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 سالم مامان!چه طوري؟ -سالم دخترم!برگشتي؟ همينطور كه يقه ي مانتوم را در دست گرفته بودم و خودم را باد ميزدم  ،گفتم: -اوه.....اوه! چه قدر هوا دم كرده،مردم از گرما! مادر با مهرباني نگاهي به چشمانم كرد و گفت : عزيزم!برو لباستو عوض كن و ابي هم به سرو صورتت بزن،من ميرم ميز رو اماده ميكنم.نفس حبس شده ام را بيرون فرستادم و با بي حوصلگي پله ها روطي كردم،تا به طبقه باال رسيدم.بعد از تعويض لباس
و شستن دست و صورتم به طبقه پايين رفتم.
بوي قرمه سبزي مادر فضاي اشپزخانه را پر كرده بود .شكمم از گرسنگي به قار و قور افتاد.مادر بشقاب برنج و
خورش را جلوي من گذاشت .با عجله بسم اهلل گفتم و قاشق رابه طرف دهان بردم.انصافا قرمه سبزي مادر  ،هم رنگ
و هم طعم خوبي داشت.زير چشمي نگاهي به او كردم و گفتم:
شما نهار خورديد؟اره عزيزم! نيما و نسيم عجله داشتن  ،من زودتر نهار كشيدم و هر سه خورديم .طفلك نيما بچه ام خورده نخوردهتموم كرد~ مي گفت استادشون خيلي سختگيره ،اگه يه دقيقه دير برسه سركالس راش نمي ده ،نسيم هم قرار بود با
دوستش بره كالس زبان.
ليوان دوغ رو سر كشيدم،زير لب خدا را سپاس گفتم و از پشت ميز بلند شدم.
مامان.....دستت درد نكنه خيلي خوشمزه بود.نوش جانت مادر....وقتي خواستم ظرف را بشورم مادر نگذاشت.
تو بهتره استراحت كني،خسته اي فردا هم امتحان داري.ممنون مامان!خدارو شكر اين ديگه اخريشه.برو دخترم برو استراحت كن ،يه ساعت ديگه بيدارت ميكنم تا به درسات برسي.به اتاقم رفتم و خودم را روي تخت رها كردم .كش و قوسي به بدنم دادم.بعد بالش زير سرم را مرتب كردم چشم
هايم را بستم.از خستگي زياد ،خودم هم نفهميدم كي خوابم برد.با صداي گرم مادر ديده گشودم:
بلند شو دخترم! پاشو به درسات برس.
با دست هايم چشمانم را ماساژ دادم و تكاني خوردم و بلند شدم.مادر از اتاق بيرون رفت من هم پشت ميز نشستم و
كتاب را جلوم گذاشتم(.حتي چشاش رو هم نشست!!!!) وقتي به خودم اومدمكه هوا كامال تاريك بود و صداي دلرباي
اذان وجودم را نوازش مي كرد.
صلواتي زير لب زمزمه كردم و با تاني از جايم برخاستم و به طبقه پايين رفتم.مادر مرا ديد و گفت:
تموم شد؟بله!-خسته شدي مامان!بيا اينجا بشين.
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به در خواست مادر روي كاناپه لم دادم.زير چشمي به اطرافم نظر انداختم.نيما در حال ور رفتن با سامسونتش يود.با
نيما قهر بودم.ياد سه روز پيش افتادم كه سر خودنويسش با هم جر و بحث كرديم .اخر ان روز كه امتحان رياضي
داشتم  ،هر چه گشتم خودكاري در كيفم نديدم.مجبور شدم از داخل كيف نيما خودنويسش را كه خيلي زيبا بود
بردارم،بعد از پايان امتحان از ذوق اينكه سوال هاي امتحاني چه قدر اسانند خودنويسش را جا گذاشتم!!!!وقتي هم كه
ياداوردم  ،هرچه گشتم پيدايش نكردم.زماني كه جريان را به نيما گفتم  ،چنان قشقرقي به راه انداخت كه مگو و
مپرس.ان را يكي از صميمي ترين دوستانش قبل از مرگ به او هديه داده بود.
وقتي براي عذر خواهي جلو رفتم و خواستم صورتش را ببيوسم  .با دست به عقب هلم داد كه باعث شد با پشت به
زمين بيافتم.منكه اين صحنه را ديدم بعنوان قهر به اتاقم رفتم و تا اين ساعت كالمي بينمان رد و بدل نشد.
البته مي دانم كه حق با او بود ،اما من هم عمدا نخواستم گمش كنم .در ضمن رفتار نيما به ان شكل اصال خوشايند
نبود.
چشم هايم را بستم و به خانواده اي كه در ان زنگي ميكردم انديشيدم.
پدرم مردي زحمت كش و باهوش و زبده است .او استاد جامعه شناس دانشگاه تهران است .كه البته هفته اي يكي
دوبار درتهران و بقيه اش رادر دانشگاه اهواز تدريس ميكند.مادر هم فوق ديپلم رشته روانشناسي ست كه به خاطر
همسر و فرزندانش انصراف داده خانه دار شد.
با زيبايي مثال زدني و اخالق خوش و برخورد مناسبي كه دارد در دل هر كس جا ميشود.

پدر از نظر ظاهر از فيزيك بدني خوبي برخوردار است،قد بلند با هيكلي متوسط و چشم و ابروي كامال مشكي و زيبا و
پوست سبزه اش ،از او موجودي ستودني ساخته!نيما و نسيم هم از نظر ظاهر كامال شبيه پدر هستند.نيما ترم دوم
مديريت و نسيم سال چهارم دبستان را ميگذراند .واما من،در حال حاثر پيش دانشگاهي را ميگذرانم و دلم ميخواهد
با جديت تمام به درسم ادامه دهم و تصميم دارم امسال كنكور سراسري شركت كنم و اگر خدا بخواهد ،در رشته يي
كه سال ها ارزومندش بودم  ،يعني رشته حقوق ادامه تحصيل دهم.
وقتي به خود امدم كه ،دست گرمي روي دستم احساس كردم.چشمانم را باز كردم  ،نيما را دو زانو جلو خود ديدم تا
چشمم به چشمش افتاد به ياد قهرمان افتادم  ،صورتم را به عالمت پايداري قهرم به سمت ديگري ،گرفتم.ولي او با
دستش زير چانه ام را گرفت و به طرف خود كشيد،چشمان درشت و براقش به روي ديدگانم ثابت ماند.
اذيت نكن ماهكم!........من معذرت ميخوام،نبايد با تو اون حركت رو ميكردم.به خدا نتونستم خودمو كنترلكنم،خودت خوب مي دوني كه چه قدر اون خودنويس برام با ارزش بود ،خب حاال طوري نيس  ،فراموشش كن.اصال
فداي سرت!!!خوب شد؟
دلم برايش سوخت.التماس در چشمانش موج ميزد ،من هم عادت نداشتم مرتب با برادرهايم قهر كنم.ما معموال
سعي ميكرديم اگر اختالف نظري داريم ،با بحث و منطق ان را حل كنيم.فكر ميكنم اين عادت را مديون پدر و مادر
خود باشيم.به هر حال ،ديگر طاقت نداشتم بيشتر از اين با نيما قهر باشم.پس جلو رفتم و بوسه اي محكم بر گونه
اش به جا گذاشتم كه سرخي صورتش نشان دهنده شرم او بود.
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انشب نيما تا انجا كه در توان داشت با من شوخي كرد  ،تا به قولي دلخوري روز قبل را از دلم بيرون بياورد .با ورود
پدر گرمي جمع ما همراه مزاح به اوج خود رسيد.
واقعا به داشتن چنين خانواده ايي افتخار ميكنم و از اين كه در چنين كانون گرمي بزرگ شده ام  ،خدارا سپاس
گذارم....
به قدري در درس خواندن براي كنكور غرق شده بودم كه حواسم به اطرافم نبود.از اتاق بيرون امدم  ،پس از شستن
صورت يكراست به طبقه ي پايين رفتم.مادر ميز شام را با كمك نسيم چيده بود،سالم كردم و جواب گرمي
شنيدم،انگاه كنار پدر روي صندلي نشستم.همه ساكت بودند و فقط صداي قاشق و چنگال ها ارامش را بر هم ميزد.
پدر با قورت دادن لقمه اش سكوت را شكست و گفت:
راستي عزيزم!مي دوني همسايه جديد برامون اومده؟مادر با تعجب نگاهي به پدر كرد و گفت:
نه!كدوم خونه؟همين خونه ي روبرويي ،خونه ي دو طبقه اقاي شريف زاده.حاال مي دوني به كي فروخته؟اونا كه قرار نبود خونه رو بفروشن،سرايدارشون ميگفت اقاي شريف زاده اين خونه رو خيلي دوست داره.بله خانوم!اما وقتي طرف داره خوب ميخره چرا نده؟1از اين خونه ها زياد پيدا ميشه ولي از اين خريدارا كم!حاال نگفتي به كي ميخواد بفروشه؟به اوني كه من سالها دنبالش بودم.به دوست و هم محله اي دوران نوجوونيم .من و اون خيلي باهم صميميبوديم.طوري كه يه شب اون پيش من ميخوابيد يه شب من پيش اون.از وقتي رفته بود تهران ازش بيخبر بودم.ديگه
نديدمش چون ما هم از اون محله رفتيم.نه نامه اي نه نشوني.نه چيزي.اما صبح وقتي سرلشو برگردوند اولش جا
خوردم!ولي اونم يه جوري نگام كرد.وقتي گفتم من سينايي هستم تعجبش بيشتر شد و اسممو پرسيد.بعدم اون
خودشو معرفي كرد ديگه هيچي نفهميديم.هردو تو بغل هم اشك ميريختيم.به خدا واسه هم مثل برادر
بوديم!.راستي گفت خونه رو به قيمت بااليي خريده.
پدر در اينجا مكثي كرد و به فكر فرو رفت.نسيم نگاهي به پدر انداخت گفت:
بابا بچه داره؟نمي دونم باب!فرصت نشد بپرسم حتما داره عزيزم.نيما پرسيد:
پولدارن بابا؟!حتما بايد خيلي پولدار باشه كه تونسته اين خونه رو بگيره .واهلل يه ماشين شيكي ام جلوي در خونه بود.پدر انشب بيشتر از اين نگفت.سه روز بعد ،صبح زود با كسلي از خواب بيدار شدم تا بتوانم درس هايم را مرور
كنم.برخورد اشعه هاي نور افتاب وسوسه ام كرد  ،پرده را كنار زدم و پنچره را باز كردم.وقتي به كوچه نگاهي
انداختم  ،در خانه ي روبرويي كه االن متعلق به دوست پدر بود رفت و امد بود.كاميوني پر از وسايل جلو در پارك
بود.كنجكاوي بيش از اين را جايز ندانستم و به سالن رفتم.
در حين صبحانه خوردن  ،نيما رو به پدر گفت:
-بابا فكر كنم دوستتون اسباب كشي دارن ،چون وقتي رفتم نون بگيرم ديدم يه ماشين پره وسايل جلو خونشون بود.
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اره بابا قراره امروز بيان.منم روز بيكاريمه  ،ميرم كه هم خير مقدمي بگم و هم كمكشون كنم.پدر با اتمام جمله اش ليوان را سركشيد و بلند شد.نسيم هم از انجاييكه روز تعطيلش يبود،با التماس از پدر خواست
كه او را همراهي كند.نيما هم كيفش را برداشت و رو به پدر گفت:
حيف كه امروز كالس دارم،وگرنه حتما با شما ميامدم.من هم طبق معمول پس از صرف صبحانه به اتاقم برگشتم و مشغول درس خواندن شدم.اما با خودم قرار گذاشتم
پس از چند ساعت درس خواندن حتما در كارهاي خانه به مادر كمك كنم.ساعت يازده و نيم از اتاق بيرون امدم و از
يخچال ليوان اب سردي برداشتم و نوشيدم.از هواي بيرون خبر نداشتم  ،چون با وجود كولر گازي طبقه پايين و باال
كامال خنك بود.
خانه ي ما دو طبقه است .طبقه ي پايين ،شامل يك سالن پذيرايي بزرگ كه با دو دست مبل پايه استيل مزين شده و
سالن كوچكتري كه ميز نهار خوري بزرگي با هجده عدد صندلي طاليي چيده شده و دو اتاق خواب كه يكي اتاق
خواب پدر و مادر و ديگري اتاق كار پدر بود.كه تمام وسايل و همين طور كتابخانه ي نسبتا بزرگ او در گوشه ي ان
جاي گرفته و يك حال كوچك و اشپزخانه ي بزرگي به سبك اروپايي با كابينت هاي مشكي متاليك مزين به دانه
هاي ريز طاليي و تمام تزيينات اشپزخانه ساخته شده ،اما در طبقه باال با پله هاي مارپيچ از سطح زمين جدا شده و به
طبقه باال مي رسد .بر روي پله ها با سليقه ي بي نظيثر مادر قالي كناره يي پهن شده كه با تابش نور ،هفت رنگ
منعكس ميكند.در طبقه باال چهار اتاق خواب نسبتا بزرگ مبله شده همراه كتابخانه و ديگر وسايل مورد نيازمان مي
باشد كه سه اتاق ان متعلق به من و نيما و نسيم است.همه سعي پدر اين است كه ما در اسايش كامل و با ارامش
زندگي كنيم و به درسهايمان برسيم.
به طبقه باال رفتم و روي تراس ايستادم.هوا واقعا دم كرده بود.نسيم گرمي مي وزيد ،عرق به بدن مي نشست.بيش از
اين طاقت نياوردم كه بيرون بايستم.بنابراين در را بستم.هنوز كاميون خالي نشده بود و از پدر و نسيم هم خبري
نبود.در همين حال سيني شربت را در دست مادر ديدم،چادر ير كرد و رو به من گفت:
بنده خداها خسته شدن،تا من اين شربت ها رو براشون ميبرم ،يه سري به غذا بزن.زير لب زمزمه كردم:
چشم!به اپژزخانه رفتم و مشغول هم زدن غذا شدم.
پس از ساعتي مادر به همراه پدر و نسيم به خانه بازگشتند.خيلي خسته به نظر مي رسيدند.مادر به من اشاره كرد تا
ميز را يچينم.پدر رو به مادر گفت:
ديدي خانوم هر چي از محسنات سعيد گفتم،كم گفتم.برق شادي تو چشاش مي درخشيد.به من گفت:نادر از اينكههمسايه ي تو شدم ،خيلي خوشحالم!به خدا نمي دونم از ذوق چي بگم؟
مادر همينطور كه برنج ميكشيد،گفت:
هيچ معلومه خانومش كجاييه؟من كه اصال نديدمش....پدر جرعه اي اب نوشيد و به فكر فرو رفت.سپس با صداي گرفته يي جواب داد:
اين طور كه سعيد مي گفت،همسرشو تو يه سانحه از دست داده ،اون مونده و يه دونه پسرش.از پدر پرسيدم،
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اره دختر گلم،گويا پسرش دكتره و تو يكي از بيمارستاناي تهران كار ميكنه ،فكر كنم جراحه و قراره تا يه ماه ديگهانتقاليشو از تهران بگيره و بياد اهواز.
باب!برا چي دوباره اومدن اهواز؟به قول سعيد هيچ جا وطن نميشه.مي گفت بعد از مرگ همسرش خيلي دلش ميخواسته برگرده،ولي به خاطرپسرش كه اونجا درس ميخونده و براي اينكه بهش لطمه نخوره نتونسته برگرده.حاال كه اون سروسامون گرفته
اومده باقي عمرشو تو ديار خودش بگذرونه.اينم خودش يه حرفيه.
ان روز عصر دلم خيلي گرفته و حوصله ام به كلي سر رفته بودو روز و شب خود را در اتاق حبس ميكردم تا درس
بخونم.مادر هم طبق معمول در ساعات بيكاري گلدوزي ميكرد.كنارش روي مبل لم دادم و دستم را روي بازوي نسبتا
چاقش كشيدم.
نيم نگاهي به صورتم كرد و چيزي نگفت.با صدايي خسته گفتم:
مامان؟جانم!حوصله ام سر رفته،دلم گرفته.نگاهي به من كرد و گفت:
ميخواي برو تلويزيون نگاه كن.سرم را پايين انداختم و جواب دادم:
نه حوصلشو ندارم.
پس ميخواي چيكار كني؟چشمان غمگينم را به چشم هايش دوختم و چيزي نگفتم.
حوصلشو داري بريم بيرون و تو برام حرف بزني؟شانه هايم را باال انداختم،برام فرقي نمي كرد.
برو زودتر اماده شو،خودمم دلم گرفته.مادر را بوسيدم و به اتاقم برگشتم تا اماده شدم.بعد از دقايقي حركت كرديم.پياده روي با مادر بسيار جذاب بود!او
مرا به پارك دنجي برد تا راحت تر با او درد و دل كنم.من از سختي هاي درس و ترس از عدم قبولي در دانشاه
گفتم ،وقتي كامال سبك شدم خيلي دوستانه و صميمي گفت:
تو سعي خودتو كردي،و بايد در ارامش كامل منتظر روز امتحان باشي.بر فرض اگر هم قبول نشي هيچي عوضنميشه و دنيا روال عادي خودشو طي ميكنه.شكست عالمت پيروزيه،ادم تا زمين نخوره نمي تونه به تنهايي روي
پاهاش بايسته.بايد براي تحقق بخشيدن به اميال و ارزوهات تالش كني.....تالشي درست و صحيح كه بتوني پله هاي
ترقي رو بگذروني.
سپس مادر از قبولي خود در كنكور و درس ها همينطور از نحوه ي اشنايي اش با پدر در دانشگاه گفت ،و من با لذت
و اسودگي خاطر به حرف هايش گوش سپردم و لبخند زدم.مشورت با مادر سبكم كرد و دوبال رويايي به من داد تا
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بتوانم با انها به پرواز در ايم و روح ياغي ام را به ارامش دعوت كنم.واقعا چگونه مي شد زحمات فرشته اي به نام
مادر را جبران كرد؟؟؟
با مادر به كافي شاپ رفتيم و سفارش كيك و بستني داديم.موزيك ماليمي كه پخش مي شد،اسودگي ام را دوچندان
كرد.
وقتي به منزل بازگشتيم ،هوا كامال تاريك شده بود.مادر كليد انداخت تا در را باز كند كه ناگهان!صداي زمخت مردانه
اي از پشت سرمان شنيديم.هر دو همزمان به پشت سر خود نگريستيم.مردي ميانسال بود با قدي متوسط و هيكلي
نسبتا چاق و موهاي پرپشت جوگندمي و چهره يي ارام كه به ما خيره شده بود.مادر به خود امد و با دست پاچگي
شروع به احوالپرسي كرد.اسم اقاي شهابي كه امد،من هم دستپاچه شدم و سالم كردم.گرماي جوابش تمام وجودم را
برگرفت:
به به،عليك سالم دخترم،خانوم سينايي حتما ايشون دختر خانوم گلتون هستن ،خدابراتون نگهشون داره!زير لب تشكر كردم و شنيدم كه مادر گفت:
كوچيك شماس.ماهك جان خيلي دوست داشت شما رو از نزديك زيارت كنهوسري به تعظيم فرود اورد و جواب داد:
من هم مشتاق ديدارتون بودم.از اشنايي با شما واقعا خوشبختم!من هم همينطور دخترم.مادر رو به او گفت:
بفرماييد داخل اينجا بده .سپاسگذارم مزاحم اوقاتتون نمي شم ،غرض از مزاحمت ديدن اقاي سينايي بود.اختيار داريد~حاال شما بفرماييد داخل.مصدع اوقات.....مادر نگذاشت حرفش را ادامه دهد و با اصرار بيشتر او را راضي كرد كه داخل برود.
تمنا ميكنم!من كوچيك شمتم.حاال كه اصرار مي فرماييد مزاحم ميشم.من و مادر به احترام او ايستاديم تا او وارد شود.پدر در خانه با استقبال گرمي از دوستش پذيرايي كرد.
ان شب اقاي شهابي ساعتي نزد ما بود.من عاضق بيان شيوا و رسايش شدم.در خالل صحبت هايش فهميدم كه او
مهندس راه و ساختمان است و يك شركت معتبر در تهران دارد ،و قصد دارد به زودي در اهواز هم شركتي بنا
كند.نيما كه حاضر نبود يك لحظه از جايش بلند شود.طي همين برخورد دوست صميمي براي اقاي شهابي شده بود.با
اصرار بيش از حد پدر و مادر راضي شضد تا شام را با ما صرف كند .واين اولين قدم براي اشنايي اين دو خانواده بود.
فصل دوم.
در اواخر تيرماه امتحانات كنكور سراسري برگذار شد و من با حمايت پدر و مادر و دعاي اطرافيان راهي جلسه
شدم.امتحان از ساعت هشت تا دوازده و نيم ظهر طول كشيد.ساعت يك بعداز ظهر از در دانشگاه بيرون امدم.ان
قدر خسته بودم كه ناي حرف زدن نداشتم.پدر و نيما جلو در دانشگاه منتظرم بودند.نيما تا مرا ديد خنده ي غليظي
كرد و با شيطنت به طرفم امد و زير بغلم را گرفت،گفت:
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بابا زود باش اول امبوالنس رو خبر ،طفلك داره از هوش ميره!با دستم او را كنار زدم و گفتم:
نيما برو كنار ،به خدا حوصله ي شوخي خاي بي مزه ي تو رو ندارم.راست ميگه بچه ام.دست از سرش بردار ،ببين چه طوري رنگش پريده!اين بار من بودم كه پوزخندي نثارش كردم.به خانه كه رسيديم،مادر تا انجاييكه در توان داشت،انواع اب ميوه هه و
دواهاي خانگي را جلو من گذاشت،كه مجبور بودم از هر كدام جرعه اي بنوشم.
روزها همچون باد سپري مي شد و من هنوز در هيجان جواب كنكور،دست و پا ميزدم.در اين بين روابط ما با اقاي
شهابي بيش از پيش شده بود،گاهي اوقات او پيش ما مي امد و گاهي ما پيش او......من و نيما عالقه ي خاصي به او
پيدا كرده بوديم.طوري كه او را عمو خطاب مي كرديم.
عمو سعيد سالها پيش حتي قبل از اينكه ازدواج كندپدرومادرش را از دست داده بود،تنها او مانده بود و دو خواهرش
كه انها ساكن كشور انگليس بودند.او در ايران با پشتكار فراوان به درسش ادامه داده و حاضر نشد با خواهرانش در
لندن زندگي كند.از ارثي كه برايش به جا گذاشته بودند به درستي استفاده كرده و توانست اكنون صاحب اين همه
ثروت شود.فقط تنها چيزي كه باعث شده بود من تعجب كنم ،اين بود كه هيچ گاه از همسرش سخن نمي
گفت!گاهي اوقات هم كه تصادفا اسمش برده مي شد ،صورتش سرخ مي شد و به نحوي بحث را عوض مي كرد.ما
هم كه حساسيتش را حدس زده بوديم ،بيش از اين پافشاري نمي كرديم و حرفي از همسرش به ميان نمي اورديم.
دو هفته يي بود كه به پدر بزرگ و مادربزرگ سرنزده بودم.دلم برايشان يك ذره شده بود.وقتي به مادر گفتم
ميخواهم به ديدنشان بروم،جواب داد:
به خدا منم خيلي دلم براشون تنگ شده!گه رفتي از قول من بهشون سالم برسون.من امروز نمي تونم بيام چون باپري قرار دارم.
يعني تنها برم؟ببين اگه نسيم باهات مياد اونم ببر......به طرف نسيم رفتم و جريان را گفتم،او هم قبول كرد و همراه با نيشخندي گفت:
به شرط اينكه دفتر خاطرات موزيكالي رو كه بهم قول داده بودي،برام بخري.بوسيدمش و گفتم:
چشم داداش گلم....به اتفاق نسيم به منزل پدربزرگ كه در مركز شهر واقع شده بود رفتيم ،انها با ديدن ما بسيار خوشحال شدند و از
اينكه پدر به انها سر نزدند گله مند بودند.
واقعا يكي از روزهاي گرم مرداد ماه بود!مانتوم را در اوردم و با تك پوشي كه به تن داشتم،جلو كولر در برابر باد
خنكش ايستادم.
اه!رااحت شدم.مادر بزرگ با لبخندي سيني شربت را جلوي گرفت:
دستت درد نكنه ماماني...زحمت كشيدي.-الهي قربون قدوباالت برم!مگه چيكار كردم؟
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لبانم را به خنكي شربت سپردم و ارام نوشيدم.انها ما را براي نهار نگه داشتند.عصر با خداحافظي مفصلي از هم جدا
شديم و از انها قول گرفتيم كه به ديدنمان بيايند.
دست نسيم را گرفتم،بعد از مدتي گشتن در لوازم التحرير مدرن،دفتر موردنظرمان را خريديم كه به شكل دوقلب
سرخ بود و توسط يك زنجير طاليي به هم گره خورده بود كه در حين باز شدن،موزيك ماليمي پخش مي شد.نسيم
براي قدر داني گونه ام را بوسيد و تشكر كرد.وقتي به داخل كوچه رسيديم،بنز البالويي رنگي جلو خانه ي عمو سعيد
ديديم.نسيم رو به من گفت:
ماهك!يعني عمو سعيد مهمون داره؟شانه هايم را با بي تفاوتي باال انداختم و گفتم:
نمي دونم.در را باز كردم و داخل شديم.
سالم نيما.سالم برگشتيد؟مي خواستم بيام دنبالتون.به زور اومديدم،مگه ميزاشتن!بابابزرگ ميگفت نيما خيلي بي معرفته.قديما بيشتر بهمون سر ميزد.انگشتش را به دهان برد و گفت:
الهي بميرم براشون.راست ميگن.مامان كجاست؟هنوز نيومده؟چرا اومده .رفته خونه ي عمو سعيد.واسه چي؟مگه خبر نداري؟صبحي پسرش اومد.عمو سعيد زنگ زد كه عصرونه همه بريم اونجا،تازه من اومدم دنبالتون،زوداماده شيد با هم بريم.
كيفم را روي جارختي گذاشتم و مانتوم را در اوردم و بعد،ليوان اب سردي نوشيدم.نيما با تعجب گفت:
مگه تو نمياي؟نه.چرا؟حوصله ندارم،......خسته م.از خونه بابابزرگ تا اينجا پياده اومديم.مگه پول همراهتون نبود؟چرا ولي ميخواستم براي نسيم دفتر خاطرات بخرم.خيلي گشتيم تا پيدا كردم.حاالم خيلي خسته ام.باشه،هرطور ميلته.....نسيم تو چي؟نمياي؟من ميام.هردو به اتفاق هم رفتند و من تنها ماندم.خودم هم به درستي نمي دانم چرا نرفتم!.....
.براي شام نسيم دنبالم امد و گفت:
-عمو سعيد گفت:اگه نياي ناراحت ميشم.
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واقعا حوصله نداشتم،اما چه كار بايد مي كردم؟نرفتنم بدتر بود .ماكسي بلند و بسيار زيبايي به رنگ بادمجاني
پوشيدم و موهاي خرمايي ام را شانه زدم و از وسط،فرق باز كردم و روسري به همان رنگ سر كردم و از پشت
گردن گره زدم و صندل هاي نوك مدادي ام را به پا كردم.سپس خود را در اينه برانداز نمودم.زير چشمانم كمي گود
افتاده بفود .كه ان هم از اثرات كم خوابي بود.كرم پودر را برداشتم و خيلي ماهرانه زير چشمم زدم.چشمانم به هيچ
ارايشي احتياج نداشت.چشمان تيله ام در اين لباس به رنگ سياه در امد بود.در اينه لبخندي به خودم زدم.
نسيم پست در اتاق ايستاده بود.
ماهك زودباش!!همه منتظرمونن.........در اتاق را باز كردم.
اومدم بريم.وقتي جلو در خانه اقاي شهابي ايستادم بي اختيار لرزيدم ،كه خودم هم از هيجانم تعجب كردم.نفس حبس شده ام را
بيرون فرستادم و با بي خيالي زنگ را فشار دادم.متي طول كشيدتا در روز پاشنه چرخيد و من جواني بلند باال با
پوستي روشن و چشماني زمردين ديدم،كه تكاني خفيف به وجودم انداخت.چشماني درشت با مژه هاي بلند و قرنيه
ي سياه ،كشيده و خمار !!!،او هم ديده اش به چشمانم خيره مانده بود.هر دو به خود امديم.
سالم!سالم خانوم!خيلي خوش اومديد.بفرماييد.ان قدر سرد گفت كه مرا متوجه موقعيتم كرد.خدايا او از زيبايي چيزي كم نداشت،اندامي ورزيده و صورتي مهتاب
گونهو زيبا.كالم سرد او اتشي را كه به يكباره در وجودم زبانه كشيده بود را فرونشاند.
تا رسيدن به سالن هيچ نگفت.سالم كردم و جواب گرمي هم شنيدم.عمو سعييد خوشحال از ديدنم گفت.
خوب كردي اومدي دخترم.خوشحالم كردي.ممنون ما هميشه مزاحميم.اين حرفو نزن.شما مراحميد.وقتي سرم را باال گرفتم،پوزخندي دردناك در صورتش ديدم كه باعث عرق پيشاني ام شد.بعد از دقايقي با سيني
چاي جلوم ظاهر شد،و بدون انكه نگاهم كند يا تعارفي نمايد،سيني را به طرفم گرفت.فنجان چاي را برداشتم و تشكر
كردم،اما او حتا زحمت نگاه كردن را هم به خودش نداد.چه برسد به اينكه جوابم را بدهد.
نمي دانم سردي رفتارش يا غرور بيش از حدش به خاطر چه بود؟تا اخر شب از مهماني هيچ نفهميدم و در عالم خود
غوطه ور بودم.تنها چيزي كه از اين ديدار به دستم امد،اين بود كه فهميدم او تنها با من اين رفتار سرد را داشت و با
بقيه خيلي صميمي و مهربان بود.نيما و نسيم تمام شب در كنارش بودند و از گفته هايش استفاده مي كردند.اخر شب
به اشاره ي پدر از جاي برخاستيم.هنگام خداحافظي و زمان تشكر سرش را پايين انداخت و در جواب تشكر من فقط
سرش را تكان داد.داشتم منفجر مي شدم.حالم از اين همه غرور به هم خورد.مگر او كه بود كه با من اينطور رفتار
مي كرد؟؟!وقتي به خانه خودمان رسيديم،نفس تازه يي كشيدم و قبل از همه به اتاق خوابم رفتم.با به ياد اوردن
چهره اش،فقط تنفرم بيشتر مي شد.اي كاش براي شام به انجا نمي رفتم.فكر مي كرد از دماغ فيل افتاده.افاده ها طبق
طبق!....تحفه!حالم ازش بهم خورد!!!تنها فكرهايي بود كه تا نيمه شب ذهنم را به خود مشغول كرده بود.
فصل سوم
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ماهك دخترم.....برو زود اماده شو بريم بيرون،خريد دارم.خريد چي مامان؟يه كم خرت و پرت تو خونه الزم دارم ،زودباش.تنهام،باهام بيا.نميشه خودتون بريد ؟؟من خسته ام.يعني چي خسته ام؟االن اين جوري مي گي،وقتي پير شدي چي ميگي؟چرا مثل جوونا دل شاد نيستي مادر؟مگه ما درحقت كوتاهي كرديم؟
مي دانستم مادر دوباره مي خواهد شروع كند ،براي اينكه موضوع را فيصله دهم ،گفتم:
مامان شما پايين منتظر باشيد تا من اماده شم.مادر بدون هيچ سخني از اتاقم بيرون رفت.از روي مبل بلند شدم و خودم را اماده كردم.وقتي به طبقه پايين رفتم
مادر جلو در سالن منتظرم بود و موشكافانه نگاهم ميكرد.وقتي كفش هايم را مي پوشيدم صدايش را شنيدم كه مي
گفت:
حيفه دختر به زيبايي مثل تو نيس كخ كنج خونه بشينه و سرشو تو اجتماع باال نگيره؟به تو هم ميگن جوون؟سرم را كه باال اوردم  ،مادر از كنارم گذشت.از در خانه كه بيرون امديم درست همان لحظه در خانه روبرويي گشوده
شد و او بيرون امد.دوباره تنفر تمام وجودم را فرا گرفت.دلم نمي خواست ببينمش.اما مجبور بودم.مادر مشغول
احوالپرسي بود.....سرش را به طرف من چرخاند.
سالم.سالم!همين و همين.
مادر نگاهي به صورتم كرد،سرم را پايين انداختم و يك قدم جلوتر رفتم.با خودم گفتم،
سالمم زياديته،احمق مغرور.نگاهي سرد به من انداخت و بعد،بي تفائت رو به مار گفت:
جايي تشريف مي بريد؟بله---با اجازتون يه مقدار خريد داشتيم.پس اجازه بديد شما رو تا يه مسيري كه مايليد،برسونم.
مادر نيم نگاهي به صورتم كرد و گفت:
ممنون پسرم مزاحمتون نمي شيم.
استدعا مي كنم.بفرماييد.مادر قبول كرد و اين اجبار،عصبانيت مرا به اوج رساند.در ماشين ساكت بوديم،من لحظه اي او را در اينه
ديدم.چشماني زيبا با بيني ظريف و لب هاي گوشتي و كوچك كه خط لب سفيد رنگي دور لبهايش بود ،ان را برجسته
تر كرده بود.ابروهاي كشيده با موهايي خرمايي،عينك افتابي ظريف نيز چشم داشت.
مادر رو به ماهان گفت:
بي زحمت اگه همين جا نگه داريد ممنون ميشيم......زحمت داديم.از اينه نگاهي كرد و گفت:
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اگه جايي تشريف مي بريد ،در خدمتتون هستم!ممنون.....همين جا زحمت رو كم مي كنيم.توقف كرد و من و مادر پياده شديم و من بدون هيچ تشكر يا حتا خداحافظي اين عمل زشت من از چشم مادر دور
نماند.مادر نگاه خشميني به من كرد و گفت:
اين چه رفتاري بود از خودت نشون دادي؟ماهك!!اين بي نزاكتتي محضه....واقعا كه!
تا پايان خريد از نصايح مادر بهره بردم.گوش هايم حرف هايش را مي شنيد،اما فكرم جاي ديگري سير مي كرد .به
خاطر نصايح  ،مادر كه خود را مستحق ان نمي دانستم ،بيش از پيش از او كينه به دل گرفتم.
دوهفته از اين ماجرا گذشت.خانواده هاي ما با هم كامال صميمي شده و رفت و امدشان بيتر گشته بود.اما من همچنان
در هيچ يك از اين جمع ها شركت نمي كردم ،اصال از ديدنش چِندشم مي شد!البته او هم در بعضي از مهماني ها كه
در خانه ما برگذار مي شد شركت نمي كرد و بيمارستان را بهانه خوبي براي عدم حضورش قرار مي داد.از حرف هاي
نيما اين طور متوجه شدم كه او به عنوان جراح در بيمارستان سوانح و سوختگي اهواز مشغول كار بود.
روزي در اتاقم رو تخت ،طاق باز دراز كشيده بودم كه دو ضربه ي ماليم به در اتاقم خورد.فكر كردم نسيم است ،اما
وقتي در گشوده شد پدر را ديدم.با عجله از روي تخت بلند شدم.پدر ارام روي مبل نشست و به چشمانم خيره
شد.هيچ وقت به اندازه ي حاال از ديدن پدر جا نخورده بودم.با اشاره پدر روبرويش روي مبل نشستم.او مكثي كرد و
سپس گفت:
ماهك جان اين چه رفتاريه كه چند وقته در پيش گرفتي ؟تو كه قبال اين طوري نبودي؟تو اتاقت خودتو حبسميكني يا نوار گوش ميدي يا رمان ميخوني.....هيچ معلومه چت شده؟ من و مادرت كه از كارات سر در نمياريم .كم
كم داره رفتارت تغيير ميكنه اگه مشكله كه نمي توني با من يا نيما در ميون بذاري پس چرا به مادرت نمي گي؟اون
كه به تو از هركس نزديك تره.
پس از اين حرفها سكوت كرد ،شايد مي خواست تاثير گفته هايش را در چهره ام ببيند خوب مي دانستم كه نگرانم
است  ،اما سرم را پايين انداختم و هيچ نگفتم.
به من نزديك تر شد و چانه ام را باال گرفت و گفت:
سرتو باال بگير و مثل يه دختر خوب و تحصيل كرده جوابمو بده.ايا تو در زندگيت مشكل يا كمبودي داري؟اگهچيزي بگو اينكه عيب نيس دخترم من پدر توام.
به چشمهاي سياهش زل زدم و بعد ارام گونه اش را بوسيدم و همينطور كه در اغوشش جاي گرفتم ،گفتم:
بابا مطمئن باشيد من با داشتن همچين خونواده اي هيچ كاستي ندارم ،من به شماها افتخار مي كنم ! بابا خودتون كهخوب مي دونيد من تو چه سني ام ،سن اوج سن روياها ،باال رفتن و پايين اومدن......پس خواهش ميكنم نگران من
نباشيد.به من فرصت بديد تا ديد بازتري خودمو بشناسم ،خودمو پيدا كنم .اميدوارم بشم همون دختري كه شما مي
خوايد.....
پدر دستي بر موهايم كشيد و بر سرم بوسه زد و گفت:
من به هر سه تا تون افتخار ميكنم و شما رو از وجودم بيشتر دوست دارم.اما من فقط نگران اينده تون هستم.دلمميخواد دخترم اجتماعي باشه  ،با همه بِره با فرهنگ باشه.....با من و مادرش هرجا ميريم بياد.هيچ ميدوني سعيد به
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من چي گفت؟مي گفت:حتما دخترت از معاشرت با ما بدسش مياد كه در جمع ما افتابي نميشه ......ماهك تو كه چنين
حسي نداري؟
در دلم گفتم  :از شما نه عمو سعيد!ولي از پسرتون ،بله.....خيلي
مادرت خيلي نگرانته !برام تعريف كرد اون روز با ماهان چه رفتاري داشتي.اين براي دختري به با فرهنگي و عاقليتو  ،خيلي بده....نه غير قابل باوره!
اميدوارم كه ديگه تكرار نشه.......خوب مي دوني سعيد يكي از بهترين دوستاي منه و من تازه اونو پيدا كردم .پس
راضي نشو اونو بخاطر رفتاراي نامناسب تو ازمن و خونواده امم دلخور بشه.
سرم را ارام تكان دادم:
چشم!پدر از اتاق بيرون رفت و مرا با يك دنيا فكرو خيال تنها گذاشت.
سه روز بعد جواب كنكور را اعالم كردند .اسم من نيز بين قبول شدگان نوشته شده بود ،ان هم در رشته ي حقوق
شهر خودمان....اهواز.اين خوش شانسي بزرگي بود.خدا مي داند چه قدر خوشحال شدم.از ذوق بي محابا رقص اشك
بر گونه هايم موج انداخت!پدرو مادرم هر دو مرا سخت در اغوش گرفتند و تبريك گقتند.نسيم و نيما هم مرتب
دست مي زدند.يكي از شيرين ترين لحظات عمرم به وقوع پيوست.مادر رو به پدر گفت:
بايد به افتخار ماهك يه مهموني درست و حسابي بديم.از خوشحالي تمام بدنم يخ كرد،با صداي مرتعشي گفتم:
مامان تروخدا الزم نيس حاال انقدر بريز و بپاش كنيد.......من كه كاري نكردم تازه اول راهم ايشاهلل بمونه براي فارغالتحصيل شدنم.
ولي دخترم!........خواهش ميكنم بابا!اين طوري راحت ترم.خيلي خوب،هرطور كه راحتي.فقط من يه زمگ به مادر بزرگت و به پدربزرگت بزنم كه بيان اينجا،اونا هم خوشحالميشن.
با اتمام جمله ام به طرف اتاق خوابم رفتم و خودم را روي تخت انداختم و ان قدر گريستم و با خداي خود درد و دل
كردم كه چشمانم كامال قرمز شده بود.سجاده ام را پهن كردم بعد از وضو نماز به جا اوردم.نزديك ظهر پدر همراه
پدربزرگ و مادربزرگ امدند.هردوتايشان تا مرا ديدند ،مرا به اغوش گرفتند و تبريك گفتند.با امدن انها لحظه اي
خنده از لبانم دور نشد.
در ان مجلس همه گل مي گفتند و گل مي شنيدند.در همين موقع از خانواده ي اقاي شهابي حرف به ميان كشيده شد،
پدر بزرگ و مادربزرگ مشتاق ديدار انها شدند.دلشان خواست سعيد ،همان پسر نوجوان و بازيگوش كهع اكنون
مردي سالخورده و جا افتاده شده بود را ببينند.قرار بر اين شد كه انها را هم شام دعوت كنيم.در دل فقط حرص مي
خوردم!تصميم گرفتم مثل هميشه هنگام حضورشان به اتاقم پناه ببرم......ولي مادر با نصيحتي به موقع حالم را جا
اورد:
نبينم مثل دفعه هاي پيش بري تو اتاقت!به خدا اگه اين كار رو كني ديگه نه من نه تو!اين جشن فقط بخاطرهتوئه.....
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من احتياجي به مهماني ندارم.من از ماهان متنفرم و دوست ندارم ببينمش.رفتار سرد او حالم را منقلب مي كند!اما
حيف كه فريادم در گلو خفه ماند و فقط به چشم خفيفي از گلويم تراوش كرد.
به حمام رفتم و لباس اندامي ابي همراه با شالي به همان رنگ پوشيدم.چشمانم در اينه به رنگ ابي شده بود،به هيچ
ارايشي نياز نداشتم.همان سادگي زيباتر بود.از او براي خود ديوي ساخته بودم و خود را زره پوش در مقابلش اگرچه
دليلي براي اين خصومت نمي ديدم فقط مي دانستم او بيش از حد مغرور است.زياد مطمئن نبودم كه او مي ايد ،چون
ميدانستم مثل دفعات قبل بيمارستان را بهانه مي كند.به طبقه ي پايين رفتم،مادربزرگ تا مرا ديد شروع به تحسينم
نمود.نيما رو به پدر كرد و گفت:
بابا!تا اقاي شهابي اينا ميان ،من با ماشين برم خونه دوستم ،مي خوام جزوه بگيرم.باشه پسرم !برو من كه الزمش ندارم.....فقط دير نكنيا؟زشته.....چشم!داداش منم باهات بيام؟نيما همانطور كه سيبي را گاز مي زد با سر جواب مثبت داد و نسيم را با خود برد.وقتي مي خواستم اشغال هاي ميوهرا در سطل زباله خالي كنم ،زنگ در خانه به صدا در امد.پدر از دور اشاره كرد در را باز كنم.در را گشودم  ،عمو
سعيد و او را ديدم.
سالم عمو جون.سالم دختر گلم!حالت خوبه عمو؟ممنون به لطف شما! خيلي خوش اومديد.اقاي شهابي داخل شد و او نيز پشت سرش وارد شد.سالم سردي كردم.سرش را پايين بود ،ناگاه سرش را باال گرفت
و من نگاه سردش را ديدم.منتظر جواب نماندم،واقعا نمي دانم چه مرگم شده بود.وقتي به سالن پذيرايي رسيدند با
احترام و لحني صميمي و گرم احوالپرسي كردند.عمو سعيد در اغوش پدربزرگ جاي گرفت و سر بر شانه اش
گذاشته بود.بعد از احوالپرسي ها،هركس جاي خود قرار گرفت.
با اشاره ي مادر به اشپزخانه رفتم و در فنجانها چاي ريختم،وقتي ه جمع بازگشتم ،سينس چاي را جلو پدربزرگ و
مادربزرگ گرفتم و بعد عمو سعيد گرفتم.همين طور كه فنجانش را بر مي داشت  ،نگاهي عميق به چشمانم كرد و
گفت:
ان شاهلل چاي عروسيت!تا بناگوش قرمز شدم.زير لب تشكري كردم  .چاي را تعارفش كردم.مثل قبل با خونسردي چاي را برداشت،بدون
هيچ كالمي.از عصبانيت لرزه به اندامم افتاد.اگر به خاطر مامان و بابا و عمو سعيد نبود،مي دانستم!........
به زور ان جو را تحمل مي كردم.كنار مادر رفتم و نجوا گونه پرسيدم:
اجازه ميديد به اتاقم برم؟مادر چشم غره اي رفت كه حساب كار دستم امد.به اجبار روي مبل لم دادم.پدر سكوت را شكست.
-ماهان جان از كارته تو بيمارستان راضي اي؟امكاناتش خوبه.؟
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اي.....بد نيست،بيمارستان خوبيه.امكاناتش هم براي مريضا خوبه.فعال كه من مريضامو تو همون بيمارستان ويزيتميكنم،انشاهلل مطب خوبي پيدا كنم.
ميخواي اجاره كني يا بخري؟نيم نگاهي به پدرش افكند و همرا با تبسمي گفت:بابا كه اصرار داره تو ساختمان پزشكان يه واحد بخرم.بله!اين طوري خيلي بهتره...در اينجا صداي زنگ خانه در امد و پدر رو به من گفت:
دخترم بي زحمت در رو باز كن.در حين گفتن چشم نيم نگاهي به او انداختم و او نگاهي بي تفاوت كرد و سرش را پايين انداخت.نيما و نسيم
بودند،نيما وقتي وارد سالن شد ،سالم گرمي كرد و جواب دسته جمعي هم شنيد.ورو او با خنده و شيطنت همراه
بود.كنار ماهان نشست و دست در گردن او ،به شوخي و مزاح پرداخت.پدر و عمو سعيد و پدربزرگ از گذشته ها
حرف ميزدند.نيما و ماهان نيز با هم ،و مادر و مادربزرگ هم در مورد غذاها بحث مي كردند .من و نسيم ساكن در
جاي خود نشسته بوديم .و به ديگران نگاه ميكرديم.حوصله ام سر رفته بود دلم ميخواست در اتاق خودم بودم و
راحت روي تخت دراز كشيده بودم و مجبور نبودم اين جمع را تحمل كنم.
پدر رو به اقاي شهابي گفت:
چ-در اصل اين مهموني كوچيك به خاطر ماهك جانه.ايشون تو كنكور رشته ي حقوق اونم دانشگاه اهواز قبول شده.
مي خواشتم براش جشن مفصلي بگيرم اما خودش قبول نكرد.
عمو سعيد نگاه خريدارانه اي به من كرد و گفت:
ايشاهلل به سالمتي ! مبارك باشه.عامو اميدوارم روز به روز موفق تر باشي.ممنون عمو جون......من قبوليمو مديون زحمات پدر و مادرم هستم.مادر دستي به شانه ام زد و گفت:همت و پشتكار خودت هم بود عزيزم....ما كه كاري نكرديم.....اميدوارم براي جامعه ات مفيد باشي....به اتفاق مادر ميز شام را چيدم .من چهار شمع نقره اي در شمعدان هاي كريستال پايه بلند روي ميز گذاشتم و
بشقاب چنگال ها را به ترتيب چيدم و دسته گلي از گلهاي رز را روي ميز قرار دادم.ومادر به كمك اقدس خانوم
(اشپز)رفت.مرتب ديس هاي مختلف از غذاهاي متنوع ه دست من مي داد و من با وسواس كامل انها را روي ميز قرار
ميدادم.وقتي همه چيز رو به راه شد  ،به مادر اشاره كردم كه همگي براي صرف شام صدا بزند.
اقاي شهابي تا چشمش به ميز پر و پيمان افتاد  ،با شرمندگي رو به مادر كردو گفت:
مهتاب خانوم چرا اين قدر خودتون زحمت داديد؟!واقعا شرمنده مون كرديد.اختيار داريد.ما كه كاري نكرديم اميدوارم كه خوشتون بياد ....حاال بفرماييد بشينيد.....بفرماييد تروخدا.هنگام صرف شام از شانس بدم درست روبرويش قرار گرفتم.او خيلي خونسرد ارام مشغول صرف غذايش بود ،اما
من كامال اشتهايم را از دست داده بودم.قبل از اينكه كسي چيزي بپرسد از مادر تشكر كردم و از پشت ميز بلند شدم
و يكراست به اتاق خودم رفتم و خودم را روي مبل رها كردم.حال بدي داشتم.نمي دانم اين همه خونسردي از چه
بود كه اتش نفرت مرا لحظه به لحظه بيشتر مي كرد.تا به حال هيچ كس در برابر خودم انقدر مغرور نيافته بودم.
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تو از يه غريبه چه انتظاري داري؟توقع داري در برابرت سر تعظيم فرود بياره يا به دست و پات بيافته؟اصال برايتو چه فرقي ميكنه؟
اين وجدانم بود كه مرا محاكمه ميكرد .من به اين نتجه رسيدم كه در برابرش عمل متقابل داشته باشم ،يعني مثل
خودش ارام و خونسرد باشم.من به او احتياجي نداشتم كه رفتارش برايم اهميتي داشته باشد.او هركه هست براي
خودش است.
جان تازه اي گرفتم و براي اينكه به خودم ثابت كنم  ،با يك حركت سريع از جا برخاستم و به طبقه پايين رفتم......
تا پايان مهماني ،حتا يك بار هم نگاهش نكردم .گويي او اصال وجود نداشت و من خونسرد و ارام به مادرم كمك مي
كردم .انها اخر شب از ما خداحافظي كردند،در صورتي كه من خونسرد تر از انچه كه فكر مي كردم  ،بودم.
يك هفته اي بود كه من و مامان هوس امام زاده سيد عباس رو در ابادان كرده بوديم.اما هر موقع به پدر ميگفتيم ،
امروز و فردا مي كرد.
صداي زنگ تلفن مرا به خود اورد  ،خط طبقه ي باال از پايين جدا بود.گذاشتم چند تا زنگ بزند تا شايد نيما گوشي را
بردارد.ولي وقتي ديدم كسي گوشي را بر نمي دارد  ،به طرف گوشي كه در اتاقم بود رفتم و برداشتم.
بله بفرماييد؟الو؟؟چرا جواب نمي ديد؟بفرماييد؟اما باز هم سكوت ،حوصله ي اين يكي را نداشتم گوشي را سرجايش گذاشتم.چند وقتي بود كه يكي مرتب مزاحم
تلفني مي شد ،ولي هيچ وقت حرف نمي زد .صداي پدر از پايين مي امد كه طبق معمول شاد و شنگول بود  ،در اتاقم
را بستم و پايين رفتم.
سالم بابا....سالم دختر گلم ....چه طوري بابا؟خوبي؟ممنون به لطف شما!چي شده.خيلي خوشحال به نظر مي رسيد؟چرا كه نباشم امروز به من خبر دادند كه از اين به بعد ،چهار الي پنج روز در تهران كالس دارم.مي دوني اين يعنيچي؟يعني موفقيت كاري....
يعني از سال جديد تو اهواز كالس نداري؟نه عزيزم.....رتبه ام رفته باال.اين جوري خيلي بد شدةيعني ما دير به دير مي بينيمتون؟در عوض هر موقع مرخصي بگيرم  ،روزهاي زيادي كنارتونم.نگران نباش از حالتون غافل نميشم.شانه هايم را باال انداختم و گفتم:ايشاهلل هرجا كه هستيد سالم باشي.....ما جز سالمتي شما چيزي نمي خوايم.قربونتون برم....راحتي شما اسايش منه.راستي بابا!پس كي منو مي بري زيارت؟.من نذر كرده بودم اگه كنكور قبول بشم برم پابوس سيد عباس.-چشم عزيزم فردا كه تعطيله ...همين فردا ميريم خوبه؟
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تلفن كه زنگ زد و پدر گوشي را برداشت.بعد از كمي صحبت  ،گوشي را گذاشت و رو به مادر گفت:
مهتاب جان كاري با من نداري.سعيد زنگ زده برم خونشون شطرنج بازي كنيم.نه كاري ندارم....شام مياي.نه نمي دونم.شايد.پدر رفت و تا اخر شب نيامد.صبح زود از خواب بيدار شديم و پس از اماده شدن ،پدر اطالع داد كه اقاي شهابي و
پسرش هم ميايند.
مادر رو به پدر گفت:
نادر كاشكي پدرومادرت هم ميومدن.اونا هم خيلي وقته سيد عباس نرفتن.گناه دارن كاش مي رفتي دنبالشون.پدر موافقت كرد و به دنبال پدروبزرگ و مادربزرگ رفت.پس از ساعتي هر سه بازگشتند .همه به اتفاق هم از در
خانه بيرون امديم كه اقايان شهابي را در كنار نيما ديديم كه مشغول خوش و بش بودند.بعد شروع به احوالپرسي
كردند.با صداي گرم اقاي شهابي همه سوار اتومبيل پدر و ماهان شدند.من و مادربزرگ و اقاي شهابي در ماشين پدر ،
نيما و نسيم و پدربزرگ هم در ماشين ماهان.
تكان هاي ماليم اتومبيل،مرا به ورطه ي ارزوها سوق داد.خود را روبروي قاضي و در دادگاه ميدم كه از حق موكلم
دفاع ميكنم و باعث و شادي و پيروزي خودم مي شوم!
به خرمشهر كه رسيديم حواسم را معطوف خيابان ها كردم.چيزي به ابادان نمانده بود.رفت و امد مردم در امتداد
هم ،مرا بار ديگر به فكر وا داشت .اين همه سرعت عجله براي چه،مردم به دنبال چه هستند كه حتا افتاب سوزان هم
مانع از رفت و امدشان نمي شد ،پول چه معناي پيچيده اي دارد.هر چه قدر هم بدست بياوري باز هم در فكر جمع
اوري بيشتري هستي.........
توقفدر جلوي زيارتگاه مرا به خود اورد.از ماشين كه پياده شديم .دست فروش ها را مقابل زيارتگاه ديدم كه بازار پر
رونقي براي خودشان بوجود اورده بودند ،كه چشمان كودكان را به تماشاي خوراكي هاي رنگارنگ وا مي داشت .مي
دانم كه در دل ارزو داشتند انقدر پول داشتند كه هر كدام از اين خوراكي ها بخرند  ،اما باز هم واژه ي پول بود و
پول.
وقتي وارد زيارتگاه شدم  ،قلبم ماالمال از غم شد و بغض در گلويم گره خورد! صداي ناله و فريادهاي جانسوز مردم ،
بخصوص عرب ها كه با لهجه ي خود نوحه سرايي مي كردند ،تركي بر بغضم داد!قبر معطرش را كه ديدم  ،سيل
اشك نقش گونه ام شد.بوسيدم و بوييدم و ضجه زدم و خدا را به خاطر تمام نعمت هايش و مهرباني هايش شكر
گفتم.براي تمام مريض هايي كه روي تخت بيمارستان به اميد رهايي چشمانشان را به سقف دوخته اند دعا كردم.
براي عصر و ظهور پاكش  ،به درگاه رباني استدعا و در اخر شكر بود و شكر.
به حالت احترام  ،دست به سينه ارام ارام به عقب رفتم.قطرات اشك از گونه هايم مي لغزيدند.ناگهان موجي از
جمعيت مرا به جلو پرتاب كرد كه در اين هنگام دستي پرقدرت مرا در جاي خود نگه داشت.وقتي به عقب برگشتم
دو چشم خمار و زيبايش را ديدم كه باران  ،ويترين چشمانش را باراني كرده بود .تا متوجه نگاهم شد ،همچون
روحي ارام از كنارم دور شد و باز هم هيچ .به طرف مادر رفتم و به اتفاق هم  ،به جايگاهيي رفتيم كه در ان شمع
روشن ميكردند.پس از پايان زيارت همه از زيارتگاه بيرون امديم.احساس سبكي داشتم.پدربزرگ رو به پدر گفت:
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نادر من تو ماشين تو سوار ميشم ،از بس نيما شيطنت بازي دراورده ،سرم گيج رفت.بهتره ماهك با همسن و سااليخودش همراه بشه.
تا امدم اعتراض كنم ،پدر به شانه ام زد و گفت:
بدون هيچ حرفي برو سوارشو......و من باز هم علي رغم خواست خودم مجبور شدم بارديگر شوار ماشينش شوم.بوي تند ادكلنش فضاي اتومبيل را پر
كرده بود .دنده ر جا زد و پا را روي گاز گذاشت و ماشين را به حركت در اورد.موزيك غمگيني از ضبط بلند شد.مرا
به عالم خلسه برد.
كنار رستوران بزرگي توقف كرد و همراه نيماه پياده شد.پدر هم از راه رسيد ،به ساعتم نگاه كردم .ساعت از يك هم
گذشته بود.نيما با تلنگري به شيشه به من فهماند كه از ماشين پياده شوم.
ارام و سر به زير پياده شدم و همه به اتفاق هم به رستورن رفتيم.جاي دنجي كنار اكواريوم هاي بزرگ ماهي
نشستيم.نفس راحتي كشيدم.منوي غذا دست ماهان بود و خودش انتخاب كرد.طولي نكشيد كه به درخواست ماهان
سرتاسر ميز از غذاهاي مختلف مزين شد.بعد از نهار و صرف دسر همه از جا بلند شديم و براي تفريح به جزيره
مينو رفتيم.كه بسيار جالب و ديدني بود.او را مي ديدم كه اكثرا در خيالي ژرف غرق بود و هنگامي كه با ديگرا به
بحث مي نشست فقط تمايل به شنيدن داشت  ،و با دقت بيشتري مي شد فهميد كه در عالم ديگري سير مي كند.
اخر شب خسته و كوفته به خانه رسيديم و از انها جدا شديم.به اتاقم كه رسيدم  ،خودم را روي تخت رها كردم و
مروري به روزي كه سپري شده كردم و در اخر ،پوزخندي نثار تمام ان لحظات نمودم و برخاستم كه لباسم را عوض
كنم..........
فصل سوم
با رسيدن فصل فصل زيباي پاييز ،هيجان و تشويش قلب مرا فراگرفت.هيجان از ورود به دانشگاه و عرصه ي
دانشجويي ،و تشويش از عدم موفقيت در دانشگاه  ،كه اين هردو باعث بي اشتهايي من و نگراني مادرم شده
بود.چون رنگ سياه را دوست داشتم  ،لباس دانشگاهم را سرتاپا مشكي انتخاب كردم  ،تيپي ساده اما جذاب.
در شهر ما فصل پاييز بسيار زيباست!در اين فصل دماي هوا تا حدود قابل توجهي كاهش مي يابد و مردم راحت تر از
قبل از خانهايشان بيرون مي ايند.
كالس درس هاي اختصاصي به ما معرفي شد.جمعيت كالس حدودا سي و پنج نفر بود ،همه سرشار از نيروي جواني،
حدود شانزده نفر دختر و بقيه پسر بودند.از در كه وارد شدم همكالسي هايم با نگاه هاي كنجكاو از من استقبال
كردند.صندلي خالي كنار دختر خانمي همسن و سال خودم را انتخاب كردم:
اجازه هست؟خواهش ميكنم بفرماييد!ارام روي صندلي نشستم ،نگاه سطحي به سرتاسر كالس انداختم ،چشمم به يكي از دانشجوهاي پسر ثالبت ماند كه با
شيطنت خاصي نگاهم م كرد .لبخند نمكيني به لبان گوشتالودش نشست ،به خود امدم و سرم را پايين انداختم و خود
را با دسته ي كيفم مشغول كردم.
كناري ام سرش را به من نزديك كرد و گفت:
-مي بخشيد فضوليه مي تونم اسمتونو بپرسم؟
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تبسمي به لبم نشست نگاه دقيقي به چهره اش افكندم ،چهره اي كامال ساده پوستي نسبتا سبزه  ،ابرواني پرپشت و
چشماني نه چندان درشت و بيني متناسب و لبهايي باريك.
ماهك سينايي هستم..........منم ليال مهدوي و از اشناييت خوشبختم.....همينطور..... شما اهل همين جاييد؟اره!شما چطور؟من شيرازي ام ،خونواده ام شيراز زندگي ميكنن فقط اينجا يه عمه دارم كه سه تا پسر بزرگتر از من داره ،خيلياصرار دارن كه برم باهاشون زندگي كنم *،اما خودم قبول نمي كنم ،خوابگاه براي من بهتره منم راحتترم.
دلت براي خانواده ات تنگ نميشه؟چرا خيلي ولي چاره چيه؟بايد تحمل كرد.سرم را به عالمت درستي حرفش تكان دادم:
اميدوارم بتوني موفق باشي و غم غربت اذيتت نكنه و منو مثل خواهر خودت بدوني.ممنون اميدوارم لياقت دوستي تو رو داشته باشم.به اين ترتيب پيوند من و ليال روز به روز عميق تر شد.تمام ساعات دانشگاه كنار هم بوديم.پدر ليال كارمند شركت
نفت و مادرش  ،فرهنگي بود.زندگي نسباتا ساده و ارامي داشتن.ليال به غير از خودش دو خواهر و يك برادر
داشت.ليال دختر بسيار خونگرم و مهرباني ست كه در خانواده يي با فرهنگ بزرگ شده.دلسوز ،داراي قلبي پاك و بي
ريا كه نسبت به همه چيز و همه كس خوش بين و فكرش جز در حيطه دانشگاه جاي ديگري پرواز نمي كند.از اينكه
همچين دوست با شعوري انتخاب كرده بودم  ،به خودم مي باليدم.
او به منزل ما مي امد  ،همه با هم عقيده بودند كه  ،او بي نظيرترين دختذي ست كه ديده اند.روزها از پي مي گذشت
و من بيش از پيش غرق درسهايم بودم.روز به روز عالقه ام به درس و دانشگاه بيشتر مي شد.هيچ كاري جز دانشگاه
رفتن و درس نداشتم.جمعه بود و روز تعطيل  ،بعد از مروري از درس هايم از اتاق بيرون امدم و خسته به بدنم كش
و قوسي دادم و از پله ها با خستگي مفرط پايين رفتم .هواي ابان ماه بسيار دلچسب بود  ،مادر در حال گردگيري بود.
سالم ماماني.سالم عزيزم خسته نباشي.مرسي ممنون.به طرف دستشويي رفتم و مشتي از اب به صورتم پاشيدم.از دستشويي كه بيرون امدم مادر طبق معمول با ليوان اب
پرتغال جلوم ظاهر شد.
بيا دخترم اين نوشيدني رو بخور برات خوبه.چرا زحمت كشيديد خودم مي اوردم.كاري نكردم درس هاتو خوندي؟اره!اگه بشه يه دور قبل خواب مرور مي كنم.-خودتو زياد خسته نكن! يه كمي هم به فكر استراحت باش.
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ليوان اب پرتغال را سر كشدم و ليوان را روي ميز گذاشتم و سپس  ،سرم را به پشتي مبل تكيه دادم و چشم هايم را
بستم.همين طور كه چشم هايم بسته بود  ،با صداي بلند تري پرسيدم:
مثل اينكه امشب از شام خبري نيس ؟بوي غذات نمياد مامان.وقتي چشم هايم را باز كردم ،مادر با خنده براندازم مي كرد.
نترس شكمو بدون شام نمي زارمت ،مگه خبر نداري امشب دعوتيم.دعوت ؟ نه كجا؟ديروز خواهر اقاي شهابي با بچه هاش از لندن به ايران اومدن ،صبحي اقاي شهابي اومد درخونه و شخصا مارو براياشنايي بيشتر و صرف شام دعوت كرد.
اصال حوصله مهماني رفتن را نداشتم  ,اما نمي توانستم از رفتن امتناع كنم چون هربهانه اي مي اوردم و اين بار به
درستي مي دانستم كه مادر عذرم را قبول نخواهد كرد.مادر دستم را گرفت و به اتاقم برد تا در انتخاب لباس كمكم
كند.لباس ماكسي بلند و اندامي به رنگ ياسي كه با الماس هاي ريز و با شكوهي مزين شده بود و ان را روز تولدم به
من هديه داده بود,انتخاب نمودم.موهايم را مثل هعميشه از وسط فرق باز كردم و زير روسري جمع كردم و كمي
ارايش نمودم.همه اماده بوديم.
چيه نيما؟؟؟خيلي خودتو تحويل گرفتي!به خودت رسيدي؟اره نه اينكه تو اصال به خودت نرسيدي؟من هميشه همين طور مرتب و منظمم.اره تو بميري!.مادر رو به ما گفت:
خب ديگه بهتره راه بيفتيم.پدرو مادر از جلو  ,و من و نيما و نسيم به دنبالشان حركت كرديم.وقتي پدر زنگ خانه ي روبرويي را زد  ,بي دليل
دست پاچه شدم.نفس عميقي كشيدم و خودم را به بي خيالي زدم.
كيه؟مزاحم هاي هميشگي.بفرماييد!بفرماييد....خيلي خوش اومديددر با حركت خشكي باز شد و ما يكي پس از ديگري وارد شديم .اين دومين باري بود كه به منزلشان مي رفتم.بهتر
مي توانستم به اطرافم دقت كنم.خانه ي زيبا و لوكسي بود ,دو سالن پذيرايي مجزا كه با مبلمان سلطنتي گرانقيمت
تزيين شده بود و اجناس لوكسي با پرده هاي اطلسي خودنمايي مي كردند.اقاي شهابي به اتفاق پسرش براي خوش
امد گويي به استقبالمان امدند,وقتي اقاي شهابي من را ديد,گفت:
بَه بَه ماهك خانوم....مشرف فرموديد!خيلي خوش امديد عمو جون.....ممنون.ما هيچ وقت بي زحمت نمي زاريمتون ,كم سعادت بودم كه در جمعتون حضور نداشتم.خواهش ميكنم دخترم,اينجا رو منزل خودت بدون.-خيلي ممنون.
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وقتي وارد سالن پذيرايي شديم,زن ميانسالي به همراه پيرزني مو سپيد  ,اما شيك پوش و تميز حضور داشتند كه
توسط اقاي شهابي به ما معرفي شدند.
ايشون اقاي نجفي  ,شوهر خوارم و خواهرم_كه اشاره به همان پيرزن بود_ و اين يكي خواهرزاده ام نگين و پسرش
اميره.
ما به ترتيب به انها معرفي شديم.مراسم معارفه به پايان رسيد و من كنار نيما روي مبل نشستم.يك بار ديگر زير
چشمي نگاهي به مهممانهاي اقاي شهابي انداختم ,ادم هاي متمولي به نظر مي رسيدند.نگين با انكه سن و سالي از او
گذشته بود ,چهره ي جذاب و دوست داشتني داشت و برق جواهراتش خيره كننده بود .در لباس زيباي
سفيدش,زيباتر جلوه ميداد.
عمو سعيد با تبسمي رو به همه گفت:
همگي واقعا خوش امديد!واقعا كه سرافرازمون كرديد.پدر جواب داد:قربونت برم ما كه هميشه مزاحميم.ترو خدا نادر اين حرفا رو نزن ,ناراحت ميشم.دقايقي سكوت برقرار شد و اقاي شهابي از نگين پرسيد:
دايي جون پس نسترن كجاست؟پيداش نيس؟صداي گام هاي محكمي از پله هاي تاالر شنيده مي شد.بعد از دقايقي دختري جوان با ارايشي كامال غليظ و لباس
لختي و تنگ  ,با طنازي پايين امد و با ادامسي كه در دهان مي چرخاند,سالم پرعشوه اي كرد و نگاهي با ناز به من
انداخت.اقاي شهابي شروع به معرفي مان نمود و در اخر اضافه كرد:
ايشون هم يكي از خواهرزاده هاي منه,نسترن جان.با افاده لبهايش را جمع كرد و گفت:
از اشنايي با شما خرسندم.و جواب دسته جمعي شنيد:
ما هم همينطور.دامنش انقدر تنگ بود كه تمام امدامش بيرون زده بود  ,پشت كمرش به اندازه ي يك دايره *** بود و موهايش را
به طرز عجيبي درست كرده بود.علي رغم افراط در ارايش چندان زيبا به نظر نمي رسيد.چهره يي معمولي داشت.
طرز ادامس جويدنش دور از شخصيت يكي خانم محترم بود.
ماهان در لباس سرتاپا استخواني ,جذاب تر به نظر مي رسيد.اما ان سردي رفتارش در چهره اش كامال هويدا بود.با
سيني چاي از همه پذيرايي كرد و بعد  ,خود روي مبل نشست.نسترن كنار او جا گرفت و بِر و بِر به من نگاه مي كرد.
اين كارش باعث دست اچگي من شده بود طوري كه حتي نفس كشيدن برايم سخت شده بود از ان جمع جدا شدم و
از ساختمان بيرون رفتم.انجا حياط نبود  ,يك باغ بسيار بزرگ و زيبا بود كه در ان درخت هاي تنومند و بلندي به
زيبايي و مرتب كنار هم صف كشيده بودند.استخر بسيار بزگي كه در گوشه ي باغ قرار داشت ,توجه مرا به خود
جلب كرد.هواي دلچسب پاييزي را استشمام كردم و در دل گفتم:
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عجب هواي لطيفي!حيف نيس اينجا نيام و استفاده ببرم و مجبور باشم تو اون مجلس رسمي  ,لوس بازيه اون دختره
ي ......استغفرهلل
روي صندلي نشستم و در حالي كه دست زير چانه ام برده بودم ,به بهشت روبرويم خيره شدم .ناگاه تمام المپ هاي
اطراف باغ روشن شد.وقتي به پشت سرم نگريستم  ,او را ديدم كه دست به سينه به تماشاي من ايستاده .قبل از انكه
بتوانم تشكر كنم  ,همچون شبحي دور شد و داخل ساختمان رفت ,نمي دانم چه قدر طول كشيد كه من به ان مناظر
خيره بودم  ,اما در خيال خود در حال پرواز وقتي به خود امدم  ,ان دختر لوس را ديدم:
ببخشيد؟بدون اينكه كوچكترين نگاهي به من بكند::
مي تونيد براي شام تشريف ببريد؟و من سرخورده از سردي او.....
ميز شام مملو از غذاهاي متنوع بود ,از شنيسل مرغ گرفته تا استيك گوشت.....من كه كامال اشتهايم را از دست داده
بودم  ,مقداري ساالد كشيدم و مشغول شدم.
اِه.....اِه.....عامو جون تو چرا چيزي نكشيدي؟ممنون من زياد اشتها ندارم.مگه ميشه يه جوون اين قدر غرا بخوره؟نيما جان بشقاب خواهرتو بده به من!نيما بشقابم را برداشت و به دست عمو داد.هر چه التماس كردم افاقه نداشت.بشقابم پر از انواع و اقسام غذاها شده
بود ,مانده بودم كه چطور اين همه غذا را بخورم.نسترن به همراه پارچ دوغ امد و صندلي خالي ماهان اشغال
كرد.وقتي اقاي شهابي پرسيد از او:تو چي ميخوري؟
برگشت و به من نگاه كرد و در جواب گفت:
من با ماهان جون ميخورم.معذرت ميخوام نسترن!من عادت ندارم با كسي شريكي بخورم.جوابِ ماهان پوزخندي به لب همه اورد.دلم خنك شد.دختره ي افاده اي,خوب تو ذوفش خورد.با حالتي كه معلوم
بود به سختي خودش را كنترل مي كند  ,به اقاي شهابي گفت:لطفا فقط شنيسل.
چون اشتها نداشتم  ,غذايم را نيمه رها كردم و در پاسخ به اصرار اقاي شهابي فقط تشكر كردم.بعد از صرف شام و
جمع شدن ميز ,مردها در گوشه ايي به شطرنج بازي پرداختند.و خانوم ها نيز مشغول صحبت شدند.مادر خوب با
خواهر اقاي شهابي انس گرفته بود و در حال بحث و تبادل نظر با او بود .من كه حرفي براي گفتن نداشتم,خودم را
با در و ديوار انجا مشغول كردم .در حالي كه به ديوار نگاه مي كردم ,چشمم به دو قاب عكس بزرگ افتاد  ,وقتي
دقت كردم  ,ماهان را در قاب فلزي قرمز ديدم كه چشمانش.....
در كنار ان قاب عكس ,نوزادي زيبا و بسيار تپل كه در دستش دست بند طاليي بود و با لبخندي بر لب  ,دو دندان
جلويي اش ديده مي شد ,قرار داشت كه با كمي دقت مي شد فهميد متعلق به خود اوست.در همين هنگام دستي به
شانه ام خورد سرم را به عقب چرخاندم.نگين بود.
اجازه هست؟-خواهش ميكنم بفرماييد.
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ارام روي مبل نشست و همين طور كه با شيطنت نگاهم كرد  ,گفت:
شما هميشه انقدر ساكتيد؟لبخندي تحويلش دادم:
خب وقتي حرفي براي گفتن نداشته باشم ترجيح ميدم از گفته هاي ديگران استفاده كنم.خوبه....اينم براي خودش حرفيه.در اين هنگام سكوت كرد و پس از لختي دوباره پرسيد:
مي تونم يه سوال خصوصي ازتون بپرسم؟البته فضوليه!با خنده گفتم:
خواهش ميكنم.....شما دوتا بپرسيد ,مسئله اي نيس.رنگ چشماتون همين جوريه؟يعني تا اين قدر روشنه يا لنز گذاشتيد؟از سوالش بي نهايت خنده ام گرفته بود .اما به هر بدبختي خودم را نگه داشتم و جواب دادم:
چه طور مگه؟چيزي شده؟نه!نه ماهك!قرار شد شما جواب بديد ,باور كنيد سوالم از روي كنجكاويه نه چيزه ديگه.براي ارضاي كنجكاوي شما ,بايد بگم طبيعيه و خدادادي.واي خداي من ,چقدر زيبا  ,چشاتون خيلي خوشگله!راستش اول كه ديدمتون خيلي تعجب كردم ,چون تا به حالچشاي خاكستري روشن نديده بودم.پيش خودم گفتم حتما لنز گذاشتيد  ,تا اينكه طاقت نياوردم و اومدم ازتون
پرسيدم.باور كنيد خيلي زيبا و جذابيد!تا حاال من دختري به جذابيت شما نديده بودم.
صورتم از شنيدن اينهمه تعريف سرخ شده بود ,با شرمندگي گفتم:
از شما به بخاطر لطفتون ممنونم واهلل من خودمو اليق اين همه نمي بينم!ماشاهلل خودتون هم چيزي از زيبايي كمنداريد!
مرسي!ولي باور كنيد من هرچي گفتم ,غلو نبود و حقيقت بود.خب ماهك جان درس هم ميخوني؟با اجازتون سال اول رشته حقوقم.اميدوارم موفق باشي!راستش من تا ديپلم بيشتر نخوندم و تا يه خواستگار پولدار برام اومد ,مامان و بابا منو شوهرمدادن.البته شوهرم ادم بدي نيس  ,يازده سال اختالف سني داريم.من سي و پنج سالمه و همين يه پسر رو دارم.حاال
هم به خاطر دايي و چند تا كار ديگه ,به اتفاق مامان و بابا به ايران اومديم.اونم بعد از چهار ده سال دوري از
وطن.البته من تو تهران به دنيا اومدم ,واقعا ايران خيلي عوض شده من قبل از ازدواجم به اهواز اومده بودم  ,اون
موقع ها مثل االن اباد نبود.
االن ما همگي تو لندن زندگي ميكنيم .البتهخ اون يكي خاله ام تو ساوتهتون زندگي ميكنه.هرچي به دايي گفتيم بياد
اونجا و كنار ما زندگي كنه ,قبول نكرد و گفت:من طاقت ديار غربتو ندارم و ترجيح ميدم تو كشور خودم زندگي كنم.
شوهرتون انگليسه يا اومده ايران؟نه همونجاس.اخه يه شركت تبليغاتي داره و سرش با همون گرمه ,اينه كه با ما نيومده.ساعت نزديك يك بامداد بود.با خداحافظي طوالني ,منزل اقاي شهابي را ترك كرديم.وقتي چشم هايم را بستم
نفهميدم كي خوابم برد.
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تصميم گرفتم با يك برنامه ريزي دقيق و حساب شده به مطالعه درس هايم بپردازم و زماني را براي استراحتم
بگذارم .روزها يكنواخت از پي هم مي گذشت  ,زمستان سردو خشك از راه رسيد.قطره هاي باران  ,شوينده ي خوبي
براي سرشت انسان ها بود.وقتي زير باران قدم مي زدم ,حس مي كردم غبار غم و اندوه از وجودم پربسته و از
وجودم زدوده شده كم كم عمر زمستان هم كوتاه شد و جايش را به بهار سرسبز و زيبا داد.
چون استان خوزستان جلگه ايست  ,اكثر جاها بسيار سرسبز و زيبا شده بود.عطر گل ه و زنده شدن زمين ,حال و
هواي خاصي داشت ,اين بار هم طبق معمول هر سال براي گذراندن تعطيالت به شمال سفر كرديم و در وياليي كه
پدر چند سال پيش خريده بود ساكن شديم .اب و هواي معتدل و سرسبزي اطرافم  ,مرا به عالم خيال مي برد و
ديدن دريا و باران هاي بهاري  ,وجود تشنه ام را سيراب مي كرد .ويالي ما در نمك ابرود بود و من ميدانستم كه قبل
از عيد ,اقاي شهابي در مجتمعي كه ويالي ما در ان قرار داشت  ,وياليي خريده بود كه نزديك ما باشد ,اما نمي
دانستم كداميك از انهاست .دو روزي مي شد كه به شمال امده بوديم و جز كنار دريا ,هنوز جاي گردشي ديگري
نرفته بوديم.صبح زود از خواب بيدار شدم ,احساس كِرِخي و بي وزني مي كردم.پرتوهاي نور كه به چشمانم خورد,
پلك هايم را به رقص در اورد ,از روي تخت بلند شدم و به طرف پنجره رفتم ,پرده را كشيدم و پنجره را باز كردم.
نسيم صبح گاهي با وزشي از سوي دريا وجودم را لرزاند.
عجب هواي خوبيه!!نفس عميقي كشيدم .روبرويم ساحل بود و خورشيد از انتها در حال طلوع بود.منظره ي خاق العاده اي بود!فكري
چون باد ,خيالم را درنورديد.
از داخل كمد دوربين فيلمبرداري ام را برداشتم و از اتاق بيرون  ,مادر در حال خواندن قران بود.
سالم مامان!صبحتون بخير.سالم عزيزم ,چيه؟چه طور شده اول صبحي از خواب بيدار شدي؟حيف نيس تو اين هواي خوب بخوابم؟!با اجازتون مي رم تا از دريا و طلوع افتاب فيلم بگيرم.مادر با سر حرفم را تاييد كرد .كليد شاسي را فشار دادم و از ان منظره ي خدادادي و بهشتِ زمين فيلم گرفتم .ان
قدر صحنه جذاب بود كه به واقع  ,وجود قدرتمندش را احساس كردم.
نيما و نسيم هم از خواب بيدار شده بودند.پدر با لباس ورزشي و سوتي به گردن  ,از پله ها پايين امد.
زود باشيد بچه ها!گرمكن هاتونو بپوشيد كه بايد بريم نرمش كنيم.نيما گفت:
بابا تروخدا اول صبحي دست از سرمون بردار.يعني چي؟بلند شو!.بلند شو تنبلي نكن! بايد از اين هواي پاك استفاده كنيد!ماهك بابا تو و نسيم هم بلندشيد!مامانتو عذرش موجهه.
با اصرار بيشتر پدر  ,بعد از پوشيدن لباس ورزشي از ويال خارج شديم و لب دريا با سوت پدر به ورزش و نرمش
پرداختيم.
خيلي خب,تا سه مي شمرم  ,وقتي سوت زدم ,از اينجا تا اون تكه سنگ بزرگ مي دويد.-بابا ترو خدا من حالِ دويدن ندارم.
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اي تنبل براي اينكه هيچ وقت اين زحمتو به خودتون نداديد.حاال هرچي گفتم ,بدون غر زدن بايد اجرا بشه.نيما و نسيم در يك صف ايستاده بودند,نيما با بدجنسي گفت:
بابا ولش كن!اين طفلك ناي نرمش كردنو نداشت ,چه برسه به دويدن.بعد با نسيم زدند زير خنده.حرصم گرفته بود! چشم غره اي به طرفشان رفتم و محكم در برابر انها ايستادم و اكماده
ي حركت شدم.با سوت پدر ,به همراه نيما و نسيم دويدم ,نزديكه تكه سنگ بود كه نفهميدم چطور پايم گير كرد و
سرم محكم به تكه سنگ خورد.فقط براي يك لحظه يي شياري خون روي صورتم احساس كردم.دستي قوي سرم را
در دست گرفت  ,وقتي چشمان بي رمقم را باز كردم ,در ان سوتر يكباره ماهان را ديدم كه با چشماني هراسان
نگريست.ديگرهيچ نفهميدم و بي هوش شدم.زماني كه به هوش امدم.

فصل پنجم
زماني كه بهوش امدم ,خود را روي تخت بيمارستان ديدم.اول موقعيت خودم را تشخيص ندادم  ,اما با كمي فشار به
مغزم به ياد اوردم كه چه بر سرم امده بود.قطرات سِرم ارام ارام در شلنگ پالستيكي سر ميخورد و وارد بدنم مي شد
 ,در اتاق هيچكس حضور نداشت و من تنها بودم  ,سرم به شدت درد مي كرد اين هنگام  ,در گشوده شد و قلبم از
ديدنش فروريخت!
چهره اش خيلي ارام به نظر مي رسيد.
سالم خانوم سينايي!حالتون چه طوره؟اولين بار بود كه مرا مستقيم خطاب مي كرد .با لحن سردي گفتم:
ممنون!خوبم!نگاهي عميق به چشمانم انداخت و زود ديده بر گرفت.به طرف پنجره رفت و پشت به من كرد.
شما بايد بيشتر مواظب خودتون باشيد!پدرتون گفت بدويد ,اما نه به اين سرعت.من داشتم شما رو نگاه مي كردم,همون نزديكي هاي خودتون بودم.
لحنش ان قدر صميمي بود كه براي لحظه اي ,كدورت بين مان را از ياد بردم.بايد از او بابت كمكش تشكر مي كردم.
من....من بابت.....دستش را بال برد و مرا به سكوت دعوت كرد.وقتي برگشت  ,صورتش كامال جدي بود .كنارم امد و سِرمم را تنظيم
كرد و بدون هيچ گفتاري از اتاق بيرون رفت.
حس عجيبي داشتم! واقعا خودم هم نمي توانستم دركش كنم.
در باز شد و پدر و مادر و نيما هراسان ,وارد شدند! مادر ضربه اي به گونه اش زد و در اين لحظه قطره اشكي بر گونه
اش غلطيد.
خدا الهي منو مرگ بده!ببين چي سر بچم اومده.اشك در چشمان پدر حلقه بست و با شرمساري گفت:
همش تقصير من بود!من ماهكو مجبور كردم.براي دلداري انها ,با انكه سرم گيج مي رفت ,گفتم:
-اين قدر خودتونو ناراحت نكنيد!من كه طوريم نشده.
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نيما چهره ي به غم نشسته اش را به صورتم نزديك كردو گفت:
خدا رو شكر كه به خير گذشت!ماهك من ! من به خدا خيلي دوستت دارم.....ديگر اشك هاش مجالي نداد!دوان دوان از اتاق بيرون رفت.
من هم بغضي سخت گلويم را مي فشرد .ادم ها تا سالمند  ,قدر هم را نمي دانند ,ولي همين كه خداي نكرده اتفاقي
مي افتد.....
در دلم از خدا خواستم كه سالمتي را به تمام دنيا ارزاني بدراد! خدايا!بيماراني كه ان قدر روي تخت بيمارستان
خوابيدند كه دچار زخم بستر شدند شفا بده!خدايا!به بزرگي و كرامتت قسم!كمكشان كن.....
قطرات بي قرار اشك ,بر روي گونه ام پيدا كردند و پدرو مادر اندوهگين از اشك هاي من.
ماهان همراه پرستاري كه برگه هاي متعددي در دستش بود ,وارد اتاق شدند.با حالتي عادي پرسيد:
االن هيچ دردي رو تو بدنتون احساس نمي كنيد؟به شقيقه ام اشاره كردم و گفتم:
اينجاي سرم خيلي سنگينه و درد مي كنه.شما بايد استراحت كنيد!از سرتون عكس گرفتيم ,به غير از شكافي كه نزديك شقيقه تون هست ,چيزي نشوننميده.در صد ضربه ي مغزي خيلي كمه ,اما به هر حال محض احتياط ,امروز بايد تو اورژانس بمونيد.
اما.....سرش را پايين انداخته بود  ,باال گرفت و به چشمانم زل زد و حرفم را بريد.
اما نداره ,من صالحتونو مي خوام!فقط نگاهش كردم  ,چون حرفي براي گفتن نداشتم.چشم هايم را بستم تا چشم هايش را نبينم.گويي تمام كينه و
كدورت ها همه از بين رفته بود و جايش را با.....
او رفته بود ,اما بوي خوش ادكلنش فضاي اتاق را عطراگين كرده بود.
بدنم ضعف مي رفت  ,چشمان بي رمقم به روي هم افتاد و باز هم هيچ نفهميدم.هواي تاريك شده بود كه از خواب
بيدار شدم.پدرم نبود ,مادر با چشماني نگران پرسيد:
حالت خوبه؟به زور لبخندي زدم.
اي بد نيستم.....بابا كجاست؟من بهش گفتم بره استراحت كنه,سردرد گرفته بود.خوب كرديد گفتيد بره  ,تازه خودتونم بايد مي رفتيد.من كه بچه نيستم.اين حرفو نزن مادر!من بدون تو هيچ جا نميرم.قربونتون برم مادر!تو بهترين مامان دنيايي.دستم را بوسيد و اشك ريخت!
خدا رو خير بده به ماهان جان! از همون اول تموم كارا رو خودش كرده  .هر چي ام بهش گفتيم بره نهار بخوره,نرفت و بي ميلي رو بهانه كرد.ايشاهلل از خجالتش در بيايم!انگار يكي از دوستاي تهرانش پزشكه كشيكه ,به همين
خاطر ترو به اون سپرده.
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همونطور كه ماهان مي گفت ,براي اينكه بيشتر مواظت باشن ,بايد بموني.خودت كه ميدوني ضربه ي محكميخوردي مامان.شوخي كه نيس!
در اين هنگام ,تقه اي به در خورد و او به اتفاق دكتري وارد شدند .مادر به هردو انها سالم كرد.دكتر باالي سر من
امد.
سالم خسته نباشيد.سالم عزيزم حالت چطوره؟ممنون فقط سرم گيج ميره.ايرادي نيس ,اينم به خاطر بنيه ي ضعيفته.ماهان عكس مرا به دكتر اقبالي داد و گفت:
نظرت در موردش چيه؟دكتر عكس را بادقت برانداز كرد و بعد از مدتي سكوت گفت:
خدارو شكر!مساله اي نيس.من كه مشكلي نمي بينم ,از نظر من ميتونيد مريضتونو به خونه ببريد ,البته اگر خودتصالح ميدوني.
سهيل به نظرم اگه خانوم امشب اينجا بمونن,بهتره.حداقل حسنش اينه كه تنبيه ميشن خيال دويدن از سرشون ميپره و خيالمون هم راحته.
دكتر با خنده گفت:
هرطور ميلته ماهان!من رو حرف تو حرف نمي زنم.هر دو با هم دست دادند و دكتر اقبالي از اتاق بيرون رفت.
ماهان رو به مادر گفت:
شما خيلي خسته شديد,نمي خوايد استراحت كنيد؟طوري نيس ,من بيشتر نگران شما هستم!...خواهش مي كنم!ديگه از اين حرف نزنيد!واقعا ناراحت ميشم .شما تشريف ببريد خونه من پيش ماهك خانوم ميمانم و مواظبشون هستم.
اولين بار بود كه اسمم را بر زبان مي اورد.
تو رو خدا ماهان جون!منو بيشتر از اين شرمنده خودتون نكنيد!باز كه شما تعارف كرديد!وظيفمه من كه كاري نكردم.شما بريد استراحت كنيد فردا صبح اينجا باشيد,تا خانومومرخص كنيم.
اما اخه؟!خواهش ميكنم.در همين موقع ,ضربه اي به در خورد و اقاي شهابي وارد شد.چهره اش كامال نگران بود!با ناراحتي احوالم را پرسيد و
بعد از خوش و بشي بين ما ,ماهان رو به پدرش كرد و گفت:
-بابا!لطفا خانوم سينايي رو برسون ويالشون.از صبح اينجان,خسته شدن
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با اصرار و پافشاري او ,بعد از خداحافظي با من ,به اتفاق عمو سعيد رفتند.او هم بيرون رفت و بعد از نيم ساعتي
برگشت.
حوصله ام كامال سر رفته بود.تك ضربه اي به در زد.
بفرماييد!ببخشيد!ارام جلو امد و روي صندلي نشست.اين دل صاحب مرده ,چرا اين قدر به تپش افتاده بود؟!اولين بار بود كه با پسر
جواني تنها در يك اتاق بودم.دست هايم مي لرزيد.اين از چشمان تيز بينش دور نماند ,با تبسمي ناباورانه رو به من
كرد و گفت:
شما سردتونه؟نه....چ...چطور مگه؟هيچي ديدم دستاتون مي لرزه ,گفتم شايد سردتون باشه.شيطنت از نگاهش مي باريدمي دانم از اينكه مرا دستپاچه كرده بود ,لذت مي برد .خنديد ,من هم خنديدم.واقعا
خنده هايش قشنگ بود.
ما ديشب رسيديم.صبح زود طبق عادتم براي نرمش كنار ساحل رفتم.وقتي برگشتم,شما رو با پدر و برادراتونديدم.راستشو بخوايد ,نرمش خانوادگي تون برام جالب بود!ايستادم و شما رو نگاه كردم  ,تا اينكه همتون دويديد و
اون صحنه اتفاق افتاد.واقعا متاسفم.
ازتون ممنونم  ,من نميدونم.....يه بار گفتم كاري نكردم!من كه اصال اهل تعارف نيستم!.نگاهش ان قدر قشنگ بود كه من جرات نمي كردم به چشمانش نگاه كنم.پس چه شد انهمه نفرت از
ديدنش؟!صحبت كردنش و رفقتار سردش؟من به يكباره تغيير كردم.
كناره پنجره ايستاده بود و به بيرون نگاه مي كرد.زير چشمي شبحش را ديدم.از سوالش جا خوردم.
شما از رشتتون راضي ايد؟من!...من....بله خيلي وقت بود به اين رشته عالقمند بودم و همه ارزوهام به اين رشته ختم مي شد و باالخره تو اين
رشته قبول شدم.از خوشحالي نمي دونستم چيكار كنم.
اره اون شب با يه نگاه مي شد خوب فهميد تو دل شما چي ميگذره.من هم اول به شغلم خيلي عالقمند بودم ,اما بهمرور زمان عالقمو از دست دادم.ديدن درد و غم مردم ,هيچ لذتي نمي تونه داشته باشه!خدا ميدونه من همشيشه تو
زندگيم به ياد اين مردم زحر كشيدم.
چه قدر راحت حرف ميزد.مثل اينكه سالهاست مرا مي شناسد.
برگشت و به طرف تختم امد و همين طور به چشمانم زل زده بود  ,پرسيد:
اگه دردي داري بگو تا يه مسكن بزنم؟البته فكر مي كنم به خاطر ضعف جسمي تون ,تا صبح سِرُم بهتون وصل باشه.
اولين باري بود كه توانستم با جسارت به چشمانش نگاه كنم ,سَرم مثل كوه شده بود .به ارامي گفتم:
-لطف مي كنيد.
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لبخندي كه به رويم زد  ,تا قعر جانم فرو رفت!با عذر خواهي كوتاهي از اتاق خارج شد و بعد از دقايقي
برگشت.همين طور كه نگاهم ميكرد با شوخي گفت:
ارامش شما دست منه!لبخندي زدم.او به طرفم امد و ارامبخش را از طريق برانور وارد رگ هايم كرد.احساس نمودم گرماي عجيبي تمام
وجودم را در برگرفت و خواب چشمانم مشتاقم را سنگين كرد.
شما بهتره استراحت كنيد! اگه كمكي احتياج داشتشد ,الزمه كليد باالي سرتون نون فشار بديد.من همين اطرافم.تشكر تنها كالمي بود كه از زبانم بيرون امد.
شب بخير.رفت و در راپشت سرش بست.خوابم برد ,تا صبح هربار مي امد متوجه مي شدم.چند مرتبه يي به من سر زد و سِرُمم
را تنظيم مي كرد .سنگيني نگاهش را احساس مي كردم ولي خودم را به خواب زده بودم.
صبح زود پدر و مادر و نيما به بيمارستان امدند و احوالم را جويا شدند.همان موقع ماهان از راه رسيد.چشمانش تا
حدودي قرمز شده بود و در جواب مادر كه اظهار شرمندگي مي كرد گفت:
من به اين بي خوابي ها عادت دارم ,شما نگران من نباشيد.پدرو نيما هم تاجايي كه مي توانستند از او تشكر نمودند.به اتفاق او از بيمارستان بيرون امديدم و قبل از اينكه به ويال
برسيم  ,او تشكر كرد و پياده شد.
اميدوارم حالتون هر چه زودتر خوب بشه!لطفا دست به پانسمانتون نزنيد!فردا خودم براي تعويض خدمت ميرسم.اميدوارم اخري باري باشه كه شما رو بيمار مي بينم.
چه قدر پر عطوفت و مهربان!پس چه طور تا به االن مهرش را احساس نكرده بودم؟
از همگي خداحافظي كرد و به طرف وياليشان رفت.
مادر تا انجا كه در توانش بود  ,وسايل ارامش مرا مهيا كرد.سوپ داغي براي نهار نمود.نسيم كنارم نشست و ارام
پرسيد:
ابجي!بهتر شدي؟اره عزيزم.تو نگران من نباش.سرش را به بازويم تكيه داد و من سرش را بوسيدم.نيما از راه رسيد و با مهرباني كنارم نشست.
حالت چطوره؟خوبي؟اره خوبم.خيلي نگرانت شدم.با شيطنت به چشمانش نگاه كردم.
نيما؟!از كي تاحاال مهربون شدي؟شوخي نكن ماهك! من كي با تو بد بودم؟من كه همين يه دونه ابجي رو دارم.من قربونت برم!تو بهترين داداش دنيايي.نسيم با حسادت بچه گانه اي به چشمانم نگاه كرد و گفت:
-پس من چي ماهك؟
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قربون تو هم ميرم!دوتاتونو ميگم اصال من عزيزترين خونواده رو دارم و بهشون افتخار مي كنم.لبان پر مهر نيما به گونه ام نشست!
ما هم بهترين خواهر دنيا رو داريم!حاال جون نيما حالت خوب شده؟سرت در نمي كنه؟نه بخدا حالم خوبه.فقط دلم خيلي ضعف ميره.اي به چشم!االن برات غذا ميارم.اصال غذا چيه  ,شما جون بخواه البته كيه كه بده!.اي بدجنس تا حاال داشتي قربون صدقه ام مي رفتي!هنوزم ميرم شوخي كردم.نيما با بشقاب سوپي برگشت و با خنده گفت:
حاال ميخوام حسن نيتم رو ثابت كنم,بايد خودم سوپو دهنت بذارم.نيما لوس نشو ديگه,خودم بلد بخورم.به جون ماهك نميشه,بايد خودم تو دهنت بزارم.اخه خجالت مي كشم.يعني چي؟مگه ادم از داداش خودشم خجالت ميكشه؟اخر تسليم خواسته ي نيما شدم.نيما قاشق سوپ را در دهانم مي گذاشت ,كه پدر و مادر از روي تراس امدند و تا اين
صحنه را ديدند,خنديدند!
من و نيما هم كه همزمان با انها مي خنديديم.باعث شد بشقاب سوپ روي لباسم واژگون شود و موجب اوج خنده
مان گرديد.
عصر را با تمام دلگيري هايش كه اتفاقا هوا هم ابري بود پشت سر گذاشتم.بابا چپ و راست مي رفت و مرا در
اغوش مي كشيد و مي بوسيد و به خاطر اتفاقي كه افتاده بود,عذر خواهي مي كرد.
اما من,نه پدر و نه هيچ كس ديگري را مقصر نمي دانستم و ان را خاطره يي شيرين كه در گوشه ي قلبم به يادگار
خواهد ماند ,مي دانستم.
صبح كه از خواب بيدار شديم,پس از صرف صبحانه  ,مادر به ما گفت:
اقاي شهابي و پسرشان نهار را با ما صرف مي كنند.ان گاه براي كمك كردن به زن سرايدار  ,كه مشغول اشپزي بود ,رفت.در دلم حس تازه يي داشتم و گرماي ماليمي
وجودم را گرفت!
چيزي به ظهر نمانده بود كه هر دو از راه رسيدند و پدر و مادر به استقبالشان رفتند.
لباس من بلوز و شلواري ساده به رنگ مشكي بود.همان رنگ مورد عالقه ام .در فاصله اي نه چندان دور در كنارم
ايستاد.جالب اينكه لباس او هم به رنگ مشكي بود,كه اين باعث لبخندي بين و او من شد.
حالتون چه طوره؟بهتر شديد؟ممنون بهترم شما چطور؟تونستيد خوب استراحت كنيد|؟نگاه خمار و زيبايش را به چشمانم دوخت و با لبخند شيطنت باري گفت:
واهلل تا ديروز عهصر چيزي حاليم نشد!من هم لبخندي زدم و جواب دادم:
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خوب كاري كرديد,حاال بفرماييد بنشينيد.اقاي شهابي هم به نوبه ي خود احوالم را پرسيد و خوشحالي خود را از بهبود من ابراز نمود.
هواي دلچسب بهاري,ادم را سرمست مي كرد!عمو سعيد كه اصوال مردي ست شوخ طبع و خندان ,جو ما را بيار
صميمي و نزديك كرد.ان قدلر مهرش به دلم نشسته بود كه مثل عموي خودم دوستش داشتم.از من در حالت هاي
مختلف عكس مي گرفت و مي گفت:
با اين باندپيچي با مزه تر شدي!بعد از صرف ناهار ,ميز را ترك كرديم و به سالن برگشتيم.عمو سعيد بعد از كمي سكوت پرسيد:
حاال ديگه ميخوام مجلس رو گرم كنم؛من ميخونم شما دست بزنيد.وقتي شروع كرد  ،ان قدر شاد و تا حدي نا ميزان مي خواند كه همه مجبور شدند دست بزنند و با تمام وجود
بخندند.ماهان فرصت استفاده كرده و از صحنه فيلمبرداري نمود .من از فرط خنده در اغوش مادر بي حال افتاده
بودم.هرگز در تمام عمرم اينجنين از ته دل نخنديده بودم.اين بالر عمو سعيد اداي بعضي از خواننده ها را در اورد ،
كه باعث شد شدت خنده هايمان شد!.نيما كه روي تك صندلي نشسته بود از فرط خنده همراه صندلي واژگون
شد،كه همه از ديدن اين صحنه در جاي خود ولو شدند و خنديدند.
مردها پس از پايان خنده هايشان ،به تنيس بازي مشغول شدند و من و مادر براي گشت و گذار به لب دريا رفتيم.
زنده شدن درختان و گياهان و اواز خوش بلبالن و ال به الي شاخسار،ادم ها را در عالم خيال به پرواز در مي
اورد!احساس مسرت و انبساط خاطر داشتم!به همراه مادر ،راه رفته را بازگشتيم.وقتي جلوي ويال رسيديم  ,اقايان در
حال صرف چاي بودند ,من و مادر نيز به جمعشان پيوستيم.هوا رو به تاريكي مي رفت كه انها از ما جدا شدند و قرار
شد به دعوت انها ,فردا ظهر را بيرون از فضاي ويال و در محيط باز و بي انتهاي جنگل سپري كينم.
تا صبح مژه بر هم نزدم.ان قدر بي قرار بودم كه تا سپيده صبح چشم به سقف دوختم.صبح بعد از صرف صبحانه ي
مفصلي كه بي بي گل تدارك ديده بود،به حمام رفتم و دوش گرفتم.جاي بخيه ها كمي ذق ذق مي كرد.باند را از سرم
باز كردم و از حمام بيرون امدم.گيسوان بلندم را به دست بي بي گل سپردم تا به زيبايي ببافد .بلوز شولواري ابي
رنگ انتخاب كردم و پوشيدم و روسري به همان رنگ سرم انداختم.اين بار چشمانم به رنگ ابي شده بود.بي بي گل
تا مرا ديد؛ هزار بار ماشاهلل گفت و نمك در دهانم گذاشت و با لهجه ي شيرين شمالي اش گفت:
قربانت گردم خانوم جان!اهلل اكبر!هزار ماشاهلل درست شديد به رنگ دريا.از تعبيرش لبخندي دوستانه بر لبانم نقش بست و اوا را در اغوش كشيدم.
نزديكي هاي ظهر به اتفاق هم جلوي ويالي اقاي شهابي توقف كرديم و بعد از دقايقي ؛ عمو سعيد امد و پ
در اشاره كرد كه در صندوق عقب را باز كند و خود به كمك نيما وسايل را يكي پس از ديگري داخل ماشين
گذاشتند.پدر رو به او كرد و گفت:
پس ماهان كجاست؟جلوتر رفته تا جاي دنجي رو كه سراغ داره بگيره  ,قبل از اينكه كسي اونجا بره.نفس راحتي كشيدم و از اين كارم خنده ام گرفت.
راه تقريبا دوري بود,باالخره رسيديم.البه الي تپه هاي ماهور ها  ,اما بسيار زيبا و باور نكردني.يك طرف تپه با گل و
گياه مست كننده اش و در طرف ديگر  ,ابگير نسبتا كوچك و و در سويي دگر كوهاي بلند و سرسبز و در مقبلمان
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هم دشت هاي زيباي بزرگ شاليزرها.درختان زيادي سايه ي خود را با زمين قسمتكرده بوندن.كاله حصيري بر سر
گذاشته و بلوز مشكي جين ابي پوشيده بود.زيبا و خوش اندام!....
با همگي احوالپرسي كرد ,وقتي نوبت به من رسيد ,همين طور كه زيركانه نگاهم ميكرد,پرسيد:
بهتر شديد خانم سينايي؟با شرم گفتم:
به لطف شما بهترم.نگاهي دقيق به چشمانم كرد و گفت:
شما پانسمانتون رو باز كرديد؟در حالي كه به چشمانش نگاه مي كردم ,گفتم:
رفتم حموم خيس شد,من هم ان را باز كردم.ايرادي نيس!يادتون باشه دوباره پانسمان كنم.من هميشه با خودم داخل ماشين وسايل پانسمان دارم.تشكر كردم و از كنارش دور شدم.سرم را باال گرفتم و ريه هايم را از هواي پاك انجا پر كردم.در كنار ابگير نشستم
و سنگريزه هايي كه كنارم بود را برداشتم و يكي يكي داخل اب انداختم.در عالم خود غوطه ور بودم كه با خوردن
دستي به شانه ام,يكه خوردم.نيما ارام بازويم را فشرد و گفت:
معذرت ميخوام ترسوندمت؟طوري نيس.مي تونم شريك تنهايي هات باشم؟با تبسمي شيرين جواب دادم:
خواهش مي كنم!بفرما.كنارم نشست و در حالي كه سنگريزه ها را به ابگير مي انداخت  ,با دلسوزي لب به سخن گشود و گفت:
ماهك!يه مدتيه خيلي تو فكري چيزي شده؟از دست من كاري ساخته اس؟نگاهي به نيم رخش كردم.
نه چيز مهمي نيس....بعد از اندكي سكوت پرسيدم:
نيما؟بنظرت من رشته ي خوبي رو انتخاب كردم؟اره مگه خودت شك داري؟نه اما...اما وقتي فكر مي كنم ,مي ترسم طاقت ديدن غم مردمو نداشته باشم و به همين خاطر تو كارم موفق نباشم.نترس به ديدن غم اونا هم عادت ميكني.ولي من كسي رو ميشناسم كه بعد از چندسال هنوز به مشكالت مردم عادت نكرده.كنايه ام به ماهان بود.
نمي دونم ماهك واقعا نمي دونم.او سكوت كرد و من بعد از مدتي مكث گفتم:
-مي ترسم نتونم اون كاري كه وظيفمه انجام بدم.
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نگران نباش !همه چي رو بسپار به اون!

دستش كه ره اسمان اشاره كرد ,سر من هم بي اراده به سمت اسمان باال رفت و در دل از خداي بزرگ خواستم مرا
در كارم موفق كند......
ماهك!مي تونم يه رازي رو با تو در ميون بزارم؟وقتي به صورتش نگاه كردم ،چشمانش تب دار به نظر مي رسيد .لرزش مردمك چشمانش ته دلم را خالي كرد !
چشم هايم را ريزتر كردم و پرسيدم:
چيزي شده نيما؟نه نه  ،نگران نباش !....فقط...فقط...فقط چي؟ نيما بهم بگو !به من اعتمخاد كن.سرش را پايين انداخت.
راستش چه طوري بهت بگم....نيما من و تو كه اين حرفا رو باهم نداشتيم  ،خجالت نكش و بهم بگو.من....عاشق يه دختر خوب شدم.نمي دانم چرا احساس كردم قلبم يهو فرو ريخت .بي اختيار دستم را در گردنش انداختم و سرش را بوسيدم.اين كار
من باعث شد تلنگري به احساسش بزنم و اشكهايش همچون مروازيد بر گونه ي برجسته اش غلتيد،از جايش
برخاست و دستم را گرفت و با لبخند تصنعي  ,برلب اشكهايش را پاك كرد:
مثل اينكه دوباره احساساتي شدم!.نيما بيا قدم بزنيم تا تو راحت تر حرفتو بزني و خودتو خالي كني  ،شايد منم تونستم كمكت كنم.بي صدا راه افتاديم و به طرف تپه ي سرسبز روبرويمان قدم برداشتيم .نيما شروع كرد.ازارتعاش صدايش بهه من
فهماند خيلي عاشق است.
ماهك.اول قول بده حرفايي كه به تو ميزنم بين خودمون بمونه و تا من نگفتم  ،اونو با هيچ كس در ميون نذاريقبوله؟
دستم را كف دستش گذاشتم و مقتدر گفتم:
قبوله!...ماهك همون ترم اول بعد از يه هفته تاخير پاشو تو كالس گذاشت ,با ديدنش حالم دگرگون شد.لباس سادهپوشيده بود با صورتي بي ارايش  ،كه بين همه هم كالسي ها از سادگي تو چشم بود.حاال اون از نظر قيافه براي من
مثل فرشته ها ميمونه.پوستي گندم گون با چشم و ابروي سياه.......
از نظر ظاهر هيچ عيب و ايرادي نداره  ،اما رفتارش  ,اون قدر سر به زير و خجالتيه كت تا پايان كالس سرشو باال نمي
گيره!داشتم مي گفتم ،از همون اول مهرش تو دلم نشست كه نفس كشيدن و زنده موندن رو فقط براي اون ميخوام
با اون.من به اميد اون شبو به صبح مي رسونم و تا بلكه بتونم تو دانشگاه ببينمش و صداي گرمشو بشنوم.البته بعد از
اينكه ترم اول تموم شد عزمم رو جزم كردم كه هر طور شده اونو از احساس خودم مطلع كنم.كالس ها كه دوباره
داير شد و توي دانشگاه يه جاي خلوت گيرش اوردم و نامه اي رو كه روزها وقت صرف نوشتنش كرده بودم رو
بهش دادم.
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اون روز پر اضطراب ترين روز عمرم بود.يه لحظه اروم و قرار نداشتم.خالصه  ،فرداي اون روز كه رفتم دانشگاه ،
بدون حتا كوچكتريم اشاره به نامه كنارم رد شد و تا دو هفته منو بالتكليف گذاشت.بعد از دو هفته كه منو عاصي
كرده بود  ،جلو شو گرفتم و جواب ناممو خواستم ،اونم با يه نگاهي كه تا عمق قلبم فرو رفت ؛ نامه يي رو به دستم
داد و دور شد.
ماهك!نمي دوني مثل ديوونه ها شده بودم!نامه رو بردم يه گوشه دنجي و نشستم خوندم.سرتاسر نامه ،جوابش نه
بود.اما تنها چيزي كه مي شد از تو نامه فهميد  ،اين بود كه تنها مشكلش تضاد طبقاتيه.نامه اش منو بيشتر شيداي
خودش كرد.پس از يه هفته التماس و اصرار باالخرع راضي شد تو يه تريا قرار بزاريم .تا حرفامو نو بزنيم.يه تريا
خلوتي بردمش باور نمي كني از خوشحالي داشتم پس ميافتادم .اون روز بي هيچ پرده پوشي و خيلي صادقانه رازهاي
دلش را بيرون ريخت و من فهميدم پدرشو سالهاست از دست داده و تو يه خونه ي اجاره اي زندگي مي كنن.مادرش
با كلفتي تو خونه اين و اون امرار معاش مي كنه.خودش هم تو يه مطب بصورت نيمه وقت مشغوله و يه خواهر
كوچيك تر از خودش هم داره كه مدرسه رو رها كرده و و اونم مثل مادرش تو منزل ديگرن كار مي كنهو يه برادر
نه ساله داره .
اون مي گفت:مي دونم كه فرسنگ ها با هم اختالف فرهنگ داريم  ,پس بهترع تا شروع نشده همين جا تمومش
كنيم.اينم گفت كه با يه بدبختي خودشو كشونده دانشگاه تا درس بخونه و موفق بشه و خونوادشو از بدبختي نجات
بده.با تموم سادگيش راز زندگيش رو با من در ميون گذاشت.براي من مهم نيس كه خونواده اش از چه طبقه اي
هستن  ،براي من خودش مهمه راست گويي و صداقتش مهمه.
اينا رو گفت كه منو دلسرد كنه اما من دلگرم تر شدم.حتا باهاش قرار گذاشتم و به ديدن خونواده اش رفتم.اونا در
عين سادگي مهربون و مهمون نواز بودن.همون حرفاي دخترشون رو تكرار كردن اما من گوشم به حرفاشون بدهكار
نبود.من اونو دوست دارم ...يا اون يا هيچ كس ماهك....فقط مونده مامان و بابا كه اونام به موقعش و با كمك تو
خبرشونه مي كنم.
در اينجا نيما سكوت كرد و من در افكارم غرق شدم.مگر زندگي فقط در پول خالصه مي شود انها همديگر را دوست
دارند و به تفاهم رسيده اند پس بايد به هم برسند.
نيما به چشمانم نگاه كرد؛ شايد بايد چيزي مي گفتم.
اميدوارم تو تصميمت راسخ باشي و هر وقت به كمكي احتياج داشتي مي توني رو من حساب كني.به عنوان تشكر دستم را بوسيد و به اتفاق او به جمع برگشتيم.مادر همينطور كه فنجان چاي را به لبش نزديك مي
كرد پرسيد:
شما دو تا كجا غيبتون زده بود؟نيما با لبخند شيطنت باري جواب داد:
رفته بوديم كمي با هم اختالط كنيم.نگاهي دزدانه به اطرافم انداختم  ،از ماهان خبري نبود.وقتي با دقت بيشتري به اطراف نگاه كردم او را در نقطه ي
دوري روي تكه سنگي بزرگ ديدم كه پشتش به ما بود.
سفره ي ناهار چيده شد و نيما رفت كه ماهان را صدا بزند.وقتي برگشتند صورت ماهان پريشان و گرفته بود.حتا سر
سفره غذايش را نيمه رها كرد و در گوشه اي نشست و به فكر فرو رفت.من هم اشتهايم را از دست دادم و خود را از

34

چشمهای وحشی– کتابخانه مجازی رمانسرا

رمانسرا

سفره كنار كشيدم .بعد از صرف ناهار همه تصميم به پياده روي يك ساعت طول كشيد .اما من در طول اين مدت حتا
لبخندي ظريف و كوتاه بر لبش نديدم.ان روز تا عصر همان جا به تفريح و گشت و گذار پرداختيم.قبل از بازگشتمان
به ويال براي لحظه يي كه تنها بودم كنار امد و گفت:
ببخشيد خانوم سينايي اگر مايليد سرتونو پانسمان كنم؟نمي دانستم چه جوابي بدهم.راستش الزم نمي ديدم كه پانسمان ببندم.اين را از چهره ام خواند.
من فقط به خاطر خودتون مي گم پانسمان بشه تا ميكروبي روي زخم نشينه.باشه من حرفي ندارم.بعد از ساعت ها  ,لبخند بر لبش نشست و با شوخي گفت:
قول ميدم ظريف پانسمان كنم تا يه ذره ام به زيباييتون لطمه نخوره.از شنيدن حرفش صورتم سرخ شد و سرم را پايين انداختم و هيچ نگفتم.به طرف پدر رفت و به او اطالع داد كه مي
خواهد سرم را پانسمان كند .پدر رو به او كرد  .گفت:
ماهان جان منو ديگه شرمنده نكن ماهك مثل خواهر خودت ميمونه.رنگش پريد و من اين را به خوبي فهميدم و خنده ام گرفت.با اشلره ي او به طرف اتومبيلش حركت كرديم و تا
رسيدن به به ان هر دو ساكت بوديم.وقتي روي صندلي اتومبيل جا گرفتم  ,سرم را به پشتي تكيه دادم و چشم هايم
را روي هم گذاشتم .دقايقي بيشتر طول نكشيد كه با عذر خواهي او چشم گشودم.هنگامي كه چشم هايم را باز كردم
 ،او را روبروي خودم ديدم.لبخند معني داري برلبش نقش بسته بود.بعد از ضد عفوني كردن زخمم  ،باند را دور سرم
پيچيد.لحظه ايياخر نگاهش در نگاهم گره خورد و لرزشي خفيف سرتاسر وجودم در برگرفت.او كه متوجه شد كار
را زودتر تمام كرد و از ماشين پياده شد .من ماندم و احساس جديدي كه درونم را فرا گرفته بود.
سفر ما دوازدهم فروردين به طول انجاميد.روز دوازدهم به اتفاق عمو سعيد و ماهان به سوي اهواز حركت كرديم
.پدر در تهران از ما جدا شد و .چون به اتومبيلش نياز داشت  ,مجبور شديم بقيه راه را با ماشين ماهان برويم .راه
طوالني تا اهواز ,با شوخي هاي نيما و ماهان و گاه عمو سعيد گذشت و من لحظه به لحظه با روحيات او بيشتر اشنا مي
شدم.به اهواز كه رسيديم ,احساس ارامش كردم.با اينكه اين سفر خيلي به من خوش گذشته بود اما دلم براي اهواز
يك ذره شده بود.هنگام خداحافظي از عمو سعيد و ماهان  ,ناخوداكاه غمي در دلم نشست به خصوص كه در اين
مدت به انها عادت كرده بودم.زمان خداحافظي سنگين و موقر كنارم امد و گفت:
سفر خوبي رو با شما داشتم و خاطرات گرانبهايي براي خودم به يادگار مي برم.اميدوارم منم همسفر خوبي برايشما بوده باشم.اگر تو اين مدت از من كوتاهي سر زده منو ببخشيد.
اختيار داريد تو اين سفر كل زحمات ما خصوصا من به گردن شما افتاد .از محبت شما بسيار سپاسگذارن اميدوارمروزي جبران كنم.
خنديد و دستش را باال برد و با سر تعظيم كرد و بعد به همراه پدرش رفت.
فصل ششم
امروز به اتفاق مادر براي كشيدن بخيه هايم به بيمارستان رفتم.فرداي انروز وقتي وارد دانشگاه شدم و به كالس
رفتم  ,چشمم به ليال افتاد.تا همديگر را ديديم در اغوش هم جاي گرفتيم و غرق بوسه شديم.بعضي از همكالسي ها
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با پوزخند نگاهمان مي كردند.شيطنت و بازي گوشي بچه ها  ,جو كالس را متشنج كرده بود.دست ليال را گرفتم و
روي صندلي نشاندم.ليال لبخندي زد و گفت:
به خدا دلم خيلي برات تنگ شده بود.شيراز كه رفتم يه لحظه اسم تو از دهانم نمي افتاد.خدا خدا مي كردم هر چهزودتر تعطيالت تمام شود و ترو ببينم.
فدات شم منم دل تنگت بودم.....گونه اش را بوسيدم .تا قبل از ورود استاد از خاطرات شمال تعريف كردم و جسته و گريخته از محسنات ماهان يادي
كردم.با ورود استاد به كالس سخنانم نيمه تمام رها شد.استاد پس از تبريك سال نو و ارزوي موفقيت براي ما  ,درس
را شروع كرد.من دست به زير چانه به صحبت هايش گوش ميدادم كه ناگاه وجود سنگيني نگاهي را بر خود احساس
.چشمان كنجكاوم را به دنبال دوچشم خيره به جست و جو پرداخت و ديري نپاييد كه به روي يكي از همكالسي ها
علي ذاكري ثابت ماند تا مرا متوجه خود ديد لبخند خيلي صميمي تحويلم داد .سرم را با اخم برگرداندم و تا پايان
كالس به او توجهي نكردم.پس از پايان كالس به اتفاق ليال بيرون رفتيم  .از بوفه ساندويچ و نوشابه يي گرفتيم و به
گوشه يي دنجي رفتيم و مشغول خوردن شديم .در همين هنگام علي ذاكري مثل روحي مقابلم ظاهر شد و من و ليال
از ديدنش جا خورديم.
خانم سينايي مي تونم چند لحظه تنها مزاحمتون شم؟نگاهم به نگاه ليال گره خورد و قبل از اينكه من چيزي بگويم  ,ليال از كنارم دور شد.اشاره به نيمكت كرد و گفت:
نمي شينيد؟من كه هنوز از امدنش جا خورده بودم  ،به سختي جواب دادم:
نه همين جا راحتم.نگاه خريدارانه اش سرتاپايم را فرا گرفت و سپس با اهنگ صميمي گفت:
هر طور ميلته.براي چند لحظه سكوت حاكم شد و ناگاه صداي او مرا به خود اورد.
مي بخشيد من مدتيه كه ميخوام يه چيزي رو با شما در ميون بزارم و هر دفعه بنا به داليلي نتونستم  ,ولي امروز
تصميم گرفتم كه حتما حرفم رو با شما بزنم.
سپس سكوت كرد و به چشمانم خيره شد.من مستاصل بر جا ميخكوب شده بودم و به زور گفتم :
بفرماييد.من من خيلي وقته كه به شما عالقمند شدم.شما همونيد كه هميشه دنبالش بودم.به خاطر همين به خودم جسارت اين
كار رو دادم كه بيام و به شما پيشنهاد ازدواج بدم.
يكه خوردم و صورتم داغ شد.اولين باري بود كه يكي از همكالسي هايم از من خواستگاري مي كرد.من بايد جوابي به
او ميدادم.به هر بدبختي بود  ،خودم را جمع و جور كردم و اب دهانم را قورت دادم.
من از شنيدن حرفتون واقعا جا خوردم.اما قبل از اينكه شما اميدوار بشيد بايد بهتون بگم كه تا به االن من به اينموضوع فكر نكردم.باور كنيد تمام فكر و ذهنم فقط درس خوندنه و فضاي خالي براي فكر كردن به اين موضوع
نذاشته.از اينكه مجبورم صراحتا عقيده ام را با شما در ميون بزارم متاسفم اما چاره يي نيس.بهتر از اينه كه شما را
سردرگم كنم.واقعا شرمندم.
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اين را گفتم و از او دور شدم و اورا مسخ شده بر جاي گذاشتم.از ان به بعد ديگر نگاه خيره اش را بر خود
نديدم.چنان مي رفتيم و مي امديم كه چشممان به هم نخورد و در كل بي تفاوت از كنار هم مي گذشتيم.
روزها گذشت و فصل داغ امتحانات رسيد و من بيش از پيش در كتاب هايم غرق شدم و ديگر كمتر فرصت
استراحت داشتم.پدر گاهي كه فرصت پيش مي امد با اولين پرواز به ديدنمان مي امد و گاهي هم وقت نداشت  ،به
تلفن اكتفا مي كرد و از اوضاع تحصيلي ما با خبر مي شد.نيما معموال خودش را در اتاق حبس مي كرد و مشغول درس
خواندن بود وگاهي هم از مريم برايم تعريف مي كرد.
ساعت دو و نيم بعد از ظهر بود و هوا به شدت سرسام اوري گرم بود .از سالن امتحانات بيرون امدم خدا خدا مي
كردم كه نيما دنبالم امده باشد.وقتي دم در رسيدم نا اميد شدم  .چون هيچ كس انجا نبود.عرقي كه بر پيشاني ام
نشسته بود با دست زدودم و نفسم را از سينه خارج كردم و سر خيابان ايستادم و منتظر تاكسي شدم.تاكسي يي از
دور مي امد  ،مثل هميشه مسيرم را تا خيابان اصلي گفتم و راه افتاديم.گوشه ايي از خيابان از راننده خواستم توقف
كند  ،كرايه را حساب كردم و از تاكسي پياده شدم.
در پياده رو راه مي رفتم و در عالم خود غوطه ور بودم كه صداي دو جوان را از پشت شنيدم كه حرف هاي بيخودي
مي زدند.زير چشمي نگاهي به اطرافم انداختم و كالسورم را به سينه فشردم و قدم هايم را تند تر برداشتم .نه مثل
اينكه دست بردار نبودند  ،انها هم سرعتشان را بيشتر كردند.وارد كوچه ي نسبتا پهني شدم  ،از سكوت و خلوتي
كوچه لرزه به تنم افتاد!قلبم تند و تند ميزد.از حرف هاي نامربوطشان عرق شرم از كمرم سرازير شد.جرات نداشتم
بايستم و جوابشان را بدهم و نه صالح را در اين كار ديدم.
چيه خانوم؟چرا اينقدر تند تند ميري؟وايسا با هم بريم.فرهاد ببين چه اندامي داره؟الهي قربئنت برم.هي خانوم چه قدر ناز ميكني؟تمام بدنم شروع به لرزيدن كرد.سرم گيج مي رفت.خدايا اين كوچه چه قدر خلوت شده؟يكي نيس به دادم برسه و
شر اين اشغاال رو از سرم كم كنه؟
خدايا خودت به داد برس.
يكي از انها پريد و جلو راهم را گرفت و ديگري پشت سرم ايستاد و اجازه ي حركت به من ندادند.نفسم به شماره
افتاد و تمام بدنم بي حس شده بود.
نيگاه كن ببين چه خوشگله!خوب تيكه يي پيدا كرديم.خم شدم و سنگي كه جلو پايم ب.د برداشتم و فرياد زدم:
چي از جونم ميخوايد كثافتا ي اشغال؟نترس خوشگل خانوم.فقط داريم بهت پيشنهاد مي ديم.با قيمتشم كنار ميايم.خون جلو چشم هايم را گرفت.صورت زشتشان حالم را به هم زد صورتشان سياه بود و افتاب سوخته با بيني پهن و
نيشخند شيطاني كه دندانهاي سفيدشان را به معرض نمايش گذاشته بود .مي دانستم كه مي خواهند در ان كوچه ي
خلوت و سوت و كور باليي سرم بياورندوسنگ را محكم در دستم فشردم و اب دهانم را به سختي قورت دادم:
-بريد گم شيد......مگه خودتون خاهر مادر نداريد؟؟
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يكي شان كه واقعا از ديدنش حالت تهوع به من دست داده بود دورم چرخي زد و با خنده ي زننده يي مثل الشخوري
بي سروپا نگاه گستاخانه يي به اندامم انداخت و گفت:
حيف تو نيس كه بخواي از دست ما فرار كني و ما رو بي بهره كني؟حركاتشان غير عادي بود و من فهميدم كه انها جنون دارند.دومي از پشت سر به طرفم حمله كرد  ،بالفاصله جا خالي
دادم و با سنگي كه در دست داشتم  ،محكم به سرش كوبيدم.خون كثيفش نقش صورتش شد .مثل شير غريد و به
طرفم امد و موهايم را به چنگ گرفت كه از درد به خودم پيچيدم.كشيده ي محكمي به صورتش چسباندم در اين
هنگام مانتوم را كشيد و من را به عقب هل داد.تعادلم به خورد .و با پشت به زمين خوردم.
در اين لحظه ،صداي ترمز ماشيني را احساس كردم.وقتي به خود امدم ماهان را ديدم كه با ان دو جوان گالويز شده
بود و با حركات حرفه ايي مشت هايي به دهان و جسم بي مقدارشان وارد مي كرد و من بي محابا اشك ميريختم.از
سرو صورتشان خون ميريخت .يكي از انها با نامردي چاقويي از جيبش بيرون اورد و قبل از اينكه كاري كند ؛ فرياد
زدم:
ماهان!ماهان برگشت و مچ دستش را گرفت و فقط خراش كوچكي بر گونه اش انداخت.مشتي كه يكي از انها به چشم
ماهان زد ,او را يك قدم عقب برد.ديگر طاقت نداشتم  ,يه هر جان كندني بود از جا برخاستم و از پشت موهايش را
كشيدم.لگد محكمي به پايم زد ,با صورت به زمين خوردم و ان دو  ،لنگ لنگان فرار ردند.ماهان به دنبالشان رفت اما
نتوانست پيدايشان كند.با اين همه سروصدا هيچ كس هم پيدا نشد كه به ما كمك كند.در ان كوچه بيشتر از يك
خانه نبود  ،يك طرف كوچه هم سردخانه مواد غذايي بود.من هنوز روي زمين افتاده بودم و دهانم پر از خون
بود.اصال ناي حرف زدند نداشتم ،ماهان به طرفم امد  ،زير چشمش كامال كبود شده بود و از خراش روي گونه اش
خون مي ريخت.
اين صحنه قلبم را در هم فشرد!بازويم را گرفت و مرا از زمين بلند كرد.در ماشينش را باز كرد و به من كمك كرد
كه روي صندلي بنشينم.سپس خودش پشت فرمان قرار گرفت و سريع اتومبيل را به حركت در اورد.دور زد  ,اما به
سمت خانه نرفت.وقتي نگاه متعجب مرا ديد،از جعبه دستمال كاغذي چند دستمال برداشت و به دستم داد و گفت:
خون دهنتونو پاك كنيد!شما كه دلتون نمي خواد با اين وضع خونتون بريد و موجب نگراني بقيه بشيد!دستمال ها را از دستش گرفتم و دهنم را پاك كردم.اين بار من دستمال به دستش دادم .با نگاه خمارش دستمال را
از دستم گرفت و تبسمي تحويلم داد .از شرم نمي دانستم چه بگويم.اما بايد سپاسگذاري مي كردم.
اقاي شهابي! من از....از شما معذرت ميخوام كه به دردسرتون انداختم.همين طور به روبرو نگاه مي كرد ؛ لبخند زد و هيچ نگفت.پس از مكثي ادامه داد:
اين بار دوميه كه به من كمك مي كنيد ،من بايد چطوري اين زحمات رو جبران كنم؟نگاهي به صورتم افكند و خيلي جدي گفت:
واقعا مي خوايد جبران كنيد؟سرم را پايين انداختم و گفتم:
بله!هركاري از دستم بر بياد  ,انجام ميدم.-هركاري؟
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از حرفش جا خوردم ؛ اما به روي خود نياوردم و گفتم:
تا جايي كه معقوالنه باشه  ،در خدمتم!پوزخندي زد و گفت:
به موقعش معلوم ميشه!معني حرفش را نفهميدم اما كنجكاوي هم نكردم.هنوز بدنم كِرِخ بود!با به ياد اوردن ان دو ملعون  ،دلم اشوب شد و
داد زدم:
نگه داريد!با حرف من  ،پا روي ترمز گذاشت و من با عجله از ماشين پياده شدم و هرچه در معده ام بود باال اوردم.از اتومبيل
بيرون امد و دست به سينه با نگراني نگاهم كرد.
وقتي حالم كمي خوب شد ،از جايم بلند شدم و به طرف اتومبيل رفتم  ,قبل از انكه سوار شوم.با دستش جلوم را
گرفت و با چشماني مضطرب گفت:
شما حالتون خوبه؟با سر جواب مثبت دادم و روي صندلي نشستم و سرم را به پشتي صندلي تكيه دادم.او پشت فرمان قرار گرفت و قبل
از انكه ماشين را روشن كند ؛ به صورتم خيره شد و گفت:
مي تونم از شما يه چيزي بخوام؟مردمك چشمانم را به طرفش چرخاندم و روي چشمان زيبايش ثابت كردم و با يك بار بازو بسته كردن پلك هايم
جوابش را دادم.
مي تونيد به مادرتون اطالع بديد كه ظهر خونه نميريد؟چشمانم از تعجب گرد شد!
براي چي؟مي خوام ناهار مهمون من باشيد!اما من...حرفم را قطع كرد:
شما قول داديد جبران كنيد!منم اينو ازتون ميخوام!دو دل نگاهش كردم،او گفت:
خواهش مي كنم ،به خاطر من!خب  ،او مرا نجات داده بود و من هنوز لطفش را جبران نكرده بودم.
هر چي شما بگيد!ممنون واقعال ممنونم!اما اين وسط بايد يه دروغ بگم.اين بار چشمان او از تعجب گرد شد و پرسيد:
دروغ؟!-اره ،بايد به مامانم بگم كالس فوق العاده دارم و حاال نمي تونم خونه بيام.
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با شيطنت پرسيد:
-چرا راستشو نمي گيد؟

خنده ام گرفته بود  ،اما جوابي براي سوالش نداشتم  .او هم خنديد و سوييچ چرخاند و اتومبيل را روشن كرد و گفت:
هر طور ميلتونه!اما باعث زحمت ميشم!چشم غزه ايي رفت و قبل از اينكه من خنده ام بگيره  ،او خنده اش گرفت .من خوشحال بودم از بودن در كنار او!
با تلفن همراه به مادرم اطالع دادم.طفلك مادرم باور كرد!با انگشت به سمتپارك اشاره كرد و گفت:
اونجا بايد اب باشه،فكر نكنم با اين سر و وضع بتونيم رستوران بريم.پس از اتمام جمله اش به طرف پارك رفت و ماشين را پارك كرد.خودش زودتر رفت تا شير ابي پيدا كند و پس از
چند دقيقه برگشت و در اتومبيل را گشود.
پياده شيد.شير اب پيدا كردم.پياده شدم و به اتفاق او به طرف شير اب رفتم.چند مشت اب صورت پاشيدم .لبم وِرم كرده بود و مي سوخت.دستيبه لباسم كشيدم و ان را تميز كردم.
ايستادم تا او هم اماده شود.سپس هر دو دوشادوش هم راه افتاديم و به طرف اتومبيلش رفتيم.
از داشبورت ماشين جعبه ي متوسطي بيرون اورد و پنبه يي را اغشته به بتادين كرد و گفت:
ميشه لطف كنيد صورتتون جلو بياريد تا زخم گوشه ي لبتونو ضد عفوني كنم؟وقتي به طرفش چرخيدم  ,بي اختيار زير چانه ام را گرفت و پنبه را روي زخم گذاشت.چانه ام شروع به لرزيدن
كرد!پنبه را ثابت در دستش نگه داشت و به چشمانم خيره شد.من به صراحت موجي از عشق و محبت را در
چشمانش ديدم.
صورتش را برگرداند و من انچه را گفت  ،به خوبي شنيدم:
داره با چشاش ديوونم ميكنهاز گفته اش گرماي لذت بخشي در فلبم حس كردم.اينه ي داخل ماشين را تنظيم كرد و پنبه يي اغشته به بتادين را
روي خراش صورتش گذاشت.پس از اين كار  ،جعبه را بست و سرجايش گذاشت و اتومبيل را روشن كرد و پدال
گاز را فشرد  ,تا رسيدن به رستوران هيچ كداممان لب به سخن نگشوديم.جلو رستوران شيكي نگه داشت و من هم
متعاقب او پياده شدم.جاي دنجي اخر سالن انتخاب كرد .تقريبا انجا نيمه شلوغ بود ،با اينكه ساعت چيزي به چهار
نمانده بود.موزيك ماليمي كه پخش مي شد  ،باعث اسودگي خاطم شد.
گارسون دو ليست به دستمان داد و خودش كنار ايستاد.من ليست را كنار گذاشتم و خودم را با دستمال روميزي
سرگرم كردم.سرش را به من نزديك كرد و پرسيد:
چرا انتخاب نمي كني؟بهتره اينجا تعارفو بزاريد كنار.ممنون از لطفتون بهتره شما انتخاب كنيد  ,چون من اشتهاي چنداني ندارم.با لبخندي سرش را تكان داد و چند جور غذاي لذيذ سفارش داد.گارسون ضمن يادداشت كردن  ,با خوش امدگويي
از ما دور شد.دست هايش رت در هم گره كرد و زير چانه گذاشت و گفت:
خب خانوم سينايي!مي تونم ازط شما يه سوال بپرسم؟
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سرم را باال گرفتم و گفتم:
بله حتما!

مي تونيد اتفاق امروز رو برام توضيح بديد؟البته اگه ناراحت نمي شيد؟سرم را با شرم پايين انداختم و برخالف ميلم توضيح دادم:
من...من بعد از اينكه از تاكسي پياده شدم و رفتم پياده رو ،احساس كردم دو نفر از پشت به ياوه گوييمشغولند.بعد قدم هامو تند تر برداشتم ولي اونا دست بردار نبودند.تو كوچه جلومو گرفتن و من با سنگ تو سر يكي
شون زدم و اونم به من حمله كرد و موهامو كشيدكه دوباره كشيده يي به صورتش زدم.بعد منو هل دادن رو زمين و
بقيه شم كه شما سر رسيديد.
همين طور كه دندانهايش را با حرص به هم مي فشرد گفت:
بي وجداناي حروم زاده!به ناموس مردم رحم نمي كنن؟شانس اوردن از دستم فرار كردن وگرنه مي دونستم
چيكارشون كنم!وقتي تو كوچه پيچيدم  ,از دور ديدم كه اون دو تا كسي رو اذيت مي كنن .نزديك تر كه اومدم شما
رو ديدم ديگه خون جلو چشامو گرفت.به خدا بعضي وقتا از اين جور مردا ميبينم از مرد بودنم كتنفر مي شم ,اخه
چرا بايد با ابروي مردم بازي كنن؟
ميز از انواع و اقسام غذاها متنوع شد.اما من به حقيقت هيچ اشتهايي نداشتم و او درست روبروي من بود و مرا لحظه
به لحظه شيفته ي خود ميكرد و من عاشق او ميشدم!صداي كرم و گيرايش مرا به خورد اورد:
چرا غذاتونو ميل نمي كني؟يخ كرد.با تبسم جواب دادم:
ممنونم!براي اينكه از دستم دلخور نشود ؛ اهسته اهسته مشغول شدم.همين طور كه گوشه ي لبش را با دستمال پاك كرد
گفت:
بعد از اون كتك خوردن مفصل به اشتها اومدم؛ من كه خيلي گرسنمه.از اينكه با من راحت بود احساس خوشحالي مي كردم.تا پايان صرف ناهار هر دو سكوت كرديم  ,پس از صرف غذا
جعبه ي سيگارش را از جيبش بيرون اورد و گفت:
اشكالي نداره سيگار بكشم؟نه خواهش مي كنم.راحت باشيد.سيگارش را با فندك روشن كرد و گوشه ي لبش گذاشت و همين طور كه به چشم هايم خيره شده بود گفت:
با دانشگاه چيكار مي كنيد؟خوبه؟سرم را پايين انداختم و گفتم:
اي ....بد نيس!فعال دارم تمام سعي ام رو مي كنم كه ممتاز بشم مثل ترم قبل.با سر يك اهوم گفت و ادامه داد:
حتما موفق مي شيد!از سوالي كه از من كرد  ،جا خوردم و صورتم تا بناگوش سرخ شد.
-شما نامزد نداريد؟
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با ارتعاشي كه در صدايم مشهود بود گفتم:
نه!دود سيگاري كه در دهانش حبس شده بود  ,با اهي بيرون فرستاد.اين بار سرش را به من نزديك كرد و گفت:
فكرشو چي؟قشنگ احساس كردم كه رنگم پريد و دستانم به لرزش در امد،اما به سختي بر خودم مسلط شدم و جواب دادم:
من...من فعال دارم درس ميخوم و وقت فكر كردن به اين موضوعات رو ندارم.لبخندي معني دار بر لبش نشست.سرش را به پشتي صندلي تكيه داد و بعد از دقايقي با عذر خواهي  ,از دور به من
اشاره كرد كه بلند شوم.از پشت ميز برخاستم و به طرفش رفتم.قامت استوارش دست به سينه منتظرم بود.به اتفاق
او از انجا خارج شديم.در ماشين هر دو سكوت كرده بوديم و من به خيابانهاي اطراف چشم دوخته بودم و در دل
علت اين سواالت را كه ماهان از من پرسيده بود مي سنجيدم.
او سكوت را شكست:
شما تو خونه در مورد زخم روي لبتون چي مي گيد؟دستم را روي لبم گذاشتم و گفتم:
حقيقتو مي گم ,فقط زمانشو دروغ ميگم ,چاره يي نيس.قدري سكوت كرد و گفت:
كار خوبي ميكنيد حقيقتو با مادرتون در ميون ميذاريد .به نظر من تا چند وقت اون طرفا افتابي نشيد .يه موقع ديديداون نامردا به فكر جبران ميفتن.بهتره اين قسمت رو با ماشين بريد.
بله شما درست مي گيد.اما فعال ماشين كه دست پدره و نيما هم خودش اين ساعتا كالس داره مامانم كه بايد بهكاراي خونه برسه  ,از حاال به بعد ماشين دربست مي گيرم تا دم در خونه برسونه.
اين روزا به هركسي نميشه اعتماد كرد  ,از كجا معلوم كه راننده ها بدتر از اون دوتا نامرد احمف نباشن؟اگه اجازهبديد من يه فكري براي شما دارم.
چه فكري؟را....راستش من هر روز همين ساعات كه شما امتحانتونو تموم ميكنيد از سر كار برمي گردم و به خونه ميرم ,اگهموافقيد از اين به بعد دم در دانشگاه منتظر من باشيد كه بيام دنبالتون.فقط حسنش اينه كه هم من شما رو ميرسونم
و هم شما منو.
از اين همه محبت قلبم تير كشيد!در جوابش گفتم:
نه ممنون!من راضي به زحمت شما نيستم!خودم....خواهش ميكنم ديگه ادامه نديد!خوب ميدونيد براي من هيچ زحمتي نيس.فقط قبل از اينكه به شما جواب بدم  ,اجازه بديد با مادرم در ميون بزارم.هر طور ميلتونه!من حرفي ندارم.در دل از اين پيشنهاد خوشحال بودم!.بايد مادر را راضي مي كردم در اين صورت من هر روز مي ديدمش و بيشتر به
زواياي اخالقي اش پي مي بردم.جلو در خانه ترمز كرد و من پياده شدم.
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از شما به خاطر تموم زحماتتون متشكرم! ظهر خوبي رو با شما گذروندم .اميدوارم اخرين باري باشه كه زحم من رودوش شما ميفته!خداحافظ!
0قبل از اينكه جواب خداحافظي تونو بدم ,بهتره بدونيد كه اوال من كاري انجام ندادم و هرچه كردم وظيفه بوده ،درثاني اگه هم كاري از دستم بر بياد تا براي شما انجام بدم افتخار ميكنم.روز بخير خانوم سينايي اميدوارم از مصاحبت
با من خسته نشده باشيد.
با تمام شدن جمله اش دور زد و جلو در منزشان توقف كرد.از ماشين پياده شد و در اخرين لحظات دستش را كمي
باال برد و من با تكان سر جوابش را دادم.
خوشحال از مصاحبت با او با لبي خندان كليد را در قفل چرخاندم و وارد منزل شدم.مادر از اتاق خوابش بيرون امد و
گفت:
اومدي ماهك جان؟اره مامان!عزيزم غذات رو گازه بردار گرمش كن بخور.مرسي مامان ميل ندارم يه چيزي تو دانشگاه خوردم.بدون اينكه منتظر جوابي از مادر به طبقه باال رفتم.كيف و كالسورم را روي ميز گذاشتم و لباسم را در اوردم.بايد
لباس هايم را مي شستم  ،انها را روي تختم انداختم و لباس راحتي پوشيدم و خودم را روي تخت ولو كردم و اتفاقاتي
كه افتاده بود در ذهنم مرور كردم با خود گفتم:
اون يه انسان به تمام معناس.چطور من تا حاال مهربونيش رو حس نكرده بودم؟همين طور كه در افكارم غرق بودم خوابم برد.
يكي دو ساعت بعد  ,از خواب پريدم گلويم خشك شده بود.لباسم را كه براي پس فردا الزم داشتم ؛ از روي تخت
برداشتم و به طبقه ي پايين بردم و داخل لباسشويي انداختم و دكمه را فشردم .به طرف يخچال رفتم و ليوان اب
نوشيدم .مادر و نسيم در حال سبزي پاك كردن بودند  ,كنارشان روي صندلي نشستم.مادر با اولين نگاه به صورتم ،
متوجه زخم گوشه ي لبم شد .با دستش سرم را باال گرفت و گفت:

-اين زخم كنار لبت چيه؟

-خب ديگه زخمه.

-مي دونم زخمه  ،چه اتفاقي افتاده؟چرا گونه ات كبود شده؟
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-هيچي دعوا شد.

مادر با چشماني از حدقه در امده ضربه ايي به گونه اش زد و گفت:

-دعوا!با كي؟براي چي؟

من كه پنهان كاري را بيشتر از اين جايز نمي دانستم.تمام اتفاقات را با شرح مفصل و با تعريف فراوان از ماهان به
پايان رساندم.مادر زير لب شروع به نفرين ان دو كرد و بعد هم از جايش بلند شد.دستش را گرفتم و گفتم:

-كجا ميري مامان؟حتما ميخواي زنگ بزني به بابا و بگي؟

-خودم ميدونم دارم چيكار مي كنم  ،يه موقعش به باباتم ميگم .مي خوام زنگ بزنم از ماهان تشكر كنم.

دلم ارام گرفت و دست مادر را رها كردم.مادر پس از شماره گيري منزلشان شروع به سپازگزاري كرد و من متوجه
شدم ماهان پشت خط است.پس از ده دقيقه ؛ مادر گوشي را روي تلفن گذاشت و متفكرانه به نزدم بازگشت.

-چيه مامان تو فكري؟

مادر به خود امد.

-هيچي ماهان ازم خواسته كه اجازه بدم از اين به بعد با اون از دانشگاه برگردي.

-شما چه جوابي بهش دادي؟
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بعد از اون همه مردونگي بايد چي جوابش مي دادم؟قبول كردم.اون كه نظر خير داره مادر مي گه نبايد تنها اونطرفا بري  ،چون ممكنه اونا باز بيان و اذيتت كنن.

مادر در اينجا سكوت كرد و مشغول پاك كردن سبزي شد.من از مطرح كردن پيشنهادش خوشحال بودم  ,چون اين
وسط كار من راحت شد!به بهانه ي درس خواندن با عذر خواهي از مادر جدا شدم و به اتاقم رفتم و به اميد پس فردا
كه او را خواهم ديد  ,پشت ميز قرار گرفتم و به خواندن مشغول شدم.

با بچه هاي كالسمان در دانشگاه قرار گذاشته بوديم كه صبح زود قبل از شروع امتحان به رفع اشكاالت درسمان  ,كه
ان روز امتحان داشتيم ؛ بپردازيم.مسئولين دانشگاه پس از التماس و اصرار هاي فراوان ما  ,به درخواستمان جواب
مثبت دادند .البته اين رفع اشكال بدون حضور اساتيد بود به همين دليل هر دانشجويي كه امادگي و جسارت حل
مشكالت درسي را در توان خود مي ديد  ،پشت ميز استاد قرار مي گرفت و مسائل را موشكافانه و در پاره يياوقات
،حتا بهتر از بعضي از اساتيد فرصت طلب توضيح و تفسير مي كرد.تمامي دانشجويان كه عضو كالس ما شده بودند از
اين موقيعت استفاده مي كردند.

ساعت نزديك هفت و نيم صبح از در خانه بيرون امدم  ،هنوز در خانه را نبسته بودم كه صداي بوق ماشيني مرا به
خود اورد .وقتي برگششتم و پشت سر خود را نگريستم او را ديدم.با لبخندي مليح به من اشاره كرد كه سوار
شوم.باز هم تپيدن قلب همانا و به لرزش در امدن زانوان همان!....

-سالم!صبح بخير اقاي شهابي.

-سالم روزتون بخير خانوم!بفرماييد

-ممنون وقتتون رو نمي گيرم  ،بهتره كه همون سر قرارمون مزاحم بشم.

-اختيار داريد خانوم سينايي بهتره تعارفو كنار بزاريد و سوار شيد!
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با شر مندگي در اتومبيل را گشودم و سوار شدم.

نگاه خاصي به صورتم افكند و پرسيد:

-حالتون چطوره؟بهتر شديد؟

-به لطف شما خوبم!شما چي؟اذيتتون نمي كنه؟

دستش را روي چشمش گذاشت و با شوخي گفت:

-اين تنها چيزيه كه از شما براي من به يادگار مونده كه هروقت خودمو تو اينه ببينم  ،ياد شما بيفتم.

از حرفش سرخي ماليمي رو بگونه ام نشست و در جواب گفتم:

-شرمنده!گفته بودم من جز زحمت چيز ديگه اي براتون ندارم.

با حالتي متفكرانه جواب داد:

-نه...نه!اصال اينطور نيس!
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ضبط صوت ماشين را روشن كرد و پس از چند لحظه يي  ،اهنگي ماليم و زيبا از باند برخاست كه پژواك صدايش
درست در قلبم نشست و مرا كه هر بار بيشتر مزه ي عشق را مي چشيدم  ،به عالم خلسه برد و قلبم اكنده از درد و
غم و عاشقي شد .چشمانم را بستم و با خود زمزمه كردم:

خدايا چه قدر بده معشوق كنارت نشسته باشه و نتوني باهاش درد و دل كني و خوتو از وجودش سيراب كني !من
ديچه قلبمو به روي تو گشودم  ،تويي كه گم گشته ي وادي وجودم بودي .تو با اسب خيال در وجودم تاختي و به قلبم
رسيدي .من مست نام تو و ياد توام و تشنه ي برهوت كوير عشقم!اگه بوني چقدر دوستت دارم!....

چشمانم را گشودم و او را متوجه خود ديدم.يكه خورد و همين طور كه نگاهش را مهار مي كرد  ،پرسيد:

-شما حالتون خوبه؟

-بله!

جلو در دانشگاه توقف كرد.از ماشين كه پياده شدم  ,تشكر كردم.

-شما ساعت چند تموم ميكنيد؟

-حول و حوش دو بعد از ظهر.

-خيلي خب  ،پس من ساعت دو دم دانشگاه منتظرتونم.

-ممنونم.

47

چشمهای وحشی– کتابخانه مجازی رمانسرا

رمانسرا

با چشمان خمار و ستودني اش نگاهي به من كرد و رفت.

روزها به همين منوال سپري مي شد ؛ صبح ها قبل از كالس و ظهر ها پس از امتحان به دنبالم مي امد.هوا به شدت
سرسام اوري گرم شده بود.ساعت از دو گذشته بود ولي هنوز او نيامده بود.سردرگم ماندم كه چه كنم؟بروم يا
منتظرش بمانم كه صداي بوق اتومبيلي از پشت سر مرا به خود اورد.
shahrzad
11:11 ,2012-10-00
بروم يا منتظرش بمانم كه صداي بوق اتومبيلي از پشت سر مرا به خود اورد.
دستش را باال برد و من ارام به طرفش رفتم و روي صندلي نشستم.
سالم!مشخص بود كه خيلي خوشحال است.من هم با ديدن او  ,خستگي سر جلسه را فراموش كردم.
ممنون!شما خوبيد؟دنده را جا زد و ماشين را به حركت در اورد و در جواب گفت:
من اگه بد باشم  ،شما رو كه ببينم خوب ميشم!.از صراحتش جا خوردم و صورتم تا بناگوش سرخ شد .با شيطنت نگاهم كرد خنديد! صداي گرمش مرا به خود اورد.

مي تونم ساعتي رو مزاحم وقتتون بشم؟وقتي نگاهش كردم  ،قلبم فرو ريخت! با لكنت زبان گفتم:
خوا....خواهش ميكنم!خنديد!

ازتون واقعا ممنونم!نمي خوايد به خنه اطالع بديد؟نه  ،كسي خونه نيس .مامان رفته خونه بابزرگ نسيم رو هم با خودش برده .نيما هم سه روزه با دوستاش رفتهتهران.

لبخندش پر رنگ تر شد و سرعتش را بيشتر كرد.كنار رستوراني توقف كرد و گفت:
بفرماييد!هم ناهار ميخوريم و هم گپ مي زنيم.اما!...شما قول داديد!من خنديدم و هر دو از اتومبيل پياده شديم و به اتفاق هم وارد رستوران شديم .هردو بعد از انتخاب و برداشتن
غذاي مورد عالقه مان  ،پشت ميز نشستيم.همين طور كه مي خنديد گفت:
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اين دفعه اينجا رو انتخاب كردم تا مثل دفعه قبل زحمت انتخاب به گردن من نيفته و شمام تعارفو كنار بگذاربد.نگاهش كردم اما هيچ نگفتم .غذا كه صرف شد  ،سيگارش ذاروشن كرد و به من خيره شد  ،سرم را از خجالت پايين
انداختم .سرش را به من نزديك كرد و با نگاهي عميق گفت:
تاحاال كسي به شما گفته چشاتون خيلي زيباس؟خـــــدايا! قلبم داشت از جا كنده مي شد! نَفَسم به شماره افتاد و مِن مِن كنان گفتم :
نَ....نظر لطف شماست!نه جدي مي گم! من اهل تعارف نيستم.دلم مي خواد بعد از اين همه اومد و رفت و كنار هم بودن  ،باهاتون راحتباشم .باور كنيد تا حاال من چشاي به اين قشنگي نديدم .خدا به شما خيلي لطف داشته كه تموم زيبايي و ظرافت يه
بانو رو تو وجود شما قرار داده.باور كنيد حقيقتو مي گم!
وقتي به چشمانش نگاه كردم ؛ باور كردم و در دلم گفتم:
نگاه كن اينو خودش چشاي به اين قشنگي داره و اون وقت داره از من تعريف ميكنه!دلم مي خواد بدون هيچ پرده پوشي و زمينه چيني  ،تموم مكنونات قلبمو بيرون بريزم .اينايي كه ميخوام بگم ،نتيجه شباي زياديه كه به فكر و ياد شما شب و به صبح مي رسوندم.
دست و پايم  ،خصوصا زانوهام شروع به لرزيدن كرد!جرات نگاه كردن به چشمايش را نداشتم.
شب اول كه خونمون اومديد با نگاتون دلم لرزيد و تو قلبم براي اولين بار اشوب شد!باور كنيد راست ميگم!منصراحت بيان رو بيشتر از هرچيز ديگه دوس دارم....بله  ,داشتم مي گفتم....اما بنا به داليلي كه با خودم عهد بسته
بودم هيچ وقت احساس هيچ زني رو قبول نداشته باشم و هرگز عاشق نشم و نگاه زني قلبمو نلرزونه  ،با اين حال
چشاي!....
مدتي سكوت كرد .ته سيگارش را در جاسيگاري خاموش كرد .وقتي سرش را باال گرفت .فقط لبهايش را ديدم.
شما...شما منو....چه طوري بگم؟....شما منو عاشق خودتون كرديد .به خدا قسم دروغ نمي گم! اين احساس مال يهحس زود گذر نيس  ،به خدا! لحظه به لحظه عشقم عميق تر ميشه .اولش به روي خودم نمي اوردم و سعي ميكردم
كمتر در جمعي حضور داشته باشم كه شما هستيد  ،يا اگه هم اجبارا حضور پيدا كردم ان قدربي تفاوت تظاهر مي
كردم تا احساسمو در وجودم سركوب كنم.
اما از اين امتحان شكست خوردم ؛ اونم به نحو احسنت .چون اگه روزي شما رو نمي ديدم احساس ميكردم گمشده
يي دارم كه دست يافتن بهش كار طاقت فرساييه .خيلي سعي كردم جلو نگاه گستاخمو بگيرم  ،اما موفق نشدم.
چشمم شما رو ديده بود و قلبم پسنديده بود .ديگه كار از كار گذشته بود .بعضي وقتا اين قلب ياغي ام اسم شما رو
صدا مي كرد و من هم براي تسكينش....براي تسكين قلبم.....مجبور بودم فقط به شنيدن صداي شما اكتفا كنم....به
چندتا الو گفتن خشك خالي و بعدش قطع كردن....به خدا حاضرم زندگيمو فداي فداي يه لحظه با تو بودن كنم .قسم
مي خورم اگه منو قبول كنيد  ،سعادتي رو كه اليقش هستيد فرش پاتون كنم!قسم ميخورم!
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او قسم خورد و در ان روز گرم در ان رستوران انچه را در دل داشت ،صادقانه با من در ميان گذاشت و از من قول
جواب گرفت.جلو در خانه توقف كرد و من طبق معمول از او تشكر كردم.هنگامي كه جدا شدم  ،صدايش مرا به خود
اورد:
ماهك؟برگشتم!

بله؟مي دوني بيشتر از همه منو عاشق تر كرد؟سرم را پاينن انداختم و هيچ نگفتم.
همين غرور و وقارت بود كه منو تو تصميمم مصمم كرد.تو شهرزاد قصه ي زندگي مني .قلبمو به دستت امانت ميدم ،اما تنها خواهشي كه ازت دارم اينه كه قلبمو به بازي نگيري و بدوني يكي پشت پنجره روبروي اتاقت مشتاق نام
و خاطره توئه.پس من منظرم.

دستي باال برد و رفت و من با قدم هاي سنگين به طرف خانه رفتم.خودم را روي كاناپه انداختم و به انچه او گفت ,
فكر كردم.
نه  ,باورم نميشد او كه كوهي از غرور بود ,تا چند لحظه ي قبل زندگي را در كنار من ميخواست .آه!....خدايا! او
همچون من عاشق است و من هم زندگي را بي او نمي خواهم!...
ان شب و شب هاي بعد فقط به او فكر مي كردم .مگر نه اينكه من زندگي را كنار او ميخواستم  ,مگر نه اينكه تمام
ارزوهايم را در وجود او مي ديدم.پس دلمچرا شور مي زد و زبانم از بيان حقيقت قاصر بود؟
مانم تو در دشت تاريك قلبم كورسويي از اميدي ؛ كه مرا با خود به دشت روشنايي  ,دشت شقايق عاشق مي بري!
سردي سردابه قلبم  ،بعد از مدت ها با نگاه تو ذوب شد و فرو روخت .ماهان! تو مرا نه تنها عاشق  ,بلكه ديوانه ي
خود كردي .من زنده ام ،چون تو نفس مي كشي .من تپيدن قلبم را به وضوح مي شنوم و مي دانم براي تو به پرواز در
امده  .من مرگ را پايان جدايي خود نمي دانم و مرگ است كه حلقه ي وصال ما به قدرت البزالش مي شود و عشق ما
در انجا كامل خواهد شد .او كه عاشق ترين عاشق هاست .من روح بي قرارم را به دست تو مي سپارم و من بي تو
خواهم مرد.

اينها تنها جمالتي بود كه هر چه بيشتر به قلبم رجوع مي كردم  ,عميق تر وداغ تر مي شدند و من بارها و بارها شبح
او را پشت پنجره به انتظار مي ديدم.
پس از چهار روز  ,صبح زود از خانه براي رفتن به دانشگاه اماده شدم .بر عكس هميشه كمي براي لباس پوشيدن
معطل كردم و به حرفهايي كه مي خواستم بزنم فكر كردم و بعد بيرون امدم .ماهان دست به سينه  ,در حاليكه به
ماشينش لم داده بود  ،ديدم.قامت بلند و اندام موزونش در تيپ مشكي جذاب تر شده بود.
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نگاه كنجكانه اش تا مغز استخوانم نفوذ كرد.
سالم عزيزم!حالت چطوره؟ممنون خوبم!فكر نمي كردم منتظرم باشيد.تبسمش شيرين تر از ان بود كه بر لبش نشست.
در جلو اتومبيلش را گشود و من سوار شدم  .پشت فرمان نشست و نيم نگاهي به صورتم كرد و به راه افتاد .نفسي
عميق كشيد و ارام گفت:
با قلب من چيكار مي كنيد؟از شرم عرق روي پيشاني ان نشست!وقتي سكوتن را ديد گفت:
بيرون كه ننداختيش؟به زور و با زحمت گفتم:
نه!....نگاه خمارش را به من كرد و خيلي اهسته گفت:
من منتظرم  ,هر چي كه تو اون دل قشنگته  ،بگو!من...بگو عزيز دلم خجالت نكش!...منتظرم!عرق از پشت كمرم سرازير شد!چرا به لكنت افتادم؟ او هم حق دارد احساسم را بداند.
من ....من به تموم حرفاي شما فكر كردم .راستشو بخوايد  ,چطور بگم؟منم همون احساسي رو كه شما نسبت به منداريد  ،منم.....نسبت به شما دارم....
توقف نا به هنگام او  ،باعث شد من به صورتش نگاه كنم .دستم را گرفت و همين طور كه عاشقانه نگاهم مي كرد
گفت:

ماهكم! به خدا خيلي دوستت دارم و برات ميميرم!بيا به هم قول بديم تا اخر عمر به پاي هم بمونيم براي هم!هر دو به هم قول داديم و رفتيم كه اين بار طلوع زندگي را به سرخي عشق ببينيم و جوانه هاي عشق را در قلبمان
بشكافيم و به زندگي لبخند پايدار و جاودانه بزنيم.
روزهاي اخر امتحانم را با او سپري مي كردم .اويي كه اگر جان مي خواستم  ,دو دستي تقديمم مي كرد  ,و من
خوشبخت ترين دختر دنيا بودم كه پسري شيفته  ،عاشقم بود.
هر دختري ارزوي يك لحظه از زندگي ما را داشت  ,زمزمه هاي عاشقانع مان ان قدرطول مي كشيد كه مسير از
يادمان مي رفت و براي ما مثال رعد و برق داشت و ما هر دو ناراحت از اين سرعت!هنگام خداحافظي با هزار اه و
افسوس از گذر زمان  ،با قول هاي محكم به هم بدرود مي گفتيم و جدا مي شديم.
روزها به سبكي پر مي گذشت و هر روز خورشيد سرمه ي خاك زمين مي كشيد و از طلوع روشنايي .ظهور زرفامش
را به رخ مي كشيد و انسان زير گرماي فرح بخشش  ،عاشق تر از پيش مي شد .من و ماهان مي رفتيم تا به اوج
قدرت عشق برسيم و هيچ قدرتي نبود جز قدرت عشق كه من و او را روز به روز به هم نزديك تر مي كرد.ماهان هر
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روز اميد تازه تري براي زندگي اتي مان به من تزريق مي كرد و خون با جوشش و خروش بيشتري در رگ هايم
جريان مي يافت و من بي خبر از گذر زمان  ،بر عرصه غشق مي تاختم.
فصل امتحانات با تمام خاطرات شيرينش سپري شد .بيست و هشت روز از فصل گرما و پر حرارت تابستان مي
گذشت .من ديگر كمتر مي توانستم ماهان را ببينم و اين غصه ي بزرگي بود كه بر دلم نشسته بود.
پدر از تهران برگشت و با امدن او  ،من احساس خوشحالي بيشتري داشتم .دو روز از بازگشت پدر به منزل مي
گذشت كه حوالي ساعت نه و نيم شب كه ما مشغول تماشاي تلويزيون بوديم  ،زنگ در خانه به صدا در امد .نيما با پا
به پاي نسيم زد و در حالي كه تخمه زير دندان مي شكست  ،گفت:
مگه نمي شنوي ؟ دارن در ميزنن! برو درو باز كنبه من چه؟ خودت برو ! من دارم برنامه نگاه مي كنم.بهت گفتم برو در و باز كن!با چشم غره اي كه مادر به نيما رفت  ،بقيه ي حرفش را خورد .من كه جر و بحث اين دوتا را ديدم  ،خودم بلند شدم
و گفتم:
يه بار از تنبلي نمي ميريد دو تاتون!در را كه گشودم  ،با ديدن عمو سعيد و ماهان دلم هري ريخت ! با دستپاچگي گفتم:
سالم عمو جون! حالتون چه طوره؟مثل هميشه لبخند به لب جواب داد:
سالم دخترم!خوبي؟ بابا منزله؟بله بفرماييد! خوش اومديد!اقاي شهابي با گفتن ياهلل!داخل شد و پشت سر او  ,ماهان جلو امد و ارام گفت:
سالم ماهكم چطوره؟سالم خوبم ! شما چطوريد؟از احوالپرسي خانم!خنديد و من هم با خنده ي او خنديدم! خيلي ارام و با وقار به طرف سالن رفتيم!
مادر و پدر با ديدن انها خوشحال شدند! پدر خود را با خنده در اغوش اقاي شهابي انداخت.
بَه بَه! سالم سعيد جان! چه طوري اقا؟همين طور كه صورت همديگر را مي بوسيدند  ،جواب داد:
قربونت برم نادر جان! به خدا بدون تو اصال صفا نداره! من كه دلم يه ريزه شده بود!پدر با با دست پشت كتف اقاي شهابي زد و گفت:
خيلي خوشحالم كردي مرد! بفرما!بفرما بنشين!پدر به سوي ماهان رفت و گفت:
شما چرا سرپايي پسرم؟سالم اقاي سينايي! حال جناب عالي چطوره؟-ممنون! تا شما جوونا رو مي بينم  ،چرا بد باشم؟ بفرما بشين!
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ماهان روي مبل نشست .نيما كه در اين مدت حسابي با ماهان صميمي شده بود و اغلب اوقات بيكاري با هم به
گردش مي رفتند  ،دستش را دور گردن ماهان انداخت.
انها در گوشي حرف هايي با هم زمزمه مي كردند و مي خنديدند .پدر و مادر هم  ،با اقاي شهابي مشغول گفتگو شدند
و باز من ماندم و نسيم  ،كه هر دو سكوت كرده بوديم و ديگران را نظاره مي كرديم .در دل با خود گفتم:
كاشكي ماهان يه خوهر داشت تا من هر موقع اين دو جمع به هم مي رسيدند  ،تنها نمي شدم.با اين خيال با اشاره ي مادر براي دم كردم چاي به اشپزخانه رفتم  .پس از جوش امدن اب كتري چاي را دم كردم و
منتظر ماندم .پس از مدتي چاي را داخل فنجان ها ريختم و به سالن برگشتم .نيما كنار ماهان نبود  ،اقاي شهابي و پدر
پذيرايي كردم و سيني را به طرف ماهان بردم .سر تا پايم را با ذوق نگاه كرد  ،خم شد تا چاي اش را بردارد ؛ در
همين موقع قند از دستش انداخت و همين طور كه خم مي شد قند را از روي فرش بردارد  ،نجوا گونه گفت:
 انشاهلل چاي خواستگاريتو بخورم عزيز دلم!گونه ايم از شنيدن حرفش گلگون شد! بار ديگر كه ميخواست فنجان را بردارد  ،نگاه ژرف و عميقي به چشمانم
انداخت و تشكر كرد و من خوشنود از وجود او!...
وقتي سرجاي خود نشستم  ،نيما از طبقه باال البومش را پايين اورد و كنار ماهان نشست .البورم را گود و دوستانش را
به او نشان داد .ماهان هراز گاهي خيلي زيركانه نگاه شيداي اش را همراه با تبسم شيرينش نثار من مي كرد .تا اخر
شب همه نشستند .ان قدر جمع گرم و دوستانه بود كه هيچ كس دوست نداشت ان جمع را حتا براي لحظه اي ترك
كند .لطيفه هاي نيما خنده را به اوج مي رساند و من در هنگام خنديدن وقتي نگاهم به چشمان ماهان مي افتاد به
وضوح مي ديدم كه با چشمانش برايم مي ميرد و من با ديدن اين صحنه  ،بي اختيار اشك به ديده ام مي نشست!
انشب گذشت و من با ياد او مژه بر هم گذاشتم!
مادر امروز سرش درد مي كرد ؛ همين طور كه دستش را روي سرش گذاشته بود و فشار مي داد گفت:
اخ مردم! اين سردرد لعنتي ولم نمي كنه .نمي گيره نمي گيره وقتي هم مياد ديگه ول نمي كنه.با نگراني به مادر گفتم:
مامان! بهتر نيس خودتو به دكتر نشون بدي؟؟؟؟نه مادر سردردم به خاطر هواي گرمه! نيازي نيس.....مگه دكتر چي ميده؟ يه قرص مسكن يا خيلي هنر كنه امپول!خب همينه ديگه ،مگه ميخوايد چي بده؟ در ضمن شايد زبونم الل سر دردتون واسه خاطر يه چيز ديگه باشه.....منم
باهاتون ميام با هم بريم دكتر؟؟
نه حوصال دكتر رفتنو ندارم .تازه يه مسكن خوردم  ،فكر كنم استراحت كنم خوب بشم.....باشه....ولي اگه ديدي حالتون بد تر شد بگيد ببرمتون دكتر!الهي قربونت برم مادر! اگه يه كاري بگم انجام ميدي؟با تعجب گفتم:
چه كاري؟-هيچي  ،با برادرت بريد چند تا كاره و يه مقدار خريد  ،انجامش بديد و بياد.
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من حرفي ندارم فقط ببينم نيما مياد يا نه؟مادر دوباره سرش را فشار داد و ناله كرد و من با نگراني به طبقه باال رفتم و پشت در اتاق نيما ايستادم .چند ضربه
اي به در زدم صداي نيما شنيده شد.
بيا تو!ارام وارد اتاق شدم.
تويي ماهك؟ چيكار داري؟نيما مامان سرش درد ميكنه به من گفت كه با تو بريم چندتا كاره  ،انجام بديم و خريد كنيم و برگرديم.اوه....من اصال حو.صله اش رو ندارم مخصوصا حاال كه بابا ماشينو برده.افرين داداش خوبم! به خاطر من؟ تو كه دوس نداري من تنها برم؟اصال حرفشو نزن!من حال ندارم.سرم را پايين انداختم و جواب دادم:
خب نيا ،پس خودم تنها مي رم!نگاه ن ماهك نسيمو با خودت ببر!الزم نكرده خودم مي رم!بعد از توصيه هاي مادر  ،از سر لج با نيما تنها از خانه بيرون امدم و سر خيابان اصلي ايستادم تا تاكسي بگيرم .ياد ان
روز افتادم بي اختيار تنم لرزيد .از ان موقع تا حاال تنها بيرون نرفته بودم .در همين افكار بودم كه تاكسي جلويم ترمز
كرد امدم در ماشين را باز كنم  ،صداي بوق ماشين پشت سري مرا متوجه خور كرد.
بنز البالو يي اش را شناختم .دستش را برايم تكان داد .بعد از عذر خواهي از راننده تاكسي به طرف ماشينش رفتم ،
در جلو را گشود.
سالم....عصر بخير!.سالم خانوم عصر شما هم بخير!روي صندلي كه نشستم  ،نفس راحتي كشيدم.خوبي عروسكم؟نگاهش كردم و گفتم:
مرسي !خدا روشكر كه ترو ديدم.با نگاهش داشت درسته قورتم ميداد.
خوشگل من كجا تشريف مي برد؟هيچي مامان حالش خوب نبود  ,يه كم بيرون كار داشت .اومدم كاراشو انجام بدم.اخم هايش را در هم كرد و گفت:
اونم تنها؟با بي تفاوتي گفتم:
-مگه لولو خرخره اس بيرون؟
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هر دو ساكت شديم و تا پيمودن مسير لب به سخن نگشوديم .سرش را به من نزديك كرد و با نگاه دلسوزانه يي
گفت:
خانومي؟ از حرفم ناراحت شدي؟نه! براي چي ناراحت بشم؟ مگه من بچه ام؟بخند تا باور كنم ناراحت نشدي!من به روي او لبخند زدم و او خوشحال از خنده من.
اول بايد كجا بريم؟فروشگاه مواد غذايي.دستم را در دست گرفت و تا رسيدن به مقصد  ،حرف زد وخنديد.
بعد از خريد از فروشگاه به اتفاق او به بازار ميوه فروش ها رفتيم و بعد از خريد سوار ماشين شديم .ماهان ماشين را
گوشه يي نسبتا خلوت پارك كردو دستش را به سوي داشبورت برد و جعبه ي نسبتا كوچك بيرون اورد و به من داد
و گفت:
راستش من نمي دونستم سليقه ات چيه ؛ اين قابل ترو نداره! من با اين برگ سيز ؛ يه بار ديگه قلبمو بهت هديهميدم اگه....اگه خداي نكرده روز....روزي اين جعبه و محتواش رو بيرون انداختي  ،هرگز قلبمو بيرون ننداز تا هر
رهگذر بي انصافي پاشو روي اون بزاره و لهش كنه!
دستم براي گرفتن هديه جلو مي رفت اما خيلي مي لرزيد! اصال انتظار چنين لحظه يي را نداشتم .جعبه را كفدستم
گذاشت و انگشتانم را روي ان فشرده و ان گاه با لبان گرمش مهر بوسه بر انگشتانم زد .ديده اش را به چشمانم
ثابت كرد و گفت:

-چشم مخور تو دارد ز دلم قصد جگر

ترك مست است ميل كبابي دارد

جان بيمار مرا نيست زتو روي سوال

اي خوش ان خسته كه از دوست جوابي دارد

پس از پايان پرسيدم:
-حافظه؟
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اره عزيز دلم  ،تنها شعر اونه كه دل تبدار منو تسكين ميده .ماهك ! اگه بدوني داري با من چكار ميكني؟؟ به خدابعد از او مي پرستمت! خيلي دوستت دارم! باور كن بدون تو ميميرم! تو همه وجود مني! همه عشق و حال مني
ميترسم از روزي كه منو رها كني! برام بگو  ،برام بگو هيچ وقت تنهام نميزاري؟؟
ماهان!جان دلم؟ماهان منم خيلي دوستت دارم .برات ميميرم! باور كن! منم بدون تو زندگي برام پوچ و بي مقداره! من يه بار عاشقشدم اونم با چشاي تو .بي انصاف چرا فكر ميكني عشق تو داغ تر از عشقه منه؟ مگه شكستن غرورمو نمي شنوي؟
ماهان! خيلي....خيلي دوست دارم باور كن!
باور مي كنم! عشق من! ماهك ميخوام با بابا صحبت كنم و خواستگاريت بيام .تا يه هفته ديگه  ،هم خودم و هم تروراحت ميكنم! البته اگه قلبت نگين چشاي قشنگتو به من هديه بدي و برام به انتظار بموني!.
دستم را به دستش گرفت و باال برد و بر گونه اش فشرد و گفت:
من اين سردي رو با عشقي كه به تو هديه مي دم  ،گرم خواهم كرد.ماهان ازت ممنونم.اشك بدون اجازه از گونه ام سر خورد و اوئ گفت:
من هيچ وقت بهت اجازه نمي دم كه چشاي قشنگتو باروني كني ,مي فهمي؟ من شبنم چشاتو نمي خوام! تو خيلي بيانصافي! ماهك! من تحمل گريه هاي ترو ندارم و بلند فرياد زد:
به خدا ندارم! ندارم!در حالي كه چشاي زيبايش را موج اشك احاطه كرده بود ؛ ارام گفت:
خدايا اين چشاي وحشي داره منو مي كشه!در جعبه را گشود و حلقه بسيار ظريف با نگين هاي ريز برليان كه به رديف صف كشيده بودند  ،را ديدم .حلقه را در
دستم گرفت و به دستم كرد و با نگاه عاشقانه و پر حرارتش بر حلقه بوسه زد و چشمانش را بر نگاهم ثابت كرد .از
اين صحنه قلبم در حال ايستادن بود! از خوشحالي زبانم بند امده بود! كمي به خود امدم و گفتم:
واقعا حلقه ي قشنگيه! سليقه ات حرف نداره!قابل تو عروسكم رو نداره! فقط مونده به طور رسمي ازت خواستگاري كنم و تو رو به عقد خودم در بيارم .وليهمين االنم تو نامزد مني....و مال مني.
و من لبخند شادي ام را نثار صورت زيبايش كردم.
بعد از گرفتن لباس مادر از خياطي و كت شلوار پدر از خشكشويي رهسپار خانه شديم|! از ان روز به بعد اميدم صد
چندان شده بود و هرگز لبخند از لبم محو نشد .بعضي اوقات از تلفن اتاقم در صورت نبود نيما زنگ مي زدم و
احوالش را مي پرسيدم.
سه روز به سنگيني كوه گذشت نزديك غروب بود تلفن اتاقم زنگ خورد من تازه از حمام بيرون امده بودم بعد از
خوردن چند بوق و بعد از اينكه مطمئن شدم نيما نيس گوشي را برداشتم .صداي دلنشينش از پشت تلفن برخاست:
سالم عزيزم حالت چطوره؟-سالم عشقم تو چطوري؟مرسي خوبم!
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با صداي گرم تو خوب شدم.ضربه اي به گونه ام نواختم.

خدا مرگم بده ماهان!حالت خوش نيس؟خنده اش دلم را ارام كرد.
نه عزيز دلم فقط يه كم كسل بودم كه با شنيدن صدات حالم جا اومد .همين عزيزم.ماهان دلم برات تنگ شده.منم همينطور عروسكم  ،راستي يه خبر خوش برات دارم.اب دهانم را قورت دادم و با شادي وصف نا شدني گفتم:
چه خبري؟اخر كار رو يه سره كردم و با بابا صحبت كردم .اول باورش نشد بعد كه قسم خوردم نمي دوني چطوري بغلم كرد وصورتم بوسيد و گفت كه همون عروسي هستي كه خودش برام در نظر گرفته بود .نمي دوني ماهكم از خوشحالي رو
پاي خودش بند نيس .در ضمن قراره با بابا و مامانت صحبت كنه و مراسم خواستگاري و نامزدي بزاره.
از خوشحالي قند تو .دلم اب شد! زبانم بند امده بود و چيزي نمي توانستم بگويم!
الو ماهك...گوشي دستته؟به سختي گفتم:
ارهچيه چرا ساكت شدي؟هيچي! فقط باورم نميشه.ماهك!جانم؟يه كمي دلشوره دارم نمي دونم چرا هر چي به لحظه ي حساس زندگيم نزديك تر ميشم دلواپسيم بيشتر ميشه!نگران نباش ماهان.....فقط بدون خيلي دوستت دارم.منم همينطور عزيز دلم .خب ديگه كاري نداري؟نه فقط مواظب خودت باش.تو هم همينطور.خداحافظ.دوستت دارم.وقتي گوشي را گذاشتم احساس كردم از سطح زمين جدا شدم و در حال پرواز كردنم.
صبح كه از خواب بيدار شدم خيلي كسل بودم بي اختيار به طرف اينه رفتم .رنگم پريده بود .دستي به گونه ام كشيدم
و از اينه دور شدم و سالنه سالنه پله ها را با بي حوصلگي پشت سر گذاشتم تا به سالن رسيدم .پدر در حال مطالعه ي
روزنامه و مادر طبق معمول در اشپزخانه بود .از كنار پدر رد شدم.
-سالم بابا.
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پدر از باالي روزنامه اول نگاهي به ساعت و سپس به من انداخت و جحوابم را سنگين داد .دزدانه نگاهي به ساعت
ديواري انداختم ساعت يازد و ربع بود.
باورن نمي شد اين قدر خوابيده باشم .دستي به موهايم كشيدم و به طرف دستشويي رفتم .اما نظرم عوض شد يك
دو.ش اب سرد حالم را جا مي اورد .به طرف حمام رفتم و دوش گرلفتم .موهايم را خشك مي كردم كه ضربه اي به
در خورد و در اتاق باز شد.
سالم مامانيسالم دخترم رفتي حموم؟بله!بيا تا كمكت كنم موهاتو خشك كني.موهاي بلندم را به دست مادر دادم تا انرا خشك كند.
مامان دستت درد نكنه بعد ببيافشون.مادر پس شانه زدن و بافتن از اتاق بيرون رفت .به طرف كمد رفتم و متوجه شدم پريز تلفن را كه ديشب كشيدم
هنوز سرجايش نزدئم.
خدا كنه ماهان زنگ نزده باشه!دوتا گيره ي زيبا و طاليي از كشوي كمدم بيرون اوردم و دو طرف سرم زدم همين طور كه به اينه خيره شده بودم
تلفن به صدا در امد .اولش يكه خوردم نمي دانستم نيما هست كه گوشي را بردارد يا نه؟؟؟ وقتي ديدم كسي جواب
نمي دهد گوشي را برداشتم:
بله بفرماييد؟صداي بم و گرفته ماهان را به خوبي شناختم!
الو ماهان....تويي؟سالم عزيزم حالت چطوره؟صداي بغض دارش اندامم را به لرزه انداخت
به سختي اب دهانم را قورت دادم .....
-سالم عزيزم حالت چطوره؟

صداي بغض دارش اندامم را به لرزه انداخت
به سختي اب دهانم را قورت دادم و با ترس گفتم:
ماهان جان چيزي شده؟به سختي گوشي تلفن را در دستن فشردم  ،لبانم به لرزه افتاد منتظر شنيدن خبر ناگواري از طرف او بودم .چند ثانيه
بينمان سكوت زجر اوري حاكم شد و سپس با صداي بغض داري گفت:
-صبح.....صبحي متاسفانه خبر بدي به ما رسيد!
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رنگم پريد و چشمانم از حدقه در امد .دلشوره وجودم را گرفت و صداي نامنظم ضربان قلبم خيلي واضح به گوشم
رسيد.
الو ماهك....گوشي دستته؟با صداي لزراني گفم:
ماهان چي شده؟صداي نفس هايش پشت گوشي تلفن شنيده مي شد .خدايا! چه به سر ماهان من امده كه اين طور اشفته است؟
دوتا عمه هام با خونوادشون تو سفري كه به يكي از شهراي اينگليس داشتن  ،تصادف كردن و همشون جونشون رواز دست دادن!....
صداي بغض تركيده اش مرا در جا ميخكوب كرد! گوشي محكم بر جايش خورد و من همچنان وسط اتاق مبهوت
ايستاده بودم .به سختي دست به ديوار گرفتم تا سقوط نكنم .از پله ها ارام پايين امدم كه دوباره صداي زنگ تلفن
برخاست .پدر گوشي را برداشت پس از احوالپرسي مختصري با صداي لرزاني به طرف مقابلش گفت :چه اتفاقي
افتاده؟
پدر شتابان روزنامه را كنار زد و رو به مادر گفت:
زود باش بريم خونه ي سعيد! امثل اينكه سعيد حالش بد شده!پدر اماده ي رفتن شد و مادر مانتويش را به دوش انداخت تا او را همراهي كن كه سريع گفتم:
صبر كنيد منم با شما ميام!مادر نگاهي گذرا به من كرد و گفت":
بهتره اينجا بموني شايد داداشات برسن.ترو خدا مامان بزاريد منم بيام.خيلي خب زود باش!نفهميدم چه طور خود را به اتاقم رساندم و مانتو را تن كردم .هر سه با عجله عرض كوچه را پيموديم و به خانه ي انها
رسيديم .با اولين زنگ در خانه شان گضشوده شد و من انچه را كه مي ديدم باور نداشتم .ماهان با سر وضعي اشفته و
با چشماني قرمز و متورم جلو در ظاهر شد .پدر بعد از اينكه جواب سالمش را داد او را كنار زد و وارد خانه شد.
پشت سر او مادر با عجله رفت و من ميان چهارچوب در مانده بودم و چشمان مضطربم به ديده اش خيره شد .لبخند
تلخي بر لبانش نشست كه زهر ان قلبم را در هم فشرد.
دانستم كه اشك از ديده گانش فرو چكيد ولي براي اينكه من متوجه نشوم رو ي از من بر گرفت.
با دستش شانه هايم را فشرد و مرا به جلو هل داد .به اتفاق او وارد سالن شديم و از ديدن عمو سعيد با ان وضع حالم
دگرگون شد .عمو سعيد بي حال بر روي كاناپه افتاده بود و پدر باالي سرش نشسته بود .ماهان كناري نشست و به
روبرو خيره شد.
پدر به طرف ماهان رفت و سعي در ارام كردنش نمود .سعي مي كرد او را متنوجه حال پدرش كند كه بيهوش روي
كاناپه افتاده بود .پدر زير بازوي اقاي شهابي را گرفت و براي ارام كردنش او را به باغ برد و مادر بعد از چند لحظه
به انها پيوست .من درست روبروي ماهان نشسته بودم و او غمگين سرش را ميان دو دستش مي فشرد.

59

چشمهای وحشی– کتابخانه مجازی رمانسرا

رمانسرا

جلو رفتم و دستان لرزانم را در هم قفل كردم .دستش را پايين اورد و دستم را محكم گرفت .گرماي حرارتدستانش اشك را بر گونه ام جاري كرد .به چشمانش زل زدم به تلخي لبخندي زد و گفت:
مگه به من قول نداده بودي هيچ وقت چشاي قشنگتو باروني نكني؟قطره ي اشكي كه در حال ريزش بود رت زدود و دردمندانه گفت:
مي خواي با اين كارت بيشتر زجرم بدي؟ من طاقت همه چي رو دارم غير از اشكاي تو مي فهمي چي مي گم؟ حاليتهماهك؟
سرم را فرو اوردم و با صداي خفيفي گفتم:
منم طاقت ناراحتي تو رو ندارم ماهان! به خدا دارم مي شكنم! دارم خرد مي شم! به خدا منم تحمل ندارم!صبور باش عزيزم! تقدير را نميشه عوض كرد .من و بابا بايد براي تشعيع و تدفين به لندن بريم .بايد هرچه زودتربليط اماده كنم.
اهي كشيد و سپس گفت:
مجبورم يه مدتي ازت دور شم.قلبم فرو ريخت! هرگز نمي توانستم دوري اش را تحمل كنم!
من از جا برخاستم و به اشپزخانه رفتم .بغض ديوانه واري در گلويم بود .به سالن كه برگشتم بابا و مامان و عمو
سعيد هم رسيدند .اقاي شهابي با صدايي كه گويي از ته چاه بر مي خواست روبه ماهان گفت:
بابا بلند شو به دوستت تلفن كن و بگو دو تا بليط برامون رزرو كنه.ماهان بدون هيچ كالمي به طرف گوشي رفت و شماره ي مورد نظرش را گرفت .پس از مكثي نه چندان طوالني با
مخاطبش به صحبت پرداخت .سپس گوشي را روي تلفن گذاشت .و به پدرش گفت:
ناصر براي فردا صبح ساعت هشت و نيم بليط رو به همراه پاسپورت اماده مي كنه.دلم ضشكست  ،فردا صبح بايد براي مدت نا معلومي از او دور مي شدم .پدر به من و مادر اشاره كرد كه اماده رفتن
شويم .مادر از جابرخاست و پس از خدا حافظي از انها جدا شديم .پدر زو به اقاي شهابي گفت كه فردا صبح تا
فرودگاه همراهي شان مي كند.
ان روز تا شب ساعت ها را به تلخي و اشك و ناراحتي سپري كردم .شب فرا رسيد ولي خواب به چشمم نيالمد .و فقط
اشك بود كه در تاريكي مرا همراهي مي كرد .صبح زود قبل از اينكه پدر راه بيافتد به طرفش رفتم:
بابا منو تا دانشگاه مي رسونيد در مورد واحد هام سوال دارم.اما بابا من به سعيد قول دادم ببرمشون فرودگاه.باشه طوري نيس اول اونا رو مي رسونيم فرودگاه بعد ميريم دانشگاه.پدر سرش را تكان داد و قبول كرد .چاره اي جز اين دروغ نداشتم تا لحظات اخر را با او سپري كنم.
بعد از اماده شدن به اتفاق پدر از خانه بيرون رفتيم.و پدر به من اشاره كرد وكه سوار ماشين شوم .در را باز كردم و
در صندلي عقب نشستم پدر به سمت منزل اقاي شهابي رفت و زنگ در خانه شان را زد .پس از چند لحظه هر دو.
بيرون امدند .با لباسي سرتا پا مشكي .بعد از چند لحظه احوالپرسي به طرف اتومبيل امدند .پدر چمدان ها را در
صندوق عقب ماشين جا داد و انها سوار شدند.
-سالم عمو حالتون چطوره؟ بهتر شديد؟
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ماهان در صندلي عقب نشست و با تعجب مرا نگاه كرد.
سالم!سالم!پيش انها نمي توانستيم چيزي بگوييم اما در نگاهايمان هزاران حرف نهفته بود .اقاي شهابي و پدر گرم گفات و گو
بودند كه ماهان با دستش ضربه اي ماليم به بازويم زد وقتي ديده بر ديده اش ثابت كردم خيلي ارام پرسي:
چرا اينقدر رنگت پريده؟شانه هايم را باال انداختم.چيزي نيس.دستن را كه روي صندلي گذاشتم با انگشتانش لمس كرد .وقتي نگاهم را از دست هايمان بر گرفتم و ه چشمانش
دوختم  ،برق اشك در چشمان خمارش موج مي زد .باز هم بغض گلويم را در هم فشرد اما چه كنم كه اجازه ي اشك
ريختن نداشتم .ماهان دست در جيبش برد و نامه اي را ان بيرون اورد .او خيلي با احتياط نگاهي به اينه ي جلو
اتومبيل پدر افكند و بعد يواشكي ان را زير انگشتانم جاي داد.
نامه را در دستم فشردم صداي نجوا گونه اش را شنيدم:
قول بده وقتي رفتم اينو بخوني!سرم را به عالمت تاييد تكان دادم .نامهع را درون كيفم گذاشتم و ان گاه به خيابان روبرو خيره شدم .به فرودگاه
رسيديم پدر ماشينش را در پاركينگ پارك كرد و رو به من گفت:
تو .همين جا بمون تا برگردم!قبل از اينكه من چيزي بگويم عمو سعيد گفت:
خوب نيس اينجا تنها بمون نادر! بهتره باهامون بياد.باشه من حرفي ندارم.خيلي خونسرد پياده شدم و هر چهار نفرمان به راه افتاديم .به سالن فرودگاه كه رسيدئم بعد از بازرسي بدني و
بازديد از چمدان ها وارد سالن انتظار شديم .خيلي شلوغ بود .بين مسافران و بدرقه كندگان همهمه بود .پدر به اتفاق
اقاي شهابي رفتند كه تشريفات گمركي را انجام دخهند و من ماندم و ماهان.
نگاه خسته ام را باال كشيدم و با ناراحتي گفتم:
ماهان دارم از غصه دق م يكنم! دلفم برات تنگ ميشه!نگاه خمارش را كه تاكنون با اين غمگجيني نديده بودم به من دوخت و بعد خيلي نرم و احساسي گفت:
منم همين ط.ور هنوز نرفتم دلم برات تنگ شدخه  ،واي به اينكه چند روز شكل ماهتو نبينم.پس از نگاه طوالني گفت:ماهك؟نگاهم را از كف سالن باال كشيدم و گفتم:
-جانم؟
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قول بده تا من بيام همين طور منتظرم باشي.قول ميدم.خيلي ممنون حاال خيالم رو راحت كردي.سپس نفس عميقي كشيد و گفت:
من تموم حرفام رو تو اون نامه نوشتم .اما تا موقعي كه اونجا هستم باهات تماس ميگيرم .تا من بر مي گردم مواظبخودت باش.
-0تو هم همينطور .بهتر بدوني تو فقط متعلق به خودت نيستي مال منم هستي.
قربونت برم....منم خيلي دوستت دارم.منم همينطور.سرم را پايين انداختم .شرم خاصي بر چهره ام نشست و گونه ام گرم شد .پدر و اقاي شهابي برگشتند و اطالع دادند
كه وقت جدا شدن است.
شايد عمو سعيد ما را درك مي كرد كه چقدر اين لحظات زجر اور است .اما پدر گمان نمي كنم.
اقاي شهابي:*-دخترم! ما ديگه رفع زحمت مي كنيم از اينكه تو و پدرت همراهيمون كرديبد خيلي ممنونم خيلي مواظب خودت
باش.
و اهسته تر ادامه داد:
مي دوني كه دل به گرو توست.من شرمزده گفتم:
اميدوارم به سالمت بريد .شما هم مواظب خودتون باشيد.ماهان جلو امد و با درماندگي گفت:
ديگخه وقت رفتنه خداحافظ.ان دو دوشادوش هم از من و پدر جدا شدند و رفتند.
يك هفته از سفر ماهان به انگليس گذشت و من در اين مدت چون مرده يي متحرك بودم .باالخره گوشي اتاقم به
صدا در امد و خوشبختانه نيما هم نبود .حالش را پرسيدم و او با جواب مثبت دل نا ارامم را تسكين داد .وقتي حجالم
را پرسيد به دروغ جواب دادم كه خيلي خوبم و تنها نگراني ام دوري از اوست.

او هم شكايت از دلتنگي هايش كرد .وقتي در مورد مراسم پرسيدم جواب داد كه به خوبي انجام شد .هشت نفر از
انها كشته شده و تنها شخصي كه زنده مانده البته در بيمارستان بستري است نسترن است كه از فوت والدينش خبري
ندارد و فعال در كماست.
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گويا شب هنگام كه در حال مسافرت بودند كاميون سنگيني كه راننده اش به كلي خوابش برده بود مستقيم به طرف
انها مي ايد و ماشين شوهر نگين كه اتوبوس بوده و متعلق به شركتش بوده است با كاميون برخورد ميكند و متاسفانه
همه به غير از نسترن در جا ميميرند.

ماهان پس دقايقي خداحافظي كرد و من گوشي را سرجايش گذاشتم .دلم برايش تنگ شده بود .به طرف كشوي
ميزم رفتم و نامه يي را كه ماهان به من داده بود برداشتم .بيش از صدبار ان را خوانده بودم ولي مگر سير مي شدم؟

يك ماه و نيم از رفتنش مي گذشت و من هر روز بقرار تر از قبل چشم به تلفن مي دوختم .او گاهي با من تماس مي
گرفت و من مي دانستم نسترن را از بيمارستان مرخص كرده اند و حالش از نظر روحي مناسب نيست و حركات
عجيب و غريب او موجي از نگراني عمو و ماهان را در بر داشته.

دم دماي عصر من در حياط پشتي رو به باغچه دستم را زير چانه ام برده بودم و در فكر او بودم كه با صداي مادر به
خورد امدم.

-بله؟

بيا تو عزيزم ! شربت درست كردذم بيا بخور.

با بيميلي برخاستم  .روي مبل كه نشستم مادر ليوان را به دستم داد .نيما و نسيم غرق تماشاي تلويزيون بودند و هراز
گاهي هر دو پقي مي زدند زير خنده .مادر نيز به جمع انها پيوست .ليوان شربت را الجرعه خوردم .حوصله ام به كلي
سر رفته بود .چشمم به اتاق پدر افتاد بلند شدم و به سمت اتاق رفتم .خود را روي مبل چرمي انداختم .ناگاه چشمم
به كتاب قطوري كه رنگ ابي روشن داشت خيره ماند .بي اراده بلند شدم و به طرف كتالبخانه رفتم و كتاب را
برداشتم:خواجه حافظ شيرازي.

باز خودم را روي مبل رها كردم و كتاب را باز كردم.

-ديريست كه دلدار پيامي نفرستاد ننوشت كالمي و سالمي نفرستاد

صدا ناتمه فرستادم و ان شاه سواران پيكي ندوانيد و پيامي نفرستاد
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سوي من وحشي صفت عقل رميده اهو روشي  ،كبك خرامي نفرستاد.

صداي بلند پدر كه از راه رسيد مرا به خود اورد .كتاب را بستم و به سالن برگشتم .پدر با دستي پر امده بود .مادر به
كمك پدر شتافت و پس از گفتن خسته نباشيد به او كمك كرد تا خريد ها را به اشپزخانه ببرد.
-سالم بابا!@

-سالم عصرت بخير....

مادر درحال بازرسي پاكت ها بود .جعبه ي شيريني را به دستم داد كه درون يخچال بگذرام ان وقت رو به پدر گفت:

-خير باشه اقا ،چي شده انقدر خريد كردي؟

-چيه خانوم؟ بد كردم مايحتاجتونو خريدم؟

-نه اختيار داريد اقاي سينايي ! اما يخچال پر ميوه اس.

-نه زشته! ميوه تازه بهتره!

مادر چشمهايش را ريزتر كرد و رو به پدر گفت:

-يعني چي؟

-هيچي خانوم امشب مهمون داريم.

-مهمون؟كيان؟

-اقاي نعيمي پسرخاله ام با زن و بچه اش امشب ميان ديدنمون.
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-جدي ميگي نادر؟ چرا زودتر نگفتي تا دست و پامو جمع كنم؟

-اي بابا خانوم مگه غريبه ان؟ در ضمن كدبانويي مثل شما هميشه خونه اش مرتب و منظمه.

پدر به نيما ونسيم كه در سالن نشسته بودند نگاه كرد و بعد رو به مادر گفت:

-نيما و نسيم چه شونه؟ خونه رو روسرشون گذاشتن ،چرا اين قدر ميخندن؟

-قربونشون برم! برنامه طنز نگاه مي كنن.

-اِ جدي مي گي؟ پس منم ميرم نگاه كنم.

پدر به سمت انها رفت و با دست به كتف ان دو زد .هر دو يكصدا به پدر سالم كردند .نيما گفت:

-بابا اومديد؟ بياييد بنسينيد برنامه رو ببينيد از اون باحاالس!

-پسر اين ديگه چه حرفيه؟ باحال يعني چي؟

نيما دستش را به گردن پدر حلقه كرد و با شيطنت گفت:

باحال يعني باحال ديگه بابا!اصال حوصله مهماني را نداشتم  ،به طرف حمام رفتم .مادر از داخل اشپزخانه بيرون امد و گفت:
كجا ميري؟ميرم دوش بگيرم!وقتي تن خسته و بي رمقم را از زير دوش دوش اب سرد گرفتم از سردي ان چندشم شد.
از حمام بيرلون امدم و به اتاقم رفتم .موهايم را شانه زدم كه مادر وارد اتاق شد.
ساعت اب گرم!ممنون!يه لباس خوشگل بپوش!-براي چي؟
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مثل اينكه يادت رفته امشب مهمون داريم؟مامان! من اصال حوصله ندارم  ،مهموني بدون من كه بهم نميخوره؟يعني چي؟ دختر جون؟ اگه مهمونا پرسيدن ماهك كو بگم چي؟بگيد رفته مهموني؛ بگيد سرش درد ميكنه! اصال بگيد مرده.مادر با عصبانيت در حالي كه صورتش از خشم متورم شده بود گفت:
تو جديدا خيلي داري اعصاب منو خورد مي كني .من نمي دونم چند وقتيه كه ديگه اون ماهك سابق نيستي و زانويغم بغل ميگيري و از اون بدتر حرف دلتو بهم نمي زني .يه بار ديگه اينطور ببينمت من ميدونم و تو....
اين را گفت و رفت.
زدم زير گريه انقدر گريستم كه وقتي به خود امدم چشمانم از فرط گريه قرمز و متورم شده بود .باالخره اين مهماني
تحميل شد و من متنفر از اين اجبار.
سارافن راسته ي سرمه اي رنگم را  ،كه جلوش به شكل مثلث سنگ دوزي شده بود .از كمدم بيرون اوردم و براي
زير ان بلوزي استخواني پوشيدم و موهايم را پشت سر جمع كردم و روسري سورمه اي به سر كشيدم.
هنگامي كه از طبقه پايين امدم مادر و پدر هر دو كنار هم ايستاده بودن تا متوجه من شدند سكوت كردند و لبخند پر
معنايي زدند .به سمت دستشويي رفتم و مشتي اب به صورتم پاشيدم .در همين حين مادر گفت:
يه لحظه بيا اتاقم كارت دارم!فقط نگاهش كردم .پس از خشك كردن دست و صورتم ناگريز به اتاق مادر رفتم .مادر در اتاقش را گشود و من
وارد شدم و سپس در را پشت سرش بست و به طرف ميز توالتش رفت و كرم پودري برداشت و به طرفم امد.
مامان من حوصله اين كار رو ندارم ولم كنيد@هيچ به قيافه رنگ پريده ات تو اينه نگاه كردي؟ هركي ندونه فكر ميكنه البد ما بهت گرسنگي داديم .چشات بهاندازه يه بند انگشت گود رفته.
كرم پودر را روي پوست صورتم ماساژ داد و سري به عالمت افسوس تكان داد.
وقتي خود را درون اينه ديدم از رنگ پريدگي چند لحظه پيش خبري نيود .ان گاه روسري را روي سرم مرتب كرد و
گفت:
حاال خوب شد! فقط بهتره اخماتم باز كني خوبيت نداره!من همچون عروسكي چشم و گوش بسته به او نگاه مي كردم .من در چه فكري بودم و انها در چه فكري!
به ياد خانواده ي اقاي نعيمي افتادم ،حالم بيشتر گرفته شد با ان دختر نازك نارنجي و پسر جنتلمنشون!...
ياد ماهان افتادم و اهي از افسوس كشيدم:
اون االن كجاس؟ داره چكار مي كنه؟ خيلي بي وفاييه! چند روزه كه به من زنگ نزدي! به خدا من طاقت....با عصبانيت از خيال هاي بد از جا برخاستم كه زنگ خانه به صدا در امد .مادر هراسان به اين سو و ان سو مي رفت .به
داخل اتاق امد و دستم را با عجله كشيد و گكفت:
برو تو اشپزخونه تا نگفتم نيا!بي چون و چرا و با يك دنيا سوال از حركات مادر به اشپزخانه رفتم  ،اما به خاطر اينكه از دستم ناراحت نشود ،
سكوت كردم .صداي مهمانان مي امد .مادر و پدر به استقبالشان رفتند .مادر انها را به سالن پذيرايي راهنمايي كرد.
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صداي تعارفشان به خوبي به گوش مي رسيد .روي ميز ناهارخوري كه نگاه كردم تعدادي ليوان در سيني چيده شده
بود .پارچ شربت در كنارشان بود .پس از دقايقي نسبتا طوالني كه احوالپرسي مشغول بودند  ،صداي مهين خانم مرا
به خود اورد :
مهتاب جون! پس ماهك خانوم كجاس؟همين جاس! االن خدمت مي رسه.نسيم وارد اشپزخانه شد و گفت:
مامان گفت شربت بيار.شربت رادرون ليوان ها ريختم و با احتياط سيني را در دست گرفتم و به طرف سالن رفتم .وقتي به جمع انها رسيدم
به احترام من بلند شدند .من دستپاچه با انها احوالپرسي كردم و از انها خواهش كردم كه بنشينند .سپس سيني را به
طرف اقاي نعيمي بردم .حين برداشتن ليوان رو به سوي پدر كرد و گفت:
*-ماشاهلل ماهك جان براي خودش خانومي شده!
نظر لطفتونه!مهين خانوم نگاه پر مكثي به من انداخت و تشكر كرد.
نوبت به پسر خانواده رسيد .با تبسم ليوان را برداشت و با صدايي لز=رزان تشكر كرد .سهيال دخترشان شربت را
برداشت و به ارامي گفت:
چطوري ماهك جون؟به لطف شما خوبم!ابرويش را باال انداخت و سپس نگاهي به برادرش كرد و نخودي خنديد! از بقيه هم پذيرايي كردم و براي اينكه بي
نزاكتي نباشد روي مبل كنار مادر نشستم و سرم را پايين انداختم .مهين خانم رو يه من گفت:
ماهك جون سال چندمي؟دوم!بعد سهيال پرسيد:
چه رشته اي؟حقوقلبخند برلبان سهيال نشست و زير كانه نگاهي به خانواده اش انداخت و با صداي ظيفي گفت:
چه جالب ! سهيل ما هم رشته ي حقوقه .با اين تفاوت كه شما سال دوميد ولي ايشون امسال درسشون و تمومكردن.
پوزخندي بر لبانم نشست .نيم نگاهي به سهيل كردم كه گونه هايش سرخ شده بود و هر چند لحظه يكبار با دستمال
عرق پيشاني اش را مي زدود.مهين خانم رو به من گفت":
ماهك جون مي تونم جاي تو بنشينم و چند لحظه با مادرت اختالط كنم؟ بهتر شما سر جاي من كنار سهيال بشينيد.من و او جايمان را با هم عوض كرديم .سهيال سرش را به من نزديك كرد و سواالت مختلفي از قبيل :دانشگاه رتبه ام
و در كنكور و چند مورد ديگر پرسيد و من ناگريز به پاسخ انها شدم .بعد از پايان سخنانش در حالي كه ابروهايش را
برايم نازك مي كرد گفت:
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سرم را به عالمت تاييد تكان دادم .سپس شروع به تعريف از برادرش كرد كه چقدر
خوش اخالق و مهربان و نجيب است و در بين همه شهره است ،همه دخترها ارزوي يك ساعت زندگي با او را دارند.
ان قدر گفت و گفت كه حوصله ام واقعا سر رفت .به من چه كه برادرش كجا مي رود و كجا مي ايد؟ سرم را خورد از
بس از سوپرمن قصه ها تعريف كرد .حواسم به طرف مادر و مهين خانم بود كه در گوشي صحبت مي كردند و خنده
ي ريزي زير لب مي راندند و هرچند يكبار به من نگاه مي كردند.
ماهك جون حواست با منه؟بله گوشم با شماست!نه ديگه معلومه حواست نيس .ازت پرسيدم نظرت در مورد سهيل چيه؟از سوالش تعجب كردم و خيلي صريح و رك جواب دادم:
نظر خاصي ندارم!سهيال از حرف من يكه يي خورد و نگاهر غضبناكش را به ديده ام دوخت و گفت:
كه اين طور!گويا سهيال انتظار چنين برخوردي از طرف من را نداشت .ديگر سكوت كرد و هيچ نگفت و حتا نگاهم نيز نمي كرد.
كاشكي زودتر اين سوال را از من پرسيده بود .من خودم دل و دماغ ندارم و اين هم انگار نوبر اورده  ،حتا وقتي
خواستگاري مي روند  ،اين قدر تعريف!....
واي نه!....نگاه وحشت زده ام به پدر خيره شدم.
نگاه وحشت زده ام به پدر خيره شد .پس منظور سهيال از اين همه تعريف و تمجيد همين بود .خاك بر سر من نفهم
كه متوجه نشدم! اگر كمي از مغزم استفاده كردم بودم  ،از همان دسته گلشان مي فهميدم .دلم از دست پدر و مادر
گرفت .انها حق نداشتند كه با من بازي كنند .چرا چيزي به من نگفتند و هماهنگي نكردند؟
اصال نظر من براي انها مهم نيست  ،مهم ابروي انهاست.
دلم ميخواست فرياد مي كشيدم و انها را بيرون مي كردم ..در اين هنگام اقاي نعيمي رشته سخن را به دست گرفت و
گفت:
با اجازه ي نادر جان و همگي مي خواستم بگم همتون خو.ب مي دونيد امشب براي چي مسبب اوقات شديم .همونطور كه مطاعيد سهيل ما تازه فارغ التحصيل شده و به اميد خدا به همين زودي وارد كارش ميشه .راستش ما توي
فكر استين باال زدن براي سهيل بوديم و هرچه گشتيم خونواده ي با اصالتي به خوبي شما پيدا نكرديم.
البته سوتفاهم پيش نيادذ ما اولين جاييه كه براي پسرمون ميايم خواستگاري .منظور من اينه كه بين خودمون حالجي
كرديم و امتياز شما از همه باالتر بود  ،بخصوص ماهك خانوم كه براي خودش يه بانوي تمام عياره و هزار ماشاهلل از
زيبايي و نجابت چيزي كم نداره....
اقاي نعيمي ادامه داد:
البته در اين بين اصل دختر و پسرن كه بايد همديگه رو بپسندن .واهلل سهيل ما كه پسنديده و حرفي نداره فقطمونده شما و دختر خانمتون.
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البته ببخشيد قبل از اينكه شما هم حرفي ايراد بفرماييد  ،بايد بگم براي پسرم يه اپارتمان جمع و جور خريدم به
اضافه ي يه ماشين مدل باال با تمام امكانات .از نظر شير بها و مهريه حرفي نداريم  ،هر چز شما بفرماييد به ديده ي
منت قبول داريم.
در اينجا ساكت شد و پدر به سخن امد و گفت:
راستش همين طور كه شما بيان فرموديد اصل خود جوونان كه بايد همديگه رو بپسندن وگرنه ماديات مالكزندگي پايدار نيس .واهلل من و مادر ماهك حرفي براي گفتن نداريم هر چي ماهك بگه ما هم قبول داريم.
خونم با اين حرفا به جوش امده بود .چه كسي مي دانست در قلب من چه مي گذرد و من دل در گرو شخص ديگري
دارم و زندگي را فقط در كنار او....
بگو عزيز دلم! بگو خجالت نكش!از اين حرف ها سوختم  ،ولي به زور جلو خودم را گرفتم .لرزش صدايم كامال مشهود بود:
با اجازه همگي....نفسم كه در سينه حبس شده بود بيرون فرستادم و خود را خيلي خونسرد نشان دادم .بايد جوابم را سريعه و واضح
مي دادم.
از اينكه شما به اينجا تشريف اورديد باعث افتخار ماست .هر چند كه منظور شما رو از اومدن به اينجا نمي دونستم وفكر مي كردم اين يه مهموني ساده براي ديد و بازديده .پدر و مادرم اين موضوع را با من در ميون نذاشتن و علت
سكوت اونا و انگفتن اين جريان رو نمي دون ،ولي يه چيزي خيلي واضحه اينه كه من فعال قصد ازدواج ندارم و نمي
خوام با فكر كردن به اين موضوعات ذهنمنو مختل كنم.
اميدوارم شما از جواب صريح من ناراحت نشده باشيد .اميدوارم براي پصسرتو همسري شايسته تر از من انتخاب
كنيد .از جمع حاضر اجازه ي عفو ميخوام چون كمي سردرد دارم.
از جايم برخاستم نگاهي گذرا به اطرافيان انداختم .همه مات زده به من نگاه مي كردند .با يك معذرت خواهي كوتاه
به طبقه باال رفتم و در اتاق را پشت سرم بستم و هاي هاي گريستم .نفسم به شماره افتاده بود .بار ديگر نجوا گونه
ماهان را صدا زدم و گريستم .نفهمخيدم چه موقع انها رفتند كه صداي دو رگه ي پدر مرا به خود اورد.
اين دختره چش شده؟ زده به سرش؟ بيا بيرون ماهك باهات حرف دارم!سرم را با دو دستم فشردم ؛ نگاهي به اينه انداختم قطرات درشت عرق بر پيشاني ام نشسته بود .بغضي كه در گلويم
بود به زحمت فرو دادم و با بي ميلي و ترس در اتاقم را باز كردم .پدر درست روبرويم ايستاده بود .نگاه غضبناكش
زانواهيم را لرزاند .با صداي فرياد گو.نه اش گفت:
تو حق نداشتي ابروي ما رو جلوي مهمونا ببري!با صداي مرتعشي جواب دادم:
مگه من چي گفتم؟ بهشون توهين كه نكردم .مگه همه شما نظر منو نمي خواستيد؟ خب منم گفتم هر چند نظرمبراي شما و مادر اهميتي نداره  ،وگرنه به من مي گفتيد كه امشب اينجا چه خبره؟
پدر صدايش را پايين اورد و با كمي ارامش گفت:
تا كي مي خهواي خواستگاراي به اين خوبي رو رد كني؟ تو حتا بعضي مواقع بدون اينكه طرفو ببيني دو كالم حرفبزني  ،جواب رد دادي .حداقل ده دوازده نفر رو بي دليل رد كردي  ,اخه چرا؟
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بابا ترو خدا بحثو تموم كنيد .من فعال دلم نمي خواد ازدواج كنم.پدر نگاه خيره يي به چشمانم كرد و رفت .با عجله پله هار ا پايين رفت .چشمه ي اشكم جوشيد و پهناي صورتم كامال
از اشك من خيس شد .دوست دارشتم فرياد بزنم .با شتاب وارد اتاق شدم و در را محكم بستم و روي تخت دراز
كشيدم .تنها همدمم در اين لحظات اشكانم بود كه مرا ياري مي كرد.
صبح با سردرد شديد از خواب بهتر بگويم چرت بيدار شدم .سنگيني يه كوه را روي سرم احساس مي كردم.
چشمانم قرمز و متورم شده بود و فروغي در ان موج نمي زد .چند ضربه به در اتاق خورد و سپس دستگيره به
حركت در امد.
ماهك؟ چرا در رو قفل كردي؟ بيا بيرون سردرد ميگيري! بيا يه چيزي بزار دهنت!پوزخندي تلخ بر لبانم نشست .از صداي خش دار خود تعجب كردم.
راحتم بزاريد مادر من حالم خوبه االنم به هيچي ميل ندارم.اين اداها چيه؟ مگه بابات چي بهت گفت كه با خودت اينطوري ميكني؟دست از سرم برداريد! داريد ديوونه ام ميكنيد.مادر مشت محكمي به در اتاق زد و به سرعت دور شد .اينر ا از صداي پايش به خوبي فهميدم .جلو پنجره رفتم و به
خانه روبرويي خيره شدم .باز هم پنجره اتاقش بسته بود.
خود را با بي حالي روي صندلي انداختم و در افكارم غوطه ور شدم .در اين هنگام صداي ناهنجار تف6ن مرا از جايم
بلند كردم .بعد از دو بوق ديگر صدايي نيامد .گفم حتما نيما گوشي راب رداشته .خيلي ارام و با احتياط گوشي را
برداشتم و از شنيدن صدايش لبانم لرزيد .داشت با نيما احوالپرسي مي كرد.
چه عجب يادي از ما كردي>؟اختيار داريد نيما  ،من هميشه به يادتم .راستش ديدم اين دل نازكم ديگه تحمل دوريت نداره گفتم يه زنگ بزنم واحوالتو بپرسم.
قبونت برم! منم دلم برات تنگ شده ،حاال اونجا چيكار ميكني؟ كي بر مي گردي؟هيچي يه مدت دختر عمه ام تو بيمارستان بستري بود .حاال هم كه مرخص شده به خاطر افسردگي بسيار زيادشتحت نظر دكتراس .ما هم داريم تمام اموال مننقول و غير منقولشو تهيه مي كنيم كه بعد از خوب شدن اوضاع
روحيش همه رو به پول نقد تبديلف كنيم .البته قراره هنسترن رو با خودمون به ايران بياريم چون اينجا غير از چندتا
دوست و اشنا كسي رو نداره.
ماهان انگليس االن تو چه وضعيه؟رو هم رفته بد نيس .اما باز هم هيچ جا ايران نميشه .اينجا همه نسبت به همديگه كم محبتن .واژه ي عشق و عاشقيبراي اينا تقريبا يخ زده .بيشتر سكس مطرحه .من هر جاي دنيا كه باشم ايران برام يه چيز ديگه اس خصوصا عشقاي
ديوونه كننده اش.
دلم هري ريخت! منظورش من بودم .پس از دقايقي مكالمه قطع شد و من گوشي را سر جايش گذاشتم و خود را
روي تخت رها كردم .چهره اش در ذهنم مجسم شد  ،چه قدر زيبا و دوست داشتني!
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تابستان با همه گرما و سنگيني اش به پايان مي رسيد و من در تدارك سال تحصيلي جديد بودم .ليال را بعد از چند ما
ديدم از خوشحالي جيغ بلندي كشيدم و در اغوشش جاي گرفتم .وقتي گوشه دنجي براي خود پيدا كرديم ليالت با
خنده گفت:
دلم برات تنگ شده بود.*منم همكين طور .حال خونواده ات چطوره؟الهي شكر بد نيستن .مامان باباي تو خوبن؟خوبن سالم مي رسونن .االنم اگه بفهمن تو اومديد خيلي خوشحال ميشن.ممنون .نظر لطفشونه راستي ماهك از ماهانت چه خبر؟خبر زيادي ازش ندارم .ولي فكر ميكنم ديگه بايد به همين زوديا برگرده.برگرده؟؟! مگه كجار فته كه ميخواد بگرده.انگليس.ان وقت تمام وقايع رو با شرح مختصري برايش تعريف كردم .ليال سرش را تكان داد و همين طور به روبرو خيره
شد و گفت:
پس بگو چرا انقدر رنجور و رنگ پريده شدي.اميدوارم هر جا كه هست سالم باشه .البه تو اين مدت گهگاهي با هم تماس داشتيم اونم دلواپس منه و همش تذكرميده كه مواظب باشم.
ايم سپري شد و فصل زيباي تابستان عمرش به سر رسيد و جايش را
به فصل رويايي پاييز داد.
مغموم و پريشان خيال به خانه رسيدم كليد را در قفل چرخاندم و وارد شدم .با بي حالي كفش ها را از پا در اوردم و
در جا كفشي پرت كردم .خانه سوت و كور بود  .حوصله ي صدا زدن مادر را نداشتم .از پله ها باال رفتم و در اتاقم را
گشودم .بعد از عوض كردن لباس هايم جلوم پمجره رقفتم.
از خودم متنفر شده بودم .از اين همه انتظار و بالتكليفي و فكر هاي زجر اور كه دل زجر كشيده ام را مالش مي داد.
از اتناق بيرون امدم .به اشپزخانه و اتاق خواب مادر سرك كشيدم .ولي اثري از مادر نبود .شانه هايم را باال انداختم و
به طرف ضبط صوت رفتم .نوار غمگيني از بين نوار ها انتخاب كردم.
صداي در خانه كه با حركت خشكي گشوده شد شنيدم .صداي شيطنت و شادي نيما و نسيم به هوا برخاست و سپس
مادر از پي انها وارد شد .با پشت دست سريع اشكهايم را پاك كردم و جلو رفتم.
سالم خسته نباشيد.مادر نگاهي زيركانه به چضشمانم كرد و گفت:
سالم تو كي اومدي؟همين االن.همين طور كه مادر ماهي هاي پاك كرده را درون فريزر مي گزاشت برگشت و گفت:
اَ...نيما مادر! ديدي گفتم يه چيزي يادم رفت نون نخريدم .بدو تا دير نشده پنج شش تا نون بگير.-مامان من كالفه ام به خدا خسته شدم! به نسيم بگيد.
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قبل از اينكه مادر خواسته اش را يك بار ديگر تكرار كند نسيم گفت:
چشم مامان جون شما حرص نخور االن مي رم مي خرم.نسيم رفت تا نان بخرد .بيشتر از ده دقيقه نگذشته بود كه در خانه محكم به هم خورد و نسيم دوان دوان وارد
اشپزخانه شد .همين طور كه نان ها را با شتاب روي ميز مي گذاشت با نفس نفس گفت:
مامان....مامان....اومدن!چه خبرته بچه در و از جا كندي!مامان خب عجله داشتم.عجله واسه چي؟ اصال بگو ببينم كيا اومدن؟عمو سعيد اينا.چاقو از دستانم درون بشقاب افتاد و چشمان من و مادر به هم خيره ماند .خيلي زود به خود امدم و خونسردي ام را
حفظ كردم در حالي كه از درون در حال اتش گرفتن بودم و قلبم مي لرزيد .ديگر انتظار به پايان رسيده بود .نسيم
رو به مادر گفت:
مامان! عمو سعيد و ماهان منو بوسيدن و گفتن به شما سالم برسونم .اما مامان اون خانمه اون روزي اون خارجيه ،يهطوري بود ماهان زير بغلشو گرفته بود.
من فهميدم كه نسترن را با خود اوردند .از خوشحالي در حال پرواز بودم! بي اختيار لبخندي پر رنگ رو لبانم نشست.
مادر نگاه دقيقش را به چهره ام ثابت كرذد .با ديدن چشمان مادر يكه اي خوردم و خودم را جمع و جور كردم و سرم
را پايين انداختم.
بعد از دقايقي اين پا و ان پا كردن به طبقه باال رفتم .در اتاق را پشت سرم بستم و دور خودم چرخي زدم و به همراه
جيغ نسبتا كوتاهي  ،مشتي در هوا رها كردم .
لعنت به هرچي دوريه (.واقعا)lنمي شد توضيح داد كه ان شب را چه طور به صبح رساندم .با قلبي پر اميد و سرشار از عشق!....
صبح را با شادي و اشتياق به عصر رساندم .نزديكي هاي شش بعد از ظهر در حالي كه داشتم مجله مي خواندم مادر به
كنارم امد و گفت:
ماهك! مي دوني اقاي شهابي اومده بهتره براي عرض ادبخدمتشون برسيم .من تنهام تو با من مياي؟به قول قديمي ها كور از خدا چي ميخواد  ،دو چشم....اما به خاطر اينكه مادر از خوشحالي ام سر در نياورد دست هايم
را تكيه سرم كردم و خودم را عقب كشيدم و در جواب مادر خيلي ارام ولي خونسرد گفتم:
مامان نميشه خودتون تنها بريد من حوصله ندارم.مادر با تعجب نگاهي به من كرد و گفت:
اما من فكر مي كردم قبول مي كني؟به طرفش خيز برداشتم و دست هايم را دور گردنش حلقه كردم و گفتم:
خيلي خب فقط به خاطر شما ميام!....پس از اماده شدن به اتفاق مادر رهسپار خانه همسابه شديم.و پس از چند لحظه مكث صداي اقاي شهابي را تشخيص
دادم.
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-بي زحمت در رو باز كنيد اشناييم.

از اينكه مجبور بودم احساسمو كنترل كنم حالم گرفته بود .لب به دندان گرفتم .در گشوده شد و من و مادر وارد
ساختمان شديم .اقاي شهابي به استقبالمان امد و به گرمي با ما روبرو شد .هر سه رو.ي مبل نشستيم .من خيلي
زيركان اطرافم را نگاه كردم اما اثري از ماهان نبود .مادر روي به اقاي شهابي كرد و گفت:
خودتون تنها تشريف اورديد؟نه با ماهان و و نسترن.نسترن همين جاست؟اره همين جاس ولي چه فايده از اومدنش مهتاب خانوم!مگه خدايي نكرده اتفاقي براش افتاده اقاي شهابي؟چي بگم كه نگفتنش بهتره! بعد از اون تصادف لعنتي كه همه در دم مردن تنها كسي كه زنده مونده نسترن بود.البته اونم با ضربه اي كه به مغزش خورده و شكستن دست و پا بعد از اينكه مدتي را در بيمارستان سپري كرد با
اجازه دكترش مرخص شده .چه فايده! بعد از اينكه فهميد تموم خونواده اش از بين رفقتن تا يه مدتي تو شوك بود و
بعدم حركات غير عاديش موجب نگراني من و ماهان شد .اونو نشون يه روانپزشك داديم و اون تشخيص داد دچار
افسردگي شديد و كمي هم فراموشي شده بايد تو اسايشگاه به سر ببره .من قبول نمي كردم و دلم نمي يومد جگر
گوشه خواهرم و گوشه اسايشگاه كنار ديوونه ها بزارم .ديديم روز به روز داره بدتر ميشه كارامونو اونجا انجام داديم
و اومديم ايران تا اينجا ببريمش اسايشگاه رواني كه تو كشور و شهر خودمون باشيم اينجا راحت تره.و
من و مادر از اتفاقي كه برايش افتاده بود ناراحت شديم .دختري با ان همه فيس و افده به اين حال و روز افتاده بود.
مادر شروعب ه دلداري اقاي شهابي كرد .از عمو سعيد خواستم اتاق نسترن را به من نشان دهد تا به عيادتش بروم.
براي اولين بار بود كه طبقه باال را مي دديدم .در اول را زدم اما صدايي نشنيدم .وقتي در را باز كردم اوا را روي تخت
ديدم  .نفهميدم خواب بود يا بيدار كنار تختش ايستادم .بسيار نحيف و رنگ پريده به نظر مي رسيد .انگار متوجه شد
چشم هايش را گشود و به من خيره نگاه كرد .لبخندي به لب راندم و گفتم:
حالت خوبه عزيزم؟ من ماهكم.با تعجب نگاهم كرد .ناگاه با يك حركت سريع از جايبش بلند شد .من يكه خوردم صداي خنده بلند او تنم را لرزاند.
در حين خنده سكوت كرد و زد زير گريه.
تا اندم دستش را بگيرم هلم داد و با صداي غير طبيعي گفت:
تو يه دشمني اومدي منو بكشي....تو....تودوباره با خنده ي ديوانه وارش شروع شد.از امدنم پشيمان شدم .در حالي كه به او نگاه مي كردم به طرفم خيز
برداشت .نتوانستم هيچ حركتي بكنم بر جايم ميخكوب شدم .چشمهايش مثل دو كاسه خون شده بود .گردنم را
گرفت و همين طور كه فشار مي داد فرياد زد:
-تو مادر و پدر رو كشتي! اون ماشين !....تو با ماشينت كشتي!....تو!....
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سپس دزدانه خنديد! نفسم به شماره افتاد و تونايي ام را از دست دادم .تمامي قوايم را در دستان جمع كردم و اوا را
به عقب هل دادم.دوباره حمله كرد و موهايم را در دست گرفت و فحش داد .ديگر تواني نداشتم .اين بود كه جيغ
بلندي كشيدم .مادر و عمو هراسان وارد اتاق شدن .عمو سعيد با دو دستش مشت نسترن را باز كرد و به هر زحمتي
بود او را بغل كرد و به يك اتاق ديگر برد .من هم از ضعف زيادي كه داشتم بي حال در اغوش مادر افتادم .مادر
شروع به گريه كرد و موهايم را نوازش كرد .من بي حال تر از ان بودم كه بتوانم گريه كنم.
وقتي اقاي شهابي امد نسترن با او نبود .عمو سعيد تا مرا ديد به شدت گريست و عذرخواهي كرد.
حالم كمي جا امد از دامن مادر بلند شدم .عمو سعيد دستم را گرفت.
دخترم! بخدا نمي دونم چطور!....خواهش مي كنم ديگه حرفش رو هم نزنيد!مادر كه كمي ارام شده بود گفت:
اقاي شهابي اون طفلك كه دست خودش نبود طوري نيس .ولي اين جوري ام خطرناكه تو خونه باشه!نه ديگه با اين اتفاق با ماهان زودتر ميريم و بستريش مي كنيم.دلم برايش سوخت! راستي رواني شده بود .به اتفاق اقاي شهابي و مادر از اتاق بيرون رفتيم .صداي نسترن نمي امد.
همه جا ساكت بود و من متعجب از اين ارامش او.
با والي كه مادر از اقاي شهابي در مورد ماهان پرسيد دانستم كه او به بيمارستان رفته .هوا رو به تاريكي مي رفت من
و مادر از جا برخاستيم و اصرارهاي عمو سعيد را براي شام رد كرديم و ما ناخشنود از اين ديدار از هم جدا شديم.
همين كه در ساختمان را گشوديم ماهان را پشت در كليد به دست در جاي خود با چشماني گرد شده از فرط هيجان
مسخ شده بود نگريستيم.
صداي مادر او را به خود اورد .با دستپاچگي با مادر احوالپرسي كرد .به هر زحمتي كه بود با من هم احوالپرسي كرد و
من فقط توانستم جواب سالمش را بدهم .با صداي لرزاني سالم كرد .اصال نفهميدم چه گفتم .فقط چشمانش به سياهي
چشمانم ثابت ماند و لبانش لرزيد.
او نيز از من و مادر خواست شب را در كنارشان بمانيم اما باز هم مادر تعارفش را رد كرد.
سه روز از ديدار چند لحظه اي مان گذشت .ولي من هنوز اوا را نديده بودم .از اطرافيان شنيدم كه نسترن را در
بيمارستان بستري كردند و دنبال كارهاي اوست .از در دانشگاه بيرون امدم چند جزوه ي درسي در دستم بود كه از
ليال امانت گرفله ببودم .نگاه دقيقي به انها افكندم و در حال زير و رو كردن برگه ها بودم كه صداي ترمز ماشيني
كنار پايم جيغم را در اورد و از ترس تمام برگه هاي جزوه در هوا پخش شد .نگاه غضبناكي به طرف راننده كردم كه
با تعجب ماهان را ديدم كه از ته دل مي خندد ..عصباني از خنده هاي بي پروايش با حرض نشستم و به جمع كردن
جزوه ها پرداختم .او پياده شد اما هنوز نتوانسته بود خودش را كنترل كنتد و غش غش مي خنديد .با چشم غزه اي
گفتم:
چيه؟ از اين شيرين كاري با مزه ات خوشحالي؟ اره ديگه بايدم بخندي  ،ببين مردم چطوري نگامون مي كنن.همانطور كه مي خنديد شانه هايش را بال انداخت و گفت:
به من چه؟چشمانم از فرط تعجب گشاد شد!چند تا برگه هاي جزوه را كه جمع كرده بود به سرعت از دستش كشيدم و گفتم:
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خنده هايش واقعا اعصابنم را خرد كرد .كمي به خودش مسلط شد و گفت:
حاال چزا اينجوري نگام م يكني؟ گفتن ادم بايد زرنگ و خالق باشه اما نه وسط خيابون .اخه نه تو به من بگو وسطخيابون جاي جزوه خوندنه؟
من جزوه نمي خوندم ،داشتم نگاش مي كردم البته اگه دوباره بهم نخندي!پوزخندي زد و گفت:
خيلي خب اصال من غلط كزدم با ماهك خانوم شوخي كردم! اين ديگه بار اخرمه حاال بهتره سوار شي!در جلو ماشينش را باز كرد و من سوار شدم .سپس خودش پشت فرمان نشست و حركن .هرچند لحظه بر مي گشت
و همراه با خنده نگاهم مي كرد .اخم هايم را در هم كشيدم.
چيه؟ چرا انقدر نگاه مي كني؟ شاخ در اوردم يا دم؟بالنسبت شما باشه عزيز دلم .اصال معلومه امروز از كدوم دنده بلند شدي كه بدخلقي مي كني؟ اين باليي كه تو سرمن مياري به خدا هيچ كس سر غالمشم نمياره.
خنده ام گرفته بود .اما جلوي خودم را گرفتم .دستش را روي دستم گذاشت و گفت:
مي تونم يه سوالي ازت بپرشم؟اهوم....بپرسجرا انقدر رنگت زرد شده و الغر شدي؟ خداي نكرده مريض شدي؟تو چي فكر مي كني؟نمي دونم واقعا نمي دونم.
نيم نگاهي به او افكندم و چهره ي متفكرانه اش را ديدم .سرم را به پشتي صندلي تكيه دادم و چشم هايم را بستم و
گفتم:
به خاطر تو؟ نمي دوني با من چيكار كردي؟ به خدا انتظار داشت منو از پا در مياورد دلم برات تنگ شده بود .تو منواز خورد و خوراك انداختي .اما تو بر خالف من هزار ماشاهلل چاق تر هم شدي.
حتما اونجا بي خيال من بودي و ....
ماهكم اين حرفو نزن! مگه ميشه دلم برات تنگ نشده باشه؟ من چاره يي نداشتم نمي تونستم كه تا كاراروسروسامون ندادم برگردم .حاال كه برگشتم بهتره از لحظات كنار هم بودنمون بيشتر استفاده كنيم....
به چشم هايش كه نگاه كردم .نگاهمان در هم گره خورد و لبخند بر لبهايمان نشست .وقتي اوا را در كنارم دارم
ديگر چه مي خواهم من خوشبخت ترين دختر روي زمينم!
ماهان با لبخندش پرسيد:
ناهار رو باهم بخوريم؟اهوم!....خنده ي غليظي كرد و دستم را فشرد و سپس پا روي پدال گاز گذاشت و با شادي بي قيدي گفت:
ماهك خيلي دوستت دارم!من هم شاد شدم خنديدم حرف زدم فقط به خاطر او كه كنارم بود.
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جلو رستوران شيكي ترمز كرد .هردو به اتفاق هم وارد رستوران شديم .ماهان جايي را كنار پنجره انتخاب كرد و ما
نشستيم .سيگاري گوشه لبش گذاشت و قبل از اينكه با فندك روشنش كند سيگار را از گوشه ي لبش برداشتم و به
دو نيم كردم .نگاه شماتت باري به سويش افكندم و گفتم:
ادم عاقل با شكم خالي سيگار مي كشه؟نگاه خمار زيبايش را نثار چشمان تيله اي من كرد و گفت:
به من مياد وقتي مقابل تو قرار مي گيرم عاقل باشم؟ به خدا ماهكم من هروقت در برابر تو قرار مي گيرم احساستمام وجودمو مي گيره حتا عقلمو .تو با من داري چيكار مي كني؟ به خدا اونجا كه بودم هر كسي رو تو هر لباسي به
شكل تو مي ديدم باورت ميشه تموم شب رو تا صبح به ياد چشاي رنگارنگت مي افتادم؟
پس از صرف ناهار من به فضاي سبز روبرو چشم دوختم .در همين هنگام صداي ماهان مرا به خود اورد.
يادش بخير اون دفعه كه اومديم رستوران من بهت اعتراف كردم كه عاشقت شدم .باورت نميشسه اون روز ناهارخيلي به من چسبيد.
خنديدم و گفتم:
*من درست برعكش تو
چشم هايش را تنگ كرد و گفت:
چرا؟به خاطر اينكه تو كنارم بودي از ذوق اشتهام رو از دست دادم.
خنديد! ان قدر خنديد كه اشك در چشمانش جمع شد همين طور كه مي خنديد گفت:
عجب دختر هستيا! اگه مي دونستم بي اشتهايي تو بخاطر منه سر يه ميز ديگه مس شستم.اون وقتم هيچ فرفي نمي كرد چون باز تو فكرت بودم و تو رو ميديدم.اي شيطون باشه يكي طلب من.از نسترن چه خبر؟هيچي فعال تو اسايشگاه بستريش كرديم .دكترش مي گفت به مرور زمان خوب ميشه.ماهك؟ بابا برام تعريف كرداون روز كه اومديد چه اتفاقي افتاد.باور كن خيلي ناراحت شدم .اصال نمي دوننم چرا همچين كاري كرد .باور كن تا
حاال همين يه كار رو نكرده بود.
سرم را پايين انداختم و گفتم:
عيبي نداره ماهان اون كه دست خودش نبود براي چي من بايد ناراحت شم.
ماهان جلو در خانه ترمز كرد و من پياده شدم و پس از خداحافظي كليد را به در انداختم .وقتي برگشتم و به خانه
شان نگاه كردم عمو سعيد را پشت پنجره دست به سينه ديدم .تا متوجه او شدم عرق شرم بر پيشاني ام نشست.
روز ها پشت سر هم مي گذشت و من خوب ميدانستم به علت تصادف اقوام ماهان تا مدتي خواستگاري به عقب
خواهد افتاد .من صبح به دانشگاه مي رفتم و عصر بر مي گشتم .بعضي اوقات ماهان با من همراه مي شد .زمزمه
هايش در مورد زندگي گوش نواز بود و جذاب.
بعد از دوهفته ماهان خبر داد كه فردا نسترن را مرخص مي كنند.
به طرف گوشي تلفن رفتم و شماره منزل اقاي شهابي را گرفتم .پس از چند بوق گوشي را برداشته شد.
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الو نسترن جان سالم در حالي كه صدايش همراه با شك اميخته شده بود گفت:ماهك؟بله خودم هستم! حالت چطوره؟خوبي؟اره اما نه به خوبي تو.جواب سرد او سلول هاي وجودم را لرزاند .به خودم امدم و با صداي لرزاني پرسيدم:
عمو سعيد و اقا ماهان چطورن؟بد نيستم مثل اينكه شما بيشتر از حالشون باخبريد!كنايه هاي نسترن رنگ از چهره ام گرفت و دستانم شروع به لرزيدن كرد .يعني او از رابطه من و ماهان با خبر
است؟
چرا ساكت شديد؟ من هنوز گوشي دستمه.بله گوشم با شماست.من حرفي براي گفتن ندارم اين شما بوديد كه زنگ زديد.بله راستش امشب مامان همگي شما رو براي صرف شام دعوت كرده.من امشب با سه تا از دوستام قراره برم ***** .متاسفم كه ما نمي تونيم بياييم و دعوتتونو قبول كنيم .چونمطمئنم وقتي من نيام دايي و ماهان جون هم نمان.
هر طور ميلتونه هيچ اجباري نيس....لطفتون مستدام.و قبل از اينكه جوابي بدهد گوشي را محكم سر جايش كوبيدم.
ناگهان فكري چون شهاب مخيله ام را در نورديد .شروع به گرفتن شماره كردم .مدتي بوق اشغال زد شماره را
دوباره گرفتم .بعد از چند بوق ممتد گوشي را برداشت:
الو بفرماييد!سالم عمو جون....ماهك هستم.عليك سالم دخترم حالت چطوره؟ مامان بابا خوبن؟بد نيستن ...اونا هم سالم ميرسوننسالمت باشن بابا....كاري داشتي دخترم؟-بابا عصري مياد اهواز مامان گفته براي شام دعوتتون كنم.ما كه هميشهمزاحميم از قول من از مامانت تشكر كن....اگر نياييد بهخدا ناراحت ميشما....خنده ي ريزي كرد و گفت:
از نيومدن من يا ماهان؟از سخنش عرق شرم بر پيشاني ام نشست و خيلي دستپاچه گفتم:
اختيار....اختيار داريد.....من ....منخنده اش شدت گرفت...ان قدر خنديد كه من هم به خنده افتادم .در بين خنده هايش گفت:
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خيلي خب عمو به خحاطر تو....در ضمن از قول من به خامانت بگو خيلي تو زحمت نيافته.خواهش ميكنم و ممنون از قبولتون...امري نداريد؟عرضي نيس جز سالمتيخداحافظ...خداحافظخوشحال از امدنشان به طرف مادر رفتم و موافقت اقاي شهابي را با او در ميان گذاشتم .در اين بين پدر از راه رسيد.
دور پدر حلقه زديم و از ديدنش انبساط يافتيم .شب شد و مهمانها از راه رسيدند و من با تعجب نسترن را در لباس
زيباي حريرش ديدم كه دوشادوش ماهان در حركت بود .با ديدن ان دو موجي از اشك در چشمانم نشست! ماهان
در بلوز شلوار سرمه اي با وقار تر از قبل نشان مي داد .نسترن تا مرا متوجه خود ديد جلو امد و گفت:
امشب ***** مو فقط بخاطر ماهان جون كنسل كردم و فقط به اصرار اون اومدم.در جوابش ساكت شدم و او سرخوش از به بازي گرفتن احساس من به همراه ماهان به طرف سالن پذيرايي رفتنند.
حتا چشمك ماهان هم براي ارام كردن دلم افاقه نداشت .پس از پذيرايي كنار پدر نشستم  .درست روبروي او .او با
چشمان مهربان و زيبايش مرا مي نگريست و تبسم عاشقانه يي برلب داشت .در اين مهماني كه تا اخر شب ادامه
يافت هر از گاهي از كنايه هاي نسترن بهره مند مي شدم .اگر نگاه ملتمس ماهان نبود .از كوره در مي رفتم و
جوابش را چنان مي دادم كه بدون هيچ حرفي جمعمان را ترك گويد .اما حيف كه چشم هاي او نمي گذاشت .اخر
شب پس از خداحافظي نسبتا طوالني رهسپار منزل خود شدند و ما مانديم و ما.
كم كم زمستان با سرماي خشكش از راه مي رسيد  .سرماي امسال تا مغز و استخوان نفوذ مي كرد .از دانشگاه
برگشتم و پالتو ام را از تن خارج كردم و به جا رختي اويزان نمودم .گرماي مطبوعي كه به پوستم خورد نفسم را از
سينه خارج كرد .به طرف بخاري رفتم تا هرچه زودتر گرم شوم كه صداي مادر امد.
خسته نباشي.سالم مامان گلم شما هم خسته نباشيد.خيلي وقته اومدي؟نه تازه رسيدم.اصال نفهميدم كي خوابم برد.مكث كرد و به فكر فرو رفت  ،وقتي به خود امد گفت:
اي كاش نمي خوابيدم!چشم هايم را تنگ كردم و پرسيدم:
چرا؟خواب كه نبود ؛ كابوس بود .خدا به خبر كنه! براي بابا بزرگ و مامانبزرگ خواب بد ديدم .خيلي وقته ازشون خبرندارم .نمي دونم دايي ناصر و خاله نغمه بهشون سر مي زنن يا نه؟
شما ناراحت نباشيد ان شاهلل حالشون خوبه.مادر لبخندي به رويم پاشيد و از كنارم دور شد.
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هنگام صرف شام گوشي تلفن به صدا در امد .نيما به طرف گوشي رفت .وقتي مي خواستم قاشق را به دهان ببرم
چشمم به مادر افتاد كه با رنگ پريدگي و چشماني از حدقه بيرون امده به نيما زل زده .نيما دوان دوان به طرف ميز
امد و رو به مادر گفت:
مامان ! بابابزرگ كارتون داره!قاشق و چشنگال از دست مادر به درون بشقاب افتاد و هراسان پرسيد:
كدوم بابابزرگ؟پدرخودتون ديگه!يا اما رضاي غريب!سريع به سمت تلفن رفت و من و نيما و نسيم متعجب از!....
صداي گريه مادر ما را به خود اورد و هر سه دستپاچه به سويش رفتيم .مادر نقش زمين شد و گوشي از دستش رها
شد .جيغ من و  ،نيما را بيشتر دستپاچه كرد .سر مادر را در اغوش كشيدم و بي محابا اشك ريختم .براي لحظه اي
متوجه شدم نيما گوشي را برداشته و شروع به صحبت كرد .سر نسيم داد زدم اب بياورد.
طفلك نسيم ترسيده بود شتابان به سمت اشپزخاتنه رفت و با يك ليوان اب برگشت .انشگتان لرزانم را درون اب
بردم و سپس بر صورت مادر پاشيدم .قطرات درشت اشك بر صورتم روان بود .احساس بدي داشتم .حس مي كردم
ته دلم خالي شده و روح سرگردانم ميان زمين و اسمان معلق است!
يعني چه اتفاقي افتاده؟ نكنه...نكنه مادربلزرگ !....واي خدا نكنه!.....شانه هاي مادر را به سختي مالش دادم .نيما صحبتش تمام شد و كنار ما امد دست مادر را در دست گرفت و فشرد.
همراه با گريه از نيما پرسيدم:
نيما چي شده؟سرش را پايين انداخت و لب به دندان گرفت  .صداي نجوا گونه اتش را به زحمت شنيدم:
مادربزبرگ داره ميميره@اه از نهادم برخاست .
خدايا خوذت كمك كن مادربزرگ نميره@صداي ناله مادر مرا به خود اورد .دستي به موهايش كشيدم  .نيما كمك كرد تا او را از جايش بلند كنيم و به اتاقش
ببريم .مادر دو دستش را حصار صورتش كرد و شروه به گريستن نمود .او مادر بزرگ را خيلي دوست داشت و اين
اتفاق برايش غير قابل تحمل بود .پس از گذشت زمان زنگ خانه به صدا در امد .من مات به نيما نگريستم .نيما رفت
و در را باز كرد و من در كمال تعجب ماهان را ديدم كه شتابان وارد اتاق شد .به سالمي كه كردم پاسخ نداد .فقط
نگاه دلسوزش را به مادر دوخت و شروع به ارام نمودن او كرد .اما مادر باز همچون ابر بهار مي گريست .او بدون
هيچ كالمي با عجله از اتاق بيرون رفت .وقتي برگشت امپول ارامبخشي به مادر تزريق كرد .مدتي گذشت تا مادر ارام
شد و كم كم پلك هايش به روي هم افتاد و خوابيد .ماهان انگشت رو بيني اش گذاشت و به ما اشاره كرد كه بي صدا
از اتاق خارج شويم .خودش اخرين نفري بود كه بيرون امد و در را خيلي ارام بست .به طرف سالن رفتيم و همگي
روي مبل نشستيم .نيما از ماهان تشكر كرد .او سرش تكان داد و گفت:
-كاري نكردم وظيفم بود.
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بلند شدم تا چاي بياورم پس از ريختم چاي درون فنجان ها به سالن برگشتم .سيني چاي را روي ميز گذاشتم و بي
حال روي مبل نشستم .انگار تازه ماهان متوجحه من شده بود .نگاه خيرهه يي به سويم كرد و پرسيد؟:
شما حالتون خوبه؟سرم را بي رمق باال اوردم.
بله ممنون.بار ديگر با ترديد نگاه گذرايي به صورتم انداخت بدنم ارتعاش داشت.
رو به طرف نيما كرد .و گفت»
خب تعريف كن ببينم چي شده؟نيما مفصال تمام ماجرا را براي ماهان تعرف كرد و سر اخر ماهان گفت:
متاسفم اميدوارم حال مادربزرگتون خوب بشه .من هر كمكي ازم بر بياد در خدمتم.سرم را باال گرفتم و گفتم:
مطمئنم مامان هرزماني كه بيدار بشه ميخواد بره اصفهان.ماهان نگاه دلسوزانه اي به من كرد و گفت:
بهتره شما ناراحت نباشيد .تو فرودگاه دوستي دارم .فردا صبح زنگ مي زنم و بليط اصفهان رو رزرو مي كنم .اما درمورد مادرتون با اون مسكن قوي كه زدم فكر نكنم تا صبح بيدار بشه!
نگاه قد شناسانه اي به چشمانش كردم.و نگاهي به ساعت مچي اش كرد و ان وقت بلند شد و عزم رفتن نمود:
ساعت د.وازده و نيمهري ،بهتره شما بريد استراحت كنيد .نگران بليط هم نباشيد اگه خدايي نكرده مادر بي قراريكرد حتما حتما هر ساعتي كه هست زنگ بزنيد تا من بيام .خب ديگه كاري نداريد؟
من و نيما همزمان تشكر كرديم و او رفت.
باد سردي وزيد .مرا مجبور ككرد ديده از او برگيرم و به داخل بروم .پلك هايم خيلي سنگين شده بود به طرفم
كاناپه رفتم و دراز كشيدم و پتويي روي خود انداختم و خوابيدم .نصف شب دو بار بيدار شدم و به مادر نگاه كردم .ا.و
هنوز ارام خوابيده بود .صبح كه از خواب بيدار شدم مادر را در بستر نديدم هراسان از اتاق خارج شدم و هرچه
گشتم او را نديدم .صداي قطرات اب مرا به طرف دستشويي كشاند .صورتش غرق اشك و چشمانش همچون دو
كاسه خون شده بود .زير بازوانش را گرفتم و با صدايي گرفته گفتم:
مامان تو رو خدا بس كنيد مگه چه اتفاقي افتاده؟ هنوز كه طوري نشده؟مادر را به سالن بردم و روي مبل نشاندم .جعبه دستمال كاغذي را جلو رويش گرفتم .اشك هايش را پاك كرد  .نيما
و نسيم هر دو بيدار شدند .پس از صرف صبحانه هر دو به سر كالسشان البته به اصرار خود مادر رفتند .من هم تا
يك ساعت ديگر كالس داشتم .پس از رفتن انهال در را بستم .هنوز چند قدمي از در خانه فاصله نگرفته بودم كه
زنگ خانه به صدا در امد .وقتي در را گشودم ماهان را ديدم.
سالم صبح بخير!سالم خانومم.....صبح قشنگ شما هم بخير...مادر چطوره؟اي...بد نيس ،به زور ساكتش كردم.-ديشب راحت خوابيدي؟
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اره حاال بيا تو....مزاحم كه نيستم؟با ناراحتي نگاهش كردم و گفتم:
-اين چه حرفيه ماهان؟

دستم را گرفت و بوسيد و با هم وارد شديم!.....
جلو رفت و پس از احوالپرسي با مادر بليط را روي ميز گذاشت و گفت:
مقصد اصفهانه ،كمتر از نيم ساعت وقت داردي اماده شيد  ،منم در خدمتتونم و تا فرودگاه مي رسونمتون.مادر با شرمساري به ماهان نگاه كرد و گفت:
واقعا منو شرمنده خودتون كرديد! از اينكه بليط گرفتيد ممنونم  ،بيشتر از اين مزاحمتون نمي شم و با اژانس تافرودگاه ميرم.
بهتره تا وقت بيشتر از اين نگذشته  ،اماده شيد .منم بيرون منتظرتونم.با اتمام جمله اش از جايش برخاست و بعد از عذر خواهي كوتاهي بيرون رفت .من براي بستن چمدان به مادر كمك
كردم  .سپس خودم هم اماده شدم  .ماهان تا متوجه ما شد  ،از ماشين پياده شد و در را به رويمان باز كرد و هر سه
در جاي خود نشستيم.
سالن فرودگاه طبق روال هميشه مملو از جمعيت بود .شماره ي پرواز خوانده شد و مادر و ماهان از جا برخاستند.
مادر بعد از در اغوش كشيدن من و كلي سفارش در مورد برادرهايم از كنارم دور شد و ماهان چمدانش را برداشت
تا به او كمك كند .وقتي به خود امدم  ،دست ماهان را روي شانه ام احساس كردم .حس كردم از اينكه او كنارم
هست  ،نيرو گرفته ام .هر دو به اتفاق هم از فرودگاه بيرون امديم .او تا رسيدن به دانشگاه دلداري ام داد و من با
روحيه يي مضاعف راهي كالس خود شدم.
يك هفته از رفتن مادر به اصفهان مي گذشت  ،طي تماس هايي كه با هم داشتيم اگاه شديم كه خوشبختانه
مادربزرگ زنده مانده  ،اما متاسفانه از دو پا و دو دست فلج شده كه البته دكترش نظر داده بود كه اين از كار
افتادگي دست و پايش موقتي و تا مدت محدودي ست  ،اما معلوم نيست تا چه موقع .بنابراين قرار شد مادر تا
بهبودي مادربزرگ در اصفهان بماند.
من هم براي اينكه خيال مادر را راحت كنم  ،به او گفت:
كه همه چيز به خوبي و خوشي مي گذرد و ما راحتيم و نگران حال ما نباشد و به پرستاري از مادربزرگ بپردازد .دايي
ناصر و خاله نغمه  ،براي ديدار مادربزرگ به اصفهان رفته بودند  ،والي به خاطر وجود چندبچه ي قد و نيم قد و همين
طور نوزاد خاله نغمه  ،مادر هر دو را راهي تهران كرده بودئ تا خود پرستاري مادرش را به عهده بگيرد .گويا پدر
نيز براي مالقات به اصفهان رفته و چند روز انجا مانده و سپس به تهران بازگشته است.هوا كم كم رو به تاريكي مي
رفت .با نفس عميقي كه از سينه خارج كردم از در دانشگاه بيرون امدم و منتظر تاكسي ايستادم .مدتي طول كشيد تا
تاكسي خالي يي جاو پايم ترمز زد .ماشين در بست گرفتم و مسيرم را به راننده گفتم .باران نم نم مي باريد و سوز و
سرما از درزهاي ماشين به داخل مي امد .چشم هايم را به روبرو دوختم و ناباورانه جمعيت كثيري را جلو در خانه مان
ديدم .قلبم فرو ريخت! به سختي راننده گفتم نگه دارد و انگاه پول را كه در دستم بود روي صندلي جلو پرت كردم.
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چشمان وحشتزده به جمعيت خيره ماند! از ماشين پياده شدم كيفم را روي شانه ام افتاد ،حتا ناي برداشتن كيفم را
نداشتم  ،گلويم خشك خشك شده بود!
 خاك به سرم! چه اتفاقي افتاده؟تمام قوايم را در پاهايم جمع كردم و توانستم به سختيِ هرچه تمام تر وارد جمعيت شوم .همه همسايه ها بودند،
يكدفعه متوجه آمبوالنس جلوِ در شدم .ديگر توان خود را از دست دادم و به زمين افتادم ،يكي از همسايه ها زير
بازويم را گرفت .صدايشان برايم هيچ معنا و مفهوم نداشت ،فقط مي شنيدم.
 طفلك گناه داره! خدا ايشااهلل جونِ دادشِشو نجات بده! آخ! آخ! ديدي چه طور بدنش آسيب ديده بود؟ واي خدا مرگم بده! من كه اولين باره از اين صحنه ها مي بينم .خدا براي كافرا هم نياره!دست به يقه ي زن همسايه زدم ،همين طور كه يقه اش را مي كشيدم ،با صدايي كه گويي از تَهِ چاه برمي خاست،
گفتم:
 چي شده؟الهام خانم دستي به سرم كشيد و سرش را تكان داد .قبل از اينكه بتواند جوابي به من بدهد ،برانكارد از درِ خانه
بيرون آمد .نفسم در سينه ام حبس شد! تمام بدنم مي لرزيد و آنچه را نبايد مي ديدم ،ديدم! نسيم در حالي كه
پوست صورتش بلند شده بود ،روي برانكارد بود و از صورت و گردن و سينه اش خون بيرون زده بود و رنگش به
سياهيِ قير شده بود .روي او پتويي پهن كردند .هنوز به درستي نمي دانستم براي نسيم ،برادر قشنگم چه اتفاقي
افتاده!
به موهايم چنگ زدم ،جيغ زدم ،ناله كردم ،خدا را صدا زدم و صورتم را خراشيدم و نسيم نسيم كردم! مأموران
آمبوالنس تا مرا با آن وضعيت ديدند ،يك از همسايه ها را صدا زدند و به اتفاق آقاي كبيري ،كه سوار آمبوالنس شد،
راهيِ بيمارستان شدند .آژيرِ آمبوالنس دلم را بيشتر فرو ريخت و من بي هوش در آغوش الهام خانم افتادم .وقتي به
خود آمدم كه روي كاناپه دراز كشيده بودم .اول متوجه اطراف نبود ،اما با يادآوريِ آنچه بر سرمان آمده بود ،اشك
از ديده چكاندم! اشك نمي ريختم ،خون مي باريدم براي برادرم ،براي امانتي يي كه مادر و پدر به دست من سپرده
بودند!
 آخ نسيم! آخ داداشِ عزيزم! چي به سرت اومد؟ تورو خدا الهام خانم بگيد چي به سر داداشم اومد؟ تورو خدا!...گريه مجال حرف زدن نداد ،هفت هشت نفر از زن هاي همسايه دور و برم بودند و مرا دلداري مي دادند .شهناز
خانم گفت:
 نزديك نيم ساعت پيش ديديم كه صداي جيغ از خونتون مياد ،اول فكر كرديم شايد دعوا شده ،ولي آقاي عدالتيگفتند كه شما اهل اين حرفا نيستيد ،با شتاب به اينجا اومديم و ديديم متأسفانه برادرتون دچار سوختگي شدند .مثل
اينكه سماور پر آب بوده و احتماالً دستش به اون گير كرده و سماور به رويش چپ شده و...
فريادهاي من مجالِ سخن گفتن به او نداد .در همين موقع نيما از راه رسيد و با ديدنِ من و همسايه ها كيفش از
دستش افتاد و با چشماني از حدقه بيرون زده به ما خيره ماند .به هر زحمتي كه بود از جايم بلند شدم و به سويش
رفتم و همين طور كه چون گنجشكي در بغلش مي لرزيدم ،فقط توانستم نام نسيم را بر زبان بياورم.
نيما شونه هايم را تكان داد و فرياد زد:
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 چي شده؟ -بريم بيمارستان پيش نسيم!

صداي آقاي عدالتي را پشت سر نيما شنيدم:
 من شمارو مي رسونم.اشك هاي نيما همچون مرواريد بر گونه ي برجسته اش مي لغزيد .با صداي مرتعشي از آقاي عدالتي پرسيد:
 بايد كجا بريم؟ بيمارستان سوانح و سوختگي.خانه را به امان خدا رها كرديم و من و نيما سوار ماشين آقاي عدالتي شديم .تا مقصد جز ضجه زدن و گريه كردن
كاري از دستمان برنمي آمد .اولين باري بود كه بيمارستان سوانح و سوختگي به چشمم مي خورد .شايد بارها و بارها
از كنارش گذشته بودم .اما توجهي به آن نكرده بودم .پشت در ميله ايِ بيمارستان ايستاديم .بي قرار مشت هاي گره
كرده ام را روي نرده ها فرود آوردم و با تمنا و گريه،نگهبان را صدا زدم .مردي با قد بلند و صورتي دراز در لباس
نگهباني با بلوز آبي و شلوار سرمه اي ،در حالي كه بسيار اخمو به نظر مي رسيد ،جلو آمد.
 چه خبره؟ چرا اين قدر سر و صدا راه انداختي؟ ناسالمتي اينجا بيمارستانه!نگاهِ ملتمسم را به چشمان باران زده ي نيما دوختم .او دستم را در دستش فشرد و با پشتِ دست اشك هايش را پاك
كرد و گفت:
 آقا! تورو خدا بذاريد بريم تو! برادرم سوخته! تورو خدا بذاريد ببينيمش ،همراهي نداره! منظورتون همون پسر بچه ي ده دوازده ساله است كه تازه اُوُردنش؟هراسان به جاي نيما جواب دادم:
 آره ،خودشه ،داداشمه! خانم ،چرا دروغ مي گيد؟ اون كه يه همراه داره.بار ديگر بغضم تركيد و ميان گريه گفتم:
 اون همسايه مونه!مرد نگاه دلسوزانه يي به من كرد و ماليم تر از قبل گفت:
 خيلي خُب ،بذاريد اونو صدا كنم بياد ،اون وقت شما بريد داخل.با سر از او تشكر كردم و به بازوي نيما تكيه دادم .آخ كه چه قدر حس مي كردم بي پناهم! دقايقي نگذشت كه آقاي
كبيري با چهره يي درهم از بيمارستان بيرون آمد .من قادر به تشكر كردن از او نبودم ،نيما دستش را فشرد و از هر
دو همسايه بابت زحماتشان تشكر كرد .ترس عجيبي به دلم چنگ انداخت .بازوي نيما را در دست فشردم .اگر نيما
زير بغلم را نمي گرفت ،حتي نمي توانستم قدمي بردارم .همراهان بيماران و يا پرستاران كه مرا مي ديدند ،با
دلسوزي نگاهم مي كردند و بعضي ها زير لب چيزي مي گفتند و رد مي شدند .وارد بخش اورژانس شديم ،زانوهايم
مي لرزيد ،ديگر قادر به راه رفتن نبودم .نيما زود متوجه شد و مرا روي نيمكت نشاند و خود به سمت ايستگاهِ
پرستاري رفت .دچار سرگيجه شده بودم .لبه ي نيمكت را محكم با دست گرفتم و نيرويم را در چشمانم جمع كردم
و به نيما و پرستاري كه آنجا بود ،چشم دوختم .پس از دقايقي ،در اتاقي كه بااليش تابلوي «اتاق پانسمان» حك شده
بود ،باز شد و دو پرستار به همراه مريضي كه سر تا پا باند پيچي شده بود و روي ويلچر نشسته بود ،بيرون آمدند.
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دلم به حال بيمار سوخت! صورت و زير لب و پيشاني اش به طور كامل باندپيچي بود .نيما به طرف فرد مذكور رفت و
من آنچه را كه مي ديدم ،باور نداشتم .از جايم نيم خيز شدم و به چشمان بيمار نگاه كردم .چشمان او بي شباهت به
نيما و پدر نبود.
 نه ،خداي من اون نسيم نيست!صداي فريادگونه ي مرا پرستارها و نيما شنيدند .از چشمان مظلومِ نسيم قطره اشكي فرو ريخت و من با ديدن آن
صحنه ،نَفَسم بند آمد و از خداي خود آرزوي مرگ كردم .رو به ديوار نمودم و ناخن هايم را در آن فرو بردم .سر به
ديوار گذاشتم و باز هم گريستم ،گريه هاي تلخ من ،جز آه و افسوس هيچ عايدم نكرد ،هيچ!
صداي كلفتِ پرستاري را از پشت سر شنيدم ،برگشتم .زن ميانسالي را -با هيكل نسبتاً چاقي -ديدم .نگاهي به سر تا
پايم افكند و پس از چند لحظه مكث ،رو به من گفت:
 خانم! خودتونو كنترل كنيد! اينجا بيمارستانه ،اگه ساكت نشيد ،مجبورم كه شمارو بيرون كنم.صدايش را كمي پايين آورد و گفت:
 شما به جاي روحيه دادن به مريضتون ،گريه مي كنيد؟ به جاي اين كارها بهتره از خدا كمك بخوايد .ببينم با بيمارچه نسبتي داريد؟
لب هاي خشكم به سختي از هم گشوده شد:
 خواهرشم.با ماليمت گفت:
 باور كن اينجا بيمارا قبل از هر چيز به روحيه احتياج دارن .بهتره به خودتون مسلط بشيد .وقتي هم اونو ديديد ،درعوض گريه ،دلداريش بديد ،نه اينكه با گريه هاتون كاري كنيد كه اون به مرگ نزديك بشه.
كلمه ي مرگ رعشه به اندامم انداخت! باور نمي كردم نسيم تا آن درجه سوخته كه خطر مرگ تهديدش كند .پرستار
از كنارم دور شد .با دستان لرزان اشك هايم را پاك كردم .نسيم را به اتاق برده بودند .سالنه سالنه با اشاره ي
پرستار به طرف اتاق رفتم .در آستانه ي در او را ديدم ،چون جسم كوچك و نحيفي روي تخت دراز كشيده بود و نيما
سرش را به دهان او نزديك كرده بود و نسيم زمزمه گونه چيزي به نيما مي گفت و پرستار هم در حال كنترل سِرُم
بود .از جو آنجا حالت تهوع به من دست داد.
ناله هاي نسيم قلبم را متالشي مي كرد .حس اين درد ،غريب و تحملش سخت بود! به زور اشك هايم را مهار كردم و
بغض را در گلو خاموش نمودم و به طرف نسيم رفتم .او تا مرا ديد ،مثل كودكي كه مادر خود را ببيند ،گريه كرد و
من و نيما هم پا به پاي او مي سوختيم! خيلي آرام با دو انگشتم سرش را لمس كردم.
 عزيزم! گريه نكن! الهي فدات بشم داداشي! طوري نشده ،ايشااهلل هرچي زودتر خوب مي شي و با هم به خونهبرمي گرديم .حاال گريه نكن ،مگه تو بچه اي! ماشااهلل براي خودت مَردي .من و نيما كنارت هستيم و تو رو تنها نمي
ذاريم .حاال بهتره گريه نكني و بيشتر استراحت كني تا زودتر خوب بشي.
خودم هم حرف هاي خودم را باور نداشتم ،اما چه كار بايد مي كردم؟ نيما شتابان از اتاق بيرون رفت .مي دانستم
رفت تا گوشه يي دِنج براي ريختن اشك هايش و آرام كردن اعصاب متشنجش پيدا كند .مشغول دلداريِ نسيم بودم
كه پرستاري براي چِك كردن وضعيت نسيم آمد و سپس كاغذي باالي سر نسيم چسباند.
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نام و نام خانوادگي :نسيم سينايي .دكتر معالج :فريدون شاهدي .درصد سوختگي .%00 :از ديدن آن برگه سرم
سوت كشيد .به طرف در اتاق رفتم ،اما از نيما خبري نبود .به سمت ايستگاه پرستاري رفتم ،دو تا از پرستارها
مشغول چاي خوردن بودند.
همين طور كه اشك درون چشم هايم حلقه زده بود ،پرسيدم:
 ببخشيد خانم!هر دو سر بلند كردند ،يكي از آنها كه جوان تر به نظر مي رسيد ،گفت:
 بفرماييد! مي ...مي خواستم در مورد ...وضعيت برادرم ،نسيم سينايي بپرسم! فعالً آقايي را كه با شما بودن ،فرستاديم برن حسابداري تا براي برادرتون پرونده درست كنيم .ايشون متأسفانهپنجاه درصد سوختگي دارن ،كه گردن و سينه و دستهاشون درجه دو و سه ،از باسن به پايين ،قسمتي يك و قسمتي
دو اند و صورتش خدارو شكر درجه يك است.
نفسم در سينه حبس شد ،دستم را به ديوار گرفتم تا از سقوطم جلوگيري كنم .قطره اشكي از سرِ درماندگي از گوشه
ي چشمم لغزيد .لرزش صدايم كامالً مشهود بود.
 حاال بايد چيكار كنيم؟ توكل به خدا! بعد هم مراقبت شديد و رسيدگيِ كامل به بيمارتون .البته ما تو اينجا كمكتون مي كنيم .فعالً تا چهل وهشت ساعت هيچي نبايد بخوره ،حتي آب .سِرُم هايي كه بهشون تزريق مي كنيم ،آب بدنشو تأمين مي كنه .بعد از
چهل و هشت ساعت به بخش حاد انتقالشون مي ديم كه تو اونجا مي تونيد از مايعات رقيق استفاده كنيد و به ايشون
بديد ،مثل چاي كم رنگ و آب ميوه .يادتون باشه بعد از روحيه دادن به بيمار ،غذاهاي مقوي كه شامل پروتئين و
ويتامين و غيره هست ،مي تونه كمك زيادي به بهبودي حال بيمارتون بكنه .در ضمن ،بهتره بعد از بيست و چهار
ساعت بيمارتونو راه ببريد ،تا خداي نكرده عفونت نكنه.
در اينجا سكوت كرد و من زير لب تشكر كردم و وارد اتاق نسيم شدم .باالي سرش ايستادم ،فكر كردم خوابش
برده ،اما تا متوجه حضورم شد ،چشم هايش را باز كرد و با صداي خفه يي كه باعث تعجبم شد ،گفت:
 آب مي خوام!با ماليت نگاهش كردم و گفتم:
 عزيزم! فعالً نبايد آب بخوري ،برات خوب نيس. من تشنمه!مستأصل مانده بودم كه چه كار كنم ،نيما وارد اتاق شد ،هنگامي كه به سويش برگشتم ،چشم هايش را ديدم كه
همچون دو كاسه ي خون شده بود .جلو آمد و كنار تخت نسيم ايستاد ،رو به نيما گفتم:
 نسيم تشنَشه ،ولي تا چهل و هشت ساعت هيچي نبايد بخوره ،حتي آب!بدون اينكه جوابم را بدهد ،از اتاق بيرون رفت و بعد از دقيقي با ليوان نيمه آب برگشت .دستمالي را در آب فرو برد
و آب آن را فشرد و روي لبان نسيم كشيد .كم كم به وسيله ي مسكن هايي كه به نسيم تزريق مي كردند ،او به
خواب رفت .به نيما اشاره كردم كه از اتاق بيرون برويم .در سالن اورژانس در حين راه رفتن گفتم:
 -چيكار كنيم؟ بايد به مامان و بابا خبر بديم.
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آهي از سينه فرو داد و دستي در موهايش كشيد و گفت:
 نمي دونم! واقعاً نمي دونم! اگه بشه به بابا زنگ مي زنم كه خودشو هرچي زودتر برسونه ،ولي مامانو نمي دونمچيكار كنم! به خدا اگه بفهمه ،دق مي كنه! از اون طرف مادربزرگ ،از اين طرفم نسيم.
 نيما! مي دوني نسيم پنجاه درصد سوخته؟با تأسف سرش را تكان داد .صورت خيسم را با پشتِ دست پاك كردم و با صداي بغض آلود گفتم:
 آخه چه طوري سوخت ،اونم پنجاه درصد؟ خود نسيم گفت از مدرسه كه برمي گرده ،مي ره تو آشپزخونه و تا سماورو مي بينه ،پيش خودش مي گه بهترهچايي رو دَم كنه تا وقتي من و تو مي رسيم ،چاي آماده باشه .مي گفت محض احتياط سماور رو پر آب مي كنه و مي
خواسته بره تا مشقاي رياضيشو بنويسه ،اما براي اينكه آب سماور تَه نكشه و نسوزه ،سماور رو تا لب پُرِ آب مي كنه.
بعد كه مياد چاي درست كنه ،دستشو به سماور مي گيره و مي سوزه ،تا مياد دستشو بكشه ،به سماور مي خوره و بعد
اون چپ مي شه و رُوش مي ريزه.
صورتم را با دست پوشاندم و تا مي توانستم اشك ريختم .نيما به من گفت كه بايد به نسيم سر بزنيم .نزديكي هاي
ساعت ده شب بود كه نيما را به سختي راضي كردم كه راهي خانه شود و فردا صبح وسايل مورد نيازمان را به
بيمارستان بياورد و به پدر نيز خبر دهد .مي دانستم كه نيما سر شب با منزل آقاي شهابي تماس گرفته و وقتي سراغ
ماهان را از نسترن گرفته ،نسترن گفته كه از صبح زود ماهان براي انجام كاري به كرج رفته و تا آن ساعت برنگشته
و آقاي شهابي هم دو روز است به شيراز رفته .سپس نيما مختصري از اتفاق را براي نسترن شرح داده و خواسته كه
ماهان را در جريان بگذارد و او با منزل يا بيمارستان تماس بگيرد .اما تا آن موقع هيچ خبري از ماهان نبود .نزديك
ساعت دوازده شب پرستار وارد اتاق شد و به من اطالع داد كه پاي تلفن مرا مي خواهند .با احتياط از كنار نسيم بلند
شدم .طفلك تازه به خواب رفته بود .قبل از خوابيدن ،درد و سوزش امانش را بريده بود .گريه ها و تمناهاي او باعث
شد كه يك بار ديگر پرستار به او مسكن تزريق كند .گوشي را برداشتم ،نيما پشت خط بود.
 حال نسيم چه طوره؟ واهلل چي بگم ،تا حاال از درد مثل مار به خودش مي پيچيد .باورت نمي شه از وقتي تو رفتي ،دو بار رو تختيشو عوضكردم .تموم آب بدنش از زخم ها بيرون زده ،حاال هم به خاطر مسكن هايي كه بهش زدن ،خوابيده .خواب كه نمي
ره ،پنج دقيقه مي خوابه و دوباره بيدار مي شه و جيغ مي زنه .داره جيگرم براش آتيش مي گيره! راستي از ماهان
خبري نداري؟ نديديش؟
 از اينجا يه راست رفتم دَم خونشون ،ماشينش جلوِ در پارك شده بود ،در زدم ،دخترعمه اش در رو باز كرد ،وقتياز ماهان ازش پرسيدم ،اشاره كرد كه خونه نيس .وقتي از ماشينش پرسيدم ،گفت اتومبيلشو جلوِ درِ خانه پارك
كرده و خودش رفته و منم فرصت نكردم در مورد نسيم باهاش صحبت كنم .راستي با بابا تماس گرفتم و همه چي
رو براش تعريف كردم .خيلي ناراحت شد و گريه كرد ،گفت :صبح زود مرخصي مي گيره و با اولين پرواز برمي
گرده .در ضمن گفت به هيچ وجه به مادر خبر نديم.
نفس عميقي كشيدم.
 -خيلي خُب ،حاال برو استراحت كن ،من اينجا مواظبشم ،فقط براش دعا كن.
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آن شب را به سختي با تشنج هاي نسيم پشت سر گذاشتم نزديكي هاي ظهر بود كه پدر به همراه نيما وارد اتاق
شدند .پدر اشك مي ريخت ،در آغوشش جا گرفتم و من هم گريستم .به نسيم اكسيژن وصل كرده بودند  .تمام
بدنش وَرَم كرده بود و چشمان درشتش ريز شده بود و بيني و لب هايش به طرز وحشتناكي متورم شده بود و تمام
بدنش مي لرزيد.
آه كه ديدنِ اين صحنه ها چه قدر عذاب آور و دردناك است! نسيم ميان مرگ و زندگي دست و پا مي زد و ما براي
او هيچ كاري نمي توانستيم انجام دهيم .از ماهان خبري نبود و اين در حالي بود كه خودِ او در همان بيمارستان كار
مي كرد .ناخواسته حسي وجودم را پر كرد و از او بيزار شدم .در اين هنگام صداي ناله هاي نسيم مرا به خود آورد.
آن قدر احساس درماندگي و بي پناهي مي كردم كه فقط مرگم را مي خواستم تا راحت شوم .براي لحظه يي همه چيز
را به فراموشي سپردم و فقط براي نجات نسيم راه افتادم و پدر و نيما را كنار تخت نسيم تنها گذاشتم و به سوي
ايستگاه پرستاري رفتم.
 ببخشيد خانم! دكتر شهابي اومدن يا نه؟ بله! ايشون يه ساعتي هست كه تشريف آوردن ،ولي فعالً تو اتاق عملن.آهي از روي تأسف كشيدم و به فكر فرو رفتم .نمي دانم چه شد كه خود را جلوِ درِ اتاق عمل يافتم .با ديدنِ تابلوِ اتاق
عمل ،لرزشي ژرف اندامم را لرزاند .يك قدم به عقب برداشتم ،در همين موقع درِ اتاق عمل باز شد و پرستاري بيرون
آمد .به خود آمدم ،قبل از اينكه من سؤالم را بپرسم ،او پرسيد:
 شما همراهيِ بيمار طهماسبيد؟سرم را تكان دادم:
 نه!صداي پرستار بلند شد:
 همراهيِ طهماسب! همراهيِ طهماسب!زن و مرد ميانسالي هراسان خود را به درِ اتاق عمل رساندند .زن كه بي قراري در چهره اش موج مي زد ،پرسيد:
 حال مريضمون چه طوره؟ كم كم داره به هوش مياد ،بياييد مريضتونو ببريد به اتاقش!پس از اتمام جمله اش ،مرد به داخل رفت و پس از دقايقي بيمار را روي برانكار بيرون آوردند .ناله هاي قبل از به
هوش آمدن مريض ،چشمانم را از حدقه بيرون آورد .نگاهي به بيمار كردم و باز چشمم را به درِ اتاق عمل دوختم .در
همان موقع ،ماهان را در لباسي سرتاسر سبز ديدم .دلم هُري ريخت پايين! اولين باري بود كه او را در چنين لباسي
مي ديدم ،لباس مقدس.
با عجله جلوِ درآمد ،اما متوجه من نشد .رو به زن ميانسال كرد و گفت:
 دستوراتمو به اطالع بخش و پرستار مي رسونم ،فقط تا ساعت ده شب هيچ چيز نخوره!زن و مرد ،دستپاچه از ماهان تشكر كردند و مريض خود را به سمت بخش بردند .ماهان قبل از اينكه وارد اتاق عمل
شود ،نگاهي به سويم افكند .براي لحظه يي ماتش برد و دوباره از روي ناباوري نگاهم كرد .قدمي به سويم برداشت
و پس از چند لحظه مكث ،با چشماني متعجب پرسيد:
 -تو اينجا چيكار مي كني؟
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قبل از اينكه جوابي بدهم ،بغضم تركيد و اشك هايم بي محابا روي گونه ام سرازير شد .پرستاري كه لحظه ي اول او
را ديدم ،با حيرت به من و ماهان نگاه مي كرد .صداي لرزان ماهان را شنيدم كه خيلي آرام و شمرده گفت:
 همين جا منتظرم باش تا من لباسمو عوض كنم!دقايقي نگذشت كه ماهان از اتاق عمل بيرون آمد و به من اشاره كرد كه راه بيفتيم .سكوتِ او باعث شد كه من هم
سكوت كنم .نزديك درِ اتاقي ايستاد و در را باز كرد و به من اشاره كرد كه وارد شوم .بدون هيچ حرفي داخل شدم،
از هيبت آنجا فهميدم كه بايد اتاقش باشد .به من تعارف كرد كه روي صندلي يي بنشينم ،كت خود را كه روي
دستش بود ،به رخت آويز آويزان كرد و سپس در كنارم نشست و به چشمانم زُل زد و پرسيد:
 بگو ببينم اينجا چيكار مي كني؟لب از هم گشودم:
 يعني تو خبر نداري؟ تو چي داري مي گي؟كنترلم را از دست دادم و فرياد زدم:
 به من دروغ نگو!از فرياد من جا خورد و نگاهِ ماتش را به ديده ام ثابت كرد و من هاي هاي گريستم .با ماليمت دستم را در دستش
گرفت و گفت:
 لعنتي! صد بار گفتم جلوِ من گريه نكن! به جون خودت قَسم مي خورم ،من از چيزي خبر ندارم! مگه اتفاقي افتاده؟اشك هايم را پاك كردم و با نگاه ملتمسي گفتم:
 نسيم !...نسيم سوخته! از ديروز عصر اُوُرديمش اينجا.دستانم را رها كرد و با شتاب بلند شد و گفت:
 االن كجاس؟ تو اورژانسه. چرا زودتر به من نگفتيد؟ نيما به خونتون زنگ زد ،تازه خودش شخصاً اومد درِ خونتون ،ولي هر دو بار نسترن گفته بود تو خونه نيستي. ساعت ...ساعت چند نيما اومد؟ فكر مي كنم ده و نيم شب بود كه نسترن گفته بود تو خونه نيستي. بي انصاف! من از ساعت نُه شب به بعد تو خونه بودم ،حتي ماشينو جلوِ در خونه پارك كردم .اتفاقاً تا خونه رسيدم،به منزلتون تلفن زدم ،اما هيچ كس گوشي رو برنداشت.
بار ديگر اشك از گوشه ي چشمم روان شد و با صداي لرزاني گفتم:
 چرا نسترن به تو هيچي نگفته؟دستي در موهايش كشيد و همين طور كه فكر مي كرد ،زير لب گفت:
 -نمي دونم.
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با اشاره ي او از اتاقش بيرون رفتيم و با هم وارد بخش اورژانس شديم .بعد از احوالپرسي با نيما و پدر ،مشغول
معاينه ي نسيم شد و سپس به طرف ايستگاه پرستاري رفت و پرونده را بيرون كشيد و دوباره به اتاق برگشت .پدر
با چشماني نگران پرسيد:
 حالش چه طوره ماهان جان! اميدي هست؟لبخندي محو بر لبانش نشست و سر به آسمان بلند كرد و گفت:
 بايد توكل به اون كرد ،وگرنه ما هم وسيله ايم .احتياج به مراقبت شديد داره ،اميدوارم از عهده ي اين كار بربياييم.خودم هم مرتب بهش سر مي زنم ،تا فردا بايد تو اورژانس باشه .فردا ترتيب كارا رو مي دم و به بخش حاد منتقلش
مي كنم .متأسفانه اينجا اتاق خصوصي نداره ،اما من سعيمو مي كنم كه اتاقي خوب و خالي از بيمار براش پيدا كنم تا
بتونه بهتر استراحت كنه.
پدر و نيما هر دو همزمان تشكر كردند .از بلندگوي اطالعات ،ماهان را پِيج كردند و او با عذرخواهي از ما رفت.
بعدازظهر ،مادربزرگ و پدربزرگ سراسيمه رسيدند ،مادربزرگ آن قدر گريه كرد كه بي حال افتاد .به اصرار و
درخواستِ خودِ نسيم همگي رفتند و قرار شد من تا فردا صبح بمانم و از آنجا به دانشگاه بروم .حالِ نسيم چندان
تعريفي نداشت .هنگام پانسمان كه توسط ماهان انجام شد ،آن قدر گريه كرد كه از جاي زخم ها خون تراوش نمود.
درد و سوزش ،نفسش را بند آورده بود .ماهان آن شب به خاطر من به خانه نرفت و كنارم ماند .نسيم خوابيده بود
كه من از فرط خستگي سرم را روي تخت گذاشتم و به خواب رفتم .نمي دانم چه قدر گذشت كه احساس كردم
كسي پتويي رويم كشيد .چشمانم را كه گشودم ،ماهان را باالي سر خود ديدم.
 معذرت مي خوام كه بيدارت كردم! طوري نيس ،ساعت چنده؟به ساعت مچي اش چشم دوخت و جواب داد:
 سه و بيست و پنج دقيقه.خميازه يي كشيدم و سپس گفتم:
 تو هنوز نرفتي؟ برو استراحت كن ،من كه كنار نسيم هستم. مگه مي تونم تو رو تنها بذارم! در ضمن ،من به اين بي خوابي ها عادت دارم. اما... ديگه هيچي نگو! مي خوام كنارت باشم .تو بهتره بخوابي ،من كنارت هستم.از اين همه محبت دلم سوخت.
 من ديگه خوابم نمياد. پس موافقي يه قهوه ي داغ بخوريم ،تو اين سرما مي چسبه.به رويش لبخندي زدم و سرم را به عالمت مثبت تكان دادم .برخاست و رفت و با دو ليوان قهوه ي داغ كه بخار از لبه
ي ليوان بلند شده بود برگشت.
 شيرينه ،بهتره تا داغه بخوري.جرعه يي نوشيدم .گرماي دلچسبي ريه هايم را گرم كرد .همين طور كه قهوه اش را مي نوشيد ،به من خيره شده
بود .سنگيني نگاهش موجب شد تا سرم خود به خود پايين بيايد .صداي مرتعش و نجواگونه اش را شنيدم.
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 هيچ وقت فكر نمي كردم تو رو اينجا ببينم.سرم را باال آوردم و با آهي گفتم:
 منم هيچ وقت فكر نمي كردم. حاال خودتو ناراحت نكن ،قسمت بوده ،با آه و افسوس كه چيزي درست نمي شه ،فقط بايد دعا كرد.مدتي سكوت بينمان حكمفرما شد و دوباره او به سخن آمد.
 ماهك! يه چيزي ازت بخوام ،نه نمي گي؟سرم را به عالمت مثبت پايين آوردم.
 دلم مي خواد راحت بخوابي ،تو فردا كالس داري .با اين وضعيت كه چيزي تو كالس دستگيرت نمي شه .باور كناين جوري ذهن منو به خودت مشغول مي كني .مي ترسم مريض بشي! برو عزيزم! برو روي اون يكي تخت دراز
بكش ،من همين جا مي شينم.
دستم را گرفت و به گونه اش فشرد .بلند شدم و او جايم را روي تخت مرتب كرد و من دراز كشيدم و او پتو را رويم
پهن كرد .نگاهم را به طرف نسيم چرخاندم ،چهره ي متورم و كامالً متغيرش دلم را به درد آورد! صداي نفس هاي
نامنظمش ،چنگ به قلبم مي زد! آه كه نمي توانستم چندان كاري برايش انجام دهم!
به چشم هاي خيره ي ماهان نگاه كردم.
 شب به خير ماهان! شب به خير عزيزِ دلم! اميدوارم خوب بخوابي!دستان گرمِ او تاريكخانه ي ذهنم را با چراغي كه كور سويي از اميد و نور بود ،روشن كرد اكنون بيش از هر زماني به
او نيازمندم و او همه وجودم است.
نسيم از اورژانس به بخش حاد منتقل شد و در اتاقي خلوت كه داراي پنجره يي عريض بود و رو به درِ بيمارستان باز
مي شد و داراي شوفاژ و ساير امكانات بود ،خوابيد.
اكثر روزها مادربزرگ و بعضي شب ها من يا نيما يا پدربزرگ كنار نسيم مي مانديم .پدر مرخصي اش به پايان رسيد
و ناچار به تهران بازگشت و اين در حالي بود كه مادر از اين اتفاق هنوز بي خبر بود اما پدر روزي چند بار با
بيمارستان يا منزل تماس مي گرفت و جوياي حال نسيم مي شد .چند باري مادر تماس گرفت و مي خواست با نسيم
صحبت كند ،اما هر بار ما با بهانه هاي مختلف ،غيبت نسيم را موجه كرديم.
ماهان در اين موقعيت لحظه يي از ما غافل نمي شد .در اين مدت نيما بيش از پيش به او نزديك شده بود و در غياب
او ،محسناتش را براي من تعريف مي كرد كه اين باعث خوشحالي من مي شد.
سه هفته ،يعني بيست و يك روز از سانحه ي سوختگيِ نسيم مي گذشت كه ماهان اطالع داد به زودي بايد نسيم عمل
شود .با شنيدن اين جمله تمام بدنم شروع به لرزيدن كرد و قطرات اشك بر گونه ام جاري شد .اما چاره يي نبود،
عمل نكردنِ او بيشتر جانش را به خطر مي انداخت .او آن قدر جمالت اميدوار كننده به روحِ مستأصلم تزريق كرد ،تا
چشمه ي اشكم خشك شد .پدر يك بار ديگر به اهواز آمد و پاي رضايت نامه ي نسيم را براي عمل امضا كرد .من و
پدر و نيما پشتِ درِ اتاق عمل ،هر سه در اضطراب به سر مي برديم .عملِ دبريمان صورت گرفت و بايد هفته ي
ديگر عملِ بعدي يعني گراف انجام مي گرفت .پس از ساعتي نسيم را بي هوش از اتاق بيرون آوردند .پدر و نيما بي
نهايت از ماهان تشكر كردند ،اما من به عنوان تشكر ،لبخند نَمَكينم را تحويلش دادم .خرج عمل را ماهان از پدر
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قبول نكرد و در جواب پدر فقط به جمله ي « :من كه كاري نكردم ،وظيفم بوده» اكتفا كرد و با اين كار ،پدر را بيشتر
شرمنده ي خود نمود .عمل دوم كه عمل سخت تري محسوب مي شد نيز ،با موفقيت به پايان رسيد .اما مراقبت از او
صد چندان شد ،چون ماهان مجبور شد از ساق پاي نسيم پوست بردارد.
نسيم را به بخش ترميمي انتقال دادند و اين براي ما جاي بسي اميدواري بود .يك هفته از عمل دوم او مي گذشت ،كم
كم حال نسيم بهتر مي شد و مي توانست غذاي بيشتري تناول كند و اين در حالي بود كه قبالً به زور به او مي
خورانديم .ماهان عقيده داشت كه حال نسيم بهتر شده و ما مي توانيم او را به خانه ببريم و اين زماني بود كه به عيد
سال جديد ،كمتر از سه هفته باقي مانده بود .روز آخر ،نيما به اتفاق ماهان كارهاي ترخيص و حسابداريِ نسيم را
انجام دادند و ما حواليِ ظهر نسيم را به خانه آورديم .مادربزرگ زحمت كشيده بود و تمام خانه را مثل دسته گل،
تميز و مرتب كرده بود .جاي نسيم را در سالن پايين رو به روي تلويزيون پهن كرديم تا حوصله اش سر نرود.
هنگام ورودمان به خانه ،نسيم از دلتنگي گريه كرد كه موجب ناراحتيِ همه ما شد .در اين مدت كه نسيم در
بيمارستان بستري بود ،عمو سعيد بارها براي مالقات به بيمارستان مي آمد و گاهي با انجام بعضي از كارها ما را
شرمنده ي خود مي كرد .اما نسترن يك بار هم براي ديدنِ نسيم نيامد و ابراز كرده بود كه از بيمارستان و بيماران
سوخته مي ترسد ،كه من بعد از شنيدنِ اين جمله ،نفرتم از او صد برابر شد و ناسزا حواله اش كردم .دو روز از آمدنِ
نسيم به خانه گذشته بود كه تلفن به صدا درآمد .وقتي گوشي را برداشتم ،صداي مادر را شنيدم .پس از ابراز دلتنگي،
گفت كه ساعت پنج و نيم بعدازظهر در فرودگاه اهواز است .وقتي از حال مادربزرگ پرسيدم ،گفت حالش خوب
است و فقط بدنش بي حسي مي كند كه البته دكتر به بهبودي اش اميدوار است و پدربزرگ براي او پرستاري گرفته
تا از او نگهداري كند.
دستي كه به شانه ام خورد ،مرا از عالم خود بيرون آورد.
 كي بود دخترم؟ مامان بود. خُب ،چي مي گفت؟نگاه هراسانم را به چشم هاي مادربزرگ دوختم و زمزمه وار گفتم:
 بعدازظهر به اينجا مي رسه ،حاال بايد چيكار كنيم؟لبخند مادربزرگ جرأت بيشتري به قلبم داد و همين طور كه شانه ام را فشار مي داد ،گفت:
 هيچ وقت خورشيد پشت ابر نمي مونه ،باالخره مادرت هم بايد به اين ماجرا پي ببره .البته هر چند كه خيلي تلخه،ولي باالخره اين حقه اونه و بايد اينو بپذيره .حاالم كه اوضاع بهتر شده.
اين را گفت و رفت و مرا با دنيايي از تفكرات مختلف تنها گذاشت .نيما بعدازظهر به دنبال مادر رهسپارِ فرودگاه شد
و پس از ساعتي سر رسيدند .وقتي مادر را ديدم ،تازه فهميدم چه قدر دلم برايش تنگ شده .گَرد خستگي بر چهره
اش كامالً هويدا بود ،اما لبخندش رنگ ديگري داشت .دلم برايش سوخت ،چون تا دقايقي ديگر با بدترين صحنه ي
زندگي اش رو به رو مي شد اما به قول مادربزرگ ،چاره يي نبود.
بگذاريد از صحنه هاي زجرآورِ ديدارِ نسيم و مادر ننويسم و فقط تا حدودي كه تو خواننده ي محترم ،در جريان امر
قرار گيري ،بنويسم كه ديدن نسيم همانا و جيغ و سپس ،بي حاليِ مادر همانا .آن قدر گريست كه دو روز در بستر
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بيماري افتاد .از طرف ديگر ،وضع روحيِ نسيم به هم ريخت ،طوري كه لب به هيچ چيز نمي زد و اين باعث نگرانيِ ما
شد.
فرشته ي هستي بخش من ،ماهان ،بار ديگر به كمكمان آمد و نسيم را وادار كرد كه تغذيه اش را پي بگيرد .در
ضمن ،داروهاي اشتهاآوري به او خورانيد .و اما ماهان دو سه ساعتي در اتاق جداگانه با مادر به تنهايي صحبت كرد و
هنگامي كه درِ اتاق بعد از انتظاري طوالني گشوده شد ،مادر با بدني ضعيف و نحيف بيرون آمد و پشتِ سرِ او ،ماهان
و سپس لبخند پيروزمندانه اش ،دل همه ما را گرم كرد.
در آن موقع از خدا به خاطر داشتنِ ماهان تشكر كردم .حاضر بودم برايش بميرم ،اصالً مردن براي او چيزي نبود،
بايد...
پدر نيز به جمع ما آمد ،وجود او باعثِ دلگرميِ بيشتر ما مي شد .كم كم زخم هاي نسيم رو به بهبودي نهاد و پانسمان
در منزل به پايان رسيد .پدر و مادر به اتفاق ماهان او را نزد دكتر زيبايي بردند و از دكتر قول گرفتند تا حدودي
وضع سوختگيِ نسيم را ،اول با توكل به او كه بخشنده ترين است و سپس دكترها ،سامان بخشند.
البته مادر فقط جراحان خارجيِ بيرون از مرز را قبول داشت و به قول او ،نسيم فقط بايد در خارج از كشورمان درمان
مي شد .پدر نيز تا حدودي موافق بود ،اما ماهان فعالً وقت مناسبي براي عمل نمي ديد .پس به توصيه ي او ،فكر بردن
نسيم به خارج كنسل شد.
روزها پشت سر هم مي گذشت .بهار به پايان رسيده و تابستان داغ سراغمان آمد .فصل داغ امتحانات ،گرميِ
بيشتري به گرماي هوا مي داد .پشت سر هم امتحاناتم را گذراندم.
سالگرد فوت خانواده ي نسترن از راه رسيد .اما اين بار خود نسترن به تنهايي به انگليس سفر كرد .آقاي شهابي و
ماهان به دليل كثرت كار و مشغله ي زندگي نتوانستند او را همراهي كنند و اين باعث خوشحاليِ من شد .اصالً از او
حالم به هم مي خورد و دلم مي خواست با دستانم خفه اش كنم ،هنگامي كه دور و برِ ماهان مي گشت و قربان صدقه
اش مي رفت.
در غياب نسترن ،من و ماهان راحت تر مي توانستيم با هم ارتباط داشته باشيم .آقاي شهابي كم كم جَسته و گريخته
از عالقه ي ما دو تا به پدر و مادر چيزهايي مي گفت و من سعي مي كردم كمي در برابر خانواده ام خوددارتر باشم.
متلك هاي گاه و بي گاهِ مادر و ديگران ،شرمِ مرا بيشتر مي كرد .طوري كه با ديدنِ ماهان نزد خانواده ام ،دستپاچه
مي شدم و گاهي به خاطر به وجود نيامدنِ سوء تفاهم از دامانش مي گريختم .زمزمه هاي خواستگاري در گوشم
طنين افكن شد و قرار به روز پنج شنبه ،يعني سه روز ديگر افتاد و من
در اين ميان اضطرابم بيش از ديگران بود .پدربزرگ و مادربزرگ از اصفهان به اهواز آمدند و خوشبختانه مادربزرگ
حالش خوب شده بود و فقط براي راحتيِ بيشترش با عصا راه مي رفت و ما با ديدن آن دو ،خوشحال و مسرور بوديم.
سه روز به اندازه ي سه سال برايم گذشت ،البته به قول خيلي ها ،انتظار شيرين...
مادر از قبل لباس نقره اي رنگ با حريري به همان رنگ و دنباله يي نسبتاً بلند و سنگ دوزي انتخاب كرد و مرا به
نزد آرايشگرش برد تا دستي به سر و رويم بكشد .مراسم خواستگاري به تدبير مادر به مهمانيِ نسبتاً بزرگي تبديل
شد .من دو روزي مي شد كه ماهان عزيزم را نديده بودم و دلم بي قرارتر از هر روز ديگر براي او مي تپيد .در جلسه
يي كه در منزل آقاي شهابي برگزار شد ،همه حضور داشتند به غير از من .البته از من دعوت به عمل آمد ،اما من
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تصميم نهايي را به بزرگترها محول كردم و خود را در حصار اتاق پنهان نمودم تا بيشتر با يادآوري لذت هايم خوش
باشم.
ساعتي گذشت كه نيما دوان دوان وارد اتاق شد و با شيطنت فراوان شروع به تعريف كرد و من فهميدم طبق خواسته
ي ماهان ،مهريه ام به اندازه ي تاريخ تولدم ،به اضافه ي ويالي شمال و تكه زمين بزرگي در اهواز و به عالوه ي ديگر
جزئيات مي باشد .من فقط او را مي خواستم ،سكه و ويال و زمين اصالً برايم ارزشي نداشت .ولي ماهان هميشه مي
گفت ارزش تو خيلي باالتر از اين ماديات است و اصالً رقم زدني نيست.
شب فرا رسيد و آرايشگرِ مادر مرا به كلي دگرگون كرد .لباسم را كه پوشيدم ،چشمان آرايشگر گِرد شد! سپس
شروع به تحسينم كرد و من در جوابِ تمام ابراز محبتشان ،سرخيِ شرمي كه بر گونه ام نشسته بود را نثارشان
نمودم.
از پله ها پايين رفتم ،صداي كف زدن هاي مهمان ها مرا به خود آورد .وقتي كه بيشتر دقت كردم ،واي خداي من!
ماهان عزيزم چون فرشته يي معصوم در پاگردِ پله ها به انتظارم ايستاده بود .از ديدنش اشك شوق در چشمانم حلقه
بست و دستانم به وضوح لرزيد.
در لباس اسپرت مشكي ،شيك تر و زيباتر از هر زمان به نظر مي رسيد .او نيز تمام حواسش معطوف به من بود.
هنگامي كه يك پله با او فاصله داشتم ،ايستادم و او دستش را به سويم دراز كرد و من دست لرزانم را در دستش جا
دادم و او دسته گلي به دستم داد و زير بازويم را گرفت .فالش دوربين ها شاهد پيوند عاشقانه ي ما بود .خدا مي داند
آن لحظه چه بر من گذشت! اگر بگويم قلبم در حال ايستادن بود ،غلو نكرده ام .زمزمه هاي عاشقانه اش وجودم را
به آتش كشيد.
 به خدا قَسم! دختري به زيباييِ تو نديده م .تو ملكه ي زيباي زمين و آسموني! از اينكه بهترين انتخاب را داشتم ،بهخودم مي بالم! ببين مردم چه طور دارن نگاهمون مي كنن .حاضرم قَسم بخورم كه آرزو دارن به جاي من و تو بودن.
و من فقط به گفته هايش لبخند مي زدم.
 دختر! تو االن اين قدر تغيير كردي ،شب عروسي مون ديگه چي مي شي! هيچي ،فقط دو تا شاخ درميارم.خنديد ،آن قدر خنديد كه دلم برايش غش رفت!
 خدايا! خنده هاشم با تموم مردم فرق داره .خدايا شُكر!آن قدر در اين مراسم بريز و بپاش بود كه به جرأت مي توانم بگويم به تمام مهمان ها خوش گذشت .من و ماهان
فارغ بال ،مثل دو كبوتر عاشق كنار هم راه مي رفتيم و عاشقانه مي خنديديم و مي رقصيديم و حرف مي زديم و نگاه
مي كرديم...
خالصه ،عاشق بوديم و عاشقانه زندگي را شروع كرديم .در آخر شب ،نامزديِ ما رسماً اعالم شد و صيغه ي محرميت
تا زمان عقد جاري شد و همه مهمانان به افتخار ما صلوات فرستادند.
كم كم يكي پس از از ديگري مجلس را پس از عرض تبريك به من و ماهان ،كه حاضر نبوديم لحظه ي از هم جدا
شويم ،ترك مي كردند و مي رفتند .مراسم به خوبي و خوشي به پايان رسيد .در هنگام جدايي ،هر دو مثل اينكه پس
از سال ها دوري به هم رسيده باشيم .حاضر نبوديم از هم جدا شويم و اين باعث خنده ي همه شد .پس از خداحافظيِ
طوالني ،كه تا كوچه نيز كشيده شد ،از هم جدا شديم.
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آن شب تا صبح خوابم نبرد .با يادآوريِ صحنه ها از اول تا آخر ،لبخند پررنگي بر لبم مي نشست .نزديكي هاي
سپيده ي صبح ،نفهميدم به كجاي روياها رسيده بودم كه به خواب رفتم .با صداي مادر از خواب بيدار شدم.
 پاشو دخترم! ديگه بسه ،سردرد مي گيري.چشم هايم را ماليدم و كِش و قوسي به بدنم دادم و خميازه ام را مهار كردم .با صداي خواب آلودي پرسيدم:
 ساعت چنده؟ شش بعدازظهر.چشمانم از حدقه بيرون زد! صاف به روي تخت نشستم و گفتم:
 واي چه قدر خوابيدم!مادر خنديد! در حين اينكه دستم را مي كشيد ،گفت:
 بهتره زودتر بلند شي تا بنده ي خدا بيشتر از اين از انتظارت خسته نشده.هراسان از روي تخت جَستي زدم و گفتم:
 كو؟ كجاس؟ خيلي وقته منتظرمه؟با عجله جلو آينه رفتم و با بُرس موهايم را شانه زدم .مادر به زور لبخندش را مهار كرد و گفت:
 پايين نيس ،پشت گوشي منتظرته.نگاهي به مادر و سپس گوشي افكندم .او مرا درك كرد و در اتاق تنهايم گذاشت .به طرف گوشي رفتم و آن را
برداشتم ،قبل از اينكه من چيزي بگويم ،او پيشدستي كرد.
 سالم عرض شد خانم خواب آلو! اوه ...سالم ماهان جون! تويي؟ مگه منتظر كس ديگه يي بودي؟ بله ،يه آقاي بامعرفت! من قلم پاي اونو خُرد مي كنم كه دل ماهك منو قاپ زده!خنديدم و جواب دادم:
 تو نمي توني ،چون اون تو قلب من جا داره. پس به خودم اميدوار شدم ،چون اون به غير از من كسي نمي تونه باشه. تو از كجا مطمئني؟ از اون جايي كه اون نگاه عاشقانت با اون چشماي وحشيت نذاش تا صبح مژه به هم بزنم.بلند بلند خنديدم و گفتم:
 پس تو هم گرفتار بودي؟ آره ديگه عزيزم ،عاشقيه ،چه كنم كه بد درديه! اي شيطون! يكي طلب من. يكي كه قابل نداره خانم ،هزار تا طلب شما ،فقط بهتره كه بيشتر از اين منو منتظر نذاري؛ چون دلم براي اونصورت قشنگت يه ريزه شده .بهتره زودتر بياي تا هم زيارتت كنم و هم يه گشتِ باحال با هم داشته باشيم.
 -مي خوايم بريم بيرون؟
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 آره ديگه عزيز دلم ،فقط زود باش كه من دَم درِ خونتون منتظرم. باشه  ،باشه ،االن آماده مي شم.گوشي را سرجايش گذاشتم و آماده شدم و پس از كسب اجازه از بزرگترها از خانه بيرون رفتم .نيما و ماهان در
حال حرف زدن و خنديدن بودند .ماهان نگاه خيره اش را به سر تا پايم كرد و لبخند زد .پس از خداحافظي با نيما
سوار ماشينِ ماهان شدم .او در لباس سبز ،كه البته بلوزش نسبت به شلوارش كه جين بود كم رنگ تر مي نمود،
بامزه تر شده بود .ماشين را با يك استارت روشن كرد و همين طور كه با نگاهش درسته قورتم مي داد ،گفت:
 خُب ،ديگه چه طوري خانم شهابي؟با خنده گفتم:
 اي ...بد نيستم آقاي شهابي! الهي قربونت برم فرشته ي من!خنديدم و او دسته گلي از صندلي عقب برداشت و به دستم داد.
 تقديم به او كه با چشمان وحشي اش مرا اسير و عاشقِ خود كرد!دسته گل را گرفتم و بوييدم و بوسيدم.
 ممنون ماهان! واقعاً ممنون! خيلي دوست دارم! خيلي!...دستم را به دست گرفت و به لبش نزديك كرد و بوسيد .پا روي پدال گاز گذاشت و حركت كرد .آن قدر در خيابان
ها دور زديم و خنديديم و به رستوران ها سَرَك كشيديم و او خوراكي مي خريد و به من مي خوراند ،كه حالم از همه
چيز به هم مي خورد .كادوهاي مختلف با بسته بندي هاي رنگارنگي خريد كه فكر مي كنم به اندازه ي يك سالم بس
بود .عقب اتومبيلش پر از كادوهاي جورواجور شده بود.
 ازسرويس طالت كه ديشب آوردم خوشت اومد؟ آره ،خيلي قشنگ بود .بايد به سليقه ات احسنت گفت! راستي مي تونم بپرسم از كجا خريده بودي؟ به يكي از دوستام كه تو يزد طال سازي داره ،سفارش داده بودم كه يه سرويس زيبا كه لياقت تورو داشته باشه،بسازه و برام بفرسته.
 دستت درد نكنه ،واقعاً عالي بود ،همه از ديدنش تعجب كردند.خنديد و دستم را در دستش فشرد .روزهاي ما بدين منوال مي گذشت و ما كم كم در حال تدارك مقدمات عروسي
بوديم ،و مادر و پدر هم در حال تكميل جهيزه ام.
نسترن از سفر برگشت و وقتي فهميد كه ما نامزد شديم ،از تعجب دهانش باز ماند .عصر منتظر ماهان بودم كه با هم
بيرون برويم كه زنگ درِ خانه به صدا درآمد و من به جاي اينكه از آيفون استفاده كنم ،دوان دوان به سوي در رفتم.
هنگامي كه در را گشودم ،برخالف انتظارم نسترن را ديدم .لبخند به چهره اش نشسته بود.
 چه طوري ماهك خانم؟ خوبي؟ ممنون ،خوبم! بفرماييد داخل! نه ،مزاحم نمي شم .بهتره كه تو عجله كني!چشم هايم را تنگ كردم و پرسيدم:
 -چرا؟
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 مگه قرار نبود با ماهان بيرون بريد؟ راستش ماهان از من خواست كه عصر رو با شما بگذرونم .البته من اول قبولنمي كردم ،ولي اون بيشتر اصرار كرد و من هم قبول كردم .گويا ماشينش خراب شده ،به همراه من زنگ زد و گفت
كه من و تو با ماشين من به پاركي كه آدرسشو داد ،بريم و به او ملحق بشيم.
 پس چرا خودش خونه نيومد؟ مثل اينكه تعميرگاهي تو همون نزديكيه و مي خواد ماشينشو اونجا ببره. خيلي خُب ،پس برم به مامان بگم. نمي خواد دختر ،خودشون مي دونن كه با ماهان مي ري .بيا بريم عجله داريم.دستم را كشيد و با خود همراه كرد .سوار اتومبيلش كه بسيار شيك بود ،شديم و به راه افتاديم .در بين راه هر دو
سكوت كرديم و فقط به موزيك داخل اتومبيل گوش داديم .از اينكه قرار بود نسترن با ما باشد ،احساس خوشايندي
نداشتم.
جلوِ پارك دور افتاده يي كه متروك به نظر مي رسيد ،توقف كرد .اولين باري بود كه آنجا را مي ديدم .متعجب بودم
كه ماهان آنجا چه مي كرد كه ماشينش خراب شده بود .به اشاره ي نسترن وارد پارك شديم .پارك به خاطر انبوه
درختانش نسبتاً تاريك بود .روي نيمكتِ چوبيِ رنگ و رو رفته يي نشستم .دقايقي به سكوت گذشت ،دستانم را در
هم قفل كردم و سرم را پايين انداختم و به سنگ زير پايم چشم دوختم كه صداي مرتعش نسترن مرا به خود آورد:
 من بايد با تو صحبت كنم!نگاهم را كمي باال كشيدم ،اما به او نگاه نكردم و با تعجب پرسيدم:
 صحبت در مورد چي؟ ببين! من برخالف ايرونيا كه عادت دارن قبل از هر حرفي به مقدمه چيني بپردازن ،اصالً حوصله شو ندارم وبرعكس ،درست مي خوام برم سرِ اصلِ مطلب.
 در مورد چي مي خواي حرف بزني؟ بهتره كه ديگه تو حرفم نپري و ساكت باشي!از حرفش جا خوردم و براي لحظه يي از اينكه با او در پارك دورافتاده يي تنها شدم ،احساس ترس عجيبي پيدا
كردم .اما اميد به ديدنِ ماهان آرامم كرد .در اين هنگام صداي خشن و محكمش مر ا به خود آورد.
 به حرفام خوب گوش كن! من و ماهان از بچگي با هم آشناييم و همين طور كه خودت مي دوني ،اون پسرداييِ منه.من از كودكي عاشق ماهان بودم و با عشق اون بزرگ شدم و لحظه به لحظه عشقش در وجودم بيشتر شده ،كم كم
كارها داشت درست مي شد و ماهان هم مي فهميد كه من دوسش دارم ،اما ...اما از زماني كه تو ،تو زندگيِ ماهان پيدا
شدي ،حتي اون به من يه نگاه هم نكرده ،حاال بهتره تصميمتو بگيري و پاتو از زندگيِ ماهان بيرون بكشي!
اين را آن قدر با اقتدار گفت كه رعشه به اندامم افتاد.
 من ...من متوجه منظورت نمي شم.صورت سرد و خشنش با چشماني از حدقه درآمده ،ترسناك تر جلوه مي داد و مرا به ياد اون روز كه به اتاقش رفتم،
انداخت.
 كم كم حاليت مي كنم! معلومه اين قدرا هم كه فكر مي كردم ،باهوش نيستي؛ وگرنه همون اول متوجه مي شدي وفكر ماهانو از سرت بيرون مي كردي.
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شعله هاي خشم در وجودم فَوران زد! بلند شدم و مثل او محكم گفتم:
 به تو مربوط نيس كه به من دستور مي دي! اون نامزد منه و ما همديگرو دوس داريم.با دو دستش شانه هايم را فشار داد و روي نيمكت نشاند و همين طور كه به چشم هايم زُل زده بود ،گفت:
 مواظب حرف زدنت باش! قبل از تو من عاشقِ ماهان بودم .ما داشتيم زندگي مونو مي كرديم ،اما ...اما تو نذاشتي.از همون روز اول كه تو رو ديدم ،ازت متنفر شدم! مي دونستم كه با زيباييت عشقمو از دستم مي گيري.
از جايم برخاستم و همين طور كه با تنفر نگاهش مي كردم ،جواب داد:
 تا حاال در اين مورد كه ماهانم عاشق تو بوده ،حرفي نزده بودي و منم رفتاري رو كه گفته هاي تو رو ثابت كنه ،ازاون نديدم .اين عشق يه طرفه اس ،پس بهتره كه فكرِ اونو از سرت بيرون كني!...
صداي فريادش باعث شد كه من بقيه ي حرف هايم را بخورم.
 خفه شو! كثافت آشغال! اين تويي كه بايد همه چي رو فراموش كني ،وگرنه باليي سرت ميارم كه مرغان هوا بهحالت زار بزنن!
 بهتره كه تهديداتو يه جاي ديگه خرج كني ،هرچند مي دونم امروز به من دروغ گفتي و من ماهانو نمي بينم ،ولياينو بدون به محض اينكه ديدمش ،موضوع رو با اون در ميون مي ذارم .بهتره كه خودش تصميم بگيره!
صورتش را ديدم كه از عصبانيت كبود شده بود .نگاه خصمانه اش را به چشمانم دوخت و زير لب گفت:
 االن حاليت مي كنم!سپس سوت نسبتاً بلندي زد ،دقايقي نگذشت كه دو جوان قدبلند با هيكلي تنومند و صورتي كريه به طرفمان آمدند
كه لبخند شيطاني بر لبانشان نشسته بود .نزديك كه شدند ،دلم هُري پايين ريخت!
 نه ،باور نمي كنم!نسترن چرخي زد و درست رو به رويم قرار گرفت و با خنده گفت:
 آقايونو به جا آوردي؟نگاهي به نسترن و سپس به علي ذاكري كردم .ناي حرف زدن نداشتم.
 از اينكه دوباره از رو به رو مي بينمت ،خوشحالم! يادت نرفته كه چه طور جواب منو دادي؟ آخي ...طفلك! نفهميديكه من چه طور كينه اي ام! من تو رو خيلي دوس داشتم ،اما تو در حقم كم لطفي كردي .شانس آوردم با نسترن جون
آشنا شدم كه حالي از تو بگيرم.
از ترس شروع به لرزيدن كردم .علي ذاكري جلو آمد و چانه ام را گرفت و گفت:
 دلم مي خواد حالتو بگيرم ،مثل اون روز كه حالمو گرفتي.او را به عقب هُل دادم و فرياد زدم:
 هر دوتون آشغاليد!هر سه شان آن قدر خنديدند كه اشك من درآمد .نفر سوم را نشناختم ،شايد يكي از بچه هاي دانشگاه بود كه
نسترن با پول آنها را خريده بود .صداي چندش آورِ نسترن به گوشم رسيد:
 من خيلي راحت مي تونم تو اين پاركِ دورافتاده توسط اين دو تا دوست باليي سرت بيارم كه تو تاريخ بنويسن،اما...
چند لحظه سكوت كرد و به چشمانم زل زد .شايد مي خواست تأثير حرف هايش را در چشمانم ببيند.
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 اما من يه فرصت بهت مي دم كه خيلي عاقالنه پاتو بيرون بكشي ،وگرنه قَسَم مي خورم كه هردوتونو مي كُشم!مي دانستم كه او مريض است و سابقه ي رواني بودن هم دارد .صدايم مي لرزيد ،اين را كامالً احساس مي كردم.
 آخه چه جوري؟ خيلي ساده اس ،بهش بگو از ازدواج با تو منصرف شدم .چه مي دونم ،بگو ديگه دوسش نداري ،بگو ديگه خيالِازدواج نداري .باالخره يه چيزي بگو ديگه!
 به همين آسوني مگه اون...حرفم را قطع كرد و گلويم را در دست گرفت.
 آره ،به هر آسوني يي كه من بخوام! واي به حالت ماهك اگه ماهان از جريان ما بويي ببره ،اون وقت من اونو نابودمي كنم!
 اما... همين كه گفتم! مطمئنم بچه ها بدشون نمياد با تو تسويه حساب بكنن!با اتمام جمله ي نسترن ،ذاكري خنديد .اشك در چشمانم موج مي زد ،اما هرگز دلم نمي خواست جلوِ دشمنم گريه
كنم .با اشاره ي نسترن آن دو دور شدند .نسترن با صورت هزار چهره اش به من خيره شد و گفت:
 بهتره خوب به حرفام فكر كني! زندگيِ خودت و ماهان تو دستاي توئه ،پس مراقب باش كه اشتباه نكني! بدون كهمن باتو شوخي ندارم .ماهان يا مال منه ،يا هيچ كدوم! شيرفهم شدي؟
اشكم سرازير شد ،دلم شكست! آنها رفتند و من ماندم با كوله باري از غم.
 آه كه چه قدر خسته ام! آخه خدا اين ديگه چه سرنوشتيه؟ مگه دوس داشتن جُرمه؟ آخه به كدوم تاوان بايد زجربكشم؟ من ماهانو دوست دارم ،مي پرستم ،چه طوري ازش جدا شم؟ نفرين خدا به نسترن!
بي اختيار در خيابان ها قدم مي زدم ،گريه مي كردم ،حرف مي زدم و مردمي كه از كنارم مي گذشتند ،طوري نگاهم
مي كردند كه گويي با ديوانه يي طرفتند .وقتي به خانه رسيدم .ماشين ماهان را ديدم ،قلبم فرو ريخت و اشك در
چشمانم جمع شد .درِ خانه را باز كردم ،صداي همهمه ي چند نفر به گوش مي رسيد ،با ورودِ من به سالن ،همه
خاموش شدند .مادر ،هراسان به طرفم دويد و فرياد زد:
 كجا بودي؟ دختر نگفتي ما نصف جون مي شيم؟سرم را باال گرفتم و او را ديدم كه خرمن وجودم را به آتش كشيد و به خاكستر تبديل كرد .دلم مي خواست من هم
مي توانستم فرياد بزنم :بريد از نسترن بپرسيد و ببينيد براي ما چه نقشه هايي داره ،اونه كه همه مارو به بازي گرفته!
ديگر طاقت نياوردم و همان جا زدم زير گريه و دوان دوان به طبقه ي باال ،به اتاقم رفتم و در را از داخل كليد كردم و
خودم را روي كاناپه انداختم و هاي هاي گريستم ،كه صداي ضربات متعددي به درِ اتاق مرا به خود آورد.
 چي از جونم مي خوايد؟ چرا ولم نمي كنيد؟ عزيزم! ماهك جان! در رو باز كن! منم ماهان.اسم ماهان را زير لب زمزمه كردم ،اولش شيرين و آخرش تلخ بود .اشك هايم يكباره سُر خوردند .دلم مي خواست
در را باز مي كردم و سر روي شانه هاي مردانه اش مي گذاشتم و آن قدر اشك مي ريختم تا سبُك مي شدم.
 چرا جواب نمي دي عزيزدلم! به خدا دلم داره شور مي زنه! چرا گريه مي كني؟ مي خواي منو نابود كني؟ دلم براياون صورت قشنگت تنگ شده! ببين! بيا با هم حرف بزنيم تا آروم بشي ،باشه! باشه ماهكم! حاال در رو باز كن!
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تمام بدنم در مقابل گفته هايش بي حس شد .مي دانستم اگر بيشتر بماند ،طاقت نمي آورم و به همه چيز اعتراف مي
كنم ،پس فرياد زدم:
 برو گمشو! ازت متنفرم! تو يه آدم تعصبي و مسخره بيشتر نيستي! ازت خسته شدم! جونم به لبم رسيده ،ميفهمي؟ حاال برو راحتم بذار!
 ماهك! ديگه اسم منو به زبونت نيار آشغال! حاضرم به خاطر اشتباهي كه كردم و با تو آشنا شدم ،بزرگ ترين تاوانو پسبدم .حاال برو گور تو گم كن! من خيلي وقته ازت خسته شدم و امروز بهترين روز براي جداييِ ماس ،مي فهمي!
گريه كردم ،اما صداي قدم هاي سنگينش ،گوش خراش تر از ضجه هاي من بود ،پشت درِ اتاق آمدم و همين طور كه
در را لمس مي كردم ،اشك ريختم و در دل به خودم گفتم:
 دوستت دارم ماهان! به خدا از تمومِ دنيا بيشتر! به خاطر تو حاضرم بميرم ،اما نمي تونم ابراز كنم ،فقط به خاطرتو...
ديروز دو بار ماهان تماس گرفت و مي خواست با من حرف بزند ،اما من خودداري كردم .خودم هم حال و روزِ
درست و حسابي نداشتم ،خورد و خوراكم فقط اشك شده بود .مادر و پدر ،حتي مادربزرگ و پدربزرگ آمدند تا با
من حرف بزنند ،اما من هر بار با گريه و تمنا از آنها خواستم كه دست از سرم بردارند.
يك هفته از حبس خودم در اتاق مي گذشت .در اين مدت فقط دقايقي به اجبار بيرون مي آمدم .رنگ پريده و بي
اشتها شده بودم .طفلك مادر هم از ناراحتيِ من رنگ به رو نداشت .با هيچ كس حرف نمي زدم و اين در صورتي بود
كه دلم مي خواست با حرف زدنم عقده ام را خالي كنم .دوري از ماهان بيشتر از هر چيز آزارم مي داد .ديشب سايه
اش را پشت پنجره ي اتاقش ديدم كه به اتاق من چشم دوخته ،احساس مي كردم كه او بي قرار است و زجر مي
كشد...
اشك هاي بلورين بر پهناي صورتم جاري مي شدند.
 خدايا! خودت به دادِ من برس! فقط به تو توكل دارم ،آه! خدايا!...سرسپرده در آغوش شب ،ديده ام از اشك غلتان است ،و ياد مي كنم از او كه وجودش وجودم را گرم و پرحرارت
كرد ،به ياد او كه نويد عشق است و!...
ماهان عزيزم! تو را به پاس خلوت شب و سكوت مرگبارش مي پرستم و بدان تا هنگامي كه شقايق عمرم پَرپَر
نشده ،تو را به واژه ي عشقت در بند بندِ وجودم در شريان هايم و تك تك سلول هايم جاي مي دهم .دوستت دارم
به وسعت تمامِ دل هاي عاشق .تو عشق و روح و زندگي مني .پس بدان بي تو هيچ ،بي تو پوچ!
چشمانم را گشودم ،هنوز صبح را احساس نمي كردم .بغض گلويم را مي فشرد .براي من ديگر چه فرقي داشت كه
روز باشد يا شب و يا اينكه عقربه ي ساعت روي كدامين عدد ،مات بماند.
نفس كشيدن هم بدون او معنا ندارد .آه ،چون روزهاي قبل باز هم از گلويم بيرون پريد .در دل بانيِ اين جدايي را
نفرين كردم .بلند شدم و به پنجره ي رو به رو چشم دوختم ،پرده ها پايين بود و پنجره بسته.
ساعت حدود ده صبح بود كه صداي درِ اتاق مرا متوجه خود كرد ،اما حوصله ي جواب دادن را نداشتم ،حتماً دوباره
مادر است.
 -در رو باز كن ماهك.
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صداي گرم و مهربانش را به خوبي شناختم .ديگر طاقت نداشتم ،من به يك همدم نياز داشتم .شتابان به سوي در
رفتم و آن را گشودم ،خودش بود .در آغوش ليال جا گرفتم و سر به روي شانه اش گذاشتم و هاي هاي گريستم.
سرم را از روي شانه اش برداشت و گفت:
 خودتو به چه روزي انداختي دختر! نگاه نگاه! رنگ و روشو ببين! بيا تو! بيا تو! من دوباره احساساتي شدم.وارد اتاق شد ،نگاهي به اطرافش انداخت و سپس روي مبل نشست.
 بيا رو به رويم بشين ،باهات كار دارم!مقابلش نشستم و او به چشمانم خيره شد و پرسيد:
 از احوالت برام بگو! چي بگم ،داري مي بيني ،گفتني نيس. برام تعريف كن كه چه اتفاقي افتاده كه ليليِ عاشق پيشه ي ديروزي ،امروز كنج اتاق در رو ،رو خودش قفل كردهو با همه قهره .به خدا خبر نداري! نامزدِتو نديدي ،ديروز كه ديدمش با شب جشن نامزديتون خيلي تغيير كرده بود.
باور نمي كني اگه بهت بگم دو سه سالي پيرتر به چشم مي خوره ،رنگ پريده و ژوليده شده و چشاش گود رفته .اگه
ببينيش دست از اين كله شقي ها برمي داري .ديروز پيش من اومد و تموم وقايع رو شرح داد .به خدا التماس مي
كرد ،گريه كرد كه من با تو صحبت كنم و علت تاواني رو كه بايد اون پس بده را بپرسم .به خدا قسم برات گريه مي
كرد! منم وقتي اشكاشو ديدم ،قول دادم كمكش كنم .اون تو رو خيلي دوس داره ماهك! خيلي! بدون تو مثل مرده ي
متحركه .تو رو خدا نجاتش بده! اون ديگه حتي دل به كارشم نمي ده.
ليال سكوت كرد و من گريستم .گريه نمي كردم ،بلكه خون مي باريدم .به ليال نگاه كردم ،ناگهان فكري چون باد از
مخيله ام گذشت.
 راستش من ...من رفتم آزمايش خون دادم .من و ماهان خونمون به هم نمي خوره ،من نمي تونم با اون ازدواج كنم.برو بهش بگو تا دست از سرم برداره .ازش خسته و متنفر شدم ،ديگه نه مي خوام هيچ وقت ببينمش و نه پيغامي
ازش داشته باشم ،فهميدي!
صدايم آن قدر محكم بود كه قبل از اينكه ليال جا بخورد ،خودم جا خوردم بلند شدم ،به طرف پنجره رفتم و پشتم را
به او كردم و به رو به رو نگريستم ،اما انگار هيچ نمي ديدم ،شانه هايم از سنگينيِ اين دروغ به سمت پايين متمايل
شده بود و بغضي ناخواسته ،نه فقط گلويم ،بلكه تمام وجودم را درهم مي فشرد .تُف به اين سرنوشت كه بهشت
زندگي ام را با يك ورق به جهنم و خاكستري مبدل كرد! لعنت به آن!
ليال رفت بدون اينكه جواب درستي يا بهتر بگويم ،خبر خوشي براي ماهان داشته باشد .اما مي دانستم كه او منتظر
جواب من است .بله! او را در كوچه ديدم كه هراسان به سمت ليال آمد و عجوالنه سؤاالتي پرسيد .پس از دقايقي هر
دو برگشتند و به پنجره ي اتاقم نگاه كردند .خود را از كنار پنجره دور كردم و باز هم خون باريدم .بله ،حق با ليال
بود ،با يك نگاه فهميدم كه چه قدر شكسته و آشفته به نظر مي رسيد .اما چاره يي نبود ،من هم مثل او يك قرباني بي
گناهم ،اما حاضرم جانم را فداي عشقم و فناي وجود عزيزش كنم! فنا!
امروز درست يك ماه از زنداني كردنِ خودم در خانه مي گذرد .در اين مدت كمتر با كسي صحبت كرده ام و يا
بيرون رفته ام .دو سه بار ماهان به ديدنم آمد تا با من حرف بزند ،اما من در را نگشودم ،و او از همان پشت در
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برگشت .آقاي شهابي هم يكي دو بار به ديدنم آمد تا علت نارضايتي ام را بداند ،اما هر بار من جواب نامفهومي را به
او دادم كه به بقيه مي دادم .آخرين ديدار ،پنج روز پيش بود كه تمام هدايايي را كه ماهان به من داده بود ،پس
فرستادم تا ماهان از من دل بِكَند و فراموشم كند .امروز وقتي از اتاق بيرون آمدم ،از مادر شنيدم كه ماهان سه روز
است به همراه نسترن به مسافرت رفته است ،البته به اصرِ خودِ آقاي شهابي .از شنيدنِ اين موضوع بدنم گُر گرفت و
ريشه هاي نفرت نسبت به نسترن در وجودم بيشتر شد .آخ كه اگر به دستم مي افتاد ،با همين ...با همين دست هايم
خفه اش مي كردم و...
جريان نامزديِ ما با پس دادنِ هديه ها منتفي شد .هرگز خواهش ها و التماس هاي آقاي شهابي را فراموش نمي كنم،
چه قدر التماس مي كرد اين كار را نكنم ،اما كسي از دل من خبر نداشت و نمي دانست كه آتشفشان اندوه و سينه ام
دشتِ غم است.
عصر روز جمعه بود و دلگير ،تصميم گرفتم بعد از مدتي مديد ،براي دقايقي از خانه بيرون بزنم .به اتاق خواب مادر
سركي كشيدم ،اما خبري از او و بقيه نبود .مجبور شدم كنار دفتر تلفن يادداشتي بگذارم كه ،براي ساعتي پياده روي
بيرون مي روم .از درِ خانه بيرون آمدم ،چشمانم به منزل رو به رويي ثابت ماند .هرگز تا به اين لحظه زيبايي و ابهتش
به چشمم نيامده بود  .غبار غم بار ديگر مهمان چهره ام شد ،راه خود را گرفتم و باز هم با ياد او مسير كوچه را طي
كردم .كوچه خلوت بود و هوا ابري بود .دلم هوس باران كرده بود .به همين خاطر سر به آسمان بلند كردم و در دل
طلب باران .ناگهان از پشت شخصي دهانم را گرفت ،قلبم در حال ايستادن بود ،حتماً حتماً دوباره آنها هستند ،چشم
هايم سياهي مي رفت .مرا به داخل اتومبيل پرت كرد و خود پشت رُل نشست .به خاطر شُكي كه داشتم ،نمي توانستم
بفهمم در چه وضعيتي قرار دارم .صداي خنده اش قلبم را فرو ريخت.
 متأسفم كه آرامشتو به هم زدم!بدنم از شنيدنِ صدايش به لرزه افتاد! خدايا! خودش بود ،خودِ ماهان! خود محبوبم! اما چرا اين طوري؟
جرأت كردم و سرم را باال گرفتم ،اما از ديدنش ،آن هم بعد از يك ماه كامالً هول شده بودم .بغض چون موج
خروشان راه گلويم را مسدود كرد .به خود فشار آوردم تا باران چشم هايم را نبيند.
 خُب ،خوش كه مي گذره خانم سينايي؟از آينه نگاه برنده يي به سويم كرد .اما من هيچ جوابي به او ندادم و سرم را پايين انداختم.
 ديگه فكر نمي كني كه زمان سكوتت به پايان رسيده؟ يعني البته ديگه لزومي نداره كه ساكت باشي ،اوني رو كهبايد نابود كني ،كردي؛ هنوز دست از خاكستر وجودشم برنمي داري؟
نگاهش كردم.
 چيه؟ چرا اين طوري نگاه مي كني؟ مگه دروغ مي گم؟ نمي بيني چه طور روح و جسممو نابود كردي؟ چيه مرگغرور و احساساتمو مي خواستي؟ بي وجدان! مگه كم بهت اعتراف كردم كه من دختري رو تو ديار اهواز ،تو ديار
عاشقا ديدم و تموم اون رياضتايي رو كه براي دل نبستن به زَنا كشيده بودم ،با يه تبسم شيرينش خراب كردم .مگه
من نگفتم عاشقتم! دوست دارم! برات مي ميرم!...
او فرياد مي زد و اشك بي محابا بر گونه ي برجسته اش سُر مي خورد و فرو مي چكيد.
 -مگه من چيكار كردم كه اين طوري جوابمو دادي و به بازيم گرفتي؟
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خدايا! او بود كه براي من گريه مي كرد و ضجه مي زد ،به خاطر من !...پا به پايش گريستم ،هر دو براي هم و از
دست دادنِ يكديگر.
سرعتِ سرسام آورش ترس به وجودم انداخت .تند مي رفت تا فرار كند از تمام پَستي ها و نامردي ها ،اما من ...بي
گناهم!
وقتي به خود آمدم كه از شهر بيرون آمده بوديم .هوا نسبتاً تاريك تر شده بود .ديگر گريه نمي كرد ،اما سكوتش
غمگين تر از اشك هايش بود .سايِش چرخ هاي اتومبيل ،تنها صداي آنجا بود .به فرعي پيچيد و در كوچه يي نسبتاً
تنگ وارد شد و در گوشه يي توقف كرد .سكوت و تاريكيِ چندش آورِ آنجا وجودم را لرزاند!
 نكنه مي خواد تو اين تاريكي سر به نيستم كنه؟ اون مثل يه مار زخميه.از ماشين پياده شد و درِ سمت مرا گشود و آن قدر آرام گفت كه به زحمت شنيدم:
 بيا پايين!زانوان لرزانم را روي زمين گذاشتم و پياده شدم .هوا غبارآلود بود و هر لحظه احتمال باران باريدن .راه افتاد و من،
بي اراده پشت سرش گام برداشتم .وزش باد ،بي اختيار دستم را به سمت بازويم برد و آن را فشرد .بي هدف گام
برمي داشتيم ،ناگهان صداي هق هق گريه هايش و لرزش شانه هاي مردانه اش مرا به خود آورد و بر جاي ميخكوبم
كرد! ايستادم ،فهميد كه ايستادم ،او هم توقف كرد ،اما برنگشت .دو دستش را روي صورتش گذاشته بود و چون ابر
بهار مي گريست.
شيار اشك بر گونه ي من راه باز كرد! مبهوت بر جاي ايستاده بودم و به او كه حاال نحيف تر و خميده تر به نظر مي
رسيد ،مي نگريستم .برگشت و نور پُر قدرت كه از سر درِ خانه يي ساطع بود ،موجب شد كه من چهره ي زيبا ،اما
غمگين و تكيده اش را ببينم .لبانش مي لرزيد و من صداي گرفته اش را مي شنيدم:
 تو بهار زندگيم بودي! تويي كه با اومدنت ،تو قلبم طوفان به پا كردي و با رفتنت نابودم كردي .من خدايي ميپرستيدمت! وقتي گفتم بدون تو مي ميرم ،واقعيت رو گفتم.
سكوت كرد و من فرصت پيدا كردم به اطرافم نگاه كنم .به صورتش نگاه كردم ،جلو آمد و بازويم را در دست
گرفت و آرام پرسيد:
 مگه تو منو دوس نداشتي؟سرم را پايين انداختم ،با عصبانيت شانه هايم را به شدت تكان داد و فرياد زد:
 پس چرا جوابمو نمي دي آشغالِ هوسباز؟ كجا رفت اون زبونِ چرب و نرمت كه مي گفتي زنده اي به خاطر من،نفس مي كشي براي من و بدون من مي ميري؟
فريادش سياهيِ شب را لرزاند:
 پس چي شد اون حرفا؟ كجا رفت اون نگاها؟ من بازيچت بودم كه يه مدت باهام سرگرم بشي و بعد مثل تفالهبيرون پرتم كني؟ از كجا معلوم من اوليش باشم؟ تا حاال چند نفرو مثل من بدبخت كردي؟
نفهميدم چه طور دستم باال رفت و محكم بر گونه اش نشست .چشمانش به چهره ام ثابت ماند .جاي كشيده يي را كه
به صورتش زدم ،لمس كرد و لبخند تلخي زد و گفت:
 حيف كه خيلي دوست دارم و نمي تونم ازت انتقام بگيرم ،وگرنه بايد همين جا ،تو اين تاريكي خفه ت كنم تا توباشي با عشق و احساس يه جوون بازي نكني .تو كه منو دوس نداشتي ،پس چرا رُل بازي كردي؟ چرا اين دروغو سرِ
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هم كردي كه ما خونِمون به هم نمي خوره؟ قبل از اينكه ازت جدا شم بهتره اينو بدوني كه چرا من از شما زن ها
نفرت دارم ،اين دومين ضربه ييه كه از جانب شما گُرگاي انسان نما مي خورم .اما ديگه به تموم مقدساتم قَسم كه
هيچ وقت عاشق نشم و به هيچ زني اطمينان پيدا نكنم!
در اينجا سكوت كرد و پس از مكثي ادامه داد:
 مادرم يه زن تهروني پولدار بود .پدرش شركت داشت و مادرم تك دختر خونواده بود و به غير از خودش سهبرادر داشت .اما اون به خاطر يه دندگي و زيباييِ مَثَل زدنيش ،فرزند محبوب خونواده اش بود .مادر و پدرش اونو مي
پرستيدن و هر چي مي خواس ،فراهم مي كردن .تو بهترين مدارس و بهترين دانشگاها تحصيل كرد .خالصه ،مثل
طاووس هم مغرور و هم زيبا بود و اكثر جَوونا اون روزا آرزوي با اون بودنو داشتن .پدرم تو همون دانشگاهي درس
مي خوند كه مادرم تحصيل مي كرد .اون هم مثل تموم جوونا عاشق مادر شده بود .پدر بعد از فارغ التحصيل شدن تو
يه شركت معتبر مشغول به كار مي شه ،از قضا اون شركت پدربزرگم بوده .بنابراين همه سعي و كوششو به كار مي
بنده تا رضايت پدربزرگو معطوف به خودش كنه و همين طورم مي شه .با درايت و پشتكاري كه داشت .با تشويق
هاي پدربزرگ تونس پله ها ترقي رو يكي پس از ديگري طي كنه و مديرعامل شركت بشه .پدربزرگ اونو بيشتر از
پسراش دوس داشت .پدرم به خاطر رفت و آمدايي كه به منزل پدربزرگ داشت ،با مادر بيشتر آشنا مي شه و بيشتر
از قبل عاشق تر .بعد از مدتي طوالني پدر با ارثي كه براش مي مونه و با تجربه يي كه از كار كسب مي كنه ،با اجازه ي
پدربزرگ شركت مستقلي مي زنه و مشغول مي شه؛ تو همين موقع ،روز جشن تولد مادر از اون خواستگاري مي كنه.
مادر اول يكه مي خوره و بعد جوابو به چند روز بعد موكول مي كنه .بعد از چند روز مادر جواب مثبتش رو ابراز مي
كنه و پدر خوشحال مي شه؛ چون به قول خودش ،قبول كردنِ اون بين اين همه خواستگارِ خوب ،معجزه بوده.
بله ،پدر و مادر با هم ازدواج مي كنن .چند ماه اول زندگي شون خوب بوده ،اما كم كم مادر سرِ ناسازگاري رو بر مي
داره و از همه چيز بهونه مي گيره .پدر كه حس مي كنه مادر از ايران خسته شده ،تصميم مي گيره مدتي به آمريكا
برن .يه سالي تو اونجا زندگي مي كنن ،اما به قول خودش ،هيچ توفيري به دست نمياد .تو اونجا مادر ناخواسته باردار
مي شه و اين باعث دلزدگي بيشتر مادر مي شه .حتي چند بار مي خواسته منو از بين ببره .پدر كه موندن تو اونجا رو
صالح نمي بينه ،به ايران برمي گرده و بعد از مدتي من به دنيا ميام ،به دنيا اومدنم تا چند ماهي مادر رو سرگرم مي
كنه و دست از لج بازياش برمي داره ،اما با بزرگتر شدنِ من ،باز هم مادر هوايي مي شه .پدر مي گفت من پنج ساله
بودم كه رفتاراي مشكوك مادر ،اونو به شك مي اندازه .علي رغم ميل پدر ،به ***** رفتن و تا نيمه شب موندن و
الكل خوردن و رقصيدن ،جزو برنامه هاي مادر مي شه .گاهي اوقات مي شده كه تا دو سه روز هم به خونه نمي يومده.
پدر تصميم مي گيره كه مادر رو تحت نظر خودش بگيره .تو اون مدت پدر توسط دوستان و آشنايان مطلع مي شه
كه مادر با مرد جواني طرح دوستي ريخته كه اغلب تو منزل اون وقت مي گذرونه .پدر بعد از جست و جو و تالش،
مادر را تو خونه ي اون مرد مي بينه و مادر همون جا اعتراف مي كنه كه علي رغم ميلش ،جواب مثبت به پدر داده،
اونم فقط به اصرار پدرش و حال آنكه اون از همون ابتدا به شهرام (آن مرد جوان) عالقه داشته و حاال مي خواد
طالقشو از پدر بگيره و با شهرام ازدواج كنه.
پدر همون جا مادر رو زيرِ مشت و لگد مي گيره و هرچي به دستش مياد ،مي شكنه و سپس به خونه برمي گرده .بعد
از يه هفته مادر به اتفاق شهرام فرار مي كنه و سپس تو جاده چالوس تصادف مي كنه و هر دو به دره پرت مي شن و
مي ميرن.
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اين بود كه من از تموم زَنا نفرت داشتم .مادرم ذره يي منو دوست نداشت و به قول پدر ،هيچ گاه به سرم دست
نوازش نكشيد و نبوسيدم .اون منو و پدر رو قربونيِ هوس هاي خودش كرد .چه طوري مي تونستم بعد از اين همه
نفرت از زن و كلمه ي مادر ،ديدگاهم مثبت بشه و به زَنا اعتماد كنم .پدر ديگر هيچ وقت تن به ازدواج نداد .بله ،منم
كم كم وجودِ زَنو از زندگيم پاك كردم تا تو رو ديدم .لعنت! لعنت به چشماي تو كه وجودمو درهم شكست و منو در
برابر عشق ،عريون و بي دفاع كرد.
سرش را باال گرفت و به چشم هايم خيره شد و گفت:
 بهتره راه بيفتي ،ديگه حرف زدن فايده يي نداره!بدون هيچ حرفي به راه افتاديم و من سوار ماشين شدم و تا درِ خانه سكوت كرديم .من در اين مدت براي مادرش
كه آن طور سنگدالنه آنها را رها كرده بود ،تأسف خوردم .بدون هيچ كالمي از هم جدا شديم و تنها ،نگاهمان
حكايتگرِ درد و رنجمان بود.
پدر و مادر به اتفاق نيما به خواستگاري دختر مورد عالقه ي نيما رفتند  .آنها هم با انتخاب نيما موافق بودند! چون
هرگز ثروت را مالك زندگي نمي دانستند .قرار بر اين شد كه هرگاه درس مريم به پايان رسيد ،مراسم عقد و
عروسي صورت گيرد .اما من در اين مراسم شركت نكردم و سردرد را بهانه قرار دادم.
يك ماه ديگر هم گذشت و من در اين مدت از ماهان هيچ خبري نداشتم .آن قدر رنجور و رنگ پريده شده بودم كه
پدر و مادر به شك افتادند كه شايد بيماريِ خاصي دارم .با اصرار بيش از حد آنها به دكتر مراجعه كردم و پس از
دادنِ آزمايشات ،معلوم شد از نظر جسمي سالمم ،اما روحم افسرده شده .پدر تصميم گرفت براي مدتي راهيِ شمال
و وياليمان شويم .من به كلي درس و دانشگاه را كنار گذاشته بودم .پدر و مادر هم بنابر وضعيت روحي ام مخالفي
نداشتند .به اتفاق پدر و مادر راهيِ شمال شديم .هواي شمال باراني و خنك بود .ريه هايم را از هواي لطيف آنجا پر
كردم.
 خدايا! چرا طبيعت برام رنگ و لعاب نداره؟ چرا ديدنِ سرسبزي و رنگ ماليم دريا و ساحل شني ،احساساتموقِلقِلَك نمي ده؟ همه چيز برام تو دايره ي سياه رنگه ،چيزي رو حس نمي كنم ،مثل نابيناها رنگارو تشخيص نمي دم،
هيچ چيز برام تنوع نداره...
هر روز صندلي يي پشت پنجره ي اتاقم مي گذاشتم و به رو به رو و به درياي نيلي رنگ خيره مي شدم .موج نگراني
را در چشمان پدر و مادر مي ديدم .برايم برنامه ريزي هاي مختلفي داشتند كه به هيچ كدامشان عالقه يي نشان نمي
دادم .چه كنم كه دست خودم نبود!
صبح از خواب بيدار شدم .هوا آفتابي بود ،تصميم گرفتم بعد از صرف صبحانه پياده روي كنم .به مادر اطالع دادم و او
گفت:
 مي خواي منم باهات بيام؟ نه ،ممنون! ترجيح مي دم تنها باشم. هر طور ميلته ،فقط از اينجا زياد دور نشو. چَشم! فقط اگر دير كردم ،ناراحت نشيد. -هر طور راحتي ،خدا به همرات!
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راه ساحل را پيش گرفتم .قدم هايم در اختيارم نبود .وقتي به خودم آمدم كه تخته سنگي رو به رويم ديدم .اول مات
نگاهش كردم ،بعد به اطرافم نظري افكندم؛ آره ،خودش بود ،همان تخته سنگ! همان كه آن روز سرم به آن
خورد...
چه خوش بود آن لحظه كه همچون فرشته ي سفيدي به دامنت خميدم و وجود تو مرا سيراب كرد و تمام عطش
وجودم با محبتت از بين رفت! مرا با خود به دشت نرگس سپيد بردي و گردنبندي از عشق نثار گردنم نمودي .تو
بودي كه با نامت عاشق مي شدم و با يادت شاعر .بي تو مرده يي متحركم ،مرده .يك بار ديگر گريستم!
خدايا! چرا رنگ زندگي ام مبهم شده؟ من در كدامين ساعت و ثانيه گم شده ام؟ پس چرا زيباييِ زمين و آبيِ آسمان
را حس نمي كنم؟ من گنگم ،سرگردانم ،در كدامين مرداب مرگبار دست و پا مي زنم كه گويي هيچ كس نه مرا مي
بيند و نه حس مي كند؟ من بازمانده ي عشق ناكامم؟
جاي پاي اشك ها شياري روي گونه ام كشيد و بغض فروخوده ،تأثيرش را به چشمانِ غمگينم گذاشت .تا به كي
چشمانم بايد آتشفشان اشك باشد؟
ضربات مشتم را به تخته سنگ زدم كه تأثيرش زخم شدن و خون ريختن از دستم بود .فرياد زدم و گريستم.
قطراتِ درشتِ خون لباسم را كثيف كرده بود .بي حال روي زمين دراز كشيدم و چشمانم را روي هم فشردم و بار
ديگر به ياد او كه پاورقيِ هر صفحه از قلبم بود ،افتادم و لبخند تلخي به لب راندم .احساس سنگيني مي كردم ،گويي
كسي مرا به خواب گرم و دور از دغدغه دعوت مي نمود و اين ،بي تأثير از بي خوابيِ ديشب نبود ،و من به خواب فرو
رفتم.
نوازشِ دستي كه به روي صورتم احساس كردم ،آن قدر نرم و ماليم بود كه دلم نمي آمد ديده بگشايم .ناگهان!
ترس از وجود يك غريبه با هراس چشم گشودم.
 هيس! چه خبره؟ مگه لولو ديدي؟از آنچه كه مي ديدم ،قلبم كنده شد و اندامم به رعشه درآمد! بله ،خودش بود.
 م ...ماه ...ماهان!به چشم هايم نگاه كرد و خنديد:
 جانم!من هنوز مبهوت ،نگاهش مي كردم.
 يعني واقعيته؟ من خواب نمي بينم؟مثل باد ذهنم را خواند:
 نه عزيزدلم! خواب نمي بيني ،واقعيته .من اومدم كه كنارت بمونم براي هميشه.گرمي ماليمي روي گونه ام دويد .سرم را در آغوشش فشرد و گفت:
 من بهت افتخار مي كنم كه بهترين نامزد دنيا رو دارم! خيلي دوستت دارم!ناقوس نسترن وجودم را لرزاند! سرم را باال گرفتم و هراسان گفتم:
 اما ما نمي تونيم به هم برسيم! كي گفته ما نمي تونيم به هم برسيم؟ از هيچي نترس ،من كنارت هستم! من از همه چيز خبر دارم .تو بايد از اولبه من مي گفتي كه كارِ اون آشغالِ نمك نشناسه.
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چشم هايم از تعجب گرد شد!
 تو از كجا مي دوني؟ موضوعش مفصله ،بهتره بلند شي ،حينِ راه رفتن همه چي رو مي گم.با كمك او بلند شدم و به راه افتاديم.
 دو روز پيش تلفن زنگ زد ،وقتي گوشي رو برداشتم ،صداي مخاطب ناآشنا بود ،خودشو دوست نسترن معرفيكرد ،اما پسر بود .عصباني شدم ،مي خواستم گوشي رو قطع كنم كه صِدام كرد :آقا ماهان! قطع نكنيد ،من با خودِ شما
كار دارم .اولش تعجب كردم ،اون پيشدستي كرد و گفت :در مورد زندگيِ خودت و نامزدته .ازش پرسيدم :تو از چي
خبر داري؟ گفت :از همه چي ،فقط يه قرار دور از منزلتون بذاريم تا من همه چي رو تعريف كنم .به نظرم اطالعات
من براي شما خيلي باارزشه .و ادامه داد :من بيشتر از اين نمي تونم پشتِ گوشي صحبت كنم .قرار رو تو يه رستوران
دنجي گذاشتيم .تا وقت قرار ،دل تو دلم نبود ،سرِ ساعت اونجا حاضر شدم .به اطرافش نظري انداخت ،وقتي متوجه
من شد ،گفت :آقاي شهابي! بله ،خودم هستم ،بفرماييد! اون روي صندلي نشست و پس از عرض آشنايي ،خودشو
علي ذاكري معرفي كرد.
اسم علي ذاكري رعشه به اندامم انداخت! ماهان كه حالم را ديد ،خنديد و دستم را در دستش فشرد و ادامه داد:
 ازش خواستم بره سرِ اصل مطلب ،و اونم شروع كرد :همون طور كه پشتِ گوشي گفتم ،من يكي از دوستاينسترنم كه خيلي وقته باهاش آشنا شدم .البته تو كالس موسيقي بود كه طي اومد و رفتاي زياد با اخالقش آشنا شدم و
فهميدم كه همه اعضاي خونواده شو از دست داده و با تو و داييش تنها زندگي مي كنه .هميشه همه حرفاشو بهم مي
زد و حتي اينو گفت كه خيلي به شما عالقه داره .وقتي ازش پرسيدم چرا عالقشو مطرح نمي كنه ،گفت مي دونه كه
شما شخص ديگه يي رو دوس داريد و نسبت به اون بي توجهيد .در آشنايي هاي بيشتر ،فهميدم كه دختر مورد عالقه
ي شما ،همكالسيِ من تو دانشگاه و همون دختر مورد نظر من هم بوده .البته قبالً از ماهك خانم خواستگاري كردم كه
جوابش منفي بود.
نمي دونم چرا از اون كينه به دل گرفتم ،شايد به خاطر اينه كه خيلي دوس داشتم همسرم بشه .يه روز نسترن تو يه
پارك با من قرار گذاشت ،البته من خوب مي دونستم كه نسترن به غير از من با تعداد زيادي از پسرا دوسته و من،
تنها دوست او نيستم .اما نمي دانم چه كششي بود كه منو به طرف اون جذب مي كرد .وقتي به پارك رسيدم ،نسترنو
منتظر ديدم كه رنگش پريده بود .وقتي حالشو پرسيدم ،زد زير گريه .اون قدر گريه كرد تا باالخره آروم شد.
سپس تعريف كرد كه از انگليس اومده و ديده شما با هم نامزد شديد.
وقتي دلداريش دادم و گفتم ولش كن ،ديگه هرچي بوده تموم شده ،صداي فرياد بلندش منو خفه كرد .داد زد و قسم
خورد كه انتقامشو از خانم سينايي مي گيره .به هر حال خوب مي دونيد كه نسترن از نظر فرهنگ و اخالق ،تضاد
زيادي با مايي كه تو ايران و زير سايه ي مهر و محبت زندگي كرديم ،داره .سرديِ رفتارِ اطرافيانش تأثير زيادي تو
تربيتش گذاشته .پسراي زيادي كه دور و برشو گرفته بودن ،به خاطر پول و ولخرجياش حاضر بودند هر كاري
بكنن.
باالخره با اصرار و تمناي زياد ،و از اونجايي كه منم از نامزد شما كينه به دل داشتم ،با نقشه ي از قبل طراحي شده،
نامزد شمارو به دروغ به پارك دعوت كرد و من با يكي ديگه از دوستاي نسترن پشت درخت پنهان شديم .اون تا
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جايي كه مي تونس ،نامزد شما رو تهديد به مرگ كرد .وقتي ديد هنوز اون كله شقي مي كنه ،مارو براي ترسوندن
بيشتر او صدا زد و اونو تهديد كرد كه اگه اين ازدواج سربگيره ،تو را خواهد كشت.
االنم اگه مي بينيد من اينجا اومدم و همه چي رو اعتراف مي كنم .چون تا حاال نمي دونستم ...نمي دونستم بيمارم و
چيزي به آخر عمرم نمونده .عذاب وجدان تموم وجودمو در برگرفته و خودمو براي بدبختي و فروپاشيِ زندگي تون
همدستِ نسترن مي دونم .راستش ...راستش من به تازگي فهميدم كه ايدز دارم ،به خاطر همين دلم مي خواد باقيِ
زندگي مو بدون گناه و عذابِ وجدان سپري كنم .االنم از اينكه روزي اين موضوع به گوش نسترن برسه ،هيچ واهمه
يي ندارم .من ديگه به آخر خط رسيدم.
ماهك! باور كن وقتي فهميدم اون بيماره ،خيلي ناراحت شدم .بازم يه غريبه خيلي بهتر از دخترعمه ي خودمه .اون به
خاطر عذاب وجدان همه چي رو اعتراف كرد .وقتي ازش خواستم كه به نوعي اين لطفشو جبران كنم ،از جايش
برخاست و همراه با پوزخند تلخي گفت :بهتره بريد هرچه زودتر نامزدتونو از اينهمه بي تابي و انتظار دربياريد .اون
خيلي شما رو دوس داره .اينو اون روز من از حرفاش فهميدم .باور كنيد متواضع تر و فروتن تر از نامزدتون هيچ
كس تو دانشگاه پيدا نمي شه ،قدرشونو بدونيد.
منم تو اولين فرصت دعواي مفصلي با نسترن كردم و همه چي رو گفتم و بهش گفتم :اگه قرار باشه با ماهك زندگي
نكنم ،هرگز حاضر نمي شم با يه آشغالي مثل تو زندگي كنم! من يه تارِ موي ماهَكو به صد تا از تو آدم پاپَتي عوض
نمي كنم! تو يه حيووني نسترن!
اونم وسايلشو جمع كرد و از خانه بيرون رفت .تو اولين فرصت اومدم اينجا تا ببينمت و يه دنيا ازت عذرخواهي كنم.
ماهك! بابت همه حرفاي ناروايي كه به تو زدم ،واقعاً معذرت مي خوام! فقط دلم مي خواد كه منو ببخشي! منو مي
بخشي ماهك؟
سرم را باال گرفتم و به عالمت مثبت تكان دادم .دستان گرمش بازوانم را فشرد .صداي نجوا گونه اش را شنيدم:
 به خدا قسم كه سعيمو مي كنم تو زندگي مون خوشبختت كنم و تالفيِ همه چي رو دربيارم! اميدوارم كه لياقت توگوهر گرانبها رو داشته باشم .خيلي دوستت دارم! خيلي!
تمام درد و رنجي كه كشيده بودم ،با بوسه ي گرم او بر پيشاني ام ،از وجودم رخت بربست.
به ويال رسيديم ،من و ماهان به اتفاق پدر و مادر ،در فكر تداركِ مراسمِ ازدواج شديم .براي من رسيدن به او بس
بود و من نيازي به جشنِ آنچناني نداشتم ،اما نمي توانستم خوشحاليِ مادر و پدر را از مراسم عروسي ناديده بگيرم.
قرار بر اين شد به محض رسيدن به اهواز ،در فكر تدارك وسايل مورد نظر شويم .ترس من از آن بود كه مبادا
نسترن مراسم عروسي مان را به هم بريزد .به اين ترتيب ،همه به طرف اهواز حركت كرديم.
خود را در لباس زيباي عروسي يافتم ،تاجي بر سر و دنباله ي بلندِ دو متري كه روي زمين كشيده مي شد ،مي دانستم
كه او به انتظارم است .زماني كه وارد شد ،لحظه يي مبهوت بر جاي ماند.
 خداي من!خنديدم و دستم را به سويش دراز نمودم و او با چشماني متحير و دستاني لرزان ،دستم را در دست گرفت .اليه يي
شفاف چشمانِ زيبايش را درخشش داد .صداي فيلمبردار مي آمد كه دستوراتي مي داد ،ولي ما آن قدر عاشق بوديم
كه هيچ صدايي جز صداي تپش قلب هايمان را نمي شنيديم .وقتي در اتومبيل كنارش جاي گرفتم ،لبخند پر مِهرش
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گرميِ خاصي به شريان هايم بخشيد .او را تا به آن لحظه ،آن قدر زيبا و نوراني نديده بودم .آن قدر خوشگل شده
بود كه بي اراده گفتم:
 چه قدر قشنگ شدي!خنديد و گفت:
 پس من چي بايد بگم؟ اينو بدون كه زيبا بودي ،حال صد چندان زيباتر شده اي .طوري كه دلم نمياد يه لحظه چشمازت بردارم .تو قشنگ ترين عروس دنيايي!
صدايش را بلندتر كرد و سر از شيشه ي اتومبيل بيرون آورد و گفت:
 خدايا! يعني من لياقت اين نگينِ روي زمينو دارم؟ خدايا! ازت ممنونم! خدايا! شكرت كه يكي از فرشته هاتو به منبخشيدي!
من و او خنديديم ،خوشحال بوديم ،چون در كنار هم بوديم!
مراسم عروسي در هتلي بسيار بزرگ و مجهز و باغي نسبتاً بزرگ برگزار مي شد .رسيدنِ ما به هتل باعث رقص و
پايكوبيِ همه حضار شد .تمام مدعوين خوشحال و سرزنده بودند .من و ماهان دوشادوش يكديگر از مهمان ها
سپاسگزاري كرديم.
دست هايمان لحظه يي از هم جدا نمي شد و چشمانمان به هم دوخته شده بود .مراسمِ مجللي بود .انصافاً همه سنگِ
تمام گذاشته بودند .زمان ،زمان پيوندِ قلب و روحمان بود .سفره ي ايتالياييِ بسيار بزرگ با كيك پنج طبقه يي
جلومان گسترانيده شده بود .هر دو نشستيم و سفره ي قند در باالي سرمان جا گفت .دستم در دستش بود عاقد در
كنارمان نشست و با صداي بلند و گيرايش خطبه ي عقد را جاري كرد .تنها چيزي كه مي توانست آرامم كند ،كالم
خدا بود .قرآن را برداشتم و به سينه فشردم و آن را باز كردم و زمزمه گونه خواندم .او نيز سرش را خم كرد و
همراهِ من زمزمه وار شروع كرد .براي بار سوم بود كه عاقد وكيلِ بله گفتنِ من شد .آن قدر جَو رويايي و عرفاني بود
كه دلم نمي آمد لحظه يي چشم از قرآن بردارم .ماهان بازويم را فشرد ،قرآن را باال بردم و به لبانم نزديك كردم و
با مدد از خداوند و سوگند به كتاب مقدسش گفتم:
 با اجازه بزرگترها ،بله!صداي صلوات محمدي (ص) به اوج آسمان رسيد .قرآن را به لبان ماهان نزديك كردم و او بوسيد و سپس نزديكتر
آمد و بر پيشاني ام مُهرِ بوسه ،مُهرِ عشق و وفا زد .صداي كف زدن ها بلند شد و من مشغول امضا كردن شدم.
 خدايا شُكرت! همه چيز تموم شد و االن من رسماً همسر ماهانم .خدايا! شكرت كه نجاتم دادي!براي صرف شام قرار شد تمام حضار در باغ حضور پيدا كنند .همگي وارد باغ شديم .تمام باغ با چراغ هاي الوان و
چشمك زن تزيين شده بود .بعد از صرف شام ،همه مشغول رقص و هلهله شدند .من و ماهان متوجه اطرافيانمان
نبوديم ،انگار دنيايي حرف براي هم داشتيم .وقتي براي لحظه يي چشم از ماهان برداشتم و به رو به رو نگاه كردم،
در فاصله ي چند قدمي ،نسترن را ديدم! بدنم سُست و كِرِخ شد! ماهان كه متوجه رنگ پريدگي ام شد ،دنباله ي
نگاهم را گرفت .او هم از ديدنِ نسترن جا خورد .او در لباسي كامالً مشكي رو به رويمان ايستاده بود .وقتي متوجه
نگاهمان شد ،خنده جنون آميزي سر داد و رو به ما گفت:
 آخر كار خودتونو كرديد؟ باشه! من حرفي ندارم .فقط يه جمله يادآوري كنم :گفته بودم كه انتقاممو مي گيرم!او چنان سريع اسلحه را از جيب بيرون آورد كه جاي هيچ عكس العملي باقي نماند...
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پايان
» کتابخانه مجازی رمان سرا «

برای دانلود جديد ترين و بهترين رمان های ايرانی و
خارجی به رمانسرا مراجعه کنید
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