
خیال یک نگاه

١

  خیال یک نگاه: نام کتاب 

  

روي آن چشم اسمان چادر سیاه اش را به سرکشیده بود و درخشندگی مرواریدها . خانه در سکوت فرو رفته بود

با نگاه کردن به اسمان و دقیق شدن به آن در شب به تیرگی و مغموم بودن ان می شد . آدمی را به تماشا وا می داشت

در سکوت به اسمان نگاه می کرد،چه شب هایی که در نظرش این اسمان به جاي رنگ سیاهی و تیرگی براي . پی برد

رنگ عشق...او رنگ روشنی و ارامش داشت

برگشت و به دختر کوچکش چشم . اي چون مرواریدش را که بر گونه هایش غلتیده بود با سر انگشتان زدوداشکه

کنارش لبه تخت نشست و ارام زمزمه کرد. دوخت به دختر معصومی که براي او رنگ و بوي عشق داشت

کوچولوي قشنگم اگه تو نبودي منم تا حاال مرده بودم-

تی بعد به خواب فرو رفت او مدتی بود که دیگر در خواب کابوس نمی دید و می توانست کم کنار او دراز کشید و لحظا

با . و بیش با آرامش چشم به هم نهد از این که خانه اش را عوض کرده و دراین محله ساکت اقامت کرده خوشحال بود

بود بتواند بعد از این با خوبی و  امیدوار. روزگار و پستی و بلندي هاي آن می ساخت و دیگر لب به شکایت نمی گشود

 ...فقط به خاطر فرزند کوچکش. خوشی زندگی کند

با صداي زنگ ساعت رومیزي از خواب پرید و صداي آن را قطع کرد ساعت شش بود خمیازه اي کشید و به کودکش 

 .که به خواب بود نگاه کرد

به آرامی موهاي دخترك را نوازش کرد و گفت
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بیدار شودخترکم . عزیزم-

 :کودك آرام آرام چشم گشود و چشم هاي آسمانی و زیبایش را به مادر دوخت

- امان»

عزیزم بیدار شو باید بریم-

من خوابم می یاد-

اما ما باید بریم تو که نمی خواي تنها یی خونه بمونی می خواي؟-

 :غوش کشید گفتدخترك با شنیدن جمله مادر سریع نشست و در حالیکه مادر را در آ

نه، نه با تو می یام-

 :با هم برخاستند و فروزان پس از حاضر شدن رو به دخترش کرده و گفت

 .خب دیگر برویم-

مامان من گشنمه-

لقمه نانی درست کرد و به دست دخترك داد و از خانه . فروزان نگاهی به ساعت کرد سریع به طرف اشپزخانه رفت

شده بود دست دخترك را گرفت و با سرعت از پله ها پایین رفت چنان با سرعت از پله ها کمی دیر . خارج شدند

پیچید که در یک آن ، با شخصی که در حال باال آمدن از پله ها بود برخورد کرد

نزدیک بود دختر کوچک نیز از پله ها پرتاب شود که شخص مقابل چیزي را که در دستش بود رها کرد و چنان با 

دخترك را گرفت که نزدیک بود خودش نیز همراه او از پله ها پایین بیفتد فروزان دستانش را روي صورتش سرعت 

لحظاتی بعد آرام آرام دستانش را از روي چشمانش به روي گونه هایش کشید شخص مقابل دختربچه را در . نهاده بود

کمی عصبانیت گفتبغل گرفته بود در یک لحظه او کودك را به سوي فروزان گرفت و با 

خانم این چه وضع پایین آمدن از پله هاست؟-

ولی با دیدن نگاه و چهره فروزان از ادامه سخنانش بازماند فروزان نیز با دیدن چشمان مرد به ارامی گفت

 !سهراب-

صدایش چون  زنی که به زیبایی فرشتگانآسمانی بود و. مرد دخترك را روي زمین گذاشت و نگاه دیگري به او کرد
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فروزان نیز بعد از دقیق شدن به چهره مرد دریافت که اشتباه . اواي موسیقی دلنشین او را سهراب خطاب کرده بود

سهرابی وجود نداشت او سهراب نبود مردي بود که نگاه و چشمان آسمانی رنگش او را به یاد سهرابش . کرده است

 :؟ لب گشود و گفتانداخته بود اما کدام سهراب؟ سهراب چه کسی بود

 .معذرت می خوام آقا متوجه نبودم ببخشید-

 :نشست و با مهربانی گفت. به سوي دخترکش حرکت کرد و او را رنگ پریده یافت

نترس دخترم حالت خوبه؟-

مامان خیلی ترسیدم-

فروزان لبخندي زد و گفت

نه عزیزم نترس چیزي نشد تقصیر من بود-

زیرا او مستقیم به چهره فروزان نگاه می کرد و او از نگاه مردان وحشت . به مرد افتاد متعجب شد وقتی نگاهش دوباره

داشت از دقیق شدن نگاه مردان بر چهره اش برخود می لرزید گر چه بر اثر گذشت زمان دریافته بود که دیگر جایز 

گفتنیست در مقابل انها کوتاه بیاید در حالی که اخم کرده بود برخاست و 

 !شما امري دارید آقا؟-

مرد با شرم سرش را به زیر انداخت و چنان هول شد که نتوانست حرفی بزند فقط با گفتن کلمه ببخشید سریع از پله 

ها باال رفت فروزان تعجب کرد با خود اندیشید چقدر چهره اش وحشتناك شده که ان مرد این گونه از کنارش 

 !گذشت

 :رد و گفتسوزان به مادرش نگاه ک

مامان این مال اون اقاهه است که افتاده زمین؟-

 :فروزان به او نگاه کرد و پرسید

این چیه؟-

یک بسته بود که مهر پست روي ان زده شده بود نام گیرنده را خواند

ك می رساند خیلی دیر شده بود باید هر چه زودتر سوزان را به مهدکود. آقاي بهرام یوسفی نمی دانست چه کار کند

www.RoyanSoft.com



  خیال یک نگاه

٤

نمی .از دست دادن شغلش خیلی سخت بود . به تازگی در شرکت استخدام شده بود . و خود نیز به شرکت میرفت

. توانست بسته ا هم در پله ها رها کند باید به طبقه سوم می رفت اما نمی خواست بار دیگر با ان مرد جوان روبرو شود

که هر کس چه زن و چه مرد با دیدن او و چهره دلنشینش محو هر چند که نباید به ان مرد سخت می گرفت چرا 

 :تماشایش می شد سوزان پرسید

مامان مگه نمی ریم؟-

 :سوال او باعث شد فروزان به خود آید

اوه چرا عزیزم خدایا با این بسته چه کار کنم؟-

ته اش را بردارد مادرش ان را از شهرستان بهران نیز در راه پله ها ایستاده منتظر بود تا با رفتن انها برگردد و بس

برایش فرستاده بود و نمی خواست هدیه مادر را از دست بدهد اما از برگشتن به طبقه پایین وحشت داشت از نگاه 

در یک آن با دیدن او تصور کرده بد که روح دیده با نگاه غضب الود ان زن قلبش !!! کردن دوباره به ان زن می ترسید

 .یخته بود که احساس می کرد که دیگر قلبی در سینه نداردچنان فرو ر

فروزان هم تصمیم گرفت به طبقه باال برگشته و بسته را به . سرانجام تصمیم گرفت به پایین رفته بسته را بردارد

صاحبش بازگرداند رو به دخترك کرده و گفت

نیم و بعد بریم باشه؟سوزي عزیزم چند لحظه بریم باال این بسته رو به صاحبش برگردو-

و بعد سریع از پله ها باال رفت بهرام نیز در حال پایین آمدن از پله ها بود

! در پا گرد باز با هم برخورد کردند بهرام واقعا تصور کرد که روح دید است و با فریادي به پشت روي زمین افتاد 

دستش افتاد در این میان سوزان با دیدن آن ها و  روزان نیز در حالی که ترسیده بود به دیوار چسبید و بسته از

حرکاتشان ب خنده افتاد

و دوباره خندید فروزان بر خود مسلط شد و صاف . مامان که ترس نداره مامان جون تو هم که از این اقاهه ترسیدي-

 :ایستاد در حالیک ه خودش نیز خنده اش گرفته بود رو به سوزي کرده گفت

یست آدم به دیگران بخندهکوچولوي من خوب ن

 :سوزان در حالی که می خندید گفت
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آخه مامان این آقاهه رو ببین هنوزم بلند نشده-

دستش را روي دهانش گذاشت و در حالی که از شدت خنده باال و پایین می رفت به مرد اشاره کرد بهرام با خجالت از 

روي پله ها بلند شد و گفت

نمی دونستم که شما دارین به طبقه باال می یاینواقعا معذرت می خوام -

فروزان در جواب گفت

نمی خواستم بیام ولی بسته شما رو که جا گذاشته بودید اوردم-

سوزان بسته را از روي زمین برداشت و به طرف بهرام گرفت

بیا مال توئه-

گرفت بهرام با لبخندي به چهره زیبا و ملوس دخترك نگاه کرد و بسته را

ممنونم کوچولو-

فروزان گفت

خب سوزي زود باش خیلی دیر شده-

و با این جمله دستش را گرفت و بدون این که توجهی به مرد بکند از پله ها پایین رفت یک ربع دیرتر و با خجالت و 

ئیسش مردي میانسال اما او منشی مدیر عامل بود و این کار را از روزنامه پیدا کرده بود ر. شرمساري وارد شرکت شد

بسیار جذي و منضبط بود وقتی پشت میز کارش نشست نفسی کشید و گفت

خدایا خودت به خیر کن-

 :در همان لحظه رئیس شرکت آمد وگفت

مثل این که دیر تشریف اوردید! خانم منشی -

 :فروزان برخاست و با صدایی لرزان گفت

ه تکرار نشهواقعا متاسفم قربان قول می دم دیگ-

خیال یک نگاه

قسمت دوم
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سخت می کوشید تا . رئیس چیزي نگفت و وارد اتاقش شد فروزان آن روز هم مثل روزهاي دیگربه کارش می رسید

می خواست فردي مفید باشد اما به نظر خودش دیگر هیچ گاه نمی . می خواست نمونه باشد. کسی از او ایرادي نگیرد

که اجتماع نیازي . راي جامعه اش باشد فکر می کرد که فردي سرخورده و بدبخت استتوانست فردي خوب و مفید ب

احاسی تلخ همیشه در وجودش بود و نا امیدش می کرد اما گرماي عشق ، عشقی که دیگر وجود . به وجودش ندارد

ز دوست شدن با در محیط کارش با کسی دوست نشده بود ا –نداشت نا امیدي اش را به امید واقعی تبدیل می کرد 

زندگی اش را نابود  –دوستی با دختران و زنان اشخاص ، حتی زنان و هم جنسان خود وحشت داشت چرا که همان 

دوستانی که حتی باعث شده بودند او پاکدامنی اش را از دست بدهد. کرده بود 

شت می انداخت در طی ان مدت هم به یاد آوردن آن خاطرات تلخ ستون فقراتش را به لرزه در می آورد و او را به وح

برخی از رفتارش متعجب می شدند . خیلی ها تمایل داشتند با او دوست شوند اما او با سردي تمام همه را رد کرده بود

بیشتر کارکنان به . و بعضی دلگیر، اما او دیگر به ناراحتی دیگران توجهی نمی کرد دیگر به هیچ چیز اهمیت نمی داد

در ساعات ناهار خودشان را سریع به رستوران شرکت می رساندند تا ستاره درخشانی را که  خصوص مردان جوان

همه با دیدن چهره زیباي او فقط از او سخن می گفتند و دیگران را نیز تشویق . تازه وارد شرکت شده بود ببینند

ذت می بردند اما خودش فقط رنج می برد هر چند دیگران از دیدن او ل. کردند تا این همکار تازه وارد و زیبا را ببینند

او نمی توانست این نگاه هاي مشتاق را تحمل کند نمی توانست لب باز کند و فریاد بزند چه چیزي از جانم می 

!خواهید؟

وقتی ساعت کاري تمام می شد گویی از زندان رها شده باشد چنان سریع از شرکت خارج می شد که کسی به گرد 

بعد از آن به مهد کودك می رفت و سوزان را با خود به خانه می برد تنها سرگرمی و دلبستگی  پایش هم نمی رسید

تنها دلخوشی اش او را ترك کرده . اش همین دختر کوچک بود، جز او کسی یا چیزي را نداشت تا به ان دل خوش کند

بعد از گذشت این ...فقط به عشق اوو براي همیشه رفته بود و او فقط به عشق این که او زنده است زندگی می کرد 

با این که او را ترك کرده و باعث نابودي . همه سال هنوز ذره اي از عشق و عالقه اش نسبت به او کاسته نشده بود

زندگی اش شده بود اما با این حال باز هم عاشقانه دوستش داشت ولی نمی خواست آن سال ها و لحظه لحظه ها 

ه اینده اي مبهم و بی انتها چشم دوخته بود که درباره آن چیزي نمی دانستدوباره تکرار شوند فقط ب
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فروزان در آشپزخانه مشغول اماده کردن غذا براي شام بود و سوزان نیز به مادر کمک می کرد سوزان کودك بسیار 

گر چه شیرینی بود و همه دوستش داشتند با زیبایی چشم گیري که داشت همچون مادرش دل همه را می برد 

چشمان ابی رنگش بر خالف چشمان چون زمرد فروزان . شباهتی به مادر نداشت جز رنگ موهایش که خرمایی بود

بود و ترکیب صورتش نیز هیچ تناسبی با چهره فروزان نداشت همین چشم ها و چهره زیبا بود که آتش عشق خفته 

در درون زن جوان را اتشین تر می کرد

به مادر چشم دوخت و گفت

مامان-

جونم-

چرا ما خونه مون رو عوض کردیم؟ من اون خونه را خیلی دوست داشتم-

فروزان با مهربانی به او نگاه کرد

عزیزم بهتر ... خب می خواستم خونه مون رو نو کنیم تازه این جا هم قشنگه و هم بزرگ حاال این جا خونه ماس-

نیست میوه ات رو بخوري؟

نگ تلفن ان دو را متوجه خود کرد سوزان دوان دوان خود را به تلفن رسانددر این هنگام صداي ز

الو سالم-

سالم عزیزم خوبی خاله؟-

خاله جون تویی؟ خوبم هم من خوبم هم مامان-

مهد کودك خوش می گذره عروسکم؟-

آره خاله جون اما من دلم براي خونه خودمون تنگ شده-

بهتره ببینم مامانت هست؟ ا چرا عزیزم خونه جدیدتون که-

آره خاله جان-

گوشی را به طرف فروزان گرفت او نیز در حالی که لبخند می زد شروع به صحبت کرد

سالم فرزانه جان-
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سالم فري جون حاال دیگه یک زنگ هم به خواهرت نمی زنی؟-

باور کن اصال وقت ندارم-

ام وقتت رو پر کردهخب تقصیر خودته رفتی یه کاري پیدا کردي که تم-

باید کار کنم تا بتونم از پس خرج خونه بر بیام یا نه؟-

اما نباید که خودتو از پا در بیاري تو اون کار خونه هم که بودي نزدیک بود خودتو به کشتن بدي خوب شد که از -

اونجا اومدي بیرون

ب کار لعنتی بودخودت خوب می دونی که اون کار اصال سخت نبود تنها مشکلم اون صا-

مرتیکه احمق دیگه فکرشم نکن-

بگذریم فرها چطوره خونه ست؟-

نه رفته بیرون مثال عروس دوماد جوونیم به جاي این که با هم بریم تنها می ره-

فروزان خندید و گفت

زیاد سخت نگیر دامادهاي این دوره اند دیگه تازه پسر عموت هم که هست-

ت؟مگه پسر عموي تو نیس-

چرا اما همه اونها به تو نزدیک ترند-

اه فروزان دست بردار چرا این قدر سخت می گیري گذشته ها گذشته باید فراموششون کرد-

اگه تو جاي من بودي فراموش می کردي؟-

نمی دونم باور کن نمی دونم-

موش کنم با وجود اون هرگز نمی من دارم با گذشته زندگی می کنم سوزي بخشی از گذشته منه اگه هم بخوام فرا-

تونم اون یاد آور تمام خاطرات منه

این خاطرات باعث نابودي تو می شن خواهش می کنم بیشتر به فکر خودت باش-

خب عزیزم از این حرف ها بگذریم دیگه چطوري؟-

بد نیستم راستی دوست ندارم سوزي رو ببري مهد مثل همیشه بیارش پیش خودم-
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زاحمت باشه ممکنه فرهاد رو هم ناراحت کنهمی ترسم م-

فرهاد از خداش که سوزي پیش ما باشه پس دیگه حرفی نیست اونو بیار-

باشه ممنون که زنگ زدي به فرهاد هم سالم برسون خداحافظ-

بعد از این که فروزان تماس را قطع کرد سوزي گفت

مامان من از فردا می رم پیش خاله فرزانه؟-

ست داري بري اون جا؟اره دو-

خیلی دوست دارم-

پس خوشحال باش عزیزم خیلی خب حاال بهتره بریم غذامونو بخوریم-

از فرداي ان روز هر روز صبح اول سوزان را به خانه فرزانه می برد و بعد خود به شرکت می رفت و کارهایش را انجام 

می داد بی ان که به محیط اطراف توجهی کند

ین روزها پشت میز کارش نشسته بود و در حال کامل کردن ورقه ها بود که پسري جوان وارد اتاق شد و در یکی از هم

گفت

سالم عرض کردم-

سالم بفرمایید-

:پسر مدتی حریضانه چشم بر چهره او دوخت و در حالی که لبخند می زد گفت

منشی جدید هستید؟-

:فروزان با تعجب پرسید

شما امري داشتید؟-

اه بله بنده با جناب مدیر عامل قرار دارم-

همین ساعت؟ االن؟-

:پسر تصدیق کرد فروزان پرسید

شما آقاي؟-
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- جناب مدیر خودشون منو می شناسن فقط اگه شما اجازه بدین می روم تو-

فعال نمی شه آقاي مدیر نمی تونند کسی رو ببینند لطفا منتظر باشید بفرمایید-

کرد جوان با گستاخی گفت و به صندلی اشاره

!اومدي و نسازي من می گم با مدیر کار دارم شما می گین برم بشینم؟-

فروزان از برخورد او عصبانی شد و خیلی جدي گفت

آقا عرض کردم بفرمایین بشینید وقتش که بشه خودم صداتون می کنم-

او متعجب از برخورد منشی روي صندلی نشست و با خود گفت

!!الق منشی قبلی مهربون تر بودچه بد اخ

فروزان توجهی نکرد و کارش را ادامه داد اما از نگاه هاي مستقیم او رنج می برد جوان هم که از دیدن او به هیجان 

امده بود نمی خواست دست از نگاه کردن به او بردارد بعد ازلحظاتی فروزان پرونده در دست بلند شد و به اتاق مدیر 

رفت

ا باید این پرونده رو مطالعه کنین اگر تایید می کنین بفرستیم باالقربان شم-

:رئیس گفت

خیلی خب بذارش رو میز-

!در ضمن آقایی اومدند که با شما کار دارن خیلی هم عجله دارن-

کیه؟-

خودشون رو معرفی نکردن می گن شما می شناسیدشون-

خیلی خب بفرستش تو-

یدن او لبخندي زد و از جا برخاستفروزان بیرون امد مرد با د

فروزان بدون این که به او توجهی کند پشت میزش نشست و گفت

می تونین برین-

کجا-
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فروزان می خواست با عصبانیت بگوید سرخاك من اما برخود مسلط شد و گفت

اتاق اقاي رئیس بفرمایید اقا-

چشم خانم چرا عصبانی می شین؟-

با خود گفت ، عجب کنه اي بود در حال انجام ادامه کارش بود که یکی از همکارانش امد و  و وارد اتاق شد فروزان

گفت

خانم مشفق لطف کنید این پرونده رو به مدیر بدین-

:فروزان پرونده را گرفت و وارد اتاق مدیر شد

ببخشید اقاي بصیر پرونده مربوط به خرید دستگاه ها رو اوردن تکمیل شده بفرمایید-

قاي بصیر پرونده را گرفت و با لبخند گفتآ

!خانم مشفق شما چرا پسر منو معطل کردین؟-

فروزان با تعجب به او چشم دوخت و گفت-

پسر شما اما من ایشونو ندیدم-

:پسر جوان در حالی که لبخند می زد بلند شد و گفت

چطور منو ندیدین سرکار خانم؟-

:فروزان رو به او کرد و پرسید

شما پسر اقاي رئیس هستین؟-

پسر جوان تصدیف کرد فروزان سکوت کرد و بصیر گفت

خانم مهم نیست تقصیر پسر منه که خودشو معرفی نکرده-

فروزان سرش را پایین انداخت و عذرخواهی کرد پسر جوان گفت

اصال ایرادي نداره خودتونو ناراحت نکنین-

ی کرد فقط به کارش فکر کندفروزان جوابی نداد و از اتاق خارج شد سع

لحظاتی بعد جوان از اتاق خارج شد و گفت
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خانم منشی بنده خداحافظی می کنم-

خدانگهدار-

او باز هم خندید و گفت

خدانگهدار-

و بعد رفت

 فروزان تعجب کرد و با خود فکر کرد شاید پسرك دیوانه باشد پس از پایان کار از شرکت خارج شد و خود را به خانه

:فرزانه رساند و زنگ در را فشار داد لحظاتی بعد فرزانه پرسید

کیه؟-

:فروزان تبسم کنان جواب داد

سالم فرزانه جان فروزان هستم اومدم سوزي رو ببرم-

سالم بیا باال-

نه ممنون باید برم-

مگه من غریبه ام که این طوري رفتار می کنی؟-

فرزانه و سوزان مقابل در اپارتمان منتظرش بودندفروزان لبخندي زد و ناچار داخل شد 

سوزي با دیدن مادرش به طرف او دوید و خود را در آغوش مادر انداخت

سالم مامان جون خسته نباشی-

سالم عزیزم ممنون خاله رو که اذیت نکردي؟-

فرزانه لبخند زنان گفت

معلومه که نکرده دختر خیلی خوبی هم بود-

ند فروزان پرسیدوارد ساختمان شد

فرهاد خونه نیست؟-

نه هنوز نیومده-
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فروزان روي صندلی نشست و نفسی کشید سوزان گفت

مامان جونم-

جونم-

سوزان با هیجان دوباره گفت

امروز با خاله فرزانه رفتیم خوش گذروندیم-

آفرین کجاها رفتین؟-

:سوزان جواب داد

اول رفتین خوه عمو جون-

:عجب نگاهی به او کرد و گفتفروزان با ت

!!!!!!!!!!کدوم عمو؟-

خیال یک نگاه

قسمت سوم

:فروزان با تعجب نگاهی به او کرد و گفت

!!!!!!!!!!کدوم عمو؟-

.خب عمو دیگه یه عموي تازه پیدا کردم نه نه دو تا عموي تازه-

بنابراین تعجبی نکرد فروزان می دانست که سوزان با هر کسی دوست شود او را عمو صدا می کند

حاال اسم عموهاي تازه ات چیه؟-

!!عمو اسفندي-

:فروزان با خنده پرسید

چی ؟ عمو اسفندي کیه؟-

فرزانه لبخند زنان با شیرینی جلو امد و گفت

عمو اسفندیار رو می گه رفته بودیم اونجا-
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:فروزان با وحشت به او نگاه کرد و پرسید

چی ؟ عمو اسفندیار؟-

وزان گفتس

تازه عمو فریدون هم بود-

فریدون؟ شما رفتید اون جا؟ اه فرزانه تو سوزي رو بردي خونه عمو؟-

فرزانه با ارامش گفت

همه رو عاشق خودش . اره مگه چه اشکالی داره؟ نمی دونی با عمو عمو گفتنش چنان دل اونارو برده بود که نگو-

و خندید! کرده با این زبون درازش

ان ناراحت به نظر می رسید از مالقات عمو اسفندیار با سوزان به وحشت افتاد چند سالی بود که عمو را ندیده فروز

بود یعنی نه تنها عمو بلکه هیچ یک از فامیل را ندیده بود چرا که از طرف همه طرد شده بود مخصوصا از طرف 

هیچ کس حتی عمو  –دگی اش را به تباهی کشید اشتباه سیاهی که زن –و فقط به خاطر ان اشتباه . خانواده عمو

.تمایلی به دیدارش نداشتند

:فرزانه پرسید

چرا تو فکري؟. چیه فري-

هیچی عکس العمل عمو در مقابل سوزي چطور بود؟-

باورت نمی شه اونا از دیدن دختر خوشگلی مثل سوزي متعجب شدند و چنان تحویلش گرفتند که حد نداشت-

احتی گفتفروزان با نار

بعد که معرفیش کردي چی شد؟-

هیچی حرفی نزدند. می خواستی چی بشه-

فروزان سرش را به زیر انداخت و گفت

چرا این کار رو کردي؟-

کدوم کار؟-

www.RoyanSoft.com



  خیال یک نگاه

١٥

چرا سوزان رو به اون جا بردي؟-

آه فروزان سخت نگیر اشکالی نداشت تازه براي سوزي اشنایی با اونا تنوعی بود-

هیجان گفتسوزان با 

مامان عمو فریدون از همه بهتر بود اون خیلی مهربون بود-

فریدون؟-

فریدون یاد آور سال هاي گذشته بود کسی که در تمام لحظات زندگی اش تنها فروزان را در مقابل خود می دید اما 

.فروزان با اشتباه خود همه را نا امید و شرمسار کرد

:فرزانه گفت

د هم فکر نکنشربتتو بخور زیا-

سوزان با دیدن او با . فروزان آهی از ته دل کشید و در همین هنگام بود که در خان هباز شد و فرهاد داخل شد

خوشحالی گفت

!سالم! سالم عمو فرهاد -

:فرهاد با دیدن سوزي خندید و او را در آغوش کشید

الم عمو جون حالت چطوره؟-

همیشه از دیدن تمام اهل فامیل شرمسار می شد هر چند که این اواخر هیچ  فروزان هم با دیدن او از جا برخاست

یک از انها را به غیر از فرهاد پسر عمویش که همسر خواهرش شده بود ندیده بود اما با این حال از او نیز خجالت می 

ست داشت به نظر او کشید و از این همه شرمساري رنج می برد اما فرهاد همیشه او را به عنوان یک دختر عمو دو

هرکس ممکن بود مرتکب اشتباه شود پس نباید این چنین از خانواده طرد میشد فرهاد با دیدن فروزان گفت

سالم حالت چطوره فروزان؟-

سالم فرهاد ممنون خسته نباشی-

فرهاد با فرزانه هم سالم و احوالپرسی گرمی کرد و بعد به فروزان گفت

بفرمایید راحت باشید-
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نه دیگه باید بریم-

:فرهاد با تعجب گفت

اي بابا تا ما اومدیم شما باید برین؟ بگیر بشین این همه لوس بازي در نیار-

فروزان لبخندي زد و گفت

ممنونم اما باید بریم سوزي حاضر شو عزیزم-

:فرهاد رو به فرزانه کرد و پرسید

راستی قرار پنج شنبه رو به فروزان گفتی؟-

د یادم انداختی نه هنوز نگفتمخوب ش-

:فروزان با تعجب پرسید

موضوع چیه؟-

:فرهاد گفت

بشین خودم برات بگم این فرزانه که فراموشکاره-

:سوزي پرسید. هر دو نشستند

مامان جون مگه نمی ریم-

فرهاد لبخند زنان گفت

کوچولوي من بیا بغل خودم فعال همین جا هستین-

:ست و فروزان پرسیدسوزان در آغوش او نش

من منتظرم که حرف بزنی-

:فرهاد گفت

چیز خاصی نیست راستش من و فرزانه تصمیم گرفتیم روز پنج شنبه یه مهمونی ترتیب بدیم-

مهمونی؟-

فرهاد پاسخ داد
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خب اره یه مهمونی خودمونی-

فرزانه با خوشحالی گفت

خیلی هم خوش می گذره-

فروزان پرسید

ند؟کیا دعوت ا-

فقط پدرم و مامان اینا با تو و سوزي-

:فروزان با تعجب پرسید

عمو اینا؟-

فرزانه گفت

تو چرا این قدر شکاك حرف می زنی؟ خب اره عمو اینا با تو-

فروزان بعد از لحظاتی گفت

بهتره منو معاف کنید چون نمی یام-

:فرهاد گفت

نمی یاي؟ مگه دیوونه اي؟ تو باید بیاي-

اریه؟ من پنج شنبه کار دارم و نمی یاماجب-

فرزانه گفت

اگه نیاي به خدا هیچ وقت نمی بخشمت-

بابا خوبه که خودتون می گین یه مهمونی ساده است و خودمونی پس چه من بیام و چه نیام فرقی نداره پس لطفا -

خودتونو ناراحت نکنین

مامان جون من می خوام بیام عموهام می یان-

ه او نگاه کرد و گفتفروزان ب

نه ما نمی یاییم عزیزم حاال پاشو باید بریم-
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فرهاد بلند شد و گفت

تو مصال داري با کی لج می کنی هان؟-

فرزانه نگاهش کرد و گفت

فرهاد چرا دعوا می کنی؟ من که حرف بدي نزدم-

من دعوا نمی کنم ولی اگه الزم باشه مطمئن باش که حتما دعوا هم می کنم-

فروزان سوزان را اماده کرد و گفت

خب دیگه ما می ریم-

مامان چرا با عمو و خاله دعوا می کنی-

عزیزم ما که دعوا نمی کنیم فقط داریم صحبت می کنیم-

فرزانه با ناراحتی گفت

ديفري خیلی دیوونه اي دقیقا مثل چند سال پیش اصال فرقی نکردي تنها فرقت اینه که لجبازتر شدي خل ش-

:فروزان پوزخندي زد و گفت

چند سال پیش هم لجباز و خل بودم فرقم اینه که حاال یه ادم نابود شده ام ، یه ادم طرد شده . نه فرزانه اشتباه نکن-

از طرف همه شما ها یک ادم فاسد یه ادمی که به درد هیچی نمی خوره یه دختري که باعث نابودي خانواده اش شده 

اید هر لحظه منو به یاد اون سال ها بیندازید اخه چرا؟ من می خوام فراموش کنم اما نمی شه بس کنید چرا می خو

شما هم که مدام نمک رو زخمم می پاشین فرزانه توي این چند سالی که من تو تنهایی . چون فراموش کردنی نیست

من و تو را از هم جدا کرد چرا؟ خودم رنج می کشیدم تو کجا بودي؟ خونه عمو بودي همون عمویی که در اون روزها 

براي این که می گفت اگه تو در کنار من باشی تو رو هم مثل خودم فاسد می کنم اما فرزانه جرم من عشق بود عشقی 

که تبدیل به یه شکست شد اخه چرا می خواید با به خاطر اوردن اون روزها ازارم بدین چرا ؟ چی از جونم می خواین 

چی؟

ده بود و می گریست سخت ناله می کرد سوزان در حالی که چشمان ابی و زیبایش بارانی بود کنار روي زمین زانو ز

مادر زانو زد و گفت
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ببین اشکامو مامانی تو رو خدا گریه نکن عموي . مامان مامانی تو رو خدا گریه نکن مامانی منم گریه می کنم ها ببین-

بد خاله بد چرا مامانمو اذیت کردین چرا؟

روع کرد به گریه کردن فروزان او را در آغوش فشردو ش

.....آه کوچولوي من گریه نکن عروسکم-

فرزانه در حالی که اشک می ریخت به طرف فروزان رفت و گفت

به خدا منظوري نداشتم نمی خواستم ناراحتت کنم اصال چنین قصدي نداشتم اخه خودت مقصري که بد برداشت -

ا یکی حرف می زنه بزنی تو دهنش و بگی ازارت می دهمی کنی مدام می خواي ت

فروزان چشمان زیبایش را به او دوخت و گفت

مهم نیست خوب می دونم که همیشه و هر لحظه مقصر من بودم اره من مقصرم مقصري که باعث تباهی همه چیز -

البته نه از لحاظ . ا بودم و راحتهمه راحتم بذارید همون طوري که این پنج سال تنه. شده اما دیگه راحتم بذاریم

بلکه راحت از این نظر که کسی کنارم نبود تا مدام در مقابل چشمانش شرمسار بشم تو هم گناهی . جسمی و روحی

.همه گناها از منه از من از هر دو شما معذرت می خواهم. نکردي خواهرم

:فرهاد به ارامی گفت-

- ظوري نداشت همه ما خوب می دونیم که تو چقدر سختی کشیدي می دونم اما فروزان ناراحت نشو فرزانه واقعا من-

باید چهکار می کردیم یا حاال باید چه کار کنیم؟

فروزان می خواست بگوید شما ها هیچ کدوم نمی دونید که من در این پنج سال چی کشیدم هیچ کدوم از شما نمی 

:اما در عوض گفت. ید هیچ کاريتونین درکم کنید تازه کاري هم از دستتون بر نمی ا

الزم نیست کسی کاریک نه-

:بلند شد و دست سوزان را گرفت و گفت

به هر حال روزگار رو باید یه جوري گذروند ما هم می گذرونیم با توکل به خدا خدا نگهدار-

:و از خانه خارج شدند فرزانه با رفتن خواهرش با صداي بلند گریست فرهاد گفت

اون هنوز به زمان نیاز داره تا بتونه یه جوري گذشته رو فراموش کنه. خودتو ناراحت کنی تو نباید-
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:فرزانه با گریه گفت

من نباید اون حرفو می زدم نباید می گفتم مثل چند سال پیشه من خیلی دیوونه ام فرهاد آه خدایا منو ببخش-

:فرهاد کنارش نشست و گفت

درست می شه نگران نباش-

ن و سوزان خود را به خانه رساندند سوزي با دیدن چهره غمگین مادر هیچ حرفی نزد در ذهن کودکانه اش فروزا

هزاران سوال بی جواب مانده بود می خواست بداند که چرا مادر گریه می کرد و منظور از گذشته ها چیست؟

سنش مسائل را درك می کرد ماجراي  ساله کوچک بود اما ذهنی توانا داشت گویی بیشتر از 4او یک بچه بود کودك 

مادرش او را گیج کرده بود و نمی دانست براي ارامش مادر چه باید کند فروزان سعی می کرد برخود مسل شود اما 

؟ .ذهنش آشفته بود از خود می پرسید چرا به خاطر سخنان فرزانه زود عصبانی شده و او را رنجانده بود. نمی توانست

هاي گذشته نمی خواست دست از سرش بردارد؟ چرا راحتش نمی گذاشتند؟ گویی روزگار نمی چرا خاطرات و ماجرا

خواست او را لحظه اي ارام بگذارد ارامشی توام با صفا و یکرنگی

:صداي سوزي او را به خود بازگرداند

!مامان-

غم مادر شریک کند می خواست نگاهش کرد او نگاه معصومانه اش را به چهره مادر دوخته بود می خواست خود را در 

مادر غم دلش را با او تقسیم کند فروزان با مهربانی گفت

بله عزیزم بیا اینجا بیا دخترم-

سوزان در آغوش مادر خزید اشک بر گونه هایش می ریخت خودش را به اغوش مادر فشرد و گفت

من خیلی غصه می خورم...دیگه گریه نکنی ها... مامانی-

:ربانی نوازشش کرد و گفتفروزان با مه

الهی من فدات شم عزیزم تو نباید غصه بخوري حاال زوده تو هنوز بچه اي چی از این دنیا می دونی که بخواي غصه -

!اشو بخوري؟؟

:سرش را بلند کرد و چشم در چشم سوزان با لبخندي گفت
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دیگه غصه نخوري ها-

فروزان خندید و گفت

می خورم حاال بگو چی درست کنم بخوریم؟دیگه غصه ن! اي شیطون چشم-

:سوزان خندید وگفت

یه چیز خوب-

فروزان هم لبخند زنان برخاست و گفت

بریم یه چیز خوب درست کنیم-

:بعد از صرف غذایی مختصر و ساده سوزي پرسید

مامانی چرا پیش خاله اینا گریه کردي؟-

نمی دونم شاید دلم براي گریه کردن تنگ شده بود-

اما خاله فرزانه می گه ادم نباید گریه کنه تو چرا گریه کردي؟ دل ادم که براي گریه تنگ نمی شه-

دل من همیشه براي گریه کردن تنگه اما حیف که وقت ندارم اشکامو از چشمام بریزم بیرون-

من دوست ندارم گریه کنم-

ست ندارم دختر قشنگم رو گریون ببینمخب نبایدم گریه کنی تو فقط باید بخندي به خاطر دل من دو-

منم دوست ندارم مامان قشنگمو گریون ببینم-

فروزان او را بوسید و گفت

الهی من فدات بشم معلوم نیست تو اخرش با این زبونت کیو بدبخت می کنی-

هر دو خندیدند فروزان ظاهرا می خندید او در میا نخاطراتش سر می کرد به گذشته فکر می کرد

شب وقتی سوزي خوابید او کنار پنجره نشست به اسمان تیره اما پر ستاره چشم دوخت و با به خاطر اوردن سال هاي 

.گذشته گریست به یاد مادر به یاد پدر به یاد روزگاري که تباهش ساخته بود

مادر از خانه خارج  مثل همیشه صبح فرا رسیده بود فروزان همچون روزهاي قبل سوزي را اماده کرد دخترك زودتر از

شد و در راه پله ایستاد فروزان نیز به دنبال کارتش می گشت اما ان را پیدا نمی کرد
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در راه پله ها بهرام در حال پایین آمدن با دیدن دخترك لبخند زد و گفت

سالم خانم کوچولو-

سوزان نگاهش کرد و گفت

!!هسالم تو همون آقاهه هستی که از مامانم ترسیدي یادت-

بهرام خندید و گفت

اي شیطون تو هنوز یادته ببینم اسمت چیه؟-

سوزان، اما همه بهم می گن سوزي اسم تو چیه؟-

اسم من بهرامه کجا داري می ري؟-

نمی دونم یا خونه خاله فرزانه یا مهد کودك-

بهرام که از لحن کودکانه او خوشش امده بود پرسید

!داري خوشگله؟ چند سالته که این قدر زبون-

!چهار سالمه تازه زبون من یه ذره ست نگاه کن-

و زبانش را در آورد بهرام حسابی خنده اش گرفته بود بعد از لحظاتی فروزان که کارتش را از زیر تخت سوزان پیدا 

کرده بود با عجله بیرون آمد و گفت

بدو سوزي بدو که داره دیر می شه-

بهرام با دیدن او گفت

م صبح بخیرسال-

سالم صبح شما هم بخیر سوزي بریم-

مامان اسم این اقاهه رو می دونی ؟ من می دونم-

تو اسم همه رو می دونی عزیزم-

در حال پایین رفتن از پله ها بودند و بهرام نیز پشت سرشان بود سوزان او را نگاه کرد و گفت

بهرام جون می تونم تو رو عمو صدا کنم؟-
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ی عزیزم؟ حتما می تونیچرا نتون-

اخ جون یک عموي دیگه ام پیدا کردم هورا-

فروزان در حالیک ه لبخند می زد به او نگاه کرد و چیزي نگفت بیرون از اپارتمان فروزان و دخترش راهشان را 

یگر جایی در از روزي که فروزان را دیده بود احساس می کرد که د. گرفتند و رفتند و بهرام نظاره گر رفتن انها بود

دوست داشت هر لحظه این دختر را ببیند اما با وجود آن کودك می . دنیا برایش نیست مدام احساس خفگی می کرد

دانست که اشتباه می کند می دانست که نباید احساسی درباره این زن زیبا داشته باشد چرا که او حتما ازدواج کرده 

و بهرام نباید راه خطا می رفت

را به مهد کودك برد و از انجا به شرکت رفت فروزان سوزي

فرزانه شماره تلفن محل کار فرهاد را گرفت بعد از لحظاتی ارتباط برقرار شد

سالم فرهاد فرزانه ام-

سالم عزیزم حالت چطوره اتفاقی افتاده؟-

نه مگه باید اتفاقی بیفته تا من به تو زنگ بزنم؟-

خیلی خب عصبانی نشو-

:اراحتی پرسیدفرزانه با ن

...فردا شبو چه کار کنیم؟ فروزانو! فرهاد -

نگران نباش حل می شه-

آخه چطوري؟-

من می رم با فزروان حرف می زنم راضیش می کنم نگران نباش-

اما من مطمئنم که قبول نمی کنه سوزانم نیاورده این جا-

یزم به فکر خودت باشناراحت نشو ما باید اونو درك کنیم نگران فردام نباش عز-

چطوري به فکر خودم باشم در حالیک ه خواهرم ناراحته؟-

:فرهاد با مهربانی گفت
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آخه عزیزم با دل سوزي که چیزي درست نمی شه من قول می دهم همین امروز برم و با فروزان صحبت کنم خوبه؟-

:ممنونم تو خیلی خوبی اما قول بده زود برگردي خونه و بگی چی شد-

چشم قول می دم فعال اگر کاري نداري خداحافظی می کنم چون کلیک ار دارم-

فعال خداحافظ. باشه مغذرت می خوام که مزاحمت شدم -

فرهاد گوشی را گذاشت و به نقطه اي خیره شد بعد از لحظاتی دوباره کارش را دنبال کرد تصمیم داشت هر چه زودتر 

برود کارش را تمام کند و به دنبال فروزان

فروزان نیز بعد از پایان یافتن ساعت کارش طبقف معمول از شرکت خارج شد درحال رفتن در پیاده رو بود که اسم 

خودش را از پشت سر شنید برگشت و فرهاد را دید لبخندي زد و گفت

سالم تو که منو ترساندي-

سالم عیب نداره یکی طلب تو-

:خندید و ادامه داد

نمت خودم هم کارت دارمبیا بریم می رسو-

...باید اول بریم مهد سوزي رو-

خودم می دونم در ضمن باید سوزانو می بردي پیش فرزانه خیلی ناراحتش کردي-

باور کن اصال حوصله نداشتم فکر می کنم سوزانو مهد بذارم بهتر باشده این طوري راضی ترم-

شاید تو راضی باشی اما فرزانه رو ناراحت می کنی-

:فروزان سوار ماشین فرهاد شد و گفت

می دونی فرهاد من اصال قصد ناراحت کردن فرزانه رو ندارم اما نمی خوام با حرفهاي بیهوده هر دومونو ناراحت کنم-

فرهاد با مهربانی گفت

تو هم خیلی سخت می گیري... می فهمم به خدا درکت می کنم اما-

درکم کنند به هر حال تمومش کن خواهش می کنمآره ، با این حال اطرافیانم باید -

فرهاد لبخندي زد و گفت
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چشم دختر عموي عزیزم-

خب حاال بگو ببینم چی شده که امروز اومدي دنبال من؟-

براي حرف زدن براي خواهش التماس و تمنا-

:فروزان خندید و گفت

دیوونه چرا چرت و پرت می گی ؟ حرفت ور بزن-

ه رو تو چهره شما دیدیمچه عجب ما خند-

طفره نرو بگوببینم چی شده؟-

ببین درباره مهمونی فرداست.... راستم می خواستم بگم که-

مهمونی فردا؟-

:فرهاد با اضطراب گفت

....خب اره دیگه همون که-

واي فرهاد دوباره شروع نکن ها من که گفتم نمی یام-

خورد می کنی؟آخه چرا؟ دلیل تو چیه؟ چرا اعصابمونو -

...ببین فرهاد من همچین قصدي ندارم ولی نمی تونم چطوري بگم-

خودت دلیلش رو بگو-

فروزان با ناراحتی گفت

همه دلیل منو می دونند-

حتما می خواي بگی که دلیلت خجالته ترسه آره؟-

رسیدیم صبر کن االن می رم سوزانو می یارم-

مان ماشین کوبید و گفتو بعد پیاده شد فرهاد مشتی بر فر

...آخه لعنتی این دیگه چه بازییه که در می یاري آه-

لحظاتی بعد فروزان در حالیکه دست سوزان را در دست داشت آمد و سوار ماشین شد

www.RoyanSoft.com



  خیال یک نگاه

٢٦

سالم عمو-

دن فرهاد با مهربانی جواب سوزي را داد و حالش را پرسید سوزي هم با خوشحالی جواب را داد و شروع کرد به خوان

شعر فرهاد حرکت کرد و گفت

خب فروزان-

فروزان با تعجب به فرهاد نگاه کرد او گفت

ببین فروزان تو باید قبول کنی خواهش می کنم-

فرهاد به خدا نمی تونم امادگی روبه رو شدن با عمو اینا رو ندارم از نگاه کردن به چشم هاي عمو وحشت دارم از -

همه خجالت می کشم

خوب این چه حرفیه که می زنی بابام دیگه فراموش کرده اون هنوزم مثل اون روزها دوستت داره تو رو  آخه دختر-

دختر خودش می دونه مثل فرزانه

مسئله فرزانه از من جداست تازه عمو هیچ وقت اون وقایع رو فراموش نمی کنه-

.بس کن دختر باید بدونی که خیلی داري سخت می گیري-

ی چه کار کنم؟آخه تو می گ-

فرهاد خیلی راحت گفت-

هیچی قبول کن و بیا خب؟-

فروزان سکوت کرده بود سوزان هم با تعجب به ان دو نگاه می کرد فروزان مردد پرسید

یعنی تو می گی بیام؟

فرهاد با خوشحالی گفت

که تو بیاي دیگه معلومه که می گم بیاي فکر می کنی این همه التماس به خاطر چیه؟ خب به خاطر اینه-

آه فرهاد من هنوز شک دارم-

اصال شک نکن تازه خودم فردا شب می یام دنبالت و می برمت خونه مون چطوره؟-

فروزان فقط سرش را تکان داد واقعا نمی دانست که کار درستی می کند یا نه به خانه رسید فروزان گفت
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لطف کرديممنون که امروز ما رو رسوندي و تو زحمت افتادي -

خواهش می کنم-

فروزان در حالی که تبسمی بر لب داشت پیاده شد سوزان هم گفت

عمو فرهاد چی چی می گفتید؟-

فرهاد با خوشحالی لپ دخترك را کشید و گفت

آخه تو چی کار داري فضول خانم-

زان رو به مادرش کرد و گفتاو نیز خندید و پیاده شدند فرهاد در پایان قرار فردا را یاد آوري کرد و رفت سو

مامان فردا می ریم خونه خاله فرزانه مهمونی؟-

فروزان لبخند زنان تایید کرد و سوزان نیز با شادمانی خندید

فرزانه خوشحال و ناباورانه به فرهاد که می خندید نگاه کرد فرهاد نیز به فرزانه اطمینان داد که فروزان فردا در 

رکت خواهد کرد فرزانه با نگاه پر مهرش از فرهاد تشکر کرد و به او فهماند که چقدر دوستش مهمانی خانوادگی انها ش

....دارد

فروزان هنوز هم مردد بود چند بار می خواست به خانه آنها تلفن بکند و بگوید که منصرف شده اما هربار به طرف 

دیروز که فرهاد ترکش کرده بود مدام به  گوشی می رفت بیهوده بود سوزان هم از حرکات مادرش تعجب می کرد از

آه فریدون چطور می توانست .... مهمانی می اندیشید و به این که چگونه با عمو رو به رو شود با زن عمو دخترش و 

سال هنوز هم با یاد  5درمقابل فریدون بایستد وحشت نگرانی و اضطراب وجودش را فرا گرفته بود بعد از گذشت 

شرم تمام وجودش را فرا می گرفت عمویش دیگر نمی خواست او را ببیند جاال چطور می توانست آوري سخنان عمو 

تصور کند که تا چند ساعت دیگر با آنها رو به رو خواهد شد از همه خجالت می کشید و از این همه شرمساري در رنج 

:بود سوزان پرسید

مامان چرا نگرانی؟-

عزیزم نگران که نیستم-

:سیدسوزان پر
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مامان چرا این قدر راه می ري و با خود ت حرف می زنی؟-

:فروزان در حالیک ه سعی می کرد اعصابش را کنترل کند گفت

چیزي نیست-

:سوزان پرسید

به خاطر مهمونی خاله فرزانه ناراحتی مگه نه؟

به خاطر او می سوخت  فروزان به او نگاهی کرد و در دل به هوش و ذکاوت سوزان آفرین گفت به دل بزرگی که

لبخندي زد و گفت

...عزیزم این مهمونی-

بعد از ظهر بود در همان لحظه بود که صداي زنگ خانه او  4به ساعت نگاه کرد چقدر زمان با سرعت می گذشت دقیقا 

ک ه می خندید را از جایش پراند سوزان با خوشحالی دوید و در را باز کرد فروزان نیز به دنبال او رفت فرهاد در حالی

گفت

سالم خوشگل عمو حالت چطوره؟-

فروزان جلوتر امد و گفت

سالم فرهاد-

فرهاد با خنده گفت

به به دختر عموجان عزیزم حاضري؟-

!راستم نمی دونم-

یعنی چی نمی دونم حالت خوبه؟-

آره خوبم عمو اینا اومدند؟-

که فرها د خودش پیشدستی کرد و گفت فرهاد تایید کرد فروزان می خواست بگوید منصرف شده

بهتره زودتر حاضر شی و بیاي فکر این که نمی خواي بیاي رو هم از سرت بیرون کن-

دست سوزان را گرفت و همراه او پایین رفت و به فروزان یاد آوري کرد که در کوچه منتظر او هستند فروزان همان 
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طور ایستاده بود نگاهی به اسمان کرد و گفت

دایا چه کنم؟خ-

به ناچار رفت تا حاضر شود فرهاد همراه سوزان در کوچه ایستاده بود و او را می خنداند در این هنگام بهرام به داخل 

کوچه پیچید سوزان با دیدن او گفت

عمو فرهاد عموي تازه ام داره می اید اوناها اوناها-

ص مورد نظر چنان جا خورد که نزدیک بود قالب تهی کند فرهاد به سمتی که سوزان اشاره کرد نگاه کرد با دیدن شخ

او بهرام بود دقیق تر نگاهش کرد بهرام نزدیک تر امد هنوز فرهاد را درست و حسابی نگاه نکرده بود سوزان جلو 

پرید و گفت

سالم عمو بهرام-

بهرام نیز خوشحال ازدیدن دخترك زیبا گفت

سالم عزیزم تو هنوز اسم من یادته؟-

من اسم عموهام یادم نمی ره-

خب من هم اسم تو رو از یاد نبردم سوزي خوشگله؟-

فرهاد ناباورانه گفت

!به به بهرام خودتی پسر؟-

بهرام هم به شخص مقابلش نگاهی کرد لحظاتی به چهره فرهاد نگریست و بعد در حالی که می خندید با شادمانی 

گفت

فرهاد خودتی بی وفا؟-

ن یکدیگر را در آغوش کشیدند بهرام و فرهاد دو دوست دوران دبیرستان بودند که دوستی انها همان هر دو با هیجا

گونه که خود عهد بسته بودند تا ابد پایدار بود بعد از پایان دبیرستان بهرام همراه خانواده اش به شهرستان رفته بود 

.و به همین دلیل از هم جدا شده بودند

شان را عوض کرده بودند بنابراین نامه هاي بهرام بی جواب ماند و او در انتظار خبري از فرهاد خانواده فرهاد هم منزل
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ماند فرهاد نیز که به علت مسائل و مشکالت خانوادگی همه چیز را فراموش کرده بود از یاد بهرام غافل می شود 

بودند که نمی دانستند چه کنند در اکنون که بعد از گذشت چند سال یکدیگر را می دیدند چنان هیجان زده شده 

این میان سوزان متعجب و با نگاهی پرسش گرانه ان دو را می نگریست

!!شما ها چرا این طوري شدید؟-

فرهاد که بسیار خوشحال بود به او نگاه کرد و گفت

چطوري عزیز دلم؟-

خب چرا یکهو پریدید بغل هم مگه با هم دعوا دارین؟-

بهرام خندید و گفت

نه عزیزم ما همدیگه رو دوست داریم-

در همان لحظه فروزان با ظاهري ساده قدم در کوچه گذاشت و فرهاد را دید که چگونه صمیمانه با بهرام همسایه اش 

صحبت می کند او نیز متعجب شد بهرام با دیدن او لرزش خفیفی را در قلبش احساس کرد با صدایی کم و بیش لرزان 

نیز به ارامی جوابش را داد و بعد رو به فرهاد کرد و پرسیدسالم کرد فروزان 

؟!چی شده! حیلی خوشحالی-

فروزان جان معرفی می کنم دوست بسیار بسیار بسیار صمیمی و عزیز من بهرام چند سال بود همدیگر رو گم کرده -

بودیم اما حاال ناگهانی خدا جون باورم نمی شه

فروزان گفت

چی می گی واضح بگو ببینم من که نمی فهمم تو-

فرهاد با خنده گفت

بابا جون دارم می گم من دوستم بهرام رو پیدا کردم-

فروزان خیلی معمولی پرسید

مگه تا حاال همدیگو گم کرده بودیم؟-

خب اره دیگه چند سال بود که از هم بی خبر بودیم اما حاال به طور تصادفی همدیگر رو دیدیم-
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د و سوار ماشین شد سوزان با خنده گفتفروزان لبخندي ز

مامان نمی دونی که چطوري یک دفعه دوتایی پریدند بغل همدیگه خیلی خنده دار بود-

فروزان به خاطر خوشحالی سوزان لبخندي زد و گفت

!!!!عزیزم کارهاي ادم بزرگ ها همیشه خنده داره-

سوزان رو به فرهاد کرد و گفت

عمو مگه نمی ریم؟-

د گویی تازه یادش افتاده باشد گفتفرها

اي داد بی داد یادم رفته بودها االن می ریم-

به بهرام نگاهی کرد و ادامه داد

ببینم بهرام ادرست کجاست؟ چون االن عجله داریم باید بریم اما مطمئن باش که به سراغت می یام خیلی حرف ها -

واسه گفتن دارم

فروزان گفت

!در ساختمون ما و طبقه سوم زندگی می کنند ادرسو فهمیدي فرهاد خان دوست شما-

خیلی عالیه االن می ریم دیگه خب بهرام جان صبر کن من هم شماره تلفن و ادرسم رو بهت بدم-

بعد روي تکه کاغذي ادرس و شماره تلفن رو یادداشت کرد و به دست بهرام داد

با من تماس بگیري ها-

تی با پدرت اینا هستیچشم حتما مطمئن باش راس-

!کجاي کاري بابا بنده عیال وار شده ام دیگه از بابا اینا خبري نیست و خندید-

فرهاد از اینه به فروزان که رنگ پریده و مضطرب بود نگاه می کرد وضعیت او را کامال درك می کرد ولی مایل نبود تا 

تند که او گذشته را فراموش کند فایده اي نداشت در این حد رنج بکشد هر چه با فروزان صحبت می کرد و می خواس

طی سال هاي گذشته و در تنهایی اش بسیار رنج کشیده بود گویی گذشته و تلخی هایش نمی خواست سایه شومش 

فرهاد لبخندي زد و خواست با صحبت هاي طنز آلودش او را از این حالت خارج کند اما فروزان . را از زندگی او بردارد
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وجه تمایلی به شوخی هاي او در این وضعیت نداشت به هیچ

در افکار غرق بود و مضطرب از این که چگونه با عمو رو به رو خواهد شد عمویی که سالهاي پیش او را به دلیل خطاي 

عمو و . وقتی به اپارتمان فرهاد رسیدند ترس و هیجان فروزان شدت بیشتري گرفت  –نابخشودنی اش طرد کرده بود 

اده اش نیز براي دیدن فروزان هیجان داشتند عمو خوب می دانست که در طی این سال ها چقدر در حق این خانو

زن عمو نیز پس از سال ها سعی کرده بود خطاي فروزان را به دست فراموشی بسپارد و مثل . ه دختر کوتاهی کرد

ش تنها فروزان را میخواست، اما وقایع گذشته فریدون نیز با این که در تمام طول زندگی ا. گذشته او را دوست بدارد

او را نسبت به همه چیز دلسرد کرده بود و به خود تلقین می کرد که فروزان دیگر برایش اهمیتی نداره، اما این گفته 

.حقیقت نداشت او هنوز فروزان را دوست داشت اما خطا و بی مهري اش را هرگز نمی توانست فراموش کند

فروزان همراه فرهاد و فرزانه در حالیک ه سرش را . ه داخل جمع شادي و نشاط بر محیط سایه افکندبا ورود سوزان ب

مهمان ها با دیدن او سکوت کردند فرناز . به زیر انداخته بود معصومانه و شرمسار و با حالت لرزان و غمگین سالم داد

دیگر خیره شده بودند نگاهشان پر از اشک  بلند شد و مشتاقانه به سمت دختر عموي عزیزش رفت و هر دو به یک

دیگران با دیدن این صحنه احساساتی شده بودند و اشک گونه هاي انها را . شوق بود یک دیگر را در آغوش کشیدند

نوازش می کرد تنها فریدون بود که مثل کوهی از یخ با جدیت ایستاده بود و هیچ عکس العملی از خود نشان نمی داد 

ر احساسات و هیجان شده بود دلش می خواست مثل دیگران او را در آغوش بکشد و تمام عقده هاي در درونش دچا

چندین سال را خالیک ند ، اما خودش را کنترل کرده و خیلی بی توجه و خونسرد به ان صحنه نگاه می کرد فروزان 

خواست مثل گذشته در آغوش پر مهر بعد از این که از آغوش زن عمو بیرون آمد نگاهش به نگاه عمو افتاد دلش می 

عمو جاي بگیرد عمو با مهربانی دستانش را باز کرد عمو او را بخشیده بود و فروزان از این همه گذشت هیجان زده به 

:آغوش پدرانه عمو پناه برد و گریست

آغوش منو  هنوز باورم نمی شه که در این. عموجون دلم براتون تنگ شده بود چقدر دوري از شما سخت بود-

.پذیرفته باشی

عمو نیز گریست درك می کرد فروزان چقدر زجر کشیده بود او می فهمید که این گریه ها عقده هاي پنج ساله اي 

.است که در دلش انباشته شده و اکنون این چنین ان ها را خالی می کند
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به اتاقی دیگر رفت . ش جاري گشتفریدون نیز که سعی می کرد احساساتش را مهار کند هیجان زده شد و اشک های

فروزان کنار بقیه نشست و در حالی که بغض بزرگی گلویش را می . و به خاطر دلتنگی هاي دختر عمویش گریست

فشرد عمو نیز به او نگاه می کرد به دختر برادر مرحومش دختري که با اشتباهش باعث دق مرگی پدرش شده بود 

د به دنبالش وارد اتاق شد او را با چهره اي بارانی دید و با تعجب به او خیره شده وقتی فرهاد جاي خالی فریدون را دی

فریدون به او نگاه کرد و در حالیک ه موجی از غم در صدایش احساس می شد گفت

خیلی بزرگ شده خیلی عاقل شده خیلی دلم براي دیدنش تنگ شده بود فرهاد چقدر نگاهش خسته و دردمند بود -

رفتدلم اتیش گ

می فهمم چی می گی اما از تو بعیده تو و گریه؟ یعنی دیدن فروزان تا این حد احساساتتو تحریک کرده؟-

فریدون بلند شد اشکهایش را پاك کرد و گفت

کافیه بهتره بریم پیش بقیه-

ن با خنده به وقتی وارد پذیرایی شدند فریدون به سردي سالم کرد فروزان نگاهش کرده و به ارامی جواب داد سوزا

همگی مشغول گفتگو و خنده بودند اما فروزان . آغوش فریدون پریدو او را بوسه اي محبت امیز به چهره سوزان زد

غمزده در خود فرو رفته بود فریدون با رفتارش دل غمگین او را کشسته بود به او حق می داد چرا که احساسات این 

به . کرده بود اکنون بعد از سال ها دوباره در جمع خانواده جاي گرفته بودپسر را بازي گرفته بود و از درون نابودش 

خاطر ناگهانی بودن این موضوع کمی گیج و سردرگم بود و دچار هیجان شده بود صداي عمو او را به خود اورد

فروزان االن چه کار می کنی؟-

تازگی تو یه شرکت به عنوان منشی استخدام شدم کار بدي نیست-

بال کار می کردي؟ق-

چه سواالتی می پرسید خودش جواب همه را می دانست اما مایل بود از زبان فروزان بشنود فروزان تمایل نداشت 

:درباره کار حرفی بزند مخصوصا جلوي فریدون ولی مجبور بود جواب بدهد فریدون با لحن سردي پرسید

چرا کار قبلیتو رها کردي؟-

ه که او سرش را به زیر بیندازد دلش نمی خواست به این سوال جواب بدهد اما فریدون نگاه سرد فریدون باعث شد
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فرهاد که ! مدام می خواست گستاخانه او را زیر سواالت پی در پی و بی اساس که فروزان را زجر می داد خرد کند

بهرام و این که او را حقیقت را می دانست سعی کرد موضوع بحث را عوض کند و شروع کرد به صحبت کردن درباره 

بعد از چند سال پیدا کرده است خانواده اش از شنیدن این موضوع اظهار خوشحالی کردند

:عمو رو به فروزان که عمگین نشسته بود کرد و گفت

دخترم چرا این قدر ساکتی ؟ من درکت می کنم می دونم که توقع نداشتی ما این طور با تو برخورد کنیم باور کن که -

ناراحت نباش. تو رو بخشیدممن 

:فروزان با لبخندي تلخ گفت

عمو من اون قدر تو حال و هواي تنهایی و اندوه خودم غرق بودم که حال و هواي صمیمی رو فراموش کرده بودم تا -

بخوام دوباره عادت کنم طول می کشه پس از سکوت من ناراحت نشید

ی کرد اشکهایش را مهار کندسوزش اشک چشمانش را به درد اورد دیگر سعی نم

فکر می کردم وقتی با شما رو به رو بشم دوباره حرفهاي گذشته پیش کشیده می شود و من زیر این همه شرمساري -

پنج سال پیش فراموش نکردم خاطراتش از یادم نرفته آخه شدم یدك کش همون خاطرات .خرد می شم هرگز 

رو دیدم اروم گرفتم وقتی تو آغوشتون جا گرفتم لرزش از وجودم پر  اما وقتی نگاه پر محبت شما...گذشته دردها

کشید و رفت خوشحالم که منو بخشیدین

:عمو دوباره فروزان را به آغوش کشید

دخترم دیگه اجازه نمی دم تنها باشی می دونم که تا حاال خیلی کوتاهی کردم اما قول می دم که جبران کنم منو -

ببخش دخترم

ال از این همه محبت هیجان زده به بقیه که چهره هایشان غرق اشک بود نگاه کرد و گفتفروزان خوشح

تورو خدا دیگه گریه نکنید شاد باشید دلم براي شادي و خنده تنگ شده-

دلش می خواست بخندد تا دیگران نیز خوشحال باشند کم کم داشت با ان فضا انس می گرفت شام را در فضایی به 

ف کردند فرهاد مدام با شوخی هایش باعث خنده دیگران می شد فروزان شب خوبی را گذرانده بود مراتب شادت صر

بلند  11در چشمانش برق امید می درخشید ا این که می دید دیگران او را بخشیده اند خوشحال بود اخر شب ساعت 
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شد و گفت که باید به منزلش برگردد در برابر اصرار دیگران تشکرد کرد و گفت

من از همه ممنونم شب خیلی خوبی بود فرزانه جون به خاطر زحماتت ممنون برم بهتره-

عمو گفت

این وقت شب که نمی شه تنها بري-

فرهاد و به دنبال او بالفاصله فریدون از جا برخاستند و فریدون گفت

من می رسونمشون-

گرفته با صدایی لرزان گفتهمه با تعجب او را نگاه کردند فهمید که خیلی عجوالنه تصمیم 

البته اگه اشکالی نداشته باشه-

فرهاد لبخند زنان گفت

ممنون فریدون من خیلی خسته ام-

فروزان به ارامی گفت

باعث زحمت نمی شم؟-

فریدون گفت

 ....نه نه اصال زحمتی نیست من پایین منتظرم-

.و رفت

که خوابیده بود به آغوش گرفت و با خداحافظی کردن از خانه خارج  فروزان باز هم از آنها تشکر کرد و بعد سوزان را

شد

در وجودش غوغایی به پا بود فریدون خواسته بود او را برساند باور نمی کرد از تنها ماندن با او می ترسید اما تصمیمی 

در عقب ماشین را  گرفت به خودش مسلط شود فریدون به ماشین تکیه داده بود و سیگار می کشید با دیدن فروزان

باز کرد فروزان با دیدن سیگار پسر عمو متعجب به او نگاه کرد اما فریدون خود را از نگاه او دور کرد رفت و پشت 

فرمان نشست

وقتی فروزان سوار شد فریدون حرکت کرد سوزان در آغوش مادرش به خواب رفته بود سکوتی بر قرار بود فروزان که 
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نبود به بیرون چشم دوخته بود و به فریدون توجهی نمی کرد ولی فریدون هیجان زده گویی از این سکوت راضی 

شده بود فروزان دوباره بعد از چند سال در ماشین او نشسته بود تنها بودند دوست داشت با او حرف بزند به او بگوید 

به گرمی با فروزان برخورد کند به  که مثل گذشته دوستش دارد اما او را نبخشیده بود غرورش به او اجازه نمی داد که

آرامی رانندگی می کرد در همان لحظه که فریدون در درونش با خود می جنگید فروزان سرش را برگرداند و به او نگاه 

در گذشته وقتی با او تنها بود عادت داشت جلو بنشیند و این بیشتر در خواست فریدون بود نگاه . کرد یادش به خیر

ا احساس کرد و شانه هایش لرزیدسنگین فروزان ر

فریدون ماشین را گوشه اي متوقف ساخت نفس نفس می زد گویی هواي داخل ماشین خفه کننده بود و نمی توانست 

نفس بکشد فروزان با وحشت به او نگاه کرد می خواست حالش را بپرسد، اما ترسید دوباره با نگاه و لحن سرد و خشن 

اده شد چند قدمی از فروزان فاصله گرفت سرش به شدت درد گرفته بود در یک لحظه از او رو به رو شود فریدون پی

خودش متنفر شد که چرا خواسته فروزان را برساند دستانش را دو طرف سرش گرفته بود و به اسمان و گاه به زمین 

این قدر تهی شده آشفته بود احساساتی شده بود حال غریبی داشت از خودش بدش می آمد که چرا . می نگریست

. چرا با فروزان دچار این حالت شده باید از فروزان متنفر می بود اما نبود دوستش داشت اما نمی خواست او بفهمد

فروزان با نگرانی به فریدون نگاه می کرد نمی دانست چه کار کند ایا باید میرفت و از او می پرسید که چه اتفاقی 

فریدون نیز مایل بود او به کنارش بیاید . خواباند و با ترس از اتومبیل پیاده شدافتاده است؟ سوزان را روي صندلی 

اشک چشمانش را گرفته بود دلش می خواست به شدت گریه کند فروزان در چند قدمی او بود خیلی ارام صدا کرد

!فریدون-

که پشت به او داشت ارام ارام فریدون با شنیدن اسمش به سختی یکه خورد بغضش ترکید و به گریه افتاد همانطور 

.اشک هایش را پاك کرد

فروزان مقابلش ایستاد

فریدون متعجب و هیجان زده بود فروزان چشم در چشم او دوخت نم اشک را در نگاه او حس کرد و سر به زیر 

انداخت با صداي لرزان گفت

بودن با من برات سخت شده اما تحمل می می دونم که باعث ناراحتی تو شدم می دونم که ..... و.فریدون می دونم-
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می دونم هنوز هم منو نبخشیدي. کنی

:نگاه گریانش را به نگاه فریدون دوخت و ادامه داد

ولی من ازت می خوام حاللم کنی منو ببخشی تو با این نگاهات اتیشم می زنی خردم می کنی منو ببخش من غیر از -

این هیچ توقعی از تو ندارم

وي پاهاي فریدون زانو زد و ادامه دادروي زمین جل

!منو ببخش-

چقدر دیدن چشم هاي گریان فروزان او را عذاب می داد چقدر دیدن فروزان ان هم در ان حالت برایش سخت بود 

در برابر فروزان غرور معنایی نداشت. غرورش را نادیده گرفت

شق او بود که وجودش را به خاکستر مبدل می کرد در مقابل نگاه فروزان غرورش به خاکستر تبدیل می شد زیرا ع

بازوان او را گرفت و بلندش کرد

! اگر تو با بخشش من ارامش پیدا می کنی باشه قبول اما این جوري نکن دختر. فروزان خواهش می کنم گریه نکن-

اما . زنم درددل کنماین جوري نابودم می کنی می فهمی؟ دلم می خواست اون طوري که دلم می خواهد باهات حرف ب

وجودم رو از درون متالشی کردي ولی بذار حداقل این جسم به . حیف نمی شه فروزان تو دنیام رو نابود کردي

.تو هم با نگاهت اتیشم می زنی. خاطرات سالم باشه دیگه جسم بی روحم رو ویران نکن داغونم فري داغون

ماشین تکیه داد و سنگینی اندامش را روي دست ها انداخت او  او را رها کرد و به طرف ماشین رفت دست ها را روي

.دلش نمی خواست در مقابل او بی اراده شود اما امکان نداشت. باز هم اقرار کرده بود 

گویا فروزان طلسمی جادویی بود که چشمان فریدون را به روي حقایف می بست

فروزان با ناراحتی کنار او ایستاد و گفت

چیز متاسفم امیدوارم بتونم جبران کنم کمکم می کنی؟ به خاطر همه-

:فریدون پرسید

چگونه؟-

فروزان با عجله گفت
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همین که با تمام وجود از ته دلت منو ببخشی کمک بزرگیه-

باشه من تو رو بخشیدم اما بدون گناه عشق نابخشودنیه-

یافت که بخشش فریدون زبانی است و او هرگز به و با این جمله سوار ماشین شد فروزان همان طور ایستاده بود در

راستی او را نمی بخشد به اسمان نگاه کرد اهی کشید و به ارامی سوار شد فریدون بدون هیچ حرفی حرکت کرد 

فروزان چنان در خود فرو رفته بود که وقتی فریدون گفت رسیدیم با تعجب به او نگاه کرد و گفت

!رسیدیم؟ چه زود-

خواس تسوزان را بغل کند که فریدون با دست او را کنار زد و خودش سوزان را در اغوش گرفت و گفت. پیاده شد 

تو برو در رو باز کن-

فروزان به سرعت باال رفت و در را باز کرد و داخل شد در را باز نگه داشت تا فریدون نیز داخل شود اما او ایستاد و 

گفت

بیا دختر تو بگیر-

نمی یایی تو-

نه-

سوزان را به آغوش او داد و خواست در راببندد که فروزان گفت

فریدون-

فریدون نگاهش کرد فروزان نیز در سکوت در را به ارامی بست و از ان جا رفت

چه شب سختی بود شبی تلخ و ناراحت کننده فریدون بعد از مدتی که بیه دف خیابان ها را پیمود به خانه رفت و 

ی خلوت کند و دوباره به فروزان بیندیشد کسی که ارامش به او می دادخواست با خود کم

باور نمی کرد که چنین عاجزانه از او طلب بخشش کند با خود . فروزان نیز به اسمان نگاه می کرد و به او می اندیشید

اس حقارت و کوچکی خدایا چرا این دنیا با من سر جنگ داره؟ چرا با من ناسازگاره؟ چرا باید همیشه احس: (( گفت

کنم؟ چرا باید مدام از روي شرمندگی سرم رو به زیر بیندازم و از نگاه دیگران بگریزم؟ کاش پدر و مادرم زنده بودند 

؟ بگی که تمام زندگیته؟ /آه بابا کجایی تا دختر دردانه ات را در آغوش بفشاري وب گی که دوستش داري !! اي کاش
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یی تا دست نوازش گر پر مهرت را به سرم بکشی و به درد دلم مرحم بذاري؟ چرا دنیا با کجایی بابا؟ کحایی مامان؟ کجا

((....کمکم کن. من این گونه کرد؟ اگر گناهم عشق بود ایا سزاش از دست دادن عزیزانم بود؟ خدایا کمکم کن

با احساس دست هاي سوزي رو گونه هایش چشم گشود و در چشم هاي اسامی دخترکش خیره شد

!سالم مامان جونم صبح خیرت باشه-

:فروزان خندید لپ هاي او را کشید

نه صبح خیرت باشه! سالم عروسکم صبح به خیر -

سوزي کودکانه خندید

هنگام صرف صبحانه سوزان پرسید

مامان کی اومدیم خونه مون-

:به او نگاه کرد و گفت

دیشب عمو فریدون ما رو اورد-

چهره اش غمگین شد به فکر فرو رفت چقدر دیشب شب ناراحت کننده اي بود صحبت و با یادآوري شب گذشته 

کردن با فریدون طلب بخشش از او زانو زدن در مقابلش اشک هایش که نشان از غم درونی اش بود همه را به خاطر 

اي نزگ خانه او زمانی که مشغول شستن دست هاي سوزان بود صد. اورد اهی کشید امیدوار بود فریدون او را ببخشد

را متعجب کرد در را باز کرد با دیدن خانواده عمو پشت در خانه کم مانده بود قالب تهی کند جلوتر رفت و با صدایی 

لرزان گفت

سالم خوش آمدید-

عمو با خنده گفت

مهمون نمی خواي؟-

آه عموجون خیلی خوش اومدین بفرمایین بفرمایین-

ند دسته گلی در دستهاي فرناز بود که ان را به فروزان تقدیم کرد فرهاد در همان همگی با هیجان و شادي وارد شد

ابتداي ورود با لودگی باعث خنده همه شد ولی فریدون فقط سالم کردچشم هاي سرخ و بی خواب بود وقتی همه 
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سال براي  5بعد از  نشستند فروزان با هیجان و در حالیک ه سکوت کرده بود به انها نگاه می کرد باورش نمی شد که

:اولین بار مهمان به خانه اش بیاید زبانش بند امده بود عمو گفت

دیشب که تو رفتی تصمیم گرفتیم امروز بیاییم خونه ات بدون دعوت-

زن عمو گفت

عزیزم چون عجله اي شد نتونستم هدیه اي برات بخرم بعدا از خجالتت در می یام-

فرناز لبخند زنان گفت

از خودمونه ناراحت نمی شه اگر کادوش رو دیر بگیره فروزان-

فروزان لب به سخن باز کرد و گفت

همگی خوش اومدین خیلی خیلی خوشحالم کردین راستش من چنان هول شدم که نمی دونم چی بگم فقط بدونین -

خیلی خوشحالم

نگشت پاك کرد فرناز امد و گفتو سریع به اشپزخانه رفت قطرات اشکی را که بر گونه اش غلتیده بود با سر ا

فروزان تورو خدا امروز گریه نکن چون اشکام تموم شده و اگه با جمع همراهی نکنم می گن دختره بی احساسه-

خندید و فروزان را نیز خندادند

فروزان فروهاد و سوزان سخنگویان مجلس شده بودند فروزان و فرناز با میوه و چاي وارد شدند و نشستند فرهاد و به 

کرد و گفت

دختر عمو جان زیاد زجمت نکش می ترسم وزن کم کنی-

نگاهی به پدر کرد و ادامه داد

بابا می بینین فروزان چقدر چاقه داره می ترکه-

سوزان براي این که از مادرش دفاع کند گفت

نخیرم مامانم خیلی هم الغره-

فریدون گفت

!خیلی الغره همه رو چاق می بینه عزیزم فرهاد شوخی می کنه نه که خودش-
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فرزانه با تعجب گفت

!وا بیچاره فرهاد پوست و استخونه چاق نیست-

همه خندیدند و زن عمو به شوخی گفت

!امان از دست تو-

فریدون با لبخندي گفت

زن و شوهرهاي امروزي اند دیگه-

زن عمو گفت

تو هم زن بگیري می شی مثل همین ها-

ت گفتفریدون با جدی

مادر من چند دفعه بگم این بحثو پیش نکش-

زن عمو با ناراحتی گفت

خب منم ارزو دارم می خوام دامادي پسر بزرگم رو ببینم-

مادر من به موقعش اما حاال اصال این بحث درست نیست لطفا تمومش کنید-

:ناگهان فروزان بلند شد و گفت همان طور صحبت می کردند وفرهاد با صحبت هایش صداي فرزانه را در می اورد

پاك فراموش کردم باید ناهار درست کنم شما حرف بزنید من می رم غذا درست می کنم-

فریدون بلند شد و گفت

الزم نیست غذا رو از بیرون می گیرم تو نمی خواد غذا درست کنی-

نه نه الزم نیست از بیرون غذا بگیري خودم بلدم درست کنم-

:دي زد و گفتفریدون لبخن

می دونم بلدي اما بهتره حاال که ما این جاییم تو هم کنارمون باشی نه این که تا ظهر بري تو اشپزخانه-

همه به او چشم دوخته بودند خودش هم فهمید که خیلی تند رفته با چهره اي گلگون سرش را به زیر انداخت و گفت

من می رم غذا بگیرم-
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گفتمی خواست برود که فرهاد 

صبر کن تازه ساعت یازده می مونه از دهن می افته بذار یک ساعت دیگه برو بگیر-

فریدون سرش را تکان داد و گفت

باشه پس فعال می رم کمی قدم بزنم-

:فرهاد گفت

زمین که میخ نداره بگیر بشین-

:فریدون لبخندي زد و فرهاد گفت

ادم نبود فري طبقه سوم دیگه؟آهان بریم خونه بهرام اي داد بی داد اصال ی-

فروزان تایید کرد فرذهاد بلند شد و گفت

پس من و فریدون می ریم خونه بهرام یه سري می زنیم و بعد می ریم غذا می گیریم-

:فریدون هم مخالفتی نکرد سوزان گفت

عموجون منم بیام؟-

فریدون او را بغل کرد و گفت

!باید بیایی-

خندید و او را بوسید

سه نفري به طبقه باال رفتند فرهاد زنگ را فشرد بهام تنها د ر خانه اش نشسته بود و در حال تماشا کردن فیلم بود 

در را که باز کرد از دیدن کسانی که پشت در بودند نزدیک بود بال در بیاورد هیجان زده

:گفت

رفتی و دیگه بر نمی گرديواي فرهاد فریدون خداي من شما کجا این جا کجا؟ پسر فکر کردم که -

سالم به رفیق عزیزتر از جونم چطوري؟-

علیک خوبم سالم فریدون چطوري بابا بیایین تو دیگه-

فریدون نیز سالم و احوالپرسی کرد و وارد خانه شدند بهرام خانه شیکی داشت همه جا مرتب و تمیز بود
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ر سالن پذیرایی روي صندلی نشستند فریدون گفتبهرام سوزان را بوسید و با مهربانی با او برخورد کرد د

وقتی فرهاد گفت که تو رو پیدا کرده باورم نشد خیلی از دیدنت خوشحالم-

ممنون من هم از این که باز شماها رو توي این دنیاي بزرگ پیدا کردم خوشحالم باورم نمی شه-

عیب نداره بذار یه قرص باور بهت بدم تا باورت بشه-

گفتخندید و 

تو هنوزم جکی پسر بی وفا کاش این همه مدت اززهم خبري داشتیم-

می دونم من بی وفایی کردم اما تو که یک پا کاراگاه بودي پیدام می کردي-

دستت درد نکنه هنوز به این مقام نرسیده ام-

:فریدون خندید بهرام گفت

برم براتون یک چیزي بیارم بخورین-

فرهاد مانعش شد و گفت

الزم نیست-

بهرام نیز به ناچار نشست و گفت

خب تعریف کنین ببینم چطور شد که خونه اتو نو عوض کردین-

بهرام جان قصه اش درازه باشه براي بعد-

اره نمی خواد با یادآوري گذشته ها ناراحتی ایجاد کنیم تو از خودت بگو-

بهرام لبخندي زد و گفت

م پدر بزرگم فوت کرد و همه رفتیم شهرستان خالصه اون قدر ناراحت بودیم که خدا چی بگم ما که تا دیپلم گرفتی-

خاله و دایی ام گفتند نمی تونند بیان شهرستان زندگی کنند در عوض مادرم با . می دانه مادر بزرگم خیلی تنها شد 

تحصیل بدم برم دانشگاه پدرم مشورت کرد و ما به شهرستان رفتیم خودت که یادته فرهاد من دوست داشتم ادامه 

بعد از دو سال برگشتم و بابا این خونه رو برام خرید من این جا زندگی می کنم تابستون هام خونواده ام میان این جا 

به دیدنم خالصه زندگی می گذره دیگه گاهی ام من به اون جا می رم
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فرهاد پرسید

زن چی؟ زن نگرفتی؟-

او خندید و جواب داد

و هول نیستم زود بپرم توي دیگ روغن داغمن که مثل ت-

:فریدون هم با خنده گفت

گل گفتی بهرام-

فرهاد براي این که از خودش دفاع کند گفت

!مگه چیه خب دوست داشتم با دختر مورد عالقه ام ازدواج کنم و حاال هم سر به راه شدم-

:بهرام به شوخی گفت

پس حاال سر به راه شدي؟تو چی فریدون؟

من هنوز مجردم. چی هی-

بهرام گفت

من یادمه قرار بود با دختر عموت عروسی کنی چی شد؟-

:فرهاد نگاهی به فریدون کرد و در جواب گفت

قرار بود با خواهر زن من که اون یکی دختر عمومونه عروسی کنه ولی خب نشد-

یعنی رفت و با یکی دیگه عروسی کرد؟-

:فرهاد گفت

گهمی شه گفت اره دی-

فریدون ناراحت به نظر می رسید دوباره به یاد رفتار فروزان در سال هاي گذشته افتاد یاد سخنان بی رحمانه او که 

گفته بود دوستش ندارد و او را نمی خواهد آه که چه سخت بود

فریدون ناراحتی؟-

:فریدون رو به بهرام کرد و جواب داد
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نه چیزي نیست-

تبهرام با لبخندي بر لب گف

عیب نداره فریدون زن می گیري همه چی از یادت می ره-

فرهاد با خنده گفت

نه بابا این حاضره صد تا کفن بپوسونه اما زن نگیره-

بهرام تعجب کرد دوست داشت درباره همسایه اش از فرهاد سوال کند اما فکر کرد شاید درست نباشد دل به دریا زد 

و گفت

ارتمانه و سوزي دخترشه فامیل شماست؟فرهاد خانمی که تو این اپ-

:فرهاد با تعجب گفت

!چقدر خنگی-

بهرام در حالی که مبهوت مانده بود به او نگاه کرد و او ادامه داد

این فروزان اون یکی دختر عموم دیگه-

:بهرام با تعجب بیشتر پرسید

همون که فریدون می خواستش؟-

دفریدون به او نگاه کرد فرهاد جواب دا

...خب اره دیگه همون که-

فریدون بلند شد و گفت

تو پیش بهرام بمون من خودم می رم غذا بگیرم-

سوزان هم همراه فریدون شد با رفتن انها فرهاد با خوشحالی گفت

بهرام حاال تنها شدیم بپر تو جزئیات-

بهرام خندید و گفت

!چیه مثل دخترا می خواي بري تو جزئیات؟-
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نده به او نگاه کردفرهاد با خ

او موقع ها که ندیدم عاشق بشی حاال جی کسی رو دوست داري؟-

بهرام به او نگاه کرد می خواست بگوید نه اما دروغ بود او به کسی عالقه مند بود کسی که توانسته بود قلبش را به 

لرزه در بیاورد عاشقش کند او را به سوي جاده عشق بکشاند فرهاد به شوخی گفت

!می بینم که تو فکري مثل این که عاشقی-

نه بابا من عاشقم نیستم-

:فرهاد موذیانه به او نگاه کرد و فقط لبخند زد بهرام گفت

فرهاد تو از خودت بگو-

:فرهاد با خنده گفت

چی بگم عزیزم از زنم بگم و شیرین زبونی هاش یا از خانواده ام و غیره چی می خواي بدونی؟-

همه چی راضی هستی فرهاد از فریدون بگو خیلی تو خودشه انگار پکره اون موقع ها این جوري نبود مثل  معلومه از-

یک گلوله اتیش بود اما حاال

فرهاد به نقطه اي خیره شد وگفت

فروزان فریدون رو نابود کرد فریدون عاشق اون بود می پرستیدش می دونی فکر نمی کنم کسی بتونه مثل فریدون -

...باشه اون حتی جونشم به خاطر فروزان فدا کرد اما نشدعاشق 

:بهرام مشتاق تر شد و پرسید

چرا نشد؟-

فرهاد نگاهش کرد و گفت

معلومه فروزان اونو نمی خواست-

بهرام با تعجب پرسید

چرا مگه فریدون چش بود؟-

عیب از فریدون نبود بگذریم اینارو می خواي چه کار جالب نیستند-
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ت دارم بشنوم البته اگه اشکالی نداشته باشهدوس-

اي کلک می خواي سر از زندگی فریدون در بیاري؟-

نه باور کن فقط مشتاق شدم اگر دوست نداري نگو اصرار نمی کنم-

نه جونم تو فکر کردي من نمی خو ام تعریف کنم اشکالی نداره فقط نمی خوام ناراحت بشی-

ناراحت نمی شم باور کن-

گفتم که فریدون فروزان را دوست داشت می دونی فروزان هم نسبت به اون بی میل نبود همیشه با هم خوب بودند -

تا این که یه مدت رفتار فروزان تغییر کرد مدام می خواست از فریدون فاصله بگیره همه اینو می دونستند که فروزان 

طفره می ... دیم فروزان مدام از جواب دادن درباره عروسی و و فریدون براي هم اند مثل خودم و فرزانه که مال هم بو

رفت تا این که گفت فریدونو نمی خواد البته با خود فریدون هم صحبت کرده بود آخ نبودي حال فریدون بیچاره رو 

رزم ببینی بعد فهمیدیم فري یکی دیگه رو دوست داره انگاري طرف هم اومده بود خواستگاري اش اما عموي خدا بیام

قبول نکردند منظورم فروزان و فریدونه

بهرام در سکوت چشم به دهان فرهاد دوخته بود باور نمی کرد کسی را که دوست دارد و به او عشق می ورزد ان قدر 

:بی احساس بوده باشد که فریدون را از خود براند باور نمی کرد به ارامی گفت

چقدر تلخ-

:فرهاد لبخندي زد و گفت

دیگه اون فریدون قبل نمی شه فریدون-

:بعد از لحظاتی گفت

بابا ما چرا ماتم گرفتیم؟ مثال بعد از سالها همدیگر رو دیدیم بیا خوش باشیم-

:در خانه فروزان همه خوش بودند فریدون نیز با سوزي غذا را تهیه کردند و آمدند فرزانه جلو رفت و پرسید

فرهاد کجاست؟-

:سوزان گفت

د پیش عمو بهرامه داره بازي می کنهعمو فرها-
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آن ها به جمله کودکانه او خندیدند فروزان غذا را از دست فریدون گرفت و گفت

گرم نگهش می دارم خوبه؟-

باز با نگاه سرد فریدون مواجه شد

خودت بهتر می دونی خانم خونه شما هستید فروزان خانم-

فریدون هم ازرفتارش نسبت به او ناراحت شد از این که می . خانه رفتو از مقابل او گذشت فروزان با تعجب به اشپز

دید هر لحظه غرورش به خاطر فروزان خرد می شد ناراحت می شد حاال باید نگاه هاي دلسوزانه بهرام را نیز تحمل 

می کرد و به خاطر این موضوع عصبی شده بود

:فرزانه با ناراحتی گفت

نهیکی بره این فرهاد رو صدا ک-

فرناز گفت

فرزانه جون خودت برو اول یه گوش مالی حسابی بهش بده بعد بیارش-

:فرزانه قبول نکرد رو به فروزان کرده گفت

تو برو صداش کن فري-

فریدون گفت

اگه فرهاد رو صدا می کنید بهرامم دعوت کنید تنهاست-

عمو نیز از حرف فریدون را تایید کرد

:فروزان با تعجب پرسید

چرا من برم؟-

فریدون با نیش و کنایه گفت

چون تو صاحب خانه اي ما که نمی تونیم دعوتش کنیم نکنه می ترسی؟-

:فروزان با ابروانی در هم کشیده به او نگاه کرد و پرسید

!از تو؟-

www.RoyanSoft.com



  خیال یک نگاه

٤٩

:و از خانه خارج شد فرناز با عصبانیت به فریدون نگاه کرد و گفت

ي رفتار کنی و هر لحظه با نیش و کنایه هات ناراحتش می کنیتو حق نداري با اون این طور--

تو الزم نیست به من درس ادب بدي-

براي این که ادب رو پاك از یادت بردي خیال کردي رفتارت خیلی درسته؟ باید بگم با این کارهات بدتر حالشو به -

هم می زنی بیشتر از خودت متنفرش می کنی

و کشیده اي به صورت فرناز زد که با صداي ان همه سکوت کردند فریدون با عصبانیت بلند شد

فرناز در حالی که به اشپزخانه می رفت فریاد زد

تو یه احمقی احمق-

عمو با عصبانیت گفت

مگه بچه شدید فریدون این چه کاري بود؟. کافیه-

اون حق نداره با من این طوري حرف بزنه-

:ناز رفتهمه ساکت ماندند فرزانه کنار فر

گریه نکن بیا صورتتو بشور-

سوزان بغض کرده بود و کنار خاله اش رفت از فریدون ترسیده بود زن عمو هم به کنار انها امد فرزانه براي دلجویی به 

:فرناز گفت

تو رو به خدا فرناز جون عیب نداره گریه نکن االن که فروزان بیاد و این اوضاع رو ببینه خیلی ناراحت می شه

فرناز در حالی که صورتش را می شست گفت

اون یه احمقه دیوونه ست-

زن عمو نیز او را به ارامش دعوت کرد وقتی نگاهشان به چهره سوزان افتاد او را نوازش کردند و از او خواستند چیزي 

به فروزان نگوید

فروزان با تردید در خانه بهرام را زد

فروزان تا فرهاد را دید از او خواست که بخانه بیاید از بهرام نیز دعوت کرد که  بهرام دوباره از دیدن او هول شده بود
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خوشحال بود از . طبق خواسته عمو و دیگران به منزل او بیاید بهرام ابتدا کمی تعارف کرد اما با اصرار فرهاد پذیرفت

ی انجام دهد و باعث ناراحتی این که قدم به خانه فروزان می گذارد او خیلی وحشت داشت وحشت از این که حرکت

فروزان شود سه نفري به اپارتمان او رفتند عمو و زن عمو استقبال گرمی از او کرد زمانی که نشستند صحبت درباره 

خانواده بهرام شروع شد

:فروزان پرسید

فرناز کجاست؟-

ان نیز ناراحت بود در ذهن کودکانه فرزانه همراه او به اشپرخانه رفت فرنا ایستاده و به نقطه اي خیره شده بود سوز

اش خیلی از دست فریدون عصبانی بود و دلش نمی خواست دیگر پیش او برود فرناز هم از دست برادرش عصبانی 

بود اما ناراحتی او بیشتر به خاطر فروزان بود او را دوست داشت و نمی خواست فریدون ازارش دهد فروزان در حالی 

:که لبخند می زد پرسید

چرا این جا وایسادي؟-

چیزي نیست می خواستم ظرفا رو ببرم سفره ناهار رو پهن کنم-

ممنون خیلی تو زحمت افتادي می دونم که زیاد از کار کردن خوشت نمی یاد-

فرناز خندید و گفت

یادته چطور از زیر کار در می رفتیم؟-

رناز با بهرام سالم و احوالپرسی کرد و از دیدنش خوشحال فروزان نیز خندید و دو تایی سفره را بردند و پهن کردند ف

.شد

کباب ها را نیز همراه . همه دور سفره اي که با سبزي و ترشی و تنگ هاي بلورین دوغ تزیین شده بود گرد امدند

گوجه هاي سرخ شده در ظرف چیده بودند و بوي ان فضاي خانه را پر کرده بود فرهاد از سوزان خواست کنار او 

بنشیند اما چون فریدون پهلوي فرهاد نشسته بود سوزان نپذیرفت که آن جا بنشیند همه مشغول غذا خوردن شدند 

فریدون درخود فرو رفته و عصبانی بود فرهاد به ارامی از او پرسید

چی شده؟-
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فریدون پاسخی نداد فرهاد دوباره پرسید

چون براي بهرام گفتم ناراحت شدي؟-

عالم می دونن اونم روشنه بابا همه -

فرهاد دیگر چیزي نگفت بهرام نمی توانست راحت غذایش را بخورد عمو فکر می کرد خجالت می کشد و از او 

او فقط لبخندي زد اما به راستی احساس خفگی می کرد ازاین که با فروزان بر سر یک سفره . خواست راحت باشد

از نگاه او می گریخت نمی خواست نگاهش به نگاه او بیفتد زیرا  نشسته بود دست خوش هیجان شده بود با این حال

به هیچ کس نمی . می ترسید ناگهان خطایی جبران ناپذیر از او سر بزند در مقابل فروزان اصال توجهی به بهرام نداشت

فروزان  اندیشید سال ها بود جز یک نفر به شخص دیگري نیندیشیده بود کسی که پاره اي از خاطرات گذشته مبهم

بود پس از صرف ناهار خانم ها سفره را جمع کردند و فرزانه مشغول شستن ظرف ها شد فروزان آن ها را خشک کرد 

و فرناز ایستاده بود فرهاد لبخند زنان با آن ها شوخی می کرد و بیشتر سر به سر فرزانه می گذاشت ناگهان نگاهش 

به فرناز افتاد و گفت

ببینم صورتت چی شده؟-

:رناز چیزي نگفت فرهاد متعجب پرسیدف

چی شده انگار یکی زده تو صورتت-

:فرناز من من کنان گفت

چیزي نیست سوزان لپم رو کشیده که این طوري شده-

فرهادگفت

من این لپتو می گم تو این یکی رو نشون می دي؟-

فرناز هول شده بودفروزان هم که کنجکاو شده بود نگاه کرد و گفت

د راست می گهفرها-

فرزانه گفت

چیزي نیست سرخیش به خاطر نیشگون منه-
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فرهاد با تعجب به او نگاه کرد و گفت

یعنی تا این حد محکم کشیده که جاش بیفته؟ ببینم چیزي شده؟-

گفت  فرزانه و فرناز ان قدر توضیح دادند تا فرهاد و فروزان دست از سوال کردن برداشتند در پایان فرزانه به فرهاد

که در خانه همه چیز را به او خواهد گفت فرهاد نیز راضی شد و از اشپزخانه بیرون رفت فروزان هر چه اصرار کرد 

چیزي دستگیرش نشد و به ناچار پیش دستی ها را برداشت و از اشپزخانه خارج شد ناراحت شده بود چرا که می دید 

ه چه اتفاقی افتاده است می دانست که هر چه بوده زمانی کهبه ان ها موضوعی را از او پنهان می کنند مانده بود ک

تا بعد از ظهر به طور مدام صداي خنده و شادي از خانه فروزان شنیده می شد . دنبال فرهاد رفته اتفاق افتاده است

او نمی فریدون نیز می خندید بهرام هم خجالت کشیدن را کنار گذاشته بود چرا که م دیدي فروزان هیچ توجهی به 

کند

وقتی که خانواده عمو خداحافظی کردند و رفتند فروزان به خانه نگاه کرد و اهی کشید تا چند لحظه پیش خانه پر بود 

از ادم و شادي در ان طنین می انداخت اما اکنون دوباره با دخترکش تنها شده بود خوشحال بود از این که می تواند با 

:ه دخترش که به او نگاه می کرد لبخندي زد و او را بوسیدخانواده عمو ارتباط داشته باشد ب

عزیزم چرا ساکتی؟ لبخند بزن-

من تو رو خیلی دوست دارم مامان-

فروزان با مهربانی او را در آغوش کشید و گفت

!من هم تو رو دوست دارم عزیزم همه هستی ام-

قرار دادهایی که شرکت با شرکت هاي دیگر می بستدر شرکت کلی کار بود که باید انجام می داد مخصوصا با -

- خانم شفق این لیست ها رو وارد کامپیوتر کنید و این برگه ها رو پس از بررسی بفرستید برا اقاي محمودي-

چشم قربان-

ه در ضمن قراره چند خریدار از شرکت هاي خارجی بیان به اقاي مهرپور هم اطالع بدین که پرونده هاي مربوط ب-

دستگاه ها رو بیارند به خسروي هم بگید که حضور داشته باشن
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چشم قربان-

دستورها پشت سر هم صادر می شدند او وقت سر خاراندن هم نداشت با شنیدن کلمه سالم سر بلند کرد یکی از 

د زن خوبی به همکاران خانم بود از روي که به این شرکت امده بود این زن مدام سعی می کرد با فروزان نزدیک بشو

نظر می رسید وقتی فروزان را این چنین منزوي می دید ناراحت می شد از این که می دید او عالقه اي به برقراري 

دوستی با دیگران ندارد متعجب می شد می خوسات به او نزدیک شود شاید بتواند کمکش کند اما فروزان همیشه 

جواب سالمش را ... می دانست که ثریا زن لجباز و یکدنده اي استطوري سعی می کرد تا شر او را از سرش باز کند ن

داد

االن وقت ناهاره گفتم بیام تا با هم بریم-

چند تا از کارهام مونده شما برین منتظر من نباشین-

خب بعد از این که از ناهار برگشتی انجامشون بده رئیست که بهت دستور نداده ساعت ناهار هم کار کنی-

می دید که او دست بردار نیست نگاهش کرد و گفت فروزان

نخیر رئیسم چنین دستوري نداده حاال چه اصراریه که حتما با شما براي ناهار بیام؟-

هیچی همین طوري دوست داشتم با هم باشیم حاال که دوست نداري اصرار نمی کنم-

اما با این حال عالقه اي هم به برقراري ارتباط  فروزان از رفتار خودش ناراحت شد دلش نمی خواست کسی را برنجاند

با کسی نداشت ثریا که ناراحت به نظر می رسید تصمیم گرفت خودش تنها برود در حال خارج شدن بود که فروزان به 

ارامی گفت

معذرت می خوام اگه ناراحت شدي-

نه عزیزم ناراحت نشدم تقصیر خودمه که اصرار کردم-

:گفتفروزان لبخند زنان 

می تونم خواهش کنم با هم براي ناهار بریم؟-

:ثریان هیجان زده گفت

البته البته منم به خاطر همین موضوع اینجا اومدم-
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فروزان بلند شد و همراه او قدم به سالن ناهار خوري گذاشت طبق معمول با ورود او چشم ها به طرفش برگشت و 

انداخت و بدون توجه به کسی به طرف میز همیشگی اش رفت این بار فروزان سرش را به زیر . زمزمه ها شروع شد

.ثریا نیز با او بود و با هم پشت یک میز نشستند

خیلی خواهان داري دختر خوشبه حالت-

:فروزان با خونسردي جواب داد

به چه درد می خوره؟-

ثریان در حالی که سینی غذایش را جلو کشید گفت

یت؟کی ؟ خواهانت یا خوشگل-

!!!خواهانم-

.به هیچ دردي که نمی خورن ولی خوبه خیلی هواتو دارن-

:فروزان پوزخندي زد و گفت

هواي خودشونو داشته باشن کافیه-

مشغول خوردن غذا شد

نمی خواي اسممو بپرسی؟-

فروزان به او نگاه کرد و گفت

یعنی ما هنوز خودمون رو به هم معرفی نکردیم؟-

:جواب داداو لبخند زنان 

همیشه ام راست می گم. ثریا راستگو . عیب نداره اسمم ثریاست ! هنوز نه-

فروزان لبخندي زد و گفت

من هم فروزان هستم فروزان مشفق-

:از این که با هم اشنا شده بودند اظهار خرسندي کردند ثریا گفت

ن میز بزرگه که مهندسان جوان با هم نشسته هیچ می دونی همه گاه و بی گاه این جا رو نگاه می کنن مخصوصا او-
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اند

خب نگاه کنند اشکالی داره؟-

نه فقط از این که نمی تونم غذامو بخورم ناراحتم-

با ناراحتی بیشتر می چسبه-

بعد از گذشت لحظاتی ثریا گفت

!ندسان جوانتا حاال ندیده بودم کارکنان شرکت با دیدن یک دختر تا این حد تغییر بکنند مخصوصا مه-

مثل این که تو خیلی نسبت به همه چیز دقیقی این طور نیست؟-

خب اره اخه واقعا بعضی ها تغییر کرده اند همه رو مجذوب خودت کردي به میز اون ور نگاه کن-

فروزان لحظه اي به ان جا نگاه کرد اما زود سرش را برگرداند راست می گفت انها نگاهش می کردند

ه پشت اون میز می شینند؟اونا همیش-

ثریا با تعجب گفت

خب اره مگه نمی دونستی؟-

نه براي این که هر وقت به این جا می اومدم سرم تو الك خودم بود و به کسی نگاه نمی کردم و نمی دونستم دور و -

برم چه کسانی اند

واقعا تا حاال اونها رو ندیده بودي؟-

:داد ثریا گفت فروزان به عالمت نفی سرش را تکان

تو هر روز اینجا می شنینی واي دختر تو از بس تو الك خودتی حتی نمی دونی کجایی باور کردنی نیست-

فروزان چیزي نگفت ثریا پرسید

می خواي بگم انا کی اند؟-

فروزان تمایلی نداشت بنابراین حرفی نزد ثریا با هیجان گفت

و معرفی می کنم تازه به جاي پدرش اومده همون که از همه خوش تیپ اول از همه ستاره سهیل مهندسان جوان ر-

تر و جذاب تره
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فروزان گفت

تو شرکت اکثرا خوش تیپ اند مخصوصا اگر مهندس باشن-

اما این یکی فرق می کنه درجه یک یک-

اند خشنود نبود ثریا نیز قصد فروزان از این که به اطرافش نگاه بکند ناراحت بود اما از طرف دیگر از این که او را برنج

و منظوري نداشت و فقط می خواست فروزان را کمی از این حال و هوا بیرون بیاورد

":بنابراین گفت

فروزان نگاه کن هون که لیوان نوشابه دستشه-

وشابه به فروزان سرش رابرگرداند و به ان مرد نگاه کرد بیچاره مهندس جوان از این که دید فروزان نگاهش می کند ن

گلویش پرید و لیوان نیز واژگون شد به سرفه کردن افتاد فروزان به ثریا که در حال خندیدن بود نگاه کرد و گفت

واي چقدر بد شد-

مهم نیس براش درسی شد که دیگه چشم بهت ندوزه-

فروزان دریافت که ثریا قصد تنبیه ان مرد را داشت لبخندي زد و گفت

رید باید بیشتر مواظب باشمیکی از هوادارام پ-

ثریا نیز لبخندي زد همه چشم به میزي که چهار مهندس جوان پشت ان نشسته بودند دوختند ان ها چهار دوست 

صمیمی بودند که همیشه هنگام ناهار با هم بودند مهندسی که فروزان به او نگاه کرد مهندس علی ارمغان بود جوانی 

پدرش به عنوان مدیر کل برگزیده شده بود او نیز از بقیه همکاران اوازه دختر زیبا  خوش تیپ و زیبا به تازگی به جاي

و مشتاق بود او را ببیند در طی چند روزي که فروزان امده بود هر روز او را می دید که تنها . و تازه وارد را شنیده بود

افش توه نمی کند مجذوب او شده بود از پشت میزش که فاصله چندانی با میز ان ها نداشت نشسته و اصال هم به اطر

این همه وقار دختر خوشش امده بود از این که به کسی مخصوصا مرد ها توجهی نشان نمی داد امروز هم نگاه ناگهانی 

:و زیباي او باعث شده بود که آن اتفاق بیفتد فروزان رو به ثریا کرد و گفت

خب بهتره بریم-

خارج شدن ان دو چهار مرد جوان نیز با ان ها در حال خارج شدن بودند ان ها زیر  ثریا لبخند زنان بلند شد هنگام
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لب می گفتند و می خندیدند ارمغان نیز می خندید وقتی از کنار فروزان و ثریا می گذشت نگاهی به فروزان انداخت 

وبعد رفت

ممنونم ثریا امروز منو از تنهایی در آوردي-

ه با قبول در خواست دوستی من خوشحال ترم کرديخواهش میک نم اما بدون ک-

از هم جدا شدند فروزان پشت میز کارش نشست و اقاي بصیر در حالی که می خندید وارد شد

فروزان بلند شد و او خواست که فروزان بنشیند و خودش وارد اتاقش شد

شتند امدند و اقاي بصیر تاکید کردند که چند ساعت بعد دو نفر از مدیران شرکت دیگري که ان روز قرار مالقات دا

کسی را نمی پذیرد فروزان هم اطاعت کرد در حال مرور کردن مطلبی بود که ناگهان کسی با صداي بلند و با سرعت 

گفت

سالم خانم-

سر بلند کرد و پسر اقاي بصیر را مقابل خود دید

ببشید نمی خواستم بترسونمتون

 :فروزان با خونسردي گفت

من که نترسیدم-

سرش را پایین انداخت و پرسید

امرتون چیه؟-

پسر با شوخی گفت

من یه کار خیلی کوچولو با پدرم دارم-

متاسفانه االن نمی تونید پدرتون رو مالقات کنید چون جلسه دارن-

و او با لبخند حرف فروزان را ادامه داد

زنه درسته؟کسی هم حتما حق نداره جلسه رو به هم ب-

بله درسته شما می تونید یا منتظر بمونید یا این که تشریف ببرید و بعدا بیاین

www.RoyanSoft.com



  خیال یک نگاه

٥٨

فکر کنم منتظر باشم بهتره-

و در حالی که لبخند می زد روي صندلی نشست فروزان می خواست او برود اما مرد جوان نشسته بود و مدام به او 

می زدنگاه می کرد و در تالقی نگاهش با او لبخند 

شنیدم که اقاي ارمعان رفته اند-

با شنیدن نام ارمغان لبخندي روي لبان فروزان نقش بست گفت

اما اقاي ارمغان نرفته اند چون پسرشون به جاي ایشون در او سمت مشغول به کاراند-

 !علی؟؟؟؟-

فروزان با اخم به او نگاه کرد بعد از لحظاتی دوباره گفت

دوست داره شما رو ببینه به من گفته داریوش حتما منو با خودت ببر شرکت خواهرم خیلی-

فروزان با تعجب به او نگاه کرد داریوش گفت

خب من خیلی از شما تعریف کردم اونم مشتاق شد-

چرا از من تعریف کردید تازه چه تعریفی؟-

او لبخند زنان جواب داد

ه که از قصرهاي اسمونی پرواز کرده و به زمین خاکی اومده بد گفتممن فقط گفتم منشی جدید پدر یه پری-

فروزان عصبانی شد خوشش نمی امد این طوري درباره اش صحبت کنند با ناراحتی بیان کرد

لطفا ساکت باشید تا من به کارم برسم-

 :داریوش با تعجب پرسید

مزاحمم؟-

اگه صحبت کنید بله باید بگم مزاحمید-

 :لبخندي زد و گفت او

نمی ترسی با من این طوري صحبت می کنی؟-

نه چرا باید بترسم؟-

www.RoyanSoft.com



  خیال یک نگاه

٥٩

 :داریوس ادامه داد

از این که اخراج بشی؟-

فروزان لحظاتی سکوت کرد و بعد با قاطعیت جواب داد

مهم نیست حاال لطفا ساکت باشید-

تفاوت بین این منشی زیبا با منشی قبلی است او مدام داریوش در دلش او را تحسین می کرد می دید که چقدر 

برایش عشوه و ناز می کرد اما فروزان حتی لبخندي نیز به او نمی زد با این حال داریوش مایل بود لج او را در بیاورد

خانم منشی شما همیشه تا این حد جدي اید یا این که فقط در محیط کار این طوري رفتار می کنید-

 :او ادامه داد. جوابی ندادفروزان 

هیچ می دونید بی محلی کردن به مردم اونم به یه پسر خوب چقدر گناهه دلم به حال خودم سوخت-

فروزان اصال توجهی نکرد تلفن زنگ زد و او گوشی را برداشت ثریا بود پیشنهاد داد که بعد از پایان ساعت کاري با 

ل داشت دلیلش هم ان بود که مایل نبود کسی از وجود سوزان مطلع شود همه هم بروند اما فروزان نپذیرفت زیرا دلی

فکر می کردند که او مجرد است و مسئله مهم هم همین بود از ثریا عذر خواهی کرد و گفت که تنها باشد بهتر است او 

نیز اصرار نکرد وقتی گوشی را گذاشت داریوش بود که او را مورد خطاب قرار می داد

 ....واقعا که. گرون به خاطر ناراحت کردنشون عذر خواهی می کنید ولی از من که اینجام نهاز دی-

فروزان به او نگاه کرد و با جدیت گفت

ببین اقا پسر من هیچ از این خوشمزه بازي ها خوشم نمی یاد پس لطفا ادا و اطوارت رو براي کسی ببرکه محتاجشه-

داریوش خندید و گفت

یشو ندیده بودم خیلی سر سختی دختراین طور-

 !!چرا متوچه نیستی؟-

 :او پوزخندي زد وگفت

چرا متوجه هستم اما وقتی شما عصبانی می شین خوشم می یاد فروزان پنداشت که او دیوانه است پرسید-

فکر نمی کنید بیمار باشید؟-
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چرا تازه از تیمارستان مرخص شده ام-

نی شد تا جایی که کنترلش را از دست داد و بلند شد و فریاد کشیدفروزان واقعا عصبا

 !!!مگه نمی شنوي چی می گم؟ دیوونه اي؟ از جلوي چشمام دور شو-

اتاق مدیر کل فاصله چندانی با انجا نداشت و صداي فروزان به حدي باال رفته بود که همه را به ان سو کشان حتی 

علی ارمغان را

تاقش خارج شد داریوش ایستاده بود و نظاره می کرد اما فروزان ناراحت به نظر می رسید ارمعان جلو اقاي بصیر از ا

امد و پرسید

چه اتفاقی افتاده؟ این سر و صداها به خاطر چیه؟-

آقاي بصیر با عصبانیت گفت

نید؟خانم مشفق فکر کرده اید این جا کجاست زمین فوتبال و شما تماشاچی که فریاد می ز-

 :فروزان فقطبه ارامی گفت

متاسفم واقعا متاسفم-

 :بصیر با عصبانیت گفت

تاسف کاري رو از پیش نمی بره شما اخراجید خانم اخراج-

فروزان وحشت زده به او چشم دوخت

خواهش می کنم... نه . ان نه -

ارمعان با دیدن چهره غمگین او گویی قلبش دوپاره شد گفت

ید اجازه بدین ببینم موضوع از چه قراره و چرا چنین اتفاقی افتاده بعد تصمیم بگیرید که ایشون اخراج صبر کن-

 !بشند یا نه

بصیر به مهندس ارمغان نگاه کرد مایل نبود از او دستوري بشنود اما او مدیر کل بود

نگاه آقاي بصیر به داریوش افتاد

تو این جا چه کار می کنی داریوش؟
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م پدر من اومده بودم شما رو ببینمسال-

ارمغان از بقیه خواست که به محل کارشان برگردند همه رفتند و فقط او ماند داریوش و اقاي بصیر مهمان هاي بصیر 

 :هم که مذاکراتشان به پایان رسیده بود رفتند در اتاق اقاي بصیر ارمغان ازفروزان پرسید

که چرا فریاد کشیدید؟خانم مشفق بشینید و توضیح بدید -

فروزان از درون نابود می شد از این که باید جواب پس می داد عصبی بود از این که کنترلش را از دست داده بود از 

خودش بدش امد اگر کارش را از دست می داد چه باید می کرد اشک هایش دانه دانه بر گونه هایش غلتید سعی نمی 

ی کرد یک بازنده واقعی استکرد ان ها را مهار کند احساس م

 :بصیر گفت

ما منتظریم خانم مشفق-

فروزان سر بلند کرد به ان ها نگاه کرد ارمغان با دیدن اشک هاي فروزان قلبش به یک باره فرو ریخت ناخود آگاه 

 :دستمالش را از جیب در اورده و به طرف او گرفت و گفت

ریوش آب بیار داریوش هم ناراحت بود اما سکوت کرده بود ارمغان اب را از اشکاتو پاك کن بعدش هم برامون بگو دا-

او گرفت و به فروزان داد او نیز کمی نوشید و به ارامی گفت

من من نمی خواستم این اتفاق بیفته اصال نفهمیدم که چرا یک دفعه فریاد زدم عصبی شدم متاسفم-

بصیر گفت

بی دلیل بود؟ براي چی فریاد زدي دلیلی داشت یا-

فروزان با اضطراب به داریوش نگاه کرد و او نیز رو به پدرش کرد و گفت

من باعث این اتفاق شدم-

دو مرد با تعجب به او نگاه کردند و پرسیدند

تو باعث شدي؟-

بصیر پرسید

چه طوري براي چی؟-
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او در حالیکه خجالت می کشید گفت

 .....ایشونو در اوردم و عصبانیش کردم و من حرص...خب چه طوري بگم من-

ارمغان به حدي جوش اورد که نزدیک بود داریوش را خفه کند در دل به او ناسزا گفت ولی خودش را کنترل کرد و 

 :پرسید

چطور شما رو عصبی کردند خانم مشفق؟-

 :فروزان نگاهش کرد و گفت

 .ها صحبت کنند اقاي بصیر دوست دارند با دختر.... می دونین-

 :خودش هم نمی دانست که چه جیزي دارد می گوید اما باید جواب می داد و گرنه اخراج می شد ادامه داد

ایشون خواستند سر به سرم بذارند وقتی دیدند عصبانی می شم اقرار کردند که از این موضوع خوشحالند مدام -

من واقعا نمی خواستم این طوري بشه مغذرت می خوام حرف زد خب منم اعصابم تحریک شد و ناگهان داد زدم

 :بصیر با تعجب داریوش را نگاه کرد و گفت

داریوش باور نمی کنم تو این طوري باشی-

داریوش معذرت خواست ارمغان گفت

بهتره این موضوع را خاتمه بدیم-

 :بعد از لحظه اي تفکر فروزان را به بیرون از اتاق فرستاد و پرسید

آقاي بصیر چه تصمیمی دارین؟-

بصیر متفکرانه اظهار داشت که مقصر پسر خودش بوده بنابراین نمی تواند ناعادالنه قضاوت کند ارمغان پیشنهاد داد 

ارمغان هم . که منشی اش خانم بیژنی را به ان جا بفرستد و فروزان به دفتر کار او برود بصیر تعجب کرد اما پذیرفت 

جان زده شده بود نگاهی به داریوش انداخت و از اتاق خارج شد با دیدن فروزان که سر روي میز که از درون هی

گذاشته بود وبه ارامی گریه می کرد ناراحت شد خواست درباره تصمیمی که گرفته با او صحبت کند جلو رفت و به 

 :ارامی دست روي شانه فروزان گذاشت و گفت

خانم مشفق-
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سرش را بلند کرد و به او نگاه کرد چقدر نگاه ساده و زیباي او بر دل می نشست زمزمه کردفروزان به ارامی 

چی شد؟ اخراجم؟-

لطفا-

وسایلتونو جمع کنین

فروزان با ناراحتی و عصبانیت گفت

 ....پس من.... آه -

ارمغان گفت

منشی جدید در راهه-

فروزان با خشم گفت

ین سرعت اخراج شدم در حالیک ه مقصر نبودم قراره کسی دیگه جاي منو اشغال کنه و دوباره حاال می فهمم چرا ا-

 :زد زیر گریه ارمغان خندید و گفت

خواهش می کنم بس کنید فعال وسایلتونو جمع کنید-

 .....تا بعد

ارمغان دوباره برگشت و دید  در دفترش به خانم بیژنی گت که وسایلش را جمع کند و به دفتر اقاي بصیر برود. و رفت

فروزان وسایلش را جمع کرده است خانم بیژنی امد و وارد اتاق اقاي بصیر شد ارمغان نیز از فروزان خواست که به 

دنبال او برود فروزان با تعجب به دنبال او رفت و وارد دفتر ارمغان شد ارمعان پشت میز چرمی برگی که در اتاقش بود 

رفت نشست

 :رسیدفروزان پ

چرا منو به این جا اوردید؟-

 :او لبخند زنان گفت

خواستم دلداریتون بدم-

فروزان در حالیک ه گریه می کرد گفت

www.RoyanSoft.com



  خیال یک نگاه

٦٤

من نیازي به دلداري شما ندارم حاال هم می خوام برم-

صبر کن کجا شما چرا این قدر گریه می کنید خسته نشدید؟-

داشت بگوید که کاري جز گریه نمی تواند انجام دهد بگوید که روزگار هیچ  فروزان سرش را به زیر انداخت دوست

وقت روي خوش به او نشان نداده است بگوید که از این دنیا بیزار است او سکوت کرد و دیگر صداي گریه اش شنیده 

نشد ارمغان مقابلش ایستاد و گفت

شما اخراج نشدید-

 !نه.فروزان به او نگاه کرد 

می کرد ارمغان گفتباور ن

عرض کردم شما اخراج نشدید قراره از این به بعد در دفتر من مشغول به کار بشین-

 :فروزان با تعجب به او خیره شد و به ارامی گفت

 ....یعنی من می تونم اینجا....یعنی-

 ...بله-

بله شما اخراج نشدید و همین جا می مونید

 .....ه در یک ان می خواست از شوق و هیجان ارمعان رافروزان چنان هیجان زده شد ک

خداي من شما اجازده ندادین من اخراج بشم ممنونم...او خداي من-

 :علی با خنده و خوشحالی گفت

من این بار تونستم ضمانت شما رو بکنم اما یادت باشه که دیگر فریاد نکشی چون در اون صورت حکم اخراجت -

اماده است

ی می کنم ممنونم و با خوشحالی از اتاق خارج شد پشت میز کاري که قرار بود ان جا بنشیند نشست چنان سع-

خوشحال بود که توصیفش امکان نداشت با این حال خدا را با تمام وجود شکر کرد علی هم از این که باعث خوشحالی 

ر او بود و می توانست مدام او را ببیند به نظرش او شده بود شاد بود و خوشحال تر از این بابت که فروزان دیگر کنا

فروزان دختر بسیار با شخصیت و خوبی می امد روزها بدین منوال می گذشت فروزان منشی جناب ارمغان مدیر کل 
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شرکت شده بود ثریا مدام سر به سر فروزان می گذاشت و می گفت نوشابه کار خودشو کرده ارمغان روز به روز تمایل 

بت به فروزان در خود احساس می کرد وقتی او را با این همه وقار و نجابت می دید بیشتر از شخصیت او بیشتري نس

خوشش می امد از این که می دید فروزان از زیبایی خداداي اش سو استفاده نمی کند و از طریق ان سعی به جلب 

د چنین دختري شریک تنهایی و شادي در توجه دیگران ندارد خشنود بود از این همه وقار لذت می برد و مایل بو

زندگی اش باشد به نظر فروزان نیز ارمغان مرد خوبی بود ولی او تنها به چشم رئیس به ارمغان نگاه می کرد و نمی 

دانست که کم کم این رئیس را شیفته و عالقه مند می کند یک ماه گذشت کارها به ترتیب انجام می شد و روزگار به 

می داد پاییز از راه رسید و با پنجه هایش لباس از تن درختان برگرفته بود و ان ها را عریان به امید  گردش خود ادامه

دوختن لباس جدید و پر طراوت به حال خویش رها کرده بود برگ هاي خشک و رنگین بر سنگفرش خیابان ها ریخته 

بی رمع و گاه بلند تار و پود فرش زمین توجهی بودند عابران قدم بر فرش رنگین خیابانی می نهادند و به صداي جیغ 

 .نمی کردند و باد برگ هاي بی جان را به رقص در می آورد

فروزان از پنجره به بیرون خیره شده بود و شعري را زیر لب زمزمه می کرد قرار بود فرهاد به دنبالشان بیاید و ان ها 

بود فرهاد دیر کرده بود و فروزان کمی نگران بود سوزي نیز را به منزل عمو ببرد او همه را به منزلش دعوت کرده 

ژاکت زیبایش را که فروزان برایش بافته بود بر تن داشت و مایل نبود ان را در بیاورد صداي زنگ او را متوجه خود 

 :کرد بهرام بود او نیز دعوت شده بود پرسید

ببینم فرهاد هنوز نیومده؟-

نه دیر کرده نگرانم-

م وارد منزل فروزان شد اولین باري بود که با او تنها می شد اما دیگر دچار هیجانات نمی شد ان گونه که از فرهاد بهرا

شنیده بو دفروزان ازدواج کگرده بود اما همسرش او را ترك کرده بود در برابر اصرار زیاد بهرام فرهاد به او گفته بود 

رده و تا کنون هم باید مرده باشهکه همسر فروزان بر اثر بیماري او را ترك ک

فرهاد از روي ناچاري به دوست صمیمی اش دروغ گفته بود بهرام نیز باور کرده بود وسعی می کرد عالقه خود نسبت 

به فروزان را در خود خفه کند چون تلفن منزل فرهاد جواب نمی داد با پیشنهاد بهرام شماره تلفن عمو را گرفت 

ت و فروزان با نگرانی از او درباره فرهاد و فرزانه سوال کرد فریدون هم که نگران شده بود به فریدون گوشی را برداش
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ان ها گفت منتظر باشن تا خودش بیاید پس از قطع مکالمه نگاهش با نگاه اسمانی و نگران بهرام گره خورد بهرام نمی 

در گذشته دارد فروزان خیلی نگراه  دانست که چشمان نگرانش چه شباهت فاحشی به چشمان یگانه عشق فروزان

بود فرزانه تنها عضو باقی مانده از خانواده اش بود از دست دادن او برایش زجر اور بود از دست دادن او یعنی پایان 

تمام امید ها یعنی غرق شدن در اقیانوس نا امیدي ها یعنی به اغوش کشیدن مرگ یعنی نوشیدن جام زهر جدایی ها 

ر به پایان رسید با شنیدن صداي زنگ در بهران ان را باز کرد فریدون همراه فرهاد و فرزانه داخل سر انجام انتظا

شدند فروان با دیدن خواهرش که سالم بود اشک از دیدگانش جاري گشت او را به اغوش کشید و گریست

 ...و.مامان. فرزانه سالمی خوبی فکر کردم یکی میاد و خبر مرگتو برام می یاره مثل مرگ بابا -

سه پسر جوان ناراحت شدند فرهاد توضیح داد که به دلیل این که حال فرزانه خوب نبود و همین طور به خاطر 

ترافیک دیر کرده اند بعد از یک ربع بنابر خواست فریدون همه حاضر و اماده رفتن شدند فرهاد و بهرام در یک 

فرزانه وضعیت روحی فروزان را درك می کرد از این که می دید اتومبیل و بقیه در اتومبیل فریدون جاي گرفتند 

خواهرش روز به روز بیشتر در باتالق نا امیدي دست و پا می زند و رو به تبهاي میرود ناراحت بود ولی کاري از دستش 

 :زمه کردبر نمی امد بهرام و فرهاد نیز ناراحت بودن دبهرام چیزي از زندگی مجهول فروزان نمی دانست فرهاد زم

 :نگرانشم چقدر اعصابش ضعیف شده می ترسم اتفاقی براش بیفته نگاه نگران بهرام را دید و ادامه داد-

در طی یک سال پدر و مادرش رو از دست داد زمانی که عموم مرد فروزان سوزي رو باردار بود یک ماه بعدئ از به -

جر کشید و خیلی تنها شد فقط فرزانه براش موندهدنیا اومدن بچه زن عموم هم دق کرد فروزان خیلی ز

 :بهرام که نرااحت شده بود پرسید

اون موقع شوهر فروزان کنارش نبود؟-

فرهاد نگاهی به او کرد دلش به حال فروزان می سوخت بیچاره فروزان کی شوهر داشته جواب داد

نه-

ا که می دید فرهاد چندان تمایلی به جواب دادن بهرام خیلی سوال داشت اما از پرسیدن ان منصرف شد چر

نداردخانواده عمو خیلی از دیدن ان ها خوشحال شدند همه در سالن پدیرایی دور هم جمع شدند فروزان براي این که 

باعث ناراحتی جمع صمیمانه ان ها نشود سعی کرد به فرهاد و فرزانه بفهماند که بحثی درباره نگرانی او پیش نکشند 
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فرناز وارد شد با دیدن بهرام لرزش خفیفی در قلبش احساس کرد اما خودش را کنترل کرد و مثل همیشه با  وقتی

خونسردي سالم و احوالپرسی کرد فریدون که هنوز نگران فروزان بود گفت

در به نظر من بهتره بیشتر به فکر خودت و سالمتی ات باشی می خواي همه ثابت کنی که خوبی و طوریت نیست -

صورتی که تو بیماري و اصال به فکر خودت نیستی

فروزان وقتی دید فریدون درباره او نگران است خوشحال شد لبخندي زد و به خاطر این موضوع تشکر کرد سعی کرد 

با صحبت هاي بهتر محیط را شاد تر کند در صال فریدون می خواست فروزان بیشتر به فکر سالمتی و زندگیش باشد 

ی اندیشید که من باید بتونم با فروزان مهربون باشم اون تنهاست و به کمک من احتیاج داره خدایا کمکم کن با خود م

سوزان خیس از اب بازي وارد سالن شد فروزان او را به اتاق فرناز برد و لباس هایش را عوض کرد پس از لحظاتی 

م خوردن بود فرهاد رو به دیگران کرد و پرسیدسوزان در رختخواب به خواب فرو رفت ساعتی گذشته بود و وقت شا

: 

فریدون را ندیدید؟-

فروزان گفت

شاید تو حیاط باشه وقتی رفتم سوزان بیارم تو حیاط بود-

فرهاد با خنده گفت

محاله تو این سرما توي حیاط بمونه مگه این که عقل از سرش پریده باشه-

ریدون برود او نیز با شک و دو دلی قدم به حیاط گذارد هوا سرد بود فریدون را آن ها خواستند که فروزان به دنبال ف

دید که بی حرکت بر لبه حوض نشسته است به ارامی جلو رفت و او را صدا زد اما حرکتی از او مشاهده نکرد نزدیکتر 

شد و در مقابل او زانو زد و شانه هایش را تکان داد

امد و پرسید فریدون فریدون فریدون به خود-

چی شده؟-

 :فکر نمی کرد فروزان مقابلش نشسته باشد موهایش را لمس کرد واقعی بود فروزان سر به زیر انداخت وپرسید

چی شده چرا ساکت نشستی؟-
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فریدون با لبخند گفت

نکنه فکر کردي یخ زدم و مردم؟-

وقتی سکوت فروزان را دید گفت

رم یا بمونمبرات فرقی می کد که بمی-

بس کن فریدون معلومه که فرق می کنه می خوام زنده باشی چون پسر عموم هستی او با ناراحتی پرسید-

فقط همین؟ چون پسر عموت هستم؟-

 :فروزان با تعجب به او نگه کرد فریدون ادامه داد

چند سال پیش گفتی مرده و زنده ام برات فرقی نداره به خاطر همین پرسیدم-

دوباره قلب فروزان شکست باز هم گذشته شالق سوزناکش را بر روح او زد و با ضرباتش تمام وجود او را ازرد و از 

درون متالشی اش کرد با حالتی خشمگین گفت

چرا گذشته دست از سرم بر نمی داره چرا به هر طرف که بر می گردم باید گذشته شالقشو به صورتم بزنه ؟ چرا؟ به -

ی؟چه جرم

فریدون که متعجب شده بود گفت

فري به خدا منظوري نداشتم نمی خواستم ناراحتت کنم-

تو اعصابمو به هم می ریزي با پیش کشیدن گذشته چی رو می خواي ثابت کنی این که تو پیروز شدي و من باختم -

اره اعتراف میک نم که من باختم حاال راضی شدي؟

سرت می لرزید به راستی فریدون این بار قصد ناراحت کردن او را نداشت فروزان سر به بلند شد شانه هایش از درد ح

زیر انداخت و وارد خانه شد و فریدون فقط او را نگاه می کرد سر سفره همه منتظر ان دو بودند عمو از او خواست که 

ز ناراحتی نمی توانست غذایش را کنارش بنشیند و وقتی فریدون امد همگی شروع کردن دبه غذا خوردن اما فروزان ا

بخورد از بقیه عذر خواهی کرد و به اتاقیک ه سوزي خوابیده بود رفت به ارامی و بی صدا شروع کرد به گریستن 

محکوم به گریستن بود اما بی صداروز بعد بچه ها تصمیمی داشتند به گردش بروند اما فروزان به دلیل سرما خوردگی 

هی نکرد و قصد رفتن به منزلش را داشت از زحمات خانواده عمو تشکر کرد فریدون با سوزان به این موضوع توج
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ترید پرسید که اجازه می دهد او را برساند فروزان چند مایل نبود اما پذیرفت وقتی که در ماشین فریدون نشست 

و صحبت کند می پس از طی مسافتی سوزان در اغوشش به خواب رفت سکوت برقرار بود فریدون قصد داشت با ا

خواست کمی از ناراحتی اش بکاهد

فروزان-

 :فروزان بدون ان که به او نگاه کند جواب داد فریدون پرسید

 ....از دستم ناراحتی باید بدونی که من دیشب-

 :فروزان به میان حرف او پرسید و گفت

زن به ارامی حرف می زد و اثري از خشم در می دونم فریدون قبول کردم لطفا تو هم دیگه در این باره حرفی ن-

کالمش نبود

فر یدون ماشین را نگه داشت با خود کلنجار می رفت که چکونه با او صحبت کند فروزان نیز تعجب کرده بود فریدون 

برگشت و به او خیره شد به ارامی زمزمه کرد

من تو رو بخشیدم می فهمی با تمام وجودم همون طور که خواستی-

لبخند بر لبان فروزان نشست ایا درست می شنید فریدون او را بخشیده بود

فروزان جدي می گم باور کن هنوزم براي من عزیزي فقط از دستت ناراحت بودم و گرنه مگه می تونم از تو کینه اي -

شته هایم به خدا همون در دل داشته باشم فکر میک ردم از تو بیزا شدم اما اشتباه می کردم فروزان من هنوز مثل گذ

فریدونم همون که دوستت داشت

فروزان به ارامی گفت

از این که منو بخشیدي خوشحالم حاال احساس می کنم کمی از بار گناهم کم شده-

اگه سبک شدي پس این مرواریدها چیه؟ هان؟-

حاال لحن فریدون مثل گذشته شده بود

فروزان سر به زیر انداخت

غم نیست اشک شادیهاین اشک -
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فریدون از شادي او خشنود بود بخشیدن بدي هایی که فروزان در حقش کرده بود سخت بود اما فروزان برایش ارزش 

بسیاري داشت به خاطر همین او را بخشید گناه بزرگش را ندیده گرفت و با مهربانی به روي ا لبخند زد

انه اش رساند و خودش با یک دنیا شور و هیجان رفت حاال به راستی فریدون از شادي او خوشحال بود فروزان را به خ

شده بود مثل گذشته ها همان فریدون عاشق پیشه

فروزان با نگرانی او را به فرزانه سپرد و خود اجبارا به شرکت رفت به فرزانه گفت . سوزان به شدت سرما خورده بود

 .د بردکه بعد از ظهر وقتی برگشت سوزان را به دکتر خواه

کارها زیاد بود و یک منشی کافی نبود . آن روز شخص دیگري نیز به آن جا آمد و قرار بود با فروزان همکار باشد

فروزان چنان بی قرار بود که . سونا شکیبی دختري شوخ طبع و خوش برخورد. دختري جوان سبزه رو و با نمک بود

تمام می شد و او می  زودتریوزد پرپر می زد کاش ساعت کارحد نداشت با احساس این که دخترش االن در تب می س

رفت و سوزي را به دکتر می برد علی ارمغان همراه شکیبی آمدند فروزان ایستاده بود و علی با لبخند گفت

 .ایشون خانم شکیبی همکار جدید شما هستند! خانم مشفق-

روزان اصال متوجه نبود ارمغان با تعجب به او نگاه کرد با دیدن فروزان لحظاتی در سکوت به او چشم دوخت ف سوزان

و بعد به دفترش رفت با رفتن ارمغان سونا مشتاقانه به فروزان چشم دوخت و گفت

 !خیلی از اشناییتون خوشبختم خانم مشفق-

فروزان پرسید فقط تشکر کرد سونا از رفتار سرد او دلخور شد و رفت پشت میزش نشست موقع ناهار سونا از  فروزان

که ایا با او براي ناهار نمی رود؟ فروزان گفتکه میل ندارد ثریا امد و فروزان از او خواست که سونا را با خود به 

اخه چرا نباید : دلش می خواست گریه کند. را به میزگذاشت شناهارببرد تا تنها نباشد ان دو رفتند و فروزان سر

ز اتاق خارج شد با دیدن فروزان به او خیره شد فروزان سرش را بلند کرد و اکنون در کنار دخترش باشد؟ ارمغان ا

 :علی با دیدن قطرات اشک روي گونه هاي فروزان قلبش فرو ریخت با بی قراري پرسید

اتفاقی افتاده؟-

 :را پاك کرد و گفت که چیزي نیست ارمغان نزدیک تر رفت و با مهربانی گفت اشکهایش

ه مشکلی دارید به من بگین قول می دم اگه بتونم کمکتون کنمخانم مشفق اگ-
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 :آهی کشید فروان

ممنونم چیزي نیست-

لحظاتی صبر کرد تا شاید او حرفی بزند واقعا نگران فروزان بود دریافته بود که او مشکالتی دارد و به خاطر ان  ارمغان

چهره زیبا را در بر بگیرد در طی مدتی که او را دیده بود رنج می کشد مایل بود به او کمک کند دوست نداشت غم ان 

 :بود که روزان بلند شد و صدایش زد فتنهرگز شادي اش را مشاهده نکرده بود در حال ر

 !آقاي ارمغان-

او ناگهان گفت و

 !جانم-

 :از تیر نگاه او گریخت و سرش را به زیر انداخت فروزان

ز مرخصی بگیرممی خواستم اگه بشه دو رو-

در حالیک ه مقابل او ایستاده بود گفت ارمغان

 ....دو روز مرخصی؟ امکان نداره خانم کارها زیاده و-

خب خانم شکیبی که هستند-

به او خیره شد و بعد گفت علی

 .درسته ولی دلیل نمی شه حضور شخص دیگري باعث بشه شما مدام مرخصی بگیرید-

 :ه او نگاه کرد و گفتبا تعجب ب فروزان

اما این اولین باره که مرخصی می گیرم-

سرش را به زیر انداخت دوري ازفروزان و ندیدنش براي علی مشکل بود روزهاي تعطیل نیز به سختی خود را  ارمغان

 ....کنترل می کرد اما حاال

چرا مرخصی می خواهید بگیرید؟-

 :گفت فروزان با عصبانیت و ناراحتی ناگهان

 !به خاطر بچه ام-
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 :با چشمانی متعجب به او نگاه کرد ارمغان

؟/به خاطر کی-

وحشت زده به او نگریست نزدیک بود پس بیفتد واي خدایا اگر کسی از قضیه فرزندش اگاه می شد خیلی بد  فروزان

 .می شد به دروغ در فرم هاي شرکت نوشته بود مجرد است واي زبانش بند امده بود

توانست درست حرف بزند ارمغان با شنیدن نام بچه شوکه شده بود نمی

 .....آقاي رئیس-

 !به من نگو آقاي رئیس-

. با چشمانی معصوم به او نگاه کرد ارمغان دریافت خیلی تند رفته خودش هم از این همه حساسیت تعجب کرد فروزان

شاید فروزان اشتباه کرده باشد

....بگم که دو روز مرخصی....عذرت می خوام من می خواستمم.... آقاي -

نباید اجازه می داد ارمغان از موضوع سر در بیاورد اگر کاري را که ! بود به گریه بیفتد خودش را کنترل کمرد نه نزدیک

ارمغان در حالی که ناگهان دختري با عجله به ان جا وارد شد و بادید ... با هزاران زحمت پیدا کرده بود از دست می داد

لبخند می زد جلو امد

سالم علی تموم ناهار خوري رو به خاطرت زیر پا گذاشتم اما نبودي ارمغان او را نگاه کرد خواهرش بود پرسید-

تو این جا چه کار می کنی؟-

 :اب بدهد اما نگاهش به نگاه فروزان افتاد هیجان زده گفت.خواست جو او

خواب می بینم یا واقعیته؟ واي خدا جون دارم-

از این که این دختر به دادش رسیده بود خدا را شکر می کرد می دید ارمغان به سمت خواهرش برگشته حس  فروزان

علی درباره فروزان با . م کرد شاید نامزدش باشد ایده خواهر علی دختري شاد و مهربان و رازدار براي برادر بود

در ضمن تمایل شدیدي داشت کسی را . ز مایل بود برادرش به خواسته دل خود برسدخواهرش صحبت کرده بود او نی

که چنین فکر برادرش را مشغول کرده بود ببیند ایدا چنان مات و مبهوت به فروزان نگاه می کرد که پاك برادرش را 

هی به ارمغان و نگاهی به فراموش کرده بود ارمغان نیز گویی حرف هایش با فروزان را فراموش کرده بود فروزان نگا
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کرد بعد به ارامی گفت ااید

با اجازه من می رم تا شما راحت باشید-

مانع شد به خواهرش نگاه کرد و گفت ارمغان

ایدا جون ایشون خانم مشفق هستند-

او را تحسین نمود  که از برق نگاه برادر فهمیده بود که این همان دلرباي برادر است لبخندي زد و در دلش انتخاب آیدا

 :دستش را به سوي فروزان دراز کرد

سالم از اشناییتون خوشبختم-

نیز با او دست داد اما مانده بود که چه کند دوست داشت از تیررس نگاه هاي ان دو بگریزد فروزان

لبخند زنان گفت ایدا

شما خودتونو به من معرفی نمی کنین؟-

من فروزان هستم-

ر جوابش گفتنیز د او

 !من هم ایدام خواهر علی ارمغان-

دیگر چیزي نگفت فروزان

خواست که با هم براي ناهار بروند فروزان نپذیرفت و گفت میل به غذا ندارد اما ایدا او را محبور کرد که با هم  ارمغان

یدا خوشش امده بود مخصوصا وقتی از طرز رفتار ا. به ناهار خوري بروند فروزان به ناچار پذیرفت و همراه ان ها شد

در دل به ان ها حسرت می خورد وقتی همراه ان دو وارد ناهار خوري  دصمیمیت بین خواهر و برادر را مشاهده می کر

شد چشم هاي متعجب را دید که به آن ها دوخته شده استرو به ایدا کرد و گفت

آیدا خانم موافقی بریم کنار دوستان بشینیم؟-

قت کرد و رفتند پشت میزي که ثریا و سونا نیز نشسته بودند نشستند فروزان ان ها را به هم معرفی کرد نگاه مواف او

هاي موذیانه ثریا بیشر باعث خجالت فروزان می شد اما او گفت که اتفاقی با خانم ارمغان اشنا شده هر سه نفر صحبت 

ود سوزي در مقابلش بود که فریاد می زد مامان مامان من تب ال همی کردند اما فورزان در خودش فرو رفته بود چهر
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با وحشت بلند شد و گفت!!!میمیرم من می میرم؟

 !نه-

 :به ان طرف نگاه کردند ثریا سونا و ایدا نیز تعجب کرده بودند ثریا پرسید همه

چی شده؟-

با بی قراري گفت فروزان

 !!!نه نه نباید بمیره من می ترسم-

بلند شد و گفتآیدا

کی نباید بمیره چرا یه دعفه این طوري شدي؟-

آیدا نگاه کرد با خود گفت که حتما ایدا گمان می کند من دیوونه ام دوباره سرجایشان نشستند ایدا حال او را  به

یدا با دوباره پرسید فروزان سر به زیر انداخت قطرات اشک در چشمانش جمع شده بود به ارامی عذر خواهی کرد ا

مهربانی گفت که مهم نیست به ثریا نگاه کرد گویی با چشم ا او می پرسید که چه شده اما او جوابی نداشت در طی 

مدت دوستی اش با فروزان حتی نتوانسته بود ذره اي از زندگی او اگاه شود فروزان روز به روز بیشتر در باتالق نا 

ه روز بیشتر خردش می کردامیدي اش فرو می رفت مشکالت زندگی نیز روز ب

از صرف ناهار که هیچ یک نتوانستند چیزي از ان را بخورند به محل کارشان بازگشتند بعد

روي صندلی نزدیک فروزان نشست فروزان سر به زیر انداخته بود اهی کشید و به ایدا که با نگرانی به او نگاه می  آیدا

کرد نگریست لبخند غمگینی زد و گفت

جون ببخشید که ابتداي دوستیمون این طوري شد من امروز اصال حالم خوب نیست حتی رفتارم با سونا جالب ایدا -

نبود متاسفم

با لبخندي بر لب پرسید ایدا

فروزان جون من به خاطر خودت ناراحتم تو مشکلی داري؟-

رد گویی سال ها بود که یک دیگر را می به او نگاه کرد چقدر چشمان این دختر با مهربانی به او نگاه می ک فروزان

شناختند فروزان از این که می دید دلسوزي او از روي ترحم نیست خوشحال بود به نظرش ایدا دختر خوبی بود اما او 
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به ایدا اطمینان کند، اما نمی توانست از مشکالتش  تواندنمی توانست به کسی اعتماد کند احساس می کرد که می 

د او خواهر رئیسش بود و اگر براي او چیزي می گفت مطمئنا برادرش نیز با خبر می شد و در ان براي او صحبت کن

صورت اوضاع به هم میریخت نه نمی توانست حرفی بزند باز هم می بایستی مرغ اسیر دلش را در قفس سینه اش 

ی شمارش را اشکار نکند از کرد در همان جا اب و دانه اش می داد و ساکت نگهش می داشت تا رازها ب میمحبوس 

جایش بلند شد و مقابل ایدا ایستاد او را در آغوش کشید و بوسید ایدا تعجب کرده بود اما با ا و هم دردي می کرد 

با مهربانی در آغوش کشید و زیر گوشش  روزاناحساس می کرد فروزان درد بزرگی دارد که قادر به بیانش نیست ف

 :زمزمه کرد

طمئن باش من رازدار خوبی هستم منو دوست و خواهر خودت بدون و باهام حرف بزندوستت دارم م-

آیدا تو دوست خوبی هستی-

بعد ارمغان نیز آمد و پرسشگرانه به ایدا نگاه کرد خواهر به روي برادرش لبخندي زد و همراه او وارد اتاقش  لحظاتی

تاده است ایدا به طور مختصر توضیح داد و از او پرسید که شد ارمغان می خواست بداند در ناهار خوري چه اتفاقی اف

بود ارمغان ان لحظه را به خاطر اورد و همه را براي ایدا توضیح  امدهدر آغاز ورودش بین او و فروزان چه اتفاقی پیش 

ه می کرد داد موضوع دو روز مرخصی و این که فروزان ناگاهن نام بچه را بیان کرده بود ایدا مات به برادرش نگا

مقایسه می  شیدسخنان او را شنید و با دیدن بی قراري هاي فروزان ان را با بی تابی مادري که به عزیزش می اندی

خودشه پس بچه اش مریض بود و او به خاطر این موضوع نگران . بله. اون نباید بمیره : کرد و سخن او در هنگام ناهار 

ارمغان با اضطراب به او نگاه می کرد ایدا ! که علی می گوید او ازدواج نکرده بود اما در دلش دوباره گفت اما این طور

او بازگو نکرد در پایان به او گفت که حتما دو روز مرخصی به فروزان بدهد و در برابر  ايهیچ کدام از حدسیاتش را بر

ناراحتی او گفت

اشته باشه نمی تونه که به خاطر تو از زندگی خودش لطفا اداي ادم هاي عاشق پیشه رو در نیاد شاید واقعا مشکلی د-

 .بگذره در ضمن اون که از عالقه تو خبر نداره بنابراین فقط به خودت فکر نکن حاال هم خدانگهدار برارد جون و رفت

خیلی از  واقعا گیج شده بود ایدا با این که یک ساعت بیشتر نبود با فروزان اشنا شده بود اما با این حال گویا به علی

نکته ها پی برده بود دختر باهوشی بود حس می کرد سال هاست فروزان را می شناسد می خواست به او کمک کند 
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آن روز ارمغان فروزان را صدا کرد و به او گفت که می تواند دو روز مرخصی بگیرد فروزان خیلی از او تشکر کرد وبا 

 .لبخندش دل ارمغان را شاد کرد

خواهرش رفت دریافت که فرهاد و فرزانه سوزان را به دکتر برده اند و دیگر نیازي به فروزان نیست به منزل  وقتی

فرهاد با عصبانیت به او گفت فرزانه زودتر با او تماس نگرفته و نخواسته که سوزي را به دکتر برسانند فروزان با 

ناراحتی گفت

 ...به خاطر این که نمی خواستم کسی رو-

چی؟ به زحمت بندازي؟ بس کن فروزان بس کن کسی رو-

صندلی نشست و چشمانش را بست فرزانه با دلجویی از فروزان خواست که از رفتار فرهاد ناراحت نباشد ناگهان  روي

گفت

کجاست می خوام ببینمش-

با سرعت و ترس جمله اش را ادا کرد که فرهاد با ترس بلند شد چنان

این رفتارت دیوونه می کنی تو اخر سر همه رو با-

آره امروز تو شکرت هم همین طور بی هوا داد زدم فکر کنم واقعا دیوونه شده باشم-

به اتاقی که سوزان در ان جا بود رفت لحظاتی بعد فرزانه نیز به کنارش رفت فروزان از او تشکر کرد وقتی مطمئن  و

رد و گفتشد حال سوزان بهتر است و خوابیده رو به فرزانه ک

 .امروز یه دوست خوب پیدا کردم-

از این بابت خیلی خوشحال شد حس می کرد شاید دوستان بتوانند او را کمی از این اندوه و ناراحتی بیرون  فرزانه

بیاورند سوزان چشمانش را گشود با دیدن مادر دستانش را به سوي او دراز کرد فروزان نیز با شادي دخترکش را در 

و بوسه اي بر گونه هایش نهاد بنا به اصرار فرهاد و  کردید در حالی که می دید تنش تب دار است نوازشش آغوش کش

فرزانه فروزان در منزل ان ها ماند مدام مراقب سوزان بود روز بعد که سوزي چشم گشود با دیدن مادرش لبخندي بر 

کرد در بین صحبت هاي سوزي ناگهان پرسید لب اورد فروزان با او صحبت می کرد و موهاي نرمش را نوازش می

 !ما بابا نداریم مگه نه؟! مامان -
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با تعجب و وحشت به او خیره شد از چیزي که می ترسید بر سرش امده بود همیشه نگران روزي بود که  فروزان

د سوال کند فرهاد و سوزان سراغ پدرش را بگیرد و اکنون او می خواست درباره مردي که لقب پدر را به او داده ان

فروزان با صداییی لرزان گفت یدندفروزان در استانه در ایستاده بود ند و سخنان ان دو را می شن

می دونی عزیزم تو این دنیاي بزرگ همه می تونند یه بابا داشته باشند با یه مامان اما بعضی ها شاید یکی از این دو -

ن بابا و مامانشون خیلی زود اونا رو ترك می کنند پرواز می کنند و می رند به تا رو نداشته باشند و شاید هر دو رو چو

عزیزن تو بابا نداري منم ندارم من هیچ کدومو ندارم اونا منو تو این دنیا  نداسمون پیش خدا از همون باال مراقب هست

 ....تنها گذاشتند عزیزم باباي تو

سوزان از این که مادرش را ناراحت کرده بود . بود و می گریست می کرد سوزان را محکم به خود چسبانده گریه

ناراحت شد فرهاد جلوتر رفت و سوزي را به آغوش کشید و با خود برد فرزانه سعی کرد فروزان را ارام کند پس از 

 نام خدا را بر لب می راند پس از بهبودي دللحظاتی فروزان سکوت کرد حتی دیگر اشک هم نمی ریخت تنها در 

سوزان فروزان سرکارش بازگشت ارمغان از این که بعد از دو روز منشی دوست داشتنی اش را می دید خشنود بود 

فروزان با دیدن او گفت

سالم قربان-

با شنیدن کلمه قربان کمی در هم فرو رفت اما نمی خواست عصبانی شود وقتی خواست وارد اتاقش شود به او گفت او

دیگه مرخصی نگیریدخانم مشفق لطفا -

با تعجب پرسید فروزان

چرا؟-

نگاه سرشار از شوقش را به او دوخت می خواست بگوید زیرا نمی توانم حتی یک روز هم بی تو سر کنم زیرا  ارمغان

زیرا نگاه همیشه زیبا و پر شرمت ارامش وجودم را از من گرفته . که فکرت یادت وجودت تمام ذهنم را مشغول کرده

او فهمید و لرزید قلبش چنان . در اطرافش چه می گذرد دنتوانست گویی همان نگاه کافی بود تا فروزان پی ببر اما

شکست که صداي شکستن و خرد شدنش را در اعماق وجودش شنید و زیر لب زمزمه کرد امیدوارم اشتباه کرده 

باشم
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نایی را که چون طنین شعرهاي خوش گذشته بود زمانی که همراه سوزي قصد ورود به اپارتمان را داشت صداي اش .

شنید

سالم به خانم خانماي خوشگل تهرون-

 :فریدون بود درست مثل گذشته ها شوخ و مهربان و سرحال فروزان متعجب شد برگشت

سالم فریدون خودتی؟-

 :در حالیک ه سوزان را در آغوش داشت با خنده پرسید او

ون؟پس فکر کردي کیه الن دل-

خندید و این خنده واقعی و شاد او باعث خشنودي فریدون شد فروزان

چقدر خوشگل شدي فریدون-

لبخند زنان گفت او

نه به خوشگلی تو-

وارد خانه شدند فریدون نشست و سوزان رفت تا نقاشی هایش را بیاورد بعد از لحظاتی که صحبت هاي معمولی  وقتی

تمام شد فریدون گفت

زان می خواستم باهات صحبت کنمفرو-

او را منتظر دید ادامه داد وقتی

نگرانتم فروزان-

لطف می کنی اما براي چی؟-

حس می کنم داري دیوونه می شی-

تو تازه چنین حسی رو پیدا کردي فریدون من سال هاست که دیوونه ام حاال هم دارم چوب همین رو می خورم-

وزان بارید چقدر دوست داشت گذشته را فراموش کند اما ممکن نبود سرش را بلند کرد اشک بر چهره فر قطرات

فریدون دستش را جلو برد و اشک هاي او را پاك کرد

می خوام خوشحال باشی فروزان من کمکت می کنم به قول مردونه ایمون داري؟ به من اعتماد کن فروزان به خدا -
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م می خواد از این به بعد فروزان خودمون رو خوشحال ببینم قبوله؟قول می دم تا اخر راه کمکت کنم دل

خندید و سرش را تکان داد سخنان فریدون وجودش را گرم می کرد فریدون در حالی که نگاهش برق می زد  فروزان

به او خیره شد و گفت

-

ویی که به خاطرت خواستم دوباره سالم فروزان فروزانی که من معناي تمام خوبی هاي دنیا رو در اون می بینم ت-

باشم ادم باشم فقط به خاطر تئ فروزان لبخندي بر لب اورد و با احساس گفت

قول می دم فریدون-

او شادمانه سرش را تکان داد هنوز عاشق او بود بند بند وجودش هنوز فروزان را می طلبید نگاهش به فروزان  و

از این اجازه ندهد که او تنها بماند کمکش کندو تحت هیچ شرایطی تنهایش سرشار از عشق بود از خود عهد کرد بعد 

نگذارد

دنیا می خواست به روي فروزان لبخند بزند فروزان در حال تغییر بود دوباره داشت همان دختر شاد ولوس می  دوباره

می خواست شکوفه شد همچنان به شرکت می رفت اما با احتیاط نمی خواست چشمانش به چشمان رئیس بیفتد ن

نمی خواست باور کند که ارمغان عاشق  ندهاي باز شده عشق را که در چشمان او به رویش چشمک می زد نظاره ک

اوست ارمغان نیز سعی می کرد احساساتش را کنترل کند سعی داشت تا رازش اشکار نشود اما نمی دانست که طرز 

شود تا همه حتی خود فروزان به موضوع پی ببرند طرز صحبت کردنش نگاه هایش لطف کردنش به فروزان باعث 

ساده بود فقط با محبت تر و شاداب تر شده بود و این باعث تعجب همگان شده  گونهلباس پوشیدن فروزان به همان 

ل بود ارمغان بیش از همه از تغییر فروزان خوشحال بود ایدا گاهی تلفنی با او در تماس بود اما باز هم از زندگی مجهو

فروزان سر در نیاورده بود

پنج شنبه و جمعه فروزان مخصوص فریدون شده بود فریدون انها را به گردش می برد و احساس می کرد  روزهاي

فروزان به خود او تعلق دارد حس می کرد دیگر کسی نمی تواند فروزان را از او جدا کند همه به خصوص عمو از تغییر 

شده بود و دوباره به روي نزدگی لبخند می زد  ولدبودند گویی فروزان دوباره مت روحی و شادابی فورزان خوشحال

گویی زمان غروب تمام ناراحتی هاي فروزان فرا رسیده بود چرا که او دیگر به غم و اندوه فکر نمی کرد می خواست 
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کند می دید که سر عهدش با فریدون بماند می خواست بدي هایی را که در حق پسر عمویش کرده بود جبران 

همان مرد عاشق عاشقی که نمی . فریدون به خاطر او دوباره تغییر کرده و همان مرد مهربان سال هاي قبلشده است 

توانست روزش را بدون فروزان سپري کند سه ماه گذشت سه ماه پر خاطره فروزان چنان تغییر کرده بود که همه را 

و ایدا ایدا هنوز اوضاع را مناسب نمی  لیبت از فروزان بود البته بین عمتعجب می کرد در خانه ارمغان نیز مدام صح

دید که بخواهد درباره فروزان با پدر و مادرش صحبت کند البته پدر و مادر ان ها اطالع داشتند که پسرشان دل به 

مایل بود فروزان را مهر دختري بسته که در شرکت مشغول به کار است و تمایل زیادي داشتند او را ببینند علی نیز 

اش اشنا کند اما ایدا به او می گفت که باید صبر کند ایدا حق داشت چرا که به تازگی به موضوعاتی پی برده  هبا خانواد

بود درباره زندگی فروزان تحقیقاتی کرده و دریافته بود که یک فرزند دختر دارد اما در ذهنش به این می اندیشید که 

چند روز او را تعقیب کرد می دید فروزان بعد از خروج از  استازدواج نکرده است صاحب فرزند او چگونه در حالی که 

شرکت به مهد کودك رفته و بعد همراه دختر زیبا و کوچکش راهی خانه اش می شود به دلیل شک و تردید هایی که 

 کیحاضر به جواب گویی نشد مدیر یداشت به مهد رفت و از مدیر ان جا درباره فروزان اطالعاتی کسب کرد اما مدیر 

از اقوام دوست فرهاد بود و به خواهش او قبول کرده بود فرزندي را که فاقد شناسنامه است بپذیرد ایدا رفت و چند 

روز بعد دوباره برگشت زمانی وارد ان جا شد که سوزان نیز در مهد حضور داشت با دیدن سوزان که در حال بازي 

بود لبخندي زد و گفت کردن با بچه هاي دیگر

سالم خانم کوچولو-

به طرفش رفت واب سالمش را داد و پرسید سوزان

شما ي هستید؟-

من از دوستان مامانت هستم اسمم ایداست-

دوست مامانم؟ اون سر کاره تازه بعد از ظهر می یاد دنبالم-

خندید و گفت ایدا

ه خانم کوچولوي قشنگمی دونم عزیزم حاال بگو ببینم اسمت چی-

سوزان اما بعضی وقت ها بهم می گن سوزي-
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واي چه اسم قشنگی خودت هم خیلی خوشگلی-

از دیدن دختر زیبایی چون سوزان سر ذوق امده بود با مهربانی او را بوسید یکی از مربیان جلو امد و از ایدا  ایدا

به ارامی به او جواب داد و گفت که می خواهد درباره فروزان  خواست که خودش را معرفی کند ایدا با لبخندي بر لب و

بیشتر بداند خانم مربی فروزان را می شناخت چرا که چند سالی بود که فروزان سوزان را در ان مهد می گذاشت ایدا 

گاري چون می خواست جواب سواالتش را بداند مجبور شد به او بگوید که می خواهد از فروزان براي برادرش خواست

داراي  هکند و می خواهد درباره او تحقیق کند بعد توضیح داد که براي او مجهول است که چطور زنی که ازدواج نکرد

فرزند است خانم مربی ایدا را کنار خود روي صندلی نشاند و بعد شروع کرد به صحبت کردن

کنم راستش تا اون جایی که می دونم این ببینید خانم چون به خاطر امر خیره من در این باره با شما صحبت می -

خانم اصال شوهر نکرده در طی این چند سالی هم که سوزان رو به این جا می یاره سر به زیر اومده و رفته حتی نشده 

ها فرار می کنه انگار از همه می ترسه یه بار از خانم مدیر پرسیدم  میه بار با یکی از ماها حرف بزنه انگار که از همه اد

چطور شده که سوزان شناسنامه نداره اون گفت سوزان با بقیه فرق داره اخه می دونید کسی رو که شناسنامه نداشته 

این جا خیلی  دیرباشه قبول نمی کنند هزار تا دنگ و فنگ داره اما فکر کنم این خانم پارتی داشته و گرنه خانم م

خیلی سخت گیره

داره؟ پس چطوره که ازدواج نکرده اما بچه-

 !!فکر کنم زن خالف کاریه-

امکان نداره-

منم که درستشو نمی دونم اما تا اونجایی که من می دونم مثل این که دختره با یکی ریخته رو هم و بعد این ... وا -

بچه به وجود امده چه می دونم خ انم

ا کسی حرف نزند وقتی که می خواست از مهد لحظه اي فکر کرد از ان زن تشکر کرد و قول داد درباره فروان ب آیدا

بیرون برود صداي سوزان را شنید که می گفت

خاله ایدا-

جانم-
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 :با خجالت پرسید سوزان

بازم می یاین دیدنم؟-

معلومه که می یام اما به این زودي ها نه چون خیلی کار دارم بعد او را بوسید و رفت وقتی پشت فرمان اتومبیلش -

باور نمی کنم باور نمی کنم که فروان چنین ادمی باشه نه امکان نداره بسیار اشفته بود : ت به ارامی زمزمه کرد نشس

نداشت مدام با خود می اندیشیدکه حاال چه کار کند علی هم  قرارتمام مدتی که این موضوع را فهمیده بود ارام و 

داشت سرانجام برادرش را از اتاقش بیرون کرد و به او گفت  مدام از فروزان حرف می زد در جر وبحثی که با برادرش

خواهرش  يحاال وقت صحبت کردن درباره ازدواج با فروزان نیست باید بیشتر تحقیق کند علی باور نمی کرد گفته ها

حقیقت داشته باشد و تصمیم گرفت با خود فروزان صحبت کند

ان می بارید و آن را به عروسی سپید پوش تبدیل کرده بود روز سرد زمستانی بود برف بر سر و روي شهر تهر یک

زمین آغوش پر مهرش را براي پذیرش عروس هاي کوچک اسمان گشوده بود و آن ها را یکایک در آغوش خود می 

سوزان را به مهد ببرد و بعد خود نیز به  میشهگرفت این روز ها براي فروزان خیلی مشکل بود مجبور بود ابتدا مثل ه

غروب ها هوا زود تاریک می شد و او با ترس راه خانه اش را می پیمود فریدون می خواست در این روزها . ت برودشرک

او را با خود ببرد و بیاورد اما فروزان مخالفت می کرد چرا که نمی خواست کسی چه در اطراف شرکت و چه در خیابان 

ن افکار ناجوري درباره او به ذهنشان راه بدهند خبر خوشحال او را با مردي ببیند از این می ترسید که دیگرا دو مه

کننده در این روزها خبر بارداري فرزانه بود فروزان از این که قرار بود به زودي خاله شود از شادي در پوست خود نمی 

است پدر شود باور نمی کرد که قرار . جمع همه را می خنداند درگنجید فرهاد سر از پا نمی شناخت مدام با لودگی 

فروزان طبق قولی که به فریدون داده بود سرحال بود در جمع با دیگران می گفت و می خندید شیطنت می کرد اما 

در نهایی باز هم غصه می خورد و به یاد سال هاي قبالشک می ریخت

وزهاي زمستان زمستان بیش از هر زمان دیگري برایش غذاب آور بود خاطراتی که با سلطان قلبش در ر روزهاي

گذرانده بود همه ساله چون خنجري بر قلبش فرود می آمد و داغ بزرگی در دلش به وجود می آورد البته هرگز در 

ناراحت کند فقط در شب زمانی که  رامقابل سوزان اشک نمی ریخت زیرا نمی خواست کودك دوست داشتنی اش 

پدر و مادرش و به یاد تنهایی دل و قلبش اشک ها می تنها می شد چشم به شاسمان می دوخت و به یاد خاطراتش 
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هنوز هم او را دوست داشت اما از ابراز عالقه می . ئ کی لرزید.زتم بر ح.ریخت بهرام هنوز با دیدن نگاه هاي فر

فروزان با فرهاد صحبت کند اما زود پشیمان می شد از زندگی فروزان اطالع چندانی  ارهترسید دلش می خواست درب

ت نمی دانست او چگونه شخصیتی است زمانی که سوزان به کنارش می رفت مثل یک پدر به او محبت می کرد نداش

کرد گر چه می دانست  یدر می یافت که این کودك واقعا به محبت یک پدر نیازمند است تا می توانست به او محبت م

د روز چهارشنبه تعطیل ود با پنج شنبه و جمعه که این مهربانی ها هرگز نمی تواند جاي محبت پدر واقعی او را بگیر

فروزان سه روز تعطیلی داشت غروب سه شنبه بعد از بازگشت از کار به خاطر خستگی خوابید صداي زنگ خانه باعث 

بلند شد رفت و در را باز کرد اما با دیدن کسی که پشت در بود بر جایش  یزشد سوزان مادرش را صدا کند او ن

ک بود پس بیفتد واي خدایا ایدا بود شاد و خندان چه بی خبر امده بود حاال با دیدن سوزان و میخکوب شد نزدی

زندگی اش همه چیز لو می رفت آیدا با لبخندي بر لب جلو آمد و گفت

سالم مهمون نمی خواي؟-

ایدا حال او را درك  فروزان بند آمده بود فکر کرد خواب می بیند دستی به موهایش کشید و به ایدا خیره شد زبان

می کرد با دست به گونه فروزان زد و گفت

منم ایدا اومدم حالتو بپرسم اگه رام بدي-

 :در حالی که زبانش بند امده بود گفت فروزان

 .خوش اومدي بفرمایین-

لبخند زنان وارد شد سوزان با شیرین زبانی گفت او

سالم خاله ایدا-

زان بیشتر متعجب شد به سوزان نگاه کرد سوزان از کجا ایدا را می شناخت؟شنیدن این جمله فرو با

سالم عزیزم تو هنوز منو یادته؟ عجب حافظه اي داري ناز دختر-

را بوسید و به فروزان نگاه کرد فروزان به زور لبخند می زد در را بست از ایداخواست که بنشیند او

رفتار می کرد که گویی بارها به منزل فروزان امده است فروزان گیج بود در  اصال احساس غریبی نمی کرد طوري ایدا

دلش گریه می کرد حاال با لو رفتن قضایا حتما از شرکت اخراج می شد

www.RoyanSoft.com



  خیال یک نگاه

٨٤

فروزان جون تو که این طوري نگام می کنی از خودم بدم می یاد فکر می کنم با اومدنم باعث ناراحتی ات شدم-

 ....نه نه می دونی من-

می فهمم غافلگیر شدي توقع نداشتی که ناگهان در و باز کنی و منو ببینی-

منو ببخش اصال بلد نیستم از کسی که براي اولین بار به منزلم می یاد استقبال کنم-

نه عزیزم این چه حرفیه تازه من که اهل این حرف ها نیستم-

نگاهش به سوزي افتاد و گفت بعد

داري خیلی خوشگله درست مثل خودت چه دختر نازي-

وحشت زده به ایدا نگاه کرد فروزان

 ....آیدا جون-

جانم-

سکوت کرده بود آخر چه باید می گفت حاال قرار بود چه اتفاقی بیفتد می خواست بپرسد حاال که راز مرا  فروزان

 !فهمیدي اوضاع چطور می شود؟

پرس حتما ناراحت شدي که از زندگیت سر در اوردمببین فروزان جون هر چه می خواهی ب-

نه-

 :چرا ناراحت شدي باور کن دلم می خواد کمکت کنم دستان فروزان را گرفت و گفت-

فروزان باور کن قصد فضولی نداشتم قصد کمک بود راستش از همون اول که تو رو دیدم حس کردم غم بزرگی تو -

ی به عمق چشمات نگاه کردم فهمیدم که این نگاه مال یه ادم شاد و بی خیال دلته حس کردم خیلی غصه داري وقت

مدام با خودم کلنجار رفتم . شو نفهمیدم چرانیست حس کردم و به همه کس بدبینی حس کردم از همه می ترسی اما 

دي فروزان چند بعد از مدتی تو شاد و سرحال شدي شک کردم اخه بازیگر خوبی نبودي اداي ادماي شاد و در می آور

بار تعقیبت کردم بعد فهمیدم که یه دختر داري از مهد درباره ات پرسیدم اما به جایی نرسیدم فقط اینو می دونستم 

داري دخترت فکر می کردم خودت یه روز با من حرف می زنی اما هر چه صبر کردم اون روز نرسید باور  وکه سوزي ر

رامی اشک می ریخت با صدایی لرزان گفتکن قصدم فقط کمک بود همین فروزان به ا
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اما کسی نمی تونه کمکم کنه هیچ کس-

پس بذار برات یه سنگ صبور باشم بذار دوستت باشم بذار تو سختیها همرات باشم تا نترسی شجاع باشی تا بدونی -

بانی صحبت می یکی هست که می تونی بهش اعتماد کنی چقدر حرف هایش ارام بخش بود چقدر خونسرد و با مهر

کرد و به فروزان ارامش می بخشید

ممنونم ایدا تو دوست خوبی هستی مطمئن باش یه روزي تموم حرفهایی رو که در دلم لونه کرده برات می گم همه  0-

رو آیدا سرش را به زیر انداخت سوال هاي زیادي داشت که می خواست از فروزان بپرسد اما او نیز دریافت که حاال 

نداشت نگاهش به سوزان افتاد که با ناراحتی به ان ها  رایست هنوز فروزان امادگی جوابگویی به سواالت او وقتش ن

نگاه می کرد او را به اغوش کشید و گفت

عزیزم چرا ناراحتی؟-

چرا مامانم ناراحته؟-

با زبان کودکانه گفت آیدا

شیرینه فروزان مامان که ناراحت نیست عروسک کوچولو چقدر این دختر-

 :لبخند زنان گفت او

 .شیرین تر از عسل شیرین تر از تمام شیرینی هاي دنیا می دونی ایدا گر سوزي نبود من تا حاال مرده بودم-

واي چه حرفی می زنی حاال که سوزي هست باید به خاطرش خوشحال باشی-

فر بودآره در تمام مدتی هم که خوشحال بودم فقط به خاطر یه ن-

کی سوزان؟-

نه پسر عموم-

لبخند زنان پرسید؟ آیدا

دوستت داره؟-

 :با تعجب پرسید فروزان

کی؟-
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پسر عموت حتما تو هم دوستش داري که به حرفش گوش می دي-

اشتباه نکن و زود قضاوت نکن خودم یه روزي درباره اون برات می گم... اوه-

ت که باید برود فروزان از او خواست که شام را با هم بخورند اما ایدا تشکر کرد و گفت که از کمی گفتگو آیدا گف بعد

یه روز دیگر براي شام می اید بعد فروزان پرسید

می تونم از تو خواهشی کنم-

لبخند زنان منتظر شنیدن بود می خواستم اگه بشه در باره زندگی من با آقاي ارمغان چیزي نگی او

 :ه دادادام بعد

خب می دونی خیلی مشکالت ... آیدا همه فکر می کنن که من ازدواج نکرده ام پس اگر ببینند که من یه بچه دارم و -

پیش می اید

می فهمم نگران نباش من کاري نمی کنم که تواعتمادتو نسبت به من از دست بدي-

ممنونم-

ایدا پرسید بعد

اند؟راستی عزیزم پدر و مادر تو کج-

با ناراحتی سرش را به زیر انداخت فروزان

اونها تنهام گذاشتند ایدا براي همیشه-

واقعا متاسفم-

هر دو طی یک سال فوت کردند خب دیگه مهم نیست نباید تو رو ناراحت کنم با ماشین می ري؟-

اره خودم ماشین اوردم می بخشی که ناراحتت کردم-

عد خداحافظی کرداو را بوسید و ب فروزان

از رفتن ایدا فروزان لبخند زنان به سوزان نگریست حس اعتمادش به ایدا چند برابر شده بود صداي زنگ شنیده  بعد

 ....شد در را باز کرد فریدون بود اما با وضعی خنده دار دستانش پر از میوه جیب هایش

سالم دختر عموجون بیا اینارو ازم بگیر-
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پرسید با تعجب فروزان

پس چرا تو پاکت نذاشتی؟-

 ....میبینی که...یه زمانی بودند ولی وقتی داشتم می اومدم باال یه خانم سر به هوا محکم خورد به من و -

 !یه خانم؟-

در حالی که میوه ها را داخل سبدي می ریخت فت فریدون

آره دختر خیلی خوشگلی بود و موذیانه خندید-

بوده دوستمحتما ایدا -

به او نگاه کرد و چیزي نگفت او نیز لبخند زنان گفت فریدون

اگر بخواي با هم اشناتون می کنم-

چشم غره اي به او رفت و فروزان تسلیم شد فریدون نیز خندید و گفت فریدون

حاضر باشید که باید بریم پدر دعوت کرده بري اونجا-

با شوخی پرسید فروزان

دعوت کرده عمو خودش-

فري عصبانی می شم ها برو حاضر شو دیگه دختر-

با خنده رفت تا خودش و سوزان را اماده کند فریدون می خواست در طول این سه روز تعطیلی فروزان به منزل انها  او

اکند1برود تا تنها نماند دلش می خواست جمع خانوادگی شان را مثل دوران گذشته بر

و شدند به گرمی از ان ها استقبال شد فرزانه وفرهاد هم بودند بعد از احوالپرسی گرمی در سالن وارد خانه عم وقتی

پذیرایی نشستند

مدام دوست داشت کنار خواهرش باشد و از او مراقبت کند فرهاد فقط سر به سر دیگران می گذاشت تا حدي  فروزان

که صداي همه را در می اورد فریدون با خنده گفت

قتی فهمیده قراره بابا بشه دیوونه شده فکر کنم وقتی بچه به دنیا بیاد تو تیمارستان بریم مالقاتشاز و-

برادرجان من هر جا برم بی تو نمی رم اخه بی تو می میرم خنده و شوخی بر محیط حاکم بود و همگی می خندیدند -
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می کرد موقع صرف شام به کمک هم سفره را  سوزان مدام در آغوش عمو بود و او نیز مثل یک پدر به دخترك محبت

از این همه شادي بسیار خرسند بودند مخصوصا  موچیدند و صمیمانه کناره م بر سر یک سفره نشستند عمو و زن ع

زن عمو از وقتی دیده بود فریدون دوباره همان پسر شاد و سرحال سالهاي قبل شده خوشحال بود هنوز هم درباره 

شد اما فریدون هر بار از این امر سرباز می زد و می گفت خیال زن گرفتن ندارد فروزان درباره ازدواج او صحبت می 

و ایدا با هم جوکی درست کرده بود و ان را براي فرناز و فرزانه تعریف می کرد مدام با یاداورري آن  فریدونبرخورد 

می خندیدند و سر به سر فریدون می گذاشتند

ه تصمیم گرفتند براي گردش بیرون بروند فرهاد مایل بود بهرام نیز با ان ها بیاید با این تصمیم بعد جوانان خانواد روز

به محل زندگی بهرام رفتند و او را نیز با خود همراه کردند براي صرف ناهار به رستورانی رفتند و پشت میز بزرگی 

فروزان می دوخت و با شینت می خندید در  فریدون نگاهش را به ندنشستند ان ها دوباره سر به سرفریدون گذاشت

این میان مساله اي که موجب ازردگی بهرام شده بود فرناز بود بهرام می دید که چگونه نگاه گرم و مهربان دختر به او 

دوخته شده است لحن گرم و صمیمی او را می شنید اما از ان می گریخت در گذشته به این دختر عالقه مند شده بود 

به دالیلی از ابراز ان خودداري کرده بود و سعی می کرد این عالقه را خفه کند در وجود فرناز چشمه جوشان اما بنا 

او بود که او را بهدنیاي خیال می  يصدا دنیو شن دیخروش یبهرام م ییایعشق بود که هر لحظه با دیدن نگاه در

ین نگاه هاي بی قرار بود همان شب در حین صحبتی کرد و فروزان شاهد ا یکشاند مثل گذشته با عالقه به او نگاه م

که فروزان با فرناز داشت متوجه شد که او به بهرام عالقه دارد به او گفت کمکش می کند و هرگز تنهایش نمی گذارد

طی این چند روز تعطیلی حسابی کالفه شده بود از ندیدن فروزان دلش می گرفت و با دیدن او چنان هیجان  ارمغان

می شد که قادر به کنترل احساساتش نبود حس می کرد کم کم به جاي یک عالقه ساده عشق است که در دلش زده 

ساده و بی ریاي او را دوست داشت او در  نگاهخانه می کند چقدر از سادگی و معصومیت فروزان لذت می برد چقدر 

به خاطر همین به او عالقه مند شده بود روز عین زیبایی وقار و نجابت کوهی از غرور و سادگی را در او می دید و 

شنبه وقتی مثل همیشه او را پشت میز کارش دید نفس راحتی کشید و از دیدارش لبخندي بر لب اورد فروزان نگاه و 

را مشاهده می کرد اما نمی خواست باور کند که ارمغان دوست دارد نمی خواست پسر جوان به خاطر او  ئیسللبخند ر

ه کند سعی می کرد کمتر در مقابل رئیسش ظاهر شود اما امکان نداشتخودش را تبا
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ازپایان ساعت کاري وقتی به منزلش رسید فریدون را دید او در حال صحبت با ایدا بود با تعجب جلو رفت و گفت بعد

سالم بچه ها-

به ایدا نگاه کرد به ارامی جواب داد دو به او نگاه کردند فریدون با عصبانیت جواب داد فروزان که تعجب کرده بود ان

من اومه بودم که سري به تو بزنم اما فریدون به میان حرف او پرید و گفت-

من هم اومدم به تو سر بزنم-

ممنون ازلطف شماها چرا این قدر عصبانی هستید-

این خانم سر به هوا و نگاهی به ایدا انداخت و با طعنه هر چه بیشترگفت-

ین خانم سر به هوا انگار هیچ کاري بلد نیست ببین چه کار کردها-

به ماشین او نگاه کرد پشت ماشین فریدون خالی نبود ماشین ایدا به ماشین او چسبیده بود گویی انها را به  فروزان

چسب به هم چسبانده بودند

گفت آیدا

ن ماشین عقب اومد و خورد به ماشین من اون وقت فروزان جون به خدا دست من نبود تا ماشین رو نگه داشتم ای-

این اقاي سر به هواي ناشی انداخته گردن من

 !من سر به هوام من سر به هوام؟-

 ...بله شما اقاي بی نزاکت واقعا که-

 !واقعا که چی خانم خانما فکر کردي کی هستی هان؟-

کی هستم می دونم که احتیاجی ه وکیل وصی ندارم هر

اما بهتره بري براي خودت یه وکیل بگیري تا مراقبت باشه زمین نخوري-

بهتره شما هم مراقب باشین و وقتی عقب می یایین چشماتون رو باز کنین اقاي سر به هوا-

شما خانم خیلی دست و پا چلفتی هستید با این که مقصرهستی زبون درازي هم می کنی-

نید اقا من از روي ادب حرفی نمی زنم و اگر نهبهتره احترام خودتونو حفظ ک-

اگه راست می گی خب جوابم رو بده چرا ادب رو بهانه می کنی. ا -
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شما خیلی بی نزاکت هستید-

 .با تعجب به مشاجره بین ان دو گوش می داد و کالفه شده بود فروزان

نیز تعجب کرده بود ناگهان فروزان با صداي بلند گفت سوزان

بس کنید بس کنید چه خبرتونه؟-

دو به فروزان نگاه کردند او گفت آن

چه خبرتونه یکمی آرومتر-

گفت آیدا

این اقا خیلی بی نزاکت اند ببین چطوري به من توهین می کنه ایرادي نداره من قبول می کنم که مقصرت البته با -

 .بپردازم این که می دونم مقصر نیستم بگین خسارت شما چقدر می شه

 !می خواین با این طور صحبت کردن خودتونو تبرئه کنید؟-

فریدون بس کن این چه طرز حرف زدنه-

آخه فروزان این خانم مقصره و می خواد تقصیر و گردن من بندازه-

آقاي محترم گفتم که من تقصیر کارم حاال لطفا تمومش کنید-

زي نگفت ایدا سرش را چندین بار تکان داد و بعد گفتبا طعنه به او نگاه کرد و چی فریدون

فکر کنم امروز نباید می اومدم تو رو ببینم فروزان جون-

این چه حرفیه ایدا جون-

پشت فرمان اتومبیلش نشست و کمی عقب تر پارك کرد وقتی پیاده شد با تعجب دید که اتومبیلفریدون به  ایدا

د به ماشین اوطرف عقب حرکت کرد و دوباره خور

این ماشین که خالصه-

به او نگاه کرد و گفت فریدون

نه-

فرمان نشست و ان را به جلو راند بله ماشین خالص بود همان طور که در ماشین نشسته بود زیر چشمی به ایدا  پشت
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اما ایدا دخترینبود که  این همه توهین نثارش کرده بود در حالی که می دانست مقصر خودش بوده نه او. نگاه می کرد 

در حالی که سرش را به زیر انداخته بود پیاده شد و  دونبه خاطر چنین چیزهایی موجب ناراحتی دیگران شود فری

مقابل ایدا ایستاد و با شرمندگی گفت

واقعا متاسفم خانم-

بعد اگر چنین اتفاي براتون پیش  مهم نیست خودتونو ناراحت نکنید اتفاقی یه که افتاده اما یادتون باشه که دفهعه-

آمد عجله نکنید و زود قضاوت نکنین

فروزان با خنده گفت-

من که از سر وته ماجرا سر در نیاوردم اما خدا رو شکر که قضیه تموم شد-

گفت فریدون

خانم خودم ماشین شما را می برم تعمیرگاه و درست می کنم-

این کار رو می کنمنه نه اصال احتیاجی نیست خودم -

نه من مقصرم خب خودم باید خسارت تعمیر ماشین شما رو بدم-

آقاي عزیز همین که متوجه اشتباه خودتون شدید کافیه بیش از این الزم نیست کاري انجام بدین-

اما خانم شما با این کار منو شرمنده می کنید-

این چه حرفیه آقا. دشمنتون شرمنده باشه-

 :گفت انفروز

چرا این قدر تعارف می کنید؟. اي بابا شما دو نفر که کالفه ام کردین-

 :با خنده گفت آیدا

ببخش فروزان جون تو رو هم معطل کردم-

 :در جواب او گفت فروزان

عزیزم حاال بیاین بریم باال نه

گر نشسته بود و زیر چشمی نگاه می کرد به خانه فروزان رفتند ایدا با سوزي بازي می کرد فریدون نیز طرف دی همه
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با این که مقصر بودم و این ! عجب دختر زیباییه چقدر راحت از مسئله گذشت اما من چقدر خرم((با خود می گفت

هم از شنیدن صداي قلبش داشت دیوانه می شد  ایدا. همه به او ن توهین کردم چقدر متواضعه به روي من نیاورد

وقتی دید فریدون را ... ها فریدون را دیده بود دلش را برده بود و حاال امروز با ان اتفاق و  همان روزي هم که در پله

 میعصبانی کرده خواست زودتر به دعوا خاتمه دهد حاال فریدون رو به روي او قرار داشت و حضورش ایدا را دیوانه 

ن از خود بی اختیار نشده بود احساس می کرد تا به حال دچار چنین حالتی نشده بود هرگز در مقابل کسی این چنی

کرد فریدون را با تمام وجود دوست دارد فروزان با چاي و میوه از ان دو پذیرایی کرد و لبخند زنان نشست وقتی دید 

 :اند به خند ه افتاد گفت تهکه ان دو سکوت کرده اند و سرشان را به زیر انداخ

تتوننه به اون بلبل زبونیتون نه به این سکو-

به ارامی گفت فریدون

من که خیلی از روي ایدا خانم شرمنده ام-

با شنیدن نامش از زبان فریدون گونه هایش گر گرفت گویی تمام وجودش می لرزید فروزان گفت آیدا

ی راستی ایدا جون ا ایدا چرا این قدر خجالت می کشی؟ سر تو بلند کن فریدون خودمونی یه اون طوري که فکر م-

کنی بد اخالق نیست

با لبخندي بر لب گفت آیدا

من چنین فکري در مورد ایشون نمی کنم.... نه نه یعنی -

فکر می کرد که فریدون برادر فروزان است چرا که اسم هایشان نیز به هم شبیه بود در همان لحظه فروزان گفت او

زنه البته باید بگم هر روزفریدون پسر عموي منه گاهی اوقات می یاد به من سر می -

خندید ایدا گفت و

فکر کردم برادرتونه-

مگه ما شبیه همیم چرا

نه از روي شباهت اسماتون-

آهان می دونی باباي من و عموم که باباي فریدونه اسم بچه هایشون رو مثل هم گذاشتند اول اسم همه ما با حرف ف -
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شروع می شه

چقدر جالب-

گفت فریدون

خب دیگه من باید برم-

کجا فریدون شام بمون ایدا جونم هستند-

گفت آیدا

نه من هم باید برم-

فریدون گفت و

نه من می رم شما با هم تنها باشید بهتره ایدا خانم شما هم لطف کنید سوئیچ ماشینو به من بدین تا ببرم و مثل روز -

اولش کنم

خان گفتم که الزم نیست فریدون

من این طوري همیشه احساس شرمندگی می کنم اما

 ....آخه ولی

اصرار کرد و او نیز از روي ناچاري پذیرفت با دست هاي لرزانش سوئیچ را به او داد فریدون رو به فروزان کرد  فریدون

و گفت

- امشب ماشینم می مونه همین جا جلوي خونه عیبی که نداره؟-

نه نگران نباش-

اجازه تون ایدا خانم من بازم از شما عذر خواهی می کنم خب با-

خواهش می کنم من هم معذرت می خوام-

لبخندي زد و این ایدا را هیجان زده تر کرد گویی داشت خفه می شد اما خودش را کنترل کرد فریدون پس  فریدون

از خدا حافظی رفت ایدا نفسی کشید و نشست

ی ندازه گردن توچه رویی داره مقصر اونه م-
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 ....مهم نیست واي-

ن با تعجب پرسید فروزا

تو چته حالت خوب نیست چقدر سرخ شدي؟-

اضطراب گفت با

واي فروزان داشتم خفه می شدم-

چرا؟-

به خاطر فریدون مثل این که چهارشنبه هم که اومدي خونه من تو راه پله ها با هم برخورد کردین-

چقدر شرمنده شدم آخ نمی دونی-

اون قدر سر اون موضوع سر به سر فریدون گذاشتیم که خدا می دونه-

 :مقابل تعجب ایدا ادامه داد در

وقتی موضوع برخوردتون روبراي خواهرم و دختر عموم تعریف کردم اون دو تا مدام به فریدون تیکه می انداختند و -

مسخره اش می کردند می گفتند عاشق شدي

با خنده تعریف می کرد و ایدا از سر شوق و اشتیاق می خندید زانفرو

خب فریدون چی می گفت-

هیچی اون قدر گفتیم تا عصبانی شد-

سرش را به زیر انداخت نمی دانست که سخنان فروزان چگونه باعث سرخی گونه هایش شده است فروزان  آیدا

ش تجسم کرد که چقدر فریدون و ایدا به هم می ایند ارزو داشت سرخی گونه هاي ایدا را دید و خوشحال شد با خود

اما نمی خواست او زندگیش را به خاطر  ردفریدون زودتر ازدواج کند خوب می دانست که پسرعمویش او را دوست دا

 فروزان تباه کند از فرناز شنیده بود که زن عمو چقدر براي فریدون عصه می خورد تصمیم داشت با فریدون صحبت

کند اما وقت نکرده بود حاال با وجود ایدا کارش راحت شده بود عروس که بود فقط مانده بود راضی کردن داماد

نپذیرفت که براي شام در منزل فروزان بماند در عوض به او گفت روزي کنارش خواهد ماند و به قصه زندگی اش  آیدا

کرد و  یوقتی ماشین رسید از فروزان و سوزان خداحافظگوش خواهد داد با اژانس تماس گرفت و ماشین خواستند و 
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.رفت

وقتی نگاهش به ساعت . وقتی از خواب برخاست با کمال تعجب دید که ساعت زنگ نزده و او خواب مانده است صبح

افتاد با وحشت برخاست اگر می خواست سوزان را بیدار کند و اماده کند و بعد به مهد برساند خیلی طول می کشید 

به شرکت برساند سریع لباس هایش را پوشید مو  سریعمیم گرفت سوزان را به خانه بهرام ببرد تا بتواند خود را تص

هایش را نتوانست جمع کند و فقط به حالت دم اسبی پشت سرش بست بلندي موهایش حداقل از پشت تا کشاله 

ا در زد بهرام کم و بیش بیدار بود با شنیدن هاي رانش می رسید سوزان را در آغوش گرفت و به طبقه باال رفت با پ

:صداي وحشتناك در خانه ان ا باز کرد فروزان شرمسار از این که او را بیدار کرده است گفت

سالم بهرام خان ببخشید این موقع مزاحم شدم راستش دیرم شده ساعت زنگ نزده و خواب موندم اگه می شه -

.امروز سوزان رو پیش شما بذارم و برم

:که به لکنت زبان افتاده بود گفت بهرام

خواهش می کنم-

را از آغوش فروزان گرفت و به خاطر سر و صوغ نامرتبش عذرخواهی نمود وقتی فروزان خداحافظی کرد و  سوزان

:خواست برود بهرام با دیدن موهاي او چنان اهی کشید که فروزان پرسید

چیزي شده؟-

ن راحت باشهشما برین خیالتو. آه نه نه -

.رفت بهرام چنان از دیدن او گرم شده بود که حد نداشت تا حاال ندیده بود فروزان موهایش را باز بگذارد فروزان

وارد شرکت شد دوان دوان از پله ها باال رفت و به طبقه مورد نظرش رسید وارد اتاقش شد در یک ان سنجاق  وقتی

ها و پشت ریخت ارمغان که در حالت وضیح داد یک پرونده به سونا  سرش باز شد و موج زیباي گیسوانش روي شانه

ریخته و چهره اش را چون عکس هاي مینیاتوري  شبود نگهان چشمش به فروزان افتاد که موهایش پریشان در اطراف

معان اکنون توبیخ خواهم شد به خاطر همین تند و پشت سر هم عذر حواهی کرد نگاه ار. فروزان با خود گفت. کرده 

به او خیره شده بود در وجود مرد جوان غوغایی به پا شده بود که حد نداشت همیشه ارزوي داشت موهاي او را باز 

....کنونببیند و ا
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نیز مشتاقانه به او چشم دوخته بود بعد از لحظاتی ارمغان که قادر نبود حرفی بزند به اتاقش رفت سونا

اي کشید و پشت میزش نشست سونا نیز مدام از زیبایی موهاي او تعریف می از رفتن ارمعان فروزان نفس اسوده  بعد

کرد و فروزان تنها لبخندي زد و تشکر کرد و سعی کرد با سنجاق موهایش را پشت سرش جمع کند

:لبخند زنان گفت سونا

خوش به حالت با این خوشگلی دل همه رو می بري-

لی باعث بدبختیم شدنه سونا جون چه فایده اي داره همین خوشگ-

تعجب سونا را دید لبخندي زد و گفت وقتی

.به خاطر این قشنگی نمی توانم راحت تو اجتماع رفت و امد کنم-

لبخندي زد و گفت سونا

به خاطر همین خوبی و متانت توست که همه مجذوبت می شوند مثال همین رئیس خودمون نگاهش به تو سرشار از -

تحسین و احرتامه

:لبخندي زد و به کارش ادامه داد پایان ساعت کاري که داشت می رفت ارمغان از اتاقش خارج شد و پرسید زانفرو

تشریف می برید؟-

بله قربان شما با بنده کاري ندارید؟-

با دلخوري گفت او

چقدر به من می گی قربان-

ببخشید پس باید چی بگم؟-

قربان خوشم نمی یادچه می دونم علی ارمغن ولی از رئیس و -

لبخندي زد و گفت فروزان

از این به بعد می گم اقاي ارمغان-

:نیز لبخندي زد بعد کفت او

راستی خانم مشفق می خواستم بگم که امروز خیلی خوشگل تر شده بودید-
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را فرا گرفته  سختی توانست این جمله را بیان کند فروزان سر به زیر انداخت و تشکر کرد علی که هیجان وجودش به

:بود پرسید

می تونم شما رو برسونم؟-

او سرشار از خواهش بود اما فروزان نمی توانست بپذیرد نگاه

از لطفتون ممنونم نمی تونم قبول کنم-

سریع از ان جا رفت و

کنه؟ چرا برجایش میخکوب شد آخه چرا ؟ چرا اجازه نداد برسونمش چرا از من فرار م کنه؟ چرا قلبمو می ش ارمغان

داره دیوونه ام می کنه؟ چرا؟؟؟؟؟ افسرده حال از شرکت خارج شد و خود را به خانه رساند

ابتدا به در خانه بهرام رفت دلش براي سوزان بی تاب شده بود وقتی از شرکت بیرون امد سریع خودش را به  فروزان

خانه رساند

ایی مقابل دیدگانش نمایان شدبا خوشحالی در خانه را باز کرد باز ان چهره روی بهرام

سالم بهرام خان اومدم دنبال سوزان از این که امروز مزاحمتون شدیم معذرت می خوام-

:با صدایی لرزان جواب داد او

اختیار دارید چه مزاحمتی؟-

ش او لبخند زنان سراغ سوزي را گرفت و در همان لحظه دخترك جلو آمد و با دیدن مادر خود ررا در آغو فروزان

انداخت

سالم مامانی کجا رفته بودي؟-

رفتم سرکا بهت خوش گذشت عمو رو که اذیت نکردي-

نه نکردم دختر خوبی بودم-

:او را بوسید بعد به بهرام که مشتاقانه نگاهش می کرد نگاه کرد و گفت فروزان

خب بازم متشکرم-

ا دو دل بود وقتی فروزان قصد رفتن کرد او را صدا زد می خواست درباره خواسته اش با فروزان صحبت کند ام بهرام
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فروزان ایستاد

ببخشید راستش می خواستم اگه بشه با شما راجع به مسئئله اي صحبت کنم-

چه مسئله اي؟-

....وقتی صحبت کردیم خودتون خواهید فهمید اما حاال-

باشه دارم گوش می دم-

از باشه راستشو بخواي موقع صحبت کردن می خوام راحت نفس بکشماین جا نه مثال بریم جایی که هوایش ب-

واقعا تعجب کرده بد و می ترسید فکر کرد نکند موضوع بدي باشد که بهرام را این چنین ناراحت کرده  فروزان

بنابراین پذیرفت و به او گفت در کوچه منتظرش است و رفت

بود نمی دانست باید از کجا شروع کند خیلی هول شده بود ا لحظاتی بهرام پایین امد درونش پر از التهاب بعد

به پارك نزدیک خانه شان رسید هیچ کدام حرفی نمی زدند برف زمین پارك را پر کرده بود سوزان با دیدن برف  تا

خوشحالی دوید و شروع به بازي کردن با بچه هاي دیگر کرد فروزان روي صندلی نشست و گفت

احت باشید تورو خدا حرفتون رو بزنید من این طوري عصبی می شمبهرام خان ر.... خب -

سعی می کنم بگم اما راستش روم نمی شه-

با خود گفت شاید بهرام می خواهد درباره فرناز با او صحبت کند با خوشحالیگ فت فروزان

هر چی هست بگین گوش می کنم و اصال هم خجالت نکشید 0

بعد از لحظاتی گفتسرش را ب هزیر انداخت و  بهرام

من هم تصمیم دارمدرباره موضوعی که می خوام ... راستش قراره پدر و مادرم براي تعطیالت نوروزي بیان به تهران-

اول می خواستم با فرهاد صحبت کنم اما ارش خجالت کشیدم گفتم حتما ... به شما بگم با اونا هم حرف بزنم راستش

...ناراحت می شه خب توعالم رفاقت

واقعا مطمئن شد که بهرام می خواهد درباره فرناز صحبت کند بهرام ادامه داد فروزان

تصمیم گرفتم یعنی فکر کردم با خود شما صحبت کنم بهتر باشه-

خوشحالی گفت با
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فکر خوبی کردین از این که منو به عنوان خواهر خودتون قبول کردین و خواستین اول با من این موضوع رو در میان -

بگذارید خوشحالم می خفهمم که چی می گین من خودم از فرهات هم بهترم همه کارها رو جور می کنم راستش فرناز 

می شید حتما از چند سال پیش فرناز رو براي  خوشبختیهم خیلی به شما عالقه منده به نظر من شما دو نفر زوج 

شحالتر می شه از این که بفهمه مرد دلخواهش هم خودت در نظر گرفته اي درسته؟ خیلی خوشحالم و حتما فرناز خو

به انون عالقه منده من و فرناز مثل دو خواهر راز دار همدیگه ایم به من گفته که شما رو دوست داره و فقط از این 

بود که شما بهش عالقه اي نداشته باشید اما حاال به فهمیدن این موضوع خیلی خوشحال شدم تازه فرهاد اگه  گرانن

!.....نه که شما خواهرشو دوست دارین خیلی خوشحال می شه اون از خداشه که دوست عزیزش دامادشون بشهبدو

فروزان هم چنان به صحبت کردن ادامه می داد و بهرام بیچاره نیز هاج و واج به او چشم دوخته بودخدایا او از عشق -

ش نسبت به فروزان بگویدفرنازز صحبت می کرد و حاال بهرام می خواست راجع به عالقه ا

همه چیز به هم ریخته بود فروزان پیش خودش می برید و می دوخت و به بهرام که مدام سعی داشت حرفی بزند -

توجهی نمی کرد بهرام در دل اندیشید که راجع به فرناز درست فهمیده پس او دوستش دارد ولی مطمئن نبود و حاال 

سال هاي گذشته به او عالقه داشت اما به خاطر  رش به حال فرناز می سوخت دفروزان همه چیز را لو داده بود دل

رفاقتش با فرهاد روي عالقه اش سرپوش گذاشته بود و کم کم داشت موضوع را فراموش می کرد اما حاال چه کار باید 

می کرد او فروزان را دوست می داشت و نمی توانست او رافراموش کند اما فرناز چه می شدو؟؟؟

:در پایان جمله فروزان را شنید که می گفت-

- به نظر من شما زوج خوشبختی می شین مطمئنم-

:به بهرام نگاه کرد و پرسید-

- می خواستین همین رو بگین نه؟-

- .نگران نباشید خودم با عموم صحبت می کنم اونا خیلی شما رو دوست دارند-

خواست بگوید و حاال چه شده بود اوضاع به هم ریخته اي بود از این وضع بهرام بلند شد عصبی شده بود او چه می 

راضی نبود فروزان نیز از رفتار او تعجب کرد یعنی چه؟

ببین فروزان خانم من که نمی خواستم نمی خواستم راجع به این موضوع با شما صحبت کنم-
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:با اضطراب بلند شد فروزان

...پس.... نمی خواستید؟ پس -

!!!نیز هول کرده بود این همه صحبت کرده بود از عشق فرناز گفته بود اما حاال هیچی هیچی؟او

من می خواستم می خواستم راجع به خودم حرف بزنم از خودم صحبت کنم-

از خودتون؟ یعنی شما فرناز رو نمی خواین دوستش ندارین؟-

من که به ایشون فکر نمی کردم-

بود او سرش را به زیر انداخت و به ارامی گفتهاج و واج مانده  فروزان

می خواستم با خود شما صحبت کنم-

با عصبانیت گفت فروزان

بهرام خان منظورتون چیه چرا واضح تر صحبت نمی کنید؟-

خواهش می کنم اروم باشید خواهش می کنم-

دوباره روي صندلی نشست بعد از لحظه اي سکوت بهرام گفت فروزان

به شما عالقه مندم می خواستم درباره این موضوع با شما صحبت کنم... من....من -

ن با ناراحتی به او نگاه کرد بهرام گفت فروزا

خودتون اجازه ندادین حرفمو بزنم خودتون مدام صحبت کردین و اجازه ندادین واقعیت رو بیان کنم فروزان خانم -

بند بند وجودم شما رو می خواد...که تمام وجودم اخه به کی بگم من شما رو دوست دارم به کی بگم

با صدایی که خشم و ناراحتی در ان هویدا بود گفت فروزان

.تو از من چی می دونی هیچی-

من فقط می دونم شما یه بار از دواج کردین و همسرتون ترکتون کرده به خاطر بیماریش-

ن با تعجب به او نگاه کرد و پرسید فروزا

راجیف رو به هم بافته و تحویلتون دادهکی این ا-

- فرهاد...خب-
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ها تو هم باور کردي واقعا که چقدر ساده اي...فرهاد-

از لحظاتی بلند شد و با عصبانیت گفت بعد

از خود من نمی دونی تو حتی نمی دونی من کی ام نمی دونی چطور زندگی می کنم تو تا ... تو هیچی از زندگی من-

پرسیدي که چرا من تنها زندگی می کنم چرا با وجود یک دختر بچه این طوري تنها و غریب زندگی می  حاال از خودت

کنم؟ اره؟ از خودت پرسیدي یا نه؟

در سکوت و با چشمانی پر از اشک فقط به او نگاه م کرد فروزان گویی زخم دلش سرباز کرده بود داشت از  بهرام

ن ساله اش از بدبختی هایشزندگیش می گفت از اندوهش از غم چندی

تو هیچی از من نمی دونمی و عاشقم شدي؟ به من عالقه مند شدي؟ بهرام اونی که تو وجودت مدام می خروشه -

فقط یه احساسه احساسی که باعث شده تو به سوي جاده اي قدم برداري که ! عشق نیست می فهمی؟ عشق نیست

تو فکر می کنی نیستم اون کسی که  کهمن اون کسی . م فراموشم کناخر و عاقبتی نداره از این عشق حذر کن بهرا

تو می خواي نیستم من یه دختر بدبخت و بیچاره ام که روزگار وحشی هر لحظه کارد تیز و برانشو با بی رحمی تو 

رو قلبم فرو می کنه نابودم می کنه من زن بدبختی ام که واسه خاطر همین همین که تو بهش می گی عشق زندگیم 

....تباه هرامباختم زندگیم تباه شد ب

هق گریه در گلویش حبس شد ارام اشک می ریخت دلش می خواست فریاد بزند خدا اما صدا در گلویش خفه  هق

شده بود

نیز به ارامی اشک می ریخت نگاهش را به کسی دوخته بود که فکر می کرد تمام غم هاي دنیا را فراموش کرده  بهرام

گی می کند اما حاال فهمیده بود که چندان درست فکر نمی کرده بهرام در مقابل خود دختري را می و با خوشی زند

می کرد اه می کشید و ناله می کرد اشک می ریزد  کوهدید که حال خیلی بدي داشت دختري که از بی رحمی زمانه ش

و غصه می خورد

شانه هاي او را گرفت و گفت بهرام

م ناراحتت کنم باشه باشه قول می دم که دیگه درباره این موضوع با کسی حرف نزنم قول فروزان من نمی خواست-

می دم فراموش کنم قول می دم پرنده قشنگ عشق رو با دست هاي خودم خفه اش کنم قول می دم فراموش کنم که 
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حاال خوب شد ؟  حرفی به میون نیارم قهعشقی هم وجود داشته باشه قول می دم دیگه از عشق دوست داشتم عال

...آره؟ خوب شد؟ پس دیگه این طور گریه نکن تو رو به خدا گریه نکن گریه نکن نمی خوام ازارت بدم نمی خوام

نیز زار می زد فروزان به او نگاه کرد اخ که دیدن چشمان ابی و اشک بار او چه شباهتی به چشمان یارش در زمان  او

را به اتش می کشید جدایی داشت اخ که دیدن این نگاه وجودش

به بهرام کرد و گفت پشت

بس کن بهرام اشکاتو پاك کن لطفا گریه نکن هیچ وقت دوست نداشتم گریه یه مردو ببینم هیچ وقت وقتی پدرم به -

خاطر ناخلفیم گریه کرد تا مغز استخوان هام سوختم وقتی که فریدون رو از خودم روندم و اشکهاشو شماره کردم 

داشتم دیدم نابود شدم گیشدم وقتی اشک هاي عزیزترین کسی رو که تو زندمثل دریا اب 

:و به بهرام نگاه کرد برگشت

بهرام منو ببخش که ناراحتت کردم نمی خواستم احساساتتو جریحه دار کنم نمی خواستم-

:با ناراحتی لبخندي زد و گفت بهرام

...د رفتم شاید نباید زود عاشق می شدم شاید منمهم نیست فروزان خودتو ناراحت نکن شاید من خیلی تن-

بهرام دوست داشتم و عشق فقط تو من خالصه نمی شه اگر به اطرافت نگاه بکنی می بینی که افراد دیگري هم -

هستند که تو می تونی دوستشون داشته باشی

فرناز رو میگی؟-

ب وا نکرده و درباره عالقه اش به تو حرفی نزدهبهرام او ن دوستت داره سال هاست دوستت داره اما هیچ وقت ل-

سال ها پ یش منم به اون عالقه داشتم اما همیشه از ترس این که تو عالم رفاقتم با فرهاد خدشه اي وارد بشه -

هرگز در این باره حرفی نزدم من هم دوستش داشتم اما به خاطر همین موضوع کم کم عالقه اي که می رفت تا تو دلم 

کال فرهاد رو گم کردم فرنازم فراموش کردم ونه با بی رحمی خفه کردم بعدشم به شهرستان رفتم ریشه ک

تو می تونی باز هم دوستش داشته باشی بهرام تو می تونی باز هم به اون عالقه مند بشی-

اما نمی تونم تیشه به ریشه درخت عشقی بزنم که تو دلم تازه می خواد بار بیاد-

درخت درخت عشقی که فکر می کنی نیست تو باید عاشق کسی باشی که دوستت داره عاشق اون باش بهرام اون -
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بهرام دوستش داشته باش

:با صدایی توام با ناراحتی گفت بهرام

تو رو چه کار کنم؟-

تکیه کنم بهرام منو خواهر خودت بدون همیشه تو زندگیم دلم خواسته یه برادر داتشه باشم برادري که بتونم بهش -

تو برادرم باش

به چشمان زیباي او نگاه کرد و لبخندي زد بهرام

تا عید فرصت داري درباره فرناز فکر کنی وقتی هم پدر و مادرت اومدند اگه دیدي موافقی به اونا بگو و گرنه -

فراموش کن

بلند شد و اهی کشید نگاهش به سوزان افتاد بهرام

بودم سوزانو دختر خودم می دونستم دلم می خواست یه روزي منو بابا صدا کنه پیش خودم دنیاي زیبایی ساخته -

دلم می خواست

بعض مانع ادامه صحبتش شد فروزان با ناراحتی گفت-

- شاید یه روزي باباي واقعیش برگرده شاید-

یعنی می شه من تو روو خوشحال ببینم-

فروزان با لبخندي گفت-

- اگه خدا بخواد-

چشم به اسمان دوخت دلش براي گریه کردن تنگ شده بود با عشق فروزان را فراموش می کرد و او را خواهرانه بهرام

دوست می داشت

موافقی بریم برف بازي دلم می خواد با برادرم کمی بازي کنم-

لبخند زنان به او نگاه کرد سرش را تکان داد و بعد هر دو به سوي سوزان رفتند بهرام

بیشتر تا فرا رسیدن عید باقی نمانده بود تا یک هفته دیگر زمستان باید باروبنه اش را جمع می کرد از این  یک هفته)

تهرانی که پر از خاطره هاست سفر می کرد می رفت تا سال دیگر دوباره باز گردد و با امدنش دل  –تهران –شهر 
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.خیلی از دوستدارانش را شاد کند

امسال براي ان ها خیلی شیرین تور خاطره انگیز تر . انی بود خانه عمو که خیلی شلوغ بودروزها روزهاي خانه تک این

از سالهاي قبل بود فروزان دوباره به جمع خانواده برگشته بود فریدون دوباره همان جوان شاد و سرحال سال هاي 

زن عمو تنها یک ارزو برایش مانده زندگی شان بودند و  یرینیقبل شده بود فرهاد و فرزنانه منتظر به دنیا آمدن ش

عروسی پسر بزرگش فریدون با آمدن بهار سوزان پنج ساله می شد و شش سال نیز از زمان مرگ پدر و مادر :بود

....فروزان می گذشت پنج سال از زمان جدایی فروزان و

ج تعمیر را خودش پرداخت کرد اتومبیل ایدا را درست کرده تحویلش داده بود علیرغم اصرار ایدا تمام مخار فریدون

ایدا احساس می کرد روز به روز بر عشقش نسبت به فریدون افزوده می شود جذابیت فریدون دیوانه اش می کرد 

فریدون نیز او را می دید احساس می کرد اما مانده بود که چرا . نگاهش را که برخود می دید و در رویا غرق می شد

ن بگیرد؟باید فکر این دختر در ذهنش جا

...خوشگل بود باوقار و متین بود از هر نظر خوب بود و فریدون درك می کرد اما آیدا

روز تا عید باقی مانده بود فردا اخرین روزي بود که فروزان به سرکار می رفت عمو خواسته بود این چند روز اخر  دو

سال را فروزان نزد انها بماند و او نیز پذیرفته بود

ان دور هم نشسته بودند و با هم صحبت می کردند زن عمو از گذر عمر و روزهاي پیري حرف می زد عمو و دختر زن

:در میان صحبت اهی کشید و گفت

کاش بتونم بچه هاي فریدونم ببنم کاش ازدواج می کرد-

با حسرت چشم به فروزان دوخت با نا امیدي گفت و

کاش قبولش می کردي-

:رد زن عمو ادامه دادمتعجب به او نگاه ک فروزان

خوب می دونی که فریدون فقط تو رو می خواد فروزان سرش را به زیر انداخت زن عمو گفت-

- عزیزم هنوز هم براي ازدواج دیر نشده-

نگاه اشکبارش را به زن عمو دوخته بود فروزان
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ب و پاکدامننه زن عمو دیر شده خیلی دیر فریدون مستحق داشتن یه عمسر خوبه یک دختر نجی-

مگه تو چته؟تو هم خوبی به نظر من هنوزن همون فروزانی-

 ...من.. زن عمو من دیگه فروزان گذشته نیستم همه می دونن که من -

عمو دست او را در دستش فشرد زن

تنهات آروم باش عزیزم نمی خواستم ناراحتتت کنم من به مادرت قول داده بودم که بعد از مرگش برات مادر باشم -

اما ... نذارم ولی پنج سال این کار دیر شد راستش اون روزها خیلی از دستت ناراحت بودم چون فکر می کردم فریدونو

.حاال همه چیز رو فراموش کردم

به ارامی گفت فرزانه

تو رو خدا اروم باشین این طوري عذاب می کشید-

زار زار گریه می کرد فروزان

فکر می کنید راحت بود؟... همه...منو نبخشیده مردهمه تنهام گذاشتند پدرم -

تو جوونی باید زندگی کنی تو در اوج زیبایی هستی یه دختر داري باید به فکر اینده اش باشی-

کدوم اینده زن عمو اینده اي که براي من وجود نداره-

یه بار اشتباه کنه حاال گذشته رو اگر با فریدون ازدواج کنی گره از خیلی مشکالت گشوده می شه هر کسی ممکنه -

جبران کن با فریدون ازدواج کن این ارزوي همه ماست

بس کنید من نمی تونم زن عمو ارزو داري پسرت ازدواج کنه؟ باشه خودم راضیش می کنم-

عمو در حالی که گره می کرد به اتاقی دیگر رفت فروزان نیز با ناراحتی سرش را به زیر انداخت زن

 .مثل روزهاي مدرسه. روز اخریه که همدیگرو می بینیم امروز-

به سونا نگاه کرد و گفت فروزان

آره و آخرین ناهاري که تو این سال با هم می خوریم-

:گفت ثریا

اگر ناراحتی هر روز یه جا قرار بذاریم تو خیابون سفره پهن کنیم غذا بخوریم چطوره؟-
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خندید و گفت فروزان

صدا می کنیم چطوره؟... م قمار باز و قمه کش و آره چند تا ه-

:با شوخی گفت سونا

معرکه می شه عالیه-

:حال خندیدن بودند که ثریا گفت در

بچه ها عید دیدنی بیایم خونه همدیگه؟-

با خوشحالی گفت سونا

من که موفقم اول بیایید خونه ما مامانم اینا خیلی دوست دارند شما ها رو ببیند-

به فروزان چشم دوخت نهمشتاقا

من هم موافقم اما اول بیایید خونه من چون من که مجرد نیستم عیالوارم-

با خنده پرسید فروزان

در روز چند بار کتک می خوري؟-

سالی هزار تا نوازش چطوره؟-

گفت سونا

بدك نیست-

بله شوهر من اقاست-

ندازم اون وقت می فهمی کتک چه مزه اي دارهپس من امروز تلفن کنم به شوهرت ببین شما دعوا ب-

از صرف ناهار به محل کارشان بازگشتند وقتی سونا پشت میزش نشست گفت پس

امروز رئیس پکر نیست؟-

رئیس؟-

آره اقاي ارمعان تو هم فقط می گی آقاي ارمغان-

با شنیدن این جمله خندید فروزان
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شده فکر کرده خیلی گنده اس روش زیاد. آخه مدام بهش گفتم رئیس قربان-

:و ادامه داد خندید

تازه باید بگی ارمغان خالی-

جلوي میز سونا ایستاده بود و داشت این حرف ها را می زد نمی دانست که ارمغان هم تقریبا پشت سرش  فروزان

.ایستاده و با خنده به سخنانش گوش می دهد

ش گیر کنه بنده خدا خفه بشه علی بگیم بهتره مگه نه ؟ نه این تازه ارمغان هم زیادیش می شه می ترسم تو گلو-

..../.طوري هم خوب نیست مثال بگیم

در این لحظه برگشت و ن اگهان جیغ بلندي کشید سونا هم بلند شد و با دیدن ارمغان جیغ کوتاهی کشید و سرش  و

سعی می کرد از هجون خنده جلوگیري کند را به زیر انداخت فروزان وحشت زده به او خیره شد ارمغان در حالی که 

گفت

خب خانم مشفق می فرمودید ما هم داشتیم از صحبت هاي شما فیض می بردیم-

....رئیس....آقاي ..... آ-

رئیس؟-

نگاهش کرد و گفت فروزان

یعنی قربان...نه-

قربان؟-

:گفت دوباره

می خواستم بگم اقاي ارمغان؟...نه-

:حالتی خنده دار پرسیددوباره با  ارمغان

آقاي ارمغان؟-

خب اقاي ارمغان دیگه..یعنی بله...آه نه-

خانم شکیبی-
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وحشت زده جواب داد سونا

بله-

ادامه داد او

شما هم که به صحبت هاي خانم مشفق قاه قاه می خندیدید پس چرا حاال ساکت شدید؟-

....فتاده بودم و می خندیدم منمن یاد یه موضوع دیگه ا....من...قربان باور کنید-

لبخندي زد و گفت ارمغان

پس این طوریه؟-

با خجالت سرش را به زیر انداخت و گفت فروزان

...به خدا نمی خواستم به شما بی احترامی کنم حاال اگر می خواهید-

می خواهم چی؟ اخراجتون کنم؟-

:با وحشت به او نگاه کرد سونا گفت فروزان

خدا ما منظوري نداشتیمقربان به -

ببینید خانم ها من به عنوان مدیر کل این شرکت حتما باید تنبیهی براي شما در نظر بگیرم اخه تا به حال کدوم -

رئیسی رو دیدین که کارمندانش پشت سرش از این جور حرف ها بزنند و اون کاري نکنه؟ هان؟ کجا دیدید؟

ناگهان از دهانش پرید فروزان

ه فیلم هندي دیدممن تو ی-

به سونا نگاه کرد و هر دو خندیدند ارمغان نیز سرش را چندین بار تکان داد باورش نمی شد که فروزان این قدر  و

نترس شده باشد ا ما چون دوستش می داشت نمی توانست لب باز کند و او را توبیخ کند با لبخندي بر لب و با 

مهربانی گفت

فقطبه خاطر این که اخرین روز کاري از سال جاریه من شما دو نفر رو می بخشم-

گفت فروزان

.چه لطف بزرگی ممنون فکر می کردم االن اخراج بشم-
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نگاهی سرشار از مهربانی به او انداخت و گفت ارمغان

 نگران نباشید جاي شما این جا محفوظه خب حاال بهتره به کارتون برسین در ضمن از همین حاال فرا رسیدن سال-

امیدوارم سال خوبی داشته باشین. جدید و تبریک میگم

ما هم امیدواریم سال جدید براي شما سالی پربار و خوب باشه اصال هم ضرر نگنید-

به جواب نمکین او خندید و به اتاقش رفت سونا نفسی کشید و به فروزان نگاه کرد هر دو زدند زیر خنده و بعد  ارمغان

ا پایان ساعت کاري هر دو هم کار می کردند و هم می خندیدندبه کارشان ادامه دادند ت

:بلند شد سونا

قراره با مامانم بریم یه چیزهایی بخریم باید زود برم-

گفت فروزان

باشه من هم یک لیست مونده تایپ کنم کارم تموم می شه-

قیت کردند از فروزان خداحافظی کرد و براي خداحافظی به اتاق ارمغان رفت بعد از این که براي هم ارزوي موف سونا

رفت

نیز وسایلش را جمع کرد کیفش را برداشت و از اتاق خارج شد فکر می کرد فروزان زود رفته باشد اما وقتی او  ارمغان

را دید که هنوز مشغول است پرسید

-خانم مشفق شما هنوز نرفتید 0

شریف می برید؟نخیر این لیست رو هم باید تایپ کنم بعد می رم شما ت-

روي صندلی سونا نشست و به او نگاه کرد ارمغان

منتظرم...هنوز نه...من هم-

می دانست که دروغ می گوید دلش نمی خواست به این زودي از دیدن او دل بکند و برود به نظرش ندیدن  خوب

فروزان براي یک دو هفته خیلی سخت بود

ند زود کارش را تمام کرد و گفتکه حس کرد او مدام دارد نگاهش می ک فروزان

خب کار من هم به پایان رسید-
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پرسید ارمغان

تمام شد؟-

تصدیق کرد او پرسید فرزوان

حاال می رین؟-

با تعجب نگاه کرد و گفت فروزان

بله دیگه باید برم-

وسایلش را جمع می کرد که ارمغان گفت داست

کاش تعطیالت کمتر بود-

چرا؟-

ن گفتمن من کرد با

خب دلم واسه شرکت تنگ می شه-

تا حاال ندیده بودم دل کسی براي شرکتش تنگ بشه تازه شما باید خوشحال باشید که می تونید استراحت کنید-

....خوش به حال شما که می تونین با خیال راحت استراحت کنید اما من-

حتما سرتون شلوغه مگه نه-

چطور؟-

:پاسخ داد فروزان

ادم هایی که قراره ازدواج کنند به چنین حالت هایی دچار می شن تجربه دارم آخه-

خندید ارمغان بلند شد مقابل او ایستاد و

....امروز-

می خواست او را برساند اما می دانست که او نمی پذیرد و مثل دفعات پیش خواهد گریخت بنابراین سکوت  ارمغان

کرد فروزان گفت

شما سال خوشی رو ارزو می کنم امیدورم تعطیالت عید به شما خوش بگذره در ضمن سالم منو آقاي ارمغان براي -
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به ایدا جون برسونید

به او نگاه کرد و گفت ارمغان

چشم من هم براي شما سال خوبی رو ارزو می کنم امیدوارم همیشه خوش باشید در ضمن شما اشتباه کردید قرار -

نیست من ازدواج کنم

ایرادي نداره امسال نشد سال دیگه ادم همیشه می تونه ازدواج کنهجدا خب -

خندید و گفت و

خوب دیگه باید برم-

....لحظه خداحافظی-

حرف ها واسه گفتن داشت اما نتوانست سرش را به زیر انداخت اي کاش می شد همان لحظه عالقه اش را  خیلی

ی توانست براي رئیس عاشق پیشه خود کاري کند نمی توانست به بگوید فروزان نیز احساس او را درك می کرد اما نم

فقط می خواست به او ارامش دهد  تشخصی کمک کند که صداي قلبش آهنگ خوشی را براي ان لحظات او داش

دلش می خواست به او بگوید که راه درست را انتخاب کند به ارامی گفت

ته ته قلبتون چی می گذره...چیزو می دونم می دونم که  من خیلی وقته که می دونم همه...آقاي ارمغان من-

:در چشم او دوخت و ادامه داد چشم

اخرش دوست داشتن نیست من نمی خواستم این .. ولی بدونین اون احساس احساسی که فقط سه حرف اونو ساخته-

شدم حرف بزنم اقاي ارمغان اگر حرف ها رو بگم اما براي این که بتونم در مقابل احساس شما چیزي گفته باشم مجبور 

قدم به .... کنم درست تصمیم بگیرید درست مییک قدم اشتباه بردارین مساوي می شه با تباهی زندگی خواهش 

راهی نذارید که اخرش با پشیمانی همراه باشه من صالح شما رو می خوام همین

به او کرد و می خواست برود که ارمغان صدا زد پشت

فروزان-

و او را دید که بی قرار نگاهش می کند برگشت

پس تو تا حاال همه چیز رو می دونستی؟ می دونستی من دوستت دارم و حرفی نمی زدي می دونستی دارم رنج -)
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می کشم اما کاري نمی کردي ؟ چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

چیزي نگفت و خواست برود ارمغان بازوي او را گرفت و گفت فروزان

چرا؟. فراموش کنم... ی ؟ آخه چرا ؟ چرا می خوايمی ري؟ به همین سادگ-

....اقاي ارمغان-

بس کن همه اش اقا اقا اقا که چی به کی داري می گی اقا هان؟-

.من صالح شما رو می خوام-

.....تو....این طوري ؟ تو-

ام شما به خاطر من زندگی می دونم که عاشقید اما اشتباهه به خداوندي خدا اشتباه بزرگیه من نمی خو...می دونم-

تونو تباه کنید نمی خوام چرا نمی خواهید با خوشبختی زندگی کنید چرا نمی خواهید ارامش داشته باشید

من فقط با وجود توست که خوشبخت می شم ارامش پیدا می کنم-

با صداي بلند گفت فروزان

نه اشتباه می کنی با وجود من نابود می شی می فهمی؟-

قراره با وجود تو نابود بشم اصال مهم نیست تازه براي من افتخاریهاگر -

با ناراحتی گفت فروزان

این دیونگیه دیوونگیه-

اینو بدون هر جا بري دنبالت می یام چون می خوامت چون دوستت دارم اینو بدون تا حاال هر چی رو می خواستم به -

م و موفق شدم تو رو هم به دت می یارم به هر طریق که بشه حتی دست اوردم چون به هدفم اعتقاد داشتم اراده کرد

کنی محاضرم به پات بیفتم حاضرم غالمی تو کنم تا شاید قبول

اشک هایش را پاك کرد و گفت فروزان

من حرفامو زدم میل خودته خدانگهدار-

هاي او را بشنود رفت  رفت چون دیگر طاقت دیدن اشک هاي او را نداشت رفت چون نمی خواست حرف... رفت و

چون نمی خواست با چشم خودش تحقیر شدن یک مرد را ببیند یک مرد به خودش لعنت می فرستاد اخر چرا چرا 
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سنگین از خاطرات عشق گذشته  ريباید این طوري بشود چرا باید وجودش موجب رنجش دیگران بشود هنوز کوله با

ان روزهاي طالیی رافراموش کند چطور می توانست روزهاي  شانه هایش را ازار می داد احر چطوري می توانست

روزهاي شیطنت ها و مزه پرانی هایش را فراموش کند چطور؟... عاشقیش را

دل خسته و غمگین خود را به خانه رساند حال خوشی نداشت به اتاقش رفت ایدا با نگرانی به اتاق او فت او با  ارمغان

زده پرسید دیدن چهره خیس از اشک برادر وحشت

چی شده علی؟-

نشست و چهره اش را میان دستانش پنهان کرد او

ایدا فروزان گفت کنار بکشم گفت با وجود اون زندگیم خراب می شه-

منظورت چیه مگه تو حرفی بهش زدي؟-

ن دختر نه خودش همه چیز رو می دونست اخر ساعت تنها بودیم می خواستم بیشتر ببنمش به خدا ایدا سادگی ای-

منو اسیر کرده سادگی و اون وقار دوست داشتنیش می دونهست که دوستش دارم باور کن من حرفی به او نزدم انگار 

خودش تو دل من بوده و از همه چیز خبر داشته

برادر من تو همه کارها رو خراب کردي من می خواستم برم با اون صحبت کنم تو عجله کردي-

که نگاهش چون چشمه جوشید گفتبا ناراحتی در حالی  علی

آیدا به خدا دوستش دارم اون یه دختر خوب و دوست داشتنی یه-

قول می دم باهاش صحبت کنم یک مرد باید مقاوم باشه صبور باشه هر کاري راهی داره من هر کاري بتونم به خاطر -

خوشبختی و سعادت تو انجام می دم اما تو هم باید صبور باشی قبوله؟

....اامیدانه سرش را تکان داد و بعد از ایدا خواست تنهایش بگذاردن او

غمگین و افسرده به جاي رفتن به خانه عمو راهی خانه خودش شد خیلی غمگین بود به خاطر ارمغان چقدر از  فروزان

اما با دلیل و منطق این که او را رنجانده بود افسرده شده بود تعجب می کرد او بهرام را نیز از خودش دلسرد کرده بود 

بود ایا ارمغان توانسته بود کلید طالیی عشق را که در مرداب ناتوانی  تهاما حاال چرا ناراحتی ارمغان در او تاثیر گداش

دریچه هاي قلبش فقط با کلید باز .. ها و نا امیدي هایش گم شده بود پیدا کند و بعد دریچه هاي قلبش را بگشاید ؟ نه
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با شنیدن صداي یک مرد گشوده شدند و ان مرد را سلطان قلبش نام نهاد با دیدن نگاه او درهاي نمی شد بلکه روزي 

بی جان قلبش جانی تازه می گرفتند مرغ عشق دل براي ورود محبوبه حاجتش اوایی خوش سر می داد در لش 

غوغایی به پا می شد اما حاال چه؟

بود که نگران حاش شده بود از فروزان خواست در خانه بماند تا به تلفن او را از عالم خیال بیرون کشید فریدون  صدا

دنبالش بیاید دوباره اشک هایش شروع به باریدن کرد فریدون نیز یکی دیگر از قربانی هاي عشق او بود فرصت 

 و صورتش را شست نمی خواست فریدون او را در این ترف. نشده بود حتی با او صحبت کند پس از لحظاتی برخاست

وضع ببیند بار دیگر تلفن به صدا درامد ایدا بود وقتی دید حال فروزان خوب است نفس اسوده اي کشید از او 

عذارخواهی کرد و به فروزان که نگران بود اطمینان داد که حال ارمغان خوب است فروزان نیز نفسی کشید و با 

وقتی فروزان در را باز کرد فریدون سراسیمه  کمتر احساس گناه نمود پس از لحظاتی فریدون امد رشنیدن این خب

جلو امد

فري جون حالت خوبه چرا خبر ندادي میاي خونه؟-

:دیدن نگرانی او دوباره غمگین شد فریدون بی قرار به او چشم دوخته بود پرسید از

تو گریه کردي ؟ چشمات رخه گونه هات نمناکه-

:شید و گفتبهع گونه او کشید فروزان خود را کنار ک دستی

.بیا تو-

نه باید بریم بابا خیلی نگرانه فکر نمی کردم بیاي خونه خیابونا رو دور می زدم شاید ببینمت اما نبودي احه چرا بی -

.خبر این طوري می کنی ؟ دختر تو که منو کشتی

:پشت به او کرد تا قطرات اشکش را نبیند او با نگرانی گفت فروزان

خیلی نگرانت بدم خیلی زیاد فري جون حالت خوبه؟-

فروزان عصبانی شد عصبانی از این که او نگرانش است به خاطر چشم هاي بی قرار و بی تاب او عصبانی شد  ناگهان

:فریاد زد

بس کن فریدون چرا نگران منی چرا؟-
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:با تعجب به او نگاه کرد او فریاد زد فریدون

نمی خوام. نمی خوام نگران من باشی -

....فروزان اما-

فروزان بی فروزان راحتم بذار-

ناراحت شد نمی دانست در مقابل کدام اشتباه این گونه سرزنش میشود فریدون

خانه خارج شد پشت فرمان اتومبیلش بی هیچ حرکتی نشسته بود چرا فروزان این گونه رفتار می کرد اشک در  از

بیرون بریزد نه ساعتی گذشت خانواده عمو نگران بودند با چشمانش حلقه زده بود اما اجازه نمی داد اشک هایش 

گریه هایش چیزي دیگري نمی شنید  صدايمنزل فروزان تماس می گرفتند اما کسی جواب نمی داد فروزان جز 

فریدون نیز طاقت نیاورد غرورش را زیر پا نهاد و به طبقه دوم برگشت در زد زنگ زد اما جوابی نشنید نگران شد با 

ه در می کوبید ترسید که فروزان بالیی سر خودش بیاورد بالخره فروزان بلند شد و در را باز کرد فریدون با مشت ب

دیدن چهره پر از اشک فروزان سرش را به زیر افکند می خواست حرفی بزند اما سکوت کرد ترسید او را بیشتر 

ناراحت کند

:به ارامی گفت فروزان

شتممتاسفم منو ببخش منظوري ندا-

تنها سرش را تکان می داد نفسی کشید و گفت فریدون

حاضر شو بیا بریم پایین تو ماشین منتظرم-

رفت فروزان نیز لباسش را عوض کرد و پس ازاین که دستی به سر و صورتش کشید از خانه خارج شد و

دو سکوت کرده بودند و هر دو در دورن در جنگ و نزاع بودند فر

فریدون متاسفم-

مهم نیست فراموش می کنم مثل خیلی چیزهاي دیگه که فراموش کردم-

چشم به خیابان دوخته بود فروزان

....دل بزرگی داري با تموم بی رحم ها با تموم گنه کاري هام بازم منو-
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احتی مقابل را نگاه می کرد جز خیابان به چیز دیگري نگاه نمی کرد یعنی نمی خواست ببیند از مشاهده نار فریدون

فروزان دلش گرفته بود از دیدن چشم هاي گریان او غمگین بود دلش نمی خواست او را چنین شکست خورده ببیند 

با صدایی گرفته گفت

تو زدي زیر قولت قرار بود دیگه اشکی تو نگاهت ظاهر نشه قرار بود دیگه هرگز چشم هاي من مروارید هاي -

بود همون فروزان همیشگی بشی همون که عشق من بود همون که می  درخشون چشماتو بیرون از صدف نبینه قرار

...عشق دل من بشی فروزان رغم. مهربون باشی فروزان... قرار بود... خواستمش قرار بود مال من بشی

را گوشه اي نگه داشت گریه می کرد زار می زد پیاده شد دیگر طاقت نداشت تا کجا باید فروزان را در این  ماشین

باید او را مثل افراد ناامید و نا توان ببیند؟... هوا مشاهده می کرد؟ تا کی حال و

نیز از دیدن ناراحتی او غمگین بود و پیاده شد و دست بر شانه او نهاد فروزان

....فریدون تو رو خدا گریه نکن به خاطر من این قدر بی تابی نکن من ارزش این همه محبتو ندارم من-

اهش را به او دوخت به گونه هاي خیس شده از اشک او نگاه کرد به چشم هاي زمردین او نظري برگشت نگ فریدون

انداخت چشم هایی که وجود فریدون را به اتش می کشید

را روي صورت او کشید و نالید دستهایش

طور حالیت کنم که تو دیوونه اي دختر می فهمی دیوونه اخه من چطور باید حالیت کنم که دوستت دارم چ.... فروزان -

با اشک ریختن تو دلم ن می گیره با شادیت دلشاد می شم و با غمگین بودنت بی تاب چطور بگم که داري با این 

بگم که دوستت دارم تا بدونی و باور کنی لعنتی  تکارهات کمرمو خم می کنی چطور چطور به تو بگم که می خوا

می فهمی ؟ دارم دیوونه می شم احه چرا باید اخر و عاقبت ... رم کنیمی خوام باو.. چطور بگم؟ می خوام باورم کنی 

عشق این باشه؟ چون عاشقم باید برم تیمارستان فروزان اینو می خواي؟ می خواي نابودم کنی؟ من که خودم رو به 

فروزانبگو که تو هم دوستم داري بگو .. ام پس تو دیگه چرا راهو برام بیشتر باز می کنی؟ فقط بگو نگیویرو

:فریاد کشید فروزان

بس کن فریدون بس کن بس کن دیگه نمی خوام بشنوم دیگه نمی خوام می فهمی؟ دیگه نمی خوام خدایا دارم -

دیگه نمی تونم کسی رو ... بگم که من نمی تونم.. دیوونه می شم دیگه مغزم کشش نداره دیگه نمی تونم بذار بهت بگم
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داشتن دیگه تو وجود من نیست فریدون  دوست. ه عاشقی دیگه کار من نیستدوست داشته باشم بذار بهت بگم ک

من . اگر یه بار عاشق شدي دیگه نمی تونی رهاش کنی باید تا اخر پیش بري در اخر یا موفق می شی یا که میمیري 

می خوام . مه بدمنمی تونم ادا... هم باید بمیرم حس می کنم به انتهاي راه رسیده ام احساس می کنم دیگه نمی تونم

کتابچه عشق رو ببوسم و بذارمش کنار می خوام همه چیز رو رها کنم اون وقت ازاد بشم اون وقت به اسانی با ارامش 

خیال پرواز کنم می خوام زنجیرهاي عشق رو یکی یکی پاره کنم تا پاهام رو ازاد کنم تا رها بشم می خوام پرواز کنم 

می خوام پرواز کنم

ی او به انتهاي راه رسیده بود به انتهاي جاده پر پیج و خم زندگی به وسط خیابان دوید و فریاد زدبه راست گویی

...می خوام پرواز کنم...می خوام ازاد بشم-

طور فریاد زنان وسط اتوبان می دوید و فریدون نیز گیج و مات نگاهش می کرد او نیز دوید صدایش را می  همین

دي خواستنش را گویی همه دنیا صدایش را می شنیدند گویی می خواست دنیا صدایش را شنید صداي فریادش را ازا

....آه... صداهاي گنگ و مبهم ... در میان صداها...بشنود اما ناگهان 

صداي او نیز قطع شد اتومبیلی با سرعت زیاد در حال حرکت بود کنترل خود را از دست داد و با دیدن فروزان  ناگهان

... مز کند و محکم به او اصابت کرد جسم ظریف و ناتوان او به روي سطح خیابان افتاد بی جان و خونین نتوانست تر

...فریدون فریاد کشید

.........نه........نه......نه -

ها یکی یکی توقف کردند سرنشینان پیاده شدند و به جسم زنی به زیبایی فرشتگان اسمانی که بر روي زمین  اتومبیل

بی جان افتاده بود نگاه می کردندگویی 

او را در اغوش کشید و فریاد زد فریدون

..باید بریم بیماستان باید بریم بیمارستان-

خداي مهربان شادي دل . با تمام زیبایی اش فرا رسیده بود و شادي و نشاط را مهمان خانه هاي شهر کرده بود  بهار

ه اوج رسانده بود نوزادي که از بدو تولد نظر همه را به سوي خود جلب زن و شوهر جوانی را با وجود کودکی شیرین ب

خوشبخت بودند که با تولد فروزان این خوشبختی به اوج  وکرده بود شهره و رستم به یک دیگر عشق می ورزیدند 

www.RoyanSoft.com



  خیال یک نگاه
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بزرگش  از همان روزهاي اغازین عموي نوزاد او را عروس خود خواند و اعالم کرد فروزان همسر پسر. رسیده است

صمیمیت و صفا بین دو خانواده چنان بود که بیشتر اوقاتشان را با هم صرف می کردند و حتی نام . فریدون خواهد شد

.هایشان را با یک حرف اغاز کرده بودند چهب

مهر و عالقه پدر و مادر ها سنشان رو به فزونی بود و . ها گذشت سال هایی پر از صفا و یکرنگی محبت و عشق  سال

چه ها رو به جوانی و نشاطب

ساله شد دختري زیبا و دوست داشتنی در محیط گرم و پر مهر خانواده مهربانش رشد کرده و اکنون  16فروزان

دختري جوان و زیبا شده بود پدرش رستم فرهنگی بود و ساده زندگی می کرد سعی می کرد دو دخترش را نیز با 

شور و فعال بود عالوه بر درس و مدرسه به  رخداوند بود فروزان دختري پساده زیستی بزرگ کند و در شرایطی شاکر 

کالس هاي هنري و زبان نیز شرکت می کرد خواستگاران زیادي داشت اما رستم همه را رد می کرد اوال که ازدواج را 

...براي فروزان زود می دانست در ثانی قول او را به برادرش اسفندیار داده بود

می داشت و به اطراف توجهی نداشت چقدر از این سکوت لذت می برد اما ناگاه صدایی او را برجایش قدم بر  آهسته

میخکوب کرد

سالم خانم خانما-

و مثل خیلی روزهاي دیگر فریدون را دید پسر عموي عاشق و زیبایش را دختران زیادي خواهان او بودند اما  برگشت

ان بی توجه به او راهش را ادامه داد او نیز به فریدون عالقه مند بود اما هیچ فریدون تنها به فروزان می اندیشید فروز

وقت ان را به هیچ طریق ابراز نمی کرد

کجا می ري دختر عمو؟-

همون جا که هر روز می رم-

با طعنه ادامه داد و

ی گن ما هم پسرعمو داریم و همیشه هم به خاطر سرکار که دنبالم می یایید مورد تمسخر قرار می گیرم دخترها م-

اما سال به سال اونو نمی بینیم

لبخندي زد و گفت فریدون
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تازه من با همه پسر عمو ها فرق دارم. خب اونا از روي حسادت این حرفو می زنند-

تعجب فروزان را از شنیدن این جمله دید با چهره اي شادابتر ادامه داد وقتی

م زندگی کنیمآخه ما قراره تا عمر داریم با ه-

:عصبانی به او نگاه کرد فروزان

آخی زیاد تند نرو حاال براي این حرف ها خیلی زوده حالیته؟-

حرکت کرد و

خیابانی که اموزشگاه در ان جا بود رسیدند فریدون گفت به

به خدا قصد ناراحت کردنت رو نداشتم-

اراحت به سمت اموزشگاه حرکت کرد وقتی می خواست در حالیک ه قصد اذیت کردن او را داشت بی توجه و ن فروزان

:وارد شود برگشت و به چهره غمگین فریدون نگاه کرد و لبخندي زد و با صدایی نه چندان بلند گفت

شوخی می کردم-

:سرش را تکان داد و خندید فریدون

اي ناقال باز هم سر به سرم گذاشتی و نفهمیدم-

به راستی با هم . اشتن و قهر کردن هاي دروغین و در آخر کلی خنده و شاديهمین طور بود سر به سر گذ همیشه

شاد بودند و هیچ یک مایل نبودند این نشاط را از دست بدهند

و صدا و خنده فضاي خانه رستم را در برگرفته بود شهره آش نذري پخته بود و خانواده عمو نیز حضور داشتند  سر

ذاشته بودندطبق معمول جوان ها سر به سر هم گ

خواهر فروزان چهار سال از او کوچک تر بود و بسیار شیطنت و بازیگوشی می کرد دیوانه پسرعموي دیگرش  فرزانه

فرهاد بود که بیست سال داشت و دو سال از فریدون کوچک تر بود فرناز نیز خواهر ان ها بود و تقریبا هم سن و سال 

ودندفرزانه ان دو دوستان خیلی خوبی براي هم ب

ها قرار گذاشته بودند که غروب براي گردش بیرون بروند زمانی که از خانه خارج شدند فروزان و فرناز با هم  بچه

بودند و فرزانه و فرهاد کنار هم فریدون نیز مایل بود فقط کنار فروزان باشد
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فریدون خب برو جلوتر اومدي قاطی دختر ها شدي-

لبخندي زد و گفت او

ارتم؟ناراحتی کن-

به شوخی گفت فروزان

آره چون ما دو نفر حرفهایی می زنیم که به پسرها مربوط نمی شه-

فروزان جون حاال دیگه من هم قاطی پسر هاي دیگه شدم؟-

خندید و گفت فرناز

فروزان زیاد سر به سرش نذار گناه داره دلشو نشکن-

نه مگه نه فریدون؟نترس فرناز جون فریدون که با این حرف ها دلش نمی شک-

هیجان زده گفت او

معلموه اخه دارم با بهترین دختر عموي دنیا حرف می زنم-

من نمی دونم تو اگه این زبون چرب و نرم رو نداشتی چی کار می کردي؟-

هیچی از تو می خواستم نصف زبونتو به من بدي-

دیوونه-

خندیدند وارد پارکی شدند هر کدام در یک طرف نشستند فرناز از ان دو فاصله گرفت فروزان و فرناز هم می  فریدون

و فروزان داشتند حرف می زدند و فرزانه و فرهاد به طرف وسایل بازي رفته بودند فریدون تنها روي نیمکتی نشسته 

:بود فرناز به او اشاره کرد و گفت

انهبیچاره فریدون تنها نشسته تو برو پیش اون منم می رم پیش فرهاد فرز-

فروزان با شیطنت گفت-

پرو می شه-

برو بیچاره داداشم رو این قدر اذیت نکن-

دو خندیدند و فروزان به طرف فریدون رفت هر
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شیطون چی شده که تنها نشستی ؟ می خواي چه کسی رو به دام بندازي؟-

دست او را گرفت و همراه او شروع به قدم زدن کرد فریدون

جواب فروزان گفت در

فعال که من خودم تو دام یکی دیگه اسیرم بذار ازاد بشم بعدا یکی دیگه رو اسیر می کنم-

ن با خوشحالی خندید و گفت فروزا

نمی دونستم اسیري می گفتی می اومدم کمکت-

عاشقانه به او نگاه می کرد فریدون

یعنی می خواي بگی نمی دونی تو دام کی اسیرم؟-

ده سرش را به زیر انداخت و فقط خندید بعد سرش را بلند کرد و به او نگاه کرد واقعا با گونه هاي سرخ ش فروزان

فریدون را دوست می داشت فریدون نیز عاشق او بود او را می پرستید

از دستم که ناراحت نسیتی؟-

مگه می شه از دست فرشته کوچولوي خودم ناراحت بشم؟-

با مهربانی به او نگاه کرد و

.فریدون-

جانم

فروزان با خنده گفت و

زهر مار-

بار نشده تو در مقابل جانم گفتن من نگی زهر مار یک

از بچگی افتاده تو دهنم چه کار کنم حاال چون تویی سعی می کنم بذارمش کنار خب

نمی دونی وقتی که با من این قدر مهربونی چقدر خوشحال می شم-

لبخندي زد و گفت فروزان

فریدون-
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جانم-

بار خندید و او نیز خندید این

حرفتو بزن کوچولو-

می خوام خواهش کنم دیگه طرفاي اموزشگاه نیاي بچه ها خیلی اذیتم می کنند سر به سرم می ذارم-

غلط می کنن خب تو هم جوابشون رو بده می خواي بیام دعواشون کنم-

انجام بدينه الزم نکرده تو قبول کن که نیاي نمی خواد کار دیگه اي -

باشه اگر تو راحتی من حرفی ندارم دیگه نمی یام-

افرین حاال شدي یه پسر خوب-

با خنده گفت فریدون

من همیشه به خاطر تو خوبم-

خیلی خب دیگه زیاد خودتو لوس نکن بریم پیش بچه ها-

تر بود هر کدام با دوستان خود روز اول مهر بود همه پر جنب و جوش و هیجان زده بودند حیاط دبیرستان پر از دخ)

گوشه اي از حیاط در حال گفت و گو بودند فروزان نیز خودش را به مدرسه رسانده بود او نیز دوستان بسیاري داشت 

خواهران دوقلو را دید با هم سالم و احوالپرسی کردند يوقتی وارد حیاط شد به اطراف نظري انداخت شیرین و شاد

دید؟شما ها خیلی وقته اوم-

نه ما هم پنج دقیقه است رسیدیم مدرسه-

بچه هاي دیگه هم اومدند ؟ خیلی دلم می خوا ببینمشون-

ما فقط سمیه رو دیدیم گروه بی دردسر رو هم دیدیم اون طرف حیاط اند-

حتما حیلی هم بی دردسر ایستادند و دارند هر کاري دلشون می خواد می کنند نه؟-

ددو خندیدند و گفتن آن

آره حدست درسته-

بی دردسر لقب یک گره از بچه هایی بود که هر خراب کاري در مدرسه به راحتی انجام می دادند بدون این که  گروه
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کسی متوجه آنها شود اتحاد و وابستگی اعضاي گروه عالی بود به خاطر همین به راحتی هر کاري را انجام می دادند و 

فروزان همراه دوقلوها به کنار گروه بی درسر رفتند و کلی  ددسر معرفی کرده بودنگروهشان را به عنوان گروه بی در

خندیدند

زنگ به صدا در آمد دانش اموزان طبق اسم هایشان که در لیست بود در صف ها ایستادند و خانم مدیر در باالي  وقتی

سکو شروع کرد به سخنرانی

رف کالس ها رفتند فروزان وارد کالسش شد و رفت کنار پنجره سخنرانی خانم مدیر به پایان رسید همه به ط وقتی

آخر کالس نشست بچه ها خیلی سر و صدا می کردند یکی از شاگردان شیطان که در درس هم تنبل بود کنار فروزان 

نشست و گفت

امسال تو حافظه منی-

احمدي تو ابروي منو می بري-

بذار بشینمنترس راحت تقلب می کنم و کسی هم نمی فهمه -

سر و صدا می کردند یکی داد می زد یکی اواز می خواند بعضی ها هم با بغل دستی خود صحبت می کردند خانم  همه

ناظم وارد شد و با صدایی بلند گفت

ساکت ساکت-

سکوت کردند همه

این جا چه خبره مگه تماشاگر میدون فوتبال اید ببینم همه شاگرد این کالس هستند-

بله-

ناظم به فروزان افتاد گاهن

مشفق تو هم در این کالسی؟-

بله خانم-

خوبه امسال مبصر کالس شما مشفقه بعدا بیا دفتر حضور غیاب کالس رو ببر-

چشم خانم-
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خروج خانم ناظم بچه ها با خوشحالی هورایی کشیدند و گفتند با

اخ جون امسال نمره انضباط همه بیسته-

ط کالس رفت و گفتخندان به وس فروزان

ولی یادتون باشه که به حرفهام گوش بدین و گرنه نمره انضباط ها صفر می شه-

ها موافقت کردند و خندیدند و باز شروع به صحبت نمودند فروزان پشت میز مخصوص معلمان نشست و به بچه  بچه

که انها بعد از گذشت سه ماه تعطیلی  ها نگاه کرد کالفه شده بود اما نمی خواست بچه ها را ناراحت کند می دانست

حرف هاي زیادي براي گفتن دارند

را زیر چانه اش گذاشته بود و از پنجره به خیابان نگاه می کرد پنجره هاي کالسشان به خیابان باز می شد بعد  دستش

ر ساکت هستید که از لحظاتی فروزان احساس کرد صدایی نمی شنود به بچه ها نگاه کرد و خواست بگوید چرا این قد

ناگهان مردي را کنار خود دید و مثل ترقه از جا پرید و جیغ کوتاهی کشید

جوان لبخند زنان ایستاده بود و نگاهش می کرد مرد

برپا-

بچه ها خودشان ایستاده بودند و به فروزان می خندیدند چپ چپ به بچه ها نگاه کرد و بعد گفت اما

مدید؟ احه ایجا دبیرستان دخترانه اسببخشید فکر می کنید درست او-

می دونم و باید به عرض شما برسونم که من معلم این ساعت شما هستم-

واقعا-

او تصدیق کرد و

سرش را به زیر انداخت و در دل گفت اي خدا چرا این مثل اجل معلق باالي سر من سبز شد حاال چه کار کنم  فروزان

با این مسخره بازي؟

خانم؟-

و نگاه کرد او ادامه دادا به

اجازه می دین من پشت میزم بشینم؟-
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آه بله البته-

بچه ها نگاه کرد و با عصبانیت گفت به

برجا-

جوان پشت میزش نشست و گفت معلم

خب شما هم می تونین بنشینید-

برگشت و رفت سرجایش نشست نگاه معلم به موهاي بلند و زیباي او افتاد فروزان

ها بهتره اول سالم کنم هر چند که کمی دیر شده و به هر حال سالم خب خانم-

ها که از دیدن مرد جوان ذوق زده شده بودند با شادي جوابش را دادند قبال هم معلم مرد داشتند اما چهل سال  بچه

به باال و خیلی جدي

ولین سالیه که کارم رو شروع می قبل از همه چیز خودم رو معرفی می کنم من کامجو هستم اشکان کامجو امسال ا-

کنم فکر نمی کردم منو به دبیرستان دخترانه بفرستند اما خب کارم با این دبیرستان شروع می شه و امیدوارم که از 

همیشه این طور بوده که یه معلم تا می یاد سر  راستشاول تا پایان سال با هم همکاري خوبی داشته باشیم خب 

سر اتمام حجت هاش با شاگردهاکالس ابتداي کار می ره 

زد و ادامه داد لبخندي

ن واقعا نمی دونم که چه اتمام حجتی باید با شما بکنم راستش دلم نمی خواد یه معلم سرد و خشک و رسمی باشم -

که مدام اخم هاش تو همه دلم می خواد با شاگردام رابطه دوستانه و خوبی داشته باشم دوست دارد در عین این که 

فکر نمی کردم در ابتدا دبیر دخترا بشم اما فرقی هم ... لمشون هستم منو دوست خودشون بدونن البته گفتم که مع

نمی کنه من خودم همیشه احساس می کردم معلم ها احساسات ما دانش اموزها رو درك نمی کنند البته همه اونا یک 

وقتی که یک روزي خدا خواست و دبیر شدم بچه ها جور نبودند بعضی از اونا خیلی هم خوب بودند دلم می خواست 

رو درك کنم اما بچه ها اینو بدونید که من دوست ندارم شاگردانم از مهربونی من سو استفاده کنند و خالصه فکر 

نکنید که خدایی نکرده این مهربونی می تونه باعث تنبلی و شیطنت بشه

گوش می دادند فروزان نیز به او نگاه می کرد و از این که معلم  ها در سکوت اما مشتاقانه به سخنان معلم جوان بچه
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خوبی چون او را خواهد داشت خوشحال بود

خب بچه ها حاال اگر سوالی ندارید چطوره که با هم اشنا شویم-

موافقید؟

جه کنندها تایید کردند و از میز اول هر کدام براي معرفی بلند شدند بعضی ها هم سعی می کردند جلب تو بچه

فروزان بلند شد خیلی ساده گفت وقتی

من فروزان مشفق هستم-

با لبخند پرسید کامجو

پس شما خانم مشفق هستید این جا چه کار می کردین؟-

لبخندي زد و جواب داد فروزان

خب نشسته بودم البته چون نماینده ام اون جا نشسته بودم-

آهان خب از اشناییتون خوشبختم بفرمایید-

پایان کامجو گفت در

حاال چطوره درباره درس با هم یک کمی صحبت کنیم-

پرسید فروزان

شما دبیر چه درسی هستید اقا-

با تعجب به فروزان نگاه کرد و پرسید او

مگه نگفتم دبیر چه درسی هستم؟-

نخیر-

اي داد بی داد می گم تازه واردم-

خندید و بچه ها نیز خندیدند و

ریاضیات هستم من دبیر-

فروزان زیر لب گفت ناگهان
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دبیر ریاضی و این همه احساس-

:به فروزان نگاه کرد و گفت کامجو

شما بودید خانم مشفق؟-

با تعجب نگاه کرد و در دل گفت چه گوشهاي تیزي داره فروزان

لبخندي زد و دیگر چیزي نگفت کامجو

خانم ناظم در حالی که به دنبالش دختري روان بود وارد . د صحبت کرددرباره درسی که قرار بود با هم داشته باشن بعد

کالس شد

بلند شد او گفت کامجو

ببخشید مزاحم کالستون شدم اقاي کامجو ایشون شاگرد این کالس هستند-

گفت کامجو

بله بله خواهش می کنم بفرمایید-

خب برو و پیش یکی از بچه ها بشین-

کرد و ادامه داد ناظم نگاهی به کالس خانم

بهتره کنار مشفق بنشینی احمدي از اون جا بلند شو بیا این جلو بنشین-

اما خانم ما جامون خیلی خوبه-

جلوي دید معلم ها باشی به نظر من خیلی بهتره بلند شد-

ناراضی از کنار فروزان بلند شد و رفت میز اول نشست احمدي

خانم ناظم بار دیگر عذر خواهی کرد و رفت جدید نیز کنار فروزن جاي گرفت شاگرد

به شاگرد جدید نظري انداخت و پرسید کامجو

می شه خودتون رو به بچه ها معرفی کنید-

نگاهی به معلم انداخت و گفت دخترك

جهانی هستم-
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خب بهتره به ادامه کارمون برسیم-

به حیاط رفتند همه درباره معلم جوان صحبت می وقتی زنگ تفریح به صدا در آمد بچه ها بلند شدند بیشتر انها 

کردند گویی همه آن ها عاشق او شده بودند

:به بغل دستی اش نظري انداخت و گفت فروزان

من فروزان هستم اسم شما چیه؟-

:نگاهی به او کرد و لبخندي زد دختر

اسم من طاووسه-

خودت هم خوشگلی! چه اسم قشنگی-

معلم که خیلی نگات می کرد اما نه به خوشگلی تو-

منو؟؟؟؟-

آره مگه متوجه نشدي؟-

...نه اما تو-

:خندید و گفت طاووس

من حواسم به همه جا هست-

:خندید و گفت فروزان

پس خیلی ناقالیی-

مثل این که خانم ناظم هم خیلی دوستت داره-

احترام می ذاره نه بابا چه دوست داشتنی فقط چون شاگرد خوبی هستم مثال به من-

حتما تو هم از این احترام گذاشتن خوشت نمی یاد-

برام فرقی نمی کنه می دونی دلم نمی خواد نور دیده معلم و ناظم و غیره باشم چون در اون صورت حس می کنم -

.محبت بیشتري به من می شه و این موضوع باعث ناراحتی دوستانم می شه

تو دختر مهربونی هستی-
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ن از کدام مدرسه امده اي؟ممنو-

مدرسه دانش راستشو بخواي اسمم رو ننوشتند مجبور شدم بیام این جا-

چرا؟-

چون شر مدرسه بودم نمره انضباطم به زود ده بود-

پس خیلی شري-

تا دلت بخواد الي پرونده ام رو ببینی شاخ در می آري پر از تعهده-

تم و انضباطم هم بیستهخدا رو شکر من شاگرد چندان بدي نیس-

:لبخندي زد و دستی به موهاي قشنگ فروزان کشید طاووس

خیلی نازه خودت هم نازي-

:لبخند زنان تشکر کرد و او پرسید فروزان

تا رفیق داري؟ چند

کوم طرفیه منظورت

رو می گم پسرها

هیچی

واقعا؟

ابطه دوستی برقرار کنیم و آخرش با یه جدایی اره من اعتقادي به این مسائل ندارم که چی بشه با یه پسر ر خب

پرسوز و گداز از هم جدا بشیم یا یه زندگی ناموفق داشته باشه من به عشق اعتقادي ندارم

تو دیگه کی هستی مگه می شه؟-

:جواب داد فروزان

خب اره می بینی دیگه-

:دو خندیدند و فروزان پرسید هر

تو چی؟ رفیق داري؟-
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اما یکی از اونا رو بیشتر از همه دوست دارم تا دلت بخواد-

خوش تیپه؟-

:سرش ا تکان داد و گفت او

بد نیست اما خیلی مهربونه خیلی خاطرمو می خواد-

می خواهید با هم ازدواج کنید-

اگر جور بشه می ریم خارج اون جا زندگی می کنیم-

چرا مگه این جا نمی شه زندگی کرد؟-

ت که راحت باشی نمی تونی هر وقت دلت می خواد بیاي بیرون و هر وقت خواستی برگردي خونه نه چون طوري نیس-

از این جا خوشم نمی یاد

اما من عاشق ایرانم-

خب هر کسی نظري داره حتما تو هم نظرات خیلی برات مهمه-

:لبخندي زد و گفت فروزان

خونه تون کجاست؟-

خیلی از این جا دوره-

یابان هاي نسبتا باال را گفت و ادامه دادیکی از خ اسم

اما خیلی نیست خدا ابی جونو برام حفظ کنه-

ابی کیه؟-

همین رفیقی که می گم خیلی می خوامش می دونه مثل خودمه خاکی خاکی-

جالبه-

می خواي باهاش اشنات کنم؟-

:با تعجب پرسید فروزان

منو؟-
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م تو رو ببینه شاخ در بیاره چون خیلی ماهی راستشو بگو کسی رو دوست خب اره امروز می یاد دنبالم فکر کن-

نداري؟

پسر عموم غیر از اون به کسی عالقه ندارم-

قراره عروسی کنید؟-

اره از بچگی نشون کرده همدیگه ایم-

من از این رسم و رسومات که بچه ها رو براي هم انتخاب می کنند اصال خوشم نمی یاد-

داریم فقط من و فریدون رو براي هم در نظر گرفتنما رسم ن-

پسر عموت دوستت داره-

اگه بگم من رو می پرسته باور می کنی؟-

آره چون با این خوشگلی باید هم پرستشت کنه-

تو چی عاشقشی؟-

نمی خوره  گفتم که من تا حاال عاشق نشدم چون اعتقادي ندارم فقط پسر عموم رو دوست دارم همین راستی به تو-

این کالسی باشی یعنی می خوره کالس باالتر باشی

سالمه دو سال موندم 18آره من -

این لحظه زنگ تفریح به صدا در آمد و فروزان گفت در

اون قدر حرف زدم که نذاشتم بري یه چیزي بخوري-

می یاد خیلی کم اما از تو  نه نه مهم نیست از هم صحبتی باهات خوشحال شدم می دونی من کمتر از دختري خوشم-

خوشم اومده حس می کنم بهت عالقمند شدم

ممنون من هم به تو عالقه مند شدم-

امیدوارم دوستیمون پایدار بمون-

یک هفته از باز شدن مدارس گذشته بود حاال فروزان با همه معلمانش اشنا شده بود بیشتر از انها جوان بودند اما از *

ردتر همان کامجو بودهمه بهتر و خوش برخو
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با طاووس هم بیشتر اشنا شده بود فهمیده بود او مادر ندارد و فقط پدر دارد پدرش نیز ان قدر گرفتار بود که  فروزان

وقت رسیدگی به طاووس را نداشت یک نامادري هم داشت که اصال با او کنار نمی امد به همین دلیل پدر طاووس 

پایین در دست همسر دومش بود فروزان فهمیده بود طاووس به  قهاو قرار داده بود و طبطبقه باالي خانه را در اختیار 

خاطر کمبود محبت رو به دوستی با پسرها اورده است و می خواهد خال روحی اش را از طریق پسرها پر کند فروزان 

مک کند می خواست دلش می خواست خودش را به او بیشتر نزدیک کند می خواست طوري به دوست تازه واردش ک

به او بفهماند که دوست شدن با پسرها بهترین را نیست

نمی دانست سرنوشت می خواهد بازي بدي را با او شروع کند نمی دانست که نزدیک شدن به طاووس مساوي  اما

است با سیاهی و تباهی زندگیش دور شدن از مهرورزي و خوبی ها نمی دانست نمی دانست که عروس خوش خط و 

نمی دانست هخال سرنوشت چه ناز و عشوه هاي وحشیانه و خطرناکی را برایش در نظر گرفت

تعطیل شد و فروزان و طاووس مثل همیشه از مدرسه خارج شدند مثل هر روز خیابان جلوي مدرسه پر بود از  مدرسه

ند طاووس نیز با دیدن پسرها دخترها هم با دیدن دوست پسرهایشان به طرف ان ها می رفتند و با هم خوش بود

   عادي شده بودو تعجب نمی کرد رایشفروزان چون هر روز شاهد این صحنه بود ب. ابراهیم به طرفش رفت 

   حالت چطوره بلور من-

   خوبم ابی جون-

   ابی به فروزان افتاد او سر به زیر انداخت وسالم کرد نگاه

   سالم سرکار خانم حالتون چطوره-

   خب دیگه طاووس جون من باید برم ممنون-

   باشه عزیزم نگاه کن پسرعموت هم اومده-

به خیابان نگاهی کرد و اتومبیل فریدون را دید از طاووس خداحافظی کرد و به طرف او رفت فریدون از دیدن  فروزان

ه نتوانسته بود فروزان را فروزان قلبش به لرزه افتاده بود همیشه از دیدن او خوشحال می شد دو سه روزي بود ک

   .....او امده بود تمام زندگیش دنبالببیند اما امروز همه کارها را کنار گذاشته بود و به 

   سالم کوچولوي من-
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   سالم آقا تازگی ها دیگه به ما سر نمی زنی-

   اخ عزیزم گله نکن چون می دونم حق داري-

  اما اصال دلم برات تنگ نشده بودها-

   راست می گی اما در عوض دل من برات یک قطره شده بود-

   خود شیرینی بسه سوار شو بریم-

   شدند و نگاه فریدون به طاووس افتاد حرکت کرد و گفت سوار

   راستی فروزان چرا هر روز طاووس دوستت با این پسره می ره؟-

   مگه به تو مربوط می شه-

   می کردم راهنماییش کنی نه اما دوست توئه فکر-

   تو غصه نخور من خودم خوب می دونم که چی کار کنم-

   لبخندي زد و پرسید فریدون

   موافقی یه گشتی با هم بزنیم؟-

نه چون خیلی خسته ام می خوام برم خونه اول یک کمی بخوابم و بعد هم به درس هام برسم   فریدون با لبخند -

   پرسید

   خواب مهمتره یا منفروزان -

   چون خیلی خسته ام پس خواب مهم تره-

   باشه بال یادم نمی ره-

   خندید و جوابی نداد بعد از لحظاتی فریدون کمی این پا و ان پا کرد و بعد پرسید فروزان

   راستی فري تو موافقی یه جشن نامزدي کوچولو بگیریم؟-

   پرسیدبا تعجب به او نگاه کرد و  فروزان

   چه لزومی داره؟-

خب ما که حاال نمی تونیم با هم عروسی کنیم هم تو باید درستو بخونی و هم من باید به درسم و کارم برسم چون -
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   خیلی طول می کشه گفتم حداقل یه کاري کنیم تا رسما محرم همدیگه بشیم

   من ثبت بشه چون مدرسه راهم نمی دند براي من فرقی نمی کنه اما اسم تو نباید حاال تو شناسنامه-

   که خوشحال شده بود خندید و گفت فریدون

   نترس عزیزم فقط با هم محرم بشیم-

   موذیانه لبخندي زد و گفت فروزان

   چه فرقی می کنه که حاال ما محرم بشیم؟-

   تو خبر نداري اشی برات پختم که نگو-

   نزدفروزان دیگر حرفی . خندید  و

و دیگران نیز از این موضوع به گرمی استقبال کردند یک روز تعطیل که از قبل با محضرداري قرار گذاشته  رستم

   بودند رفتند وصیغه محرمیت بین ان دو جاري شد

حلقه ظریق و زیبایی را در انگشت فروزان انداخت و لبخندي به چهره اش زد و فروزان نیز با هیجان می  فریدون

ید در خانه خودشان جشن کوچکی برگزار کردند و این مراسم را خصوصی و صمیمانه جشن گرفتندخند

***** 

   با فریدون نامزد شدي؟-

   آره این طوري بهتر شد دیگه محرم هم شدیم-

   پس چرا به من نگفتی ناقال-

   یمبه خدا گفتم که فقط بین خونواده خودم و عموم بود کسی رو دعوت نکرد-

   اما حیف شد اي کاش با یکی دیگه عروسی می کردي-

   چرا تازه من که هنوز عروسی نکردم-

   اخه فکر می کردم شاید عاشق بشی و با عشق زندگی تو شروع کنی-

   اه طاووس جون من که گفتم عاشقی کار من نیست-

   دیوونه اي اما تو حتما یک روز عاشق می شی-
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   تو به ابراهیممثل عشق -

نه مثل اون شاید خیلی بهتر-

   لبخندي زد و چواب داد فروزان

   فعال که نامزد شدم و بهتره به اون فکر کنم بهتر نیست-

لبخندي زد و شانه هایش را باال انداخت با نامزدي کوچکی که براي فروزان و فریدون برگزار شد عشق  طاووس

برابر شد دیگر بدون هیچ بهانه اي به دنبال او می امد وقتی تلفن می کرد خیلی راحت فریدون نسبت به فروزان چند 

می کرد که فروزان دیگر واقعا به خودش  ساسبا فروزان صحبت می کرد و می خندید خیلی خوشحال شده بود اح

مزد شده رسیدن به او تعلق دارد احساس می کرد که در دنیا ارزوي دیگري ندارد می اندیشید حاال که با فروزان نا

اسان است او را متعلق به خود می دانست در دنیا جز شادي او چیز دیگري نمی خواست بهار را بی او دوست نداشت 

او نمی دید دلش می خواست در شادي هایش در همه خنده هایش فروزان نیز حضور داشته باشد او  بیقشنگی ها را 

   .هم باشد

***** 

و شهره به همراه فرزانه براي خرید بیرون رفته بودند فروزان نیز به خاطر درس هایش در خانه  جمعه بود رستم عصر

مانده بود در حال حل کردن مسئله هاي ریاضی اش بود که صداي زندگ خانه به صدا در امد و او رفت که در را باز 

   کند

   نگاه عاشقانه اش را به او دوخت و گفتبا یک لبخند مهربان پشت در ایستاده بود با دیدن فروزان  فریدون

   سالم فروزان مهمون نمی خواي-

   سالم حالت چطوره بیا تو-

   عمو اینا نیستند؟-

   نه رفتند خرید من هم درس داشتم مجبور شدم بمونم-

   اتاق بازگشت وارد اتاق او شد و لبه تختش نشست فروزان نیز به اشپزخانه رفت و با چاي و میوه به فریدون

   زحمت نکش بیا بشین-
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   لبخندي زد و گفت او

   زحمت نیست عزیزم-

   زمین کنار کتاب هایش نشست و گفت روي

   خب عمو اینا خوب اند؟-

   آره خوب خوب-

   چرا اونا نیومدند فکر می کردم بیان-

   بیام ببینمتدلت براشون تنگ شده؟ راستش تنها بودم دلم تنگ شد گفتم -

   خندید و گفت فروزان

تو میوه بخور تا من این مسائل رو حل کنم-

شروع کرد به نوشتن فریدون نیز زل زده به چهره فروزان او موهایش را پشت سر دم اسبی بسته بود فریدون  و

   مشتاقانه دستی به موهاي او کشید و گفت

   خیلی بلند شده نه-

   به کارش ادامه داد لبخندي زد و فروزان

   دلش می خواست فروزان نگاهش کند با او حرف بزند دستش را روي شانه او گذاشت و ارام زمزمه کرد فریدون

   فروزان-

   فقط لبخند زد و

   عاشقانه زمزمه کرد فریدون

  دوستت دارم-

دست بر موهایش کشید وقتی فروزان سر از جمله فروزان گویی فریدون مجنون واقعی شد سر فروزان را بوسید و  با

شانه فریدون برداشت گونه هایش به رنگ گل سرخ شده بودند فریدون با دستانش دو طرف صورت فروزان را گرفت و 

صورتش را نزدیک صورت او برد

قول می دي همیشه دوستم داشته باشی-
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خندید و گفت فروزان

قول قول قول-

رها کرد سیب سرخی را برداشت و دو نیم کرد نصفش را به فروزان داد و نصف دیگر را نیز خندید و او را  فریدون

خودش خورد هر دو نگاهشان را به هم دوخته بودند و لبخند از روي لبانشان کنار نمی رفت

چرا دیگه درس نمی خونی-

مگه تو می ذاري-

خندید و گفت فریدون

ارزوم می رسیدماي کاش زودتر درست تموم می شد و من به -

مگه هنوز به ارزوت نرسیدي-

ارزوي من توئیی عسل دلربا-

دیوونه ما که دیگه نازمد شدیم دیگه دردت چیه-

تا عروسی نکنیم باور نمی کنم-

!یعنی االن باور نداري که مال تو هستم؟-

د وقتی در پذیرایی نشستند فرزانه بعد از لحظاتی پدر و مادرش به خانه امدند و با فریدون احوالپرسی کردن خندید

کفش هایی را که خریده بود در اورد و به ان ها نشان داد فروزان گفت

قشنگه مبارك باشه-

فریدون گفت و

اگه فرهاد ببینه بیشتر تعریف می کنه-

جان عمو تعریف کن ببینم فروزان از فریدون پذیرایی کردي فریدون

جواب داد فریدون

عمو دستتون درد نکنه همه چیز اورده-

دو به روي هم لبخند می زدند پس از ربع ساعتی فریدون بلند شد و عو و خوانداده اش از او خواستند که شام نزد  آن
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انها بماند ولی فریدون تشکر کرد و نپذیرفت و خداحافظی کرد فروزان تا کنار در همراه او رفت و گفت

م باشبه عمو اینا سالم برسون مراقب خودت ه-

با لبخند گفت او

چشم تو هم مراقب خدت باش خدانگهدار-

رفت و وقتی فروزان کنار پدرش نشست رستم با مهربانی او را بوسی د وگفت او

درسهات ور خوندي بابا-

مگه این برادر زاده ات می ذاره من ارامش داشته باشم-

دو خندیدند و شهره گفت هر

پدر و دختر خلوت کردید-

نم شما هم بیایید جمع که خصوصی نیست از برادرزاده من داره گله می کنهخا-

با مهربانی گفت شهره

مگه چش پسر به این خوبی گله و شکایت نداره-

دومیش خوبتر هم می شه... بله داماد شما خوبه ان شا ا-

سه به جمله فرزانه خندیدند رستم او را بوسید و گفت هر

چقدر شیطونی-

رم خانواده با مهر و صفاي اعضا و یکرنگی ان ها گرم تر شده بود شادي بر فضاي خانه سایه افکنده بود کاش گ محفل

این مهر و صفا و گرمی عشق میان خانواده پایدار باقی می ماند

ا کالس درس طاووس در حال تعریف کردن اتفاقاتی بود که روز جمعه رخ داده بود می گفت دو تا از رفیق هایش ر سر

دیده که هر کدام از طرفی به سوي او می ا مدند او مردد مانده بود که چه کار کند و به سمت کدام یک برود اخر هم از 

معرکه فرار کرده بود

در حال توضیح دادن یک مسئله حلش شده بود خیلی از دانش اموزان ان را متوجه نشده بودن دهمان طور که  کامجو

ش به فروزان و طاووس افتاد که در حال حرف زدن بودند البته طاووس بود که حرف می در حال توضیح دادن بود نگاه
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زد و فروزان گوش می داد

گفت ناگهان

خانم مشفق خانم جهانی-

سرش را بلند کرد فروزان

بله-

هم فقط نگاه می کرد طاووس

ضیح می دمشما دو نفر حواستون کجاست دارم راه به دست اوردن جواب این مسئله را تو-

آقا حواسمون هست-

شاید ولی مثل این که زیاد هم حواستون این جا نبود خانم مشفق-

سرش ر ا به زیر انداخت طاووس نیز همین کار را کرد کامجو لبخندي زد و گفت فروزان

خیلی خب حاال الزم نیست سر به زیر بنشینید بهتره به درس گوش کنید و حواستون جمع باشه-

اره شروع به توضیح کرد فروزان نیز چشم به تخته دوخته بود و طوري رفتار می کرد که طاووس هم به درس دوب بعد

توجه بکند

زنگ تفریح خورد طاووس رو به فروزان کرد و گفت وقتی

پاشو بریم بیرون که دارم خفه می شم-

دو بلند شده و به حیاط رفتند گوشه اي نشستند و فروزان گفت هر

خب-

رو به او کرد و گفت ووسطا

فردا تولدمه تو باید بیاي در ضمن برات یک سورپرایز دارم-

جدا می تونم فریدون رو هم بیارم یا این که جشن دخترونه اس-

نخیر خیلی هم پسرونه اس دختر تو نمی تونی یه روز رو بی فریدون سر کنی اي بابا-

حاال ناراحت نشو بگو سورپرایزت چیه-
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ندي زد و گفتلبخ او

می خوام یه شاهکار رو نشونت بدم یه گوهر کمیاب-

با تعجب به او نگاه کرد طاووس با شیطنت به او نگاه کرد و گفت فروزان

فردا نشونت می دم در ضمن تو باید از صبح بیاي لباس هم نیاوردي ایرادي نداره می خوام حسابی درستت کنم-

وت کرد و حرفی نزد ولی طاووس مدام قرا فردا را تاکید می کردکه خیلی تعجب کرده بود سک فروزان

خانواده دور هم نشسته بودند و صحبت می کردند فروزان رو به پدرش کرد و گفت اعضاي

بابا فردا تولد دوستمه-

نگاه پر مهرش را به دخترش که به اندازه دنیا دوستش داشت افکند و منتظر ماند تا او ادامه دهد رستم

ن دعوتم می خواستم اجازه بگیرم و برمم-

فردا که می خواهیم بریم خونه عمو عروسکم-

خب شما برید به خدا دوستم خیلی عزیزه بابا-

خندید و به او اجازه داد فروزان با خوشحالی او را بوسید و تشکر کرد شهره گفت رستم

فریدون ناراحت می شه-

فروزان خندید و گفت اما

مخصوص برسونید تا زیاد ناراحت نشه.به همه سالم برسونید به فریدون هم یه سالم گرم ومامان شما -

باشه بال حتما-

بعد او بعد از صرف صبحانه به منزل طاووس رفت مجبور بود با اتوبوس برود وقتی رسید زنگ طبقه اول را فشار  روز

شیکی بود کف حیاط سنگفرش بود پاي درختات پر  داد در باز شد با شک و تردید قدم به داخل گذاشت خانه بزرگ و

از برگهاي رنگارنگ و خشک پاییزي بود خیلی زیبا و با صفا بود وارد خانه شد ان جا دیدنی تر بود در همان لحظه زنی 

جوان مقابل او قرار گرفت و سالم داد

دست و پایش را گم کرد و گفت فروزان

سالم ببخشید من دوست طاووسم-
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ما فروزان خانم هستید خوش اومدید بفرما عزیزمبله حت-

کرد و روي مبلی نشست و به اطراف نظري انداخت خانه لوکس و قشنگی بود طاووس در حال پایین امدن از  تشکر

پله ها بود که فروزان را دید و گفت

به به شازده خانم تشریف اوردند-

لبخند زنان بلند شد فروزان

سالم طاووس-

شین خیلیخ وش اومديسالم بن-

با لیوان هاي پر از شربت امد و تعارف کرد پس از لحظاتی طاووس گفت سایی

ایشون سایی هستند همسر پدرم خب فروزان جون بریم باال که خیلی کار داریم-

بلند شد و همراه او به طبقه باال رفت فروزان

واي طاووس همه این جا مال توئه خودت تنها-

زنان تصدیق کرد و او را با خود به اتاقی برد که معلوم بود اتاق خواب است از کمد دو دست لباس در لبخند  طاووس

اورد و یکی را به طرف فروزان گرفت

زودتر بپوش ببینم چه شکلی می شی-

لباس را گرفت و لبخند زنان گفت فروزان

خیلی قشنگه-

بپوشی خوشگلیت رو چند برابر می کنه-

و را مردد دید به منظورش پی برد خندید و گفتوقتی ا طاووس

برو تو اون اتاق لباست رو عوض کن-

فروزان وارد اتاق شد و در را بست به سرعت لباس هایش را از تنش بیرون اورد و ان لباس را پوشید ما کسی بلند و 

ینهاي بسیار کوتاه که فقط زیابیی بود به رنگ سبز با رنگ چشمان او همگون بود یقه نسبتا بازي داشت با است

که به نظر فروزان خیلی بلند بود موهایش را روي  ودسرشانه هایش را کمی می پوشاند چاك بلندي در پشت لباس ب
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شانه هایش ریخت جلوي اینه چرخی زد به راستی خیلی زیبا شده بود پس از لحظاتی از اتاق خارج شد طاووس با 

دیدن او هیجان زده گفت

معرکه شديواي دختر -

که از شادي در پوستش نمی گنجید اطاعت کرد و به خواسته طاووس عمل کرد او موهاي فروزان را از بل با  فروزان

چهره او نیازي به ارایش نداشت تنها رژي به لبهاي . سنجاق هاي زیبایی جمع کرد و از پشت ان ها را باز گذاشت 

اورد و از او خواست که بپوشد به راستی زیبا شده  لینگ سبز مخمخوش فرم او زد و بعد کفش هایی پاشنه دار به ر

بود طاووس در دل زیبایی او را تحسین می کرد پس از ان خودش هم جا لباس مورد نظر را پوشید

چطوره فروزان-

خیلی قشنگه ولی به نظرت خیلی باز نیست؟-

جوري لباس بپوشی نه چرا باز باشه االن این جور لباس ها مده تو هم باید این-

حال ور رفتن با موهایش ادامه داد در

نمی دونم چرا با پسرعموت ازدواج کردي حیف . در ضمن دختري به قشنگی تو که نباید این قدر خودش رو بپوشونه-

تو تو باید یکی مثل خودت پیوند ببندي

مگه فریدون چشه-

واج کنیمن نمی گم طوریشه فقط مگم خوشم نمی یاد با اون ازد-

چرا فریدون دوستم داره-

نگاه مضحکی به او افکند و گفت طاووس

مگه فقط فریدونه که تو رو دوست داره خیلی ها می تونند به تو عالقه مند بشن شما ها از بچگجی با هم بزرگ -

ا دیوونه ايشدید حاال یک عمر هم با هم بخواهید سر کنید خیلی کسل کننده می شه اگر با اون عروسی کنی واقع

به فکر فرو رفت بعد از ان همراه طاووس وارد سالن بزرگی که به زیبایی تزئین شده بود شدند فروزان به  فروزان

راستی از دیدن این همه چیزهاي قشنگ و در عین حال جدید و دیدنی سر شوق امده بود ان ها زندگی ساده اي 

را با طاووس مقایسه می کرد دلگیر و  ضعیتشدام خودش و وداشتند به نظر فروزان طاووس دختر ثروتمندي بود م
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ناراحت شده بود از این که مثل او نبود غمگین بود تازه حرف هاي پر طعنه و نیشدار طاووس نیز بیشتر روح لطیف و 

حساسش را می ازرد روي مبلی نشست و به فکر فرو رفت طاووس به طبقه پایین رفته بود ابی به همراه دوستش 

سالم و احوالپرسی کرد و بعد نگاهش را به دوست او دوخته و لبخند زد دیدن این پسر همیشه  بید طاووس با اامدن

غرور و جذبه اش به .براي او چون رویاي شیرینی بود همیشه ارزوي لمس کردن اغوش محکم و استوار او را داشت 

صی اش را نمی داد با دختران رابطه دوستی حدي بود که به دخترانی چون طاووس اجازه قدم گذاشتن به حریم شخ

برقرار نمی کرد زیبا بود بسیار زیبا طاووس با خود عهد کرده بود روزي کوه غرور او را به خاکستر مبدل کند تا دل پر 

این کوه غرور مرد رویاهاي دست نیافتنی را به زانو در  –هوس خودش را خنک کند به هر طریقی ارزویش بود سهراب 

به دنبال بهترین بود مدتی بود که ابی به او وعده داده بود دختر مورد نظر او را یافته است  یشهسهراب هم... .اورد 

سهراب فقط می خندید به نظرش سخنان ابی و طاووس بیهوده بود ابی تقریبا دوست صمیمی سهراب بود در یکی از 

اشنایی پیدا کند و عشق او را که  ابس نیز با سهرمهمانی ها با طاووس اشنا شده بود این مقدمه اي بود که طاوو

بیشتر به هوس نزدیک بود تا عالقه کنج خلوتخانه پر گناه دلش جایگزین کند تا زمانی ان را خنثی سازد ولی به خاطر 

غرور و جذبه بیش از حد سهراب هیچ وقت نتوانست خودش را ارضا کند به خاطر همین با خود عهد بست روزي او را 

غرورش را زیر پاهاي بی عاطفه اش له کند با دیدن فروزان و زیبایی خیره کننده اش چیزي چون  وانو در اورد به ز

درخشش یک فکر شیطانی وجودش را پر کرد و او را در عملی کردن این عهد شیطانی مصمم ساخت

سالم سهراب جون چه عجب افتخار داده اید-

ه رو شرمنده کردید و به تولدتون دعوت کردیدسالم خانم شما افتخار دادید که بند-

:تنها به لبخندي اکتفا کرد بعد گفت طاووس

در ضمن جشن تولد بعد از ناهاره-

البد قراره ناهار هم مهمون من باشید-

خندید و گفت طاووس

به خاطر سورپریزي که برات دارم دنیا رو هم مهمون کنی باز هم کمه-

سورپریز شما چیه حاال کجاست این به اصطالح شاهزاده شما من باالخره نفهمیدم این-
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بیا بریم باال ببینش فقط مراقب باش که غش نکنی چون دلم نمی خواد تولدم تو بیمارستان هدر بره-

سه به طبقه باال رفتند وارد سالن شدند فروزان همان طور در عالم خود بود اصال حواسش به اطراف نبود سهراب  هر

ا کمی به او نگاه کرد و بعد ناخوداگاه قدم برداشت و به ارامی مقابل او ایستاد واقعا از دیدن چنین شاهکار نیز ابتد

که او یک تابلوي نقشاي دست نیافتنی است فکرش را هم نمی  دخداوندي متعجب شده بود باور نمی کرد می اندیشی

ان بدهند اما حاال با دیدن او در ان لحظه ناگهان فروزان کرد طاووس و ابراهیم بخواهند چنین دختر زیبایی را به او نش

بر  کوتبا دیدن مردي در مقابل خود وحشت زده بلند شد و خواست حرفی بزند اما با دیدن چهره او گویی مهر س

لبانش زدند فقط به او خیره شد سهراب نیز به او خیره شده بود واقعا از دیدن چنان شاهکاري به وجد امده بود 

زان ینز از دیدن چنین پسر زیبایی متعجب شده بود پسر لب باز کرد و زمزمه نمودفرو

چه زیبا-

بعد به طاووس و ابراهیم که ذوق زده به انها خیره شده . به روي او زد ولی فروزان سرش را به زیر انداخت و لبخندي

دیدن هم چنین متعجب خواهند شد و حاال  بود ند نگاه کرد طاووس با خود چنین پیش بینی را کرده بود که ان دو از

موفقیت رو به رو شده بود بابا خوشحالی به ان دو نگاه می کرد ابتداي نقشه اش 

عزیزم ببخش این طوري اومدیم باال تقصیر این پسرهاست-

بعد جلو رفت و کنار فروزان ایستاد و

...معرفی می کنم این اقا سهراب هستند دوست صمیمی ابی و-

و ادامه داد دیدخن

و نمی تونم بگم دوست من چون نه دوست منه و نه هیچ دختر دیگه اي سهراب خان ایشون هم دوست بسیار عزیز -

من فروزان جون

:لبخند زیبایی زد و گفت سهراب

خوشبختم خانم-

با شرم گفت فروزان

من هم همین طور-
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که با چنین لباسی در مقابل پسرها حضور یافته بودمتعجب شده بود خیلی هم خجالت می کشید از این  واقعا

این که نگاه مرد جوان و بسیار زیبا را متوجه خود می دید ناراحت بود اما قلبش چون طبل در سینه می کوبید می  از

.ترسید که مبادا صداي قلبش را ان ها نیز بشنوند

به طاووس نگاه کرد فروزان

بریم کارت دارم-

با خود برد هر دو به اتاق طاووس رفتند او را کشید و دست

چی شده دختر دستم درد گرفت-

- ببینم این جا چه خبره طاووس اون پسره کیه-

:خندید و روي تختش نشست طاووس

چیه ؟ قلبت با دیدنش به تاپ تاپ افتاد-

لبخند زنان گفت سهراب

خیلی خوشگله باور نمی کردم راست گفته باشی اما حاال-

کردي به این می گن یه دختر استثنایی همونی که دنبالش بوديکیف -

ابی چرا این قدر خجالتی بود-

کردي این از اون دختر پروهاست نه با با صاف و ساده اس مثل یه بچه ساده و بی غل و غش فکر

گفت سهراب

خیلی ملوس-

کشید و گفت نفسی

حس می کنم عاشقش شدم-

خندید و تبریک گفت ابراهیم

:همان لحظه طاووس و فروزان وارد شدند سهراب بلند شد در

مشکلی پیش اومده-
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نه فروزان ون کار کوچکی با من داشت-

نفري روي صندلی ها نشستند سهراب چشم از فروزان بر نمی داشت او نیز سرش به زیر بود و گاهی به ارامی به  چهار

ش با ابروان کمانی و بلند مژگان تاب خورده که خماري نگاهش را دو او نگاه می کرد واقعا زیبا بود چشمان ابی و خمار

موهاي صاف و براق هیکلی قشنگ و بی نقص صدایی  قشنگچندان کرده بود بینی خوش تراس با لبانی کوچک و 

چون اواي موسیقی پوستش سفید و شفاف واقعا خداوند بنده اي بی نقص افریده بود چه او و چه فروزان دو شاهکار 

خلقت

شما چند سالتونه؟-

بود که سهراب از او می پرسید ابتدا به طاووس نگاه کرد و بعد به ارامی جواب داد سوالی

شونزده سالمه-

چطوره که با طاووس دوست شدید-

خب من و اون همکالسی هستیم-

لبخندي زد و بعد گفت سهراب

طاووس خانم به ما ناهار نمی دین-

د و گفتموذیانه خندی طاووس

قرار بود مهمون تو باشیم خسیس بازي در می یاري؟-

لبخند زنان بلند شد سهراب

من و خساست هرجگز بریم تا باور کنید دست و دلبازم-

الزم نکرده فعال از خیرش گذشتیم سایی خودش برامون غذا پخته-

جدي می گی غذاي خونگی می خوریم-

بلند شد طاووس

ناهار بخوریم فروزان جون بلند شو این قدر خجالتی نباش سهراب و ابی از خودموننبهتره بریم پایین -

.لطفا منو قاطی ابی نکن چون خیلی باهاش تفاوت دارم-
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رفیق جان خیلی هم دلت بخواد مثل من شاخ شمشاد باشی-

نفر به طبقه پایین رفتند سایی با دیدن فروزان هیجان زده گفت چهار

جان چه خوشگل شدي خداي من فروزان-

گفت طاووس

سایی مراقب باش دوستم رو چشم نزنی-

میز ناهار خوري نشستند میز رنگینی چیده شده بود گویی سایی سنگ تمام گذاشته بود البته از نظر فروزان  پشت

با غذایش  واقعا هول شده بود اما سعی می کرد بر اعصابش مسلط باشد ان ها شروع کردند به غذا خوردن اما فروزان

بازي می کرد اصال نمی توانست حتی قاشقی از غذا را بخورد

با تعجب به او نگاه کرد و پرسید سهراب

چرا مشغول نمی شید فروزان-

را بلند کرد و باز قلبش به لرزه افتاد سرش

ارامی گفت به

شما غذاتون رو میل کنید-

فروزان جون چرا نمی خوري نکنه دوست نداري-

...ه طاووس جون فقطآه ن-

فقط چی؟-

سوال سهراب بود ناگهان از دهانش پریسد این

اسحاس خفگی می کنم-

موذیانه گفت ابراهیم

من می دونم چرا-

به سهراب نگاه کرد او نیز لبخندي زد و احساس کرد ابراهیم درست می گوید شاید فروزان به خاطر وجود او این  و

را دیده بود که با دیدن او دست و پایش را گم می کند و گاه سعی می کنند جلب  طوري شده بود خیلی از دخترها
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گویی فقط حالتی گنگ و نا اشنا به . توجه بکنند اما فروزان را می دید که نه هول شده و نه سعی در جلب توجه دارد

او دست داده بود

میل ندارم طاووس جون اگه می شه برم اتاق تو-

می دراز بکش خوب می شی نمی خوام تو جشن کسل و ناراحت ببینمتطور راحتی برو ک هر

بلند شد و با گفتن ببخشید به طبقه باال رفت سهراب با نگرانی به او چشم دوخته بود بعد از رفتن او گفت فروزان

نکنه واقعا از من بدش اومده؟-

خندید و گفت طاووس

کمی هول شدهچرا بدش بیاد به نظرش تو معرکه اي ول فکر کنم -

چطور-

موذیانه گفت او

دیدن پسر مثل تو هول شدنم داره-

ولی رفتارش که این طور نشون نمی ده کاش می شد اروم باشه-

خوب برو و بگو که لولو خرخره نیستی-

نیمه باز بود نیز با خنده تایید کرد سهراب بلند شد و به طبقه باال امد قلبش به شدت می تپید در اتاق طاووس  ابراهیم

باز هم در فکر فرو رفته بود حتی متوجه در زدن او نیز نشده بود سهراب همان طور ایستاده و به او نگاه می کرد 

شستناگهان فروزان متوجه شد و وحشت زده روي تخت ن

آه معذرت می خوام من در زدم بعد وارد شدم-

:ایستاد و گفت فروزان

می خوام متوجه نشدم عذر

ز او خواست که بنشیند او روي صندلی نشست وجود سهراب دیوانه اش می کرد دلش می خواست براي یک ا سهراب

این درست نبود سهراب نیز روي صندلی دیگري نشست و گفت... بار هم که شده دستی به صورت او بکشد اما نه 

اسحسا می کنم وجودم باعث شده که شما این قدر ناراحت و کالفه بشید-
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نگاه کرداو  به

نه نه این طور نیست-

پس چی چرا از وقتی من اومدم شما مدام تو فکر می رین و انگار ارامش ندارید-

راستش...راستش -

من اگه احساس کنم که وجودم باعث رنجش شما شده این جا رو ترك می کنم-

اوه نه اصال-

خورده بودجمله را با شتاب بیان کرد حاال نگاه هر دو به هم گره  این

لبخندي زد و گفت سهراب

پس به من می گید که چرا ناراحتید؟-

را به زیر انداخت اصال گویا در این عالم نبود دوست داشت حرف بزند چقدر از شنیدن صداي خوش طنین او  سرش

لذت می برد

خب... دونم چرا ناراحتم  نمی

نیست می فهمم خودم هم دست کمی از شما ندارم مهم

لحظاتی سهراب گفت از بعد

من همیشه تو هر جشن و مجلسی تنها بودم اما حاال می خوام اگه اشکالی نداره تو جشن امروز همراه من باشید -

قبول می کنید؟

اختیار از کف داده بود به روي او لبخند زد و این لبخند نشانه موافقتش بود سهراب با خوشحالی بلند شد و  فروزان

ه طاووس وارد شد و گفتتشکر کرد در ان لحظ

چی شد دوست ما هنوز غمگینه-

دوست شما همیشه شادند مگه نه سرکار خانم-

طاووس پرسید. لبخندي زد و سهراب اتاق را ترك کرد  فروزان

چطوره؟-
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خیلی مهربونه طاووس اون کیه-

راجع بهش کنجکاو شدي نه-

شدهنمی دونم یک احساسی دارم نمی دونم چیه اه سردم -

شنلی از کمدش اورد و بر شانه فروزان انداخت بعد پرسید طاووس

چه احساسی داري-

نمی دونم تا حاال دچارش نشده بودم-

حدس بزن-

چی رو-

اسم احساستو یک کلمه سه حرفیه-

مات و مبهوت به او نگاه می کرد طاووس گفت فروزان

ري عشقعشق تپش قلبت به خاطر همینه همین احساسی که دا-

با نگرانی گفت فروزان

...نه.... نه -

تو عاشق شدي فروزان-

نه امکان نداره اخه چطور می شه ادم با یک بار دیدن شخصی عاشق بشه تازه من-

حتما می خواي بگی به عشق اعتقاد نداري اما حاال چی با این حالتت باز فکر می کنی عشق وجود نداره-

شنیده شد سکوت کرد صداي ابی فروزان

طاووس بیا دوستات اومدند-

پاشو فروزان همه دارن میان امروز ستاره هاي جشن تولدم تو و سهرابیت-

طاووس یکی بعد از دیگري می امدند دختر و پسر با هم قاطی شده بودند هیچ کدام تنها نبودند همه انها از  دوستان

نگاه می کردند اما از سهراب نیز غافل نبودند بعضی سعی دیدن فروزان تعجب کردند دختران با دیده حسرت به او 

پسرها سعی می کردند به فروزان نزدیک شوند فروزان با  رداشتند به هر طریقی خود را به او نزدیک ککنند همین طو
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ی اخم وو در حالی که تنها بود در گوشه اي ایستاده بود خانه بسیار شلوغ شده بود صداي موزیکی که از ضبط پخش م

شد سرسام اوربود دختران و پسران به طرز خنده داري می رقصیدند طاووس نیز همراه ابی بود و از دوئستانش 

می نمود اییپذیر

که فروزان را تنها دید به طرفش رفت سهراب

تنها وایستادي چرا

دخترها با رفقاشون هستند طاووس هم که با ابی من که اصال خوشم نمی یاد همه

و ایستاد و گفتکنار ا سهراب

از این که دخترها و پسرها این طور به هم نزدیک اند ناراحتی-

بله اونا خیلی راحت با هم برخورد می کنند این اصال درست نیست-

مثل این که خانواده شما مذهبی هستند-

ي تلقی می کنندمذهبی نه این که ازادي نباشی و مدام پوشییده باشی اما این ها انگار ازادي رو چیز دیگر-

خوشحالم از این که می بینم شما این قدر فهمیده و خوبید ناراحت نمی شید اگه من کنارتون باشم و صحبت کنیم-

نه به نظر من شما با اونا خیلی تفاوت دارید خوشحال هم می شم-

ات شیرینی در وجودش به وجود سهراب چنان مسحورش کرده بود که نمی توانست به او نه بگوید بودن با او احساس-

وجود اورده بود فقط به نگاه زیباي او خیره شده بود بیشتر مواقع ساکت بودند نگاه شان بود که به هم دوخته می شد 

فروزان به خاطر او هیجان زده بود شاد بود مهمانی تا غروب ادامه داشت خیلی به ان ها خوش گذشت کیک را اوردند 

و هدیه ها را باز نمود عکس هاي زیادي گرفتند و در پایان دوستان طاووس خداحافظی  طاووس شمع ها را فوت کرد. 

کرده و رفتند فروزان نیز گفت

- اگه اجازه بدي طاوس جون من هم دیگه باید برم-

باشه عزیزم خیلی از اومدنت خوشحال شدم-

طاووس رفت و لباس هایش را عوض کرد  خواست که او را برساند اما فروزان نپذیرفت و تشکر کرد به اتاق سهراب

حاال ساده تر به نظر می رسید اما زیباییش بی نقص بود وقتی برگشت سهراب از دیدنش متعجب شد به نظر او فروزان 
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در لباس ساده دوست داشتنی تر به نظر می رسید

خب طاووس جون باز هم تولدت رو تبریک می گم-

و برسونهممنون عزیزم اما بهتره سهراب تور-

نه نه خودم برم بهتره سهراب خان ابراهیم خان خدانگهدار-

.پله ها پایین رفت از سایی خداحافظی کرد رفت و سهراب با نگاه مهربانش او را بدرقه نمود از

دو روز از جشن تولد طاووس می گذشت فروزان از ان روز به بعد دیگر حال خوشی نداشت هر سو را نگاه می کرد 

یبا و به یاد ماندنی سهراب را به خاطر می اورد مدام در فکر فرو می رفت کم حرف و کم غذا شده بود دیگر چهره ز

تلفن می کرد و نه به خانه ان ها می امد اما انگار براي  نهحواسش در خانه نبود فریدون نیز مثال با او قهر کرده بود 

م فکر و ذکر و ذهنش را یاد سهراب پر کرده بود یعنی یک بار فروزان اهمیتی نداشت اصال به او نیز فکر نمیکرد تما

 حساسدیدن سهراب باعث چنین حاالتی در او شده بود از خودش تعجب می کرد تا به حال این طوري نشده بود اما ا

می کرد احساس می کرد غنچه هاي عشق هستند که دانه به دانه در قلبش می شکفتند احساس می کرد صداي 

همیشه نیست احساس می کرد نگاهش به اطراف دیگر مثل گذشته نیست فکر میک رد صدا ها قشنگی قلبش مثل 

عاشق شده داري احساس می کر... ها برایش رنگ و بوي دیجگري یافته اند احساس میک رد 

یز مدرسه نیز مدام به او می اندیشید گاهی حواسش چنان پرت می شد که معلم به او تذکر می داد طاووس ن در

متوجه حاالت او شده بود خوب می دانست که وجود سهراب باعث تغییر حاالت فروزان شده احساس می کرد در حق 

دوستش لطف بزرگی انجام داده است و نیز در حق خودش

یکی از همین روزها بود معلم به بچه ها وقت ازاد داده بود طاووس رو به فروزان کرد و گفت در

اینو بهت بگم سهراب سالم رسوند راستی یادم رفته بود-

به من-

اره ابی رو دیده حال تو رو هم ازش پرسیده بعد سالم رسونده-

جدي می گی-

دروغم چیه؟-
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هاي فروزان سرخ شده بود طاووس با زیرکی توانسته بود به حاالت او پی ببرد حاال دیگر مطمئن شده بود که  گونه

فروزان به سهراب عالقه مند است

تو حرفی نداري؟ اگه یه وقت دیدمش نمی خواي بهش سالم بروسنم-

سرش را به زیر انداخت و گفت فروزان

نمی دونم راستی نمی یاد این جا؟-

تو دبیرستان که راهش نمی دند-

منطورم اینه که مثل ابی نمی یاد دنبالت؟-

ی و معاشرت نداده اما روز تولدم خوب با تو گرم چرا بیاد دنبال من گفتم که تا حاال به هیچ دختري پیشنهاد دوست-

گرفته بودها تازه سالم هم رسونده

دیگه-

به او نگاه کرد و با جدیت پرسید طاووس

فروزان تو چرا حرفی نمی زنی؟-

راجع به چی؟-

راجع به سهراب-

خب چی بگم؟-

ی؟یعنی می خواي بگی اون اصال برات مهم نیست؟ اصال بهش فکر نمی کن-

منطورت چیه-

منطورمو خوب درك می کنی پس خودتو به نفهمی نزن-

سکوت کرد فکر کرد می تواند احساسش را به طاووس بگوید فروزان

می دونی طاووس از اون روز که تو جشن تولدت اونو دیدم خب چطوري بگم دیگه اروم و قرار ندارم فکرش تو -

جا که نگاه می کنم فکر می کنم دارم اونو می بینم دیگه زندگی برام ذهنم، یادش تو جودم صداش تو گوشم به هر 

دوستش دارم.......احساس می کنم ... سخت شده احساس می کنم
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نگاه شیطانی اش را به او دوخت و گفت طاووس

خوبه-

طاووس چه کار کنم راهنماییم کن-

لیاقت تو رو کسی مثل سهراب داره اون هم  ببین دختر جون من خودم خواستم شما دو نفر همدیگر رو ببینید-

همین طور شما دو تا شاهکارید باید با هم باشید سهراب همیشه دنبال یه چیز ناب و متفاوت بوده یک زیباي دست 

نیافتنی حاال تو رو پیدا کرده تو هم همین طور یادته می گفتمی اعتقادي به عشق نداري حاال چی حاال هم فکر میک 

نداره؟نی عشق وجود 

:فقط به او نگاه کرد طاووس ادامه داد فروزان

فکر می کنم دوستت داره فکر که نه مطمئنم عاشقت شده تو دوست داري ببینیش-

نمی دونم-

این یعنی جواب مثبت-

خندید و گفت و

شما دو تا معرکه می شید معرکه-

به او زل زد فروزان

فریدونو چه کار کنم-

رهاش کن-

کنم چطوري؟رهاش -

خیلی ساده نامزدي رو به هم بزن خیلی ها این کارو می کنند-

من نمیت ونم جواب بابامو چی بدم به عموم چی بگم چطور به فریدون نگاه کنم-

فروزان دیگه داري خیلی گنده اش می کنمی اگر سهراب رو می خواي باید اونو رهاش کنی اونم اگه عاقل باشه به -

می کنه اگر ببینه تو با سهراب خوشبخت تري حتما رهات می کنه خوشبختی تو فکر

:با اضطراب گفت فروزان
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نه...اون اگه بمیره هم رهام نمی کنه فریدون دیوونه می شه واي نه-

برو بابا همچین فریدون فریدون می کنی که هر کسی ندونه فکر می کنه از شاهزاده ادوارد حرف می زنی پسرعموته -

نیستغریبه که 

مشکل همینه عموم دیگه نگاهمم نمی کنه-

خب نکنه مگه تو با نگاه عموت زندگی می کنی؟-

موضوع این نیست-

پس موضوع چیه؟ تو باید بین سهراب و فریدون یکی رو انتخاب کنی-

سخته-

هیچ هم سخت نیست تو داري این موضوع رو خیلی بزرگش می کنی-

ه کار باید بکنمنمی دونم واقعا نمی دونم چ-

تو دیوونه اي موضوع به این کوچکی رو واسه خودت مثل کوه بزرگ می کنی-

تو اگه جاي من بودي چه کار می کردي-

سهرابو ترجیح می دادم-

یعنی تو می گی من خیلی راحت به فریدون بگم دوستش ندارم-

خوایش؟خب من یه فکري دارم چطوره اروم اروم حالیش کنی که دیگه نمی -

جطوري؟-

با بی محلی البته طوري که اون جدي بگیره-

.سکوت کرد نمی دانست چه کار کند سر دوراهی قرار گرفته بود فروزان

این زنگ لعنتی هم نمی خوره بذاریم بریم-

همان لحظه زنگ خورد فروزان به طاووس نگاه کرد هر دو بلند شدند و از مدرسه خارج شدند طاووس دست  در

وزان را گرفته وبد و بی اختیار به دنبال او گام بر می داشت طاووس طبق معمول به طرف ابی رفت فروزان که مید فر

نظر او این رفتار مسخره بود خدا را شکر می  بهانست االن ناز کردن هاي طاووس شروع می شود از او فاصله گرفت 
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کرد که او این طوري نیست

همون اوردمفروزان خانم امروز براتون م-

براي من؟-

از پشت ستونی سهراب بیرون امد و با لبخند به او نگاه کرد فروزان نیز به او نگاه کرد و بی اختیار لبخند بر  ناگهان

لبانش نقش بست

ذوق زده گفت طاووس

واي خداجون سهراب اومده دنبال ما-

دهبه دلت صابون نزن دنبال تو نیومده عزیزم واسه خاطر اون اوم-

سالم فروزان-

ارامی جوابش را داد ازدیدن او بعد از گذشت چند روز هیچان زده شده بود از دیدن او وجودش را گرماي عشق پر  به

کرده بود

حالتون چطوره-

ممنون-

ان لحظه طاووس گفت در

فروزان پسر عموت اومد-

وقف کرده است او پیاده شد و با شاخهگل فروزا ن با سرعت برگشت واتومبیل فریدون را دید که در ان طرف ت

سرخی همراه با لبخند مهربانی به طرف فروزان امد سهراب نیز کنجکاو شد بادقت به فریدون چشم دوخت فریدون 

خواهد گرفت حاال خودش با یک دنیا عشق  اسبعد از گذشت چند روز که بیهوده فکر میک ردحداقل فروزان با او تم

روزان نیز بعد از گذشت چند روز او را می دید لبخندي زد فریدوننزدیک شد و شاخه گل را به به دنبال اوامده بود ف

طرف او گرفت

با یک دنیا عشق و محبت تقدیم به بهترین دختر عموي دنیا سال     -

لبخند زنان گل را گرفت فروزان
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سالم چه عجب یادي از من کردي     -

عاشقانه گفت فریدون

شق دلباخته اي بودم در انتطار خبر ي از معشوق اما نه او سراغی از ما نگرفت مجبور شدم خودم بیام چه کنم عا     -

اخ ببخشید سالم طاووس خانم

جوابش را داد و به فروزان نگاه کرد فروزان نیز سرش را با زیر انداختدریافت که نگاه فریدون به سهراب  طاووس

باییپسر جوان را ستود فروزان گفتافتاده اول کمی نگاهش کرد و در دلش زی

فریدون معرفی می کنم دوست طاووس ابراهیم خان     -

سالم خوشبختم     -

....از دوستان... سهراب خان...شما هم که پسر عموم فریدون رو می شناسید و ایشون ایشون هم      -

از دوستان ابی اند      -

جمله را طاووس بیان کرد این

زد لبخندي سهراب

خوشبختم فریدون خان     -

منم همین طور     -

:فروزان نگاهی کرد و گفت به

بهتره ما بریم     -

کجا؟     -

به مامانت گفتم می خوام کمی بگردیم چند روزه ندیدمت حاال می خوام تالفی کنم     -

فریدون بگوید نمی توانست به او نگاه فروزان به سهراب افتاد ناراحت به نظر می رسید نمی دانست چه چیزي به-

بگوید برو واقعا نمی توانست فریدون گفت

چرا وایسادي بریم دیگه-     -

:به طاووس نگاه کرد فروزان
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....من... خب دیگه      -

واقعا حسودیش می شد هیچ دلش نمی خواست فروزان برود ان هم با پسرعمویش می خواست حاال که با  سهراب

ال ان ها امده است فروزن با اوباشد فقط به خاطر او با ابراهیم به اینجا امده بود واقعا فروزان را ابراهیم به دنب

می کرد نمیتواند بدون او به زندگی ادامه دهد  ساسمیخواست از همان روزي که او را دیده بود عاشقش شده بود اح

کرده است نمی خواستبه همین سادگی او را از  احساس می کرد در تمام زندگی اش فقط اورا کم داشته و حاال پیداش

دستبدهد اما حاال حاال که می دید فریدون و فروزان با هم می روند خیلی ناراحتمی شد جلو امد و خیلی خشک گفت

خب بچه ها من باید برم خیلی کار دارم خداحافظ     -

نگاهی به فروزان کرد و با سرعت سوار اتومبیلش شد و رفت و

حیرت زده شده بودفروزان

اخه یه دفعه چی شد؟     -

اي داد بی داد ماشینو ورداشت و رفت     -

نگاهی مضحک به فروزان انداخت طاووس

چرا منتظري برو دیگه برو دنبال پسرعموجونت     -

دست ابی را گرفت و رفت ابی نیز متعجب به دنبال او رفت و

واقعا شگفت زده شده بود فروزان

تش را کشید و گفتدس فریدون

بیا بریم     -

بدون هیچ حرفیسوار بر اتومبیل او شد کمی ناراحت بود کمی که نه خیلی زیاد از رفتار سهرابچیزي نفهمید  فروزان

اما از حرف هاي طاووس دلش گرفت

چرا ساکتی عزیزم بعد از گذشت چند روز حرفی نداري بزنی؟     -

ه بیرون نگاه می کرد جوابی نداد امافریدون به بی محلی او اهمیت نمی داد سکوت کرده بود از پنجره ب فروزان

وجودش با دیدن فروزان گرم شده بود عشقرا اطراف خود حس می کرد خوشحال بود

www.RoyanSoft.com



  خیال یک نگاه

١٥٩

فروزان جان-

نکرد فریدون هم دست بردار نبود حرکتی

.فروزان جان عزیزم عمرم وجودم     -

چیه؟     -

از دیدنم خوشحال نیستیچرا گرفته اي مگه      -

:ناگهان از دهنش پرید و

نه-

نه؟؟؟؟؟

سرش را به زیر انداخت نمی خواست شادي او را به این راحتی خراب کندنمی خواست خوشحالی را از او  فروزان

بگیرد نمی خواست به جاي لبخند و برق عشق درنگاهش غم را مشاهده کند

رامی گفت به

رشوخی کردم به دل نگی     -

قربونت برم که این قدر شوخی     -

حین رانندگی با شاخه گل صورت فروزان را نوازش می کرد در

چی شده که ناراحتی خانمی من-

هیچی-

دست فریدون را پس زد فریدون ماشین را کنار رستورانی پارك کرد و

پیاده شو-

رد رستوران شدند پشت میزي نشستنداطاعت کرد فریدون لبخند زنان دست او را گرفت و هر دو وا فروزان

چی می خوري خانمی؟     -

......چیزي     -

خواست بگوید چیزي نمی خورم اما باز فریدون ناراحت می شد بنابراین گفت می

www.RoyanSoft.com



  خیال یک نگاه

١٦٠

هر چی تو بخوري منم می خورم     -

رد اما حس می کرد  خندید و غذا سفارش داد نگاهش را از چهره فروزان بر نمی داشت با عشقنگاهش میک فریدون

او ناراحت است وقتی غذا اوردند فریدون گفت

مشغول شو     -

شروع کرد فروزان نیز قاشقی به دهان برد واقعا میل نداشت اصال نمیتوانست به خوردن فکر کند مدام به  خودش

سهراب می اندیشید چی شد که ان طور رفت

چرا نمی خوري     -

مهربان بود یعنی درست بود که او را ناراحتبکند یعنی درست بود به خاطر یک تازه وارد به او نگاه کرد چقدر  فروزان

هم بازي دوران کودکی اش را ازخود براند

:خندید فریدون

چرا این طوري نگاهم می کنی غذاتو بخور     -

نمی خورم     -

چرا دوست نداري اگه دوست نداري یک چیز دیگه بگم بیارند     -

ه فریدون اصال میل ندارم گشنه ام نیستن     -

نکنه مریض شدي بذار ببینم     -

را روي پیشانی او گذاشت اما او خود را کنار کشید دستش

زشته فریدون دارند نگاهمون می کنند     -

خب نگاه کنند براي من سالمتی تو مهممه     -

تو غذاتو بخور بریم     -

دست داده بود نمی دانست مشکل فروزان چیستوقتی میدید که او واقعا احساس  فریدون نیز اشتهایش را از اما

ناراحتی می کند نمی توانست ناراحتی او راتحمل کند صورت حساب را پرداخت و با هم از ان جا خارج شدند فروزان 

به ماشینتکیه داده بود فریدون مقابلش ایستاد و دست راستش را مستقیم گرفت روي ماشین
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فروزان؟    -

صورت هایشان مقابل هم بود فروزان به او نگاه کرد دقیقا

نمی خواي بگی چی شده؟     -

چیزي نشده باور کن     -

پس چرا این قدر پریشونی من خوب می شناسمت قتی ناراحت باشی می فهمم     -

را به زیر انداخت واقعا حرفی براي گفتن نداشت دوباره صدایش کرد سرش

وزانفر     -

هایش پر از اشک شده بود سوار ماشین شد اجازه نداد اشک هایش به رویگونه اش روان شود فریدون هم سوار  چشم

:صدا زد. ماشین شد وقتی دید چشم هاي عزیزش را اشکشفاف کرده واقعا احساس کرد اتفاقی افتاده 

فري     -

لطفا حرکت کن فریدون خواهش می کنم     -

شانده بود فریدون حرکت کردرا غم پو صدایش

می خواي بریم پارك     -

نه می خوام برم خونه     -

می خواي ببرمت دکتر     -

حالم خوبه می خوام تنها باشم     -

بدون هیچ حرفی او را به منزلشان رساند براي امروز برنامه هاي زیادي داشت اما حاال فریدون

رگشتپیاده شد می خواست برود اما ب فروزان

تو نمی یاي؟     -

نه تو حالت خوبه؟     -

اره ممنون متاسفم امروزت به خاطر من خراب شد     -

حرفشم نزن تو عزیز منی     -
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قطرات اشک در چشم هاي فروزان جمع شده بود باز

فریدون     -

بگو بگو عزیزم     -

....می خواستم..... .می خواستم      -

دلش گرفته بود با ناراحتی فروزان دل اونیز غصه دار می شد دوست داشت فروزان با او . شده بودواقعا نگران  فریدون

حرف بزند از دردش بگوید اما اوفقط سکوت کرده بود

خب دیگه من می رم خداحافظ     -

سرش را به زیر انداخت و گفت فریدون

خداحافظ     -

ر خانه رسید ایستاد و نفسیکشید و بعد زنگ را فشار داد شهره در رفت و وارد اپارتمان شد وقتی به پشت د فروزان

را به رویش باز کرد و با لبخندي بر لبگفت

سالم عزیزم چه زود امدي فریدون کو؟     -

رفت     -

خانه شد مادرش گفت وارد

خب چرا دعوتش نکردي بیاد باال     -

گفت فروزان

کار داشت به همین خاطر رفت     -

با تعجب گفتشهره

بعد گفت می یاد دنبالت و می برتت گردش. اما اومد این جا و رفت اتاق تو      -

من حالم خوب نبود     -

اهی کشید و روي تختش نشست خود نیز نمی دانستچرا این گونه رفتار می کند؟ . اتاقش رفت و در را بست به

د و بالش را کنار زد واي خدا یک بسته کادو پیچ شده خواست بخوابد اما احساس کرد چیزي زیر بالششاست بلند ش
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اندبا تعجب ان را برداشت و نوشته روي ان را خو. با چند شاخهگل قشنگ

به کسی که براي من در دنیا بهترین است فروزان عزیزم دوستت دارم تقدیم

حاال دیگر اشک هایش ارام ارام بر . فریدون بود اخ خدا براي این که اشتی کند این هدیه را براي او اوردهبود امضاي

گونه می غلتیدند از دست خودش عصبانیشد چرا ان گونه ناراحتش کرد

را روي بالش نهاد و گریه کرد شهره با تعجب وارد اتاق فروزان شد وقتی گریه او را دید وحشت زده به کنارش  سرش

رفت

چرا گریه می کنی؟. فري چی شده دخترم     -

شم هاي گریانش نگاه کرد واقعا تعجب کرده بودکرد و به چ بغلش

عزیزم چی شده فریدون ناراحتت کرده ؟ اون حرفی زده؟     -

:به عالمت نفی سرش را تکان داد شهره پرسید فروزان

پس چی ؟ چرا گریه می کنی؟     -

اندیشید و از طرف  سرش را به سینه مادر فشرد و گریه کرد خیلی ناراحت بود از یک طرف بهسهراب می فروزان

دیگر به فریدون خدایا چرا این طوري شد من چمشده چم شده

بی قرار به او نگاه می کرد یعنی چی شده؟ شهره

تورو به خدا دخترم بگو چی شده؟ به خاطر من بگو     -

نشست و بعد گفت صاف

مامان نمی دونم چم شده... من من فریدون را ناراحت کرم      -

ی چطور ناراحتش کردي؟یعنی چ     -

با رفتارم نمی دونم چرا ولی چرا با اومدنش خوشحال نشدم اصال امروز حالم خوب نبود اونم اومد و ناراحتش      -

کردم

لبخندي زد و گفت شهره

عزیزم راحت شدم فکر کردم چه اتفاقی افتاده تو که منو از نگرانی کشتی پس به همین خاطرگ ریه می کنمی؟      -
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به حال فریدون خوش

به مادر نگاه کرد اه که او نمی دانست بیشتر ناراحتی فروزان به خاطر سهراب است به خاطر اوست که این  فروزان

گونه ناراحت است و بیقرار

بعد وقتی وارد کالس شد هنوز طاووس نیامده بود زمانی هم که امد بسیار با خشکی و سرد رفتار می کرد فروزان  روز

گفت لبخند زنان

سالم     -

سالم     -

چی شده؟     -

هیچی راستی دیروز با نامزدت بهت خوش گذشت     -

با تعجب به او نگاه کرد فروزان

تو چت شده مگه من چی کار کردم؟     -

هیچی دیگه می خواستی چه کار کنی دیووونه سهراب دیروز فقط به خاطر توامده بود اینجا و تو چه کار کردي با -

یدن پسر عموت خودتو گم کردي رفتی پیشاون بیچاره سهراب خیلی دلم براش سوخت ابی بعدا به من تلفن کرد و د

گفت سهرابخیلی ناراحت شده

آخه براي چی طاووس من دیروز نمی تونستم کاري انجام بدم     -

چرا نمی تونستی مگه قرار نبود به اون محل نذاري پس چی شد؟     -

چند روز اومده بود دنبالم من که نمی تونستم یه دفعه بهش بگمبرو طاووس باور کن چاره اي نداشتم تازه اون بعد از -

دیروز با رفتارم فریدون بیچاره روخیلی ناراحت کردم

پوزخندي زد و گفت طاووس

تو با این فریدون فریدون کردنت بهتره سهرابو فراموش کنی     -

آه نه نمی تونم     -

تقیم به چشمان او خیره شد و پرسیدمس طاووس
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ببینم فروزان تو اصال چی می خواي چرا تصمیمی خودتو نمی گیري     -

باید کمی زمان بگذره طاووس اروم اروم     -

بهتره با سهراب صحبت کنی باید خالصش کنی یا بگو اره یا نه او نپسري نیست که اجازه بده دختري این طور      -

بازیش بده

ولی من نمی خوام بازیش بدم     -

فعال که داري بازي می دي     -

سکوت کرده بود تصمیم خودش را گرفت باید فریدون را از میدان به در می کرد اما از طرف سهراب مطمئن  فروزان

نبود پرسید

تو مطمئنی که سهراب دوستم داره     -

مگه تو شک داري     -

ز که چیزي در باره خودش به من نگفتهاون که هنوز حرف نزده هنو     -

اما اون به تو عالقه منده در ضمن اگه تو رو نم خواست دنبالت نمی اومد     -

من باید از زبون خودش بشنوم باید باور کنم و گر نه بی جهت فریدون رو رها نمی کنم     -

خیلی خب بهش می گم تو هنوز بارش نکردي     -

راهیم گفت و او هم با خود سهراب در میان گذاشتموضوع را به اب طاووس

اون هنوز باور نکرده که من دوستش دارم؟؟؟؟     -

خب حق داره تو که هنوز چیزي بهش نگفتی     -

اگه دوستش نداشتم که هرکز به اون خیابون لعنتی پا نمی ذاشتم و بعد هم با ناراحتی نمی رفتم... واقعا که     -

برو به خودش بگو حرف دلتو بزن اگه قبول کرد و باور کرد دوستش داري که هیچ اگر نکرد هم که خب دیوونه      -

باید فراموشش کنی

به او نگاه کرد سهراب

فراموشش کنم؟ هرگز     -
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فقط که دست تو نیست اونم باید دوستت داشته باشه باید تو رو بخواد نمی شه که مجبورش کرد تازه با اون پسر      -

وشعم

می گی چی کار کنم ؟ پسر عموش نازدش     -

نامزدي که چیزي نیست می شه به هم زد اما بی جهت که نمی شه     -

راضیش می کنم بهش می گم که دوستش دارم     -

واقعا نیده بودم عاشق باشی     -

وزان صحبت کنمحاال وقت این حرفها نیست باید فکري کرد به طاووس بگو قرار بذاره تا با فر     -

:پذیرفت و بعد به شوخی پرسید ابی

واقعا دوستش داري؟     -

چی می گی پسر؟ فکر کردي بیخودي جوش می زنم؟     -

شاید     -

با عصبانیت یقه پیراهن او را گرفت و بلندش کرد سهراب

دوستش دارم دیوونه بهتره دفعه اخرت باشه که این طور سر به سرم می ذاري من

خوب بابا چرا فیوز می پرونی خیلی خبخیلی

رهاش کرد سهراب

بی اون نمی تونم زندگیکنم احساس می کنم زندگی ام با .... من واقعا بهش عالقه دارم احساس می کنم بی اون-

وجود اونه که کامل می شه ابی می ترسم اگهمنو نخواد؟ اگه بگه دوستم نداره؟

لی زود می فهمینترس دوستت داره دوستت داره خی     -

.امیدوارم     -

قراربود ان روز . را اضطرابی شدید پرکرده بود طاووس به او گفته بود که سهراب می خواهد با او صحبت کند وجودش

بعد از ظهر مثال به اموزشگاه زبان برود و ثبت نام کند البتهاین کار را می کرد اما با سهراب نیز قرار داشت طاووس 

رویی باز از شاگرد اول ززبان استقبال کردندبعد از ثبت نام سریع  بابتدابه اموزشگاه رفتند در ان جا همراه او بود ا
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خود را به پارکی که قرار بود سهراب و ابی بیایندرساندند زمانی که رسیدند ان دو را دیدند که منتظر روي صندلی 

.نشسته اند قلبفروزان به شدت می زد خیلی ترسیده بود

بین اونجاند چه زود اومدند چرا ساکتی فروزانب     -

هیچی. هیچی      -

هول کردي ها     -

خندید و

سالم اقایون-

دو بلند شدند و سالم دادند سهراب نگاهش را به فروزان دوخت آن

:گفت ابی

خب بفرمایید بنشینید     -

:نفري نشستند و طاووس لبخندزنان گفت چهار

بریم بگردیم نظرت چیه ابی جون؟ چطوره من و ابی     -

هر چی تو بگی ماه من     -

فروزان ارامو سر به زیر نشسته بو دصداي قلبش . و بعد ان دو برخاسته فروزان و سهراب را تنها گذاشتند خندیدند

ید به داشت دیوانه اش می کرد جرات نمی کرد سرشرا بلند کند و به او نگاه کند سهراب نیز که او را این چنین د

:بیریایی اش لبخند زد و گفت

فروزان خانم     -

بله     -

ما امروز قراره با هم صحبت کنیم خب حاال من شروع کنم یا شما؟     -

:سریع گفت فروزان

شما     -

اگر قراره من اول صحبت کنم باشه ولی تو هم باید به حرفاي من خوب گوش بدي     -
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:و گفت به نقطه مقابل خیره شد سهراب

همیشه فکر می کردم چون خودم بهترینم باالترینم پس باید کسی رو انتخابکنم که مثل خودم باشه به کسی عالقه -

مند بشم که مثل خودم باشه دلم می خواستهمیشه بهترین باشم دلم می خواست همیشه میان عالم و ادم تک باشم 

دختري بودم که درعین زیابیی و  دنبالاب بودم می خواستمانتخابم هم تک باشه همیشه دنبال یک چیز ن

درخشندگی صادق باشه پاك باشه خوب و نجیب باشه دوستم داشتهباشه دلم نمی خواست به خاطر قشنگی یا هر 

دلم م خواست خودم رو خود منو بخواد بعد از مدتها یکیرو ... چیز دیگه اي به من عالقه مند بشهدلم می خواست که 

حس می کنم می توانم با اونخوشبخت بشم حس می کنم زندگیم .بهش عالقه مندم  کنمحساس می دیدم که واقعا ا

فقط با وجود اونه که کامل می شه فروزان میخواستم بدونی تو تنها کسی هستی که باعث شدي ناقوس عشق در 

کسی  تنهاکوفابشه کلیساي قلبم بهصدا در بیاد تو تنها کسی هستی که باعث شدي غنچه عشق تو چمنزار قلبم ش

هستی که تونستی اراده رو از من بگیري تونستی قلبم رو دلم روارامشم رو سلب کنی فروزان دوستت دارم با تمام 

وجودم دلم نمی خواد رل بازیکنم می خوام واقعی باشم چه عشقم چه عالقه ام چه خودم می خوام مال تو باشممی 

کنم می خوام دردنیاي خیال فقط با تو بمونم می خوام می  وتو جستج خوام مال من باشی می خوام عشق رو در نگاه

.خوام دوستم داشته باشی می خوام میخوام بفهمی که عاشقتم

به او خیره شده بود سخنانش چون اتشی که به وجود فروزان افتاده بودشنیدن جمله دوستت دارم از زبان او  فروزان

سخت و باور نکردنی بود حس می کرد با صداي خود فریاد می زند من هم کسی که تمام فکرش را پر کرده بود برایش

دوستتدارم من هم دوستت دارم من هم دوستت دارم

:به او نگاه کرد سهراب

تو چی فروزان؟ بگو و خالصم کن جوابت چیه؟ ایا قلبت پذیراي عشق و عالقه من هست؟ ایا دلت منو به چمنزار      -

وجودت راه می ده

دیده در دیده او دوختفروزان

.....من.... من .... سهراب      -

تو چی ؟ بگو خواهش می کنم     -
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....من می خوام بگم     -

و خالصم کن... بگو.... بگو      -

دوستت دارم... دو... دو      -

ر اسمان ها به کنار جمله اش گویی دنیا را به سهراب تقدیم کرد گویی گویی سهراب را به عرشرساند به روي اب با

خورشید تابان میان ستاره ها روي قرص ماه

ممنونم فروزان دختر تو معرکه اي     -

:خندید نگاه عاشقش را به او دوخت گویی با نگاه نیز از او تشکر می کرد ناگهان فروزان گفت و

سهراب-

جانم

عموم نامزدم من با پسر... فقط من و تو نیستیم تو اینو می دانی که من  موضوع

....گفته اما فروزان من ابی

نباش می دونی سهراب هیچ وقت به عشق اعتقادي نداشتم فکر میک ردم عشقدروغه یک کلمه بی معنیه اما  نگران

حس می کنم عوض شدم سهراب من ... احساس می کنم که عشقو باوردارم احساس می کنم عاشقم ... حاال با وجود تو

می ترسم عشق چهجوریه؟

خیلی زیباست اما توصیف کردنی نیست باید حسش کنی     -

تو حسش کردي؟     -

با وجود تو اره من هم تازه تازه دارم حس می کنم که وجودم عوض شده حس می کنم دارم دیوونه می شم دختر      -

.تو خیلی نازي براي عزیزي

کن باور

باور می کنم باور می کنم     -

می خواي چه کار کنی... ت راستی پسر عمو     -

کم کم حالیش می کنم که نمی خوامش این راهنمایی طاووسه من فقط همیشهاحساس می کردم که اونو دوست -
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دارم از بچگی اسم ما رو گذاشته بودند روي هماز بچگی عموم بابام همه می گفتند من و فریدون مال همدیگه ایم خب 

عروس عموم بشمنه کس دیگري جز زن  ایدبزرگ شدم فکر کردم حتما ب با اینجمله ها بزرگ شدیم وقتی هم که

فریدون نمی تونم زن پسر دیگري بشم

بعد که طاووس با من صحبت کرد فهمیدماشتباهه دارم به راه خطا می رم فهمیدم نباید ... بعد که فکر کردم ... بعد اما

عالقه مند شدم ازاون . طالیی به روي من باز شد چشم و گوش بسته تصمیمی بگیرمسهراب با دیدن تو انگار یک در

بفهمم که تودنیا چه خبره و باید چه کنم حاال حس می کنم  کنمدر داخل بشم دلم خواست دنیا رو از اون دریچه نگاه 

قت فقط باید مال تو باشم دیگهآروم و قرار ندارم دلم مدام تو رو صدا می زنه قلبم از دوري تو کند می زنهچشام از فرا

دنیا جز  توبارونی می شه وجودم از نبودنت دلگیر می شه با تو بودنارزومه سهراب حس می کنم خیلی دوستت دارم 

تو کس دیگري رو نمیخوام فقط فقط به تو فکر میک نم فقط تو

که از شنیدن سخنان او هیجان زده شده بود با خوشحالی گفت سهراب

رو می خوام منم به تو فکر می کنم منم فقط تو     -

شد و مقابل فروزان ایستاد بلند

فروزان همین جا به تو قول می دم که تا پایان عمر وفادارت بمونم قسم میخورم که هرگز ترکت نکنم جز تو کس -

.دیگري رو نخوام قول می دم تنها تو ملکهقلبم باشی فقط تو

نیز بلند شد با چشم هاي خیس شده از اشک شوق گفت فروزان

قسم می خورم قول می دم که فقط با تو باشم دوستت داشته باشم جز تو کسدیگري رو نخوام و به تو وفادار  منم-

بمونم حتی تو سخت ترین لحظات

:دست او را در میان دستانش گرفت نگاهش را به نگاه زیباي او دوخت با عشقی وافر گفت سهراب

فروزان باورت می کنم تو رو باور دارم     -

اتشین قلب هایشان پر شده از عشق و صدایشان گرم و پر مهر بود و ایناغاز عشق بود اغاز عشق فروزان اغاز  نگاهش

چه در اغاز عشق شیرین و لذتبخش است چه رویایی است نگاه ها حرف ها صداها همه چیز عاشقانه . عشق سهراب

...ر از شور و هیجان بودکاشپ ونهاست کاش عشقهمیشه این طور باقی می ماند کاش عشق همیشه این گ
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روز فروزان واقعا تغییر کرده بود دیگر از ان دختر لوس خبري نبود بلکهاز درون پر از عشق بود پر از شور و نشاط  آن

بود عاشق شده بود بهترین شده بودسهراب نیز تغییر کرده بود شاداب تر از قبل شده بود روز جمعه بود و فروزانبه 

وقتی کتابش راورق می زد عکس او جلوي چشمانش  اندیشیددر حالیک ه فقط به سهراب می درس هایش می رسید 

ظاهر می شد می خواست درس بخواند صداي زیبایاو در گوشش می پیچید اصال دیگر حواسش به درس خواندن نبود 

فقط به او میاندیشید به سهرابی که وجودش را پر کرده بود

وندهدخترم خیلی از درس هات م     -

نه مامان دیگه تموم شده     -

.پس بیا کمک کن میوه ها رو بشوریم     -

شهره میوه ها را می شست و فروزان پس از خشک کردن در . وسایش را جمع کرد و به کمک مادر شتافت  فروزان

ظرف می چید

قراره عمواینا بیان فریدون هم که حتما می یاد می تونی ازش عذر خواهی کنی     -

واسه خاطر چی؟     -

مگه نگفتی ناراحتش کردي دو سه دفعه هم که تلفن کرد یا خواب بودي یا نیومدي گوشی رو بگیري و حرف بزنی      -

می تونی امروز عذر خواهی کنی

بی توجه گفت فروزان

لزومی نداره لوس می شه     -

:خندید و گفت شهره

تو دیگه چه جور زنی می خواي بشی     -

فروزان پرسید هانناگ

!!!!مامان من مجبورم با فریدون عروسی کنم؟     -

:با دقت نگاهش کرد و پرسید شهره

چطور؟     -
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.همین طوري پرسیدم.... هیچی     -

خب معلومه شما د و نفر نامزدید بعد هم عروسی می کنید و می رید پی زندگیتون مگه چی شده؟     -

سیدم منطوري نداشتم براي ناهار میان دیگه؟هیچی هیچی یک دفعه پر     -

آره     -

در انجام کارها به مادر کمک کرد هنگام ظهر رستم خسته از بیرون به خانه آمد فرزانه هم که به منزل  فروزان

.همسایه رفته بود برگشت

ساغر یه نقاشی کشیده که خدا می دونه چقدر قشنگه! فروزان

که چی؟     -

احساس حاال خوبه قراره نامزد تو بیاد به جاي این که خوشحال باشه ماتم گرفتهوا چه بی      -

فرزانه خوشم نمی یاد سر به سرم بذاري ها     -

من که چیزي نگفتم شوخی کردم     -

مگه تو اندازه منی که باهام شوخی می کنی     -

:با تعجب پرسید شهره

بچه ها چی شده چرا دعوا میک نید؟     -

- مامان من اصال کاري ندارم خودش داره داد می زنه    

تو کاري نداشتی؟ دروغگو     -

:که دست و صورتش را شسته بود آمد و گفت رستم

چی شده چرا داد می زنید؟     -

بابا به این فرزانه بگو اگه یه دفعه دیگه سر به سر من بذاره خودش می دونه     -

به اون گفتی بابا جون؟مگه چی شده فرزانه چی      -

به خدا هیچی فقط گفتم نامزدت داره می یاد چرا ماتم گرفتی همین     -

!!اصال به تو چه ربطی داره که نامزد من می یاد یا نه چه فضول شده     -
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:با تعجب به فروزان نگاه کرد رستم

خوشگل بابا این چه طرز حرف زدنه     -

ها کرد و به اتاقش ررفت نگاهی عصبانی به همه ان فروزان

تند زیر لب می غرید و حرص می خورد به چهره اش در اینه نگریست موهایشنامرتب شده بود ولی چرا باید به  تند

و مرتب باشد؟ به خاطر فریدون؟نه نه می خوام بهش بفهمونم که دوستش ندارم عمو رو چه کار کنم .خودش برسد 

....آه

تخت دراز کشیده بود که فرناز در اتاق را گشود و با خنده وارد شدرا پشت سرش بافت روي  موهایش

اوه اوه ببین بعضی ها چه مغرور شدند دیگه تحویل نمی گیرن     -

با دیدن او درحالی که می خندید بلند شد و گفت فروزان

فرناز سالم چطوري؟     -

:را در آغوش کشیدند فروزان با خوشحالی گفت یکدیگر

برات یه ذره شده بوددلم      -

براي من یا بعضی ها؟     -

فقط براي تو     -

فریدون بفهمه از حسادت می ترکه     -

دو خندیدند هر

کی اومدین که من نفهمیدم     -

تازه بیا بریم بیرون بابام و بعضی ها انتظا رت رو می کشند     -

را بوسید عمو نیز با مهربانی او را در آغوش گرمش جاي داد اتاق خارج شدند فروزان با دیدن عمو سالم داد و او از

....سالم زن عمو سالم فرهاد سالم     -

او مشتاقانه چشم به فروزان دوخته بود شاید بااو نیز سالم و احوالپرسی گرمی کند . دیگر چیزي به فریدون نگفت و

عمو با مهربانی پرسید اما وقتی او را این گونه دید با ناراحتیسرش را به زیر انداخت
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با درس ها چه کار می کنمی ؟-

درس رو باید خوند دیگه من هم می خونم عمو

درس بخون که از حاال خواب عروس شدنت رو می بینم خوب

اینه که تو و فریدون رو در کنار هم تو لباس عروسی و دومادي ببینم آرزوم

ر انداخت در عوض فریدون با شنیدن جمالت پدر شاد شد رستم حالتی ناراحت به خود گرفت و سرش را به زی فروزان

با خنده گفت

درسته ارزوي منم عروسی فروزانه خیلی دوست دارم اونو در لباس سپید عروسی ببینم     -

:با شادمانی گفت فرناز

فروزان تو لباس عروس ماه می شه     -

عمو گفت زن

فروزان جون مثل فرشته هاست... عروس من باید هم ماه بشه ماشا ا     -

سخنان ان ها را می شنید و حرفی نمی زد یعنی نمی توانست بزند سکوتکرده بود و در دل به ریش انان می  فروزان

خندید زیرا آرزوي او ازدواج با سهراب بودهمین و بس گویی فریدون را تازه می دید و گویی هیچ احساسی نیز به او 

پسر عمو را از یاد بردهباشد عالقه اش را نسبت به او از  هییر کرده بود که مهر و عالقنداشتیعنی تا به این حد تغ

ضمیرش بزداید

با لبخند پرسید فریدون

حالت که خوبه     -

ممنون     -

گفت فرهاد

ون دادما تصمیم داریم بعد از ناهار براي گردش بریم بیرون تو خونه تصمیم گیري کردیم پیشنهاد اول رو فرید     -

:با خنده گفت عمو

فریدون هم در تب و تاب رسیدن به روز عروسی بال بال می زنه     -
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رو به عمو کرد و گفت فروزان

عمو چنان می گید روز عروسی که هر کس ندونه فکر می کنه شما دارین از فردا یا پس فردا صحبت می کنید      -

حاال خیلی مونده کو تا عروسی؟

تا چشم رو هم بذاري درست تموم شده و عروس شدي یه دفعه چشمباز می کنی و می بینی سه چهار تو غصه نخور -

تا بچه توپول و خوشگل دورت کرده اند

با تعجب گفت فروزان

سه چهار تا؟؟؟؟     -

:هم خندیدند و زن عمو گفت دیگران

فریدون عاشق بچه هاست شاید هم پنج شش تا بچه     -

:بلند شد فروزان

من که اصال از بچه خوشم نمی یاد     -

:به اشپزخانه رفت عمو پرسید و

ناراحت شد؟-

گفت شهره

نه اما تازگی ها زود رنج شده     -

عمو گفت زن

شاید به خاطر سختی درس هاست     -

گفت فرناز

تازه فروزان عالوه بر دروس مدرسه باید درس هاي اموزشگاه زبانم بخونه     -

فتگ فریدون

این طوري که هالك می شه عمو خب نمی ذاشتید حاال به اموزشگاه زبان بره     -

:خندید رستم
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خودش خواست من که مجبورش نکردم     -

نترسید فروزان عروس خودم خستگی تو وجودش معنا نداره     -

گفت فرهاد

رس می خونه با این همه عروسی عروسی شما هم که مدام دل این دخترو اب می کنید که چی بشه حاال داره د     -

گفتن ارامشو از اون سلب م کنید

با خنده گفت فرزانه

فرهاد خیلی حالیشه     -

در اشپزخانه خشمگین ایستاده بود و به نقطه اي خیره شده بود دلش نمیخواست ان ها مدام درباره عروسی  فروزان

من مجبور نیستم با فریدون ازدواج . عروسی د کار نیستآخه کدوم عروسی؟ من که فکرهامرو کردم ((صحبت کنند 

باید تصمیم بگیرم نبایداجازه بدم مثل بچه صغیر  ودمکنم اصال اونونمی خوام زندگی خودم به اونا چه ربطی داره ؟ ح

((ها خودشون براي من ببرند و بدوزند

فروزان جان چرا اینجا وایستادي واي واي اخمارو ببین     -

له ندارم فرنازحوص     -

همچین می گه حوصله ندارم انگار چی شده هنوز که شب عروسیت نرسیده     -

!!!می شه این قدر عروسی عروسی نکنید ؟ خوشم نمی یاد اصال دوست ندارم عروسی کنم     -

چی؟؟؟؟؟؟     -

:در آن لحظه شهره وارد شد     -

فروزان جون با فرناز سفره رو پهن کنید      -

:با خنده گفت رنازف

زن عمو سفره عقد رو حاال پهن نکنیم     -

:نیز خندید و به فروزان نگاه کرد شهره

نه حاال زوده فعال ناهار     -
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با ناراحتی به کمک فرناز سفره را پهن کردند بعد از چیدن وسایل ناهار به گرد سفره نشستند فروزان

رو به فروزان کرد و گفت عمو

عروسم ناراحت باشه نبینم     -

عصبانیت به او نگاه کرد و گفت با

عمو می ذارین راحت ناهار بخورم یا نه     -

بفرما می خواي خودم برات لقمه بگیرم؟     -

کرد و دیگر به صحبت هاي ان ها اهمیتی نداد فریدون نیز می دید که گوییفروزان از چیزي رنج می برد ولی  سکود

یزي رنج می برد ولی دلیل ان را نمی دانست از رفتار فروزان ناراحت =از رفتار فروزان ازچ دلیل ان را نمی دانست

صالشدهبود حس می کرد فروزان اصال از دیدنش خوشحال نیست ا

هم با فروزان مثال قهر کرده بود تا به حال اتفاق نیفتاده بود کهفروزان با او رفتار بدي داشته باشد می دید که او  فرزانه

قعا تغییر کرده است مثلگذشته از دیدن فریدون شاد نمی شود و با او صحبت نمی کند نمی دانست چه شدهاست وا

اما خیلی مایل بود از ماجرا سر در بیاورد

از صرف ناهار وقتی وسایل را جمع کردند و فروزان شروع کرد به شستن ظرف ها فرناز نیز کنارش ایستاد و  پس

:گفت

خوبه فري تو حالت     -

چطور؟     -

حس می کنم ناراحتی اصال خوشحال نیستی؟     -

تقصیر عموایناست مدام حرف از عروسی می زنند حاال کو تا عروسی؟ من این طورین اراحت می شم     -

ولی قبال هم این صحبت ها می شد تو هیچ وقت این طوري حساس نشده بودي     -

رس می خونم و اونا با این حرف ها ذهنم رو خراب میکنند ارامشم رو به هم می اون موقع فرق داشت حاال من د     -

زنند

خب حرفت رو به اونا بگو     -
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!کی گوش می کنه؟ اه کاش که اصال عروسی وجود نداشت     -

چیه؟ تو هیچ وقت این طوري نمی گفتی طوري شده فروزان نه؟ منظورت

:د گفتدر حالی که دستاش را خشک می کر فروزان

خیلی دلم می خواد با یکی حرف بزنم     -

که متعجب شده بود گفت فرناز

خوب با من حرف بزن البته اگه دوست داري؟     -

چی می گی دختر جون تو بهترین دوست من هستی معلومه که دوست دارم باهاتصحبت کنم اما حاال نه بذار واسه -

یک وقت دیگه می بینی که حاال نمی شه

قبول کرد و بعد با سینی چاي وارد شدند فریدون مغموم و ناراحت نشسته بود بقیه نیز در حال گفت و گو بودند  زفرنا

فرهاد گفت

فریدون پس چرا نمی گی؟     -

چی رو؟     -

انگار تو باغ نیستی قرارمون رو دیگه     -

:پرسید فروزان

موضوع چیه؟     -

همون مسئله گردش     -

ن حاال کجا می خواید برید؟آها     -

اول می ریم سینما چطوره؟     -

فریدون به خاطر تو اول سینما رو انتخاب کرده چون می گه تو خیلی سینما رو دوست داري؟     -

اما االن خسته کننده اس     -

:گفت رستم

اگه برید به حال و هوایی هم عوض کنید     -

www.RoyanSoft.com



  خیال یک نگاه

١٧٩

اده شدن به همراه بقیه از خانه خارج شدندفروزان پذیرفت و پس از ام باالخره

شادمان از این که می تواند با فروزان بیرون برود در جلوي ماشین را باز کرد فریدون

بفرماید شیرین تر از عسل     -

:می خواست به روي او لبخند بزند اما چهره سهراب مقابل نگاهش مجسم شد در عقب را باز کرد و گفت فروزان

ح می دم عقب بنشینم این طوري ارامش بیشتري دارمترجی     -

با خنده اي تمسخر امیز روي صندلی عقب نشست فریدون ماتش برده بود خیلیناراحت شد فرناز نیز همراه فرزانه  و

کنار فروزان نشستند فریدون پشت فرمانجاي گرفت فرهاد در صندلی جلو نشست

شینیفروزان تو که همیشه دوست داشتی این جلو ب-

حاال دیگه دوست ندارم اشکالی دااره؟ ولی

نه ببخشید فضولی کردم     -

!!!!خواهش می کنم     -

از رفتار او تعجب کرده بودند تا به حال او را این طوري ندیده بودندفریدون حرکت کرد در حالی که خیلین  همه

ار نظري نمی کرد وقتی تصویب شد فریدون اراحت بود بچه ها پیشنهاد دادند که بهپارك بروند اما فریدون اظه

:پرسید

حاال کدوم پارك؟     -

هر جا که تو دوست داري بریم     -

جمله را فروزان بیان کرد البته خودش نیز تعجب کرد که چرا این جمله را به فریدون گفته این

:که خیال می کرد فروزان دوباره با او مهربان شده با خوشحالی گفت فریدون

- باشه جایی می رم که خودم دوست دارم مسلما جایی رو که من دوست دارم تو هم دوست داري    

جوابی نداد در ان وقت روز کسی در پارك نبود فریدون کنار فروزان ایستاد و گفت فروزان

!دوست دارم کمی با هم قدم بزنیم و صحبت کنیم موافقی؟     -

نگاهی به فرناز انداخت فري
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ال نمی تونم باید کمی با فرناز حرف بزنمفع     -

مهم نیست می تونی حاال با فریدون بري ما بعدا صحبت می کنیم با بی میلی پذیرفت فریدون دست او را در      -

دست گرفت و شروع کرد به قدم زدن

:گفت فرهاد

این دو تا چه خوشن رفتند     -

خب بیایید ما هم براي خودمون راه بریم     -

سه نیز به طرف دیگر پارك رفتند و شروع کردن دبه قدم زدن نآ

فروزان     -

بله     -

نمی دونم چرا احساس می کنم تازگی ها خیلی ناراحتی     -

اشتباه فکر می کنی چون من خیلی هم خوشحالم     -

هرگزخب اگر این طوره که خیلی خوشحالم دلم نمی خواد هرگز تو رو ناراحت ببینم      -

لطف داري     -

صحبت کردن فروزان او را می ازرد فروزان طوري با او صحبت می کرد کهگویی او یک غریبه است فریدون نمی  طرز

خواست با گفتن این مطلب او را ناراحت کندنه نمی خواست

فروزان تو از دست من ناراحتی     -

چطور مگه؟     -

بت نمی کرديآخه وقتی تلفن می زدم باهام صح     -

ببخشید که یا خواب بودم با اصال خونه نبودم     -

باشه اشکالی نداره     -

:از لحظاتی فروزان ارام قدم برداشت فریدون پرسید بعد

خسته شدي؟     -

www.RoyanSoft.com



  خیال یک نگاه

١٨١

کمی     -

خب بیا بشینیم     -

:لبخندي زد و گفت فریدون

من بهتر بود وقتی که هنوز نامزد نشده بودیم رفتارت خیلی با     -

پس بهتر بود هیچ وقت نامزد نمی شدیم     -

:واقعا کالفه شد فریدون

تو چت شده؟ چرا این قدر با طعنه حرف می زنی     -

:با عصبانیت گفت فروزان

!چرا سر من داد می کشی؟ تو حق نداري با من این طوري صحبت کنی =

رفتاري با من داشته باشی بله می دونم حق ندارم ولی توام حق نداري چنین-

چه جور رفتاري مگه رفتارم چه طوریه؟     -

فکر کنم از همنشینی زیاد با اون دوست عزیزت این قدر بدرفتار شدي بی ادب شدي توعادت نداشتی پرخاشگر      -

باشی اما حاال

حاال چی؟     -

بهتره در اتخاب دوستات محتاط باشی     -

تبه تو مربوط نیس     -

به من خیلی هم مربوطه حالیته دختر خانم لوس مثل این که عمو زیادي لی لیبه الالت گذاشته باید بگم بیش از -

اندازه به تو راحتی و ازادي داده

به او نگاه کرد تا به حال نشده بود که فریدون با او این گونه صحبتکند ولی خودش خوب می دانست که  فروزان

م تالشش سعی می کردکاریک ند تا فریدون را نسبت به خود سرد کند بیزار کند اما نمی فریدون حق دارد با تما

دانست کهفریدون نه تنها از او متنفر نخواهد شد بلکه عالقه اش به او مثل همیشهافرون تر خواهد شد

:بلند شد و مقابل او ایستاد فریدون
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ز رسما هیچ اختیارینسبت بهت ندارم اما بدون در هر ببین دختر خانم بهتره حواست رو جمع کنی درسته که هنو-

لحظه خودم رو مسئول تو می دونم باید بدونیکه اجازه نمی دم هر غلطی که دلت خواست بکنی

وحشت زده به او چشم دوخت واقعا ترسیده بود دیگر نمی توانست بی محلیکند نمی توانست به او بگوید برو  فروزان

و فروزان ازجدیت او می ترسید از خشکی او می ترسید به راستی چرا می ترسید؟ فریدون واقعا جدي شده بود

ن از این که بر سر او فریاد کشیده بود ناراحت بود تحمل این که بیشاز اندازه لوس بازي هاي او را ببیند نداشت .فریدو

ز وقتی با طاووس طرح دوستیریخته اصال تحمل نداشت می دید فروزانواقعا تغییر کرده و این را دریافته بود که او ا

نمی امد می دید کهچگونه عشوه گرانه نگاهش می کند و بعد  خوششچنین رفتارهایی را پیدا کرده است از طاووس 

به آغوش دیگري پناه می برد دلش نمیخواست فروزان عزیزش مانند او شود مثل او که به نظر فریدون دختري هرزه 

او ارتباط دوستی داشته باشد بودحتی نمی خواست فروزان با

سرش را به زیر انداخته بود و با ترس نشسته بود در چشمانش قطرات اشکحلقه زده بود فریدون دستش را  فروزان

:زیر چانه او برد و صورتش را بلند کرد با دیدنچشم هاي پر اشک او قبلش فرو ریخت مقابل او نشست و گفت

بی تو رو می خوام دلم می خواد دلم مخواد همون فروزان خودم باشی دوست من نمی خواستم ناراحتت کنم من خو-

دارم همیشه مهربون باشی من که بد تو رونمی خوام

:نگاهش را به او دوخت و گفت فروزان

نمی خوام نمی خوام نگرون من باش 0-

بلند شد نفسی کشید با خشم گفت فریدون

داري اعصابم رو خط خطی می کنی اهمن که نمی دونم تو چت شده فقط بدون      -

فروزان اشک هایش را پاك کرد و زیر لب غرید! گذاشت و رفت و

!!!!احمق!!! برو به جهنم -

نفسی کشید حاال دیگه بغض گلویش مهار شده بود بقیه را خوشحال دید فرناز . شد و به طرف دیگر رفت  بلند

:پرسید

چرا تنهایی پس فریدون کو؟     -
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من چه می دونم     -

وا حرفتون شده؟     -

:با خشم گفت فروزان

پسره احمق فکر کرده من کی ام زیر دستش ؟ بیشعور سر من داد می زنه منو تهدید می کنه واقعا که خیلی      -

نفهمه

:با تعجب گفت فرهاد

فریدون رو می گی؟ اون که از این اخالقا نداره اونم با تو     -

بینی داره فعال که می     -

گفت فرناز

!!!عجیبه معلوم نیست چی شده     -

 :گفت فرهاد

!اما آخه چرا؟ شما دو تا که قبال با هم دعوا نکرده بودید     -

فعال که اقا داداش شما مثل خروس جنگی شده دیگه نمی خوام ببینمش     -

فرهاد تو برو فریدون رو پیدا کن منم با فروزان اینجام     -

:و فرزانه با هم رفتند فروزان روي صندلی نشست فرناز پرسید ادفره

چرا دعوا کردید؟     -

!!!من کاریش نداشتم خودش یه دفعه دیوونه شد     -

تو واقعا حرفی نزدي؟     -

ببین فرناز من دوست ندارم با فریدون خوش و بش کنم مگه زوره؟     -

منظورت چیه؟     -

ه راحتم بذارین این داداش تو داره اعصابمو خرد می کنهمنظورم اینه ک     -

من که نمی فهمم شما دو نفر دیوونه هم بودید حاال چی شده که مدام دعوا می کنید؟     -
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!!!من دیوونه ام بودم؟ حاال نیستیم من فریدون رو نمی خوام     -

مثل برق گرفته ها از جا برخاست فرناز

ان؟چی داري می گی فروز     -

آرامی گفت به

فریدون رو نمی خوام-

می فهمی چی داري می گی؟.... تو... تو

ببین فرناز من و فریدون با هم بزرگ شدیم اون براي من مثل برادر میمونه همیشه اونو مثل برادر بزرگ خودم می  آره

بودم فکر می کردم هر چیاونا بگند  دیدم اما عمو اینا و بقیه مدامگفتند ما باید با هم عروسی کنیم من بچه بودم نفهم

من فریدون رو مثلیه برادر دوست دارم نه بیشتر حاال چطور قبول  کنمدرسته اما حاال می فهمم که دارم اشتباه می 

کنم که با برادر خودم ازدواجکنم؟ من نمی خوام با همبازي دوران بچگیم یک عمر زندگی کنم

رو قبل از نامزد شدن می گفتی اما فروزان بهتر بود این حرف ها     -

اون موقع هم خام بودم اما حاال حس می کنم بیشتر می فهمم     -

اما مدت زیادي از نامزدي تو و فریدون نمی گذره     -

...درسته چه فرقی می کنه فرناز یه چیزي بهت می گم ولی قول بده به کسی نگی و گر نه     -

باشه قول می دم بگو     -

من من یکی دیگه رو دوست دارم     -

:با تعجب به او نگاه کرد او گفت فرناز

یادته همیشه می گفتم به عشق اعتقادي ندارم؟     -

با عالمت تایید سرش را تکان داد فروزان ادامه داد فرناز

دم با اولین نگاه اما حاال اعتقاد دارم فرناز من عاشق شدم باورت می شه؟ من کس دیگري رودوست دارم با تمام وجو-

بهش دل بستم و با شنیدن صداش تونگاه گم شدم نگاهش اسمونه حرفاش عاشقانه اس دوستش دارم فرناز دوستش 

دارم
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کجا دیدیش ؟ باهاش حرف زدي؟     -

تو تولد دوستم طاووس باهاش اشنا شدم تازگی فقط با هم حرف زدیم اون به من می گه که دوستم داره فرناز     -

تو چی گفتی     -

من هم گفتم دوستش دارم     -

چی تو با وجود فریدون حاضر شدي به کسی که نمی شناسیش بگی دوستش داري     -

اه فرناز من با وجود اون عشقمو حس کردم     -

...دست بردار عشق عشق فروزان اشتباه نکن اگه فریدون بفهمه     -

!وم کاري کنم تا از من بیزار بشه و رهام کنهاون نباید بفهمه من باید اروم ار     -

به همین سادگی فکر می کردم خیلی می فهمی دختر فریدون بمیره هم تو رو رها نمی کنه     -

اما من که دوستش ندارم     -

...دیوونه تا دیروز دوستش داشتی اما حاال     -

فرناز ناراحت نشو تو باید کمکم کنی     -

تو داري دستی دستی فریثدون رو نابود می کنی اون وقت می خواي من کمکت کنم؟چه کمکی؟      -

فرناز خواهش می کنم کمکم می کنی؟     -

....نمی دونم نمی دونم     -

گیج شده بود اصال نمی دانست چه بگوید واقعا از کار فروزان متعجب شدهبود دلش براي فریدون می سوخت  فرناز

شه فکر و ذکرش فروزاناست می دید که او حاضر است جانش را نیز به خاطر فروزان فدا کند می دید که برادرش همی

از عشق سخن . به شخص دیگري عالقهمند است  واهداما حاالفروزان با بی رحمی تمام می گفت که فریدون را نمی خ

فروزان دیوانه شده است نمیتوانست باور کند 9می گفت فکر می کرد که

فرهاد و فرزانه امدند فرناز پرسیدآن لحظه  در

پس فریدون کجاست؟     -

رفت سوئیچ رو داد و گفت ما بریم خونه     -
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چرا گذاشتی بره؟ فرهاد حداقل باهاش می رفتی     -

وقتی سرم داد می زنه می گه برو پی کارت من باید دنبالش می رفتم؟     -

نگاهی به فروزان انداخت و گفت فرناز

یلی بد شد اگه تو خونه بفهمند دعوا شده خیلی ناراحت می شند حاال بهتره بریم خونهخ     -

نیز بلند شد به طرف اتومبیل رفتند و خود را به خانه رساندند اهل خانه با دیدن ان ها با خوشحالی پرسیدند فروزان

بچه ها چرا زود برگشتید خوش گذشت؟     -

:رسیدها سر به زیر وارد شدند رستم پ آن

پس فریدون کو؟     -

گفت فرهاد

راستش فریدون گفت کار داره و رفت     -

کجا رفت اون که کاري نداشت چی شد؟     -

بقیه که نگران شده بودند متعجب به ان ها . چیزي نیست مامان فرهاد که گفت جایی کار داشت رفت اون حا      -

نگاه کردند عمو از فروزان پرسید

جان تو بگو ببینم چی شده فریدون کجا رفت چرا رفت؟ عمو-     -

من نمی دونم راستش راستش با من حرفش شد     -

ها تعجب کردند و پرسیدند آن

چرا؟     -

...یه دفعه اي شد ما نمی خواستیم دعوا کنیم یعنی     -

!!!!دعوا کردید تو با فریدون؟     -

مامان دعوا که نه خب حرفمون شد     -

:با تعجب پرسید هرهش

سر چی؟     -
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عصبانی شد بلند شد و گفت فروزان

!!چرا این قدر سوال می کنید خب دعوا کردن که شاخ و دم نداره     -

:به سرعت به اتاقش رفت رستم با تعجب پرسید و

این چش شده؟-

را بیشتر از جانش دوست داشت  نمی خواست برخیزد و دخترش را به خاطر رفتار ناپسندش توبیخ کند اوفروزان دلش

ناراحتی او برایش غیر قابل تحمل بودهمه متعجب شده بودند فرناز براي این که کمی اوضاع را ارام کند گفت

راستش فروزان از این که مدام درباره عروسی صحبت می کنید ناراحته می گهبا وجود این همه درس وقت فکر -

حته گویافریدون هم راجع به این موضوع صحبت کرد بعد حرفشون شدهکردن به چنین موضوعی رو نداره نارا

:گفت عمو

فکر کنم اون حق داره ما زیاده روي کردیم چرا خودش حرفی نزد حاال فریدون کجاست نگرونش هستم بهتره ما      -

بریم خونه

عمو مهناز بلند شد در حالی که رستم و شهره اصرار می کردند که ان ها بمانند زن

:در اتاقش گریه می کرد فرناز کنارش رفت و گفت فروزان

چرا گریه می کنی؟     -

اخه بابا به کی بگم راحتم بذارید به کی بگم می خوام بی فریدون باشم بهکی بگم که من سهراب رو می خوام به کی -

بگم که من عاشق شدم به کی بگم تاباور کنه

و سامان بدي حق داري اما تکلیففریدون چی می شه تو خودت خوب می  ببین فروزان تو حق داري زندگیت رو سر-

دونی که اون دیوانه وار دوستت داره عاشقتهبی تو می میره فروزان تو واقعا به اون عالقه اي نداري اونو براي زندگی 

خیلی بهتره تا این  رو تموم کنی اگه حاالدیگرون بفهمند چیزنمیخواي اگه این طوره بهتره زودتر به همه بگی و همه 

که بعدا متوجه بشند سخته اما باید تحملکرد من از این که بهم اعتماد کردي و راز دلتو بهم گفتی ممنونم مطمئن 

حاال با فریدون عروسی نکردي با یکی دیگه فرقی نمی کنه توهمیشه دختر عمو و دوست . باشهمیشه دوست دارم

من باقی می مونی وبخ
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وش کشید و با صدایی توام با گریه گفتاو را در آغ فروزان

آه فرناز تو خیلی خوبی خیلی خوب ممنونم از این که تنهام نمی ذاري ممنونم از این که دارم دیوونگی می کنم با      -

این حال تو کمکم می کنی

سر او را نوازش کرد فرناز

دلتو اسیر کرده بدونم آروم باش فري اروم باش دلم می خواد بیشتر درباره اون کسی که     -

!!!!باید ببینیش خیلی دیدنیه خیلی     -

یک نگاه خیال

سی و نهم قسمت

غمگین و ماتم زدهگوشه اي نشسته بود و به فکر فرو رفته بود از رفتار فروزان سر در نمی اوردنمی فهمید به  فریدون

می راند به چه جرمی؟چه جرمی باید این گونه عذاب بکشد؟ به چه جرمی عزیزش او را ازخود 

چند روز گذشته امروز و چند وقت پیش او را در کنار هم می گذاشت ومی خواست ببیند چه ارتباطی بین  رفتارهاي

این فروزان دیگر ان دختر مهربان و خوش قلب نبود نه ان فروزان . این ها وجود دارد اما نه فروزان تغییر کردهبود 

کجا واین یکی کجا

زمین تا اسمان فرق بود چه در سر فروزان مهربانش امده بود چه شده بود که این قدر تندخو پرخاشگر ان ها از  بین

شده بود چه شده بود؟

*

*

حال تعریف کردن ماجراهاي روز گذشته بود طاووس می شنید و سرش را تکان می داد در پایان لبخندي زد و  در

:گفت

!رو از صحنه خارج کنی ؟ خوبه حوبهپس باالخره شروع کردي که پسر عموت      -

اما باعث ناراحتی اون و دیگران شدم     -

دیوونه این چه حرفیه اگه بخواي احساسات به خرج بدي زود قافیه رو باختیباید همین طور ادامه بدي مقاوم باشی -
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افرین ازت خوشم اومد همین طور ادامهبده

به نظر تو کار درستیه؟     -

خودم این راهنمایی رو کردم معلومه که درسته خوبه که     -

از سهراب چه خبر     -

خیلی خاططر خواش شدي نه؟     -

:خندید و طاووس با حسرت گفت فروزان

خوش به حالت فري تو اولین کسی هستی که تونستی سهراب رو عاشق و خاطر خواهخودت کنی ا ز دستش نده -

رو خوشبحت کنهخوشبخت اون می تونه هر کسی. فري سهراب تک 

دوست داشتی که سهراب تو رو بخواد؟     -

این ارزوي هر دختریه که یکی مثل سهراب بخوادش معلومه من هم مثل دیگراناما حاال اون تو رو می خواد کسی هم -

!نباید دخالت کنه و به نقشه اي که برایسهراب کشیده بود خندید

چه وقتهایی می تونم ببینمش؟      -

هر وقت که بخواي فکر کنم هر روز بیاد دنبالت     -

واي اگر باز بیاد فریدون هم بیاد چی؟     -

فعال که فریدونت خان باهات قهره تو هم به قهر کردنت ادامهه بده     -

من سهراب رو دوست دارم می خوام با اون زندگی کنم     -

نگرون نباش غصه ام نخور اوضاع درست می شه     -

امیدوارم این طوري دیوونه می شم     -

غروب می ري اموزشگاه زبان دیگه     -

اره می رم اموزشگاه     -

تو می تونی به بهانه هاي مختلف از خونه بیرون بیاي و با سهراب قرار بذاري خیلی راحت     -

ر بذارم؟منظورت اینه که به دروغ به مامانم بگم می رم کالس اما با سهراب قرا     -
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:خندید طاووس

خیلی ساده اي دختر خب اره مگه تا حاال دروغ نگفتی؟     -

من هیچ وقت به پدر و مادرم دروغ نگفته ام هیچ وقت     -

خب حاال می تونی بگی به خاطر سهراب     -

آره فکر میکنم به خاطر سهراب باید هر کاري رو انجام بدهم     -

!!!!!!ه سهراب فکر کنی تو راه عشق دیگه پدر و مادر معنایی ندارندخوبه تو فقط باید ب     -

واقعا؟؟؟؟؟     -

االن براي من پدرم اهمیتی نداره اون سرش تو کار خودش سائی هم که بهقروفر خودش می رسه من هم که راحت و -

نمتنها هر کاري دلم بخواد انجام می دمحتی بعضی شبها رو با دوستاي دیگه ام می گذرو

یعنی می ري خونه اونا می مونی؟     -

سرش را به عالمت تایید تکان داد طاووس

چیزي نمی گه؟ پدرت

پدرم تا نصف شب بتونه از سرکارش برگرده هنر کرده سائی هم که هیچبنابراین با دوستانم قرار می ذارم می رم -

باید تو جامعه راحت باشه باید استقاللداشته باشد مهمونی واسه خودم دنیایی دارمباید ازاد بود دختر جوانی مثل ما 

براي من حرف مردم و این مزخرفات اهمیتی نداره فقط به خودم وراحتی خودم فکر میک نم

:با تعجب پرسید فروزان

یعنی تو همچین دختري هستی؟     -

رفتی تو هم باید باشی باید هر طور که دوست داري بگردي تو زیادي تو خانواده فرو     -

اما ما باید با خانواده زندگی کنیم باید به قوانین احترام بذاریم مادختریم باید رفتارمون با پسرها فرق داشته باشه -

ازادي هم حدي داره

این حرف ها نشونه املیه بهتره دیگه از این حرف ها نزنی چون بهت می خندند     -

ی کنه می خندند؟یعنی به حرف کسی که درست و منطقی صحبت م     -
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اره دختر جون تو مدام سرت تو الك خودته از اطراف خودت خبر نداري باید توجامعه گشت تو مهمونی ها شرکت -

کرد با دخترها و پسرها ارتباط داشت اوناروشناخت پسر ها دنیاي متفاوتی با دنیاي ما دارند بایدبا اونا اشنا شد

باشماما اما من نمی تونم چنین ادمی      -

این نشونه بی فرهنگیه تو خیلی از این دنیا عقبی فروزان     -

سرش را به زیر انداخت حرف هاي تازه می شنید واي خدا یعنی طاووسچنین دختري است یعنی هر کسی در  فروزان

اطرافم  این جامعه زندگی می کند این گونه است؟ چرامن از این دنیا و جامعه چیزي نمی دونم چرا نمی فهمم دور و

چی میگذره؟ واي خدا من چقدر خنگم

با دنیاي جدیدي اشنا می شد داشت

چرا ساکتی دختر داري به متمدن بودن می اندیشی     -

من نمی تونم اون طور که تو گفتی باشم     -

پس نشونه امل بودنته     -

اما طاووس     -

ببین فروزان جامعه این طور حکم می کنه     -

معه حکم می کنه که یک دختر جوون هر غلطی که دلش خواست بکنه؟جا     -

اینها غلط نیست واقعیته     -

من که نمی فهمم     -

:با ناراحتی به او خیره شد طاووس رو به او کرد و گفت و

بهتره فکر کنی تا فهم و کمال بشی واي معلم اومد حاال باید به درس گوش بدیم-

نمی فهمید چه چیزي درست است؟ نمی دانست باید چه کار کند نمی دانست از چه کسی مغشوش شده بود  فروزان

راهنمایی بخواهد نمی دانست

در حال قدم گذاشتن به راهی بود که آغاز چندان واضح نبود جایی که اغاز نداشته باشد پایان چگونه می  فروزان

تواند باشد؟
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*

رد و از خانه خارج شد طاووسگفته بود که سهراب حتما به دیدارش بود به اموزشگاه برود خودش را اماده ک قرار

خواهد امد به خاطر همین با این که هیجانزده بود وحشت داشت می ترسید شاید ترس او عادي بود اما براي شخصی 

پسران فرق شود چیز عادینبود البته سهراب با همه  وبرومثلفروزان که براي اولین بار قرار بود به تنهایی با پسري ر

داشت او سهراب بود اولین کسی کهتوانسته بود قلب و دل فروزان را به دست بیاورد کسی که توانسته بود عشق رادر 

!وجود او شعله ور کند سهراب

خیابان آموزشگاه رسید اما داخل نرفت به اطراف نظري انداخت نا امید شدفکر کرد سهراب نخواهد امد خواست از  به

د که ناگهان کسی دستش راکشید و اجازه نداد به راهش ادامه بدهد با ترس برگشت و خواست فریاد خیابان رد بشو

بزند اما

آه خداي من سهراب     -

سالم ارام جانم می خواستی بدون من بري     -

منتظرت بودم     -

ببینم تو نمی دونی که هر سالمی علیکی داره؟     -

اال می گم سالم و صد سالم به سرور خودمبا دیدنت فراموش کردم ح     -

از شوق و خوشحالی می خندید دیدن او و لبخند او گویی یک دنیاي شادیبود که به او تقدیم کرده بودند  سهراب

فروزان نیز از دیدن او هیجان زده شده بود

حالت خوبه     -

سرش را به زیر انداختا خوشحال بود فروزان

تو خوبی؟-

و ناز فروزان برایش ارزش داشت و او را ذوق زده تر کردپر مهر  پرسش

اگه تو خوب باشی     -

مهربانی گفت با
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خوبی من به خوبی تو بستگی داره     -

فروزان از دیدنت خوشحالم شادي من غیر قابل توصیفه     -

من هم همین طور زبونم بند اومده سهراب     -

جانم     -

ست چیزي بگوید بنابراین از سر خوشحالی ذوق و اشتیاق به روي او خندیدخندید نمی توان فروئزان

:دست او را گرفت سهراب

بیا از خیابون ردت کنم     -

خودم بلدم     -

می دونم اما خودم ببرمت راضی تر می شم     -

نگاهی را به او دوخت و

شگاه نرودمایل بود روز و ساعتش را با سهراب سپري خیابان رد شدند فروزان دلش می خواست با او باشد و به اموز از

کند سهراب نیز این را می خواستدوست داشت بیشتر با فروزان صحبت کند اما نمی توانست به او بگوید با منبمان و 

کالس نرو

سهراب

عزیزم هر چی دوست داري بگو بگو

می خوام بیشتر با تو باشم من

ده بود نگاه اتشینش را به او دوختکه حرف دل سهراب را به زبان اور آخ

من هم دلم می خواد دوست دارم تمام ساعات روز رو با تو سر کنم دلم می خواد تو لحظات تنهایی کنارم باشی     -

خجالت می کشید بگوید می خواهم به خاطر تو کالس نروم اما در عوض گویی سهراب حرف دل او را خوانده  فروزان

:بود گفت

مروز کالس نري مشکلی پیش می یاد؟اگه ا     -

فکر نکنم چون اول ترم     -
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پس می تونیم با هم باشیم     -

اره     -

دو ذوق زده خندیدند و بعد سهراب با شادمانی دست او را در دستش فشرد و گفت هر

بزن بریم واسه خاطر عشق واسه خاطر شور هیجان     -

ه دل و با تمام وجودفقط می خندید می خندید از ت فروزان

او را کنار ماشینش برد سهراب

سوار شو بریم بگردیم     -

کجا من می ترسم زیاد دور بریم     -

نترس عزیزم تا منو داري غم نداشته باش     -

حاال کجا بریم     -

پارك عاشقا فقط به من و تو تعلق داره     -

واقعا؟     -

و تا ادم مثل من و تومال عاشقاست دلداده ها د     -

خندید و گفت فروزان

مثل من و تو     -

مثل ما ما دو تا عاشق دو تا دلداده     -

....تو.... سهراب تو      -

نمی خواب بگی از همون نگاهت حرف دلت رو می فهمم     -

دوستت دارم سهراب دوستت دارم     -

که با گفتن این جمله چطوراتش به جان سهراب انداخته نمی  اش سهراب را عاشق تر کرد فروزان نمی دانست جمله

.دانست که دیوانگی سهراب صد برابر می کند

:خندید سهراب
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دیوونم کردي. سوار شو وجودم      -

:شدند سهراب خیلی سریع او را به جاي با صفایی برد فروزان پیاده شد سوار

سهراب این جا کجاست؟     -

عاشقاستفقط بدون مال      -

جاي ما دو تا     -

فروزان شاد بود فارق از خیاب بود همه چیز را از یاد برده بودفقط سهراب را می دید مرد رویاهایش مردي . خندید  و

که برایش یک دنیا ارزش داشت شایدهم بیشتر از یک دنیا

ي سرخ و رنگین در سوز پاییزي پر از جایی بود پر بود از صفا و یکرنگی در هواي سرد پاییزي پر از گل بود گلها عجب

شور نشاط عشق بود

خداجون این جا کجاست؟ این جا کجاست که سهراب من رو اورده ؟ کاش میدونستم اسم این دنیا چیه؟ این  واي

.پر از عشق پر از سهرابم. دنیاي پر از شور 

کن این جا مال ماست مال ما چرا ماتت زده دختر بیا برگردیم بیا از این هوا تنفس.... فروزان      -

شوق در نگاه فروزان جمع شده بود اشک

گریه می کنی؟     -

!گریه خوشحالیه     -

حاال اگه گریه می کنی عیب نداره اما بدون بعدا دیگه حق گریه کردن نداري دلم نمی خواد صورت قشنگتو قطره      -

هاي اشک پر کنه

قول داد فروزان

بز نشستند عجب هواي خوبی بود نفس کشیدن در ان هوا بسیار لذت بخش و شادي اور بود دو روي چمن هاي س هر

روحیه را تغییر می داد

سهراب اسم این جا چیه؟     -

اسمی نداره عزیزم گفتم که فقط مال عاشقاست     -
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هیچ وقت تو عمرم این جا رو ندیده بودم هیچ وقت     -

ا هیچ وقت داخلش قدم نذاشتممن این جا رو می شناختم ام     -

چرا     -

چون می خواستم همیشه دلم می خواست با عشقم بیام با کسی که دوستش دارم     -

سهراب     -

جانم     -

دختري تو زندگیت بوده؟.... تا به حال جز من      -

هرگز به خداي بزرگ قسم می خورم که نه هرگز جز تو به کسی عالقه مند نشده بودم     -

ممنونم که این قدر با من صادقی     -

نامزدت چی شد     -

کم کم دارم حالیش می کنم که دوستش ندارم که باید رهام کنه که نمی خوامش     -

فروزان نکنه یک روزي هم منو نخواي     -

هرگز من عاشق توام جونم به تو بسته اس اون وقت رهات کنم؟     -

ونت به پسر عموت بسته بودهشاید روزي هم ج     -

همین و بسمن هرگز به اون به عنوان مرد زندگی . نه این طوري نبوده من اونو دوست دارم اما به چشم برادر بزگتر-

من و اون با هم بزرگشده ایم سهراب من تو رو دوست دارم واقعا دوستت دارم براي اولین بار بانگاه تو . نگاه نکرده ام 

با وجود تو بود که تو دلم . صداي زنگ عشق رو درگوشهام شنیدم  کهلرزه افتاد با صداي تو بود بود که قلبم به 

با وجود تو بودسهراب که عاشق شدم که عشق رو باور کردم تو نباید به من شک کنی هرگز این . غوغایی به پا شد

کنماگه تو منو نخواي دیوونه می شم روبدون همیشه به تو فکر خواهم کرد بدون اگه تو منو رها کنی من رهات نمی 

فقط تو مرد زندگیم هستی سهراب

دوستت دارم فروزان تو بهترینی اگه جونم رو هم بخواي تقدیمت می . باور می کنم عزیزم مطمئن شدم مطمئن -     -

.کنم
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فروزان با لبخندي شیرین به چشمهاي او خیره ماند و

ودند که احساس می کردند سال هاستدارند با هم زندگی می کنند در طی طی چند روز چنان به هم وابسته شده ب در

یک مالقات چنان دل به مهر و عشق هم سپردهبودند که گویی سال ها بود در دل هم براي خودشان جا باز کرده 

بودند هر دوعاشق بودند عاشق

رابسهراب دلم می خواد بیشتر ازت بدونم از خودت از زندگیت برام بگو سه     -

ب نگاهش را به او دوخت سهرا

مادرم هم زنی از یه . اردشیر ساالریم .اسمم سهرابه سهراب ساالري پدرم یک تاجره تاجر فرش ... باشه می گم-

خانواده اصیله به مد و چه می دونمپول و ثروت عالقه بسیاري داره همیشه منو می خواستند لوس کنند شاید هم 

کامل بودم بدي ادم پولدارها اینه که جز یکی دو تابچه حاضر نمی شن فرزند بیشتري لوسباشم نمی دونم تو رفاه 

سالمه تا به امروز دل به عشق کسی نبستم جز تو تو با چشمات با حرفات 22داشته باشند من تک فرزند خوانواده ام 

بالبخندت دیوونم کردي خب دیگه چی می خواي بدونی

لبخندي زد و بعد گفت فروزان

می دونی من و تو هیچ شباهتی به هم نداریم     -

جمله را با ناراحتی ادا کرد از خیلی وقت پیش فهمیده بود که سهراب ازیک خانواده اصیل و ثروتمند است در  این

!!!!حالی که او زا یک خانواده متوسطط ان همدر جنوب شهر بود سهراب کجا و فروزان کجا

تی به هم نداریم چیه؟منظورت از این که می گی ما شباه-

سهراب من از یک خانواده متوسط ام خونه مون هم که می دونی تو جنوبشهره بابام یک کارمند ساده اس با  ببین

سعی و تالش و با کار کردن زیاد خرج خونهزندگی رو در می یاره منم یک دختر ساده ام واقعا شباهتی بین من و تو 

...نیستتو ثروتمندي در حالیک ه من

غمگین شده بود سهراب دست زیر چانه او برد و صورتش را باال اورد در چشم هاي شفاف . در نگاهش حلقه زد  اشک

و قشنگش نگاه کرد

دیوونه یعنی تو فکر می کنی این چیز ها براي قلب هاي عاشق ما مهمه من تورو به خاطر خودت خواستم به خاطر -
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ازاین که جز دخترهاي لوس و پولدار باال شهر نیستی سادگیت  سادگیت تازه خوشحالم هستم. وجودت خوبیت

من پول و ثروت اهمیتینداره پول و ثروت  ربه نظ. ظرافتت مهربونیتقشنگیت این ها براي من مهم خودت براي مهمی

هرگز نباید باعث بشه که بین من و تو اختالفی پیش بیاد منخودتو دوست دارم

ي او دوختنگاهش را در نگاه بزیبا فروزان

یعنی یعنی برات مهم نیست که از نظر طبقاتی با هم فرق داریم؟     -

حاال یک طبقه باال و پایین بودن چه فرقی داره؟ مهم ادم ها هستندخود این ادم ها اند که در دنیاي جدید پا . هرگز-

ال شهر و جنوب شهر در روي احساسات گذاشته اند و طبقاترو به وجود اورده اند همین ادم ها هستند که شم

هست بین انسان هافرقی نیست ادماوردنددر شمال شهر هم ادم زندگی می کنه تو جنوب شهر هم 

تو خیلی خوب حرف می زنی خیلی قشنگ تو خیلی خوبی سهراب     -

دنیا رو هر کاري هم انجام بدم هرگز به پاي تو نمی رسم قشنگی حرفام به خاطر اینه که قشنگ ترین موجود      -

مقابل خودم می بینم

از این که منو انتخاب کردي متشکرم     -

.من باید از تو تشکر کنم به خاطر این که قبولم کردي     -

به نظرت من و تو می تونیم همیشه با هم باشیم     -

تونیم براي همیشه تا  اون خداي مهربونی که اون باال نشسته هواي دل همه عاشقا رو داره اره که می تونیم می     -

اخر عمر با هم باشیم

با خنده بلند شد با خوشحالی چرخی زد فروزان

احساس می کنم عاشقترین ادم رو زمینم احساس می کنم خیلی خوشحالم سهراب خیلی     -

نیز با خوشحالی بند شد و دست او را گرفت سهراب

با هم گفتند یکصدا

.اي عشق ما عاشقیم عاشق دوستت داریم     -

زمین خیسبود بین فروزان و سهراب چنان صمیمیتی . تک و توك از اسمان برف می بارید . از راه رسیده بود زمستان
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به وجود امده بود که حد نداشت هر دوبه هم وابسته شده بودند دیگر نمی توانستند لحظه اي هم دیگر را ترك کنند

ر می شد فریدون سعی می کرد بهاو نزدیک شود در حالی که فروزان به روز فاصله بیسن فروزان و فریدون بیشت روز

اصال به او اهمیتی نمی داد در مقابل پدر ومادرها کم بیش نسبت به او مه ربان بود البته نه طوري که بتوان نام 

م عشق مهربانیروي ان گذاشت طوري رفتار می کرد که عمو و پدرش شک نکنند فریدون خیلیناراحت شده بود با تما

و عالقه اش سعی می کرد به فروزان محبت کندکاغري کند که او دوباره به رویش لبخند بزند اما می دید که فروزان 

دیگر مثلسابق نیست طرز رفتارش واقعا تغییر کرده بود دیگر ان دختر خوب و مودب نبوداگر کسی سر به سرش می 

رو مادرش نیز از رفتارهاي جدید او ناراحت بودند اما خیلی جوابش را می داد و بسیار عصبی می شد پد فوراگذاشت 

کم تذکر می دادنددیگر طرز لباس پوشیدنش نیز تغییر کرده بود می خواست مثل طاووس روي مد باشدالبته اگر می 

!!!شد به ان گفت مد

زشگاه نمی رفت یک روز هر چند کهمدتی بود به امو.لباسهایش را پوشیده و قصد رفتن به اموزشگاه را داشت  فروزان

می رفت و دو روز نمی رفت بیشترساعاتش را با سهراب می گذراند لباس هاي جدیدي را که به تازگی خریده بود 

بهتن کرده بود رستم به او نگاه کرد و پرسید

می خواي این طوري بري؟     -

مگه چه طوري هستم بابا جون؟     -

ست کردي به نظرم اصال درست نیستاخه این وضعی که براي خودت در     -

مگه چی شده؟     -

این شلواري که پوشیدي چیه؟ تو روزهاي زمستونی دیگه کی از این شلوارها میپوشه؟ منو راضی کردي بخرم که به -

موقع بپوشی نه حاال اونم براي رفتن توخیابون؟

پس خریدم که تو خونه بپوشم ؟ این که دیگه نشد لباس بیرون     -

گفت شهره

اخه دخترم پدرت راست می گه تازه بلوزت هم مناسب نیست     -

واي مامان چرا این قدر گیر می دید مگه چیه همه می پوشند من هم می پوشم مگه من ادم نیستم؟     -
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پالتوي کوتاهی را که تازه خریده بود پوشید و گفت بعد

خب دیگه من دارم می رم     -

نمی بري؟ مگه کتاب هاتو     -

!واي داشت یادم می رفت     -

این قدر که به طرز لباس پوشیدنت حساس شدي باید هم یادت بره     -

کتاب هایش را برداشت فروزان

با من کاري ندارید     -

حرفی نزد از دست فروزان ناراحت بود ولی نمی خواست او را ناراحت کند رستم

گا رساند اما به جاي اتوبوس اتومبیلی به دنبالش امد بود طاووس بودخانه بیرون رفت و خود را به ایست از

سالم سوار شو     -

سوار شد پس از احوالپرسی طاووس با خنده گفت وقتی

اوه چه تیپی غش کردم فري     -

دو خندیدند هر

در خانه شان مهمانی ترتیب داده بود می خواست فروزان و سهراب نیز با هم باشند طاووس

- پدرت که ایراد نگرفت؟    

چرا مدام دعوا می کنه می گه این چه لباسیه     -

حتما اجازه هم نداده اون لباس رو بخري     -

نه به مامانم نشونش دادم اما اونم سخت مخالفت کرد گفت اون لباس اصال براي من مناسب نیست و خیلی بازه     -

اسی گذاشتم که اگه بپوشی خیلی ناز می شیمهم نیست خودم برات تو خونه یه لب     -

زیاد که باز نیست     -

نه نترس     -

لباسی که قراره بپوشم چه رنگیه     -
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سفیده خیلی هم خوش دوخته خودم هم مشکی می پوشم چون بیشتر بهم می یاد     -

ماشین باباته؟     -

هنه ماشین سائیی یه قراره بابام یکی براي من بخر     -

خوش به حالت     -

لبخندي زد طاووس

مهمونات که زیاد نیستند طاووس

فقط خودمونی ها رو دعوت کردم نه

االن اومده اند     -

....نه قراره همه تا     -

ساعتش نگاه کرد و ادامه داد به

تا نیم ساعت دیگه میان     -

سهراب اومده     -

ه باشهقراره با ابی بیاد شاید هم اومد     -

خانه شدند سائی در طبقه پایین بود با دیدن فروزان لبخندي زد واحوالش را پرسید او نیز جوابش را داد و  ومارد

همراه طاووس به طبقه باال رفتند

اینها این لباس توئه     -

لباس را از روي تخت برداشت فروزان

.چقدر قشنگه واي

طبقه پایین رفتاز لحظاتی طاووس که حاضر شده بود به  بعد

طبقه پایین سهراب همراه ابی وارد شدند و او سراغ فروزان را از طاووس گرفت دخترك نیز لبخند شیطنت امیزي  در

زد و گفت

برو باال ببینش سهراب خان فروزان واقعا دیدنی شده     -
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با دیدن او نزدیک بود شاخ دربیاورد فروزان متوجه او شد فسهراب

سالم سهراب     -

خیلی ناز شدي همین فردا می برمت محضر کار رو تموم می کنم     -

خندید و گفت فروزان

بدون اجازه خانواده ام     -

هنوز نامزدت رو رد نکردي و اونا اجازه نمی دن پس ما مجبوریم خودمون به خودمون اجازه بدیم     -

خندید و

.با خوشی سپري شد جشن

:گفت فروزان

.رومباید ب دیگه

:گفت طاووس

باشه سهراب می رسونیش؟     -

.تایید کرد فروزان رفت تا لباسش را عوض کند سهراب

:و سهراب از انها خداحافظی کردند و رفتند فروزان در اتومبیل او نشست و گفت فروزان

فقط تند برو سهراب--

نیز با لبخندي بر لب حرکت کرد در حین رانندگی گفت او

لی زیبا شده بوديامشب خی     -

لبخندي زد سهراب ادامه داد فروزان

دلم می خواد زودتر به هم برسیم     -

به نظرت کار درستیه اگه بریم و نامزد بشیم سهراب؟      -

.خب براي اینکه هر دو راحت تر باشیم     -

اگر پدر و مادرم فهمیدند چی؟     -
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ت نمی کنیم تازه من یه محضر دار اشنا سراغ دارم فردا می ریماز کجا بفهمند ؟ ت وشناسنامه که ثب     -

فردا کی؟     -

صبح     -

مدرسه چی؟     -

خب نرو این کار مهم تره مگه نه     -

اره تو از هر چیزي دیگه اي براي من مهم تري     -

حبت می کرد م و می اومدیم اگه زودتر نامزدي با پسر عموت رو به هم می زدي من هم با خانواده ام ص     -

خواستگاري

خواستگاري من؟؟؟؟؟؟     -

اره تعجب کردي ؟ خب باالخره من و تو باید با هم ازدواج کنیم من که سرم باالي دار بره تو رو رها نمی کنم تو      -

مال خودمی

یعنی می شه؟ می شه من و تو با هم عروسی کنیم با هم زندگی کنیم؟     -

که می شه عزیز دلم من که براي رسیدن چنین روي ثانیه شماري می کنم آره     -

رسیدیم بهتره همین جا نگه داري این یک تکه راه رو پیاده می رم شاید بابام تو کوچه باشه     -

...باشه عزیزم مراقب خودت باش فردا رو فراموش نکن با شناسنامه بیا کتابات     -

باش خیلی دلم می خواست دعوتت می کردم خونه ممنون تو مراقب خودت     -

ایرادي نداره می فهمم برو خوش باش و به یاد منم باش     -

مگه می شه با یاد تو نباشم     -

خب دیگه تو هم برو سهراب خداحافظ     -

خداحافظ عزیزم     -

کرد و بعد به طرف خانه راه افتادحرکت کرد و رفت فروزان نیز ابتدا با دستمالی ته مانده اریشش را پاك  او

:زنگ خانه را فشرد شهره سراسیمه در را باز کرد وقتی
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واي فروزان اومدي چرا دیر کردي     -

پیاده اومدم دیر شد حوصله تو ایستگاه منتظر شدن رو نداشتم     -

ب دادشد و فریدون را دید که آن جا است تعجب کرد و سالم داد او نیز خیلی خشک جوا وارد

:گفت رستم

فروزان دیر کردي بابا     -

گفتم که پیاده اومدم دیر شد     -

اما من تو رو ندیدم     -

به او نگاه کرد و گفت فروزان

چطور؟     -

اومده بودم دنبالت     -

که چی بشه؟     -

به او نگاه کرد فریدون گفت رستم

اومده بودم ببینمت     -

لطف کردي     -

اتاقش رفت تا لباس هایش را عوض کند بعد از لحظاتی صداي در اتاقش را شنید به و

بفرمایید-

بود وارد شد و در را بست فریدون

الطم نبود بیاي این جا خودم داشتم می اومدم     -

:نشست و در جواب گفت فریدون

دیدم خودم بیام بهتره خواستم باهات حرف بزنم     -

:حوصلگی نشست گفتفروزان با بی      -

بفرمایید می شنوم     -
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واقعا از طرز صحبت کردن او رنج می برد اما شکایتی نکرد فریدون

مدتیه با من سرد شدي فروزان     -

آخه تازگی ها تو بدنم تولیدات یخچال دارم واسه همینه     -

من دارم جدي صحبت می کنم فروزان     -

ع داري چه جوابی بشنويخب تو می گی سرد شدم توق     -

یه جواب قانع کننده اخه تو چت شده دختر تو که این طوري نبودي گویا از من بدت می یاد انگاري از دیدنم      -

ناراحت می شی

این طور فکر می کنی     -

سرش را زیر انداخت و با ناراحتی گفت فریدون

همدیگه رو داشته باشیمفروزان من و تو با هم نامزدیم باید هواي . آره      -

ببین فریدون مثل این که این جریان نامزدي ما شده قوزباالقوز چرا اینموضوع را این قدر جدي گرفتی ؟ چرا این -

طورري حرف می زنیانگاري من زنت هستم نکنه راستی چنین فکري می کنی؟ من دارم درس  قدر بزرگش می کنی؟

حاال تا عروسی خیلی مونده شاید تااون رو برسه خیلی اتفاقات . نمی کنممی خونماصال هم به ازدواج و غیره فکر 

بیفته که تو زندگیمون تاثیر بذاره

مثال چه اتفاقاتی     -

هر اتفاقی اصال شاید من افتادم مردم در این صورت عروسی صورت نمی گیرهاگر این نامزدي باعث بشه که خودت -

رهرو این قدر لوس کنی بهتره به هم بخو

:بلند شد فریدون

تو چی فکر کردي دختر جون اصال معلومه چه مرگت شده؟. هرگز  0

نیز بلند شد و فریاد زد فروزان

تو حق نداري این طوري با من حرف بزنی از اتاقم برو بیرون     -

:ان لحظه شهره در را باز کرد و گفت در
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چی شده چرا داد می زنید     -

:انداخت و از ان جا خارج شد رستم پرسیدسرش را به زیر  فریدون

فریدون جان چی شده عمو؟     -

جوابی نداد و سریع از خانه خارج شد و رفت فرزانه نیز در سکوت تماشا می کرد او

مقابل اتاق فروزان ایستاد و پرسید رستم

فروزان چی شده ؟ چرا دعوا کردید؟     -

با عصبانیت گفت او

کر کرده کیه؟اون یه احمقه ف     -

تو چرا این طور حرف می زنی مگه چی شده چی گفت؟     -

اصال چرا اون هر دم و هر دقیقه می یاد این جا هان؟ چرا ؟     -

اون وقت تو این طوري حرف . چی می گی فروزان ؟ این پسر بیچاره با هزار امید و ارزو به خاطر دیدن تو می یاد      -

....واقعا که می زنی؟

- با هزار امید و ارزو؟ بس کنید مامان دلتون خوشه ها    

:گفت رستم

درست حرف بزن دختر جون اخه بگو ببینم چی شده چرا دعوا کردید چرا این پسر این طور گذاشت و رفت؟     -

خیلی راحت گفت فروزان

رفت که رفت بهتر پسره لوس     -

فروزان اون نامزدته     -

نامزته هر کسی ندونه فکر می کنه عقد کردش هستم من نمیفهمم دارم درس می خونم یا  مامان چنان می گید-

دیگه راحت نیستم به خطار همین اقایی که می گید براي من . نامزد بازي می کنم این طوري فکر منو مشغول میکنید

مهمسخره ام می کنندکه چی بشه؟ ه دنبالمهزار امید وارزو داره باید مسخره این و اون بشم هر روز میاد 

مگه مسخره کردن داره ؟ چرا باید مسخره ات کنند     -
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چرا به خاطر اون اخه هیچ دختري نیست که هر روز یکی بلند بشه راه بیفته بیاد دنبالش مگه من بچه ام چرا      -

راحتم نمی ذاره؟

بهتر نبود قبل از این که نامزد بشید این ها رو می گفتی     -

گه کسی به حرف من گوش می ده؟ هر چی فریدون خان بگه شماها بی چون و چرا قبول میک نید امسال رو م     -

فکر کنم به خطار این شازده مردود بشم

چندین بار سرش را تکان داد رستم

مثل این که حق با توئه     -

گفت شهره

ره خودشرو لوس می کنه پسره بیچاره مگه چی چی حق با اونه چرا زود حق رو به اون می دي این دختره پاك دا-

چی کار کرده دوستت داره تو هم دوستش داشتیاگر راضی به نامزدي نبودي چرا قبول کردي مگه به فکر درس هایت 

نبودي؟

متعجب به مادرش نگاه کرد اما تسلیم نشد فروزان

فقط به فکر خودتون اید اون موقع نفهمیدم همه اش تقصیر شماست توقع هاي زیادي از من دارین     -

این چه حرفیه می زنی دخترم؟     -

حرف حق رو باید زد پدر شما اصال هیچ وقت از من پرسیدید فریدون رو می خوام یا نه؟     -

ها با تعجب پرسیدند آن

منظورت چیه مگه تو اونو نمی خواي؟     -

!!!!!نه نمی خوام نمی خوام      -

این چه حرفیه که داري می زنی؟ تو باید با اون ازدواج کنیدیوونه شدي دختر      -

با عصبانیت گفت فروزان

باید؟ باید؟ من باید با اون ازدواج کنم؟ شماها مجبورم می کنید     -

گفت رستم
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اروم باش اروم باش بنشین دخترم اخه چی شده؟     -

با داد و فریادبا پدر و مادرش صحبت کند اما گویی می واقعا عصبی شده بود تا به حال سابقه نداشت این طور  فروزان

خواست هر چه زودتر نامزدي با پسرعمویش را به هم بزند عشق سهراب کورش کرده بود شهره نیز نشست فرزانه 

تعجب کرده بوداز این که این همان فروزان مهربان  هرشازبیرون اتاق داشت نگاه می کرد ترسیده بودذ از رفتار خوا

اشد باور نمی کرد خواهر خوبی کهاجازه نمی داد خم به ابروي کسی بیاید حاال این گونه رفتار کند باور نمی خودش ب

کرد

ایستاده بود رستم نیز از رفتار او متعجب بود می خواست بداند مشکل او چیست و چه می گوید؟ فروزان

دخترم بگو ببینم اصال چی شده فریدون به تو چی گفته؟     -

اون به من حرفی نزده این منم که باید حرف بزنم من حق صحبت کردن رو باید داشته باشم    -

بله تو حق داري صحبت کنی خب بگو چی می خواي حرفت رو بزن     -

نفسی کشید و گفت فروزان

م که واقعا نمی من از این نامزدي ناراحتم دیگه نمی خوام با فریدون نامزد باشم نمی خواموقتی فکر میک نم می بین-

 .تونم می بینم که هیچ عالقه اي بهاون ندارم

با عصبانیت بلند شد و گفت شهره

اصال می فهمی چی داري می گی؟ مثل  چی ؟ تو دیوونه شدي؟ عالقه اي به اون نداري؟ تازه به این نتیجهرسیدي؟-

گه حق نداري این طوري صحبت کنی این که پاك عقلت رو از دست دادیمثل این کهزیادي تو رو ازاد گذاشتم دی

حقنداري

رستم بلند شد و به فروزان نگاه کرد. با عصبانیت زا اتاق خارج شد  و

ببین دخترم تو زندگی ادم باید جدي باشه ما قول تو رو به عموت دادیم توخودت هم قبول کردي تو فریدون رو -

و عصبانی هستی بذار کمی زمان بگذره بعد که اروم دوست داشتی حاال هم حتما سر یه مسئله ایدعوا کردید و ت

شدي می فهمیاشتباه کردي

اتاق خارج شد و در را بست از
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به خاطر تو دیوونه لعنتی . حسابت رو می رسماحمق . حسابت رو می رسم فریدون : با خشم زیر لب می غرید  فروزان

باید مادرم با من دعوا کنه پدرم ناراحتبشه حسابت رو می رسم

را روي تخت انداخت و قطرات اشک نیز ارام ارام به روي گونه هایشغلتیدند گویی از فریدون بیزار شده بود  خودش

هنوز مطمئن نبود که بدون اطالع و مخفیانه . زیرا باعث شده بود شب زیبایی را کهبا سهراب گذرانده خراب کند

گرفت مطمئن شد کهنامزدي با سهراب کار درتسی است  امیتواند نامزد کند اما حاال با اتفاق امشب تصمیم نهایی ر

.کار درستی

سر میز شام نشسته بود و در حال صرف غذا بود پدر و مادرش نیز حضورداشتم انها به تازگی متوجه حاالت  سهراب

 .جدیدي در سهراب شده بودند می دیدند کهپسرشان تغییر کرده است مدام به فکر فرو می رود

ویی مدام به خاطرات خوشی می اندیشد تک فرزندشان بود و دلشاننمی خواست او ناراحت باشد شاد است گ خیلی

ساالري او را وارث تمامی ثروت هنگفت خود میدانست بعد از خودش این سهراب بود که باید اداره کارها را در دست 

ستدختري خوب و خانواده دار می خوا اندیشیدمی گرفتسلطنت خانم مادرش نیز مدام به موضوع ازدواج پسرش می 

از یک تبار اصیل را براي سهراب خواستگاري کند ففطبه ثروتمندان می اندیشید به غیر از پول و رفاه به چیزي 

اهمیت نمی داد مداممی خواست روي مد باشد مهمانی هاي ان چنانی ترتیب می داد از وقتی چشم گشودهبود در 

د و بعد از ازدواج نیز دست کمیاز ان دوران نداشت سهراب با این اوضاع پدر و یافته بو پرورشخانه پدري میان پرقو 

مادرش را دوست می داشت زیر درنظرش هر چه باشند والدینش بودند اما ان چنان که خانواده اش به پول و 

در نظر می گرفت خودش را نیز  زثروتاندوزي می اندیشیدند او به این موضوع اهمیت نمی داد همیشه افراد پایین نرتا

از ادم پولدارها بیزار بود از دخترانی کهمادرش براي او انتخاب می کرد به هیچ وجه خوشش نمی امد زیر ا همه ان 

هادختران ناز پرورده و لوس و ننري بودند که تا سخنی به ان ها می گفتی بهخانه پدرشان می رفتند بعضی ها نیز 

بالراحتی بودند حتی یک شب گرسنگی نکشیده بودند سهراب از ان ها متنفر بودند به دن ستزیبا بودند اما پول پر

بوداکنون از این که دخرتی صاف و ساده و مهربان و زیبا یافته و انتخاب کردهبود خشنود و راضی بود مدام به او می 

مجسم می نمود و در  دیدگان خود ابلاندیشید و نمی توانست حتی لحظه اي یاداو را فراموش کند چهره زیبایش را مق

دلبا او سخن می گفت نمی توانست حتی براي لحظه اي او را ازي اد ببرد سلطنت باتعجب به اردشیر نگاه کرد و با 
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.اشاره به او فهمان د که سهراب را از عالمخیاالت بیرون بکشد

سینه را صاف کرد و گفت اردشیر

سهراب     -

بله پدر     -

ريچرا شامتو نمی خو     -

خوردم پدر تو مهمونی دوستم هم یه چیزي خوردم و دیگه میل ندارم     -

بار کنم سهراب؟     -

چی رو مادر؟     -

این که داري راست می گی چند روزیه که من و پدرت متوجه شدیم تو حال خوبی نداري بهتره به پزشک      -

خانوادگی مراجعه کنی

ولدارها ادم هاي ثروتمندي که خودشان اراز دیگران باالتر می دانستند با لحن خاصی حرف می زد لحن آدم پ-

سهراب از طرز صحبت کردن مادرش خشنود نبود امانمی توانست لب به اعتراض بگشاید حتی زمانی که با خود او نیز 

این گونه صحبتمی کرد

من بیمار نیستم مادر حالم خیلی خوبه     -

ه مدتیه تو فکرياما پسرم مادرت راس می گ     -

من که می گم باید براي تو زن بگیریم اما قبول نمی کنی مشکل پسند شدي     -

مادر جون مشکل پسندي من برام ارزش داره من می خوام با کسی ازدواج کنم که واقعا دوستش داشته باشم که      -

با تمام وجود بخوامش

ک شدهآه مثل این که پسر عزیزم به تازگی رمانتی     -

مادر مسخره می کنید؟ من جدي صحبت می کنم     -

نه مسخره نمی کنم اما تو مثل این که منتظري یه شاهزاده خانمی از آسمونا پرواز کنه و بیفته تو آغوش تو      -

درسته
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جوابی نداد سلطنت ادامه داد سهراب

یگه ایوجود ندارند ما داریم تو واقعیت زندگی آما این رو بدون چنین شازده خانمایی جز تو کتاب هاي رمان جاي د-

می کنیم نه خواب و خیال اگر تو مدامدر عالم رویاهات دست و پا بزنی هرگز نمی تونی در این جامعه موفق باشی 

منخودم دخترهاي خوبی رو براي تو سراغ دارم

ین افرادي هستید چرا فقط به پول و من از دخترایی که لوس و ننرند خوشم نمی یاد شما هم که مدام دنبال چن     -

ثروت فکر میک نید

پس به چی فکر کردي؟ فکر می کنی من حاضر بشم عروسی رو انتخاب کنم که ازاصالت خانوادگی برخوردار نباشه؟ -

فکر کردي می تونم اجازه بدم تنها پسرم کهیک دنیا برام ارزش داره با یه ادم سطح پایین ازدواج کنه؟ تو باید به 

ما ایم که می دونیمچی برات خوبه یمرفمن و پدرت گوش بدي ما هستیم که صالح تو رو می خواهح

با عصبانیت گفت سهراب

شما توقع دارید من خودم براي خودم و اینده ام تصمیم نگیرم فکر می کنیدمن هنوز بچه ام اشتباه می کنید من -

ط می تونید منو راهنمایی کنیددیگه بزرگ شدم می تونم براي خودم تصمیمبگیرم شما فق

در حالی که پیپش را روشن می کرد گفت اردشیر

هنوز تجربه افرادي مثل ما رو نداري. پسرم مادرت راست می گه تو هنوز به ما احتیاج داري توخامی      -

ات جا خالی کنم من باید چه تجربه اي داشته باشم خب یادم بدین حتما می خواید بگید کهچطور از زیر دادن مالی-

چطور سر مشتري خارجی رو کاله بذارم واجازه ندم که اونا یه کاله بزرگتر سر من بذارن چطوري پوالم را روي همانبار 

شب رو هم ندارندفکر نمکنم درسته؟ می خواهید این ها رو  ونافرادي که حتی یک لقمه ن... کنم و به افراد دیگه

دیگه تجربه دار شده ام؟بدونم من اگه تو این کارا وارد بشم

با خشم بلند شد اردشیر

بهتره ادامه ندهی تو حق نداري این طوري با من صحبت کنی تو فکر کردي کهپول در اوردن راحته فکر کردي -

غذایی که می خوري مفت به دست اومده پس دیگهپدرت خودت رو دزد به حساب می یاري؟

گفت سلطنت
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- ضرر داره این پسره معلوم نیست چش شده بایدخیلی زود سر از کارهاي تو در  اردشیر حرص نخور براي قلبت-

بیارم سهراب به تازگی خیلی گستاخ شدي اینرفتار نشات گرفته شده از چیه نکنه با ادم هاي ناجوري ارتباط برقرار 

کرده اي

با عصبانیت بلند شد و گفت سهراب

نید اگه زیادي با من مثل بچه ها رفتار کنید از این جا می رم این هر طوري دلتون می خواد فکر کنید اما بدو     -

حرف اخرمه

سریع به طبقه باال و اتاقش رفت روي تختش نشست عصبانی شده بود از این کهباید پدر و مادرش درباره اش  و

د تعجب می با وجود چنینوالدینی حس می کرد رسیدن به فروزان سخت خواهد بو. تصمیم گیري کنند عصبانی بود 

گونه به او وابسته شدهاست متعجب بود که  نکرد وقتی میددیدهنوز مدتی از عشق و عالقه اش به فروزان نگذشته ای

چگونه این دختر و یادش او را ارام می کند حس می کردزندگی بدون او برایش ارزش ندارد واقعا فروزان را دوست می 

ان مهربانتر دوست داشتنی تر وجود نداشت به نظرشفروزان تنها سادگیش راستایش می کرد برایش جز فروز.داشت

...او را خوشبخت کند و مایه ارامشش باشد وانستکسی بود که می ت

زود بود از خواب بیدار شده و آرام آرام به دنبال شناسنامه اش میگشت سرانجام آن را در یکی از کشوها یافت  صبح

ر رفته بود و شهره نیز بیدار بود فروزان از اتاقش خارج شد شهره به اونگاه سریع ان را در کیفش نهاد رستم بهسرکا

کرد

بیا صبحانه بخور     -

میل ندارم من رفتم خداحافظ     -

صب کن نمی شه که گشنه بري مدرسه     -

سیرم خداحافظ     -

مضطرب بود خیلی سریع خود را به شهره با تعجب به او نگاه می کرد نمی دانست چه کار باید کند فروزان. رفت  و

خیابان رساند ترس تمام وجودش را در برگرفته بود فکر می کرد مدام از خود می پرسید یعنی کار درستیه ؟ اگه پدرذ 

خدایاومادرم بفهمند چی ؟ اگه فریدون لعنتی بفهمه چی؟ واي 
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سالام عروسکم-

مرتب امده بود مقابل خود دید شاد شدو سهراب را خندان در حالی که بسیار شیک پوش و  برگشت

سالم سهراب     -

خیلی وقته اومدي؟     -

نه تازه اومدم     -

خب حاضري بریم؟     -

نترس عزیزم اصال ترس رو به دلت راه نده قراره طاووس و ابی هم بیان دیشب با ابی تماس گرفتم     -

واقعا     -

نیست اما یه چیزي بگم به من نمی خندي؟ اره عزیزم جاي هیچ گونه نگرونی     -

بگو     -

راستش خودم هم کمی می ترسم     -

:لبخندي زد و پرسید فروزان

سهراب کار درستیه؟     -

فعال که چاره اي دیگه نداریم این تنها راهه مگه تو نمی خواي ما دو تا محرم بشیم؟     -

شچرا چرا می خوام اما می ترسم از پایان     -

اتفاقا پایانش خیلی هم شیرینه شیرین تر از عسل چون من و تو در اخر عروسی می کنیم می فهمی؟     -

:لبخندي زد و سرش را به زیر انداخت طاووس و ابی نیز امدند می خندیدند طاووس به فروزان گفت فروزان

شیطون دیگه من غریبه شدم حرفات رو به من نمی گی؟     -

باور کن یه دفعه اي تصمیم گرفتیم     -

افرین کار خوبیه این طوري اطمینان دارید که به هم خواهید رسید     -

:گفت سهراب

بچه ها عجله کنید راه بیفتید     -
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نفري سوار اتومبیل سهراب شدند و حرکت کردند اقاي امینی همان محضر داراشنا به گرمی از ان ها استقبال  چهار

اعتمادي به نظر می امد کرد مرد قابل

به او گفت که می خواهند نامزد شوند و به دلیل مشکالتی نمی تواننداشکارا با هم نامزد شوند ان مرد به  سهراب

سخنان سهراب گوش فرا داد و از طرفی بهدلیل این که به خانواده سهراب نیز مدیون بود خیلی راحت قبول کرد 

سهراب از او خواست که هرگز این موضوع رابراي کسی مخصوصا خانواده . خطبهمحرمیت را بین ان دو جاري سازد

اش مطرح نکند و او پذیرفت

حالت عجیبی داشت حسی بینخوشحالی و ترس او عاشق .از ترس می لرزید و قلبش به شدت می تپید فروزان

اطالع والدینش واي اگر پدر می سهراب بود از این که با او نامزد شود خرسند بود امااما از این که مخفیانه بدون 

فهمید از دستفروزان دیوانه می شد

از کار گذشته بود نه را پی دات نه راه پیش سهراب به او نگاه کرد کار

چرا رنگت پریده؟     -

می ترسم     -

گفت طاووس

!مگه شب عروسیته که این قدر قول کردي و می لرزي دختر ؟     -

.رسممی ترسم طاووس می ت     -

نترس سهراب رو ناراحت نکن نمی بینی چطور نگرون نگاه ت می کنه؟     -

به سهراب نگاه کرد چشم هایش نگران بود گویی با چشم از فروزان خواهشمی کرد که آرام باشد بپذیرد که با  فروزان

هم نامزد شوند هر دو صداي قلب هم را مینیدند

حاضرید؟     -

تا به او نگاه کنند طاووس گفتآقاي امینی باعث شد  سوال

بله حاضرند     -

محرمیت بین ان دو جاري شد دفتر محضردار را امضا کردند وقتی کار تمام شد محضردار گفت خطبه
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مبارك باشه     -

دو چشم به هم دوخته بودند نگاهشان پر شده بود ار شور و هیجان عشق آن

ار نیز تشکر کردن د وان جا خارج شدندو ابی به ان دو تبریک گفتند از محضرد طاووس

از خوشحالی فریاد می کشید فروزان هم می خندید سهراب

فروزان به خدا وجودمی نوکرتم بعد از این کت بسته مخلصتم به خدا نمی دونمچوري بهت ثابت کنم که خوشحالم -

خوشحالمنمی دونم چطور حالیت کنم که تو وجودم چهغوغایی برپاست تا بفهمی که چقدر 

من هم خوشحالم سهراب من هم خوشحالم     -

شیرینی چی می شه سهراب خان نمی خواي که خسیس بازي دربیاري     -

شیرینی هم روي چشم بپرید باال که بریم پی خوشی     -

راب فروزان را گرفت و برد او را جلوي ماشین کنار خودش نشاند طاووس و ابینیز در صندلی عقب نشستند سه دست

با خوشحالی پایش را روي پدار گاز فشرد وماشین از جایش حرکت کرد

به یک قنادي رفتند بعد با ماشین خیابانها را دور زدند هر چه میخواستند سهراب می خرید به یک طالفروشی  ابتدا

رد دنیا به اومی رفتند و به انتخاب فروزا و طاووسسهراب حلقه اي براي او خرید سهراب واقعا شاد بود احساس می ک

نگاه اتشینش . خواست این شادیرا با کسی قسمت کند نمیخندد احساس می کرد از شادي زیاد در حال انفجار است 

را به فروزان می دوخت و با همان نگاهگویی با او سخن ها می گفت او نیز عاشقانه به سهراب می نگریست و می 

می شود چه روز قشنگ و به یاد ماندنیبود گویی همه خواب بودند یک دانستکه سهراب چقدر با نگاه و لبخند او شاد 

خواب شیرین خوابی که فروزان می ترسید بیدارشود و لذت شیرینی اش را از او بگیرند ارزو می کرد تا به اخر در این 

خوابخوش بافی بمانند

بودند سهراب به فروازن نگریست و  که از راه رسید طاووس و ابی خداحافظی کردند و رفتند حاال ان دو تنها ظهر

گفت

خیلی خوشحالم فروزان     -

من هم خوشحالم خیلی زیاد باور کن نمی تونم خوشحالیمو توصیف کنم     -
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:دست او را گرفت سهراب

دونم عزیزم حالت رو درك می کنم چون درست همون حس تو وجود منه احساس میکنم متعلق به منی براي  می

رو مالک تو می دونم دنیا روي ما می خندهفروزان این حس می کنی؟همیشه خودم 

هنوز زمستونه اما احساس می کنم بوي بهار داره می یاد     -

بوي بهار با بوي عشقمون یکی شده حس می کنم می خوام به پرواز در بیام     -

واي سهراب حس می کنم عاشقتر از من پیدا نمی شه     -

نم خوشبخت ترین مرد روي کره زمین منم یعنی می رسه ان روزي که من و تو زیر یک سقف من حس می ک     -

زندگی کنیم؟

اگه خدا بخواد حتما می شه سهراب حتما     -

نگاهش را در نگاه پر احساس . به روبه رو چشم دوخت سهراب نیز به نیم رخ خوش تراش او نگاه می کرد  فروزان

ردسهراب دوخت و ارام زمزمه ک

.دوستت دارم     -

هاي ابی و اسمانی سهراب از برق عشق شفاف تر شدند و او نیز زمزمه کرد چشم

منم دوستت دارم بی نهایت     -

هر دو به روي هم خندیدند و

بود فروزان از جمعهها بیزار بود از روزي که با سهراب نامزد شده بود خیلی تغییر کرده بود باپدر و مادرش  جمعه

ان شده بود شیرین زبانی براي پدرش که عاشق او بود را شروعکرده بود شهره نیز از خوش برخوردي فروزان مهرب

حتی براي لحظه اي از فریدون یاد نمی کند وقتیبا  وخوشحال می شد اما از طرفی همناراحت بود چرا که می دید ا

ه فریدونقهر کرده بود و از ان جا رفته بود دیگر عمو و خانواده اش صحبت می کند حال او را نمی پرسد از روزي هم ک

به خانه ان ها نیامده بود حتی تلفنهم نکرده بود مهناز نیز که می دید حال پسرش چندان تعریفی ندارد سعی می 

موضوع سر در بیاورد سرانجام هم فهمید که ناراحتی پسرش به خاطر فروزاناست دریافت که فروزان با فریدون  ردازک

و به او توجه نمی کندموضوع را با شهره در میان گذاشت شهره نیز به رستم گفت و قرار شد انها . بان شده است نا مهر
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هم اشتی دهد بابهخانه عمو بروند رستم می خواست فروزان و فریدون 

دیدموضوع را به فروزان نگفته بودند او هم بی خبر از همه جا نشسته بود و با پدرش می گفت و می خن هنوز

:جلو امد شهره

رستم چرا حاضر نمی شی؟     -

چشم و ابرو به او اشاره کرد به فروزان بگوید که او نیز اماده شود با

خندید و گفت رستم

چشم خانم االن می رم حاضر می شم     -

مگه قراره جایی برید باباجون؟     -

آره دختر گلم     -

بدون من می رید؟     -

ول صفی پس زودتر پاشو حاضر شو که بریمتو که ا     -

خب چرا نمی گید کجا می ریم     -

می فهمی تو اون جا رو خیلی دوست داري     -

خندید و بعد بلند شد فریدون نیز از موضوع خبر نداشت مثل چند وزگذشته در اتاقش ماتم گرفته بود مدام  فروزان

بگیرد تلفن را کنار تختش گذاشته بود اما از او خبري نبود واین در فکر بود به امید این که شایدفروزان تماسی 

موضوع باعث ناراحتی بیشتر فریدون می شد با تمام وجودش فروزان را دوستداشت اما رفتارهاي جدید فروزان او را 

فروزان  ازار می داد فرناز که از موضوع خبرداشت بیشتر از همه دلش براي برادرش می سوخت می دید که او در اتش

میسوزد در حالی که فروزان به دیگري عالقه دارد

ماشین مقابل خانه عمو ایستاد فروزان با تعجب گفت وقتی

خونه عمو اسفندیار؟ قرار بود این جا بیاییم؟     -

شدند و رستم کرایه را حساب کرد شهره لبخند زنان گفت پیاده

مگه از اومدن به این جا خوشحال نیستی؟     -
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با بی میلی شانه هایش را باال انداخت تا به حال در مقابل عمویشرفتار بدي نداشت یعنی نمی توانست داشته  زانفرو

باشد حاال دیگر عمو حاضر بود وفروزان نمی توانست به راحتی به فریدون بی محلی کند اما تصمیم نداشت بهفریدون 

ان ها بهگرمی استقبال کردند عمو فروزان را در آغوش  محبت کند خانواده عمو از دیدن ان ها خوشحال شدند و از

گرفت زن عمو در حالیک ه داشتصورت فروزان را می بوسید لبخندزنان گفت

عروس خوشگلم دیگه به من سر نمی زنی     -

با شنیدن عروس ناراحت شد و به پدرش نگاه کرد و رفت روي صندلی نشست فروزان

دیگران در پذیرایی نشستند فرناز گفتنیز لبخندي زد و به همراه  رستم

فري بیا بشین این جا کنار من چرا رفتی ان دور دورا     -

:روي او خندید و گفت فروزان

این جا بهتره     -

:پرسید شهره

پس فریدون جون کجاست؟     -

با ناراحتی جواب داد مهناز

تو اتاقشه طبق معمول این چند روزه     -

و گفتخندید  اسفندیار

از دوري یار خب معلومه که دل دلدار می گیره یار که اومده شادش می کنه     -

خود را به نشنیدن زد و به اصطالح سر به سر فرناز می گذاشت و به انها توجه نمی کرد هرچند که با جمله  فروزان

عمو نگاه همه به سوي او دوخته شده بودعمو گفت

درست نمی گم فروزان جون؟     -

چی رو درست نمی گین عموجون؟ خب دوباره بگید من اصالح می کنم     -

ها خندیدند و عمو گفت آن

شیطون بیا این جا ببینم     -
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رفت و کنار او نشست فروزان

بگو ببینم چرا دل پسر منو اب کردي و حالش رو نمی پرسی؟     -

با لودگی رو به فرهاد کرد و گفت فروزان

الت رو نپرسیدم؟ خب حاال می پرسم خوبی؟فرهاد من ح     -

همه خندیدند و زن عمو گفت دوباره

اون یکی رو می گه بال     -

کدوم یکی عمو شما باز هم بچه دارید؟     -

شیطون می خواي بگی نمی دونی درباره کی داریم حرف می زنیم؟     -

لوس می کنی؟نامزد جنابعالی شنیدم با هم قهر کردید خودت رو براش      -

به او نگاه کرد فروزان

چی شده اومده پیش شما چغلی منو کرده؟     -

نه واهللا اون بیچاره تو اتاقش و با کسی حرف نمی زنه حاال تو امروز به خطار من پا پیش می ذاري و می ري باهاش      -

اشتی می کنی

اما عمو     -

زودتر برو شاد و خندون بیارش بدو عمو دیگه اما نداره اون نمی دونه شما اومدید     -

به پدر و مادرش نگاه کرد رستم خندید و گفت فروزان

اره بابا جون گناه داره تو که مهربونی چطور دلت می یاد این همه با فریدون قهر بمونی     -

هایش را به هم می فشرد نه نمی توانست به عمو نه بگوید دندان

فریدون برود و ناز او را بکشد با لجبازي گفت دلش نمی خواست به اتاق اصال

من نمی رم منت کشی     -

اي بابا اون که اومده بود منت کشی خودت دوباره قهر کردي حاال نوبت توئه     -

مامان     -
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د که که می دانست در دل فروزان چی می گذرد حرفی نزد فقط به او نگاه میکرد در بین همه ان ها فقط فرناز بو فرناز

از راز دل فروزان خبر داشت اما نمیتوانست لب باز کند و حرفی بزند

بلند شد دیگه روي حرف عمو حرف می یاري؟ به خاطر من مهربونی کن منتظریم فریدون رو با لب هاي خندون      -

ببینیم

مکث کرد در دلش هر  با نارضایتی بلند شد به ارامی به طرف اتاق فریدون رفت وقتی پشت دررسید لحظاتی فروزان

چه فحش بود نثار فریدون کرد در زد تصمیمگرفت به دروغ هم شده لبخند بزند تا اقا را راضی کند او شاد به اتاق 

بیاید

شد و در را بست دید فریدون روي تختش خوابیده و مالفه را نیز روي سرشکشیده است جلو رفت و کنار تخت  وارد

لش به حالفریدون سوخت هر چه باشد روزي او را دوست می داشت هنوز هم که نامزد ایستاد نگاهی به اتاق انداخت د

بود و زیر مالفهاشک می ریخت چشمانش را  کشیدهبودنداما دلسوزي اش با یاد سهراب از بین رفت فریدون دراز 

ش است بغض بسته بود رایحه خوش عطر فروزان را خوب می شناخت اینرایحه در وجودش بود حس کرد که او کنار

گلویش را می فشرد فکر میکرد شاید فروزان براي اشتی ك دن امده است و می خواهد بگوید اشتباه کردهاست 

منتظر بود فروزان نیز دو دل بود نمی دانست چه کند به ارامی مالفه رااز روي صورت او کنار زد و دید صورت فریدون 

هر چند که این نامزدي دیگر از نظر فروزان . امزدش بود خیس اشک است واقعا دلش سوخت هرچه بود او هنوز ن

بیارزش بود اما با این حال دلش به حال فریدون سوخت

تخت نشست و به صورت پر از اشک او زل زد به ارامی صدا زد لبه

فریدون     -

انست چه کار کند جوابی نداد نزدیک بود بغضش بترکد فروزان دستش را به طرف او دراز کردتردید داشت نمی د او

چشمانش دو کاسهپر از اشک بودند نگاه گریانش را به فروزان دوخته بود و از گوشه . دلش هم به رحم امده بود

بلند شد و نشست باصدایی لرزان گفت ونفرید.چشمانش اشکسرازیر می شد دستش را روي دست فروزان گذاشت 

اومدي؟ اومدي؟     -

یی لرزان گفتبلند شد و نشست با صدا فریدون
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اومدي؟ اومدي؟     -

سرش را به زیر انداخت از خودش خجالت می کشید از این که باعث شدهبود فریدون به چنین وضعی بیفتد  فروزان

صحنه ناراحت کننده اي بود خیلی .تمام بدن او می لرزید. از خود بدش امد اما آخر چه باید می کردناگهان گریست

دستش می نالیدفریدون از .ناراحتکننده 

فري دیگه با من این کار رو نکن دیگه هرگز تنهام نذار دیگه به منطوري برخورد نکن دیوونم کردي فري تو ... فري -

این چند روزه خیلی عذاب کشیدم چراحالی از من نپرسیدي ؟ می دونی بی تو چی کشیدم می دونی؟

کننده بود فروزانبسیار غمگین بود سخنان فریدون می کرد و همراه با ان سخن می گفت سخنانش ناراحت  گریه

زجرش می داد خیلی دلش می خواست در ان لحظاتبه فریدون بگوید که او را مثل برادر خودش می داند به عنوان 

نیامد قلبش به اواجازه نداد به ارامی  دلشبرادر دوستشدارد نه همسر اما با دیدن ضجه هاي فریدون نتوانست نه 

گفت

ریدون خواهش می کنم خودت رو کنترل کن خواهش می کنمف     -

نگاهش کرد اما فروزان سعی می کرد نگاهش . او را از خود جدا کرد و دو دستش را طرفین صورت او گرفت  فریدون

.به نگاه او نیفتد

بگو که هنوز هم دوستم داري که از دستم ناراحت نیستی ؟ بگو فروزان... فروزان به من بگو     -

سرش را به زیر انداخته بود اما فریدون سر او را باال اورد او

تو چشمام نگاه کن فروزان بگو بگو که هنوز دوستم داري فروزان بگو تو اینچند روزه صد بار مردم و زنده شدم تو -

زان بگو بگووبگو که هوز مثل گذشته به من عالقه مندي بگو که دوستم داري فرو. رو به خدا فروزان به من نگاه کن

بلند شد عصبی شده بود با سهراب پیمان عشق بسته بود به او گفته بودکه در زندگی اش فقط او را دوست  فروزان

خواهد داشت هرگز به او خیانت نخواهد کرد انوقت حاال حاال به فریدون بگوید دوستت دارم؟ نه محال است امکان 

ندارد

ودیم پس چرا خودت را لوس کردي وخودت رو تو اتاقت حبس کردي؟ چرا ببین فریدون من و تو که با هم قهر نب-

باید مشاجره اي که بین ما صورت می گیرهباعث بشه بزرگتر ها فکر کنند ما قهریم و بخوان اشتیمون بدهند؟
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....آخه تو     -

من چی فریدون؟ به خاطر همین لوس بازي هاي توئه که عصبانی می شم دیگه     -

با من قهر نیستی؟ ی تو منو هنوز دوست داري؟یعن     -

نه قهر نیستم بهتره بري دست و صورتت را بشوري خواهش می کنم دیگه هم نمی خوام این طوري ببینمت     -

با حالت خواهش و تمنا گفت او

!پس اگر با هم دوستیم بگو که دوستم داري... پس      -

کرد نه هرکاري کرد زبانش نچرخید که حداقل به دروغ و براي دلخوشی فریدون در اتاق رذا باز کرد به او نگاه  فروزان

این جمله را بگوید نشد

پاشو زود بیا کنار بقیه     -

رفت عمو لبخند زنان گفت و

چی شد عروسم اشتی کردید-

با حالتی عصبانی به او نگاه کرد فروزان

بله     -

از دست پدر و مادرش بی نهایتعصبانی بود فهمیده بود ان ها به خاطر  و بعد ناراحت نشست خیلی ناراحت بود همین

اشتی دادن ان دو امروز این جا جمعشده اند بعد از لحظاتی فریدون با سر و وضعی مرتب ولبی خندان امد و همه 

پرسی کردند مهنازبا خوشحالی گفت البادیدنش شاد شدند جز فروزان ان ها با هم دیگر سالم و احو

خدایا شکرت باز هم خنده رو تو صورت پسرم دیدم     -

خانم جان از عروس قشنگت تشکر کن     -

بلند شد و با خوشحالی صورت فروزان را بوسید مهناز

الهی قربون عروس گلم برم من     -

لبخند مصنوعی تحویل او داد و تشکر کرد فرهاد گفت فروزان

حاال شیرینی اشتی کنان     -
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خوشحالی گفتبا  فرزانه

باالخره فروزان و فریدون اشتی کردند     -

چشم غره اي به او رفت فرزانه ساکت شد زن عمو از ان ها پذیرایی کردفریدون حاال خوشحال بود فروزان نیز  فروزان

سعی کرد سعی می کرد خودش را شاد نشاندهد

عزیز عمو چرا ساکتی حرف بزن با فریدون صحبت کن     -

اون صحبت کردم شما نگرون نباشیدبا      -

رستم می گه دوست نداري فریدون زیاد بیا دنبالت اره     -

نگاه ناراحتش را به پدرش انداخت و جوابی نداد فریدون گفت فروزان

تو گفتی نیام اموزشگاه من هم که نیومدم     -

بینی که مسخره ام می کنند تو همون بیاي خونه به من سر بزنی کافیه بیرون نمی شه بیاي می     -

وا چرا مسخره ات می کنند     -

گفت شهره

مهناز جون دخترهاي بی کار و پررو زیادن کسی غیر از اونا که مسخره نمی کنه     -

گفت فریدون

اگه تو ناراحت می شی باشه فقط می یام خونه تون     -

!لطف می کنی     -

روداز فروزان خواست به اتاق او ب فرناز

گفت مهناز

وا فرناز این دو تا حاال که اشتی کردند بذار با هم باشند     -

بلند شد و گفت فروزان

نه زن عمو من و فرناز می ریم اتاقش کمی با هم حرف می زنیم     -

می خواست که از ان جمع برود همراه فرناز به اتاق او رفت و نشست دلش
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این جا داشتم اعصابم رو خورد می کردند فرناز چه خوب کردي گفتی بیام     -

به فریدون چی گفتی     -

شانه هایش را باال انداخت فروزان

باالخره که باید بگی     -

نمی دونم     -

از اون پسره چه خبر همون که دوستش داري     -

سهراب     -

فروزان او ن کیه     -

می خواي بدونی چه شکلیه؟     -

تکان داد بعد فروزان از زیر بلوزش گردنبند قلب شکلی را بیروناورد این همان هدیه اي بود که سهراب سرش را  فرناز

به فروزان داده بود در قلب جاي دو عکسبود در یک طرف عکس خودش را قرار داده بود و ان را به فروزان تقدیم 

کردهبود و چقدر باعث خوشحالی او شده بود

چقدر قشنگه فري     -

سهراب خریده بهم هدیه داده     -

دکمه بسیار کوچکی را که باالي قلب بود فشرد و قلب باز شد ان را به فرناز نشان داد بعد

عکسشه     -

قلب طالیی را گرفت و به عکس زل زد فرناز

خداي بزرگ و مهربون واي

خیلی خوشگله واي

هیس همه رو خبردار کردي هیس

جا پیداش کرديفروزان خیلی خوشگله از ک واي

بابا گفتم که تولد دوستم باهاش اشنا شدم اي
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نازه فروزان خیلی خیلی

این عکسشه خودش رو هم بببینی چی می گی؟ خودش صد برابر نازتر تازه

مدام به عکس نگاه می کرد و زیبایی او را می ستود خیلی ذوق زده شدهبود تا به حال پسري به این زیبایی  فرناز

زان نیز از این همه تعریفخوشحال شده بودندیده بود فرو

دیگه بسه فرناز بذار جمعش کنم ممکنه یکی بیاد خب

قلب را بست و زیر پیراهنش پنهان کرد ناگهان گفت دوباره

فرناز فریدون رو چه کنم     -

نمی دونم اون بی تو می میره دیوونه می شه     -

می گی چه کار کنم     -

یگه رو دوست داري مرگش حتمیهاگر بگی یکی د     -

با ناراحتی گفت فروزان

من می خوام نامزدي رو به هم بزنم اما هر کاري می کنم نمی شه     -

فروزان مطمئنی که سهراب رو می خواي     -

چی می گی فرناز براش می میرم دوستش دارم     -

پس فریدون چی     -

نم این داداش تو هم شده قوز باال قوزمن نمی دونم باالخره یک کارش می ک     -

سرش را به زیر انداخت نمی خواست فروزان را ناراحت کند ان ها دوستانخوبی براي هم بودند فرناز دلش نمی  فرناز

خواست این دوستی به هم بخورد اما ازطرفی دلش براي فریدون می سوخت پرپر زدن او را می دید و ناراحت می شد

هم رفته اي باهاش بیرون     -

کم و بیش     -

تو که خیلی دوستش داري اون چی؟     -

اره دوستم داره     -
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مثل فریدون     -

بیشتر     -

تو از کجا می دونی شاید فریدون بیشتر دوستت داره     -

من و اون عاشق همدیگه هستیم فرناز بهتره این قدر هم فریدون فریدون نکنی     -

نه نامد و گفتان لحظه فرزا در

بابا می گه حاضر بشید می خواهیم بریم فروزان

برو من حاضرم تو

بلد شد و همراه فرناز به پذیرایی بازگشتند رستم پرسید فروزان

حاضري دخترم

من حاضرم بله

بمون عموجون تو

دارم عمو کجا بمونم درس

شیطون تو اگه این زبون رو نداشتی چی می کردي اي

رفتم و خندیدشما قرض می گ از

از خداحافظی از ان جا رفتند فریدون خواست ان ها را برساند رستم نیز پذیرفت فریدون پشت فرمان نشست و  پس

.به سوي خانه حرکت کرد

فروزان چه خبر از فریدون؟-

هیچی-

- یعنی چی هیچی؟ خب یه دفعه بگو نمی خوایش-

اشتی دادند باور نکردند تازه منو به اون جا بردند. گفتم-

با تعجب به او نگاه کرد طاووس

آشتی؟ یعنی چه؟ خب به خود فریدون بگو-
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خواستم با بی محلی ردش کنم نشد گفتم نمی خوامت باور نکرد قهر کردم نشد-

این پسر عموي تو دیگه کیه مثل این که خیلی پوست کلفته-

واي طاووس دارم دیوونه می شم-

چی می گه؟سهراب چی ؟ اون -

می گه تالشم رو بکنم اما من دیگه فکرم به جایی قد نمی ده-

خب بگو سهراب بیاد خواستگاریت در اون صورت پدر و مادرت اونو می بینند و تو بیشتر شروع کن به گفتن این که -

فریدون رو نمی خواي و به سهراب عالقه مندي

یعنی بگم سهراب بیاد خواستگاري من-

ره اون تو رو می خوادخب ا-

به نظر تو خوانواده اش هم منو قوبل می گنند؟-

 :گفت طاووس

راستش نمی دونم مادرش یه جوریه خیلی پول پرسته-

منظورت چیه؟-

شاید واسه خاطر خودت ببین فروزان من نمی خوام تورو ناراحت کنم اما چطور بگم شاید خوانده اش کمی ایراد -

بگیرن

اونا اجازه نمی دن من و سهراب ازدواج کنیم یعنی-

من نمی دونم باور کن راستش پدرم با خانواده سهراب معاشرت داره من هم فقط یه بار مادرش رو دیدم پدره خیلی -

از مادره حرف شنوي داره مادرش خیلی مند باالست فکر می کنه از دماغ فیل اتاده

خیلی بده؟-

خب باال شهري یه دیگه-

مگه همه باال شهري ها این طوري اند-

همه شون نه اما خب بیشترشون این طوري اند-
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سکوت کرد به فکر فرو رفت اگر موفق نشود با سهراب ازدواج کند چه می شود؟ واي خدا بی سهراب می یمرد  فروزان

دیوانه می شود

اخر بعد از این که تعطیل شدند طاووس گفت ساعت

اب هم اومده چطوره باهاش صحبت کنینگاه کن سهر-

چی بگم-

خب حرفات رو بزن در ضمن می تونی تلفن کنی خونه بگی کالس تقویتی داري این طوري مامانت هم از دیر رفتن -

تو به خونه نگرون نمی شه

شاد و خندان ایستاده بود و به فروزان نگاه می کرد سهراب

سالم عزیزم خسته نباشی-

کر بود اما با دیدن او لبخند زدپ فروزان

سالم ممنون-

و طاووس با هم مشغول بودند فروزان پرسید ابی

سهراب امروز کار نداري؟-

چطور؟-

می خوام باهات صحبت کنم-

باشه عزیزم می شنوم-

این جا نه بریم-

ابی و طاووس خداحافظی کردند و سوار اتومبیل شدند و رفتند از

بریم؟کجا -

اول کنار یک کیوسک تلفن نگه دار به خونه زنگ بزنم می گم کالس اضافی دارم-

چشم-

کرد و به خواست فروزان کنار کیوسکی نگه داشت فروزان با خانه تماس گرفت و به مادرش گفت کالس  حرکت
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تقویتی دارد و دیر به منزل می اید بعد سوار ماشین شد و گفت

ا بتونم باهات صحبت کنم البته همین طور هم می تونم بگمحاال جایی بریم ت-

باشه می شنوم-

سکوت کرد بعد از لحظاتی گفت فروزان

سهراب می خوام راجع به پسر عموم صحبت کنم-

راجع به پسر عموت براي چی مگه اتفاقی افتاده؟-

به سهراب که ناراحت شده بود نگاه کرد فروزان

ببین سهراب من هر کاري می کنم که این نامزدي رو به هم بزنم نمی شه اصال هر کاري می کنم نترس چیزي نشده -

تا اونا متوجه شوند اونو نمی خوام نمی شه دیگه نمی دونم چه کار کنم

به فریدون هم گفتی؟-

دعوا که کرده بودیم گفتم اقا قهر کرده بود و بعد مامانم اینا اشتیمون دادند-

او را دید و ادامه دادناراحتی

ناراحت نشو به خدا خودم خیلی اعصابم به هم ریخته-

با ناراحتی گفت سهراب

واي فروزان یک کاري بکن می دونی اگه با اون ازدواج بکنی چی می شه؟-

به او نگاه کرد و سهراب با ناراحتی ادا کرد فروزان

من می میرم-

دلخوشی او در دنیا فقط فروزان بود وجود پسر عموي فروزان براي او چون رقیبی  واقعا غمگین شده بود تنها سهراب

می ماند که کمر به قتلش بسته بود او فروزان را با تمام وجودش می خواست و از دست دادنش به م عناي انتهاي 

زندگی براي سهراب بود

دان بیرون کند اما نمی شدنیز غمگین بود تمام سعی اش را می کرد تا فریدون را از می فروزان

 .ببین سهراب من یه فکري دارم 0
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 !چه فکري بگو؟-

به نظرم اگه تو بیاي منو از پدر و مادرم خواستگاري کنی شاید بشه-

چطوري؟-

اگه تو بیاي خواستگاري در اون صورت یه رقیب براي فریدون پیدا می شه رقیبی که من براي رسیدن به اون با  خب

ه ام مخالفت می کنم به همه می گم تو رو می خوام در اون صورت همه می فهمند که عالقه اي به فریدون ندارم خانواد

نظر تو چیه؟

 :لحظه اي سکوت کرد و پرسید سهراب

به نظرت پدر و مادرت قوبل می کنند؟-

اگه اونا هم قبول نکنند من قبول می کنم این زندگی منه نه زندگی اونا-

اگه این طوره قبول می رم با پدر و مادرم صحبت می کنمپس -

راستی سهراب پدر و مادرت منو قبول می کنند؟-

به او نگاه کرد و لبخندي زد سهراب

باید از خداشون باشه چنین عروسی نصیبشون بشه-

یعنی می شه؟-

ان خیلی خوشحال شد به او نگاه کرد او هم چرا نشه عزیز دلم من و تو به هم می رسیم به هر قیمتی که شده فروز-

 .می خندید

گریه می کنی سهرابم؟-

گریه شوق می دونی عزیزم هرگز محبت واقعی رو حس نکرده ام حتی حس نکرده ام دوست داشتن واقعی یعنی -

و دارم فروزان چی اما با تو با تو همه این ها رو حس کردم با تو دوست داشتن رو فهمیدم خوشحال از این که تو ر

خوشحالم

از این که می دید وجودش باعث شادي این پسر زیبا شده خرسند بود از این که می دید حرفهایش خنده  فروزان

هایش و حرکاتش روح مرده او را زنده می کند شاداب بود
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٢٣١

 .بهتره غذا بخوریم بعد انرژیمون واسه گفتن زیاد می شه-

رستوران شد پشت میزي نشستند و غذا سفارش دادندخندید و همراه او وارد  فروزان

سهراب به تو نمی خوره پسر غمگینی باشی اولین باره که دیدمت حس کردم شادتر از تو پیدا نمی شه حتی تا امروز -

هم این حس رو داشتم اما حاال تو چرا احساس غصه و غم می کنی چرا ناراحتی؟

چشم در دیدگان او دوخت سهراب

تو هم مثل من زندگی کرده بودي و جودت پر از غم می شد من از بچگی تنها بودم تو فکر می کنی پدر و مادرم اگه -

نه عیزم اونا به دنبال خوشگذرانی خودشون بودند من همیشه با وجود یه پرستار بچه بزرگ شدم تو . منو بزرگ کردند

کردم اون پرستار مادرمه به اون می گفتم مادر با  بچگی حتی براي یه بار هم مادرم منو بغل نکرد همیشه حس می

مادر واقعی خودم غریبه بودم هر وقت می دیدمش خودم رو پشت پرستار قائم می کردم به پدرم عالقه داشتم حداقل 

اون گاهی اوقات دستی به سرم می کشید اما مادرم از بچه می ترسید دیگه چطور منو به دنیا اورده بود نمی دونم 

ت محبت واقعی اونو ندیدم فقط به پول و ثروت فکر می کردند مادرم مدام دنبال خرید لباس هاي جدید و وق هیچ

همیشه در اتاقم زندانی بودم . وسایل ارایش بود یا در میهمانی ها شرکت می کرد یا خودش میهمانی ترتیب می داد 

وم نرسیدم هیچ وقتارز بهارزو می کردم براي یه بار هم شده مادرم منو بغل کند اما 

پر از اشک شده بود فروزان نیز ناراحت شده بود دستش را روي دست او گذاشت سهراب نگاه پر از اشکش  چشمانش

را به او دوخته بود بغضش را مهار کرد لبخند غمناکی زد و گفت

غذاتو بخور یخ کرد-

بود حس می کرد باید تا ان جا که می تواند به او  سرش را به زیر انداخت از دیدن ناراحتی سهراب دلش گرفته فروزان

 .محبت کند بیشتر دوستش داشته باشد

سهراب من دیگه نمی ذارم تو غصه بخوري دیگه نمی ذارم 0

دونم عروسکم می دونی تویی که باعث خوشحالیم هستی فقط تو حاال غذاتو بخور و ناراحت هم نباش می

ومبیل نشستند سهراب پرسیدمیلی به خوردن نداشتند در ات هیچ

می خواي بري خونه-
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٢٣٢

با هم باشیم 3نه می تونم تا ساعت -

ساعت روز رو با هم بودیم 24کاشکی تمام -

پرسید سهراب

با حرفهام ناراحتت کردم نه؟-

رگز نمی حرفات ناراحتم نکرد غصه خوردن خودت ازارم داد من هیچ وقت نمی خوام غم رو در چهره تو ببینم ه-

خوام تو چشم هاي قشنگت ناراحتی موج بزنه

می فهمم عزیزم باشه به خاطر تو فقط می خندم فقط شاد می شم می دونی از وقتی که با تو همراه شدم از وقتی که -

صفحه جدیدي از زندگیم اغاز شده حس می کنم دنیا هم با من اشتی کرده حس می کنم دنیا به روم می خنده دیگه 

به شادي نمی کنم بلکه واقعا خوشحالم تظاهر

خندید فروزان

خوبه خیلی خوبه شادي تو براي من یه دنیا ارزش داره-

خنده تو هم براي من مثل هدیه بهار می مونه هدیه بهار با وجود تو همه فصل ها براي من رنگ بهار رو گرفته اند -

 .همه جا بوي بهار رو می ده

اره به همان جاي باصفا برگشته بودند به همان مکان بی نام همان جا که فروزان خیلی را نگه داشت دوب ماشین

خوشحال بودند جوي کوچکی . دوستش داشت فکر میکرد شهر عاشقان است پیاده شدند شروع کردند به قدم زدن

 .ان جا بود که ابش یخ زده بود فروزان و سهراب کنار ان نشستند

رو می دونستی تو خیلی خوبی فروزان این-

باوجود تو خوبم این رو فراموش نکن-

دوستت دارم فروزان-

 .ملیحانه بر لبان فروزان نشست لبخند

زمزمه کرد آرام

من هم دوستت دارم-
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٢٣٣

فروزان چه خبر از فریدون؟-

هیچی-

- یعنی چی هیچی؟ خب یه دفعه بگو نمی خوایش-

ا بردند اشتی دادندباور نکردند تازه منو به اون ج. گفتم-

با تعجب به او نگاه کرد طاووس

آشتی؟ یعنی چه؟ خب به خود فریدون بگو-

خواستم با بی محلی ردش کنم نشد گفتم نمی خوامت باور نکرد قهر کردم نشد-

این پسر عموي تو دیگه کیه مثل این که خیلی پوست کلفته-

واي طاووس دارم دیوونه می شم-

چی می گه؟ سهراب چی ؟ اون-

می گه تالشم رو بکنم اما من دیگه فکرم به جایی قد نمی ده-

خب بگو سهراب بیاد خواستگاریت در اون صورت پدر و مادرت اونو می بینند و تو بیشتر شروع کن به گفتن این که -

فریدون رو نمی خواي و به سهراب عالقه مندي

یعنی بگم سهراب بیاد خواستگاري من-

اون تو رو می خوادخب اره -

به نظر تو خوانواده اش هم منو قوبل می گنند؟-

:گفت طاووس

راستش نمی دونم مادرش یه جوریه خیلی پول پرسته-

منظورت چیه؟-

شاید واسه خاطر خودت ببین فروزان من نمی خوام تورو ناراحت کنم اما چطور بگم شاید خوانده اش کمی ایراد -

بگیرن

زه نمی دن من و سهراب ازدواج کنیمیعنی اونا اجا-
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٢٣٤

من نمی دونم باور کن راستش پدرم با خانواده سهراب معاشرت داره من هم فقط یه بار مادرش رو دیدم پدره خیلی -

از مادره حرف شنوي داره مادرش خیلی مند باالست فکر می کنه از دماغ فیل اتاده

خیلی بده؟-

خب باال شهري یه دیگه-

اال شهري ها این طوري اندمگه همه ب-

همه شون نه اما خب بیشترشون این طوري اند-

سکوت کرد به فکر فرو رفت اگر موفق نشود با سهراب ازدواج کند چه می شود؟ واي خدا بی سهراب می یمرد  فروزان

دیوانه می شود

اخر بعد از این که تعطیل شدند طاووس گفت ساعت

باهاش صحبت کنی نگاه کن سهراب هم اومده چطوره-

چی بگم-

خب حرفات رو بزن در ضمن می تونی تلفن کنی خونه بگی کالس تقویتی داري این طوري مامانت هم از دیر رفتن -

تو به خونه نگرون نمی شه

شاد و خندان ایستاده بود و به فروزان نگاه می کرد سهراب

سالم عزیزم خسته نباشی-

لبخند زدپکر بود اما با دیدن او  فروزان

سالم ممنون-

و طاووس با هم مشغول بودند فروزان پرسید ابی

سهراب امروز کار نداري؟-

چطور؟-

می خوام باهات صحبت کنم-

باشه عزیزم می شنوم-
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این جا نه بریم-

ابی و طاووس خداحافظی کردند و سوار اتومبیل شدند و رفتند از

کجا بریم؟-

نگه دار به خونه زنگ بزنم می گم کالس اضافی دارم اول کنار یک کیوسک تلفن-

چشم-

کرد و به خواست فروزان کنار کیوسکی نگه داشت فروزان با خانه تماس گرفت و به مادرش گفت کالس  حرکت

تقویتی دارد و دیر به منزل می اید بعد سوار ماشین شد و گفت

طور هم می تونم بگمحاال جایی بریم تا بتونم باهات صحبت کنم البته همین -

باشه می شنوم-

سکوت کرد بعد از لحظاتی گفت فروزان

سهراب می خوام راجع به پسر عموم صحبت کنم-

راجع به پسر عموت براي چی مگه اتفاقی افتاده؟-

به سهراب که ناراحت شده بود نگاه کرد فروزان

دي رو به هم بزنم نمی شه اصال هر کاري می کنم نترس چیزي نشده ببین سهراب من هر کاري می کنم که این نامز-

تا اونا متوجه شوند اونو نمی خوام نمی شه دیگه نمی دونم چه کار کنم

به فریدون هم گفتی؟-

دعوا که کرده بودیم گفتم اقا قهر کرده بود و بعد مامانم اینا اشتیمون دادند-

او را دید و ادامه داد ناراحتی

ودم خیلی اعصابم به هم ریختهناراحت نشو به خدا خ-

با ناراحتی گفت سهراب

واي فروزان یک کاري بکن می دونی اگه با اون ازدواج بکنی چی می شه؟-

به او نگاه کرد و سهراب با ناراحتی ادا کرد فروزان
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من می میرم-

روزان براي او چون رقیبی واقعا غمگین شده بود تنها دلخوشی او در دنیا فقط فروزان بود وجود پسر عموي ف سهراب

می ماند که کمر به قتلش بسته بود او فروزان را با تمام وجودش می خواست و از دست دادنش به م عناي انتهاي 

زندگی براي سهراب بود

نیز غمگین بود تمام سعی اش را می کرد تا فریدون را از میدان بیرون کند اما نمی شد فروزان

.ارمببین سهراب من یه فکري د 0

!چه فکري بگو؟-

به نظرم اگه تو بیاي منو از پدر و مادرم خواستگاري کنی شاید بشه-

چطوري؟-

اگه تو بیاي خواستگاري در اون صورت یه رقیب براي فریدون پیدا می شه رقیبی که من براي رسیدن به اون با  خب

رت همه می فهمند که عالقه اي به فریدون ندارم خانواده ام مخالفت می کنم به همه می گم تو رو می خوام در اون صو

نظر تو چیه؟

:لحظه اي سکوت کرد و پرسید سهراب

به نظرت پدر و مادرت قوبل می کنند؟-

اگه اونا هم قبول نکنند من قبول می کنم این زندگی منه نه زندگی اونا-

پس اگه این طوره قبول می رم با پدر و مادرم صحبت می کنم-

سهراب پدر و مادرت منو قبول می کنند؟راستی -

به او نگاه کرد و لبخندي زد سهراب

باید از خداشون باشه چنین عروسی نصیبشون بشه-

یعنی می شه؟-

چرا نشه عزیز دلم من و تو به هم می رسیم به هر قیمتی که شده فروزان خیلی خوشحال شد به او نگاه کرد او هم -

.می خندید
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سهرابم؟گریه می کنی -

گریه شوق می دونی عزیزم هرگز محبت واقعی رو حس نکرده ام حتی حس نکرده ام دوست داشتن واقعی یعنی -

چی اما با تو با تو همه این ها رو حس کردم با تو دوست داشتن رو فهمیدم خوشحال از این که تو رو دارم فروزان 

خوشحالم

پسر زیبا شده خرسند بود از این که می دید حرفهایش خنده  از این که می دید وجودش باعث شادي این فروزان

هایش و حرکاتش روح مرده او را زنده می کند شاداب بود

.بهتره غذا بخوریم بعد انرژیمون واسه گفتن زیاد می شه-

خندید و همراه او وارد رستوران شد پشت میزي نشستند و غذا سفارش دادند فروزان

پسر غمگینی باشی اولین باره که دیدمت حس کردم شادتر از تو پیدا نمی شه حتی تا امروز سهراب به تو نمی خوره -

هم این حس رو داشتم اما حاال تو چرا احساس غصه و غم می کنی چرا ناراحتی؟

چشم در دیدگان او دوخت سهراب

تو فکر می کنی پدر و مادرم  اگه تو هم مثل من زندگی کرده بودي و جودت پر از غم می شد من از بچگی تنها بودم-

نه عیزم اونا به دنبال خوشگذرانی خودشون بودند من همیشه با وجود یه پرستار بچه بزرگ شدم تو . منو بزرگ کردند

بچگی حتی براي یه بار هم مادرم منو بغل نکرد همیشه حس می کردم اون پرستار مادرمه به اون می گفتم مادر با 

دم هر وقت می دیدمش خودم رو پشت پرستار قائم می کردم به پدرم عالقه داشتم حداقل مادر واقعی خودم غریبه بو

اون گاهی اوقات دستی به سرم می کشید اما مادرم از بچه می ترسید دیگه چطور منو به دنیا اورده بود نمی دونم 

خرید لباس هاي جدید و  وقت محبت واقعی اونو ندیدم فقط به پول و ثروت فکر می کردند مادرم مدام دنبال هیچ

همیشه در اتاقم زندانی بودم . وسایل ارایش بود یا در میهمانی ها شرکت می کرد یا خودش میهمانی ترتیب می داد 

ارزوم نرسیدم هیچ وقت بهارزو می کردم براي یه بار هم شده مادرم منو بغل کند اما 

تش را روي دست او گذاشت سهراب نگاه پر از اشکش پر از اشک شده بود فروزان نیز ناراحت شده بود دس چشمانش

را به او دوخته بود بغضش را مهار کرد لبخند غمناکی زد و گفت

غذاتو بخور یخ کرد-
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سرش را به زیر انداخت از دیدن ناراحتی سهراب دلش گرفته بود حس می کرد باید تا ان جا که می تواند به او  فروزان

.باشدمحبت کند بیشتر دوستش داشته 

سهراب من دیگه نمی ذارم تو غصه بخوري دیگه نمی ذارم 0

دونم عروسکم می دونی تویی که باعث خوشحالیم هستی فقط تو حاال غذاتو بخور و ناراحت هم نباش می

میلی به خوردن نداشتند در اتومبیل نشستند سهراب پرسید هیچ

می خواي بري خونه-

مبا هم باشی 3نه می تونم تا ساعت -

ساعت روز رو با هم بودیم 24کاشکی تمام -

پرسید سهراب

با حرفهام ناراحتت کردم نه؟-

حرفات ناراحتم نکرد غصه خوردن خودت ازارم داد من هیچ وقت نمی خوام غم رو در چهره تو ببینم هرگز نمی -

خوام تو چشم هاي قشنگت ناراحتی موج بزنه

می خندم فقط شاد می شم می دونی از وقتی که با تو همراه شدم از وقتی که می فهمم عزیزم باشه به خاطر تو فقط -

صفحه جدیدي از زندگیم اغاز شده حس می کنم دنیا هم با من اشتی کرده حس می کنم دنیا به روم می خنده دیگه 

تظاهر به شادي نمی کنم بلکه واقعا خوشحالم

خندید فروزان

یه دنیا ارزش دارهخوبه خیلی خوبه شادي تو براي من -

خنده تو هم براي من مثل هدیه بهار می مونه هدیه بهار با وجود تو همه فصل ها براي من رنگ بهار رو گرفته اند -

.همه جا بوي بهار رو می ده

را نگه داشت دوباره به همان جاي باصفا برگشته بودند به همان مکان بی نام همان جا که فروزان خیلی  ماشین

خوشحال بودند جوي کوچکی . شت فکر میکرد شهر عاشقان است پیاده شدند شروع کردند به قدم زدندوستش دا

.ان جا بود که ابش یخ زده بود فروزان و سهراب کنار ان نشستند
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تو خیلی خوبی فروزان این رو می دونستی-

باوجود تو خوبم این رو فراموش نکن-

دوستت دارم فروزان-

.بان فروزان نشستملیحانه بر ل لبخند

زمزمه کرد آرام

من هم دوستت دارم-

از صرف شام سهراب تصمیم گرفت با پدرش و مادرش صحبت کند پدرش مشغول مطالعه مجله بود و مادرش  پس

ژورنال لباسی در دست داشت و به آن نگاه می کرد

:نفسی کشید سهراب

مامان و بابا من می خوام با شما حرف بزنم-

با ما؟-

بله پدر می خوام با هر دو نفر شما درباره موضوع مهمی حرف بزنم-

سر بلند کرد و گفت سلطنت

خوبه خب پسرم حرف بزن-

لحظاتی مکث کرد و بعد گفت سهراب

من می خوام از دواج کنم... بدون حاشیه روي می گم.... من...من -

دا پرسیدند3و اردشیر هر دو با هم و یکص سلطنت

واي چه کار کنی؟تو می خ-

می خوام ازدواج کنم می خوام تشکیل خانواده بدم-

عالیه پس باالخره مغزت به کار افتاد خیلی خوبه پسرم-

نیز لبخندزنان گفت اردشیر

به نظر من هم خیلی خوبه-
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٢٤٠

حاال شاهزاده خانمی که تو می خواي باهاش ازدواج کنی کیه ؟ از فامیل خودمونه یا اشنایانه-

چ کدوم نه فامیل نه اشناهی-

:با تعجب پرسید سلطنت

پس کیه؟-

اب جدیت گفت سهراب

فقط از دخترهاي لوس و ننر فامیل خیلی خیلی بهتره این رو باور کنید-

مثل این که خیلی تو گلوت گیر کرده خب بگو ببینم خانواده اش در چه سطحی اند به ما می خورن؟-

واقعا ناراحت شد گفت سهراب

مادر فقط بدونید خوانواده اش انسانند-

حاال دختره کی هست-

چند وقته که باهاش اشنا شدم دختر خیلی خوب و نجیبیه اروم مهربون با ادب خوش برخورد و خیلی خیلی زیبا-

پس دختر خوبیه؟-

عالیه مادر عالی من فقط می خوام با اون ازدواج کنم فقط اون-

ه پسرم اما خب ما باید درباره دختري کهانتخاب کردي بیشتر بدونیمنظر تو براي ما خیلی مهم-

البته پدر حق دارید بدونید-

ببینم سهراب دختره چه شکلیه عکسی ازش داري-

عکس تکی نه اما تو عکس هایی که در جشن تولد طاووس دوست ابی انداختیم اونم هست دوست دارید ببینیدش؟-

البته-

لند شد و به اتاقش رفت البومش را برداشت و دوباره به کنار ان ها برگشت فکر می کرد اگر ان با خوشحالی ب سهراب

ها عکس فروزان را ببینند حتما موافقت می کنند

را ورق زد و رسید به عکس هاي تولد البوم را به طرف سلطنت گرفت و انگشت گذاشت روي عکس فروزان البوم

ایناها خودشه-
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٢٤١

یدن عکس دختر چشمانش برق زد بعد از لحظاتی گفتابتدا با د سلطنت

خیلی زیباست-

نیز بلند شد و جلو امد و به عکس فروزان خیره شد اردشیر

واقعا زیباست-

از این که می دید ان ها این چنین شیفته فروزان شده اند خوشحال شد می دید که مادرش چگونه به عکس  سهراب

ر تکان می دهدخیره گشته و پدرش نیز با تحسین س

نظرتون چیه-

انتخاب عالیه پسرم می بینم باالخره کسی رو که می خواستی پیدا کردي خیلی خوشگله از سر و وضعشم معلومه از -

خانواده ثروتمند و اصیلیه درسته؟

حبت به چشمان مادرش نگاه کرد فقط از این لحظه می ترسید از لحظه اي که بخواهد از خانواده فروزان ص سهراب

کند سکوت کرد و بعد از لحظاتی سر بلند کرد باید واقعیت را می گفت او تصمیم خودش را گرفته بود

بهتره توضیح بدم راستش کال خانواده خوبی داره-

پس به ما می خوره اسم دختره چیه-

فروزان-

اسم قشنگی هم داره این طور نیست اردشیر-

وشنامبله بله به نظر من هم زیباست هم خ-

پسرم درباره خانواده اش بگو خونه شون کجاست-

احساس خفگی کرد اما تصمیم داشت حرف بزند سهراب

تو جنوب شهره... خب خب خونشون-

را کشت تا توانست این جمله را بگوید سلطنت با وحشت بلند شد خودش

کجا؟-

نیز به او خیره شد اردشیر
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٢٤٢

خونه شون کحاست؟ گفتی

شهرهتو جنوب ...تو-

جنوب شهر سهراب با من شوخی می کنی ما داریم جدي صحبت می کنیم-

خب منم جدي می گم خونه شون تو جنوب شهره-

دیوونه شدي می خواي با یه جنوب شهري ازدواج کنی فکر کنم عقلت را از دست دادي-

چه در شمال چه در جنوب ادم ببینید مادر براي من شمال و جنوب هیچ فرقی نمی کنه از این رو می دونم که -

زندگی می کنه ادم نفس می کشه چه فرقی می کنه خونه ادم کجا باشه

به هر حال همه جا ادم ها هستند که زندگی می کنند ادم ها-

بس کن سهراب بس کن دیگه نمی خوام بشنوم یعنی تو داري ما رو با جنوب شهري ها مقایسه می کنی؟-

فقط فرق مهمتون اینه که پولتون از پارو باال می . از اوناست مادر شما هم مثل اونا انسانید مگه شما چی تون بیشتر -

ره اما اونها نه

گفت اردشیر

پسره بهتره درست تصمیم بگیري فرق ما با اونا از زمین تا اسمونه-

خواهید خودشون رو نگاه پدر چرا این حرف رو می زنید چرا فقط چشمتون رو به جیبهاي مردم دوختید چرا نمی -

کنید چرا نمی خواهید انسانیت رو درك کنید

سهراب دیگه نمی خوام یک کلمه بشنوم بهتره این بحث رو تموم کنی-

بهتره فراموشش کنی فکر کردي چون خوشگله ما قبولش می کنیم نخیر پسرجان اشتباه فکر کردي-

... تازه من براتون مهم شدم تازه فهمیدید که پسر دارید؟ اخ برام مهم نیست که شما چی فکر می کنید مادر شما -

پس البد از مدل لباس ها و جدیدترین وسایل ارایش غافل موندید چه لطف بزرگی چطور تونستید عزیزترین اشیا 

خودتون رو براي لحظاتی به خاطر پسرتان فراموش کنید چطور؟

دیوونه شدي سهراب مثل این که دختره جادوت کرده-

خیر اون جادوگر نیست بلکه اون دختر خوب و نجیبیه براي من اصال مهم نیست که اون پولداره یا فقیر اصال-
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اما براي ما مهمه تو تنها وارث خونواده ما هستی تمام ثروت ما به تو میرسه-

.ما نمی خواهیم ثروت بزرگ ساالري ها بیفته دست یک دختره پایین شهري-

زحمت و ناراحتی بزرگت کرده اینه جواب ما؟ کسی که با هزار-

:پوزخندي زد سهراب

زحمت و ناراحتی ؟ آخ مادر متاسفم شما چند شب به خاطر من بیداري کشیدید چقدر براي گریه کردنم غصه  هزار

 خوردید چقدر؟ حاال سهراب فریاد می کشید حرف هاي دلش را بیان می کرد واقعیت ها را می گفت سخنانی که براي

مقابلش بایستد و از مهر مادرانه اش سحن  رابسلطنت خیلی گران تمام شد حتی فکرش را نیز نمی کرد که روزي سه

بگوید اما سهراب واقعا عصبانی بود می خوالست تمام عقده هاي سال هاي پیش را بیرون بریزد

رم و مهربانه مادرانه به دلم موند شما مادر حتی یه بار هم در بچگی منو در اغوش نگرفتید همیشه ارزوي اغوش گ-

همیشه ارزو می کردم براي لحظه اي هم شده به من نگاه کنی تو بچی می اومدم کنارت تا با من حرف بزنی برام 

و ثروت مهمترین اصل و پایه در زندگی بود از من  پولبراي شما . لبخند بزنی اما شما فقط به فکر خودتون بودید

چون از بوي بچه حالتون بهم می خورد تا پرستار منو کنار شما می اورد واه واه کردنتون خوشتون نمی اومد چرا ؟ 

هیچ وقت نفهمیدم مادرها چه بویی می دن که هرگز بچه ها اونو فراموش نمی کنند . فضاي خونه رو پر می کرد 

م مادر همیشه فکر می کردم مادر کیه نفهمیدم نگاه پر مهر مادرانه یعنی چه هیچ وقت نتوانستم راحت بگ منفهمید

مادر واقعی من اون پرستاره اون شما پدر هیچ نشد با شما راحت باشم هیچ وقت نشد اخر شب به اتاقم بیایید به من 

از کشور مشغول تجارت بودید یا وقتی در کشور  خارجشب به خیر بگید و پیشونیم رو ببوسید تا راحت بخوابم یا در 

خودت هر دو یا در مهمونی ها بودید یا خودتون مهمونی برگزار می کردید همیشه تو  خودمون بودي دنبال کارهاي

اتاقم بودم تنهاي تنها هیچ وقت نفهمیدید که من به شما احتیاج دارو وقتی هم که بزرگ شدم شما ها بودید که پز 

فت ها می خواستید ثروتتون موفقیت هاي منو به فامیل و آشنا می دادید برام مهمونی برگزار می کردید با چشن گر

رو نشون بدید می خواستید ثابت کنید که چقدر پولدارید فقط همین کمبود محبت داشتم فکر می کردید براي من 

مثل خودتون بودند خالی از احساس لوس و  دزن بگیرید خیلی بهتر می شه اما دخترهایی رو هم که انتخاب میک ردی

م خواستم استقالل داشته باشم خواستم خودم باشم نه عروسکی که شما منو افاده اي همیشه خواستم بهترین باش
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بازي بدین خواستم روي پاهاي خودم بایستم نه این که به شما تکیه کنم اما همیشه از رفاه کامل برخوردار بودم 

یز نبود حالم از همیشه تو جیب ها م پر بود از اسکناس هاي درشت اما نیاز من با پول برطرف نمی شد نه پول همه چ

بوي پول به هم می خوره چون این پول باعث شده میون انسان ها فاصله بیفته من به یک دفترچه بانکی که در اون 

من تهیه می کنید احتیاجی ندارم من به  ايمبلغ بسیار باالیی پول باشه احتیاج ندارم من به ماشین مدل باالیی که بر

درك نکردید حاال بعد از مدتها کسی رو پیدا کردم که درکم می کنه کسی رو محبت شما نیاز داشتم اما هیچ وقت 

پیدا کردم که دوستش دارم واقعا دوستش دارم به هر قیمتی که شده با اون ازدواج می کنم اصال نمی خوام وارث 

هم نمی تونید باشم الزم نیست دیگه نگران من باشید من با اون دختر ازدواج می کنم شما  هاثروت بزرگ ساالري 

مانع من بشید چون حاال تو این لحظات دیگه دلم نمی خواد شما به من دستور بدید و مثل یه بچه باهام رفتار کنید

نمی خوام-

.نمی خوام-

سهراب داشت زار می زد به شدت گریه می کرد روي زمین نشسته بود و ناله می کرد سلطنت ساکت بود به  حاال

ایش به هم چسبیده بود واقعا ناراحت شده بود دید که چطور سهراب محکومش کرد دید که سهراب خیره شده و لبه

گفته است اما با این حال اصال دش نمی  راچطور رفتارش را اشتباه خواند خودش خوب می دانست که سهراب واقعیت 

.خواست قبول کند حتی دیدن گریه هاي سهراب هم دلش را به رحم نیاورد

اما از نیاز واقعی . احتی به سهراب نگاه می کرد او همیشه فکر می کرد که سهراب در رفاه و ارامش است با نار اردشیر

. دیدن ضجه هاي سهراب ازارش می داد . او اطالعی نداشت حاال فهمیده بود که در حق پسرش واقعا کوتاهی کرده 

:او نگاه کرد به ارامی گفت و پر از اشک ابرخاست او را از روي زمین بلند کرد به چشم هاي زیب

پسرم من واقعا متاسفم در تموم این سال ها فکر می کردم تو راضی و خشنودي اما حاال-

:با همان ناراحتی گفت سهراب

روزهاي تنهایی . حاال هر چقدر هم که به من محبت کنید باز هم جاي اون روزها پر نمی شه. پدر دیگه زمان گذشته -

من

و اتاقت استراحت کنیبهتره بري ت-
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نه پدر نمی تونم نمی تونم-

:بلند شد و به ارامی گفت سلطنت

سهراب پدرت راست می گه برو استراحت کن-

اما جواب من چی می شه فروزان چی می شه؟-

:بلند شد و به ارامی گفت سلطنت

سهراب پدرت راست می گه برو استراحت کن-

ی می شه؟اما جواب من چی می شه فروزان چ-

به راحتی گفت سلطنت

.فراموشش کن دختر خوشگل کم نیست خدا که فقط اونو زیبا نیافریده-

اما مادر من فقط فروزان رو می خوام-

بهتره من من نکنی همین که گفتم تو تنها فرزند خانواده ساالري هستی همه طور دیگه اي به ما نگاه می کنند اگه -

این رو درك کن و فکرت رو به کار . از سطح پایین ازدواج کنی همه مسخره مون می کنند  تو بخواي بري و با یه دختر

!!در ضمن فکر نکن که با گریه و زاري دل ما به رحم می یاد و با ازدواج تو با اون دختره موافقت می کنیم. بنداز 

:خشمگین شد سهراب

حاال که این طور شد من هم از این جا می رم-

سرم صبر کن بهتره در یه فرصت دیگه با هم صحبت کنیمصبر کن پ-

نه پدر دیگه فرصتی باقی نمونده من از این جا می رم-

را برداشت و به اتاقش رفت شناسنامه و دفترچه بانکیش را برداشت چند دست لباس نیز در ساك گذاشت و از  البوم

خواست از خانه خارج شود پدرش مقابلش ایستاد. اتاق خارج شد

سهراب اشتباه نکن-

من اشتباه نمی کنم بدونید که شماها دارید اشتباه می کنید-

با خشم بلند شد و گفت سلطنت
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دیوونه شدي پسر اون دختره پاك عقل از سرت پرونده چشمش به پول و دارایی ما خورده و خواسته تو رو تصاحب -

.کنه تو خیلی ساده اي که هنوز اینو درك نمی کنی

با عصبانیت چشم به او دوخت سهراب

اون گذا گشنه نیست که دنبال پول شما باشه بهتره حاال دیگه شما بمونید و پول و ثروتتون تا ببینم دست کی می -

خواد بیفته

خانه خارج شد سوار ماشینش شد و به سرعت حرکت کرد از

پسره پاك خل شده-

کجا رفت؟ خانم شما هم زیاده روي کردید حاال هیچ می دونی-

خب بره اما مطمئن باش برمی گرده-

اونی که من دیدم هرگز بر نمی گرده اون حرفهاي دلش رو زد اما واقعا در حقش کوتاهی کردیم-

تو هم داري حق رو به اون می دي؟-

بله چون واقعا حق با اونه ما هیچ وقت نفهمیدیم که واقعا چی براي سهراب مهمه-

این قدر خودسر شده اون حق نداشت چنین حرفهایی رو به ما بزنه حق نداشتبه خاطر همینه که -

از شنیدن واقعیت ها ناراحت شدي خانم؟ شنیدن راستی ها تلخ بود؟-

واقعا که مثل اینکه تو هم عقلت رو از دست داده اي-

ن سهراب بود می ترسید برایش با عصبانیت به طبقه باال رفت اردشیر با ناراحتی خود را روي کاناپه انداخت نگرا و

اتفاقی بیفتد نگران حالش بود اما نمی دانست چه کار کند

کاش : راستی برایش عزیز بود تمام سعی و تالشش را براي خاطر او انجام داده بود اما حاال با خودش می گفت پسرش

راندم کاش زمان به عقب باز می لحطه اي را نیز با پسرم می گذ. به جاي این که این همه به دنبال پول می دویدم

گشت و جبران تمام این بی توجهی ها را می کردم

خیلی ناراحت بود از دست مادرش بیش از . با چشم هاي گریان پشت فرمان نشسته بود و رانندگی می کرد سهراب

 .حد عصبانی بود واقعا احساس می کرد از او بیزا است
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خانه ابی برود بنابراین به سمت خانه ان ها حرکت وقتی رسید مقابل در باید کجا می رفت تصمیم گرفت به  حاال

:ایستاد و زنگ را فشرد از پشت اف اف خود ابی پرسید

کیه؟-

منم سهراب-

تویی چه عجب بیا باال در باز شد؟-

اره-

شد و از پله ها باال رفت ابی در خانه را باز کرده بود وارد

سالم پسر چه عجب ؟-

ابی جون مهمون نمی خواي سالم-

چرا نخوام خوش اومدي نوکرتم هستم-

کسی خونه نیست؟-

نه رفته اند مهمونی-

داخل شد در پذیرایی روي کاناپه اي نشست ابی نیز روي صندلی نشست و به سهراب زل زد سهراب

چی شده سهراب؟-

هیچی چیزي نشده-

رفت شده؟پکري مثل این که اتفاقی افتاده با فروزان ح-

نه بابا-

پس چی ؟ به من بگو-

با پدر و مادرم دعوام شد زدم بیرون-

براي چی؟ سر چی؟-

به خاطر فروزان گفتم می خوام باهاش ازدواج کنم اول که حرفی نزدند اما بعد که فهمیدند یه دختر ساده هست -

و جمع کردم و گفتم دیگه به اون خونه بر عصبانی شدند مادرم گفت باید فراموشش کنم دعوام شد و بعد وسایلم ر
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نمی گردم

:با تعجب به اون گاه کرد ابی

اونا می دونند که حاال تو کجایی؟-

نه نباید بدونند اگه تو هم ناراحتی بگو که پاشم برم-

نه نه این چه حرفیه نوکرتم تا هر وقتی خواستی می تونی بمونی اره این جا خونه خودته-

به نظرت چی می شه؟ ابی نگرونم-

من نمی دونم اخه حاال مگه چی می شه با فروزان عروسی کنی پدر و مادرت خیلی سخت می گیرند-

با ناراحتی چشم هایش را بست سهراب

خوردي شام

راحت باش اره

زیاد غصه نخورد همه چیز درست می شه پسر

امیدوارم امیدوارم

نرفته بود ظهرها به دنبال فروزان می رفت و او را بهمنزلشان می رساند روزي می شد که سهراببه خانه خودشان  چند

. و بعد خود می رفت به فروزان نگفته بود که با خانواده اشجر و بحث کرده و چند روزي است که به منزل نمی رود 

اگرلحظات  با فروزان براي او لذت بخش بود حتی بودن. نمی خواست با گفتن اینموضوع فروزان را ناراحت کند

پدر و مادر او نگرانش بودند حتی سلطنت نیز بعد ازچند روز غیبت سهراب نگران شده بود اردشیر با . کوتاهی هم بود 

:ناراحتی گفت

!زیادي تند رفتیم خانم     -

:با عصبانیت به او نگاه کرد و گفت سلطنت

!!دختر جنوب شهري فقیر ازدواج کنه ؟ نباید باهاش مخالفت می کردم ؟ نکنه تو راضی اي که با اون     -

نه موافق نیستم اما می تونستیم خیلی راحت اونو متقاعد کنیم که داره اشتباه می کنه     -

خودت که دیدي پسره پاك خل شده بود اصال حرف حساب حالیش نی شد     -
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حاال چه کار کنیم خیلی جاها رو گشتیم نبوده     -

بینم به دوستانش هم سر زدي ؟من هم نمی دونم ب     -

.فقط یکی دو نفر رو می شناختم حتی ما صمیمی ترین دوست سهراب رو نمی شناسیم     -

:لحظاتی اندیشید و بعد گفت سلطنت

دوست طاووس دختر جهانی اونا بیشتر با سهراب بودند     -

شماره اونا رو داري؟     -

صبر کن     -

سائی گوشی رو . از پیدا کردن شماره سعی کرد با منزل جهانی تماس برقرار کندتلفن را برداشت و پس  دفتر

:برداشت

بفرمایید     -

سالم خانم جهانی من با طاووس خانم کار داشتم منزل هستند؟     -

بله شما؟     -

ساالري هستم مادر سهراب     -

نیاوردم اه بله بله خانم ساالري حالتون چطوره ببخشید که به جا     -

ممنون خانم لطف کنید گوشی را به طاووس بدین     -

گوشی     -

از لحظاتی طاووس با تعجب گوشی را برداشت سابقه نداشت که خانم ساالریبه منزل ان ها تلفن کند ابی نیز به  بعد

خواست سهراب حرفی به او نزده بود

سالم خانم ساالري طاووس هستم     -

ون خوبی عزیزمسالم طاووس ج     -

ممنونم اتفاقی افتاده خانم ساالري     -

ببین دخترم تو می دونی سهراب کجاست؟     -
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سهراب مگه شما نمی دونید     -

تو می دونی کجاست؟     -

خب باید خونه باشه چیزي شده خانم ساالري؟     -

یماون چند روزه قهر کرده و از خونه رفته ما واقعا نگرونش هست     -

واقعا تعجب کرده بود می دید که هر روز سهراب به دنبال فروزان می ایدو خیلی هم خوشحال است اما حاال  طاووس

!می دید خانم ساالري چیز دیگري می گوید

ببین فکر کنم دوستت ابراهیم خان ازش خبر داشته باشه اگر می شه لطف کن شماره تماس اونو به من بده خودم      -

رمتماس می گی

خانم ساالري نگرون نباشید من خودم با ابراهیم تماس می گیرم حتما می تونه اونو پیدا کنه     -

پس تو خودت تماس می گیري به ما هم اطالع بده عزیزم منتظریم     -

چش امري ندارید     -

نه ممنونم خدانگهدار     -

ی گوشی را برداشت و شماره ابی را گرفتگوشی را گذاشت و به نقطه اي خیره شد بعد از لحظات طاوو

نیز در طی این چند روز به پدر و مادرش گفته بود که سهراب قرار استچند روزي مهمانشان باشد و ان ها به  ابراهیم

:گرمی پذیرفته بودند زنگ تلفن به صدا درامد ابی لبخند زنان گوشی را برداشت

جانم     -

الو سالم ابی     -

عزیزم از این طرف هاسالم      -

!تو می دونی سهراب کجاست؟... سهراب ... ابی کار مهم مهمی باهات دارم      -

:کمی سکوت کرد و بعد پرسید ابی

چطور     -

مادرش تلفن کرده خونه ما می گفت سهراب چند روزیه که قهر کرده و رفته اما من تعجب کردم سهراب هر روز      -
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نمی یاد دنبال فروزا

:پرسید ابی

راجع به این مسئله که چیزي به اونا نگفتی؟     -

نه حرفی نزدم چطور؟ تو از چیزي خبر داري؟     -

راستش رو بخواي اره سهراب اینجاست     -

پس چرا به من نگفتی     -

خودش خواست نگم می ترسید فروزان بفهمه و ناراحت بشه     -

براي چی دعوا کردند     -

االن نمی تونم توضیح بدم فقط بدون به خاطر فروزا ن بوده    -

فروزان چرا؟     -

باشه واسه بعد فعال خداحافظ در ضمن خودم با سهراب صحبت می کنم خبرش رو می دم     -

من خودم می یام اونجا     -

گوشی را گذاشت و خیلی زود خودش را به منزل ابی رساند و

بود ابی؟ کی

.ت مادرت تلفن کرده به اون و سراغ تو رو گرفتهمی گف طاووس

زنگ زده به طاووس چرا به اون؟ چی

به خاطر من که صمیمی ترین رفیق توام خب

که حرفی نزده طاووس

داره می یاد اینجا نه

براي چی؟ اینجا؟

کاراگاهی خانم گل کرده چی می دونم گفت می یاد دیگه حس

در خانه باعث شد ابی برخیزد صداي
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سالم ابی چی شده؟     -

سالم عزیزم خیلی زود خودت رو رسوندي اگه االن من افتاده بودم مرده بودم خودت رو این قدر سریع می      -

رسوندي

خندید و وارد شدند سهراب با دیدن او بلند شد و سالم داد طاووس

!!!سالم چی شده سهراب تموم تهران خبردار شده که تو قهر کردي رفتی     -

تموم تهرون هم نفهمن تو کاري می کنی که بفهمند-

:نشست طاووس

شوخی نکن چی شده؟     -

:کنارش نشست و گفت ابی

هیچی به پدر و مادرش گفته که می خواد با فروزان عروسی کنه اما اونا قبول نکردند دعوا شده و اقا زده بیرون     -

:با تعجب پرسید طاووس

روزان رو دیده؟چرا مگه مادرت ف     -

وقتی گفتم جنوب شهري یه و باباش و خونوادش ساده اند صداش رفت باال گفت نه که نه نمی شه     -

فروزان هم می دونه     -

دلم نیومد نارحتش کنم. نه اگه می دونست که به تو می گفت     -

:سرش را به زیر انداخت طاووس

نه ؟حاال چی کار می کنی برنمی گردي خو     -

اگه اونا قبول نکنند با فروزان ازدواج کنم نه برنمی گردم     -

من چی کار کنم باید تلفن کنم منتظرند     -

تلفن کن بگو یا فروزان رو قبول کنند یا این که من رو براي همیشه فراموش کنند     -

چی حرفا می زنی سهراب     -

همین که گفتم تلفن کن     -
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ابی گوش رو بده ببینمخیلی خب      -

به شماره گیري کرد در حالی که لبخندي رضایتبخش بر لب داشت خواسته هایش داشت براورده می شد مادر  شروع

سهراب گوشی را برداشت

سالم خانم ساالري طاووس ام     -

سالم عزیزم سهراب رو پیدا کردي؟     -

بله راستش راستش     -

حرف بزنمکجاست می خوام باهاش      -

من الن خونه ابراهیم هستم اون از سهراب خبر داره درباره شما با اون صحبتکرده اما سهراب می گه اگه شما قبول -

نکنید اون با فروزان ازدواج کنه هرگزپا به خونه نمی ذاره

چی ؟ خداي من ببینم تو این دختره رو می شناسی؟     -

بله دختر خوبیه     -

!!!ایین شهري و فقیر هیچی ندارهاما یه پ     -

به هر حال خودتون می دونید با پسرتون من هیچ کاره ام     -

:به همسرش گفت اردشیر

بگو باشه عیبی نداره     -

چی می گی اردشیر دیوونه شدي؟     -

بذار برگرده خونه بعد مساله رو حل می کنیم     -

که دید چاره اي ندارد گفت سلطنت

ووس جان بگو باشه ما قبول داریمطا     -

!واقعا شما راضی اید؟     -

حاال بگو بیاد خونه تا بعد تصمیم بگیریم     -

:با تعجب پس از قطع مکالمه گفت طاووس
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سهراب قبول کردند     -

چی قبول کردند با فروزان ازدواج کنم؟     -

اره حال در منزل منتظرت اند     -

!واي خداجون     -

:با خنده گفت ابی

حاال پاشو برو بذار یه نفس راحت بکشم     -

خندید و

!معلومه که می رم ابی قبول کردند-

بابا دیگه چرا من رو خفه می کنی؟ اره

خوشحالم چی

سه خندیدند سهراب خیلی خوشحال شده بود بلند شد و بعد از تشکر از ان هابه منزل خودشان رفت ان ها نیز در  هر

منتظرش بودند اردشیر بارها تاکیدکرد که وقتی سهراب امد سلطنت ارام باشد و باز او را عصبانی نکند او منزل 

نیزسعی می کرد ارامشش را حفظ کند هر چند که بسیار مخالف ازدواج سهراب بافروزان بود

د سالم داد و ان ها نیز به منزل برگشت قدم به داخل گذاشت پدر و مادرش را دید که در سالنمنتظر او هستن سهراب

اردشیر باخوشحالی او را در اغوش کشید. جوابش را متقابال دادند 

پسرم خوشحالم که می بینمت     -

ممنون پدر     -

در حالی که سلطنت فقط به او نگا می کرد نشستند

ببنم دوري از خونه برات خوشایند بود؟     -

:به مادرش نگاه کرد سهراب

م تصمیم دارید باهام دعوا کنید؟باز ه     -

:به سلطنت نگاه کرد و او گفت اردشیر
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نه چنین فصدي نداریم     -

خب نظرتون تغییر کرد؟ راجع به ازدواج من با فروزان     -

:بلند شد سلطنت

با پدرت مشورت کردیم فعال قصد داریم اگر بشه خونواده اونو ببینم     -

در ممنونمواقعا مادر ممنونم پ     -

ما گفتیم فعال قصد مالقات اونا رو داریم این رو بدون فقط به خاطر تو قبول کردم اونا رو ببینم تا بدونی که براي      -

!من مهمی

:تشکر کرد بلند شد و گفت سهراب

من با فروزان صبحت می کنم و قرار می ذارم     -

.دو جوابی ندادند آن

فت تصور می کرد که دیگر کارها تمام شده استفکر می کرد که رسید به فروزان با خوشحالی به اتاقش ر سهراب

.راحت شده و دیگر به ارزویش خواهد رسید

مامان با من کاري ندارید؟ دارم می رم کالس     -

نه مامان جون اموزشگاه تعطیل شد زود برگرد خونه شاید عمو اینا بیان     -

براي چی؟     -

یان مهمونی مگه ایرادي داره؟وا خب می      -

نه نه من رفتم خداحافظ     -

مواظب خودت باش خداحافظ     -

از خانه خارج شد قصد داشت به اموزشگاه برود ارام ارام قدم میزد وحواسش به اطراف نبود صداي بوق ممتد  فروزان

خوشحال شد به طرفش رفت او نیز پیاده اتومبیلی باعث شد سرش را بلند کند و بهخیابان نگاه کند سهراب را دید و 

:او نزدیک شدفروزان با خنده پرسید یاوردشدچنان خوشحال و هیجان زده بود که می خواست بال در ب

چی شده؟ چرا این قدر خوشحالی؟     -
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اوال سالم ثانیا خوشحالیم دلیل داره بپر باال تا برات بگم     -

ه سرعت حرکت کردبا خوشحالی سوار شد و سهراب ب فروزان

عزیزم بگو ببینم چی شده خب

خبر خیلی خوب راجع به تو با پدر و مادرم صحبت کردم گفتم که می خوام با تو ازدواج کنم یه

شد؟ چی

کردند قبول

واقعا؟

فعال قراره بیان با خونواده ات اشنا بشند اره

سهراب باورم نمی شه خوابم یا بیدار واي

:با خنده گفت سهراب

بیداري عزیزم بیدار     -

باورش نمی شد یعنی دیگر رسیدن به سهراب راحت بود یعنی حاال دیگر می توانست با هم عروسی کنند یعنی  واقعا

کارها خوب پیش می رفت؟

خواي بري اموزشگاه؟ می

دیگه نه این قدر خوشحالم که فکر نکنم رفتن یا نرفتنم فرقی به حالم داشته باشه حاال

ریم خوشگذرانیپس ب     -

کجا؟     -

پارك عاشقا     -

عاشقانه به او نگاه کرد و به طرف ان محل رویایی و زیبا حرکت کردند سهراب

و خندان در پارك بودند دختران و پسران زیادي در ان جا بودند همه انها مثل دو دلداده بودند خوشحال

می کردند از عشق از دوست داشتن از محبت از پیوندو سهراب نیز دست در دست هم قدم می زدند صحبت  فروزان

با هم عروسی کردیم کجا زندگی می کنیم؟ اگه
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عروسکم تو یه خونه معلومه

این خونه کجاست؟ خب

کمک هم یه جایی رو پیدا می کنیم و زندگی می کنیم خیلی راحت با

به نظرت من و تو خوشبخت می شیم؟     -

در دنیا مثل دو ستاره می درخشیم مثل دو فرشته خوشبحتمعلومه عزیزم من و تو      -

ارام زمزمه کرد. خندید از ته ته دل با تمام وجود به چهره زیباي سهراب نگاه کرد دوست داشتنی تر شده بود فروزان

کنمبا تو خوشبخت ترینم با تو اي بهترینم با تو اي ارام جانم لحظه لحظه هاي عمرم رو به یادت سپري می      -

سر او را بلند کرد و به چشمهایش خیره شد سهراب

حرف هات ارامم می کنه باعث می شه خالی از غم بشم     -

سهراب تو خیلی مهربونی     -

اما نه به مهربونی تو عزیزم     -

راسیت کی می یاید خونه ما     -

فردا خوبه؟     -

نگم؟ به نظرت خیلی زود نیست من به پدر و مادرم     -

فعال تو نمی خواد حرفی بزنی ما بی خبر می یاییم خوبه؟     -

خندید و گفت فروزان

اره اما من می ترسم     -

نه ترس نه اگه می خواي موفق بشیم باید دلی مثل دل شیر داشته باشی     -

سهراب وقتش نشده بریم؟     -

هنوز کمی وقت داریم مگه عجله داري     -

انم گفت زود برم خونه شاید خونواده عموم بیاننه مام     -

فروزان فریدون رو چه کار کردي؟     -
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.هنوز هیچی اما تو که با خونواده ات بیاي من هم نامزدي رو به هم می زنم     -

به نظرت بعد چی می شه قبول می کنند تو با من ازدواج کنی؟     -

البته حتما اجازه می دن     -

تی فروزان بلند شد و سهراب نیز همراه او بلند شداز لحظا بعد

تو فردا غروب منتظر من و خونواده ام باش پس

دونی اگه همه چیز جور شه ما کی عروسی می کنیم؟ می

کی؟ نه

اول بهار خیلی عالی می شه سهراب بهار

نیز هیجان زده گفت سهراب

.چیز و همه جا تغییر می کنه و زیباتر می شهرویایی می شه بهار فصل زیبایی ها وقتیه که همه      -

عمو رستم آمده بودند وقتی فریدون دید فروزان هنوز نیامده است گفت که به دنبال او می رود با خوشحالی  خانواده

سوار بر اتومبیلش شد و به طرف اموزشگاه رفت اتومبیل را مقابل اموزشگاه نگه داشت همان طور که پشت فرمان 

نشده بودفروزان و سهراب نیز سوار بر اتومبیل تا  له اطراف نیز نگاه می کرد اموزشگاه هنوز تعطینشسته بود ب

اموزشگاه امدند سهراب می خواست اورا به خانه برساند اما فروزان گفت بهتر است تا خانه پیاده برود فروزان بهاو 

:نگاه کرد

سهراب فردا منتظرم     -

خدا توکل کن اگرم خواستی می تونی به طاووس بگی بیاد کنارتنگران نباش شیرینم به      -

باشه برو مراقب خودت باش     -

ان ها در طرف دیگر خیابان بود فریدون به سمت چپ نگاه کرد و ناگهان دهانش از تعجب باز ماند فروزان را  اتومبیل

اه کرد اري فروزان بود اما او که باید دید که از یک ماشین مدل باال پیاده شدچشم هایش را مالید و دوباره نگ

دراموزشگاه باشد یعنی چه بیشتر دقت کرد و راننده را نیز دید باور نمی کردخودش بود همان که چند وقت پیش او را 

دیده بود چهره اش طوري نبود که بتواندبه این زودي فراموشش کرد خیلی زیبا بوداما فروزان در ماشین او چه کار می 
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 اقعاز لحظاتی مشاهده کرد که ماشین به سرعت دور شدفروزان راه پیاده رو را در پیش گرفت فریدون وکردبعد ا

او ارام ارام در حال رفتن بود بوق زد و او را بلند  صدا کرد .متحیر مانده بود حرکت کرد و خود را به فروزان رساند

فریدون تصمیم گرفت خونسرد باشد فروزان با دیدن او در دل گفت

واي باز این دیوونه سر راهم سبز شد     -

خونسردي به طرف ماشین رفت می دانست که باید سوار شود بنابراین در همان حلو نشست با

سالم چه عجب یادي از من کردي     -

به او خیره شده بود مثال تصمیم داشت خونسرد باشد فریدون

سالم

دیگه عمو اینا اومدند خب

کرد با سر تایید فریدون

تو هم خونه می موندي چرا اومدي دنبال من     -

از دیدنم خوشحال نشدي     -

نگاهی مضحک به او انداخت فروزان

فکر نکنم دلیلی براي خوشحالی وجود داشته باشه     -

پوزخندي زد و گفت فریدون

...واسه دیدن من که نه اما شاید     -

شاید چی؟     -

پرسید فریدون

اموزشگاه بودي درستهتو      -

با تعجب به او نگاه کرد فروزان

چطور مگه؟     -

!!!اخه هیچ وقت ندیده بودم که وقتی می خواي از اموزشگاه تعطیل بشی یکی با اتومبیل به جایی برسونتت     -
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وحشت زده به او نگاه کرد فروزان

من اصال نمی فهمم تو چی می گی.... من     -

چطوره سر به سرشبذارم تا بعدا سر فرصت مناسبی از : ا نگه داشت به او نگاه کرد در دل گفت اتومبیل ر فریدون

ماجرا سر در بیاورد به خاطر همین ناگهان زد زیر خنده فروزان نیز با تعجب به اونگاه کرد

دختر مگه به خودت شک داري داشتم شوخی می کردم     -

واقعا عصبانی شد فریاد زد فروزان

حق نداشتی با من شوخی کنی می فهمی؟ حق نداشتی در ضمن به تو گفته بودم که دیگر نمی خوام ببینمت تو -

گفته بودم حق نداري بیاي جلوي اموزشگاه

شد و محکم در ماشین را به هم کوبید فر یدون نیز پیاده شد پیاده

چی شد عصبانی شدي ؟ نمی دونستم تازگی تا این حد بی ظرفیت شدي     -

نگاهی نفرت بار به او انداخت و از انجا دور شد روزانف

نیز پوزخندي زد ناراحت بود از این که دوباره فروزان قهر کرد و رفت اما از فروزان نیز دلخور بود باید از  فریدون

ماجرا سر در می اورد باید اموزشگاه برود می خواست بداند او امروز به کالس رفته یا نه

و به اموزشگاه رفت در ان جا خود را به مسول معرفی کرد وبعد جویاي مطلب شد به او توضیح  سوار شد بنابراین

چند وقتی است فروزان به اموزشگاه نمی رود شاید هم در طی این ترم جز دو سه بار به ان جا نرفته باشد  9دادند که

فریدون با تعجب پرسید

گاهچطور امکان دارد؟ اون باید می اومده اموزش     -

به او گفتند که او در این ترم به کلی تغییر کرده بود و دیگر به کالس و درس اهمیت نمی دهد اما

فروزان کسی که این همه  با حیرت به انها نگاه کرد دهانش از تعجب باز مانده بود امکان نداشت یعنی چه؟ فریدون

نمی کرد اما خودش او را سوار بر اتومبیل دیگریدید واي دیگران به او اعتماد دارند نه او ازاعتماد دیگران سو استفاده 

شکل گنگ و متعجب به رو به رو نگاه می کردفروزان ترسیده  انخدایاپشت فرمان اتومبیلش نشست تا مدتی به هم

بود از سخنان فریدون چیزهایی دستگیرش شده بود می دانست که فریدون بی جهت حرف نمی زند ان هم چیزي که 
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ته باشدواقعیت داش

به خانه رسید پشت در لحظاتی صبر کرد اصال حوصله نداشت زنگ را فشار داد و فرناز با خنده در را باز کرد وقتی

سالم دختر عمو جونم چطوري؟     -

سالم فرناز ممنون خوبم     -

شد و فرناز با تعجب پرسید داخل

پس فریدون کو     -

د و گفتبا حالتی عصبانی به او نگاه کر فروزان

اسم اون دیوونه رو پیش من نیار     -

به او خیره شد فروزان با دیدن عمو سالم داد عمو و دیران نیز به گرمیبا او احوالپرسی کردند اما او ناراحت بود  فرناز

خیلی سرسري جوابشان را داد و به اتاقش رفت تا لباس هایش را عوض کند رستم و بقیه هم از رفتار او متعجب 

دبعد از لحظاتی فروزان به ان جمع برگشت و نشست عمو پرسیدشدن

عموجون فریدون کو؟     -

مگه قرار بود اونو ببینم     -

چی شده فروزان چرا ناراحتی     -

خوبم مامان     -

پس چرا این طوري با عموت حرف می زنی؟     -

این طور نیست دخترم؟عیب نداره زنداداش خودت رو ناراحت نکن حتما ناراحته      -

من طوریم نیست عمو نمی دانم چرا بی جهت خودتون رو ناراحت می کنید     -

فروزان بابا اخه تو چرا ناراحتی فریدون کجاست     -

با عصبانیت گفت فروزان

لطف کنید دیگه اسم اونو جلوي من نیارید     -

با تعجب به او نگاه کردند و فرهاد پرسید همه
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باره با هم دعوا کردین با فریدون؟دو     -

گفتم اسمش رو جلوي من نیار اون یه دیوونه است روانیه     -

جدي شد عمو

چی شده دخترجان چرا درست صحبت نمی کنی؟     -

تصمیم گرفت کار را تمام کند و حرف اخر را بزند می خواست هر چه زودتر از دست فریدون خالص شودسر  فروزان

عمو خیره شد و گفت بلند کرد و به

من دیگه نمی تونم اونو تحمل کنم دیگه نمی تونم من دیگه نمی خوام نمی خوام نمی خوام با اون عروسی کنم     -

:عمو با تعجب پرسید زن

نمی خواي با اون عروسی کنی یعنی چه؟     -

یعنی همین من دیگه نمی خوام نمی خوام     -

گفت رستم

ثل این که دراي بیش از حد حرف می زنیساکت شو دختر م     -

بابا جون     -

بابا جون بی بابا جون دیگه نمی خوام بشنوم تو با فریدون نامزد هستی وباالخره عروسی می کنید نمی خوام بچه -

بازهی هاي تو باعث ناراحتی ما بشه

با دهانی نیمه باز به پدرش نگاه کرد فروزان

رف رو می زنید؟ به من؟شما دارید به من این ح     -

گفت عمو

ناراحت نشو دخترم پدرت منظوري نداره ولی اخه بگو ببینم چی شده که این قدر عصبانی هستی و چنین حرف      -

هایی می زنی؟

:گفت شهره

بهتره اروم باشی اصال درست نیست این طور صحبت می کنی     -
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ش بدید نمی خواهید حرفهاي من رو بشنوید فقط به خودتون من دارم درست حرف می زنم شما ها نمی خواهید گو-

فکر می کنید بابا جون فکر نمی کردم هیچ وقت بامن این طور رفتار کنید

اش گرفت بلند شد و به اتاقش رفت رستم ناراحت شده بود گریه

اخه چطور تونستم دخترم رو ناراحت کنم دختري رو که برام با ارزش ترینه     -

نان او نیز خوشش نیامده بود فروزان حق نداشت جلوي برادرش اینگونه صحبت کند دلش نمی خواست به از سخ اما

خاطر بچه بازي هاي دو جوان رابطه میان دوبرادر خراب شود

من شرمنده ام داداش معذرت می خوام     -

چرا این دو این طوري شده اند این حرف رو نزن رستم دشمنت شرمند ه باشه حتما اون ناراحته اما نمی فهمم     -

گفت مهناز

مگه چه حرفی به هم زدند که فروزان این طور عصبانی با ما حرف زد-

از لحظاتی زنگ خانه به صدا در امد فرهاد در را باز کرد فریدون بود در حالی که اخم هایش در ه بود وارد شد و  بعد

سالم داد

دعوا کردي؟ فریدون کجا بودي بابا چی شده با فروزان-

:با تعجب به پدرش گفت فریدون

چی شده باز اومده چغلی کرده؟-

گفت مهناز

چی شده مادر چرا دعوا کردید ؟-

ما دعوا نکردیم اون خودش یه دعفه بلند شد و با عصبانیت راه افتاد اومد خونه-

یعنی می خواي بگی میون شما هیچ حرفی نشده؟-

قتی اومد سوار شد باهاش شوخی کردم اما بهش بر خورد سیم هاش قاطی کرد داد زد و و... رفتم دنبالش بعد هم  من

بعد هم راه افتاد رفت شهره با ناراحتی پرسید

چه شوخی فروزان که اهل شوخی و خنده است شما دو نفر همدیگه رو دوست داشتید چی شده که مدام دعوا می -
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کنید و چشم دیدن هم رو ندارید

ندارم زن عمو هنوز هم دوستش دارممن که کاري -

را به زیر انداخت و دوباره گفت که هنوز هم دوستش دارد با تمام وجود ازصمیم قلب اعصابش به هم ریخته بود  سرش

اما سعی می کرد ارام باشد سعی می کرددندان روي چگر بگذارد و حرفی نزند

ند باید چه کار کنندنیز از دست ان دو ناراحت بودند و اصال نمی دانست دیگران

در اتاقش با چشم هاي گریان نشسته بود و در دلش هر چه ناسزا بودنثار فریدون می کرد نثار کسی که روزي  فروزان

با تمام وجود دوستش داشت کسی که برایش یک دنیا ارزش داشت فریدونی که براي فروزان جان می داد فریدونی 

که عاشقانه دختر عمویش را می پرستید

به کنار فروزان امد و او موضوع را می دانست و به همین خاطر بیشتر غصه می خورد رنازف

فروزان تو رو به خدا گریه نکن عمو که منظوري نداشت-

حوصله ندارم خسته ام خسته احه چرا کسی باور نمی کنه که من حرف دارم که من هم حق دارم اخه . بذار راحتم

چرا؟

داختسرش را به زیر ان فرناز

فروزان تو داري خیلی تند می ري بهتره به فکر اینده هم باشی-

می گی فرناز اینده من سهرابه تو که این رو خوب می دونی سهراب براي من تمام زندگیمه وجودمه اه اینده من  چی

متعلق به سهرابه

تو که نمی دونی اینده چی می شه اصال شاید سهراب هیچ وقت باهات عروسی نکنه-

می گی دختر من و اون با هم عروسی می کنیم چی

کجا مطمئنی ؟ از

از اون جا که قراره فردا با خونواده اش بیاد خونه ما-

خوان بیان این جا؟ می

خودش امروز بهم گفت تو هم می تونی باشی اره می تونی ببینیش اره
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؟واي خدا یعنی فردا می یان این جا تو چه کار می کنی عمو می دونه-

نه هیچ کس نمی دونه بهتره سرزده بیان-

می کنی چی بشه عمو و زن عمو قبول میکنند فکر

قبول کنند سهراب بهترینه بهترین براي من تنها سهراب مهمه باید

با عصبانیت گفت فرناز

ه ؟ واي فروزان بس کن چقدر سهراب سهراب می کنی کمی هم به فکر فریدون باش میدونی اگه بفهمه چی می ش-

داغون می شه فکر کنم دیوونگی هم رو شاخشه

بدون هیچ توجهی گفت فروزان

فریدون دیگه براي من اهمیتی نداره من حاال فقط سهراب رو می بینم وقتی فردا بیان همه چیز تموم می شه واي -

خنانش ناراحت خدایا خیلی خوشحالم خیلی فرناز با حیرت به او نگاه کرد چقدر بی رحمانه حرف می زد چقدر س

کننده بود اصال به فریدون فکر نمی کرد اصال ذره اي به حال و روز اونمی اندیشید واي خدایا یعنی این همان فروزان 

مهربان است همان که براي فریدون جان می داد نه این دختر همان فروزان همیشگی نبود

فردا می یاد دیگه؟ فرناز

.نمی دونم باید بیاي-

م هاي او نگاه کردناز به چش فر

خیلی خب باشه-

عالیه عالی ممنونم حاال کجا می ري؟-

......رم پیش بقیه تو هم با یاد می

نداد و رفت فروزان نیز اهمیتی نداد دستش را روي گردن بندي که سهراببه او هدیه داده بود گذاشت همیشه  ادامه

مادرش شک نمی کردند اما قلب طالیی همیشه زیر  دور گردنش بود البته با زنجیر خودش بهخاطر همین پدر و

می شد دیگر برایشچیزي یا کسی جز  خیرهپیراهن اوبود وقتی تنها می شد قلب را می گشود و به عکس سهراب 

سهراب اهمیت نداشت واقعا تغییر کرده بود
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از نظر درسی . ش باقی می ماندسهراب می اندیشید به یاد لحظاتی که با هم بودند می افتاد و تا مدت هادر خیاالت به

خیلی افت کرده بود یاد سهراب مانع درس خواندنش می شد وجود زیباي سهراب برایش مهم تر از درس و غیره بود 

شیرین تباهی زندگیشرا به دنبال دارد نمی  ايازاین عشق خشنود بود اما نمی دانست همین عشق همین روی

....دانست

ود با طاووس صحبت می کرد و از شدت اشتیاق می خندید طاووس نیز می خندید و می بعد در مدرسه شاد شاد ب روز

گفت نباید زیاد هیجان زده شود

ببین فروزان غروب که اومدند باید خیلی حواست رو جمع کنی نکنه فکر کنن چون جنوب شهري هستی دست و پا -

اس خیلی قشنگی بپوش موهات رو باز بگذار باید چلفتی هستی باید طوري رفتار کنی که انگشت به دهان بمونند لب

نظرشون رو جلب کنی

ولی طاووس خیلی هیجان زده ام اصال نمی تونم خودم رو کنترل کنم-

این طوري که بدتر می شه بابا-

غش غش می خندید فروزان

خب چکار کنم اگر تو هم جاي من بودي ذوق زده می شدي-

فریدون رو چه کار کردي-

همین روزهاست که دکش کنم پسره نفهم فکر کرده چه کاره منه نترس-

نگاه زشتش را به او دوخت و موذیانه گفت طاووس

خوبه خوبه فریدون رو از میدون بدر کن و با سهراب خوش باش گور پدر فریدون چه معنی داره که خودش رو -

صاحب تو کرده

طاووس نپذیرفت و گفت که بهتر است تنها باشد از طاووس خواست امروز به منزلشان برود اما فروزان

خانه فروزان حال عجیبی داشت مصطرب بود مدام دسوت و پایش می لرزید چشم به ساعت دوخته بود و مدام راه  در

می رفت ارام و قرار نداشت

ود عصبانیت خانه سهراب نیز مادرش خیلی عصبی بود پدرش ارام بود اما از درون ناراحت بود سهراب خوشحال ب در
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ان ها برایش مهم نبود فقط به فروزان می اندیشید

من نمی تونم اصال پاهام جلو نمی ره-

واي مادر شما قول دادید-

حساب این دختره رو می رسم دمش رو قیچی می کنم-

مادر یه وقتی ابروریزي نکنید ها خیلی بد می شه-

کردیم فعال که ما خودمون دستی دستی ابرومون رو حراج-

از خانه خارج شدند و سوار بر اتومبیل به طرف مقصد حرکت کردند باالخره

خانم لطف کن در رو باز کن ببین کیه-

به طرف در رفت و ان را باز کرد با تعجب به خانم و اقا و پسر جوانی که ایستاده بودند نگاه کرد شهره

سالم خانم-

تو سهراب بودند اما سلطنت چیزي نگف اردشیر

سالم بفرمایید-

ما عذر می خواهیم براي امر خیري خدمت رسیده ایم-

مانده بود که چه بگوید نگاهش به جوان افتادر در نظرش خیلی زیبا امد دسته گلی نیز در دست داشت شهره

اجازه می دید داخل بیاییم-

آه بله بله بفرمایید خواهش می کنم-

و سلطنت نگاهش را به دور و اطراف خانه دوخت حالت چهره اش بیانگر نظر نیز بلند شد ان ها وارد شدند  رستم

ناخوشایند او بود اردشیر هم کم و بیش به اطراف نگاه می کرد اما سهراب با اشتیاق به دور و اطراف خانه نگاه می کرد 

یانش النه کرده باشد داشته باشد که مهر و صفا در م نینیو لذت می برد همیشه ارزو داشت یک زندگی ساده این چ

نه خانه اي بزرگ و محلل که جز خستگی و افسردگی چیز دیگري برایش نداشت

به رستگ گفت که ان ها براي امر خیر امده اند رستم نیز متعجب شد با انها به گرمی سالم و احوالپرسی کرد  شهره

ما صندلی ندارید شهره پاسخ منفی داد ذاتا مهمان نواز بودند اردشیر و سهراب روي زمین نشستند و سلطنت گفت ش
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نشستند طوري رفتار می کرد که گویی تا به حال روي  مینباالخره ان ها با هزار زحمت و ناراحتی و عصبانیت روي ز

زمین ننشسته بود

نیز جلو امد و با تعجب به ان ها نگاه می کرد فروزان نیز یواشکی از الي در نگاه می کرد فرزانه

واي فروزان از همان لحظه حس کرد ... لین بار والدین سهراب را می دید پدرش متواضع تر بود اما مادرشبراي او حاال

که از این زن می ترسد اما از دیدن سهراب دلش رفت به حدي خوش تیپ و زیبا شده بود که حد نداشت

نیامدن فرناز ناراحت بود حداقل با وجود او می توانست کمی ارامش پیدا کند از

به اردشیر نگاه کرد او گفت سلطنت

عذر می خواهیم از این که مزاحم شدیم راستش تا اونجا که ما اطالع داریم شما دختري دارید که پسر ما به ایشون -

عالقه مند است پس از صحبت هاي بسیار ما راضی شدیم که به خاطر پسرمون خدمت شما برسیم و کمی درباره این 

موضوع صحبت کنیم

با تعجب به ان ها نگاه می کرد چه باید می گفترستم

گفت سلطنت

بهتره من این موضوع رو متذکرشم که فقط به خاطر پسرم حاضر شدم قدم به این جا بگذارم ما از خانواده سرشناس -

به و ثروتمندي هستیم من نمی دونم دختر شما چه کرده که پسر ساده من رو این چنین از خود بیخود کرده طوري که 

خاطر اون با ما بحث و مجادله می کنه

به مادرش نگاه کرد اما او توجهی نکرد فروزان تصمیم گرفت وارد اتاق شود نگاهی به خود در اینه کردو بعد  سهراب

وارد شد به ارامی سالم داد با ورود او همه ساکت شدند سلطنت و اردشیر به او چشم دوختند هر دو از دیدن زیبایی 

ر شگفت زده شدندخداداي دخت

دیدند که او حتی از عکس هایش صد مرتبه زیبا تر است اردشیر لبخندي به سهراب زد و این لبخند پدر براي او  می

:شادي اور بود اما سلطنت با ان که در دل زیبایی فروزان را می ستود تسلیم نشد و بعد از لحظاتی گفت

پس فروزان تویی؟-

دند رستم می خواست حرفی بزند اما شهره مانع شد فروزان که نشسته بود به ارامی و شهره خیلی ناراحت بو رستم
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:گفت

بله من فروزان هستم-

سهراب من رو که می شناسی البته باید هم بشناسی چون خوب از خود بی خودش کردي-

مادر-

خانم من نمی فهمم که چرا شما این طور صحبت می کنید-

ن رو به شما گوشزد کنم که دختر شما پسرم رو از من گرفتهببینید اقا من باید ای-

دختر من خیلی خوب و نجیبه این طور که شما در موردش صحبت می کنید نیست-

مثل این که شما اصال دخترتون رو نشناختید هیچ عکس هاي اونو دیدید-

منظورتون رو نمی فهمم-

با عصبانیت گفت سلطنت

خترت رو شارژ کردي که پسر من رو تو دام خودش اسیر کنه تا بتونید ثروتمون رو باال خوب هم می فهمید حتما د-

بکشید

با عصبانیت گفت رستم

من دیگه نمی تونم این صحبت هاي بی شرمانه رو تحمل کنم خانم-

خواهش می کنم اروم باش خانم-

اردشیر مگه نمی بینی که دارند همه چیز رو تکذیب می کنند-

ن واقعا به خاطر تندروي همسرم عذر می خوام اما خب حق دارند ما فقط همین یک پسر رو داریماقا م-

:که دیگر نمی توانست تحمل کند گفت سهراب

ببینید اقاي مشفق بهتره که خودم صحبت کنم من به دختر شما عالقمند دوستش دارم فکر نمی کنم دوست -

من شمال و جنوب شهر فرقی نداره چون به نظر من همه انسان اند می  داشتن جرم باشه و ایرادي داشته باشه براي

خوام با دختر شما ازدواج کنم چون می دونم زن زندگیه

.پسرم تو چقدر ساده اي چنین دخترهایی هر روز به دنبال یه شکار چرب ترند-
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ده ایدبس کنید مادر شما به خاطر من اومدید اما مثل این که همه چیز رو فراموش کر-

من بهت گفتم که موافق نیستم فقط هم به خاطر این که ناراحت نشی حاضر شدم پا تو این لونه موش بذارم و گرنه -

می مردم هم به این جا نمی اومدم

خانم بهتره حرف دهنتون رو بفهمید اگه این جا به نظر شما لونه موشه باید بدونید خیلی بهتر و با صفا تر از خونه -

ونشین شماستبزرگ دی

شما حق توهین به ما رو ندارید فکر کردید می تونید ما رو گول بزنید و ثروتمون رو باال بکشید-

بدونید دخترم رو از سر راه نیاوردم که بخوام به شما تقدیم کنم من حتی اجازه نمی دم تابوت دخترم رو بلند کنید -

!چه برسه به این که زن پسرتون بشه

و مفت و مجانی بزرگ نکردم پول براش خرج شده تا به این سن رسیده حاال دختر لوس و هرزه ات من هم پسرم ر-

فکر کرده می تونه اونو از چنگم دربیاره ؟

فروزان از اشک پر شده بود سخنان سلطنت داغونش کرد خیلی برایش گران تمام شد سهراب هم واقعا  چشمان

عصبانی بود بلند شد و گفت

ندارید این طوري صحبت کنید حق ندارید مادر شما حق-

:بلند شد سلطنت

تو ساده اي پسر ساده می خواهی از این خونواده دختر بگیري-

خانم بهتره بدونید که دختر من نامزد داره و باالخره ازدواج می کنه احتیاجی هم به پسر شما نداره-

واقعا که چی دخترت نامزد داره و باز اومده پسر من رو خام کرده-

بس کن مادر خواهش می کنم-

بس کنم بس کنم تو می دونستی که اون نامزد داره دیدي بهت دروغ گفت-

من به دختر خودم اعتماد دارم خانم اعتماد اگه به چشمانم اطمینان نداشته باشم به دخترم دارم-

با عصبانیت گفت سلطنت

و پسراي مردم رو بیچاره می کنه فکر کرده چون یه ریزه خوشگلی داره اره اره دختریک ه راه می افته تو خیابون ها -
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می تونه هر کاري بکنه

سعی می کرد همسرش را ارام کند سهراب ناراحت و عصبی بود و به فروزان که با چشم هاي خیس از اشک به  اردشیر

ها می نگریست نگاه کرد رستم  ان ها می نگریست نگاه کرد رستم نیز در حالی که با چشم هاي خیس از اشک به ان

شهره سعی می کرد رستم را ارام کند رستم سابقه  دنیز در حالی که عصبی و ناراحت بود با سلطنت جر و بحث می کر

بیماري قلبی داشت فرزانه کنار فروزان ایستاده بود و وحشت زده به ان ها نگاه می کرد

بهتره از خونه من برید بیرون بیرون-

بی همه چیز به این جا می گی خونهتو مردك -

بس کن خانم بیا بریم اقا من واقعا عذر می خواهم متاسفم-

خانه را باز کردند و در ان لحظه فرناز و فرهاد وارد شدند با تعجب به ان ها نگاه کردند پدر و مادر سهراب رفتند اما  در

او گفتخود سهراب ایستاده بود اشک می ریخت و به رستم نگاه می کرد 

بهتره تو هم بري پسر جان برو-

اقا من متاسفم باور کنید من مثل اونا نیستم من به دختر شما عالقمندم دوستش دارم-

بهتره دخترم رو فراموش کنی اون خودش نامزد داره-

با پریشانی پرسید سهراب

چرا از خود دخترتون نمی پرسید که به چه کسی عالقه داره چرا نمی پرسید-

دختر من به نامزدش عالقه داره همین تو هم بهتره بري با کسی که مادرت برات انتخاب می کنه ازدواج کنی دختر -

من به درد تو نمی خوره

اون منو دوست داره چرا نمی خواید باور کنید-

به فروزان نگاه کرد رستم

نمی توانست چنین حرفی به سهراب بگوید فروزان به اون بگو که نامزد داري و جز اون کسی رو نمی خواي بگو -

فرناز و فرهاد نیز به سهراب نگاه می کردند به نظر ان ها او محشر بود و زیبا اما فرهاد تعجب کرده بود و نمی دانست 

انجا چه خبره
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....فروزان بگو به پدرت بگو بگو که-

ندبه او نگاه کرد می ترسید می ترسید که در ان لحظات حرفی بز فروزان

می بینی می بینی که دخترم به تو عالقه اي نداره-

نه دوستم داره فروزان حرف بزن بگو فروزان حرف بزن-

شاید حرفی بزند. لب باز کرد.نگاه شیدا اما مضطرب سهراب را می دید دلش اتش گرفت  فروزان

ید حرفی بزندشا. لب باز کرد.نگاه شیدا اما مضطرب سهراب را می دید دلش اتش گرفت  فروزان

بگو فروزان بگو که دوستم داري به پدرت بگو فروزان-

طاقت نیاورد در حالی که گریه می کرد فریاد زد دیگر

آره آره دوستت دارم دوستت دارم-

و شهره با حیرت به فروزان نگاه می کردند هر دو یکصدا گفتند رستم

!فروزان؟-

فریاد زد او

ونم دوستم دارهمن سهراب رو دوست دارم ا-

خشمگین جلو امده و سیلی محکم به صورت او زد رستم

...برو... دختره چشم سفید خجالت نمی کشی؟ برو تو اتاقت -

:بعد با فریاد به سهراب گفت و

برو بیرون-

در حالیکه به فروزان چشم دوخته بود گفت سهراب

باید قبول کنید که ما عروسی کنیم باید قبول کنید شما

برو.... برو بیرون از این خونه برو بیرون برو -

را بیرون کرد فروزان زار می زد سهراب گریه می کرد و دیگران با تعجب نگاه می کردند سهراب

به طرف فروزان رفت او را بلند کرد و فریاد زد رستم
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اون کی بود؟ کی بود؟-

در حالی که احساس خفگی می کرد گفت فروزان

...اون... اون-

نمی توانست تحمل کند چشم هاي فروزان را می دید که چطور پر از اشک است می دید که چطور گریه می  رستم

کند زار می زند ناراحت شد او را رها کرد شهره اشکریزان گفت

بس کنید تو رو به خدا بس کنید-

کنار کشید به فرناز چسبیده بود و هر دو گریه می کردند فرهاد جلو رفت و رستم را فرزانه

عموجانم تورو خدا اروم باشید چی شده؟-

....خداي من... خداي من -

عمو اروم باشید-

:شهره با نگرانی می گفت و

براي قلبت ضرر داره رستم اروم باش-

قلب رو می خوام چه کنم دخترت رو دید داد می زنه پسر مردم رو دوست داره با اون که خودش نامزد داره خانم

فریاد زد نفروزا

ندارم ندارم من نامزد ندارم از فریدون متنفرم متنفر-

به او نگاه کردند همه

ساکت شو دختر خجالت بکش-

فروزان ساکت شو مگه نمی بینی حال بابات بد شده-

من از فریدون بیزارم نمی خوام دوست ندارم با اون ازدواج کنم-

روع به گریه کرد دلش بیش از این که به حال خودش و خانواده اش اتاقش رفت خودش را روي تخت انداخت و ش به

بسوزد به حال سهراب می سوخت از این که پدرش ان طور بی رحمانه با سهراب صحبت کرده بود ناراحت بود اشک 

دست روي او بلند نکرده بود اما حاال رگزپدرش ه... هاي سهراب اتشش زده بود از رفتار پدرش عصبانی بود نه 
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رستم بد شده بود شهره قرص هاي او را اورد فرهاد که خیلی نگران شده بود به خانه شان زنگ زده و از پدرش  حال

خواست زود خودش را برساند اسفندیار نیز نگران شده بود و همراه همسرش و فریدون خود را به ان جا رساندند 

وقتی وارد شد پرسید

چی شده؟-

لبی رنج می برد اسفندیار همیشه نگران او بود حاال نیز بسیار وحشت کرده بوداز کودکی از ناراحتی ق رستم

رستم چی شده داداش خوبی؟-

اره خوبم نگرون نباشید چیزي نیست فقط شلوغش کردند-

احه چی شده چرا حرف نمی زنید-

گفت فرزانه

یکی اومده بود خواستگاري فروزان-

وحشت زده پرسید فریدون

چ گفتی؟-

فت رهشه

چیزي نشده نگرون نباشید-

زن عمو حال فروزان خوبه-

اره تو اتاقش-

من می رم کنارش-

شد که برود فرناز گفت بلند

فري اگه االن نري بهتره خیلی بهتره-

اخه براي چی حداقل بگین چی شده چرا ناراحتید-

گفت فرزانه

خیلی پولدارند یکی اومده بود خواستگاري ما نشناختیم معلوم بود که-
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پسره کی بود؟-

همان پسر باشد فرزانه گفت... ترس پرسید چو ن فکر می کرد با

خیلی خوشگل بود باورت نمی شه مثل بازیگرهاي سینمایی بود-

- بس کن فرزانه ساکت شو-

بود خیلی با سرش را به زیر انداخت احساس ناراحتی شدیدي می کرد از دیروز که فروزان را با او دیده  فریدون

خودش کلنجار رفته بود خیلی سعی کرده بود یک جوري خودش را قانع کند که اتفاقی نیفتاده است اما نشده بود 

بدهد اما باید می فهمید باید باور می کرد که چیزي  تنگران بود و از اینده می ترسید می ترسید که فروزان را از دس

نیست باید از خود فروزان می پرسید اره

طرف اتاق او رفت فروزان همان طور در حال گریه کردن بود هر کاري می کرد گریه اش بند نمی امد وقتی شینید  هب

که در اتاقش باز شد توجهی نکرد

به ارامی در را بست و جلو رفت از دیدن حال زار فروزان ناراحت شد گوشه تخت نشست فروزان خوب می  فریدون

اما توجهی نکرد اصال دلش نمی خواست سر بلند کرده و او را ببیند دانست که چیه کسی کنارش نشسته

ب ارامی گفت فریدون

!فري-

.نشنید فقط گریه می کرد جوابی

:با ناراحتی به اونگاه کرد فروزان

چه کار داري چی می خواي؟-

می خوام باهات حرف بزنم-

من با تو حرفی ندارم برو راحتم بذار برو-

ع به خواستگارت صحبت کنممی خوام راج-

این جمله گریه فروزان شدت گرفت با

خواهش می کنم دیگه گریه نکن پاشو باید باهات صحبت کنم-
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نمی خوام نمی خوام-

گفتم می خوام صحبت کنم بگو چشم بیرون منتظرم زود بیا زود فروزان-

حبت می کردند رستم درباره پدر و مادر سهراب انگاه بلند شد و از اتاق خارج شد حاال دیگران نشسته بودند و ص و

صحبت می کرد و اسفندیار سرش را تکان می داد فریدون سرفه اي کرد وبعد گفت

عموجان با احازتون می خوام کمی با فروزان صحبت کنم اگه اشکالی نداره می ریم بیرون-

باشه فریدون جان برو عمو جان اشکالی نداره-

خانه خارج شد و پشت فرمان اتومبیلش نشست بسیار ناراحت بود باید تکلیف خودش را  پس از تشکر از فریدون

روشن می کرد بنابراین تصمیم داشت با فروزان صحبت کند

نیز پس از لحظاتی بلند شد و اشک هایش را پاك کرد خودش را اماده کرد و از اتاق بیرون امد با دیدن عمو و  فروزان

 به پدرش نگاه نکرد و از خانه خارج شدزن عمو سالم داد ولی اصال

کوچه نگاهش به ماشین فریدون افتاد او را دید که سرش را روي فرمان نهاده بود و بی حرکت است روي صندلی  در

.که نشست فریدون سرش را بلند کرد و به او نگاه کرد بعد ماشین را روشن کرده و حرکت کرد

یک نگاه خیال

پنجاه و پنجم قسمت

کوچه نگاهش به ماشین فریدون افتاد او را دید که سرش را روي فرمان نهاده بود و بی حرکت است روي صندلی  رد

 .که نشست فریدون سرش را بلند کرد و به او نگاه کرد بعد ماشین را روشن کرده و حرکت کرد

منو کجا می بري ؟-

می خوام باهات صحبت کنم تنهاي تنها-

چی بگی؟کجا ؟ می خواي -

با عصبانیت به او نگاه کرد و باعث شد او سکوت کند بعد از مدتی نگه داشت فروزان را به خانه خودشان  فریدون

اورده بود

پیاده شو می ریم تو خونه-
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واسه چی ؟ چرا من رو اوردي اینجا؟-

و نگاه کرد در خانه باز کرد و گفتفروزان نیز پیاده شد و با ترس به ا. با لحن جدي به او گفت پیاده شود فریدون

برو تو-

 :نیز با ترس وارد شد و در را بست فریدون روي یک صندلی نشست صندلی دیگري را نیز مقابلش گذاشت فروزان

بیا بنشین-

با من چه کار داري؟-

می خوام باهات حرف بزنم-

امی تونستی جاي دیگه هم حرف بزنی نه این جا اون هم تنه-

از من می ترسی؟-

به او نگاه کرد از او نمی ترسید اما از تنهایی می ترسید فروزان

نفسی کشید و پرسید فریدون

فروزان اون پسره کیه؟-

کدوم پسر؟-

همون که دیدم تو ماشینش بودي. همون که امروز اومده بود خواستگاریت-

با چشمانی حیرت زده به او نگاه کرد فروزان

 .....تو.... تو-

دروغ نمی گم واقعیته پس لطفا انکار نکن-

واقعا ترسید پس فریدون می دانست موضوع را فهمیده بود عجب بدبختی بزرگی فروزان

 ...از کجا... تو... تو...فریدون تو-

ه خونه رو پیش رو دیدم دیروزن که اومدم اموزشگاه دنبالت دیدم سوار ماشین اون بودي بعد هم پیاده شدي و را-

گرفتی می دونی رفتم درباره ات از مسول اموزشگاه سوال کردم می گفتند تو در ترم جدید جز یکی دو بار بیشتر 

نیومدي شصتم خبردار شد پس با سهراب خان بودي از همون روز اولی که اونو دیدم ترس برم داشت ترس از این که 
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و دلم برات نمی لرزید فکر می کردم فقط به من فکر می کنی احساس  از دستت بدم فکر می کردم تو با وفایی دست

می کردم دوستم داري البته شاید اوایل دوستم داشتی اما بعد از دیدن او پسره دیگه فریدون برات بد شد درسته؟

فریدون براي تو مثل یه دیو وحشتناك شد مگه نه؟ دیگه

ه بود سرش را تکان داددر حالی که وحشت زده به او چشم دوخت فروزان

نه....نه...نه -

براي تو اون پسره مهم بود حاال دیگه اون برات عزیز شده نه؟-

دوست نداشت فریدون نام سهراب را بیاورد و با توهین بگوید فروزان

اون پسره-

شد و با عصبانیت گفت بلند

بهتره دیگه حرف نزنی می خواي با حرفات منو بترسونی؟-

 !ترس تو که ترسو نیستی؟ اگه ترسو بودي به جاي مدرسه و کالس رفتن با سهراب جونت بیرون نمی رفتی-

به تو مربوط نیست حسودیت شده ؟ اره تو داري حسادت می کنی-

به کی؟ به یه ادم مزخرف؟-

تو حق نداري به اون توهین کنی حق نداري-

ا پس از اون دفاع هم می کنی-

رهاره ا-

از او فاصله گرفت حاال دیگر از او نمی ترسید حاال که فریدون هم فهمیده بود عیبی نداشت کارها اسان تر  فروزان

شده بود به خاطر سهراب هم که شده بود باید فریدون را از میدان بدر می کرد باید فریدون را از صحنه خارج می کرد

ن خیلی مهمه دیگه نمی خوام خجالت بکشم دلم می خواد راحت باشم ببین فریدون بهتره بدونی که سهراب براي م-

دلم می خواد حرف دلم رو بزنم اخه تا به کی باید خودم رو خفه کنم تا کی؟ باالخره فهمیدم که زندگی کردن یعنی 

ا؟ چون بی دهن باز کنه و من رو ببلعه می دونی چر زمینچی؟ وقتی خودم رو با دیگران مقایسه می کنم دلم می خواد 

فرهنگم چون یه ادم عقب افتاده هستم براي این که تمام زندگی رو در تو جستجو کردم تمام محبت و دوست داشتن 
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رو از تو یاد گرفته بودم اما حاال احساس می کنم عقلم رشد کرده فریدون فهمیدم دوست داشتن واقعی یعنی چی ؟ 

ا هم بزرگ شدیم تو همیشه مثل یه برادر بزرگ از من مراقبت می رو دوست دارم ولی مثل یه برادر من و تو ب ومن ت

کردي منم همیشه تو رو برادر خودم می دونستم نه شوهر اینده ام می فهمی؟

 :زیر سخنان چون شالق او خرد می شد از درون متالشی بود اما فروزان همچنان ادامه داد فریدون

 .......گه ندارم حاال دیگه ازت بیزارم بیزارفریدون اگه زمانی هم دوستت داشتم حاال دی-

بلند شد دچار سرگیجه شده بود دستش را تکان داد یعنی بس است اما فروزان اهمیتی نمی داد فریدون

تو باعث و بانی تمام بدبختی هاي منی از تو بدم می یاد از این که ببینمت حالم به هم می خوره ازت متنفرم نمی -

خوام ببینمت

شده بود فریاد می زد انهدیو

اولش هم از عمو و بابام می ترسیدم اما حاال دیگه نمی ترسم نه نمی ترسم می خوام از حقم دفاع کنم از حقی که -

شماها اون رو از من گرفتید باباي تو چی فکر کرده فکر کرده می تونه من رو بی چون و چرا عروس خودش کنه می 

زندگی من سهرابه سهراب براي من تنها اون مهمه فقط  ومقالب کنه نه نمی تونید تم تونه پسر دیوونه اش رو به من

اون

هاي فریدون پر شده بود از اشک قلبش شکسته بود باور نمی کرد که فروزان چنین جمالتی را ادا کند دلش می  چشم

خواست زمین دهان باز می کرد و او را می بلعید نه از خجالت بلکه به خاطر خیانت

واقعا بی رحمانه سخن می گفت و فریدون را می رنجاند چشمان زیباي فروزان اکنون مانند چشم هاي جغدي  فروزان

شده بود که گویی می خواستند از کاسه در ایند

این چشم هاي فروزان مهربان من نیست این صداي مال فروزانم نیست فروزان من مهربونه دوستم داره این دختره  نه

ن نیستفروزان م

بود که فریدون در دل ادا می کرد ناگهان فریاد کشید جمالتی

بسه دیگه بسه دیگه نگو خواهش می کنم دیگه نگو-

نگم؟ فکر کردي دلم به حالت می سوزه فکر کردي اگه اشک بریزي و عاجزانه نگاهم کنی قلبم به لرزه در می یاد و -
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م خیر اقا کور خوندي بهتره این رو اویزه گوشت کنی که فروزان دیگه به پات می افتم و تموم حرفام رو پس می گیر

تمال تو نیست یعنی هیچ وقت به تو تعلق نداشته هیچ وق

 ....یعنی...فروزان ...آه -

اره فریدون من رو فراموش کن براي همیشه چون خوشبختی من در گرو عشق سهرابه فقط سهراب من نمی تونم تو -

دلم به حالت نمی ! ی دلم به من چنین اجازه اي رو نمی ده می دونی چرا؟ چون متعلق به سهرابهرو قبول کنم یعن

 !!!!!!!سوزه می دونی چرا ؟ چون اونم متعلق به سهرابه

- بس کن بس کن دیگه نمی تونم اسم اونو بشنوم نمی تونم مگه اون براي تو چه کرده که من نکردم مگه اون چه -

نهگلی به سرت زده نک

سهراب خودش برام مهمه-

سرش را تکان داد فریدون

چقدر ساده بودم من چقدر ساده بودم که در طی این همه مدتاین رو نفهمیده بودم چقدر خر بودم سرم تهی از عقل -

و شعور شده باید از همون اول می فهمیدم که تو کی هستی

بازي رو تموم کنی و بذاري من برممن فروزانم کسی که براش می مردي حاال بهتره این -

از دیدن این همه بی رحمی او عصبانی و خشمگین شد احساس کرد که دارد بیش از حد خرد می شود با  فریدون

خشم به فروزان نگاه کرد

خیلی خب اما قبل از رفتن بهتره حرفهاي من رو هم بشنوي-

 :از لحظاتی کوتاه ادامه داد بعد

از رفتن بهتره حرفهاي من رو هم بشنوي خیلی خب اما قبل-

:از لحظاتی کوتاه ادامه داد بعد

فکر می کردم دوستت دارم اما بهتره بدونی که از همین حاال تخم کینه و نفرت رو در قلبم کاشتی بدون که همیشه -

روي زندگیت  هرگز نمی بخشمت نمی بخشمت نفرینت می کنم نفرینی که سایه سیاهش رو. ازت بیزار خواهم بود

پهن کنه تا نتونی لحظه اي روي خوشی و خوشبختی رو ببینی طوري که چشمات همیشه گریون باشه تر شده از 
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!!!فکر نکن خاطر خواه و دیوانه ات هستم نه دیگه نیستم حاال از این خونه برو گمشو بیرون! اشک نا امیدي 

ن چشم وغضب این چنین فریدون به وحشت افتاده بود اخرش منزجر کننده بود فروزان ترسیده بود از دید جمله

فریدون نیز از درون خون گریه می کرد اما در ظاهر چون ببري خشمگین شده بود می خواست مثل خود فروزان 

اجازه نداد فروزان با این که ترسیده  یگرصحبت کند دیگر نمی خواست بیش از این غرورش زیر پاهاش او له شود نه د

:خندي زد و گفتبود اما پوز

دیوونه-

:غرید فریدون

از خونه من برو بیرون-

چنان با سرعت از خونه انها خارج شد که خودش هم نفهمید به اطراف نگاه کرد از درون هیچ . فروزان فرار کرد دوید و

چاره اي نبود . ..احساسی نداشت هیچ گویی انسانی بود فاقد احساس تصمیم گرفت به خانه برود اما نه پولی داشت و 

.پیاده به خانه برگشت

در چشم . رفتن فروزان فریدون ناتوان شده بود بر روي دو زاده افتاد از چشمانش اشک سرازیر بود و از قلبش خون  با

هایش غم موج می زد و در دلش خشم اخر چرا چرا فروزان چرا؟ از فکر این که براي همیشه فروزان را از دست داده 

متالشی کرد احساس می کرد قلبش می خواهد از قفسه  رونکرد گریه اي سوزناك فروزان او را از دبود گریه می 

سینه اش بیرون بزند بغض گلویش را به شدت می فشرد نا گهان فریادي زد و ان گاه با صدایی بلند و ناراحت کننده 

:شروع به گریستن کرد

دي دختر عمو قلبم رو شکسی باید تاوانش رو پس بدي دختر فروزان واقعا بی وفایی فروزان خیلی بی احساس ش-

هرگز همون طور که قلب و دل من رو شکستی . هیچ وقت دلم به حالت نخواهد سوخت . عمو هرز نمی بخشمت

امیدوارم خدا قلب و دلت رو بشکنه اه

اکنون با هم در حال خانه رستم دیگران با هم صحبت می کردند ان ها می پنداشتند که فریدون و فروزان  در

خوشگذرانی هستند وقتی صداي زنگ خانه شنیده شد فرهاد با خنده گفت

عروس و داماد اومدند-
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نیز خندیدند رستم می خواست از دخترش عذر خواهی کند می خواست دوباره لبخند و نگاه قشنگ دخترش را  بقیه

فرزانه در را باز کرد و فریاد زد. نظاره کند 

!واي-

شده فرزانه؟ چی-

خیس خیس شده بود موهایش به هم ریخته . قبل از این که فرزانه جوابی دهد فروزان با قیافه اي درهم وارد شد اما

نگاهش . بود و ان چکه چکه از سر و صورتش به زمین می غلتید لباسهایش از خیسی به بدنش چسبیده بود 

:پرسیدخشمگین و عصبی بود داشت منفجر می شد شهره با تعجب 

...دخترم چی شده؟ چرا... فروزان -

:جوابی نداد و نگاه پر از خشم خود را به پدر و عمویش دوخت اسفندیار پرسید فروزان

!؟...چی شده عموجان ؟ مگه با فریدون نبودي ؟ خب پس چرا -

:نیز که حاال حالش بهتر بود بلند شد رستم

چی شده دخترم؟-

:فروزان غرید ناگهان

!رم ؟ دخترم؟ واقعا احساس می کنید دخترتون هستم ؟دخت-

:همه از تعجب باز ماند اما فروزان ادامه داد دهان

!.اگه دختر شما بودم ؟ اگه شما به من عالقه داشتید هرگز اجازه نمی دادین که این طوري بشم هرگز-

!چی شده ؟ درست حرق بزن ببینم چه اتفاقی افتاده؟-

جلو امد فروزان

کر می کنید دارید تالش می کنید من خوشبخت بشم؟ نه شما اگه تالشتون براي خوشبختی من بود اجازه نمی ف-

دادید چنین اتفاقی برام بیفته شما عمو فکر می کنید اگه من با پسرتون ازدواج کنم دنیا نصیبم می شه؟ در این بارون 

خیلی می خوام امشب همه چیز رو تموم کنم همه  داریوحشتناك خودم رو به خونه رسوندم خیلی پسر با فرهنگی د

.برام فرقی نداره که چی بشه می خواهید کتکم بزنید یا سرکوفت مهم نیست ، من حرفام رو می زنم. چیز رو 
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از لحظه اي تعلل ادامه داد بعد

دگیه همه چیز بین  من تمام حرف هایی رو که الزم بود بگم به فریدون گفتم دیگه هم حرفی براي گفتن ندارم چون-

من و اون تمام شده بابا چرا می خواهید فقط به خاطر قولی که سال ها پیش به عمو دادید زندگی من رو خراب کنید 

خواهید باور کنید که خوشبختی من در گرو ازدواج با  میچرا می خواهید حق انتخاب رو از من بگیرید چرا؟ چرا ن

فرو کردید که فقط فریدون می تونه مرد زندگیت باشه فقط اون چرا من دیگه فریدون نیست؟ از بچی تو مغز پوك من 

بزرگ شدم خودم می تونم خوب و بد خودم رو تشخیص بدم پس باید حق انتخاب داشته باشم بدونید من هرگز با 

فقط  هیچ شرایطی ازدواج نمی کنم مهر و عطوفت میون شما دو برادر هم سرجاي خودش من نمی تونم تحتفریدون 

به خاطر این که دو تا برادر می خوان ناراحت شن و قهر کنن زندگی و اینده ام رو خراب کنم نه نمی تونم

اسفندیار شهر و مهناز با تعجب اما افسرده به او نگاه می کردند حاال دیگر فروزان حرفهایش را زده بود و ان ها  رستم

ور می توانست در چشم هاي برادرش نگاه کند اما می دید رستم سرش را به زیر انداخت دیگر چط. شنیده بودند

فروزان نیز حق دارد خب فریدون را نمی خواست اسفندیار هم نارحت شده بود از همه ناراحت تر مهناز بود که نگران 

پسرش هم شده بود می ترسید او بالیی سر خودش بیاورد خوب می دانست که فروزان به تازگی رفتارش تغییر کرده 

ت اما هرگز فکرش را هم نمی کرد که تغییر رفتار فروزان باعث جدایی او از فریدون شوداس

از لحظاتی فروزان به اتاقش رفت و دقایقی بعد به جمع دیگران بازگشت در دستش حلقه نامزدي اش با فریدون  بعد

بود ان را به طرف مهناز گرفت

این هم حلقه زن عمو بدین به عروس اینده تون-

چشم هاي خیس شده از اشکش را به او دوخت و چیزي نگفت ازمهن

گفت فروزان

زن عمو ناراحت نباشید مطمئ باشید که عروسی خوب و خیلی قشنگ نصیبتون خواهد شد من نمی تونم فریدون -

رو خوشبخت کنم چون عالقه اي بهش ندارم چون اونو مرد زندگی خودم نمی دونم

:با نارحتی گفت اسفندیار

.اما عمو جون تو و فریدون همدیگر رو دوست داشتند-
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درسته خودتون هم می گین که دوست داشتیم در گذشته بهش عالقه داشتم اما حاال دیگه دوستش ندارم از دستم -

ناراحت نشید عمو من باید حرفم رو بزنم

فتبا ناراحتی به اسفندیار نگاه کرد او نیز که نارحتی او را درك می کرد گ مهناز

خب دیگه بهتره ما بریم دیگه موندنمون جایز نیست-

تورو خدا داداشت نارحت نباشید من-

ناراحت نیاش رستم جان خب همدیگه رو نمی خوان مشکلی نیست ما می خواستیم با ازدواج بچه ها مون رابطه -

مون با هم بیشتر بشه اما خب خدا نخواست

سرش را به زیر انداخت شهره

خان عمو به خدا شرمنده امرو سیاه -

دشمنت شرمنده زن داداش این چه حرفه راحت باشید خب بچه ها پاشید بریم-

و فرهاد بلند شدند از انها خداحافظی کردند و رفتند فروزان هنوز هم ایستاده بود و چک چک اب از سر و  فرناز

ب و خودخواه شده بود دختري که روزي صورتش می ریخت رستم به او خیره شد به دختري که این چنین حاضر جوا

از محبت و مهر بسیار براي دیگران جان فدا می کرد اما حاال ؟

:در حالی که سرش به زیر بود گفت شهره

خان عمو خیلی ناراحت شده بودند اي خدا-

رستم چرا نمی شینی؟-

:اهی کشید رستم

برو این دختر رو ببر حمام-

گر رفت شهره به فروزان نگاه کرد جلوتر رفت ناراحت بودبعد خودش به طرف اتاقی دی و

فروزان چرا این کار رو کردي؟-

:چشم در چشم مادر دوخت و به ارامی زمزمه کرد فروزان

به خاطر زندگیم به خاظر خودم-
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در میدان عشق با سهراب تنها شده بود تنهاي تنها حاال

همان شب که فروزان ان چنان بی رحمانه نظر خود رانسبت به او در تب می سوخت ومدام هذیان می گفت از  فریدون

ابراز کرده بود فریدون دچار تبی سوزان و طاقت فرسا شده بودتمام رویاهاي شیرین خود را دست نیافتنی می دانست 

ماخوردگی در این خانه فریدون در تب می سوخت و در خانه رستم فروزان او به علت سر. ... و فروزان را از دست رفته

شدید سه روز بود که به مدرسه نمی رفت مدام به سهراب می اندیشیدکه اکنون چه می کندکه ایا حاال منتظرش 

 .هست یا نه

طرفی دیگر هم سهراب بود که ناراحت و افسرده با دو چشم زیبایش که منتظردیدار محبوب بودند جلوي مدرسه  در

حاال دیگر سهراب .او را می گرفت و او نیز اظهار بی اطالعی می کرد  یا اموزشگاه انتظار میکشید از طاووس سراغ

بود ان دو نیز متعجب بودند البته طاووس چنین  کردهماجراي خواستگاري را براي طاووس با ناراحتی بسیار تعریف 

کرد به پیش بینی را کرده بود و چقدر از این که سهراب راعاجز می دید خوشحال بود سهراب از طاووس خواهش 

روز بعد با دسته گلی به منزل انها رفت شهره  4منزل فروزان برود واز حالش جویا شود طاووس نیز پذیرفت و ساعت 

در را به روي او باز کرد و با تعجب به دختري شیک پوش وزیبا نگاه کرد طاووس خود را معرفی کرد

چند روزه نیومده مدرسه نگرون شدم اومدم  سالم عذر می خوام مزاحم شدم از دوستان فروزان هستم راستش-

سري بزنم و حالش را بپرسم

بله خیلی خوش اومدید بفرمایید-

وارد شد و نگاهی به اطراف خانه انداخت قبال فکر میکرد خانواده فروزان فقیر هستند اما حاال می دید انها جز  طاووس

خانواده هاي متوسط اند

بفرماییدفروزان تو اتاقشه سرما خورده -

دو وارد شدند و فروزان چشم باز کرد و با دیدن طاووس فریادي از شادي کشید بعد از این ناراحتی حاال با دیدن  آن

طاووس گویی دنیا را به او داده بودند

طاووس سالم چقدر از دیدنت خوشحالم-

سالم دختر خوب خوش می گذرونی مدرسه نمی یاي-
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بعد کنار فروزان روي تخت نشست شهره هم بیرون رفت تا از او پذیرایی کند ان دو حال  گل را به شهره داد و طاووس

 :همدیگر را پرسیدند فروزان نیز حال سهراب را پرسید او گفت

تعریفی نداره خیلی غصه می خوره تو این چند روز چند بار به این جا تلفن کرده اما خوانواده ات گوشی رو -

ین جا فرستاده البته خودم هم دوست داشتم بیامبرداشتند اونم من رو ا

لطف کردي-

وسایل پذیرایی را اورد و بعد ان دو را تنها گذاشت و رفت شهره

اون قدر ناراحتم که خدا می دونه دیگه نمی تونم به چشم هاي سهراب نگاه کنم-

رببیندت خیلی ناراحته اونم می گه از تو ا ز این حرفها بگذریم کی به مدرسه میاي سهراب منتظره دوست داره زودت-

شرمنده اس به خاطر رفتار مادرش خیلی دلم براش می سوزه

با ناراحتی گفت فروزان

دلم براش تنگ شده بگو هنوز هم دوستش دارم بگو اون گناهی نکرده-

با فریدون چی کار کردي-

تمومش کردم نامزدي رو به هم زدم گفتم ازش بیزارم-

ی گی؟ اگه سهراب بفهمه خیلی خوشحال می شهراست م-

به خاطر سهراب این کار رو کردم حلقه رو هم به عموم پس دادم-

خوب کاري کردي افرین حاال شدي یه ادم مستقل که خودش تصمیم می گیره-

پدرش شهره از فروزان خواست که امشب را حداقل با . لحظاتی دیگر نشست و بعد خداحافظی کرد و رفت طاووس

خوش برخورد کند اما فروزان گفت از دست پدرش عصبانی است گفت نباید در مقابل سهراب به او سیلی می زدشهره 

با ناراحتی پرسید

اون کیه فروزان؟-

توضیح داد که چند وقتی است با او اشنا شده و به هم عالقه مندندشهره مدام حرف از فریدون را به میان می  فروزان

عصبانیت فروزان می شداو نیز گفت از فریدون متنفر است و بهتر است دیگر راحع به او صحبت  اورد و باعث
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تعجب می کرد چرااین طوري شده بود شب  رشنکندشهره ناراحت شد و او را ترك کرد از این همه گستاخی دخت

سفره شام را پهن کردند  هنگام وقتی رستم از سر کار بازگشت طبق معمول این چند روز باز فروزان را ندید وقتی

سراغ او را گرفت و شهره گفت اوخوابیده است رستم چیزي نگفت دوست داشت دخترش را ببیند که با خوشحالی به 

 ....اغوشش می پرد و شادي اش باعث شادي ان ها می شود اما

*** 

ند روز می توانست از خانه با عوشحالی لباس هایش را پوشیده و می خواست به مدرسه برود حاال بعداز چ فروزان

خارج شود و شاید می توانست سهراب را نیزببیند شیک کرده و عطر زده از خانه خارج شد در راه مرتب به اطراف 

مانده بود که اتومبیلی جلوي پایش متوقف شد در ان  رسهنگاه میکرد شاید او را بیند اما خبري نبود یک خیابان تا مد

در وجودفروزان یک جا جمع شد خودش بود مثل همیشه زیبا و دوست داشتنی او نیز  لحظه گویی تمام شادي دنیا

پیاده شد نگاه شان با شوق به هم دوخته شد نگاه هر دو پر از اشک شوق بود گویی ان دو نگاه زیبا با هم در حال 

گفت و گوي ورد عشق بود

فروزان خیلی دلم برات تنگ شده بود-

ه بودمن هم دلم برات تنگ شد-

معمول او را به همان پارك همیشگی برد سهراب لب باز کرد طبق

من خیلی متاسفم به خاطر رفتار بد مادرم-

 ....اوه نه عزیزم ناراحت نباش من باید از تو معذرت خواهی کنم پدرم-

هر کسی هم جاي پدر تو بود در مقابل رفتار زشت مادرم از خودش واکنش نشون می داد-

چرا او ن طوري شدسهراب -

نمی دونم مثال مادرم قرار بود حرفی نزنه من واقعا تعجب کردم-

یعنی من و تو نمی تونیم با هم ازدواج کنیم؟-

این چه حرفی یه که می زنی معلومه که با هم عروسی می کنیم-

اما پدر من هرگز قبول نمی کنه مادر تو پدرت واي نه-
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و گفتدو روي صندلی نشستند و ا هر

تو که این قدر ترسو نبودي خدا کمکمون می کنه نترس عزیزم-

راستی نامزدي با فریدون رو باالخره به هم زدم-

خیلی خوشحال شدم خب دیگه حاال باید بري مدرسه-

 :با ناراحتی به او نگاه کرد او پرسید فروزان

خب اگه می خواي تا اخر کالس این جا با من بمون-

ن لبخند می زد تا ظهر با هم گرم گفت و گو و خنده بودندفروزا حاال

سهراب اي کاش می شد بهار با هم عروسی می کردیم-

شاید هم شد من قصد دارم با پدرت صحبت کنم-

اما ممکنه باز هم ناراحتت کنه-

ندارهمهم نیست براي رسیدن به تو حاضرم تا اخر راه بروم حاال هر چی که می خواد بشه ایرادي -

به او نگاه کرد هر دو در تب و تاب عشقشان می سوختند و لب باز نمیکردند می خواستند در دنیاي قشنگی  فروزان

....که براي خودشان ساخته اند باقی بمانند

با تمام طراوت و زیبایش از راه رسید بوي عید در شهر پراکنده شده بود و در انسان ها شوق و اشتیاقی خاص به  بهار

جود اورده بود همه شاد و خوشحال و با طراوت بودند عید امده بود و با خودش پیام نوروزي را به همراه اورده بود و

هواي تهران پر شده بود از عشق صفا محبت همه در این روزها به روي هم لبخند می زدند و عید را تبریک می گفتند

ان سال براي فروزان و سهراب فراموش نشدنی بود عید

... عاشق بود و سهراب مجنون واقعی هر دو یکدیگر را با تمام وجود می خواستند براي فروزان دیگر درس و  فروزان

بی اهمیت شده بود فقط سهراب بود که براي او در دنیا با ارزش ترین چیز بود ترم اول را قبول شده بود هر چند که 

گر چه براي خودش فرقی نمی کرد قبول شود یا نه مهم  بودمعدلش مثل سال هاي گذشته عالی نبود اما قابل قبول 

این بود که در بازي عشق قبول و سربلند بیرون اید

براي فریدون عیر جز عزا چیزي نبود مدام خودش را در چهار دیواري اتاق حبس می کرد و با کسی سخن نمی  اما
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روزان داشت اشک می ریختگفت به دیوار مقابل چشم می دوخت و به یاد روزهاي خوشی که با ف

.کسی او را ندید حتی زمانی که رستم و خانواده اش به غیر از فروزان به منزل ان ها رفتند فریدون را ندیدند هیچ

نیز ناراحت بود براي عید دیدنی به منزل رستم رفتند و فروزان را دیدند او فقط سرش را به زیر انداخت و سالمی  عمو

زن عمو خیلی از دست او عصبانی بود اما چیزي نمی گفتدیگر چیزي نگفت . کرد 

از روزهاي عید بود فروزان طاووس ابی و سهراب با هم قرار گذاشته بودند که به گردش بروند فروزان لباس  یکی

ه پوشیده بود و اماده بود از روز قبل به پدرش گفته بود که می خواهد با دوستانش براي گردش برود اما او جوابی نداد

بین ان ها به وجود امده بود هر چند که دیگر مثل گذشته  يبود حاال دیگر کم و بیش ان مهر و صفاي پدر و فرزند

نبود زیرا فروزان نیز دیگر مثل گذشته نبود رستم هم که می دید با جرو بحث به جایی نمی رسند چیزي نمی گفت

خب دیگه من دارم می رم-

می ري؟ما نباید بدونیم که تو کجا -

واي بابا جون من که گفتم با دوستام می ریم توچال گردش شاید هم جاي دیگر-

من نمی تونم اجازه بدم تو بري-

واي بابا چی داریم می گید ؟ خودتون قول دادید و دیروز موافقت کردید-

من دیروز حرفی نزدم پس بهتره بنشینی تو خونه و به کارهات برسی-

.با من این طور رفتار می کنید من نمی تونم بزنم زیر قولم و نرممن نمی فهمم چرا -

عصبانی بلند شد و گفت رستم

گفتم می مونی دیگه هم حرفی نباشه-

با عصبانیت گفت فروزان

مگه من اسیرم که این طور رفتار می کنید رفاه ان چنانی که ندارم حداقل بذارید این طوري خوش باشم شما که ما -

ریحی نمی برید کار جالبی هم برامون نمی کنید وقتی که خودمون هم می خواهیم یه جوري خودمون رو رو جاي تف

سرگرم کنیم شما نمی ذارید

با ناراحتی به او نگاه کرد در تمام این سال تمام سعی و تالشش را به کار می بست تا همسر و فرزندانش در رفاه  رستم
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اکنون دخترش چطور می توانست به او بگوید کاري نمی کند؟ باشند تا کم و کسر نداشته باشند اما

با عصبانیت گفت شهره

تو خجالت نمی کشی که با پدرت این طور صحبت می کنی؟ قدر نشناس-

من می خوام برم بیرون-

با خشم نگاه کرد شهره

نمی شناسیم چه دوستانی  حق نداري بري پدرت که گفت باید خونه بمونی اصال دوستان تو کی اند که ما اونارو-

هعستند که عیدي برات طال و جواهر کادو می فرستند

مامان جون شما فکر می کنید همه مثل ما هستند که یک کادوي ارزون و بی مصرف به دیگرون بدن حاال که این -

طور شد من می رم تو اتاقم و کسی هم حق نداره مزاحمم بشه هیچ کس

را محکم کوبید شهره به رستم نگاه کرد ان دو این دختر را نمی شناختند نه این ان  با خشم به اتاقش رفت و در و

فروزان نبود

من نمی فهمم اخه چرا این طوري شده-

رو ناراحت نکن رستم اون خیلی بد شده تغییر کرده خودت

همیشه فکر می کردم شما در رفاع و اسایش هستید اما حاال اون می گه اه

رستم مدام با دخترهاي بد نشست و برخاست کرده این طوري شده چند بار رفتم مدرسه اش تا حاال اون فرق کرده -

بهت نگفته ام اما ناظمش می گفت چندین بار به مدرسه نیومده درساشو هم نمی خونه خیلی افت کرده من واقعا 

نگرونم چه کار باید کنیم

مد خواستگاريهمه این ماجرا ها از وقتی شروع شد که اون پسر او-

چند وقت پیش به من گفت که اون پسره رو دوست داره گفت جز اون با شخص دیگري ازدواج نمی کنه می گفت من -

می خوام زندگی کنم نه شما پس بذارید خودم تصمیم بگیرم و مرد زندگیم رو انتخاب کنم

به او نگاه کرد رستم

می تونه فروزان چطور می تونه با اون زن زندگی کنه مادرش رو می گم اون پسر نمی تونه با فروزان ازدواج بکنه نه ن-
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باور کن این دختر هنوز خامه بچه اس و زندگی هیچی نمی دونه

منم می دونم اما چه کار کنیم این طوري روز به روز بدتر می شه-

.....آه... منم مونده ام خدایا -

ده بود با دوستانش به گردش برود دلش براي سهراب تنگ شده بود فروزان واقعا عصبانی بود پدرش اجازه ندا حاال

حتما ان ها فکر می کردند فروزان این قدر بی دست و پا بوده که نتوانسته از پدرش اجازه بگیرد و با ان ها بیرون برود 

ه طاووس و تلفن مدام زنگ می زد و رستم گوشی را بر می داشت اما کسی جواب نمی داد فروزان خوب می دانست ک

سهراب هستند ناراحت و عصبی بود اما دیگر بیش از این نمی توانست مقابل پدرش بایستد و با او جر و بحث کند نه 

نمی توانست ان روز به پایان رسید و روز بعد توانست با طاووس تماس بگیرد

طاووس سالم

چه عجب یاد ما کردي دیروز خوب ما رو قال گذاشتی ا

نذاشت نمی دونم چرا اون طوري کرد و نذاشت به خدا بابام-

تونستی به ما بگی که خیلی بچه ننه اي و اه بابا نذاره بیاي تو هم راست می ري تو اتاقت می گی چشم اون وقت  می

ما هم فکري به حال خودمون می کردیم سهراب بیچاره هم دلش خوشه نه باهاش عروسی می کنی نه هیچی فقط 

داري بازیش می دي

طاووس اعصابم رو خرد نکن ها حوصله ندارم تو حق نداري این وري حرف بزنی واي

شد بهت بر خورد نمی دونستم عذر می خوام شازده خانم حداقل به سهراب زنگ می زدي که داره دیوونه می شه چی

زدم اما مادرش گوشی رو برداشت زنگ

بهتره این بازي رو تموم کنی ترسیدي حرف بزنی ببین فروزان من دیگه حوصله ندارم نکنه

بازي کدوم

که خودت طرح ریزي کردي درسته که سهراب چیزي نمی گه اما داره دیوونه می شه ابی می گه حالش خیلی  همین

خرابه فروزان چرا کاري نمی کنی

چه کار کنم ؟ اخه
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دونم از من گفتن بود هر کاریک نی خیر و شرش به خ ودت می رسه نمی

..طاووس کمکم کن یه حرفی راهنمایی رو به خدا تو

بهش فکر می کنم فعال کاري نداري خداحافظ راجع

گوشی را گذاشت و

افسرده به فکر فرو رفت حاال چه باید می کرد چه باید می کرد؟ فروزان

ابان تعطیلی به پایان رسید و مدارس نیز باز شدند فروزان براي دیدن سهراب بی تاب شده بود وقتی به خی روزهاي

مدرسه رسید خبري از او نبود ناراحت شد و خواست برود که شاخه گل سرخ و زیبایی مقابل رویش قرار گرفت با 

خوشحالی برگشت

سهراب سهراب خیلی از دیدنت خوشحالم-

دو خندیدند و در چشمان هم خیره شدند سهراب هیجان زده بود و حال او را می پرسید و فروزان فقط سرش را  هر

می داد گفت که خیلی دلش براي او تنگ شده بود سهراب گله می کرد که چرا فروزان به او تلفن نکرده است و  تکان

شدند بیلاو نیز گفت تلفن کرده اما سهراب جواب نداده است سوار اتوم

:همین طور که حواسش به جلو بود گفت سهراب

چی شده حس می کنم ناراحتی-

وشحالمچیزیم نیست تازه خیلی هم خ-

پس چرا اخمات تو هم رفته-

آهی کشید سهراب نگاهش کرد فروزان

آه نکش که دلم با اه تو می گیره با چشم هاي پر از غمت خون می شه و از ناراحتی تو دیوونه می شم-

دعوا چند روزه فکرم خرابه یادته قرار بود بریم گردش و من نیومدم فرداش به طاووس تلفن کردم و حسابی با من -

....کرد می گفت خیلی بی فکرم و اصال به فکر تو نیستم تو ناراحتی و

بیجا کرده اینارو بهت گفته صاال به اون چه ربطی داره-

خب نگران بود-
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اما حق نداشت تو رو ناراحت کنه-

اال تو ناراحت نباش شاید اون حق داشته باشه سهراب بیا با پدرم صحبت کن و کار رو تموم کن-

تو فکرش هستم اما می ترسم نه از این که با پدرت صحبت کنم ها نه از این که باز بگه نه می ترسم-

تو صحبت کن من هم با پدرم حرف می زنم اون باید موافقت کنه-

باشه عزیزم همین روزها می رم باهاش صحبت می کنم ادرس محل کارش رو بگو-

به سهراب دادادرس را روي تکه کاغذي نوشت و  فروزان

سهراب از اینده می ترسم-

نترس خدا با ماست کمکمون می کنه باور کن دیگه دارم دیوونه می شم دیگه نمی تونم تحمل کنم-

اما تو نباید تحملت رو از دست بدي-

نترس عزیزم اگه صبرم هم به اخر برسه تو رو رها نمی کنم-

اب می سوخت و سهراب نیز در اتش رسیدن به اوروز نیز گذشت فروزان در تب رسیدن به سهر آن

روز چهارشنبه بود رستم بعد از پایان کار قصد خروج از اداره را داشت وقتی داخل پیاده رو شد شنید کسی او  غروب

را به نام صدا می زند

آقاي مشفق-

یو متعجب شد شخصی که صدایش کرده بود چهره اي اشنا داشت چهره اي فراموش نشدن برگشت

سالم اقاي مشفق عذر می خوام مزاحم شدم-

بفرمایید.... سالم -

....من رو به یاد دارید چند وقت پیش....من -

بله به یاد دارم بفرمایید-

به ارامی صحبت می کرد و ارامشش باعث شد دل سهراب قرص شود و بتواند با او صحبت کند امروز دیگر دل  رستم

حرف هایش را بزند با منطق با رستم صحبت کند شاید که او بپذیرد ان ها با هم ازدواج کنند  را به دریا زده و امده بود

همراهش بود ورستم به ارامی قدم بر می داشت سهراب تقریبا همقدم 
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رو بزن جوان مگه نمی خواي با من صحبت کنی حرفت

ید بریم جاي دیگر صحبت کنیممی خوام صحبت کنم البته عذر می خوام اگه اشکالی نداره موافق هست بله

دیده در نگاه اسمانی او دوخت رستم

باشه پسرم-

لبخندي زد و گفت سهراب

خب بفرمایید سوار اتومبیل من شید البته صاحب اختیارید جسارت کردم-

می به سادگی و مهربانی پسر لبخند زد واقعا در دل از خود می پرسید چه شباهتی میان این جوان و ان زن  رستم

تواند وجود داشته باشد به طرف اتومبیل رفتند تا رسیدند سهراب به سرعت در جلو را باز کرد و گفت

بفرمایید-

سوار شد و او پشت فرمان نشست و حرکت کرد به ارامی می راند و مدام در ذهعنش به دنبال کلمات مناسبی  رستم

می گشت تا سر صحبت را باز کند

بزنی چرا منتظري خب جوان می خواستی حرف-

...راستش...راستش ...اوه معذرت می خوام-

شده بود دست و پایش را گم کرده بود ماشین را کنار محوطه سرسبزي نگه داشت هول

....عذر می خوام اقاي مشفق خسته اید اما اگه ممکنه بریم در هواي ازاد-

د مایل بود سخنان او را بشنود همراه او رفت و روي لبخندي زد و پیاده شد دلش نمی امد غرور جوان را بشکن رستم

صندلی نشستند بعد سهراب به ارامی گفت

خودتون می دونید که من به دخترتون عالقه دارم... من.... اقاي مشفق-

وحشت این جمله را گفت زیرا می ترسید او را عصبانی کند اما رستم به ارامی نشسته بود و جمالت دست و پا  با

او گوش می دادشکسته 

من با پدر و مادرم صحبت کرده بودم که بیان خواستگاري اما اونا افتضاح کردند من واقعا از روي شما شرمنده ام به -

خدا به خدا خیلی ناراحت شدم
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دشمنت شرمنده باشه جوان دیگه گذشته و من هم فراموش کردم-

عذرت می خوام اگه امروز هم می بینید که مزاحم شدم به شما خیلی بزرگوارید که فراموش کردید به هر حال من م-

خاطر این بود که خواستم خودم با شمنا صحبت کنم ببینید اقاي مشفق من با خونواده ام فرق دارم نه مثل پدرم 

 من مثل اونا نیستم براي من انسان ها مهم...و مغرور  وخونسرد و ساکتم که به اطراف اهمیت ندم نه مثل مادرم تندخ

دخترتون موافقت کنید .... اند نمی خوام سرتون رو درد بیارم فقط می خوام از شما خواهش کنم که با ازدواج من با دخ

من دختر شما رو دوست دارم و خوشبختش می کنم اگه این کار رو نکردم هر چی می خواستید می تونید بهم بگید 

شما شخص تحصیل کرده و با فرهنگی هستید ... کنم ماشا ا باور کنید با هزار امید و ارزو اومده ام با شما صحبت

...اون هم... انسان هستید و حال انسان ها رو درك می کنید اگه من دختر شما رو دوست دارم جسارتا اون 

می دونم به تو عالقه داره-

ه نمی دید ما با هم عروسی اه آقاي مشفق حمل برگستاخی من نباشه اما خب بله ما به هم عالقه داریم شما چرا اجاز-

کنیم مگه گناهه که ادم ها به هم عالقه مند بشند گناهه؟

ببین پسرم اگه گناه بود که خداوند هرگز مهر و عالقه رو در دل انسان ها جاي نمی داد من تو رو تحسین می کنم -

ن باال بین ما و پایینی ها با شما روح بزرگی داري مهربونی اما پسرم خودت مقایسه کن ما این پایین هستیم و شما او

در ثانی خانواده تو به شدت مخالف چنین ازدواجی اند من از ...باالیی ها خیلی فرق هست از نظر طبقه مذهب فکر و 

همین حاال می تونم اینده شما دو نفر رو در ذهنم ببینم شما هنوز خام اید مادر تو وقتی منزل ما رو لونه موش تصور 

داري افراد خونه رو چی تصور کنه؟می کنه توقع 

سرش را پایین انداخته بود و از خجالت نزدیک بود اب شود سهراب

شرمنده ام من از طرف مادرم صدها بار از شما عذر خواهی می کنم-

ی نه پسرم مهم نیست هر حال ما هم خدایی داریم و این طور نمی مونه تو هم بهتره فکر فروزان رو از رت بیرون کن-

شما به هم شباهتی ندارید

اقاي مشفق شما هم که طور دیگه اي فکر می کنید چرا فقط می خواهید به دارا بودن یا نبودن افراد نگاه کنید به -

خدا این مسائل مهم نیست
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ی به نظر من هم پول و ثروت هیچ وقت نمی تونه از خود اشخاص مهم تر باشه تو شاید بتونی با دختر من ازدواج کن-

و یه سال هم خوشبخت بشی هر چقدر هم که از پدر و مادرت بیزار باشی اما باز بعد از مدتی دوباره به طرف اونا بر می 

گردي باید هم برگردي اونا پدر و مادر تو هستند تو از وجود اونا به دنیا اومدي و با تالش و زحمات اوناست که به این 

تو رو می دونند بهتره به حرف اونا گوش بدي تو این دنیا جز زیبایی و  سن و سال رسیدي اونا بهتر وخیر و صالح

چیزهایی مثل این مالك هاي مهم تري هست پس بهتره فراموش کنی و به زندگی خودت بچسبی

اقاي مشفق یعنی شما شما دارید این طوري جواب رد به من می دید درسته؟-

:سرش را به زیر انداخت رستم

ی تجربه اي نداري وقتی زن گرفتی و بچه دار شدي اون وقت به حرف هاي من فکر کن می بینی پسرجان تو جوون-

که درسته می گفتم من نمی تونم با دست هاي خودم دخترم رو تو اتیش بندازم من نمی تونم خودم اونو بدبخت کنم 

نه نمی تونم

ه؟ یعنی به نظر شما من این قدر ادم پست و یعنی شما فکر می کنید اگه فروزان با من ازدواج کنه بدبخت می ش-

بیخودي ام

به نظر من تو خیلی هم خوبی باورم نمی شه تو پسر اون خونواده باشی تو خوبی اما نمی تونی مرد دلخواه دختر من -

باشی

چرا از خود فروزان نمی پرسید؟ چرا می خواهید خوشبختی رو از دست دو تا جوان بگیرید-

م خوشبختی رو به شما می دم تو نمی تونی با فروزان من ازدواج کنی من چنین اجازه اي نمی دم من با این کار-

بهتره فراموش کنی

در چشم هاي سهراب را تر کرد و باعث شد بلند شود خیلی ناراحت شده بود حتی نخواست از ریزش اشک  اشک

ند گفتهایش جلوگیري کند در حالی که گریه می کرد با صدایی نه چندان بل

شماها فقط به فکر خودتون هستید اصال به احساسات جوون ها توجه نمی کنید چون احساسات ما براي شما مهم -

نیست اصال به این موضوع فکر نمی کنید که ما همدیگر رو دوست داریم همدیگر رو می خواهیم فقط نظر خودتون 

مهمه همین
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بلند شد و دست بر شانه او گذاشت رستم

در و مادرها فقط خیر و صالح فرزندانمون رو می خواهیم همینما پ-

بعد رفت خیالی ارام راه می رفت و سهراب به رفتن او نگاه می کرد و

ارامی اشک هایش را پاك کرد بوي گل ها در فضاي پارك پیچیده بود و به مشام او می خورد اما این بود او را دیوانه  به

اما فروزان نبود اي کاش گفتن هم بی فایده بود بی . کاش االن فروزان این جا بود تر می کرد روي صندلی نشست اي 

.....فایده

در خانه منتظر بود وقتی پدرش امد او را در فکر دید ولی چیزي نمی فهمید چیزي نمی شد از ان فهمید رستم  فروزان

ی بشنود تصمیم گرفت تا فردا صبر نشست چاي نوشید و چیزي نگفت فروزان که می دید نمی تواند از پدرش حرف

کند تا با خود سهراب صحبت کند روز بعد چنان خود را با سرعت به مدرسه رساند که به نفس نفس افتاده بود هر چه 

صبر کرد او نیامد در ان لحظه شخصی صدایش زد

خانم مشفق؟ ـ

با سرعت برگشت و با تعجب کامجو معلمش را دید فروزان

سالم اقا ـ

این جا چه کار می کنی چرا نمی رید مدرسه؟ مسال

-رم می رم منتظر دوستم هستم می

-دوستتون هم خودش می یاد. جا بهتره برید تو مدرسه اصال درست نیست این جا وایسید این

وي دید نمی تواند سرسختی کند با ناراحتی نگاه دیگري به اطراف انداخت و همراه کامجو وارد مدرسه شد ر فروزان

سکوي حیاط نشست و به فکر فرو رفت بعد از لحظاتی دستی را روي شانه اش حس کرد سرش را بلند کرد و طاووس 

را دید

سالم طاووس ــ

سالم این جا چه کار می کنی فکر می کردم االن با سهرابی ــ

نه می بینی که نیستم بیرون منتظرش بودم نیومد عوضش کامجو اومد لعنتی مزاحم-
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مهم نیست ظهر می بینیش-

طاووس قرار بود دیروز با پدرام صحبت کنه نگرونم نمی دونم چی شده-

از بابات می پرسیدي-

اون دیشب خیلی تو خودش بود نمی شد چیزي فهمید-

اگه قبول نکرده باشه چی؟-

نمی دونم در اون صورت باید چی کار کنم-

د یه گوشه اي و زندگیتون رو شروع کنیمتو هم دیوونه اي خب خودتون بری-

نامزدي رو که خوب به هم زدي-

فرق داشت تو فکر کردي عروسی کردن خیلی راحته تو اگه خونواده ات اجازه ندند با ابی عروسی کنی چه کار می -

کنی هان؟

گیري کنه در ثانی تو فکر هی دختر جون یواش یواش اوال من هرگز اجازه نمی دم خونواده ام به جاي من تصمیم -

بهتره بدونی مدتهاست با ابی هستم و نیازي به ... کردي من منتظرم بابام اجازه بده با ابی عروسی کنم ؟ من خودم 

عروسی نداریم

 !یعنی منظورت این که با هم عروسی کردید ؟-

چه کار؟ تو این دوره زمونه ادم باید هنوز نه ولی می بینی که روز و شب با هم هستیم دیگه عروسی رو می خواهیم -

خوش باشه تو و سهراب هم دیوونه هستید که خوادتون رو اسیر چنین مسائلی کردید

من هرگز نمی تونم مثل تو باشم در ثانی من و سهراب محرم هستیم اما تو و ابی-

 !!!!صد بار با صد نفر محرم شم محرم اخه که چی بشه ادم با یه امضا یا انگشت زدن اگه محرم می شه بیا روزي-

واي خدایا تو دیگه چه طور ادمی هستی؟-

خنده اي شیطان کرد و گفت طاووس

یه ادم فقط به خوش بودن فکر می کنه همین و بس-

خود طاووس به طرف کالس رفت فروزان نیز به او نگاه کرد در دل فکر می کرد که چرا طاووس چنین ادمی است زنگ
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تا پایان کالس فروزان گویی صد بار مرد و زنده شد دوست داشت زودتر بفهمد چه شده سهراب نیز از شب روز  ان

گذشته تا کنون بسیار فکر کرده بود شب را نیز نخوابیده بود مضطرب بود ان قدر فکر کرده بود تا راه حل مناسبی 

حست داشت نمی دانست که او خواهد پذیرفت یا نه و روزانپیدا کند فکر می کرد راهی پیدا کرده اما از گفتن ان به ف

؟ ظهر که شد سوار اتومبیلش شد و خود را به مدرسه رساند به ماشینش تکیه داد و به زمین خیره شد

 :تعطیل شده بود فروزان با سرعت بیرون امد و سهراب را دید جلو رفت و به ارامی صدا زد مدرسه

سهراب-

 :روزان خیره شد فروزان لبخندي زد و پرسیدرا بلند کرد و به ف اوسرش

حالت خوبه سهراب ؟-

خوبم سوار شو می خوام باهات صحبت کنم-

ان لحطه طاووس جلو امد فروزان از او خواست به خانه شان تلفن کند و بگوید کالس اضافی دارد او نیز قبول کرد  در

و سهراب و فروزان سوار اتومبیل شدند و رفتند

ك همیشگی رفتند باید در همان جا با فروزان صحبت می کرد سهراب روي چمن ها نشست و فروزان نیز چشم پار به

 :به او دوخت و نشست بعد از لحظاتی که براي فروزان رنج اور بود سهراب شروع کرد به حرف زدن

دیروزان با پدرت صحبت کردم-

خیلی ناراحتت کرد؟: چی شد ؟ چی گفت-

مت نفی سرش را تکان دادبه عال سهراب

 !سرت داد زد ؟ نکنه زبونم الل کتکت زده باشه؟-

هم به عالمت نفی سر تکان داد باز

پس چی ؟ بگو دیگه دارم دیوونه می شم-

 !گفت نه، نمی شه-

 :با صداي بلند پرسید فروزان

 !گفت نه؟-

www.RoyanSoft.com



  خیال یک نگاه

٣٠٠

 !تو بدبخت بشیآره دلیل و منطق اورد گفت قبول نمی کنه گفت نمی خواد -

- نه نه من این راه رو قبول ندارم سهراب تو رو به خدا من نمی تونم دوري از تو را تحمل کنم نه نمی تونم به جدایی -

 :فکر کنم راه دوم چیه ؟ سهراب سرش را به زیر انداخت دقایقی گذشت و دوباره به او نگاه کرد

- هم عروسی کنیم ما دو نفر مخفیانه با... راه دوم اینه که -

 :فروزان برقی زد چشمان

 !مخفیانه عروسی نه وحشتناکه نه نه-

 :دستانش را دو طرف صورت فروزان گفت سهراب

- ببین عزیزم اگه من و تو با هم عروسی کنیم بعد پدر و مادرمون هم مجبور می شند قبول کنند و ما رو به عنوان -

زن و شوهر بپذیرند

 !می دونی بعدا اگه بابام بفهمه چی می شه؟ اما من می ترسم-

 :با ناراحتی گفت سهراب

فروزان سکوت کرد نمی دانست چه کار باید بکند . تو رو به خدا از حاال این طوري حرف نزن اعصابم رو به هم نریز -

نه نمی دانست

هم فکر کنببین فروزان بهتره فکرات رو بکنی من که دیگه عقلم به جایی قد نمی ده تو -

نظر تو چیه؟-

مجبوریم جدا بشیم... منظورم راه دومه... جدایی براي من سخته اما اگه تو قبول نکنی -

را غم فرا گرفته بود و قلبش به شدت می تپید صدایش

اگه اگه قرار باشه مخفیانه عروسی کنیم کی باید این کار رو بکنیم سهراب

 :تر تپیدبه او نگاه کرد قلبش بیش سهراب

 !تو بخواي.... هر وقتی تو بگی -

 :سرش را به زیر انداخت فروزان

به من فرصد بده باید درباره اش فکر کنم-
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باشه عزیزم فکر کن-

*** 

روز بود که فروزان در خودش بود نه با کسی حرف می زد و نه کاري انجام می داد فقط فکر می کرد اما فایده اي  چند

می خواست راحت فکر کند . یجه اي نمی رسید در این چند روز هم از سهراب خواست به دنبالش نیایدنداشت به نت

وقتی موضوع را با طاووس در میان گذاشت او به راحتی گفت

اگه جاي تو بودم قبول می کردم مخفیانه با سهراب ازدواج می کردم فروزان می دید که افکار طاووس خیلی منحرف -

فکرش به جایی نمی رسید بعد از مدت ها فکر کردن به این نتیجه رسید که جز راه دوم راه دیگري  است خودش هم

با این جال قبول کرد انیست باید با سهراب ازدواج می کرد هر چند که می ترسید ام

ت فروزان پس از یک امده بود که به اموزشگاه برود اما با سهراب قرار داشت او نیز با اضطراب امده بود نمی دانس مثال

هفته فکر به چه نتیجه اي رسیده است فکر می کرد فروزان می خواهد راه اول را بپذیرد وقتی هر دو یک دیگر را 

دیدند به سوي هم رفتند یک هفته از دیدن هم محروم بودند و حاال دوباره نگاه شان در هم گره خورده بود

 :به ارامی گفت فروزان

بوددلم براي تن شده -

دل من بیشتر بی تابت شده بودم-

فکرهام رو کردم-

 :بعد به سهراب نگاه کرد و با نگرانی پرسید و

خب-

لبخندي زد و خواست سر به سر او بگذارد فروزان

سهراب من متاسفم-

متاسف؟؟؟-

ارامی جواب داد به

من راه اول رو بیشتر پسندیدم-
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لبش تکه تکه شد از همین می ترسید فروزان دقیقا به او خیره شده بود و از دیدن سهراب پر ا اشک شد ق چشمان

چنین حاالتی قلبش به لرزه در می امد دریافت که عشق سهراب واقعی است خندید و گگفت

نترس پسر باهات ازدواج می کنم-

با تعجب به او نگاه کرد سهراب

تو که-

ار می کنی خب حاال خوشحالیشوخی کردم می خواستم ببینم چی ک-

سهراب می خندید هیچان زده پرسید حاال

 ....یعنی.... یعنی-

آره من قبول کردم-

واي فروزان خیلی خیلی خوشحالم-

می دونستم خوشحال می شی به این نتیجه رسیدم که یا مرگ رو انتخاب کنم یا بودن با تو رو تو براي من -

مر گ با تو بنشینمعزیزترینی حاضرم تا پاي 

ممنونم فروزان ممنونم تو بهترین هدیه دنیا رو به من دادي-

دو خوشحال شدند بودند فروزان گفت هر

اما من تصمیم هاي دیگه هم دارم-

چه تصمیمی-

و حتما می خوام برم اموزشگاه کتاب هاي این دو ترمی رو که نرفتم می گیرم و حسابی می خونم باید دیپلم زبان ر-

 ....بگیرم بعد هم امتحانات مدرسه رو بگذرونم بعد از اون

 :را به زیر انداخت سهراب هیجان زده جمله اش را کامل کرد سرش

با هم ازدواج می کنیم اره؟-

خندید بعد از این که حرف هایش را با سهراب گفت به اموزشگاه رفت و به مسئول ان جا توضیح داد که  فروزان

کالتی پیش امده بود که نمی تونسته به اموزشگاه بیاید بعد از خواهش هاي بسیار مسئوالن پذیرفتند که او برایش مش
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امتحان بدهد هر چند قبول شدن فروزان شک داشتند  دخودش کتاب هاي دو ترم عقب افتاده را مرور کند و بعد بای

بعد با خوشحالی کامل با سهرابش ازدواج کند از ... اما فروزان تصمیم گرفته بود این درس ها را تمام کندو بعد 

حاال با اشتیاق بیشري درس ها را می خوا ند پدر و مادرش نیز از دیدن او که دوباره این . دوستانش نیز کمک گرفت 

درس می خواند خوشحال شده بودن دفکر می کردند شاید فروزان دوباره همان دختر مهربان قبل شده است  نینچ

ستند که این مسائل فقط تالشی براي به انتها رساندن نگرانی هاي فروزان است نمی دانستند که بعد از این اما نمی دان

 .....چگونه زندگیشان از هم خواهد پاشید نمی دانستند

پایان سال مدرسه اش شروع شده بود از طرفی هم زبان میخ واند بعد از این که تمام درس هاي این دو ترم را  امحانات

د گرفت به اموزشگاه رفت و امتحان داد با ذهنی قوي و کوشا امده بود تا امتحان بدهد و قبول شود وقتی به همه یا

 :سوال ها جواب داد برگه را به مسئول امتحان داد و گفت

من حتما قبول می شوم-

نیز لبخندي زد و گفت او

امیدوارم-

س هاي مدرسه طاووس از این همه پشتکار او تعجب کرده بود و مدام دیگر تمام تالشش را گذاشته بود براي در حاال

سعی می کرد او را از درس خواندن بیاندازد اما نمی دانست که فروزان تصمیم قطعی گرفته و می خواهد تا اخر راه 

برود

ان ها را می  واقع طاووس یک دوست نبود زالویی بود که خود را به جان افراد سالم و خوب می انداخت و خون در

مکید اما با حربه دوستی می خواست افرادي مثل فروزان را به دام بکشد و نابود کند هر چد که این دفعه می دید 

دید فروزان با سهراب صمیمی شده است ولی خوب می  یفروزان را به دام بکشد و نابود کند هر چند که این دفعه م

هد اورد و از این جریان خوشحال بوددانست به زودي براي ان ها مشکالتی پیش خوا

اخر ترم را با موفقیت پشت سر گذاشت در این روزها سهراب مشوق اصلی او بود امتحانات

 :همراه سهراب امده بود تا جواب امتحاناتش را از اموزشگاه بگیرد فروزان با اضطراب پرسید او

تو فکر می کنی من قبول می شم؟-
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ی اگه قبول هم نشدي ناراحت نباش توسعی خودت رو کردينگران نباش عزیزم حت-

خداتوکل کرد و به دفتر مدسه وارد شد استادش نیز ان جا بود با رویی گشاده از او استقبال کردند زمانی که به  به

ان  فروزان گفتند با نمره عالی قبول شده است او از خوشحالی می خندید در دلش هزاران بار خدا را شکر می کرد از

 :و فریاد زد رفتها تشکر کرد و از مدرسه بیرون امد به طرف سهراب ر

قبول شدم قبول شدم-

خیلی خوشحال شد پدر و مادر فروزان هم خوشحال شند امتحانات مدرسه را نیز با موفقیت پشت سر نهاده  سهراب

بود طاووس گفت

آخر سال خوب درسخون شده بودي-

لبخندي زد و گفت فروزان

آخه می خواستم درست و حسابی قبول شم می دونی طاووس من فکر هام رو کرردم می خوام با سهراب عروسی -

کنم

تو که از اول چنین تصمیمی داشتی-

اره اما اول فکر می کردم پدرم و مادرم قبول می کنند نشد و تصمیم گرفتم مخفیانه عروسی کنیم-

خوب فکرهات رو کردي-

شک ندارم من حتما باهاش ازدواج می کنم منتظرم جواب امتحانات رو بگیرم بعد از اون من و سهراب می  اره دیگه-

رسیم محضر و عقد می کنیم

می خواهید برید محضر دیوونه شدهی؟-

پس چی؟-

همین طوري عروسی کنید شما دو تا نامزدید خب برید با هم باشید-

واي نه.... دیوونه شدي من هرگز این طوري -

ما قراره بریم محضر که رسما زن و شوهر بشیم-

به فکر فرو رفت طاووس مدام با سخنانی که مثل مته به مغز فروزان وارد می کرد باعث شده بود او خام شود  فروزان
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ووس باعث شده بود فروزان به سخنان او ایمان بیاورد و بگوید که جز طاووس شخص دیگري درست نمی گوید جز طا

پاکی و نجابت فروزان در عذاب بود و می  مهشخص دیگري صالحش را نمی خواهد در حالی که طاووس از این ه

خواست او را به ورطه فساد و ناپاکی سوق دهد فکرش را نیز نمی کرد این دو تا این حد شیفتته یک دیگر بشوند اما 

با این حال هنوز هم در ذهنش افکار شیطانی النه کرده بود

ماه از تابستان می گذشت اما هیچ اتفاق خاصی نیفتاده بود فروزان مدام دلتنگ سهراب بود و در فراقش ذوب  یک

می شد براي رسیدن او حاضر بود جان فدا کند سهراب نیز در تب و تاب بود دلش می خواست زودتر به فروزان برسد 

چز به پیوند و رسیدن به هم به چیز دیگري نمی  شاننروزگار اجازه نمی داد ان ها به میل خود رفتار کنند در ذه

 .................اندیشیدند جز پیوند خوردن و به نهایت رساندن عشقشان به هیچ چیز دیگر بها نمی دادند به هیچ

.فروزان ، قراره غروب بریم خونه عمو بهتره حاضر بشی-

واي مامان شما که می دونید من خونه اونا نمی یام-

می دونی چند وقته اون جا نمی یاي ؟ خجالت بکش... زشته دختر -

مامان من حوصله نگاه هاي زن عمو و حرف هاي پرطعنه اش رو ندارم در ثانی خوشم نمی یاد جلوي عمو بشینم و از -

زور خجالت سرم رو بچسبونم به زمین که یه وقتی چشمم تو چشاش نیفته

رو نکنی تقصیر خودته می خواستی این کار-

کدوم کار دوست نداشتم با فریدون عروسی کنم از اون بدم می امد-

واقعا که قباحت داره به هر حال غروب باید بریم شب هم می مونیم چون صبح زود می خوایم بریم باغ دوست -

.عموت

نزنید خوش بگذره من می خوام بمونم خونه و کتاب هاي سال بعد رو مرور کنم پس ارامشم رو به هم-

خودت می دونی و بابات عصر به اون توضیح بده-

اهمیتی نداد و به کار خودش ادامه داد کتابهاي سال سوم را از دختر همسایه گرفته بود و می خواست به  فروزان

اصطالح مرور کند هر چند همه بهانه بود دوست نداشت دیگر درس بخواند وقتی او با سهراب بود دیگر درس خواندن 

یش ارزشی نداشتبرا
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غروب رستم از سر کار به خانه بازگشت ابتدا یک چاي نوشید و از ان ها خواست که اماده شوند شهره گفتا  هنگام

اماده اند نگاهش به فروزان افتاد رستم با مهربانی گفت

فروزان جان بابا تو هم دیگه بلند شو وقت براي درس خوندن زیاده-

ر ثانی من نمی یام خونه عمو خودتون بریدنه بابا اتفاقا وقت کمه د-

:با تعجب پرسید رستم

براي چه؟ تازه قراره فردا هم بریم باغ دوست عموت-

بابا جون خودتون که می دونید چرا من نمی یام-

مدتها گذشت تو هم خیلی وقته نیومدي خونه عمو زشته پاشو باباجون-

م رو به هم بریزید من اگه بیام خیلی عذاب می کشم حوصله ندارم من نمی یام چرا می خواهید بی خودي اعصاب-

نگاه هاي عمو رو تحمل کنم در ثانی دیگه نمی خوام فریدون رو ببینم

پس با این احوال ما هم نریم بهتره-

ا رو واي بابا جون چه حرف ها می زنید اگه شما نرید عمو ناراحت می شه تو رو خدا فکر من رو نکنید این کتاب ه-

می خونم شاید تابستون رفتم امتحان دادم و قبول شدم

:رستم سکوت کرد بعد گفت-

- ما که نمی تونیم تو رو تنها بذاریم شب می ترسی-

نه نمی ترسم من دیگه بزرگ شدم نگرون من نباشید تو رو به خدا برید و خوش باشید فردا هم تا غروب برید باغ و -

کنید تا فردا غروب من این کتاب رو تموم می کنم بعد بیایید براي من تعریف

به شهره نگاه کرد و او نیز چیزي نگفت رستم

پس اگه ما بریم ناراحت نمی شی؟-

نه اصال برید خوش بگذره-

ها نیز با شک و تردید اماده شدند فروزان با لبخندي بر لب ایستاده بود می خواست بدرقه شان کند آن

:پرسید شهره
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ی نمی یايمطمئن-

با سر تایید کرد شهره او را بوسید و گفت مراقب خودش باشد و بعد انها رفتند نیز بعد از رفتن ان ها به اتاقش  فروزان

امد و روي تختش دراز کشید خوشحال بود که به خانه عمو نرفته است خوب می دانست اگه به ان جا می رفت باید با 

پر سوز او را مشاهده می کرد ساعتی گذشته بود می خواست  اياره نگاه هفریدون رو در رو می شد و ان وقت دوب

عصرانه بخورد که صدایزنگ تلفن را شنید و گوشی را برداشت مادرش بود گفت عمو ناراحت شده است که او نرفته 

باشد و ان  گر چه عمو اصال اهمیت نمی داد زیرا خیلی از رفتارهاي فروزان می رنجید شهره به او گفت مراقب خودش

ها فردا غروب خواهند برگشت وقتی مکالمه تمام شد خواست به اشپزخانه برود که دوباره صداي زنگ تلفن او را نگه 

داشت فکر کرد شاید مادرش دوباره تلفن کرده است اما وقتی گوشی را برداشت فهمید سهراب است

سهراب چقدر خوشحالم که صدات رو می شنوم-

مثل این که تنهایی چه کار می کردي؟ من هم همین طور-

مامان اینا رفتند خونه عموم من هم تنهام می خواستم عصرونه بخورم-

تو چرا نرفتی ؟-

خودت خوب می دونی که چرا نرفتم تو کجایی؟-

خونه تنهام پدرم و مادرم رفتند خونه دوستشون و فردا شب برمی گردند-

اما می ترسید بعد ترس را کنار گذاشت و گفتدوست داشت او را دعوت کند  فروزان

دوست داري بیاي با من عصرونه بخوري؟-

هیجان زده پرسید سهراب

راهم می دي؟-

البته خونه خودتونه بفرمایید-

پس منتظرم باش االن می یام فعال خداحافظ-

س زیبایی پوشید موهایش را اطرافش گوشی را گذاشت و فریادي از خوشحالی کشید و خانه را اماده کرد و لبا فروزان

پس از ساعتی صداي زنگ خانه قلب فروزان را لرزاند با هیجان به طرف در رفت و در یک لحظه ان را باز . باز گذاشت

www.RoyanSoft.com



  خیال یک نگاه

٣٠٨

داشتنی پشت در ایستاده بود فروزان دستخوش  وستکرد سهراب با شاخه اي گل سرخ همراه لبخندي زیبا و د

شد شاخه گل را به سوي او گرفت گونه هاي فروزان چون گل سرخ شده بود شاخه گل هیجانات شده بود سهراب وارد 

را گرفت و هر دو عاشقانه به هم نگاه کردند

سهراب دوست داري اتاقم رو ببینی؟-

مشتاقانه سرش را تکان داد و فروزان او را به اتاقش برد دیدن خانه ان ها براي سهراب هیجان انگیز بود از  سهراب

خانه کوچکی با این وسایل جزئی و کم قیمت شگفت زده شده بود از بویی که از در و دیوار خانه به مشام می  دیدن

رسید لذت می برد

واي فروزان این جا از صد تا قصر پر از تجمالت قشنگ تره خونه تون خیلی زیباست حس می کنم عاشقش شدم-

اما فکر نکنم خونه ما به پاي خونه شما برسه-

اه نه عزیزم خونه شما با صفاست باعث خفگی نمی شه-

از حرف هاي او تعجب می کرد اما نمی خواست احساسات قشنگ او را خراب کند بنابراین تنها لبخندي زد و  فروزان

چیزي نگفت سهراب همه جاي خانه را دید با اشتیاق نگاه می کرد و فروزان را نیز خوشحال کرده بود بعد در اتاق 

نشست و گفت فروزان

اتاق تو کوچیکه اما با صفاست-

عزیزم تو طوري صحبت می کنی که انگاري از زندگیت راضی نیستی-

شد تا براي او شربت بیاورد وقتی به اتاق بازگشت دید او عکس روي میزش را در دست گرفته و نگاه می کند  بلند

:سهراب با لبخند به او نگاه کرد لیوان شربت را برداشت

بانو بودي و خبر نداشتم کد

دو نشستند بعد از لحظاتی فروزان پرسید هر

سهراب تو از پدر و مادرت راضی نیستی؟-

چرا این فکر رو کردي-

همین طوري به خدا قصد ناراحت کردنت رو نداشتم-
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رو درست و عزیزم من هیچ وقت از دست تو ناراحت نمی شم تو درست فهمیدي می دونی من محبت پدر و مادر -

حسابی حس نکردم نمی دونم مهر و صفاي مادري یعنی چه از وقتی چشم باز کردم و تونستم تشخیص بدم اطرافم 

پا زدن روي کوه اسکناساش هیچ وقت  وچی می گذره مادرم رو غرق لوازم ارایش دیدم و پدرم رو هم در حال دست 

خورد به خاطر همین هرگز من رو در کودکی در اغوش در اغوش مادرم قرار نگرفتم از بوي بچه حالش به هم می 

نگرفت همیشه در حسرت یک ذره محبت از طرف ان ها بودم اه به خاطر همین وقتی برگ شدم از هر چی زن مثل 

همیشه دنبال یه چیز ناب بودم می خواستم کسی باشه که من رو درك کنه محبت  ؟می دونی چرا . مادرم بیزار بودم

من هدیه بده دخترهایی که سر راهم سبز می شدند همه با یک من ارایش و قیافه هاي مضحک بودند رو خالصانه به 

پیش خودم فکر  مدامتو رو پیدا کردم همیشه از طاووس ممنونم که ما رو به هم رسوند وقتی براي اولین بار دیدمت 

ري فقط به منمیکردم که من رو قبول می کنی یا نه خوشحالم که حاال فقط به من تعلق دا

نگاه پر از اشکش را به او دوخت از این که ناراحتی سهرابش را می دید غمگین شده بود دلش می خواست هر  فروزان

کاري براي او انجام بدهد دوست داشت کمبود محبتی را که او همیشه در زندگیش حس کرده جبران کند بلند شد و 

:کنار سهراب که به نقطه اي زل زده بود نشست

- سهراب به گذشته ها فکر نکن به اینده بیندیش من بهت قول می دم همونی باشم که همیشه می خواستی قول می -

دم برات تک باشم

چشم هاي خیس شده از اشکش را به او دوخت با صدایی بغض الود گفت سهراب

ي بزرگ و مهربان افریده و عزیزم تو حاال هم براي من ناب ترینی تو بهترین موجودي هستی که حس می کنم خدا-

به من هدیه کرده

سرش را به زیر انداخت و اشک هایش جاري شد سهراب به او خیره شد فروزان

چی شده شیرینم چرا گریه می کنی من حرف بدي زدم؟-

سرش را تکان داد فروزان

پس چی اشکات به خاطر چیه؟-

و دم نزدي بهخ خاطر تو اه سهراب تو این همه رنج رو تحمل کردي-
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ناباورانه به او نگاه کرد سهراب

عزیزم تو به خاطر من به خاطر ناراحتی هاي من اشک می ریزي؟ الهی قربونت برم من تو چقدر مهربونی-

هایش را پاك کرد و با لبخند نگاهش کرد اشک

دوست داري بریم بیرون گردش کنیم؟-

چی تو بگی هر

خندید و گفت سهراب

ن بگه اون شرطههر چی قلب هامو-

با خوشحالی حاضر شد و بعد با هم از خانه خارج شدند دور شهر می گشتند و می خندیدند از ته دل با تمام  فوزان

وجود سهراب حس می کرد ا وجود فروزان تمام دنیا را در اغوش گرفته است و کمبودي ندارد

ت کم و بیش سهراب را مالقات کرده بود به شدت ماه از روز رویایی که فروزان با سهراب گذرانده بود می گذش دو

در فراق او شبها اشک می ریخت و غصه ها می خورد سهراب نیز براي او بی تاب بود اما هیچ . برایش دلتنگی می کرد

اصال خوب نبود مدام غش می کرد حالت تهوع می گرفت  نکدام راه چاره اي جز تحمل نداشتند این روزها حال فروزا

او دست داده بود که برایش تازگی داشت هر چه غذا می خورد باال می اورد احساس می کرد در درونش حالتی به 

!جوششی به وجود امده که معلوم نیست دلیلش چیست؟

و شهره بسیار نگران بودند فکر میک ردند شاید گرمازده یا مسموم شده باشد قرار شد یک روز رستم زود  رستم

و او را دکتر ببرند فروزان بیشتر از همه می ترسید مدام می اندیشید شاید به خاطر ارتباطی رستم زود به خانه بیاید 

!می کند ابتدا دچار چنین حاالتی می شود اجبوده که با سهراب داشته می اندیشید شاید هر زنی ازدو

فتند فروزان لرزان به دنبال روز شنبه بود رستم زود امده بود فروزان و شهره حاضر شدند و همراه او به دکتر ر غروب

ان ها می رفت به مطب دکتري در نزدیکی منزلشان رفتند می ترسید وحشت کرده بود وقتی نوبت ان ها شد به داخل 

اتاق رفتند وقتی دکتر حال او را پرسید رستم همه چیز را توضیح داد دکتر پس از معاینه برایش ازمایش نوشت

هخانم دکتر حال دخترم خوب می ش-

توکل کنید به خدا فعال این ازمایشات رو انجام بدید بعد که جابش اومد مشخص می شه بیماري چیه-
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.بلند شد و قرار شد فردا صبح به بیمارستانی براي انجام ازمایش بروند فروزان

 به خانه رسیدند یک راست به اتاقش رفت می ترسید خودش هم فهمیده بود که یک خبرهایی شده است وقتی

خیلی وحشت کرده بود حاال فردا باید می رفت ازمایش می .فهمیده بود در وجودش واکنش هایی به وجود امده است 

!!!!!داد پروردگارا

. زود رستم همراه شهره و فروزان به بیمارستان رفتند در اتوبوس که بودند فروزان را ترسی شدید فرا گرفته بود صبح

لرزه افتاده بود شهره حالش را پرسید فروزان با حالت لرز گفت طوري نیست در  دستانش یخ کرده بود و وجودش به

.قرار شد فردا براي گرفتن جواب بیایند زمایشاتبیمارستان به قسمت ازمایشگاه رفتند و پس از انجام ا

.فروزان بیشتر می ترسید از گرفتن جواب ازمایش وحشت داشت می ترسید رسوا شود حال

.....ید وحشت داشت وحشتفردا می ترس از

دکتر چشم به جواب ازمایش دوخته بو دفروزان با چشمان مضطرب به او نگاه می کرد رستم پرسید خانم

خانم جواب چطوره ؟-

به ان ها نگاه کر د و بعد از لحظاتی سکوت گفت دکتر

ببخشید دختر شما ازدواج کرده ؟...من -

خیر چطور خانم دکتر؟-

سیر وسرکه می جوشید گویی الل شده باشد چشم هایش از شدت ترس گشاد شده بودفروزان مثل  دل

چی شده خانم دکتر تو رو به خدا بگید چی شده حال دخترمون خوبه؟-

!!!جواب ازمایش نشون می ده که دختر شما بارداره-

وحشت زده پرسیدند همه

!!!بارداره؟ بارداره؟-

هاین امکان نداره خانم اشتباه شد-

دختر من پاك پاکه هنوز ازدواج نکرده-

لطفا ارامش خودتون رو حفظ کنید هنوز که چیزي معلوم نیست خواهش می کنم اروم باشید-
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خانم خواهش می کنم یه بار دیگه جواب ازمایش رو بررسی کنید شاید شاید شما اشتباه کرده باشید-

واقعا چنین مسئله اي براي ان ها قابل قبول نبود براي ارامش از دیدن این واکنش ناگهانی ان ها ناراحت شد  دکتر

خاطر ان ها گفت

بله شاید اشتباه شده باشه من یه ازمایش دیگه براي شما می نویسم حتما این یکی اشتباهه-

فروزان که مثل بید می لرزید نگاه کرد به

خب شما می تونید تشریف ببرید بفرمایید  ناراحت نباش عزیزم دوباره که ازمایش دادي همه چیز معلوم می شه-

ازمایش که دادید جواب رو بیارید من ببینم

بله خانم دکتر ممنونم-

واقعا نزدیک بود پس بیفتد رستم در را باز کرد و پس از تشکر از دکتر همراه زن و دخترش خارج شد تا به خانه  شهره

ز حال برود واي خدایا یعنی درسته ؟ یعنی من من حامله ام؟ برسند هر سه سکوت کرده بودند فروزان که نزدیک بود ا

برایش غیر قابل قبول بود باور کردنی نبود یعنی او صاحب بچه  قعاوا. واي نه وحشتناکه وحشتناك نمی تونم باور کنم 

دادند و می شود در صورتی که خودش هنوز بچه است در صورتی که ازدواج نکرده است پروردگارا اگر دوباره ازمایش 

باز هم جواب بود چه ؟ خدایا کمک کن

به خانه رسیدند او خودش را در اتاقش حبس کرد دلش شور می زد وقتی

در اتاق نشسته بود و از درون خروشان بود وحشت کرده بود او نیز به فروزان اعتماد داشت می دانست دختري  رستم

چنین دختري نیست در ثانی او به خانوادهش فکر می کرد اخر نیست که ابروي خانواده اش را ببرد واي نه نه فروزان 

فروزان من دختر پاك و خوبی است در ثانی او همیشه در . مگر می شود جواب ازمایش اشتباه باشد چطور امکان دارد 

.....خانه و کنار ما بوده چطور ممکن است شبی را بیرون از منزل گذرانه باشه نه نه

:رسید و باعث می شد نگران شود شهره پرسید فکر به ذهنش می هزاران

رستم چاي بیارم-

:نشنید شهره کنارش نشست و تکرار کرد گویی

رستم گفتم چاي بیارم؟-
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هم نشنید این بار شهره دست بر شانه او نهاد و تکانش داد حاال رستم به او نگاه کرد باز

چیه؟-

رستم چرا تو فکري؟...گفتم -

به هم ریخته من به فروزان اعتماد دارم نمی دونم اعصابم-

:با ناراحتی گفت شهره

.ما هر دو به اون اطمینان داریم-

از اتاقی دیگر بیرون امد و با نگرانی به ان ها نگاه کرد شهره به او گفت به اتاق خودش برود و او رفت فرزانه

:دوباره به رستم نگاه کرد شهره

شدهدیدي که دکتر گفت حتما اشتباه -

او نیز چون سیر و سرکه می جوشید خودش نیز ترسیده بود و مدام فکر می کرد اگر واقعیت داشته باشد چه کار  دل

:کنند رستم با اضطراب گفت

شهره چطور ممکنه که جواب ازمایش اشتباه باشه امیدوارم اشتباه باشد اگر درست باشد یعنی حکم بی ابرویی ما -

یعنی خدایا

به خدا حرص نخور براي قلبت ضرر دارهرستم تو رو -

با نگرانی بلند شد به اتاق فروزان امد و دید او خود را روي تختش جمع و جور کرده و زانوي غم بغل کرده است  شهره

/در فکر بود

سرش را بلند کرده بود و با وحشت به مادرش نگاه کرد شهره در را بست و کنار او نشست دستش را روي  فروزان

و گذاشتدست ا

واي چرا این قدر یخ کردي؟-

وحشت زده اش را به او دوخت می لرزید و از ترس به خود می پیچید شهره از دیدن حاالت او متعجب شد به  نگاه

:ارامی پرسید

فري چی شده چرا می لرزي؟-
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ترسم... می ... ما مان می -

چرا فري؟-

را به او دوخت با چشم از او سوال میکرد چشمانش

چرا می ترسی مگه به خودت اطمینان نداري؟-

شهره او را بیشتر ترساند سوال

...توکه...توکه... فري تو رو به خدا به من بگو -

....تورو به خدا اگه چیزي هست به من بگو-

بلند شد و از اتاق خارج شد شهره

به او نگاه کرد به ارامی گفت رستم

م جواب ازمایش اشتباه بوده باشه خودت رو ازار ندهرستم امیدوار باشی. هیچی نمی گه-

خدا کنه اشتباه بوده باشه خدا کنه-

همراه بغضی بود که در گلویش گیر کرده بود چنان ناراحت و عصبی بود که نمی توانست بر اعصابش مسلط  صدایش

!!!نهباشد یعنی حاال چه باید می کرد با بی ابرویی به وجود امده چگونه زندگی کند چگو

بدون هیچ حرفی از مطب خارج شد تلو تلو خوران مثل افراد مست در خیابان راه می رفت حس می کرد تمام  رستم

افراد حاضر در خیابان به او زل زده اند و به ریشش می خندند واي پروردگارا یک عمر با ابرو زندگی کردم و اکنون بعد 

چطور در میون مردم سر بلند کنم نمتحمل کاز این همه سال چگونه می توانم چنین ننگی رو 

فروزان طبق ... گرفت هر چه سریعتر به خانه برود و فروزان را ببیند چنان عصبانی بود که اندازه نداشت  تصمیم

معمول این چند روزه در اتاقش بود و با کسی حرف نمی زد شهره داشت غذا اماده می کرد صداي زنگ خانه باعث شد 

بود فریاد بکشد یککند اما از دیدن شخصی که پشت در بود نزد برود در را باز

تو چرا این طوري شدي چرا رنگت پریده... واي رستم-

اون کجاست-

کی رستم ؟ چی شده؟-

www.RoyanSoft.com



  خیال یک نگاه

٣١٥

اون دختره کجاست کجاست؟-

ر این لحظاتغرید تا به حال کسی ندیده بود او صدایش را بلند کند همیشه پر مهر و صفا بود مهربان بود اما د می

مثل دیوانگان به داخل خانه هجوم اورد فرزانه وحشت زده بلند شد و به دیوار تکیه داد از دیدن پدرش با  رستم

چنین خروشی وحشت کرد شهره عصبی و ترسان مدام می پرسید چی شده ؟ رستم به طرف اتاق فروزان رفت در 

شدت به دیوار اصابت کرد و صداي وحشتناکی به وجود اورد یک ان در را باز کرد و چنان محکم ان را هل داد که با 

فروزان وحشت زده بلند شد و به رستم نگاه کرد چقدر وحشتناك شده بود رستم به طرف او رفت و با دو دست دست 

هاي او را گرفت و بلندش کرد

کشید نعره

ود شهره در حالی که ارام اشک می صداي سیلی هاي محکمی که به صورت فروزان می زد فضاي خانه را پر کرده ب-

ریخت به طرف رستم رفت تا او را ارام کند اما رستم وحشی شده بود

تو رو خدا رستم بگو چی شده چرا این طوري میکنی چرا دخترت رو می زنی-

دختر من نیست من اگه پدر باغیرتی بودم نمی گذاشتم دختره بی حیا با پسر مردم بپره اون

گد بود که به سوي فروزان حواله می شدضربات مشت و ل و

یک عمر با سر بلندي زندگی کردم کسی نتونست به من و زندگیم چپ نگاه کنه اون وقت حاال این دختره بی ابرو -

تمام حیثیت من رو نابود کرده

ست فروزان را گریه می کرد ضربات مشت و لگد پدر امانش را بریده بود شهره نیز گریه می کرد مدام می خوا فروزان

از ضربات پی در پی رستم در امان نگه دارد رستم که این گونه دید ناگهان به طرف شهره حمله ور شد و او را به سوي 

دیگر انداخت

داري از این چشم سفید دفاع می کنی؟ تو اونو تربیت کردي تو مقصري تو بودي که مراقب دخترت نبودي تو اگه -

دي اون جرات نمی کرد چنین غلطی کنددست دخترت رو محکم می چسبی

حاال شهره را کتک می زد همسر مهربانش را که سال ها با او زندگی کرده بود سال ها بر دردهایش مرحمی بوده و با  و

بود و نبودش ساخته بود
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کرد شهره  به شدت گریه می کرد و دیگر نمی توانست تحمل کند فرزانه در درگاه ایستاده و به شدت گریه می فروزان

.......نیز در حالی که گریه می کرد ناباورانه به فروزان نگاه می کرد عجب بدبختی بزري عجب بدبختی بزرگی واي

نعره می کشید فریادهایش فضاي خانه را پر کرده بود براي اولین بار بود که در این خانه چنین دعوایی رخ داده  رستم

پی برده بودند که خبري شده است اما هیچ یک نمی توانست قدم جلو  بود صداها چنان باال بود که همسایه ها

ان ها دخالت کند اما واقعا تعجب کرده بودند تا  وادگیبگذارند و بپرسند چی شده است نمی خواستند در دعواي خان

به حال چنین اتفاقی در خانه رستم نیفتاده بود تا به حال دعوایی نشده بود اما حاال

روز وحشتناك می گذشت در طی این هفته رستم به اندازه ده سال پیر شده بود و از شهره جز پوست  هفته از ان یک

و استخوان چیزي باقی نمانده بود حاال دیگر تقریبا همسایه ها چیزهایی فهمیده بودند خانواده عمو نیز از جریان 

ل کتک حسابی هم از او خوردمطلع شده بودند اسفندیار چنان عصبانی بود که حد نداشت فروزان یک فص

وقتی چشمش به رستم می افتاد که این چنینی بی حرکت می نشست و در غم خود فرو می رفت به شدت  اسفندیار

... غمگین می شد فریدون وقتی از این خبر مطلع شد چنان ناراحت شد که تمام بدنش به درد افتاده بود باور نمی کرد

.دارد نزدیک بود دیوانه شود قعامی کنند اما وقتی فهمید وا نه فکر میک رد ان ها با او شوخی

طی این همه مدت سهراب مدام سعی می کرد با فروزان تماس بگیرد می خواست با او صحبت کند تا جریان را  در

ج بفهمد بداند که موضوع چیست پدر و مادر او که ترسیده بودند به فکر افتادند که همراه سهراب براي مدتی به خار

اردشیر نیز از موقعیت کاري خویش می ترسید که مبادا . نداز کشور بروند تا اب از اسیاب بیفتد مدام به او تشر می زد

بین شرکا و دوستانش این ابروریزي پخش شود گویی همه جا عزا بود عزا

دشوار بود حتی  مدام در گوشه اي می نشست و گریه می کرد باور کردن چنین بدبختی بزرگی برایش سخت و شهره

فکرش را هم نمی کرد که روزي به خاطر بی ابرویی دخترش خودش را در خانه حبس کند نگران رستم بود او با 

رفت او چه کار می کرد به راستی اوضاع  یناراحتی قلبی که داشت با این همه غصه خوردن واي اگر رستم از دست م

خیلی بدي شده بود خیلی بد

ز پاییزي بود رستم روي صندلی پارکی نشسته و به نقطه اي نامعلوم چشم دوخته بود در حالی از روزهاي پر سو یکی

وجودش را به درد اورده بود اسحسا . که چشمانش از اشک می سوخت در وجودش اه بسیار پر دردي خانه کرده بود
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پر بود از غم غصه دردي  شکسته بود و دلش لبشمی کرد نفس کشیدن برایش دشوار شده است اما اهمیت نمی داد ق

جانکاه وجودش اتش گرفته بود و زبانش یاراي این را نداشت تا فریاد بزند و بگوید

کمکم کنید-

ابتدا به شدت می تپید اما اکنون ارام و ارام تر قلبش

علوم که از ان طر ف پارك می گذشتند مردي را می دیدند که بی حرکت در حالی که نگاهش بر نقطه اي نام کسانی

دوخته شده بی حرکت مات و ارام نشسته است اسمان فریاد می کشید و ناله سر می داد باد شکوه می کرد و بی تاب 

از سر می کندند و بر زمین می ریختند کالغ ها  یسبه این سو و ان سو می دوید درختان چنگ بر سر می کشیدند و گ

ه می کرد گریه اي پر درد با سوزي جانگداز نعره هایش قلب انسان قار قار کنان شکوه و ناله سر داده بودند اسمان گری

را می لرزاند و اشک هایش بر زمین جاري بود

اشنا به ان سو امد باالخره او را پیدا کرده بود تنها بی حرکت گریان مردي

بر شانه او نهاد دست

نه سرما می خوريچرا این جا نشستی بارون می یاد پاشو بریم خو... رستم .....داداش -

برادر بی حرکت بود ارام بود گردشی در نگاهش خوانده نمی شد اسفندیار بیشتر او را تکان داد-

رستم...رستم بلند شو داداش -

رستم مرده بود ارام بی صدا در ارامشی ابدي فرو رفته بود ارامشی که مدتها انتظارش را می کشید حاال دیگر نعره  اما

راه با نعره هاي اسمان در هم پیچیده بود و فضا را پر کرده بود حاال دیگر اشک هاي اسمان با اشک هاي اسفندیار هم

هاي اسفندیار در هم امیخته و روان بودند

رستم...داداش رستم -

درد او را در اغوش کشید و نالید با

........اخ برادر-

شهره چشم انتظار در اتاق راه می رفت و منتظر امدن  در اتاقش نشسته بود و اشک از چشمانش سرازیر بود فروزان

خان عمو بود خیلی دیر کرده بود فرزانه نیز گوشه اي بی صدا کز کرده بود ناگهان در به شدت کوبیده شد شهره 
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در حالی که خیس شده بود رستم را بغل داشت  ندیاروحشت زده ان را باز کرد یا خداي بزرگ چی دارم می بینم اسف

چشمانش جاري بود داخل شد و جسم رستم را ارام بر زمین نهاد شهره در حالی که با چشمانی وحشت زده  اشک از

به ان ها نگاه می کرد هراسان گفت

چی شده؟-

رستم....رستم -

وجوابی نشنید با چشم هاي گریان و ترسان به اسفندیار خیره شد اما

ده چرا؟؟؟؟ چی شده چه بالیی سرش اومده چرا جوابم رو نمی-

نالید و شانه هایش از شدت درد و گریستن لرزید شهره چنگ در صورتش کشید و فریاد زد اسفندیار

.....رستم بلند شو رستم تورو به خدا بلند شو تو که نمی خواي ما رو تنها بذاري رستم...نه نه نه نه-

جانکاه مادر باعث شد فروزا ن از اتاق خارج شود جلو رفت فریاد

ارام به جسم پدر خیره شد امار

....بابا-

مادرش نگاه کرد به

....مامان-

!!!!!واي خدا... تو دیگه بابا نداري بابات... مرد بابات مرد -

جلو دوید و به چهره پدرش نگاه کرد فرزانه

............چراچرا دیگه ناله نمی کنی بابا؟ چرا بابا؟ ... بابا چرا ساکتی؟ چرا دیگه گریه نمی کنی بابا-

فریاد کشید فروزان

......بیدار شو...بیدار شو بابا...باباي خوبم...بابام-

گریه و ناله از خانه ان ها شنیده می شد همسایه ها یک به یک بیرون امده و به صحنه نگاه می کردند و می  صداي

گریستند

....با...با....واي بابا-
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فروزان چنان می نالید که . ره می نالید و دخترانش پا به پاي او می گریستندشه. با خبر شدند همه فهمیدند  همه

اندازه نداشت

و بانی مرگ رستم کسی جز فروزان نبود رستم از غصه او دق کرد و مرد از غصه فروزان باعث

ریستند عمو و هفتم نیز گذشت هفت روز بود رستم به اسمان ها پرواز کرده بود و روي زمینعزاداران برایش می گ شب

خانواده اش ان جا بودند فریدون هرگز قدمبه خانه ان ها نگذاشت او نیز در خانه خودشان در چهاردیواري اتاقش 

طرفی براي خودش همه میگریستند زخودش راحبس کرده بود از طرفی براي عمو گریه می کرد و ا

فتند همسربیمار شده بود طاقت این همه رنج گذشتند روزهاي پر از درد پر از رنج شهره از غم از دست ر روزها

از یک طرف غصه فروزاندیوانه اش کرده بود و از طرفی غم از دست رفتن رستم. کشیدن را نداشت 

زود رفت اصال چرا رفت انگار همین دیروز بود که در خانه ان گوشه اتاقنشسته بود و با وجود محفل خانواده را  چه

فته بودبراي همیشهگرم می کرد اما حاال نبود ر

سهراب خبري نبود خانواده اش تمام کارها را جور کردند و سهراب را به زوربا خود به خارج از کشور برده بودند  از

بدون این که فروزان بفهمد بدون این کهخبري به او بدهد

ی سوار هواپیما شد سهراب هر چه سعی کرد نشد خبري از فروزان داشت مجبور شد همراه خانوادهاش برود وقت اما

اشک چشمانش را پر کرده بود و پاهایش به زحمتیاریش می کردند زمانی که هواپیما از خاك ایران خارج شد او قلب 

برایش یک دنیا ارزش داشتاشک هایش یک به  هو دلش را جاگذاشت نه روي خاك بلکه پیش فروزان کنار عشقی ک

یک جاري می شدند و وجودش پر غوغا بود

درد فراق...درد دوري از دیار... درد از پر

فروزان زود باش بیا حال مامان خوب نیست     -

بود که سراسیمه به دنبال او امده بود او نیز با حالت ترس از اتاقبیرون امد شهره روي زمین افتاده و به سختی  فرزانه

نفس می کشید فروزان کنارش نشست

ه زنگ بزن به عمو زنگ بزن اورژانسفرزان...... مامان چی شده ؟ مامان  0-

در حالی که گریه می کرد گفت فرزانه
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نمی تونم...من نمی تونم     -

فروزان به سرف تلفن رفت و شماره اورژانس را گرفت حال مادرش و خیم بود واي از دطت دادن مادرش دیگر      -

تحمل ناپذیر بود

می کرد و التماس کنان از ان ها کمک می خواست گذشت تا این که امبوالنس امد فروزان گریه مدتی

ها شهره را به سرعت به بیمارستان منتقل کردند فروزان و فرزانه نیز باچشم هاي گریان همراه ان ها به بیمارستان  ان

رفتن در راهرو ایستاده بودند

دختراي من این قدر گریه نکنید چیزي نشده     -

مادر خانم مادرم چطوره     -

:با مهربانی گفت تارپرس

نگرون نباشید خطر بر طرف شده دکتر دارند تشریف می یارند     -

با دیدن دکتر به طرفش دوید فروزان

اقاي دکتر تو رو به خدا بگین حال مادرم چطوره خوب می شه؟     -

.....نگرون نباشید خطر بر طرف شده حال مادرتون خوب می شه فقط یه سکته     -

ته کرده؟سک     -

جلو امد و خودش را به فروزان چسباند فرزانه

ابجی بگو مامان کجاست؟     -

او را نوازش کرد فروزان

نترس عزیم حال مامان خوبه نترس     -

پدرتون کجاست چرا تنها هستید     -

به او نگاه کرد و ناگهان در حالی که گریه می کرد گفت فروزان

ن ما رو تنها گذاشت بابام بابام و فرزانه را دراغوش فشرد دو خواهر شانه به شانه هم می اون مرده یک ماهه مرده او-

گریستند پرستارهایی که ان جا بودندتحت تاثیر قرار گرفته بودند و اشک می ریختند دکتر با ناراحتی به ان هانگاه 
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نان سوزناك گریه می کردند که دل از ان جا دور شد اندو چ شودمی کرد در حالی که نزدیک بود اشک هایش روان 

همگان را به درد می اوردند دو پرستاران ها را از روي زمین بلند کردند و به اتاقی بردند و سعی کردند ارامشانکنند

اسفندیار هم از موضوع مطلع شد و به بیمارستان رفت از دیدن حال زار دودختر ناراحت شد مخارج بیمارستان را -

از چند روز شهره را بهمنزل اوردندحساب کرد و بعد 

مهناز به خانه ان ها امد تا از شهره مراقبت کند فروزان فقط می گریست خود و خوراکش اشک و زاري بود     -

کنار شهره نشسته بود شهره قطرات اشک را از گونه اش زدود و گفت مهناز

مهناز جون حس می کنم عمرم داره به سر می رسه     -

اي چه حرف ها می زنی عزیزم امیدوار باش تو باید به فکر دخترات باشیو     -

مهناز جون نگرون فروزانم داره از دست می ره دیگه نمی بینمش مدام تواتاقش خودش رو زندانی کرده دخترم -

با اون ما باید می ذاشتیم .... خیلی غصه می خوره می دونم خطا کرده میدونم اما اما دلم براش می سوزه اون 

کرده رستم میگفت پسر خوبی یه می گفت  حبتپسرازدواج بکنه رستم یک بار اومد و گفت پسره تنهایی با اون ص

اگه پدر و مادرش اون طور نبودند اجازه می دادم بافروزان ازدواج بکنه اما اما دیدي که چه خاکی به سرمون شد 

چنین بالیی سرمون بیاید نمیدونستیم و گریست تقصیر خودمونهنباید سخت می گرفتیم نمی دونستیم قراره

دیگه گذشته تو نباید حرص و غصه بخوري شهره جان     -

فروزان دیگه دختر شادابم نیست مهناز جون می دونم دل خوشی از اون نداریاما تورو به خدا قسم می دم بعد از -

ودت بدونمرگم تنهاش نذار مراقبش باشید ما کسی رونداریم اونو مثل دختر خ

نگرون نباش من به تو قول می دم به شرطی که این قدر عصه نخوري ان شا اهللا صد و بیست سال زنده باشی     -

زنده باشم که بدبختی هام رو تماشا کنم     -

**

چرا بابا ما رو تنها گذاشت ؟چرا بابا مرد ابجی

ت فروزان نیز اشک می ریختبود و فرزانه در کنار فروزان ارام دراز کشیده و می گریس شب

می دونی عزیزم همه ادم ها باید یه روزي بمیرند دیر یا زود داره اما     -
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چرا حاال بابا مرد دلم براش تنگ شده فري تو هم دلت براي بابا تنگ شده     -

فرزانه را به اغوش خود چسباند و گریست فروزان

گ شده خیلی زیاد می دونی من باعث شدم هیچ وقت خودم رو نمی اره عزیزم من هم دلم براي بابا خیلی تن     -

بخشم هیچ وقت

چرا مگه تو بابا رو کشتی؟     -

اهی کشید و فرزانه گفت فروزان

فروزان تو چه کار کرده بودي که بابا این قدر ناراحت بود     -

نمی دونم نمی دونم     -

ی کنممن ناراحتم اگه مامان هم بمیره من دق م     -

این چه حرفیه خواهر خوبم مامان زنده اس نمی میره اون تنها پناه ماست     -

پس چرا حالش بد شد؟ چرا؟     -

از غصه ما باید دعا کنیم حال مامان خوب خوب بشه بی اون من و باز به گریه افتاد     -

پایان رسید و فروزان دیگر به مدرسه نمی ها به سرعت می گذشتند فصل ها نیز گذران امده و می رفتند پاییز به ماه

رفت یعنی نمی توانست برود زمستاناز راه رسید با تمام سوز و سرمایش حاال بعد از مدت ها کمی ارام شده بوددلش 

چرا تنهایش گذاشته تمی خواست با سهراب صحبت کند می خواست ببیند او کجاس

جواب نمی داد تصمیم گرفتبا طاووس صحبت کند تلفن کرد و  قدر به خانه ان ها زنگ می زد خبري نبود و کسی هر

سایی گوشی را برداشت پس از شناخت فروزانطاووس را صدا زد

که دیگر به فکر خودش بود و حس می کرد پیروز میدان است با لبخندیشیطانی گوشی را گرفت او خوب می  طاووس

رفتن با طاووس صحبت کرده بود و از او خواسته بود که  دانست که سهراب از ایران خارج شده است اماسهراب قبل از

نمی گذاردخیلی حرف ها زده بود و طاووس تنها در  نهابهفروزان بگوید مجبور شده برود و بر می گردد و فروزان را ت

!!!!دل خندیده بود خندیده بود

فروزان خره به ان چه می خواست رسیده بود غرور خرد شده سهراب و ننگ بی ابرویی باال
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الو     -

سالم طاووس فروزانم     -

ا الم دوست قدیمی چه عجب یاد من افتادي     -

طاووس بیچاره شدم     -

چطور     -

خنده تمسخر امیزي کرد و

.....من-

او موذیانه و نیشدار گفت و

اهان خبر دارم-

بهت گفت؟ سهراب

اره

با اضطراب پرسید فروزان

اري؟ هر چی زنگ می زنم خونه شون کسی جواب نمی دهاز اون خبر د     -

سهراب رفته خارج     -

چی ؟ رفته خارج؟     -

همون بهتر که رفت. اره االن دوسه ماهی می شه چطور به تو نگفته که داره می ره      -

چی داري می گی طاووس ؟     -

هنوز هم انگار عق نداري اون ادم نبود     -

تی اون تکه تو بودي که اونو به من معرفغی کردي تو بودي کهزیر گوشم ورد می خوندي با سهراب اما تو می گف-

عروسی کنم حاال می زنی زیرش؟ حاال می گیاون ادم نیست ؟ فراموشش

کنم؟     -

عقل  آهاي یواش تر پرده گوشم پاره شد اصال به من چه ربطی داره من اونو به تو معرفی کردم درست اما تو     -
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داشتی می خواستی خام نشی

من و سهراب همدیگر رو دوست داشتیم عاشق هم بودیم-     -

با لحنی تمسخر امیز گفت طاوو

کدوم عشق دختر؟ تو که به عشق اعتقادي نداشتی چی شد که طرفدار پر و پاقرص عشق شدي؟     -

.....طاووس تو     -

می خواستی بگی درسته؟ خیلی خبپس بذار منم حرف هاي خودم رو  اره من یه ادم کثیف و موذي هستم همین رو-

بهت بزنم بذار به تو نشون بدم که کی هستمببین دختر خانم من همیشه سهراب را دوست داشتم اما اون به خاطر 

بگیرم تا این کهتو رو دیدم همون کسی  تقامغرور بی جاشهیچ وقت به دوستی من پاسخ نداد می خواستم از اون ان

بودي که سهراب همیشه می خواست من دوست تو نبودم ونیستم و نخواهم بود من هرگز دوست نداشتم با یه دختر 

خوب میدونستم چی کار کنم تا پوزه سهراب خان رو به خاك بمالم و همین کار رو همکردم و خیلی . امل دوست باشم

ابراي من مهم رسیدن به خواسته هاي خودم بود شما دو نفرخ یلی به هم عالقمند شدید ام کههم خوشحالم هر چند 

حاال اون رفته

کرد و ادامه داد مکثی

هر چند نه به خواسته خودش بلکه به اجبار پدر و مادرش چون واقعا دوستتداشت برات متاسفم تو خیلی ساده اي -

ی باشند در لباس ادمیزاد که گول ادم ها رو می خوري به نظر تو همخوب اند در صورتی که ممکنه بعضی ها گرگ های

از منبه تو نصیحت که با هر کسی دوست نشی

زشتی کرد خنده

حیون پست که خون ادم ها رو می مکه.. تو یک حیوانی      -

.اره اره من روانی ام یه حیوون در ثانی من و عشقم ابی می ریم خارج     -

:جیغ کشید فروزان

....کثافت ، تو یک احمقی احمق     -

گوشی را گذاشت و
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بود نزدیک بود دیوانه شود زندگیش تباه شده بود به خاطر هیچ و پوچزندگیش را باخته بود به خاطر یک  وحشتناك

مشت چرندیات واي خدایا خدایا

فروزان چی شده دخترم چرا این قدر گریه می کنی؟     -

مامان مامان می دونی من خیلی بدبختم می دونی     -

ر سر او کشیددست ب شهره

نه عزیزم چنین فکري نکن تو اشتباه کردي     -

اشتباهم باعث مرگ بابا شد باعث سیاه بختی خودم شد     -

شهره گریست و فروزان زمزمه کرد     -

- فکر می کردم دنیا برام زیبا شده فکر می کردم عاشقم واي مادر عاشقیگناه بود و من نمی دونستم عاشقی جرم -

.....بر نداشتم واي مادر وایمادربود و خ

خیال یک نگاه)

شست و ششم قسمت

از راه رسید اما بهار امسال پر بود از غم غصه و ناراحتی سفره هفت سینچیده نشد عمو خواست ان ها را به  بهار

د و منزلش ببرد اما شهره خواهش کرده بود کهبگذارد ان ها تنها باشند خوب می دانست فروزانش غصه می خور

گذشته بود شب بودفروزان دردي را در  دیک روز از عی. فرزانه اشرنج می کشد خودش هم دیگر توانی نداشت

وجودش حس می کرد درد هر لحظه بیشتر می شد گوشه لحاف رابه دندان گرفته بود تا فریاد نزند اما می دید نمی 

ن نابودش می کرد زجر می کشید دانههاي درشت تواند این درد بیشتر ازان بود که فکرش را می کرد داشت از درو

بود بدنش می لرزید نه دیگر نمی توانستتحمل کند ناگهان فریاد زد تهعرق روي پیشانی اش نشس

مامان-

بیدار بود سراسیمه برخاست و وارد اتاق شد خدا را شکر ان شب در را قفلنکرده بود شهره از دیدن چهره او  شهره

:در اغوش کشیدوحشت زده شد و او را 
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چی شده فروزانم     -

...مامان....مامان     -

می کشید جیغ

سراسیمه برخاست و به اورژانس تلفن کرد کسی را نداشت کمکش کند فرزانه خواب الود به خواهرش که درد  شهره

.به خود می پیچید نگریست

. به بیمارستان رفت حال او خیلی بد بودامد شهره فرزانه را به همسایه سپرد و خود همراه فروزان  آمبوالنس

.....خیلی

بیمارستان سریع او را به اتاق عمل بردند شهره با چشمان گریان بردن اورا مشاهده کرد در دل خدا خدا می کرد  در

فروزان زنده و سالم بماند

او رفتها گذشت باالخره در اتاق عمل باز شد و دکتر بیرون امد شهره با نگرانی به طرف  ساعت

دکتر چی شد دخترم؟     -

نگران نباشید هر دو سالم هستند     -

آه متشکرم     -

در ضمن شما حاال یه نوه خیلی ناز و خوشگلی دارید تبریک می گم     -

نوه؟ کدام نوه؟. قلب شهره تکه تکه شد     -

ه بودنزدیک هاي صبح بود چشم هایش به فروزان را پس از ساعتی به بخش منتقل کردند شهره باالي سر او ایستاد-

....صبحفروزان به ارامی چشم هایش را باز کرد مادرش را دید مادر 8خاطر گریه بسیار پف آلود بود ساعت 

:به او نگاه کرد شهره

دخترم.... و.عزیزم      -

کرده بود برود ان دوباره از چشمانش فرو چکید فروزان نیز گریه می کرد در طی ان ساعات شهره رغبت ن آشک

نوزراد را ببیند به چه امیدي؟

نوزاد مال ان ها نبود نمی خواست باور کند که ان بچه فرزند دخترش استپرستارها از رفتار ان ها تعجب می کردند  آن
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!سراغ شوهر فروزانرا گرفتند او نیز به ناچار گفت رفته ماموریت. از رفتار ان ها 

ار مادرش اوردندنوزاد را به اتاق و کن     -

بیا ببین چه خوشگله اي رو به دنیا اوردي؟     -

از دیدن پرستاري که نوزاد را در اغوش داشت وحشت کرد خود را کنارکشید پرستار خندید و خواست نوزاد  فروزان

:را در اغوش او جاي دهد که فروزان جیغکشید

نه اون رو ببرید ببرش کنار می ترسم ببرش کنار     -

با تعجب به او خیره شد تارپرس

این بچه توئه دوست نداري ببینیش؟     -

نمی خوام ببرش ازش متنفرم متنفر! نه نه      -

تعجب کرد نمی دانست چه کار باید بکند با ناراحتی نوزاد را به اتاق مخصوص کودکان برگرداند پرستار

به شدت گریه می کرد فروزان

......مادر مادر من می ترسم     -

:هم که به شدت می گریست او را در اغوش کشید شهره

.نترس عزیزم نترس باید به خدا توکل کنیم به خدا توکل کنیم     -

از گذشت یک روز فروزان را به خانه بازگرداندند نوزاد را نیز که دختریبسیار زیبا و دوست داشتنی بود همراه  بعد

با خون دل او را به اغوش می گرفت و از او مراقبت می کرد فروزان از  خود اوردند در تمام این مدت شهره بودکه

دیدناو می ترسید اما فرزانه با وجود ان بچه کمی شاد شده بود می نشست و به چرهاو زل می زد فروزان خودش را در 

نوزاد  اتاقش حبس کرده بود و می گریست شهره می دیدکه او ذره ذره اب می شود تصمیم گرفت خودش از این

مراقبت کند

:مدام گریه می کرد صد بار می گفت فروزان

خدایا غلط کردم غلط کردم     -

؟ عمو و دیگران از به دنیا امدن بچه مطلعشدند اما هیچ یک به خانه ان ها نیامدند اخر !!چه فایده؟...... چه فایده اما
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چرا باید می رفتند؟ چرا؟؟؟؟

ش می شد گریه فروزان شدت می گرفت حس میکرد در حال دیوانه شدن است گریه نوزاد وقتی در خانه پخ صداي

شهره سعی می کرد بچه را با شیر خشک سیر کند امااو نمی خورد

ارامی می کرد ناله می کرد اغوش مادرش را می خواست شهره دیگر نمی توانست تحمل کند دلش کباب می شد نا

تورو خدا بیا به این بچه شیر بده     -

- !!!کی ؟ من؟    

آره بچه داره تلف می شه تورو می خواد االن یه هفته است که این بچه بیقرذاري می کنه به زور بهش شیر خشک -

.می دم نمی خوره تورو به خدا بیا ارامشکن

:با ناراحتی گفت فروزان

د ازش متنفرم نمی خوامشازش بدم می یاد بدم می یاد اون بود که باعث مرگ بابام شد باعث بدبختیم ش     -

چی می گی دختر دیوونه شدي تقصیر این طفل معصوم چیه ؟     -

اره من دیوونه ام اگه دیوونه نبودم لگذ به بخت خودم نمی زدم از این بچه هم متنفرم اون موجب بدبختی منه     -

کنفروزان اتش به حونم نزن بیش از حد سوختم تو دیگه نکن بیشتر از این ن     -

فرزانه .اشک ریزان از اتاق بیرون رفت فروزان نیز غمگین به نقطه مقابلش چشم دوخت مادرش راست می گفت شهره

وارد اتاق شد و به او نگاه کرد

بهش شیر بده –ابجی      -

می ترسم می ترسم     -

خیلی نازه خیلی زیاد     -

نه اون ناز نیست اون خیلی بده     -

خوبه می رم که بیامرش این جا نه نه خیلی     -

رفت و نوزاد را در اغوش گرفت و به کنار فروزان امد نوزاد را نزدیکخواهرش برد اما او خود را کنار کشید و با  فرزانه

وحشت به نوزاد خیره شد
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ببین چه نازه     -

جایش نشست به او خیر هشد واي  با دیدن چره فروزان ارام گرفته بود به او خیره شده بود فروزان ارامارام سر کودك

به راستی شبیه سهراب بود رنگ چشمانابی او که گویی همان چشمان سهراب بود

بگیرش بیا

اغوش گشود نوزاد را در اغوشش گرفت کوچک بود شیرین بود فروزان هنوز می ترسید فرزانه لبخندي زد و  فروزان

گفت

انگار فهمیده تو مادرش هستی     -

نگاه کرد و چیزي نگفت به او فروزان

من می رم بیرون خیلی گرسته است     -

رف تو در را هم بست فروزان به او نگاه کرد کودك انگشتش را در دهانگذاشته بود و می مکید چشمانش به روي  و

صورت فروزان ثابت بود اشک ها دانه بهدانه از گونه هایش می چکید

:در حال شیر دادن به اون بود که گفت-

....فکر نکنی من مادرت هستم ها نه من فقط به تو غذا می دم من مادر تو نیستم مادر هیچ کس نیستم نه نه نیستم-

می کرد اشک می ریخت برایش باور چنین موضوعی سخت و دشوار بود گریه

و بس تمام کارهاي ماه از به دنیا آمدن نوزاد می گذشت در طی این یک ماه فروزان تنها به او شیر می داد همین  یک

دیگر را شهره انجام می داد با خون دل اشک ریزان کهنه هاي بچه را می شست لباس هایی را که خریده بود به تن او 

اب شد یک تکه پوست و استخوان بود از چشمانش ان قدر  ومی کرد و مرتبش می نمود در طی این یک ماه واقعا ا

نوزاد کوچک که . می کرد می خواهد کور شود در یکی از همین روزها بود اشک ریخته بود که دیگر تار شده بود حس 

 هحتی نامی نداشت روي پاهاي شهره به خواب رفته بود شهره نیز مات به بچه نگاه می کرد به یاد رستم افتاده بود ب

نمی تواند  یاد روزهاي خوش زندگیشان اکنون مدتها بود که دیگر روي خوشی را ندیده بودند حس می کرد دیگر

نزدگی کند حس می کرد لحظه مرگش فرا رسیده نگران دخترانش بود صدا در گلویش خفه شده بود چشمانش به 

نوزاد بود که بی حرکت ماند فرزانه از اتاقی دیگر امد نوزاد را بوسی د ولبخند زد به مادرش نگاه کرد و خندید
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امانخیلی نازه چه خوبه که این بچه تو خونه ماست م مامان

صدا زد بلند

مامان-

شهره حرکتی نکرد دقیقا مثل زمانی بود که رستم مرد و اسفندیار هر چه صدا زد او کرکتی نکرد فرزانه وحشت  اما

زده فروزان را صدا زد او نیز به طرف او امد شهره را تکان داد

مامان.... مامان-

او حرکتی نمی کرد فروزان فریاد زد نه

مامان-

روي قلب او گذاشت نه نمی زد نمی زد قلبش نمی زدرا  گوشش

فریاد کشید ناگهان

....مادرم مادرم چه زود چه ناگهانی چه غم انگیز-

دو دختر چون شیشه اي شکسته فرو ریخت قلب

مادر یعنی حاال مادرم ما رو تنها گذاشت؟-

ت گریه می کرد همسایه ها با وحشت در فریادهاي دو دختر در فضاي خانه طنین انداخته بود نوزاد با وحش صداي

خانه را می زدند فرزانه اشک ریزان در را باز کرد

مادرم مرد...مادرم مرد... مادرم-

ها به داخل امدند فروزان زار می زد فریاد می زد همسایه

که خواستی تو هم عزیزترینم تو دیگه چرا تو دیگه چرا تنهامون گذاشتی درد بی پدري کم بود ... مادرم.... مادر-

بري؟ یتیم شدنمان کافی نبود؟

میتا خانم در حالیک ه گریه می کرد نوزاد را از روي پاهاي مرده برداشت تا او را ارام کند فرزانه جیغ می کشید و -

ه اوضاع بدي شده بود باالخر. فروزان ناله می کرد بدبختی بزرگکی بود پدر مرد و به دنبالش مادر نیز ا ز دست رفت 

یک نفر از همسایگان به اورژانس تلفن کرد اما فایده نداشت شهره مرده بود ادم مرده که بیمارستان بردن نمی 
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خواست امبوالنس امد دو نفر به خانه امدند و بعد از معاینه دقیق گفتند مرده است و جسد را به پزشکی قانونی انتقال 

عمو گوشی را برداشت او نالیددادند فرزانه باالجبار زنگ زد خانه عمو وقتی زن 

مادرم مرد... زن عمو مادرم -

ها نیز وحشت زده با رعت خود را به خانه ان ها رساندند عمو با دیدن جمعیت همسایه ها با دیدن حال زار دو  آن

دختر فهمید که واقعیت دارد فهمید مصیبت دیگري به سراغشان امده است

**

یلی راحت اما با اندوه و درد مرد او مادري دلسوز و مهربان بود شوهرش را که از هم دار فانی را وداع گفت خ شهره

دست داد رنج هاي بسیار کشید ا ز این که زیر بار منت عمو باشد ناراحت بود عمو هم اجازه نداده بود که او به سر کار 

ان بچه وجود دخترش که رنج می  روز طاقت اورده بود اما وجود انبرود و گفت که خودش خرج ان ها را می دهد تا 

کشید ازارش می داد نتوانست دیگر نتوانست طاقت بیاورد و بسازد مرد مادر هم رفت

قانونی مرگ او را طبیعی اعالم کرد هر چند که گفتند او فشارهاي عصبی زیادي را تحمل شده است فرزانه  پزشکی

د فروزان مدام از حال می رفت نوزاد نیز پیش مینا خانم که از گریه بسیار بی حال شده بود در بیمارستان بستري ش

که این بچه به خاطر فروزان به وجود امده است اما  نستندبود بنده خدا خواسته بود کمکی کند همه ان ها خوب می دا

هیچ کس عشق او را باور نداشت هیچ کس

و فروزان در باالي سرش می گریست را دفن کردند در حالی که فرزانه در بیمارستان تحت مراقبت بود  شهره

چشمانش از سوزش اشک می سوخت بغض راه گلویش را بسته بود صدایی از او در نمی امد فقط ارام می گریست 

مادرش را در مقابل چشمانش زیر خروارها خاك مدفون کردند و او حرکتی نمی کرد در اخر همه رفتند اما او نشسته 

ایستاده بود مهناز و فریدون و فرهاد و فرناز هم بودندبود و به خاك نگاه می کرد عمو 

دوست نداشت دیگر او را به اغوش بکشد دوست نداشت دست نوازش بر سرش بکشد باعث بانی مرگ برادر و  عمو

همسر برادرش را فقط فروزان می دانست او برادرش را خیلی دوست می داشت اما فروزان باعث نابودي او شده بود

ه شهره قول داده بود فروزان را تنها نگذارد با چشم هاي گریان جلو امد و خواست او را بلند کند که که ب مهناز

اسفندیار با ناراحتی گفت
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مهناز بلند شو بریم زود باش-

با تعجب به اسفندیار نگاه کرد مهناز

پس فروزان چی؟-

اون خودش پا داره تو نمی خواد بلندش کنی-

می لرزید بلند شد و چشم هاي اشک الودش را به او دوخت به عمودر حالی که  فروزان

خواست حرفی بزند اما چیزي نگفت و ارام از کنار ان ها گذشت می

اما اسفندیار اون االن داغداره-

به جهنم دیگه نمی خوام ببینمش-

در حالی که می گریست به پدرش خیره شده بود فریدون

چیه تو هم براي اون نگرونی؟-

چیزي نگفت و از ان جا گریست فریدون

گفت فرهاد

شماها چرا این طوري می کنید بابا گناه داره فروزان تنهاست-

با خشم گفت اسفندیار

راه بیفتید خیلی کار داریم شما نمی خواد نگرون اون باشید-

به همراه دیگران به بیمارستان رفت تا فرزانه را بیاورند اسفندیار

ان و لرزان به خانه بازگشت خبري از بچه نداشت و نمی خواست هم داشته باشد عمو فرزانه را به منزل هم گری فروزان

خودشان برد به هیچ کس هم اجازه نداد که به منزل برادرش براي دیدن فروزان برود فرزانه غمگین و اشک ریزان 

گفت

عمو مامانم کو می خوام ببینمش-

او را در اغوش کشید مهناز

ریه نکن عزیزم تو باید قوي باشیگ =-
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خواهرش اندیشید حاال تنها بازمانده خانواده اش فروزان بود او را می خواست ا؛وش خواهرش را بیشتر دوست می  به

داشت

فروزان کجاست ؟ می خوام ببنمش-

او خونه تونه-

منم می خوام برم خونه خودمون من خواهرم رو می خوام-

فندیار دوخت اکنون حال فرزانه خوب نبود و او نمی خواست ناراحتش کندنگاهش را به اس مهناز

نترس عموجون تو فعال این جا می مونی-

نه نه من می خوام برم خونه خودمون-

تب دارش را به سختی تکان داد و از روي تخت بلند شد مهناز او را گرفت بدنش

چه کار می کنی بخواب حال تو خوب نیست-

برم خونه مون پیش خواهرممی خوام -

هق گریه اش شدت گرفت هق

که دید او زیادي اصرار می کند تصمیمی گرفت او را ب خانه پدریش ببرد اما براي اخرین بار اسفندیار

خیلی خب پاشو بریم مهناز تو هم بیا-

بود همراه ان ها حاضر شد با تعجب اما با خوشحالی و با سرعت فرزانه را حاضر کرد فرهاد هم که مشکوك شده  مهناز

بعد از این که اعالم امادگی کردند سوار اتومبیل شدند و به طرف خانه برادر حرکت کردند وقتی رسیدند فرزانه گویی 

به معبد ارزوها رسیده بود به کمک مهناز پیاده شد و چهار نفري وارد اپارتمان شدند

ی کشید و گریه می کرد حال بدي داشت خیلی بد صداي زنگ تک و تنها نشسته بود لباس هاي مادر را بو م فروزان

خانه او را به خود اورد بلند شد و در را باز کرد با تعجب عمو و زن عمو فرزانه و فرهاد را دید چند روزي بود که فرزانه 

او را در  را ندیده بود فرزانه با دیدن خواهر با خوشحالی خودش را در اغوش او افکند و گریست فروزان هم محکم

اغوش فشرد و ناله کرد

عزیزم خواهر خوبم دلم برات تنگ شده بود-
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منم دلم براي تو تنگ شده بود فروزان جونم خواهر جونم-

گریه می کرد دیگران نیز امدند مهناز اشک می ریخت فرهاد سر به زیرا نداخته بود و با ناراحتی گریه می کرد ولی -

و عصبی نیز به نظر می رسید پس از لحظاتی سینه صاف کرد اسفندیار در حالیک ه ناراحت

- حتما می دونی که من دیگه قیم شما به حسا می یام من تصمیم گرفته ام فرزانه رو ببرم پیش خودمون تو هم -

مجبوري فراموشش کنی چون هرگز اونو نخواهی دید لطفی هم که می تونم در حق تو کنم اینه که این خونه رو به 

بزنم نامت

با تعجب به او نگاه کرد مهناز

اسفندیار-

ساکت من دارم صحبت می کنم شماها ساکت باشید-

هم وحشت زده به او نگاه می کرد دهان فرهاد از بی رحمی پدرش باز مانده بود فروزان

تنفرم هرگز تو رو تا به حال ساکت بودم و بهت حرفی نمی زدم اما امروز این رو می خوام بگم که حس می کنم ازت م-

نمی بخشم توباعث و بانی مرگ برادرم هستی هم مرگ اون و هم مرگ اون زن بیچاره که به اتش تو سوخت بهتره 

براي اخرین بار خواهرت را ببینی و ازش خداحافظی کنی

نالید فروزان

عموجون-

من دیگهخ عموي تو نیستم-

او چسباند و وحشت زده به اسفندیار خیره شد مهناز با عصبانیت هان فروزان باز مانده بود فرزانه خودش را به  د

گفت

تو خیلی بی رحمی این کارها چیه که می کنی-

چیه می خوام دختر برادرم رو خودم بزرگ کنم پدرش می شم-

پس این دختر چی می شه-

ست داشت به این روز بیفته ندارم یه ادم فاسد دور و بر فامیل میون خونواده من بپلکه اون خودش حتما دو خوش
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پس تو لطفا براش دلسوزي نکن

لب باز کرد فروزان

فرزانه خواهر منه شما نمی تونید ما رو از هم جدا کنید     -

از حاال دیگه نیست فرزانه وسایلت رو جمع کن تو دیگه با ما زندگی می کنی جاي تو این . خواهر تو بود یه زمانی      -

!جا نیست

خواهرمه دوستش دارم تنها کسی یه که برام مونده اون     -

لعنت بر شیطون ... اونم از دست می دي تا برات درس عبرتی بشه من نمی تونم اجازه بدم که اون پیش تو دختره      -

فرزانه بلند شو

من می خوام پیش خواهرم بمونم می خوام تو خونه خودمون باشم من با شما نمی یام     -

د شو دختر و گرنه به زور می برمتبلن     -

اسفندیار تو چت شده ؟ چرا این طوري می کنی؟     -

کاري به این کارها نداشته باش! تو بلند شو وسایل اونو جمع کن مهناز      -

شما نمی تونید خواهرم رو از من جدا کنید چرا می خواید اذیتم کنید؟ اینطوري جاي خالی پدرم رو پر می کنید؟ -

ین طوري روح برادرتون رو می خوایداروم کنید؟ا

تو خفه شو با من حرف نزن تو بودي که اونو دق مرگ کردي تو دختره فاسد وخرابکار اون ثمره گناهت کجاست؟ برو -

اون براي تو هم پدر و مادر و هم خواهرو فامیل می شه به ما هم احتیاجی نداري

حرف می زد و توجهی به حال زارفروزان نمی کرد فرزانه خود را به  شده بود با بی رحمی هر چه تمام تر وحشی

:خواهرش چسبانده بود و می گریست

...نذار منو ببره فري نذار من تو رو می خوام     -

بلند شد قصد جدا کردن فرزانه را از او داشت اما فرزانه به فروزان چسبیده بود و او نیز فرزانه را محکم در  اسفندیار

گرفته بوداغوش 

رهاش کن تو لیاقت خواهر داشتن رو نداري     -
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!فکر کردید چون عموي ما هستید می تونید هر کاري دلتون خواست بکنید؟     -

به شدت سیلی محکمی به صورت فروزان زد صداي ضربه او باعث شد همهسکوت کنند حتی فرزانه که با  اسفندیار

دهانفروزان به گز گز افتاد سر شد دست گذاشت روي صورتش داغ شده بود وحشت به اسفندیار نگاه می کرد گونه و

:گرمی از گوشه گوشه لبانش جاري بود چشمانش را به او دوخت پوزخندي زد و گفت خون

پدرم همیشه فکر میک رد شما می تونید جاي خالیش رو پرکنید ما هم همین فکر رو می کردیم اما .... خوبه... خوبه -

همم شما بی رحم ترین موجودیهستید که خدا افریدهحاال می ف

سیلی دیگري به صورتش زد فرزانه جیغ کشید و مهناز فریاد زد اسفندیار

بس کن تو حق نداري اونو کتک بزنی حق نداري     -

در حالی که می گریست جلو رفت فرهاد

چرا این کار و می کنید به چه حقی... بابا چرا      -

:عصبانیت فرزانه را بلند کرد و گفتبا  اسفندیار

بریم     -

در حالی که جیغ می زد تالش می کرد با دست و پا زدن خود را از اغوشعمو رها کند فروزان اشک ریزان تالش  فرزانه

می کرد او را بگیرد اسفندیار فریاد زد

برید بیرون مهناز فرهاد... اگه جلو بیاي به خدا کبابت می کنم برو عقب برو عقب      -

دو با ترس از خانه خارج شدند و اسفندیار نیز خارج شد و در را بستفروزان پشت در ایستاد و نالید صداي  ان

:اسفندیار را در راه پله ها می شنید

!!!فکر کرده می ذارم این دختر رو مثل خودش خراب بکند دختر بی شعور بی حیا     -

.الن به شدت می گریستتنهاي تنها ماند گریان و نا فروزان

***

رو بود که عمو فرزانه را برده بود مینا خانم تصمیم گرفت نوزاد را بهدست فروزان بسپارد به خاطر همین امد و  دو

زنگ خانه ان ها را فشار داد فروزانبا چشمانی گریان رفت و در را گشود مینا خانم از دیدن حال زار او دلش کبابشد 
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گفت

ن این کوچولو رو اوردم خیلی بی تابی می کنه بگیرشم...عزیزم      -

:کودك را در اغوش گرفت و خواست در را ببندد که مینا خانم گفت فروزان

عزیزم هر کاري داشتی به من بگو هر کاري بتونم برات انجام می دم     -

ممنون     -

روي زمیننهاد و صداي گریه او به هوا رفت  در حالی که دوباره اشک هایش سرازیر شده بود در را بست نوزاد را و

فروزان به او خیره شد کودك بی قرار گریهمی کرد و او فقط نگاهش می کرد

!گریه کن گریه کن تو هم داغدار باش داغدار-

ر نمی خواست او را د.. و.نشست و گریه کرد صداي ناله هاي او با گریه کودك در امیخته بود نالههایی زجر اور  فروزان

اغوش کشد کودك ان قدر گریه کرد تابه خواب فرو رفت حاال خانه در سکوت فرو رفته بود فروزان رفت گوشه 

اتاقنشست و به دیوار تکیه داد سر به زانوانش نهاد و چشم بر هم نهاد خواب مادررا دید همراه پدر بود با هم می 

باغ شد با ورود او باغ به جهنمی وحشتناك مبدل شد خندیدند در یک باغ سر سبز بودند ناگهانسایه اي سیاه وارد 

حاالدیگر پدر و مادر نمی خندیدند گریه می کردند وحشت زده به اطراف نگاه میکردند می دویدند و ان سایه به 

می دوید الشاندنب

دوید فکر شب بود خانه سوت و کور و تاریک بود باز دلشگرفت ناگهان به طرف کودك  8از خواب پرید ساعت  ناگهان

از روي زمینبلندش کرد و نگاهش کرد ناگهان کودك چشم باز کرد و شروع به گریه کردن . کرد نکند او هم مرده باشد

بلند شد و همراهنوزاد به اتاق ش رفت روي تختش  ظاتیفروزان همان طور خیره به او نگاه می کرد بعد از لح.کرد

. گریه می کرد خیره شده بود حس می کرد گرسنه اش است  نشست چراغ را روشن کرده بود به چهره نوزادیکه

ناخوداگاه پیراهنشرا باال زد و به او شیر داد نوزاد حریصانه سینه او را به دهان گرفت و مکیدحاال دیگر ساکت شده 

یه کرد حس کرد او خیست است قنداقش را کنار زد وناگهان نوزاد را روي تخت رها کرد او نیز شروع به گر وزانبود فر

کهنههایش کثیف بود و بو می داد او هرگز به کهنه هاي او دست نزده بود طاقتشیندن گریه هایش را نیز . واي نه 

هاي او را باز کرد و کناري انداخت بعد شروع کرد به  کهنهنداشت بلندش کرد و او را به حمام برد با انزجار وناراحتی 
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:شستننوزاد می گریست

!کنم؟ خدایا چه کار     -

**

وقتی بود که عمو به فکر عوض کردن خانه اش افتاده بود می خواست از انمحل برود خیلی زود و سریع دست به  چند

فرزانهواقعا فکر می کرد هرگز خواهرش را نخواهد دید.کار شد و در محل دیگري خانه خرید

ها دستبزند اما می دید دیگر کهنه تمیزي  ها روي هم انباشته شده بودند فروزان حالش به هم می خورد به ان کهنه

نوزاد خوابیده بود و او در حمام ایستاده بود و به کهنه ها نگاه می کرد اشکها از .باقی نمانده است باید کاري می کرد 

نشست و در حالی که دردل خون گریه می کرد کهنه ها را یک به  وچشم هایش سرازیر شدند لگنی را پر از اب کرد 

....زار می زد و می شست هیچ وقتدستانش را به چنین چیزهایی نزده بود اما حاال محبور بود یک شست

از همه گریه هاي شبانه نوزاد بود فروزان پس از مدتی ناراحتی به خوابمی رفت و ناگهان با صداي ناله ها و گریه  بدتر

بود فروزان دیگر تحمل نداشت خوراکی  یاگرسنه بود یا کهنه اش را خیس کرده. هاي نوزان از خواب می پرید 

خانه خارج شود ازپولهایی هم که در خانه پس انداز  ازهایخانه تمام شده بود دیگر چیزي نبود خودش می ترسید 

شده بود خیلی کم باقی مانده بود نمی دانستچه کار کند از عمو و فرزانه هم خبري نداشت عمو به هیچ کس اجازه 

وزان برود فرزانه نیز مدتی حال خرابی داشت اما بعد که حس کردمجبور است از دیدن نمی داد کهبه دیدن فر

باشد در خلوت گریه می کرد رومخواهرش مح

خانم گاهی در خانه فروزان را می زد می پرسید کاري دارد یا نه می دیدهمه او را فراموش کرده اند و او تنهاي  منا

تنها با نوزادي بالتکلیف مانده است

ته مانده پول ها را به او سپرد تا برایش مواد غذایی بخرد او نیزخودش مقدري پول روي پول فروزان نهاد و  وزانفر

.مواد غذایی براي او خریداري کردفروزان از او بسیار تشکر کرد و گریه کرد

پاییدند می ترسیدند او به در خارج از کشور مثل زندانی ها بود که راه فرار نداشت پدر و مادرشاو را مدام می  سهراب

ایران باز گردد پاسپورتش در دستوالدینش بود و نمی توانست کاري کند به شدت نگران فروزان بود یک سال و 

شده بود که حد نداشتوالدینش تصمیم گرفتند براي  هاندیبود که از او بی خبر بود در طی این مدت چنان شکست
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همین توسطوکیلشان در ایران تمام اموالشان را فوختند و تمامی پول ان ها به خاطر . همیشه در خارج ماندگار شود 

سهراب می پنداشت دیگر هرگز نمی تواند فروزان را ببیند مدام میخواست از تلفن استفاده کند و . به خارجحواله شد

.فروزان تماس برقرار کند اما مردي که شب وروز او را می پایید مانع از این کار می شد اب

از این روزها در یک مهمانی همراه خانواده اش به اجبار شکرت کرده بودتوانست یکی از دوستانش را بیابد نام او  یکی

شهروز فاضل بود او به گونه اي خودرا مدیون سهراب می دانست زیرا در زمان دانشگاه رفتن براي او مشکلی جدي 

برود زمانی هم که پدراو بر اثر سانحه فوت شد  شگاهپیشامد که سهراب هب دادش رسید و کمکش کرد تا به دان

سهراب بسیار به او لطف کرد با دیدن سهراب در ان شبخوشحال شد سهراب نیز که گویی فرشته نجاتی یافته باشد 

یک دیگر را در اغوشکشیدند

سهراب کجایی پسر     -

تو کجایی شهروز مدتهاست که ندیدمت این جا چه کار می کنی؟     -

یک کار تحقیقی داشتم به خاطر همین مجبور شدم بیام به زودي هم بر می گردم ایران تو این جا چه کار می      -

کنی؟

دست رو دلم نذار که خونه دارم دیوونه می شم     -

چی شده سهراب ؟     -

راي او تعریف کرد در پایان که خود را درمانده تر از ان می دانست که کاري بکند ماجراي عشقش بافروزان را ب سهراب

گریست و گفت که دلش براي او تنگ شدهاست و نمی تواند به کنارش بازگردد شهروز که ناراحت شده بود گفت

هر کاري از دستم بر بیاد برات انجام می دم     -

شهروز تنها خبري که دارم اینه که پدرش مرده چند وقت پیش ابی گفت می شناسیش که؟     -

آره می شناسم     -

می خوام وقتی برگشتی ایران از حال وروز اون خبردار بشی ببین در چه وضعییه بعد به من خبر بده خودم رو -

مسئول می دونم یک حساب بانگی هم جدا درتهران باز کن هر ماع من مبلغی رو در اون می ریزم تو هم از حساب 

هاست مادرش هم که نمی تونه سر کاربره یعنی من نمی تونم برداشت کنو با پست براي فروزان بفرست می دونم تن
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قبول کنم تو رو خدا خبر بده که چی شد و به چه نتایجیرسیدي

حتما سهراب جون غصه نخور خودم نوکرتم به خدا جونم رو بخواي حاضرم تقدیم کنم     -

قربونت برم تو فقط مراقب فروزان باش نگرونم     -

...می گردم ایران نگران نباش کارها درست می شه من ان قدر به تو مدیون هستم که سه روز دیگه بر     -

حرفش رو هم نزن من کاري برات انجام ندادم که تو مدیونم باشی     -

خیلی با معرفتی غصه نخور     -

منتظرت هستم شهروز منتظرم     -

گرفت از فرداي ان روز به قولی که به سهراب داده بود به ایرا ن بازگشت پس از این که به منزلش رفت تصمیم  شهروز

عمل کند

بعد به آدرسی که در دست داشت مراجعه کرد دورا دور خانه را زیر نظرگرفته و بعد شروع به پرس و جو کرد در  روز

را طی یک هفته تمام از زندگی ان دختر سردر اورد به شدت متاثر شده بود در نامه اي طوالنی تمام چیزهایی 

و مادرش را ازدست داده است و تنهاي تنها بی  درکهفهمیده بود براي سهراب نوشت و فرستاد نوشت که ان دختر پ

یار و یاور نزدگی می کند نوشته بود که اوصاحتب فرزندي شده است که معلوم می شود فرزند خود سهراب است تمام 

بی یار و یاور... ریب غ... فامیل اورا ترك کرده اند و او کسی را ندارد تنها 

سهراب در ان سوي مغرب نامه ار می خواند به شدت گریه می کرد فهمیدهبود که فروزان بود که فروزان  وقتی

عزیزش در تنهایی و ناراحتی غوطه ور است و کسیرا ندارد که به فریادش برسد خوب می دانست که او گناه کار است 

فت اگر به فروزان اصرار نمی کردم ان اتفاق نمیافتاد این وضع ناراحت یعنی خودش رامقصر می داست با خود می گ

کنده پی نمی امد به سرعت به شماره حسابی که شهروزنوشته بود پول زیاد واریز کرد اما از شهروز خواست که نام و 

ین کار را می کند می خواست بی ن ام و نشان باشد خودش هم نمی دانستچرا ا. نشانی نه از اوو نه کسی دیگر ننویسد

خاطر عذاب وجدان شاید چون نمی خواست فروزانبا فهمیدن این موضوع که پول را او می فرستد بیشتر  بهشاید 

.....عذاب بکشد حس می کردفروزان از او بیزا است بیزار تنها یک نوشته کوتاه را فرستاد

********
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ی از مرگ مادر می گذشتتنها در خانه نشسته بود حاال دیگر سه چهار ماه فروزان

دانست کسی را ندارد که با او تماس بگیرد بنابراین تلفن را از پریزکشیده بود هنوز اسمی براي دختر زیبایش  می

انتخاب نکرده بود حاال دیگر با اوانس گرفته بود می دید تنها کسی را که دارد اوست اما با این حال هنوز او رادوست 

مرگ پدر و خرابشدن زندگیشان خورد و خوراك چندانی  نستل اصلی مرگ مادرش می دانداشت هنوز هم او را دلی

نداشت می گفت اگر زیاد بخوم غذاها ومواد غذایی تمام می شود و پولی ندارم دوباره خرید کنم هر چند که زیاد 

همگرسنه نمی شد ان قدر غصه می خورد که دیگر سیر شده بود نیازي به خوردن غذانداشت

زنگ خانه می امد بلند شد و به ارامی در را باز کرد مردي ناشناس را دید و ترسید صداي

 .سالم خانم ببخشید نامه سفارشی دارید     -

کی ؟ من؟     -

پرسید پستجی

شما خانم فروزان مشفق هستید؟     -

...بله اما     -

این نامه براي شماست لطفا این جا رو امضا کنید     -

با تعجب نامه را گرفت و محل مورد نظر را امضا کرد بعد که وارد خانهشد پشت پاکت را نگاه کرد نام فرستنده  فروزان

اي وجود نداشت با تعجب نامه را بازکرد و ناگهان مقدار زیادي اسکناس درشت از ان بیرون ریخت نزدیک بود 

با دیدن ان خطنزدیک بود قلبش بایستد خط رداشتپسبیفتد روي زمین نشست میان اسکناس ها کاغذ سفیدي را ب

سهراب بود نامه اي بسیار کوتاهی که امضا نداشتاین همان نوشته اي بود که سهراب فرستاده بود اما نمی دانست که 

فروزان خطشرا می شناسد

سالم

ند این وجه عزیز من را دوست خود بدان من اشنایی هستم که جایگاه تو در قلبمهمیشه محفوض خواهد ما فروزان

نقدي است که هر ماه به دست تو خواهد رسیدبدان کسی را که زمان دوستی می داشتی همیشه به یادت خواهد بود 

را در برابرشما مسئول می دانم خودو ت ورافراموش نمی کند بدان همیشه برایش عزیز باقی خواهی ماند 
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طرف اشنایی بی ن ام و نشان از

بیانگر چیزي دیگري بودند فروزان در حالی که گریه می کرد زمزمه کرداشنا بود اما نوشته ها  خط

می دونم اما چرا بی نام و نشان؟ چرا سهراب؟ چرا تنهام گذاشتی و رفتی چرا؟... تو نوشتی می دونم ... سهراب      -

نامه چیز  می کرد نمی دانست چه کسی پول را برایش فرستاده است دلش چیزي دیگر می گفت و محتویات گریه

دیگري

از ساعتی فروزان به خود نهیب زد که گریستن بی فایده است به خود گفتسهراب رفته و هرگز باز نخواهد گشت  پس

هرگز اما این پول ها را چه کسی برایشفرستاده ؟

او مجهول بود نمی خواست از ان پول ها خرج کند اما مجبور بود براي

پا کند این گونه ماندن که فایده نداشتبراي این کار از مینا خانم کمک گرفت گرفت براي خودش کاري دست و  تصمیم

او هم گفت بعدا خبرش را می دهد فروزانامیدوار بود که کاري پیدا کند تا بتواند خرج خود را در اورد پس از یک 

ه کند فروزان با خوشحالی از هفتهبه او خبر داد که یک تولیدي کارگر می پذیرد و او می تواند براي کار به انجا مراجع

او تشکر کرد از او خواهش کرد دخترکوچک را زمانی که نیست نگهدارد او نیز پذیرفت فروزان به ادرس تولیدي 

رفتیک کارگاه لباس بود باید براي کار بسته بندي می رفت

بعداز ظهر باز می  3عت صاحب ان جا صحبت کرد و باالخره پذیرفتند که ان جا کار کند باید صبح میرفت و سا با

گشت در طی ان ساعات هم مینا خانم قبول کردهبود از بچه مراقبت کند

بود که کارش را شروع کرده بود سخت بود اما باید تحمل می کرد مجبوربود براي امرار معاش پول در بیاورد  مدتی

کند براي اولین بار که حقوق دلش نمی خواست زیاد از ان پول ها کهشخص ناشناس برایش می فرستاد استفاده 

بود فکرش را همنمی کرد که روزي خودش  غصهگرفت اشکاز چشمانش سرازیر شد خوشحال شده بود اما از درون پر 

.کار کند و از دست رنج خودش امرار معاش کند

ف می رفت اما لو حاال دیگر چهار دستو پا این طرف و ان طر.تعطیل بود و تنها در خانه نشسته بود دختر کوچو روز

فروزان به او نگاه میکرد ناراحت می شد گریه می کرد. زود ولو می شد

آخه چرا باید زندگیم این طوري می شد چرا باید به خاطر یه اشتباه این طور تقاص پس بدم چرا؟     -
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گی ناراحت است زیرا می فکري به حال او می کرد دیگر نمی توانست او را کنار مینا خانم بگذاردمعلوم بود به تاز باید

دید که با بی میلی دخترك را قبولمی کند نمی دانست چه کار بکند

در خانه شنیده شد با تعجب بلند شد و در را باز کرد نزدیک بود از شادي جیغ بکشد صداي

بد تنها سالم داد فرهاد

.سالم واي خداجون چه عجب     -

در را بست امد و نشست کودك بادیدن یک غریبه با تعجب به او نگا از جشمانش سرازیر شد فرهاد وارد شد و  اشک

به رویش لبخند زد و کودك . می کرد فرهاد به او نگاه کرد کودك ان قدرشیرین و خواستنی بود که بر دلش نشست 

.نیز پس ازلحظاتی به کنار او رفت

خدا جون چقدر نازه فروزان     -

:مشتاقانه پرسید فروزان

نه چطوره؟فرزا     -

تو چطوري ؟ راتش برات پول اوردم ..... دلتنگی می کنه مدرسه هم نمی ره حالش خوب نیست تو رو می خواد اما      -

تو این چند وقت چه کردي؟

یه کار پیدا کردم تو یه تولیدي بد نیست تو چطور شد اومدي     -

ه بگم که خوبینگرونت بودم می خواستم حداقل تو رو ببینم و به فرزان     -

دلم براش تنگ شده خیلی زیاد     -

اسمش چیه فروزان؟ این خانم خوشگله     -

نمی دونم     -

نمی دونی یعنی براش اسم انتخاب نکردي     -

نه حوصله ندارم     -

چی داري می گی اون یه اسم نیاز داره پس چی صداش می کنی؟     -

هیچی من صداش نمی زنم     -
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خداي من تو دیوونه اي بیا یه اسم براش انتخاب کن    -

برام دردسره نمی تونم کار کنم     -

چرا ؟     -

تا حاال همسایه نگهش می داشت و من می رفتم سر کار اون هم حاال دیگه قبول نمی کنه     -

:لحظاتی فکر کرد و بعد گفت فرهاد

ره می تونی اینو اون جا بذاريیکی از دوستانم اشناش در یه مهد کودك مدی     -

...اما شناسنامه     -

من خدم درستش می کنم با دوستم صحبت می کنم     -

اگه درست بشه خیلی ممنونت می شم     -

نگرون نباش بهت خبر می دم خب دیگه باید برم     -

خوب کردي اومدي دیگه داشت دلم می پوسید به فرزانه سالم برسون     -

فروزان از این . است پول را به او بدهد اما هر چه کرد فروزان نپذیرفت در اخر فرهادخداحافظی کرد و رفت خو فرهاد

پس از مدت ها باالخره یکی به یادش افتاده بود کودك به طرف او امد . که او به دیدنش امده بود خوشحال شدهبود 

وخندید فروزان نگاهش را به او دوخت و بغلش کرد

....آه. یک اسم برات انتخاب کنم  باید     -

و کلی فکر کرد دوست داشت اسمی را انتخاب کند که به زندگیش بخورد دلشمی خواست اسم او را طوري  نشست

.انتخاب کند که به عشقش شباهت داشته باشد

و باالخره یافت... فکر...فکر...فکر

.سوزان     -

ود اما با این حال او را ازتنهایی هم خارج کرده بود اولش با س همین بود سوزان باعث سوختن زندگیش شده ب آره

شروع می شد و حالتش مثل فروزان بود بهروي کودك خندید و گفت

سوزان از امروز اسم تو همینه سوزان     -
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با دیدن خنده او خندید کودك

مهد بود صحبت کرده بود موافقت شد از دو سه روز فرهاد با دوستش صحبت کرده بود و او نیز با فامیلش کهمدیر  بعد

که بی شناسنامه بچه را قبول کنندوقتی فهراد این خبر را به فروزان داد او را خیلی خوشحال کرد رو ز بعد بههمراه 

را در ان جابگذارد و با خیال راحت به کارش بپردازد سوزانفرهاد و دوستش به ان مهد رفتند و فروزان توانست 

م سوزان خیلی خوشحال شده بود می گفت فري هنوز هم خوشسلیقه هستی و اسم قشنگی از شنیدن نا فرهاد

به حال و روز خودش فکر . می گویند 9انتخاب کرد اما فروزان به ظاهر می خندید برایش مهمنبود که دیگران چه

میکرد و در دل گریهمی کرد

 .ر حالی که عقده هایش را خالی می کردد. دیگر شب ها کلی براي سوزان حر می زد مثال قصه می گفت  حاال

دندان درر اورد سوزان راه رفت سوزان زبان باز کرد اولین کلمه اي که گفت این بود سوزان

...مان....ما     -

فروزان چنان از شنیدن این کلمه لرزید و یخ کرد که حد نداشت حس خیلیقشنگی در وجودش شروع به  واي

که وجودش را گرم کردحسی که باعث شد فکر کند در وجودش چقدر این بچه را  خروشیدن کرده بود حس قشنگی

دوست دارد با شنیدن چنینکلمه اي از زبان او چنان محکم او را در اغوش کشید و کونه هایش را بوسید کهکودك می 

خندید خنده هایش خیلی شیرین بود

حس می کرد دارایفرزند است حاال بود که حس مادري و  حاال بود که باور می کرد مادر شده است حاال بود که فروزان

مسئولیت مادري را باور کرده بو دو اینحس در وجودش به خروش امده بود حس زیباي مادري

....مامان     -

!!!!!...یک ساله شد سوزان دو ساله شد سوزان سه ساله شد سه سال سوزان

ه سال گذشته سه سال شد کهسوزان به دنیا امده است و چهار وقتی به تقویم نگاه کرد مشاهده کرد که س فروزان

سال است که پدرو مادرش را از دست داده بودو در زندگی پخته تر شده بود

با تجربه تر از چهار سال پیش دیگر صورتش ان شادابی و طراوت را نداشتشب ها گریه می کرد و روزها سخت  خیلی

رسیدگیمی کرد زندگی را بدون او دیگر هیج می دانست حاال همدم و همراز کار می کرد در خانه هم فقط به سوزان 
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خود راسوزان می دانست

نگاهزیبایش موهایش طالیی بود اما کم ... شیرین زبانی که باعث ارامشش شده بود با حرکاتش با خنده هایش دخترك

نبیشتر به اینده فکر میک رد وغصه کم به رنگ موهاي فروزان می شد خرمایی روشنخیلی خوشگل بود خیلی فروزا 

در محل کارش کشی نمیدانست او بچه دارد همه  شدمی خورد اینکه چه پیش خواهد امد این که باال خره چه خواهد 

اما باال خره فهمیدند. فک ر می کردند او مجرد است 

.ت بچهتازگی صاحب کارش عوض شده بود یک مرد گنده بد قیافه دو تا زن داشت و بی نهای به

قدم چلو گذاشت یکی از زنانی کهدر تولیدي کار می کرد صدا زد و گفت .تازگی مدام فروزا ن ا زیر نظر می گرفت  به

 .که با فروزان بگوید که خواستگارش استان زن تعجب کرد اما پذیرفت

ود از میان دستمال بیرون ناهار بود فروزان خسته و دل مرده گوشه اي نشست نان و پنیري را که با خود اورده ب وقت

.اورد و مشغول خوردن شد

همان زن واسطه کنارش رفت شمسی

چطوري     -

ممنون     -

کسی طرح دوستی نمی ریخت به کسی محل نمی داد دوستی کردن با طاووس او رابددل کرده بود باعث شده بود  با

ایی خودش غوطه ور بود و با کسی رابطه برقرار اعتمادش را نسبت به همه از دست بدهد در طی اینچند سال در تنه

اما فروزان همه را ردمی کرد از دوستی و  دادندنمی کرد هر چندکه دیگران خیلی تمایل به دوستی با او نشان می 

دوست بودن بیزار بود زیرا همه را دشمن به حساب می اوردهمه را

باز که تنها نشستی ناهار می خوري     -

راحتم تو هم اگر کاري نداري بهتره تنهام بذاري این طوري     -

....یعنی...خیلی خب راستش راستش رجب منو      -

رجب؟     -

صاحب کار     -
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اهان خب که چی؟     -

به من گفته بهت بگم خاطر خوات شده خواستگارت     -

کی؟؟؟؟؟     -

رجب دیگه گفته می خواهد بیاید خواستگاري     -

کرده مرتیکه عوضی فکر کرده کیه جاي بابا بزگرمه اون وقت تو رو فرستاده که چی غلط     -

حاال چرا عصبی می شی ؟ اما بگم که اون خرپوله ها     -

تو یکی دیگه خفه شو از همه شما حالم به هم می خوره پاشو برو راحتم بذار     -

دختر قرتی! بپا نخوري زمین چنان هوار می کشه که انگاري کیه     -

برو گم شو عوضی     -

رفت فروزان چنان عصبانی شده بود که حد نداشت از خشم زیاد نان و پنیر را تکه تکه کرد و گوشه اي  شمسی

انداخت

رو و ان ماجرا گذشت رجب از شنیدن حفهاي شمسی خندید و گفت ان

بنویسه با خودم را می یاد این چک سفید رو ببر بده بگو هر چی می خواد     -

اقا بهتره خودتون ببرید بدید حوصله فحش ها و حرفاش رو ندارم     -

اهاي زنک حرف دهنت رو بفهم     -

ایش من می رم خود دانی     -

روز بعد بود فروزان کار می کرد شمسی کنارش امد دو

کارت دارم     -

برو پی کارت من با تو کارین دارم     -

رف بزنی دو روزه بیرونت می کنندهر جا این طوري ح     -

به تو مربوط نیست برو راحتم بذار     -

رحب برات زیر لفظی فرستاده     -
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به او نگاه کرد و او با خنده گفت فروزان

چک سفید داده هر چی عشقته بنویس     -

:فریاد کشید فروران

عوضی برو گمشو زنیکه بی شعول دالل شدي؟     -

جون رجب تو رو خواسته کسی رو هم که بخواد ول کن نیست تا گیرشنیاره راحت نمی شه از من ببین دختر      -

 .گفتن

رجب غلط کرده رجب کدوم خري هست که جرات کرده     -

شنید فریادي

!!!!رجب منم     -

فروزان بودو او را پشت سرش دید هیکل زمخت و گنده اش مثل ساختمانی در مقابل اندام ظریف و طناز  برگشت

چی شده بفرمایید من کاري کرده ام؟     -

نه سرکار خانم مثل این که از ما دلخوري     -

اقا رجب من این جا کار می کنم اگه کار نکنم پول نمی گیرم پس راحتم بذارید     -

چک سفید. من که زیر لفظی فرستادم      -

واش تر می ترسم بخوري زمینمی خواي منو با چک سفید بخري نه خیر اقا ی     -

خندید رجب

خوبه زبون درازي می کنی بیا دفتر کارت دارم     -

:رفت فروزان همان طور ایستاده بود شمسی گفت و

همین رو می خواستی که خودش بیاد و احضارت کنه؟-

یکی لطفا دیگه حرف اضافه نزن تو

ن مردك نمی ترسید در زدو وارد شد رجب پشت میزش شده بود به طرف دفتر رفت نمی ترسید نه از ای عصبانی

نشسته بود نیش خندي گوشه لبانش بود با دست بهفروزان اشاره کرد بنشیند اما فروزان ایستاد و حرکتی نمی کرد 
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پرسید

با من کاري داشتید؟     -

بنشین     -

راحتم شما امرتون رو بفرمایید     -

رفهام گوش بديبهتره بنشینی و خونسرد به ح     -

من ایستاده باشم بهتر حرفهاتون رو درك می کنم     -

خنده زشتی کرد او

خیلی خب دیدي که شمسی چی ازت خواست؟     -

نه ندیدم و نفهمیدم     -

خب من شیر فهمت می کنم     -

از لحظه اي سکوت گفت پس

من از تو خوشم می یاد دروغ نمی گم عاشقت شدم     -

شت از حرص منفجر می شددا فروزان

شمسی رو فرستادم تا این موضوع رو به تو بگه خب به تو گفت؟... من      -

با خشم به او نگاه کرد او می خواست از زبان خود فروزان حرف بیرون بکشد با عصبانیت جواب داد فروزان

ن کار دارممن از حرف هاي شمسی چیزي نفهمیدم خب حاال شما امرتون رو بفرمایید م     -

خیلی دارم تحملت می کنم بهتره قبول کنی که با من عروسی کنی     -

ببینید اقا بهتره به شما بگم که خیلی نفهم هستید سه ساله دارم این جاکار می کنم خیلی راحت اون وقت شما -

اومدید و براي من رجز می خونید

خیلی خب پس می خواي بگی قبول نمی کنی نه؟     -

شما جاي پدر من هستید شرم داره چنین در خواستی از من بکنید    -

اما من خودم رو پدر تو حس نمی کنم به نظر خودم مرد جوونی هستم     -
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هه شاید به نظر خودتون     -

 بهتره بدونی اکه چنینموضوعی این جا پخش بشه تو دیگه نمی تونی. ببین دختر من همه چیز رو درباره تو می دونم -

این جا بمونی همه به یه چشم دیگهاي نگاهت می کنند می فهمی که؟

عصبی اما با ترس به او نگاه کرد رجب که حس کرد او دیگر زبانش کوتاه شده گفت فروزان

میبینم رنگت تغییر کرد فکرهات رو بکن من تو رو می خوام     -

هر غلطی که دلت می خواد بکن براي من مهم نیست     -

یعنی نمی ترسی؟     -

همه بفهمند اصال عالم و ادم رو خبردار کن نمی ترسم از هیچ چیز     -

خوبه شیردل شدي بیشتر ازت خوشم اومد     -

ببین مرتیکه فکر نکن که با بچه طرفی من خیلی حالیمه پس حرف مفت نزن وبراي من نقشه نکش من از امروز -

روتسویه کنی و خالصدیگه این جا کار نمی کنم بهتره حسابام 

خنده زشتی کرد و گفت رجب

خالص به همین سادگی نه جونم فکر نکن ساده از دستت می دم فکر نکن زود کوتاه می یام     -

گفتم حسابم رو تسویه کن دیگه نمی خوام قیافه مضحکت رو تحمل کنم     -

دختر جون زبونت خیلی تند و تیزه بذار قیچیش کنم     -

ره زبون خودت رو قیچی کنی که حرف اضافه از اون زده نشهبهت     -

برو اخر ساعت بیا براي تسویه حساب اما از این جام بري باز دنبالتم     -

غلط کردي همین حاال حسابام رو بده همین حاال     -

می خواست اعصاب روزان را به هم بریزد پوزخندي زد و گفت رجب

ز حاال ابروت برهداد نزن خوبیت نداره ا     -

فروزان فریاد کشید ناگهان

شمس که پشت در گوش ایستاده بود وارد شد  مرتیکه عوضی دارم می گم حرف مفت نزن برام روضه می خونی؟     -
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و گفت

اقا این رو اوردم-     -

ب گفتسفید را اورده بود زنیکه موذي شمسی نگاهش را به فروزان دوخت و چک را روي میز گذاشت رج چک

همه خاطرخواه این هستند که من با اونا عروسی کنم تو برام ناز می کنی؟     -

خب برو تمام کسانی رو که دوستت دارند بگیر به من هم کاري نداشته باش     -

.مثل این که االن عصبانی هستی بیا به جاي حساب اخرت سه برابر پول می نویسم     -

دست او کشید عصبانی چک را از زیر فروزان

:مزد دستم رو می گیرم فکر کردي ارث بابات رو می بخشی برخاست برود که رجب گفت     -

راحتت نمی ذارم دنبالتم-     -

توجهی نکرد و رفت خیلی عصبانی شده بود تمام وجودش می لرزید یخ کرده بود رجب از کجا فهمیده بود که  فروزان

.....او داراي فرزندي است که

نه واقعا . اتش به جانش انداختهبود حاال دیگر نمی توانست... نه تازه تادش کمی ارام می گرفت اما سخنان رجب واي

نمی توانست این جا کار کند وسایلش راجمع کرد و به خانه رفت حوصله نداشت به دنبال سوزان برود نه حس می کرد 

دهش يدرحال انفجاره از خشم عصبانیت واي خدایا عجب روزگار

گذشت چشمانش گریان و دلش پر خون بود ناراحت بود اما با دیدن ساعتباز به یاد سوزان افتاده بود اهی  ساعتی

کشید به دور و اطراف خانه نگاه کرد بازدید جاي خالی پدرو مادر افتاد یاد جاي خالیخ واهرش چهار سال بود که از 

تلفن می کرد شایدفرزانه گوشی را بردارد اما او نبود  بودته اوخبري نداشت شماره جدید خانه عمو را از فرهاد گرف

گاهی اوقات فریدون جواب می داد فروزانبا شنیدن صداي او از پشت خط گریه اش می گرفت خوب می دانست که 

چطور فریدونرا داغون کرد که چطور زندگی را به کام او تلخ کرد خیلی خوب می دانست حس میکرد فریدون از او 

بیزار تاس بیزار

نیز در طی این سال ها تصمیم گرفته بود تمام ان روزها ان عشق ها وهمه چیز را از یاد ببرد اخر براي چه به  فریدون

او .باید فراموششان می کرد تا ارامش یابد هر چند که ارامشی وجودنداشت . چه امیدي باید به ان روزها میاندیشید
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....د هرگزتصمیم گرفته بود که هرگز او را نبخش

به مهد رفت و سوزان را به خانه اورد دخترك با دیدن مادرش چنان ذوقمی کرد که حد نداشت چنان زیبا و  فروزان

فروزان دوستش داشت می دید اکنون که همه فراموشش کرده .....شیرین زبان بود که همه عاشقش شده بودندهمه 

شیرین زندگی بود یاداور عشق یاد اور سوختن  لخمام خاطرات تاند یکی هستکه به او دل خوش کند سوزان یاد اور ت

تباه شدن نیست شدن سهرابش رفته بود اما هیچ وقترفتن او را باور نکرد همان طور که مرگ پدر و مادر را باور 

نع بود نداشت اما رفتنسهراب با مرگ ان ها خیلی فرق داشت سهراب زنده بود اما رفته بود فروزان بهزنده بودن او قا

وار دوستش داشت با ان که سال ها بود ازرفتن او می گذشت اما فروزان هر ثانیه و هر لحظه حس می کرد  دیوانههنوز 

سهراب هنوز درایران است در وطن همین جا

تجلی ...بود دلش براي پارك همیشه عاشق تنگ شده بود پارکی که براي فروزان و سهراب معبد عشق بود مدتها

بودزیبایی ها 

باري از ان جا رد شده بود اما هرگز داخل نشد نه حس می کرد بی سهراب دران جا قدم گذاشتن حرام است گناه  چند

....او نبود نمی دانست بایدامیدوار باشد که او برمی گردد یا نه نمی دانست... است اما سهراب 

کوچه ایکه خانه فروزان ان جا بود جمع شده  محله غوغا به پا شده بود رجب همراه چند تن از زنان تولیدي در در

بودند سخنان بیهوده می گفتند همسایه هاو بسیاري از افراد محل جمع شده بودند رجب با صداي کلفت و زشتش می 

:گفت

این دختره تو تولیدي من یه کارهایی کرده بعد هم زده به چاك و دیگه نمی یاد من بهش فرصت جبران دادم اما      -

..دختره

از گوشه پنجره همه را دید و شنید داشت منفجر می شد می لرزید واي خدایا فروزان

رجب یک مشت ارجیف بیهوده چیز دیگري نبود فروزان دیگر نتوانست تحمل کند به سرعت از خانه خارج  سخنان

.شد و به کوچه امد

الش راهنمی افتادند خیلی از ان ها ازدواج محله مدت ها بود که دیگر با فروزان صحبت نمی کردند دیگر دنب پسرهاي
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کرده بودند و صاحب زن و زندگی بودند اماهنوز افشین و چند نفر دیگر بودند که پایشان جلو نمی رفت زن بگیرند 

هنوزفروزان را دوست داشتند می دانستند که او چه کرده است اما اکنون دیگرتقریبا فراموش کرده بودند فروزان 

د برایش ارزش قایل بودند ازسخنان بیهوده رجب عصبانی شده بودند فروزان که امد زبان او هم بند بچه محلشان بو

امد

چنان عصبانی بود و از شدت خشم می لرزید که حد نداشت قدم هاي لرزانشرا که به سوي رجب بر می داشت  فروزان

ی مالید مقابل او رسید قد رجب مثل وحشتناك بود رجب را چون دیو سیاهی می دید کهبا پوزه اش را به خاك م

بود ناگهان دستش راباال برد و چنان سیلی به  زارنردبان دراز وهیکلش گرد و قلنبه بود چقدر فروزان از دیدن او بی

صورت رجب زد که صدایش تا هفت محل ان طف تر پیچیداهالی با تعجب به او نگاه می کردند با خشم غرید

روغ می گه این یه حیوونه یه روانی یه شماهانباید باور کنید اره اره من یه غلطی کردم اما این مرتیکه دروغ می گه د-

اگه همه ترکم کردند اما خدا رو دارم خدارو دارم . این مرتیکه من صاحب ندارم. تاوانش رو چند ساله دارم پسمی دم

هاو بنده اش رو در هیچ شرایطی تنها نمی گذار

.تو یه حیوونی بزن به چاك برو گمشواز خشم خدا بترسی  بهتره

:رجب خفه شده بود حاال افشین عصبانی به او نگاه می کرد و گفت. می زد و اشک می ریخت  فریاد

مگه با تو نبود عوضی بزن به چاك     -

به تو ربطی نداره بشین سر جات بچه     -

می ترسم تو رو بزنه بیفتی دیگه بلند نشی افشین تو کار نداشته باش مادر مرتیکه مثل بشکه می مونه     -

هم نیشخندي زد و گفت رجب

اره بچه مادرت درست می گه تو بهتره بزنی به چاك     -

:با عصبانیت به دوستانش نگاه کرد افشین

مجید شهرام حسین یارو خیلی زبون درازي می کنه     -

باید دهنش رو ببندیم     -

:افشین رو به فروزان کرد و گفتنفري مقابل رجب رفتند  چهار
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تو برو کنار بایست نمی ذاریم اذیتت کنه مرتیکه عوضی     -

مرتیکه مثل این که چند وقته که مشت مالت ندادن می خواي درستت کنم؟     -

:ترسیده بود خنده اي کرد و گفت رجب

خودم می تونم احتیاجی به شما نیست     -

این طرف ها پیدات نشه پس بزن به چا ك و دیگه     -

به شما چه ربطی داره     -

بچه ها مثل این که یارو نفهمه بیایید حالیش کنیم دنیا دست کیه     -

ان لحظه چهار نفري به رجب حمله کردند اهالی هم مایل نبودند به کمک رجببروند می دیدند کتک خوردن حقش  در

او را کتک بزننند رجب واقعا اه و ناله افتاده بود زنانی که با است همه ان چهار نفر را تشویق می کردندبیشتر 

وقتی دیدند اوضاعخیلی بد شده تصمیم گرفتند ان ها  یخودشاورده بود مدام جیغ می زدند و واي واي می کردند اهال

:را از هم جدا کنند قیافه رجب دیدنی بودنعره کشید

حسابتون رو می رسم     -

می خواي مردك نکنه باز هم کتک     -

عصبانی بلند شد دمش را گذاشت رو کولش و فرار کرد رجب

نفر زدند زیر خنده فروزان در حالی که گریه می کرد گفت چهار

متاسفم متاسفم     -

بهتره دیگه در این محل نباشی ما نمی خواهیم هر روز شاهد چنین اوضاعی باشیم متاسفی؟     -

تعجب ایستاده بودند فروزان با ناراحتی گفت را اهالی گفتند پسر ها با این

...اما... اما      -

بهتره زودتر خونه ات رو بفروشی و بري این طوري بهتره     -

گریه کرد و به طرف اپارتمان دوید وقتی از راه پله ها باال می رفتصداي گریه اش در فضاي پله ها پیچیده بود  فروزان

کوبید و روي زمین افتاد ضجه می زد زاري می کرد سوزان که خوابیده بود باشنیدن وارد خانه که شد در را به شدت

www.RoyanSoft.com



  خیال یک نگاه

٣٥٥

صداي او بیدار شد امد و مادرش را ناراحت و گریان می دید مقابلفروزان نشست و به چهره اش زل زده بود فروزان می 

د با صداي بلند شروعبه گریست و توجهی به او نداشتحس می کرد رو به نابودي است سوزان بغض کرد و لحظاتی بع

در  راگریه کردن کرد حاال صداي گریه هر دو که طنین انداز فضاي خانه شده بودغم انگیز بود فروزان ناالن دخترك 

اغوش فشرد و بوسه بر سرش زد

....دخترکم... عزیز دلم      -

ه چاره اي نداشت اما اخر هفته گذشت او خودش را در خانه حبس کرده بود غمگین بود و مدام می گریست را یک

چگونه این خانه را بفروشد و در جاي دیگري منزل خریداري کند چگونه

جمعه بود فرهاد رو به فرزانه کرد و گفت غروب

دوست داري بریم پیش فروزان-

چشمان پر اشتیاق را به او دوخت فرزانه

..یعنی تو می خواي منو-

م اونو ببینیاره اگه دوست داشت هباشی تو رو می بر-

.واي خدا جون فهراد الهی قربونت برم تو خیلی خوبی-

هیس من که هنوز تو رو نبردم چرا داد می زنی-

ریز خندید و گفت فرزانه

آخه هیجان زده شدم تو در طی این چند ساله حداقل به فروزان سر زدي و اونو دیدي اما من-

حال وروز فروزان بی خبر نیستم اعتراضی هم نکرده تازه یه بار از من ببین بابا گویا تا حدودي فهمیده که من از -

پرسید حالش چطوره چهار سال از اون زمان می گذره دیگه اون روزهاي تلخ و ناراحت کننده فراموش شده اند حاال 

ن تصمیم دارم تورو هنوز تمایلی به دیدن فروزان نداره اما م ابادیگه داغش وجود همه رو نمی سوزونه اما با این حال ب

ببرم اونو ببینی

فرهاد خیلی ممنونم-

خیلی خب برو حاضر شو تابریم-
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باشه همین االن-

خندید فرهاد تصمیم گرفته بود فرزانه را به دیدن خواهرش ببرد اسفندیار خوب می دانست که ان ها کجا می  و

فهمیده بود که چقدر تند رفته فهمیده بود نباید خواهند بروند اعتراضی نکرد و مانع ان دو نشد خودش نیز اکنون 

نباید اما هنوز امادگی روبرو شدن با او را نداشت دهفروزان را تنها می گذاشته و ان طور بی رحمانه رهایش می کر

و فرزانه شاداب بودند خود را به خانه فروزان رساندند فرزانه بو می کشید و حسرت سال ها پیش را می خورد  فرهاد

راد گفتفه

تو رو به خدا فقط گریه نکن فروزان بیچاره به حد کافی در این چند سال گریه کرده-

سعی می کنم خودم رو کنترل کنم-

در خانه ایستادند و زنگ را فشردند فروزان که تازه صورتش را اب زده بود با تعجب رفت و در را باز کرد واي از  پشت

د قالب تهی کنددیدن کسی که پشت در بود نزدیک بو

فرزانه؟-

فروزان-

خواهر همدیگر را در اغوش کشیدند چنان محکم یک دیگر را بغل گرفته بودند که گویی دستی می خواهد ان دو  دو

را از هم جدا کند که ان ها این چنین به یک دیگر چسبیده اند

یاد مادر به یاد روزهاي خوشی که با هم  بر شانه یک دیگر گذاشته بودند و هاي هاي می گریستند به یاد پدر به سر

داشتند به یاد این چند سال به یاد همه چیز گریستند

و جانگداز فرهاد در حالی که اشک نگاهش را تر کرده بود با صدایی بغض الود که سعی می کرد شوخی در ان  سوزناك

هویدا باشد گفت

بابا دست بردارید چیه اشک منو هم در اوردید-

رش را بلند کرد به قد و باالي فرزانه نگاه کرد قد بلند شده بود مثل فروزان زیبا شده بود خیلی تغییرك س فروزان

رده بود

اه.... فرزانه عزیزم-

www.RoyanSoft.com



  خیال یک نگاه

٣٥٧

توانستند حرف بزننند فقط دوست داشتند عقده این چند سال را که از دیدن هم محروم بودند را خالی کنند  نمی

زل بزنند و با چشم با هم صحبت کنند وقتی نشستند فهراد گفت فقط دوست داشتند به چهره یکدیگر

پس سوزان کجاست؟-

گفت فرزانه

اره اون کجاست فهراد ان قدر از خوشگلیش گفته دهنم اب افتاده-

:خندید و گفت فروزان

تواتاقش داره بازي می کنه-

اتاقش-

اتاق خودم اتاق هاي دیگه مثل همیشه دست نخورده اند-

و بیارش دوست دارم ببینمشبر-

بلند شد و رفت سوزان را اورد سوزان با تعجب به ان دو نگاه می کرد فرهاد را می شناخت به خاطر همین زود  فروزان

دوید بغلش و خندید

سالم-

صداي ناز و خواستنی بود فهراد که عاشقش بود-

سالم شیرین تر از عسل خدا جون تو چقدر نازي-

ي او را بوسید فرزانه با دهانی باز به او نگاه می کردمحکم لپ ها و

خداجون چقدر خوشگله واي

فروزان گفت. را در اغوش گرفت سوزان عریبی می کرد او

این خاله فرزانه اس سالم کن دوستت داره-

با شیرینی سالم داد فرزانه ذوق زده گفت سوزان

....فروزان...سالم عزیز دلم خداجون-

د بر لبانش نشسته بود از دیدن خواهرش چنان خوشحال شده بود که اندازه نداشتلبخن فروزان
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کاش فرناز رو هم می اوردید-

فرناز نمی دونست ما می اییم یعنی هیچ کس نمی دونست-

خیلی خوب کردید اومدید فرزانه دلم خیلی برات تنگ شده بود-

من هم همین طور-

اریم که فقط می خواهیم به خودت بگیمراستی فروزان جان یه خبري هم د-

چه خبر ي؟-

به فرهاد نگاه کرد و او اشاره به دستش کرد فرزانه گفت فرزانه

آهان-

اهان یعنی یادت رفته بود؟-

...خیر فرهاد خان راستش فروزان جان من و فرهاد-

من و فرزانه نامزد هستیم و قراره عروسی کنیم-

چرا حاال می گید چی قراره عروسی کنید کی-

دوست داشتم خودم زمانی که فرزانه رو به این جا اوردم موضوع رو بهت بگه-

خیلی خوشحالم خیلی حاال کی عروسی می کنید-

بهار یعنی دو ماه دیگه دوست دارم وقتی عروس شدم سفره عقدم رو در این خونه پهن کنند-

و می رفت در ثانی به یاد خودش هم افتاده بود خودش نیز همیشه غمگین شد او باید این خانه را می فروخت  فروزان

.دوست داشت روزي عروس شود اما از عروش شدن خواهرش خیلی خوشحال بود حداقل فرزانه خوشبخت می شد

فروزان نظرت چیه که سفره عقدم رو این جا پهن کنیم؟-

....خوبه اما-

پرسیداشک از چشمانش جاري شد فرهاد با تعجب  قطرات

چی شده؟-

از لحظاتی فروزان ماجراي رجب را تعریف کرد از اول تا یک هفته پیش را پس
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خیلی عصبانی شده بود فروزان در پایان گفت فرهاد

من باید این خونه رو بذارم و برم-

چی داري می گی اصال به دیگران چه ربطی داره-

اونا همسایه اند خب نگران فرزندانشون هستند-

با عصبانیت گفت انهفرز

مگه تو قراره بچه هاي اونا رو قتل عام کنی که نگرون هستند چه حرف ها-

حق دارند تحمل کردن دختري مثل من اونم در همسایگی سخته-

نگرون نباش فري خودم کارها رو درست می کنم دو روزه این خونه را می فروشم و در جاي دیگري برات خونه می -

نباش خرم اصال نگرون

ادامه داد فرهاد

با بابا صحبت می کنم قرار بود سند به اسم تو باشه خود بابام داد به تو-

خیلی خب هر کاري می کنی زودتر دیگه دارم دیوونه می شم یه هفته اس تو خونه ام بی کارم-

غصه نخور فري جونم خدا کارها رو درست می کنه-

سر داد گریه

ن باید بسوزم و بسازم چاره اي ندارم خدا این طور خواستهگریه نکن فرزانه جون م-

خدا نخواسته این تقدیر لعنتی یه که نمی ذاره تو راحت باشی به هر حال هر چی که هست دوست ندارم خواهرم رو -

که بعد از چند سال به دیدنم اومده ناراحت کنم

اه کشید و فروزان با ناراحتی گفت فرزانه

خوشحال باشی تا دو ماه دیگه عروس می شیاه نکش تو باید -

فرهاد و فرزانه ساعتی دیگر ان جا ماندند و بعد رفتند با رفتن ان ها فروزان گریه کرد از همان لحظه دلش تنگ شد -

خنده هاش...براي خواهرش 

روش گذاشته شد زود دست به کار شد با پدرش موضوع را در میان گذاشت و اسفندیار هم پذیرفت خانه براي ف فرهاد
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و بعد از دو هفته مشتري امد فروزان دوست داشت زودتر از ان محل برود فقط به خاطر این که راحت شود و این قدر 

.در مقابل دیدگان همسایگان معذب نباشد

ي خیلی ود ترتیب معامله و فروش را داد وقرار شد تا یک ماه دیگر خانه تخلیه شود حاال نوبت یافتن خانه ا فرهاد

مناسب براي فروزان رسید پس از جستجوهاي بسیار فرهاد مطلع شد که خویشاوند یکی از دوستانش در حال 

همراه فروزان به ان خانه رفتند و ان را  فرهادفروزش خانه اش که در یک مجتمع و تقریبا در ناحیه شمال شهر است 

.پسندیدند خانه خوبی بود کوچک بود اما براي فروزان کافی بود

با سرعت کار خرید خانه را انجام داد و چون خانه تخلیه شده بود به خاطر همین فرزوان خیلی زود اسباب  فرهاد

اثاثیه اش را جمع و جور کرد و به ان خانه رفت

خانه دوران بچگی و جوانی اش خداحافظی کرد وداع اي کلبه عشق وداع اي خانه اي که تمام دوران خوش زندگی  با

...وداع.... گدراندم دوران خوشی با پدر و مادرم را  ام را در تو

کارها در طی یک ماه و نیم انجام شد حاال فروزان در خانه جدیدش مستقر شده بود خانه بوي غریبی می داد با  تمام

می در ودیوارش با گریه ها و ضجه هاي فروزان اشنایی نداشت ان خانه فروزان را ن... ان خانه انس نداشت ان خ انه

ها و غم داري هایش جدا شده بود خوشیشناخت فروزان ناراحت بود از این که از خانه دوران 

وا فسرده به در و دیوار خا نه جدید نگاه می کرد و غصه دار گریه می کرد براي سوزان فرق نداشت کجا باشد  ناراحت

ه نشین باشداو بچه بود فروزان بی کار بود ناراحت بود از این که بی کار باید خان

.ماه نامه اي که پر بود از پول به خانه شهروز برگشت خورده بود او تعجب می کرد این

از جستجوهایش فهمید فروزان ا ان خ انه نقل مکان کرده و رفته است این موضوع خیلی ناراحتش کرد وقتی این  پس

ا پیدا کندخبر را به سهراب داد او به شدت ناراحت شد و از شهروز خوات فروزان ر

خیلی جستجو کرد اما به نتیجه اي نرسید باالخره پس از فکرهاي بسیار فهمید که بهتر است به مهد برود و  شهروز

ان جا وقتی که فروزان براي بردن دخترش می اید او را تعقیب کند اما پس از چند روز انتظار کشیدن خبري از 

.به سهراب بدهد ابیباید چه جو فروزان نشد و تالش او بی نتیجه ماند نمی دانست

روز به عروسی فرزانه و فرهاد مانده بود ان دو براي فروزان کارت اوردهبودند اما فروزان نگران بود نمی دانست چه  دو

www.RoyanSoft.com



  خیال یک نگاه

٣٦١

کار کند برود یا نرود عمو خوشحالبود حس می کرد می تواند روز عروسی فروزان را ببیند فریدون اعتصاب کرده 

عجب اوضاعی شده بود مهنازبا ناراحتی می گفت پسر  دمی کرد او در عروسی حاضر نمی ش بوداگر فروزان شرکت

فرناز خوشحال بود حداقل پس از چند سال . کوچکم ازدواج کرده در حالی که پسر بزرگم هنوز ماندهغصه می خورد

ن که فکرمیک رد فروزان ناراحتی یک روز فرارسیده بود که می توانستند خوشحال باشند در ثانی خوشحال تر از ای

را در ان روز خواهد دید

هم بسیار خوشحال بود اما جاي خالی پدر و مادرش را حسابی حس می کردفرهاد که سر از پا نمی شناخت  فرزانه

چنان ذوق زده بود که همه فکر می کردند تا روزعروسی یک بالیی سر خودش می اورد اما خوشحال بود هم او و هم 

کروز به عروسی مانده بود فرزانه همراه فرهاد به منزل فروزان امده بودندفرزانه حاال ی

فروزان چرا ناراحتی غم رو تو چشات حس می کنم     -

اما من ناراحت نیستم خیلی هم خوشحالم     -

.فري جان فرزانه به یه چیزي گیر بده دیگه ول کن نیست     -

:خندید و فرزانه گفت فرزان

عورسی نکرده شروع کردي به ایراد گرفتن از منهنوز      -

.بابا من غلط می کنم از شما ایراد بگیرم عزیزم     -

!!خیلی هم بیشتر     -

فروزان خندید     -

شما دو تا خیلی به هم میاین امیدوارم خوشبخت بشید-     -

دو تشکر کردند کلی شوخی کردند و خندیدند فروزان گفت ان

عروسی شماست از این که خواهرم عروسی می کنه خیلی خوشحالمفردا      -

تو در عروسی شرکت می کنی مگه نه تو مراسم هاي دیگه که نبودي     -

عزیزم حتی اگه شرکت نکنم بدون که قلبم کنارته     -

یعنی می خواي بگی تو عروسی شرکت نمی کنی تو باید شرکت کنی باید     -
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را جلوي من نگید از باید گفتن و باید شنیدن بیزارم لطفا این کلمه     -

گفت فرزانه

فرهاد منظوري نداشت اما من دوست دارم تو بیاي من که جز تو کسی رو ندارم     -

معلومه که داري تو همه چیز و همه کس را داري چه من باشم چه نباشم فرقینمی کنه عروسی برپا می شه و من -

وشحال هستیخوشحال از این که تو خ

اگه تو نباشی من شاد نیستم هرگز     -

فرزانه تو نباید ناراحت بشی تا حاال ندیده بودم عروس یه روز مونده به جشن گریه کنه     -

درسته که همه . من باید گریه کنم نه پدر دارم و نه مادر مثل بچه یتیم ها هستم تو عروسیاحساس غریبی می کنم-

موقع خداحافظی در اغوش . هر دختري ارزو دارهشب عروسیش پدر و مادرش کنارش باشند ...رو می شناسم اما 

رو بشنوه و نگاه پر مهرشرو نظاره کند من اون  شپدرش جا بگیرهو سر رو شونه اون بذاره و اشک بریزه نصایح مادر

دو تا رو ندارم پس تو باید باشی تو

رو ببینم درکم کن اخه چطوري در عروسی تو شرکت کنم با چه رویی فرزانه عزیزم من نمی توانم اشک هاي تو      -

چرا درکم نمی کنی؟

فروزان من دوستت دارم تو خواهرمی جاي مادر و پدر رو پر میک نی     -

جاي اونا رو عمو و زن عمو برات پر می کنند دیگه نمی خوام بشنوم هرگز بسکن تو عروسی می کنی عروسی می -

ازدواج تو شاد خواهم شدکنی و من هم از 

با ناراحتی پرسید فرزانه

یعنی این حرف اخرته     -

چرا شما دو نفر دعوا می کنید بچه وحشت کرده     -

ببین فرهاد فرزانه رو بردار ببر عروسیتون رو هم پیشاپیش تبریک می گم     -

....همین ؟ تبریک می گی؟ تو فروزان     -

نمی خوام ناراحتت کنم فرزانه گریه نکن من     -
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اما تو من رو ناراحت می کنی ناراحت می کنی     -

من حرفی براي گفتن ندارم اگه تو هم منو درك کنی می فهمی که شرکت نکنم بهتره خیلی بهتره... اه     -

بلند شد فرزانه

ت می کنم شرکت نکن اما بدون باشه درک.. خیلی خب می رم یتیم تر از این چیزي که هستم ازدواج می کنم تو      -

به فکرت هستم به فکرت هستم

بلند شد و او را در اغوش فشرد فروزان

امیدوارم خوشبخت بشی خوشبخت     -

از شانه او برداشت و به اتاقی دیگر رفت پس از لحظاتی با دو کادو برگشت سر

می خوام کادوي عروسیتون رو حاال بدم     -

اد غمگین بود و سوزان با ناراحتی به ان ها نگاه می کردگریه می کرد فره فرزانه

دوستت دارم خوشحال ببینمت خواهش می کنم اشکهات رو پاك کن     -

به خاطر او اشک هایش را پاك کرد و هدیه را گرفت گونه اش را بوسید و گفت فروزان

ممنونم تو بهترین خواهري هستی که دارم و خواهم داشت     -

ندي به روي او زد و بعد کادوي دیگر را به فرهاد دادلبخ فروزان

فرهاد امیدوارم خوشبخت بشید یادت باشه که خواهرم رو اذیت نکنی ها     -

لبخدي زد و گفت فرهاد

نوکرشم هستم     -

بغض الود بود صدایش

ینم نذار هیچ وقت نوکرش نباش براش اقا باش مرد باش خوشبختش کن می خوام خوشبختی خواهرم روبه چشم بب-

اشک نگاهش رو تر بکنه فرهاد پدر و مادرمون تواسمون هستند ما رو می بینند نمی خوام روحشون ناراحت بشه 

... فرزانه خیلیخوشبخته که پسر خوبی مثل تو همسرش می شه تو لیاقت اونو داري و اونم شایستهتوئه هر دو

امیدوارم خوشبخت بشید
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مک.فقط ککم.... ونم چیزي بگمنمی ت.... فروزان تو     -

سرش را تکان داد وبعد گفت فروزان

حاال بتهره برین می دونم خیلی کارها دارید تا انجام بدید عروس خانم شب زود خواب که فردا خواستی بري      -

ارایشگاه سرحال باشی

یدند و بعد رفتندبه روي او لبخند زد و دوباره در اغوش او جاي گرفت گونه یک دیگر را بوس فرزانه

با رفتن ان ها گریه کرد خواهرش یتیم تر از ان چیزي که بود سر سفره عقد می نشست و بله را می گفت فروزان

برگزار شد فروزان شرکت نکرد در مجلس شادي بود و در خانه فروزان اشکو زاري وماتم بود با ان که در  عروسی

ردر لباس سپید عروسی زیبا تر شده است پدر و مادشان همیشه جشن نبود اما خواهرش را تجسم می کرد که چقد

و هر دو را برد هر دو رابرد ادارزو داشتند روزیعروسی دخترانشان را ببینند اما حیف اجل مهلت ند

با ان که می دانست فروزان نمی اید اما با این حال چشمانش مداممنتظر به در دوخته شده بود فرهاد می  فرزانه

اما نمی توانست کاري انجام دهد خودش هم ناراحت بود صدایش زد.او نگران است و چشم انتظار دانست که 

فرزانه     -

بله     -

امشب شب عروسی ماست من و تو قدم به دنیاي جدیدي می ذاریم     -

...دنیایی پر از     -

.شادي و عادت مطمئن باش     -

چی می شه نمی دونم فرهاد می ترسم نمی دونم اینده     -

من خوشبختت می کنم اجازه نمی دم هیچ وقت غم سایه اش رو باالي سرت پهن کنه     -

می دونم تو مرد زندگی هستی مرد من فرهاد تو تنها تکیه گاهم هستی هیچ وقتتنهام نذار فروزان تونست ا تنهایی -

بسازه اما من هرگز نمی تونم

مگه ادم می تونه . هرگز!! ایی که می پرستی کنارت می مونم تو وجودمیترکت کنم؟به عشقم به خد. ... به شرفم -

.بدون روحش زنده باشه ؟ فرزانه به عالمتنفی سرش را تکان داد
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پس بدون تو روحمی و من بی تو چیزي نیستم     -

فرهاد می خوام صادقانه یه چیزي بهت بگم     -

مشتاق شنیدنم     -

قانه نثارش کرد و گفتلبخندي عاش فرزانه

دوستت دارم     -

فرهاد ماالمال از عشق بود با اشتیاق و عشق وافرش بوسه اي بر پیشانی او نهاد و گفت قلب

من هم دوستت دارم براي همیشه با تمام وجود با تمام عشقم از صمیم قلب     -

عروسیفروزان را خواهند دید اما او نیامد گذشت عمو از ندیدن فروزان ناراحت شد همه می پنداشتند که در  عروسی

و همه را در چشم انتظاري باقی گذاشتبراي فریدون که گویی فرقی نداشت

و فرزانه حاال به خانه مشترك خود رفته بودند حاال فرهاد در یک شرکتبه عنوان کارمند مشغول به کار بود  فرهاد

زندگی شیرینی که ساخته بودند نگاه می کرد ان دو بعد از  خرج زندگیش را در می اورد فرزانه نیز باعشق به او و

شد باز هم پیوندشانرا تبریک گفت و باز هم عذرخواهی  شادچندروز به دیدن فروزان رفتند او از دیدن انها بسیار 

کرد که به عروسی نرفته است فرزانه میخواست خواهرش را درك کند می خواست با او همدردي کند به خاطر همین 

ا لبخندبه او گفت ناراحت نشده است گفت فکر می کرده که به عروسی بیاید اما ازنیامدنش نیز ناراحتی به دل ب

نگرفت

.از بزرگواري و مهربانی او شاد شد فروزان

می گذشت فروزان از بی کاري خسته شده بود به تازگی باز هم از پولهاییکه ماه هاي قبل به دستش رسیده بود  روزها

می کرد از وقتی خانه اش را عوضکرده بود دیگر از ان نامه ها به دستش نرسیده بود هر چند که برایش فرقی  استفاده

نمیکرد حس می کرد که دیگر باید واقعا باور کند که سهراب بر نمی گردد میاندیشید انتظارش بیهوده است شاید 

ست باور کند اما نیامدن سهراب نشانه چه بود اما نمی توان. طاووس راست می گفت و او فقط می خواستهخوش باشد

بلهسهراب رفته بود و دیگر باز نمی گشت سهراب رفته بود و تمام رویاهاي زیبایفروزان را نابود کرده بود سهراب 

بود و روزگار را به کام فروزان تلخکرده بود رفته

www.RoyanSoft.com



  خیال یک نگاه

٣٦٦

هنوز نگاه سهراب . اب دران می درخشیدهنوز عکس زیباي سهر. ان قلب طالیی را داشت هنوز دور گردنش بود هنوز

در ان قلب در چشم هاي فروزان دوخته شده بود

. بوي کالم عشق...هم وقتی ان قلب را باز می کرد بوي خوش سهراب بوي عشق مهر بوي دوستداشتن و بدون هنوز

عکس سهراب با او در این طرف با . مشامش را نوازش می داد با عکس او سخن ها میگفت و کلی درددل می کرد

در مغرب سهراب بود که با عکس چشم نواز فروزان خودرا سرگرم می ساخت ... و در ان سو. یادگار او رازهامی گفت

با دیدن عکس او گویی خودش را واقعا مقابلش حس می کرد اشکمی ریخت و دردل می کرد هاي هاي عقده هاي 

گرم گرم بود در طی این چند سال هرگز سردي دلش را خالی می کرد هنوز عشقسوزان فروزان در وجودش 

دو نفوذ پیدا کند نجدایینتوانست حتی ذره اي در گرمی عشق ا

هنوز امیدوار بود اما فروزان شاید باید سهراب را فراموش می کرد شایدباید تمام ان روزهاي شیرین و به یاد  سهراب

سهراب زندگی می کرد و طاقت اورد اما حاال گویی  در طی اینچند سال فروزان با عشق... ماندنی را از یاد برد

دوري تا به کی غم فراقتا چه زمان تا به کی فریاد  نددیگرکاسه صبرش لبریز شده بود دیگر نمی توانست تحمل ک

!عشق را سر بدهیم و عشق بی جواب ما را به حالخود رها کند تا به کی؟

ی شمبی کارم فرزانه دارم از بی کاري دیوونه م     -

خب می گی باید چی کار کرد     -

اگه می دونستم که خیلی خوب بود اما     -

امیدوار باش     -

تا به کی     -

فروزان چرا مدام غصه می خوري     -

شاید خدا منو افریده براي همین کار من خیلی بدبختم     -

از گل هاي یاسنه خواهر خوبم ماشااهللا دکتري داري مثل دسته گل نازتر      -

فرزانه اگه اون نبود من تا به حال صد تا کفن پوسونده بودم بدون اون غصه می مردم     -

اخه با بیخودي غصه خوردن که کاري درست نمی شه     -
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اه فقط غصه؟ من درد می کشم زجر می کشم     -

تو زندگی رو به کام خودت تلخ کردي     -

تلخی چیز دیگه اي رو همراه نداشته شاید زندگی براي من جز     -

تو باید به روي زندگی لبخند بزنی تا اونم به روي تو بخنده     -

زندگی فقط یاد گرفته براي من اخماش رو توهم بکنه زجرم بده از زندگی که جز غم و غصه هیچی نداره بیزارم     -

خوشی هایی رو افریدهفري به اطرافت نگاه کن می بینی که زندگی براي تو هم      -

از همه بیزارم پدرم مرد گفتید سرنوشتش همینبوده مادرم مرد گفتند تقدیر این طور ..... زندگی تقدیر سرنوشت اه-

خواسته غصه خوردم رنج کشیدم بدبخت شدمگفتند زندگی همینه باید سوخت و ساخت باید بسوزي و لب باز کنی 

گی یا تقدیر و سرنوشت با یه اردنگی از صفحه پررمز و راز همین زندگی به که اعتراضیکنی چون اگه اعتراض کنی زند

بیرون پرتت می کنه

:اما کاري از دستش ساخته نبود تا بتواند کمی از رنج هاي او بکاهد. از دیدن غصه خوردن او عمگین شد فرزانه

!سهراب بود...فري هنوز یاد اون روزها هستی روزهایی که      -

پر سوز کشید گویی منتظر بیرون فرستادن این اه پر درد بود اهی فروزان

....فرزانه من...سهراب

خدا خودش دوست داشتن رو در نهاد ادم ها قرار داد. داشتی گناه نبود دوستش

دوست داشتن ما با همه فرق داشت فکر می کنم هیچ کسی مثل من عاشق نبودهفکر می کنم هیچ کس مثل من  اما

نمی دونم دوستم داشت یا نه اما دلم خوشه که ... قه مند نشده من دیوونه بودم دیوونهعشق سهراب اونبه یه پسر عال

با حرفاشحداقل می گفت دوستم داره اما

هم دوستش داري؟ هنوز

نمی دونم... نمی دونم      -

که زندگی کنی و امیدوار می دونی صداي قلبت رو می شنوي قلبت می تپه به خاطر این که زنده باشی بهخاطر این -

فروزان زندگی فقط سهراب نیست زندگیفقط عشق نیست فري به اون توکل کن هیچ کس خدا نمی شه. باشی
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می گریست در حالی که به سخنان پر معنی فرزانه گوش می داد سخنانی شنیدنی راست می گفت فروزان

ار باش مثل اینکه تو همه چیز رو فراموش کردي تو باید یک کاري پیدا کنی با کار کردن سرت گرم می شه امیدو تو

.می تونی از دانشت استفاده کنی زبان

می گریست در حالی که به سخنان پر معنی فرزانه گوش می داد سخنانی شنیدنی راست می گفت فروزان

و فراموش کردي تو تو باید یک کاري پیدا کنی با کار کردن سرت گرم می شه امیدوار باش مثالین که تو همه چیز ر-

می تونی از دانشت استفاده کنی زبان

به او نگاه کرد و او ادامه داد فروزان

اره تو می تونی یه کار خوب و بی دغدغه پیدا کنی     -

چطوري؟     -

این همه اگهی استخدام و کارمندي هست تو روزنامه ها امتیازات کافی رو هم که داري     -

یعنی می شه؟     -

- معلومه که می شه امیدوار باش و به خدا توکل کن    

روزي بود که او درروزنامه ها به دنبال کار مناسبی می گشت زحمت بسیاري داشت به خیلی جاهاتلفن کرد اما  چند

همه مدرك تحصیلی هم می خواستند این بزرگترین مشکل بود داشتنا امید می شد که باالخره یک شرکت به او گفت 

به فرزانه سپرد و به ان جا رفت ترسان قدمبه درون  رامستقیما براي مصاحبهبه ان جا برود شاد شد و سوزان  که باید

شرکتی بزرگ گذاشت با راهنمایی مسول ان جا به طبقه مربوط رفت نفسیکشید و با توکل به خدا در اتاقی را زد و 

گفت داخل شود بعد وارد شد مردي پشت میزش نشستهبود با دیدن او سالم کرد و

داخل شد و به فرمان مرد روي صندلی نشست گفت براي کار امده و قبالتلفن کرده ان مرد راجع به این که در  فروزان

چه سطوحی امادگی دارد از او سوال کردفروزان نیز جواب داد کار تایپ را به خوبی می داند و با زبان انگلیسیاشنایی 

شدت تپید گفت تاچه کالسی درس خونده و مرد گفت نمی  بهیلی رسید قلبش کامل دارد وقتی نوبت به مدرك تحص

توانند او را بپذیرند قلب او دو پاره شداز ان مرد خواهش کرد کهع او را بپذیرند گفت مشکالت بسیاري دارد اشک 

 حالراستی دلش به  ریختالتماس کرد اگر این کار را هم از دست می داد و قبولش نمی کردند واقعانابود می شد مرد به
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فروزان سوخت در نظرش حیف بود صورتقشنگ او را اشک بپوشاند بنابراین گفت

ما می تونیم اجازه بدیم به مدت یه هفته به طور ازمایشی کار کنید اگه موفقیت امیز بود استخدامتون می کنیم     -

که جرقه امیدي در قلبش به وجود امده بود گفت فروزان

وله من یه هفته ازمایشی کار می کنم قول می دم که کارم رو به خوبی انجام بدمباشه قب     -

باید سرکارتون باشید در ضمن به اتاق بغلیبرید و فرم هاي الزم رو بردارید بهتره  8خیلی خب از فردا راس ساعت -

متذکر شم که کار مشکلیه منشی مدیرعامل بودن راحت نیست

ب انجا بدمقول می دم کارم رو خو     -

.خوشحالی هبا تاق بغلی رفت و فرم ها را پر کرد جلوي سوال مجرد یا متاهل نوشت مجرد با

فردا باید کارش را شروع می کرد خوشحال بود این موضوع را با فرزانه درمیان گذاشت و او خیلی خوشحال شد  از

ن را پیش او ببرد اما فروزان تصمیم گرفت که خدا خودش بقیه کارها را درست میکند فرزانه خواست او سوزا.گفت 

سوزان رامهد بگذارد

در ان شرکت بزرگ جندان مشکل نبود فروزان ابتدا می ترسید اما تصمیمگرفت بر خودش مسلط باشد و کارش را  کار

ند انجام دهد به خدا توکل کرده بود خدا همکمکش کرد و تنهایش نگذاشت بعد از یک هفته کار کردن او را پذیرفت

فرزانه رفت اونیز خیلی خوشحال شد حاال  منزلچنانخوشحال شده بود که حد نداشت جعبه اي شرینی خرید و به 

دیگر کارها درست شده بود حاال دیگر فروزان کاریداشت و می توانست از طریق ان خرج زندگیش را در اورد سوزان 

و با هم به خانه بر می گشتندرا صبح ها بهمهد می برد و بعد از ظهرها به دنبالش می رفت 

یکی از همین روزها بود که شهروز باز هم به خیابان مهد امده بود با دیدنفروزان گویی عشق خود را دیده بود  در

خیلی خوشحال شد از این که می توانست اینبار خبر خوشی را به سهراب بدهد با تعقیب فروزان توانست ادرس خانه 

پول این ماه در پاکتگذاشت و به ادرس فروزان فرستاد  راهپول هاي عقب افتاده را نیز همجدید اورا پیدا کند حاال 

فقط چند کلمه نوشت

که چند وقتی تو را گم کردم اما حال از این که دوباره یافتمت خوشحالم خیلی خوشحال ببخش

یانه ها را می فرستد خیلی دلش می از دیدن ان نامه و پولها فهمید شخص گمنام دوباره او را پیدا کرده وماه فروزان
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خواست موضوع را با فرهاد و فرزانه درمیان بگذارد اما پشیمان شد می اندیشید که شاد ان ها گمان کنند 

مایل بود همه فکرکنند او سهراب را فراموش  بفهمددلش نمی خواست کسی چیزي ... فروزانوابسته سهراب است و یا 

ر وجودش در قلبشزنده بودکرده است در صورتی که سهراب د

براي او جام عشقی بود که او با نوشیدنش سیراب می شد اما این سال هاجدایی بنیه اش را ضعیف کرده بود و  سهراب

دیگر توان دوري را نداشت شب ها با یادعشق جانگدازش گریه می کرد و روزها نیز با یاد او مشغول به کار بود 

نابود می کرد دردفراق سهراب براي او چون سوهانی  ونایی بود که وجودش را از درچنینفکرهایی چنینی نا امیدي ه

.بود که روحش را می سایید و نابودش می کرد

سوي مغرب پسري غمگین به فکر بود و به او می اندیشید به فرشته اي کهگرماي محبت را در وجود او ایجاد » ا در

آه چطور می توانستم قریب به شش سال از دیدنش محروم ..... کرد و عشق را در جاي جاي وجودش باقی گذاشت

ام ایا این بود جوابتمام محبت هایی که او فروزان  قهبمانم چطور میتوانستم دوري او را تحمل کنم ایا این بود تمام عال

برگردم باید به به من کرده ایا باید بدین گونه تنهایش میگذاشتم و فقط به یادش اشک می ریختم اشتباه کردم باید 

کنارشبازگردم و نوید عشق را در گوشش زمزمه کنم تصمیم خودش را گرفته بود میخواست اکنون که در ایران بهار 

او نیز برگردد ان جا باشد با فروزانالبته اگر فروزان او را می پذیرفت است

مادر من می خوام برگردم ایران     -

کنند؟ ایران؟ مگه در ایران چی پخش می     -

حلوا می خوام برم حلواي مرگم رو بخورم     -

خیلی خب حاال من یه حرفی زدم تو شروع نکن حاال بگوببینم چی می خواي؟     -

هیچی می خوام برگردم به وطنم     -

خوبه اگه بخواي ما هم می اییم تا همراهیت کنیم     -

الزم نیست قصد دارم تنها برم     -

سم که چرا می خواي برگردي ایرونمی شه بپر     -

دلم براي کشورم تنگ شده دوست دارم برگردم     -
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فقط براي کشورت؟     -

دست بردارید فکرم ي کنید هنوز به فروزان فکر می کنم سالهاست که فراموشش کردم     -

بود دروغ بگوید زیرا در غیر این صورت نمی توانست و ان ها مانع می شدند مجبور

خوبه می بینم که عاقل شدي اما عزیزم چند وقته می ري و برمی گردي؟معلوم نیست شاید براي همیشه بخوام      -

اونجا بمونم

چی داري می گی؟ ما براي همیشه این جا موندگار شدیم     -

شما شدید اما من نه من خاك وطنم رو هرگز با این جا عوض نمی کنم     -

دختر خوب می گیري و زندگی می کنیخل شدي همین جا یه      -

دختر خوب این جا ارزانی خودتون اگه روزي ازدواج کنم همسر ایرانی می گیرم     -

خب این جا هم دختر ایرونی زیاده     -

نه این جایی ها رو دوست ندارم می خوام همسرم فقط تو خاك کشورم قدم برداشته باشه نه در این جا می      -

فهمید مادر؟

من که نفهمیدم تو ادم شدي یا نه با پدرت هم صحبت کن     -

شما به اون می گید چون من کارام رو جور کرده ام     -

چی بدون اجازه مادرت؟     -

اوه اوه تو رو به خدا یواش تر خواهش می کنم چنین اسم مقدسی رو رویخودتون نذارید چون لیاقت مادري رو -

هید داشت اینحرف ها رو براي کسی بزنید که شما رو نشناسهنداشتید و ندارید و نخوا

سرش را به زیر افکند دو قطره اشک روي گونه هایش روان شدند سلطنت

اشک تمساح ریختن فایده اي نداره شما باید تقاص گناهانی رو که کردید بدیدگناه این که دل ادم ها رو شکستید -

حتی اگه شما هم جلوي من رو بگیرید باز بر می گردم جاي من اینجا نیست .من بر می گردم... اه ... دل ادم ها رو 

دلمقلبم تو ایرونه وقتی پنج سال پیش من رو سوار بر هواپیما کردید و به این جااوردید اونا رو روي خاك ایران جا 

ن کسی که منو به دنیا با ان که هرگز محبتی خالصانه بهمن نکردید اما با این حال می خوام بگم به عنوا. گذاشتم

www.RoyanSoft.com



  خیال یک نگاه

٣٧٢

و دیگه  مدرسته که محبتی از شما ندیدم اما با این حال مادرمبودي دوستت دارم می ر... اوردیددوستتون دارم چون 

بر نمی گردم تو همین جا بمون و من رو فراموشکن براي همیشه

پشت به او کرد و خواست برود که سلطنت با چهره اي خیس از اشک صدایش زد سهراب

اما باور کن همیشه می ... باشه تو راست می گی براي تو مادر خوبینبودم خب من .... من...من... و!.پسرم... سهراب -

خواستم که تو راحت و بی دغدغه زندگیکنی فکر می کردم راضی هستی اما حاال می بینم که اشتباه کردم من 

براي این که حسکنم پسري دارم تو رو بغل کنم شمبامانعبرگشتن تو نمی شم برو اما بذار براي این که خوشحال 

سهراب پر شده بود از اشک شاد شده بود مادرش پی به اشتباهاتش بردهبود اغوش باز مادر را می دید که  چشمان

برایش گشوده شده بود اخ که چقدر منتظرچنین لحظه اي بود دوید و با شوق خودش را در اغوش او جاي داد اغوش 

.ه اش گذاشت و گریه کردمادر سربر شان

در اغوش مادرش بود بعد از ان روي هم را بوسیدند و سهراب رفت میخواست به فرودگاه برود دلش براي  سهراب

دیدن معشوقه بی همتایش بال بال می زد ازمادرش خداحافظی کرد و رفت

هاي سلطنت که چون سیلی روان جاري بودند بدرقه راه سهراب شدند اشک

یران باز گشت درست یک هفته پس از تصادف فروزانبه ا سهراب

هفته قبل فریدونفروزان را در حالی که خونین بر کف خیابان افتاده بود به بیمارستان رسانددر بیمارستان فورا او  یک

را به اتاق عمل انتقال دادند جراحات بسیاري برداشتهبود سرش اسیب جدي دیده بود فریدون چنان در راهروي 

تان می گریست کههمه به حالش دل می سوزاندند فکر میکردند ان زن همسرش هستبیمارس

خانه عمو همه دل نگران بودند از فریدون و فروزان خبري نبود قرار بود اندو ان جا باشند تا موقع سال تحویل همه  در

م کرده بود سوزان نیز دور هم جمع بشوند دل فرزانه مثل سیرو سرکه می جوشید زن عمو حسابی دست و پایش را گ

هوایمادرش را کرده بود و مدام بهانه می گرفت

گفت فرهاد

چطوره من برم خونه فروزان ببینم چی شده     -

تلفن که کردیم کسی گوشی رو بر نمی داره     -
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اخه پس چه کار کنیم ببینید ساعت چنده     -

خدایا نگرونم فرهاد یه کاري بکن     -

.چی کار کنم کجا دنبالش بگردم اخه می گی     -

نگرون بودند وحشت و اضطراب در نگاه همگی ان ها اشکار بود همه

فریدون پسر عاقلیه حتمااگه اتفاقی افتاده باشه زنگ می زنه     -

خدایا امیدمون به توئه     -

همه ان ها چنگ زنگ تلفن همه ان ها را به وحشت انداخت هیچ یک به سمت گوشی نرفتند ترسبه دل  صداي

انداخته بود در اخر فرهاد بود که سریع رفت و گوشی رابرداشت

الو     -

فرهاد...فرهاد     -

فریدون تویی کجایی پسر داریم از نگرونی دیوونه می شیم     -

بیمارستان هستم...تو .. فرهاد من     -

کدوم بیمارستان؟... بیمارستان چی شده فریدون     -

....فروزان...ان فرهادفروز     -

فروزان چی؟فروزان چی؟     -

....فروزان     -

....کدوم بیمارستان     -

.....بیمارستان     -

ما االن می اییم     -

:را گذاشت عمو پرسید گوشی

چی شده فرهاد بیمارستان چرا؟     -

نمی دونم فریدون گنگ حرف می زد من باید برم     -
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هم می یام فرهاد واي نه من     -

نه فرزانه تو بمون     -

خواهر منه باید بیام من باید بیام     -

پذیرفت چنان هول کرده بودند که حد نداشت همگی سوار بر ماشین شدند وبه سرعت به سمت بیمارستان  فرهاد

مسول بخش پرسشهایی حرکت کردند همه وارد شدند خانواده اي با چشمنگران به این سو و ان سو می نگریستند از 

طرفش رفتند فریدونمی نالید فرزانه وحشت  هکردند و بهطبقه دیگر رفتند فریدون را در راهرو دیدند و به سرعت ب

زده پرسید

فروزان چی شده؟...فروزان ... فریدون.... فریدون 0

چی شده بابا حرف بزن فریدون

...فروزان اه

رو به خدا جواب بدهرو خدا چه بالیی سر خواهرم اومده تو  تو

اتاق عمله ساعت هاست که اونجاست تو

تصادف کردید؟ چرا

نه تو اتوبان بودیم از غروبی که رفتم دنبالش حالش خوب نبود گریه می کردنمی دونم چی شده بود بعدا سوار  من

م پیاده شدیم اون خودم نگه داشت. نه نه...شدیم حرف زدیم ناراحت بود خیلی داغون بودوسط اتوبان گفتن نگهدارم

....داد میزد ازادي می خواست ازادي

می زد و تعریف می کرد دیگران هم با اشک و اندوه گوش می دادند ضجه

...یه دعفه رفت وسط اتوبان بدو بدو بعد یه ماشین اه     -

حاال تو اتاق عمل؟ خوب می شه     -

ی شم چرا چرا این کارو کرداه خدایا دارم دیوونه م... نمی دونم... نمی دونم     -

امد و گفت پرستاري

چرا این همه ادم این جا اومدند چرا این همه سر و صدا راه انداخته اید     -
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...خانم تو رو به خدا بذارید این جا بمونیم دخترمون     -

اگه می خواهید این جا باشید باید ساکت بمونید ساکت     -

باشه خانم قول می دیم     -

این بچه رو کی این جا اورده ببین چطور گریه می کنه     -

او را در اغوش گرفت و خواست ارامش کند فرناز

خانم ساکت می شه اجازه بدین بمونه     -

چیزي نگفت و رفت پس از ساعتی در اتاق عمل باز شد پرستار

سته از اتاق عمل خارج شد همه به طرف ها به شدت می زد خدایا دکتر چه خواهد گفت او با لباسی سبز بدنی خ قلب

او رفتند

دکتر چی شده ؟     -

دکتر سالم می مونه     -

دکتر دستم به دامنت حالش خوب می شه؟     -

دکتر سالم می مونه     -

دکتر دستم به دامنت حالش خوب می شه؟     -

ش باخداست ضربه شدیدي به سرش وارد اومده آروم باشید ما هر کاري از دستمون بر می امد انجام دادیم بقیه ا-

شما فقطباید به درگاه خداوند دعا کنید که اون به هوش بیاد دیگه کاري از ما . فعال تو کماست . ضربه مغزي

ساختهنیست کمک با خداست

این جمالت را گفت و رفت چشمان گریان ان ها مات مانده بود دکتر

تختی چرخدار بود به بخش مراقبت هایویژه انتقال داده اند ان ها فقط  فروزان را که چون مرده اي به روي جسم

توانسته بودند از پشت شیشه لحظاتی او راببینند و حاال فقط باید دعا می کردند فقط دعا

مادرش را می خواست و گریه می کرد پرستاري وسایل فروزان را اورد و بهان ها داد فرزانه ان ها را گرفت در  سوزان

ان ها گردنبند قلب مانند زیباییمی درخشید این گردنبند براي فرناز اشنا بود درست چند سال پیش فروزان ان  میان
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و دیگران با تعجب بهان نگاه می کردند فرزانه دکمه کوچکی را  زانهفر. رابه او نشان داده بود تا عکس سهراب را ببیند

می درخشید و عکس سهراب در یک طرف قلب قرار داشتفشار داد و قلب باز شد دو عکس زیبادر دو طرف قلب 

قلب را از فرزانه گرفته و به ان خیره شد فقط به سهراب نگاه کرد بههمان کسی که توانست فروزان زیبایش  فریدون

را از او بگیرد به کسی که فروزان برایبازگشتش سال ها انتظار کشید

.همش تقصیر اونه اون فروزان رو نابود کرد     -

فروزان سال ها به انتظارش نشست اما اون نیومد     -

در حالی که به نقطه اي نا معلوم نگاه می کرد گفت فرناز

من می دونم می دونم که فروزان هنوز هم سهراب رو دوست داره     -

فریاد زد فریدون

نه دوستش نداره همون لعنتی بود که فروزان رو بدبخت کرد     -

این طوري حرف نزن فروزان عاشق بود عاشق سهرابفریدون      -

با ناراحتی پرسید فرناز

به نظرتون اگه فروزان به هوش نیاد چی می شه     -

نه اون به هوش می یاد مطمئنم     -

واز کنه واي اگه واقعا پر... اون خیلی نا امیده چنان فریاد ازادي و پرواز سر داده بود که فکر می کنم .. نه نه اون     -

.....بره؟؟؟؟ آه

...فروزان قلبش همین جاست پرواز نمی کنه اون     -

باید سهراب رو پیدا کنیم باید پیداش کنیم     -

و دیگران با تعجب به فریدون نگاه می کردند فرهاد

...پیداش کنیم شاید اون بتونه کمک کنه و شاید باید

چطوري ما اصال از اون خبري نداریم اما

وري که شده باید اونو پیدا کنیم به هر قیمتیط هر
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اگه اونم بیاد چیزي درست نمی شه حتی

..درست می شه اگه صداي قلب هاشون نزدیک هم باشه. چرا چرا

اشک الودش را به دیگران دوخت و گفت چشمان

...کشهمنم عاشق بودم می دونم که درد عشق خانمان سوزه حس می کنم می فهمم فروزان چی می      -

یعنی تو می گی سهراب رو پیدا کنیم؟     -

اره خیلی زود نباید زمان از دست بره فروزان باید زنده بمونه     -

 5هفته بود که ان ها به دنبال خبري از سهراب می گشتند اما اخر چگونه میخواستند او را پیدا کنند سهرابی که  یک

سال بود از ایران رفته بود

فته ایده می خواست به دیدن فروزان برود اما هر چه به خانهاو تلفن می زد کسی جواب نمی داد به طی این یک ه در

خاطر همین تصمیم گرفت به منزل عمویشبرود قبال ادرس را به خاطر تصادف با فریدون گرفته بود تصمیم گرفت به 

ه اودوستی پیدا کرده که عالقه اش به ان جابرود وقتی خود را معرفی کرد فرزانه با گریه گفت که خواهرش گفته ک

راستی دوستانه است ایده که گیج شده بود ازان ها احوال فروزان را پرسید و ان ها گفتند بر اثر سانحه در کماست و 

بههوش امدنش دست خداست ایدا چنان غمگین شد که حد نداشت در خانه خودشان موضوعرا با علی در میان 

جا سکته کند از ترس از ناراحتیو غمبود او همان  کگذاشت نزدی

تصمیم گرفت تمام ماجراي زندگی فروزان را براي علی تعریف کند فرزانهبه ایدا گفته بود که فروزان عاشق کسی  ایدا

به نام سهراب بوده و حاال دنبال اوستیعنی قضیه زندگی فروزان را به طور مختصر براي او شرح داده بود و حاال 

رازهاي زندگی فروزان را دت و رازهاي کشف نشده اش را یافته بوایداتمام موضوعا

را براي علی تعریف کرد گفت که باید قوي باشد گفت که باید کمک کنیمسهراب را پیدا کنیم تا فروزان را نجات  همه

اي دهیم باید فروزان را نجات می دادندعلی چنان دل شکسته شده بود که فقط گریه می کرد اما حاضر بود بر

برداشت و شروعبه جست و جو کرد کردننجاتفروزان حتی جانش را نیز فدا کند بنابراین دست از گریه 

از دیدن سهراب که به ایران بازگشته بود بسیار خوشحال بود برایاستقبال از او به فرودگاه امده بود سهراب با  شهروز

داشت ریه هایش را پر کند از هواي غبار  چشمانی پر از اشک به خاك وطنشنگاه می کرد بو می کشید دوست
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براي سهراب چوناکسیژنی خالص می ماند عاشق ایران بود  حالالودتهران هواي تهران با ان که غبار الود بود اما با این 

چون وطنش بود چون عشق شکوفه هایش رادر همین کشور در قلب سهراب کاشته بود و ایران نشینش کرده بود

بود با هزار امید و ارزو با هزاران خیال در رویاهاي شیرینایران برگشته  به

دیدن شهروز او را در اغوش گرفت و بوسید اولین چیزي که از او پرسید این بود با

فروزان چطوره؟     -

خوبه نگرون نباش     -

می دانست که او در ان براي تحویل سال نو مثل سال هاي پیش هدیه نوروزي را بري خانه فروزانفرستاده بود ن شهروز

....جا نیست که او به جاي بودن در خانه رویتخت بیمارستان در حال پرواز است در حال پریدن

به خانه شهروز رفت می خواست سواالت زیادي را درباره فروزان بپرسد سهراب

خب شهروز برام از فروزان بگو     -

لبخند زنان گفت شهروز

ي بري فروزان رو ببینی پس دیگه گفتن من براي چیه؟پسر جون تو که می خوا     -

می خوام درباره اش بدونم پنج سال بیشتره که اونو ندیدم اول می خوام درباره اش بشنوم و بعد با امادگی کامل      -

به دیدارش بروم

باشه خب از خودشم بگم که خوبه یعنی من می بینم که خوبه     -

ي شهروز دارم سکته می کنم هنوز باورم نمی شه کهتو ایرونم هنوز باورم نمی شه که دلم خیلی براش تنگ شده وا-

دیگه فاصله اي بین ما نیست واي خدایا شکرت

راستی نمی خواي درباره یکی دیگه بشنوي؟     -

کی؟     -

دخترت     -

دخترم؟     -

پر از اشک شد نگاهش
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...خودم... مادرم رنج می کشیدم اون وقت خودمآه شهروز همیشه از بی اعتنایی پدر و      -

مهم نیست گذشته ها گذشته حاال فقط باید به روزهاي خوب و قشنگی فکر کنی که با فروزان خواهی داشت     -

در طی این یه هفته اونو دیدي     -

نه باور کن اون قدر سرم شلوغه که حساب نداره     -

پاشو بریم     -

رسیده بذار چند روز بگذره تو هم کمی اونو از دور ببینی هیجاناتت فروکش می کنه و بعد با امادگی کجا هنوز ن     -

کامل براي دیدنش می ري

واي چی داري می گی هیجان هاي من هرگز فروکش نمی کنه هرگز     -

می فهمم عاشقی دلتنگی اما باید صبر داشته باشی     -

یگه طاقت ندارمپنج سال صبر کردم کافیه د     -

امروز رو استراحت کن فردا می ریم که اونو ببینیم     -

شهرو به نظرت منو قبول می کنه     -

چی داري می گی؟ معلومه قبول می کنه می دونی چقدر خواستگار داره؟     -

.اون موقع ها خیلی خواستگار داشت ولی همه رو رها کرد و منو خواست     -

ردي و نخواستی در طی این سال ها باهاش تماس برقرار کنی و صحبت کنی؟چرا سعی نک     -

نمی دونم واقعا نمی دونم شاید خنگ بودم اه اما اون جدایی ناگهانی     -

سرش را به زیر انداخت شهروز با مهربانی گفت سهراب

استراحت کن می دونم خسته اي�پاشو برو     

ز در اختیارش گذاشته بود رفت ارام و قرار نداشت اما باید تا فردا صبر می کردبلند شد و به اتاقی که شهرو سهراب

** **

....آه... بی فایده است یه فته است همین طور جستجو می کنیم این همه تحقیق     -

سهراب رو نمی تونیم پیدا کنیم     -
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ه هوش نمی یادیه هفته است فروزان تو کما فرو رفته باید یه کاري کرد اون ب     -

اروم باش فریدون اروم باش خدا کمکمون می کنه     -

به همراه شهروز به در خانه فروزان رفتند خانه او عوض شده بود سهراب می دانست و حاال با دیدن ان خانه  سهراب

نمی شد هر چه  اشک می ریخت شهروز گفت باید ارام باشد و با لبخند با او رو به رو شود اما سهراب هر چه می کرد

زنگ خانه را زدند کسی جواب نداد

نیست-

حاال چه کار کنیم یعنی کجاست؟-

شاید خونه عموش باشه بیا بریم اون جا-

مگه بلدي؟-

اره بیا بریم-

ماشین شدند و به ان جا رفتند خانه عمویش نیز عوض شده بود سوار

رفت و ایستاد گنگ به همه جا نگاه می کرد حالت غریبی به  شدند سهراب در مقابل دري که شهروز نشانش داد پیاده

او دست داده بود در خانه عمو هم همه به بیمارستان رفته بودند جز فریدون و سوزان دخترك مدام بی قراري می کرد 

و فقط نیز فریدون ارام می شد

خب عزیزم قول می دي وقتی رفتیم بیمارستان گریه نکنی؟-

مامانم رو ببینم اره اما من باید-

خب دیگه بیا بریم...می بینی عزیزم امیدوارم-

و عمگین بود در خانه را باز کردند و ناگهان از دیدن شخصی که پشت در ایستاده بود نزدیک بود قالب تهی  ناراحت

کند واي خداي بزرگ یعنی خودش بود یعنی خودش با پاي خودش امده بود خدایا

...جب کرد هر دو فقط به هم نگاه میک ردند دو رقیب دو عاشق دو نفري کههعم از دیدن او تع سهراب

/؟؟؟....تو
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با حلتی گمگ گفت سهراب

!...سالم... من-

....سهراب-

گویی از ته چاه در می امد با دیدن او گویی می خواست تمام عقده هایش را خالی کند گویی می خواست  صدایش

ه کندهمان لحظه با دو دستش او را خف

فریدونی درسته؟ تو

و تو سهراب خوب می شناسمت اره

تو منو نمی شناسی تو نمی دونی من کی ام نمی دونی نه

ایستاده بود و با تعجب نگاه می کرد شهروز

برگشتم اما نه براي این که تو با من تسویه حساب کنی من

برگشتی خواستی دوباره نابودش کنی تو که براي چی برگشتی البد به خاطر فروزان درسته؟ چرا؟چرا؟دوباره  پس

نابودش کردي حتما حاال اومدي استخوان هاش رو هم بخوري و بري اره؟

منظورت چیه؟-

منظورم رو خوب درك می کنی تو باعث نابودي فروزان شدي-

با ناراحتی گفت سهراب

چی داري می گی من و فروزان عاشق هم بودیم-

و یه نامردي یه نامردي که یه ذره شرف تو رگهاش وجود نداره یه ذره معرفت و بی کدوم عشق همش دروغ بود ت-

شعور حالیش نمی شه

می دونم درست می گی اما من به میل خودم نرفتم-

بیا این هم ثمره اش رو بگیر ثمره عشقی که از اون دم می زدي سوزان را که با تعجب به ان مرد زیبا !! جدا؟جالبه-

بود به طرف او هل داد نگاه سهراب به چهره زیبا و معصومانه او گره خورد بغض راه گلویش را مسدود  روي خیره شده

دختر منه ینیعنی ا... کرده بود خدایا چی دارم می بینم خدایا
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روي زمین مقابل او زانو زد دستانش را در دو طرف دخترك گرفت سوزان فقط به او خیره شده بود حس می کرد -

مرد برایش اشناست حس می کرد حس می کرد گرماي عمیقی در وجودش چنگ انداخته اشک در چشم وجود ان 

هاي سهراب جمع شده بود

- !اه... من....دخترم دختر قشنگم و...د ...د -

او را در اغوش فشرد سوزان در اغوش او جاي گرفته بود حالت گنگی به او دست داده بود این مرد چه کسی است ؟ -

ین طور با مهربانی مرا در اغوش گرفته و گریه می کند او کیستچرا ا

در حالیک ه اشک می ریخت به ان صحنه نگاه می کرد چشمان فریدون نیز اشک باران شده بود از دیدن  شهروز

سهراب خوشحال نبود اما از این که می دید پدر واقعی سوزان برگشته است خوشحال بود از این که میدید عشق 

کرد یبرگشته خوشحال بود سهراب صورت کوچک و زیباي سوزان را نگاه م فروزان

.قشنگم عروسکم..عزیزم-

نیز روي زمین زانو زد فریدون

...سوزان-

سوزان به فریدون خیره شد ادامه داد-

- یادته.همیشه دوست داشتی بابا داشته باشی-

سرش را تکان داد او گفت سوزان

بابا داري اون باباي توئه خیلی دوستت داره همون طور که تو دوستش داري ...تو هم...ن تو همحاال خوب نگاه کن ببی-

همیشه منتظر بودي تا باباي تو هم بیاد حاال ببین حاال به بابات نگاه کن

در وجود دختر کوچک چنان غوغایی به پا شده بود که تمام بدنش را داغ کرد-

ه دوست داشتم بیاد اونو ببینم؟یعنی از سفري که مامان گفته بود برگشته یعنی یعنی یعنی این باباي منه همون ک-

من هم بابا دارم از حاال می تونم صدا بزنم بابا؟

با ارامی زمزمه کرد دوباره

...بابا...بابا-
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اگهان با هیجان فریاد زد ون

................بابا-

را در اغوش می فشرد و نوازش می کردخود را در اغوش او انداخت سهراب عاشقانه او -

من...من باباي توام...دخترکم-

گریه می کرد به راستی او بابا بود و این چقدر شیرین بود چقدر وجودش با شنیدن چنین کلمه اي گرم می شد اه -

حس پدري چقدر زیباست چقدر عاشقانه است دوست داشت فقط به او نگاه کند به فریدون نگاه کرد

- تشکرم فریدون متشکرمم-

سرش را تکان داد و ناگهان گویی به یاد فروزان افتاد فریدون

نباید وقت رو هدر داد سهراب بلند شد فروزان تو بیمارستانه-

از سر سهراب جهید بیمارستان برق

چرا؟ چه بالیی سرش اومده-

تو راه می گم زود باش باید بریم-

مگی سوار ماشین او شدند در راه فریدون در حالی که اشک می ریخت موضوع هم دست و پایش را گم کرد ه شهروز

تصادف فروزان را براي سهراب گفت و اضافه کرد که او یک هفته است بی هوش است و انها یک هفته است مدام به 

فراق او دارد می میرد وزدنبال او می گردند اما او را پیدا نمی کنند گفت که فروزان از س

ریه می کرد و سوزان را در اغوش داشت او نیز همچنان از وجود پدرش هیجان زده بود و گویی مسائل دیگر گ سهراب

را فراموش کرده بود

بیمارستان رسیدند در ان جا همه از دیدار ناگهانی سهراب تعجب کردند البته عمو و مهناز تا به حال سهراب را  به

اما حاال واي خدایا گویا همه می خواستند حمله کنند و او را نابود  ندیده بودند جز عکسش که در قلب طالیی بود

کنند سوزان با خوشحالی جلو امد و گفت

ببینید این باباي منه باباي من حاال منم بابا دارم عمو اسفندي می بینی من بابا دارم خاله فرزانه بابام رو ببین عمو -

فرهاد باباي منو ببین
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از همه می خواست که به بابایش ن گاه کنند دیگران نیز با ناراحتی گریه می کردند فریدون  گریه می کرد و با شوق-

سهراب را به طرف دیگر برد سهراب توانست از پشت شیشه فروزان را ببیند اما با دیدند او قلبش گویی از جاکنده 

روي تخت بیمارستان مثل یک مرده می حاال باید او را در  ماشد اخ که چقدر براي دیدن او لحظه شماري کرده بود ا

دید گویی از پشت شیشه می خواست راهی باز کند و خودش را به او برساند به فروزانش به عشقش به ملکه قلبش

آخ فروزانم عزیز دلم چرا این طوري بیجان بر روي تخت افتاده اي و به من نگاه نمی کنی به منی که پس از سال ها -

ببینم به من منی که براي دیدنت سال ها رنج دوري را تحمل کردم به این امید که روزي بازگردم و  بازگشته ام تا تو را

بینم تو را که بی جان افتاده اي و من فقط اجازه دارم از پشت این  میتو را سالم و شاد ببینم اه اما هماکنون چی 

ي رسدن به تو دیگر مشکلی نیست اما چرا هم شیشه به تو نگاه کنم فکر می کردم تمام موانع را شکسته ام و برا

اکنون باید چنین چیزي را ببینم چرا؟

سهراب برگشته بود او نیز به همراه دیگران در بیمارستان بود اما بازخبري از بهبود فروزان نبود چند روزي می  حاال

ن به تنها پناهگاهش نگاه گذشت سهراب ان قدر گریه کرده بودکه دیگر نمی توانست چشم هایش را باز کند سوزا

چه کار باید می کرد قتمیکرد و اشک می ریخت اگر مادرش را از دست می داد ان و

با ناراحتی به نزد ان ها امد سرش را به زیر انداخت و پس از لحظاتی گفت دکتر

م این بیمار به من باید به شما بگم که بیمارتون ممکنه ببینید من می خوام واضح صحبتکنم من حس می کن...من-

بهتره که دستگاه ها را . خواب عمیقی فرو رفته که بیداري در اون وجودنداره اون به مرگ مغزي دچار شده است 

متاسفم چاره دیگه اي نیست.خاموش کنیم

همه از اشک پر شده بود سهراب با التماس به دکتر نگاه می کرد چشمان

ی دونم باید به هوش بیاد باز هم صبر کنیدنه اقاي دکتر اون به هوش می یاد من م     -

ببینید اون اگه به هوش اومدنی بود تا حاال باید چنین اتفاقی می افتاد     -

اون به هوش می یاد خواهش می کنم دست نگه دارید دکتر اجازه بدین ببینمش اجازه بدین با اون ... نه .... نه      -

صحبت کنم

مه دادبه او نگاه کرد او ادا دکتر
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باید باهاش حرف بزنم دکتر تمنا می کنم که چنین اجازه اي رو به من ... من....خواهش می کنم دکتر اجازه بدید     -

بدین

سرش را به زیر انداخت دکتر

باشه من مانع نمی شم     -

من هم می خوام مامانم رو ببینم من هم می خوام با اون حرف بزنم     -

ت یه بچه وارد اتاق بشه نه درست نیستاصال درست نیس     -

به دخترك زیبایش خیره شد سهراب

...می تونیم... ما...بذارید اونم بیاد ما دکتر

بدین دکتر اجازه بدین اجازه

نمی توانست مخالفت کند به همین خاطر قبول کرد حاال در بیمارستان خیلیها بودند عمو زن عمو فرناز فرزانه  دکتر

یدا علی ارمغان شهروزبهرام و خانواده اش که به تهران امده بودند همه نگران بودند ارمغان بهسهراب فرهاد فریدون ا

نگاه می کرد و حسرت می خورد فروزان شایسته چنین مردي بود

و سوزان لباس هاي مخصوص پوشیدند چشمان سوزان پر از اشک بود چشمان سهراب نیز پر از اشک بود سهراب

من اونو سالم می خوام.... مامانم ...بابا جون     -

در حالی که بغض کرده بود گفت سهراب

...مامان...مامان.غصه نخور شیرینم     -

توانست چیزي بگوید یعنی بغضی که گلویش را می فشرد اجازه صحبت را به اونمی داد همه با چشم هاي نگران  نمی

د زندگی فروزان فقط به دست سهراب بر می گردد جز او کسی و اشک بار به سهراب نگاه می کردند گویا فکرمی کردن

خدا هم بود و دعا میکردند برنمی توانداو را از ان بیهوشی لعنتی خارج کند اما توکلشان 

و سوزان وارد اتاقی شدند که فروزان ان جا بود دیگران همگی پشت شیشهبودند نگاه می کردند دل هایشان  سهراب

ب نگاهش را به صورت اودوخته بد و گویی کسی یا چیزي جز او را نمی دید روي صندلی کنار پر تب و تاب بود سهرا

تخت نشستسوزان را هم روي صندلی دیگري نشاند ساکت ساکت بود بعد از لحظاتی سهرابماسک روي صورتش را 
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دکنار زد و در حالی که اشک از چشمانش جاري بود لب بازکرد و با صدایی لرزان او را صدا ز

اما من می خوام باهات حرف بزنم می ... اما...صدام رو می شنوي ؟ می دونم می دونم که خوابی ... فروزان...فروزان-

خوام بگم که من برگشتم من نامردماره اما با تمام نامردي هم دوستت دارم می خوام بگم تو تمام این سال ها بهتو 

تو تمام این سال هاحتی لحظه اي تو رو از یاد نبردم مدام  تیماشفکر میک ردم به تو و رزوهاي قشنگی که با هم د

صدات می زدم به اسمون نگاه می کردم وبه تو فکر میک ردم حرفهام ره به ماه می گفتم حس می کردم شب ها چهره 

نازتتو صورت ماهه اخه تو ماهم بودي و من شب تاریک نگاهت فروزان به اون روزهافکر کن به من فکر کن به 

باورم نمیشه که پدر شدم باورم نمی شه که کودکی منو بابا صدا کند اخ .... من ... فکر کن می دونی من  ترموندخ

فروزانم الهیبمیرم که تو تمام این سال ها با غم تنهایی ساختی و دم نزدي اما من هم غصهخوردم داشتم نابود می 

از صحنه روزگار محو کنم خیلی فرصت ها گیر اوردم اما  روم شدم فقط یاد تو مانع از نابودیم شد اگه می خواستمخود

وقتی به یادتو می افتادم مرگ رو فراموش می کردم می دونستم این جا منتظرم هستی پسنباید می ذاشتم که تا اخر 

 عمر چشم انتظار بمونی نباید می ذاشتم رنج بکشیتو هم به من فکر می کردي به سهراب کسی که گذاشت و رفت اما

خدا بهعشقمون قسم من نرفتم فروزان تور وبه خدا به حرف هام گوش بده تو رو خداچشمات رو باز کن به من بگو  هب

که دوستم داري بگو که هنوز هم هنوز هم من روعشق خودت صدا می زنی فروزان من بی تو می میرم همیشه به این 

ار حاال تا اخر عمر به خاطرنبودنت نابود شم فروزان تنها امید که زندهاي و به من فکر میک نی زندگی می کردم اما نذ

امیدم تویی مگه قرار نبود فروزان قشنگ منباقی بمونی مگه قرار نبود پس چرا زدي زیر قولت مگه نمی گفتی 

سهراب فقط بهخاطر تو می خندم پس چرا چرا حاال که من این جا هستم به روي من نمی خندیچرا نگاهم نمی کنی ؟ 

حرفی بزن مگه رسم عشق و عاشقی اینه مگهباید یکی بذاره و بره و یکی دیگه بمونه تو که با معرفتی  وفای اخه ب

چشمات رو باز کندلم هواي نگاهت رو .حالیته عشق یعنیچی؟ تو عزیزمی وجودمی قربون نگاه نازت دلم تنگه فروزان 

داره تو رو صدا می زنه فروزان می شنوي؟  جودمو شمام تو رو می خوانفروزان. کرده گوشم منتظر شنیدن صداي توئه

می شنوي؟ دلم پر شدهاز غم تو که ناراحتی من رو نمی خواستی یادته با هم چه روزهایی داشتیمیادته چه عهد و 

اخه بی وفا تو .یادته تا اخر قول دادیم وفادار باقی بمونیم.پیمان هایی بستیم یادته چه قول و قرارهایی با هم گذاشتیم

که نمی خوایتنهام بذاري و بري تو تونستی غم دوري رو تحمل کنی اما به خدا قسم من نمیتونم به جون دخترمون 
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فروزان تو رو به خدا چشمات رو باز . نمی تونم ببین ببین چطور نگاهت می کنه به چشم هاي اشکالودش نگ اه کن

رو فریاد می زنه اخه لعنتی چرا به حرفهام گوش نمی کن ببین به من نگاه کنمن دوستت دارم بند بند جودم هنوز تو 

دي؟

سرگذاشت روي دست او و ناله کرد     -

سوزان که گیه می کرد دست هاي کوچکش را گذاشت روي صورت فروزان و بغض الود گفت     -

- ومدم مامانی نگاه کن من هم من اومدم این جا پیش تو نمی ذاشتند تا حاال بیاماما حاال با بابام ا....مامانی ...مامان-

حاال بابا دارم یادته میگفتی بابام رفته سفر حاال برگشته مامانی مگه تو منتظرش نبودي من هم منتظرشبودم حاال 

مامان یادته تا صداتمی کردم می گفتی جونم چرا حاال که صدات می کنم  اچشمات رو باز کن مامانی مامانی تو رو خد

دوستم نداري پس چرا حاال دیگه دوستم نداري مامانی بابا اومده من دیگه بابادارم به همه جوابم رو نمی دي مگه تو

.نشونش دادم تو هم پاشو نگاهش کن مامانی چشمات رو باز کن

صورت خیس شده از اشکش را روي سینه فروزان گذاشت و گریه کرد     -

- گفتی می خواي منوخوشحال ببینی مگه نمی گفتی که مامانی مگه نگفتی گریه نکنم چرا حاال نمی گی مگه نمی -

. باشه بوست می کنم. مامانی چرا نگاهم نمی کنی مگه با من قهري. من نباید گریه کنم پس چرا حاال دیگه نمی گی

من همیشه که باتو قهر میک ردم تو منو بوسم .... نکردي رتو تا حاال با من قه..همیشه وقتیبا من قهر می کردي نه نه

کردي و اشتی میک ردیم حاال هم من می خوامتو رو ببوسم شاید با من اشتی کنی می

سوزان لبهاي غنچه اش را روي گونه فروزان گذاشت و بوسید بعد چشمانش را به صورتش دوخت     -

مامانی پس چرا نگاهم نمی کنی باز هم بوست کنم؟ باشه االن باز هم بوست می کنم-     -

گونه او را بوسید باز نگاه کرد اما فروزان بی حرکت بودطرف دیگر      -

مامانی حاال چی کار کنم بابا جون چرا مامانم جوابم رو نمی ده مثل این که خیلی با من قهره نه؟-     -

آخ الهی بمیرم     -

غمگین به او نگاه کرد سهراب

گم؟ تو کهمهربون بودي حاال این طوري میذ اري فروزان عزیزم خانمم چی بگم تا با من و دخترم اشتی کنی چی ب-
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سوزي کوچولومون گریه کنه و باز هم هیچکاري نمی کنی واي عزیزترینم حرفی بزن نگاهت رو به نگاهمون پیوند بزن 

تاامید زندگی در وجودمون شکوفا بشه

را به جسمش پیوند زده بود در  در حال پرواز بود بالهایش را گشوده بود و باال رفته بود تار سپیدیکه روحش فروزان

حال جدا شدن بود که صداي او را شنیدصداي سهراب را

برگردد اما گفت خواست

نه حتما توهمات حتما باز هم خیاله سهراب رفته و دیگه بر نمی گرده نهدیگه باور نمی کنم باید برم همیشه منتظر -

با شنیدن یه صداي خیالی این لحظه رو از دست بدم  پرواز بودم همیشه منتظر رسیدن اینلحظه بودم حاال نباید

نهباید برم باید برم

فورزان می شنوي؟     -

فروزان را گذاشت روي قلبش دست

قلبم داره می تپه اما اگه تو جشمات رو باز نکنی از تپش می ایسته اگهنگاهم نکنی اگه براي همیشه با من قهر -

رو می خواي ؟ فروزان فروزان دارم صدات می زنم دارم به تو می گم دوستت بمونی وجودم از حرکت می ایسته تو این

دارمبذار این چند سال جدایی رو جبران کنم

غم الود زد و ادامه داد لبخند

می دونی بعد که حالت خوب شد چی کار می کنیم اول با هم عروسی می کنیم تودر لباس سپید و پر از تور عورسی -

گلهاي یاس برات سفارشمی دم می خوام زیباترین عروس دنیا بشی سوزان هم لباس عروس  محشر می شی تاجی از

می پوشه دوتاییشاهزاده هاي قلب من می شید بعد با هم می ریم سفر یک سفر سه نفري وایفروزان خیلی خوش می 

گذره هر جا که تو بخواي می ریم هر جا که تو بگی

روي مجسم می کنی اره تو زیباترین عروسدنیا می شی پري دریایی می شی می تو هم حتما االن داري اون رو  فروزان

دونی از این که این عروس مال من می شهخیلی خوشحالم البته تو مال من هستی ها یه وقتی فکر نکنی می تونی 

واز می راحت منرو بذاري وبري من و سوزان دست هاي تو رو می گیریم و اون وقت سه نفري بهاسمون خوشبختی پر

کنیم می ریم به او ج می رسیم فروزان خیلی زیباستدوباره با هم پا می ذاریم تو پارك عاشقا سوزان سوزان ثمر 
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عشق ما دو تاستسوزان نشانگر عشق بزرگ و پاك ماست عشق ما دو نفر براي همیشه جاویدان میمونه فروزان 

/خواهش می کنم می فهمی ؟؟؟ توچشمات رو باز کن از 

لحظاتی سهراب بلند شد نه فروزان بیدار نخواهد شداز  پس

با شه عزیز دلم بخواب اروم باش نمی خوام ارامشت رو بر هم بزنم من می رمباشه من هم می رم یه گوشه سرم رو -

می ذارم براي همیشه می خوابم مثل تو اونوقت سوزان نه پدر داره نه مادر تو همین رو می خواي؟ درسته باشه جواب 

به میل خودم نرفتماما به میل خودم برگشتم اونم فقط  منن باید تاوان پس بدم اما بدون تو اشتباهی می کنی ندهم

ویرونه تر می شم ... به خاطر تو اما حاال می بینم تو دیگه منرو نمی خوایی تو می خواهی نابود شوم باشه ویرونم 

....وبعد

ود چقدر اواي صدایش نزدیک بودشاید چونه روح از بدنش جدا می شنید صداي او را خودش بود سهرابش ب فروزان

می شد چنین خیالي می کرد اما سخنان سهراب او کهسهراب را مقصر نمی داند او که سهراب را دوست می دارد اري 

.....باید به او بگویداما

.......خداحافط فروزانم     -

و ناگهان سوزان که گریه می کرد گفت برگشت

....داره... بابا...با با     -

سهراب به کنار او رفت و بغلش کرد اما سوزان که چشم از روي فروزان بر نمی داشت باز گفت     -

...بابا جون... بابا نگاه کن-     -

عزیزم مامان خوابه دیگه بیدار نمی شه باید بریم تا اون راحت بخوابه     -

تکون می خورهنگاه کن داره تکون می خوره داره      -

نگاه کرد فروزان هنوز هم بی حرت بود اما سوزان حرکت دست هاي او را دیده بود سهراب

تو خیاالتی شدي عزیزم     -

!!!!!بابا نگاه کن بابا     -

نگاه کرد فروزان هنوز هم بی حرت بود اما سوزان حرکت دست هاي او را دیده بود سهراب
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تو خیاالتی شدي عزیزم     -

- !!!!!بابا نگاه کن بابا    

سوزان راست می گفت فروزانانگشتانش را تکان می داد سهراب . آه اري ... دوباره نگاه کرد اما این بار  سهراب

دخترك را گوشه تخت نشاند و سرش را نزدیکصورت فروزان برد

.فروزان عزیزم چشمات رو باز کن من هستم سهراب     -

چهره هایشان اشک . شش می کرد تا چشم بگشاید دکتر به همراه پرستاریآن جا بودندمی لرزید گویی کو پلکهایش

.باران شدهبود به سرعت جلو رفتند

داره پلک می زنه. دکتر . دکتر      -

چشمانش را باز و بسته می کرد ارام ارام سهراب را می دید اما باورنمی کرد سهراب در حالی که اشک  فروزان

ه بود با لبخند به او نگاهمی کرد سوزان نیز به او نگاه می کرد فروزان در حالی که چشمانش باز پوشاند.صورتش را 

بودمستقیم به سهراب نگاه می کرد

با خوشحالی گفت دکتر

این یک معجزه است     -

هم از پشت شیشه نظاره گر این صحنه بودند و اشک شوق می ریختندفروزان دستش را بلند کرد می  دیگران

واست سهراب را حس کند می خواست باور کند کهاو واقعی است دستش را به صورت خیس او کشید سهراب با خ

خوشحالی دو دست او راگرفت و روي قلبش نهاد

خدایا شکرت     -

سهراب... نه...نه-     -

آره اعزیز دلم من هستم سهراب برگشتم پیش تو     -

....سهرابم... آه سهرابم     -

چشم هاي او نیز از اشک پر شد دیگر نیازي به وجود دستگاه نبود فروزانبه هوش امده بود سالم و راحت نفس  حاال

می کشید با لبخند به سهراب نگاه می کرداو هیجان زده گفت
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...با.. خیلی خوشحالم کردي با نگاه کردنت... عزیزم      -

باورت کنم؟..... تو...سهراب     -

کن من هستم خود خودم برگشتم کنار تواره باور      -

.....صدات رو شنیدم فکر کردم خیاله داشتم می رفتم بالهام گشوده بود اما     -

فریاد عشق فرمان داد که بایستی صبر کنی     -

چقدر خوشحالم... اره واي سهراب      -

می فهمم می فهمم     -

ه می کردزتم بخ طرف دیگر نگاه کرد به سوزان که گری.فر

آه عزیزم دخترم     -

مامان     -

فکر کردم دیگه با من اشتی نمی کنی که دیگه دوستم نداري ترسیدم مامانی مامان خوبم     -

کی این حرف رو زده من همیشه دوستت دارم همیشه دوستت دارم به سهراب نگاه کرد     -

سهراب این-     -

می دونم     -

...ابا دارم نگاه کن بابا باالخره از سفر برگشت ببین چه خشگلهمامان من هم ب     -

ایاي می شد باز با لبخند . به سهراب نگاه کرد نگاه هر دو پر بود از شور از عشق ایاي روزهاي خوش بازهم فرا رسید  و

و امید به زندگی نگاه کرد و شکوفههاي عشق را در ان دید

ند ابدي است به هوش امد با چشم بازکردنش گویی دنیایی پر از شادي و صفا از بی هوشی که همه می پنداشت فروزان

و عشق را به وجود اورد حاال دیگر چشمها اگر تر می شدند به خاطر غصه نبود بلکه از شوق بود دل فروزان به 

و شاد بود کهتوصیفش ممکن نبود مسرورخاطروجود سهراب پر از عشق و شور و اشتیاق شده بود ان قدر 

دوست داشت فقط با . را مثل بیماران دیگر در بخش بستري کردند او دوست داشت از بیمارستانخارج شود فروزان

وجود ... رنج ها...ناراحتی ها...سهراب باشد با وجود او گویی همه چیز را فراموشکرده بود این چند سال جدایی 
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...فریدون وارمغان

بود و اخر از همه خارج می شد و می رفت مدام با فروزان در حال نجوا مالقات سهراب قبل از همه ان جا  روزهاي

.کردن بودند

سهراب؟

جونم

...این چند سال خیلی سختی کشیدم فکر می کردم تو برگردي اما تو

دونم عزیزم می فهمم چی می گی من راستش مثل زندانی ها بودم نه پاسورتینه مدرکی حتی شناسنامه ام رو  می

کرده بود مدام می خواستم با توتماس بگیرم اما نشد پس از چند سال باالخره تونستم مدارکم را پیدا  مادرم پنهان

درست می کردم و بر میگشتم دیگر نمی تونستم تحمل  روکنم و باپیدا کردن اونا فوري دست به کار شدم باید کارهام 

عد اومدمکنم روزي که می خواستم به ایران برگردم تازه بهمادرم گفتم و ب

.سهراب خیلی لحظات تنهایی سخت بود آه

بی تو بودم وجودم رو سوزاند خیلی

اما از حاال به بعد دیگه با هم هستیم از حاال به بعد دوباره سرود عشق توقلبهامون زمزمه می شه و مرغ عشق -

دلمون چهچه عشق رو سر می ده

سهراب هنوز هم باورم نمی شه که برگشتی     -

چه کار کنم تا باور کنی شیرینم    -

تنها لبخندي از شوق بر لب اورد فروزان

را مرخص کردند و به خانه اوردند البته خانه عمو هر چند که او خیلیمایل بود به خانه خودش برود اما نتوانست  فروزان

در مقابل خواسته عمو جواب منفیبدهد

حاال دوباره سهراب برگشتهبود پسرش مدتی بود که دوباره همان  مهناز بیشتر از هر زمانی نگران فریدون بود حاال

فریدون شاداب شده بود اما اکنون اگردوباره صربه بخورد خیلی نگران بود خیلی

این روزها دل همه پر اشوب بود دل فروزان به خاطر برگشت سهراب دل سهراببه خاطر عشق فروزان دل فرناز به  در
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م دل بهرام بهخاطر عشق و عالقه فرناز دل ایدا در تب و تاب رسیدن به فریدون و خاطر امدن پدر و مادر بهرا

....دلفریدون

در اتاق دراز کشیده بود باید استراحت می کرد هنوز کامال خوب نشدهبود اما دلتنگ سهراب بود حال که  فروزان

خود اورددیگر در خانه عمو بود سهراب نمی توانستبراي دیدنش بیاید صدایی او را به 

ببین چه راحت گرفته خوابیده همه رو نصف عمر کرده و حاال خودش راحت دراز کشیده     -

نگاهش به فرهاد افتاد     -

چیه باز که اخمات تو هم رفته برم دو کیلو خنده برات بیارم؟ می گن تازگی ها ارزون شده ها     -

ه ذره عقل تو سرش نیستبراي خودت بخري بهتره داره بابا می شه ولی ی     -

که هم زمان با جمله فروزان وارد اتاق شد خندید و گفت فرزانه

اخ که راست گفتی داره بابا می شه اما هنوز دست از این لودگی بر نمی داره     -

بله دارم بابا می شم     -

منظورت چیه     -

ندادي حاالخوبه که من مدام کار می کنم تا تو مدام منظورم اینه که تو این چند وقته جز اشک چیزي به خورد بچم -

اون وقتتو فقط بهش اشک می دي نمی خوام. بخوري وبچه ام تپل شود 

و فرزانه زدند زیر خنده فروزان

واقعا که هنوز بی عقلی فرهاد     -

بهتره به جاي خنده برم نیم کیلو عقل بخرم     -

.در دستانشان بود وارد شدند و مهناز در حالی که سوپ و خوراکی فرناز

مادر می خواي عقل بخري مثل این که واقعا عقلت رو از دست دادي فرهاد

همگی خندیدند مهناز گفت دوباره

خیلی خب حاال برید بیرون فروزان باید استراحت کنه     -

ها همگی در حالی که می خندیدند بیرون رفتند و مهناز کنار فروزان نشست آن
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ا سوپ بخور عزیزمبی     -

ممنون زن عمو حسابی تو زحمت افتادید     -

چه زحمتی عزیزم تو هم مثل دختر خودم هستی     -

متاسفم به خاطر من نفهمیدید که عید امسال چطور اومد و رفت     -

نه عزیزم فکرش رو نکن چیزي که زیاده از این عیدهاست که هر سال می یاد و می ره     -

دون کجاست زن عمو تو این چند وقت که اومدم خونه ندیدمشفری     -

ناراحت شد و گفت مهناز

...نمی دونم تو این چند وقته خیلی تو خودش اصال دیگه     -

زن عمو می خوام باهاش صحبت کنم     -

راجع به چی؟     -

راجع به خودش راجع به خودم راجع به خیلی مسائل     -

منظورت چیه؟     -

.نگرون نباشید زن عمو من فریدون رو خوشحال به شما تحویل می دم غصه نخورید     -

.عمو لبخندي پر اندوه زد و از اتاق خارج شد زن

به او فکر می کردبه فریدون که خوب می دانست ناراحتی اش به خاطر چیست اما براي خودش همبرگشتن  فروزان

بود تا او باز گردد واکنون که برگشته نباید اتفاقی بیفتد که دوباره فاصله سهراب مهم بود این همه سال انتظار کشیده 

بینشان ایجاد شود میخواست فریدون را قانع کند

در طی این مدت مدام در فکر بود او از این که دوباره فروزان چشم بهدنیا گشوده بود خرسند بود اما خودش  فریدون

ی خواهد فروزان را بدست بیاورد گویی باور داشت که فروزان به راستی نیز در عجب بود که چرا دیگر مثل سابقنم

در بیمارستان نگاهشبه نگاه ان دختر نه چندان غریبه  دفعهمتعلقبه سهراب است اما از این تعجب می کرد که چرا هر 

می افتد این چنین قلبش به لرزه در می ایدو وجودش را منقلب می کند

ید و هم چنین تپش قلب و بی قراري دل خودش را حسمی کرد به او عالقه مند شده بود پر احساس او را می د نگاه
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شاید سعی می کرد ان عشق . بی ان که خودش متوجه باشد و بفهمد در طیاین مدت مدام با خود در جدال بود 

ن می اورد که به به سخنان فروزانایما یشیدگذشته را نسبتبه فروزان از وجود خود بیرون کند وقتی درست می اند

راستی ان دو چون خواهر و برادر بودند و افکار بزرگترها که از زمان کودکی با ان بزرگ شده بودند بر ان ها تاثیر 

گذاشته بود وباعث به وجود امدن این احساسات و مشکالت شده بود حس می کرد فروزان را تنهابه عنوان یک دختر 

جود ایدا بیشتر بهاین نتیجه رسیده بودمخصوصا با و. دوست دارد رعمو و خواه

:شب مثل شب هاي گذشته دیر وقت به منزل امد مهناز با نگرانی پرسید وقتی

کجا بودي فریدون؟     -

تو خیابونا کجا رو دارم برم؟     -

تو اخر منو دق مرگ می کنی     -

صحبت کندو فریدون با تعجب به طرف اتاق خواست به اتاقش برود که زن عمو گفت فروزان می خواهد با او  فریدون

فروزان نیز منتظر او بود باشنیدن صداي در اتاق گفت. دختر عمو رفت

بیا تو     -

سالم     -

سالم دیر کردي بیا بشین     -

را بست و روي صندلی نشست قیافه در همی داشت در

بودي کجا

خیابونا پی ولگردي فکر می کردم به خودم و زندگیم تو

می خوام باهات صحبت کنم گوش می کنی؟ فریدون

می شنوم اره

از چی ناراحتی فریدون چند روزه پکري تو

با خونسردي گفت فریدون

من ناراحت نیستم خیلی هم خوشحالم     -
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فقط خواهش می کنم با من رو راست باش خب؟     -

:سرش را به زیر انداخت پس از لحظاتی گفت فریدون

نیستم باور کن ناراحت     -

پس چرا تو این چند روز این طوري شدي تو خودتی؟     -

می خواي واقعیت را بدونی؟     -

اره به خاطر همین دارم باهات صحبت می کنم     -

که دوستش داشتم از سهراب . می دونی فروزان تا قبل از تصادف تو مدام به خودم می گفتم دیگه فروزانمال خودمه-

وقتی اون تصادف پیش . فکر میکردم باعث و بانی نابودي تو و زندگیت اون بوده. همیشه و همه وقت بیزار بودم

دونم چرا تو اونلحظات فکر کردم تنها کسی که  میاومدداشتم دیوونه می شدم اگه تو می مردي من هم می مردم ن

م چنان در وجودم قوي بود که مصمم شدم نمی دونماما این فکر که پیداش کنی. می تونه تو رو از مرگ نجات بده اونه

اما یک هفته دیوانه وار جست و جو کردیم خبري ازسهراب نبود اخه ما که ... اما. به هر طریقکه شده پیداش کنم

اون باعث خراب شدن نزدگیم شده بود . تنها خبرمون این بود کهاون خارج از کشوره اه. اون نمی دونستیم  زچیزي ا

فروزان یک هفته . اون روز وقتی در خونه رو باز کردم و اونو دیدم نزدیک بودسکته کنم...اما....اما.نابودم کرده بود

اه نمی دونستم چه کار کنم یک دفعه گویی . در عوض ناگهانخودش جلوي ما سبز شد . دنبالش بودیم و اثري نیافتیم

د یاد تو افتادم بایداونو به بیمار ستان می به یاد عقدههام افتادم می خواستم خالیشون کنم سرش داد زدم اما بع

پس ازچند روز دکتر می گفت باید دستگاه ها رو خاموش کنیم و . اما با وجود اون هم تو به هوش نیومدي. اوردم

به زندگی تونیست سهراب نزدیک بود دیوانه بشه با اجازه دکتر خودش و سوزان اومدن کنارتما از پشت  میديا

با خودم گفتم من اشتباه کردم سهراب هم . تو بی هوشبودي... یم اون با تو حرف زد گریه کرد شیشه تماشا می کرد

حس کردم دیگهروح در بدن .... بیدار شد حس کردم ودتاما وقتی دیدم با صداي وج... اما...نمی تونه تو رو بیدار کنه

ارید تو باید مال اون باشی و اون مال تو شما ندارم شما دو نفر عاشق بودید عشقتون واقعی بود تو و اون به همتعلق د

دو نفر هم پیوند خوردیدپیوندي ابدي تو این چند روزه فکر میک ردم باید تو و دوست داشتنت رو به دستفراموشی 

حاال می خوام صادقانه بگم که تو فقط به سهرابتعلق داري فقط به اون حاال حس می کنم به ...می پسردم فروزان
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مندم حس می کنم دوستشدارم هم براي تو و هم براي اون ارزوي خوشبختی می کنمسهراب عالقه 

:در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود با صدایی لرزان گفت فروزان

فریدون تو خیلی خوبی خیلی مهربونی به خاطر عالقه ات ممنونم می خوامبدونی همیشه مثل یه برادر دوستت دارم -

.من برادر باشو خواهم داشت براي 

نوکرتم هر چی تو بگی     -

فریدون شاد باش به خاطر من مادرت خونواده ات ازدواج کن     -

امادگی ندارم     -

این حرف درست نیست تو امادگی داري همت نداري     -

مثال با کی عروسی کنم     -

ي؟ در این مدت؟تا حاال نگاه پر از شور و عشق کسی رو نسبت به خودت حس نکرد     -

فقط وجود همان دختر باعث شدهبود فکرش مشغول شود اما نمی ...به فکر فرو رفت در این چند وقت فقط فریدون

:گفت: خواست بروز دهد که خودش می داند

...راستش نمی دونم اما     -

بگو می دونم که می دونی تو انسانی حس داري احساس می کنی که یکی دوستت داره     -

کی؟     -

خودت بگو     -

نمی دونم می خوام تو بگی     -

ایدا     -

خیلی راحت و ساده این اسم را بیان کرد فریدون سرش را به زیر انداخت بلههمون دختر بود که حس می کرد به -

طریقی فکرش را مشغول کرده و در طی این مدتبه او اندیشیده بود

تو با اون خوشبخت می شی. مهربونیه  فریدون اون دختر خیلی خوب و     -

من     -
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فریدون دوستت داره تو هم حتما دوستش داري مگه نه؟ فریدون باور کن جز اون کسی نمی تونه تو رو      -

!خوشبخت کنه فریدون؟

با لبخند به او نگاه کرد فریدون

به شرطی که خودت برام استین باال بزنی     -

:خیره شد و ناگهان فریاد کشید و گفت با ناباوري به او فروزان

خدایا شکرت. تو قبول کردي     -

و دیگران که با حالت نگران در پذیرایی نشسته بودند با شنیدن صدایفروزان وحشت زده در اتاق را باز کردند  مهناز

فروزان شادي می کرد و فریدون میخندید

اصال ناراحت نبود او دختر خوبی بود از این که با دختري چون ایدا ازدواج می کرد فریدون

پرید بغل زن عمو و گفت فروزان

زن عمو جون تبریک می گم باید براي گل پسرت استین باال بزنی     -

عمو که ناباورانه به او نگاه می کرد گفت زن

منظورت چیه چی شده؟     -

خجالتی خودمون رو تنها بفرستیم خواستگاريفریدون می خواد زن بگیره ما باید کمکش کنیم نمی شه که پسر      -

در حالی که اشک شوق در چشمانش جمع شده بود رو به فریدون کرد وپرسید مهناز

اره پسرم؟ فروزان راست می گه؟ می خواي ازدواج کنی ؟ یعنی من به ارزوم می رسم؟ عروسی تو رو می بینم؟     -

:ا لبخندي گفتچشمان اشک الودش را به مادرش دوخت و ب فریدون

البته با اجازه شما و پدر     -

او را در اغوش گرفت اسفندیار نیز خوشحال شده بود فکر میک رد هرگزعروسی پسر بزگرش را نخواهد دید  مهناز

همه خوشحال بودند سوزان که از خواب پریدهبود پرسید

چی شده؟ بابام اومده دنبالم؟     -

بود ان ها نیز فرناز را بسیار پسندیده بودند تصمیم گرفتند قرارمالقاتی با خانواده با پدر و مادرشصحبت کرده  بهرام
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او بگذارند و به خانه شان بروند وقتی که فرهاد فهمیدبهرام به فرناز عالقه مند است و به خواستگاریش می اید چنان 

شاد شد که حدنداشت حاال دیگر بهرام نیز جز خانواده اش به حساب می امد

و زن عمو با این ازدواج موفق بودند فرناز هم از خدا می خواست حاالمانده بود مهناز و اسفندیار که براي فریدون  عمو

به خواستگاري بروند فروزان نیزهمراه ان ها می رفت

علی که پی به عالقه . وقتی فهمید قرار است فریدون به خواستگاریش برود نزدیک بود از شادي غشکند ایدا

برده بود مدام سر به سرش می گذاشت خودش بهخاطر این که نتوانسته بود مالک فروزان شود ناراحت بود خواهرش 

از صمیم قلب براي ان دو دعامی کرد که . اما وقتی فکرش را میکرد میدید که فروزان با سهراب خوشبخت تر است

بسیار خانواده فریدون را پسندیده بودند  کارها به سرعت درست می شدند خانوادهایدا نیز. زندگی خوبی داشته باشد

و با وصلت ان ها موافقتکردند

زمانی که می خواست با فریدون صحبت کند واقعا هول کرده بود او میدانست که فریدون قبال عاشق فروزان بوده  آیدا

زندگیش پسري بهخوبی  اما حاال از این که می دید فریدونبه او عالقه مند است خوشحال بود از این که قرار بود مرد

فریدون باشد خدا را شکر می کرد

نیز از این که می دید ایدا دختر پاك و مهربانی است از انتخاب خودشو فروزان خوشحال بود ایدا همان  فریدون

دختري بود که می توانست با او خوشبخت باشدو خوشبخت زندگی کند

واده هایشان و عالقهخودشان با یکدیگر با دلی پر شور و قلبی طرف دیگر فرناز و بهرام بودند که با موفقت خان در

.سرشار از عشق و عالقه می خواستندازدواج کنند

خوب و خوشی بود فقط شادي و محبت طنین انداز فضا شده بود فروزانحاال فقط به سهراب می اندیشید ایا  روزهاي

!!؟.ان دو نیز می توانستند با هم ازدواجکنند

زان دیگر به سر کارش باز نگشته بود یعنی از کار کردن معاف شدهبود می خواست به شرکت برود و بود فرو شنبه

وسایلش را جمع کند و با دوستانش خداحافظی کند

خب زن عمو من دارم می رم     -

صبر می کردي فریدون می اومد تو رو می برذد     -
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که با نامزدش خوش فرهادهم که رفته سر کار و فرانه چند روزه فریدون خان که دیگه با نامزدشون هستند فرناز هم -

این جا جا خوش کرده تازه من هم دیگهباید برگردم خونه االن هم برم شرکت چند تا کار کوچک و عقب افتاده ام 

روانجام بدم

سوزان رو هم بردي؟     -

اون حاضر و اماده رفته بیرون ایستاده و منتظره خب خداحافظ     -

بیرون امد و سوزي را ندید به دور و اطراف نظر اندخت و نگران شد کمیقدم زد و به اطراف نگریست ترسید در  روزانف

طرف دیگر سوزان همراه سهراب در ماشینپنهان شده بودند و نگرانی فروزان را تماشا می کدند سوزان ریز می 

خندید وسهراب را هم به خنده می ا نداخت

ب گفتشدند و سهرا پیاده

فروزان ما این جا هستیم     -

. برگشت و با دیدن او چهره اش به خنده باز شد دوید و مقابل او ایستادهنوز نگاهشان پر از شور و اشتیاق بود فروزان

گویی هر چه به هم نگاه می کردند بازسیر نمی شدند

ترسیدم     -

به خاطر چی؟     -

فکر کردم گم شده.سوزان      -

لبخند زنان گفتسهراب

خوشگل بابا وقتی با من باشه که گم نمی شه     -

....ترسیده بودي. مامانی داشتیم از تو ماشین به تو نگاه می کردیم     -

خندید و

اي شیطون بالي من حاال دیگه به من می خندي-

را بوسید و سهراب پرسید او

کجا می ري؟     -
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می کردم باید وسایلم رو جمع کنممی خوام برم شرکتی که کار      -

من می رسونمت     -

ماشین شدند و او حرکت کرد سوار

به خدا دلم بی قراره دلم برات تنگ شدهبود این جا موندي؟     -

می فهمم ام ادیگه بر می گردم خوننه خودم     -

...فروزان     -

بله     -

می خواستم یه چیزي بگم اما     -

؟ بگو می خوام بشنوماما چی      -

بذار اول کارت تموم بشه بعد می گم     -

باشه هر طور که دوست داري     -

به شرکت رسیدند فروزان تنها رفت همه از دیدن دوباره او خوشحال شدهبودند به طبقه مربوط به خودش رفت  وقتی

دیدن او نزدیک بود بال در بیاورند بلند  و ان حا با دیدن سونا و ثریا در کنار همبیشتر خوشحال شد ان دو نیز با

شدندو با شادي او را در اغوش کشیدند

کجا بودي دختر قرار بود عید با هم باشیم چی شد تازه این همه که دیر کردي     -

خندید فروزان

ما اینیم دیگه     -

با خنده پرسید ثریا

هخوبه مثل این که تو این چند وقت خیلی بهت خوش گذشت     -

شاید راستش من اومدم براي خداحافظی     -

دو با هم پرسیدند؟ ان

چی؟ خداحافظی؟     -
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و صداي ان دو باعث شد که ارمغان از اتاق خارج شود با دیدن فروزان قلبشاز جا کنده شد هنوز نتوانسته بود  سر

عالقه اش را نسبت به او فراموش کند

.اقاي ارمغان سالم

چه عجب خانم سالم

وسایلم رو جمع کنم مدماو

...خب...بله اه

چیزي نگفت و به اتاقش رفت ثریا با تعجب گفت دیگر

مگه اون می دونه که تئ می خواي بري اصال براي چی؟     -

دیگه نمی خوام کار کنم کار کردن براي من ممنوع شده اقاي ارمغان هم می دونه     -

خندید ثریا

...نکنه با ارمغان...نکنه     -

نه بابا شما هم که فقط منتظرید شایعه پراکنی کنید فعال باید وسایلم را جمع کنم     -

.مشغول شد و ان دو با تعجب به او نگاه کردند فروزان

در اتاقش سر به روي میز نهاده بود و به فکر فرو رفته بود ارمغان

برم با اقاي رئیس خداحافظی کنم من

خندید و

بشیفروزان قراره عروس -

شدم کارت شما دو نفر رو اول می فرستم اگه

و در زد وارد شد ارمغان را سر به روي میز ارام و بی حرکت دید خوب می دانست که او ناراحت است گفت خندید

اقاي ارمغان     -

که متوجه ورود او نشده بود با شنیدن صدایش سرش را بلند کرد و با عذر خواهی گفت او

متوجه نشدم که شما اومدید خب بفرماییدآه متاسفم      -
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ممنونم راستم می خواستم با شما خداحافظی کنم     -

بله     -

اما ما با هم فامیل شدیم درسته اقاي ارمغان     -

بله فامیل هستیم     -

شما ناراحتید؟     -

از چی     -

نمی دونم حس می کنم ناراحت هستید     -

نشی خوب رو از دست بده ناراحت می شهخب هر کسی یه م     -

در عوض شاید یه منشی جدید باید که دل شما رو ببره     -

نیز خندید ارمغان

البته منشی که عاشق کسی نباشه     -

اقاي ارمغان هر بدي از من دیدید حالل کنید می دونید فکر می کنمباید این رو به شما بگم راستش من ..بله اما-

. می دونید شایدادم بغضی وقتی ها مجبور بشه از چیزي یا کسی که دوستش داره دل بکند... بودم اماخودم فهمیده 

شما ازدواج کنهخوشبخت می شه جدي می گم بامنبراي شما ارزوي خوشبختی می کنم باور کنید هر دختري 

ه است اما با دیدن عشق بین من فکر می کردم عشق یا عاشق شدنخیلی ساد. بذار راحت حرف بزنم فروزان... خانم-

شما و سهراب خان فهمیدم براي عاشق شدنباید خیلی تالش کرد باید عاشق واقعی بود من فکر می کردم حتما باید 

اما می خوام بگم ازحاال شما رو مثل خواهر خودم  نمشما روبدست بیارم البته عذر می خوام که این طوري حرف می ز

دوست دارم

:د فروزان با خوشحالی گفتلبخند پر مهري ز و

شما انسان فهمیده اي هستید امیدوارم هر چه زودتر دخترمورد عالقه تون رو پیدا کنید و با اون ... ممنونم شما اقا-

پیوند ببندید پیوند عشق

با شوخی گفت ارمغان
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اول که باید شیرینی عروسی شما رو نوش جان کنیم     -

عد گفتسرش را به زیر انداخت وب فروزان

خب دیگه من باید برم خدانگهدار     -

خداحافظ موفق باشید     -

نیز براي او ارزوي موفقیت کرد و رفت از سونا و ثریا هم خداحافظی کرد سهراب و سوزان در ماشین منتظ  فروزان

بودند

واي عزیزم چرا این قدر دیر کردي؟     -

متاسفم دوستان نذاشتند نفس راحتی بکشم     -

حالت که خوبه؟     -

مگه می شه با وجود تو حالم بد باشه     -

اخ که هنوز هم شیرینی     -

:عاشقانه به او نگاه کرد و پرسید فورزان

طاووس چه خبر؟...از...راستی سهراب از      -

:به او نگاه کرد سهراب

رده اونم رفته جز گروه دخترهاي فاسد اون جااسم اونو نیار که حالم به هم می خوره اونجا دیدمش ابی رهاش ک     -

گفت دوستم نداشتی. اون به من گفت که تو فراموش کردي و رفتی     -

من تازه فهمیدم که اون چه جونوري بود عزیزم گذشته ها رو فراموش کن به روزهاي قشنگی که خواهیم داشت      -

فکر کن

 .سه نفري پیاده شدندو هر . از مدتی سهراب ماشین را متوقف کرد پس

واي سهراب این جا     -

اره اوردمت پارك عاشقا تو این چند سال به این جا نیومدي     -

بی تو نتونستم حس کردم اگه وارد بشم و تو همراهم نباشی گناه بزرگی کردم     -
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..اما حاال با هم وارد می شیم همراه دختر قشنگمون     -

نوز ان پارك چون بهشت بود و پر از گل هاي زیباخوشحالی وارد شدند ه با

با هیجان به اطراف نگاه می کرد و قدم می زد دل هر دو پر شور شده بود به یاد روزهاي گذشته فروزان

جاي همیشگی عهد و پیمان هایشان را مرور کردند یاد قول و قرارهاشانافتادند شاد بودند و عاشق سال ها  رفتند

قی که در قلبشان میتپید وارد پارك شده بودند ولی حاال همراه دختر قشنگی که مایه سرور پیش تنها همراه عش

خاموش نشدنیبود تشینوشادمانی ان دو بود نگاه کردن به او مثل یاد اوري ان عشق ا

راستی فروزان می خواستم باهات حرف بزنم     -

تو نوازشگر گوشهاي من باشه تو این فضا دوست دارم صداي... اره بگو تو این هوا      -

.دستش را دور گردن او حلقه کرد و او را به خودش نزدیکتر نمود سهراب

حاال دوباره نگاهمون به . سال ها از هم جدا بودیم اما حاال به همدیگر نزدیکیم حاال دوباره قلبهایما کنار هم می تپند-

اده می شهروي هم دوخته می شه و فریادعشق از اعماق وجودمون سر د

سال ها منتظر چنین لحظه اي بودم لحظه اي که دوباره تو رو کنار خودم احساس کنم     -

در گذشته نتونستیم با هم ازدواج کنیم رسما نتونستیم حاال می خوام تو رودر لباس سپید عروس جا بدم و کنارت -

.مال من. هقدم بردارم به همه فخر بفروشم و بگم کهزیباترین عروس دنیا مال من

!!!سهراب یعنی می شه من و تو با هم عروسی کنیم؟ واقعا؟     -

اونم جاش تو قلبم محفوظه شما دو نفر . البته عزیزم چرا نشه حاال دیگه تنها نیستیم دخترمون هم هست     -

شاهزاده هاي قلبم هستید

و سلطان قلب من نیز تو هستی     -

حاضري با من عروسی کنی؟     -

نگاه پر شده از احساسش را به او دوخت سر بر شانه او گذاشت و گریه کرد وزانفر

سال ها منتظر بودم بیاي همیشه می خواستم عروس تو باشم فقط عروس تو من با تو عروسی می کنم تو تنها      -
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مرد زندگی من هستی

:موهاي او را نوازش کرد سهراب

قلبم جاي داري من تو رو از عموت خواستگاري می کنممی دونم و تو تنها دختري که در      -

....اون قبول می کنه سهراب؟     -

.دو به هم نگاه کردند سوزان نیز با خوشحالی به پدر و مادرش نگاه می کرد هر

مو در تب و تاب بودقرار بوئد امروز سهراب براي صحبت کردن با عمویش به خانه ان ها بیاید اونیز در خانه ع فروزان

بود فریدون به او می خندید و می گفت چرا می ترسی امافروزان جوابی نمی داد سهراب می خواست همراه شهروز 

در دستانش بود شهروز به او ارامی می دادو می گفت  ییبیاید کس دیگري را نداشتاو نیز مضطرب بود دسته گل زیاب

نگران نباشد

به نظرش اشکالی نداشت اگرفروزان با سهراب ازدواج می کرد او نیز  در خانه منتظر بود با کسی صحبت نمی کرد عمو

اکنون فهمیده بود که عشق بین این دوجوان واقعی است و از اول نیز نباید بین ان ها موانع ایجاد می کردند

وزان و شهروز امدند و مورد استقبال گرمی قرار گرفتند فروزان در اتاقیدیگر نشسته بود و نگران بود س سهراب

متعجب بود از این که می دید پدرش امده ومادرش به استقبال او نمی رود

.خیلی خوش اومدید     -

ممنونم اقاي مشفق اگه می بینید بنده مزاحم شدم به خاطر این بود که سهراب جان نمی خواست تنها به این جا      -

بیاد

خواهش می کنمی خیلی خیلی خوش امدید     -

دلش می خواست هر چه زودتر موضوع را مطرح کند و . زیاد سهراب رشته سخن را در دست گرفت از تعارف بعد

خالص شود

عذر می خوام اگه این طور دست ...خب...اقاي مشفق شما خوب می دونید که براي چه موضوعی مزاحم شما شدممن-

.و پام رو گم کردم و نمی تونم درستصحبت کنم

اش گرفته بود گفتدر حالیک ه خنده  اسفندیار
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راحت باش جوان راحت باش     -

من به فروزان عالقه مندم سال هاست همه شما این موضوع رو می دونید اون سال ها خونواده ها مانع شدند ...من     -

خودتون که اطالع دارید.... 

ادامه داد و

رزندیم می خواهیم رسما ازدواج کنیم البته االن سال هاست که از اون ماجرا می گذره حاال من و فروزان صاحب یکف-

با اجازه شما من به پدر فروزانقول داده بودم اونو خوشبخت کنم حاال می خوام این قول را به مشا بدم منفروزان رو 

خوشبخت می کنم قول می دم

نگرانش را به اسفندیار دوخته بود او پس از لحظاتی سکوت سینه صاف کرد و گفت نگاه

کنم سال ها پیش این بزرگترها بودند که اشتباه کردند و اجازهندادند شما با هم ازدواج کنید هر چند که فکر می -

حاال می بینم شما دو نفر واقعا به هم خوشبخت هستیدو ... خیلی زیاد اما حاال .شما دو نفر هم خیلی تند رفتید

خواهید بود چرا اجازه ندم

سهراب از شادي برق می زد چشمان

یعنی شما مخالفتی ند ارید؟...یعنی     -

البته که ندارم تازه براي شما ارزوي خوشبختی هم می کنم     -

با خنده گفت شهروز

دیدي سهراب من که گفته بودم کارها درست می شه     -

ممنونم اقاي مشفق ممنونم     -

دم حاالکه تو قراره مرد زندگی اش باشی می از فروزان به خوبی مراقبت کن من چند سال اونو رها کردم پشیمان ش-

خوام که خوشبختش کنی و اجازه ندي نم اشکچشمانش روتر بکنه

قول می دم قول می دم اجازه نمی دم حتی خم به ابروش بیاد     -

از لحظاتی مهناز فروزان را صدا زد او وفتی فهمید عمو خیلی راحت سخنانسهراب را قبول کرده است از شادي  پس

ریادي کشید که همه را ترساندف
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خدایا شکرت     -

عروسی ان ها نیز گذاشته شد عمو و دیگران فکر جالبی داشتند و ان اینبود که سه عروسی را در یک روز برگزار  قرار

کنند در یک ساعت معین همه با اینپیشنهاد موافقت کردند جالب می شد سه عروس و سه داماد فرناز و فروزان وایدا 

شحال شده بودند در یک روز سه نفري عروس می شدندخو

و فریدون و سهراب نیز هیجان زده بودند در یک شب هر سه داماد می شدندشوق و هیجان همه ان ها را در  بهرام

همه کارها جور شده بود تا در روز عروسی مشکلی پیش . برگ رفته بود کارت انتخاب کردند و به فامیل واشنا دادند

نیاید

روز به عروسی مانده بود فروزان در خانه جدیدي که سهراب خریده بود حضورداشت وسایل جدیدتري نیز در ان  کی

چیده بودند خانه فروزان را هم فروختند وپولش را به حساب پس اندازش واریز کردند

سهراب بیا بریم دیگه هنوز که وایستادي     -

خب بریم...اومدم عزیزم صبر کن      -

!چه کار می کردي فکر کردم رفتی و دیگه نیومدي     -

اي بابا عجب حرفی می زنی     -

بدو که سوزان پیش فرزانه است می ترسم اذیت کنه اونم که حالش زیاد خوب نیست     -

باشه بریم     -

ماشین شدند سهراب در حین رانندگی گفت سوار

براي فردا خیلی هیجان زده ام     -

اید هم باشی بعد از چندین سال من باالخره لباس عروسی رو می پوشمخب ب     -

خوشحالی؟     -

اگه پدر و مادرم زنده بودند خیلی خوب می شد     -

بدون اونا در اسمان هستند و ما در تماشا می کنند و براي ما ارزوي خوشبختی می کنند مطمئن باش     -
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م پرواز می کنماه خدایا شکرت احساس می کنم دار     -

دیگه به پرواز فکر نکن با من بمون     -

اگه خواستیم یک روزي پرواز کنیم دو تایی با هم می پریم     -

اره دوتایی پر می زنیم و می رسیم به اوج اما حاال تا اون موقع خیلی مانده     -

باید شاد باشیم و به روزهاي خوب فکر کنیم     -

شنگمون هم فکر کنیم خیلی شیرینه درست مثل توباید به دختر ق     -

به تو شباهت داره     -

ولی از لطافت و شیرینی مثل توئه     -

عروسی در ارایشگاه منتظر امدن دامادها بودند هر سه بسیار زیبا شدهبودند اما فروزان گویی پري اسمانی شده  سه

دي می کرد از این که باالخره خواهرش نیز رنگ خوشبختی ومهر بود خیلی ناز بود فرزانه با او نگاهمی کرد و مدام شا

امده اند از همهزیباتر سهراب بود سوزان نیز در کنار فروزان  هاخوشحال بود خبر دادند اقا داماد. و صفا را می دید

هر کدام از دامادها به . لباس عروسی کوچکی پوشیده بودعروس ها یک به یک به کنار همسران خود رفتند

و در دل زیباییش را می ستود سهراب با چشمان پر برق بهفروزان نگاه می کرد بسیار زیبا . روسخودش نگاه می کردع

ودب

در ان جا عروس ها سرجاي . ماشین ها شدند به دلیل بزرگی منزل ارمغان مجلس را در ان جا برگزارکرده بودند  سوار

در گوش هم پچ پچ می کردندخود نشستند دامادها نیز روي صندلی هانشستندمدام 

ها جاري شد وقتی فروزان بله عروس شدنش را گفت اشک در چشمانش جمع شدهبود به پدر و مادرش می  خطبه

حاال .... اندیشید هنگام بله گفتن حس کرد ان دو نیز میانجمعیت ایستاده اند وبه او می نگرند با شادي و مهربانی 

نمی گنجید حلقهبسیار زیبایی را در  ستشسهراب از شادي بسیار در پو فروزانعروس شده بود یک عروس واقعی

انگشت فروزان فرو کرد و لبخندي عاشقانه نثارش کردفروزان نیز به او نگاه می کرد به ارزویشان رسیده بودند 

با لبخند و سهراب سرش را بالندکرد و ناگهان در میان جمعیت پدر و مادرش را دید نزدیک بود شاخ در بیاوردان دو 

روي پسرشان را بوسیدند و به او تبریکگفتند فروزان را بوسیدند سلطنت با مهربانی به او نگاه  نداشک شوق جلو امد
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میک رد و او را عروسخود می خواند شهروز ان ها را با خبر کرده بود می خواست ان ها در عروسیتنها پسرشان 

احساس می کردشرکت کنند جاال واقعا سهراب خودش را خوشبخت 

فریدون با خنده جلو امد و گفت     -

فروزان یه امانتی دست من داري-     -

فروزان را که دید دست در جیب کتش کرد و گردنبند قلب مانند زیبایی را بیرون اورد مقابل فروزان گرفت و  تعجب

قلب را باز کرد

سهراب گفت     -

فروزان تو هنوز اینو داري-     -

عاشقانه گفت نفروزا

هرگز از خودم جداش نکردم     -

در بیمارستان بین وسایلت بود ببخش تا حاال نگهش داشتم می خواستم چنینی روزي تقدیمت کنم     -

ان را گرفت و دور گردن فروزان بست هر دو خندیدند سهراب

جلو امد و گفت شهروز

ببینم من از قافله عقب نمونم     -

برایشان ارزوي خوشبختی کرد ان ها تشکر کردند و بعد سهراب گفت. فت و تبریک ک خندید

راستی دلت می خواد بدونی در تمام این سال ها کی اون نامه ها رو برات ارسال می کرد     -

نگاه فروزان خوانده می شد سهراب ادامه داد تعجب

دوستم شهروز اون بهترین دوستیه که من دارم     -

گفت مادرش

و کسی که به ما خبر داد امروز جشن عروسی توئه همین شهروز بود     -

به شهروز نگاه کرد و ناگهان او را در اغوش کشید سهراب

متشکرم شهروز     -
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فقط می خندید از این که حس می کرد توانسته زحمات دوستش را جبران کندخوشحال بود فروزان نیز از این  شهروز

حاال همه خوشبخت بودند . رده و ان نامه هادر اصل از طرف سهراب بوده خوشحال بودکه فهمیده بود درست فکر ک

تعجب کردند اما ازاین که حاال او را شاداب می  روزانهمه در جشنشرکت کرده بودند سونا و ثریا نیز بودند از دیدن ف

دیدند خرسند بودند

 .تشر می زدفرزانه و فرهاد شنیده می شد در حالیک ه فرزانه به او  صداي

اگه تو هم عجله نکگرده بودي و زود عروسی نمی کردیم مام االن مثل این ها عروس و داماد شده بودیم     -

در عوض حاال من زودتر از داداشم بابا می شم و اون هنوز انگشت به دهان مونده     -

و خوشحال می خندیدند قلب فروزان از شادي می تپید شاد

ز عشق بود و دلش پر شده از مهر و صفا حاال فروزان احساس می کرد خوشبختر از او دیگر سرشار ا چشمانشان

نیست صداي سهراب را می شنید

فروزان دخترمون منتظره داره نگاهمون می کنه     -

بیا بریم      -

به او نگاه کرد و بعد به سوزان لبخند زد و گفت فروزان

بریم     -

صمیمیت و ... ختی قدم برداشتند رفتند تا صفا و یکرنگی محبت ودوستی عشق و عالقه سه به سوي جاده خوشب هر

  .بگویند عاشقنددوست داشتن را به همه نشان دهند به همه

  پایان
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