشاءا... كه ميزنم زير 

اجازه ميده .خب بريم عزيزم كه افتخارم رو همه ببينن و آفرين بگن مهمانها با سوت و هلهله از ما استقبال كردند . 

سالن پذيرايي شديم و سالم و خوشامد گفتيم . كنار سفره عقدي  اين بار از پله ها با غرور و افتخار پايين آمدم . وارد

كه تمام از ظروف نقره پر از گل بود نشستيم .مجلس فوق العاده پربركت و باشكوه بود . در آن جمع من فقط دنبال 

اينكه  پدرم بودم كه تنها يادگار گذشته ام بود. گيسو لباس قشنگ زرشكي به تن داشت و بسيار زيبا شده بود. از

خودم را همزمان در لباس سفيد و زرشكي مي ديدم خنده ام گرفت . از خانواده فرزاد هنوز خبري نبود. در دل گفتم 

همان بهتر كه نيان، راحتترم. با منصور در حال صحبت بودم كه خبر دادند عاقد آمده و پشت سر عاقد خانواده فرزاد 

ام رفتار ميكردم، بنابراين به احترامشان از جا برخاستيم . از اينكه خداوند آمدند .مهمان بودند و بايد با آنها با احتر

قدرتش را به آنها نشان داده بود ومن را قسمت منصور كرده بود و در آن ميدان مبارزه اينك من مظلوم و بي پناه را 

را ستايش ميكردم و از آن روي مبلي كه آنها در آرزويش بودند كنار منصور نشانده بود بر خود مي باليدم و خدا 

طرف از اينكه به ما تبريك نگفتند و با سالم و احوالپرسي قضيه را فيصله دادند اصال ناراحت نشدم . اي كاش همه ما 

انسانها باور كنيم كه فقط محتاج كمك و توجه و تبريكات الهي هستيم و بس. و من به اين باور رسيده بودم . بنابراين 

نفرت الناز ذره اي من را عذاب نداد تا جاييكه حتي آرزوي خوشبختي آنها را هم كردم .منصور به  نگاه عجيب و پر از

آنها خوشامد گفت و به من لبخندي هديه كرد كه به اندازه دنيا برايم ارزش داشت . بعد از ديدن چهره كريه اين دو 

فرشته هايش اينگونه به من تبريك و شادباش  خواهر چشمم به جمال با وقار پدرم روشن شد . انگار خداي مهربانم و

گفتند گفتم: منصور ، پدرم آمد با تعجب نگاهم كرد و گفت: پدرت؟ منظورم عمومه، آخه به اندازه بابام دوستش 

دارم آه، پس بريم استقبال، خوش آمد بگيم جلو رفتم پدر را در آغوش كشيدم و اشك ريختم . پدر نوازشم كرد و 

دخترم، به پاي هم پير شيد . منصور هم پدر را بوسيد سالم پدر جان ، خيلي خوش اومدين سالم  گفت: مبارك باشه

پسرم، تبريك ميگم ممنونم آقا كريم و طاهره خانم و نسرين و نرگس و احد هم تبريك گفتند و همراه پدر دور 

ازه دارم شما را به عقد ازدواج شدند دوشيزه محترمه مكرمه، خانم گيتي راد منش فرزند آقا محمدعلي رادمنش، اج

جناب مهندس منصور متين فرزند مهندس محسن متين ، با مهريه معلوم يك جلد كالم الـله مجيد ، يكدست آينه و 

شمعدان نقره و زميني واقع در شميران بمساحت چهارصد مترمربع به ارزش.... ريال در آورم .وكيلم ؟ پاسخ ندادم 

شد. يكباره از اينكه مادرم در جشنم حضور نداشت ، از اينكه برادرم نبود تا در جشنم براي بار دوم و سوم تكرار 

برادري كند، از اينكه پدر بجاي اينكه ساالر مجلس باشد، مظلومانه در گوشه اي نشسته بود و كسي نمي دانست كه 

ثبت گريه كردم. گيتي جان آن مرد خوش تيپ باوقار پدرم است غمگين شدم . دلم گرفت و بي اختيار بجاي جواب م

چرا گريه ميكني عزيزم؟ اتفاقي افتاده؟ از فشار بغض و گريه نمي تونستم جواب بدهم . ميخواي بريم بيرون هوايي 
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عوض كني ، حالت جا بياد؟ سري بعالمت منفي تكان دادم و به پدرم چشم دوختم . مظلومانه با چشماني كه از نم 

ه من نگاه ميكرد. چشمهايش را بعالمت رضايت بست و باز كرد مادر منصور آمد و اشك برق ميزد و لبخند به لب، ب

گفت : دوباره قرائت بفرماييد. عروس قشنگم اشك شوق ريخت ، نتونست بله رو بگه بار چهارم بله را گفتم ، هلهله 

هم براي امضا آمد . آن لحظه شادي سالن را پر كرد . نقل و پل بر سر ما ريخته ميشد . دفاتر را امضاء كرديم و پدرم 

از متانت و ابهت پدرم افسوس خوردم كه چرا اورا معرفي نكرده ام . او باعث افتخار من بود ولي ديگر چه سود. مي 

ترسيدم به منصور بگويم و او همان وسط ميهماني سرم فرياد بكشد كه چرا دروغ گفته ام يا بگذارد برود . رفتار 

 بود منصور بوسه اي بر گونه ام زد و آهسته گفت: دوستت دارم عزيزم. منصور غير قابل پيش بيني

ماه سومي است كه آذر درمنزل ماست بنظر من خوب كار ميكند خوشحالم كه انتخاب خوبي كرده ام وجلوي منصور 

وبيهاي خود ومادر رو سپيدم .چرا نبايد به همنوع اطمينان كنيم .بنظر من اين ماييم كه به آدمها فرصت نمي دهيم خ

را نشان بدهند .آذر گاهي برايم از زندگي تلخي كه داشته مي گويد و مرتب تكه كالمش اين است. آقا واقعا آقاست. 

خدا عمرش را طوالني كنه .قدرش رو بدونيد .وقتي او از بداخالقيهاي شوهرش برايم مي گويد روز به روز به منصور 

 بيشتر عالقمند ميشوم

ه ام .بچه مرتب وول ميخورد.براي به دنيا آمدنش بي تابي ميكنم .فقط ناراحتي من اين است كه وارد پنج ماهگي شد

خاله منصور تماس گرفته و از مادر جون خواسته دوباره پيش او برود چون در بستر بيماري افتاده و بوجود مادرجون 

ميخواد به گيتي برسه. حاال چه وقته مريض نياز دارد و من ومنصور آنقدر پكر شديم كه حد ندارد .بقول منصور. يكي 

شدنه .منصور اولش مخالفت كرد، اما من راضي اش كردم .خاله مهناز به مادر بيشتر از من نياز داره. من كه مريض 

نيستم ، باردارم .خدا هم بزرگه .ولي فشارخونم گاهي شديدا پايين مي آيد و حالم بد ميشود.وقتي بيشتر حالم بد 

بينم اين آذر ذليل نشده به منصور توجه بيش از حدي دارد. مدام دورش مي پلكد و برايش چاي وقهوه  ميشود كه مي

مي آورد ، غذا مي آورد ، خالصه ديوانه ام كرده .ولي مگه ميشود چيزي گفت. اول از همه خودم مورد سوال قرار 

د .احساس ميكنم منصور مضطرب ونگران ميگيرم كه چرا اطمينان كردم .اين خواست من بود كه آذر اينجا كار كن

است .منصور هميشه نيست. البته مهرباني و توچهش تغيير نكرده ولي انگار وقتي مرا مي بيند مضطرب ميشود. وجود 

 آذر هم اضطرابش را بيشتر ميكند و اين براي من نگران كننده است.

**************************** 

بار اصال دوست نداشتم مادر برود .وقتي رفت احساس كردم ديگر او را نمي بينم مادر جون خيلي سريع رفت .اين 

.شايد هم اين افكار به دليل افسردگيهاي دوران بارداري است .خدايا نكند براي مادر جون اتفاقي بيفتد . او را به تو 

 مي سپارم

پيشش بنشينم .چراغها خاموش بود. دو سه شب گذشته.صداي ويولن منصور مرا به طبقه پايين كشيد .هوس كردم 

فقط آباژور كنار سالن و ديواركوب روي ديوار سالن غذاخوري روشن بود . به آخرين پله ها نرسيده بودم كه 

احساس كردم يكي از پشت در ورودي فرار كرد. درهاي ساختمان شيشه هاي مربع شكلي داشت كه تا حدي ميشد 

كته ميكردم .در آن تاريكي يك زن شش ماهه چنين چيزي ببيند چه حالي پشت آنرا ديد .قلبم ايستاد .داشتم س

 ميشود؟ قدمهايم را سريع تر كردم و خودم را به منصور رساندم . با هيجان وصف ناپذير گفتم: منصور!منصور!

 منصور دست از ويولن زدن برداشت وگفت: چيه؟عزيزم؟ چي شده؟ چرا رنگ وروت پريده؟

 تم و گفتم: انگار يكي پشت در ايستاده بود، تا منو ديد فرار كرد. من ميترسمبازوي منصور را گرف
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 مگه ممكنه؟ حتما خياالتي شدي گيتي جان

 نه باور كن. انگار زن بود.

چهره منصور در هم رفت. احساس كردم چندان هم تعجب نكرده، بعد گفت: هيجان برات خوب نيست عزيزم! حتما 

 ري انجام بدن .تو رو ديدن ترسيدن كه نكنه فكر بد بكنيمستخدمين بودن. اومدن كا

 يعني آذر؟

نه، هيچكس نبود .خيالت راحت. بعد رفت تو حياط چرخي زد و آمد وگفت: ديدي هيچي نيست؟ در را قفل كرد و با 

 هم از پله ها باال آمديم و به اتاقمان رفتيم

 منصور من ميترسم .درو قفل كن

من .بيا اينم قفل .بخاطر تو امشب مسواك هم نمي زنم خوبه؟ وكنارم دراز كشيد وگفت: من پيش تو هستم عزيز 

 چرا اومدي پايين .مگه نگفتي سرم گيج مي ره .ميخوام استراحت كنم

 حوصله م سررفت ، دلم برات تنگ شد ، اومدم پيشت

شكمم بوسه زد وادامه داد: سه ماه الهي منصور فداي اون دلت بشه .همينطور فداي آن خوشگلي كه تو دلته . و به 

ديگه چشممون به جمالش روشن ميشه. خيلي دلم ميخواد ببينم چه شكليه .حاال كه نزديك اومدنشه مي بينم فرقي 

 برام نداره ، چه پسر چه دختر برام عزيزند .تازه دختر ملوس تره .حاال اسمس رو چي ميخواي بذاري گيتي جان؟

 هرچي تو دوست داري منصور

 نه، سليقه تو بهتره

 خب اگه پسر باشه اميد، اگه دختر باشه.دالرام

 !ديگه يه  به به حاال اگه دوقلو باشه چي؟ باالخره ارثي

 اميد و دالرام .ولي يك قلوئه منصور.مگه نشنيدي يك ضربان قلب بيشتر نيست

 حاال اومديم و دوقلو بود. دوتاش هم پسر يا دوتاش دختر ، اونوقت چي؟

 ميد ومتين يا آرام ودالراما

 پس خدا كنه چهارقلوشه، دوتا دختر دوتا پسر .چرا قلبت انقدر تند مي زنه؟

 از بس ترسيدم منصور داشتم سكته ميكردم

 ايشاءا... اون سكته كنه!

 كي؟

 دزده ديگه

ه چون خيلي وول ميخوره ايشاءا...! منصور امشب فكر نكنم از صداي تپش هاي قلبم خوابت ببره. اينم انگار ترسيد

 .برو راحت بخواب اونور

 من جدا از شما دوتا خوابم نمي بره!خودت هم خوب مي دوني

 حاال ديگه من شدم دوتا.باشه البد چند سال ديگه ميگي من جدا از شما ده تا خوابم نمي بره

 اگر نه تا برام بياري كه سرتاپات رو طال مي گيرم عزيزم

 ين يكيش هم زياديه.شده هووي من.اعتراف كنم حسودي ميكنمچه خبهر منصور ؟ هم

 اول از همه تو، فقط تو. مطمئن باش تا روزي كه زنده م بيشتر از همه تو تو قلب مني
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 همينطور تو

 ممنونم نازنازي

 منصور خوابم مياد

 خب بخواب.دارم نوازشت ميكنم كه راحتتر بخوابي

 گيتي؟

 بله!

 و جواب كنبمبهتر نيست اين آذر ر

 براي چي؟

 آخه به وجودش نيازي نيست. ثريا هم كه ازش راضي نيست .ميگه تازگيها سر به هوا شده

 آره منم حس كردم .اگه اينطور صالح مي دوني باشه.من حرفي ندارم. در دلم گفتم از خدامه

 چي شد رضايت دادي؟

 دت ميكنهتازگيها تو چشمهاش حالت عجيبي مي بينم.انگار به من حسا

 غلط كرده عوضي.اگر فردا جوابش نكردم!

 با عصبانيت نه، با مهربوني عذرش رو بخواه گناه داره

 چشم فرشته مهربون

*********************** 

صبح منصور آذر را صدا زد و گفت: آذر خانم بابت زحماتي كه تو اين مدت برامون كشيدين ممنونيم. اما خودت مي 

 اندازه كافي خدمه داريم. اينه كه بايد دنبال كار جديدي باشيبيني كه ما به 

رنگ از روي آذر پريد. نگاه عجيبي به من كرد و گفت : آقا! تورو خدا، جوابم نكنين! من به شما پناه آوردم.اگه مي 

 خواين از حقوقم كم كنين

 چيه موضوع دوني مي بهتر خودت. نيست حقوق موضوع        ·

 م شما يه چيزي بگين! شما كه دل رحمين!خان        ·

 جووني تو ضمن در. بشه كم بايد مستخدمين تعدا كه معتقده ولي. بموني خواستم منصور از من ، جان آذر ببين        ·

 ايم شرمنده كه اينه. ره مي راه هزار دلمون ما ميخوابي پشتي ساختمان ري مي كه شبها. سنگينه ما براي مسئوليتت و

 ءا... كار بهتري پيدا كنيانشا.

آذر جلو آمد .دو زانو جلوم نشست وگفت: توروخدا خانم جان رحم كنين! منو از كار بيكار نكنين! من بي كس 

 وغريبم

لعنت به دل رحمي من! نگاهي به منصور كردم وگفتم : منصورجان حاال اجازه بده تا دنبال كار خوب بگرده، بمونه. 

 شهقول مي ده دنبال كار با

 منصور چشم غره اي به من رفت وگفت: نه عزيزم، امكانش نيست

 منصور خواهش ميكنم
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خيلي خب، فقط مدت كوتاهي وقت دارين آذرخانم. بعد بايد اينجا رو ترك كني. اينهم بخاطر اينكه گيتي ازم 

اين حرفها منصور خواست و حرفش براي من ارزش داره، وگرنه مي دونين كه وقتي بگم نه يعني نه. انگار با 

 ميخواست چيزي را به آذر بفهماند كه شايد او فهميد ولي من نفهميدم

 ممنونم منصور

 بله آقا، قول مي دم زودتر كار پيدا كنم و برم

 در ضمن ثريا زياد ازت راضي نيست .پس لطفا دقت كن

 بله، حتما

 نمك نشناس آذر كلمه اي از من تشكر نكرد و رفت ، جا خوردم! بي چشم روي و

**************************** 

دو هفته از آنروز گذشته است. منصور عصبي است. از تنها بودن وحشت دارد. مدام از من ميخواهد كنارش باشم. 

هرچه علتش را مي پرسم جواب درستي نمي دهد ومشغله كاري را بهانه ميكند .مي گويد نگراني ام از اين است كه 

ودرد بسراغت بيايد يا بترسي .خيلي نگرانم .حتي موضوع را با گيسو هم در ميان گذاشتم ، او هم نكند تنها باشي 

 گفت: اين زنيكه رو از خونه ت بيرون كن .بدبختت ميكنه.

من هم گفتم : آره ثريا هم نظرش همينه، همينطور صفورا . چكار كنم؟ منصور خواست بيرونش كنه، التماس كرد، 

 كردههنوزم كار پيدا ن

احساس ميكنم اصال از دوران بارداري ام لذت نمي برم ، از بس آشفته و نگرانم .نكند منصور عاشق آذر شده ، ولي نه 

برعكسش درست تره. منصور از آذر متنفره .ولي چرا؟ نكند اينها همه فيلم است و منصور ميخواد آذر را بيرون كند 

كند .اين افكار پريشان مرا واداشته تا امشب ترس را كنار بگذارم  تا من فكرم منحرف شود. وبعد برود او را عقد

ويواشكي بروم پايين ببينم چه خبر است. چون صداي ويولن منصور مدتي است قطع شده وهنوز باال نيامده .بايد 

 كاسه اي زير نيم كاسه باشد.

*************************** 

ا مينويسم تنم ميلرزد .با لرزش تنم دستهايم هم مي لرزند و قدرت نوشتن اكنون كه قلم در دست گرفته ام و اينها ر

ندارند .هنوز باورم نميشود من آنقدر ساده واحمق باشم. ساعت يك نيمه شب است ومنصور از شدت عصبانيت و 

 خجالت روس صندلي باغ نشسته و سيگار ميكشد

خبري از منصور نبود. بي اختيار بطرف كتابخانه كشيده شدم پايين رفتم .فقط ديوار كوبها روشن بود. به سالن رفتم .

 .گفتم شايد براي برداشتن كتابي رفته .صداي پچ پچ توجهم را جلب كرد .گوش ايستادم

 آذر دست از سرم بردار

 نمي تونم بخدا نميتونم .دوستت دارم منصور، چرا نمي فهمي؟

و كس ديگه اي رو دوست دارم .من ديوونه زنم هستم .مي تو بيخود دوستم داري .وقتي من تو رو دوست ندارم 

 فهمي يا نه؟

منصور مگه من ميگم اونو دوست نداشته باش. فقط ميگم به من هم توجه كن. اگه زن بدي برات بودم طالقم بده 

 .قول مي دهم نذارم زنت چيزي بفهمه
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ودمم .من فقط گيتي رو دوست دارم .چطور آذر من زن دارم. چند وقت ديگه بچه هم بدنيا مياد.من غرق دنياي خ

حاليت كنم كه ديوانه وار عاشقشم .من به تو هيچ عالقه اي ندارم.خسته م كردي. سه ماهه آسايش رو از من سلب 

كردي.مرتب اصرار ميكني ، گريه ميكني، التماس ميكني،آويزونم ميشي. كشيك مي دي. سه ماهه از دست تو 

ه كه بيقرارم. اوندفعه كه اومدي پشت در، بدبخت داشت سكته ميكرد.آخه اين بچه اضطراب دارم. گيتي هم فهميد

بازي ها چيه در مياري؟ ماشاءا... بيست ونه سالته .بيرونت كردم نرفتي ، زدم تو صورتت نرفتي .چرا ولم نمي كني؟ 

 بخدا زشته! بخدا گناهه! چرا داري زندگيمو بهم ميريزي؟ اينه جواب محبتهاي گيتي؟

ذر به گريه افتاد.وگفت: منصور فكر كردي من هزار بار اينا رو با خودم نگفتم؟ولي مگه عشق منطق حاليشه؟چرا آ

عقلت رو بكار نمي اندازي؟كدوم مردي بدش مياد دو تا زن داشته باشد. يه شب با اين، يه شب با اون. كنيزيت رو 

ي مثل تو داشته باشم.چرا بايد خوشبختي فقط مال ميكنم بخدا. فقط اسمتو رو من بذار.هميشه آرزوم بوده شوهر

ديگران باشه.تو فقط عقدم كن ببين برات چي ميكنم .اگه گيتي بهت امر ميكنه، من اطاعتت ميكنم .تو فقط كنارم 

باش، كنارم بشين ، كنارم بخواب ، شوهرم باش، پدر بچه م باش .مگه اين پوست به اندازه گيتي سفيد نيست؟ اين 

اندازه گيتي درشت نيست؟ مژه هام بلند نيست؟ هيكلم زيبا نيست ؟زشتم؟ موهام كه دو برابر گيتيه. فقط چشمها به 

بيوه م ولي بيشتر از يه دوشيزه بهت عشق مي ورزم .نا اميدم نكن.بدت مياد زن بور و زاغ هم داشته باشي؟ بذار منم 

نصور يه اتاق برام تو پايين شهرم بگيري، راضي ام. دلم خوش بشه و از اين بال تكليفي و دغدغه روحي خالص بشم .م

فقط سايه سرم باش. صبحها بيا اونجا .بقيه روز بيا اينجا .آرزمه يكبار همانطور كه ميگي گيتي جان عزيزم، بگي آذر 

 جان عزيزم .آره تو اسمش رو بذار بچه بازي، ولي من ميذارم عشق .منصور دوستت دارم!منصور، تو رو خدا صبر كن!

 نرو بي احساس!

اّه انقدر مثل كنه به من نچسب ، من خوشم نمياد! آره من بي رحم و دلسنگم . زنم رو دوست دارم ، زندگيم رو 

دوست دارم ، نميخواهم بدبخت بشم. تو هم زودتر جل وپالست رو جمع كن و از اينجا برو. خواهش ميكنم آذر 

 به گيتي ميگم وگرنه به والي علي آبروت رو مي برم و همه چيزو

منم همه رو انكار ميكنم و ميگم تو بهم ابراز عالقه كردي و من ميخواستم به گيتي بگم و تو ترسيدي دست پيش 

 گرفتي

تو غلط كردي زنيكه هرزه.اي كاش نذاشته بودم بياي تو اين خونه. بيچاره گيتي! بخدا اگه باليي سر زن و بچه م بياد 

.همانطور كه يكبار خودم رو ميخواستم بكشم. مي دوني چرا؟ بخاطر اون كه اون  يا زندگيم بهم بخوره مي كشمت

باالست و آرام خوابيده و بچه ام رو تو شكمش پرورش مي ده .مي پرستمش! نه تو نه هيچ حوري و پري ديگه اي 

 نميتونه جاي اون رو برام پر كنه .آره تو زيبايي .خوش اندامي اما گيتي من نيستي.

ست شد. جان در بدن نداشتم .خدايا يعني نتيجه اعتماد اينه؟ نتيجه مهربوني و رحم دلي اينه؟ نتيجه گذشت پاهايم س

اينه؟ پاداش خوبي اينه؟ اگه اينه من دوست دارم بي رحم ترين و بي عاطفه ترين آدم دنيا باشم .قلبم بشدت ميزد 

ود. حالتي داشتم كه انگار ميخواستم فارغ بشوم، .سرم گيج مي رفت .دل وكمرم هم از هول و اضطراب درد گرفته ب

آنهم در شش ماهگي. احساس درد ميكردم ، اما درد روحم بود .وفا ومردانگي منصور به من نيرو بخشيد. منصور 

عشق منه، زندگي منه، فقط مال منه .تا آمدم دسته در را پايين بياورم و در را بازكنم ، منصور در را باز كرد و هاج واج 

بر وبر به من خيره شد. رنگش شد مثل پيراهن خواب من و زبانش بند آمد. در حاليكه تمام بدنم مي لرزيد منصور  و
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را كنار زدم و جلو رفتم .آذر با حيرت و ترس به من چشم دوخته بود. مقابلش ايستادم نمي دانم چرا چشمهاي 

 ودم .باز دلم سوخت .اشكبارش مرا ياد خودم انداخت. ياد آن زمان كه عاشق منصور ب

 گيتي بخدا من آمده بودم كتاب رو بذارم سرجاش .اين آشغال مزاحمم شد . من كار خالفي نكردم قسم ميخورم .

با تمام حرارت بدنم وداغي مغز و گونه هام نگاه خونسردي به منصور كردم و گفتم: مي دونم عزيزم من همه چيز رو 

تر بود زودتر به من مي گفتي كه نه تو اينطور دچار اضطراب بشي، نه من همه شنيدم. خودت رو ناراحت نكن، ولي به

 ش در فكر وخيال باشم ، نه اين آذر اينطور عاشق بشه.

رو به آذر كردم و با مهرباني گفتم : مي دونم عاشقي چيه و عشق كدومه .خودم عاشق بودم ،براي همين سرزنشت 

؟ من دست تو رو گرفتم ، تو ميخواستي از پشت بهم خنجر بزني و قلبم رو نمي كنم ولي آيا اينه جواب محبتهاي من

ازم بگيري و صاحب بشي .آذر به عاشقيت ايراد نمي گيرم، آره منصور دوست داشتني يه، ولي به نمك نشناسيت 

.چون مي بيني ايراد ميگيرم وگله دارم. چون اين حق من نبود. حاال هم عيب نداره ولي بهتره صبح اينجا رو ترك كني 

كه منصور دوستت نداره .پس خودت رو تباه نكن و اين بچه رو هم بدبخت نكن آذر. برو! خواهش ميكنم برو! رويم 

 را از آذر كه متحير به من نگاه ميكرد برگرداندم و نگاهي به منصور انداختم و از اتاق بيرون آمدم

 ر ميكنممنصور فرياد كشيد: صبح گورتو گم ميكني وگرنه پليس خب

از پله ها باال آمدم و به اتاقم برگشتم واشك ريختم نه بحال خودم ، بخاطر آذر كه دركش ميكردم. بيچاره او هم 

دلش ميخواهد خوشبخت زندگي كند .فقط انتخاب درستي نكرده.خدايا چقدر خوشبختم .الهي شكرت! منصور را 

توست براي من، براي دل دردمند من. بخدا فردا از برايم حفظ كن كه وجودش براي من آرامش مطلقه .او هديه 

دروغي كه به منصور گفته ام پرده بر مي دارم .او پدرم رو هم دوست داره و هيچوقت منو سرزنش نمي كنه 

 .الحمدالـله پدرم هم كه حالش بهتره. پس چرا انقدر خودم و پدرم رو عذاب بدم.

دارم ، قول مي دم ديگه هرگز به كسي اعتماد نكنم، چون منم زندگيم منصور دوستت دارم .منو تنها نذار! بهت نياز 

رو دوست دارم. منظورم از زندگي قصر وماشين و پول وكارخونه ت نيست .زندگيم تويي و اين بچه كه پوست و 

پهن خونش از توئه .بخدا اگه از مال دنيا فقط يه گليم پاره داشته باشي روي همان گليم پاره سفره محبت تو رو 

ميكنم و غذاي روح ميخورم. همان گليم پاره رو فرش زير پام ميكنم و سقف سرم .از پارگي و سوراخاي اون پنجره 

 عشق ميسازم. پنجره اي كه درش به قلب تو باز ميشه . من فقط تو رو ميخوام، تو نوازنده الهه ناز را.

ند .الهي قربونت برم عزيز دلم كه اينقدر پاكي و لرزش دستهايم بهتر شده.منصور هنوز در حياط نشسته و فكر ميك

 باوفايي!

وقتي منصور به اتاق آمد خودم را بخواب زدم تا نخواهد عذرخواهي كند. ميخواستم فكر كند من آرام و با خيال 

 راحت خوابيده ام .بوسه اي به گونه ام زد و خودش را به من چسباند و دستم را در دستش گرفت وخوابيد

************************** 

 مياي بريم صبحونه بخوريم گيتي جان؟

لبخندي به منصور زدم .او را بوسيدم وگفتم: درسته جمعه ها پايان هفته هاس، ولي اين جمعه براي من آغاز يه 

تو زندگي دوباره س، چون حاال مطمئن شدم كه چقدر دوستم داري .فكر نمي كنم هيچ مردي بتونه از آذربگذره، ولي 

 از من نگذشتي .ازت ممنونم منصور.
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حاال حاالها مونده تا بفهمي چقدر دوستت دارم .دير ازدواج كردم ولي همه دل و جانم رو به تو سپردم .آسون به 

 دستت نياوردم كه آسون رهات كنم .كلي خون دادم

 فتزديم زير خنده .دستم را روي شكمم گذاشتم ، بچه چنان لگدي زد كه دلم از حال ر

 چي شد گيتي جان، ناراحتي؟

 نه تكان ميخوره و لگد ميزنه، فكر كنم از اون فوتباليست هاست كه تو دوست داري

 ميگه گشنمه به داد من برسين آخه!

 شاد وپرانرژي توي رختخواب نشستم وگفتم: سالم بر عشق وزندگي!

 رو برام درخشنده تر و زيباتر ميكني نازنينم سالم بر شكوفه زندگي من! خدا تو رو از من نگيره كه طلوع آفتاب

 خواستم از تخت پايين بيايم كه سرم گيج رفت .ميخواي استراحت كن. ميگم صبحونه رو بيارن باال

 تو برو پايين بخور، حتما ميز رو چيدن.من همينجا ميخورم

 ميخوام با هم بخوريم

ي منم بگو فقط يه ليوان شير بيارن .حالت تهوع دارم نمي منصورجان، اتاق خواب كه جاي صبحونه خوردي نيست. برا

 تونم نان وكره و پنير بخورم

 اين صبحونه يه خانم باردار و يك فوتباليست نيست ها!

 باور كن ميل ندارم

 باشه عزيزم هر طور راحتي و نگاه عاشقانه اي به من كرد ورفت

 منصور بيا

 جانم

 آهنگ گيسو چي بود؟

 مرا ببوس

 نصور را بوسيدم .منصور هم مرا بوسيد و گفت: دوستت دارم عزيز دلمم

 من هم همينطور

 به شكمم اشاره كرد و گفت: تا فحشمون نداده بگم برات صبحونه بيارن

 ممنون

منصور رفت .بلند شدم دست وصورتم را با بدبختي شستم .اصال حال ايستادن نداشتم .باز فشارم پايين آمده .به اتاق 

 گشتم .لباسم را عوض كردم و روي مبل نشستم كه ثريا وارد شدبر

 سالم خانم

 سالم ثريا خانم

 حالتون چطوره؟

 سرم گيج مي ره، حالم خوش نيست

 فشارتون اومده پايين. االن آذر براتون صبحانه مياره

 هنوز نرفته

 داره مي ره .خواست از شما خداحافظي كنه
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 ا شما بود.بره بهتره ثريا خانم .حق ب

 اتفاقي افتاده؟

 داشت مي افتاد، ولي خدا به منصور طول عمر بده كه انقدر پاك و وفا داره.منصور جوابش كرد

 ديدين گفتم؟ خوب كردين. اون لياقت خوبي نداره خانم جون

 همه اشتباه مي كنن ، نميشه ازش گله كرد .اونم بدبخته

 شما خيلي مهربونيد!

ن خوب وپاك هستي .خدا شما رو از ما نگيره .شما، آقا نبي و آقا مرتضي رو. حاال ميفهمم ، حق با شما هم نمونه يه ز

 منصور بود .آدم نبايد به هركس اعتماد كنه

شما خودتون خوبيد گيتي خانم.خدا آقا و شما رو سالمت كنه تا دو سه ماه ديگه هم كوچولوي خوشگلتون مياد 

 م بود بچه آقا رو ببينم .انگار نوه خودمه، بخدا قسموجمعتون جمع ميشه. هميشه آرزو

 مي دونيم خانم تا حاال نديدم مردي انقدر خاطر زنش رو بخواد .وكي دعا خواند وفوت كرد

 ممنونم ثريا خانم.منم دوستش دارم

 به پاي هم پير شيد كار خاصي ندارين؟

 نه برو پايين اين آذر غير قابل اعتماده

 چشم خانم

ثريا رفت آي كشيدم و به آذر فكر كردم. دلم برايش مي سوخت كه حالل زاده از در وارد شد .سر به زير وقتي 

 انداخت وگفت: سالم خانم

 سالم آذر جون صبح بخير

صبح شما هم بخير. و با خجالت سيني شير را روي ميز عسلي گذاشت وگفت: من شرمنده شما هستم خانم، روم 

 حتما ازتون تشكر ميكردم نميشد بيام ولي خب بايد

 دشمنت شرمنده باشه. من ديشب تو رو نديدم ، شيطون رو ديدم . خودت رو ناراحت نكن

 با اجازتون مرخص مي شم. براي همه چيز ممنونم

 ما هم از تو ممنونيم .انشاءا.... هميشه موفق باشي

 احت سركنين خانم و ديگه مزاحمي نداشته باشينجلو آمد و با اكراه مرا بوسيد و گفت: اميدوارم باقي عمرتون رو ر

 ممنونم، انشاءا.... و لبخند زدم وگفتم: تو هم ايشاءا... باقي عمرت رو خوش باشي و راحت سر كني

 نه انم اين راحتي ها به ما نيومده .ما بايد زجر بكشيم

 ت بخواه .بهش مي رسي.اين چه حرفيه؟ ايشاءا... خوشبخت ميشي. همه چيز رو از اوني كه اون باالس

 ببينيم و تعريف كنيم خانم، خدانگهدار، اگه بدي ديدين حالل كنين

من تو رو حالل كردم .مطمئنم به اشتباهت پي بردي.عشق و دوست داشتن گناه نيست ولي خيانت و بهم ريختن 

انتخاب كن. اينطور زندگي ديگران گناه بزرگيه آذر. هيچوقت براي خوشبختي خودت عشق كسي رو نگير. درست 

 خودت هم راحت زندگي مي كني.

 نگاه مرموزي كرد وگفت: بله خانم حق با شماست

 ممنون از صبحانه .خدانگهدار ومواظب خودت باش. يه موقع گرفتاري مالي پيدا كردي رو من حساب كن و بهم بگو
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 چشم خانم ممنون. اگه ديدمتون!

مي دانم چرا مضطرب بنظر مي رسيد و حرفهاي عجيب وغريب مي زد.خب، با نگاه عجيبي خداحافظي كرد و رفت . ن

 بروم فعال دانم مي چه.منصورم عشق من چون ، من از بيشتر و است متنفر ومنصور من از  البته طبيعي است. ته دلش

كي بدنيا  آخه.الهي برم قربونت. ميزند لگد خيلي چون ، است گرسنه خيلي كوچولويم است معلوم كه بخورم را شيرم

 مياي قند عسلم ! ولي خودمونيم داشتن بابات رو ازمون مي گرفتن. خدا رحم كرد .عجب زمونه خر تو خري شده.

************************** 

فقط چند برگ از دفتر خاطرات گيتي مانده بود كه برگهاي دفتر زندگي اش تمام شد. آري الهه ناز الهه شد و رفت و 

يدوارپرپر شد .گيتي چه آرزوها داشت!عاشق زندگي، شوهر وفرزندش بود. اكنون كه اين جكالت را چه مظلومان و ام

مي نويسم ديدگانم از اشك پر است و روحم آشفته .ولي ميدانم كه دوست داريد بدانيد گيتي چطور در جمعه اي كه 

.اگر ميخواهيد بدانيد چه شد دفتر آن را آغاز زندگي دوباره اش ناميد پرپر شد و زندگي ابدي خود را شروع كرد

خاطرات گيسوي دلشكسته وتنها را بخوانيد. اين دفتر ديگر جايي براي نوشتن ندارد، پس ادامه اين ماجرا را در 

خاطرات من جستجو كنيد .البته فعال نمي توانم تا مدتها قلم بدست بگيرم چون روحيه مناسبي ندارم .در حال حاضر 

زم ، او كه وجودم بود، پاره تنم بود و تنها دلخوشي ام، اشك مي ريزم. خدايا چطور تحمل در سوگ داغ خواهر عزي

كنم؟ اين چه مصيبتي بود؟ داغ مادر، برادر، حسرت سالمتي پدر براي من كافي نبود؟ ولي مي دانم كه اگر مادرم 

از غصه برادرم دق كرد ومرد زنده بود مي گفت حتما مصلحت چنين بوده .اما خودش نتوانست مصلحت را بپذيرد و 

 .خدايا اقال به من صبر عطا كن

و اين منم دختري تنها، دلشكسته وغمگين .دختري تنها در آغاز فصل پاييز.در آغاز فصل در وجدايي.به راستي كدام 

پرستار دختر بيست وپنج ساله اي ميتواند اين داغها را تحمل كند .اي كاش به تهران نيامده بوديم ! اي كاش گيتي 

نميشد .اي كاش آنروز كه تازه ميخواست كارش را در منزل منصور شروع كنه هرگز منصور از او دلجويي نميكرد و 

او را بر نمي گرداند .گاهي اوقات يك اتفاق كوچك و پيش پا افتاده پشيماني هاي غير قابل جبران به بار مي آورند. 

ر مونسي ندارم. از منصور كه چه بگويم، ديدگانم از اشك انباشته شده اي كاش........... قلبم دارد آتش ميگيرد .ديگ

 .ديگر نمي توانم ادامه بدهم .
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