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 با قلب تو مي تپم

 

 افسانه نادریان

 

 

 

 اول –چشمان آبي و بهار )زهرا( 

 

حاال من اینجام در ميان یك اتاق كه چهار دیوار داره و یك پنجره . بيرونابرها مدام گریه مي كنن و من احساس 

تو بيرون از اون  خفگي و زنداني بودن دارم . جایي كههميشه آزاد بودم حاال تبدیل به یه زندان شده چون

هستي.دست و پامو با یه زنجير به دیوار بسته ان . زندانيم كرده اند. مي خواهم بروم ، آزاد شوم ، از قفس رها شوم. 

 بيرون زیر بارون چشمامو مي بندم وشویندگي بار سنگين غمو از گوشه چشمم حس مي كنم .

 

لبم آزادیمو برمي گردونه لباس سيفد وبلندي تن است. با باالخره تو ميآیي وجودتو حس مي كنم شعله احساس در ق

تمام وجود روي یك پل ایستاده ام . آنقدر بزرگ و غير قابلباوره كه فكر مي كنم اصالً معلوم نيست تا كجا ادامه پيدا 

 كرده شاید تا آخردنيا .

 

ه قلبم و روشني رو به نگاهم هدیه صداي آب رو زیر پام زیر پایه هاي محكم پل مي شنوم یكرودخونه كه آرامشو ب

مي كنه نسيم موهامونوازش مي كنه و كنار گوشم مي گه : اصالً نترس چيزي در انتظارته كه سالهاآرزوي دیدارشو 

 داشتي همون كه آزادي رو بهت هدیه كرد .

 

 ميگم: ولي من تنهام و همه جا تاریك و سرده

 

 ات خوابيدمميگه: من با توام تو نفس هات البالي موه

 

 صداي نوازش آب رو مي شنوم كه ميگه : من با توام تنهات نمي ذارم .

 

 ميگم: تو كه سردي از جنس یخ نكنه منو با خودت ببري .

 

ميگه:من پاكم همه زشتي ها رو مي شورم و مي برم به جز زیبایي احساس تو رو منروشني دل توام نور اميد قلب سرد 

 خود عشقمو قندیل بسته ات من 

 

حس نرمي خاك زیر پاهاي برهنه ام چه لذتي داره خنكي اش قلبمو نوازش مي ده زیر پام صدا مي كنه : فراموشم 

 كردي ؟

 

 ميگم: مگه مي تونم فراموش كنم ؟ من از توام از جنس تو
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 ميگه : من سردم ولي روح دارم روحي سرد ولي ميون دلم گرمه

 

 ت زیر پاهاي منه فقط تو رو خدا وقتي مردم منو تو اعماق دلت رو گرمي قلبت جا بدهميگم : مي دونم دلت درس

 

 باالي سرم ماه دست تكون مي ده ميگم: تو هم كنار مني ؟

 

 ميگه : خيالت راحت از این باال مراقبتم نور روشن راهتم

 

 ميگم: تو خيلي قشنگي ولي زیبایي تموم ميشه تو هم ميري

 

یي تموم نمي شه فقط رنگ عوض مي كنه عشق هم همينطور حاال به روبرونگاه كن با نور من همه چيز ميگه: زیبا

 روشنه كسي كه منتظرش بودي باالخره رسيد نيمهدیگه وجودت باالخره از راه رسيد .

 

 ميگم : خدایا ! پس دوباره برگشت ؟

 

موهام خوابيد و چشم هاش توي چشم هام خندید و من نور ماه تو چشمام درخشيد خاك زیر پام لرزید نسيم البالي 

 فاتح تمام سوال هاي جهان شدم

 

* * * 

 

ازخواب كه پریدم هنوز كاغذ نوشته هاي شيدا توي دستم بود . غلت كه زدم جغ جغكاغذ منو به عالم واقعيت 

رویا  رویاي شيرینم نبود نمي دونم برگردوند . تو اتاقم رو تخت دراز كشيده بودم كسيرویم پتو انداخته بود اثري از

مال من بودیا شيدا مال هركدوم از ما كه بود خيلي شيرین بود یعني ممكنه رنگ رویاهامبه رنگ رویاهاي شيدا در 

بياد و بتونم درست مثل اون بنویسم ؟ نيمي از راهرو ميرم همه چيز تو ذهنم شكل ميگيره فقط لحظه نوشتن افكارم 

توان مي شم و افكار درهم و برهم از ذهنم فرار مي كنن انگار سفيدیكاغذ چشممو مي زنه سخت رو كاغذ كهميرسه نا

ترین مرحله همينه شيدا راهشو پيدا كرده روش نوشتنافكارش تطبيق حركات دستش با ذهنيات مغزش روي كاغذ 

 به قول خودش وقتي فكرشورها مي كنه و با قلبش مي نویسه چقدر چيزاي نو

 

 ه دوست دارم جاي اون باشم حيف كه هيچ كس نمي تونه جاي دیگري باشه .مي آفرین

 

بهواقعيت كه نگاه مي كنم نيمه دیگه زندگيش برام غير قابل تحمل ميشه وقتيمادر مریضشو مي بينم یا یتيمي و 

اره تو خوابگاه تنهایيشو یا دوري از خواهرش محبوبه كه بهخاطر حرف مردم و آزار و اذیت نامزد قبليش شهرام ناچ

زندگيكنه همه این چيزا رو كه مي بينم در اصل واقعيت هاي زندگي اونو ، دیگه دلمنمي خواد جاي كسي غير خودم 

باشم وقتي اولين بار بعد از چند سال آرشو دیدمانگار خواب ميدیدم و تو عالم رویا فرو رفتم و اون حالت یك الهام 

 روي كاغذ نوشتم و همون چند خط كار كالس استادطاهري شد . بهم داد وچند خط به ذهنم خطور كرد و
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منصور با دیدن دوباره آرش خيلي خوشحال شد طوري كهمامان همون لحظه اول اینو تو صورت منصور دید و فهميد . 

م نمنم وقتي بعد ازچند ساعت منصور رو دیدم همون ادامه خوشحاليشو كه هنوز پاك نشده بود بهتماشا نشستم مطمئ

كه كوچه خونه حتي حياط و دیواراش هم فهميده بودن حتيخدا هم كه از دوستي گذشته اونا با خير بود همون لحظه 

 اول فهميد .

 

باالخرهبعد از این همه سال دیدار دوباره بهترین دوست دوارن كودكي البته كه منصوررو آن طوري مثل یك بچه 

طرات گذشتهرو براي من هم زنده كرد . خاطره آن روز صبح وقتي گریه شاد و سرحا مي كنه و آن دیدار دوباره خا

كنان عروسك پارچه ایدست دوز كار مامانو تو بغلم گرفته بودم بدون اینكه به تضاد بين صورتپسرانه و موهاي كوتاه 

 وچرخهطالیي و خودم كه دختري بودم فكر كنم با چشم هاي خيساشكم جلوي در ایستاده بودم و با حسرت به د

سواري آرش و منصور نگاه ميكردم آرش كه حواسش به دوچرخه سواري بود ناگهان برگشت و منو تو اون حالتدید 

 ایستاد و با نگاه مهربونش نگاهم كرد و بعد پرسيد :

 

 ميخواي تو هم سوار شي زهرا ؟ -

 

 من با بغض گفتم :

 

 آره خيلي دلم مي خواد -

 

 ت :ولي منصور با بدجنسي گف

 

نه نمي خواد مثل اینكه دیوونه شدي آرش ! مي خواي بچه ها ما رو ببينن و مسخره مون كنن كه دختر سوار دوچرخه 

 مون كردیم ؟

 

 آرش به چشماي خيس اشكم نگاه كرد و گفت :

 

 عيب نداره همه چي گردن من -

 

 منصور گفت : ولي این دوچرخه منه بچه ها مي فهمن

 

 بزرگ ها قيافه حق به جانبي گرفت و گفت : آرش مثل آدم

 

 زهرا هم خواهرته ها ! -

 

 از همين مي ترسم همه مي فهمن كار من بوده اصالً دخترو چه به دوچرخه سواري؟ -
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وليآرش با همون نگاه خونسرد و مطمئن حرف خودشو به كرسي نشوند و منو سواردوچرخه كرد و خودش هم دو 

داشت تا نيفتم منصور از ترسكنار ایستاده بود و كشيك مي كشيد مبادا دوست هاش سر  طرف دوچرخه رو نگه

 برسن و مارو تو اونحالت ببينن.

 

از همون روز فهميدم منصور روي حرف آرش حرف نمي زنه بااینكه قد و قواره آرش از منصور كوتاه تر بود و 

مي چربيد . من با اون سن و سال كم استحكام دوستياونا هيكلش ریزه ميزه تر ولي تودوستي و رفاقت زورش به او 

رو حس كردم . اتفاقاتي كه بعداً افتاد اینو بهم ثابت كرد . آرش آب ميخورد نصف ليوان براي منصور بود . منصور 

اگه نون مي خرید نصف بيشترش ماآلرش بود . تو درس و مشق هم همه چي همونطور بود آرش دیكته و انشایش 

و منصور ریاضي و حسابش و به هم كمك مي كردن فقط تعجب مي كنم چطور بعداً تودبيرستان منصور خوب بود

علوم انساني خوند و در رشته حقوق قبول شد و آرش ریاضي خوندو مهندس شد فكر كنم زیادي روي هم اثر 

مه فكر و ذكرم سوار گذاشته بودند حاال كه به گذشته نگاهمي كنم خيلي چيزا برام روشن مي شه آن وقت ها ه

دوچرخهمنصور و با اونا همبازي شدن بود و از حق نگذریم آرش خوب فكرم رو مي خوند وهر بار دور از چشم 

 منصور و بچه هاي دیگه ترك دوچرخه سوارم مي كرد .

 

 افقطآرش احساسمو درك مي كرد حتي بعد ها كه كمي بزرگ تر شدم و دلم مي خواست پسربودم و كارهاي پسره

رو تقليد ميكردم سرمشقم آرش بود وقتي آرش و خونوادشاز محله مون و كوچه سرمستي رفتن باز هم با نگاه كردن 

به خونه شون و حياطبزرگش كه آدم هاي غریبه جاي آرشو گرفته بودن یاد اونو مي كردم . با اون قدو قواره 

یر وساكتم كرده بود . ولي بعد از یك مدت همه كوچيكم خيلي چيزا رو مي فهميدم و غم دوري تا مدت ها سر به ز

چي مثل اول شد و روال عادي زندگيادامه پيدا كرد با اینكه منصور و آرش ارتباطشون قطع نشده بود ولي 

 كمترهمدیگرو مي دیدن تا اینكه آرش براي ادامه تحصيل رفت خارج و دیگه ازش خبرینشد .

 

چه روز قشنگي بود آنروز كه از دانشگاه برگشتم هنوز فكرم پر بود از درس  حاال بعد از این همه سال برگشته بود .

و دانشگاه ، شيدا ونوشته هاش و چارلز دیكنز كه جلوي در خونه رسيدم . كوچه باریك محله مون وسطپایيز بوي بهار 

د حياط شدم با تعجب رو مي داد عطري تموم كوچه رو پر كرده بود كه مشام رو نوازشمي داد . كليد انداختم و وار

جلوي در ایستادم حياط ودیوارش رنگ خاصي پيدا كرده بود درخت ها چه خوش رنگ شده بودن درخت 

خرمالوجلوي در سرشو به عالمت تعظيم پایين آورده بود ولي براي چه كسي نمي دونم .از بس خرمالو رو شاخه 

آن قدر رنگ قشنگ ، عجيب بود . حتي برگ  هاش آویزون بود سرشو خم كرده بود ولي گل ها چي ؟ وسطپایيز

هاي خشك زرد و سرخ و نارنجيكف حياط هم از هميشه خوش رنگ تر به نظر مي رسيدن انگار زنده بودن و 

باهامحرف مي زدن از كنار درخت سيب كه رد شدم حس كردم یكي از برگ هاش كنار گوشمچيزي گفت و اومدن 

 كسي رو بهم اطالع داد .

 

نه و گيرایيدرست شبيه فرشته هاي بهشتي پرده گوشم رو نواز شداد . به نزدیكي صندلي هایفلزي كنار صداي مردا

باغچه حياط كه رسيدم از البالي شاخه هاي درخت به قامتشو دیدمصورتش البالي برگ هاي خوشگل به و انار چه 

 جذاب و مردونه بود . صداي منصوررو شنيدم كه گفت :
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 حتماً آقاجونه -

 

 ولي همون موقع سياهي مانتوم رو دید چون گفت :

 

 نه زهراست -

 

 و صداي فرشته بهشتي آن طرف درخت به و انار با تعجب پرده گوشمو قلقلك داد و پرسيد :

 

 زهرا؟ همون زهراي كوچيك خودمون ؟ -

 

مون لحظه اول اونو شناختم با اینكه وبعد از البالي شاخه ها رد شدم و درست روبرویش ایستادم . عجيب این بود كهه

خيلي تغيير كرده و اصالً یك آرش دیگهشده بود ولي نگاهش درست همون نگاه دوازده سال پيش بود همون وقت 

كه بامهربوني نگاهم كرد دستم رو گرفت و ترك دوچرخه سوارم كرد . خودش بود . چقدرعوض شده بود . بزرگ 

جب رو توي نگاهش دیدمفهميدم از نگاه آرش این منم كه عوش شدم . یاد شعر شده بود . مرد شده بود . وقتي تع

 شيدا افتادم و ناخودآگاه شعرو خوندم . منصور وقتي تعجب رو توي نگاه هر دوي ما دید گفت :

 

معرفي مي كنم آرش حكمت دوست قدیم كوچه سرمستي این خانم خانما هم زهراخواهر لجباز و یك دنده منه -

 ه زور گریه و پا روي زمين كوبيدنمجبورمون یم كرد سوار دوچرخه اش كنيم ؟یادته ب

 

 آرش لبخندي زد و گفت :

 

 آره همون آبجي كوچولوي خودمونه -

 

 منصور گفت :

 

 بگو آتيش پاره -

 

 آرش دوباره گفت :

 

 حال شما چطوره ؟ -

 

یگه دوران بچگي تموم شدهو من زهرا خانوم شدم و اون ولحن صحبتش منو به زمان حال برگردوند و فهميدم كه د

آقا آرش . چقدر حيف كه نمي تونستم آرش تنهاصداش كنم . ولي یاد گذشته كه تو دلم باقي مونده بود باعث شد 

 شاد و خونسردبرخورد كنم و خيلي راحت پرسيدم:

 

و كوچه هاي باریك گذشته گم شدین و بعد از حال شما چطوره ؟ خانواده خوبن ؟ چهعجب یاد ما افتادین ! نكنه ت -

 جلویخونه ما سر در آوردین .
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 منصور خندید آرش هم لبخند زد و گفت :

 

 هنوز هم مثل گذشته شاد و سرزنده هستي . -

 

 منصور گفت :

 

 حاال دیگه با یه شاعره طرف هستي مواظب حرف زدنت باش -

 

ي به نظر او هم شاعر و نویسنده بودن ازم بعيده و بهم نمياد با تعجب تعجب رو كه تو نگاهش دیدم فهميدم حت

 پرسيد:

 

 شاعر؟ -

 

 دیگه به باورم یقين پيدا كرده بودم گفتم:

 

هنوز منصور رو نشناختين ؟ شوخي مي كنه من فقط یه دانشجوي تنبل سال سومرشته ادبيات فارسي هستم از -

 سرم ميشهمنو چه به شعر و شاعري . ادبيات هم فقط چند الف ب و آب بابا

 

 آرش گفت :

 

 شكسته نفسي مي كني حتماً شعري كه اول دیدارمون خوندي رو خودت گفتي مگه نه ؟ چي بود ؟ كودكي پرید ... -

 

 گفتم :

 

 دیر زماني بود -

 

 كودكي از شاخه اي پرید

 

 جواني از راه رسيد

 

 دیر زماني بود

 

 شوق هم پرید و

 

 عشق به جایش بر شاخه یكي به آخر سپيدار نشست .

 

 گفت :

 

 چه شعر قشنگي -
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 شعر خودم نبود مال یكي از دوست هام بود یك لحظه به خاطرم اومد و خوندمش -

 

 منصور گفت :

 

 شعر شيدا بود ؟ -

 

 آرش با تعجب پرسيد : شيدا ؟

 

 منصور گفت :

 

خودت شعر در مي آوردي و قافيه و ردیف مي ساختي و ميخوندي؟ بچه ها صدات مي كردن یادته بچه كه بودیم از -

 آرش گل سرخ وقتي هم ناراحت بودي مي گفتيم گلسرخ پژمرده

 

 آخه بيشتر شعرهام توش گل سرخ داشت -

 

ود ي دیگه بهتر بآره بچه ها همسوژه پيدا كرده بودن و سر به سرت مي گذاشتن ولي خدایي لقب تو از همه لقبها -

 یادته به من چي مي گفتن ؟

 

 آرش لبخند به لب گفت :

 

 منصور درازه -

 

 فوري گفتم :

 

 چه اسم با مسمایي -

 

 منصور اخم كرد و گفت :

 

 دستت درد نكنه اسم آرش هم اینقدر با مسماست ؟ -

 

 تنها بيشتر بهت بخوره تا پژمرده اش . اون موقع ها كه نبود ولي حاال نمي دونم فكر كنم همون گل سرخ -

 

 آرش گفت :

 

حق با شماست خيلي وقت بود كه پژمرده شده بودم ولي حاال دیگه این حسو ندارمدیدین این كوچه یاداوري -

 خاطرات گذشته خونه قدمي بوي خوب این كوچه و دیوارپر پيچك خونه شما همه و همه غمو از دلم بيرون مي بره .

 

 ونم شاید آرش و حرف هاش تو دلم انداخت و یك عبارت شاعرانه آمد توي ذهنم كه گفتم :نمي د
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حتماً منصور با حرف هاش اكسيژن هوات شد و هواي این كوچه و خاطرات گذشتهتشنگي چندین و چند سالت رو -

 ازت گرفت و سيرابت كرد و تو دوباره شكوفا شدي .

 

 آرش پرسيد:

 

 يدین ؟شما از كجا فهم -

 

 منصور گفت :

 

نه مثل اینكه واقعاً خواهرم شاعره و من نمي دونستم ولي اگه طالب شعري امشببا ما بيا شب شعر محل اون وقت مي -

 فهمي كي شعر مي گه و حرف دلشو به زبونشعر برات مي خونه

 

ند ردیم آرش همانطور كه لبخیكهو یادم اومد پنج شنبه بود و مثل هر پنج شنبه شبتو شب شعر محل شركت یم ك

 قشنگش رو لبش جا خشككرده بود گفت :

 

 شب شعر محل ؟ از كي این همه اتفاق خوب تو محلمون افتاده و ما خبر نداشتيم ؟ -

 

 منصور گفت :

 

 از كي تا حاال تو بچه این محلي ؟ حاال دیگه تو بچه باال شهري و ما پایين شهر -

 

 چه و این محلم فقط خونه عوض كردم همين اما...من هنوزم بچه این كو -

 

 من گفتم :

 

 اما چند سالي بود كه فراموش كرده بودي -

 

نه ابداً حتي اگه كسي بتونه بچگي اش رو فراموش كنه عشق و دوستي اش رو نميتونه . همه دوران شادم تو این -

 ه روزهاي خوشي داشتم وقتي پدرم زنده بود ...محل بود وقتي پدرم زنده بود تو این كوچه توخوه قشنگمون چ

 

 فكر كنم منصور هم مثل من قطره اشك براقي رو ته چشم آرش دید كه فوري گفت :

 

 حاال هم بچه این محلي و براي اثباتش باید همراه ما به شب شعر بياي -

 

غصه امگرفت و همون لحظه دلم  وقتيباالخره آرش موافقت كرد من از اینكه هيچ وقت نتونسته بودم شعر بگم

خواست جاي شيدا بودم و تو شب شعرهاي محلمون ميدرخشيدم ولي این فقط یك آرزوي محال بود و آرزو بر جوان 

 كه عيب نيست .
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 وقتي سر كوچه رسيدیم آرش گفت :

 

 من تا حاال تو هيچ شب شعري شركت نكردم -

 

 منصور گفت :

 

 مي خواد نه آمادگي قبلي امتحان كنكور كه نيست اینقدر مي ترسيشركت تو شب شعر نه تجربه 

 

 من پرسيدم :

 

 به اون همه استعدادي كه تو بچگي داشتي چطور دیگه دنبالشو نگرفتي ؟ -

 

زندگيآدما رو تغيير مي ده گاهش اوقات مجبور مي شي چيزایي رو كه دوست داریفراموش كني و بچسبي به اون 

اي بهش نداري شاید اگه پدرم زندهبود مي تونستم دنبال عالیقم برم ولي مادرم مخالف اینكار ها بود كاري كه عالقه 

براي ادارهكارخونه و شركت و مغازه فرش فروشي و همينطور حفظ آبروي خانواده مادرممجبور به تحصيل در رشته 

 مهندسي شدم

 

 گفتم :

 

 پس براي دل مادرت درست خوندي ؟ -

 

 گفت :منصور 

 

 ولي تا اونجایي كه من یادمه تو مهندسي صنایع رو دوست داشتي -

 

 آرش گفت :

 

بي عالقه كه نبودم وگرنه نمي تونستم ادامه بدم بين تموم رشته هایي كهمادرم بهم پيشنهاد كرده بود انتخابش -

 ري كه دوست نداره كنهكردم تو زندگي یه چيزایي هست كه غيراجبار و زور مي تونه آدمو وادار به كا

 

 گفتم :

 

 مثل عالقه و احترام به مادرت -

 

 آره و ادامه كار پدرم -

 

 ولي شعر چي شد ؟ نمره هاي بيست انشات چي شد ؟ -

 

 شعر تو دلم باقي مونده هر چند كه مثل قدیما نيست ولي هنوزم خوندنشونو دوست دارم -
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 ديحاال وقتشه كه استعدادتو نشون ب -

 

 منصور گفت :

 

 حرفاي شاعرانه از زهرا شنيدن اميدوارم مي كنه نه مثل اینكه زهرا هم استعدادشو داره فقط یكي باید هلش بده -

 

 آرش گفت :

 

 به كجا ؟ -

 

 از لبه پرتگاه تو یه دره دیگه ! -

 

 اخم كردم و گفتم :

 

 نكشم جون نمي دمكه تو از دستم راحت بشي؟ كور خوندي تا تو رو  -

 

 آرش با تعجب به ما دو نفر نگاه مي كرد منصور گفت :

 

 عيب نداره عوضش به آرش ثابت مي كنم اشعار تو بهترین اشعار قرن معاصره -

 

 من كه مي دونستم منصور مسخره ام مي كنه گفتم :

 

 حاال بهت ثابت مي كنم -

 

 آرش گفت :

 

 احتياجي به اثبات نيست -

 

 منصور گفت :

 

 درست مثل بچگي هات طرفدار جناح مخالفي بي معرفت منصور فروش ! -

 

 آرش هم گفت :

 

 تو هم مثل اون زمان ها به ضعيف تر از خودت زور مي گي -

 

 اي دلرحم احساساتي دیوونه ! حاال ببين كي بهت گفتم گول ظاهر مظلوم نماي زهار رو نخور از اون بدجنس هاست -

 

 من چشم غره اي به منصور رفتم كار دیگه اي نمي تونستم بكنم آرش خندید و گفت :
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 بچه كه بودیم اینطوري نبود -

 

 اون موقع هم كلك بود تو از بس كه ساده بودي اونو نشناختي و گول ظاهرشو مي خوردي -

 

 سر كوچه رسيده بودیم آرش به سمت خيابون اشاره كرد و گفت :

 

 ن من اونجا پاركه اگه خيلي دوره با ماشين بریمماشي -

 

چوناز وضع مادي اونا خبر داشتم و مي دونستم كه بعد زا رفتن از محل ما چقدروضعشون خوب شده و صاحب 

كارخونه و خونه بزرگي هستن فكر كردم االن یه ماشينمدل باالي گرون قيمت جلو روم ظاهر مي شه ولي وقتي جز یه 

 اغونو یه ژیان و یه بنز مدل قدیمي كه ردیف هم پارك شده بودن چيزي ندیدم پرسيدم:پيكان درب و د

 

 من كه ماشيني نمي بينم ماشين شما كدومه ؟ -

 

 منصور خندید و گفت :

 

 همون بنز قراضه هه رو مي گه دیگه -

 

 با تعجب به ماشين نگاه كردم و پرسيدم :

 

 اینه ؟ -

 

 ت سرشو به عالمت تایيد پایين آورد منصور گفت :وقتي آرش بدون خجال

 

 زهرا فكر مي كرد با یه بنز تپل مشكي یا یه الگانس نقره اي خوشگل روبرو ميشه -

 

 آرش لبخند زیبایي تحویلمون داد و گفت :

 

شين من از هر مااین بنز هم یه روزي تپل مپل بوده منتها چون بهش نرسيدن پير و الغر شدهضمناً این ماشين براي -

 دیگه اي با ارزش تره چون یك زمانيپدرم سوارش مي شده هر چيزي رو پير و قدمي شد كه نباید دور انداخت

 

آرشهمون آرش سال هاي گذشته بود با همون دل و همون احساس پاك بچگي اینو همونلحظه فهميدم با اینكه راه 

 ده شدیم منصور گفت :زیادي نبود ولي با ماشين رفتيم وقتي رسيدیم وپيا

 

 بيخود خودمونو سبك كردیم و با ماشين اومدیم این كه اصالً راه نمي ره پياده یم اومدیم زودتر مي رسيدیم -
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سالناجتماعات فرهنگسرا خيلي شلوغ بود خيلي دیر رسيده بودیم وارد سالن كه شدیميك نگاه به آرش انداختم و 

ي جلوي سن همهپر شده بود فقط چند صندلي ردیف آخر خالي بود چشم تعجب رو تو صورتش دیدیم صندلي ها

 گردوندم و شيدا رو درردیف اول پيدا كردم او هم با نگاهش دنبالم مي گشت منصور هم او را دید چونبهم گفت :

 

مي  پهن شيدا هم اومده كنارش یه جاي خالي هست تو اونجا بشين نميدونم این دوستت از كي مي اد اینجا زنبيل -

 كنه كه جایي به این خوبيگيرش مي یاد

 

 اخم كردم و گفتم :

 

 بتركه چشم حسود -

 

 رو به آرش گفتم :

 

 با اجازه شما -

 

 و به سمت شيدا رفتم صداي منصور رو شنيدم كه مي گفت :

 

 نيم دونم این دخرته چه حساسيتي به دوستش داره -

 

شد و صورت همدیگه رو بوسيدیم با اینكه چند ساعتقبل با هم بودیم ولي دلم براش  كنارصندلي شيدا كه رسيدم بلند

تنگ شده بود براي اولين بار صورتش گالنداخته بود و پوست گندمي صافش شفافيت خاصي پيدا كرده بود لبهاش 

و دليل این حالش بدوناینكه از لوازم آرایش استفاده كرده باشه سرخ بود و هيجان زده به نظر ميرسيد وقت نشد

بپرسم تا كنارش نشستم جلسه شروع شد و هر دوساكت چشم به روبرو دوختيم شب شعر با سخنراني یكي از 

اساتيد شروع شد بعد همشعراي جوان به ترتيب روي صحنه آمدند و شعرهاشون رو خوندن نمي دونم شيداچندمين 

 نفر بود فقط پرسيدم :

 

 كدوم شعرتو یم خوني ؟ -

 

 لب هاي ابريق -

 

هنوزحرفش تموم نشده بود كه اسمشو شنيدم بلند شد و روي صحنه رفت در تاریك روشنزیر نور پردازي شاعرانه و 

زباي صحنه روبروي شمعي روشن ایستاده بود حس كردمدارم رویا مي بينم شبيه فرشته ها شده بود وقتي شروع به 

كه فكر كردم صداي نفس هم تو سينه ها قطعشده جذبه اي  خوندن كرد همهساكتش شدن سالن اینقدر ساكت بود

در صداي شيدا بود همه رو مجبور به سكوت كرده بود وقتي شروع بهخواندن كرد صداش جذبه اي خاص به 

 اشعارش داد :

 

 آسمان قلب هاي ابري است



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – قلب تو می تپمبا 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 4  

 

 

 چرا باران نمي بارد

 

 برگ ها زرد

 

 شاخه ها عریان

 

 قلب ها خالي

 

 ي معنيعشق ب

 

 مگر دوران چه دوراني است ؟

 

 هواي قلب ها ابري است

 

 روح زندگي خاليست

 

 مگر دوران چه دوراني است ؟

 

 زمستان است و

 

 هواي قلب ها ابري است

 

 چرا باران نمي بارد

 

 بهار هرگز نمي آید

 

 صداي كف زدنم در دل كف زدن هاي جمعيت گم شد و تو گوشم پيچيد

 

شيداتشكر كرد و چند قدم برداشت تا از روي صحنه پایين بياید كه استاد كنارشایستاد و از او خواست یك شعر 

 دیگر هم بخواند شيدا برگشت پشت ميز در ميانصفحات دفترش دنبال یك شعر مناسب مي گشت

 

 بودند و انگار تو دنيایدیگه به عقب نگاه كردم منصور و آرشرو دیدم كه مثل دو آدم مسخ شده به روبرو خيره شده

اي سير مي كردن صداي شيدا رو شنيدم برگشتم و به صورتش خيره شدم وقتيدوباره شروع به خوندن كرد صورتش 

 در برابر صداش رنگ باخت و فقط صداش بود كهفضا رو پر كرده بود :

 

 صداي گنجشكان مرا به دیروز مي برد -

 

 صداي گنجشكان صداي زمان من است
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 تيك تيك ساعت كه بيست و دوبار ضربه مي زند

 

 برگ هاي سپيدار كه مي رقصند

 

 رقص نور بر شيشه هاي شسكته و خاموش امروز را به تماشا مي نشينم

 

 و لب هاي سكوت دیوار هاي ترك خورده دیروز را به پاس

 

 تن رنجورشان تا امروز مي بوسم

 

 عشق گل هاي هميشه بهار به گلدان

 

 قامتشان را از دیروز تا امروز راست نگه داشته

 

 قامت بلند و خاك گرفته كوه نيز زیر بار زمان خم گشته

 

 زمان عجب بيماري غریبي است

 

 نيمي را از پا در مي آورد و نيم دیگر

 

 را به پا مي دارد

 

 صداي گرفته گنجشك هاي امروز را از دیروز باز مي شناسم

 

 شك ها صداي زمان من استصداي گنج

 

 صداي زمان از همه صدا ها بلند تر است

 

 اگر صدایي مانده باشد

 

شعرشدر عين سادگي گيرایي داشت كه همه رو جذب مي كرد انگار در و دیوار و صندليها هم كف مي زدن چون 

 صدا تو سالن مي پيچيد شيدا كه از روي صحنه پایين آمدگفتم:

 

 آخري رو تا به حال نخونده بودم عالي بود شعر -

 

 امروز صبح سرودمش -
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نمي دونم چطور مي شه شعر در لحظه ها حتي ثانيه هاي زندگيت پر پر مي زنهولي حتي براي یك لحظه هم وارد -

 زندگي من آرزو به دل نمي شه و همه اش با منسر قهر و دعوا داره

 

 ني حاال حتماً نباید شعر بگيدر عوض تو مي توني خوب ببيني خوب فكر ك -

 

 ولي باور كن همه چي تو ذهنم هست فقط نمي تونم روي كاغذ بيارم -

 

 اگه سعي كني مي توني فقط كمي تمرین و اعتماد به نفس مي خواد -

 

 ممنون كه بهم دلگرمي مي دي -

 

 وقتي جلسه تموم شد و بلند شدیم گفتم :

 

 منصور و دوستش آرش اومدن اینجا جا نبود ردیف آخر نشستن راستي فراموش كردم بهت بگم -

 

 با تعجب پرسيد :

 

 آرش ؟ دوست منصور ؟ -

 

 آره دیگه یادت نيست ؟ دوست دوران بچگي منصور خونه شون تو كوچه ما بود -

 

ن كه بعداً همون خونه قدمي كه رو دیوارش شاخه هاي درخت مثل آبشار آویزون بود و مي ریخت پایين همو -

 جاش یه آپارتمان چهار طبقه ساختن ؟

 

 آره همون خونه كه به خاطر خراب كردنش كلي غصه خوردي -

 

 یادم اومد -

 

 چه عجب باالخره اونو شناختي -

 

نه منظورم خونه قدیميه بود یه حوض بزرگ وسط حياطش بود با درخت هاي بلند بيد و نارون چقدر حيف كه  -

 چقدر خوشگل بودخرابش كردن 

 

تو هم كه همه اش فكرت پيش خونه است صاحب خونه رو مي گم اگه ببينيش بيشتردلت مي سوزه كه چرا اینقدر -

 دیر به یادش آوردي اونم خيلي خوشگله یادت اومد؟ دوچرخه سواري تو كوچه ما تو حياط خونه شما ترك ...

 

 خوب یادم اومد مگه مي شه فراموش كنم -

 

 ب اینو بگو كم كم داشتم از حسن سليقه ات نا اميد مي شدم همه اش فكر درخت و خونه ايخو -
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هنوزحرفم تموم نشده بود كه آرش و منصور به ما رسيدن شيدا هنوز سرش گرم جمعكردن كاغذ هاش بود سرشو 

 كه بلند كرد اونا رو دید با منصور سالم واحوالپرسي كرد منصور به آرش گفت :

 

 نم خانوم شيدا ملكي شاعر اون شعر هاای -

 

 بعد گفت :

 

 ایشون هم آرش حكمت دوست بچگي من -

 

 من كه چشمم به آرش بود تعجب و خيرگي نگاهش به شيدا رو دیدم باالخره آرش زبونش باز شد و پرسيد :

 

 كدوم شعر ها ؟ -

 

 منصور خندید و گفت :

 

 رها ؟ همونایي كه مي گفتي عالين و برات آشنا هستنساعت خواب تازه مي پرسي كدوم شع -

 

شيداسرشو بلند كرد و به آرش نگاه كرد تو چشماي هر دو تعجب بود بعد تبدیل بهشناخت شد دستمو دور دستاي 

 شيدا انداختم و همراه هم حركت كردیم بيرون سالنشيدا گفت :

 

 من دیگه مي رم -

 

 دستشو گرفتم و گفتم :

 

 مي ري ؟كجا  -

 

 منصور گفت :

 

 كجا با این عجله ؟ ما شما رو مي رسونيم مثل هميشه... رفيق نيمه راه كه نيستيم -

 

 شيدا گفت :

 

 ولي ... -

 

 منصور اجازه نداد شيدا بهونه بياره گفت :

 

 آرش از خودمونه با ماشين اون مي ریم -
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 شيدا یك نگاه به آرش انداخت و گفت :

 

 مزاحم نمي شم -

 

 آرش مثل منگ ها همانطور ایستاده بود منصور با آرنجش به پهلوي آرش زد آرش پرید و گفت :

 

 چه مزاحمتي قابلي شما رو نداره -

 

 منصور خندید و گفت :

 

 چي قابل شما رو نداره حواست كجاست ؟ پرتي -

 

 من به طرفداري از آرش گفتم :

 

 تو كه پرت تريماشينو مي گه دیگه  -

 

 منصور گفت :

 

 ببخشيد تا وضع بدتر نشده بریم -

 

 سوار ماشين كه شدیم شيدا گفت :

 

 ببخشيد تو زحمت افتادین -

 

 آرش گفت :

 

 چه زحمتي ؟ -

 

 گفتم :

 

 چه زحمتي شيدا ؟ مثل اینكه دوستاي قدیمي هستيم -

 

 آرش با تعجب تكرار كرد :

 

 ي ؟دوستاي قدیم -

 

 منصور گفت :

 

 بعد زا دوازده سال دوست قدیميو پيدا كردم زهرا هم مثل هميشه مي خواد خودشو قاطي آدم بزرگا كنه -
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 خندیدم و گفتم :

 

 بله ولي تو كه خبر نداري آرش یادشه مگه نه ؟ بچگي دوچرخه سواري ... -

 

از تو آینه عقبو نگاه ميكرد انگار چيزي رو كشف كرده  آرشسرشو پایين آورد ولي انگار فكرش جاي دیگه اي بود

 بود درست مثل كریستوف كلمب وقتي قاره امریكارو كشف كرد چشماش مي خندید منصور گفت :

 

شيدا خانوم اگه بدونين آرشچقدر دلسوزه هر باز كه زهرا گریه مي كرد و پا مي كوبيد زمين و خواهش ميكرد من  -

م به جاش آرش گول ظاهر مظلوم نماي زهرا ميخورد و وساطت مي كرد و اونو ترك گول اداهاشو نمي خورد

 دوچرخه سوار مي كرد ولي نمي دونست چه گوليخورده چون زهرا بعداً بهش مي خندید گفتم :

 

 دستت درد نكنه داداش منصور من از شدت ذوق بود كه مي خندیدم منصور با بدجنسي نگاهم كرد و گفت : -

 

مي گم بگو دروغ مي گي با گریه و زاري و نگاه پر از التماست سر آرشبيچاره رو كاله مي ذاشتي و دل  دروغ-

 نازكشو به رحم مي آوردي تا سوار دوچرخه بشيو تو كوچه ها بگردي

 

 شيدا گفت :

 

 حاال یادم اومد -

 

 منصور با تعجب پرسيد :

 

 چي یادت اومد ؟ مگه اونجا بودي ؟ -

 

 هلوي شيدا زدم و گفتم :به پ

 

 هيچي بابا شيدا منظورش چيز دیگه اي بود شعر هاش یادش اومد -

 

 ولي منصور دست بردار نبود گفت :

 

 االن یاد آوري شعره جریان چيه زهراي مارمولك راستشو بگو -

 

وچرخه ات رو سپرده بودي هيچي بابا حاال كه دیگه گذشته بهت مي گم یادته پات شكسته بود و اون چند روز د -

 دست آرش

 

 منصور گفت :

 

 خب این چه ربطي به تو شيدا داره ؟ -
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یادته دوستيت گل كرد و اجازه دادي چند روزي كه پات تو گچ بود آرش تنهایي سوار دوچرخت بشه و سپردیش  -

 دست اون ؟

 

 خبر دارن ؟خب آرش خان چه بالیي سر دوچرخه ام آورده بودي ؟اینا از كجا  -

 

 آرش از دنياي دیگه اي بيرون اومده باشه یكهو زد رو پيشونيش و گفت :

 

 یادم اومد ... شيدا شيدا شيدا -

 

 منصور لباشو گاز گرفت چشم غره اي به آرش رفت و زیر لب گفت :

 

 چه خبرته اینقدر شيدا شيدا مي كني؟ -

 

 فت آرش به خودش اومد. از تو آینه مارو نگاه كرد و گفت :من و شيدا به هم نگاه كردیم و خنده مون گر

 

 شما همون دختر كوچولو با موهاي بافته هستين مگه نه ؟ -

 

 شيدا كه از خجالت سرخ شده بود گفت :

 

 شما همون ... همون ... -

 

 ولي دیگه نتونست حرفي بزنه منصور گفت :

 

 ز قبل همدیگه رو مي شناختين ؟ چطوري؟چي شده ؟ من كه سر در نمي یارم شما ا -

 

 من گفتم :

 

تو كه نمي ذاري بگم و رازمو فاش كنم اون روزا كه خدا رو شكر پات شكسته بود و چند روزي از دستت راحت  -

 بودیم آرش رو راضي كردم و یك روز تمام دوچرخه رو در اختيار ما گذاشت .

 

 منصور به آرش نگاه كرد و گفت :

 

 آره آرش خان ؟ دست شما درد نكنه زهرا خالي مي بنده مگه نه ؟ -

 

 بعد رو به من كرد و گفت :

 

 اي كلك تو كه دوچرخه سواري بلد نبودي -

 

 خندیدم و گفتم :
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 آرش یك روز قبلش دوچرخه سواري رو به من و شيدا یاد داد . -

 

 منصور گفت :

 

ش هم جایزه و تشویق دوچرخه رو سپرد دست شما یك روز دیگه هم براي این شد دو روز حتماً یك روز بعد -

 تمرین روز بعدش هم براي اینكه یادتون نره و این داستان همينطور تا خوب شدن پام ادامه پيدا كرد .

 

 آرش لبخند به لب ساكت به حرف هاي ما گوش مي كرد انگار تو گذشته غرق بود من از روي بدجنسي گفتم :

 

 شيدا یادته یواشكي سوار دوچرخه منصور شدن چه كيفي داشت ؟ -

 

 آرش گفت :

 

 بعد از اینكه خيالم راحت شد كه هر دوتا تون دوچرخه سواري یاد گرفتين دوچرخه رو سپردم دستتون . -

 

 منصور گفت :

 

 كجا بودن كه من ندیدمشون ؟ تو كوچه ها ... آره ؟ -

 

 كار سرشو انداخت پایين و گفت :شيدا مثل ادم هاي گناه 

 

 نه تو حياط خونه ما دور حوض كوچولوي وسط حياط دور مي زدیم و شعر مي خوندیم . -

 

 گفتم :

 

 وقتي مي خواستيم یاد بگيریم یادتونه ؟ سه تایي شعر مي خوندیم -

 

 آرش گفت :

 

 آره شعرش یادتونه ؟ -

 

 شيدا گفت :

 

 ارهكوچه ما یه خونه د -

 

 خونه ما یه باغچه داره

 

 باغچه ما توش یه حوضه
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 حوضه پر از ماهي سرخه

 

 ماهياش یه دنيا عشق

 

 ماهياش یه دنيا شور

 

 مثل دل ما سه نفر پرشور

 

 منصور گفت :

 

 خب دیگه چي ؟ این شعرو نمي خوندین ؟ ما سه تا داداشيم چوب مداد تراشيم صبح تا شب .... -

 

 و به خودم اومدم منصور همه چي رو مي شنيد . كم نياوردم و گفتم :یكه

 

 شاید اگه تو هم بودي این شعرو مي خوندیم -

 

 آرش بيخيال گفت :

 

 دیگه چي مي خوندیم ؟ -

 

 گفتم :

 

 یه شعر دیگه هم مي خوندیم كه یادمه تو از خودت در آورده بودي : -

 

 بچگي دنيایيه

 

 ادیهتوش پره آز

 

 یه روز از عشق آب نبات مي خندیم

 

 یه روز دیگه از غصه نداشتن یه دونه مداد مي گریيم

 

 شيدا رو به من گفت :

 

 تو هم مي خوندي : -

 

 عروسكم قشنگه

 

 موهاش چه رنگارنگه
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 لپش چقدر گليه

 

 لباس هاش پارچه ایه

 

 منصور خندید و گفت :

 

 و زهرا گفته . آبرومونو بردي دختر از همون بچگي از این شعر هاي آبكي مي گفتي دیگه .معلومه این شعرو ر -

 

 گفتم :

 

 حاال بقيه اشو گوش كن : -

 

 یه داداش دارم قلقليه

 

 دراز و بلند و قهوه ایه

 

 من دوچرخه نداشتم

 

 گریه رو اما داشتم

 

 داداشيم سرش كاله رفت

 

 ياه رفتیه كاله گل منگولي س

 

 منصور گفت :

 

 عالي بود فقط منظورت از قهوه اي چي بود ؟ -

 

 از بس اون شلوار قهوه ایت رو مي پوشيدي و من بدم مي اومد این شعرو براي شلوارت گفتم . -

 

 عوضش قافيه ات جور در اومد . بيچاره شلوارم آخر سر نفهميدم چه بالیي سرش اومد فكر كنم تو گم و گورش -

 كردي .

 

 آره دادم كت و شلواریه و با پولش بادكنك خریدم . -

 

 منصور گفت :

 

 خب دیگه چه كار كردید ؟ چشمم روشن آرش خان تو چرا خام اینا شدي بي معرفت ؟ -
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 آرش گفت :

 

ه چرخ هاش دوچرخه رو كه بهت پس دادم براي اولين بار در طول رفاقتمون بهت دروغ گفتم یادته همون روز ك -

گلي شده بود تو پرسيدي كجا رفته بودم منم گفتم بارون مي اومد افتادم تو جوي آب و گلي شدم و تو حرفمو باور 

 كردي؟

 

 منصور گفت :

 

اصالً بارون نيومده بود ولي وقتي تو گفتي باور كردم اگه تو مي گفتي سيل اومده بازم باورم مي شد تو هيچ وقت  -

تي فقط تعجب مي كنم شيدا خانوم شما چرا همدست این دو تا شدي ؟ فكر مي كردم تو دنيا فقط بهم دروغ نمي گف

 یه كلك وجود داره اونم زهراست دوست هاي مارو ببين چه كالهي سرمون رفت .

 

 گفتم :

 

 من كه بهت گفتم كاله گل منگولي سياه ولي خدایيش همه گناه ها گردن منه . -

 

 منصور گفت :

 

 مي دونم پس فكر كردي چي ؟ تو آرش و شيدا رو مجبور كردي . -

 

 شيدا گفت :

 

 ما رو ببخشيد لذت سوار شدن دوچرخه اینقدر زیاد بود كه ... -

 

 منصور گفت :

 

 عيب نداره حداقل دوچرخه من باعث شد طبع شعر شما گل كنه و باالخره به یه جایي برسيد . -

 

 فت :شيدا با صدایي آروم گ

 

 ممنون -

 

 ولي شعراي زیاد بدي هم نبودن ها . -

 

 هر چهار نفر خندیدم منصور رو به من گفت :

 

 تو دیگه نخند با اون شعرت . -

 

 و اداي منو در آورد : داداش من قهوه ایه .
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 شيدا گفت :

 

 را ؟اگه بدونين چقدر جلوي هم كالسي هامون پز دوچرخه رو دادیم مگه نه زه -

 

اگه تو نمي گفتي هيچ كس حرف منو باور نمي كرد كه منصور دوچرخه رو بهمون داده . اولين و آخرین دوچرخه  -

 سواري در طول عمرمون بود .

 

 شيدا گفت :

 

 عجب لذتي داشت تو هشت سالگي قدر تموم عمر شادي ذخيره كردیم . -

 

 گفتم :

 

 ن .و همه رو مدیون تو هستيم آرش خا -

 

 لبخند رو لب آرش انگار حرف مي زد و براي شادي قلب كوچيك ما مي خندید .

 

 منصور به چشم هاي خندون هر سه ما نگاه كرد و گفت :

 

اگه مي دونستم اینقدر ذوق مي كنين خودم بهتون اجازه مي دادم سوار بشين خدا صاحب دوچرخه رو عمر بده كه  -

 همه خوش بگذرونين . پاش شكست تا شما بتونين این

 

 شيدا رو به منصور گفت :

 

 باالخره دوچرخه مال شما بود دست شما درد نكنه -

 

 من با بدجنسي به منصور گفتم :

 

 پات بشكنه -

 

 آرش گفت :

 

 یه وقت دلت نتركه -

 

 منصور گفت :

 

 خيلي لطف دارین ولي قلب من از جنس فوالده چيزیش نمي شه -

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – قلب تو می تپمبا 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 6  

 

 ي هر چهار نفر زدیم زیر خنده شروع دوباره دوستي گذشته مون آغاز شد .وقت

 

 شيدا جلوي در خونه شون از ماشين پياده شد كنار شيشه بغل منصور ایستاد و گفت :

 

 ما رو مي بخشين منصور خان ؟ -

 

 لحنش آنقدر مظلوم و واقعي بود كه منصور گفت :

 

 نوم .اگه نبخشم چي كار كنم شيدا خا -

 

 نه دوست دارم از ته دل منو ببخشين -

 

 دليلي براي بخشش وجود نداره نگران نباش -

 

 شيدا گفت :

 

 یعني هنوز از دست ما ناراحتين ؟ -

 

 منصور خنده اش گفت و گفت :

 

ي كردم خوشحالم بعد از این همه سال ؟نه بابا شوخي كردم نگران نباش شاید اگه منم جاي شما بودم این كارو م -

 كه حداقل تو بچگي ندونسته كار مفيدي براي دوستام انجام دادم .

 

 شيدا با التماس گفت :

 

 مطمئن؟ -

 

 منصور گفت :

 

 مطمئن باش اي كاش یه ذره از این صداقت و مهربوني شما رو زهرا داشت -

 

 از پشت زدم سر شونه اش و گفتم :

 

 گو و ظالمم؟دیگه چي؟ یعني من دروغ  -

 

 منصور گفت :

 

 نه بابا شوخي كردم بيخود یه چيزي گفتم . -
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 شيدا لبخند زد و گفت :

 

 همه آدما یه رگه مهربوني تو قلبشون دارن فقط باید قلبتو صاف كني و اون رگه رو ببيني. -

 

 منصور گفت :

 

 مثل یه رگه طال ميون كوه آهن -

 

 خندیدم و گفتم :

 

 ین كه مي گي قلب توئه .ا -

 

 شيدا گفت :

 

 خداحافظ -

 

وقتي رفت آرش دور زد و برگشت طرف كوچه ما تا رسيدن شيدا به خونه اش من و منصور از اون گفتيم آرش 

 پرسيد:

 

 یادمه خونه شون تو یه كوچه دیگه بود -

 

كشي كردن به یه خونه كوچيك تر تو این بن آره یه كوچه پایين تر از كوچه ما بود بعد از فوت پدرش اسباب  -

بست خونه خریدن پدرش كه مرد وضع زندگيشون به هم ریخت تا اون موقع وضعشون بد نبود پدرش یه حجره 

كوچيك تو بازار داشت و فرش م یفروخت ولي بعد یكهو مریض شد و چند روز بعد تو بيمارستان مرد . من كه هيچ 

شيدا هم فقط یادشه كه پدرش مدام خون باال مي اورد. اون موقع محبوبه خواهر شيدا وقت نفهميدم دليلش چي بود . 

 االح گذروند زندگيشونو بافي فرش و خياطي با شيدا مادر خانوم فریبا.  بود سالش 41 شيدا و بود ساله 41 – 41

عاشقش بود داغون شد مادر  كه مادرش مرد كه شيدا پدر گه مي هميشه مادرم.  كنه كار تونه نمي دیگه و مریضه هم

 مي گه تا حاال هيچ زن و شوهري رو ندیده كه اینقدر همدیگرو دوست داشته باشن .

 

 آرش گفت :

 

 باورم نمي شه -

 

 و بعد هر سه ساكت شدیم مي دونستم باور این همه سختي كشيدن شيدا براي همه ما سخت بود .

 

مه شب فكر آرش و حرف هاش ذهنم رو مشغول كرد خاطرات كودكي و به خونه كه رسيدیم تا ساعت ها بعد از ني

حضور آرش خواب هاي شيرین به خوابم آورد . با رفتن آرش دریچه قلبم به روي دوران خوش كودكي بسته شده 

بود و حاال همه چي برگشته بود . نسيمي خنك و دلنواز تمام وجودمو لبریز نور و خنكي كرد و شيریني چيزي مثل 
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رو لبم نشست . شب پر ستاره رو كه دیدم عشق ستاره ها تو قلبم یه شعاع نوراني كشيد و ستاره اي دنباله دار تو  قند

آسمون سر خورد و تو چشمم برق زد . وسط هاي سياهي شب گرفتمش و تو نگاهم قفلش كردم باالخره آخر هاي 

دوران كودكي قطع نشه و تا ابد ادامه پيدا كنه  آسمون محو شد . فوري تو دلم آرزو كردم دوستي ما چهار نفر مثل

 باقي بمونه و محكم تر بشه .

 

صبح از خواب بيدار شدم و تو آینه به خودم نگاه كردم حس كردم پوست صورتم شفاف تر از هميشه شده و چشم 

جلوي آینه  هام درخشش خاص خودش را داشت كه رنگ آبي چشم ها مو روشن تر كرده بود . از بي كاري همون جا

نشستم و به زندگيم فكر كردم . صبح جمعه بود و از بيكاري حوصله ام سر رفته بود آقا جون و منصور رفته بودن 

كرج پدرم با پس انداز دوران جواني اش یك باغ كوچيك تو كرج خریده بود براي دوران پيریش كه همه زندگي و 

ر هفته یا روزهاي تعطيل اگه منصور كاري نداشت همراه آقا عشقش بود بيشتر روزهاشو اونجا مي گذروند و آخر ه

جون به كرج مي رفت و گاهي ما رو هم با مي برد . آقا جون اینقدر عاشقانه از درخت هاي ميوه و گل هاش براي ما 

لي وصحبت یم كرد كه ما هم نا خود اگاه عاشق اون باغ شده بودیم . با اینكه به خاطر دانشگاه كتر كرج مي رفتم 

روزهاي تعطيل كه چهار نفري اونجا مي رفتيم تو باغ احساس خوبي بهم دست مي داد و طبع شعرم گل مي كرد ولي 

زود همه چي از خاطرم مي رفت . كلي حرف قشنگ به ذهنم مي اومد ولي تا مي خواستم روي كاغذ بيارمشون 

اچار بيخيال مي گذشتم و به همون شادي فراموشم مي شد گاهي اونقدر تكرار مي كردم كه سرم درد مي گرفت ن

 كوتاه چند دقيقه اي شعر اكتفا مي كردم .

 

 اون روز بعد از ظهر رفتم پيش شيدا تا منو دید بهم گفت :

 

 چشم هات چقدر خوش رنگ شده درست به رنگ آسمون آبي در اومده . -

 

 مگه تا حاال چه رنگي بود ؟ -

 

به خاكستري مي زنه ولي حاال مثل رنگ آبي وسط اقيانوس تميز و براق شده تا حاال  آبي دریا ! البته آبي ساحل -

 رنگ آسمون تهران بود ولي حاال شده آبي آسمون بعد از بارون خوش رنگ و صاف و زالل .

 

 در حالي كه از حرف هاش قند تو دلم آب مي شد بيخيال خندیدم و گفتم :

 

 باز شاعر شدي ؟ -

 

 ه شاعرم یا به عبارتي دانشجوي سال سوم رشته ادبيات تو ذوقم نزن .مثل اینك -

 

 از كسي كه شعر گفتن هم بلد نيست اینطور بي ذوقي ها بعيد نيست . -

 

 حق با توئه فقط هميشه برام سوال بوده كه چرا این رشته رو انتخاب كردي ؟ -
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یه نيمكت بشينم حاال فهميدي كه چطور موهامو دم اسبي از روي ناچاري براي اینكه همراه بهترین دوستم روي  -

 بستي و دنبال خودت مي كشوني ؟

 

 جدي مي گي ؟ یعني تو هيچ عالقه اي به ادبيات نداشتي و این سه سال رو فقط به خاطر من دوام آوردي ؟ -

 

 فقط به خاطر تو وگرنه حاال در رشته برق یا مكانيك در حال تحصيل بودم -

 

 خي مي كني ؟شو -

 

 نه جدي مي گم -

 

پس همون بهتر كه به خاطر من این از خود گذشتگي رو كردي . دختر رشته مكانيك مي خوندي كه چي مي شد ؟  -

 ماشين تعمير مي كردي ؟

 

 نه مي شدم خانم مهندس و دستور مي دادم فقط حيف كه براي دختر ها تو كالس اینجور رشته ها جایي وجود نداره -

. 
 

 خدا رو شكر -

 

 تو هم كه مثل قدیمي ها فكر مي كني -

 

 آخه دختر تو با این صورت ظریف و چشم هاي آبي زالل موهاي بور و هيكل ریزه ميزه واجبه مكانيك بخوني ؟ -

 

 شوخي كردم ولي اگه مي شد عالي بود حاال بگو نظرت نسب به آرش چيه ؟ -

 

 با تعجب نگاهم كرد و گفت :

 

 هميشه اینطور بي مقدمه از این شاخه به اون شاخه مي پري ؟ -

 

 كمي جلوتر اومد و گفت :

 

 نه این حرفت دليل دیگه اي هم داره به حرف هاي قبلت مربوط مي شه مگه نه ؟ -

 

 اگه ميشد عالي بود ؟ آره ! -

 

 لپمو كشيد و گفت :

 

 اي ناقال از آرش خوشت اومده ؟ -
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 كردم بهش و دستمو زدم به سينه و گفتم :پشتمو 

 

 تو هم كه تا یه حرفي مي زنم زود نتيجه گيري كن من فقط یه سوال پرسيدم ولي تو چه فكر هایي مي كني -

 

 بعد برگشتم و گفتم :

 

 البته كه ازش خوشم اومده -

 

 دیدي گفتم اي ناقال -

 

 ولي نه آن طوري كه تو فكر مي كني -

 

 وري ؟ حتماً عاشقش شديچط -

 

نه راستشو بخواي دیروز وقتي آرش بعد از چند سال اومد دیدن منصور حس كردم یك پنجره تازه به روي  -

زندگيم باز شده یك دریچه به روي قلبم گذشته برگشت و دوباره كوچيك شدم دنياي كوچيك بچگي كه مدت ها 

 خنكي اش درست مثل یك نسيم روحنواز روحمو نوازش داد . فراموشم شده بود اذن دخول بهم داد واردش شدم و

 

 طعم یك شيریني مثل عسل رو لبت نگذاشت ؟ -

 

 چرا ! و یك شوق یك طراوت و تازگي به قلبم سرایت كرد . -

 

 تو با این همه حرف قشنگ چرا خودتو دست كم مي گيري ؟ تو یه پا شاعري شایدم عاشق . -

 

 عشقو نزن كه نفسم مي گيره نه تو رو خدا حرف -

 

 خب چه اشكالي داره دختر عاشقي كه بد نيست . -

 

 فقط مال دختر هاي ضعيف و پسر هاي ترسوئه -

 

 این حرف ها از تو بعيده بگو كه این نظر واقعي تو نيست . -

 

پروندم مي خواي  خوب خوب اینطوري نگام نكن كه ازت مي ترسم این نظر خودم نيست همين طوري یه چيزي -

 نظر واقعي ام رو بگم ؟

 

 مشتاق نگاهم كرد و گفت :

 

 بگو -

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – قلب تو می تپمبا 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

3 1  

 

 خوب عاشقي مال پسر هاي لوس و ننر و دختر هاي بچه ننه و ناز نازیه . -

 

زدم زیر خنده . همانطور كه رو تخت نشسته بود بالش رو پرت كرد محكم خورد تو صورتم بلند شد و رفت روبروي 

 اد حس كردم حرف هام ناراحتش كرده گفتم:پنجره ایست

 

خوب ناراحت نشو شوخي كردم آخه منو چه به این سوال ها اگه مي دونستم عاشقي چيه كه شاعر مي شدم و مثل  -

 تو حرف هاي قشنگ مي زدم .

 

 فتم :ستادم و گولي شيدا كه تو فكر فرو رفته بود همانطور از پنجره بيرون را نگاه مي كرد بلند شدم و كنارش ای

 

غلط كردم هر وقت عاشق شدم اول از همه به تو مي گم قبول ؟ ولي مطمئن باش من و عاشقي ميونه خوبي با هم  -

نداریم مثل دو نيمه سكه از هم فرار مي كنيم خوب از خودت بگو تو و عاشقي با هم چي كار مي كنين ؟ مي دونم كه 

 و جدا نشدني . هر دو مثل خاك و ریشه اید به هم وصليد

 

 یكهو برگشت و نگاهم كرد و گفت :

 

 زهرا چطور ميشه جلوي عشقو گرفت ؟ -

 

 لبخند زدم و گفتم :

 

 حاال شدي دختر خوب این سوالتو خوب بلدم جواب بدم . -

 

 از حرفم خنده اش گرفت ولي من باور نكردم سوالش جدي بود و همه چي رو به شوخي گرفتم .

 

وي در كالس استاد طاهري ایستاده بودیم خيالم راحت بود كه درس نخوندم . استاد طاهري محبوبم بود . با شنبه جل

شيدا راجع به كار صحبت مي كردیم مدت ها بود كه دنبال كاري مناسب مي گشت . بيماري فریبا خانم شدت گرفته 

ن رو براش قدغن كرده بود محبوبه هم كه از بود و دیگه نمي تونست كار كنه . دكتر خياطي و پشت دار قالي نشست

پس هزینه خودش به زحمت بر مي اومد . دست به دامن آگهي هاي روزنامه شده بودیم یا مدرك كامل مي خواستن 

یا محل كارش مناسب نبود . پيشنهاد من صحبت با استاد طاهري بود ولي شيدا موافق نبود و دوست نداشت تو 

 يش با خبر بشه .دانگشاه كسي از وضع زندگ

 

 سرمونو كه بلند كردیم استاد رو دیدم كه كنارمون ایستاده بود و مي گفت :

 

 خانوم نوري خانوم ملكي افتخار مي دین وارد كالس بشين ؟ -

 

هر دو جا خوردیم معذرت خواهي كردیم و جلوتر از استاد وارد كالس شدیم هنوز سر جامون ننشسته بودیم كه 

 شيدا گفت : استاد رو به
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 خانوم ملكي حاال كه اینقدر مشتاق ننشستن تو كالس هستين یكي از نوشته هاتون رو برامون بخونين . -

 

 شيدا دستپاچه شد گفتم :

 

 تو چرا هول شدي ؟ خدا رحم كرد اسم منو نياورد -

 

 با صداي بلند گفتم :

 

كيف خانوم ملكي هست كه دوست دارن هر چه زودتر پر در بيارن  استاد اتفاقاً یه پوشه پر از نوشته هاي جدید تو -

 و بپرن بيرون .

 

استاد لبخند زد شيدا چشم غره اي به من رفت ولي من كه آرزوي شنيدن نوشته هاشو داشتم به روي خودم نياوردم 

 استاد هم بي معرفتي نكرد و گفت :

 

 خانوم ملكي رو تشریح كردین بعد از ایشون نوبت شماست . خانوم نوري حاال كه شما اینقدر قشنگ نوشته هاي -

 

 سرمو پایين اندخاتم با این حا خودمو نباختم و گفتم :

 

 حتماً استاد فقط قبلش گفته باشم بال و پر كاغذ هاي من شكسته است . -

 

 از این حرفم همه خندیدند و استاد گفت :

 

 ن بخونينپس هر وقت بال و پرشون خوب شد برامو -

 

 سپس رو به شيدا كرد و گفت :

 

 خانوم ملكي منتظریم -

 

 شيدا زیر لب گفت :

 

 خدا ذليلت نكنه زهرا مگه دستم بهت نرسه كالس كه باالخره تموم ميشه -

 

 خدایا كمك كن این كالس هيچ وقت تموم نشه -

 

 خنده اش رو خورد بلند شد و گفت :

 

 داشت ببخشيد دیشب با عجله نوشتم و پاكنویس نكردم اگه نوشته هام ایراد -

 

 اشكالي نداره بعد از خوندنشون ایراد هاشو مي گيریم -
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 صداي گيراي شيدا رو شنيدم كه شروع به خوندن كرد :

 

 شروع كه ميشوم -

 

 چشم بر روشني روز باز مي كنم

 

 پنجره خاموش احساسم را باز مي كنم

 

 و سكوت مي شكند

 

 از نم باران و ترمز لبخند و سوت دلم

 

 و سكوت مي شكند از شور سفر

 

 شوق دیدار و

 

 پرواز روحم

 

 به شروعي دوباره كه لبخند مي زنم

 

 آینه هاي اتاقم مي شكنند

 

 و سایه ام بر دیوار سياه نيست

 

 رودخانه زالل دیوار عطشم را مي داند

 

 خحاال دیوار گلهاي پيچك سر
 

 بر مخمل قلبش خوابانده است

 

 و الالیي زمين را بر گوش عشقه قلبم

 

 زمزمه مي كند

 

 و من ساكت از این همه صدا

 

 به استقبال جوانه عشق

 

 بر قلبم لبخند مي زنم
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 و من سكوت چند ساله عشق را

 

 بر شيشه رفلكس دلم مي شكنم

 

مات شده بودن این رو از صداي سكوت دانشجوها حس مي كردم انگار سكوت كالس نشانه خوبي بود همه محو كل

 سكوت در دل همه مثل دل من لبخند مي زد

 

 استاد لبخند مرموزي بر لب داشت وقتي گفت :

 

 چه عبارات عجيبي ! -

 

 شيدا گفت :

 

 مي دونم خيلي بد بودن گفتم كه پاكنویسشون نكردم -

 

نوشته هاي گذشته ات فرق داشت یك فروغ تازه یك نور و روشني ميون كلمات نوشته ات  اتفاقاً عالي بود فقط با -

 برق مي زد عالي بود درست مثل گذشته تعجب مي كنم این اميد و عشق تازه از كجا سرچشمه گرفته .

 

 بعد رو به دانشجوها گفت :

 

 حاال هر كس مي تونه نظرشو بگه . -

 

 د مبيني دستشو باال آورد زیر گوش شيدا گفتم :طبق معمول اول از همه سعي

 

 باز این پسره نظر داد -

 

 اتفاقا انتقاداتش خيلي برام مهم و سازنده اس -

 

 با تعجب نگاهش كرد و گفتم :

 

به حرف هاي اون مي گي سازنده ؟ من كه فكر مي كنم حرف هاش درست مثل یك بولدوزر هر چي فكر تو مغز  -

رو زیر و رو مي كنه و به هم ميریزه جوانه هاشو از زیر خاك در مي یاره و آتيش مي زنه . این طوري كه  آدم خوابيده

 مي زنه تو ذوق آدم دیگه براي كسي فكر نمي ذاره .

 

 براي من كه بولدوزر حرف هاش آباداني و سازندگي به همراه داشته . -

 

 چشمم روشن جدي كه نمي گي؟ نكنه خبریه ؟ -
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اخم شيدا ساكتم كرد فهميدم از بعيده كه فكر جدیدي راجع به چارلز دیكنز داشته باشه آخه ما سعيد مبيني رو 

 چارلز دیكنز صدا مي كردیم گفتم:

 

 چارلز دیكنز شروع كرد -

 

 مبيني گفت :

 

 خانوم مبيني منظورتون از شروع كه مي شوم چيه ؟ -

 

 گفتم:

 

 ا از سطر اول شروع كرده این چارلز دیكنزخدا به دادت برسه شيد -

 

 شيدا لبخند كمرنگي زد و گفت :

 

 ميشه اینقدر مبيني بيچاره رو چارلز دیكنز صدا نكني ؟ قلبم ميریزه و فكر مي كنم خود چارلز دیكنز اینجاست

 

 بعد خطاب به مبيني گفت :

 

منو به شمت شروعي دوباره كشوند انگار تازه متولد  این یه جور احساس بود انگار چيزي در وجودم روشن شد و -

شدم براي اولين بار روشني روز رو دیدم و چشم هام رو كه تا به حال بسته بود باز كردم و همه چيز رو به روشني 

دیدم چون مربوط به احساسم بود پنجره اس رو به روي دنيا و زیبایي هاش باز كردم سكوت قلبم شكست حتي 

 ون رو با قلبم شنيدم ترمز لبخند رو لبم سوت دلم صداي همه رو شنيدم و مرده اي دوباره زنده شدمصداي نم بار

 

 استاد پرسيد :

 

 آینه هاي دلم مي شكنند چي؟ -

 

 یكي از دانشجو ها به شوخي گفت :

 

 مگه تو اتاقت چند تا آینه داري ؟ نكنه خونتون آینه كاري شده ؟ -

 

 كت به استاد خيره شده بود من نتونستم خودمو كنترل كنم اخم كردم و بلند داد زدم :رنگ شيدا پرید سا

 

هر چي كه خانوم ملكي مي نویسه دليل نمي شه واقعيت داشته باشه هنوز فرق بين شعر و خيال با واقعيت رو نمي  -

 دونين آقاي ابطحي؟

 

 با اینحال گفت : ابطحي ساكت شد و شيدا از طرفداري به موقع من شادمان شد
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 از اینكه از نوشته هام انتقاد مي كنين ممنونم -

 

 حس كردم مثل هميشه دوست نداره دل كسي رو بشكنه گفت:

 

منظورم از آینه هاي اتاقم فقط آینه نبود هر چيزي مي تونه خاصيت آینه را داشته باشه و انسان خودشو توي اون  -

ود مثل پنجره اتاق چراغ روي سقف كتاب هاي داخل كتابخونه حتي یه قلم ساده یا ببينه . منظورم یك آینه مجازي ب

تابلوي مورد عالقه تون روي دیوار اتاق مي تونه نشون دهنده خودتون باشه شخصيت دروني آدم ها . وقتي نوشتم 

رو در وجودم دیدم . آینه هاي اتاقم مي شكنند منظورم گذشتن از خودم بود خودمو نادیده گرفتم چون چيزي فراتر 

 یك حس تازه .

 

 مبيني گفت :

 

به خاطر همين سایه تون روي دیوار دیگه سياه نبود و به رنگي كه دوست داشتين تغيير رنگ داد و دیوار تبدیل به  -

 رودخونه شد و گل هاي پيچك رویش رویيد فقط چطور الالیي زمين رو شنيدین ؟

 

 شيدا فوراً گفت :

 

 قلبم هر كسي مي تونه اینطور بشنوه البته اگه بخوادبا گوش  -

 

 آروم گفتم :

 

 چه رمانتيك شده این پسره -

 

 استاد گفت :

 

 عالي بود خوشحالم كه شعر هات از اون حالت سرد و بي روح گذشته در اومده و تغيير كرده -

 

 تم :كالس كه تموم شد همونطور كه كتاب هام رو تو كيفم مي گذاشتم گف

 

 فروتني رو به حد اعال رسوندي چرا اینقدر در برابر این پسره فضول كم مياري نمي دونم -

 

 لبخند زد و گفت :

 

 كدوم پسره چارلز دیكنز؟ -

 

 آره مبيني رو مي گم یعني اینقدر از انتقاد خوشت مياد ؟ -
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نجوري معلوم ميشه كه همه به شعر هام گوش مي راستشو بخواي آره اصالً هم تواضع به خرج ندادم مي دوني ای -

 دن و براشون مهمه نه اینكه سرسري بگذرن

 

 همه یا فقط سعيد خان مبيني؟ -

 

 با خونسردي گفتم :

 

 چه فرقي مي كنه ؟ مبيني یا یه نفر دیگه فقط مبيني انتقاداتش از همه درست تره و ذهنمو روشن مي كنه -

 

 كر مي كنهشاید چون مثل خودت ف -

 

 نمي دونم شاید -

 

 چشمكي زدم و گفتم :

 

 چه خبره شيدا خانوم با ما هم بگو نكنه تو هم عاشق شدي ؟ -

 

 مگه تو هم شدي ؟ -

 

 نه بذار ببينم رنگ صورتت به سرخي مي زنه دستت مي لرزه قلبت محكم مي زنه و صورتت داغه -

 

 خندید و گفت :

 

كه ميگي نيست در اصل من باید از تو بپرسم بدبختي اینه كه تو چشماي دریایي تو نميشه چيزي  نه از این خبر ها -

 رو پيدا كرد من فقط تو تيرگي و سياهي شب چشم هاي سياه مي تونم جوابمو سوالمو بگيرم .

 

 حرف هاش مثل هميشه رویایي بود فكر كردم كدوم چشم هاي سياه منظورشه كه

 

 گفت :

 

 باش خودش داره مياد ساكت -

 

 به عقب برگشتم و مبيني رو دیدم كه به طرفمون مي اومد شيدا گفت :

 

 فكر كنم با تو كار داره حتماً مي خواد به خاطر حاضر جوابيت حرفاي قلمبه بارت كنه و جوابتو بده . -

 

ن كاغذهاش از روي ميز گرم كرد تا به دور و بر نگاه كردم همه از كالس بيرون رفته بودن شيدا سرشو به جمع كرد

 نشون بده متوجه مبيني نشده مبيني كنارمون ایستاد و گفت :
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 خانوم ملكي -

 

 شيدا با تعجب سرشو بلند كرد و گفت :

 

 بله ؟ -

 

 من اصالً تعجب نكردم مي دونستم با او كار داره نه با من مبيني گفت :

 

 تون بپرسم ؟منو ببخشيد مي تونم یه سوالي از -

 

 شيدا گفت :

 

 راجع به چي؟ -

 

 فقط راجع به شعرتون مي خواستم بدونم منظور شما از شيشه رفلكس دلم چيه ؟ -

 

 اخم كردم و گفتم :

 

 مثل اینكه كالس تموم شده چرا دست از سر شعر بيچاره بر نمي داري؟ -

 

 لي اگه ميشه این آخري رو جواب بدینراستش سر كالس جرئت نكردم سواالت بيشتري بپرسم و -

 

 نمي دونم چرا اینقدر از شعر هاي شيدا ایراد مي گيري -

 

 شيدا گفت :

 

اشكالي نداره من اصالً ناراحت نمي شم برعكس خوشحالم كه براتون مهمه راستش این كلمه رفلكس به نظر خودم  -

دلم بود مي دونين منظورم از شيشه رفلكس دلم نه یك  هم چندان شاعرانه نبود ولي گویا ترین معني براي شيشه

تنگ بلوري پر آب بود كه بشه اون طرفشو دید یا زاللي آبو توش حس كرد نه نه یه شيشه معمولي نه یك آینه 

چيزي بود هم از جنس آینه و هم شيشه تا عشق بتونه همزمان مثل یك شيشه و یك آینه عمل كنه هم آن طرفش 

 ت رو .رو ببيني هم خود

 

 بله ولي نه دو طرف رو حاال شما كدوم طرف ایستادید ؟ رو به آینه اش یا رو به شيشه؟ -

 

در حال حاضر هر دو طرف شيشه چون اون طرفشو مي بينم عشقو مي بينم و چون آینه گاهي اوقات خودم رو مي  -

 گه ایه .بينم اصالً تا خودم رو نبينم كه نمي تونم دیگري رو ببينم مهم چيز دی
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حس كردم شيدا به چيزي فراتر از زمان و مكان كه درش قرار داشتيم فكر مي كنه مبيني ساكت شده بود بعد تشكر 

 كرد و رفت گفتم :

 

 پسره فضول خوب جوابشو دادي حاال راستشو بگو این شعرو براي كي گفتي ؟ -

 

 زیر لب گفت :

 

 هيچ كس براي خودم -

 

 : اخم كردم و گفتم
 

 براي مبيني كه نگفتي ؟ ها؟ اگه گفتي بگو تا خرخره اش رو بجوم -

 

 با تعجب نگاهم كرد بعد از حالت صورتم خنده اش گرفت و گفت :

 

 نه بابا توام براي هر كس غير از اون خيالت راحت شد حسود ؟ -

 

 نفس راحتي كشيدم و گفتم :

 

 آره خيالم راحت شد -

 

 حرفش شدم و گفتم : بعد یكهو متوجه

 

 آخرش چي گفتي ؟ -

 

 خندید و گفت :

 

 هيچي بيا بریم بي خيال -

 

 تو هم اومدي تو خط ؟ -

 

 نمي دونم تو چه پدر كشتگي با این مبيني بيچاره داري -

 

 مبيني نه چارلز دیكنز -

 

 نمي فهمم چرا بهش مي گي چارلز دیكنز ! -

 

 فهميد باالخره یه روز خواهي -
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 پس حداقل بگو چرا اینقدر باهاش لجي؟ -

 

 هيچي ! از فضولي زیادش راجع به شعرهات بدم مياد -

 

 حاال فهميدم -

 

 چي رو فهميدي؟ -

 

 هيچي -

 

 بعد از پله ها سرازیر شد و من هم دنبالش . 

 

يد كه راجع به مشكل شيدا باهاش صحبت روز بعد وقتي آرش دوباره به دیدنمون اومد نمي دونم چطور به فكرم رس

كنم وقتي او و منصور رو دیدم كه روي صندلي هاي فلزي جلوي حياط نشسته اند و با هم گپ مي زنند با سيني چایي 

 باالي سرشون ایستادم و گفتم :

 

 به به خوش مي گذره ؟ چيزي كم و كسر ندارید؟ -

 

 منصور گفت :

 

 زحمتش رو كشيدي یه چایي كم داشتيم كه تو -

 

 دیگه غير از اون گلي چيزي ؟ -

 

 آرش گفت :

 

 گل ؟ ببخشيد یادم رفت گل بخرم و دست خالي اومدم -

 

 منصور خندید و گفت :

 

 منظور زهرا به خودشه این خانوم گل رو كم داشتيم كه اومد . -

 

 آرش در حالي كه لبخندي بر روي لبش نشسته بود گفت :

 

 عاً !واق -

 

 من قند تو دلم آب شد و گفتم :

 

 منصور یاد بگير -
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 در كنار منصور نشستم و گفتم :

 

 عوض اینكه اینهمه مسخره بازي در بياري بگو چه خبر از كار شيدا ؟ -

 

 آرش پرسيد :

 

 كار شيدا ؟ -

 

 آره یه مدته كه شيدا دنبال كار مي گرده -

 

 ي خونه ؟براي چي ؟ مگه درس نم -

 

چرا جریانش مفصله بهت گفتم كه مادرش مریضه و نمي تونه كار كنه فكر كنم بيماریش خيلي جدیه غير قابل  -

 درمانه

 

 یعني چي؟ -

 

سرطان ریه داره شيدا خبر نداره نكنه چيزي بهش بگيد اگه بفهمه دیوونه مي شه فقط محبوبه خبر داره و من دكتر  -

درش قدغن كرده البته هنوز مریضيش پيشرفت نكرده ولي كار براش سمه شيدا ناچار دنبال كار كردن رو براي ما

 كار مي گرده .

 

 چهره آرش تو هم رفت و با ناراحتي گفت :

 

 بيچاره شيدا -

 

 منصور گفت :

 

 خيلي آره از اول زندگي همه اش سختي كشيده ولي برعكس ظاهرش كه خيلي مقاوم و سرسخت نشون مي ده دلش

 زود مي شكنه و اصالً گنجایش غمو نداره

 

 آرش گفت :

 

 حاال باید چي كار كرد ؟ مادرش خارج از كشور بره خوب ميشه ؟ -

 

نه بيماریش پيشرفت نكرده ولي هيچي معلوم نيست ممكنه یه لحظه متوقف بشه و دوباره سریع تر از قبل  -

ي خودشو كرد . با یه دكتر خوب تو یكي از بيمارستان هاي لندن از پيشرفت كنه درمانش غير ممكنه محبوبه همه سع

 طریق اینترنت در تماسه درماني كه اینجا انجام ميشه با اونجا فرقي نمي كنه .
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 شيمي درماني چطور؟ -

 

 ميكارش از این حرفا گذشته فقط یه سري دارو و قرص و آمپول استفاده مي كنه حاال فقط باید به شيدا كمك كن
 

 هر كاري باشه انجام ميدیم -

 

 منصور گفت :

 

 اگه بتوني یك كار خوب براش پيدا كني طوري كه بتونه به درس و دانشگاهش هم برسه بهترین كمك رو كردي -

 

 آرش كمي فكر كرد و گفت :

 

 سعي خودمو مي كنم -

 

 ممنون فكر كنم خدا تو رو براي همين كار فرستاده -

 

 خندید و گفت :منصور 

 

چه حرف شاعرانه اي پس من و دوستي چندین ساله اینجا چي كاره ایم ؟ آسمون پاره شد و آرش كمانگير از اون  -

 باال افتاد درست تو حياط خونه ما تا یه كاري براي شيدا انجام بده .

 

ا يدا كرده مطمئن شدم كه خدچند روز بعد وقتي آرش با منصور تماس گرفت و گفت كه براي شيدا كاري مناسب پ

آرشو از آسمون براي ما به خصوص شيدا فرستاده و براي شيدا خوشحال بودم . منصور به آرش گفته بود تا خودش 

بياد و این خبر رو به شيدا بده . آرش هم قبول كرد و چند ساعت بعد تو یك غروب قشنگ و دل انگيز جلوي در 

ده شد آن روز هيچ وقت فراموشم نمي شه چقدر خوش قيافه و شاد و سرحال خونه ما شاد و سرحال از ماشينش پيا

بود تو ماشين تا رسيدن به خونه شيدا راجع به كارش صحبت كرد یكي از دوست هاي خواهرش مرجان مدیر مدرسه 

يات لم ادباي غير انتفاعي بود یك مدرسه راهنمایي تر و تميز و به قول معروف كالس باال كه شيدا را به عنوان مع

پذیرفته بود با اینكه راه خيلي دور بود ولي چون كار مناسبي بود مطمئن بودم شيدا قبول مي كنه هم محيطش مناسب 

بود هم كارش باب ميل شيدا بود . سه روز در هفته درس دادن و معلم ادبيات سال اولي ها بودن اونم صبح تا بعد از 

ه درس و دانشگاه برسه من كه آدم فضولي بودم حس كنجكاوي بهم فشار ظهر عالي بود بقيه روزها هم مي تونست ب

 آورد كه چطور آرش اینقدر زود و راحت تونسته بود چنين كار خوبي براي شيدا پيدا كنه .

 

 وقتي از آرش پرسيدم گفت :

 

 ان اهدا كرده .مرجان خودش درس نمي ده فقط سرمایه اصلي و نيمي از سهم مدرسه مال اونه ساختمونشم مرج -

 

 پس به خاطر همين اینقدر زود تونستي موفق بشي چون پارتي كلفت داشتي -
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 همين كه خانوم مدیر به این زودي موافقت كرد دليل مهمي مثل این داشت -

 

 منصور گفت :

 

 اگه شيدا بفهمه كه پارتي بازي كردین ناراحت ميشه و ممكنه قبول نكنه -

 

 آرش گفت :

 

 بهتره راجع به این مسئله چيزي نگيم -

 

 منصور گفت :

 

 یعني دروغ بگيم ؟ -

 

 نه خنگه فقط راستشو بهش نمي گيم اصالً چه دليلي داره شيدا همه این چيزا رو بدونه -

 

و هر سه همون جا به هم قول دادیم مسئله سهم مرجان و ساختمون مدرسه رو به شيدا نگيم جلوي در خونه كه 

 يدیم من پياده شدم و گفتم :رس

 

 شما منتظر باشين االن ميام -

 

 شيدا درو كه باز كرد از رنگ و روي پریده اش فهميدم اتفاق بدي افتاده گفتم :

 

 چي شده چرا رنگت پریده ؟ -

 

 حال مادرم اصالً خوب نيست -

 

 لبم محو شد و خوشحاليم از بين رفت گفتم :وارد اتاق فریبا خانوم كه شدم و حال و روزشو دیدم لبخند از رو 

 

 بهتره مادرتو ببریم بيمارستان -

 

بعد یكهو یادم افتاد كه شيدا چيزي از بيماري مادرش نمي دونه هميشه محبوبه اونو دكتر مي برد و اگه شيدا همراه ما 

 مي اومد همه چيز رو مي فهميد پرسيدم :

 

 محبوبه كجاست ؟ -

 

 مشب هم ميره خوابگاهدانشگاه ا -

 

 قرص هاشو دادي؟ آمپوالشو زده ؟ -
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 آره محبوبه كه پنج شنبه اومد خونه آمپولشو زد -

 

 من پيشت مي مونم نگران چيزي نباش -

 

 ممنون تو دوست خيلي خوبي هستي -

 

 دستشو گرفتم و گفتم :

 

 نگران نباش حالش داره بهتر مي شه -

 

بود نفس هاي فریبا خانوم عادي شده بود حالش كه بهتر شد و خوابيد شيدا پتوشو مرتب كرد و از  واقعاً هم همينطور

 اتاق اومدیم بيرون گفتم :

 

 دیدي حالش بهتر شد ؟ خدارو شكر -

 

 نمي دونم این حمله هاي آسم لعنتي كي مي خواد دست از سر مادرم برداره -

 

 دم و تازه یادم اومد كه منصور و آرش هنوز جلوي در منتظرنمن كه حرفي براي گفتن نداشتم ساكت ش

 

 شيدا پرسيد :

 

 یادم رفت بپرسم چطور شد اومدي اینجا؟ درست به موقع رسيدي -

 

 اومدیم بهت یه خبر خوب بدیم -

 

 با تعجب پرسيد :

 

 اومدید ؟! -

 

 آره من و منصور و آرش -

 

 اونا كجان ؟ -

 

 ن حتماً تا حاال علف زیر پاشون سبز شدهبيرون منتظر -

 

 از اون موقع كه اومدي تا حاال دو ساعتي ميشه و اونا همينطوري پشت در ایستادن ؟! -
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ایستاده ایستاده كه نه تو ماشين نشستن شاید هم كمي پياده روي كردن فقط نمي دونم چرا زنگ نزدن عجب بچه  -

 هاي صبوري

 

 تر نگفتي ؟چقدر بد شد چرا زود -

 

دویدم طرف در درو كه باز كردم دیدم آرش كنار دیوار روبرویي تكيه داده و منصور تو ماشين چرت مي زنه خندم 

 ام گرفت شيدا رفت كنار ماشين آرش تا ما رو دید اومد جلو پرسيد :

 

 چي شده اتفاقي افتاده ؟ -

 

با شنيدن این كه اونا دو ساعت پشت در منتظر بودن دوباره  نگاهش به شيدا بود رنگ شيدا هنوز پریده بود شاید هم

 رنگش پریده بود .

 

 آرش پرسيد :

 

 چيزي شده ؟ -

 

 گفتم :

 

 حال مادر شيدا بد شده بود -

 

 حاال چطوره ؟ ببریمشون دكتر ؟ -

 

 شيدا گفت :

 

 نمي یارید تو ؟نه بهتر شده ببخشيد زهرا بهم نگفت شما پشت در هستيد چرا تشریف  -

 

 نه دیگه مزاحم نمي شيم -

 

 منصور هم پياده شد و گفت :

 

 چي شده ؟ -

 

 گفتم :

 

 یه كم دیگه چرت مي زدي ساعت خواب اگه دزد مارو مي برد تو رو خواب مي برد -

 

 یادم اومد براي چي اومده بودیم و گفتم :
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ات پيدا كرده از فردا مي شي خانم معلم یه مدرسه راهنمایي راستي خانم یه خبر خوش آرش یه كار خوب بر -

 دخترونه همون كاري كه هميشه دوست داشتي

 

 جدي ؟! -

 

 گفتم كه تا مارو داري غصه نخور در اصل تا آرشو داري غم نداشته باش خيالت راحت . -

 

 شيدا خجالت كشيد سرشو پایين انداخت و گفت :

 

 ممنون آرش خان . -

 

 آرش فقط گفت :

 

 كاري نكردم این كمترین كار بود  -

 

اون شب كنار شيدا و مادرش موندم قرار شد اگه حال فریبا خانوم دوباره بد شد به آرش و منصور خبر بدم . نگراني 

 رو تو نگاه هر دو مي دیدم . از اینكه هنوز صميميت بين آدم ها وجود داشت خوشحال بودم . صميميتي بدون هيچ

چشم داشت و همين قلبمو مي لرزوند . شاید این اتفاق نادر و كمياب بود ولي هر چي بود هنوز وجود داشت و همين 

برام كافي بود حس كردم دعایم براورده مي شه و صميميت بين ما چهار نفر ابدي و جاوید باقي مي مونه چه فرقي مي 

منصور برادرم بود . چهار انسان بودیم چهار دوست كه از  كرد كه آرش برادرم نبود یا شيدا خواهرم نبود یا حتي

گذشته از دفتر چه خاطرات كودكي سالم و پاك باقي مونده بودیم عشقو از البالي دفترچه همراه آورده بودیم تا به 

 . دجواني پا گذاشته بودیم . احساسمون ادامه داشت و ماهي عشق تو قلب هاي سرخمون زنده مونده بود و شنا مي كر
 

خوشبختانه اون شب حال مادر شيدا بهتر شد . تمام طول شب از خاطرات بچگي حرف زدیم چقدر شيدا خوب حرف 

مي زد و همه چيز رو به خاطر داشت از بازي هاي كودكي از مشق نوشتن هامون از اشك ریختن ها و غصه خوردن 

ي پالستيكي و دیگري پارچه اي بودند . ما آن هاي هم زمانمون از خندیدن براي همدیگه از عروسك هامون كه یك

دو را با هم تلفيق كرده بودیم سر عروسك من وصل شده بود رو بدن عروسك شيدا و دست عروسك او جاي دست 

عروسك من قرار گرفته بود . از آزار و اذیت و بالهایي كه من سر هم كالسيهام در مي آوردم وقتي با سنجاق قفلي 

وصل مي كردم. و موقع درس جواب دادن لباس هاشون پاره مي شد صحبت كردیم . شيدا دلش  لباس هاشونو به هم

مي سوخت ولي هيچ وقت چيزي بروز نمي داد . گاهي اوقات همه چيز رو به گردن مي گرفت و جاي من تنبيه مي 

ن آورد باز هم شریك شد . یاد آوري خاطرات تلخ و شيرین گذشته كه هر دو در آن شریك بودیم ما رو از غم بيرو

 شادي و غم بدبختي و نيك بختي اشك و لبخند هم شدیم .

 

باالخره صحبت به آرش كشيده شد غم و غصه از دلمون بيرون رفت و روزهاي خوش هشت سالگي رو به یاد 

ما  برايآوردیم باز هم آرش شادي رو به قلب هامون برگردونده بود . اینبار حتي روحش نيز خبر نداشت ولي همين 

 كافي بود . یادش چقدر دلگرم كننده بود خنكاي نسيمي بود كه روح هر دوي ما رو آرامش مي بخشيد .
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 من گفتم :

 

آرش درست مثل بچگي دل رحم و مهربونه هاله اي از محبت اطرافشو گرفته هر جا مي ره اونو با خودش مي بره و  -

ه بعد از این همه سال برگشتنش اونم درست تو این زمان به نظرت پخش مي كنه فكر كنم خدا اونو برامون فرستاد

 عجيب نيست ؟

 

 هم عجيبه هم نيست مطمئن بودم یك روزي مياد . -

 

 كي ؟ آرش؟ -

 

 آره نمي دونم چرا ولي یه حسي بهم مي گفت دوباره مي بينمش -

 

 وقتي پس از مدت ها تو سالن شب شعر دیدیش تعجب نكردي ؟ -

 

 قبل از اونم دیده بودمش -

 

 چي؟ كجا ؟ -

 

 همين جا -

 

این حرفمو گفت و از پنجره اتاقش به بيرون خيره شد . حس كردم نمي خواد توضيح بيشتري بده با اینكه كنجكاو 

 بودم ولي دیگه چيزي نپرسيدم و ساكت شدم .

 

او كي خوابيد . بيدار كه شدم اثري از شيدا نبود . باالخره آنقدر از خاطرات گذشته گفتيم كه خوابم برد و نفهميدم 

 پایين اومدم شيدا مشغول تهيه صبحانه بود چاي را با چه دقتي براي مادرش شيرین مي كرد . پرسيدم :

 

 دیشب كجا خوابيدي ؟ -

 

 ببخشيد كه تنهات گذاشتم اومدم پایين تو اتاق مادرم خوابيدم -

 

 یبا خانم ؟چه بهتر . حالتون بهتره فر -

 

 بله خيلي بهترم ممنون دخترم تو هم به زحمت افتادي . -

 

 چه زحمتي كاري نكردم . -

 

صبحانه كه خوردیم آرش اومد دنبالمون جلوي در منتظر بود تا مارو برسونه مدرسه . وقتي جلوي در آرشو دیدم 

والپرسي گرمي باهاش كردم تا نزدیكي فراموش كردم دوران كودكي رو پشت سر گذاشته ایم و راحت سالم و اح
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هاي مدرسه راجع به گذشته صحبت كردیم چه صحبت هاي شيریني همه اش مثل رویا بود اصالً از حسرت دوران 

 خوش كودكي چيزي براشون نگفتم فقط با شوخي و خنده آن دو رو خندوندم .

 

 آرش مي گفت :

 

كردم از شادي جيغ مي كشيدي و مي خندیدي منصور داد مي زد یادته زهرا اولين بار كه ترك دوچرخه سوارت  -

 یواش ذليل مرده همه محل فهميدن ولي تو بيخيال بلند تر مي خندیدي . حاال هم مثل همون موقع ها شاد و بيخيالي .

 

 آره یادته موقع پياده شدن چي گفتم ؟ گفتم آبجي تو ميشم نه آبجي منصور . -

 

 ل منصوره اگه نمي خواست نمي تونستم سوارت كنم .منم گفتم دوچرخه ما -

 

 اون وقت من گفتم پس هم آبجي تو مي شم هم آبجي منصور -

 

 اون روز چقدر ذوق كردم . -

 

 حاال چي؟ -

 

 وقتي دوباره دیدمتون منصور رو تو رو حس كردم دوباره متولد شدم -

 

 از تو آینه به عقب نگاه كرد و زیر لب گفت :

 

 همينطور شيدا رو . -

 

 من كه گوشم تيز بود شنيدم ولي شيدا نشنيد گفتم :

 

یادآوري دوران كودكي درست مثل چيدن یه سيب سرخ آبدار از تنها درخت ميوه یك باغ بزرگ مي مونه باغ  -

 زندگي .

 

 آرش گفت :

 

 آدم زندگي مي بخشه . یا مثل نوشيدن آب خنك و گوارایي ميون یك صحراي بي آب و برهوت به -

 

 گفتم :

 

مثل یك هواي تميز براي نفس كشيدن مي مونه براي كسي كه تازه سيگارشو ترك كرده و قدر هواي تميزو مي  -

 دونه دیدن دوباره شما این حسو به من مي ده آرش .

 

 منم همين حسو دارم . -
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فراموش كرده بودم ساكت نشسته بود و نمي دونم به هر دو لبخند مي زدیم . یك لحظه به خودم آمدم شيدا رو 

حرف هاي ما گوش مي كرد یا در رویاي خودش فرو رفته بود برگشتم و نگاهش كردم لبخندي رو لبش نقش بسته 

بود هميشه وقتي این لبخند رو رو لبش مي دیدم مي فهميدم كه در عالم رویا فرو رفته و تو ذهنش شعره كه تكرار 

ا یادش نره و بعداً روي كاغذ بنویسه كاغذو كه از البالي كالسورش بيرون آورد فهميدم حدسم مي شه آنقدر ت

 درست بوده تند تند چيزي روي كاغذ نوشت .

 

 پرسيدم:

 

 چراغ شعر تو ذهنت روشن شده ؟ -

 

 سرشو به عالمت تایيد پایين آورد آرش كه از تو آینه نگاهش مي كرد گفت :

 

 هم بخوني ؟ ميشه براي ما -

 

 فقط چند تا جمله درهم و برهمه باید روش كار كنم -

 

 آرش با اصرار گفت :

 

 ما همينطوري قبولش داریم ميشه بخوني ؟ -

 

تعجب مي كنم چرا شيدا قبول كرد . اولين بار بود كه نوشته هاي خامشو براي كسي مي خوند صداش تو گوشم 

 پيچيد و منو به خيال برد :

 

 كودك كه بودم -

 

 دیوار چه بلند بود

 

 تا به آسمان مي رسيد

 

 و من

 

 سوار بر آن به آسمان سر مي كشيدم

 

 امروز

 

 دیوار كوتاهست

 

 كوتاهتر از درخت سيب باغچه
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 دیوار كوتاهست

 

 و من

 

 مي ترسم

 

 تا با آن همراه شوم

 

 با هم به دیدار ستاره ها برویم

 

 به ماه بزنيمسري هم 

 

 و از ابرها

 

 سراغ باران را بگيریم

 

 امروز

 

 درخت چه بلند و غير قابل باور است

 

 حتي به سالم گيالس ها

 

 نمي توان پاسخ گفت

 

 و چند گاهي مهمانشان بود

 

 امروز

 

 دیوار كوتاهست

 

عالم رویا فرو رفته ولي او دقيق تر گوش هر سه ساكت بودیم . به آرش نگاه كردم حس كردم درست مثل من به 

 كرده بود چون گفت :

 

 چقدر رویاهام با رویاهاي شما هم صداست -

 

 گفتم :

 

 شاید چون یه روز تو گذشته همدیگرو مي شناختين -
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 آرش گفت :

 

 و به هم پيوند خوردیم -

 

 ال حرفش به دلم نشست . شيدا گفت :نفهميدم منظورش به من بود یا شيدا یا هر سه ما ولي به هر ح

 

 و كودكي مون را به هم دوختيم تا به جواني رسيدیم . -

 

 آرش گفت :

 

 مي دونستم كه یه روزي مي بينمتون -

 

 شيدا گفت :

 

 مي دونستم كه یه روزي مياي. -

 

 من گفتم :

 

 شكنه و هيچ پليسي پيدا نمي شه كروكي بكشه مي دونستم كه باالخره با هم تصادف مي كنيم و سر یكيمون مي -

 

 هر سه خندیدیم و آرش گفت :

 

 اميدوارم اون سري كه قراره بشكنه سر من باشه . -

 

 شيدا گفت :

 

 خدا نكنه -

 

یك لبخند نرم رو لب آرش نشست نمي دونم چرا این حرف شيدا تو گوشم صدا كرد و هي تكرار شد . صورتش 

 رش هم ذوق زده لبخند مي زد اینو حس كردم انگار ذوق زدگي دلشون رو دیدم . سرخ شده بود آ

 

 باالخره گفتم :

 

 راستي مي دونين كدوم دیوار از همه دیوار ها بلند تره ؟ -

 

 شيدا گفت :

 

 دیوار خونه ما بچه كه بودم به نظرم خيلي بلند مي رسيد -
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 گفتم :

 

 ره ولي بلند ترینشو نمي دونمدیوار ما از همه كوتاه ت -

 

 آرش گفت :

 

 یك دیوار كه ما رو از هم جدا مي كنه -

 

 شيدا گفت :

 

 صداي زمان درست مثل دیواره گذشته زمانو به یاد آدم مياره -

 

 آرش گفت :

 

 خيلي چيز ها با گذشت زمان نمي گذرن شاید عوض بشن ولي از بين نمي رن -

 

 گفتم :

 

 خره نگفتي چه صدایي از همه صداها بلند تره ؟باال -

 

 آرش گفت :

 

 اگه تونستي حدس بزني -

 

 گفتم :

 

 حتماً صداي جيغ منه تا یه جيغ بنفش نزدم بگو دیگه -

 

 شيدا گفت :

 

 هيچ صدایي -

 

 آرش گفت :

 

روش مي شينه و صداش از همه صداها  اون صدا صداي عشقه كه نه با گذشت زمان از بين مي ره نه غبار سال ها -

 بلند تره

 

 چه شاعرانه ولي با ما مخالفين عشق از این مقوله حرف نزن -
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 شوخي مي كني ؟ -

 

 البته هر كس نظري داره نظر تو هم برامون محترمه فقط زیادي رمانتيكه و از حدود درك ما خارجه آرش خان -

 

 شيدا گفت :

 

بلنده كه حتي صداي عشقو هم تحت شعاع قرار مي ده بين آدما دوري و جدایي مي اندازه بين  زمان صداش اینقدر -

 قلب ها فاصله مي اندازه و حتي رنگ عشقو مي شوه و مي بره

 

 آرش گفت :

 

 شاید هم رنگ سرخشو سرخ تر كنه -

 

 گفتم :

 

در خوب بلدین ميز گرد تشكيل بدین چرا بيخود تا جيغ نزدم از این بحث بيهوده دست بردارین آخه شما كه اینق -

 براي هم شعر مي خونين و فلسفه مي بافين .

 

 هر سه خندیدم و من گفتم:

 

 صداي خنده سه تا دوست خوب از همه صداها بلند تره . -

 

نكرد  به مدرسه كه رسيدیم با آرش خداحافظي كردیم . ممكن بود كارمون زیاد طول بكشه آرش هم زیاد اصرار

بمونه حس كردم از چيزي ناراحته ولي به دفتر مدیر كه رسيدیم فراموش كردم خيلي زود همه كار ها روبراه شد . 

مدیر مدرسه زن خيلي مهربوني بود یك مصاحبه كوتاه با شيدا و كارنامه ترم آخرش با نمرات عالي همه كار ها رو 

حتي كشيدم و خدا رو شكر كردم كارش سه روز در هفته بود روبراه كرد . شيدا فرم استخدامو كه پر كرد نفس را

طوري كه با كالس هاي دانشگاه كه آخر هفته بودن تداخل پيدا نمي كرد سه روز اول هفته شيدا كالس نداشت فقط 

دوشنبه بعد از ظهر یه كالس داشتيم كه باید زودتر از مدرسه بيرون مي اومد یا كمي دیرتر به دانشگاه مي رسيد 

صله مدرسه تا دانشگاه زیاد بود و شيدا باید راه زیادي رو تا دانشگاه با ماشين و پياده طي مي كرد . ولي اونقدر همه فا

چي خوب و عالي بود كه اصالً مشكل به این كوچيكي هيچ بود نيم ساعت بعد شيدا ملكي یكي از همكارهاي خانم 

 مریم رستگار مدیر مدرسه راهنمایي شده بود .

 

 روز تو دانشگاه وقت كالس اونقدر سریع گذشت و تموم شد كه باورمون نمي شد تو را برگشت شيدا ازم پرسيد :آن 

 

 تو دیگه چرا اینقدر خوشحالي ؟ -
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خوب چون تو كار پيدا كردي اونم چه كار خوبي چه خانوم مدیر مهربوني مدرسه اش رو دیدي؟ چه بزرگ بود .  -

 رو دیدي؟كامپيوترهاي تو كالس ها 

 

 نه ولي چشم هاي كنجكاو تو همه جا رو زیر نظر داشت . -

 

 آره اگه براي خودم بود كه اینقدر فضولي نمي كردم . -

 

از اتوبوس كه پياده شدیم همونجا تو خيابون دست همدیگرو گرفتيم و تا سر كوچه ما دویدیم . سر كوچه كه 

 ت :رسيدیم شيدا در حالي كه نفس نفس مي زد گف

 

 چه كار زشتي -

 

 خندیدم و گفتم :

 

 آره خيلي زشته كه دو تا دختر تو خيابون مسابقه دو با مانع بذارن -

 

 بغلم كرد و صورتمو بوسيد و گفت :

 

 ازت ممنونم نمي دونم چطوري جبران كنم . -

 

 من كه كاري نكردم باید از آرش تشكر كني . -

 

 نمي كشيدي اصالً به فكر كسي نمي رسيد .چرا اگه تو حرفشو پيش  -

 

 خب حاال كه تو اینطوري مي گي باشه حاال مي خواي چطوري جبران كني ؟ -

 

 نمي دونم خودت بگو هر كاري بگي انجام مي دم . -

 

 هر كاري باشه ؟ -

 

 یك نگاه به قيافه مرموزم انداخت و دو دل گفت :

 

 ؟ نه هر كاري بدجنس منظورت چيه -
 

 كار سختي نيست یه فكري به حال كالس فرداي استاد مظفري بكن چون هيچي ننوشتم. -

 

پس بگو نقشه داشتي . خودت باید بنویسي مي دوني كه استاد مظفري چقدر باهوشه استاد طاهري نيست كه بتوني  -

 سرش كاله بذاري .
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ري مي فهمه فقط به روي خودش نمي یاره از بس كه به استاد عزیز من توهين مي كني ؟ البته كه استاد طاه -

 مهربونه ولي این استاد مظفري بدجنس آبروي آدمو جلوي همه مي بره .

 

 به هر حال خودت باید كارتو انجام بدي تو كه ... -

 

 دست هام رو به عالمت تسليم باال بردم و گفتم :

 

 یه فكري براي جبران لطف آرش بكن . چشم تسليم نصيحت بسه خودم یه چيزي مي نویسم تو -

 

شب تو سر سرا نشسته بودم جزوه ها و كاغذهام دور و برم ریخته بودن و یكي تو سر خودم مي زدم یكي تو سر 

كاغذ سفيد كه رنگش درست مثل چراغ مطالعه موقع بازجویي مستقيم چشممو مي زد از بس كه چيزي ننوشته بودم 

 و خالي بود .

 

در اومد و از جا پریدم . منصور بيچاره حتي اگه كنار تلفن هم بود جرات برداشتن گوشي رو نداشت این  تلفن صداش

بار هم گوشي رو خودم برداشتم ساعت هشت بود هميشه این ساعت با شيدا صحبت مي كردم و از حال هم با خبر 

 مي شدیم من كه منتظر شنيدن صداي شيدا بودم گوشي رو برداشتم و گفتم :

 

 سالم عزیزم چي كار كردي ؟ موفق شدي چيزي بنویسي ؟ من كه دارم تو سر خودم مي زنم . -

 

 صداي مردانه اي شوك به قلبم وارد كرد و گفت:

 

 عليك سالم -

 

 نزدیك بود گوشي از دستم بيفته ولي صداي خنده اش رو كه شنيدم شناختم كيه و گفتم :

 

 آرش تویي؟ -

 

 مي خندید گفت :همانطوري كه 

 

 آره حاال چرا تو سر خودت مي زدي ؟ -

 

 از دست این شيدا همه اش تقصير اونه -

 

 آخه چرا ؟ مگه اونجاست و زده تو سرت ؟ -

 

نه فقط اینكه فردا یه كار دانشگاهي داریم هر چي به شيدا گفتم قبول نكرد جاي من انجامش بده بعد هم این  -

 س مي گرفت امروز نمي دونم چرا لج كرد و زنگ نزد :ساعت هميشه شيدا تما
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ببخشيد حتماً االن پشت خطه بهتره زودتر قطع كنم فقط مي خواستم بپرسم امروز رفتين مدرسه چي شد ؟ كارها  -

 درست شد ؟

 

 آره اگه بدوني شيدا چقدر خوشحال شد نمي دونم چطوري ازت تشكر كنم . -

 

 فهميدم درست شد خيلي خوشحال شدم . من كه كاري نكردم وقتي -

 

 پس خبر داري ؟ -

 

مرجان بهم گفت فقط مي خواستم بدونم همه چي همانطوري كه شيدا مي خواست درست شد یا نه ؟ روزها و  -

 ساعت هاي كارش

 

 زودتر از همه چي روبراهه فقط یكي از كالس هاي روز دوشنبه با ساعت مدرسه تداخل پيدا مي كنه كه اگه كمي -

 مدرسه بيرون بياد به كالس دانشگاه مي رسه با این حال همه چي عالي بود .

 

 خوشحالم كه راضي هستيد راجع به كالس دوشنبه هم خودم یه فكري براش مي كنم -

 

 راست مي گي؟ چه كار مي كني ؟ -

 

 ر نكنم دیگه دیر برسه .نمي دونم شاید خودم شيدا رو از مدرسه به دانشگاه برسونم آن طوري فك -

 

 ولي فكر نكنم شيدا قبول كنه یه فكر دیگه بكن . -

 

 چند ثانيه سكوت كرد و گفت :

 

 اگه تو با شيدا صحبت كني چي؟ -

 

 نمي دونم شاید قبول كنه . -

 

 پس تموم همه چي روبراهه . -

 

عد دوباره صداي زنگ تلفن بلند شد مطمئن وقتي خداحافظي كرد مهلت نشد به حرف هاش فكر كنم چند ثانيه ب

 بودم كه شيداست . تا گوشي رو برداشتم با خوشحالي گفتم :

 

 اگه گفتي چي شده ؟ -

 

 صداي آرش براي دومين بار ميخكوبم كرد خندید و گفت :

 

 ببخشيد كه باز مزاحم شدم راستي فراموش كردم براي چي تلفن كرده بودم منصور خونه است ؟ -
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 تقصير منه كه حرف خودم رو زدم و حواستو پرت كردم . -

 

 مي خواستم براي جمعه صبح كوه قرار بذاریم شما كه مياي ؟ -

 

 ذوق زده خندیدم و گفتم :

 

 البته كه ميام چه عالي ! -

 

 هنوزم مثل بچگي ذوق مي كني ؟ -

 

 هنوز هم . -

 

بت با آرش تو صورتم و رو لب هام نقش بسته بود و تا تموم شدن گوشي رو كه به منصور دادم هنوز شادي صح

 صحبت آن دو از صورتم پاك نشد . منصور با دیدن قيافه ام گفت :

 

درست مثل بچگي هات عجيب و غریب ذوق زده مي شي اگه مي دونستم براي رفتن به كوه اینقدر ذوق زده مي  -

 شي قرار نمي گذاشتم .

 

 ز شيشه صورتم پرید و گفتم :لبخندم مثل الكل ا

 

 تو فقط بزن تو ذوق من . -

 

 شوخي كردم مگه مي ذارم شادي خواهرم از بين بره ؟  -

 

شب از ذوق كوه پيمایي روز جمعه به جاي گوسفنداي چاق و چله شادي هاي پروارم رو شمردم تا خوابم برد . صبح 

فر رو انجام ندادم با كالسور محكم زدم تو سر خودم ولي دیگه فایه سر كوچه كه رسيدم تازه یادم افتاد كار استاد مظ

داي نداشت بدبختي اینكه اولين كالس صبح هم بود و هيچ فرصتي نداشتم استاد هم به كاراي آبكي نمره نمي داد 

م . كنارش كن كلي هم تنبيه بارمون مي كرد وقتي از دور شيدا رو منتظر و لبخند به لب دیدم مي خواستم زار زار گریه

 كه رسيدم با عصبانيت پرسيدم :

 

 خيلي خوشحالي مگه نه ؟ -

 

 قيافه وارفته ات از دور داد مي زنه كه هيچي ننوشتي غم چشمات از ده فرسخي معلومه . -

 

 تو كه این چيزا رو مي بيني چرا فكري به حال دوست مفلس و بيچاره ات نمي كني ؟ -

 

 ه باشي ننوشتي مگه نه ؟خدا نكنه كه مفلس شد -
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 همه اش تقصير این آرش مزاحمه -

 

 چرا آرش ؟ باز فراموش كاري و تنبليتو انداختي گردن یكي دیگه ؟ -

 

 باور كن این بار راستشو مي گم . -

 

 و شروع كردم براش از اول تا آخر همه چي رو تعریف كردن به جز قسمت مربوط به كالس دوشنبه .

 

 گاه اتوبوس كه رسيدیم شيدا هنوز مي خندید بعد گفت :به ایست

 

 تو چرا صبر نمي كني یك الو از طرف مقابل بشنوي بعد حرفاتو بگي ؟ -

 

 چه مي دونم فكر نمي كردم كسي غير از تو باشه و اون ساعت مزاحمم بشه . -

 

 ت بدم ولي حاال كه ...باشه دیگه مزاحمت نمي شم اتفاقاً یه كاغذي بود كه تصميم داشتم به -

 

چي گفتي ؟ كاغذ چي ؟ قربونت برم شيدا جون فدات شم كي گفته مزاحمم مي شي؟ این من احمقم كه مدام  -

 مزاحم تو ميشم .

 

 كاغذ رو به طرفم گرفت و گفت :

 

 بيا بگير ولي این آخرین باره . -

 

 عد كاغذ رو ماچ كردمآنقدر خوشحال شدم كه همونجا تو اتوبوس صورتشو بوسيدم ب

 

 خندید و گفت :

 

 حاال چرا دیگه كاغذو مي بوسي ؟ -

 

 جاي دست هات روي كاغذو مي بوسم . -

 

 چه شاعرانه راستي باید از آرش هم تشكر كني . -

 

 چرا ؟ بازم آرش؟! -

 

 سم.چون آرش همه كارهارو روبراه كرد راستشو بخواي دیشب ازم خواست تا به دادت بر -

 

 با كنجكاوي پرسيدم :
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 راست مي گي؟ فكر كردم تلفنتو گرفت تا راجع به قرار كوه باهات حرف بزنه و روزهاي دوشنبه ... -

 

 فهميدم كار رو خراب كردم فوري ساكت شدم . پرسيد :

 

 روزهاي دوشنبه دیگه چيه ؟ -

 

 آرش خان ازت خواسته .هيچي پس بگو چرا به خودت زحمت دادي و به دادم رسيدي  -

 

باور كن خودم مي خواستم این كارو برات انجام بدم گذاشته بودم اگه خودت از پسش بر نيومدي ولي وقتي اون  -

ازم خواست و خواهش كرد نمي دونم چرا نتونستم درخواستش رو نادیده بگيرم و قبول كردم ببين چقدر خاطرت رو 

 ميخواد كه ازم خواهش كرد .

 

 نيدن حرفش قلبم لرزید ولي با خونسردي گفتم :با ش

 

 چه خوب پس از این به بعد هر چي از تو مي خوام به آرش مي گم بهت بگه . -

 

 نه دیگه قرار نشد . -

 

 حاال چي نوشتي ؟ -

 

 هر چي نوشتم اون به فكرم انداخت شمع فكرمو روشن كرد . -

 

ر بتونه روت اثر بذاره ! حاال نمي شه فتيله چراغ نفتي ذهن منو كه سوخته مگه چي گفت ؟ باورم نميشه آرش اینقد -

 عوض مي كرد تا یه جوابي به استاد مظفر مي دادم ؟

 

 آن طور كه تو فكر مي كني نبود خيالم از پيدا شدن كار راحت شده بود فكرم آزاد بود و راحت نوشتم . -

 

 جلوي در كالس گفتم :

 

 بفهمه چي كار بكنيم ؟ بدبخت ميشيم اگه استاد مظفر -

 

اوال كه تو بدبخت مي شي نه من بعد هم خيالت راحت سبك نوشته هاي قبلي خودته فقط حواست باشه با خيال  -

 راحت بخوني شاید هم اصالً ازت كار نخواد .

 

اي ظفرمندش چه عالقه اي به با این شانسي كه من دارم حتماً ازم م یخواد نمي دونم این استاد مظفر با اون چشم -

آزار دانشجوهاش داره ؟ چه كارهایي ازمون مي خواد ! به ما چه كه نهضت ادبي سوررآليسم رو فرانسوي ها 

 بنيانگذاري كردن و ما باید طبق اون یك مطلب براش بنویسيم فرانسوي ها هم بيكار بودن ها !
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ادبي رو كه دوست داشت مي تونست انتخاب كنه جلسه قبل استاد بيچاره كه اجباري نگذاشت هر كسي هر نهضت  -

یادت رفت ؟ خودت فكر كردي چون سوررآليستي نوشتن چون قيد و بندي براي نوشتن نداره و قواعد ادبي درش 

مراعات نمي شه راحته به خاطر همين گفتي سوررآليستي مي نویسي منو هم مجبور كردي اسممو زیر اسم تو در 

 م .همون ردیف بنویس

 

چه مي دونستم اینقدر سخته حاال كه خرت از پل گذشته و راحت شدي اینطور مي گي . نكنه استاد بفهمه كار خودم  -

 نيست نمي دونم چرا این هفته از این قيد و بند ادبي راحت نمي شم .

 

 خندید و گفت :

 

 ریت روشن مي كني فقط خودت خبر نداري .تو كه از قيد و بند رها هستي بعضي وقتها هم تو براي شمع فكرم كب -

 

 راستي پس حواسم باشه كبریت هامو بيخود هدر ندم و براي خودم روشن كنم . -

 

پس از گفتن این حرف هر دو وارد كالس شدیم هنوز چند دقيقه اي نگذشته بود و من مشغول خوندن نوشته هاي 

ك نشده فهرست اسامي رو جلوي روش گذاشت و شروع شيدا بودم كه استاد وارد كالس شد هنوز عرق تنش خش

 كرد از هر مكتب یك اسم صدا كردن تا كارش رو بخونه . وقتي اسم سعيد مبيني رو خوند گفتم :

 

 دلم خنك شد . -

 

 شيدا گفت :

 

 بيخودي ذوق نكن مبيني از خداش بود استاد اسمشو بخونه -

 

 گفتم :

 

 راجع به مكتب رآليسم مطلب نوشته مخالف هميشگي من و تو و عزیز استاد مظفر . بهتره من عجب بدجنسي ها ! -

 

 این لج كردن هاي تو با مبيني آخر كار دستت مي ده -

 

 حيف كه هيچ كدوم نمي دونستيم كار دستم داده خيلي وقت بود كه كار دستم داده بود . شيدا گفت :

 

 وننمونه كامل دانشجوي مقرراتي و درس خ -

 

 دندان هامو به هم فشردم و گفتم :

 

 از همينش حرص مي خورم . -
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 وقتي اسم خودم رو از زبون استاد شنيدم برق از سرم پرید :

 

 خانوم نوري شما كدوم مكتب رو انتخاب كرده بودین ؟ -

 

 با ترس و لرز بلند شدم لبخند زدم و گفتم :

 

 من استاد ؟ -

 

 وري نيستين ؟ چه مكتبي رو انتخاب كردین ؟بله! مگه شما ن -

 

 بله استاد سوررآليسم -

 

 بعد از آقاي مبيني نوبت شماست . -

 

 من كه رنگ پریده بود بدون هيچ حرف اضافه اي نشستم یعني استاد مجال چونه زدن بهم نداد . گفتم :

 

 حاال چه خاكي تو سرم بریزم . -

 

 شيدا گفت :

 

 زدن ها و غرغر كردن هات هميشه كار دستت مي ده .همين حرف  -

 

 همه اش تقصير چارلز دیكنزه -

 

 اگه پشت سرش غيبت نمي كردي اینطوري نمي شد -

 

 حسابشو مي رسم یه آشي براش بپزم -

 

 بيچاره مبيني چه تقصيري داره ؟ -

 

دم مبيني چي خوند گوش هام چيزي نمي شنيد چون كار از كار گذشته بود و خيلي زود نوبت به من رسيد اصالً نفهمي

در فكر انتقام بودم لبهاش كه تكون مي خورد نقشه ها براش مي كشيدم وقتي چشمم به استاد خورد و تحسين نگاشو 

دیدم دیگه خونم به جوش اومد مي خواستم همون جا سر كالس بلند بشم و خرخره اش رو بجوم یا موهاشو دونه 

اسممو كه از زبون استاد شنيدم فكر انتقام از سرم بيرون رفت همينطوري كه قلبم محكم مي زد  دونه از سرش بكنم

 بلند شدم و شروع به خوندن كردم :

 

هجوم طالیي شعر به احساس سفيد دلم یك نقطه طالیي در ميان سفيد هاي زیادي مغزم مثل تابش ستاره در  -

نج مي زند . مرتب كردن ابياتش روي كاغذ خط دار مغزم درست مثل روشني روز قلبم را روشن مي كند و در دلم غ
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كشيدن چروك هاي صورت مادرم با طرح سياه و سفيدي است كه قرار است ضميمه شعري به اسم رنج بي پایان 

 زندگي شود .

 

ت اس مثل نوشتن خاطرات كودكي در یك دفتر كه همه صفحاتش سياه شده از فرمول هاي جبر و هندسه و ریاضي

وقتي با زحمت در ميان فرمول هاي مشكل یك جاي خالي پيدا كني و حرف دلت را روي آن بنویسي و یا با كاميون 

فكرت روي سطح سوراخ و كنده كاري شده اتوبان قلبت كه قرار است به زودي در آن لوله هاي اكسيژن كار 

 بگذارند بار خالي كني .

 

پر رمز و راز چاه نفت و انرژي اتمي و بمب شيميایي درست مثل رنج عظيم  گاهي فكر مي كنم گفتن شعر در دنياي

ابدي مي ماند كه مدام به قلب آدم هجوم مي آورد و وارد مغز مي شود و باالخره جلوي در اتاق آي سي سو تمام مي 

 كند .

 

ه من اصل شيدا گل كاشته بود ننگاه استاد و مبيني و چند نفر از دانشجوهاي دیگه رو كه دیدم فهميدم گل كاشتم در 

 . او از من هم نگران تر بود شاید چون امتحاني براي خودش بود .

 

چارلز دیكنز كه یك ردیف جلوتر از ما نشسته بود كامالً برگشته بود و به من نگاه مي كرد . نگاهش یك جور خاصي 

فراموش كردم اگه او اینطوري نگاهم یم كرد  بود لبخند زدم و نشستم و هر چه نفرت و فكر انتقام در مغزم بود رو

 پس نوشته عالي بود . دستمو رو دست شيدا كه رو ميز بود گذاشتم و گفتم :

 

 ممنونم -

 

 استاد گفت :

 

عالي بود خانوم نوري پس بي دليل نبود كه اصرار داشتيد سوررآليستي بنویسين حتماً تخصص شما تو رویا و خيال  -

 رنه استپردازي هاي شاع

 

 بله استاد -

 

 احتياجي به تحقيق كالسي نيست شما نمره كامل كالس رو با نوشتن این كار گرفتين . -

 

 كالس كه تموم شد من و شيدا جلوي در كالس ایستادیم گفتم :

 

 ازت ممنونم تو جونمو نجات دادي و آبرومو خریدي دیدي چارلز دیكنز چطوري نگاهم مي كرد ؟ -

 

 و كه فكر پرپر كردن موهاش بوديت -

 

 نه بيچاره گناه داره اشتباه مي كردم اونقدر ها هم بدجنس نيست -
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 اتفاقاً داره مياد تا به خاطر افكار شومي كه راجع بهش داشتي ازت بازجویي كنه -

 

 مبيني كنارمون ایستاد و گفت :

 

 ببخشيد خانم نوري .... -

 

 گاه كردیم گفتم :هر دو با تعجب به او ن

 

 فرمایش -

 

 گفت :

 

 مي تونم مطلب شما رو بخونم ؟ -

 

 با شوق و ذوق كاغذ رو از ميون كالسورم بيرون آوردم و گفتم :

 

 بفرمایيد -

 

 بعد دست هامو باال آوردم و درست مثل سخنگوي كاخ سفيد گفتم :

 

شتيد خودم اشكال كارتون رو برطرف مي كردم حيف كه نوشته شما هم بد نبود فقط اگه سورآليستي مي نو -

 رآليستي نوشتن تو تخصص من نيست .

 

 شيدا به زحمت خنده اش رو كنترل مي كرد سعيد كاغذ رو از دستم گرفت و نگاهش كرد بعد گفت :

 

 چه خطر قشنگي! -

 

 يدا جزوه گرفته بود و خط اونو مي شناختناگهان متوجه اشتباهم شدم آن نشوته به خط شيدا بود و مبيني بارها از ش

 اگه متوجه مي شد آبرویم مي رفت .

 

 خودمو نباختم و گفتم :

 

 راستش خط من نيست شيدا برام پاكنویس كرده . -

 

 شيدا از اینكه فكرم اینقدر خوب كار كرده بود نفس راحتي كشيد مبيني گفت :

 

 ملكي رو از ایشون گرفتم مطلبتون عالي بود مي تونم نگهش دارم ؟ متوجه شدم چون چند بار جزوه هاي خانوم -

 

 البته من چركنویسش رو دارم . -
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 وقتي سعيد با خوشحالي كاغذ به دست دور شد گفتم :

 

 حاال چي كار كنم شيدا ؟ دیدي چه خاكي تو سرم شد ؟ -

 

 شيدا خندید و گفت :

 

 ت راحت باشه چركنویسش رو دارم دوباره برات مرتبش مي كنم .آره دیدم فكر كنم خاك رس بود خيال -

 

 خيالم كه راحت شد گفتم :

 

 ولي این چارلز دیكنز هم پسر بدي نيست ها ! دیدي چطور تعریف مي كرد ؟ براي اولين بار یه حرف درست زد . -

 

. خالصه كلي لقب دیگه بهش مي ولي تو كه ازش بدت مي یومد : پسره فضول نخود هر آش خروس بي محل و .. -

 دادي .

 

 فكر كنم در قضاوت عجله كردم .ولي خودمونيم فضولي هاش هم جالبه تازه داره ازش خوشم مياد . -

 

 شيدا دستمو گرفت و همانطور كه مي خندید از پله ها سرازیر شدیم .

 

ي همدیگر رو در سالن دیدم لبخند بر روي پنج شنبه و شب شعر بهانه اي دوباره براي دیدارمان فراهم آورد وقت

 لبهاي هر چهار نفرمون مي درخشيد .

 

وقتي جلسه شروع شد قلبم از هيجان مي تپيد تپش قلبم از سفيد ساده به سرخ داغ هيجان تغيير رنگ داد . در یك 

چند نفر  نيست وقتيردیف كنار هم نشسته بودیم شيدا من منصور و آرش . احساس خوبي داشتم حسي كه قابل بيان 

 از شعراي جوون شعرهاشون رو خوندن از شيدا پرسيدم :

 

 تو چي براي خوندن آماده كردي ؟ -

 

 هيچي -

 

مگه ميشه ؟ استاد از هر كي عذر و بهونه قبول مي كنه غير تو آماده شو نگاهت مي كنه االنه تو رو از پشت  -

 ميكروفون صدا كنه .

 

 شيدا از جلوي منصور و آرش رد مي شد آرش آروم گفت :همينطور هم شد وقتي 

 

 موفق باشي . -

 

 شيدا فقط یك نگاه به صورت آرش كرد و گفت :



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – قلب تو می تپمبا 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

6 5  

 

 

 ممنون -

 

حس كردم براي اولين بار كمي دستپاچه شده . كنار استاد ایستاد و آروم كنار گوشش چيزي گفت از روي حركت 

 لبش فهميدم كه گفت :

 

 رمآمادگي ندا -

 

 استاد با تعجب نگاهش كرد و گفت :

 

 یكي از شعر هاي قدیمي ات رو بخون -

 

 بعد چيزهایي گفت كه متوجه نشدم شيدا دفتر شعرشو كه باز كرد فهميدم راضي شده :

 

 خواب هایم

 

 زرد آبي سرخ

 

 خواب زرد كه به سراغم مي آید

 

 در مهر آغوشش غرق مي شوم

 

 بان قرمز ذهنمشيریني اش بر ل

 

 مي چسبد

 

 خواب آبي هميشه با من است

 

 خنكي اش

 

 روي گونه زرد دلم مي نشيند

 

 آبي آبي آبي

 

 آسمان سياه قلبم آبي

 

 دریاي چشمان سياهم آبي

 

 امشب
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 آتش سرخ است

 

 آسمان سرخ است

 

 قلبم سرخ سرخ مي سوزد

 

 و چشمانم از اشك

 

 ند .به شقایق مي ما

 

 موقع برگشتن تو ماشين از شيدا پرسيدم :

 

 استاد بهت چي گفت ؟ -

 

یكي از دوستاش كه سر دبير یك مجله ادبي و مشوق شعراي جوان است براي شنيدن شعر اومده بود . استاد مایل  -

كنه امشب هم براي  بود منم شعرم رو بخونم . آخه اون آقا قراره از برگزیده اشعار بچه ها یك كتاب شعر آماده

 همين اومده بود .

 

 منصور گفت :

 

 پس چرا فقط یه شعرتو خوندي ؟ -

 

 گفتم :

 

 تقصير شيدا نبود هر چي فكر بود گذاشت براي كار كالس استاد مظفر و امشب دیگه چيزي نداشت -

 

 منصور گفت :

 

 باز تو دزدي كردي ؟ تعجب مي كنم كه استادتون نفهميد -

 

 يدا گفت :ش

 

 فقط یك كمك كوچيك بود زهرا آب و تابش مي ده فكر از خودش بود . -

 

 گفتم :

 

 در اصل فكر آرش بود . -

 

 آرش با تعجب گفت :
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 راستي؟ چه خوب پس حتماً باید بشنویم . -

 

 حتماً ولي فقط خود شيدا ميتونه بخونه چون پاكنویسش دست یكي از بچه هاي كالسه . -

 

 منصور گفت :

 

 عجب دانشجوي زبلي ! رو هوا مطلب رو زد . -

 

 گفتم :

 

 چارلز دیكنزه دیگه بایدم زبل باشه . -

 

 آرش با تعجب پرسيد :

 

 چارلز دیكنز دیگه كيه ؟ -

 

 منصور گفت :

 

ارلز دیكنز معروف به حق چيزهاي نشنيده و ندیده ! مردم چه اسم هایي رو بچه هاشون مي گذارن و نكنه چ -

 خودمون باشه .

 

 شيدا در حالي كه مي خندید گفت :

 

زهرا اسم یكي از بچه درس خون هاي كالسو گذاشته چارلز دیكنز چون هم درسش خوبه هم با نظم و انضباطه  -

 ضمناً مطالب رآليستي مي نویسه . یك دليل دیگر هم داره كه تا حاال به كسي نگفته .

 

 منصور گفت :

 

 حاال اسم اصليش چيه ؟ عجب لقب بي نمكي دختره یا پسر ؟ -

 

 آرش گفت :

 

 تو دیگه چقدر خنگي منصور ! چارلز دیكنز پسره یا دختر ! خب معلومه دیگه . -

 

 گفتم :

 

 سعيد مبيني طرفدار پر و پا قرص نوشته هاي شيدا و شاگرد اول كالس و عاشق شعر هاي شيداست . -
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 نده منصور و آرش قطع شد . منصور گفت :یكهو خ

 

 پس زهرا حق داره بگه فضول حيف اسم چارلز دیكنز كه روش گذاشتين . -

 

 گفتم :

 

 زیاد هم پسر بدي نيست . -

 

آرش از تو آینه نگاهي به عقب انداخت . از چيزي ناراحت شده بود . سكوتش سنگين و عجيب بود شاید چون زیاد 

یف كرده بودیم خوشش نيومده و شاید هم حسودیش شده بود . باورم نمي شد پسر حسودي باشه . از مبيني تعر

حتي تا موقع رسيدن به خونه شيدا هم حرفي نزد . وقتي شيدا شماره تلفن مرجان رو ازش خواست یك ورقه كاغذ از 

 جلوي در خونه ما ساكت بود.جيبش بيرون آورد و شماره تلفن رو نوشت و به شيدا داد و دوباره تا رسيدن به 

 

 ادامه دارد ....

 

اولين كوه پيمایي ما خيلي هيجان انگيز و پر خاطره بود . وقتي جلوي در با آرش روبرو شدیم هر سه نفرمون لبخند 

مي زدیم . صورت هامون دیدني بود . با كوله و كتاني درست شبيه كوهنورد هاي حرفه اي شده بودیم حتي شيدا هم 

 دیدن ما خندید و گفت :با 

 

 مثل اینكه همه چي جدیه با كوهنورد هاي حرفه اي طرفم چه كوله و كتاني كوهي! -

 

 شيدا كه سوار شد آرش هيجان زده گفت :

 

 كسي جا نمونده ؟ -

 

 به شوخي گفتم :

 

 چرا یكي جا مونده -

 

 منصور و آرش با هم گفتن :

 

 كي ؟ -

 

 خندیدم و گفتم :

 

 دفتر شعر شيدا . -

 

 شيدا گفت :

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – قلب تو می تپمبا 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

6 9  

 

 چه شخصيت مهمي ! اون هميشه همراهمه -

 

 آرش لبخند به لب گفت :

 

 به بزرگي خودتون ببخشيد كه ماشينم كمي قدیميه -

 

 منصور گفت :

 

 یكمي كه چه عرض كنم مال عهد قاجاره -

 

 گفتم :

 

 مي یایم عيب نداره مثل خود ما مي مونه چقدر به هم -

 

 منصور گفت :

 

 انشااهلل به پا هم پير بشين . -

 

 شيدا گفت :

 

 ولي خودمونيم تا حاال كار همه مارو راه انداخته . -

 

 آرش لبخند زد و منصور گفت :

 

ازده مي یحق با شيداست باز چرخ این قراضه درد نكنه و هميشه پر باد باشه و بچرخه وگرنه باید تا پاي كوه با خط  -

 رفتيم .

 

 گفتم :

 

 عوضش برگشتن كلي تحویلمون مي گرفتن -

 

 شيدا پرسيد :

 

 چطور؟ -

 

 گفتم :

 

 چون با آمبوالنس برمون مي گردوندن -
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به توچال كه رسيدیم همگي پياده شدیم . آرش ماشينو پارك كرد و جلوي ورودي به ما رسيد منصور كوله بزرگ 

 : آرشو كه دید گفت
 

 براي چند روز مي خواي تو كوه اتراق كني ؟ -

 

 گفتم :

 

 حتماً پر از خوردنيه ؟ -

 

 منصور گفت :

 

دلتو خوش نكن فكر نكنم خبري از خوردن باشه با شناختي كه من از آرش دارم فكر كنم تو كوله یك جعبه كمك  -

 ته .هاي اوليه یك قمقمه آب یك كاله جوراب و دستكش زاپاس گذاش

 

 رو به آرش گفتم :

 

 مگه مي خواي بري جنگ ؟ منصور شوخي مي كني نه ؟ -

 

 آرش گفت :

 

 حق با منصوره . -

 

 دست شما درد نكنه این چيزا به چه دردمون مي خوره قار و قور شكم گرسنه ما رو كه تسكين نمي ده . -

 

 آرش كه قيافه ناراحتمو دید گفت :

 

 د آنقدر ها هم خالي از خوراكي نيست باال كه رسيدیم صبحانه مي خوریم .ناراحت نباشي -

 

 گفتم :

 

 پس بهتره تا من از گرسنگي نمردم با تله كابين بریم برگشتن انرژي داریم پياده برگردیم . -

 

 منصور گفت :

 

 مي ترسم یك وقت خسته بشي شكمو خانم . -

 

 شيدا گفت :

 

 ه رفتنه .لذت كوه به پياد -
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باالخره به اتفاق آرا پياده راه افتادیم بين راه منصور و آرش از گذشته حرف مي زدن و من و شيدا هم از دانشگاه 

 وقتي از مبيني حرف مي زدیم و گفتم :

 

 خدا كنه متوجه تقلبم نشه . -

 

 منصور شنيد و گفت :

 

ينت داري فقط نمي فهمم چرا چارلز دیكنز اینقدر ساده تشریف اگه بفهمه تو باز یه چاخان حاضر و آماده تو آست -

 دارن .

 

 آرش پرسيد :

 

 این چارلز دیكنز شعر هم مي گه ؟ -

 

 گفتم :

 

فكر نكنم شعر بگه اگه هم بگه تا حاال براي كسي نخونده بيشتر مطالب تكان دهنده مي نویسه با شيدا رقابت  -

د هاشو درست مثل ما انتخاب مي كنه از ترم اول تا حاال تو اكثر كالس ها با هم تنگاتنگ داره نمي دونم چرا واح

 هستيم دلم مي خواد روشو كم كنم .

 

 شيدا گفت :

 

 نمي دونم تو چرا دست از سر این بيچاره بر نمي داري . -

 

 دم حالشو مي گرفتم .براي اینكه بچه درس خون كالسه تازه تو كه از انتقاد بدت نمي یاد اگه جاي تو بو -

 

 منصور گفت :

 

 مي خواي خودم حقشو كف دستش بذارم ؟ -

 

 شيدا فوراً گفت :

 

 حتماً به جرم درسخون بودن -

 

بعد هر سه خندیدم آرش ساكت بود و اصالً وارد بحث ما نشد فقط وقتي به ایستگاه رسيدیم جلوتر از ما ایستاد و 

 گفت :

 

 ابين بشيم .چطوره سوار تله ك -
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 منصور گفت :

 

 به آقاي كوهنورد رو ببين به این زودي خسته شدي ؟ -

 

 گفتم :

 

 با این كوله سنگين باید هم خسته بشه . -

 

 منصور گفت :

 

 تو كه از خدات بود تنبل خانم -

 

 ر مدام از مزایاي كوه پيمایيشيدا ساكت دنبال ما سوار تله كابين شد آرش از شيشه بيرون رو نگاه یم كرد منصو

حرف مي زد شيدا هم ساكت به حرف هاي منصور گوش مي كرد . من كه روبروي آرش نشسته بودم هر چه سعي 

 كردم اونو به حرف بيارم و بخندونم نشد باالخره منصور گفت :

 

 چته آرش كشتي هات غرق شدن ؟ -

 

 كوچيك و بي ارزش به نظر مي رسه .نه دارم فكر مي كنم از این باال چقدر همه چي  -

 

 منصور گفت :

 

 مثالً چي ؟ كوه ؟ -

 

آدم ها قلب هاشون دست هاشون چشم هاشون حتي به قول تو كوه هم با اون عظمت و بزرگيش كوچيك به نظر  -

 مي رسه .

 

 منصور گفت :

 

 و شعر خوبه ها !ما فكر مي كردیم فقط یه ساعر تو جمع مون داریم تو هم استعدادت ت -

 

 فكري به خاطرم رسيد تا شاید آرشو از این حالت بيرون بياره گفتم :

 

 شيدا چطوره یكي از شعر هات رو برامون بخوني -

 

 شيدا گفت :

 

 االن دیگه مي رسيم به ایستگاه -
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 منصور گفت :

 

 پس وقتي رسيدیم برامون بخون . -

 

 تو چایخونه كه نشستيم گفتم :

 

 خب حاال وقتشه دفترتو بده خودم یكي رو انتخاب مي كنم . -

 

 بعد فكري كردم و گفتم :

 

 چطوره هر كدوم از ما دفتر شيدا رو بگيریم یك نيت كنيم و بازش كنيم هر شعري كه اومد بخونيم . -

 

 شيدا اخم كرد و گفت :

 

 مگه دیوان حافظه ؟ -

 

 منصور گفت :

 

 ي از تو شروع مي كنيم زهراچه فكر بكر -

 

من بي معطلي دفتر رو دستم گرفتم و چشم هامو بستم نيست كردم و بازش كردم . همون نوشته اي كه براي كالس 

 استاد مظفر خونده بودم اومد . وقتي دوباره خوندمش منصور گفت :

 

بزنه خيلي جالب بود ولي همه جا دنبال الحق كه این پسره چارلز دیكنز حق داشت فضولي كنه و كاغذ رو تو هوا  -

 زهراست تو كوه هم دست از سرش بر نمي داره .

 

 شيدا گفت :

 

 شاید چون به نيت زهرا نوشتم . -

 

 همگي خندیدم به جز آش كه لبخندي زوركي رو لبش بود . منصور كه حالت اونو دید گفت:

 

 حاال نوبت آرشه . -

 

 آرش گفت :

 

 ..ولي من .. -
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 گفتم :

 

 بگير -

 

 و دفتر رو به دستش دادم منصور گفت :

 

 تا شما شعر مي خونين من رفتم و با چهار تا چایي داغ قند پهلو برگشتم . -

 

 دفتر شعر تو دست آرش بود كه گفتم :

 

 حاال چشماتو ببن و بازش كن -

 

 چشم هامو نبندم نمي شه ؟ -

 

 نه این قانونشه -

 

ش چشم هاشو بست وقتي بازشون كرد نگاهش به شيدا بود . صفحه اي كه باز كرده بود رو نگاه مي كردم . سرمو آر

 كه بلند كردم شيدا رو دیدم كه نگاهش رو صفحه مورد نظر قفل شده بود و رنگ به چهره نداشت . نفهميدم چرا !

 

 آرش آروم آروم شروع به خوندن كرد گفتم :

 

 ن ما هم بشنویم .بلند تر بخو -

 

 با صداي مردانه و گيرایش خواند :

 

 تنها در دریاي غریب آدم ها -

 

 غرق بودم

 

 ناگاه از دور هاي دور كه چشم ها را در آن مي بندند

 

 از شوق خورشيد

 

 از افق

 

 پيدایش شد

 

 غبار یاد سال هاي دور بر چهره اش نشسته بود
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 ریاضت مرگ را

 

 داشت در دل

 

 اما تمام آبي خالص عشق را در قلب مهربانش یافتم

 

 آمد خاطره تلخ بي مهري رفت

 

 تنهایي رفت

 

 تاریكي رفت و به قلب روشني رسيد

 

 اینم چهار تا چاي لب سوز لب دوز قند پهلو -

 

ت وقتي وت رو شكسسكوت آنقدر سنگين بود كه صداي منصور باال سرمون درست مثل پتك ثانيه هاي سنگي سك

 دید هيچ كس حرفي نمي زنه گفت :

 

 مثل اینكه فال حال همه رو گرفته -

 

 گفتم :

 

 اتفاقاً خيلي قشنگ بود -

 

 بعد رو به آرش گفتم :

 

 راستشو بگو چه نيتي كردي -

 

 هيچي -

 

 رو به شيدا پرسيدم:

 

 داشت كي نوشتيش ؟ این شعرو تا حاال نخونده بودم با شعرهاي قبلي فرق -

 

 نمي دونم یادم نمي یاد . -

 

 منصور گفت :

 

 تا همه زحمت هام هدر نرفته و چایي یخ نكرده بخورید -
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 یك چاي به دست آرش داد و گفت :

 

 دستت چقدر سرده آرش -

 

 گفتم :

 

 از حرف هاي بي مزه تو یخ كرده -

 

 وقتي چایي خوردیم شيدا گفت :

 

 ره برگردیمبهت -

 

 منصور پرسيد :

 

 نگران مادرت هستي ؟ مگه محبوبه خانم خونه تون نيست ؟ -

 

 شيدا گفت :

 

 چرا هست -

 

 موقع برگشتن با تله كابين منصور تمام مدت حرف مي زد گفت :

 

 یم .چه تنبل هایي اگه بخوایم هر هفته این طوري بيایم و برگردیم آبروي هر چي كوهنورده برد -

 

هيچ كس حرفي نزد ولي منصور دست بردار نبود . دوباره راجع به محسنات كوه پيمایي نطق غرایي ایراد كرد ولي 

 وقتي دید كسي چيزي نميگه عصباني شد و گفت :

 

 مثل اینكه دارم گل لگد مي كنم اصالً دیگه چيزي نمي گم -

 

 بعد دستشو رو لبش كشيد یعني زیپشو بسته .گفتم :

 

 از اول زیپ دهنتو مي بستي یك ریز حرف مي زنه سرمون درد گرفت . -

 

از تو بعيده خانم غر غرو تو كه یه لحظه هم ساكت نمي شدي فكر كنم تو چایي یك چيز هایي ریخته بودن شاید  -

 هم ...

 

 گفتم :

 

 پس تو چرا الل نشدي ؟ -
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 آرش فقط گفت :

 

 فكر كنم همه خسته شدیم . -

 

 منصور گفت :

 

 نه كه همه راهو پياده رفتيم و قله رو فتح كردیم .  -

 

 وقتي سوار ماشين شدیم آرش رو به شيدا كرد و پرسيد :

 

 از این هفته قراره سر كار بري ؟ -

 

 شيدا گفت :

 

 بله از شنبه تا دوشنبه سه روز كارمه -

 

 آرش پرسيد :

 

 مشكلي كه نيست ؟ -

 

 ه جاي شيدا جواب دادم :من ب

 

 چرا كالس هاي دوشنبه شيدا با كارش تداخل پيدا مي كنه یك كاري باید براش كرد -

 

 و تو آینه به آرش چشمك زدم . وقتي شيدا گفت :

 

 نه مشكلي نيست -

 

 گفتم :

 

 اگه یه ماشين خوب باشه كه شيدا رو سریع برسونه به موقع به دانشگاه مي رسه . -

 

 منصور گفت :

 

 ماشين خوب یا صاحب ماشين خوب ؟ -

 

 هر دو . -

 

 آرش رو به شيدا گفت :
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 ساعت دو كه كارت تو مدرسه تموم شدم خودم ميام دنبالت و مي رسونمت -

 

 شيدا گيج و مبهوت به آرش و بعد به من نگاهي انداخت و گفت :

 

 نه . زهرا چي مي گي؟ خودم مي رم . -

 

 نصور باالخره حرف درست و حسابي زد و گفت :م

 

 چه فكر خوبي آرش همون موقع كارش تموم ميشه سر راهش مي تونه تو رو به دانشگاه برسونه -

 

 گفتم :

 

 پس تصویب شد -

 

 شيدا گفت :

 

م تو شاید ه نه مزاحم كسي نمي شم یه فكري براش مي كنم كالسمو عوض مي كنم شاید هم ساعتشو تغيير دادم -

 حذف و اضافه حذفش كردم .

 

 من كه فكر همه چي رو كرده بودم گفتم :

 

حذف و اضافه تموم شده خانوم خانوما تازه كالس دوشنبه رو هيچ ساعت دیگه اي نداریم یادت نيست موقع  -

 انتخاب واحد چقدر سر ساعتش چونه زدیم

 

 شيدا گفت :

 

 ند دقيقه دیر رسيدن ایرادي ندارهباشه با استاد صحبت مي كنم چ -

 

 آرش گفت :

 

 چند دقيقه كه نه ولي نيم ساعت مطمئنم اشكال داره . -

 

 گفتم :

 

 پس به اتفاق آرا تصوب شد -

 

شيدا كه هنوز گيج حرف هاي بود ساكت به ما سه نفر كه براش برنامه مي ریختيم نگاه مي كرد . موقع پياده شدن 

 گفت : سكوت رو شكست و
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 نمي دونم چرا نمي تونم حریف شما بشم -

 

 نمي دونم منظورش به من بود یا آرش ولي لحظه آخر نگاهش به آرش بود . گفتم :

 

 یكي از محاسن اخالق جدي همينه دیگه كسي رو حرف آدم حرف نمي زنه -

 

ود منم از اینكه تونسته بودم به بهترین آرش لبخند مي زد از اینكه حرفش مورد قبول همه واقع شده بود خوشحال ب

 دوستم كمكي بكنم راضي بودم منصور گفت :

 

تا هفته دیگه خداحافظ فقط تو رو خدا تمرین كنين با زهرا از خونه تا دانشگاه پياده برین و برگردید تا دیگه  -

 اینقدر زود خسته نشيد .

 

 شيدا لبخند به لب گفت :

 

 كالس من بودم خداحافظ . ممنون زهرا ممنون آرش ممنون منصور خان .چشم مثل اینكه تنبل  -

 

تا جلوي در خونه ما آرش از من تشكر كرد و من از او منصور هم این ميون مدام از محسنات كوهنوردي و هواي 

 سالم و پاك كوه صحبت مي كرد .

 

ه بعد از ظهر شيدا سر كالس حاضر شد . سه روز اول هفته موفق به دیدار شيدا نشدم آرش رو هم ندیدم دوشنب

تلفني با هم صحبت مي كردیم از حال هم با خبر بودیم شيدا از مدرسه و بچه ها كلي تعریف كرده بود مدرسه خيلي 

خوبي بود همكارهاش هم خوب بودن وقتي دوشنبه به موقع سر كالس حاضر شد فهميدم رضایت داده و همراه آرش 

 اومده . پرسيدم :

 

 آرش تو رو رسوند ؟ -

 

 وقتي تایيد كرد دفتر شعرش رو گرفتم و گفتم :

 

 دلم براي این ناقال هم تنگ شده بود جدید چي نوشتي ؟ -

 

 خندید و گفت :

 

 تا پنج شنبه باید صبر كني . -

 

 دفترو از دستم گرفت . تا خواستم چيزي بگم استاد وارد كالس شد و نتونستم شعر هاشو بخونم .
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شب شعر پنج شنبه كه رسيد دلم براي شنيدن شعرهاي شيدا لك زده بود همه تو یك ردیف نشستيم مثل هفته قبل 

: شيدا من منصور آرش نوبت شيدا كه شد هر سه نفرمون مشتاقانه به او چشم دوختيم و اونم با خوندن شعري 

 عجيب هر سه نفر ما رو متعجب كرد :

 

 در یك شب باراني -

 

 ها و غریب غرق شوریدگيتن

 

 با پاهایي سست در جاده خاكي تنهایي

 

 قدم برداشتم

 

 بي دل و تنها و غریب

 

 در تب و تابي دلفریب

 

 پشت پلك بسته چشمم

 

 لحظه هاي سياه و سفيد خوابم

 

 مي رفتم

 

 مي رفتم تا غرق دریاي اندوه

 

 زیر آفتابگردان تنهایي

 

 دیوار سنگي شب افتاد سایه ام تنها روي

 

 ميان آسفالت صاف عشق

 

 آمد

 

 سایه اش بر دیوار پر عشقه قلبم افتاد

 

 خاطره تلخ تنهایي رفت

 

 كابوس رفت

 

 شوریدگي رفت
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 تاریكي رفت و به قلب روشني رسيد

 

یا به سرچشمه وقتي شعر تموم شد فراموش كردم كف بزنم غرق تك تك كلمات شعرش فرو رفته در عالم رو

 جوشان و تراوش فكرش و منشا شعرش فكر مي كردم . وقتي كنارم نشست به خودم آمدم منصور پرسيد :

 

 این شعرو براي شخص به خصوصي گفتي ؟ -

 

 نگاهشو به دفتر شعرش دوخت و گفت :

 

ا ت یعني از جنس ماهآره ولي نه آنطوري كه شما فكر مي كنين كسي كه من براش شعر گفتم از جنس آدم نيس -

 نيست .

 

 منصور خندید و گفت :

 

 نكنه پریزادي چيزي باشه ؟ -

 

 شيدا گفت :

 

 شاید -

 

 گفتم :

 

 خوش به حال اون پریزاد -

 

 آرش به حرف اومد و گفت :

 

 ولي پریزادها كه سایه ندارن ! -

 

 تعجب به شيدا نگاه مي كردم باالخره گفت : شيدا به آرش خيره شد نگاهشان چند ثانيه طول كشيد من با

 

من نگفتم پریزاد منظورم موجودي است از جنس مهربوني و عشق از جنس نور و اميد موجودي كه هر كس ميتونه  -

درون خودش داشته باشه كه سایه اش رو دیوار پر عشقه قلبش بيفته چشمشو ببنده و آنوقته كه تنهایي ميره دلتنگي 

 وشنایي مي رسهميره و به ر

 

 آرش فراموش شده زمان و مكان پرسيد :

 

 نور رو تو بسته چشم هات دیدي؟ -
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 شيدا سرشو به عالمت تایيد پایين اورد آرش دوباره گفت :

 

 اي كاش باهاش همراه مي شدي -

 

 بود كه منصور گفت : "اگه بخواد ... خيلي زود ..."شيدا ميون كلمه 

 

 نميارم باالخره نفهميدیم این چه موجودي بود .من كه سر در  -

 

 شيدا مسخ شده هنوز داشت مي گفت :

 

 همراه مي شم -

 

 در مغزم كلماتش به هم چسبيد و تبدیل شد به :اگه بخواد خيلي زود همراه مي شم

 

اكت باشه اون هم تو راه برگشت همه گيج بودیم . هيچ كدوم حرفي نمي زدیم حتي منصور هم ترجيح داده بود س

غرق افكار خودش بود گویي احساس قوي بين ما به اونم سرایت كرده بود یك جور حس كنده شدن انگار یكي از ما 

از بقيه جدا مي شد حس كردم شيدا عوض شده تغيير كرده دیگه شيداي گذشته نيست . با اینكه تغييرش گرم و 

حسش قلبمو لرزوند انگار دستي قوي اونو ازم مي گرفت و دور مي روشن بود ولي اونقدر سریع و غير منتظره بود كه 

كرد . یك نيروي آسماني شيدا رو با خودش مي برد شعرهاش اینطور مي گفتن . سرخي گونه اش اینو نشون مي داد 

 و. حتي نگاهش كه داغ و مهربون تر از هميشه بود رنگ دیگه اي پيدا كرده بود چشم هاش از تيرگي دراومده بود 

روشن عشق شده بود این كلمات در مغزم صدا كرد : عشق روشني عشق چشمهاي عسلي عاشق از آن شيدا بود . آره 

خودش بود این عشق بود كه شيدا رو عوض كرده بود خاكستري شعرهاش به سرخي مي زد قط عاشق كي ؟ این 

ط شد ولي جوابي براش پيدا نكردم فق سوال تا موقع رسيدن به خونه تو تاریكي شب و سكوت ماشين در مغزم تكرار

وقتي جلوي در خونه پياده شد صداي بسته شدن در ماشين یك جرقه تو مغزم زد و وقتي كلمه خداحافظي رو تكرار 

 كرد یك چيزي تو مغزم گفت :

 

 نكنه اون باشه نكنه اون باشه ؟ -

 

ي براي تو داره ؟ تكرار این صدا در ذهنم عين و وقتي به خونه رسيدیم صدایي بهم ندا داد اگه اون باشه چه فرق

خوره به جون دلم افتاد و هي شور زد و هي قلبم رو به تپيدن سریع وا داشت و من تو رخت خوابم غلت زدم و خواب 

به چشمم نيومد و گيج افكار نا اميد كننده تا صبح ميون خواب و بيداري و افكار درهم و برهم دست و پا زدم ولي به 

 تيجه اي نرسيدم .هيچ ن

 

 صبح با صداي كلفت و خشن منصور چشم باز كردم گيج خواب پرسيدم :

 

 چته مثل عجل معلق كله سحر باال سرم ایستادي ؟ -
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 بلند شو دیر شد -

 

 مگه امروز چند شنبه است ؟ من كه كالس ندارم -

 

 جمعه -

 

 این یك روز جمعه هم دست از سرم بر نمي داري ؟ -

 

 این حرفو گفتم و پتو را تا صورتم باال كشيدم ولي منصور دست بردار نبود . گفت :

 

 پاشو االن آرش مياد -

 

 ميون خميازه گفتم :

 

 خب بياد -

 

 خب بياد چيه ؟ مثل اینكه یادت رفته قراره بریم كوه تنبل خانم -

 

 من نمي یام شما برین -

 

 مه راه باشي پاشو تنبلكدیگه چي ؟ مي خواي رفيق ني -

 

ولي من بيخيال چشم هامو دوباره بستم وقتي دیدم خبري ازش نشد پتو رو از صورتم پایين كشيدم و با خيال راحت 

از این كه دست از سرم برداشته و رفته پي كارش دهن دره دیگه اي كردم . مي خواستم به پهلو بشم كه حس كردم 

 باز كردم و منصور رو با ليوان آب در دست دیدم . از جا پریدم و گفتم : باالي سرم ایستاده فوري چشمامو

 

 بابا شوخي كردم داداش جون تو هم كه زود ليوان آب مياري -

 

 بلند ميشي یا رو سرت خاليش كنم ؟ -

 

 رو تخت نشستم و گفتم :

 

 م كله سحر حساسيت دارم .بلند شدم دیگه تو كه مي دوني به خالي شدن ليوان آب سرد رو سرم اون -

 

 بله حساسيت خوبيه . -

 

سوار ماشين آرش كه شدیم هنوز خميازه مي كشيدم آرش كه سرحال تر از همه بود و انگار نه انگار صبح زوده گفت 

: 
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 چقدر خميازه مي كشي زهرا ؟ -

 

 منصور كه داغ دلش تازه شده بود گفت :

 

 اقش و خوابيد صبح با بدبختي و هزار جور تهدید بيدارش كردم .دیشب زودتر از همه رفت تو ات -

 

 آرش خندید و گفت :

 

 چي كارش داري منصور بازم كه سر به سرش مي گذاري -

 

 منصور گفت :

 

 اگه ليوان آب رو نمي دید كه حاال حاال ها باید جلوي در منتظر مي موندیم -

 

 اخمي كردم و گفتم :

 

 منو با ليوان آب یخ تهدید مي كني ؟ تالفيشو بدجوري سرت در ميارمحاال دیگه  -

 

 ببخشيد غلط كردم راه دیگه اي نداشتم خواهر جونم -

 

 آرش گفت :

 

 چي شد اینقدر ازش مي ترسي ؟ -

 

 منصور مظلومانه نگاهم كرد و گفت :

 

 ره كه از صد تا بالي آسموني هم بدترهآره به خدا اگه بدوني چقدر ازش مي ترسم یك بالیي سرم در ميا -

 

بعد شروع به تعریف بالهاي قبلي كرد وقتي جلوي در خونه شيدا رسيدیم هنوز منصور از اتفاقات ناگواري كه براش 

افتاده بود حرف مي زد و آرش هم غش غش مي خندید. خيلي سرحال و خوشحال بود ولي در عوض من از بيخوابي 

شنيدن حرف هاي منصور رو نداشتم و چرت مي زدم هنوز دستم روي زنگ نرفته بود كه  سرم درد مي كرد حوصله

 شيدا در رو باز كرد و لبخند به لب جلو رویم ظاهر شد . وقتي هر دو سوار ماشين شدیم منصور پرسيد :

 

 از كجا فهميدي ما اومدیم ؟ -

 

 از باالي پنجره دیدمتون -

 

 ي گن دختر سحر خيز و خوش برنامهآفرین شيدا خانم به این م -
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 آرش پرسيد :

 

 دفتر شعرتو آوردي ؟ -

 

 شيدا سرشو به عالمت تایيد پایين آورد گفتم :

 

 اگه خودتم نمي اومدي مهم نبود دفترتو مي آوردي كافي بود . -

 

 منصور گفت :

 

 كوه رفتن بي صفاست . باالخره زهرا شد زهراي خودمون اگه تو حرف نزني و شوخي نكني كه -

 

 شيدا گفت :

 

مي دونم كه بودن و نبودن من زیاد فرقي نمي كنه ولي اگه تو و منصور و آرش نباشين همه چي بي روح و كسل  -

 كننده مي شه .

 

 منصور گفت :

 

 اختيار دارین -

 

 آرش گفت :

 

 شكسته نفسي مي كني -

 

 گفتم :

 

 ما بدون تو هيچيم -

 

 يدا سرحال خنده زیبایي سر داد و گفت :ش

 

 چقدر طرفدار داشتم و خودم خبر نداشتم -

 

 ما هم با خنده هاي شيرین او خندیدیم منصور گفت :

 

 وجود شيدا باعث شد شيدا دست از چرت زدن برداره باالخره معلوم شد چه كسي بيدار كننده خواب آلودهاست . -

 

 فوري گفتم :

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – قلب تو می تپمبا 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

8 6  

 

 معلوم بود تئودور ایوانویچ منصوریان . اون كه -

 

 منصور گفت :

 

 امان از این زبون تو -

 

این بار با اینكه حوصله پياده روي نداشتم ولي قبول كردم پياده تا ایستگاه بریم . آرش و منصور از دوران سربازي از 

حرف هاشون مي خندیدم و از كارشون از دوران تحصيل حرف مي زدن و من و شيدا گوش مي كردیم از بعضي 

بعضي اشك تو چشم هامون جمع مي شد . البته شيدا نه من چون هر چقدر سعي مي كردم از اشك مشك خبري نبود 

 راه كه باریك شد من و شيدا جلوتر رفتيم و اون دو پشت سرمون . صحبت به دانشگاه كه رسيد شيدا پرسيد :

 

 برگردوند ؟راستي مبيني كار استاد مظفر رو بهت  -

 

 چطور شد یاد اون افتادي ؟ -

 

 همين طوري -

 

نمي دونم چرا ناراحت شدم قلبم یهو گرفت و فكراي عجيب غریب به سراغم اومدن تا رسيدن به ایستاگاه و نشستن 

 متو چایخونه دیگه حرفي نزدم شيدا هم كه متوجه حالم شده بود سكوت كرد شاید مي خواست مزاحم افكار پریشون

نشه وقتي منصور و ارش رفتن چایي و صبحانه بگيرن شيدا دفتر شعرشو باز كرد كاغذي از البالي ورقهاش بيرون 

 آورد و جلوي رویم گذاشت و گفت :

 

 این مال توئه -

 

 با تعجب پرسيدم:

 

 چيه ؟ -

 

 پاكنویس كار استاد مظفر فكر نكنم مبيني دیگه اونو بهت برگردونه . -

 

 براي همين پرسيدي كارم رو بهم برگردونده ؟ ... ببخشيد منظورم نوشته هاي خودتو ... ؟تو  -

 

 آره -

 

 منو بگو چه فكر هایي كردم -

 

 چه فكر هایي ؟ -
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 فكر كردم از این كه تنوشته هاتو بهم دادي پشيموني -

 

 ناراحت شد و گفت :

 

اصالً هم پشيمون نيستم فقط نگران بودم استاد این جلسه اونو ازت  این چه حرفيه ؟ من همه را براي تو نوشتم -

 بخواد و تو چيزي نداشته باشي .

 

همانطور كه دستش رو ميز بود دستم رو روي دستش گذاشتم سفيدي كاغذ زیر دست هاي ما برق مي زد و سياهي 

 نوشته هاش از ال بالي انگشت هاي ما نمایان بود گفتم :

 

 منو ببخش -

 

و او فقط لبخند زد ولي لبخندش پر از معني هاي مختلف بود و منم تو سكوت لبخند زدم هيچ كدوم از ما متوجه 

 آرش و منصور نشدیم كه بي صدا باال سرمون ایستاده بودن . منصور گفت :

 

 چه رمانتيك شدین ! یاد بچگي هاتون افتادین ؟ -

 

 آرش گفت :

 

 یك راز مشترك نه یك چيز دیگه است مثل -

 

 گفتم :

 

 از چي حرف مي زنين ؟ -

 

 منصور گفت :

 

 تقلب در نوشته ها بر مال شدن یك راز راز یك قتل وحشتناك -

 

 آرش گفت :

 

 اگه نوشته ها رو نخونيد لوتون مي دیم -

 

 گفتم :

 

 ات ما نمي مونهآنقدر چيزهاي قشنگ دیگه تو دفتر شعر شيداست كه وقت براي خوندن تقلب -

 

 همانطور كه دفتر تو دستم بود باز كردم و گفتم :
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 ببينم اینجا چي نوشته ؟ -

 

 ورق زدم و آخرین صفحه دست نوشته ها رسيدم گفتم :

 

 آهان پيداش كردم آخرین شعر شيدا -

 

 ولي شيدا فوري دفترو بست و اونو از دستم بيرون كشيد و گفت :

 

 و نخوننه این یكي ر -

 

 منصور گفت :

 

 دیگه نشد ها اینطوري كه تو دفترو گرفتي بيشتر كنجكاو شدیم حرف خصوصي نداریم -

 

 این حرفو گفت و دفترو از دست شيدا بيرون اورد و گفت :

 

 اصالً خودم مي خونمش مگه بين ما رازي هست ؟ ما كه روراست بودیم شما چرا ما رو خط خطي مي بينين؟ -

 

 فتم :گ

 

 منصور شاید شيدا نخواد ... -

 

 هنوز حرفم تموم نشده بود كه گفت :

 

 نه اتفاقاً این یكي رو باید بخونيم -

 

 آرش گفت :

 

 پس بهتره من بخونم تو با اون صداي قشنگت نخوني بهتره -

 

 من رو به آرش گفتم :

 

 و بخوني شيدا ناراحت نمي شه مگه نه شيدا ؟!حق با توئه شعرو خراب مي كنه خودت بخون آرش اگه ت -

 

شيدا سرخ شد سرشو پایين انداخت و سكوت كرد چون مي دونست مخالفت بي فایده است و ما كار خودمون رو مي 

كنيم و شعرو مي خونيم آرش دفترو كه باز كرد همون صفحه آخر جلوي روش باز شد تاریخ روز قبل بود . بدون 

 نوازشگر درست مثل نسيم و نوازش بارون شروع به خوندن كرد : لحظه اي مكث آروم و

 

 آن سوي زمان و سودایي -
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 آن سوي خواب و بيداري

 

 آن سوي مرگ و زندگي

 

 آن سوي كين و شيدایي

 

 دوستت دارم

 

 آن سوي خيابن گل سرخ

 

 امتداد بازوان سياه شب

 

 آغوش پهن سبز دشت

 

 رو مهر لبان تشنه كوی
 

 دور از چك چك تازه آب

 

 آن سوي هر چه پنداري

 

 دوستت دارم

 

 صداش آروم و آروم تر شد. سرشو بلند كرد و خيره به روبرو درست تو نگاه شيدا آروم تكرار كرد :

 

 دوستت دارم -

 

ازوي به بهمه ساكت شده بودیم یكي از ما بدجوري سكوت رو شكست غير منصور كي مي تونست باشه دستشو 

 آرش زد طوري كه آرش تكون شدیدي خورد و از اون حالت بيرون اومد گفت :

 

عجب شعري ! فقط نمي دونم چرا دوست نداشتي ما بشنویم ؟ شعر به این زیبایي واقعاً شنيدن داره اونم با صداي  -

 خواننده خواننده ها آرش حكمت مگه نه آرش ؟

 

 آرش آروم گفت :

 

 آره ! -

 

ي هنوز خيره به روبرو نگاهش غرق چيزي غریب بود فكرم درست كار نمي كرد غم تموم وجودمو پر كرده بود ول

 خودم هم نمي دونستم چرا ولي از چيزي مي ترسيدم كه بعد ها دليلشو فهميدم .
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آرش  دست آرش همانطور كه به شيدا نگاه مي كرد دستشو دراز كرد و دفترو به سمت شيدا گرفت شيدا دفترو از

گرفت و بست صداي بسته شدن دفتر تو گوش دلم پيچيد هيچ كدوم چيزي نگفتيم اون روزها رفتارش به نظرم 

عادي بود شاید چون حواسم جاي دیگه اي بود عقلم كار نمي كرد نمي دونم چرا فكرم به اشتباه مي رفت اصالً جاي 

كنارم بود رو مي دیدم كسي كه عاشقش بودم و نمي  دیگه اي بود اشتباهي كه عذابم مي داد فقط اوني كه فكرش

دونستم قشنگ ترین احساسي كه در تموم دنيا وجود داره درست نزدیك گوشم بود ولي اونو نمي دیدم همون 

اتفاقات ذهنمو روشن كرد و راه زندگيمو نشونم داد در اصل تمام آینده رو مدیون شيدا هستم هنوز هم خوشبختي ام 

ونم كسي كه رنگ خوشبختي رو ندید ولي همه را روي تابلوي زندگي دیگران نقش زد و خودش حتي رو از اون مي د

 سایه اش رو هم روي دیوار قلبش ندید . شيدا احساس واقعي رو بهم نشون داد .

 

ك مي یهفته ها مي گذشتند . شب شعر و كوهپيمایي ادامه پيدا كردن و ما چهار نفر هر روز بيشتر از قبل به هم نزد

 شدیم و وابستگي مون شدید تر مي شد . شاید هيچ كس باور نكنه و بگه مگه ممكنه ؟ ولي ممكن بود .

 

گاهي درست مثل چهار پسر مخلص و چاكر هم مي شدیم گاهي مثل چهار دختر رازدار و غمخوار یكدیگر بودیم 

م و فراموش مي كردیم خواهر و برداریم و حتي من و منصور وقتي كنار آرش و شيدا بودیم با هم صميمي تر مي شدی

تو چهار دیواري خونه مثل سگ و گربه به جون هم مي فاتادیم و آقا جون و مامان یك لحظه هم از دست ما آسایش 

ندارن ولي كنار شيدا و آرش خبري از دعوا و مرافعه نبود فقط عشق بود و دوستي به هيچ كس چيزي نمي گفتيم 

یا مسخره مي شدیم یا دروغگو خطابمون مي كردن ولي ما واقعاً بودیم نه آن طوري كه  چون كسي باورش نمي شد

 دیگران فكر مي كردند بلكه همان گونه كه بودیم پاك و بي شيله پيله .... دوست و صميمي

 

نهاني پ تو همون روزا بود كه خيلي به زندگي و آینده ام فكر كردم دوستي خيلي چيزا رو بهم نشون داد یكيش عشق

قلبم بود كه خودم بهش اطمينان نداشتم و باالخره كشفش كردم فقط ترسي كه تو دلم بود مانعم مي شد یك حس از 

خود گذشتگي براي دیگري . یك نوع فداكاري كه بعد ها به مسخره بودنش پي بردم همه چيز غير واقعي بود یك 

گاه به نيمه رسيده بود امتحانات ميان ترم هنوز تموم نشده اشتباه كه راجع به بهترین دوستم كردم . كالس هاي دانش

 بود همه مشغول درس خواندن و درگير امتحانات بودن .

 

صحبت بين من و شيدا هم فقط راجع به درس بود كلمه امتحان تن هر تنبلي رو مي لرزوند شيدا نگران نبود . نگراني 

 شد و شب هاي شعر ادامه پيدا مي كرد . مال من بود . امتحانات در عرض چند هفته تموم مي

 

یادمه دوشنبه بود دوشنبه ها تنها به دانشگاه مي رفتم شيدا بعد از تمام شدن ساعات كارش به دانشگاه مي اومد و 

هميشه دیر تر از من مي رسيد ولي بر عكس تصورم آن دوشنبه زودتر از من آمده بود من از همه بي خبر ميون راه 

 از بچه هاي كالسو دیدم یكي از اونا بهم گفت : پله چند نفر

 

 چطور شد تو دیر تر رسيدي -

 

 گفتم :
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 شيدا هنوز نيومده ؟ -

 

 چرا اومده تو یكي از كالس هاي خالي طبقه سوم نشسته بود -

 

 مطمئني شيدا بود ؟ -

 

 . وقتي از راهروي طبقه سوم رد مي شدیم البته كه مطمئنم !نشون به اون نشون كه داشت با مبيني صحبت مي كرد -

جلوي در كالس كه رسيدیم خودم دیدمشون . اول باورم نمي شد برگشتم و دوباره تو كالسو نگاه كردم دیدم دوتایي 

 تنها تو كالس نشستن و دارن با هم صحبت مي كنن .

 

 یكي دیگه از بچه ها خنده تمسخر آميزي كرد و گفت :

 

 بچه درس خونا و این كارها ! اوا خاك به سرم -

 

دیگه چيزي نشنيدم پله ها رو دو تا یكي دویدم باورم نمي شد . دلشوره عجيبي به وجودم چنگ مي زد به طبقه سوم 

كه رسيدم نفسم بند اومده بود . دویدم تو راهرو به كالس ها سرك مي كشيدم باالخره رسيدم جلو در همون كالس . 

از حركت ایستاد وقتي مبيني رو جلوي در دیدم یخ كردم پشت به من ایستاده بود . بي صدا از  درش نيمه باز بود قلبم

الي شونه اش سرك كشيدم . شيدا روي یكي از صندلي هاي ردیف اول نشسته بود و منو ندید. صداي سعيد رو 

 شنيدم كه گفت :

 

 باهشون صحبت مي كنين ؟ منتظر جوابتون هستم . -

 

 شيدا گفت :

 

 حتماً زیاد منتظرتون نمي ذارم قول مي دم -

 

 سعيد گفت :

 

 روي قولتون حساب مي كنم -

 

 این حرفو گفت و برگشت و منو پشت سرش دید رنگش سرخ شد سالم كرد و سرشو پایين انداخت .

 

ون رو مچتاز عصبانيت نزدیدك بود منفجر بشم احساس بدي داشتم حسي بين حسادت و خشم مي خواستم بگم 

 بدجور گرفتم ولي فقط گفتم :

 

 سالم -
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سعيد عينك ظرف و خوشگلشو با انشگت آروم باال داد و مكث كرد حس كردم یم خواد چيزي بگه ولي اخم منو كه 

 دید فوري گفت :

 

 با اجازه -

 

را دلم نمي خواست شيدا و از جلوم رد شد و بدون هيچ حرف دیگعه اي رفت و من رفتن آرزوهامو دیدم نمي دونم چ

رو ببينم با نگاهم سعيد رو دنبال كردم تا وقتي پيچيد و از پله ها پایين رفت نگاهم دنبالش بود فكر كردم براي 

هميشه از دستش داده ام همه چي تموم شده بود تصوراتم چقدر بيهوده بود و چقدر اشتباه مي كردم تمام این مدت 

به كارهام عالقه نشون مي ده با دیدنم لبخند مي زنه تشوقم مي كنه و در برابر فكر مي كردم با من مهربان شده 

استاد ازم طرفداري مي كنه . همه اش خياالت خام بود فكر مي كردم براش اهميت دارم چقدر احمق بودم كه فكر مي 

 كردم دوسش دارم ...

 

 ناگهان یكي كنارم گفت :

 

 ! این طوري كه یهو مي پري تو كالس و سرخ مي شيسالم خانوم خوشگله چقدر ناز شدي  -

 

 برشگتم . نگاهم به نگاه شيدا گره خورد لبخندش محو شد و گفت :

 

 مثل پرنده بال و پر شكسته شدي -

 

 سكوتمو كه دید ادامه داد :

 

 بميرم الهي برات چرا نفس نفس مي زني ؟ -

 

 دستمو گرفت و گفت :

 

 ب كردي ؟دستت چرا داغه ؟ ت -

 

 در حالي كه بغضم رو به زحمت پایين مي دادم گفتم :

 

 هيچي نيست فكر كنم یكم سرما خوردم -

 

 ولي او دست بردار نبود گفت :

 

مي دونم كه یه چيزیت هست ولي االن اونقدر خوشحالم و آن قدر فكرم مشغول چيزاي قشنگ و شاده كه نمي  -

 ي تو فكرمه نقشه هاي زیادي برات كشيدم .پرسم مي بخشي ولي چيزاي مهم تر

 

 نا اميدانه گفتم :



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – قلب تو می تپمبا 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

9 3  

 

 

 مي دونم ! -

 

 با تعجب پرسيد :

 

 مي دوني ؟ -

 

 با خشم گفتم :

 

 آره معلومه -

 

 ولي او آنقدر مهربون بود كه خشونت صدامو نشنيد و گفت :

 

حس ششمت قویه ولي اینقدر كه ... خوب نظرت  از كجا فهميدي ناقال مگه علم غيب داري؟ هميشه مي دونستم -

 چيه ؟

 

 نظر من چه اهميتي داره ؟ -

 

 دیوونه شدي ؟ باز بي احساسيت گل كرد ؟ بدون نظر تو مگه ميشه ؟ -

 

 پسر خيلي خوبيه -

 

 خب بعد دیگه چه نظري داري ؟ -

 

بود عزیز ترین دوستم خوشبخت بشه چطور  مكث كردم حالم داشت بهم مي خورد چه جوابي داشتم بدم ؟ اگه قرار

مي تونستم خوشبختي رو ازش بگيرم ؟ شادي كوچيك من در برابر شادي بزرگ اون كه در تمام طول عمرش قطره 

 قطره طعم شادي رو چشيده بود رنگ باخت و فراموشم شد سكوتم كه طوالني شد پرسيد :

 

شه خودم مي دونم چي تو دلت مي گذره برعكس ظاهر بي پس چرا چيزي نمي گي ؟ اگه مي خواي فكر كني با -

 احساس و رفتارت ...

 

 نگذاشتم حرفش تموم بشه فوري گفتم :

 

 بسه دیگه االن استاد مياد بدو بریم سر كالس بعداً راجع بهش حرف مي زنيم -

 

یي بود فكر و خيال هاي ور سر كالس یك كلمه از حرف هاي استاد رو هم نشنيدم او حرف مي زد و من تو دلم غوغا

واجور بعد هم شماتت خودم چرا اصالً اجازه ورود این احساسو به دلم داده بودم من كه ازش متنفر بودم ! ولي نه از 

همون اول هم دوسش داشتم فقط از احساسم فرار مي كردم دوستش داشتم و دلم مي خواست تمام توجهش به من 
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كار كردي ؟ قلبمو شكستي آخه چرا شيدا ؟ اگه یكي دیگه از دانشجوها بود مي باشه آخ ! چارلز دیكنز با من چي 

تونستم یك بالیي سرش بيارم یا دونه دونه موهاشو از سرش بكنم یا براش جفت پا بندازم تا با مخ بخوره زمين 

نعه اش و مقشایدم پوست موز ول بدم زیر پاش شایدم رو نيمكتش موقع نشستن پونز بذارم یا آدامس بچسبونم ر

شاید هم وقتي وارد كالس مي شد یك سطل آب لجن رو سرش خالي مي كردم آن طوري دلم نمي سوخت ولي حاال 

كه تو شيدا رو انتخاب كردي راهي برام نمونده اونم حاال كه فهميدم چقدر دوستت دارم دوباره فكر كردم شاید این 

دیدنشو با كسي غير از شيدا ندارم فقط شيدا لياقت اونو طوري بهتر باشه آن قدر سعيد رو دوست دارم كه طاقت 

داره چارلز دیكنز فقط مي تونه با جين اوستين عروسي كنه ازدواجش با ماري كوري همه چيزو بهم مي ریزه ممكنه 

 تعادل زمين به هم بریزه و همه چي سقوط كنه تو دره كهكشون هاي ناميزون زندگي .

 

دم چرا این چند روز كه شعر هاي شيدا رو شنيدم و به ثابت شد دوستت داره سعي فقط از دست خودم عصباني بو

نكردم فراموشت كنم ؟ چه دیوونگي كردم بدتر اینكه همين چند روزه فهميدم دوستت دارم بهترین دوستم محبوب 

ت كنم نستم فراموشتوست البته كه صداشو در نمي یارم البته كه تو خودم مي ریزم و دم نمي زنم ولي اي كاش مي تو

آخه آن طوري كه من عاشقت شدم ميون خشم و حسادت و غرور تو رو شناختم و فهميدم یك طناب كه از جنس 

عاطفه و عشقه منو به تو وصل كرده . دست هر كسي رو كه بخواد پاره اش كنه قطع مي كنم. اگه هم نتونم داغش مي 

تونم دست هاشو نوازش كنم و ببوسم چطور مي تونم ؟ باید  كنم . شاید هم گازش گرفتم . ولي شيدا نه فقط مي

بتونم چقدر احمقم من ! البته كه بهترین شاگرد كالس هيچ وقت عاشق دختر بي نمكي كه حتي یك بيت شعر هم بلد 

نيست بگه نميشه . البته كه عاشق شيدا مي شه . بهترین رآليست نویس كالس البته كه عاشق چشماي سياه و درشت 

شيده شيدا مي شه نه چشم هاي بي روح و سرد من اصالً این چشم ها هر چي طبع شعر تو ذهنشه خاموش مي كنه و ك

ولي صورت با نمك شيدا با اون پوست گندمي قشنگش با ابروهاي مشكي بلندش بيني كمي خپلش قيافه كامالً شرقي 

 رو .اش هر چي آدمه بي احساسه رو شاعر مي كنه چه برسه شاعر مادر زاد 

 

چطور تونستم بيخودي فكر كنم و عاشق بشم عاشق كسي كه هيچ احساسي بهم نداره به چهره ام تو آینه نگاه كردم 

چشم هاي ریز آبي دماغ استخوني و موهاي بلوند پسرونه ام ابروهاي باریك و لب هاي بي رنگ و رو مدل یوناني ام 

ز همون اول نفهميدم ؟ كسي كه چشم همه دختر هاي كالس كه حتي یه حرف شاعرانه هم ازش بيرون نمياد چرا ا

دنبالشه بچه خرخون كالس قد بلند و خوش تيپ با نگاه جذاب و نافذش كه دل هر كسي رو مي بره با اون عينك 

ظریف و فيلسوف مآبانه اش درست شبيه هارولد لوید كمدین آمریكایي كه ميون خنده آدم عاشقش ميشه با 

 ع به فضا و دریااطالعات وسيعش راج

 

 زمين و اسمون و هوا و نوشته هاي دقيقش . چطور تونستم دچار این اشتباه بزرگ بشم؟

 

روزهاي بعدي در تمام مدت كالس خودمو شماتت مي كردم و احمقانه ترین حرف هارو به خودم مي گفتم . بدترین 

نه نه استاد نه هيچ كس دیگه هيچ وقت متوجه فكرها رو راجع به احساسم م یكرد باالخره كالس تموم شد خوشبختا

تغيير حاالت من نشد فكر كنم استاد ها كلي هم ذوق زده مي شدن كه براي اولين بار از نظرات تند من در امان مي 

موندند و كالسشو ساكت و بي سر و صدا به پایان مي رسيد خبر نداشتن كه من فقط جسمم سر كالس نشسته و روح 
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ه ایه واال كالسو رو سرم خراب مي كردم شيدا اونقدر فكرش مشغول بود كه اصالً متوجه نشد كالس و فكرم جاي دیگ

 كه تموم شد بدون حرف اومدم بيرون شيدا پشت سرم دوید و گفت :

 

 كجا با این عجله وایسا كرات دارم -

 

م تا حاال هم موفق شده بودم كنار مجبور شدم بایستم او كه گناهي نداشت نمي خواستم از رفتارم متوجه چيزي بشه

 كه رسيد گفت :

 

 چت شده زهرا ؟ -

 

 چيزي نيست -

 

 پس چقدر عجله داري ؟ مي خوام باهات حرف بزنم این چند روز كه اصالً وقت نشد و درست حسابي ندیدمت -

 

 نميدونستم چي بگم دنبال بهانه مي گشتم باالخره گفتم :

 

 باید زودتر برم خونه -

 

 روبرویم ایستاد مجبور شدم بایستم گفت :

 

با من روراست باش زهرا تو هيچ وقت چيزي رو ازم مخفي نمي كني راستشو بگو فكراتو كردي ؟ازش خوشت  -

 نمياد ؟

 

 بي توجه گفتم :

 

 از كي؟ -

 

 خودت بهتر مي دوني از مبيني . -

 

 چرا نباید خوشم بياد ؟ -

 

 كني و نمي ذارم حرفم رو بزنم ؟ پس چرا فرار مي -

 

 فریاد زدم :

 

 چي مي خواي بگي؟ -

 

 ناراحت شد و گفت :
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 چيز زیاد مهمي نيست -

 

بعد جلوتر از من از پله ها سرازیر شد ميون راه هيچ حرفي راجع به سعيد نزدم و او هم لج كرد و ساكت شد زودتر 

منو با افكار درهم و برهم و غصه هاي فراوان دلم تنها گذاشت یك لحظه از من پياده شد و خداحافظي كرد و رفت و 

حس كردم خيلي تنهام خيلي . تا رسيدن به خونه اونقدر غصه خوردم كه وقتي وارد خونه شدم مادر با تعجب نگاهم 

 كرد و پرسيد :

 

 چرا رنگت زرد شده زهرا ؟ -

 

 چيزي نيست -

 

 د روزیه حالت خوب نيستنكنه گرما زده شده باشي ؟ چن -

 

 نه حالم خوبه مامان -

 

 به اتاقم كه رفتم یك دنيا غم از در و دیوار ریخت رو سرم سعي كردم اصالً خودمو تو آینه نگاه نكنم .

 

منصور كه اومد اصالً حوصله نداشتم از اتاقم بيرون بيام چند روز به زحمت خویشتنداري كرده بودم ولي دیگه نمي 

به خصوص كه هر روز سعيد رو بهتر از قبل مي دیدم و بيتشر بهش عالقمند مي شدم از شانس من اون شب  تونستم

آقا جونم خونه بود و من مجبور بودم از اتاقم بيرون بيام آقاجون روزهاي بازنشستگي اش رو تو باغ كوچيكمون مي 

رفاش لذت مي برد منصور هم با شوخي هاش گذروند هر وقت كه مي اومد خونه از باغ صحبت مي كرد و مامان از ح

اونو به وجد مي آورد منم كه عاشق كارهاي مردونه بودم از قلمه زدن و حرس كردن مي پرسيدم و اطالعاتم زیاد مي 

 شد آقاجون با دقت به سوال هام جواب مي داد .

 

خونه به این اميد كه از ميوه هاي اون شب هم با یك جعبه پر از ميوه هاي تابستوني مال باغ خودمون اومده بود 

دست پرورده خودش تعریف كنيم من كه عاشق ميوه هاي تابستوني اونم مال باغ خودمون و دسترنج آقا جون بودم 

اصالً اشتها براي خوردن نداشتم او با شوق و ذوق همه رو تنهایي شست و تو سبد حصيري چيد و جلومون گذاشت 

ع به خوردن كرد ولي من حتي لب نزدم گيالس ها چشمي براي چشمك زدن منصور مثل هميشه با اشتها شرو

نداشتن گوجه سبز ها به زردي مي زدن برق زرد آلو ها هم پریده بود و توت فرنگي ها چه بي نمك بهم اخم كرده 

 بودن .

 

 باالخره آقا جون كه منتظر تعریف هاي من بود گفت :

 

 نمي خوري زهرا ؟ -

 

 رمنه ميل ندا -
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 ولي تو كه از خوردن ميوه سير نمي شدي -

 

 منصور گفت :

 

 چه بهتر هميشه همه ميوه هاي خوب مال زهرا بود حاال من یه شيكم سير مي خورم -

 

صداي تلفن كه بلند شد بدون اینكه جوابي به منصور بدم همانطور خيره به سبد ميوه نگاه مي كردم ساعت هشت بود 

 زنگ منصور با تعجب بهم نگاه كرد و گفت : 1 -1است بعد از شنيدن و مي دونستم شيد

 

 گوشي رو بر نمي داري؟ كر شدي ؟ شيداست ها ! -

 

 فكر نكنم خودت بردار -

 

دو سه زنگ دیگه كه خورد منصور گوشي رو برداشت شيدا بود اینو از احوالپرسي منصور فهميدم با عالمت به منصور 

 گفتم :

 

 ابمبگو خو -

 

 كف دست هامو رو هم دیگه گذاشتم و گذاشتم زیر سرم یعني خوابم منصور هم نامردي نكرد و گفت :

 

 فكر كنم الال كرده باشه یعني خودش اینطور مي گه البته اگه اشتباهي لب خوني نكرده باشم . -

 

گوشي رو گذاشت تا خواستم از عصبانيت رنگ كبود شده بود . خواستم بپرم و گوشي رو از دستش بگيرم كه 

 بگيرمش فرار كرد تو اتاقش و درو از تو قفل كرد پام رو به در مي كوبيدم و فریاد مي زدم :

 

 مگه دستم بهت نرسه پوستتو مي كنم منصور -

 

 فقط تو رو خدا قبل از كندن پوستم اون سبد ميوه رو بده تو اتاق -

 

 با حرص فریاد زدم :

 

 م منصور خرخه ات رو مي جومخفه ات مي كن -

 

وا چه حرفا گوسفند رو هم قبل از سر بریدن یه آبي بهش مي دن لطفي كن و سبد ميوه رو بهم برسون جون تو  -

 خمار خمارم ! كمبود ویتامين گيالس و گوجه منو كشته االنه كه پس بيفتم .

 

 فریاد زدن بيفایده بود گفتم :

 

 شو ندارم و اال.... حيف كه االن حال و حوصله -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – قلب تو می تپمبا 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

9 8  

 

 

 دیگه حرفي نزدم همه چيز بيفایده و مسخره بود رفتم تو اتاقم صداشو مي شنيدم كه مي گفت :

 

 چي شد ؟ چرا جا خالي كردي زهرا ؟ وایسا -

 

 همينطوري فریاد مي زد در رو باز كرد و گفت :

 

 رت اینم گلوم براي خفه شدنبيا منو بكش باور كن فرار نمي كنم بيا این موهام در اختيا -

 

ولي من دیگه حوصله روبرو شدن با اونو نداشتم روزها پشت سر هم سپري شد و من سعي كردم سرنوشتمو قبول 

كنم ن یك عشق بيهوده و بي نتيجه رو تو دلم پرورانده بودم من كه ادعاي جدایي از عشق رو داشتم حاال قلبم مي 

بم آورده بود ولي بعد دوباره خودم شدم راه دیگه اي نداشتم نمي دونم روز چندم لرزید و براي چند روز سكوت به ل

 بود كه شيدا ازم پرسيد :

 

 نظرت راجع به مبيني چيه ؟ -

 

 هيچي -

 

 چطور ممكنه هيچي این كه نشد حرف -

 

 با خونسردي جواب دادم :

 

 پس بهت مي گم ازش متنفرم . -

 

 اشتباه مي كردمپس ... یعني .... من  -

 

 اگه فكرت غير از این بود آره اشتباه مي كردي حالم ازش بهم مي خوره نمي خوام ریختشو ببينم ازش بدم مياد -

 

 خب باشه بسه دیگه ادامه نده هر چي تو بگي -

 

 فكر كردم نكنه شيدا به خاطر حرفاي من به تقاضاي خواستگاري سعيد جواب منفي بده . گفتم :

 

 نظر من هيچ اهميتي نداره پس بي خيال -

 

 بعد دستشو گرفتم و گفتم :

 

 مهم من و تو هستيم كه هميشه با هم دوستيم -
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با تعجب نگاهم كرد و چيزي نگفت آن روزها گذشتن و همه چيز عادي شد و من شدم زهراي سرحال و شاد گذشته 

ریكي شب غصه مي خورد چه آدمي بودم چه سختي هایي رو این ظاهرم بود دل چه اهميتي داشت كه تو تنهایي و تا

بيخودي تحمل كردم جواني و بي تجربگي چه كارهایي دست آدم مي ده چون آدم تحملش زیاده اشتباه هم زیاد مي 

 كنه 

 

 دوم –چهار چوب پنجره و سه تار )شيدا(

 

ون و تنهایي هم مانعي بر سر راهم نيست باید مي دونم و باالخره به نشونه اي كه قلبم بهم داده مي رسم شب و بار

مطمئن بشم لذت پيچش باد البالي پریشوني موهام كه روي صورتم ریخته با تپش شادي ته قلبم قاطي ميشه و اشك 

 جمع مي شه تو چشم هام.

 

هياهوي سرما و شب بارون مانع ریزش اشك نمي شه مي دوم به اون طرف زمان و مكان . وسط دشت و پل و عشق و 

دلم به یك عالمه شقایق كنار باد و شب و بارون مي رسم دیگه چندان فاصله اي با بهشت ندارم كمي مونده تا بهت 

 برسم .

 

به دور دست ها كه خيره مي شم وسعت یك دشتو زیر سفيدي بارون و برق دلم مي بينم . دشتي به وسعت جدایي 

بسته مي شه براي لحظاتي چشمم بسته مي مونه مثل یك مرده لحظه ها من و تو . چشم مي گردونم پلكم از نم بارون 

برام كوتاه و زیباست چون حس بودنت كنار منه قلبم مي لرزه و پلك چشمم باز مي شه . لمس وجودت بوي عطر 

تنت از دور به مشامم مي رسه این همه كافيه تا وجودتو حس كنم چشمو مي خوام چي كار؟ مي بندمش و عقلم 

 ن مي ده .فرمو

 

لمس وجودت رو مثل یك هواي تازه با تمام نفس هام قاطي مي كنم و مي بلعم . چشم كه باز مي كنم تو رو مي بينم 

كه در ميون دشت و بارون و شب و شقایق ایستادي . من كه این همه مدت پير نشدم ؟! شدم ؟ ولي تو منو شناختي 

 اختم .همانطور كه من تو رو با چشم بسته دیدم و شن

 

چشمم از لذت غریب دیدارت دوباره بسته مي شه غربت تنت سكوت لبت غم چشمات شادي روحت رو از پشت 

پلك بسته چشم هام مي بينم پس خودتي ! چشم باز مي كنم مي خوام سایه ات رو چشماي بازم بيفته. روبرویم 

شق و دریا و هر چيز قشنگي تو دنياست رو ایستادي . صدات كه تو گوشم مي پيچه نوازش شب و نسيم و بارون و ع

 از درون یك صدف سفيد و صاف كه گلوي توئه هدیه مي گيرم و مست مي شم .

 

باالخره پيدات كردم و آنقدر دیر نيست كه مرده باشم و نتونم صدات رو بشنوم و نگاتو ببينم . آن قدر روبروي هم 

اب و رویاي شيرین تموم شه و صورت هامون از سرما و بارون و ایستادیم و ترسيدیم حرفي بزنيم تا مبادا این خو

شب و شقایق سرخ شد . درست مثل قدم زدن تو گذشته وقتي از خيسي بارون لبخند مي زدیم لبخند رو لب هامون 

نشست و چشم هامون به هم خندیدن دست هات باال اومد و باال تر همون دست هاي الغر با انگشت هاي باریك كه 

 ني تموم دنيا رو بهم هدیه داده بود .مهربو
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تو دروغ نيستي حقيقت محضي مگه نه ؟ چطور مي تونم باور نكنم عزیزم ؟ چطور مي تونم خنكي و خيسي بارونو 

البالي موهام مژه هام چشم هام رو لب هام دست هام باور نكنم ؟ چطور مي تونم نگاهتو كه عاشقونه لي لي چشم 

و غرق شادي نگاه پرپر مي زنن دروغ بپندارم ؟ یك آن مه غليظي تمام وجودت سر تا  هامو تو خودشون گرفتن

پایت قلب سرخت ستاره كنار شونه چپت رو در بر ميگيره مي ترسم و دست هامو دراز مي كنم مثل كور تو روشني 

ل ي دست هات قندیمثل نا بيناي بينایي قلبم مي لرزه دست هات رو كه به سمت دست هام دراز شده مي گيرم گرم

انگشت هامو آب مي كنه و صدات البالي مه و شب و بارون و باد مي گه : شكوفه بهار خيال رویا پري دریا و شب و 

 دشت شادي عشق نور زندگي من خودتي ؟

 

 منم مي گم : اميد نور خوشبختي عشق ابدي هستي مستي زندگي قطره روشن ميون دریا نوازش مژه هام خودتي ؟

 

هر دو مي خندیم صدات ميون صداي خنده هام طنين مي اندازه و مه و شب و بارون مي گذره من ميگم : چرا عشق و 

 همه چيزه ؟

 

 تو وسط خنده قشنگت مي گي : چون عشق زندگيه عشق خود تویي

 

 باز مي گم: محبت غریب لحظه هاي شمع و شعر و شور شيدایيم

 

رد و درمون روح بيدار و جسم خوابم . و من مي فهمم كه همه چي حتي رویا هم باز ميگي: عمق دل و نور چشمام د

 واقعيت داره وقتي تو مي گي: به باغ بهش خوش اومدي

 

این رویا رو براي تو نوشتم مي دوني فقط براي تو . وقتي كه به انتظارم پایان دادي و برگشتي مي دونستم كه مياي 

ي باورم نمي شد شاید چون یم خواستم قبول باورت رو با لذت بزرگتري قورت ولي وقتي زهرا بهم گفت كه برگشت

 بدم و تا ساعت ها سير سير بهت فكر كنم یعني تو همون آرش كودكي مني همون آرش؟

 

اولين بار وقتي دیدمت كه تو شب شعر نبود ولي بگذار همه اینطور فكر كنن غير رویاهام تو واقعيت هم تو رو دیدم 

دم زیر پنجره اتاقم بيرون چهار دیواري زندون وقتي یك لحظه یك نگاه دو چشم پر از اشك تو رو دیدم . كنار خو

عزیزم نمي دونم چه حسي منو لب پنجره كشونده بود . دستم رفت طرف دستگيره و پنجره باز شد سرمو كه از 

 بن بست كوچمون دیدم نشسته بودي وپنجره بيرون آوردم مثل هيپنوتيزم شده ها دنبال حسمو گرفتم و تو رو ته 

سرتو به آسمون گرفته بودي اشك تو چشم هات حلقه زده بود و نمي دونم از اون فاصله چطور حلقه اشكو تو 

چشمات دیدم . شاید هم با قلبم حس كردم . خيلي تنهایي مگه نه ؟ مي دونم اشكت بهم گفت و تمام این ها در چند 

پایين آوردي و منو دیدي نگاهمون چطوري در هم قفل شد من كه كليد نگاهتو نداشتم  ثانيه اتفاق افتاد وقتي سرتو

حس كردم این نگاه تمام مدت عمرم همراهم بوده آشنا و حقيقي ساده و صميمي و چقدر دوست داشتني . قلبم 

. مگه  فتادلرزید رود احساسم متوقف شد یك سنگ بزرگ كه عشق تو بود جلوشو گرفت و همونجا تو قلبم گير ا

 ميشه آدم تو یك لحظه عشقو حس كنه ؟ حتماً ميشه ولي از گذشته تا حاال زمان زیادیه یك لحظه نيست مگه نه ؟
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اي كاش چشمامو مي بستم تا با احساسم فكر كنم و سرمو فوري تو نيارم ولي عقلم تو چشماي بازم بهم دستور عقب 

گاه پنجره رو بست و كنار پنجره بسته به دیوار تكيه دادم و تپش نشيني داد و سرمو تو آوردم دست هام ناخود آ

سنگين قلبم كه عشق تو توش سنگيني مي كرد رو با نفس هاي عميق بيرون ریختم مبادا منفجر شه . از احساس 

 هبتركه . گيج از یك حس آني به خودم اومدم و از كارم عصباني شدم دیوونه شده بودم ! از یك نگاه مي لرزیدم ب

 خودم نهيب زدم :

 

 عاقل باش -

 

و همين مثل هميشه منو سر پا نگه داشت ولي مطمئن بودم خودتي و بعد از دیدن دوباره تو بهم ثابت شد كه اطمينانم 

واقعي بوده حاال كه پيدات كردم و اینقدر نزدیكي نمي دونم چطور خوشحاليم رو تو قلبم مخفي كنم همراه زهرا و 

ن كودكيم رو ادامه ميدم . فقط از طرف تو مطمئن نيستم . دوشنبه ها در سكوت صدامون باهات منصور عشق دورا

حرف ميزنم شب شعر هاي پنج شنبه بيشتر تو رو مي شناسم و كوه پيمایي صبح هاي جمعه بهم ثابت مي كنه كه 

 افكارت باهام یكيه .

 

حساسم اشتباه نمي كنه زهرا تو تموم رویاهام باهام شریكه وقتي براي اولين بار یك برخورد دو نفره داشتيم فهميدم ا

هرچي باشه خاطرات كودكي اون با آرش خيلي بيشتر از من بوده ولي با اینحال حس مي كنم ثانيه هاي ساعت قلبم 

ه ببيشتر از ثانيه هاي ساعت قدیمي خونه زهرا اینا با آرش زندگي كرده نمي دونم این باور عالقه مند بودنش نسبت 

من چطور تو قلبم رخنه كرده و همونجا دخيل بسته هيچ وقت عكس العملي كه فكرمو آروم كنه ندیدیم روزي كه 

براي اولين بار یك برخورد عجيب داشتيم هيچ وقت فراموشم نميشه منصور براي یك كار حقوقي به اصفهان سفر 

 شركت كنه . كرده بود زهرا هم سرماي سختي خروده بود و نمي تونست تو شب شعر

 

انگار اولين شب شعر زندگيم بود فكر مي كردم آرش هم نمياد دلم مي خواست براي اولين بار ردیف عقب جایي كه 

او و منصور بعضي وقتها كه جا نبود مي نشستند بنشينم و همه چيز را از دید او ببينم و صداي شعر رو تو گشوم 

وسط هاي شعر كالسيك یكي از اساتيد بود و من غرق در خلسه درست مثل او بشنوم از نيومدنش مطمئن بودم 

شنيدن شعر در گوش دلم بودم . تك تك ابياتش رو تو ذهنم تكرار مي كردم حواسم به دور و بر نبود بهم ثابت 

شده بود كه نمياد و ترس از تنهایي كنار او بودن كامالً از بين رفته بود اومد . اصالً متوجه حضورش نشدم چون 

رخالف ثانيه هاي اول كه با چشمم دنبالش مي گشتم حاال دیگه چشمامو بسته بودم و غرق شنيدن شعر بودم كه ب

 اومد . 

 

یكهو قلبم لرزید فكر كردم حتماً به خاطر آهنگ موزون كلمه عشق ميون ابيات شعریع كه مي شنيدم ولي لرزش 

ده و بلندش سيم هاي گيتار قلبم رو به صدا در تموم نمي شد درست مثل یك دست هنرمند با انگشت هاي كشي

آورده بود . از یك تپش شيرین مي لرزیدم همانطور كه سرم پایين بود چشم باز كردم پاهاشو كه دیدم شناختم 

 درست باالي سرم ایستاده بود .
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ته ي هاش نشستعجب مي كنم چرا اون شب مثل شبهاي دیگه جمعيت زیاد نبود و ردیفي كه من روي یكي از صندل

بودم تقریباً خالي بود چند نفر با فاصله زیاد از من نشسته بودن و صندلي كنارم خالي بود حتي وقتي نشست هم باورم 

 نمي شد صداش پرده گوشمو نوازش داد وقتي گفت :

 

 سالم -

 

شد سرمو بلند كردم بدون اینكه سرمو بلند كنم جواب دادم یك لحظه سالمش وزن شعرم رو بهم زد همه چي قاطي 

 خودش بود تعجب رو كه تو نگاهم دید گفت :

 

 فكر نمي كردي بيام ؟ -

 

 صادقانه گفتم :

 

 نه شوكه شدم . -

 

 چرا ؟ -

 

 چرا چي؟ -

 

 چرا فكر نمي كردي بيام ؟ -

 

 فكر مي كردم شاید امشب كه منصور و زهرا نيستن نياي -

 

 ن حتماً الزم بود كه بياماتفاقاً امشب كه اونا نبود -

 

 با پرویي پرسيدم :

 

 چرا ؟ -

 

 دوست نداشتم تنهات بذارم رفيق نيمه راه بودن رسم مردونگي نيست . -

 

سرمو پایين آوردم تا لبخندمو نبينه ميخواستم بپرسم حتي اگه زهرا یا منصور جاي من بودن هم مي آمدي ولي 

 خجالت كشيدم گفت :

 

 رسيدمدیر كه ن -

 

 یك كمي -

 

 با ناراحتي پرسيد:
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 شعرتو خوندي؟ -

 

 هنوز نه ولي چند نفر شعر هاشون رو خوندن -

 

 نفس راحتي كشيد و گفت :

 

 خدا رو شكر -

 

 خدا رو شكر كه شعر ها رو نشنيدي؟ -

 

 یك لحظه نگاهم كرد و زود برگشت و به روبرو خيره شد در همون حال آروم گفت:

 

 خدا رو شكر كه تو هنوز شعرتو نخوندي -

 

مي خواستم چيزي بپرسم كه صدام كردن كاغذهاي مورد نظرم رو از روي صندلي برداشتم و بقيه رو همونجا گذاشتم 

وقتي از كنارش رد مي شدم لبخند مي زد نمي دونم چرا براي اولين بار دستپاچه شدم نگاهش روبروي چشمم قفل 

صورت اونو مي دیدم نزدیك بود زمين بخورم با چشم هاي تار خودمو روي سن رسوندم ولي شده بود و همه جا 

اونجا بدتر بود انگار فقط او روبرویم نشسته بود از بين جمعيت اونو مي دیدم كه بهم لبخند مي زد دستپاچه شده 

كردم بين جمعيت نيست بودم و نمي دونستم چطور شروع كنم كاغذهامو پيدا نمي كردم سرمو بلند كردم و حس 

نفس عميقي كشيدم به شعرم نگاه كردم روبرویم بود و من با صداي لرزان شروع به خوندن كردم چرا اون شعر رو 

انتخاب كرده بودم ؟ شاید چون مطمئن بودم نمياد از پنهان كردن حرف هاي دلم خسته شده بودم دوست داشتم 

او اومد و همه حساب هام غلط از آب در اومد غافلگير شده بودم انگار حاال كه اون نبود دیگران همه رو بشنون ولي 

 تنها آرش بود كه مي شنيد :

 

 بيا -

 

 پرده ابریشمي احساس را كنار بزنيم

 

 پنجره را باز كن

 

 هوا آفتابي است

 

 بيا

 

 قلعه سنگي شب را بشكنيم

 

 شجاعت همراه عشق است



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – قلب تو می تپمبا 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 0 4  

 

 

 دروازه روز نزدیك است

 

 ياب

 

 تپه سرسبز زندگي را فتح كنيم

 

 راه چه طوالني است

 

 بدویم

 

 كوتاهش كنيم

 

 من با توام

 

 هميشه با تو

 

 كمي دور تر

 

 پشت سرت

 

 به آن پشت سر نيز

 

 نگاهي بينداز

 

به زحمت  پاهام از روي صحنه كه برميگشتم پاهام سست شده بود فكر كنار او نشستن ضربان قلبم رو شدت مي داد

حركت مي كرد ولي قلبم مي دوید نمي دونستم بدنم رو با حركت كدوم یكي هماهنگ كنم سرم به دوران افتاده بود 

چشمم رو به دیوار سفيد روبرو دوختم تا از نگاه كردن به آرش فرار كنم این همه مدت منتظر چنين لحظه اي بودم 

رسيدم انگار دیوار تمام شده بود آن قدر نزدیكم بود كه اگه مي خواستم  حاال مي ترسيدم با او روبرو بشم كنارش كه

 باز به دیوار خيره بشم چشم هام چپ مي شد ناچار نگاهم را به زمين دوختم .

 

از كنار آرش رد شدن یك عذاب لذت بخش دیگه بود نمي دونم چرا به فكرم نرسيد دوباره روي صندلي خودم 

سمت چپ آرش بود ولي چيزي روي صندلي كنار او جا گذاشته بودم اصرارم به نشستن بشينم آنهمه صندلي خالي 

روي همون صندلي بعداً به نظرم خنده دار اومد ولي اون لحظه چيزي غير از اون ممكن نبود نشستم و از اینكه موفق 

هام تو شد وقتي دیدم كاغذ شده بودم به او نگاه نكنم خوشحال بودم و لبخند روي لبم نشسته بود . ولي لبخندم محو

دست آرشه و همه رو تند تند مي خونه پس به همين خاطر ئنبال نگاهم نگشته بود و چشمم به چشمش نخورده بود 

از هيجان صدام درست مثل خودم روي صندلي ميخكوب شد الل شده بودم با چشم دنبال كاغذهام گشتم خداي من 

ش بود ؟ شب قبل افكارم از مغزم بيرون مي ریخت هرچي سعي مي چي رو مي خوند؟ این نوشته ها چرا تو دست
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كردم چراغ روشن عشقو خاموش كنم موفق نمي شدم و مجبور شدم روي كاغذ خاليش كنم و حاال آرش همه رو مي 

 خوند كار از كار گذشته بود .

 

فته بود خوندنش كه دل تو دلم نبود هيجان خوندن شعرم فروكش كرده بود یك ترس و هيجان جدید جاشو گر

تموم شد همه بلند شده بودن تا انجا رو ترك كنن سرشو بلند كرد منتظر بودم چيزي بگه ولي نه حرفي زد نه نگاهم 

كرد سكوت بود و سكوت و این بيشتر ناراحتم مي كرد حيف كه نمي تونستم جلوتر از اون از سالن خارج بشم وگرنه 

 وي در كه رسيدم گفت :فرار مي كردم چرا چيزي نمي گفت ؟ جل

 

 فراموش كردم بپرسم سرماخوردگي زهرا شدید كه نيست ؟ -

 

همين پس نگران زهرا بود چقدر خنگ بودم البته كه نگران زهرا بود و نوشته ها من هيچ اهميتي براش نداشت اصالً 

فرار كرده بود با زحمت  فرقي نداشت فقط خونده بود تا حوصله اش سر نرفته باشه شاید هم از حرف زدن با من

 خونسردیمو حفظ كردم و گفتم :

 

 چرا آنفوالنزا گرفته و تا چند روز نمي تونه تكون بخوره خيلي نگرانش هستم . -

 

 منم نگرانشم خدا كنه زودتر خوب بشه -

 

 آره بدون زهرا همه چي بي رنگ و لطفه -

 

 وجود او و منصور شادي رو به قلب آدم مياره -

 

فكر كردم چقدر رمانتيك پس تو هم از این حرفا بلدي ولي براي هر كسي غير از من ولي از این كه مهربون بود 

 خوشحال بودم حتي اگه مهربونيش براي كسي غير از من باشه پرسيدم :

 

 چطوره فردا بریم عيادتش؟ -

 

 عاليه -

 

 من امروز دیدمش با این حال فردا هم سري بهش مي زنم -

 

 پس منم ميام -

 

از در سالن بيرون اومده بودیم به جایي كه هميشه ماشينشو پارك مي كرد رسيدیم ولي اثري از ماشين نبود فكر 

 كردم حتماً جا پارك نبوده و ماشينو جاي دیگه پارك كرده گفتم :

 

 خب دیگه خداحافظ تا فردا -
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 با تعجب نگاهم كرد و پرسيد :

 

 كجا ؟ -

 

 ي كجا ؟ فردا یا االن ؟چ -

 

 نه االن كجا ؟ -

 

 خندیدم و گفتم :

 

 خب خونه دیگه -

 

 صبر كن مي رسونمت -

 

مي ترسيدم از فوران احساساتم از تنها كنار او بودن و به زبون نياوردن احساس قلبي ام مي خواستم فرار كنم 

 سكوتمو كه دید گفت :

 

 امشب ماشين نياوردم . -

 

 تعجب بهش خيره شدم و گفتم :با 

 

 پياده اومدي ؟ -

 

 پياده پياده كه نه حاال هم اشكالي داره پياده برسونمت یا خسته ميشي؟ -

 

 نه من خسته نمي شم عادت دارم قبالً هميشه پياده برميگشتم -

 

 تا اینكه سر و كله من مزاحم پيدا شد و لذت پياده روي رو ازت گرفت -

 

 فتم :تو دلم گ

 

 یه لذت بزرگتر بهم بخشيدي -

 

 همانطور كه كنارم راه مي اومد پرسيد :

 

 منو مي بخشي؟ -

 

 براي چي؟ -
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 براي اینكه یه لذت شيرین رو ازت گرفتم -

 

 انگار حرف دلمو شنيده بود گفتم :

 

 آره مي بخشم -

 

 چرا ؟ -

 

 زیر لب طوري كه نشنوه گفتم :

 

 م چرا چقدر امشب سمج شدي ؟نمي دون -

 

 گفت :

 

 ببخشيد اگه مدام سوال مي پرسم ولي اگه جوابمو نگيرم غصه مي خورم -

 

 با پرویي گفتم :

 

 چقدر حيف ! -

 

 حيف كه سوال مي پرسم ؟ -

 

 نه حيف كه باید مدام غصه بخوري -

 

 پس نمي خواي جواب سوالمو بدي ؟ -

 

 تت هم مثل خودت ...اخه چي بگم ؟ سواال -

 

 ساكت شدم با ناراحتي پرسيد :

 

 عجيب غریبه آره؟ -

 

 ناخودآگاه گفتم :

 

 و من عاشق سوال هاي عجيب غریبم -

 

 آدم هاي عجيب غریب چي؟ -

 

 سرمو بلند كردم تا مطمئن بشم خودش این كلماتو گفته حرفو عوض كردم چون جوابي نداشتم بي خيال پرسيدم :
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 حاال چرا همراه من مياي ؟ -

 

 لبخند زد و گفت :

 

 براي اینكه برسونمت -

 

 باچي؟ -

 

 پاي پياده با خط یازده با پاي دلم با قدم هاي بلند قلبم . -

 

 خندیدم و گفتم :

 

 بيشتر با پرش شعره كه داري منو مي رسوني -

 

 او هم لبخند زد و گفت :

 

 مانع كه نيستمسابقه دوي پرش از  -

 

 به شوخي گفتم :

 

 براي من هست جدي گرفت و گفت : -

 

 یعني اینقدر سخته ؟ -

 

 مي دونستم منظورش چيه با اینحال پرسيدم :

 

 چي سخته ؟ -

 

 شعر گفتن پياده همراه من قدم زدن جواب سوال هامو دادن عاشق شدن عاشق موندن ... -

 

صداش آروم شد كه اگه گوش هامو تيز نمي كردم اصالً نمي شنيدم انگار با خودش  از كلمه عشق به بعد آن قدر

 حرف مي زد گفتم :

 

 خيلي سخته -

 

 براي فرار از اون حالت رویایي كنارش و هاله مهربوني اطرافش بلند گفتم :

 

 چقدر جاي منصور و زهرا خاليه -
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به من برگردوند فهميدم حرفم پارازیت بدي وسط حرفاي شاعرانه نگاهش رو كه به روبرو و كمي دورتر دوخته بود 

 اش بوده . گفت :

 

 آره جاشون خيلي خاليه با اینحال قرار نيست رفيق نيمه راه باشيم مگه نه ؟ پس قرار فردا تو كوه سرجاشه -

 

 نه اونا كه نباشن خوش نمي گذره -

 

 م خواي رفيق نيمه راه باشي ؟قول مي دم كاري كنم بهت خوش بگذره تو كه ني -

 

 این بار مجبورم -

 

هنوز حرفم تموم نشده بود كه اميد تو نگاهش مثل یك گل یاس پرپر شد ریخت زمين و به یاس تبدیل شد از حرفم 

 پشيمون شدم چرا نم یتونستم رنجششو ببينم و راحت بگذرم ؟

 

 گفت :

 

 ولي این رسم مردونگي نيست -

 

 رد نيستممنم كه م -

 

 رسم دوستي و صفا و یكرنگي هم نيست . -

 

 نه نيست -

 

 خب هنوز هم باید تنها برم كوه؟ -

 

اتفاقاً رسم دوستي و همدلي هم نيست كه از كلماتي كه یك نفر روشون حساسيت داره استفاده كني تا اونو مجبور  -

 به انجام كاري كه دوست نداره بكني آرش خان .

 

 دوستي و صفا و همدلي نيست ولي رسم عشق كه هستروسم  -

 

 بي خيال از حرفش تو جواب نموندم و گفتم :

 

 یعني عشق اینقدر بي وفاست ؟ -

 

 مي دونستم حرفاش براي من نيست خيالم راحت بود و باهاش بحث مي كردم گفت :

 

 گاهي اوقات از این هم بيشتر بي معرفت و سنگدل مي شه -
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 دا رو شكر كه من باهاش ميونه خوبي ندارمپس خ -

 

به بن بست رسيده بودیم سر كوچه ایستاد یك قدم جلوتر برگشتم فكر كردم یم خواد خداحافظي كنه روبروش 

ایستادم تا خواستم بگم ممنون خداحافظ از حالت نگاهش ميخكوب شدم حالتي مثل برق گرفته ها داشت برق گرفته 

ن سوخته قلبم براش تپيد نمي دونم چرا همه احساسشو تا اعماق وجودش حس كردم نمي هایي كه تا اعماق دلشو

 تتونستم چيزي رو متوقف كنم بند كيفمو محكم فشار دادم تا از هيجانم كم كنم .

 

 نگاهش بهم خيره مونده بود بعد از چند ثانيه توقف قلب هامون پرسيد :

 

 پس این شعر ها چي اند ؟ -

 

 رها ؟كدوم شع -

 

 تمام شعرهات كسي كه عاشق نباشه نمي تونه اینطوري از عشق بگه یعني رنگ عشق تو شعرهات تقلبيه ؟ -

 

 بهم برخورد گفتم :

 

 منظورم یه عشق دیگه بود -

 

 پس این آخري چي مي گه ؟ یا تو دروغ مي گي یا ... -

 

 با عصبانيت گفتم :

 

 كه م ینویسم هم دروغ نيست چون هميشه از احساسم سرچشمه ميگيرهمن هيچ وقت دروغ نمي گم چيزي  -

 

 دوباره تكرار كرد :

 

 پس آخري چي؟ -

 

 فریاد زدم :

 

 كدوم آخري؟ -

 

 آخرین حرف هایي كه نوشتي و من خوندم -

 

 چه فرقي مي كنه ؟ نمي دونم راجع به چي داري حرف مي زني ؟ -

 

 مي دونستم ولي باور نمي كردم . حرفاش مال یك نفر دیگه بود از چي حرف مي زد گفت :ته دلم مي دونستم كامالً 
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 خوب باشه اصالً دیگه مهم نيست -

 

 من كه سر در نميارم چي ميگي؟ -

 

ساكت شد تا جلوي در باهام اومد رنجيده بود سكوتش بيشتر قلبمو مي لرزوند چرا تحمل رنجش رو نداشتم ؟ چرا 

هش رو نمي تونستم ببينم ؟ جلوي در كليدو از تو كيفم در آوردم كليد تو قفل گير كرده بود . به زور مي غم تو نگا

 خواستم كليدو تو قفل بچرخونم گفت :

 

 مواظب باش مي شكنه -

 

 با بغض گفتم :

 

 خيلي وقته كه شكسته -

 

 همانطور كه كنارم ایستاده بود تو تاریكي كوچه آروم گفت :

 

 هيچ وقت نمي ذارم بشكنه -

 

بعد دستشو رو كليد گذاشت و آروم به چپ و راست چرخوند و درو باز كرد دستمو كشيدم عقب ولي نمي دونم 

چطور دستم سرماي دستشو حس كرد . دلم مي خواست دست هاي سردشو محكم تو دست هام مي گرفتم و مي 

 گفتم :

 

دن قلب من اینطور یخ كني مگه این كه من مرده باشم در كه باز شد هيچ وقت نيم ذارم تو به خاطر شكسته ش -

 هنوز یك پام بيرون در بود كه گفت :

 

 شيدا ... -

 

 حس كردم مي خواد چيزي بپرسه برگشتم و گفتم :

 

 بله -

 

بزنم .  دهمانطور كه پشتش بهم بود ساكت یك قدم برداشت قلبم مي لرزید دلم مي خواست گریه كنم بخندم فریا

یك آن فكر كردم شعرهام براش مهم تره تمام مدت فقط شعرهام رو مي خواست نه منو دید نه منو خواست نه 

 دوستم داشت و من احمق در فكر و رویام فقط اونو مي خواستم تو این فكر ها بودم كه گفت :

 

 خداحافظ -

 

 خداحافظ و ممنون -
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دم چيزي گفت ولي نشنيدم از پشت در اهنگي كوچيك هم چيزي نشنيدم و وارد خونه كه شدم و درو بستم حس كر

دویدم تو اتاقم در تاریكي اتاق رفتم لب پنجره به كوچه كه نگاه كردم رفته بود پنرجه رو باز كردم و سرمو بيرون 

رن با هزا اوردم ولي حتي تو پيچ كوچه هم اثري از هيكل مردونه قشنگش نبود تو سياهي شب محو شده بود و منو

 سوال بي جواب تنها گذاشته بود .

 

حتي نسيم هم بوي اونو مي داد شب رنگ چشم هاي او بود و عشق تو قلب آسمون معلق مونده بود روي یكي از 

 ستاره ها نشسته بود ستاره دنباله دار قلب من . 

 

ته باشي و مدام تو افكار شب قبل غصه صبح جمعه زود از خواب بيدار شدن و فكر اینكه كاري براي انجام دادن نداش

خوردن چقدر عذاب آوره چقدر سخته كه تمام شبو با فكر اون بيدار و خواب باشي و صبح برعكس تموم صبح هاي 

 جمعه بدوني كه اونو نمي بيني .

 

ن سرم بيروبا این حال بر حسب یك عادت هميشگي زود از خواب بيدار شدم . دلم م یخواست بخوابم و فكر اونو از 

كنم ولي نتونستم . صداي تلفن منو مجبور كرد از رخت خواب بيرون بيام گوشي رو كه برداشتم زهرا بود صداي 

گرفته اش به زحمت شنيده مي شد از دیشب پرسيد فقط گفتم آرش اومد ولي حرف هامون گفتن نداشت زهرا گفت 

: 
 

 م بيامنصور غروب برميگرده آرش شاید بياد خونه ما تو ه -

 

 فقط گفتم :

 

 ميام دیدنت -

 

ولي نگفتم كي و خداحافظي كردیم نگرانش بودم باید مي دیدمش ولي نه زماني كه آرش هم باشه طبق عادت 

هميشگي رفتم كنار پنجره هواي بيرون اتاقم انگار آلوده تر از هميشه بود چقدر دلم براي هواي كوه تنگ شده بود 

نك بيرون پنجره مثل یك بغض گلوت رو ميگيره و فشار ميده و دوده تو ریه ها مي ماسه وقتي آرش نباشه هواي خ

 و آدمو به سرفه مي اندازه .

 

سرمو كمي بيرون آوردم و به كوچه نگاه كردم چشم هام از تعجب گرد شد وقتي كه درست پایين پنجره اتاقم 

مي كردم بياد ولي خودش بود تو آن لحظه هيچ ماشيني به ماشين آرشو دیدم . حتماً اشتباهي شده بود . اصالً فكر ن

اون قشنگي ندیده بودم تو بن بست خونه مون جلوي در خونه ما فقط یه ماشين مي تونست پارك شده باشه همزمان 

با شنيدن صداي زنگ در آرشو دیدم دستپاچه شدم نمي دونستم چي كار كنم پریدم عقب تا اون منو نبينه ولي لحظه 

نو دید درست وقتي كمي عقب تر اومد و به پنجره نگاه كرد با این حال وقتي حاضر شدم و كنار در ایستادم به آخر م

روي خودم نياوردم دیگه اثري از تعجب و بي قراري لحظات اوليه دیدنش تو چشم هام نبود خونسرد سالم كردم 

 پرسيد :
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 دیر كه نكردم ؟ -

 

 براي چي؟ -

 

 یيبراي كوه پيما -

 

 فكر كردم چقدر بيخيال و خونسرده انگار هيچ اتفاقي نيفتاده از لجم گفتم :

 

 براي تنهایي رفتن كمي دیر شده -

 

 لبخندش دیوونه ام كرد وقتي گفت :

 

 آره خدا رو شكر كه ما تنها نيستيم -

 

 گفتم :

 

 كدوم ما ؟ -

 

 ولي اون با سماجت گفت :

 

 آرش گل رو مي گم .شيدا خانوم و آقا  -

 

چقدر شاد و سرحال بود دلمو نمي اومد شادیشو ضایع كنم امان از این دل بي قرارم كه طاقت غصه اشو نداشت گفتم 

: 
 

 برعكس شيدا خانوم گل و آقا آرش بي ... -

 

 حرفم رو نيمه تموم گذاشتم نگاهي بهش كردم گفت :

 

 من درست نيستقبول دارم بي معرفتي رو ولي در مورد  -

 

 گفتم :

 

 بذار كيفمو بردارم -

 

و بي توجه به حرفش كوله ام رو برداشتم و روي پله اولي نشستم تا كتاني هام رو بپوشم در باز بود و موقع پوشيدن 

كفش مي دیدمش با اینكه جلوي در پشت به من ایستاده بود ولي لبخند روي لبشو با تمام وجود حس مي كردم 

 يروزي درحالي كه با حرص بند كفشمو مي بستم لبخندش تا بناگوشش ادامه پيدا كرد و گفت :لبخند پ
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 بند كفشتو اشتباه بستي -

 

نگاهي به پاهایم انداختم راست مي گفت هر دو بند رو به هم بسته بودم بدون حرف درستش كردم تو دلم مي 

 سوار ماشين بشم كه پرسيد :خندیدم جلوي در بي توجه از كنارش رد شدم مي خواستم 

 

 ناراحت شدي ؟ -

 

 براي چي؟ -

 

 هيچي نپرسم بهتره -

 

تو ماشين تمام مدت ساكت و بدون حرف فكر مي كردم من كه آرزوي چنين روزي رو داشتم حاال نقشه مي كشيدم 

نجيده بودم . انگار فهميد كه دلشو بشكنم و جواب حرف هاش رو بدم ولي او كه چيزي نگفته بود . نمي دونم چرا ر

 چون گفت :

 

 چقدر جاي منصور و زهرا خاليه -

 

 فكر كردم یعني اینقدر تنها همراه من بودن براش سخته ؟ گفتم :

 

 اگه اونا بودن بيشتر خوش مي گذشت -

 

 متوجه كنایه ام شد و گفت :

 

 بگذره ببخش كه مصاحب خوبي نيستم و نمي تونم كاري كنم كه بهت خوش -

 

 بي توجه گفتم :

 

مي دوني من هميشه فكر مي كنم دور و بر هر آدميرو یك هاله گرفته هاله اي كه مثل یك نور دور ادمو مي  -

پوشونه مال یكي روشن و نورانيه و مال دیگري سياه ميون اونایي كه هاله روشني و نور اطرافشونه بعضي ها شاد و 

اطرافيانشون منتقل ميكنن بعضي هم مثل من هاله غم و دلتنگي احاطه شون كرده  خوشحال هستن و این شادي رو به

 و دیگران و به خصوص كساني كه دور و برشان هستن مجبورن تحملشون كنن .

 

ولي این غم هم براي خودش حرف ها داره گاهي داشتنش لذت عجيبي رو به قلب آدم مياره بستگي داره چه نوع  -

 غمي باشه

 

 نگاهمو كه دید دوباره گفت :تعجب 
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 ولي من چي بگم كه هاله دل آزردگي و رنج اطرافمو گرفته و همه رو مي رنجونم -

 

 دیگه طاقتم طاق شد و گفتم :

 

 اگه منظورت از همه منم كه من از همه چي لذت مي برم حتي از رنج و عذابت -

 

ون نسبت داده بودم و لذت رو نه چون از اول هم منظورم او ناگهان ساكت شدم نمي دونم چرا رنج و عذاب رو به ا

 بود پاش رو گذاشت روي گاز گفتم :

 

 چقدر تند مي ري؟ -

 

 مي خوام هيجانم رو مخفي كنم -

 

 از سادگي حرفش خنده ام گرفت اونم مثل من خندید ميون خنده گفت :

 

نه هاله رنج یك هاله دیگه است نمي دونم اسمش چيه ولي هر هر دو اشتباه مي كنيم دور ما رو نه هاله غم گرفته  -

 چي هست قشنگ و هيجان انگيزه

 

فكر كردم من مي دونم این چه هاله ایه گاهي رنج و عذابه گاهي غم و ناراحتي گاهي شادي و سرور این فقط هاله 

مي شد شاید هم زیر پامون یهو عشقه به خودم گفتم یك عشق یك طرفه اگه هر دو طرف عاشق بودن دنيا زیر و رو 

 خالي ميشد یا تو آسمون روي كره ماه سر در مي آوردیم گفت :

 

 شاید یه روزي بفهمم اسمش چيه -

 

 تو دلم گفتم :

 

 شاید ولي نه آنقدر دیر كه پير شده باشم و نه انقدر دیر كه منو نشناسي و نه آنقدر دیر كه از ان من نباشه -

 

یم صبر كردم ماشينو پارك كرد و با هم باال رفتيم نمي دونم براي چي اینقدر ذوق زده شده بود به كوه كه رسيد

 همان حالي كه من هم داشتم ولي بروز نمي دادم گفت :

 

 حاضري بدون تله سواري تا ایستگاه پنج بریم و برگردیم ؟ -

 

 مي خواي قله رو فتح كني؟ حاضرم ولي قول نمي دم -

 

 فيههمين كا -
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در طول راه شعر هایي از طبيعت و كوه تو ذهنم مثل یك كرم شب تاب سبز و براق ورجه وورجه مي كرد دلم یم 

خواست یك جا مي ایستادم و و همه رو مي نوشتم ولي جرئت ابرازش رو نكردم تا اینكه به پاتوق هميشگي رسيدیم 

 گفت :

 

ون داشته باشيم باال بریم حاال من هيچي تو كه حتماً گرسنه اي ميونه بهرته اینجا اتراق كنيم صبحانه بخوریم تا ج -

 ات با نيمرو چطوره ؟

 

 روي صندلي هميشگي نشستم و گفتم :

 

 اشتها ندارم منصور و زهرا كه نيستن ... -

 

 مهلت نداد به حرفم ادامه بدم گفت :

 

 مي مونهاشتهات كور ميشه شاید هم منو كه مي بيني اشتها برات ن -

 

 از حرفش دلم گرفت و گفتم :

 

 شاید -

 

 بگو حتماً ! به نكته خوبي اشاره كردي -

 

 وقتي با دو ليوان چایي برگشت همانجا باالي سرم ایستاد و ليوانو روبروم گذاشت گفتم :

 

 پس چرا نمي شيني ؟ -

 

 بخوره مي ترسم اگه روبروت بشينم مجبور باشي منو ببيني و حالت بهم -

 

 دیگه تحملم تموم شد و گفتم :

 

 شاید هم مي ترسي همه چي رو لو بدي -

 

 با تعجب پرسيد :

 

 چي رو لو بدم ؟ -

 

 این كه خيلي برات مهم نيستم -

 

 روبروم نشست و محكم پاشو رو زمين كوبيد بعد گفت :
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 دروغگو -

 

 يدم روي ميز و گفتم :منم كيفم رو از روي شونه ام برداشتم محكم كوب

 

 دروغگو خودتي -

 

 آره من دروغگو هستم ولي تو دروغگو تري -

 

 تو دروغگو تري -

 

 درست مثل دو تا بچه با هم جر و بحث مي كردیم من گفتم و او گفت باالخره وقتي گفت :

 

 بي معرفت -

 

 از حالت جدي صورتش خنده ام گرفت لب هامو جمع كردم و گفتم :

 

 بي معرفت خودتي و بعد هر دو خندیدم آنقدر خندیدم كه اشك تو چشم هام جمع شد ميون خنده گفتم : -

 

 به یاد بچگي هامون افتادم -

 

 درست مثل موقعي كه پا مي كوبيدي و گریه ميكردي -

 

 تو از كجا دیدي؟ -

 

 من همه جا بودم و تو رو زیر نظر داشتم -

 

 كسي كه تو مي دیدي من نبودم زهرا بوداشتباه مي كني  -

 

 تو رو هم دیدم -

 

 ولي من هيچ وقت پا روي زمين نمي كوبيدم یعني اگه هم مي كوبيدم فرقي نمي كرد -

 

 چرا ؟ -

 

 چون كسي نبود صداي پام رو بشنوه -

 

 ولي من شنيدم باور كن شنيدم -

 

 كي ؟ كجا ؟ چطوري ؟ -
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اشه جواب مي دم یك بار تو خواب یك بار هم همين االن اینجا روي بلنداي كوه در حال لجبازي با بيست سواليه ؟ ب -

 من بدبخت

 

 خندیدم و گفتم :

 

 جریان تو خواب چي بود ؟ -

 

 هيچي بگذر مهم اینه كه شنيدم -

 

 چه فایده خودت كه بدتري -

 

 سي مي شونيدر برابر تو بایدم بدتر بود وگرنه حرفت رو به كر -

 

 یعني ميگي تو دروغگو نيستي و من هستم ؟ -

 

 در دروغگو بودن تو كه شكي نيست -

 

 با لحني جدي پرسيدم :

 

 آخه چرا ؟ -

 

 وقتي گفتي تو شعرهات رنگ عشق نيست -

 

 من كي گفتم؟ اگه رنگ عشق تو شعرم نباشه كه شعر نيست -

 

 وبي نداريدیشب گفتي با ... باهاش ميونه خ -

 

 با كي؟ -

 

 عجب ! خوب وارد كوچه علي چپ مي شي راهشو به منم یاد بده -

 

 خنده ام گرفت و گفتم :

 

 باور كن با همه ميونه خوبي دارم نه از كسي متنفرم نه از كسي بدم مياد من همه رو دوست دارم -

 

 ر باشه همه رو دوست داري ؟ یعني همه همه رو ؟این شد دوتا نمي دونم كدومو بپرسم ولي شاید اینطوري بهت -

 

 همه همه همه رو -
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 حتي م.... -

 

 حرفشو تموم نكرده بود ولي كلمه منو شنيدم در جوابش فوري گفتم :

 

 حتي تو . -

 

 لبخندش اینقدر حقيقي و از اعماق دلش جوشيد كه قلبم براش لرزید براي راست و ریس كردن حرفم گرفتم :

 

 مگه من و تو با هم دوست نيستيم ؟ مثل زهرا مثل منصور مثل خيلي هاي دیگه -

 

 نه مثل خيلي هاي دیگه -

 

 اشتباه نكن هميشه از این كه حرفم باعث سوئ تفاهم بشه مي ترسيدم -

 

 یعني این حرفت راجع به من صدق نمي كنه ؟ -

 

 چرا . تو چي؟ -

 

 حرفو عوض نكن -

 

 دوست خوب مني و هميشه هم خواهي بود مثل زهرا صميمي و خالص مثل منصور واقعي و ناب باشه تو -

 

 نااميد سرشو انداخت پایين با این حال دوباره گفت :

 

 باز جاي شكرش باقيه كه ازم متنفر نيستي -

 

حرف هاي سرد اصالً  اصالً چقدر راجع به خودمون حرف مي زنيم چایي سرد شد و چایي سرد هم تو كوه سرد با -

 نمي چسبه

 

 بلند شد ليوانو از دستم گرفت و گفت :

 

 كنار تو همه چي مي چسبه -

 

به گوشم حركت كردم ولي حركت لبش واقعيت داشت وقتي با دو ليوان چایي داغ برگشت صورتم هنوز سرخ بود 

 متوجه شد و گفت :

 

 دیدي گفتم خالي بندي؟ -

 

 چرا ؟ -
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الً نه سردته نه چایي سرد بود نه كوه سرده نه حرف هاي من فقط من متوجه موضوع نشدم و رفتم دنبال تو اص -

 نخود سياه

 

 از كجا فهميدي؟ -

 

 از سرخي صورتت -

 

 نخود سياهو مي گم -

 

 و خندیدم اخم كرد و گفت :

 

 باشه تالفيش رو سرت در ميارم -

 

م این كلمه و كلمات مشابهش رو تكرار مي كني ؟ چطور باید بهت ثابت كنم كه هيچ تو رو خدا بگو چي شده كه مدا -

 كدوم از این وصله ها خالي بند ، دروغگو به من نمي چسبه

 

 با ایكه مي دونم خوب ميدوني ولي باز بهت مي گم كاغذي رو از جيبش بيرون آورد و جلوم گذاشت و گفت : -

 

 این ... -

 

 ؟ این دیگه چيه -
 

 دست خط خودم بود گفتم :

 

 یكي از شعرهاي منه خوب كه چي؟ -

 

 اوالً شعر نيست و حرف هاي صادقانه دله -

 

 اصالً دست تو چيكار مي كنه ؟ -

 

 خندید و گفت :

 

 دزدیدمش ولي خودمونيم هيچ دزدي تا به حال از دزدیدن چيزي اینقدر خوشحال نشده بود كه من شدم -

 

 :گفتم 
 

 آخه این چيه ؟ براي چي دزدیدي؟ كي؟ -
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بزرگترین گنج زندگيم دزدیدمش چون بهش احتياج داشتم چون جواب تمام سوال هام توش بود زیاد هم دزدي  -

دزدي نبود دیروز روي صندلي خاليت تو سالن شب شعر جاش گذاشتي من دیدمش كشفش كردم برش داشتم 

 ودم باشه چون از كارت سر در بيارم و سر در آوردم .چون مي خواستم بخونمش چون مال خ

 

 مگه این چيه ؟ یك شعر یك ورق كاغذ اینقدر بهت كمك كرد ؟ -

 

 بله بيشتر از كمك حرف هاي دلت توشه گفتم كه گنج پيدا كردم . -

 

بود ؟ مي خواستم قلبم یكهو ریخت از چه چيزي حرف مي زد ؟! نكنه لو رفته بودم ولي امكان نداشت چي خونده 

 كاغذ رو بگيرم كه فوراً از زیر دستم بيرونش كشيد و گفت :

 

 نه نمي توني بگيریش تازه چه فایده همه رو خوندم -

 

 تو كه منو نصف عمر كردي آرش -

 

 پس خودت هم شك داري ؟ -

 

 دیگه داشتم عصباني مي شدم گفتم :

 

 بلوف خوبي نبود از چي حرف مي زني ؟ -

 

 حاال مي خونمش تا بفهمي . -

 

وقتي شروع به خوندن كرد تمام بدنم داغ شد صداي قشنگش قلبمو لرزوند و وحشت به دلم انداخت آنقدر زیبا مي 

 خوند كه باورم نمي شد نوشته هاي خودم باشه . 

 

 م مي كوبيد جز چند صدفسال ها قبل كه حاال به نظرم به دوري دریا مي مونه موج شعر كه به صخره خزه بسته قلب

شكسته چيزي به جاي نمي گذاشت امروز امواج آروم شعر رو ساحا دلم جلو مياد و شن هاي نرم قلبمو نوازش مي 

كنه و دوباره به عقب برمي گرده كف مي كنه و لبخند مي زنه و قلبمو خنك مي كنه از این همه عشق تو قلبم به جاي 

باقي مي مونه كه در ان مروارید عشق خوابيده و منتظره یك نفر بياد و  رد پایش روي ساحل دلم یك صدف درشت

 درشو باز كنه و اونو بهش هدیه بده .

 

مدتي كه مي گذره اینقدر از این مروارید ها تو قلبم جمع مي شه تا باالخره ازش یك گردنبند بلند مي سازم و به 

 اه مي رسه و روي ساحل دلم قدم مي گذاره مي اندازم .گردن مسافرم كه با قایق سفيد آبي رنگين كمونيش از ر
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نگاهش كه از روي نوشته هام به صورت خط خطي ام افتاد لبخند اميدو كه ته چشم هاش خوابيده بود دیدم ولي انقدر 

عصباني بودم كه مي خواستم پتك بشم و محكم بكوبم رو اميد قلبش حتي فكر نكردم چرا اميدواره ؟چرا لبخند مي 

 زنه ؟ از غرور شكسته ام در برابرش رنجيدم منتظر یك كلمه حرف بودم تا در برابرش منفجر بشم گفت :

 

 چقدر رنگت پریده شيدا ! ناراحت شدي ؟ -

 

 داد زدم :

 

 نه اصالً ! -

 

م یزش كردو كاغذ رو از كشيدم و از دستش درآوردم و پاره كردم حتي نتونست از دستم درش بياره كاغذ رو ریز ر

همه نگاهمون مي كردن هر كسي تو چایخونه باالي كوه چایي مي خورد منو غرور شكسته امو قلب مجروحمو و به 

 تمسخر گرفتن احساسمو دید . از همين بيشتر عصباني شدم بدون حرف بلند شدم و از چایخونه بيرون اومدم .

 

ي اثري از آرش نبود فكر كردم اصالً براش مهم نبوده فقط با سرعت از كوه پایين مي اومدم چند دقيقه طول كشيد ول

مي خواست منو مسخره كنه هنوز فكر هاي جور واجور سراغم نيومده بود كه پيداش شد دنبالم مي دوید و به نفس 

؟  هنفس افتاده بود من بي توجه به اون به راهم ادامه مي دادم وقتي بهم رسيد فكر كردم چرا اینقدر دیر دنبالم اومد

 تو چایخونه چي كار مي كرد ؟ حتماً بهم مي خندید .مي گفت :

 

 صبر كن باهات كار دارم . صبر كن . -

 

 و من همينطور بي توجه به او و حرف هاش به راهم ادامه مي دادم

 

 باشه برو دروغگو ترسو از ترس پاره اش كردي آره؟ مي ترسي ترسو . -

 

 نبود .حرفي نزدم ولي او دست بردار 

 

از احساس خودت هم فرار كن از همه چي فرار كن از عشق عشق كه گناه نيست یك ثواب ابدیه بزرگترین ثوابه  -

 چرا فرار مي كني دیوونه ؟

 

سكوت كردم تو سكوت دندون هام رو محكم به هم فشار مي دادم تا مبادا حرفي بزنم عصبانيتو از پشت سر با 

 كرد و گفت :شنيدن صداي دندون هام حس 

 

دروغگوي ترسو از تو بعيده فكر نميكردم اینقدر ضعيف باشي مي دونم كه شاعرا ادماي لطيف و حساسيند ولي  -

 ضعيف نيستن ولي تو برعكس اونایي .

 

 باز بي توجه به حرفاش مي رفتم و مي رفتم تا باالخره فریاد زد :
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 شيدا -

 

ون بر بود كه من انتخاب كرده بودم ميون بر دلم . هيچ كس حرف ها و فریاد خوشبختانه كسي اون طرفا نبود یه مي

 هاش رو نمي شنيد ایستادم وقتي برگشتم درست روبروم ایستاده بود . گفتم :

 

چيه ؟ چته ؟ بس نيست غرورمو جلوي اون همه ادم زیر پات له كردي ؟ احساساتمو مسخره كردي ؟ وجودمو  -

 رو به مسخره گرفتي ؟ تحقير كردي ؟ سادگي ام

 

خب بگو باز هم بگو هر چقدر مي خواي فریاد بزن و تحقيرم كن آره گناه كردم من گناه كارم چون مي خواستم  -

 حقيقتو بدونم كه آن نوشته مال تو بود یا نه ؟

 

 به جز حرف اولش بقيه رو نشنيده گرفتم و گفتم :

 

 من تو رو تحقير كردم یا تو منو ؟ -

 

 ریاد زد :ف

 

 تو تو حاال هم فقط بهم بگو -

 

 چي رو ؟ -

 

 حقيقتو نوشته هات حقيقت داره یا نه ؟ -

 

 آره حقيقت داره و من دروغ نگفتم -

 

 پس تو هم مثل من حسش كردي ؟ -

 

 آره -

 

 یكدفعه فریاد زد :

 

 چقدر خوشحالم خدایا! -

 

 با تمسخر نگاهش كردم و گفتم :

 

 مي دونستم یك نفر از پيدا شدن احساس تو قلبم این همه ذوق مي كنهن -

 

 لبخند رو لبش محو شد به راهم ادامه دادم دنبالم اومد و گفت :
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 شعر زیبایي بود خيلي زیبا -

 

 جداً! -

 

 مسخره ام مي كني ؟ -

 

 نه خودمو شعرمو احساسمو مسخره مي كنم -

 

 م وبي اجازه خوندمش ناراحتي ؟به خاطر اینكه برش داشت -

 

 جواب ندادم دوباره گفت :

 

 منو ببخش باور كن دست خودم نبود خيلي وقته یم خوام بدونم -

 

 چي رو بدوني ؟ اینكه غرور تو وجودم هست یا نه و بعد از اینكه فهميدي هست بشكني اش ؟ -

 

 نه اینكه چه احساسي داري ؟ حرف دلتو بفهمم -

 

 ؟ كه بعد خردش كني ؟ چرا -

 

 ایستاد و گفت :

 

 به خاطر خدا بس كن مدام تكرار مي كني اگه من غرورتو شكستم معذرت مي خوام . -

 

 همين همين ؟ حاال بگو چي ميخواي؟ -

 

 فقط بگو گردنبند مروارید دلتو گردن كي انداختي ؟ اسم مسافرتو بگو ؟ -

 

 گفتم :

 

 ني ؟خيلي دوست داري بدو -

 

 مظلومانه سرشو پایين انداخت و گفت :

 

 خيلي -

 

نمي دونم چرا دیوونه شده بودم بترین شرایط براي ابراز احساسات بود هيچ دلم نيم خواست آن طوري احساسات 

واقعي ام رو بهش نشون بدم تو ذهن و خيالم تصورات دیگه اي داشتم آن قدر عصباني بودم كه فقط دلم مي خواست 

ورشو بشكنم و تالفي كنم چقدر احمقانه بود منتظر بودم این حرف ها رو بشنوم راز دلشو بفهمم حرف دلمو بگم غر
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از نگاهم بفهمه از از چشم هام بخونه از شعر هام درك كنه حاال اون همه چيز رو مي دونست و من دلم نمي خواست 

ميد .لي دیگه دیر بود خيلي دیر بدون اراده فریاد بدونه نه این طوري در این شرایط اي كاش جور دیگه اي مي فه

 زدم :

 

 باشه بهت مي گم -

 

 ميگي ؟ ميگي ؟ -

 

آره مي دونم كه برات اهميت زیادي نداره فقط دوست داري كنجكاویت ارضا بشه منم دوست ندارم كنجكاوي  -

 كسي بي نتيجه بمونه دوست داري بدوني .

 

 جلوتر اومد و گفت : از طرز حرف زدنم خوشش نيومد

 

 اگه دوست داري نگو اگه ناراحتت مي كنه اگه مي خواي ازش فرار كني نگو اگه فكر مي كني گناهه نگو -

 

 هيچ كدوم از اینا گناه نيست فقط اگه دزدكي ازش سر دربياري و بخواي خرابش كني اگه احساس كسي رو ... -

 

 با تعجب پرسيد :

 

 خراب كنم ؟ چيزي كه مال خودمه رو بدزدم ؟ این حقم نيست ؟ من احساستو دزدكي -

 

 فریاد زدم :

 

 چي؟ -

 

چرا همه چي اینطور بهم مي ریخت این یك اعتراف بود یا یك اعتراف گيري هرچي بود طوري نبود كه انتظارشو 

 داشتم چقدر به خودش مطمئن بود و این بيشتر عصبي ام مي كرد . با خونسردي گفت :

 

 اگه احساسي كه مال منه رو بفهمم اسمش دزدي نيست خانم خانما این عش... -

 

 نگذاشتم حرفش رو تموم كنه خوش حاليش نيمه تموم موند وقتي گفتم :

 

 كي گفته احساس من مال توئه ؟ پيش پيش خودتو صاحب و مالك احساس و قلب دیگران مي دوني ؟ -

 

كه صاحب و مالك ثروت زیادي بود خودشو صاحب و مالك دل منم مي دونست  چقدر دیر شناخته بودمش همانطور

 دروغ نبود حق داشت ولي نه آنطوري .

 

 لبخند روي لبش رنگ باخت درست مثل صورتش روبرویم ایستاد و خيلي جدي پرسيد :
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 اگه مال من نيست پس مال كيه ؟ -

 

 پيش خودم فكر كردم :

 

ك قصر بزرگي هستي فكر كردي مي توني صاحب و مالك قلب منم باشي ؟ به خودت اینقدر حاال كه صاحب و و مال -

مطمئني ؟ تو حتي چيزي از احساست بهم نگفتي فقط مي خواي احساس منو بدزدي؟ اگه تو همون كوچه قدیمي تو 

 كوچه باریك سرمستي خونه داشتي باز هم با همين اطمينان از احساسم مي پرسيدي؟

 

ره به مغزم هجوم آورد یك فكر آني براي شكستن غرورش كه غرورمو لگد مال كرده بود از این همه فكري مسخ

اطمينان و اعتماد به نفسش كه در برابرش كم مي آوردم لجم مي گرفت احساسمو از ان خودش مي دونست 

دونم . دیر مطمئن شدن احساسي كه من حتي اطمينان متقابل بهش نداشتم این خاصيت من بود یا همه زن ها ؟ نمي 

 ولي بعد اطمينان محكم ایستادن و تا آخر بهش مطمئن بودن هر چه بود قلك اعتمادم هنوز پر نشده بود .

 

 بدون اینكه به صورتش نگاه كنم ميخواستم بگم :

 

 درست مثل تو كه دروغ مي گي منم دروغ مي گم -

 

ن اگه اونا بودن هيچ وقت این اتفاقات نمي افتاد بر اثر این جر و ولي نگفتم فكر كردم اي كاش زهرا و منصور هم بود

 بحث مسخره همه چي تو مغزم قاطي شد با اصرار مي پرسيد :

 

 اسم مسافرت چيه ؟ بگو بگو . -

 

چه عجله اي داشت كه بدونه ! براي لحظاتي احساس بي كسي كردم یك حس تنهایي و غربت فكر كردم اگه منصور 

 اشت این حرف ها رو بهم بگه بدون فكر در جواب سوالش گفتم :بود نمي گذ

 

 منصور ... -

 

نگذاشت ادامه بدم صداش تو گوشم پيچيد كه آه كشيد یك آه عجيب و غریب و طوالني آهي كه از اعماق قلبش 

آه  نگار ته دلشبيرون اومد فكر كنم تا اون زمان عميق ترین و تلخ ترین آهي بود كه از زبون كسي شنيده بودم ا

كشيد صورتش مثل یك سنگ مر مر سفيد و سرد شده بود . حتي نگاهم نكرد فقط من خيره بهش گيج و منگ 

 ایستاده بودم مي خواستم بگم :

 

 نه اشتباه متوجه شدي بذار حرفمو تموم كنم منظورم این نبود -

 

 ولي الل شدم وقتي گفت :

 

 بدجور قلبمو شكستي شيدا -
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 استم فریاد بزنم ولي بهم مهلت نداد چنان غيب شد و رفت كه من به گرد پایش هم نرسيدم .ميخو

 

 ادامه دارد ...

 

 

 

 

 

 شب تا صبح قلبم تكرار مي كرد : باور نكن باور نكن

 

ميدم تو خيالم با آرش حرف مي زدم ازش خواهش مي كردم التماس مي كردم ولي اون باور كرده بود اینو وقتي فه

كه غروب طبق قرارمون عيادت زهرا نيومد مي دونستم چرا نمي خواد منو ببينه وقتي مطمئن شدم كه سه روز ازش 

خبري نشد و من رفتم سر كالس درس دادم شعر خوندم حرف زدم با اجبار لبخند زدم و برگشتم تو اتاقم و غصه 

 خوردم و هيچ كس نفهميد.

 

چهارم تو دانشگاه زهار بهم گفت كه جمعه شب آرش به عيادتش رفته و بعد دیگه  دوشنبه شد و نيومد باالخره روز

خبري ازش نشده با منصور هم تماس نگرفته بود نمي دونم چرا زهرا هم ازم دور مي شد دوستي مون كم رنگ شده 

ار مو . به نازكي یك تبود آرش سيم اتصال ما چهار نفر به هم بود وقتي او نبود این اتصال قطع مي شد . نازك مي شد 

و من نگران اینكه منصور چيزي بفهمه و موضوع رو باور كنه و همه چي خراب شه . منصور فقط یك دوست بود نه 

 بيشتر نه كمتر . ولي آرش ... آرش آره آرش ...

 

يجه اشتباه باهمو نتآنقدر با خودم و افكارم كلنجار رفتم كه دیگه خسته شدم . باالخره وقتي هيچ راهي پيدا نكردم اشت

او تلقي كردم و كمي سبك شدم و اال دیوونه مي شدم فقط رنجشو او بود كه آرامشو ازم مي گرفتصداي آهش پرده 

گوش دلمو لرزوند و گوشه قلبمو سوزونده بود همه چي برعكس شده بود نه تنها از حرف هاش ناراحت نبودم بلكه 

متنفر بشم از شعر هام از حرف هام از همه چي حتي از نگاه كردن به خودمو مقصر مي دونستم نزدیك بود از خودم 

 خودم تو آینه هم فرار مي كردم كامالً ژوليده حال و عصبي بودم .

 

باالخره بعد از یك هفته وقتي تو شب شعر خبري ازش نشد دیگه نتونستم خودمو كنترل كنم بغضم تركيد و جلوي 

 نفهميد موضوع چيه .زهرا زار زار گریه كردم ولي اونم 

 

شب زهرا همراهم اومد منصور مثل گذشته )وقتي آرش نبود ( ما رو تا دم در رسوند و خودش برگشت به زحمت 

تونسته بودم جلوي خودم رو بگيرم و چيزي به زهرا نگم ولي او یك چيزایي فهميده بود . مدام مي پرسيد از آرش 

 ن و آرش جمعه همراه هم كوه رفتيم .خبر داري یا نه ؟ هيچ كدوم نيم دونستن م

 

 وقتي زهرا زیبا تر از هميشه با موهاي بلوند و چشم هاي دریایي اش روبرویم تو اتاقم ایستاد و پرسيد :

 

 چت شده شيدا چقدر بهم ریختي؟ -
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ل بود . مامان همه چي رو گردن بيماري مامان انداختم و گریه كردم . موضوعي كه نيمي واقعيت و نيمي دیگر خيا

حالش خوب نبود و من هم به خاطر او گریه مي كردم . نگراني او نگراني آرش نگراني از سو تفاهمات بينمون همه و 

همه روي هم تلنبار شد و به چشم هام فشار آورد و گریه كردم تمام مدت مي خواستم احساس قلبي اش رو بدونم 

نه ولي حاال كه همه رو شنيده بودم باور نمي كردم . اشتباهي شده بود ناباورانه از زبانش بشنوم كه عالقه اش به م

 اشتباهي بزرگ .

 

زهرا نگران در آغوشم گرفت دلداریم داد و مثل فرشته اي زیبا كنارم نشست و حرف زد . آنقدر گفت تا آروم شدم 

و در عي حال پر مهر و محبت بود مگه یم شد فرشته اي زیبا مثل او كنارت باشه و تو غصه بخوري . شاد و سرزنده 

 قانع شدم و هيچ كس چيزي نفهميد .

 

وقتي آرش بعد از دو هفته پيدایش شد آنقدر شاد و بيخيال بود كه فكر كردم همه چي رو خواب دیدم یك كابوس 

د شده رتلخ و زودگذر وقتي لبخند به لب تو سالن شب شعر سالم كرد هيچ اثري از آه تلخ و قلب شكسته و غرور خ

درش نبود و این چيزي بدتر بود . ظاهراً آرام شدم و براي شعر خوندن قدرت پيدا كردم شعري كه ناچار به 

خوندنش بودم هفته قبل چيزي براي خوندن نداشتم و استاد ازم خواسته بود حتماً این هفته شعري بخونم دوست 

 نداشت یكي از اعضاي فعال و ثابت شب شعر جا خالي كنه .

 

آرش كنار زهرا و منصور نشسته بود و بدون اینكه نگاهم كنه لبخند مي زد . روي سن از آن فاصله درست روبرویم 

قرار داشت لحظه اي چشمم تار شد به زهرا چيزي گفت و زهرا لبخند زد خودش هم خندید بي توجه به من نشسته 

ممكنه رو شيب گونه ام آبشار اشك سرازیر  بود كنار زهرا و مي خندید حس كردم چشمه اشكم مي جوشه و هر آن

 بشه چشم هام رو باز كردم و بستم دوباره باز كردم و دریچه اشكو بستم .

 

مي خواستم شعر دیگه اي از حفظ بخونم ولي ذهنم خالي خالي بود سكوت طوالني شده بود و همه منتظر با پافشاري 

زهرا گرفت و به من چشم دوخت دلم مي خواست حاال كه نگاهم بهش خيره شدم آنقدر خيره كه نگاهشو از از 

حضورش قلبمو مي لرزوند ، صدامو مي شنيد. حتي اگه بهم مي خندید .وقتي سكوت كرد سرمو پایين آوردم و یك 

نور یك حرف یك جمله رو تو ذهنم روشن كرد تبدیل به كلمه شد و كلمه هاي دیگه پشت سر هم اومدن و من 

 و كه نه شعر بودن نه نثر بلكه حرف هاي ساده دلم بودن رو خوندم:خيره به او جمالت ر

 

 سرو ماه

 

 امروز به تو مي گویم

 

 فقط به تو

 

 از تو دورم

 

 دور
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 و نزدیك تر از انعكاس آینه

 

 به دیوار سياه بي سایه

 

 مثل خودم به خودم

 

 مثل شيدا به شيدایي

 

 بهتر بود دور بود

 

 یداز دور د

 

 جاودانگي وجودت را حس كرد

 

 حس عجيب ابدیت صدایت را

 

 در گوش پنهان كرد

 

 دیگر چه فرقي مي كند

 

 تو هستي

 

 تا ابدیت

 

 اگر رفتي و رفتم

 

 مي رویم تا آغاز

 

 اگر ندیدي و ندیدم

 

 چشم هایمان باز است

 

 و من ابدیت نگاهت را

 

 در نگاهم خواهم برد

 

 م هایم راو قد

 

 با قدم هاي سریع رفتنت تا همه جا
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 هماهنگ مي سازم

 

 سایه هامان جداست

 

 راهمان یكي نيست

 

 هماهنگي عشق

 

 در قدم هامان نهفته است

 

 و من بيابان را

 

 پشت سر گذاشتم

 

 دریا را از دور دیدم

 

 به انتهاي خوشبختي رسيدم

 

 كودكي را دور انداختم

 

 واني را شناختمج

 

 عشق را در خود عشق دیدم

 

 و آنگاه به خوابي دیگر خزیدم .

 

 وقتي دوباره كنار زهرا و منصور نشستم زهرا با تعجب پرسيد :

 

 این چي بود خوندي؟ -

 

 مي دونم خيلي بد بود كاغذهامو فراموش كرده بودم بيارم ناچار شدم از خودم چيزي بگم -

 

 منصور گفت :

 

 از خودت في البداهه خوندي كه اینقدر عالي بود ؟ -

 

 زهرا با سماجت گفت :

 

 ولي من خودم دیدیم كه كاغذ ها همرات بود -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – قلب تو می تپمبا 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 3 1  

 

 

 فكر كنم تو اتاقم رو ميز جا گذاشتم -

 

 با اصرار كالسور را از دستم گرفت و همه رو گشت گفت :

 

 پيداش كردم اینجاست شعر جدیدت -

 

 ندي زد و گفت :آرش نيشخ

 

 عجب دروغ با مزه اي -

 

 منصور گفت :

 

 شيدا دروغ نمي گه حتماً پيداش نكرده مگه نه ؟ -

 

 حس كردم آرش از این طرفداري بيشتر رنجيد چون گفت :

 

 اگه منم طرفداري مثل تو داشتم دروغ هایي از این بهت هم یم گفتم -

 

 منصور زیر لب به آرش گفت :

 

 ت شده آرش ؟چ -

 

آرش فقط شونه هاشو باال انداخت شب شعر كه تموم شد گيج و سردرگم همراه اونا راه افتادم هنوز فكرم ره حرف 

هاي آرش و حالت تمسخر آميز صورتش بود حتي نمي خواستم منصور ازم طرفداري كنه كنار ماشين ترسيدم بگم 

چيزي مي فهميدن و دوستي مون خراب مي شد حاضر بودم  خودم ميرم و همه چي خراب بشه منصور و زهرا نباید

 قلبم بشكنه روحم خرد بشه و بميره ولي دوستي مون پایدار بمونه 

 

منتظر هر عكس العملي از طرف آرش بودم غير از این كاري كه ميكرد. توجهش به زهرا چند برابر شده بود. شاید 

منو رنج ميداد و شك و تردید به جونم مي انداخت. انگار هم روح حساس من این طور احساس ميكرد.هرچي بود 

اتفاقات تو كوه خواب بوده یا اگر واقعيت داشت مسخره ام ميكرد. وقتي به زهرا و منصور گفت: فردا شب شام 

 مهمون من تو یك رستوران شيك و دنج.حس كردم یك موجود اضافيم.

 

 چي كار كنيم؟ آبروریزیه. زهرا گفت: مخصوص پولدارها! فقط با این بنز تپلت

 

 اتفاقا آخر كالسه.-

 

 و هر سه خندیدند.
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 منصور گفت: ولي من نميتونم بيام.

 

 زهرا پرسي: چرا؟آرش گفت: افتخار نميدي؟

 

 نه این حرفا چيه باید برم كرج به آقاجون كمك كنم.-

 

 زهرا گفت: پس یك شب دیگه ميریم.

 

 ردم.آرش گفت:نميشه ميز رزرو ك

 

 منصور گفت: چه مطمئن شما برین و جاي منو خالي كنين.

 

فهميدم كه از من دعوت نشده. غرورم اجازه نداد صبر كنم تا همه موضوع را بفهمن. گفتم:من هم نميتونم بيام. فردا 

 شب محبوبه خوابگاه ميمونه و مامان تنهاست.

 

 ولي نميدونم چرا اخم هاش تو هم بود. انگار آرش تو دلش ميگفت:كي از تو دعوت كرده بود.

 

 زهرا گفت: پس قرار به هم مي خوره.

 

 آرش گفت:امكان نداره من برنامه ریزي كردم. هر كي دوست داره جا بزنه ولي من تا آخرش هستم.

 

 گفتم: خب شما برین.

 

 منصور گفت: جاي من و شيدا رو خالي كنين.

 

 ي باشه.آرش گفت: البته اگه جاتون خال

 

 زهرا خندید و گفت: جاي شيدا كه همه جا خاليه وي در مورد منصور شك دارم.

 

 منصور گفت:دستت درد نكنه طرفداري مثل تو داشته باشم دیگه غم ندارم یك روزه همه دوست هامو از دست ميدم.

 

شو ببينه.نفهميدم چه طور شد كه یك لحظه نگاه آرشو از تو آیينه دیدم كه به زهرا دوخته شده بود تا عكس العم

 گفتم:اتفاقا جات خالي خواهد بود منصور.

 

نميدونم چرا ولي وقتي نگاه خشمگين آرشو از تو آیينه دیدم پشيمون شدم. غرق افكار خودم بودم كه صداي زهرا 

به  ر یكدفعهكه شعرمو ميخوند تو گوشم زنگ زد. نفهميدم كاغذ شعرو كي از داخل كالسورم بيرون كشيد و چطو

فكرش رسيد كه بخوندش. نگاهم كه از شيشه به بيرون بود برگشت و خيره به دست هاي زهرا دوخته شد. دیگه راه 

 برگشتي نبود. نصف شعرو خونده بود:

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – قلب تو می تپمبا 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 3 3  

 

 

 

 خرده هاي شكسته قلبت را كوك خواهم زد

 

 

 

 ميان قلبت خالي ست؟؟؟

 

 

 

 خرده هاي شكسته قلبم را

 

 

 

 الي قلبتدر خ

 

 

 

 بارها و بارها خواهم دوخت

 

 

 

 قلبت با وصله هایي از تكه ي قلبم

 

 

 

 براي مهرورزي

 

 

 

 در سينه ات خواهد تپيد

 

 

 

 تو كينه را كنار خواهي نهاد

 

 

 

 و من

 

 

 

 با آسودگي
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 چشمانم را براي هميشه خواهم بست.

 

 

 

مي دیدم كه كه با تعجب تو آینه بهم دوخته شده بود . سرمو پایين انداختم تا بغضمو نبينه من فقط چشماي آرشو 

نباید خودمو مي باختم . وقتي سرمو بلند كردم فهميدم كه چقدر اشتباه مي كردم نگاه آرش به زهرا كه شعرمو مي 

شو بلند كرد آرش براي یك لحظه خوند دوخته شده بود منصور كامالً برگشته بود و به من نگاه مي كرد زهرا سر

كوتاه نگاهم كرد خيره و مهربون ولي فقط یك آن بود . زود برگشت و به منصور نگاه كرد كه دقيق به من و زهرا 

 چشم دوخته بود آرش تا موقع رسيدن به خونه حتي یك لحظه هم به عقب نگاه نكرد .

 

 زهرا گفت :

 

! واقعاً شعر خودته ؟ اگه خط تو نبود باورم نمي شد . حاال چرا نمي خواستي عجب شعر پر سوز و گداز عاشقانه اي  -

 بخونيش؟

 

 منصور گفت :

 

 بهتر كه نخوندیش همه كه نباید این شعرو بشنون -

 

 زهرا خندید و گفت :

 

 آخر غيرت شعر به این قشنگي رو همه باید بشنون نظر تو چيه آرش ؟ -

 

 رو رفته بود گفت :آرش كه ساكت و به فكر ف

 

 نظر من ؟ هيچي . -

 

 زهرا گفت :

 

 پس یعني شيدا باید شعرشو مي خوند -

 

 نمي دونم این دیگه به خودش مربوطه شاید براي شخص خاصي تو جمع گفته بود و دوست نداشت همه بشنون -

 

 زهرا پرسيد :

 

 آره شيدا ؟ -

 

 ورش به منصوره چطور نفهميده بود ؟ با خونسردي ظاهري گفتم :از حرف آرش عصباني شدم مي دونستم منظ
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 البته كه براي شخص خاصي گفتم -

 

 آرش گفت :

 

 پس ما نباید اونو مي شنيدیم باید فقط براي همون شخص خاص مي خوندي -

 

 اتفاقاً این تصميمو داشتم -

 

 ه رو به آرش گفت :آرش رنگش پریده بود زهرا كه دید كار داره به بحث مي كش

 

 حاال به نظرت كجاي شعر قشنگ تر بود ؟ -

 

 آرش خيلي ساده گفت :

 

 تو كينه را كنار خواهي نهاد و من با آسودگي چشمانم را براي هميشه خواهم بست . -

 

 استموقتي كه جمله آخرو مي خوند از اینكه به این زودي شعرمو حفظ شده بود متعجب سرمو بلند كردم مي خو

یواشكي نگاهي تو آینه بهش بيندازم كه نگاهش تو آینه تو نگاهم حل شد شنا كردن تو نگاه مهربونش چه لذتي 

 داشت ولي همه چيز متوقف شد و ارتباط چشمامون قطع شد .

 

 منصور پرسيد :

 

 تعجب مي كنم یه قلب چطوري مي تونه كوك بخوره ؟ -

 

 زهرا گفت :

 

 كه نمي شي هيچي شعرا باید از دستت تو صد تا سوراخ قایم بشن تو هيچ وقت شاعر -

 

 آخه چرا ؟ -

 

شنيده بودم دنبال یكي م یگردن و براي سرش جایزه تعيين كردن نمي دونستم اون تویي حاال فهميدم كه خود  -

 خودتي منصور

 

 منصور گيج پرسيد :

 

 چرا ؟ -

 

 ون كه ذوق شعرو خفه كرده .بابا تو همون كشنده احساسي دیگه هم -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – قلب تو می تپمبا 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 3 6  

 

 

 همه خندیدیم آرش گفت :

 

 ولي منصور حق داره شعرش یه ایرادي داشت . -

 

 زهرا پرسيد :

 

 چه ایرادي ؟ بگو شيدا از انتقاد خوشش مياد -

 

 جداً؟ پس باید بگم ایرادش این بود كه واقعيت نداشت همه اش دروغ بود . -

 

 و قفسه سينه ام تير كشيد منصور گفت : قلبم از این حرفش جمع شد

 

 هر ایرادي رو قبول دارم جز این . -

 

 زهرا گفت :

 

 نظرت چيه شيدا ؟ -

 

صبرم تموم شده بود هر كسي نظري مي داد احساس واقعي من چه اهميتي داشت ؟ شعر پر احساسم به نظرم 

 مسخره و مسخره تر مي اومد . با خشم گفتم :

 

ي دروغ و پر از ریاي امروز یك كمي عجيب و غریب شعر گفتن یه به قول شما مخلوطي از دروغ و نيرنگ و تو دنيا -

دو رویي چه ایرادي داره ؟ وقتي همه راحت از احساساتشون مي گذرن و به همه چي پشت مي كنن و هر برداشتي كه 

 دوست دارن مي كنن بگذار منم دروغ بگم .

 

 شد و گفت :زهرا با تعجب بهم خيره 

 

 چي ميگي شيدا ؟ -

 

منصور هم برگشت و نگاهم كرد از حالت صورت هر دوشون خنده ام گرفت انگار گوسفند صداقت رو جلوشون سر 

 بریده بودم . گفتم :

 

 شوخي كردم . -

 

 منصور گفت :

 

 شيدا و دروغگویي دو قطب مخالف آهنربا هستن . -
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 گفتم :

 

ه هم شعر و واقيعت هم با هم همخواني ندارن ولي اگه كسي رویاش با رویاي شاعر یكي باشه مي با اینكه هميش -

 تونه باورش كنه و حرف صادقانه دل شاعرو دروغ نپنداره .

 

همه ساكت شدن آخرین حرفمو گفته و سبك شده بودم . آرش دیگه حتي نيم نگاهي هم از تو آینه بهم نينداخت . 

له خداحافظي كردم و پيدا شدم دیگه نمي تونستم جلوي سيل اشكمو بگيرم . تو تاریكي اتاقم وقتي رسيدیم با عج

هاي هاي گریه رو رها كردم . دیگه از شنيدن صداي بغضم نمي ترسيدم . تنهایي خاصيت هاي خوب زیادي داره 

و تو آینه نگاهت و دریچه یكيش همينه كه راحت مي توني فریاد بزني و بغض فرو خوردتو رها كني رو در و دیوار 

 خشم و غضب رو كه مي خواد تمام قلبتو پر كنه ببندي و قفل كني . 

 

گریه و اشكم ادامه پيدا كرد وقتي صبح برنامه كوه به هم خورد براي اولين بار حس كردم چقدر تنهام . شب زهرا 

غذا و رستوران و حرفهاي آرش تماس گرفت و همه چي رو تعریف كرد و چقدر به او و آرش خوش گذشته و از 

برام گفت . دیگه بهم ثابت شده بود كه همه چي تمام شده اصالً از اول هم آرش هيچ احساسي نسبت به من نداشت 

براي زهرا و شادي اش شاد شدم . حاال مي فهميدم چرا زهرا به خواستگاري سعيد جواب رد داده بود و ازش متنفر 

 بود چون آرشو دوست داشت .

 

دلم براي سعيد مي سوخت و براي خودم ولي زهرا خوشحال بود و این برام كافي بود . حتماً آرش هم همين احساسو 

 داشت .

 

شادي حتي اگه براي هميشه از پشت در اتاقم مي رفت از خونه ما پر مي كشيد و قلبمو ترك مي كرد مهم نبود . اگه 

به روش باز كرده بودن . اگه دستاي سرم تنهاي تنها روي ميز  دیگه رنگشو هم نمي دیدم در عوض دوستام در رو

سرد و خالي اتاقم بي عشق و محبت دور از هم افتاده بودن چه اهميتي داشت عوضش قلب دوستام كنار هم مي تپن . 

این فكر انقدر آرومم كرد كه قدرت ادامه دادن به زندگي عادي و روزمره رو پيدا كردم همه چي مي گذره حتي 

عشق . با این كه تو قلب من نگذشته بود ولي محبوسش كرده بودم. زنداني بي آزاري هم نبود . هر از چند گاهي 

چنگي به دلم مي انداخت و قلبمو زخمي مي كرد . رنج اشتباهي گرفتنش هم مایه عذاب بيشتر قلبم بود . این كه 

 آرش عشقمو از آن دیگري مي دونست در حالي كه اینطور نبود .

 

سو تفاهم بزرگي بود چطور مي تونست اشتباه كنه ؟ نگاهمو نمي دید ؟ صداي قلبمو نمي شنيد ؟ باالخره تحمل اشتباه 

هم برام ممكن شد . فقط شعرهام دروغ نمي گفتن نمي تونستم نا اميدي رو تو شعرهام مخفي كنم . وقتي دوشنبه 

نا  تم تا سر كالس استاد دیر نرسم دیگه نتونستم مانع نوشتنمطمئن از نيومدنش كالسو تعطيل كردم و به دانشگاه رف

اميدي قلبم بشم . آخر هفته باالخره مجبور به خوندن شعرم شدم قيافه آن روز آرشو هيچ وقت فراموش نمي كنم 

و نعجيب اینكه با این همه رنج باز هم غير از او چيزي نمي دیدم هيچ كس چيزي نفهميد فقط او بود كه متوجه شد ای

كامالً از نگاهش خوندم علي رغم مخفي كاریش از خونسردي ظاهریش فهميدم از حركات عصبي دستش كه البالي 

موهایش كشيده شد و اونا رو عقب زد و بعد روي لبش متوقف شد و باالخره پوست لبشو كند و چشم هاش بسته شد 
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تكيه اش رو به صندلي داد و دوباره برداشت و به و دوباره باز شد ولي باز هم نتونست خودشو كنترل كنه و نا آرام 

 جلو خيره شد .

 

سعي كردم صدام آروم و خونسرد و در عين حال داغ و اثر گذار باشه از این همه سعي تمام رنگ صورتم پرید و یخ 

و صداي  كردم ولي داغي بدنم به صدام منتقل شد . حتي اگه مي مردم باز هم مهم نبود باید همه چي رو مي فهميد

قلبمو كه نمي تونستم بلند كنم مي شنيد صدام بدجوري مي لرزید ولي همين لرزش شعرمو رویایي تر كرده بود 

 خطابم به چه كسي بود ؟ هيچ كس نفهميد ولي مخاطبم خودش فهميد :

 

 بگونيا -

 

 وقتي وسعت نيلوفري عشق

 

 بي ریشه ماند

 

 فلسفه خواستنت

 

 در حوض سرخ بودن

 

 غرق گشت .

 

خواندن شعر كه تمام شد ایستاد اونو كوتاه ترین و با معنا ترین شعر آن روز معرفي كرد . سبد گلي كه بهم داد هم 

 نتونست از التهابم كم كنه . وقتي از در بيرون آمدم منصور تبریك گفت زهرا صورتمو بوسيد و به شوخي گفت :

 

 مي شن تو برعكس همه اي شيدا ؟ همه وقتي هيجانزده مي شن سرخ و داغ -

 

 چطور؟ -

 

 رنگت پریده دستت هم سرده -

 

 منصور گفت :

 

 حالت خوب نيست ؟ -

 

 فقط گفتم :

 

 خوبم . -

 

 آرش بي خيال گفت :
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 چه سبد گل قشنگي -

 

 بين راه زهرا پرسيد :

 

 راستي بگونيا چه جور گيه كه تو این همه عاشقشي ؟ -

 

 گفت : آرش

 

بگونيا گلي است به رنگ هاي سيفد سرخ قهوه اي گاهي هم ارغواني . یك نوعش بگونياي هميشه بهاره كه هر  -

 چهار فصل گل مي ده . منصور گفت :

 

 منصور گفت :

 

 من كه تا به حال بگونيا ندیدم -

 

 گفتم :

 

 منم همينطور -

 

 منصور پرسيد :

 

 ن همه نوشتي ؟پس چطور راجع بهش ای -

 

 آرش با تمسخر گفت :

 

 اگه مي دیدیش چي مي نوشتي ؟ -

 

 گفتم :

 

ندیدمش چون به نظرم قابل دیدن نيست گلي كه هر چهار فصل گل بده و آدم بتونه عاشقش باشه وجود نداره  -

و تردش رنگ مي بازه عشق براي این گل بي ریشه مي مونه عشق من در برابر ریشه هاي محكم و ساقه هاي باریك 

. 
 

 زهرا گفت :

 

 پس همينه كه دیگه نمي خوایش ؟ -

 

 گفتم :
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 آره نمي خوامش -

 

 منصور گفت :

 

 اگه من مي فهميدم راجع به كي و چي حرف مي زنين خفه اش مي كردم -

 

 آرش به اجبار لبخند زد و گفت :

 

 تو مدت ها قبل خفه اش كردي . -

 

 منظورش شدم ولي زهرا گفت :من متوجه 

 

 منصور تو دیگه چقدر خنگي -

 

 منصور بيچاره گفت :

 

 امان از دست شما شعرا من كه از كارتون سر در نمي یارم فقط نگرانت هستم شيدا این شعر ها منو مي ترسونه . -

 

 آرش گفت :

 

 بهتره زیاد نترسي . -

 

 زهرا گفت :

 

 یو دو سره كه مي ترسي .مگه شعر هاي شيدا د -

 

 گفتم :

 

 شاید براي بعضي ها از دیو دو سر هم بدتر و خطرناك تر باشه اژدهاي خفته احساسه . -

 

 زهرا انگار فكرش جاي دیگه اي بود متوجه حرفام نشد و گفت :

 

 اگه این شعرو تو كالس بخوني مبيني كپ مي كنه و كلي سوال پيچت مي كنه . -

 

 باالخره یك حرف به موقع زد و گفت :منصور 

 

آخر شعر صحبت از غرق شدن بود تو سالن كه بودیم صندلي جلویي ما یكي یادداشت برميداشت و دور كلمه غرق  -

 رو خط كشيده بود ميشه یكي بگه چرا ؟
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 آرش گفت :

 

 حتماً بگونيایش شنا بلد نبوده غرق شده -

 

 خيلي جدي گفتم :

 

 شنا بلد بود عشقش شنا بلد نبود و غرق شد .بگونيا  -

 

دیگه هيچ كس حرفي نزد من بدون كلمه اي حرف تا لحظه رسيدن تو فكر فرو رفتم و لحظه آخر فقط كلمه 

خداحافظي باعث شد صدا از گلوم در بياد تموم مدت سنگيني نگاه آرشو از تو آینه رو صورتم حس مي كردم بي 

ولي قلبم فشرده مي شد . لحظه آخر همانطور كه نگاهم مي كرد به حرف اومد و آروم  توجه بيرونو نگاه مي كردم

 پرسيد :

 

 حالت خوبه؟ -

 

 حس نگاهش باعث شد بپرسم :

 

 چي ؟ -

 

 منصور تكرار كرد :

 

 حالت خوبه شيدا ؟ -

 

 فكر كنم رنگم بدجوري پریده بود با اینحال گفتم :

 

 خوبي نبودم .خيلي هيچ وقت به این  -

 

 و بي توجه به نگاه آرش كه زجرم مي داد رو به منصور گفتم :

 

 ممنون كه نگرانم هستي منصور -

 

پياده كه شدم فكر كردم آخرین باریه كه مي بينمش یك فكر احمقانه . انگار همانطور كه تو شعرم از قلبم بيرون 

به هر عكس العملي در برابر كارم بودم ولي نا مهرباني نه . قلب  رفته بود اینجا هم دیگه نمي خواستم ببينمش . راضي

شكسته عاشقم هر چيز كوچكي رو مثل پرتاب سنگي كوچيك از طرف او مي دید كه محكم به شيشه اش مي خورد 

آن هم از طرف كسي كه دوسش داشتم تو خالي و تاریكي اتاقم باالخره اعتراف كردم كه دوسش دارم آن قدر زیاد 

 صبرم تموم شد . كه 
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تمام هفته بعد رو مثل مجسمه اي مومي عروسكي خميري به شكل هاي مختلف در اومدم شكل معلمي خوب و 

مهربون شكل همكاري با اطالعات و منظم شكل دانشجویي درسخون شكل همكالسي ساكت و شاعري ... بع شاعر كه 

 ودم به شكل یه عاشق در نيومد .رسيدم شدم نيمه دیوونه كه هذیون مي گفت و شكل واقعي خ

 

آخر هفته كه شد دیگه نتونستم شكل بگيرم موم تموم شد خمير خشك شد با وخيم شدن حال مامان ناگهان 

 عروسك خميري خشك شده خرد شد و ریخت زمين .

 

ضعف كرده و بيمارستان ميالد . خوشبختانه محبوبه به موقع به دادم رسيد و من  511آب شدم و ریختم كف اتاق 

رنگ پریده و بي روح در حالي كه یك سرم بزرگ باالي سرم آویزان بود تو یك درمانگاه چند ساعتي مهمون شدم . 

محبوبه نمي دونست باال سر من بمونه یا بره كنار مامان . یك ساعتي باالي سرم موند . فشار خونمو كه گرفت وحشت 

لبخند هم زدم . چه بهتر كه مي مردم . با اصرار محبوبه و التماس نگاه چشم هاش نه تنها منو نترسوند با رنگ پریده 

هاي زهرا آزمایش خون ازم گرفتن . منتظر جواب نشدم . هنوز یك روز هم نبود كه ندیده بودمش ولي دلم هواي 

 دلتنگي نوشته هامو كرده بود و مي خواستيم درش غرق بشيم .

 

ه آرش نبود . ناگهان غيبش زده بود . از همون شب شعر پنج شنبه به بعد ندیده زهرا به او خبر داده بود . خوشبختان

بودمش . زهرا مي گفت براي خرید دستگاه هاي كارخونه چند روزي رفته مسافرت كجا ؟ نيم دونم نپرسيدم كجا 

زهرا و  نصور وجاي شكرش باقي بود كه منو تو اون حالت ندید . دلم نمي خواست ضعف و سستي ام رو ببينه وقتي م

ایران خانم عيادت مادر مي رفتن همراهشون رفتم . مادر تا منو دید از حالت صورتم چيزهایي فهميد ولي تا جایي كه 

مي تونستم رد گم كردم . از خودم عصباني بودم . درست لحظه اي كه بهم احتياج داشتن ضعف كرده بودم . وانمود 

 ق هم شدم مامان دیگه چيزي نپرسيد و قانع شد .كردم حالم خيلي خوبه و تو این كار موف

 

آن شب زهرا كنارم موند دوستي به خوبي او كه هميشه كنارم بود قوت قلبم شد . وقتي خوابيد اومدم تو حياط وبروي 

ستاره ها ایستادم و گریه كردم . غم تنهایي غم بيماري مادر كه ازش سر در نمي اوردم و هيچ كس بهم چيزي نمي 

 غم دوري غم عشق یك طرفه ام همه به دلم فشار آورد روحم سنگين شد و به جسم سنگيني كرد و خم شدم .گفت 

 

دو سه روز بعد دیگه نمي تونستم سر كار برم . مگه مي شد از عشق این طور درد كشيد . هميشه فكر مي كردم عشق 

حبوب كه اونم با دیدار دوباره او لذت بخش مي فقط یك معني داره . شادي و سرور رویا و خيال و گاهي جدایي از م

شه ولي همون موقع بود كه فهميدم عشق معاني دیگه هم داره . غم و درد . گاهي از خودم مي پرسيدم مگه من 

 عاشقم ؟ بعد مي گفتم البته كه هستم ولي عشقي یك طرفه كه درد بيشتري همراه داشت .

 

اي حالت روحيم بود . همه از حال و روزم با خبر شدن به جز كسي كه باید تمام شعر هایي كه اون روزها گفتم گوی

مي فهميد شاید هم فهميد و بي توجه گذشت . الاقل من اینطوري فكر مي كردم ولي بازم بيشتر و بيشتر از قبل 

د وقتي بعدوسش داشتم این چه احساسي بود كه خدا تو وجودم گذشته بود . نمي تونستم فراموشش كنم . چند روز 

همه به عيادت مادر اومدن جلوي در اتاق مادر ایستاده بودم . اتاق پر از عيادت كننده بود سعيد رو دیدم كه با یه 

سبد بزرگ گل وارد اتاق مي شه باورم نمي شد . خودش بود و بغض نيومدن آرشو تو دلم خاموش كرد وقتي 
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د كه بهم اهميت بده . با اینكه سبد گل براي مادر بود دیدمش دلم روشن شد و كمي آروم شدم . پس هنوز كسي بو

ولي حس كردم به من تعلق داره . چقدر فهميده و مودب بود . وقتي تو سالن براي تشكر و بدرقه اش روبرویش 

 ایستادم نگاهم كرد و گفت :

 

ستم تون جدیه . كاري از دشيدا خانم واقعاً نگرانتان بودم وقتي سر كالس استاد مظفر حاضر نشدین فهميدم مشكل -

 ساخته است ؟

 

 سرمو پایين انداختم و گفتم :

 

 ممنون كه به فكر من هستين هيچ كاري از كسي بر نمي یاد . -

 

 از رنگ شعرهاتون ميشه اینو فهميد ببخشيد كه اینو مي پرسم . خيلي دوسش دارین ؟ -

 

 یكهو قلبم ایستاد داغ شدم گفت :

 

 ضولي كردم فقط مي خواستم با شما همدردي كنم .ببخشيد كه ف -

 

 با لحني حاكي از یاس گفتم :

 

 هيچ كس نمي تونه كاري انجام بده . -

 

 من حال شما رو مي فهمم چون با شما همدردم . -

 

 با تعجب نگاهش كردم گفت :

 

 ب رد شنيدم .حالتون رو مي فهمم منم درست مثل شما احساسم یك طرفه است چون كه جوا -

 

 گفتم :

 

متاسفم كه نتونستم كاري براتون انجام بدم فقط تعجب مي كنم كه چطور راجع به زهرا دچار اشتباه شدم . احساسم  -

 هيچ وقت بهم دروغ نمي گفت این بار نمي دونم ... واقعاً نمي دونم هنوزم باورم نمي شه از شما بدش بياد .

 

 و حاال مي خوام جبران كنم به خاطر همين ازتون پرسيدم . شما خيلي بهم لطف كردین -

 

 ممنون ولي واقعاً مهم نيست شما خيلي مهربونيد درست برعكس ظاهر جدي اي كه تو كالس دارین . ممنون. -

 

اي كاش خانم نوري هم مثل شما فكر مي كرد . فقط مي خواستم بگم اگه اون كسي رو كه دوست دارین لياقت  -

ن رو داشته باشه تنهاتون نمي ذاره باور كنين اینو حس قوي دلم مي گه آدم هایي كه براي هم ساخته شدن تو عشقتو
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هر شرایطي با هم مي مونن حتي جدایي هاي طوالني هم نمي تونه عشقشون رو سرد كنه یا مانع رسيدنشون به هم 

 كنه . بشه فقط این جدایي ها آدمو محكم تر و قوي تر و پابند به عشق مي

 

 شما مطمئنيد ؟ -

 

 البته صد در صد بهتون قول مي دم باور كنين -

 

 از قوت قلبتون ممنونم چقدر آروم شدم احساس سبكي مي كنم قلبم دیگه نمي لرزه . -

 

 خوشحالم كه تونستم كمك كوچيكي بكنم از این به بعد رو دوستي خالصانه من حساب كنين . -

 

 ممنون -

 

داحافظي كرد و دور شد ایستادم و دور شدنشو نگاه كردم چقدر محكم و استوار بود و چقدر اعتماد به نفس وقتي خ

داشت . از اینكه دوستي مثل او داشتم خوشحال بودم . برگشتم و زهرا رو ایستاده جلوي در اتاق دیدم كه با نگاهي 

دلم روشن كرد و همون جا حفظش كردم . نگاهش غير قابل وصف رفتن اون رو نظاره مي كرد . نگاهش جرقه اي تو 

درست شبيه آخرین نگاه آرش بود یك مهربوني توام با حسرت ته نگاهش خوابيده بود كه تازه متوجه ان شده بودم 

. تو تنهایي بي خودي گریه كردم و از نا تواني ام رنج بردم چقدر باید اشك مي ریختم اي كاش اندازه اي براي گریه 

رچ دو پارچ یك استخر دو استخر یك دریا یك اقيانوس . پيمانه اي براي اشكم تا وقتي پر مي شد رنج هم بود یك پا

پایان مي گرفت و شادي بر مي گشت . پاهام ناي راه رفتن نداشت . قلبم گنجایش نداشت . حيف كه نمي دونستم 

سن با هر غم بزرگتر ظرف بلور دلش بزرگ این ها خيلي كم هستن . غم هاي زیاد دیگه اي انتظارمو مي كشيد . انا

تر و بزرگ تر مي شه . جنسش تغيير مي كنه . محكم تر مي شه . از بلور به آهن و از آن به سنگ تغيير جنسيت مي 

ده تا باز جاي بيشتري داشته باشه . اگه قرار باشه عشق با همه آدم ها اینطور رفتار كنه دلم یم خواد براي هميشه 

 دنيا و تو دل بيچاره من بسوزه . ریشه عشق تو

 

پنج شنبه تمام شد براي اولين بار از زماني كه یادم مي اومد و خودمو عضو ثابت شعراي محفل شب شعر محل حس 

كرده بودم جا خالي كردم . استاد همون شب تلفن كرد وقتي دليل نيومدنم رو پرسيد بيماري مادر رو بهونه كردم . 

وال اونو پرسيد حاال همه فهميده بودند غير از او . اون شب به زهرا گفتم كه دوست دارم تنها خيلي ناراحت شد و اح

باشم . به تنهایي احتياج داشتم . دوست نداشتم مثل یك بچه یا یه آدم بي عرضه ترسو باهام رفتار بشه . باید خودمو 

 برام راحت تر باشه . مي شناختم باور مي كردم عشقمو و درجه عالقه ام رو تا فراموش كردن

 

زهرا به خونه كه رسيد تماس گرفت و حالمو پرسيد . حتي منصور باهام صحبت كرد . مي خواست بياد دنبالم ولي 

قوبل نكردم . زهرا مي دونست مي خوام تنها باشم خداحافظي كه كردیم حس كردم خيلي تنهام تنهاي تنها سعي 

لمو بيرون بریزم ولي فكرم كار نيم كرد و جمله ها از زیر دستم فرار مي كردم پشت ميز بشينم و بنویسم و عقده د

كردن . فقط یك كلمه روي كاغذ مي نوشتم : تنفر دلم مي خواست راجع به نفرت چيزي بنویسم ولي نمي تونستم 

 ه كردم افكارنوشتم : ازت متنفرم و خطش زدم نوشتم و دوباره خط زدم بارها نوشتم و بارها خطر زدم و كاغذ رو پار
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عذاب دهنده ذهنم رو هم پاره كردم . غروب دلگيري بود خيلي دلگير آنقدر كه اشكم بي اختيار روي كاغذ ریخت 

 نوشتم :

 

 دلم خالي ست

 

 شعري واژه اي ميان قلب پاره ام نيست

 

 كلمات ازم دورند

 

 جمالت صدایم نمي زنند

 

 ميان پریشاني فكرم

 

 دل بيمارم البالي تار و پود

 

 تو هستي كه صدایم مي زني

 

 یادت خالي دلم را كنار مي زند

 

 عشق براي هزارمين بار

 

 مرا صدا مي زد

 

بهترین اسم براي شعرم هزاره عشق بود . این اسم كه به یادم اومد فكر كردم تا كي باید این روزها ادامه پيدا كنه 

 نكنه تا ابد ادامه داشته باشه . 

 

داي تلفن افكار تلخ تنهایي ام را پاره كرد دلم نمي خواست با كسي حرف بزنم و كسي صداي اشكم رو از پشت ص

سيم و گوشي بشنوه ولي اگه محبوبه بود یا زهرا حتماً نگران مي شدن . رفتم طرف تلفن كه مدام شت سر هم زنگ م 

وري بهتر بود . سر جام كه برگشتم فكرم كمي یخورد . آن قدر آروم و سست رفتم كه صداش قطع شد . شاید اینط

 باز شده بود . غم از دلم بيرون رفته و آروم شده بودم .

 

با خودم فكر كردم فكر كردم هر كسي بودي ممنون با صداي چند زنگ تلفنت آروم شدم . ادامه افكارم روي كاغذ 

 ي كاغذ آوردم و خوندم . خودم تعجب كردم :جز عشق چيزي نبود . دیگه از نفرت گذشته خبري نبود . افكارمو رو

 

 تمام قلبم از آن تو باد -

 

 برق نگاهم از آن تو باد
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 غم و شادي نهانم از آن تو باد

 

 اشك چشمان بي قرارم از آن تو باد

 

 همه را در وجودم ببين

 

 عشقم تا پایان زمان از آن تو باد

 

دم فكر كردم اي ناجي لحظه هاي تنهایي اي شوریده نفرت از قلبم اي كسي نمي دونم چطور ناگهان اینقدر عوض ش

كه عشق رو دوباره به قلبم برگردوندي اي كاش خودت رو مي دیدم . وقتي صداي زنگ تلفنت كه بي جواب موند 

لم تو داینطور بهم آرامش مي ده اگه خودتو ببينم حتماً آرامش ابدي نصيبم مي شه از این فكر خنده ام گرفت و 

 گفتم:

 

چه رمانتيك ! مرد رویاهاي زندگي شيدا از پشت سيم تلفن هم مي تونه باهاش ارتباط برقرار كنه و نفرتو از تو  -

 دلش بشوره و ببره .

 

 بعد فكر كردم :

 

طور نچطور اینقدر مطمئني كه ادم پشت خط یه مرد بوده ؟ پس كي مي تونست باشه ؟ مطمئن بودم . یكي بود كه ای -

قلبمو پاك كرده بود . اگه منصور یا سعيد یا اصالً یك مزاحم باشه چي ؟ هر كسي مي تونست باشه . فرقي نمي كرد . 

نكنه استاد باشه ؟ چه جوان چه پير باز هم دوستت دارم ناجي لحظه هاي راكد و غمگين زندگيم . قلبم با این فكر 

 متوقف شد . آرش .... اگه آرش باشه چي ؟

 

ر ممكن ترین غير ممكن ها . امكان نداشت كه او باشه . اصالً بهتره كه اون نباشه ولي صدایي از اعماق قلبم مي غي

 گفت :

 

 اي كاش او باشه اي كاش او باشه . فقط آرش . -

 

 بعد فكر كردم :

 

 احمق نشو این امكان نداره . -

 

هم فكر كردم دارم دیوونه م یشم و تو تنهایي فكر هاي  از این افكار عجيب هم خنده ام گرفت هم عصباني شدم

عجيب مي كنم . فكر كردم خدا رو شكر كه گوشي رو برنداشتم آن وقت اگه صداي غریبه اي مي شنيدم نا اميد مي 

شدم ولي مي دونم كسي كه منو از كاخ دیو غم و شيطان اندوه بيرون اورد و فكرمو پر از لبخند و لبمو پر از شادي 

د . شادي كه مدتي ازش فرار مي كردم كسي است كه حتماً مي شناسم و فكرش با من یكي است كه اینطور از كر

 پشت خطوط سيم و تلفن با من ارتباط برقرار كرده شروع كردم با آدم نامرئي صحبت كردن :
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 من . امروز با یك زنگ تلفن لبخندو با صورتم آشتي دادي ممنونم قهرمان افسانه اي زندگي -

 

از افكار خودم خنده ام گرفت لحظه اي بعد ترسيدم انگار صداي تپش قلبش را از پشت سيم تلفن مي شنيدم كه هر 

 بار محكم تر مي كوبيد درست مثل بچگي هام خيالباف و رویایي شده بودم .

 

عيت لرزید انگار رویاهام و اقشنيدن دوباره زنگ تلفن لبخندو روي لبم خشكوند . وقتي جلوي ميز ایستادم پاهام مي 

 داشت بعد به خودم نهيب زدم :

 

 دیوونه شدي ؟ كدوم بدبختي رو پشت تلفن منتظر گذاشتي و با افكار بچگانه خودت سر كارش گذاشتي -

 

گوشي رو كه برداشتم دستم مي لرزید صدام مي لرزید . هنوز ته مانده بغض و گریه تو صدام مونده بود . صداي آن 

ف سيم از منم بدتر بود بدجوري مي لرزید و همين باعث شد نشناسمش . فكرم درست كار نمي كرد . هم آشنا طر

 بود و هم غریبه .

 

تو لحن صداش چيزي بود كه منو به گذشته وصل مي كرد . انگار مدت ها قبل شنيده بودم اونم نه پشت تلفن رو در 

. وقتي حالمو پرسيد نوازشگر بود طري كه فكر كردم خواب مي بينم و رو تو خواب تو رویا ميون باغ بهشت رویاها 

 تو خواب راه افتادم و به آسمون البالي ابرها كنار فرشته ها رسيدم . چند ثانيه كه گذشت پرسيدم :

 

 شما ؟ -

 

 با صداي گرفته اش پرسيد :

 

 نشناختي ؟ -

 

 نه -

 

 اینقدر زود فراموشم كردي ؟! -

 

 كه اصالً تو ور نشناختم تا فراموشت كنم .من  -

 

 منم بگونيا -

 

 قلبم از تند تپيدن و هيجان صداش خسته شد و ایستاد دوباره گفت :

 

 به این زودي فراموشم كردي ؟ حق داري چون غرق شده بودم . -
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تونست ناجي لحظه هاي  آرش بود . آره خودش بود غير اون چه كسي مي تونست بگونياي من باشه ؟ چه كسي مي

 پزیشوني و اندوه دلم باشه تنها كسي كه دلم مي خواست باشه و بود .

 

 به زحمت گفتم: ولي بگونياي من كه غرق نشده این منم كه غرق شدم.

 

 مگه من مردم كه بگذارم تو غرق بشي.-

 

اال اومد و به گلوم رسيد. واقعا آرش قلبم به جنگ صدام اومد و بغض تو صدام هي شكست و هي قورتش دادم و باز ب

 بود كه این حرف را ميزد؟؟

 

 باورش سخت بود ولي باور كردم و گفتم: حوضش خيلي قشنگ بود و دلم ميخواست توش غرق بشم.

 

 خدا را شكر كه زود خودمو رسوندم هنوز غرق نشدي؟-

 

اشتن تو با بودن خودم در جنگ بود یا باید خودم نيمه راه غرق شدن بودم. ميخواستم تو رو داشته باشم بگونيا د-

 ميموندم یا تو.

 

 وتو از خودت گذشتي تا من باشم.-

 

 نميدونم شاید سعي كردم فراموشت كنم.تو خودتي،خودتي؟!-

 

هذیون ميگفتم یكهو تب كرده بودم نمتونستم اسمش را به زبون بيارم نميتونستم صداش كنم. خودش گفت: آره 

 منم آرش.

 

 ناگهان یخ كردم. به زحمت گفتم : تو كه بگونياي من نيستي یكي دیگه اي.

 

بعد مثل دیوونه ها خندیدم.هراسان پرسيد:حالت خوبه شيدا؟ من نميدونستم،نبودم امروز تازه اومدم.زودتر از همه 

ت باز هم منتظر تو سالن شب شعر منتظرت شدم ولي تو نيومدي حتي وقتي آخرین نفر هم از سالن بيرون رفت

نشستم ولي باز هم نيومدي. مامور سالن كه بيرونم كرد تو باز هم نيومدي و من مثل دیوونه ها دور خودم مي 

چرخيدم. فكر كردم با من قهر كردي تنبيه خيلي خوبي براي بي وفایي من بود،ولي در برابر بي وفایي تو و قلبم باز 

قلبمو بشكني. بعد از اینكه بهم گفتي شكسته قلبمو با تيكه هاي قلبت هيچ بود. فكر كردم پس تو هم ميتوني باز 

پيوند ميزني تا من كينه رو كنار بگذارم فكر كردم من حاال دیگه كينه را كنار گذاشتم. از اول هم كينه اي ازت 

. از باشينداشتم. پس نكنه حاال كه همه ي شعرت درست از آب دراومده یك وقت تو چشم هاتو براي هميشه بسته 

 این فكر قلبم داشت از جاش در مي اومد و تا رسيدن به خونه ي منصور اینا پام رو گاز خشك شد.
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منصور و زهرا بهم گفتن تو مریضي و مادرت بيمارستانه. اونا همه چي رو بهم گفتن و این كه تو اصال حالت خوب 

دن. زهرا كه فهميد، چون یك كار زشت كردم. نميپرسي نيست. نميدونم شاید اونا همه چي رو از حالت صورتم فهمي

 چي كار؟

 

 چي كار كردي؟؟؟-

 

 جلوش گریه كردم.-

 

 خداي من آخه چرا؟-

 

مي دونم نباید این كارو مي كردم ولي باور كن نتونستم خودم را كنترل كنم.زود پریدم تو ماشين و فرار كردم. رفته -

در هواي منصورو داري كه او مدام حرف تو رو ميزنه كه نگران تو و مادرته و من بودم فراموشت كنم. وقتي دیدم چق

نميتونم مثل اون همه چي رو نشون بدم و فقط تو دلم حبسش ميكنم خودمو زیادي حس كردم. نمي خواستم دوستي 

گربند  كنم كه مون خراب شه، فرار كردم و رفتم تا فراموشت كنم، ولي وقتي شعرهاتو مي خوندم نميتونستم قبول

 مرواریدتو غير من گردن یكي دیگه بندازي.

 

 ولي من كه اونو پاره كرده بودم.-

 

 به این زودي؟ من اینقدر عزابت دادم؟این قدر رنج بردي؟-

 

 نه منظورم گردنبند مروارید عشق نبود كاغذ شعرم بودم كه تو كوه پاره اش كردم.-

 

بهت برسم؟ دنبال تيكه هاي كاغذ ميگشتم. همه رو زیر ميز جمع پخش پال ریز  نفهميدي چرا اینقدر طول كشيد تا-

 ریز پيدا كردم درست مثل قلبم شده بود و بعد به هم چسبوندمش و خوندم و باز از نو.

 

 خيلي ریز ریز شده بود؟-

 

 قلبم آره، خيلي،و من چسبي ندارم تا به هم بچسبونمش. این دیگه كار توئه.-

 

 ر باید بكنم ؟ من طاقت دیدنشو این طوري ندارم.چي كا-

 

 خيلي ساده است و تو همربون تر از اوني هستي كه ازم دریغش كني.-

 

 دیگه طاقتم ندارم. تحملم تموم شده. آرش دیگه نميتونم غم صداتو بشنوم.-

 

 پس گردنبند تو كه فقط ميتونه مال من باشه بهم هدیه بده.-

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – قلب تو می تپمبا 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 5 0  

 

. نتونستم خویشتنداري كنم. بغض صداش به قلبم فشار آورد و منفجر شدم.چقدر خودمو كنترل یكهو بغضم تركيد

 كرده بودم

 

 گریه نكن شيدا خواهش ميكنم تحملشو ندارم شيدا.-

 

اجازه بده گریه كنم اجازه بده خيلي خودمو كنترل كردم تا هيچ كس نشنوه، تا هيچ كس نبينه. حاال فقط براي تو -

 م . خواهش ميكنم بهم این اجازه را بده.گریه ميكن

 

 و او با سكوتش بهم اجازه داد. هاي هاي گریه م كه تموم شد گفتم: فكر ميكردم تورو براي هميشه رفتي و تنها شدم.

 

 تو هيچ وقت تنها نميشي،هيچ وقت بگو كه تو كوه بهم دروغ گفتي، راستشو نگفتي.-

 

ي. ميخواستم بگم كاش منصور و زهرا بودن. ولي تو با گوشه كنایه هات كالفه ام تو با حرفات كفرم را باال آورد-

 كرده بودي. وقتي گفتم منصور هنوز نميدونستم چه سوالي ازم پرسيدي و چه جوابي دادم و تو باورت شد.

 

رنج  بيشتراز این كه مدام تكرار ميكردي دروغ گو عصبي شده بودم و ميخواستم تالفي كنم. نميدونستم خودم 

 ميكشم 

 

 حاال حالت بهتره ؟ -

 

آره ولي تو چي ؟ چطور دلت اومد بي توجه از كنارم بگذري ؟ چطور ؟ مدت ها بود منتظر شنيدن این حرف ها  -

بودم ولي نه انطوري كه تو گفتي و همه حساب هام و به دنبالش رویاهام به هم ریخت . دلم نيم خواست هيچ وقت 

 ببخشمت ولي ...

 

 حاال منو بخشيدي ؟ -

 

 تو چي ؟ -

 

همون موقع كه زهرا شعرتو خوند . مي خواستم همه چي رو بهت بگم وقتي تو از قلبت گذشتي تا من كينه رو كنار  -

بذارم ولي بعد تو شعر بگونيا رو خوندي و من كامالً نا اميد شدم فهميدم دیگه منو نمي خواي خواستن من تو حوض 

غرق شد تا اون موقع فكر مي كردم شعر هات مال یه نفر دیگه است ولي بعد فهميدم همه اش مال منه سرخ بودن تو 

یعني دو دل بودم احساسم اینطور مي گفت و من راه چاره اي نداشتم جز رفتن تا فراموشت كنم تا فكرتو خواستنتو 

 .تو اندیشه هاي درهم برهمم غرق كنم ولي مي بيني كه نتونستم و برگشتم 
 

 فكر مي كني من تونستم ؟ -
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مي دونم كه نتونستي به خاطر همين مریض شدي و از همه بریدي فكر كردم برميگردم و تو رو شاد و سرحا مي  -

 بينم ولي وقتي منصور بهم گفت ... قلبم ... قلبم .

 

 انگار تكرار اتفاقات ناراحتش مي كرد گفتم :

 

 و سو تفاهمات برطرف شد . حاال كه دیگه همه چي تموم شد -

 

 مگه برطرف شد ؟ -

 

 نشد ؟ -

 

 خندید . منم خندیدم و گفتم :

 

براي من كه شد وقتي گفتي كاغذهاي پاره شعرمو به هم چسبوندي حس كردم ترك هاي قلب شكسته ام جوش  -

 خورد .

 

 نه ؟ولي تو هنوز بهم نگفتي گردنبند مروارید دلتو گردنم مي اندازي یا  -

 

 خيلي وقته كه تو گردنت انداختم از بچگي . از چند ماه قبل كه برگشتي و دیدمت . -

 

 پس از مدت ها قبل گردنم بود و خودم خبر نداشتم . -

 

 شایدم خبر داشتي و خودتو به اون راه مي زدي -

 

كشيدم . حاال بهم بگو كه چقدر دوو  مطمئن نبودم دلم مي خواست از زبون خودت بشنوم . اگه بدوني چقدر انتظار -

 ...م...دا...ر...ي .

 

 صداش قطع و وصل مي شد بعد هيچي . گفتم :

 

 آرش ... آرش ... -

 

 صداش دوباره اومد گفتم :

 

 تو كجایي ؟ -

 

 بيا كنار پنجره -

 

 سيم تلفنو كشيدم كنار پنجره گفت :
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 این پایينم -

 

 م بود از ماشين پياده شد موبایل دستش بود از پایين دستشو تكون داد و گفت :ماشينش زیر پنجره اتاق

 

 اینجام -

 

 خنده ام گرفت گفتم :

 

 تمام مدت اینجا بودي ؟ -

 

 آره نگرانت بودم اگه از همين پایين مواظبت باشم ایرادي داره ؟ -

 

 اگه سوالي بپرسم نمي پرسي چرا پرسيدم ؟ -

 

 دم . نه قول مي -

 

 تو یه بار دیگه هم تلفن كرده بودي ؟ -

 

آره وقتي گوشي رو برنداشتي فكر كردم خونه نيستي ولي وقتي سایه ات رو پشت پنجره دیدم فهميدم گوشي رو  -

 برنداشتي و دوباره تلفن زدم .

 

در داشتم . ناجي من تویي و چق یاد خيال بافي هام افتادم . فكر كردم اگه مي دونستم تویي همون اول گوشي رو بر مي

 دلم مي خواست فقط تو باشي . خدا رو شكر . فقط تویي كه مي توني این طور بهم آرامش بدي .

 

 فكر كردم تو ماشينو دیدي صداشو شنيدي و دلت نمي خواد صدامو بشنوي . -

 

 اتفاقاً برعكس -

 

 چرا ؟ -

 

 نپرس مگه قول ندادي چيزي نپرسي ؟ -

 

 اشه فقط یادت باشه منو از هيجان حرف هات كشتي .ب -

 

 یادم نميره . -

 

 اي بي احساس چطور دلت مياد اینطوري سر به سرم بذاري ؟ -

 

 باور كن سر به سرت نمي ذارم . فقط روم نميشه بهت بگم . -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – قلب تو می تپمبا 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 5 3  

 

 

 خيلي برام مهمه تو رو خدا روت بشه . -

 

باشي . از فكر هاي ناراحت كننده بيرون اومدم تو منو نجات دادي . یك حسي  صداي تلفنو كه شنيدم آرزوم بود تو -

بهم مي گفت فقط تویي . غير تو هيچكي نمي تونست باشه . حاال دیگه بهتره بري خونه و استراحت كني نگران منم 

 نباش .

 

 اقبت مي كنم .مگه ميشه ؟ اگه من ناجي تو هستم پس تا صبح زیر پنجره اتاقت مي مونم و ازت مر -

 

 مي خواي تا صبح چي كار كني ؟ برو خونه . -

 

 به یك شرط مي رم . -

 

 هر شرطي باشه قبول مي كنم . -

 

 اینقدر برات مهمه كه اینجا نباشم ؟ -

 

 خيلي . -

 

 از این كه كنارت بمونم ناراحتي ؟ -

 

 مي خواي تا صبح توي ماشين بيدار بموني ؟ -

 

 س نگرانم هستي ؟آهان پ -

 

 چيزي نگفتم . پرسيد :

 

 قولت سر جاشه ؟ -

 

 آره اول ماشينو روشن كن و راه بيفت تا خيالم راحت بشه . -

 

 وقتي صداي ماشينو شنيدم و دیدم كه از سر كوچه پيچيد گفتم :

 

 شرطت چيه ؟ -

 

 فردا بيام خونتون . -

 

 فردا چه خبره ؟ عروسيه ؟ -
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 رفو گفتم و خندیدم .این ح

 

 اتفاقاً آره . -

 

 مباركه به پاي هم پير بشين . -

 

 فكر كنم پير هم بشيم . خوشبخت هم ميشيم مگه نه ؟ -

 

 حتماً ولي نمي دونم چرا از من مي پرسي ؟ ) اه دختره خنگ دیگه داره اعصابمو خورد مي كنه ( -

 

 ي از دو طرف عقدر قرارداد . خوشبختي اگه نباشه چي مي شه ؟براي انكه تو یكي از دو طرف هستي . یك -

 

 چي ؟ -

 

 خوشبختي من و تو ... -

 

 قلبم از شادي حرفش جمع شد ناباورانه پرسيدم :

 

 خوشبختي ! چي ؟ -

 

 هيچي . -

 

 چي گفتي ؟ دوباره بگو -

 

 خندید و گفت :

 

 صدات مي لرزه و صورتت سرخ ميشه زودتر مي گفتم . اگه مي دونستم اینقدر هيجان زده مي شي و -

 

 از كجا فهميدي ؟ چيو زودتر مي گفتي ؟ -

 

 هم مي بينم هم حس مي كنم هم اینكه قراره فردا بيام خواستگاریت . -

 

 شوخي بسه دیگه -

 

 خيلي جدي گفت:

 

 هيچ وقت اینقدر جدي نبودم شيدا . -

 

 ولي این غير ممكنه آرش -
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 آخه چرا ؟ -

 

 مامانم تو بيمارستانه محبوبه كنارشه من اصالً آمادگيشو ندارم هنوز خيلي زوده شوكه شدم باید فكر كنم . -

 

اگه تمام این ها دليلشه بهت بگم كه مامانت فردا صبح مرخص ميشه محبوبه هم مياد خونه منو كه ببيني ميفهمي  -

 م . بعد هرچقدر دوست داري فكر كن .خيلي وقته منتظري . هر دومون منتظری

 

 آرش آرش . -

 

 فكر كنم شارژ موبایلم داره تموم ميشه . فردا همه چي رو برات توضيح مي دم . -

 

 من تو رو ... دوست ... -

 

یكهو صداش قطع شد بعد هم بوق ممتد تلفن و من در آرزوي شنيدن بقيه حرفش همانجا كنار پنجره ایستادم و شب 

ستاره هاي قشنگ تو آسمونش رو كه مدت ها بود تعدادشون كم شده بود و از رو پهنه سفره سياه شب آب رفته  و

بودن شمردم و چه لذتي داشت صورت قشنگ آرشو تو آسمون دیدن و رو صفحه روشن ماه تصویر زیباي اونو براي 

يم رخ مهربونش بهم لبخند مي زد و من همشيه نقش زدن حتي هالل ماه هم نيمي از صورتش رو نشونم مي داد . ن

حرف هاشو لحظه آخر كلماتشو به هم وصل كردم و نيمي از اونو خودم بهش چسبوندم و كلمه اي كه مي خواستم به 

دست آوردم . نتيجه تقسيم و جمع و ضرب و منهایم كلمه ابدي و جاودانه اي بود كه دلمو از همون لحظه تا ابد به 

 دلش گره زد .

 

ب هاي شيریني كه دیدم باعث شد صبح با لبخند از خواب بيدار بشم آنقدر آرامش به چشم هام هدیه داده بود خوا

 كه صبح درخششي عجيب پيدا كرده بود .

 

مادر صبح از بيمارستان مرخص شد . حالش خيلي بهتر بود . منو كه خوشحال دید حتي حاضر نشد دوباره تو رخت 

ودش دوبرابر من بود . از همه چي خبر داشت . آرش با بيمارستان تماس گرفته بود با خواب بخوابه . خوشحالي خ

 خود مادر صحبت كرده و اجازه گرفته بود . زهرا هم خبر داشت . تا منو دید گفت :

 

 آرش دیشب اومد خونه مون اگه گفتي چي بهم گفت ؟ به تو چيزي نگفت ؟ -

 

 گفتم :

 

 شتننه راجع به به دوست دا -

 

 قراره امروز بياد خواستگاري ؟ -

 

 تو باورت شد ؟ من كه باور نمي كنم . -
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 پس باهات صحبت كرده . چرا باور نمي كني ؟ هنوز خوب نشناختيش . اگه حرفي بزنه بهش عمل مي كنه . -

 

 تو كه ناراحت نيستي ؟ -

 

 من ؟ براي چي ؟ خيلي هم خوشحالم . تو چي ؟ -

 

 ... تو كه كردم مي فكر من ولي –رم رو آسمون ها پرواز مي كنم . من دا -

 

 من چي ؟ -

 

 منو ببخش . نمي تونم بهت دروغ بگم . ولي صحبت هاي تو با سعيد این فكرو تو سرم انداخت . -

 

 سعيد ! -

 

 مبيني . -

 

 چه فكري ؟! -

 

 كه تو و اون به هم عالقمندید . -

 

 فریاد زدم :

 

 چي ؟! ) چه عجب این اي كيو ها یه كم به كار افتاد ( -

 

بعد هزار جور فكر جور واجور اومد سراغم همه برخوردهامون حرف هاي من و سعيد نگاه هاي زهرا ... همه چي در 

 ذهنم روشن شد . پرسيدم :

 

 تو چه فكر هایي كردي ؟ پس به خاطر همين گفتي ازش متنفري ؟ آره ؟ -

 

 دیگه همه چي گذشته چه فرقي مي كنه ؟ حاال -

 

 خيلي فرق مي كنه . چرا فكر مي كني همه چي گذشته ؟ -

 

 وقتي احساسم یك طرفه است چه اهميتي داره ؟ -

 

 پس بهش عالقمندي دوسش داري ؟ -

 

 آره -
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 پریدم و بغلش كردم . سر و صورتشو غرق بوسه كردم . گفت :

 

 این كه یك عشق یك طرفه گریبانمو گرفته و داره خفه ام مي كنه اینقدر خوشحالي ؟چت شده شيدا ؟ از  -

 

نه دیوونه از اینكه هر دوي شما همدیگرو دوست دارین و هيچ كدوم خبر ندارین و فكر هاي عوضي مي كنين  -

 خنده ام مي گيره . بيچاره چارلز دیكنز !

 

 اخم كرد و گفت :

 

 ره مي كني ؟چارلز دیكنز منو مسخ -

 

 ببخشيد قربان چارلز دیكنز اگه بفهمه صاحب پيدا كرده از خوشحالي پر در مياره . -

 

 چي ميگي شيدا ؟ -

 

 دیوونه سعيد كشته مرده ته و خودت خبر نداري -

 

 من ! ولي اون كه تمام مدت با تو صحبت مي كرد ؟ -

 

ت كنه از بس كه تو باهاش لج بودي مي ترسيد بزني تو ذوقش . خب راجع به تو بيچاره نمي تونست با خودت صحب -

 دست به دامن من شد تا نظرتو بدونم و بهش بگم و بعد خودش با تو صحبت كنه .

 

 من باورم نميشه . این كه مي گن عشق چشم آدمو كور مي كنه حرف درستيه -

 

 شایدم چشم آدمو به روي خيلي چيزاي دیگه باز مي كنه . -

 

 كي به كي ميگه ؟ تو كه تا دیروز فكر مي كردي آرش منو دوست داره . -

 

 تو از كجا فهميدي ؟ -

 

 به حس ششم من شك داري ؟ -

 

 همدیگرو بغل كردیم . گفت :

 

 چه فكر هایي مي كردم -

 

 پس تو خودتو به خاطر من كنار مي كشيدي و مي گفتي ازش متنفري ؟ -

 

 آره -
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 ونهاي دیو -

 

 آره دیوونه دیوونه چارلز دیكنز -

 

 به یاد چارلز دیكنز افتادم زدم رو پيشوني ام و گفتم :

 

حاال مي فهمم چرا اسمشو گذاشتي چارلز دیكنز . تو از اولم عاشقش بودي . درست مثل عالقه ات به رآليسم ، به  -

 ش .طنز ، به آرزوهاي بزرگ و به خود دیكنز و البته به پير دختر

 

 خندید و گفت :

 

 اي بدجنس آخري رو دیگه نه . -

 

 كمي فكر و كرد و با دودلي گفت :

 

 مطمئني دوستم داره ؟ -

 

آره خانم دوموریه خودش بهم گفت كه عاشق چشماي خوشگل به رنگ دریاته . عاشق لجبازي و شجاعتته . عاشق  -

 شوخ طبعي و ظرافتته .

 

 ن كجا و من كجا ؟باورم نميشه ولي او -

 

اتفاقاً اونم این فكر ها رو مي كرد . قشنگي عشق به همينه كه خودتو پایين تر از معشوقت ببيني و غرورتو براي  -

 خاطر اون كنار بذاري .

 

 ولي نه هميشه ! چرا خودش چيزي بهم نگفت ؟ -

 

 از بس كه تو بد اخالق و اخمو بودي . -

 

 نميشه . امروز چه روز خوبيه .چقدر خوشحالم باورم  -

 

 فكر كنم مي دونم چرا ؟ -

 

 گفت :

 

 آره همه اش به خاطر آرشه مگه نه ؟ اون همه چي رو روشن كرد -

 

 اي بدجنس پس من اینجا چي كاره هستم ؟ -
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ين انگار دل منظورم هر دوي شماست نمي دونم شما جنستون از چيه كه فقط دوست دارین آدم ها رو خوشحال كن -

 ندارین كسي رو غمگين ببينين .

 

 گفتم :

 

 چه حرف شاعرانه اي ! جنس آرشو كه مي دونم از چيه از عشق و محبت ولي جنس من نه . -

 

 چرا چرا تو هم از جنس مهر و محبتي از جنس دوستي . -

 

 دوباره گفتم :

 

 نگفتي آرش بهت چي گفت ؟ -

 

ریشون اومد در خونه ما . قيافه اش دیدني بود . مثل راه گم كرده ها مي مونست . پرسيد دیروز غروب غمگين و پ -

چرا هيچ كدوم شب شعر نرفتيم وقتي منصور گفت چه اتفاقي افتاده رنگ آرش بيچاره مثل گچ پرید منصور هم ول 

منصور اصالً تو باغ نيست كن نبود . با آب و تاب تعریف مي كرد و حال آرش بدتر مي شد . باالخره من كه دیدم 

گفتم كه جاي نگراني نيست و تو حالت خوبه ولي آرش قبول نمي كرد . وقتي منصور رفت داخل خونه تا جواب تلفنو 

بده من با آرش صحبت كردم . مي گفت همه اش تقصير اونه . وقتي پرسيدم چرا خودشو مقصر مي دونه گفت كه چه 

 اتفاقي افتاده و ... گریه كرد.

 

 گفتم :

 

 واقعاً ؟ -

 

آره . تا حاال گریه هيچ مردي رو ندیده بودم منصور كه بي احساس و خشكه و مثل سنگ مي مونه . یك قطره اشك  -

نمي ریزه ولي آرش نه . قطرات اشك بود كه از چشمش مي ریخت . تا دیدم جيگرم آتيش گرفت . خوب شد زود 

 فرار كرد .

 

 گفتم :

 

 م اینقدر غصه بخورهفكر نمي كرد -

 

 اشك تو چشمام جمع شد . زهرا خندید و گفت :

 

 حاال تو دیگه گریه نكن . حوصله ونگ تو یكي رو دیگه ندارم . -

 

 تو چي كار كردي ؟ ناراحت نشدي ؟ -
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 اصالً خوشحال هم شدم . -

 

 بعد موهاي بافته ام رو كشيد و گفت :

 

 خوب دوست بچگي مو غر زدي . البته كمي حسودیم شد ناقال -

 

 خندیدم و گفتم :

 

 باور كن نقشه قبلي نداشتم . -

 

 داشتي بدجنس مي دونم كه از همون بچگي دوسش داشتي . -

 

 از كجا فهميدي ؟ -

 

 از شعر هات از رفتارت حرف هات نگاهت . بابا ما اونقدر ها هم كه تو فكر مي كني خنگ نيستيم . -

 

 و هم كه در اشتباه بودي فكر مي كردي سعيد جونتو دوست دارم .ولي ت -

 

 آره فقط اون موقع بود كه فكر مي كردم تمام مدت اشتباه مي كردم و چشم هام جز سعيد چيزي رو نمي دید . -

 

 عشق تو رو هم حسود كرد آره ؟! -

 

 خندید و گفت :

 

 درست مثل تو ناقال -

 

 و گفت :تو چشم هام نگاه كرد 

 

 منو مي بخشي ؟! -

 

 چرا ؟ -

 

 چون بهت حسودیم ميشه آخه آرش خيلي دوستت داره ) منم همينطور خدا شانس بده ( -

 

 اي دیوونه اگه مي دونستي سعيد چقدر دوستت داره دیگه به من حسودي نمي كردي . -

 

 راست مي گي یا مي خواي دلمو خوش كني كلك ؟ -
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آن روز تو كالس با من راجع به تو صحبت مي كرد ازم مي خواست بهت بگم چقدر دوستت داره و نظر باور كن .  -

 تو رو بپرسم وقتي یكهو جلوي در سبز شدي و او برگشت و تو رو دید نفهميدي چطور سرخ شد و فرار كرد ؟

 

 فكر كردم مچتون رو گرفتم . -

 

نا اميد نا اميد بود ولي من اميدوارش كردم قول دادم كمكش كنم  خل شدي ؟ چه مچ گرفتني . تو بيمارستان هم -

 درست مثل اون .

 

 پس این حرف ها رو به هم مي گفتين ؟ من خنگو بگو فكر مي كردم قرار مدار خواستگاري رو مي ذارین . -

 

 دیگه چي ؟! -

 

 هيچي بابا ببخشيد عشقه و دیوونگيش تو ببخش . -

 

 آرش مياد خواستگاري ؟حاال مطمئني كه  -

 

 البته كه مياد فقط تعجب م یكنم مادرشو چطور راضي كرده ! -

 

 با ترس و تردید پرسيدم :

 

 مادرش خيلي سرسخته ؟ -

 

 سرسخت ؟! یك ابهت و جاللي داره كه بيا و ببين . -

 

رد روي تخت كنارش نشستم . زهرا ترس برم داشت . قلبم از هيجان دیدار مادر آرش به قفسه سينه ام فشار مي آو

 كه حالمو دید گفت :

 

 آنقدر ها هم ترسناك نيست كه اینطوري ولو مي شي و وا ميري . فقط دعا كن قوبل كنه و بياد وگرنه ... -

 

 وگرنه چي ؟ -

 

 آرش بدون اجازه مادرش آب هم نمي خوره -

 

رم بدون اجازه خونواده اش به خواستگاریم بياد . مادرشو خيلي اصالً فكرشو هم نمي كردم . در ثاني منم دوست ندا -

 دوست داره ؟

 

شایدم دوسش داشته باشه هر چند كه به نظرم اصالً دوست داشتني نمي یاد . در اصل ازش حساب مي بره یا به  -

 عبارتي براش احترام قائله .
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 و من هيچي از خونواده اش نمي دونم -

 

 م مگه نه ؟ پس باید باهات روراست باشم . با بد خانواده اي در افتادي شيدا .من دوست تو هست -

 

 ولي من كه با كسي سر جنگ ندارم . -

 

 تو نه ولي فكر كنم اونا داشته باشن . به خصوص وقتي بفهمن آرش دوستت داره . -

 

 آخه چرا ؟ حتماً فاصله طبقاتي ! آره ؟ -

 

 یه همچين چيزایي . -

 

 ه فكر فرو رفتم و گفتم :ب

 

 منو بگو كه هميشه از این جور وصلت ها انتقاد مي كردم . -

 

 زهرا مثل كسي كه مچ ميگيره از جاش پرید و گفت :

 

 آهان مچتو گرفتم پس تو هم دوسش داري . -

 

 گفتم نه و فرار كردم دنبالم اومد و گفت :

 

 ن دوستت هم كلك مي زني ؟بگو اعتراف كن اي ناقال به صميمي تری -

 

من دور اتاق مي دویدم و او ن دنبالم . صداي خنده هاي ما اتاق رو پر كرده بود دنبال هم از پله ها سرازیر شدیم بعد 

 از ظهر كه شد به زهرا گفتم :

 

 اگه نيان چي ؟ -

 

اتاق پذیرایي پایين رو كه به قول زهرا تو اتاقم این طرف و آن طرف مي رفت . همه خانه را مرتب كرده بودیم و 

 زهرا به اندازه اتاق سرایدار خونه آرش اینا هم نبود مرتب مي كردیم .

 

از حرف هاش اصالً ناراحت نمي شدم چشم هام به روي حقيقت باز مي شد . از اینكه این حرف ها رو بهم مي گفت 

 ا واقعيت ازدواج مي كردم وقعيت هم این بود .خوشحال هم بودم دلم نمي خواست تو خواب و خيال بمونم باید ب

 

 پرسيدم:

 

 تو خونشونو دیدي ؟ -
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 فقط یه بار با منصور به اونجا رفيتم ولي آرش خونه نبود در اصل خونه كه نه قصر بود . -

 

 براي دلداري دادن به خودم خندیدم . گفتم :

 

 با خونه شون عروسي كنم .قصر هم كه باشه برام مهم نيست من كه نمي خوام  -

 

 پس تصميمتو گرفتي مي خواي با آرش عروسي كني ؟ -

 

 با تردید گفتم :

 

 نمي دونم اصالً چه اهميتي داره كه یكي از ما تو قصر زندگي كنه دیگري تو كلبه ؟ -

 

 حتي اگه جاي اون بودي بازم این حرفو مي گفتي ؟ -

 

 رف اختيار بيشتري داشتم .آره اون موقع براي گفتن این ح -

 

وقتي ساعت از چهار هم گذشت دیگه مطمئن شدم كه نميان . زهرا براي اینكه از هيجانم كم كنه منو جلوي آینه 

 نشوند موهامو با دقت شونه كرد و گفت :

 

 خوش به حالت با این موهاي مشكي صاف چقدر خوشگل مي شي . -

 

 و رو مي خورن .تو دیوونه اي همه حسرت موهاي ت -

 

 ولي موهاي من فر و حالت داره . -

 

خودتو دست كم نگير حتماً تو دلت داري به حرف خودت مي خندي . ناقال شایدم مي خواي به من قدرت روبرو  -

شدن با خانواده آرشو بدي . یه اعتماد به نفس كاذب . من كه مي دونم هيچي نيستم چرا مي خواي از خودم مطمئن 

 ؟باشم 
 

 خندید و گفت :

 

 اگه آرش بشنوه دیوونه مي شه . شاید هم پشيمون بشه و بره از بس كه تو بد سليقه اي . -

 

با هزار بدبختي از زیر دستش بيرون اومدم . با آرایشي كه به صورتم زده بود چشم هام روشن تر به نظر مي اومد . 

ودش شبيه نقاشي هاي مينياتوري شده بودم . شاید هم شادي دور چشم هام یك مداد سياه كشيده بود . به قول خ

 عشق تو چشم هام افتاده بود و اون ها رو به رنگ عسل در آورده بود .

 

 زهرا گفت :
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هيچ وقت نتونستم بفهمم چشم هات چه رنگيه ! عصباني كه ميشي سياه ميشه رنگ ذغال حاال هم شده رنگ  -

 خرماي نرسيده .

 

 عر شدي .باز كه شا -

 

 محبوبه تا منو دید گفت :

 

 زهرا جون تو هميشه بيا خونه ما این طوري شاید شيدا كمي به خودش برسه . -

 

 من كه هميشه اینجام بهتره از آرش بخواي هميشه بياد اینجا . -

 

و ك ليوان آب یخ رساعت كه پنج شد دیگه مطمئن شدم كه نميان . حس كردم یه مته مغزمو سوراخ مي كنه و بعد ی

سرم خالي ميشه . سرم درد گرفته بود وقتي تلفن صداش در اومد حتي از جام تكون نخوردم . زهرا فوري گوشي رو 

 برداشت . شنيدم كه مي گفت :

 

 باشه تا ده دقيقه دیگه منتظریم عروس خانم بغ كرده اینجا نشسته ترسيده آقا دوماد پشيمون شده باشه -

 

 خندید . وقتي تلفنو قطع كرد گفتم :بعد ناگهان 

 

 خوش مي گذره خانم خوش خنده منو سر كار گذاشتين و دو تایي مي خندین ؟ -

 

 اگه بدوني آرش چي گفت -

 

 اخم كردم و گفتم :

 

 دوست ندارم بدونم -

 

و كه از خواستگاري ت اگه بهت بگم آن اخم وسط ابروهاي خوشگلت باز مي شه . آرش گفت تو دنيا آخرین نفریه -

 پشيمون ميشه .

 

 صداي زنگ درو كه شنيدم رنگم پرید زهرا گفت :

 

 چت شده ؟ مگه تا حاال خواستگاري نرفتي ؟ -

 

 خودشم دستپاچه شده بود گفتم :

 

 من كه نه . البته كه نرفتم . -

 

 ببخشيد اشتباه كردم حاال تو برو تو آشپزخونه . -
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 ببخشيد چرا ؟ -

 

 چون عروس خانم بعداً با سيني چایي مياد . -

 

 ولي من اینطوري بيشتر هول مي شم همون اول بيام جلو بهتره . -

 

 ولي زهرا بي توجه به حرف هام گفت :

 

بهت گفتم برو دوست دارم عروس خوشگل ما یك دفعه بياد جلو و همه اونو ببينن و شوكه بشن شایدم سكته كنن  -

. 
 

 : گفتم
 

 آره حتماً از ترس و وحشت . -

 

صداي سالم و احوالپرسي رو كه شنيدم نفسم بند اومد . فقط صداي آرشو كه ميون صداها مي شنيدم آرامش پيدا مي 

كردم یك صداي آشنا ميون صداهاي غریبه . درست مثل نوازش آواي ني باالي یك تپه سرسبز ميون یك دشت بود 

ز تن صداها و طرز صحبت كردنشون همه رو شناختم صدایي كه نازك و خيلي شيرین بود . بعد نيم دونم چطوري ا

صداي مرجان خواهر آرش بود . چند مرتبه پشت تلفن صداشو شنيده بودم . صداي دیگه كه كامالً مشخص تر از بقيه 

كلفت تر از صداي صداها بود صداي خانوم حكمت بود زهرا حق داشت ابهت و جالل حتي از صداش پيدا بود كمي 

مرجان بود و زنگ خاصي داشت كه من هنوز اونو ندیده ازش ترسيدم . فقط وقتي آرش حرف مي زد به خودم 

دلداري دادم و قدرت تو پاهام جمع شد با سيني چایي كه وارد شدم همه رو دیدم . حدسم درست بود و احساسم 

د و صورتمو بوسيد . خانم حكمت نيم نگاهي بهم انداخت دروغ نمي گفت . مرجان با خوشرویي سالم و احوالپرسي كر

و به زحمت جواب سالمم رو داد . بيشتر حركت سرش بود كه منو قانع كرد صدامو شنيده . در برابر رفتار مرجان 

عكس العمل خانوم حكمت پتكي بود كه تو سرم خورد . با این كه خودمو اماده كرده بودم ولي باز دلم خوش بود . 

عوض سرخ شدن پریده بود . مطمئن بودم كه اینطور بود چون یخ كرده بودم . روبروي آرش كه ایستادم انگار رنگم 

براي اولين بار بود كه مي دیدمش . چقدر غریبه شده بود . با اون كت و شلوار خوش دوخت سرمه اي و كروات كامالً 

همونجا تو بچگي گمش كردم و بعد از سالها  هماهنگ با رنگ آبي پيراهنش كنار مادرش نشسته بود . حس كردم

 دوري دیگه هيچ وقت ندیدمش حاال فقط یك غریبه از سفر برگشته بود .

 

مرجان از محبوبه راجع به رشته پزشكي پرسيد خيلي زود خودموني شده بود و با زهرا و محبوبه از دوران بچگي 

شم یك كلمه در ميون حرف هاشو مي شنيد و صحبت مي كردن زهرا از دوستي منصور و آرش حرف مي زد گو

دوباره فرار مي كرد . نيمه راست مغزم جاي دیگه اي بود و نيمه دیگه ام تك و توك كلمه اي رو مي شنيد و به خاطر 

 مي سپرد . احساساتم پریده بود تو حوض فاصله ها و یخ زده بود .
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 زهرا آروم زیر گوشم گفت :

 

رو پاك كني با این رنگ و روت مثل مرده ها شدي همه موقع خواستگاري سرخ مي شن  بهتره یك كم از اخم هات

 ولي تو مثل جسد مرده رنگت پریده تقصير منه كه رژگونه به لپت نزدم .

 

 زوركي لبخند كجي زدم و گفتم :

 

 ساكت مرجان داره نگاهمون مي كنه . -

 

 ش خطر اونجا در كمينه .اشكالي نداره از خودمونه مراقب مادرشوهره با -

 

 از حرفش خنده ام گرفت گفت :

 

 كاشكي زودتر از مادر شوهر مي گفتم یعني اینقدر دوسش داري كه تا اسمشو مي شنوي نيشت باز مي شه ؟ -

 

 نيشگوني از بازویش گرفتم تا باالخره ساكت شد . بعد از كلي از این طرف و اون طرف صحبت كردن مرجان گفت :

 

 چطوره دو كلمه هم شيدا جون صحبت كنه . -

 

 زهرا لبخند مضحكي زد و گفت :

 

 عروس خاونم فقط با آقا دوماد حرف مي زنه . -

 

با شنيدن این حرفش لبخند روي لبم خشك شد چروك هاي پيشاني خانم حكمت از دو به چهار تبدیل شد وحشت 

 كردم و فوري گفتم :

 

 نه -

 

 امه بدم گفت :مرجان نگذاشت اد

 

 اتفاقاً پيشنهاد خيلي خوبيه -

 

و به آرش خيره شد . آرش بدون حرف بلند شد زهرا دستمو گرفت و بلندم كرد و منو همراه خودش از اتاق بيرون 

 اورد فقط تونستم بگم ببخشيد و از زیر اخم خانم حكمت فرار كنم .

 

 

 

 زهرا به آرش گفت :
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 ده براي صحبت كردناتاق شيدا جون مي  -

 

منو رو پله اول رها كرد و خودش برگشت كنار بقيه . آرش پشت سرم بود . راه برگشت ندارم . ناچار از پله ها باال 

رفتم . در اتاقو كه باز كردم نسيمي خنك از پنجره اتاق كه باز بود رو صورتم نشست . ریه هامو پر كردم از آرامش و 

ق . تا پاشو گذاشت تو اتاقم با تعجب به اطراف نگاه كرد ميز و كتابخونه كوچيكم نسيم و بوي خوش آرش و عش

آینه بزرگ و قدیمي روي طاقچه تخت قدیمي مادرم همه و همه رو نگاه كرد . تو آینه قدیمي نگاهي به خودش 

ه روي كاناپه قدیمي انداخت . به كتاب هام دست كشيد . انگار فراموش كرده بود براي چي اومده تو اتاقم . باالخر

روبروي تختم كه براي پيدا نبودن كهنگي پارچه اش گليم روش انداخته بودم نشست . ناگهان سه تار كنار تختم رو 

 دید و گفت :

 

 سه تارم مي زني ؟ -

 

این مال پدرم بود من فقط گرد و خاكشو مي گيرم و ازش نگهداري م یكنم هر وقت هم كه دلم مي گيره و یاد  -

 پدرم مي افتم انگشت هامو رو سيمش مي كشم

 

 رفت تو فكر . گفتم :

 

 چي شد ؟ ناراحت شدي ؟ -

 

نه دارم فكر مي كنم اگه انگشت هاي كشيده تو روي سيم هاي سه تار قدیمي پدرت كشيده بشه چه صدایي ازش  -

 در مياد .

 

 یك صداي گوش خراش كه همه رو فراري مي ده . -

 

 نم این طور نيست . اینم درست مثل شعرهات قشنگ و جادویيه .نه مطمئ -

 

 خندیدم . گفت :

 

 مثل خنده هات . -

 

كمي جلوتر اومد . پاشو كه روي قاليچه كوچيك دست بافت مادرم گذاشت حس كردم پا روي قلبم گذاشت . انگار 

ين بود چشمش خورد به قاليچه و كفش مي خواست دستشو دراز كنه و سه تار رو بگيره . همانطور كه سرش پای

 هاش انگار یادش اومد كفش هاشو در نياورده . مثل برق گرفته ها پاشو عقب كشيد و گفت :

 

 این قاليچه چقدر قشنگه . -

 

 با افتخار گفتم :
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 كار دست مامانمه . -

 

 باورم نميشه . -

 

 وي زمين پهنش نمي كردم .خيلي برام عزیزه اگه اصرار مادرم نبود هيچ وقت ر -

 

 دوباره گفت :

 

 باورم نميشه چون درست یكي عين اینو منم دارم . -

 

 گفتم :

 

 شاید شبيه این باشه ولي این یه چيز دیگه است . -

 

 سرشو بلند كرد و بهم خيره شد انگار تازه یادش افتاد براي چي اومده تو اتاقم گفت :

 

 چيزي تو هواي این اتاقه یكي نيرویي تو وسایلشه نمي دونم چطور بگم .اتاقت منو گرفت یكي  -

 

 حتماً كنجكاو به دیدینش بودي و به نظرت این طور اومده . -

 

نه نه یك چيزي برام آشناست از قدیم همراهمه انگار یك نيرویي همه وسایل رو با دقت كنار هم چيده تا یك  -

 با ... با ... چيزي رو بهم نشون بده یك نيرویي

 

 با عشق . -

 

بله منظورم همين بود چه كلمه مناسبي ! این رنگ هاي آبي و سفيد دیوار این آینه قدیمي روي تاقچه این سه تار  -

 این قاليچه این پنجره ...

 

 همه چي معموليه شایدم كهنه و قدیمي . -

 

 نه نيست خودت خوب مي دوني كه نيست . -

 

 شما شاید براي -

 

ناگهان برگشت و نگاهم كرد . نفهميدم چرا فقط وقتي تكار كرد شما ! قلبم ریخت . بعد از اون حال و هوا در اومد و 

 گفت :

 

 چقدر همه چي رویایي و قشنگه و خيلي نزدیك به من غير از ... غير از ... -
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 غير از من -

 

 نه غير از این كلمه كه گفتي . -

 

 گفتم :

 

 ولي به نظر من فقط تویي كه دور و غير قابل دسترسي و ميون هاله اي از رویا قرار گرفتي . -

 

 با تعجب بهم نگاه كرد و گفت :

 

 آخه چرا ؟ -

 

 نمي دونم با این كت و شلوار و موهاي روغن زده كفش هاي واكس خورده ... -

 

 كردم درشون بيارم .اگه منظورت به كفش هامه منو ببخش از هولم فراموش  -

 

 مي دونم كه عادت داري اون مهم نيست فقط ... -

 

 حق داري تا حاال منو با كت و شلوار ندیده بودي -

 

 و اینقدر اتو كشيده و شق و رق نشده بودي . -

 

 خيلي بد شدم مگه نه ؟ -

 

 نه اتفاقاً ... اصالً صحبت بد و خوب شدن نيست . -

 

 رت مادرمه اینو تو نگات مي خونممي دونم منظو -

 

 سرمو پایين انداختم تا از زیر نگاهش فرار كنم . سكوتش منو مجبور به حرف زدن كرد . گفتم :

 

 نمي دونم شاید مادرت نگاهش خودت ... -

 

زیر  ن ماشينبگذار من ادامه بدم . مي دونم كه تو روت نمي شه بگي ! خونه مون كارخونه پدرم مستخدم و باغبونمو -

 پاي برادرم ارث و ميراث زن برادرم طال و جواهرات خاله و دایي و فك و فاميالي مادرم . باز هم بگم ؟

 

 گوش هامو گرفتم و گفتم :

 

 نه دیگه بسه كافيه . -
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 اشك تو چشم هام جمع شده بود . آروم و نوازشگر گفت :

 

 تو چشم هام نگاه كن . -

 

و بهش نگاه كردم . غم تو چشم هاي مهربونش پر پر مي زد و ميونش عشق روي بال نگاهش سرمو بلند كردم 

 خوابيده بود . گفت :

 

پس من چي ؟ من این وسط چه كاره ام ؟ مگه من گفتم تو این چيزا رو دوست داشته باش یا با اونا زندگي كن ؟  -

عذابم بودن آخه منو از بقيه از شماها این كوچه جدا مي خود منم از همه این چيزا بيزارم . تمام این سال ها مایه 

كردن . مي خوام فرار كنم چون خالي از اون چيزي هستن كه من مي خوام . هر چقدر اینجا رو كوچه باریك خونه 

منصور اینا و شما رو دوست دارم از اون خونه از كوچه پهن پر درختش از دیوار سفيد و ستون هاي بلند و مر مري 

متنفرم . از هر چيزي كه مربوط به اونجا مي شه بدم مياد تو كارخونه مثل یك كارگر معمولي كار مي كنم و تو اش 

شركت فقط یه مهندش صنایعم . نمي خوام اینا رو بهت بگم كه فكر كني خيلي خاكي ام یا از خودم تعریف كنم . نيم 

حسرت یك لحظه زندگي صميمي و پر محبت بعضي ها رو خوام فكر كني چون پول زیاد دیدم برام عادیه نه باور كن 

مي خورم . وقتي تو قصر مادرم زندگي كني اینا رو مي فهمي . مي دوني چرا ؟ چون اثري از محبت درش نيست . 

عشق و صفاي واقعي نيست . همه اش تظاهر و ریا همه اش دروغ تو چشم هاي اطرافيانم برق صميميت و محبت 

پول و شهوت و مادي گرایي و خوشگذاروني داده . من فقط تو گذشته ام زندگي مي كنم . تو واقعي جاشو به برق 

لحظات شاد و ساده گذشته . حاال هم یم خوام مثل گذشته زندگي كنم . مي فهمي ؟ ساده و دور از هياهوي پول و 

 همراه با محبت واقعي دلم مثل گذشته . تو هم زنجير اتصال من به گذشته اي .

 

 به خاطر همين مي خواي باهام ازدواج كني ؟ -

 

 به خاطر این و به خاطر خيلي چيزاي دیگه . -

 

پس من این ميون یك قرباني ام، یكي كه تو رو به خواسته هات برسونه، به عالئقت تو گذشته ، به زندگي ساده و  -

ن ماست كه مدام پهن و طوالني تر مي شه و دور از هياهوي خانوادت. حاال كه باهات حرف مي زنم انگار یه جاده بي

درست نزدیك من خاكيه و به تو كه مي رسه بهترین نوع آسفالت چند الیه اونو پوشونده. آرش، من و تو هيج نقطه 

 مشتركي با هم نداریم ، چرا بخواهيم خودمونو گول بزنيم؟

 

 مي خوره. نداریم؟! من تموم وجودم به سمت تو كشيده مي شه و باهات پيوند -

 

 شاید ولي دليلش فقط گذشته، بچگي مون و این كوچه هاست. -

 

پشت به او كنار پنجره ایستادم. نور كم خورشيد ته مانده گرماشو از البالي پرده به اتاق مي تابوند و یك قسمتش 

 صورتمو روشن كرده بود.گفتم:
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ن به آینده نگاه مي كنم. گذشته رو دوست دارم ولي من دیگه فرق كردم اون شيداي دوران بچگي نيستم. آرش م -

آینده برام مهم تره. هميشه فكر مي كردم زن ها تو گذشته زندگي مي كنن و مردها به آینده چشم دوختن ولي تو 

هنوز حسرت دیروزو داري و من به آینده چشم دوختم. مثل اینكه اشتباه مي كردم. من دیگه شيداي گذشته نيستم ، 

 . نم یتونم تو رو به گذشته وصل كنم. نگاهم كن

 

 شنيدم كه گفت:

 

این طور كه كنار پنجره ایستادي درست مثل یك خواب آبي به رنگ آسمون با ابراي سفيد ميونش و درست مثل  -

 رنگ سفيد دامنت و آبي پيرهنت، شيرین و رویایي هستي.

 

 شاعر شدي؟ ولي من واقعي ام آرش. تو هم جاتو با من عوض كردي و -

 

 آره شاعر شدم. یادته بچه كه بودیم با هم شعر مي ساختيم؟ -

 

 اي كاش هميشه بچه بودیم و هيچ وقت بزرگ نمي شدیم. -

 

چرا؟ چون از هم دور شدیم و یكيمون افتاد وسط یك خونه بزرگ خالي و بدون عشق و یكي دیگه افتاد ميون یك  -

 ر هاي مهربون عشق؟خونه كوچيك با در و پنجره و دیوا

 

چون از هم دور شدیم.چون نقاط مشتركمون از بين رفت و یك دره فاصله بين ما دهن باز كرد و عميق و عميق تر  -

 شد. اي كاش بزرگ نمي شدیم.

 

دیدي خودتم تو گذشته غرقي و هنوزم مي خواي بچه باشي! ولي اشتباه مي كني. هيچ دره اي بين ما نيست. من تو  -

مي شناسم . انگار سال هایي كه ندیدمت هرگز وجود نداشته. حرف هات شعرهات، نگاهت همه برام آشناست. رو 

 حتي رفتارت ، خشم و عصبانيتت، لبخند و سرورت، همه و همه.

 

 هاینا چه اهميتي دارن وقتي خونواده هاي ما هيچ نقطه اشتراكي با هم ندارن. وقتي كل خونه ما حتي به اندازه خون -

 باغ بون ته باغتونم نيست.

 

 این چه حرفيه ؟! -

 

 قلبم از گفتن این حرف ها تير مي كشيد ولي ادامه دادم:

 

 این فقط گوشه اي از واقعيته. دوست داري بقيه شو بشنوي؟ -

 

 نه این نوع واقعيت چه اهميتي داره ؟ وقتي من بهش اهميت نمي دم. -

 

 ندارم ازش فرار كنم یا خودمو گول بزنم. اي كاش زودتر مي دونستم. اون وقت...ولي من اهميت مي دم.دوست  -
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 آن وقت چي؟ -

 

چيزي براي گفتن نداشتم. مي خواستم بگم هيچ وقت عاشقت نمي شدم ولي عشق كه دست خودم نبود. كنارم 

 ایستاد. به نيم رخم خيره شد و پرسيد:

 

 نكنه روت نمي شه بهم بگي؟تو از چيزي فرار مي كني مگه نه ؟  -

 

 كه چي؟ -

 

برگشتم و نگاهش كردم. ماهي اطمينان قلبش تو دریاچه تردید ته چشم هاش دست و پا مي زد. یك آن روشو 

 برگردوند پشت بهم ایستاد و پرسيد:

 

 همه چي رو بهم بگو ، همه چي رو بهم نگفتي، مگه نه؟ -

 

 چرا فكر مي كني بهت دروغ مي گم؟ -

 

 اصالً اینطور فكر نمي كنم، فقط حس مي كنم تو... تو یك چيزي رو ... به من... من... نگفتي. -

 

همانطور كه پشت به من ایستاده بود صداش محو شد و من تو عالمي دیگه عاشقونه نگاهش كردم: شونه هاي مردونه 

ت. چقدر برام آشنا و حقيقي بودن.چقدر ، قد بلندش ، موهاي خوش رنگش. چقدر مهربوني تو همه اونا وجود داش

دوسش داشتم و با تمام وجود مي خواستمش. هنوز من و من مي كرد. انگار مي ترسيد حرفشو بزنه. یكهو برگشت و 

بهم خيره شد. غافلگير شدم. نگاه عاشقم تو نگاهش قفل شد. نگاهمو دیده بود. از برق نگاهم همه چيز رو فهميد. 

 دنباله حرفش گفت:

 

 همه چي تو نگات پيداست. نه ، من اشتباه نكردم. چشمات همه چي رو بهم مي گه. -

 

 براي فرار از نگاهش برگشتم و به بيرون از پنجره خيره شدم.

 

 گفت:

 

من چطور باید حرفمو بگم؟ تو از گذشته با مني. هميشه دنبالت بودم. بارها برگشتم تا پيدات كنم ولي تو نبودي.  -

ه چي رو به دست زمان سپردم. مي دونستم اگه مال هم باشيم باالخره یه روزي همدیگرو پيدا مي كنيم. زمان بعد هم

گذشت تا رسيد به اون روز كه من نا اميد و دلتنگ مثل هميشه تو كوچه هاي گذشته قدم زدم. تا رسيدم به بن بست 

زندگيم باید همينطور خالي و سرد باقي بمونه. نمي  كوچه تون. فكر كردم همه چي تموم شد . راه دیگه اي ندارم و و

دوني چه لحظات نا اميدي سختي بود. خالي خالي بودم. یك لحظه سرمو بلند كردم رو به آسمون. مي خواستم از خدا 

كمك بخوام تا راهو نشونم بده. هنوز سرمو پایين نياورده بودم كه ميون اشك چشم هام تو قاب چهار گوش آبي 
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ره اتاقت وسط یك دیوار قدیمي تو رو پيدا كردم. اول وسطاي اشكم صورتت واضح نبود. ولي نمي دونم سفيد پنج

چطور شد تو رو كه دیدم اشكم برگشت ته چشمام. بعد قلبم ایستاد. حس غریب آشنایي بوي خوش یاس رو تو هوا 

ي. ولي يد كه تو رفتي و منو تنها گذاشتپخش كرده بود. شایدم عطر تو بود كه برام آشنا بود. بعد یك ثانيه طول نكش

من دیگه تنها نبودم. خالي و نا اميد نبودم. تو رفتي و نا اميدي رو با خودت بردي و ته دره جدایي انداختي. نگات تو 

همون چند ثانيه خيلي چيزا تو خودش داشت كه انگار بهم هدیه داد. حس همدردي . حس نزدیكي قلبها، حس 

 و فهميدي، مگه نه ؟همدلي. انگار حالم

 

 برگشتم تو چشماي سياه و مهربونش نگاه كردم و گفتم:

 

 دیگه چيزي نگو آرش، خواهش مي كنم هيچي نگو. -

 

ولي من باید همه چيز رو بهت بگم، از احساسم ، از گذشته ، از آینده ، از دیدن دوباره تو و این كه همون لحظه تو  -

 رو شناختم.

 

 اجازه بده فكر كنم. اگه تو حرف بزني تصميم گيري برام سخت مي شه . این اجازه رو بهم مي دي ؟ نه دیگه نگو -

 

 البته كه مي دم. این حق توئه. -

 

 روبرویم ایستاد و بهم خيره شد. نگاهم لرزید. لغزید تو چشم هاي سياهش و غرق شد. گفت:

 

 فقط یه قولي بهم بده. -

 

 چه قولي؟ -

 

 بده منصفانه فكر كني. همه جا منو در نظر بگير. درست مثل شعر هات.قول  -

 

ولي زندگي واقعي با شعر هاي من فاصله زیادي داره. هرچند كه ميشه با شعر واقعيتو گفت ولي با واقعيت نمي شه  -

 شعر گفت.

 

 مي دونم با این حال تو فقط منو همان طور كه هستم در نظر بگير. -

 

 دمه گفت:بعد بي مق

 

چشم هات به رنگ شيرین ترین عسل ها و تازه ترین خرماهاي روي درخت در اومده. دلم مي خواست مي  -

 تونستم بچينمش و طعم خوشبختي رو با تمام وجودم بچشم و براي خودم حفظ كنم.

 

 یا تو امروز شاعر شدي یا من دارم تو رویا قدم مي زنم. -
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 ميشه همه رو ببيني و بعد با دلت تصميمتو بگيري ؟اینا همه اش واقعيته.  -

 

 تو دلم گفتم: آن وقت مدام صورت تو مياد جلو چشم هام.

 

همين هم شد و تا آخر هفته بعد كه براي تصميم گيري ازش وقت خواستم مدام جلوي صورتم بود : تن صداش ، 

گونه اش، راه رفتنش، خندیدنش ، هر چيزي  محبت تو نگاش ، حتي اخم ابروهاش، صورت مردانه و استخاون هاي

كه مربوط به او بود. حرف هاش تو گوشم صدا مي كرد. نظرش نسبت به زندگي ، به دوستان و خانواده اش، به 

گذشته و آینده. بيشتر از همه به رفتارش فكر كردم. مي دونستم كه مي شناسمش. اونم منو مي شناخت. نه از گذشته 

مدتي كه تو حال همدیگرو شناخته بودیم. تو شب هاي شعر، كوه پيمایي ها، برخورد هاي مشترك نه از آینده، تمام 

چهار نفره یا دوشنبه ها. نگاه پاكش ، صميمت و صداقتش، اميد و ایمانش، همه رو فهميده بودم. حدسم درست بود. 

اندازه گردن او بود. مطمئن بودم كه مرد رویاهام تو واقعيت فقط آرش بود. گردنبند مروارید قلبم فقط برازنده و 

خوشبختش مي كنم. غرورم اینو بهم مي گفت و ایمان داشتم كه از طرف اونم خوشبخت مي شم. ولي تنها چيزي كه 

منو به شك مي انداخت خانواده اش بود كه به نظرم فاصله من و اونو بزرگ و بزرگ تر مي كرد. این تنها یك مشكل 

صله طبقاتي كه گذشت زمان بينمون به وجود آورده بود. اگه مثل آرش به گذشته فكر مي نبود . همه چي بود . فا

كردم دلم یم خواست هنوز بچه بودیم، چون دیگه فاصله اي بينمون نبود. تو یك محل زندگي مي كردیم. هر دو از 

كوچه مونم یكي بود. یك نوع غذا یم خوردیم. لباس هامون از یك جنس بود. دیوار خونمون آجري بود. سنگفرش 

ولي حاال همه چي عوض شده بودو این تغيير به بزرگي و فاصله آسمون و زمين، سفيدي و سياهي، طلوع و غروب و 

خيلي چيزاي دیگه بود. اگه با خودم صادق بودم باید همه اینا رو نادیده مي گرفتم. چون در برابر عالقه اي كه بهش 

 داشتم هيچ بود.

 

م تو تصميم گيري آزادم گذاشته بودند. هر چي از زهرا خواستم نظرشو بگه با سكوتي معنا دار زهرا و منصور ه

نگاهم كرد و فقط لبخند زد. حتي صداي منصور از پشت سيم تلفن هم نتونست نظرشو نشون بده. ازش خواهش 

 كردم ولي چيزي نگفت. باالخره غم صدامو كه شنيد گفت:

 

مثل داداشم مي مونه و تو ،درست مثل خواهرمي. چي مي تونم بگم؟ خواهش مي كنم آرش صميمي ترین دوستمه،  -

ازم نپرس. ولي من لبخند رو از پشت گوشي تلفن روي لبش دیدم. همين طور تو آبي دریایي چشم هاي زهرا هم 

كه رسيد،  ویيشيریني سرور رسيدن به یك اقيانوس رو چشيدم. همين ارمغان اطميناني به قلبم بخشيد. لحظه جوابگ

درست چند برابر شروع امتحان كنكور هيجان و دلشوره داشتم. یك جور ورود به مرحله جدید زندگيم بود اجازه 

 ورود با یك بله من داده مي شد.

 

 پایان فصل چهار از قسمت دوم.

 

شد. آن قدر  صداي زنگ كه اومد اومدنشو حس كردم. درو كه باز كردم خودش بود. بدون لحظه اي مكث وارد

سریع سالم و احوالپرسي كرد كه مهلت نشد از حال مرجان بپرسم. حالتش هيجانمو از بين برد. چقدر خونسرد نشون 
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مي داد. بجز لحظه اول كه وارد شد، رفتار دیگه اش هيچي رو نشون نمي داد. تو اتاق پذیرایي جلوي پنجره ایستاد و 

 ت:به حياط خيره شد. پشت سرش كه ایستادم گف

 

 ميشه بریم تو حياط حرف بزنيم؟ -

 

تعجبمو مخفي كردم و به پيشنهادش جواب مثبت دادم و جلوتر از اون وارد حياط شدم. بعد وقتي با دقت به درخت 

ها و آجرهاي دیوار رو برو و پيچك هاي چسبيده به دیوار خيره شد و چند ثانيه انگار فراموشم كرد مجبور شدم 

 بپرسم :

 

 ت خوبه ؟حال -

 

 هيچ وقت به این خوبي نبودم . چطور مگه ؟ -

 

 آن قدر غرق تماشاي این دیوار شدي كه فكر كردم یادت رفته من اینجام. -

 

 نه یادم نرفته. چون تو اینجایي چيزایي رو كه تا حاال ندیده بودم مي بينم. اونجا رو ببين. -

 

ي بود. یك كبوتر سفيد و طوسي تو اون سوراخ نشسته بود. قبالً دیده وسط دیوار به اندازه چند آجر سوراخ و خال

 بودمش. دو تا بودن ، یك جفت. ولي حاال فقط یكيشون تو النه بود و جم نمي خورد. گفتم:

 

 خوب؟ -

 

 خوب نگاه كن. -

 

 ت:چشم هامو تنگ كردم و دقيق شدم . ولي متوجه چيزي نشدم. اونم دیگه چيزي نپرسيد. فقط گف

 

 چقدر این حياط قشنگه منو یاد گذشته مي اندازه. -

 

منم اینجا رو دوست دارم . حال و هواي خاصي داره كه به قول معروف طبع شعرم گل مي كنه. نيرویي عجيب ال به  -

 الي پيچك ها آجرهاي دیوار و برگ هاي درخت مو قایم شده كه هر باز ميام اینجا منو به سمت خودش مي كشونه.

 دلم مي خواد مدام راجع به همه چي شعر بگم. هيچ وقت نفهميدم این چه نيرویي است.

 

 من بهت مي گم چه نيرویي است، عزیزم. -

 

از این كلمه كه آخر جمله اش اضافه كرد بدنم سست شد، حس كردم پاهام توان ایستادن نداره. چطور مي تونست ؟ 

نكن. یا اصالً نشنيده بگيرمش. تا حاال خيلي از حرفاشو نشنيده گرفته بودم  مي خواستم بگم دیگه این كلمه رو تكرار

 ولي این یكي... با خشم گفتم:
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 هر نيرویي هست باشه ، دیگه مهم نيست. -

 

 نمي دونم خشم صدام بود یا حرفم كه ناراحتش كرد. برگشت و بدون اینكه نگاهم كنه گفت:

 

 حق داري، دیگه مهم نيست. -

 

 ین خونسردیش بيشتر ناراحتم مي كرد. گفت:ا

 

 مي تونم ازت خواهشي كنم؟ -

 

 فكر كردم االنه كه بپرسه فكرهاتو كردي ؟ جوابم چيه؟ ولي او خونسرد گفت:

 

 شعر جدیدتو برام مي خوني؟ -

 

 گفتم: شعر جدیدي نگفتم.

 

 باورم نميشه ، یك هفته بدون شعر! -

 

 دیگه اي بود.باور كن، فكرم جاي  -

 

 خوب مي تونستي فكرتو با شعر قاطي كني. مي دوني چقدر جالب مي شد. -

 

 چشم دفعه دیگه به حرفت گوش مي دم. -

 

 با اینكه فهميد عصباني ام ولي به روي خودش نياورد و ادامه داد :

 

 پس از شعر هاي قبلي ات برام بخون. -

 

 دیگه نتونستم تحمل كنم و گفتم:

 

 مگه تو براي شنيدن شعرهام اینجا اومدي؟ -

 

 اشكالي داره؟ -

 

 نه ولي امشب تو سالن شب شعر مي توني همه رو بشنوي. -

 

 پس شعر جدید داري و دوست نداري كسي قبالً بشنوه. -
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ي جازه نماز حرف هاش كه هيچ ارتباطي به موضوع نداشت حرص مي خوردم و نمي تونستم دليلشو بپرسم. غرورم ا

 داد. اونم منتظر بود من سوال كنم. گفتم:

 

 اینطور فكر كن. باالخره شعرا براي خودشون روش و اسلوب خاصي دارن. البته اگه بشه اسم منو شاعر گذاشت. -

 

 تو این لحظات هم تواضعت رو حفظ مي كني. واي از این خونسردیت كه منو خلع سالح مي كنه. -

 

 مر بستي؟مگه اسلحه به ك -

 

 یك چيزي تو این مایه ها، راستش از جوابت مي ترسم. -

 

من ساده رو بگو كه بدون سالم و چيزي براي دفاع كردن از خودم براي صحبت اومدم باید از قبل مي دونستم و  -

 چوبي، چاقویي، سالح سردي، چيزي برميداشتم.

 

 تو سالح سرد همراهته، خودت خبر نداري. -

 

 امو باال آوردم و خالي دستهامو نشونش دادم و گفتم:دست ه

 

 كو، پس چرا من نمي بينم؟ نكنه تو چشم الكتریكي داري و مي بيني؟ -

 

 با لحني جدي گفت:

 

 آره ، اون سالح قلبته كه براي من یخ زده و فقط خودم مي بينم. -

 

 م، گفت:از حرفش و حالت صورتش قلبم لرزید. برگشتم تا صورتشو ببين

 

از همون لحظه اول كه پامو گذاشتم تو خونه تون و دیدمت فهميدم چي مي خواي بگي. انگار جوابمو گرفتم. مي  -

 ترسيدم خودم ازت بپرسم. سعي كردم از جوابت فرار كنم.

 

خت، دلم براش از این كه این قدر خوب متوجه شده بود ، از اینكه همه چي رو تو صورتم دیده بود، به خاطر این شنا

پر كشيد و تو تصميمم سست شدم. چقدر فكر كرده بودم. با محبوبه و مامان مشورت كرده بودم، همه موافق بودن، 

ولي من لحظه آخر به همين دوستي چهار نفره قانع شدم. از همه چي بهتر بود. من تحمل سختي زندگي با اونو نداشتم 

باید مي شكست. از آرش به خاطر غرورم گذشته بودم و او اینو فهميده . سختي كه روحم باید تحمل مي كرد. غرورم 

 بود.

 

گفت: تو حق داري روح تو لطيف تر و نازك تر از اونه كه تحمل كنه. مي دونم سختي زیادي تو زندگي با من هست 

با  مي گفتم تو خيليسختي كه شاید مادي نباشه. همين بدتره مگه نه ؟ و تو فهميدي . همه اش خودمو گول مي زدم و 

اراده اي و حاضري به خاطر من همه چي رو تحمل كنيو مدام به خودم مي گفتم ارزش تو پيش اون بيشتر از هر چيز 
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دیگه است. بيشتر از هر چيزي كه فكرشو مي سوزونه، جيگرشو آتيش مي زنه و قلبشو مي شكونه. ولي حاال فهميدم 

 يش تو صفره، صفر. تو هيچ عالقه اي بهم نداري، هيچي.كه اشتباه مي كردم. ارزشم ... ارزشم پ

 

برگشتم و به صورتش خيره شدم. دیگه نمي تونستم پشت به او بایستم و حرف هاشو كه قلبمو مي سوزوند بشنوم. 

 یك الیه یخ از رو قلبم كنار رفت و احساساتم فوران كرد.

 

نه تنها دوستم نداري شاید ازم متنفر هم باشي. من برات او هم خيره تو چشم هام تكرار كرد: چه خياالت خامي، 

 هيچي نيستم، هيچي.

 

 بي مقدمه، بي اراده و فكر، با تمام احساسام ، با همه قلبم و هر چي مهر تو نگاهم بودم گفتم:

 

 تو برام همه چي هستي، همه چي. -

 

 چرا؟ -

 

 جودمي.چرا! چون ... چون ... چون دوستت دارم. چون همه و -

 

حالت صورتش تو اون لحظه هيچ وقت فراموشم نمي شه. نا اميدي از تو چشم هاش پر زد و رفت. قایق اميد به ساحل 

رسيد، لنگر انداخت و پياده شد، رو لبش نشست. من هنوز گيج حرف هام بودم كه او لبخند لبشو جانشسن تعجب 

 چشم هاش كرده بود.

 

 غرق تو نگاهم پرسيد:

 

يشه اینطور قریب الوقوع آدمو غافلگير مي كني؟! باید براي قلبم سفارش یك زره آهني بدم وگرنه از شوك و هم -

 هيجان حرف هات مي تركه.

 

تازه به خودم اومده بودم. هنوز باورم نمي شد این كلمات از دهانم خارج شده باشه. باالخره باورش كه به مغزم رسيد 

داره. آرامشي كه هيچ وقت حس نكرده بودم. گفتن حرف دلم به كسي كه با تمام و قلبمو گرفت دیدم چه لذتي 

وجود مي خواستمش. حرفي كه رو دلم سنگيني مي كرد. تمام وجودم داغ شده بود. اگه او بهم مي گفت حتماً تب مي 

ه هم ودم. آنقدر بكردم. مثل پر سبك شده بودم. چرا پيش از این حرف دلمو نگفته بودم؟مدت ها منتظر این لحظه ب

 نگاه كردیم كه چشم هام درد گرفت و سوخت و اشك ازش سرازیر شد. اشك عشق و شادي عميق.

 

نگاهمو به پشت سرش به دیوار روبرو دوختم. نمي دونم چقدر گذشت ولي باالخره چيزي را كه او دیده بود منم 

مو زد. كبوتر چه عاشقانه رو تخمش نشسته دیدم. سفيدي یك تخم گرد و كوچيك زیر بال و پر كبوتر ماده چشم

 بود. گفتم:

 

 چه قشنگه! پس چرا همون اول ندیدمش؟! -
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 اول پر بودي از نفرت، حاال فقط عشق تو دلت سرخ مونده. -

 

 تو همون اول اونو دیدي؟ -

 

 آره دیدم چون از همون اول با عشق قدم برداشتم. -

 

 اي دیگه حرف مي زدي؟پس چرا اینقدر خونسرد از چيز -

 

 مي خواستم از نفرت قلبت فرار كنم. بهت فرصت بدم تا واقعيتو نشونم بدي. -

 

 موفق هم شدي. با اون حرفات یخ قلبمو شكوندي، بيچاره ام كردي. -

 

 خندید و گفت:

 

 خوب حاال آماده شو تا بریم. -

 

 پرسيدم:

 

 كجا با این عجله؟ -

 

 یم و تدارك مراسم عقدو ببينيم.بریم حلقه بخر -

 

گفتم: هر وقت سفارش زره براي قلبت دادي یكي هم براي من سفارش بده. این طوري كه تو شوك به آدم وارد مي 

 كني منم به یك زره احتياج پيدا مي كنم. حاال با این عجله كجا بریم ؟ پس خانواده ات چي؟ مادرت ؟

 

 لبخند از رو لبش محو شد و گفت:

 

 بعداً بهت م یگم حاال بهتره آماده شي تا بریم. -

 

 چند قدم برداشت. نزدیك پله ها رسيده بود كه گفتم:

 

 نه همين حاال بگو. -

 

 همانطور كه پشت به من ایستاده بود گفت:

 

 اگه بهت بگم نظرت كه عوض نمي شه؟ -

 

 ین همه وقت تازه مي گه تو كه هنوز پيشنهادي بهم ندادي!!! (ولي تو كه هنوز پيشنهادي بهم ندادي ) اووو بعد از ا -
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 برگشت و گفت:

 

 خوب حاال بهت پيشنهاد مي دم. با من ازدواج مي كني شيدا ؟ -

 

 این پيشنهاد فقط از طرف خودته مگه نه ؟ مادرت مخالفه مگه نه ؟ -

 

. همه چيزو فهميدم. پس مادرش موافقت نكرده بود و سرشو پایين انداخت. انگار نمي تونست تو چشم هام نگاه كنه 

 او با اختيار خودش دوباره ازم خواستگاري مي كرد.

 

 عصباني شدم و گفتم:

 

 چطور تونستي بدون رضایت مادرت ... -

 

 نگذاشت حرفم تموم بشه، گفت:

 

 راه دیگه اي نداشتم. -

 

 یك قدم جلوتر اومدم و گفتم:

 

 اضيش كني. هميشه راه حلي هست.تو مي توني ر -

 

مادرم هيچ وقت رضایت نمي ده. اگه اینقدر مطمئن نبودم بدون رضایتش هيچ وقت اینكارو انجام نمي دادم. تو  -

مادرمو نمي شناسي. وقتي مي گفت مخالفه حالت صورتشو ندیدي. من دیدم و فهميدم هيچ وقت راضي نمي شه. حتي 

 شه. اگه خودمو بكشم هم راضي نمي

 

 یك دفعه تمام بدنم یخ كرد. شوق چند لحظه قبل همه از بين رفت و جایش نا اميدي تو قلبم نشست. آرش گفت:

 

 به نظر تو اشكالي داره اگه بخوام با كسي كه دوسش دارم ازدواج كنم؟ مادرم این مسئله رو درك نمي كنه. -

 

حتماً همينطوره. دالیلشو شنيدي؟ سعي كردي متوجه منظورش  شاید حق با مادرت باشه با تجربه اي كه اون داره -

 بشي؟ شاید حق داشته باشه.

 

مي خواي نصيحتم كني و از ازدواج هاي شكست خورده برام حرف بزني؟ بهم اطمينان نداري؟ من فكرهامو كردم  -

رو هم در نظر گرفتم. تك شيدا آن قدر فكر كردم كه دیگه جاي خالي تو مغزم نمونده. حتي ده بيست سال آینده 

تك لحظات زندگي با تو رو سنجيدم. اگه فكر مي كني بي فكر پا پيش گذاشتم اشتباه مي كني. باور كن همه چيز رو 

در نظر گرفتم. خيلي وقته دارم فكر مي كنم. همه از روي عقل بوده.براي مدتي احساساتمو كنار گذاشتم. گاهي با 

اسا همه جوانب رو سنجيدم. شيدا هيچ وقت اینقدر مطمئن نبودم. آن قدر از چشم عقل دیدم گاهي با نگاه احس

ازدواج هاي نا موفق و عشق هاي بد فرجام شنيدم و خوندم كه دیگه از اون ها لبریزم. مي خوام همه شونو بشكنم 
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اي بگي عشق كوره، چون فكر مي كنم مي تونم ، عرضه شو دارم ، قدرتشو دارم. تو هم داري، اینو مي دونم.اگه م یخو

كره، باید بهت همه چي رو بگم. دلم نمي خواست اینو بهت بگم ولي حاال مجبورم كه بگم ، دلم نمي خواد فكر كني 

 عاشقتم چون نيستم. ) به به !(

 

 از حرفش شوكه شدم خواستم چيزي بهش بگم كه دستشو رو لبم گذاشت و گفت :

 

آن وقت جوابمو بده. دوست ندارم بهت دروغ بگم یا احساسمو طور دیگه خواهش مي كنم، بگذار حرفم تموم شه  -

اي نشون بدم. آن قدر بزرگ شدم و عقلم كار مي كنهكه فرق بين عشق و دوست داشتنو بفهمم. گفتم عاشقت نيستم 

ه ي داره كچون براي عاشق تو بودن راه درازي جلو رومه. هنوز لياقتشو ندارم. عشق آنقدر بزرگه و امتحان هاي سخت

فكر مي كنم من هنوز در برابرش كوچيكمو آزمونشو پس ندادم. هنوز لياقت عشقو ندارم، عاشقت نيستم چون یم 

دونم كه عشقي كه قراره وجودمو پر كنه ، قلب و روحمو تصاحب كنه به این سادگي ها نيست. باید تا پاي جون برم. 

راستي و درستي گفت. دوست ندارم مثل خيلي از جوون ها با چند  نمي خوام دروغ بگم شيدا ، چون با تو باید فقط از

تا برخورد عاشق بشم یا خيال كنم عاشقم یا ازش حرف بزنم. دوست ندارم مثل هيچ كس باشم. مثل دیگري فكر 

كنم. دلم یمخواد عشقتو قطره قطره حس كنم. مزه مزه كنم و درش غرق بشم. عشق هاي سریع و ناگهاني ارزش 

هو پودر مي شه مي ره هوا. نمي خوام الف بزنم یا منم منم كنم. باور كن من هيچي نيستم. یك ذره كوچيك، نداره ی

یك نقطه، یك موجود ضعيف هستم كه مي خواد حقيقتو پيدا كنه. مي خواد خوشبخت باشه و دیگري رو خوشبخت 

دلم نمي خواست بدوني ولي شاید اینطوري كنه. مي خواد زندگي كنه. حاال هم فقط حقيقته كه بهت مي گم. با اینكه 

 بهتر باشه.

 

 پس اگه عاشقم نيستي براي چي مي خواي باهام ازدواج كني؟ -

 

 تو فكر م یكني براي ازدواج فقط باید عاشق بود ؟ -

 

 نه ابداً. -

 

و فقط  ه خوشبخت مي شمخوشحالم كه اینطور فكر مي كني. منو ببخش ، شاید خودخواهانه باشه ولي فقط با توئه ك -

تویي كه مي تونم خوشبختت كنم. مدت هاست كه به این نتيجه رسيدم. انگار سال هاست كه تو رو مي شناسم. از 

همون بچگي با همون نگاه كودكي. با همون دیدار كوتاه قطع نشده كه تا حاال ادامه داشته. خدا تو رو فقط و فقط براي 

 جفت گم شده مني كه بعد از سالها پيداش كردم.من آفریده و منو براي تو ، تو 

 

 از این حرفش دلم شاد شد فكر كه مدت ها ذهنم رو مشغول كرده بود را به زبون آوردم. گفتم :

 

 با اینهمه فكر نمي كني رضایت دیگران براي خوشبختي ما الزمه ؟ -

 

 ه رضایت كسي كه منو درك نكنه.چرا الزم هست ولي نه ابنكه مانع باشه سد بين راهمون باشه ن -
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 ولي اون مادرته تو این حرفهارو بهش گفتي؟ -

 

نه چون هيچ فرقي نداره ممكنه بدتر هم بشه. حرف هایي كه اون گفت و دالیلي كه برام آورد هيچ كدوم قانع  -

س ست ندارم كه هيچ ككننده و منطقي نبود. من حرفهاي دلمو هيچ وقت بهش نمي گم. فقط و فقط به تو گفتم و دو

دیگه اي هم بدونه . اگه با حرف هام موافقي و نظر تو هم همينه بهم بگو . اگه نه باز هم بگو. اگه همين االن بدونم مي 

 رم و دیگه هيچ وقت راجع به احساسم حرفي بهت نمي زنم.

 

. تمامش به جز احساسش. پشت به او ایستادم. باید فكرمو متمركز مي كردم. حرفهاش حرف هاي دل خودم بود

اینكه فقط دوستم داشت نه بيشتر. من ناخواسته عاشقش شده بودم شاید هم خودم خواسته بودم . ولي اونقدر سریع 

و هيجان انگيز بود كه به نظرم نيومد كي و چه زماني اتفاق افتاد ولي مي دونستم عشقم ابدیه. شاید چون من یك زن 

 ت عنصر وجودم از آب بود از آسمون از قطرات بارون از دریا .بودم جنسم با جنس اون فرق داش

 

آبي بودم و ميون قلبم یك ماهي سرخ خوابيده بود. سرخ سرخ پر از عشق. مي دونستم كه این عشق هيچ وقت از 

كان مقلبم بيرون نمي ره ميون تار و پود وجودم ار بچگي گره خورده بود. شكل گرفته بود با اون رشد كرده بود و ا

نداشت از بين بره حتي با بریدن قسمتي از وجودم كه متعلق به اون بود. با كندن قلبم باز هم اعضاي دیگه بدنم با 

اون پيوند خورده بود. با اون رشد كرده بودم بزرگ شده بودم تو تنهایي ام همدمم بود. تو شادي هام شریكم بود 

ایيمو پر مي كرد و كنترلش برام سخت بود. تو دریاچه عشق فرق بعضي اوقات كه نا اميد بودم اميد راهم بود تنه

شده بودم و از اینكه آب زاللش گوش و چشم و همه وجودم را پر كرده بود لذت مي بردم. من قسمتي از او شده 

بودم تو اون شرایطي احتياجي به اكسيژن براي تنفس نداشتم. عشق آرش خالص ترین اكسيژن در تمام حياتم بود. 

او بود كه تمام بودم كامل بودم. خيلي زود اینو فهميده بودم. یك حس زنانه منو به این درك رسونده بود. شاید  با

اونقدر فارغ از دروغ و زشتي و سياهي بودم كه حسش كردم. پاكي و سادگي و صداقت شرایطي به انسان مي ده كه 

اینطور بودم. قادر به درك خيلي چيزها بودم و خدا  راهي به سوي احساسات ماوراي زميني پيدا مي كنه. حداقل من

 این حسو بهم داده بود. شاید خيلي چيزهارو ازم گرفته بود و لي ممنونش بودم . مطمئن بودم فقط اونه فقط آرش.

 

 بدون اینكه بهش نگاه كنم گفتم:

 

 اگه بهت بگم نظرم چيز دیگه ایه چي كار مي كني؟ -

 

 با اطمينان پرسيد:

 

 مي خواي امتحانم كني؟ یا نگران آینده ام هستي؟ -

 

 بهم بگو چي كار مي كني؟ -

 

 تو هيچ وقت مخالفت نمي كني مي دونم كه نظرت با نطرم یكيه و حست با احساسم. -
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 از كجا اینقدر مطمئني؟ -

 

 ورد هيچ وقت شك نكردم.چون كه نيمه دیگه مني. اینو مطمئنم چون خدا تو رو بهم نشون داده. در این م -

 

از اطمينانش قلبم گرم شد. چقدر مطمئن حرف مي زد و من این اطمينانو ستایش مي كردم و مي دونستم تا آخر 

باهاشه. اي كاش این اطمينان برام كافي بود ولي نبود. چقدر سماجت كردم. فكرم از حياط و قشنگي هاش از كنار او 

ید و منو برد كنار مادرش. كنار خانواده اش . براي یك لحظه خودمو جاي بودن و گرماي وجودشو حس كردن پر

اون گذاشتم. اگه من جاي مادرش بودم چي كار مي كردم؟ نمي دونستم . اصالً نمي دونستم ولي هر چي بود آرش 

ت عاشقي پسرش بود. حق داشت براي ازدواج پسرش نظر بده . اگه مادر خودم بود چي ؟ نمي دونم چرا تو اون لحظا

این فكرها به سراغم اومد. مغزم به بيراهه زده بود و من نمي تونستم مانعش بشم. یه جور دوگانگي و تضاد تو 

وجودم شكل مي گرفت بين گذشته و آینده بين دو نسل گير افتاده بودم. یك نسل از سالهاي دور گذشته یك نسل 

من بود ولي گذشته چي؟ او حق داشت. مادر آرش خق داشت. از حال و آینده. من كامل تر بودم حال و آینده از آن 

اون پسرش بود. پسري كه یم خواست آینده اش رو تعيين كنه. حس كردم هيچ وقت نمي تونم حال و آینده مونو با 

گذشته مادرش تطبيق بدم. همون لحظه بود كه فهميدم اون هيچ وقت موافقت نمي كنه. اونقدر فاصله بين گذشته اون 

نده ما بود كه هيچ وقت كنار هم ثابت نمي ایستادند. باالخره یكي از پا در ميومد و زمين مي خورد. حس كردم و آی

هيچ وقت با آرش خوشبخت نيم شم . شهد شيرین حرفهاش از دهنم بيرون رفت و تلخي مخالفت مادرش جاشو 

هم پرده اي كه جلوي چشمامو گرفته بود  گرفت. انگار براي یك لحظه هوا ابري شد و همه جا تيره و تار شد. شاید

دیدمو كم كرد. آیا دوست داشتن كافي بود ؟ خدارو شكر كه عاشقم نبود. فكر كردم چطور مي تونه فراموشم كنه؟ 

نباید زیاد سخت باشه. نگران او بودم . پس تصميمي كه گرفته بودم قطعي بود. بعد فكر كردم مي تونه تحمل كنه ؟! 

عاشقم نبود پس مي تونست؟ خودش اینطور گفته بود. براي من چي؟ سخت بود. خيلي سخت و  حتماً مي تونست.

شاید غير ممكن. اصالً چرا به خودم فكر مي كردم ؟ روزهاي زیادي وقت داشتم كه به خودم فكر كنم و دوباره همه 

ي ذشته دو تا دوست باقفكرم شد آرش. حاال كه هنوز عاشقم نبود پس مي تونست . شاید هم مي تونستيم مثل گ

بمونيم. من همينطوري تو خودم غصه مي خوردم. سكوتم خيلي طوالني شده بود ولي او بزرگوارانه اصالً مزاحم افكارم 

نمي شد. چقدر خوب حالم را مي فهميد. اجازه داد تا تصميم واقعيم را بگيرم. ممنونش بودم ولي اي كاش مي توانستم 

صداش بارون مالیمي بود كه صورتم را از اشك خيس مي كرد. برگشتم و روبروش  چيز دیگه اي بگم. صدام كرد

ایستادم. اشكو تو صورتم كه دید رنگش پرید فكر كردم قلبت یخ نكنه برام. ولي چه احمق بودم خودم اینطور مي 

 اون خودش فهميد. همهخواستم و به تمام اراده ام احتياج داشتم. نباید فرار مي كردم. باید واقعيتو مي گفتم. ولي 

 چيزو از دفترچه خط خطي ته چشمهام بيرون آورد و خوند. گفت:

 

 گریه مي كني آره. چي مي خواي بهم بگي؟ -

 

 نمي تونم آرش منو ببخش. -

 

 بهم پشت كرد و گفت:
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 اینطوري نگام نكن طاقتش رو ندارم. -

 

 نمي تونم از واقعيت فرار كنم. -

 

اونقدر احساس داري كه دلت نياد باهام مخالفت كني. اونقدر تو رو مي شناختم كه مي دونستم سخته  فكر مي كردم -

 قبول كني ولي من ...

 

 به خاطر خودته آرش باور كن. فقط گفت: -

 

 باشه هر چي تو بگي. -

 

 دم كه با مامان خداحافظياین چند كلمه را گفت و بي معطلي از حياط بيرون رفت. همونجا ميخكوب ایستادم. شني -

كرد. وقتي صداي بسته شدن در رو شنيدم مطمئن شدم كه رفته. باورم نميشد. چي كار كرده بودم ؟ فكر نمي كردم 

اینقدر زود قبول كنه ولي به هر حال این تصميم رو من گرفته بودم. اینطوري خيلي بهتر بود. به خودم دروغ مي گفتم 

اشت از جا كنده مي شد. قلبمو با خودم بردي آرش . چرا هميشه اینجوري تنهام مي گذاري اصالً هم بهتر نبود. قلبم د

؟ طوري كه فقط تو بموني و مهربوني. من فراموش مي شدم. تنهاي چيزي كه تا آخر توي ذهنم مي موند تو بودي. 

. همه چيز مبهم تاریك به نمي دونم چقدر گذشت. همونطور روي پله نشسته بودم و به دیوار روبرو خيره شده بودم

نظر مي یومد. او كه رفت مطمئن شدم كه براي هميشه رفته و تصميمي كه گرفته بودم به نظرم بدترین تصميم گري 

در تمام عمرم اومد. قلبم درد گرفته بود. تير مي كشيد و حس مي كردم براي هميشه بدبخت شدم. آرش رفت و 

ه به خوشبختي ناگهان سيلي عپيم براي هميشه جاده رو برده بودو پاهام براي همشيه تنهام گذاشت. چند قدم موند

شكسته و معشوقم توي تاریكي و مه جاده گم شده بود. فقط چند قدم دیگه مونده بود تا براي هميشه به چيزي كه 

وي ه بمي خواستم برسم. چند ثانيه بعد احساس یاس تمام وجودم رو پر كرد . یأسي كه هم شكل یاس بود ولي ن

خوشش رو داشت نه زیبایي و طراوتشو. برعكس منو تو قعر دره جدایي ميون شراره هاي آتش عشقم انداخته بود. 

خالي شده بودم خالي از عشق و شور و زندگي. خالي از اميد و زندگي. خالي از حيات. قلبم از حركت ایستاد بدنم یخ 

م و تالشم براي مردن به نتيجه مي رسيد. یك جور كرد خون تو رگهام خشكيد چقدر دلم یم خواست مي مرد

خودكشي. هيچ حسي منو به زندگي وصل نمي كرد انگار نبضم دست از زدن برداشته بود. اونم خسته شده بود. اصالً 

زندگي رو مي خواستم چي كار وقتي آرش رو نداشتم. داشتم تموم مي شدم. آب مي شدم. چه لذتي داشت بي حسي 

 دن از هيچي. خشك شدن ریه ها از بي هوایي و ایستادن تپش قلب از بي عشقي.و كرختي و یخ ز
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چند قدم دیگه مونده بود تا به مرگ برسم كه صداي مادر منو از اون حالت بيرون اورد. باالي سرم ایستاده بود و 

يام. كنارم نشست از دیدن حالت صورتم و رنگ و روي پریده ام صدام مي كرد . چند ثانيه طول كشيد تا به خودم ب
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وحشت كرد. مدام صدام مي كرد ولي نا نداشتم جوابشو بدم. شونه هامو گرفت و محكم تكونم داد. دستهاش داغش 

 كه دستهامو گرفت زندگي رو بهم برگردوند. گرماي وجود مادرم اميد قلبم شد. به خودم اومدم وحشت زده پرسيد:

 

 چت شده شيدا ؟! -

 

 هيچي مامان چيزیم نيست. -

 

 حالت خوبه ؟ -

 

 آره -

 

چس چرا رنگت اینقدر پریده و دستهات یخ كرده ؟ حواست كجا بود اینقدر صدات كردم؟ چند لحظه انگار تو این  -

 دنيا نبودي.

 

 نمي دونم -

 

 م خلوتت بشم. بهش چي گفتي؟ چه جوابي دادي؟از وقتي آرش رفت تا حاال اینجا نشستي. نمي خواستم مزاح

 

 فقط گفتم باهاش ازدواج نمي كنم. -

 

 ولي فكر مي كردم بهش عالقمندي شيدا. چت شده دخترم؟ -

 

آره مامان بهش عالقمندم ولي باهاش خوشبخت نمي شم . اي كاش هيچ وقت عاشقش نبودم. مادرش مخالف  -

خانواده اش باهاش ازدواج كنم. واقعيت تلخه مامان ولي باید قبولش كرد . فقط  ازدواجمونه. نمي تونم بدون رضایت

 با عشق نمي شه صاحب همه چيز شد. ميشه ؟

 

 مامان در حالي كه در فكر فرو رفته بود و انگار با خودش حرف مي زد گفت:

 

 مي دونستم -

 

 چي رو مي دونستي؟ كه نمي شه صاحب همه چيز شد ؟ -

 

ا توئه ولي اینو بدون كه حتي اگه صاحب همه چيز بشي و عشق رو نداشته باشي اونوقته كه صاحب هيچي حق ب -

نيستي و زندگي برات لطف و صفایي نداره. عشق و محبت اگه نباشه خيلي چيزاي دیگه هم بيرنگ ميشن و آدم حس 

 مي كنه بين یه عالمه آدم تو دنيا تنهاي تنهاست.

 

 م. شما رو دارم محبوبه هم هست.ولي من تنها نيست -
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ولي ما كه هميشه كنارت نيستيم. هركسي زندگي جدا گونه اي داره. دلش صفاي خودشو داره. محبوبه ازدواج مي  -

 كنه منم كه هميشه نيستم آدما رفتني هستن.

 

راز بود كه تو به صورت پر چين و چروك و چشمهاي غمگينش نگاه كردم خيلي چيزها بود كه نمي دانستم یك 

 صورت مادرم خوابيده بود. هيچ وقت بيدارش نكرده بودم. اونم چيزي نگفته بود. قلبم گرفت و گفتم:

 

 این حرف رو نگيد مامان شما هميشه هستيد. -

 

 اون كسي كه هميشه هست خداست. من فقط یك بنده كوچيك و گناهكارشم. -

 

 تم و گفتم:اشك توي چشمهام جمع شد. دستاشو محكم گرف

 

 ولي تو هميشه هستي مامان من بدون تو هيچي نيستم اگه تو نباشي هيچي نيستم. اگه تو نباشي من ميميرم. -

 

وقتي در برابر عشقت به آرش واقعيت رو قبول كردي ازش گذشتي این واقعيت رو هم قبول كن. آدم ها فاني ان.  -

 ميشه تو قلب ها ميمونه.یكي به دنيا مياد یكي ميميره. این عشقه كه ه

 

 ولي... -

 

 به حرف هام فكر كن عزیزم به دیت اوردن خوشبختي هميشه هم راحت نيست. -

 

 شما اگه جاي من بودید چي كار مي كردین؟ -

 

 یه روز تو جوونيم یك انتخاب كردم كه هيچ وقت ازش پشيمون نيستم. -

 

 بهم ميگي مامان؟ -

 

ال نه شاید وقتشه همه چي رو بهت بگم. خيلي زود فقط به حرفهام خوب فكر كن. فقط باید آره مي گم ولي حا -

 بخواي.

 

مامان حرفهاشو مختصر و مفيد بهم گفته بود. نظرش ذهنمو روشن كرد. وقتي بلند شد و رفت من هنوز اونجا روي 

 ب تو سالن شب شعر تمام اون افكار روپله ها نشسته بودم . یك كاغذ تو دستم بود و افكارم رو روش مي نوشتم. ش

كه به نظر خودم هيچ شباهتي به شعر نداشت خوندم. عجيب اینكه كسي كه اینهمه را براش نوشته بودم اومد. اول 

فكر مي كردم نمياد. ولي تا روس سن رسيدم و شروع به خوندن كردم اومد. اولش متوجه حضور او نشدم. ولي وقتي 

حس كردم حركتي كه تارهاي عشقو تو قلبم مي لرزوند اونم دیدم كه اخرین ردیف  حركت عجيبي رو ته سالن

صندلي ها روي تك صندلي خالي نشست و سرشو پایين انداخت. اصالً باورم نمي شد پس باهام قهر نكرده بود همه 

 چيز رو قبول كرده بود . اومد و مثل دفعه قبل تنهام نگذاشت. این برام عجيب تر بود.
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ظر هر عكس العملي بودم غير از این و من بدون اینكه فرصت پيدا كنم به اومدنش فكر كنم شروع به خوندن منت

 كردم:

 

 خسته شدم -

 

 و راهي نست

 

 آغاز هست و زندگي

 

 و براي چشم هاي سياهم

 

 اشكي سر زده از راه رسيده هم نيست

 

 من كه فقط مسافرم

 

 غریبه اي سفر كرده

 

 شهر جادویياز 

 

 چشم هاي سياه رویاهاي كودكي ام

 

 من كه تاریكي اتاق و كودكي ام

 

 ترس را

 

 به خاطرم مي اورد

 

 ستاره هاي طالیي ذهن غمزده ام

 

 مظلومانه

 

 سوسو مي زنند

 

 و نمي خواهند بميرند

 

 من در تكاپوي بازگشتم

 

 وسوسه تنهایي قلبي نرم
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 و مهري سرخ

 

 ي روم ولي باز مي گردمم

 

 انتهایي برایم نيست

 

 آشنایي نيست

 

 دست مغرورم را

 

 پس داده ام

 

 آشنا به سردي اشك چشمان توام

 

 خسته كه مي شوم

 

 راهي هست

 

 مهر گرم دستاني داغ و نوازش چشماني پر مهر

 

 راه بي پایاني بين مرگ و زندگي

 

 راهي طوالنيست زندگي

 

 ي مرگ دور نيستول

 

 مرگ سخت هم نيست

 

 مرگ آرزوي من است

 

حرف هاي زیاد دیگه اي هم داشتم كه با اومدنش و نگاهي كه بهم نينداخت ترسيدم و نخوندمشون. اگه تو چشم 

هاش هيچي برام نبود چي؟ اگه سرش رو بلند كرد و من تو صورتش نفرت رو مي دیدم چي؟ پس دیگه چيزي 

از روي سن پایين اومدم تا سر جام بشينم صندلي خالي اونو دیدم كه درست روبرویم ته سالن خالي و  نخوندم. وقتي

سرد بهم دهن كجي مي كرد. آرش درست مثل یك شميم خوش بهاري با شتاب اومده بود و به سرعت هم رفته بود 

تهاي سالن رفتم و روي صندلي و فقط یك بوي خوش روي صندلي خاليش به جا گذاشته بود. وقتي بي اراده تا ان

خاليش نشستم تا گرماي وجودش سرد نشه ، تا بوي عطر تنش تموم نشه زهرا و منصور برگشتند و با تعجب نگاهم 

كردند ولي من فقط با نفس هاي عميق و بلندم بوي خوش تنش را مي بلعيدم. كه تا مدت ها توي ریه ها ذخيره كرده 
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را كه روي صندلي خالي جا گذاشته بود تو استخونهام تو گوشت و پوستم ميون  باشم و گرماي باقي مانده وجودش

 رگ و پي قلبم حفظ كردم. تا سرماي بيرون بي اثر بشه. از در كه اومدیم بيرون زهرا گفت:

 

 آرش دیگه نمياد؟ -

 

 بود و اینگونه اومدنش و منصور با سكوتش جوابش رو داد. هيچ كدوم نفهميدن كه آرش اومده بود و خيلي زود رفته

از نيومدن هم بدتر بود. چون معاني زیادي براي قلب بيچاره آشنا با هر حركت او داشت. انگار با تمام وجودم حسش 

مي كردم. تا اعماق وجودش رو مي خوندم و منظورش برام روشن بود. بعد از آن نه جا خالي مي كرد تا فكر كنم 

 ذشته كنارمون بود تا فكر كنم حرف هام و جوابم براش بي اهميت بوده .دیگه براش اهميتي ندارم نه مثل گ
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جمعه قرار كوه پيمایي همچنان بر قرار بود. منصور و زهرا از اتفاقات بين ما خبر داشتند مختصر و مفيد: قرار نبود 

م حرفي نمي زندند. آرش حضور داشت همه جا بود با این هيچ وقت شریك زندگي هم بشيم. همين . ولي هيچ كدو

تفاوت كه دیگه مثل گذشته نمي خندید . زیاد حرف نمي زد . به استقبال سكوت رفته بود با خنده هم قهر كرده بود . 

شاید درست مثل من . با این تفاوت كه سكوت من متفاوت بود حرفي براي گفتن نداشتم. قلبم پر حرفي مي كرد . 

ي زبونم خالي بود و مي دونستم كه آرش كلي حرف داره كلي گله و شكایت داره. تا موقع برگشتن خودمو نگه ول

اشتم ولي موقع برگشتن یك هو حالم بد شد . قلبم دیگه گنجایش نداشت سرم از درد گيج م یرفت و حالم بهم مي 

 ر كنم ولي نه . بيشتر خسته مي شدم.خورد. خسته بودم خيلي خسته . دلم یم خواست تا آخر دنيا باهاش سف

 

موقع برگشتن دیگه سر درد برام غير قابل تحمل شده بود كيفم رو تو ماشين جا گذاشته بودم. باشد یك قرص پيدا 

 مي كردم. مي دونستم آرش همه چي همراهشه ولي نم یخواستم بفهمه سرم درد یم كنه . به زهرا گفتم:

 

 .من زودتر مي رم تو ماشين -
 

 زهرا نپرسيد براي چي؟ حالم رو مي فهميد. آرش سوئيچ رو به طرفم گرفت و آروم گفت:

 

 تو صندوق عقب یه ظرف آب خنك هست. -

 

 منصور گفت:

 

 مي خواي همراهت بيام؟ -

 

 گفتم:

 

 نه تنها راحت ترم. -
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به ایستگاه رسيدم سوار تله شدم و برگشتم با عجله سوئيچ رو گرفتم و بدون حرف ازشون جدا شدم. كمي كه اومدم 

پایين. هواي كوه هم وقتي كسي كه دوسش داري تمام مدت با سكوتش متهم كنه یه هواي كثيف و آلوده به نظر 

ميادو به ماشين كه رسدم حس كردم یه جاي امن پيدا كردم. سوار شدم. قرص رو از تو كيفم در اوردم یاد حرفش 

د مي خوام قرص بخورم؟ ظرف آب را برداشتم و الجرعه سر كشيدم. بقيه اشو رو سر و افتادم. چطور فهميده بو

صورتم خالي كردم تا شاید كمي خنك بشم. خنكایي كه روي صورتم حس كردم كمي از گرماي وجودم رو گرفت و 

 نفس از سينه ام بيرون اومد . از تب نمي تونستم نفس بكشم.

 

م سرم را روي فرمان ماشين گذاشتم. م یخواستم و جودش فقط مال خودم باشه. برگشتم تو ماشين و جاي او نشست

بوي عطرش هنوز توي ماشين پيچيده بود. نفس كه كشيدم ریه هام پر شد از بوي خوش زندگي. سكوت ماشين 

درست شبيه سكوت آرش حرف هاي زیادي داشت. انگار با هم تباني كرده بودند . نمي خواستم صداشو بشنوم. 

ستم رفت طرف ضبط و روشنش كردم. یادم اومد موقع اومدن تموم طول راه سكوت بود. ضبط رو روشن نكرده د

بود. یك نوار تو ضبط بود. وقتي روشنش كردم شروع به خوندن كرد. تموم صورتم گر گرفته بود. قلبم تير مي كشيد 

اره شروع به خوندن كرد. دوباره و چشمام خيس اشك مي سوخت. آهنگ كه تموم شد خواستم بزنم عقب ولي دوب

دوباره. تمام نوار با این اهنگ سوزناك پر شده بود . تمام نيم ساعت بعدي رو بارها و بارها به این اهنگ گوش كردم 

و تا مي تونستم گریستم و عقده هاي دلم را خالي كردم. باالخره نفهميدم كي همانجا روي صندلي كنار صندلي آرش 

این كه رو صندلي آرش بود !!( خواب بدي مي دیدم: از سرما مي لرزیدم تنها تو تاریكي گم شده  خوابم برد ) وا!

بودم. سرما تا مغز استخوانم نفوذ كرده بود. داشتم یخ مي زدم. مي مردم. بعد گرمم شد . تمام وجودم را یك گرماي 

رم نشسته بود. كاپشنش رویم بود. مطبوع پر كرد و آروم شدم. از حركت ماشين چشمهامو باز كردم. آرش كنا

 دستپاچه شدم. زهرا و منصور عقب نشسته بودند زهرا پرسيد:

 

 چرا بيدار شدي؟بخواب. -

 

 منصور گفت:

 

 جاي گرم و نرم پيدا كردي و كم خوابيتو جبران كردي تنبل خانوم؟ عجب كوه نوردي هستي ! -

 

 گفتم:

 

 تو چرا عقب نشستي؟ -

 

 راحت ترم. تو خواب بودي و آرش نگذاشت صدایت كنم.اینطوري  -

 

 برگشتم. مي خواستم نگاهش كنم ولي بي تفاوت به روبرو خيره شده بود . به منصور گفتم:

 

 بيا بشين جلو. -
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 نه . حاال كه راه افتادیم چه فرقي م یكنه ؟ اینطوري مجبور نيستم قيافه خوشگل آرشو تحمل كنم. -

 

 ره اي رفت و گفت:زهرا چشم غ

 

 منصور چي مي گي؟ -

 

 منصور گفت:

 

 راست مي گم دیگه . -

 

 براي اینكه ادامه نده گفتم :

 

 باشه و ولي ببخشيد من جلو نشستم. -

 

بعد كه كامالً برگشتم و رو به جلو نشستم متوجه كاپشن آرش كه هنوز رویم بود شدم. فوري برش داشتم. آرش 

 اه كنه فقط گفت :بدون اینكه نگ

 

 باشه روت سردت ميشه. -

 

كاپشن تو دستم بود و نمي دونستم باهاش چي كار كنم . راه دیگه اي نداشتم. مي خواستم بدم دست زهرا ولي تو 

اون گرماي ماشين یكهو سردم شد و دوباره كاپشن رو دور خودم پيچيدم. زهرا از سكوت خسته شده بود. حق 

 نگيني بود. گفت:داشت. سكوت خيلي س

 

 یك نوار بگذار آرش حوصلمون سر رفت. -

 

آرش ضبط رو كه روشن كرد همون نوار داخلش بود. فوري درش اورد و یك نوار دیگه گذاشت ولي انگار تمام نوار 

 هاي تو ماشين غمگين بود. زهرا گفت:

 

دلمون هم گرفت تو هم با این نوارهات.  این دیگه چيه ؟ بيشتر حالمون گرفته شد. خواستيم حوصلمون سر نره -

 یك نوار بهتر نداري؟

 

 آرش یكي از كاست هاي كالیدرمن رو تو ضبط گذاشت. زهرا گفت :

 

صد رحمت به كالیدرمن حداقل به آدم آرامش مي ده. نه ارامش رو از آدم بگيره و با نگراني و تير كشيدن قلب و  -

ین حرف آرش نيم نگاهي بهم انداخت. حس كردم سرخي چشمهامو دید . اشك تو چشم همراهت كنه. با شنيدن ا

زهرا حق داشت. احساس آرامش كردم. اینطور بهم آرامش داده بود یا صداي نوازش مانند پيانو. نتونستم جلوي 

ي م خودم رو بگيرم یعني نوعي عادت بود براي رهایي از حرفهاي توي مغزم . یك كاغذ در اوردم و احساسمو نوشتم.

 ترسيدم به زبونم بياد. زهرا متوجه شد و پرسيد:
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 چي مي نویسي شيدا؟ برامون بخون. -

 

 گفتم:

 

 هيچي حرفهاي دل دیوونه اس. -

 

 منصور گفت:

 

 خوب بخون شاید ما دیوونه ها عاقل بشيم. -

 

تم كنجكاوه. چند بار زیر آرش از خونسردیم عصباني شده بود. دستشو رو فرمون مشت كرده بود ولي مي دونس

چشمي به كاغذ توي دستم خيره شد و من تا موقع رسيدن سكوت كردم. زهرا حرف زد. منصور هم. ولي من و آرش 

 به استقبال سكوت رفته بودیم. وقتي رسيدیم قبل از پياده شدن منصور گفت:

 

 باالخره نگفتي چي نوشتي؟ -

 

 ه خيره شدم و گفتم :بدون اینكه به كسي نگاه كنم به ته كوچ

 

 لبم

 

 ترك خورد از

 

 صداي پر حرف سكوت

 

 ولي در قلبم

 

 عشق

 

 سخني جاودانه است

 

 حف دل ارشو با زبون خودم گفته بودم. بدون یك كلمه دیگه پياده شدم و وميون سكوت اونا فقط گفتم:

 

 خداحافظ -

 

ت بردم. دویدم و پله ها رفتم باال . یواشكي از پنجره اتاقم بيرونو منصور و زهرا نگاهم كردن. از اینهمه جرئت لذ

نگاه كردم. از ماشين پياده شد و منصور جایش نشست و حركت كردند. قلبم یك دفعه تير كشيد. حتماً نمي تونست 

ونستم؟ رانندگي كنه. چرا اینكارو كردم؟ حتماً غصه خورده بود. چرا همه چي اینطوري پيش مي رفت. چطور مي ت

 دیگه نمي خواستم بيشتر از این زجرش بدم.
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 511قسمت دوم. فصل پنجم تا ص 

 

دوشنبه زودتر از مدرسه بيرون اومدم. دیگه نباید مي دیدمش.نمي خواستم همينطور غصه بخوره. از كوچه كه 

ر یك ماشين از پشت س سرازیر شدم از خلوتي و سكوت كوچه استفاده كردم و رفتم تو فكر. وسط ها كوچه صداي

منو از عالم خيال بيرون اورد. خودمو كشيدم كنار. ماشين با سرعت گذشت ولي كمي جلوتر ایستاد. دنده عقب زد و 

برگشت. من بي توجه به راهم ادامه دادم. آن وقت ظهر كوچه خلوت بود. مدرسه هنوز تعطيل نشده بود و پرنده هم 

جوان پشت فرمان نشسته بود و صداي ضيطش رو زیاد كرده بود. بدون  پر نمي زد. از جلوش رد شدم. یك پسر

 اینكه برگردم به راهم ادامه دادم . شيشه را كشيد پایين و گفت :

 

 خانم خوشگله تنهایي ؟ كجا مي ري ؟ بيا برسونمت. -

 

 مز كرد و گفت:بدون حرف به راهم ادامه دادم ولي اون دست بردار نبود. كمي جلوتر دوباره جلوي پام تر

 

 آخه حيفه تنهایي بري بيا چاكرت مي رسونتت. -

 

از طرز حرف زدنش چندشم مي شد. یعني آدم با این ماشين مدل باالي گرون قيمت هم مي تونست اینطوري حرف 

ود ببزنه ؟ چه فرقي مي كرد ؟ هر كسي تو هر شرایطي مي تونه اینجوري باشه. انگار از سكوتم بيشتر خوشش اومده 

چون دست بردار نبود. كوچه هم كه خلوت بود. ایستاد. مي خواست پياده بشه. دیدم اگه هيمنطور ساكت بمونم كار 

 خرابتر مي شه. شرایط طوري بود كه باید چيزي مي گفتم. ایستادم نگاهش كردم و گفتم:

 

 آقا بفرمایيد. -

 

 از مودبانه صحبت كردنم پشيمون شدم وقتي گفت:

 

 به چه مودب . صدات هم مثل صورتت با نمك و خوشگله .به  -

 

 مي خواستم فریاد بزنم:

 

 من از زشت زشت ترم حاال دست از سرم بر مي داري؟ -

 

ولي انگار حاليش نبود. اگه یك ميمون هم جاي من بود باز به نظرش زیبا مي اومد. با مودبانه صحبت كردن كاري از 

 پيش نمي رفت گفتم:

 

 ي ري پي كارت یا داد بزنم ؟م -
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تو رو خدا داد نزني مي ترسم ! از صداي فریادت در جا سكته مي كنم شاید هم غش كنم اونوقت خونم ميوفته  -

 گردنت.

 

 فكر كردم از تهدیدم ترسيدم گفتم :

 

 مي ري یا فریاد بزنم؟ -

 

 قربون فریادت. -

 

 از لحن صداش حالم بهم خورد. داد زدم :

 

 برو حوصلتو ندارم. مي ري گم شي یا نه ؟ -

 

 حوصله پيدا مي كني. -

 

دیگه اشكم داشت در ميومد. سرعت قدم هامو زیاد تر كردم ولي اون با ماشين كنار پام حركت مي كرد. مي خواستم 

ردم شنيد. فكر ك برم تو كوچه دیگه ولي اونطوري بدتر بود چون اونجا خلوت تر بود و صداي فریادمو هيچ كس نمي

خدایا ! با این مرتيكه سمج چي كار كنم ؟ اگه پياده شه اگه بالیي سرم بياره هيچ كس صداي فریادمو نمي شنوه. اگه 

جلوي دهنمو بگيره و سوار ماشينم كنه چي ؟ با اینهمه بازم خودمو نباختم . اگه مي ترسيدم كار تموم بود. نباید مي 

م بود كه تا حاال پياده نشده بود. اون باید ازم مي ترسيد نه من. یك فكري به سرم فهميد ترسيدم. به خاطر شجاعت

 زد. بهش بلوف زدم. یك تلفن همگاني چند قدم جلوتر بود . گفتم :

 

 االن زنگ مي زنم پليس بياد حسابتو برسه. -

 

م و احتي كشيدم ولي مي لرزیددویدم طرف كيوسك تلفن. تهدیدم كارساز بود . پاشو گذاشت رو گاز و رفت. نفس ر

اشك توي چشمام جمع شده بود. منو با كي عوضي گرفته بود ؟ چرا همه باید تو یك آتيش بسوزن ؟ نه رفتارم بد 

بود نه راه رفتنم. قيافه و لباس پوشيدنم هم كه معمولي بود. چند قدم جلوتر رفتم انگار اون خيابون تمومي نداشت 

ره صداي یك ماشين رو پشت سرم شنيدم. قلبم ریخت. دوباره برگشته بود. از ترس كمي مونده به سر كوچه دوبا

برنگشتم نگاهش كنم. حتماً فهميده بود دروغ مي گم مي خواستم همونجا روي زمين بشينم و زار زار گریه كنم. ولي 

 :ش كنمو فریاد زدمنباد خودمو مو باختمو به سرعت قدم هایم اضافه كردم. كنارم ایستاد و حتي برنگشتم نگاه
 

 چرا دست از سرم بر نمي داري؟ -

 

 صدایي آشنا گفت:

 

 شيدا -
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برگشتم. آرش بود. انگار دنيا رو بهم داده بودند. از خوشحالي ميخواستم پرواز كنم. تعجب چشمهامو كه دید فهميد 

 اشتباهي شده گفتم:

 

 تویي آرش ؟ -

 

 گفت:

 

 آره سوار شو. -

 

ه سوار شدم. هنوز دستهام سرد بود و بدنم مي لرزید. اشك تو چشم هام جمع شده بود. منتظر یك كلمه حرف با عجل

 بودم تا بریزمش بيرون. پرسيد :

 

 چي شده ؟ حالت خوب نيست ؟ -

 

ي زبا اینكه دلم نمي خواست خودمو ببازم ولي هر چي شجاعت بود گذاشته بودم تو رفتارم با اون پسره و دیگه چي

 برام نمونده بود. اشك از چشمام سرازیر شد. اشكم كه به هق هق تبدیل شد دیگه نتونست ساكت بمونه . پرسيد:

 

 چي شده ؟ كسي بهت چيزي گفته ؟ تو مدرسه چيزي شده ؟ چرا زودتر بيرون اومدي ؟ از دست من ناراحتي ؟ -

 

 ميون گریه گفتم:

 

 نه نه -

 

 ه منو كشتي !پس چي شده شيدا ؟ تو ك -

 

برشگتم و نگاهش كردم. پس هنوز هم براش مهم بود. وسط هاي یادآوري حرف هاي اون پسره این فكر یك نور و 

روشني تو تاریكي شب شد. نمي دونم گریه هام چقدر وحشتناك بود كه آرش اینطور ترسيده بود. اگه راستشو نمي 

 م. گفتم:گفتم فكر م یكرد به خاطر اون اینطور گریه مي كن

 

 چيزي نيست . هيچي -

 

 پس چرا لحظه اول بهم گفتي برم و دست از سرت بردارم. -

 

 منظورم تو نبودي. باور كن حواسم نبود. -

 

 با گفتن این حرف همه چي رو فهميد و گفت :

 

 كسي مزاحمت شده بود؟ -
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 وقتي گریه ام بلند تر شد گفت:

 

با یك ماشين آره ؟ تو فكر كردي اونه كه دنبالت اومده؟ لعنتي از كدوم طرف رفت ؟ آره یكي مزاحمت شده بود  -

 هان ؟ بهم بگو! مي كشمش.

 

ماشينشو رو راه انداخت. با دیدن حالت صورتش گریه ام قطع شد. تمام صورتش از عصبانيت سرخ شده بود. از این 

تفاقي بيفته تموم بدنم لرزید. از دعوا متنفر بودم. مي فكر كه مبادا اونو پيدا كنه و دعواشون بشه و براي آرش ا

ترسيدم. از همون بچگي از دعوا و داد و فریاد وحشت داشتم. پدر و مادرم هيچ وقت با هم دعوا نمي كردند. مادرم 

هيچ وقت نمي گذاشت تو كوچه و خيابون دعوا و كتك كاري كسي رو ببينيم. جلوي چشممو مي گرفت و منو تو 

ایم مي كرد تا چنين صحنه هایي رو نبينم. همسایه هایمان تقریباً آدم هاي آرومي بودند اگر هم سر و چادرش ق

صدایي مي شد مامان نمي ذاشت ما از خونه بيرون بيایم یا چيزي رو ببينيم. انگار خودش هم خاطره خوبي از كتك 

حاال اگه آرش با كسي دعواش مي شد چي كار كاري نداشت. از همون بچگي ما رو دور از این چيزا بزرگ كرده بود. 

 مي كرد؟ از این فكر بدنم یخ كرد. اگر اینقدر نگرانم بود پس هر چي مي گفتم گوش مي كرد. ك

 

 گفتم :

 

 منو ببر. از این كوچه ببر. -

 

 تا پيداش نكنم هيچ جا نمي رم. -

 

 حالم خوب نيست آرش. -

 

 زندگي حالم بهم مي خورد و دل و روده ام بهم مي پيچيد. گفتم: یكهو حالت تهوع بهم دست داد. از

 

 داره حالم بهم مي خوره آرش. -

 

 گفت:

 

 چت شده ؟ -

 

به زحمت خودمو كنترل كردم تا جلوي اون ضعف نشون ندم. دوست نداشتم حالتمو ببينه. فقط عق زدم مثل اینكه از 

 تصميمش منصرف شده بود چون گفت :

 

 ریم دكترمي  -

 

چيزي نگفتم خوشحال از اینكه فراموش كرده چه تصميمي گرفته حالم كمي بهتر شد. تا رسيدن به یك درمانگاه هر 

 دو ساكت بودیم من چشم هامو بسته بودم وقتي ایستاد چشم هامو باز كردم و گفتم :
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 حالم بهتره احتياجي به دكتر نيست. -

 

 گفت:

 

 ولي بهتره ... -

 

 گذاشتم ادامه بده:ن

 

 گفتم كه خوبم. -

 

بدون اینكه حرف دیگه اي بزنه حركت كرد. نمي دونم كجا مي رفتيم فقط یادمه تو یك اتوبان كه انتهاش معلوم نبود 

حركت مي كرد. سكوت تكرار مي شد با اینكه بهترین حالت تو اون لحظات سكوت بود و اینجوري منو از حرف زدن 

ي سكوتش خيلي حرف ها داشت. چشم هامو بستم تا گوش هام چيزي نشنوه. اینطوري بدتر بود. نجات یم داد ول

همه فكرم پر از آرش بود. لحظاتي كه از اون هول و ترس نجاتم داده بود حرف هاش و نگراني اش فراموشم نمي 

ي خواستم بپرسم كجا ميریم شد. چشم هامو باز كردم. حالم بهتر شده بود. سكوت طوالني و آزار دهنده شده بود. م

ولي نپرسيدم. دوست نداشتم جایي برم. دوست داشتم كنار او بي مقصد تا آخر دنيا برم. هر جا كه او مي رفت منم 

مي رفتم. منو با خودش مي برد. دستم به طرف ضبط رفت و روشنش كردم. حتي از او اجزه هم نگرفتم. همون نوار 

وي فرمون برداشت و روي دنده گذاشت منو ترسوند هول شدم. فكر كردم مي بود. یك لحظه حركت دستش كه از ر

خواد دستمو بگسسره و نذاره ضبطو روشن كنم ولي مانعم نشد. خواننده همون اهنگو مي خوند. مي دونستم وقتي 

ش تمام نندتموم شه دوباره تكرار مي شه قلبم از حركت ایستاده بود و بغض به گلوم فشار مي اورد. صداي نوازش ما

فضاي ماشين رو پر كرده بود. انگار آرش بود كه م یخوند . سكوت كه ادامه پيدا كرد مي خواستم بگم منو كجا مي 

بري؟ كجا مي ري؟ دیگه نيا دنبالم ولي نتونستم. بهش احتياج داشتم. اگه نمي دیدمش چي؟ نمي تونستم. چند بار 

ون سكوت گفتن چنين حرفي خيلي سخت بود. كاش چيزي مي سعي كردم بگم ولي هر بار نتونستم. به خصوص مي

گفت. خيلي حرف داشتيم كه بهم بزنيم ولي با سكوت حرف هامون رو تو سينه خفه كرده بودیم. من راهي رو 

انتخاب كرده بودم كه ناچار بودم ولي او با سكوتش یك جور اعتصاب كرده بود. با بي توجهي اش كه محبت فراواني 

ده بود چي مي خواست بهم بگه ؟ شاید م یخواست بفهمونه كه اشتباه مي كنم. خودمم كه اینو مي ميونش خوابي

دونستم ولي راه دیگه اي نداشتم. نه ازم دست بر مي داشت و مي رفت نه مثل گذشته یك دوست باقي مي موند. فقط 

یك مرد كه به زندگيم پيوند  دلش مي خواست با همون شكلي كه خودش دوست داشت بمونه. منم اونو یم خواستم

 بخوره و پناهم بده. فقط اونو مي خواستم. ولي اي كاش اینقدر ازم فاصله نداشت. اي كاش پيوند ما با رضایت بود.

 

باید فكري مي كردم. فكري كه همه چيزو تموم كنه . حاال كه خودشو كنار نيم كشيد من باید مي رفتم. این بهترین 

د بي درمونم مي ساختم. ميون فكرهاي درهم و برهم من آهي كشيد. صداي آهش توي مغزم راه بود. باید با در

 سوت مي كشيد . تحملم تموم شد. گفتم:

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – قلب تو می تپمبا 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 9 8  

 

چرا تمومش نمي كني؟ دیگه بسه . دیگه نمي تونم. چرا با سكوتت منو آزار مي دي؟ چرا با مهربونيت منو داغون  -

تنهام نمي ذاري ؟ چرا مثل یك مجسمه همه جا جلوم سبز مي شي؟  مي كني؟ خسته شدم. چرا نمي ذاري بري؟ چرا

چرا راحتم نمي ذاري؟ مي خواي منو دیوونه كني ؟ آره ؟ ولي من خيلي پوست كلفتم. اونقدر كه ذره ذره آب مي شم 

 ولي نه ميميرم و نه دیوونه مي شم. چرا تنهام نمي ذاري تا راحت بشم؟

 

 آروم گفت:

 

 راحت مي شي؟ -

 

 داد زدم :

 

 آره راحت یم شم. تو هم راحت مي شي . تو ... -

 

 نگران من نباش. -

 

 تو دلم گفتم:

 

 هستم. هستم -

 

 نمي دونم چرا یاد فروغ فرخزاد افتادم:

 

 در دامن سكوت غم افزایش اندوه خفته مي دهد آزارم آن آرزوي گم شده مي رقصد در پرده مبهم پندارم. -

 

 رسيدیم حتي با هم خداحافظي هم نكردیم. فقط پياده شدم و دیگه هيچي. تموم شد.وقتي 

 

روز بعد و روزهاي بعد از آن رفتم سر كارم. سر كالس. فكر مي كردم دیگه نمي بينمش. بچه ها تو مدرسه متوجه 

د زد . نه چيزي مي پرسيتغييرم شده بودند ولي هيچ كدوم چيزي نمي پرسيدند. تو دانشگاه هم زهرا زیاد حرف نيم 

نه دخالت مي كرد. شاید چيزي نداشت كه بگه از كارهام تعجب مي كرد. شاید هم نيم تونست نظري بده. با خباالتم 

كالس رو تموم كردم. حتي یك كلمه از حرف هاي استاد رو نفهميدم. وقتي زهرا و سعيد رو دیدم كه با هم صحبت 

ي لبم نشست. یعني خوشحالي دو نفر مي تونست اینقدر روم اثر بگذاره؟ مي كنند غمم فراموشم شد و لبخند رو

 وقتي برگشتم تو راه پله سعيد همراهم اومد . زهرا كمي عقب تر بود گفت :

 

 شيدا خانوم مي خواستم ازتون تشكر كنم -

 

 با هم تقسيم مي من كه كاري نكردم اگه دو نفر همدگيرو دوست داشته باشن باالخره این حس مشتركشون رو -

 كنن . مگه نه ؟

 

 شما مطمئنيد؟ -
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 خندیدم و گفتم :

 

 بله صد در صد. باور كنيد -

 

 از قوت قلبتون ممنونم. -

 

 درست حرفي رو مي زد كه خودم بهش گفته بودم. بعد گفتم:

 

 من تو را در تو جستجو كردم -

 

 نه در ان خواب هاي رویایي

 

 ت كاویدمدر دو دست تو سخ

 

 پر شدم ز زیبایي ...

 

 سعيد ادامه داد:

 

 پر شدم از ترانه هاي سياه -

 

 پر شدم از ترانه هاي سپيد

 

 از هزاران شراره هاي نياز

 

 از هزاران جرقه هاي اميد...

 

 زهرا پشت سرمون صداي ما رو شنيد و گفت:

 

 حيف از آن روزها كه من با خشم -

 

 شمني نظر كردمبه تو چون د

 

 پوچ پنداشتم فریب تو را

 

 ز تو ماندم تو را هدر كردم

 

 هر سه خندیدیم. زهرا گفت :

 

 قربونت فروغ چه شعر با معني گفتي. -
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 سعيد گفت:

 

 ممنون. -

 

 گفتم:

 

 از فروغ تشكر مي كني یا من یا زهرا؟ -

 

 لبخند زد و گفت:

 

 هر سه -

 

 زهرا گفت:

 

 البته فراموش كرد بگه بيشتر از همه از من. -

 

وقتي سر كوچه با زهرا خداحافظي كردم دلم نمي خواست به خونه برگردم دلم مي خواست قدم بزنم برم جایي كه 

هيچ كس نباشه. راحت فكر كنم . راحت چشم هاي خسته مو ببندم. نزدیكيهاي كوچمون غرق در افكار تلخ و 

ردم یه سایه تعقيبم مي كنه و فكر كردم حتماً خطاي دیده. كمي جلوتر باز اینو حس كردم. شيرینم بودم كه حس ك

اینبار سایه تبدیل به هيلكل یه ادم شد. ترس برم داشت. تو تاریك روشن غروب نتونستم خوب تشخيص بدم. به 

و عقب برداشتم. صداشسرعت قدم هام اضافه كردم. درست سر كوچه كه رسيدم یكهو یكي پرید جلوم. یك قدم به 

كه شنيدم ترس برم داشت . خودش بود. شهرام ، نامزد سابق محبوبه كه به خاطر اعتياد و اخالق بدش نامزدیشون 

بهم خورده بودم. اونم از طرف محبوبه و با درگيري هاي زیاد. یك سالي بود كه ازش خبر نداشتيم. اوایل خيلي 

بگاه نقل مكان كرد و شهرام دیگه پيداش نشد. چند ماهي بود كه محبوبه با اذیتمون مي كرد تا اینكه محبوبه به خوا

خيال راحت به خونه ميومد و كمتر شب تو خوابگاه مي موند. از دست شهرام راحت شده بودیم و مدتي بود محبوبه 

ش پيدا شده بيچاره خواب راحت داشت. كم كم داشت موضوع را فراموش مي كرد. نمي دونم چرا دوباره سر و كله ا

 بود. گفت :

 

 به به شيدا خانم سالم -

 

 گفتم:

 

 تویي شهرام ؟! -

 

 چه خوب منو شناختي. آبجي جونتون خونه نيستن ؟ -

 

 نه چيكارش داري؟ براي چي اومدي اینجا؟ -
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 با همون صداي وحشتناكش گفت:

 

 المتي ما آشناهاي قدیمي هستيم.تازه از زندون آزاد شدم. اومدم یك دیداري تازه كنم. نا س -

 

 اگه دنبال محبوبه مي گردي خيالتو راحت كنم. اون دیگه خونه نمي یاد. -

 

 ا پس كجا مي ره ؟ خوب خالي بندي شدي. -

 

 اگه باورت نمي شه از در و همسایه بپرس اصالً اینقدر اینجا وایسا تا علف زیر پات سبز بشه. -

 

 تو كوچه . اونم دنبالم. جلوي در خونه كه رسيدم برگشتم دیدم پشت سرمه. گفتم:بعد از این حرف اومدم 

 

ببين بهت گفتم خونه نيست و شب هم نمياد اگر هم بود دیگه باهات كاري نداره چرا دست از سرش برنميداري؟  -

 یك ساله از دستت راحت بودیم حاال اومدي كه چي؟

 

 ر كشيك مي كشم تا بياد.اومدم ببينمش اینقدر اینجا پشت د -

 

 اگه زیادي اینجا وایسي زنگ مي زنم پليس بياد. -

 

 با عصبانيت گفت :

 

 تهدیدم مي كني؟ تو دختره از خود راضي منو تهدید مي كني؟ -

 

دیگه منتظر بقيه حرف هاش نشدم. پریدم تو خونه و درو پشت سرم بستم. اصالً حوصلشو نداشتم. همونجا پشت در 

تادم تا نفس تازه كنم. قلبم از ترس و هيجان محكم مي كوبيد و من براي اینكه مامان متوجه نشه سعي كردم ایس

آرامشم رو حفظ كنم. كمي ایستادم و بعد ظاهراً خونسرد وارد سرسرا شدم. خوشبختانه اون شب مامان متوجه چيزي 

ن رو دیدم كه همونجا ایستاده فهميدم حرفش جدیه و نشدو وقتي به اتاقم رفتم و از گنجره بيرون رو نگاه كردم و او

تا محبوبه رو نبينه دست بر نمي داره. ولي نباید محبوبه رو ميدید. محبوبه همه چي رو فراموش كرده بود و دوباره 

 خاطرات بد براش زنده مي شد. نمي خواستم غصه بخوره.

 

پشيمون شده و رفته سر كارش. به مادر و محبوبه  اون شب گذشت و صبح دیگه شهرام رو ندیدم. فكر كردم حتماً

چيزي نگفتم. نميخواستم دوباره ترس و نگراني گذشته به سراغ محبوبه بياد . تازه از گرفتاري در اومده بود. مامان 

حالش خوب نبود و من صداشو در نياوردم. شهرام بر خالف تصورم دست بردار نبود. اینبار تلفن كرد. صداشو 

گرفته و خشن و كمي هم جاهلي صحبت یم كرد. تو زندان اینوطري شده بود . با جوابهاي سر باال دست به  نشناختم.

سرش كردم. ولي به هيچ وجه راضي نشد. شبهاي بعد هم جلوي در منتظر محبوبه مي ایستاد. نمي خواستم كسي 
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بودم. از اون شب از آرش خبري  چيزي بفهمه. حتي به زهرا و منصور هم چيزي نگفتم. غم خودمو از یاد برده

 نداشتم. تا اینكه چند روز بعد تو دانشگاه زهرا بي مقدمه ازم پرسيد:

 

 این پسره كيه كه هر شب جلوي در خونه تون منتظرته؟ -

 

 با نرگاني پرسيدم :

 

 كي ؟ -

 

 كردي و محل به آرش نمي ذاري؟ خودتو به اون راه نزن . نكنه از ما بهترونه ؟ یعني از آرش كسي بهتر رو پيدا -

 

از این حرفش خيلي رنجيدم و فكر كردم اون دیگه چرا این حرفو مي زنه ؟ شهرام پسر خوش قيافه اي بود. تا قبل از 

اعتيادش مثل خيلي از جوونهاي دیگه درست صحبت مي كرد و به ظاهرش مي رسيد. حاال كه از زندان آزاد شده بود 

 و به خاطر همين هر كسي اونو مي دید دچار اشتباه مي شد. گفتم:ظاهراً ترك كرده بود 

 

 از تو توقع نداشتم. تو كه از همه چي خبر داري -

 

 پس اون كيه كه هر شب جلوي در خونه تون باهات حرف مي زنه ؟ -

 

 كي بهت گفته ؟ -

 

 خوب معلومه دیگه. آقاي كالنتر محل یا یساول شب كوچه تون. -

 

 پرسيدم. جدي -

 

 منم جدي گفتم. كي مي تونه باشه غير از آرش كه شب تا صبح نگهباني شما رو مي ده مبادا كسي مزاحمتون بشه ؟ -

 

 با تعجب پرسيدم :

 

 آرش كشيك منو مي كشه ؟ -

 

داره بر اشكالي داره ؟ باید خوشحالم باشي نمي دونم چرا چشمش ترسيده. مي ترسه شازده خانومو یكي بدزده و -

 ببره. تازه مگه اشكالي داره مواظبت باشه؟

 

 من اگه نخوام كسي مواظبم باشه باید به كي بگم ؟ آرش بهت این چيزا رو گفته ؟ -
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كدوم چيزارو؟ اینكه مواظبته مبادا آفتاب رنگتو ببنه یا مهتاب روي صورتت رنگ غم بندازه یا ك وقت باد موهاي  -

قت چادر بزنه ؟ یا اینكه مبادا آقا پسري هر شب زیر پنجره اتاقتون گيتار بزنه ؟ یعني دروغ سياهتو ببره و شب تو اتا

 گفته ؟

 

 نه ولي اصالً چه ارتباطي به اون داره . -

 

 پس حقيقت داره؟ -

 

 چي مي گي زهرا ؟ -

 

 پس پاي یه نفر دیگه در ميونه. -

 

كر مي كردم هر كس منو درك نكنه تو یكي دیگه منو مي فهمي ولي بس كن زهرا اصالً حوصله شو ندارم. هميشه ف -

 حاال مي فهمم كه تو هم مثل بقيه فقط الف مي زدي كه مثل خواهرمي كه بهترین دوستمي.

 

 بعد زا گفتن این حرفها از پله ها سرازیر شدم و دویدم پایين. دنبالم دوید و گفت :

 

 مي شه ؟ تو خيلي عوض شدي دختر !شيدا چت شده ؟ صبر كن . شوخي سرت ن -

 

 هيچ كس حال منو نمي فهمه نمي دوني تو دلم چي مي گذره . -

 

چرا مي دونم خوبم مي دونم. چي كار باید بكنم وقتي خودت نمي خواي كمكت كنم ؟ وقتي نمي خواي باهات باشم  -

 ؟
 

 باالخره آروم شدم و ایستادم . پرسيد :

 

 ه ؟نگفتي اون پسره كي -

 

 شهرامه . -

 

 چي ؟! درست شنيدم ؟ -

 

 آره شهرام نامزد سابق محبوبه است . -

 

 اون اینجا چي كار مي كنه ؟ -

 

تازه از زندون ازاد شده اومده دنبال محبوبه مي گرده. هر شب مياد جلوي در خونه مون كشيك مي ده تا محبوبه  -

 بياد و اونو ببينه.
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 . محبوبه و مادرت خبر دارن ؟چرا زودتر نگفتي -

 

 نه دوست ندارم كسي بفهمه اگه به گوش اونا برسه از غصه دیوونه ميشن. -

 

و تو تنهایي غصه مي خوري . اونم تو این وضعيت . قهرت با آرش بس نيست ؟ پس من چي كاره ام ؟ چرا به من  -

 نگفتي ؟ اصالً چرا پليسو خبر نكردي ؟

 

 ي ترسم. نمي خوام كسي بفهمه . دلم براش مي سوزهاز آبرو ریزیش م -

 

 خوب تا كي ؟ -

 

 خودش خسته مي شه مي ره پي كارش. -

 

 دیوونه اي كه من مي شناسم عمراً دست بردار نيست به منصور مي گم همين امشب حسابشو برسه. -

 

 دستشو گرفتم و گفتم :

 

 تنفرم.تو رو خدا به هيچ كس چيزي نگو. از دعوا م -

 

 دوونه شدي ؟ بذار یه فكري بكنيم . یه كاري ... -

 

 نمي خوام. از هيچ كس كمك نمي خوام -

 

 ولي جواب آرشو چي بدم. -

 

 بهتره تو همون فكراي مسخره اش بمونه. -

 

 آخه طفلكي گناه داره خيلي غصه مي خوره. -

 

وره . مطمئن باش اصالً ناراحت نيست فقط مي ترسه از قافله كسي كه اینطوري فكر مي كنه همون بهتر كه غصه بخ -

 عقب بمونه.

 

 این حرفو نزن شيدا. تو كه از حال اون خبر نداري. -

 

 به راهم ادامه دادم و گفتم :

 

 آره اصالً هم دوست ندارم از حالش با خبر بشم. -
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به كسي چيزي نگه ولي خبر نداشتم زیر قولش زده و به ولي دروغ مي گفتم. تو دلم غوغایي بود. از زهرا قول گرفتم 

 ارش همه چيز رو گفته.

 

 

 

 549قسمت دوم. فصل پنجم تا ص 

 

شب بعد خبري از شهرام نشد و من خيالم راحت شد و فكر كردم دیگه بر نمي گرده. محبوبه تلفن كرد. مي خواست 

رارم تعجب كرد ولي قبول كرد كه پنج شنبه و جمعه را هم توي بياد خونه. گفتم حال مادر خوبه و بهتره نياد. از اص

 خوابگاه بمونه.

 

هيجان شب شعر باعث شد موقتاً همه چيز رو فراموش كنم. ولي از آرش دلخور بودم و یم خواستم بهش ثابت كنم 

مون بود. دليلش هبي وفا نيستم. جواب منفي هم به خواستگاري اش نه دليل بي وفایي نه دروغ نه وجود یك رقيب 

بود كه بهش گفته بودم. تمام حرف هاي دلمو كه اون روز تو حياط خونمون بعد از رفتنش نوشته بودم رو روي سن 

 ایستاده روبرویش خوندم:

 

 تو كه كنارم ایستادي

 

 و با من از عشق

 

 خوشبختي

 

 و آینده گفتي

 

 واقعيت دب اكبر شد

 

 نورش چشمانم را زد

 

 ه رفتيتو ك

 

 عشق و خوشبختي

 

 و همه دنيا رفت

 

 زندگي از وجودم پر زد

 

 یخ زد

 

 خون در رگها خشكيد
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 نبض از حركت ایستاد

 

 مرگ با من

 

 آشتي كرد

 

 سایه بر پيكرم انداخت

 

 بدون تو

 

 مرگ ادامه پيدا كرد

 

 ولي صدایي از دنياي زنده ها

 

 دياز مهر و عشق خالص خداون

 

 مرا دور كرد از تاریكي ابدي

 

 دور از تو

 

 نزدیك به مرگ

 

 آخرین راه چاره نبود

 

 این راهمو كه صدایم كرد

 

 مادرم

 

 به من گفت

 

 و چشمانم باز شد

 

 و اندوهم

 

 روي كاغذ سفيد ریخت

 

 حاال تنهام

 

 با كلمات نيمه اهنگين ساده ام
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 ویمهمه چيز را به تو مي گ

 

 تنها عشق است كه مي ماند

 

 این را مادرم گفت

 

 و من

 

 از بر شدم

 

 این را تو مي داني مي دانم

 

 حاال دیگر من نيز

 

 مي دانم

 

از روي سن كه پایين اومدم. دیگه برنگشتم سر جام. مستقيماً از در سالن اومدم بيرون. هواي سالن چقدر خفه بود. 

كوت ستاره ها كمي آرومم كرد. صبر نكردم تا بقيه بيان. راه افتادم طرف خونه . دیگه دلم نمي بيرون هواي شب و س

خواست با كسي حرف بزنم. اصالً رویم نمي شد بایستم و آرش رو ببينم. نوعي اعتراف بود و این اعتراف ها و كنار 

 گذاشتن غرورم مانعم مي شد تا باهاش روبرو بشم.

 

سالن خارج شدم كه كسي فرصت نكرد بهم برسه. سر خيابون سوار تاكسي شدم و با عجله اونقدر سریع از در 

برگشتم. تصميم عجيبي بود. طاقت دیدنشو نداشتم. اگه با دیدنم غصه مي خورد همون بهتر كه منو نمي دید. تا 

 اید تمومش ميرسيدن به بن بست خونمون غرق نا اميدي سعي كردم گریه نكنم. آخه چقدر ضعف چقدر ترس ؟ ب

كردم . سر كوچه كه پياده شدم فكر هامو كرده بودم باید مي رفتم حتي اگع زندیگم زیر و رو مي شد مهم نبود. باید 

براي هميشه مي رفتم. كجا ؟ نيم دونستم فقط این فكر بود كه بهم قدرت یم داد راجع به بقيه سواالتم فكر كنم. چند 

ع یكي جلوم ظاهر شد. فراموشش كرده بودم. شهرام بود. دوباره پيداش شده قدم تو تاریكي برداشتم . همون موق

 بود. تا منو دید خنده زشتي كرد و گفت :

 

خانم خانوما پيدات شد. خوب خواهرتو فراري دادي. ولي كور خوندي. من دست بردار نيستم. اینبار دیگه خل نمي  -

 . فكر كردي خيلي زرنگي آره ؟ ولي من از تو زرنگ ترم.شم واستم تا زیر پام علف سبز شه. خوب گيرت اوردم

 

مي خواستم از جلوش رد بشم و پا به فرار بذارم. ولي پرید جلوم و راهمو بست. قيافه اش وحشتناك شده بود . تو 

 تاریكي خشم و عصبانيتش رو حس كردم. گفت :
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. بعد تو و اون آبجي خوشگلت منو مسخري  چه خوش خيال . فكر كردي مي ذارم فرار كني و به ریشم بخندي -

كنين و از اینكه تا صبح جلوي در خونه تون پام چوب مي شه بهم بخندین و قند تو دلتون آب بشه و كيف كنين. كور 

 خوندي اینبار دیگه مي دونم چي كار كنم.

 

 طاقتم طاق شد. عصباني شدم و فریاد زدم :

 

 مثالً مي خواي چي كار كني؟ -

 

چي كار كنم؟ خيلي كارا اونقدر تو رو اینجا نگه مي دارم تا ابجيت پيداش بشه. داغتو به دل مامان و آبجي جون مي  -

ذارم. این اوليش خيلي كاراي دیگه هم بلدم. خيلي كارا تو زندون یاد گرفتم خانوم كوچولو. كشتنت هم مثل اب 

 به دست و پام ميوفته و دیگه برام قيافه نيم گيره.خوردن مي مونه . اون وقت خانوم دكترتون مي شه نوكرم 

 

 تو هيچ غلطي نمي توني بكني -

 

اه راستي ؟ حاال نشونت مي دم. دیگه از هيچي نمي ترسم. پي همه چيو به تنم ماليدم. حاال كه محبوبه رو ازم گرفتي  -

 دیگه زندون و طناب دار و مشابهاتش برام مسخره اس.

 

اقو از تو جيبش در آورد. چاقو كه نبود. بيشتر شبيه قمه بود. از وحشت یك قدم عقب پریدم. اینو گفت و یك چ

 گفت:

 

خوب پس مي دوني این چيه اونقدر هام ناشي نيستي . ولي خوب ترسيدي ها حاال بيشتر هم مي ترسي و مي گي  -

 آبجي جونت كجاست.

 

 ته بن بست و گفت :خواستم فرار كنم كه خودشو رسوند به من و هلم داد 

 

صدات دراد چاقو خوشگله فرو مي ره تو شكمت. نه بهتره اول صورتتو صاف و صوف كنم تا اینطوري محبوبه  -

 جونت مجبور بشه با بخيه هاش همه رو روبه راه كنه ولي حيف كه دیگه نمي شه.

 

 بس كن شهرام. كاراتو از این بيشتر خراب نكن. -

 

 تر از این نمي شه. كار من دیگه خراب -

 

 گفتم:

 

 ببين تو تازه از زندان آزاد شدي. برو پي زندگيت . -

 

مي خواستم با حرف زدن سرشو گرم كنم و یه جوري از دستش فرار كنم. ولي اون زرنگ تر از این حرف ها بود 

 چاقو رو آورد جلو گفت :
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 دیگه هيشكي نگاهت نكنه.فكر كردي خيلي زرنگي؟ یك جوري بي ریختت مي كنم كه  -

 

چاقو رو گرفت جلوي صورتم. از وحشت نزدیك بود سكته كنم. تمام بدنم مي لرزید و دندونام از وحشت بهم مي 

خورد. مي خواستم فریاد بزنم و كمك بخوام ولي اگه فریاد مي زدم چاقوشو فرو مي كرد تو شكمم . مي دونستم كه 

نو از چشم هاش كه رنگ خون شده بود از صداش كه از ته گلو در ميومد از بوي اینكارو مي كنه دیوونه شده بود ای

 گند الكل دهنش از حركت عصبي دست هاش كه باال و پایين مي اورد و دندونهاشو كه بهم مي سایيد فهميدم. گفت :

 

 اكه دوست نداري بي ریخت بشي بگو محبوبه كجاست. -

 

 گفتم :

 

 صالً شوهر كرده. محبوبه شوهر كرده فهميدي؟نمي دونم. باور كن. ا -

 

 این حرفو كه گفتم یكهو دیوونه شد. فریاد زد :

 

 دروغ ميگي پدر سوخته. مثل سگ دروغ ميگي. -

 

 گفتم:

 

 نمي بيني دیگه اینجا نمي یاد ؟ -

 

 اومد جلو دستمو گرفت و محكم فشار داد. درد تو تموم وجودم پيچيد. گفتم :

 

 مو ول كن.دست -

 

ولت نمي كنم. اگه این حرف ها كه گفتي راست باشه مي دوني چه بالیي سر تو آبجيت ميارم؟ اول از همه داغتو به  -

 دل مامان جونت مي ذارم نه اصالً كاري مي كنم كه دیگه نتوني شوور كني.

 

 ود اگه بالیي سرم مي آورد هيچ كسبا زور سعي كردم مچ دستمو از دستش در بيارم. ولي اون محكم دستمو گرفته ب

 نمي فهميد. گفت :

 

 آهان فكر خوبيه مگه نه ؟ كاري مي كنم كه دیگه تا اخر عمرت نتوني شوهر كني. یعني هيشكي تورو نگيره. -

 

 گفتم :

 

 تو رو خدا ولم كن. -

 

 گفت :
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 اگه به دست و پام بيفتي بازم ولت نمي كنم. -

 

 شده بود كه یه صداي مردونه از پشت سرش تو تاریكي فریاد زد :هنوز حرفش تمام ن

 

 تو غلط مي كني. -

 

صدا تو اون تاریكي مثل یك روشني آرامش رو تو دلم انداخت. و ترس از وجودم پرید. تا شهرام حواسش رفت به 

گ كردم و از تو تاریكي صدا دستم رو از دستش در اوردم و رفتم عقب ولي هنوز راه فرار نداشتم. چشم هامو تن

 هيكل آرش رو دیدم كه اومد جلو و روبروي شهرام ایستاد. نا خوداگاه اسمشو صدا كردم. شهرام گفت:

 

 تو دیگه از كجا پيدات شد ؟ -

 

 بعد رو به من كرد و گفت :

 

 اینو مي شناسي ؟ -

 

 آرش گفت :

 

 ولش كن بذار بره و اال پدرتو در ميارم. -

 

 گفت : شهرام

 

 مثالً ميخواي چي كار كني ؟ اصالً تو چي كارشي ؟ -

 

 من همه كارشم -

 

 از این حرفش به هيجان اومدم. شهرام گفت :

 

 نكنه شوهر محبوبه تویي؟ -

 

 آرش گفت :

 

 نه نامزد شيدام. -

 

 شهرام گفت :

 

 د تو كوچه و خيابوناه چه نامزد با غيرتيكه اجازه مي دي اینوقت شب تنهایي بيا -
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 آرش گفت :

 

 بهتره دهن گندتو ببندي و بري گم شي. -

 

خبر نداشتم عاشق سينه چاكي مثل تو داره . اسكيوزمي پس هر دو تا خواهر تو این زمينه شانس آوردن. اگه خيلي  -

ت و كمي جناق بشكنيم و دسدوسش داري بيا جلو . با اینكه با آبجي بزرگش كار دارم ولي بد نيست دو تا باجناق ی

 پنجه نرم كنيم.

 

 فریاد زدم :

 

 آرش نيا جلو چاقو داره. -

 

 شهرام خنده وحشتناكي سر داد و گفت :

 

 به به چه از خود گذشته. -

 

 گفتم :

 

 آرش نيا جلو . برو زنگ بزن پليس بياد. -

 

 شهرام كه اسم پليسو شنيد چاقو گرفت جلوي صورتم و گفت :

 

 خفه شو سليته. -

 

 من ساكت شدم. آرش گفت :

 

 چاقو رو بنداز. اگه یك تار از موهاش كم شه تيكه تيكه ات مي كنم. -

 

 شهرام گفت :

 

آهان پس كه اینطور . معلومه خيلي خاطرشو مي خواي. پس اگه یك ذره از اون صورت خوشگلش هم خط برداره  -

كني. چه صحنه جالبي درست مثل فيلم هاي هندي شده. چي فكر مي كردیم  و صورتش خط خطي شه ازش فرار نمي

 چي شد . حاال تو چي مي گي خانوم خانوما اگه یك چاقو بره تو شيكم این عاشق سينه چاكت...

 

 نگذاشتم حرفش تموم بشه گفتم :

 

 خفه شو كثافت. -

 

 چه غيرتي شد . اي كاش محبوبه هم كمي غيرت تو رو داشت. -
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بعد از این حرف یك قدم برداشت طرف آرش ولي آرش عوض اینكه فرار كنه دوید طرف من و خودشو انداخت 

وسط ما دو نفر و درست مثل یك سپر ایستاد جلوم. شهرام كه غافلگير شده بود خواست چاقو رو بزنه تو صورتم ولي 

جا خالي داد ولي بار دوم چشم هاي من كه  آرش خودشو آورد جلوم. سمو پشت شونه هاش قایم كرده بودم. یك بار

تيز شده بود برق چاقو را دید . دستامو آوردم جلو تا چاقو به بدن آرش نخوره. ولي آرش ندید و چاقو فرو رفت تو 

تنش. اینو از آخ بلندي كه شنيدم و فوران خون تو صورتم فهميدم. نمي دیدم خون از كجا بيرون یم زنه از وحشت 

مده بود گرمي خونو حتي سرخيشو تو تاریكي حس كردم. فكرم از كار افتاده بود . نمي فهميدم چي شده. زبونم بند او

 فقط وقتي گوش هام شنيد كه صداي جيغم همه كوچه رو گرفته بود. زبونم باز شده بود و جيغ مي زدم :

 

 خون خون -

 

ي ناله آرش قاطي شده بود. ناله اش اونقدر بلند شهرام از ترس چاقوشو انداخت و فرار كرد. صداي جيغ من با صدا

بود كه حس كردم پرده گوشم نازك شده و یك ناله دیگه اش اونو پاره یم كنه قلبم تير مي كشيد و پاهم از درد 

قلبم خم شده بود. درست همزمان با من پاهاي آرش هم خم شد و دو زانو روي زمين نشست. من از درد قلبم و اون 

چاقو. زانو زدیم روي زمين روبروي هم صداش كردم ولي اون بي صدا لبخند مي زد. اونقدر جيغ زدم كه از درد زخم 

 صدام گرفت و همسایه ها ریختند بيرون. فریاد مي زدم :

 

 آرش ... آرش من چت شده ؟ یك وقت نكنه چشم هاتو ببندي. الهي فدات بشم آرش حرف بزن یك چيزي بگو. -

 

ي گفت. سكوتش منو بيشتر ترسوند. مي دویدم اینطرف و آنطرف. همان موقع مامانو دیدم كه از ولي آرش هيچي نم

در اومد بيرون. اون صحنه رو كه دید افتاد روي دست یكي از همسایه ها . مامان اصالً آرشو ندیده بود. فقطط صورت 

 خوني منو دیده بود. یكي از همسایه ها گفت :

 

 اد.زنگ زدیم آمبوالنس بي -

 

 دوباره دویدم طرف آرش تو تاریكي كوچه لبخندشو مي دیدم. نفس بند اومده بود از بس دویده بودم گفت :

 

 شيدا اینقدر جيغ نزن من حالم خوبه. -

 

 گفتم :

 

 الهي بميرم برات. -

 

 خدا نكنه. همين جا باش تنهام نذار -

 

 گفت :تازه زخمشو دیدم. نگاه وحشتزده ام رو كه دید 
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 باور كن هيچيم نيست. خوبم. كمك كن بلند شم. -

 

 خواستم دستشو بگيرم . آهش بلند شد و گفت:

 

 اینطوري نمي شه برو ماشينو بيار. سر كوچه اس سوئيچ تو جيبمه درش بيار. -

 

 گفتم :

 

 ولي من كه رانندگي بلد نيستم. -

 

 سوئيچو در بيار خودم مي رونم كمكم كن. -

 

 مامان كه تازه آرشو دیده بود حالش بد شد و نفسش گرفت. با همون نفس نفس زدنش تكرار مي كرد:

 

 چي شده ؟ -

 

 گفتم :

 

 هيچي مامان جون نگران نباش -

 

 آرش گفت :

 

 هيچي نيست شما برین تو خونه -

 

 یكي از همسایه ها گفت:

 

 صبر كنين اونقدر خون ازش مي ره كه بيهوش مي شه.من شما رو مي رسونم اگه براي آمبوالنس  -

 

سوئيچو دادم دستش . مادرو سپردم دست یكي از همسایه و سوار ماشين شدم. آرشو به زحمت روي صندلي عقب 

نشوندیم. نمي تونست دراز بكشه من كنارش نشستم ماشين كه راه افتاد چشمهاي آرش بسته شد. از راننده خواستم 

 كنه و اون بيچاره هم پاشو گذاشت رو گاز و پرسيد:سریع تر حركت 

 

 چي شده ؟ -

 

تند تند و مقطع براش توضيح دادم. هر چند دقيقه هم آرشو صدا مي كردم تا مطمئن بشم بهوشه و اون با صدایي كه 

 اد گفتم:از ته چاه در ميومد جوابمو مي داد. یك بار سرش افتاد روي شونه ام . با وحشت صداش كردم جواب ند

 

 آرش آرش جان -
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 آروم گفت :

 

 جانم -

 

 گفتم :

 

 چت شده ؟ -

 

 گفت :

 

 ببخشيد نمي تونم سرمو نگه دارم. -

 

 نزدیك بيمارستان یك بار چشم هاشو باز كرد و گفت :

 

 شيدا اینجایي ؟ -

 

 گفتم :

 

 آره عزیزم اینجام. -

 

 گفت :

 

 خيالم راحت شد. -

 

 چشمهاشو دوباره بست. هر چي صداش كردم. جوابمو نداد. جيغ زدم : و

 

 آرش. -

 

 

 

 551قسمت دوم. فصل پنجم تا ص 

 

 همسایه بيچارمون براي دلداریم گفت :

 

 نترس حتماً از فرط درد بيهوش شده. -

 

ریدم هنوز كامالً نایستاده بود كه پماشين كه جلوي در بيمارستان توقف كرد انگار به در بهشت رسيده بودم. ماشين 

بيرون و تو اورژآنس پرستارها رو صدا كردم. چند ساعت بعد وقتي زهرا و منصور اومدن من پشت در اتاق عمل 
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نشسته بودم و با خودم حرف مي زدم اول متوجه اونا نشدم ولي وقتي زهرا كنارم نشست و دستمو گرفت بغضم 

 م. هنوز شوكه بودم تكرار مي كردم :تركيد و تو بغلش گریه رو سر داد

 

 یعني زنده مي مونه... -

 

 زهرا براي دلداري ام گفت :

 

 البته چيزي نشده خيالت راحت باشه -

 

 همه چيزو مي دونستن نمي دونم از كجا فهميده بودن

 

 پرسيدم :

 

 مامانم خوبه ؟ -

 

 سرشو تكيه داد به دیوار باالخره نتونست طاقت بياره و پرسيد: زهرا سرشو پایين اورد . منصور روبررویم ایستاد و

 

 چرا زودتر نگفتي شهرام برگشته ؟ چرا به پليس چيزي نگفتي ؟ اگه آرش طوریش بشه... -

 

 زهرا نگذاشت حرفش تمام بشه و گفت :

 

 چي مي گي منصور ؟ شيدا حال خودشو نمي فهمه. -

 

كردم. منصور ساكت شد و به نظرم ساعت ها و روزها گذشتند و آنقدر طوالني و دیر من گيج و مات منصورو نگاه مي 

كه حس كردم موهام یكهو سفيد شد. نمي دونم شاید هم فقط چند تار موي سفيد بود ولي به نظرم اونقدر سریع رشد 

يزمو باختم. همراه كردند و تو سرم پخش شدند كه تمام وجودم رو پيري گرفت و من قلبمو از دست دادم و همه چ

 قلبم دستم مي سوخت و كف دستمو محكم فشار مي دادم.

 

دكتر از اتاق عمل كه بيرون اومد من نا نداشتم بلند شم ببينم چي شده . زهرا و منصور رفتن جلو و من با زحمت 

 خودمو از نيمكت جدا كردم و رفتم جلو. دكتر نگاهي به سر تا پایم انداخت و گفت :

 

 م حال شما هم كه خوب نيست دستتون چي شده ؟دختر -

 

 هيچي -

 

 ولي این خون ... -

 

 چيزي نيست دكتر. -
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 منصصور پرسيد :

 

 اقاي دكتر حالش چطوره ؟ عملش چطور بود ؟ -

 

 زخمش عميق بود ولي خوشبختانه با قلبش فاصله زیادي داشت بازو و شانه اش را بریده. -

 

 منصور پرسيد:

 

 استخونش هم آسيب دیده ؟ عصب چي؟ -

 

 نه ولي زخم عميقي بود از داخا كلي بخيه خورد فقط دعا كنين آسيبي به عصب نزده باشه -

 

 زهرا پرسيد :

 

 االن حالش چطوره ؟ -

 

 هنوز بيهوشه ولي تا یك ساعت دیگه بهوش مي یاد. بعد پرسيد : -

 

 پليسو در جریان قرار دادین ؟ -

 

 نصور گفت :م

 

 بله دنبالشن . -

 

 قبل از رفتن دكتر گفت :

 

 دستتون زخمي شده بهتره پانسمان بشه -

 

 حق داشت دستم خيلي مي سوخت انگار تازه فهميده بودم. گفت :

 

 شاید احتياج به بخيه داشته باشه . -

 

جاي بریدگي معلوم شد. زیاد عميق نبود ولي با اصرار زهرا رفتيم تو اتاق پانسمان. پرستار خون دستمو كه شست 

 سرتاسر كف دست چپم پاره شده بود. پرستار گفت :

 

 باید بخيه بخوره تحملش رو داري بدون بي حسي بخيه اشش كنم ؟ -

 

 زهرا گفت :

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – قلب تو می تپمبا 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 1 7  

 

 نه خانم -

 

 پس چطوري تا حاال تحمل كردي؟ -

 

 گفتم :

 

 نمي دونم -

 

م فرو كرد و بعد چند تا بخيه و پانسمان و تموم شد. داشتم از حال مي رفتم و به زحمت یك آمپول بي حسي كف دست

خودمو روي پا نگه یم داشتم . پرستار یك قرص مسكن بهم داد و دكتر برام كپسول نوشت . زهرا منو برد تو 

ه و مي ریزه تو دستشویي و صورتمو شست. خون لخته شده رگهاي آرش رو مي دیدم كه از رو صورتم سر مي خور

دستشویي . وقتي دوباره برگشتم آرشو از اتاق عمل برده بودن به یكي از اتاق هاي بخش . آرش بهوش اومده بود و 

تا منو دید بين هوش و بيهوشي بهم لبخند زد. نمي دونم چرا یكهو قلبم هري ریخت پایين. انگار اولين بار بود این 

ظه اي یاد پدرم افتادم. بچه كه بودم هيچي از مرگ پدرم یادم نمونده بود لبخندشو مي دیدم یك جور خاص بود. لح

غير از همون روز كه اونو از حجره اش آوردن خونه. مامان گریه مي كرد و نگران دور و برش مي گشت ولي پدرم 

 پدرم بود. ندفقط بهش لبخند مي زد. لبخندي كه براي هميشه تو ذهنم مونده بود. حاال لبخند آرش درست شبيه لبخ

 

 

 

 531قمست دوم. فصل پنج تا ص 

 

تا ساعت ها كنارش نشستم و به لبخندش تو خواب نگاه كردم. همونطور خوابيده بود با همون لبخند. و من با ترس 

 وتو دلم محو تماشایش بودم. دردمو از یاد برده بودم. انگار زخمشو كه تمام شونه اش رو گرفته بود از زیر پانسمان 

باند سفيد دستش مي دیدم . با اینكه درد داشت ولي لبخند رو لبش بود و باالخره وقتي خيالم راحت شد كه حالش 

خوبه و آروم خوابيده كنار تختش رو صندلي خوابم برد. فكر كنم اثر قرص مسكن بود. زهرا و منصور كنارمون بودند 

گفته بود چه اتفاقي افتاده و قول گرفته بود به مادرش  و خيالم راحت بود . منصور با مرجان تماس گرفته و بهش

چيزي نگه. وقتي مرجان اومد بيمارستان كه تقریباً صبح شده بود. آرش رو كه تو اون حال دید گریه اش گرفت. من 

 از اتاق اومدم بيرون. همون موقع بود كه فهميدم چقدر آرش رو دوست داره اینو از لحظه دیوارشون حس كردم.

 

يرون اتاق منصور بهم گفت بهتره برم خونه استراحت كنم ولي قبول نكردم. صبح محبوبه هم اومد. همه چي رو ب

فهميده بود. رنگش مثل پر و وزنش سبك شده بود . مي دونستم چه غمي رو تحمل مي كنه . همدگيرو بغل كردیم. 

 گفت :

 

طور تحمل كردي ؟ منو ببخش همه رو به دردسر چرا چيزي نگفتي خواهر خوبم چرا به ما چيزي نگفتي ؟ چ -

 انداختم. اگه آرش طوریش مي شد هيچ وقت خودمو نمي بخشيدم .

 

 گفتم :
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 گریه نكن قلبم مي گيره. تو هيچ تقصيري نداري . -

 

 صورتمو بوسيد و آروم شد. آرشو كه دید و حالشو از دكتر و پرستارها پرسيد خيالش راحت شد. بعد هم همراه

منصور رفتن اداره اگاهي تا براي پيدا كردن شهرام به مامورها كمك كنند. مرجان هنوز تو اتاق بود. وقتي آرش بيدار 

 شد شنيدم كه مي گفت :

 

قول بده به مادر چيزي نگي. بهش بگو چند روزي رفتم ویالي شمال. منم تلفني باهاش صحبت مي كنم تا خيالش  -

 راحت شه.

 

 و خداحفظي كرد و اومد بيرون تا منو پشت در اتاق دید گفت : مرجان قول داد

 

 برات از مدرسه مرخصي مي گيرم. هرچقدر دوست داري كنار بمون . -

 

 ولي من نمي تونم. -

 

 به نظر من تو از خيلي وقت پيش زن داداشمي. -

 

 سرمو پایين انداختم. گفت :

 

 برو كنارش. -

 

رفت از دور راه رفتنش رو نگاه كردم. درست مثل مادرش بلند قد و با ابهت بود و محكم قدم وقتي خداحافظي كرد و 

بر یم داشت ولي مي دونستم كه بر عكس مادرش یك قلب مهربون تو سينه اش مي تپه. قلبي كه ارثيه پدرش بود . 

 زهرا كنارم ایستاد و گفت :

 

 داشتنيه مگه نه ؟زن یخيل خوبيه درست مثل برادرش مي مونه دوست  -

 

 گفتم :

 

 آره ولي مثل برادر بزرگش. -

 

اي بي معرفت. مثل اینكه همين چند ساعت قبل بود كه آرش داشت فداي تو مي شد آن وقت اینه جواب خوبي و  -

 لطف و عشق و هر چي كه تو اسمشو مي ذاري ؟

 

 لبخند زدم و گفتم :

 

 ولي تو نفهميدي منظورم چيه -
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 هان دوزاریم یكمي كجه. مي خواستي بگي آرش صد درجه مهربون تر و بهتره. یه جورایي عاشق تره مگه نه ؟آ -

 

رفتم تو اتاق. دلم مي خواست باهاش حرف مي زدم. باالي سرش ایستادم . چشم هاشو بسته بود. فكر كردم حتماً 

 خوابيده آروم رو صندلي كنار تختش نشستم. گفت :

 

 شيدا ... -

 

نگاهش كردم. نخوابيده بود. ولي چشم هاشو باز نكرد. كنارش ایستادم ولي چيزي نگفت . فكر كردم گوشم صداشو 

 اشتباه شنيد. آروم گفتم :

 

 آرش ! -

 

 شيدا اینجایي ؟ -

 

 اینجام در كنارت. -

 

 گفتم : چشمهاشو كه باز كرد نگاهش پریده و محو بود. دلم گرفت بغض گلومو پر كرده بود.

 

 درد داري ؟ -

 

 نه حاال دیگه نه -

 

 چرا اینكارو كردي؟ هيچ وقت خودمو نمي بخشم. چت شده بود ؟ -

 

براي تو این كمترین كار بود . مي خواستي تنهات بذارم ؟ یا وایسم و ببينم چه حرفایي بهت مي زنه و چاقو رو باال  -

 سرت گرفته .

 

 ولي تو كه اون حرفو زدي دیوونه اش كردي.همه اش تهدید الكي بود.  -

 

 گفتم یك مو از سرت كم شه تيكه تيكه اش مي كنم ؟ -

 

 آره تو كه واقعيتو نمي گفتي ؟ -

 

 چرا راستشو گفتم فقط حيف كه هيچكي نيست باور كنه. -

 

 دلم براش سوخت. گفتم :

 

 كرد تيغ تيز یك چاقو جلو صورتشه . چرا یكي هست. یكي كه اون لحظه از ذوق حرف تو فراموش -
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 صورتش از درد جمع شد و گفت :

 

 آخ -

 

 رنگم پرید دستپاچه شدم و گفتم :

 

 درد داري؟ چت شده آرش ؟ حالت خوب نيست ؟ -

 

 نه قلبم از این حرفت تير كشيد. -

 

ترسيدم. دو دل بودم. ولي اون دستمو دستمو باال آوردم. مي خواستم صورتشو نوازش كنم. موهاشو كنار بزنم ولي 

 گرفت . از خجالت سرخ شدم و پریدگي رنگ جبران شد. گفت :

 

 ولي عجب شب پر حادثه اي بود دیشب ! -

 

 گفتم :

 

 اميدوارم همچين شبي دیگه هيچ وقت تكرار نشه. -

 

 یادته تو اون حال و روز چي بهم مي گفتي ؟ -

 

 حرف بدي بهت زدم؟ -

 

 نه برعكس حرفایي كه تو عمرم نشنيده بودم الهي بميرم برات ! -

 

 خنده ام گرفت و گفتم : -

 

 حواسم نبود. -

 

 یعني اگه حواست بود دیگه این حرفارو نمي گفتي ؟ -

 

 چشماشو بست و گفت :

 

 عجب اعتراف دلچسبي ! -

 

شيد . دستمو اوردم باال تا موهاشو نوازش كنم. دست با دیدن حالت صورتش كه مظلوم و مهربون بود دلم براش پر ك

راستم تو دستش بود. فراموش كردم دست چپم باند پيچي شده اصالً درد دستم رو فراموش كرده بودم. دست چپم 

رو باال آوردم. رو پيشونيش كه رسيد یكهو چشمش رو باز كرد. دستپاچه شدم مي خواستم دستمو عقب بكشم ولي 

 . دست راستمو ول كرد و دست چپمو رو هوا گرفت و گفت :اون دستمو دید 
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 ببينم دستت چي شده ؟ -

 

 هيچي نيست چيزي نشده. -

 

 دستمو باال آورد و جلوي صورتش نگه داشت:

 

 به این ميگي چيزي نيست ؟ چي شده ؟ پس چرا من چيزي نفهميدم ؟ -

 

خواستم جلوي چاقو رو بگيرم تا به تو نخوره دستمو برید.  باور كن چيزي نيست. فقط یه زخم كوچيكه وقتي مي -

 خودم نفهميدم خون تو با خون خودم قاطي شده بود و زخم معلوم نبود.

 

 یعني دستت نمي سوخت؟ -

 

چرا ولي حاليم نمي شد. بيشتر قلبم یم سوخت بعد كه دكتر منو دید و فهميد تازه دردشو متوجه شدم اونوقت  -

 ده بود.خيالم راحت ش

 

 براي چي ؟ -

 

 كه تو حالت خوبه . -

 

 بعد چي شد ؟ -

 

 هيچي پرستار بخيه زد و پانسمانش كرد. -

 

 پس بخيه هم خورد ؟ -

 

 خنده ام گرفته بود. از سادگي ام سو استفاده كرده و متوجه همه چيز شده بود و من خودمو لو داده بودم. گفتم :

 

 چيز رو فهميدي. اي بدجنس تو كه همه -

 

 خندید و گفت :

 

 عجب زن ساده اي دارم من ! -

 

هر دو خندیدیم . صداي خنده مون با هم قاطي شده بود. هماهنگ با هم انگار یك نفر بود كه مي خندید . وقتي خنده 

ه ار بود دیگقطع شد متوجه منظورش شدم. من كه زنش نبودم ! حتي نامزدش هم نبودم. تا چند ساعت قبل حتي قر

 نبينمش . به خواستگاریش جواب رد داده بودم. دوباره گفت :
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 آخ -

 

 چي شده ؟ شونه ات درد مي كنه ؟ -

 

 اره یكمي مهم نيست. -

 

 یكهو تير مي كشه تا پشتت و همه وجودت درد مي گيره مگه نه ؟ -

 

 آره تو از كجا مي دوني ؟ -

 

 م هم تير مي كشه . همينطوري همون موقع.اینو حس مي كنم چون قلب خود -

 

 این حرفو گفتم و از اتاق بيرون اومدم و رفتم سراغ سر پرستار و گفتم:

 

 آرش درد داره -

 

 اونم گفت یه مسكن تو سرمش مي زنه. وقتي برگشتم تو اتاق آرش پرسيد :

 

 چي شد ؟ كجا رفته بودي ؟ -

 

 هيچي . -

 

 ر به اتاق اومد و تو سرم آرش یه مسكن زد. قبل از اینكه بره بيرون گفت :چند دقيقه بعد پرستا

 

آقاي حكمت مثل اینكه زیاد براي خانومتون ناز مي كنين هنوز چند ساعت بيشتر از مسكن قبلي نگذشته دردتون  -

 شروع شده.

 

 رو به من كرد و گفت :

 

 خانم شما چرا حرف این مردا رو قبول مي كنين ؟ -

 

 آرش لبخند به لب گفت :

 

 چي كار كنم ؟ خانمم زیادي هوامو داره. -

 

پرستار كه رفت خجالت مي كشيدم به صورت آرش نگاه كنم. ولي اون لبخند به لب زیر چشمي نگاهم مي كرد. نمي 

اي ددانستم چي كار كنم. بيرونو نگاه كنم سقفو یا صورت مشتاقشو ؟ سكوت كه طوالني شد وسط سكوت با ص

 قشنگش گفت :
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 لبم ترك خورد از صداي پر حرف سكوت ولي در قلبم عشق سخن جاودانه است. -

 

رفتم كنار پنجره بيرونو نگاه كنم تا هيجانمو پنهان كنم. صدام كرد. از كنار پنجره برگشتم كنارش و بهش خيره 

 شدم. گفت :

 

 یك شعر برام مي خوني ؟ -

 

 چيزي یادم نمي یاد . -

 

 بگو یك چيزي بخون -

 

 باور كن نمي تونم. -

 

مي خواست یك جوري سكوتو بشكنه. فكرمو مي خوند از سكوتم مي ترسيد و مي خواست مانعم بشه. درست مثل 

 اون روز تو حياط خونمون از حرفهام فرار مي كرد منم نمي خواستم تو اون وضعيت اذیتش كنم. به ناچار پرسيدم :

 

 هو اونجا پيدات شد ؟تو چطور ی -

 

دنبالت اومدم . وقتي با عجله سالن رو ترك كردي و گذاشتي رفتي ترسيدم بالیي سر خودت بياري . با او شعري  -

 كه خوندي باید هم مي ترسيدم . زهرا همه چيو راجع به شهرام بهم گفته بود و چه خوب شد كه دنبالت اومدم

 

 رت نيومده بود. همه اش تقصير منه.اگه نيامده بودي االن این بال س -

 

 دوست نداشتي اونجا باشم ؟ -

 

 نه و آره. نه چون این اتفاق برات نمي افتاد. آره چون در اون لحظات تو دلم فقط اسم تو رو صدا مي كردم. -

 

 : ستادم. گفتبرگشتم تا از اتاق برم بيرون. صدام كرد . بدون اینكه برگردم و نگاهش كنم همونجا جلوي در ای
 

 داري مي ري ؟ -

 

 خداحافظ آرش . -

 

 كجا مي ري ؟ -

 

 نمي دونم حاال كه خيالم راحت شد كه خوبي باید برم. -

 

 مي خواي تنهام بگذاري ؟ كي برمي گردي ؟ -
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 نمي دونستم چي بگم ؟ چطور بهش مي گفتم چه تصميمي گرفتم ؟ دوباره پرسيد :

 

 ؟ كجا مي ري شيدا -
 

 نمي تونستم دروغ بگم گفتم :

 

 نمي دونم باور كن. نمي تونم زیاد پيشت بمونم. من كه نسبتي باهات ندارم. -

 

 زود برمي گردي ؟ -

 

 سرمو پایين انداختم و گفتم :

 

 نه دیگه هيچ وقت. -

 

ستم از اتاق برم بيرون كه صداي خم شد تا از تخت بياد پایين. اینو از صداي قرچ قروچ فنر تخت فهميدم. مي خوا

ناله اش رو شنيدم. برگشتم. خم شده بود تا از تخت بياد پایين براي اینكه بتونه بلند بشه رو دست چپش فشار اورده 

 بود. رفتم طرف تخت و برگردوندمش سر جاش. گفتم :

 

 چي كار مي كني ؟ براي چي از جات بلند شدي ؟ -

 

 گفت :ولي اون بي توجه به حرفم 

 

مي خواي بري ؟ تنهام مي گذاري ؟ همون دیشب اینو حس كرده بودم. وقتي انطوري از سالن فرار كردي همه چي  -

 رو فهميدم . مي خواي فرار كني ؟ از چي ؟ از خودت ؟ از من ؟ از عشقمون ؟

 

 بسه بهتره زیاد صحبت نكني. برات خوب نيست. نگاه كن رنگت پریده . -

 

 زد و گفت :نيش خندي 

 

 اِه پس نگرانم هستي ؟ ببين اصالً نمي خوام برام دل بسوزوني. تحمل ترحم رو ندارم. شنيدي ؟ -

 

 باور كن نمي تونم اینجا بمونم. باید برم. -

 

 با خشم گفت :

 

 ت.پس براي چي تا حاال موندي ؟ برو از ادماي ترسو بدم مياد. همين االن برو دیگه نيم خوام ببينم -
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روشو برگردوند طرف دیوار. برگشتم طرف در. قلبم تير كشيد. اشك تو چشمام جمع شده بود. گلوم از بغض مي 

سوخت. طاقت شنيدن حرفاشو نداشتم. نمي تونستم همين طوري ازش جدا شم و براي هميشه نبينمش. هنوز روش 

 طرف دیوار بود. گفتم :

 

 آرش -

 

 جوابمو نداد . گفتم :

 

ببين اینطوري براي هر دوي ما بهتره مي فهمي ؟ برام خيلي سخته آرش ... سخته. تو فقط دوسم داري زود مي  -

توني فراموشم كني. به خاطر تو همه اش به خاطر خودته باور كن. اینطوري برات بهتره تو حتي اگه فراموشم نكني 

 شاید هم خيلي خوب نبوده. چيز زیادي از دست نمي دي. برات یه خاطره مي شم . یه دوست كه

 

 برگشت و نگاهم كرد. سياهي درشت چشم هاش از اشك مي لرزید. لبش مي لرزید . پرسيد:

 

 تو چي؟ -

 

 گفتم :

 

 چه اهميتي داره ؟ -

 

 براي تو شاید ولي براي من خيلي مهمه. حاال كه مي خواي بري بهم بگو. واقعيتو بهم بگو. -

 

 ن باري بود كه مي دیدمش. پس چه فرقي مي كرد ؟ اشكم سرازیر شد وقتي گفتم :راست مي گفت. آخری

 

برام خيلي سخته آرش. خيلي سخت. چون خيلي بيشتر از هميشه دوستت دارم. شاید نتونم شاید هم بتونم  -

 فراموشت كنم. نمي دونم. شاید دیوونه شدم. شاید هم خودمو...

 

وي گونه ام مي ریختو روي لبم متوقف مي شد و دوباره روي چونه ام مي چكيد. سرمو تكون دادم . اشك بي صدا ر

 روي یقه لباسم. انگار با خودم حرف مي زدم :

 

هميشه فكر مي كردم عشق معني قشنگي داره . پيوند ، وصل ، اميد ، زندگي. از این به بعد برام فقط یه معني داره ،  -

 قتم.مرگ. مي دوني چرا ؟ چون بدجوري عاش

 

 دستم رفت رو دستگيره در. گفت :

 

 نرو تنهام نگذار. -

 

 هيچي نگفتم دوباره گفت:
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 بدون تو ميميرم شيدا. -

 

سرمو بلند كردم. مي خواستم آخرین نگاهشو براي هميشه تو نگاه خيسم حفظ كنم. صورت خيس اشكمو كه دید 

 طاقتم تموم شد . با بغض گفت :دستشو به طرفم دراز كرد. صورت خيس اشكشو كه دیدم 

 

 دوستت دارم شيدا. دوستت دارم. -

 

 پاهام سست شد . گفت :

 

 عاشقتم دیوونه . مي فهمي ؟ عاشقتم. اگه بري و تنهام بگذاري نابود مي شم. -

 

يرویي ندست خاليشو نگاه كردم. تمام بدنم یكهو به طرفش كشيده شد . درست مثل یك آهن ربا شده بود. انگار 

ماوراي زميني از قلبش بيرون مي زد و قلبمو به سمت خودش مي كشيد. خيلي مقاومت كردم. عقلم نا فرماني مي 

كرد. ميگفت برو عجله كن. ولي قلبم اطاعت نمي كرد. چند ثانيه چند دقيقه چند ساعت ، نمي دونم چقدر طول كشيد. 

بود. چشم هام خيلي خوب مي دید. رو باند سفيد بازویش قفل زمانو گم كرده بودم. دستشو همينطور به طرفم گرفته 

شده بود. بي حركت رو بازوش خشك شده بود. شاید چون نگاه تو چشم هاش ميون بارون سياه نگاهش از تحملم 

خارج بود. ميون سفيدي باند یك آن سرخي خون تعادلم رو بهم زد. لكه هاي سرخ تمام باند رو پر كرده بود و هر 

يشتر و بيشتر مي شد و داشت همه باند رو پر مي كرد. درست مثل قلبم شده بود. دستش هنوز طرفم دراز لحظه ب

بود. صداي آهش تا اعماق قلبم نفوذ كرد. سرم تير مي كشيد. وقتي دستشو انداخت صداش تو قلبم پيچيد و وسط 

دوختم. انگار نا اميدي رو قطرات  قلبم فرو رفت. جذبه اش از بين رفت. نگاهم را از باند دستش به چشم هاش

اشكش بزرگ شده بود. و من همه رو دیدم. رنگ سرخ خون دستش پرید رو صورتم و داغ شدم. زندگي دوید تو 

رگ هام . ناله كرد و چشم هاش بسته شد. دویدم جلو. رفتن فراموش شد. بودن فراموش شد. از ان دیگري شدن تو 

ورشيد ال به الي پرده آبي تو شكل بيضي یك قطره اشك چشم هاش رو سرخي هوا بين ما پر شد. تو بازي اشعه خ

 خون رگ هاش با او بودن خالصه شد. گفتم :

 

 آرش چت شده ؟ حالت خوبه ؟ با خودت چي كار كردي ؟ باند دستت خون خالي شد. -

 

 با صدایي كه از ته چاه در ميومد گفت :

 

 برو -

 

 گفتم :

 

 مي رم. نمي تونم كه برم. دیگه تحملش رو ندارم. هر چي كه تو بگي هر چي كه تو بخواي.نمي رم دیگه ن -

 

 گفت :
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 برو -

 

 نمي رم هيچ وقت قلبم دیگه مال خودم نيست . آخ دارم مي سوزم. -

 

 ت :چشم هاشو باز كرد و نگاهمون در هم گره خورد. ثانيه هاي زندگيم تو اون لحظه ثابت موند. زیر لب گف

 

 عشق من -

 

 دوباره چشم هاشو بست هر چي صداش كردم چشم هاشو باز نكرد و من تكرار مي كردم:

 

 دیگه نمي رم آرش پيشت مي مونم هر چي تو بگي. -

 

 عقلم اومد سر جاش دویدم تو راهرو و پرستار رو صدا كردم. همراهم اومد. باند خونيشو كه دید فریاد زد :

 

كار كرده ؟ دستشو حركت داده ؟ مگه دكتر نگفت تكون نخوره ؟ پس شما اینجا چه كاره اید ؟  با خودش چي -

 چطور مراقبي هستيد ؟

 

 و من گریه كردم. دلش سوخت و گفت :

 

 خودتو كنترل كن چيزي نيست پانسمانش رو عوض مي كنم. گفتم : -

 

 پس چرا جوابمو نمي ده و چشمهاشو بسته ؟ -

 

 باش آمپول اثر كرده و خوابش برده.نگران ن -

 

 نه از درد ناله كرد و بعد چشم هاشو بست . -

 

 چيزي نيست بيدار مي شه. مراقب باش دستشو حركت نده. -

 

 فشارشو گرفت و گفت :

 

 فشارش كمي پایينه ضعف كرده. -

 

 قبل از رفتن به دستم نگاه كرد. گفت :

 

 . دست تو هم كه خونریزي كرده -
 

 به پانسمان دستم نگاه كردم خون بيرون زده بود. گفتم :
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 مهم نيست. -

 

 بيا تو اتاق پرستاري پانسمانش رو عوض كنم. -

 

 مهم نيست. -

 

 همين كه گفتم، نگران نباش فعالً خوابيده. -

 

 

 

 511قسمت پنجم تا ص  -فصل دوم

 

 تو اتاق كنار آرش نشستم. پانسمان دستش تميز بود. سفيد سفيد وپرستار پانسمان دستمو كه عوض كرد برگشتم 

من همونجا خوابم برد. خواب سفيدي مي دیدم. از صداي بارون چشم هامو باز كردم. هوا گرفته و تاریك شده بود. 

لي وفكر كردم هنوز خواب مي بينم. رفتم كنار پنجره. بارون مي یومد. به آرش نگاه كردم. چشم هاشو بسته بود 

لبخند رو لبش بود. آروم مثل یك بچه خوابيده بود. همه چي واقعيت داشت. همه حرف هامون . واقعيت یك حلقه 

ساده و قشنگ بود كه تو دست چپم خودنمایي مي كرد. واقعيت تو دست آرش بود. حلقه قدیمي و باارزش پدرم كه 

مئن شدم كه براي مامان خيلي عزیزه. آنقدر كه مادرم بهش هدیه كرده بود. وقتي حلقه رو تو دست آرش دیدم مط

تنها یادگار پدرم تو دستش برق بزنه. چقدر هم به دستش اندازه بود. انگار از اول هم براي او ساخته بودند. حاج 

آقایي كه صيغه محرميت رو برامون خوند اصرار داشت عقد كنيم همين طور آرش. ولي وقتي گفتم دوست دارم با 

سر سفره عقد بشينم و اونم حضور داشته باشه دیگه چيزي نگفت. یه جشن كوچيك تو خونه مون بر رضایت مادرش 

 پا كردیم. همه بودند. یعني همه كسایي كه داشتيم . حاج اقا قبل از خواندن صيغه از آرش پرسيد:

 

 مدت صيغه چند ماهه باشه ؟ -

 

 منصور به شوخي گفت :

 

 تا آخر عمر باشه حاج آقا. -

 

شوخي اون جدي شد. بعد من و آرش شدیم نامزد همدیگه . به جز اسمش كه قشنگ بود این واقعيت كه مال 

همدیگه بودیم از همه قشنگ تر بود. شب تو سياهي اتاقم شعر برگشت تو دلم. تكرارش مي كردم كه فراموشم 

ن منو بين ميز و تخت ميخكوب كرد . نشه. باید شعرهامو رو كاغذ مي نوشتم مبادا فراموشم بشه. صداي زنگ تلف

راهمو كج كردم و گوشي رو برداشتم . یك صداي مهربون از اون طرف سيم بهم سالم كرد . جواب سالمشو كه دادم 

 هنوز شعر تو ذهنم ورجه ورجه مي كرد. و با سلول هاي خاكستري مغزم قایم موشك بازي مي كرد. گفت :

 

 شيدا ! -
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 شيدا رو مي كشيد اونو شناختم. گفتم :« ي»كه از حالت صدا كردنش 

 

 آرش -

 

 دوبتره گفت :

 

 شيدا -

 

 خنده ام گرفت. گفتم :

 

 آرش -

 

 اون هم خندید و گفت : -

 

 شناختي ! -

 

مگه ميشه نشناخت ؟ آن وقت انگار هيچ وقت خودمو نشناختم. یك شعر مدام تو مغزم تكرار مي شد همين االن  -

 واستم اونو روي كاغذ یادداشت كنم.مي خ

 

 براي من بخونش. -

 

 بگذار اول روي كاغذ یادداشت كنم. -

 

آرش ساكت بود. یكهو از كارم خنده ام گرفت. تو تاریكي اتاق شعر مي نوشتم. بعد مي خواستم از رو نوشته ام كه 

 تم :اصالً نمي دیدم براي آرش بخونم. حس كردم آرش هم لبخند مي زنه گف

 

 تعجب نكن دارم به مرض دیوونگي مي خندم. -

 

 به دیوونگي من ؟ -

 

 نه به دیوونگي خودم. تو این تاریكي شعر مي نوسم و مي خوام برات بخونم. -

 

 اونم خندید و گفت :

 

 چه بهتر . تو تاریكي از بر خوندن اونم براي من. -

 

 تو هم دیوونه خوبي مي شي ها . -

 

 با توئه . دو دیوونه یا در اصل تو عاشق. حاال برام بخونش. حق -
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 فكر كنم این چيزا رو نوشتم:

 

 مانده بودم -

 

 تنهاي تنها

 

 تنها تر از ماه

 

 تنها تر از آه

 

 تنها

 

 چون نفسي گرم

 

 سرخ ، رنگ لبخند

 

 از قلبم بيرون پرید

 

 در شبي تاریك

 

 چون شيد

 

 ایش شدنایاب پيد

 

 من ماهي تنها

 

 او تك ستاره شبها

 

 كنارم نشست

 

 سر بر قوس سفيد شانه ام نهاد

 

 من نور از او گرفتم، او آه ز من

 

 خانم ماه مي شه بپرسم آقا شيده كي بود ؟ -

 

 این دیگه پرسيدن داره ؟ تو هم شوخيت گرفته. -

 

 خانوم ماه ميشه یك شعر دیگه هم براي آقا خورشيده بخوني ؟نه فقط از زبون تو شنيدنش بهتره . حاال  -
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 نه دیگه همون یكي بس بود تازه تو كه اصالً خوشت نيومد مثل شعر هاي قبلي ام. -

 

 به خاطر همينه كه هيچ كدومو حفظ نيستم. حاال كه تو نمي خوني خودم مي خونم. -

 

ن او شنيدن شعرهاي خودم چه لذتي داشت. اون همه احساس و شروع كرد از حفظ شعرهام رو خوندن . از شنيد

توي شعرهاي من بود یا مال صداي اون بود؟ شعرهام تو آهنگ گيراي صداش برام غریبه شدن. آخرین شعرمو كه 

 چند لحظه قبل براش خونده بودم تكرار كرد. پرسيدم :

 

 تو ضبط صوت همراهت داري ؟ چطور همه رو یادته؟ -

 

 هميدي كه چقدر دیوونه شعرهاتم.حاال ف -

 

 این طور كه تو از اونا تعریف مي كني بهشون حسودیم مي شه آدم مگه یم تونه دیوونه شعر باشه ؟-

 

 فقط زماني مي تونه كه دیوونه شاعرش باشه . -

 

 قند تو دلم آب شد . گفت :

 

 هنوز هم به شعرهات حسودي مي كني ؟ -

 

 لم.نه فقط خيلي خوشحا -

 

 چون دیوونه تو و شعرهاتم -

 

 آره و خيلي چيزاي دیگه. -

 

 پرسيدم :

 

 با مادرت صحبت كردي ؟ -

 

 نه هيچ وقت هم صحبت نمي كنم. -

 

 یعني ما هيچ وقت با هم عروسي نمي كنيم ؟ -

 

 چرا خيلي زود -

 

 دوني كه بدون ولي تو كه راجع به نامزدیمون به مادرت چيزي نگفتي . خودت مي -
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 اجازه اش ...

 

 ببين فعالً حرفشم نزنيم. -

 

 كمي مكث كرد و گفت :

 

 فردا ميام دانشگاه دنبالت . -

 

دیگه منتظر جوابم نشد و خداحافظي كرد. فكر كردم حتماً از اینكه راجع به مادرش پرسيدم و زیاد اصرار كردم 

 ناراحت شده.

 

هرا و شوخي هایش ناراحتيمو فراموش كردم. ولي وقتي زنگ بعد استاد نيومد و كالس تو دانشگاه با سوال هاي ز

تشكيل نشد و زهرا خوشحال از نيومدن استاد خداحافظي كرد و رفت من تك و تنها به انتظار اومدن آرش همه 

قدرت این كار رو حرفامون رو به یاد آوردم. باید منتظرش مي موندم. دلم مي خواست مي تونستم و مي رفتم. ولي 

نداشتم. یاد خداحافظي شب قبل افتادم و تمام غصه هاي دنيا ریخت رو دلم و اشكم سرازیر شد. ميون اشك و گریه 

اشعار نا اميدي به سراغم اومد ولي هيچ كدوم رو رو كاغذ ننوشتم. از شدت نا اميدي نوشتن رو فراموش كرده بودم. 

 وشتن باشه.دوست داشتم ادامه اميدم فقط از اون ن

 

نا اميدي و انتظار آنقدر بهم فشار اورد كه تصميم گرفتم باهاش تماس بگيرم و بگم منتظرش نمي مونم. فقط نيم 

ساعت گذشته بود . یك ساعت دیگه باید منتظر مي موندم. جلوي در دانشگاه یك تلفن همگاني پيدا كردم. دنبال 

 نفر كنارم ایستاد و گفت :سكه تو كيفم مي گشتم . سرم پایين بود كه یك 

 

 سالم -

 

 سرمو بلند كردم. آرش كنارم ایستاده بود و بهم لبخند مي زد. با لكنت گفتم :

 

 سالم چقدر زود اومدي ؟ -

 

 پرسيد :

 

 كالست چقدر زود تموم شد ؟ -

 

 د. آره ؟سمينار بود استاد نيومد. راستشو بگو كسي به تو گفت ؟ حتماً زهرا بهت تلفن كر -

 

 نه من خودم زودتر اومدم دوست داشتم اینجا منتظرت بمونم از انتظار كشيدن براي اومدنت لذت مي بردم. -

 

 ولي من از انتظار متنفرم -
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 حتي اگه منتظر كسي كه دوسش داري باشي ؟ -

 

 به خصوص این انتظارو . خدا رو شكر كه زود اومدي . مي خواستم برم. -

 

 ور كه به سمت ماشين مي رفت گفت :همونط

 

 اي بي معرفت. -

 

 تو ماشين غم سكوتم رو شنيد و پرسيد :

 

 از چيزي ناراحتي شيدا ؟ آره ناراحتي. بغض هم كردي. االنه كه اشكت از چشمت سرازیر بشه. -

 

دلم و اشعار نا اميدي  اگه بگم نه دروغ گفتم. ناراحتم. راستش قبل زا اومدنت هم كلي غم و غصه ریخت تو -

 سرودم.

 

 ميشه اونا رو برام بخوني؟ -

 

 نه چون ننوشتم. فقط توي ذهنم مدام تكرار مي شد و قلبمو مي لرزوند. -

 

 آخه براي چي ؟ -

 

یعني تو نمي دوني ؟ منو ببخش. شاید من زیادي حساسم. تو تقصير نداري. با بد كسي طرف شدي. من زیادي  -

 و نباید هم درك كني.زودرنجم. ت

 

 اتفاقاً خيلي هم خوب درك مي كنم. چون خودم هم دست كمي از تو ندارم. -

 

 چه زجر آوره مگه نه ؟ -

 

 اتفقاً خيلي هم شيرینه . از كسي كه دوست داري برنجي. -

 

 مدام لذت ببري. تو دیوونه اي ! این چه لذتي داره ؟ تو حاضري هر ضربه اي از عشقت بخوري بعد هم آخرش -

 

آنجا جز آنكه جان  -حاضرم به خاطر عشقم هر چيزي رو تحمل كنم. راهي است راه عشق كه هيچش كناره نيست  -

 بسپارند چاره نيست .

 

 با شنيدن این حرفش ساكت شدم. گفت :

 

الفت نهادم براي امروز مخمنو ببخش خداحافظي دیشبم تو رو رنجوند. عجله ام براي این بود كه مي ترسيدم با پيش -

 كني. باور كن نمي خواستم برنجونمت.
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تا زماني كه جلوي یك رستوران نگه داشت هر دو سكوت كردیم. من به صبر و شكيبایي و شناخت بيشتر آرش فكر 

 مي كردم و مطمئنم كه اون هم یك دریا فكر تو سرش بود.

 

 1فصل

 

رسون باال سرمون ایستاده بود و منتظر سفارش غذا بود. هر دو سرمونو وقتي نشستيم صورت غذا رو داد دستم. گا

بلند كردیم و همزمان گفتيم پيتزاي قارچ. لبخند رو لبم جاي اخم ابرومو گرفت. آرش هم لبخند مي زد، گارسون 

 ن و ميلبخند مي زد، حتي گل تو گلدون روي ميز هم لبخند نازكي مي زد، ميز و صندلي هاي كناري هم مي رقصيد

خندیدن. گارسون كه رفت، آرش گفت: با اجازت سفارشات دیگه اي هم دادم، دو تا سيب زميني، نوشابه، 

 ساالد،آخرش هم قهوه داغ با كيك شكالتي مخصوص سرآشپز براي دسر.

 

 گفتم: تو كي وقت كردي این همه سفارش بدي؟

 

 دید.همون موقع كه شما مشغول تماشاي رقص ميز و صندلي ها بو-

 

 گفتم: تو از كجا فهميدي كه مي رقصن؟

 

 یك جوري مي گي انگار جدي جدي مي رقصيدن ها!-

 

 حاال چطوري همه اینها رو بخوریم؟-

 

 همه رو با هم.-

 

 حاال از كجا مي دونستي من كيك شكالتي دوست دارم؟-

 

 از اونجایي كه پيتزاي قارچ دوست داري.-

 

 زاي قارچ دوست دارم.گناه كه نكردم پيت-

 

 مگه كيك شكالتي دوست نداري؟-

 

 بدبختانه خيلي دوست دارم.-

 

 لبخند به لب پرسيد: حاال چرا بدبختانه؟

 

چون از این به بعد فكر مي كني هرچي دوست داري منم دوست دارم، هرچي تو بگي منم موافقم، هرجا بري منم 

 ميام...
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 تو بگي. فوري گفت: باشه، باشه هرچي

 

غذا كه روي ميز چيده شد گفت: دیگه جر وبحث كافيه، عجب بوي خوبي، انگار با پيتزاهایي كه تا حاال سفارش دادم 

 فرق داره، كاشكي دوتا سفارش داده بودم.

 

شانس آوردم، اگه این وضع ادامه پيدا كنه بعد از چند سال آرش الغر و خوش تيپ ميشه یك آرش شكم گنده 

 ه كمربندشو زیر شكمش مي بنده.خيكي ك

 

 از حرفم خنده اش گرفت ولي یكهو ساكت شد و گفت: حرفت خيلي چيزا رو مي رسونه، نمي دونم كدومشو بپرسم.

 

 همه رو بپرس.

 

یك تيكه بزرگ از پيتزا رو برداشت و گذاشت دهنش، بعد از اینكه قورتش داد پرسيد: اول اینكه اگه بعد از چند 

 گنده و بدقواره بشم، با آرش امروزي فرقي دارم یعني نظرت نسبت بهم عوض مي شه؟سال شكم 

 

 با شيطنت ابرومو باال دادم و گفتم: نمي دونم، شاید.

 

اي بدجنس، اینو مي گي تا من نتونم پيتزامو بخورم و همه شو تنهایي خودت بخوري. این جوابت كه منو ترسوند، -

 ن روزا تو ذهنمون زنده شه؟سوال بعدي اینه : مي شه او

 

 امروز به اون روزا فكر مي كنيم ولي اون روزا كه بيان به امروز و گذشته.-

 

 حاال سوال آخر؛ به نظرت من چه جور آدميم؟-

 

این سوالتم ادامه سوال هاي قبليه؟ ولي عجب سوال سختيه. بگذار این لقمه از گلوم پایين بره، مي ترسم بپره تو -

 گلوم.

 

 لبخند به لب گفت : من منتظر مي شم.

 

 دوباره گفتم: حاال بگذار یك برش دیگه بخورم. حاال یك كم سيب زميني، یك قلوپ نوشابه...

 

آرش كه متوجه شده بود از جواب دادن به سوالش طفره ميرم گفت: اگه غذاهاي روي ميز تموم شه ده تا دیگه پيتزا 

 جوابت مي مونم. سفارش بدي و بخوري بازم منتظر

 

 از دست تو نميشه فرار كرد، با سماجت نگاهت آدمو وادار به جواب دادن مي كني.

 

 وقتي غذا تموم شد و دو تا قهوه داغ همراه با كيك شكالتي جلومون چيده شد پرسيد: خوب؟
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 گفتم: خوب، خيلي خوشمزه بود و بهم چسبيد، ممنون.

 

 لم بود، هنوز منتظرم.نوش جون ولي منظورم جواب سوا

 

فنجونم قهوه رو به لبم نزدیك كردم. آرش بهم خيره شده بود. خنده ام گرفت ولي نگاه جدي او ساكتم كرد. 

فنجونو رو ميز گذاشتم و بهش خيره شدم. چند ثانيه كه گذشت خيلي جدي گفتم: ميدوني نظرم نسبت به تو چيه؟ به 

 نظرم تو شبيه به شقایقي.

 

 پرسيد: شقایق؟!با تعجب 

 

 گاهي هم شبيه یك ستاره مي شي.

 

 چشم هاش گرد شد و گفت: ستاره؟!

 

 یك موقع هم شبيه یك درخت سيب یا یك پرنده.

 

 خدایا منو بگو منتظر چه جوابي بودم، اصال نمي شه شبيه خودم باشم.-

 

 تا تو باشي با لجبازي ازم از این سواال نپرسي.-

 

 يستم، این جواب ها رو از تو شنيدن اصال تعجب آور نيست.ولي پشيمون ن-

 

خيلي جدي گفتم: تو شبيه همه اینها هستي و خيلي چيزاي دیگه، ميدوني چرا؟ چون همه اینا عشقو یادم مي آورند و 

 تو رو ...

 

شيریني  یك زماني شبيه درخت سيب مي شي و من دلم مي خواد یكي از اون سيب هاي سرخ و درشت رو كه به

عسله بچينم و مزه تمام ميوه هاي بهشتي رو بچشم، اون موقع تو شاخه هات رو تكون مي دي و یكي از اونا رو برام 

زیر درخت مي اندازي و قلبم از این همه سخاوت لبریز شادي و غم مي شه؛ غمگين مي شم چون نمي تونم جبرانش 

 شاد مي شم چون موفق شدم سيبي از درخت عشق بچينم. كنم، باري ندارم، ميوه اي شيرین تا بهت هدیه كنم،

 

وقتي یك ستاره مي شي، درست زماني كه تاریك تاریكم، تنهاي تنهام، تنهاتر از آه، تنهاتر از ماه، وقتي كه دارم 

خاموش مي شم، بي نور مي شم، آن وقته كه تو ستاره مي شي و شب تاریكمو روشن مي كني، كنارم مي شيني و من 

 ازت مي گيرم و زنده مي مونم. نور

 

 در حالي كه تموم وجودم از عشق آكنده بود ساكت شدم. متفكر و غرق كلماتم پرسيد: پس شقایق چي؟

 

 سرمو انداختم و پایين و گفتم: شقایق... شقایق...

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – قلب تو می تپمبا 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 3 7  

 

 آره، شقایق برا چي؟

 

خ به رنگ آتيش كه تو دلش یك لكه سياه نفسم بند اومده بود. گفتم: چون... چون تو سرخ سرخي، یك شقایق سر

 كه منم خونه كرده و مجبوره این داغ سياه رو رو دلش حمل كنه و تحملش كنه.

 

دستشو رو ميز دراز كرد، دستمو تو دستش گرفت و فشرد، تو چشم هام خيره شد و گفت: ميدوني، اگه داغ سياه 

ایق دوام نمياره و پرپر مي شه، اون داغ نقطه اتصال ميون دل شقایق هميشه همراه شقایق نباشه چي مي شه؟ شق

گلبرگ هاشه، اگه تو داغ دل مني، من عاشق این داغ سياه و براقم كه تاریكي شب و چشم هاي سياه تو رو كه از 

عشق برق مي زنه، موهاي سياه و بلند تو كه محبت ال به الش خوابيده، الله سياه، رز سياه و هرچي سياهي قشنگ 

 ست رو به یادم مياره.دیگه ا

 

 چطور سنگيني این سياهي رو تحمل مي كني؟-

 

 اصال اون توازن زندگي منه، بدون اون غش مي كنم و مي افتم.-

 

 بي قرار گفتم: نه، نه.

 

ميون اخم و لبخند گفت: اگر من شقایقم پس بهتر مي دونم كه مي خواهمش یا نه، درست مثل سيبل هاي گربه كه 

 ي تعادلشو از دست مي ده، راستي پرنده چي شد؟اگه ببر

 

 گفتم: تو پرنده آزادي مني، فقط یك وقت نپري بري.

 

 بستگي به جواب تو داره، این پرنده رو دوست داري یا نه؟

 

 متوجه منظورش شدم و گفتم: خيلي، خيلي زیاد، به خصوص اگه شيطون و ناقال هم باشه.

 

 كار سختيه ها. نامزد یه دخترشاعر بودنم-

 

 پشيمون شدي؟-

 

 انگشتامو نوازش كرد و گفت: ابدا، تازه دارم متوجه محاسنش مي شم.

 

 با یك دستش جعبه كوچكي از جيبش بيرون آورد، تو دستم گذاشت و گفت: این هم هدیه سياه سوخته خودم.

 

 دم.ابرومو باال دادم و گفتم: دستت درد نكنه، حاال دیگه سياه سوخته ش

 

 تا تو باشي این طوري بهم شك وارد نكني و حرف هاي مایوس كننده نزني و از سياهي بد نگي.
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 دستمو رها كرد تا جعبه رو باز كنم، گفتم: اول بگو به چه مناسبت تا بازش كنم؟

 

 م، هدیه عروسي.اخم كرد و گفت: اوال هدیه دادن كه مناسبت نمي خواد، ولي حاال كه دوست داري بدوني بهت مي گ

 

 اداشو در آوردم و گفتم: اوال كه هنوز عروسي نكردیم ولي حاال كه دوست داري بدوني...

 

 سرمو پاین انداختم و گفتم: خجالتم مي دي آرش خان، دیگه اینكارو نكن.

 

 مي دونم چرا این حرفو مي زني. ببين، اصال فكرشو هم نكن، من هيچ توقعي از تو ندارم فقط...

 

سرمو بلند كردم. او سرشو پایين انداخته بود. به موهاي براق و زیبایش خيره شدم، دنبال نگاهش مي گشتم تا 

 واقعيتو ببينم، پرسيدم: فقط چي؟

 

 فقط... فقط دوستم داشته باش.

 

 خودمو سرگرم باز كردن جعبه نشون دادم، در همون حال آروم گفتم: مطمئن باش عزیزم.

 

 آن قدر آروم گفتم كه نشنوه.و عزیزمو 

 

ولي شنيد و گفت: نمي دونم چرا كلمه هاي قشنگو آن قدر آروم مي گيم تاگوش ها به خاطر شنيدنش درد بگيره و 

 پرده اش از تشنگي شنيدنشون پاره شه.

 

بيضي  نبنددر جعبه رو كه باز كردم نفسم گرفتو چشم هام از خوشگلي چيزي كه تو جعبه بود خيره موند: یك گرد

شكل پر از نگين هاي ریز و درشت برليان بود، و ميون اون همه نگين یك نگين یاقوت كبود كه از همه بزرگتر بود 

 مي درخشيد.

 

 گفتم: خيلي قشنگه، مطمئني مال منه؟

 

 به قشنگي تو كه نيست، فقط و فقط مال توئه.

 

، بي اراده پرسيدم: راستي راستي من و تو با هم نامزد یك حسي ته قلبمو لرزوند، یك جور شادي كنار اون بودن

 شدیم و تا چند وقت دیگه هم زن و شوهر مي شيم؟

 

 آره مگه این چيزا شوخي برداره.-

 

 نه، شوخي بردار كه نيست، گفتم شاید خوابي خيالي چيزي باشه.-

 

 نه، مطمئن باش واقعيته.-
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لو و گفت: این من كه اصلي و واقعيم، اینم دستم و انگشتمو حلقه توش، دستشو كشيد رو چشم هام، صورتشو آورد ج

 همش مال تو.

 

 دستشو آورد جلو و من دستشو گرفتم.

 

 تو دستم، خيره به حلقه تو دستش گفتم: یعني تو مال مني.

 

و مال من، قرار یكهو خندید و گفت: مگه تقسيم اراضيه، ولي بدم نمي گيا، هرجوري حساب كني من مال توام و ت

 نيست مال هيچ كس دیگه هم غير من باشي مگه نه؟

 

با اطمينان از اینكه فقط به او تعلق دارم، اونم كسي كه با تمام وجودم مي خواستمش، انگار تمام دنيا مال من باشه 

 خندیدم و گفتم: فقط مال تو.

 

 خندید و گفت: دستت درد نكنه.

 

 ني اش خيلي بزرگه، چه لذت بخشه كه بدونيم به هم تعلق داریم، تا پایان عمرمون.بعد با لحن جدي گفت: ولي مع

 

 گفتم: خيلي، به وسعت تمام دنيا، آغاز و پایانش.

 

روزها و هفته ها آن قدر سریع مي گذشتند كه دنبال اونا دویدن هم به دو پاي قوي و سریع احتياج داشت. لحظات 

كردن و زود به شب تبدیل مي شدن و شب ها هم با ستاره ها و ماه زیبایش با روز  شيرین زندگي مدام باهام لج مي

 جا عوض مي كردن و عشق تو قلب هامون آروم آروم رشد مي كرد و بارور مي شد.

 

با گذشت سریع زمان، اونم به سرعت پاي پياده تو قلب من و آرش رو تپه احساسمون مي دوید و به قله مي رسيد. 

له هاي مختلف درست مثل دوستي چهار نفره ما ادامه داشت، فقط یك نفر به جمع ما اضافه شده بود؛ صعود به ق

چارلز دیكنز. ما دیگه جرئت نداشتيم اونو به این اسم صدا كنيم، اجازشو نداشتيم، از كسي مي ترسيدیم كه خودش 

 این اسمو رو سعيد گذاشته بود.

 

عشقمون شكل تازه اي گرفته بود. من شاد بودم و مي خندیدم، مامان از دیدنم آخرین روزهاي زیباي بهاري با بهار 

سرحال مي شد، بيماري اش كامال بهبود پيدا كرده بود، یا القل من این طور فكر مي كردم و خوشحال بودم. نمي 

ه كار از كار گذشتدونستم مامان دور از چشم من و محبوبه كار بافتن قاليچه اي رو شروع كرده، وقتي فهميدیم كه 

بود. یك روز كه زودتر از هميشه به خونه برگشتم، مامان رو با رنگ و روي پریده و سرفه هاي شدید تو اتاقش روبه 

روي دار قالي پيدا كردم، آرش زود به دادم رسيد. نمي دونستم چي كار كنم. وقتي آرش اومد مادر هزیون مي گفت: 

 ومدي.تا اونو دید گفت: فرامرز، فرامرز ا

 

من كه سر از حرفش در نمي آوردم اونو سوار ماشين كردم. آرش متعجب مامانونگاه مي كرد ولي چيزي بهم نگفت. 

وقتي مامان تو بيمارستان بستري شد تو راهرو نشستم و اشك بي محابا از چشمانم سرازیر شد. خودمو باخته بودم. از 
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بلند كردم و آرشو رو به روم دیدم. تمام كارهاي بستري شدن مامانو با خودم، از زندگي، از فقر بدم اومده بود. سرمو 

كمك محبوبه انجام داده بود؛ داروهاشو گرفته بود، با دكترا صحبت كرده بود، اصال نگذاشت من كاري انجام بدم. 

ي و از همه چ نمي دونم اگه نبود چي كار مي كردم. چقدر بهش احتياج داشتم. حيف كه اون لحظه فكرم كار نمي كرد

بدم اومده بود، حتي از خودم و شاید از اون. روبه رویم ایستاده بود، ولي اصال متوجه اش نشده بودم. دستشو كه دراز 

كرد و دست هامو گرفت، دست هاي سردم تو دستهاي گرمش یك به اضافه تمام دنيا شد و یكهو سرماي دنيا از یك 

قطب شمال برگشت و فهميد كه بين ما بودن آبش مي كنه، تمام وجودم شعله داغ آتيش فرار كرد و به جاي اولش 

 داغ شد.

 

 گفت: بلند شو بریم، بودن ما اینجا فایده اي نداره.

 

 ميون بغض گفتم: مي خوام كنار مامان باشم.

 

 امشب كه فایده اي نداره خوابيده، صبح خودم ميارمت.

 

هاي راهرو محبوبه بهمون رسيد و خيالمو راحت كرد و گفت كنار مامان در برابرش چقدر زود تسليم مي شدم. وسط 

 مي مونه.

 

از آرش تشكر كرد و دوباره به اتاق برگشت. به انتهاي راهرو كه رسيدیم قلبم یك جوري شد. به آرش گفتم: یك 

گاهم ایستادم. محبوبه ن دقيقه صبر كن االن برمي گردم. دلم شور مي زد. برگشتم و رفتم تو اتاق مامان و باال سرش

كرد. مامان چشم هاشو بسته بود و اكسيژن رو بيني و لبش بود. دستشو گرفتم. محبوبه آروم گفت: خيالت راحت 

 باشه، خيلي بهتره، خوابيده.

 

دست هاش سرد بود. چروك هاي روي دستشو نوازش كردم، رگ هاي براومده دستشو بوسيدم و نيمي از گرماي 

ه به دستهام منتقل كرده بود به او هدیه دادم. بعد از چند ثانيه دستش كمي گرم شده بود. تو خواب دستهاي آرشو ك

بهم لبخند مي زد. دستشو آروم روي سينه اش گذاشتم، خيلي دلم مي خواست صورت خستشو ببوسم ولي ميترسيدم 

 بيدار بشه. تو دلم یك بوسه رو پيشوني بلندش گذاشتم و برگشتم.

 

 

 

ر ماشين كه شدیم تو سكوت و تاریكي شب و ماشين دلم گرفت. سكوت آرش بهم اجازه داد رودخونه اشكو تو سوا

 دریاي دلم رها كنم شاید كمي آروم بشم.

 

ميونه راه، دیگه طاقت نياورد. بي طاقتي اش رو، وقتي دستمو محكم تو دستش گرفت و فشرد حس كردم و همون 

و اون شروع كرد به حرف زدن و من مجبور به شنيدن شدم. از نقشه هایش براي  هم كمي آرومم كرد و ساكت شدم

آینده، از كارش، از روزهاي خوشبختيمون، خالصه آنقدر حرف زد تا باالخره به بن بست خونه رسيدیم. پياده شدم و 
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 زهرا مي گفتي ميجلوي در ایستادم، دلم نمي خواست ازش جدا بشم، مكثمو كه دید پياده شد و گفت: اي كاش به 

 اومد اینجا تا تنها نباشي.

 

 همه شون رفتن كرج.-

 

 پس تو تنهایي؟-

 

سرمو پایين آوردم. درو كه باز كردم هنوز كنارم ایستاده بود. وارد خانه شدیم. تاریكي همه جا رو گرفته بود و 

ني هم كمكي به سكوت خونه و فضایي دلگير داشت. وقتي كليد برق رو زدم باز همه جا سوت و كور بود، روش

گرفتگي دلم نكرد. غم از در و دیوار خونه مي ریخت. در اتاق مامان باز بود و دار قالي درست روبه روم شكل یك 

دار واقعي رو پيدا كرده بود. تو سایه روشن چراغ سایه شومي رو اتاق انداخته بود. زیر لب گفتم: چقدر جات خاليه 

 مي ميرم.مامان، اگه تو نباشي من 

 

برگشتم و چشم هاي نگران آرشو كمي باالتر از چشم هاي خودم دیدم. تا نگاهمو دید لبخند زد و گفت: ميدوني االن 

 چي دوست دارم، دوست دارم تا صبح كنارت باشم و برام حرف بزني و شعر بخوني.

 

 فكر كردم گرسنه اي و هوس غذا كردي.-

 

 ن آدما رو هم سير مي كنه.اینم یك جور غذاست؛ گرسنه تری-

 

 از پنجره به حياط نگاه كرد و گفت: دوست داري تو حياط بشينيم.

 

كنارش ایستادم و به حياط و آسمون و شب نگاه كردم. گفتم: یادمه آن وقت ها كه پدرم زنده بود تابستونا تو حياط 

ي خوردیم و پدرم رو همون تخت مي خونه تخت مي گذاشتيم و روش مي نشستيم. بيشتر اوقات همون جا شام م

خوابيد؛ زیر نور ماه و سقف ستاره ها. گاهي اوقات وقتي از تنهایي و تاریكي شب مي ترسيدم مي اومدم كنارش و رو 

تخت مي خوابيدم، اون وقت منو تو بغلش مي گرفت و موهامو نوازش مي كرد. در آن لحظه ها خيلي احساس امنيت 

ميگفت. گاهي به زبون تركي یك چيزایي مي گفت، دو سه كلمه اش رو از بس تكرار كرده مي كردم و اون برام قصه 

بود متوجه مي شدم: دختر خوشگله یا فرشته كوچولوي قصه ها، گاهي هم مي گفت شبيه مامانم، به خصوص وقي 

ت پدرم شده بودم موهاي سياهمو گيس هاي بافته ام رو نوازش مي كرد هيچ وقت یادم نمي ره. غرق گذشته و خاطرا

 كه گفت: حاال اون تخت چوبي كجاست؟

 

 از رؤیا بيرون اومدم و گفتم: فكركنم تو زیرزمين باشه.

 

 چرا دیگه تو حياط نمي گذاریدش، منظره به این قشنگي حيفه تو نگاه كسي ثبت نشه.-
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مردي نبود تا به شوق دیدار و از وقتي پدرم مرد و ما اومدیم این خونه تخت هم تو زیر زمين حبس شد. هيچ -

همكالمي باهاش تخت بگذاریم و منتظر اومدنش بمونيم و تا صبح كنارش ستاره ها رو بشمریم و قصه هاي هزار و 

 یك شبو بشنویم.

 

 حاال من كه هستم، چطوره تختو دوباره راه بندازیم.-

 

 شوخي مي كني؟-

 

 نه، خيلي هم جدي مي گم.-

 

 این وقت شب؟-

 

 بله، همين االن، كمكم مي كني؟-

 

 لبخندشو كه دیدم گفتم: البته.

 

هردو با هيجان رفتيم تو زیر زمين. تخت رو بين وسایل قدیمي و كهنه صحيح و سالم پيدا كردیم و با كمك هم 

ي و مآوردیمش تو حياط همون جا زیر پنجره روبه روي باغچه كوچيك گذاشتيم. آرش تميزش كرد و منم گليم قدی

رنگ و رو رفته اي پيدا كردم و روش انداختم. باالخره با دو پشتي براي تكيه همه چي مثل گذشته شد. كارمون كه 

 تموم شد به تخت نگاه كردم و گفتم: درست مثل همون موقع ها شده، فقط جاي پدرم خاليه.

 

يره مي شد، فقط مناظر كمي تغيير چه روزها و شب هایي كه پدرت روي این تخت مي نشست و به حياط و باغچه خ

كردن و حاال من و تو این نگاهو ادامه مي دیم. نگاه پدرت تو چشماي ما لذت خنكاي شب و نوازش ستاره ها و نور 

 ماه، عطر خوش شب بو و یاس و هميشه بهار رو تو ریه هامون پر مي كنه، فقط جاي یك چيز خاليه.

 

 

 

 چي؟-

 

 شعر؛ دفتر شعر با تو و چاي با من. یك چاي داغ و یك دفتر-

 

 ولي تو كه بلد نيستي چاي درست كني.-

 

 از كجا مطمئني؟ چایي درست مي كنم كه انگشتاتو هم با اون بخوري. -

 

 دیدي بلد نيستي؟ انگشتمو بخورم یا بسوزونم؟ نه بهتره خودم این كار رو بكنم.-

 

 برگشتم. گفت: پس دفتر شعرت كو؟ به آشپزخونه رفتم و چاي رو آماده كردم و
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 حاال حتما باید باشه؟-

 

 با اون همه چي كامل مي شه.-

 

 پس من چي؟-

 

 تو و اون یكي هستيد چون جزئي از وجود توئه.-

 

به اتاقم رفتم. هيجان در كنار اون بودن سرخي مالیمي به گونه هایم هدیه كرده بود. اینو وقتي از كنار آینه رد مي 

شدم تو آینه پيدا كردم و همون جا یك مانتوي چروك و موهاي ژوليده رو هم دیدم. مانتومو درآوردم و یك پيراهن 

راحت پوشيدم، بافته جمع شده موهامو باز كردم، با دقت برس زدم و بلندي سياهشو رو شونه هام ریختم. وقتي 

گاهم و سایه عشق تو صورتم. براي اولين بار از دوباره جلوي آینه ایستادم یك شيداي تازه دیدم؛ یك برق تو ن

 تصویر خودم در آینه خوشم اومد.

 

دفتر شعرمو برداشتم و با عجله پایين اومدم. آرش ایستاده رو به روي ستاره ها متوجه حضورم نشد. آروم و نرم 

رق ایستاده بودم. مثل ب كنارش ایستادم. سرشو پایين آورد و منو دید. جلوي دیدشو گرفته بودم. درست كنار ماه

گرفته ها نگاهم مي كرد، درست مثل یك مجسمه خوشگل یوناني، شایدم یك ستاره تو نگاهش لغزیده بود و تيزي 

 شيش گوشش به گوشه چشمش فرو رفته بود. چشم هاشو بست و باز كرد و گفت: خداي من.

 

 گفتم: چي شده؟ نور ماه چشمتو زد؟

 

به قلبم فرو كرد؛ درست شبيه ملكه بهشت شدي، مثل یك رؤیاي شيرین، نكنه خواب مي  نه، نور چشم هاي تو تير-

 بينم!

 

ضربان قلبم به خاطر حرف هاش چند برابر قبل شد، پاهام سست شد، ناي نشستن نداشتم. بدون كلمه اي حرف به 

ودم گفت: این طور كه هم خيره شدیم. نمي دونم دست هامون چطور به هم رسيدن. همون طور كه غرق نگاهش ب

كنار ماه ایستادي درست شبيه یك پري سفيد با موهاي بلند و سياه شدي، انگار از دشت رؤیا اومدي. چشم هات برق 

زندگي مي زنن، این هاله محبت دورت كامال برام قابل لمسه، انگار مي خواد منو با خودش ببره وسط دشت رؤیا رها 

 كنه.

 

م از رؤیا مي گي، شعرهام بي رنگ ميشن و مات و سردرگم رو خط كاغذ ميون سفيدي گفتم: این طور كه تو برا

 دفترم غصه دار مي شينن.

 

تو رو در این حالت كنار خودم دیدن، صدات كه مثل ترنم بارون نوازشگره رو شنيدن، دست هات رو كه مثل برگ -

 ره، زندگيم اینجا و تو این لحظه كامل شده.نيلوفر نرمه تو دست هام نگه داشتن، دیگه آرزویي برام نمي گذا

 

 اي كاش این لحظات هيچ وقت تموم نشن.-
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 این لحظات هميشه هستن تا روزي كه من نباشم.-

 

 تو هميشه هستي آرش، مگه نه؟-

 

 آره، هميشه، تا وقتي خدا ما رو از هم جدا كنه.-

 

 لبخند زدم و گفتم: مگه خدا دلش مياد.

 

 اینقدر مهربونه فكر نكنم دلش بياد،فقط بنده هاي نامهربون خدا ممكنه این كارو بكنن.خدا كه -

 

از این حرفش كه به نوعي واقعيت داشت لرزیدم، دیگه نمي تونستم وایستم، نشستم رو تخت، اونم نشست. همين 

 ونه.طور كه صدام مي لرزید گفتم: تا من نخوام، تا تو نخواي تا خدا نخواد هيچكي نمي ت

 

تمام بدنم یخ كرده بود، دندون هام به هم مي خورد، هواي پایيز بود با این حال زیاد سرد نبود، ترس از دست 

دادنش سرما رو تا مغز استخونم، به جونم انداخته بود. هميشه وقتي خبر بدي رو مي شنيدم این طوري مي شدم، حاال 

 هم همين احساسو داشتم.

 

 پرسيد: سردته؟ آرش متوجه حالم شد و

 

 نمي دونم چرا لرز كردم.-

 

 همه اش تقصير منه، فصل پایيزه، آدم زود سرما مي خوره، نباید تو رو مي آوردم اینجا.-

 

دلم نمي خواست بریم تو خونه، گفتم: باور كن سرد نيست، اینجا، این هوا، كنار تو بودن، زیر نور ماه و سایه روشن 

 ت سردم نمي شه.ستاره ها، دیگه هيچ وق

 

 گفت: ستاره ها رو ببين چشمك مي زنن، ماه هم به ما لبخند مي زنه.

 

هر دو به آسمون نگاه كردیم. پاهامو جمع كردم و بدون اینكه متوجه شم چسبيدم بهش. اونم دستشو انداخت دور 

مو چسبوندم به قلبش، تپش شونه ام و منو كشيد طرف خودش. همان طور كه هر دو به آسمون نگاه مي كردیم صورت

تند قلبش قاطي با بوي خوش تنش همراه با یك گرماي مطبوع همه وجودمو گرم كرد. همه رو به خاطر سپردم و 

براي خودم حفظ كردم. چشم هامو بستم تا لذت عشق و گرماي بودنشو بيشتر حس كنم. خيلي كه گذشت، گرماي 

 شيرین فرو برد. هيچ وقت خواب به این قشنگي ندیده بودم.تنش و نوازش دست هاش رو موهام منو به خوابي 

 

یك راه باریك، دو طرف باغچه خونه مون رو از هم جدا مي كرد. دوباره بچه شده بودم. مامان موهاي صافمو دو 

طرف صورتم بافته بود. چتري جلوي موهام تا باالي ابروهام سایه اي قشنگ رو چشم هام انداخته بود. صورتم از 

ادي سرخ بود و من دنبال پروانه ها این طرف و اون طرف مي دویدم، با اون پاهاي كوچيك چقدر راه طوالني به ش
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نظر مي رسيد. پروانه ها هم دور از دسترس بودن. مامان جلوتر از من مي دوید تا برام پروانه بگيره. باالخره هم 

د. من از شادي جيغ كشيدم و پروانه رو رها كردم. موفق شد و پروانه سبز خوشگلي رو برام گرفت و به دستم دا

مامان خندید، درخت سيب تو باغچه خندید، پروانه هم خندید. مامان صورتمو بوسيد و منم خندیدم و پا به زمين 

و مامان دوباره دنبال پروانه ها دوید و منم پشت  "پلوانه"، "پلوانه"كوبيدم و با صداي زیر بچگانه ام فریاد زدم :

. بعد از مدتي كنار درخت سيب نشستم؛ پروانه ها دورم مي چرخيدن و پرنده ها باالي سرم رو شاخه درخت سرش

ها آواز مي خوندن. از خستگي به درخت سيب تكيه دادم. یك شاخه سایه شو رو سرم انداخت و من تو خنكاي سایه 

سيب از درخت افتاد تو دامنم و دست درخت و عطرسيب و آرامش نسيم، چشم هامو بستم و خوابم برد. وقتي یك 

 دراز كردم تا اونو بگيرم از خواب پریدم.

 

چشم هامو كه باز كردم همون جا روي تخت خوابيده بودم؛ یك بالش زیر سرم بود و یك پتو رویم كشيده بودن. 

 و همون طوري نمي دونستم كجام، هنوز گيج خواب بودم. خوب كه نگاه كردم آرشو دیدم كه به پشتي تكيه داده

خوابش برده بود. معلوم بود سردشه، دست هاشو رو سينه اش جمع كره بود. از جایم بلندشدم و پتومو روي اون 

كشيدم. چه آروم و معصوم خوابيده بود. دلم مي خواست به پيشوني بلندش بوسه بزنم. فوران عشق تو دلم به لبم 

 ي. بلند شدم به اتاقم برم، صداشو شنيدم كه گفت: شيدا.رسيد، ولي خودمو كنترل كردم. اگه بيدار مي شد چ

 

از ترس برگشتم، فكر كردم بيدار شده ولي خواب بود، تو خواب اسممو صدا مي كرد. دیگه طاقت نياوردم، صورتمو 

نزدیك آوردم، موهاشو كه رو پيشونيش بود با نوك انگشتم كنار زدم و لبمو رو سفيدي و بلندي پيشونيش گذاشتم. 

چند ثانيه لذت بخش گذشت. آروم گفت: عشق من. سرمو بلند كردم و ميخكوب بهش خيره شدم. چشم هاش بسته 

بود، حتما خواب مي دید، فكر نمي كردم تو خواب حرف بزنه. چه لذتي داشت دیدن كسي كه دوستش داشتم، تو 

ونجا مي موندم حتما بيدار مي شد. خواب كنارش بودن و پيشوني اش رو با لبام لمس كردن. اگه یك دقيقه دیگه ا

نوك پا به اتاقم فرار كردم. تو تاریكي اتاق روي تخت دراز كشيدم و چشم هامو بستم تا لذت بوسه به پيشونيش رو 

 با تمام وجودم براي مدتي طوالني به خاطر بسپارم.

 

لي خوبي دیده و چشم هاش و او هرگز نفهميد كه بوسه روي پيشوني اش كار من بوده. صبح فقط گفت خواب خي

 برق زد ولي تعریف نكرد چه خوابي و من هم اعتراف نكردم و آن لحظه شيرین رو براي خودم حفظ كردم.

 

 6فصل 

 

 

 

تقریبا هر روز هفته كنار هم بودیم؛ دوشنبه ها خيلي كوتاه،پنج شنبه تو جلسه شب شعر، جمعه از صبح تا شب و روز 

نداشتم تمام بعد از ظهر. نمي دونم چه دليلي براي مادرش مي آورد، هنوز چيزي به او  هاي دیگه هفته اگه كالس

نگفته بود و این تنها نقطه تاریك زندگي ما بود كه عذابم مي داد، احساس پوچي و ناخالصي مي كردم. هر وقت 

ناتموم مي موند. احساس خوشبختي محض و كامل مي كردم خانم حكت رو به یاد مي آوردم و لذت خوشبختي ام 
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دروغ و پنهان كاري دیوونه ام مي كرد ولي نمي خواستم با گفتن این حرف آرشو ناراحت كنم و خوشبختي تازه به 

 دست اومده او را هم مثل خودم نصفه و نيمه بگذارم.

 

بودیم.  نمي دونم چقدر گذشت و اون چطور همه چي رو فهميد. یك روز دوشنبه بود، دوشنبه ها خيلي كم با هم

دوست داشتم تو اون فرصت كم سير سير حرف بزنيم ولي اون روز هيچي نمي گفت، ساكت ساكت بود ومن براي 

یك كلمه حرفش پرپر مي زدم. فكر كردم از چيزي ناراحته، باالخره وسط هاي راه بي مقدمه پرسيد: چرا بهم نمي 

ت كامل نيست؟ چرا نمي گي یك چيزي مثل مته گي خوشبختي ات نيمه كاره است؟ چرا نمي گي شادي عشقمون برا

دلتو سوراخ مي كنه؟ چرا نمي گي لذت بردن از زندگي و كنار من بودن برات نصفه و نيمه است؟ خيلي صبر كردم تا 

 بهم بگي ولي تو نگفتي.

 

 پریشون وخجالت زده پرسيدم: از كجا فهميدي؟

 

ه، قلبت رو مثل خوره مي خوره، هر وقت از مادرم ميگم رنگ دروغ و مخفي كاري روي چشم هات سایه انداخت-

لرزش دستتو مي بينم، كافيه یه حرف از شهروز و زنش بگم چشم هات رنگ غم مي گيره، چرا بهم چيزي نمي 

 گفتي؟

 

 نمي خواستم غصه بخوري، عشقو برات تمام و كمال مي خواستم.-

 

كه احساس خوشبختي مي كنم نگاهت كم رنگ مي شه، حتما  ولي تو چي؟ چقدر خنگم كه زودتر نفهميدم. هروقت-

فكر كردي آن قدر بي عرضه هستم كه نتونم به مادرم واقعيتو بگم یا اونقدر ازش مي ترسم كه قدرت گفتن اینو كه 

 تو نامزدمي و به زودي هم زنم مي شي رو ندارم.

 

 نه، نه، باور كن اینطور نبود، فقط مي ترسيدم آرش...-

 

 چي؟ از این كه بي عرضگي و ضعفم بهت ثابت شه؟ از-

 

 نه، اشتباه مي كني، اصال این فكرو نكردم.-

 

من همه چي رو بهش مي گم، همين امروز، همه چي رو بهش مي گم، دوست ندارم تو عذاب بكشي، خودمم خسته -

 شدم.

 

همه مدت بهم چيزي نگفتي، از یك چيز  لبخند كه زدم گفت: خوشحالي نه، منم خوشحالم، فقط نمي فهمم چرا این

 دیگه هم خيلي خوشحالم.

 

 از چي؟-
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از این كه یك لكه كوچيك دروغ این قدر تو رو آزار ميده، صداقت چشم هات هميشه همراهمه شيدا، بهم اجازه -

 نميده حتي دروغ مصلحتي بهت بگم. از بهترین انتخاب زندگيم خوشحالم.

 

دلم نمي خواست پياده شم ولي باید مي رفتم، انگار تيكه اي از قلبمو تو ماشين جا مي وقتي به مقصد رسيدیم 

 گذاشتم. خوشحاليم پر زد و رفت و جایش نگراني نشست.

 

هنوز یك قدم دور نشده بودم كه برگشتم، درو باز كردم، دوباره كنارش نشستم و نفس عميقي كشيدم. از حالتم 

 زي جا گذاشتي؟متعجب شد، پرسيد: چي شده؟ چي

 

 گفتم:نه، دلم نمي خواد برم آرش، مي ترسم.

 

 لبخند زد و گفت: از چي ترسو؟

 

 مي ترسم، نگو، به مادرت چيزي نگو، باشه، همين طوري عشق نصفه و نيمه رو مي خوام دیگه غصه نمي خورم.-

 

ده شيدا، به چشم هاي مطمئنت كه نگاه دیوونه شدي شيدا، تا چند دقيقه قبل نظرت چيز دیگه اي بود بهم قدرت ب-

 مي كنم اراده ام براي گفتن واقعيت محكم تر مي شه.

 

 مي ترسم آرش.-

 

 آخه از چي؟-

 

 مي ترسم گفتن واقعيت مارو از هم جدا كنه.-

 

 ودستشو گذاشت زیر چونه ام و صورتمو برگردوند طرف خودش، چند ثانيه خيره نگاهم كرد، یك جور اطمينان ت

چشمش برق مي زد، پيشوني ام رو بوسيد و دوباره خيره نگاهم كرد. باالخره گفت: دیگه نترس عزیزم، حتي مرگ 

 هم نمي تونه مارو از هم جدا كنه.

 

همون لحظه یك جور ایمان از تو نگاهش وارد چشم هام شد، تمام بدنمو پر كرد و به قلبم رسيد وهمون جا دخيل 

 ش و ایمان عشقش تا ابد همون جا موند. اون كه لبخند زد منم خندیدم.بست و من شدم مرید نگاه

 

شب پشت تلفن صداشو كه شنيدم آرامشم چند برابر شد. صداش واضح و روشن بهم مي گفت كه همه چي رو گفته و 

پشت سر هم تعریف مي كرد، حتي جزئيات رو بهم مي گفت: نگاه هاي مادرش، تعجب چشم هاش، اخمش و بعد 

 بي تفاوتي اش ومن خودمو جاي اون احساس مي كردم، انگار اونجا تو سالن بزرگ خونه شون حضور داشتم. هم

 

وقتي آرش خندید، منم بي صدا لبخند زدم. گفت: دیدي گفتم نگران نباش، انگار مادرم مي دونست، وقتي بهش 

د نكردیم، آخر سر هم خندید و گفت گفتم كمي تعجب كرد و لي بعد خيلي عادي برخورد كرد، تعجب كرد چرا عق
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خوشحاله كه قبل از عقد همه چي رو بهش گفتم و دوست داره عروسي مفصلي برامون بگيره. خدایا چقدر خوشحالم، 

اصال فكر نمي كردم اینطور برخورد كنه و اینقدر خوب منو درك كنه. باورت نمي شه، حتي یكي از سينه ریزهاي 

 بدم به تو به عنوان كادوي نامزدي. قدیمي یادگار مادرشو داد كه

 

ميون باور و ناباوري، صحبت هاي بين خودشونو بهم گفت: تعریفاتي كه از من كرده بود، راجع به احساسامون، 

 عشقمون، مادرم و محبوبه همه چي رو بهش گفته بود.

 

 پرسيدم: مادرت همه رو گوش كرد؟

 

 م پرسيد و همين طور از پدرت.بله، اتفاقا راجع به مادرت كلي سؤال از-

 

 تو چي گفتي؟-

 

 هر چي كه مي دونستم. آخر سر هم مادرم گفت بهتره زودتر قرار عقد و عروسي رو بگذاریم.-

 

 باورم نميشه، تو كه مي گفتي غير ممكنه قبول كنه.-

 

چشم هاي تو و پاكي روحت منم باورم نمي شه، نمي دونم چطور شده مادرم اینقدر عوض شده، فكر كنم صداقت -

 دلشو به رحم آورده و كارا رو روبه راه كرده.

 

وقتي خداحافظي كردیم، گوشي هنوز تو دستم بود. باورم نمي شد واقعيت داشته باشه. چقدر همه چي راحت و بي 

. اون شب تا دردسر جور شده بود و ما چقدر سخت گرفته بودیم. مي دونم كه اراده آرش همه كارها رو جور مي كنه

 صبح خواب هاي خوب دیدم وكلي شادي آینده تو دلم ریخت.

 

مامان چند روز بعد از بيمارستان مرخص شد و خوشحاليم كامل تر شد. حالش خيلي خوب بود. آرش كه به دیدنش 

 بوبه.حاومد دو تا بليط رفت و برگشت هواپيما براي مسافرت به مشهد تو دستش بود؛ یكي براي مادر یكي براي م

 

مامان اون قدر خوشحال شد كه آرشو بغل كرد و سر و صورتشو بوسيد و بعد گریه اش گرفت. آرش نگران پرسيد: 

 چي شد مامان فریبا، تو رو خدا گریه نكنيد.

 

 ولي مامان مدام تكرار ميكرد: خيلي خوشحالم، خيلي خوشحالم.

 

برداشت و رفت تو حياط. هرچي مامان گفت تو اتاق بخوابه  اون شب آرش پيش ما موند، بعد از شام رختخوابش رو

قبول نكرد و گفت دوست داره زیر سقف ستاره ها چشم هاشو ببنده و زیر سفيدي ابرا باز كنه. هوا سرد بود. من 

رختخوابو از دستش گرفتم و تو اتاق پذیرایي گذاشتم. اخم كردم و گفتم، تو اگه دوست داري چشم هاتو زیر 

برا باز كني ایرادي نداره، ولي بگذار براي تابستون. من دلم نمي خواد شوهرم چشم هاشو رو مالفه هاي سفيدي ا

سفيد بيمارستان باز كنه. همه خندیدند. مامان گفت: بهتره حرف شيدا رو گوش كني. وقتي تو رختخواب دراز كشيد 
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با نگاه مهربونش بهم خيره شد و گفت:  گفت: عيب نداره، از پشت شيشه هم مي شه سقف ستاره ها رو دید. بعد

 دوست ندارم وقتي چشم هامو باز مي كنم نگاه نگران همسر خوبمو باالي سرم ببينم.

 

بدون هيچ حرفي فقط با لبخندي از ته دل از اتاق پذیرایي اومدم بيرون. تو اتاقم تا نيمه هاي شب غرق شادي، 

يچ وقت این همه خوشبخت نبودم. وقتي عشق داشتم انگار همه چي شعرهاي خوشبختي و اميد رو تو دفترم نوشتم. ه

داشتم. بارها و بارها خدا رو شكر كردم به خاطر عشقي كه بهم داده بود و معشوقي كه بي همتا بود. هركسي لياقت 

 ده بود ازشچنين موهبتي رو نداره و من از این كه خدا منو الیق دونسته بود و تو دلم این همه مهر به آرش پدید آور

 تشكر كردم.

 

قبل از خواب اومدم پایين تا نگاهي به آرش بندازم. آن قدر آروم و بي سر وصدا اومدم كه حتي صداي پامو خودم 

نمي شنيدم. به اتاق مامان سرك كشيدم و لي تو رختخوابش نبود. به دور و بر نگاه كردم، تو آشپزخونه و هال هم 

ي مامانو دیدم كه باال سر آرش نشسته بود و نگاهش مي كرد. تو اون تاریكي نگاهشو نبود، از گوشه در اتاق پذیرای

مي دیدم؛ یك نگاه خاص بود، یك مهربوني عميق. خودمو قایم كردم تا منو نبينه. لبخندشو دیدم كه روي صورت 

 م و از پله ها باالآرش كشيده شد. بعد پتوي آرش رو مرتب كرد و برگشت تا از اتاق بيرون بياد. با عجله دوید

رفتم.تا صبح از فكر لبخند عجيب مادرم، ازاطمينان به عالقه شدیدش به آرش راحت خوابيدم. صبح كه بيدار شدم 

سر ميز چهار نفره صبحانه، ادامه همون نگاه مادرمو وقتي با اصرار خودش براي آرش چاي ریخت و جلوش گذاشت 

 دیدم.

 

را تا فرودگاه رسوندیم، موقع خداحافظي صورت مادرمو بوسيدم و اون آرش رو وقتي همراه آرش مامان و محبوبه 

بغل كرد و چند ثانيه تو بغلش فشرد. حس كردم نفس هاي عميق مي كشه. محبوبه خندید و به شوخي گفت: مامان 

 آرشو بو مي كني؟

 

 و پوست خودمه.مامان گفت: اشكالي داره؟ مثل اینكه دامادمه، تازه بوي آشنا ميده، از گوشت 

 

 آرش خندید و گفت: اي كاش بودم.

 

 محبوبه گفت: مامان شوخيت گرفته، آرش كه از گوشت و پوست تو نيست.

 

 آرش گفت: مهربوني مامانو هم ندارم.

 

 گفتم: مامان، اینجوري من حسودیم ميشه ها.

 

ال مادر زن خودمه، كي جرات داره ناراحتش مامان اخم كرد و دیگه چيزي نگفت. آرش كه اخم مامانو دید گفت: اص

 كنه. دستشو دور شونه هاي مامان انداخت و سرشو بوسيد. مامان فقط گفت: تو عزیزمي.

 

 موقع برگشت تو ماشين از آرش پرسيدم: مادرمو خيلي دوست داري آرش؟
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 لبخند زد و گفت: چطور مگه؟ حسودیت ميشه؟

 

م چرا یك احساسي دارم، انگار مامان یك جور دیگه تو رو دوست داره، انگار تو نه، خوشحالم هستم، فقط نمي دون-

 رو مي شناسه.

 

 خوب منم یك جوراي دیگه دوستش دارم، یك چيزي باالتر از مادر زن و داماد، درست مثل پدرم.-

 

 خندیدم و گفتم: اشتباه نكن، درست مثل مادرت نه پدرت.

 

 ا مثل پدرم دوستش دارم.گفت:نه، اتفاقا نمي دونم چر

 

 دست شما درد نكنه.-

 

نمي فهمم چرا حس مي كنم اخالقش یك جورایي برام آشناست، لب خندانش، نگاهش وقتي به آدم مي خنده و -

 صداش...

 

 گفتم: چون من شبيه مامانم این طوري فكر ميكني.

 

 شاید.-

 

 تم: شام قراره زهرا و منصور بيان خونه ما، تو هم مياي؟وقتي جلوي در مدرسه رسيدیم، قبل از پياده شدن گف

 

 البته كه ميام، مگه ميشه شيدا خانم دعوت كنه و من نيام.-

 

****** 

 

بعد از كالس زود برگشتم خونه، از این كه دور هم جمع مي شدیم خوشحال بودم. نيم ساعت بعد آرش اومد، 

ند بستمو مشغول آماده كردن غذا شدم. اومد تو آشپزخونه و گفت: شام دستش پر بود از ميوه و شيریني. من پيش ب

 بریم بيرون.

 

 گفنم: همه چي رو به راهه، خيالت راحت، دوست دارم امشبو مهمون من باشيد.

 

 ولي خسته مي شي.-

 

 راستشو بگو، مي ترسي نتوني دست پختمو بخوري؟-

 

 اتفاقا خيلي دوست دارم، مي ترسم نتوني.-
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البته كه مي تونم، فكر كردي من كيم، یك دختر ناز پرورده تنبل دست و پا چلفتي كه از پس غذا درست كردن بر -

 نمياد؟

 

 ببخشيد، من كه چنين جسارتي نكردم.-

 

 بعد خندید و گفت: حاال كمك نمي خواي؟

 

 نه.-

 

 پس من مي رم تلویزیون تماشا كنم.-

 

 ون.این حرفو گفت و رفت بير

 

چند دقيقه نگذشته بود كه به آشپزخونه سرك كشيد. من درگير باز كردن در شيشه رب بودم. لبخند زد و گفت: 

 خوب! كارا رو به راهه؟

 

 تو كه باز اومدي.-

 

 ببخشيد خانم، دخالت نمي كنم، فقط در شيشه رو باز مي كنم.-

 

 خودم مي تونم.-

 

تم گفت: لجبازي نكن، بده به من. و شيشه رو از دستم گرفت. همين طور كه در ولي وقتي دستم قرمز شد و نتونس

 شيشه رو باز مي كرد مي گفت: آخه دست هاي به این كوچيكي قدرت داره؟ و با یك حركت در شيشه رو باز كرد.

 

 گفت: بفرما اینم از این، كار دیگه اي ندارید بانوي من.

 

 ن، تو برو، اگه كاري داشتم صدات مي كنم.خنده ام گرفت و گفتم: خيلي ممنو

 

 هرجا برم و به هرچي كه دست بزنم كه ایرادي نداره؟-

 

 البته كه ایرادي نداره.-

 

 با شيطنت نگاهم كرد و گفت: خودت گفتي ها!

 

 براي اینكه زودتر از دستش خالص بشم گفتم: آره، آره.

 

چي بهم گفته بود. كارم كه تموم شد از آشپزخونه بيرون اومدم. صداي وقتي رفت به كارم ادامه دادم و یادم رفت 

تلویزیونو از تو هال مي شنيدم. آروم از پله ها باال مي رفتم تا لباسمو كه بوي غذا مي داد عوض كنم. طبق عادت، 
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م و بدون روشن كردن چراغ، تو تاریكي اتاقم كه غروب خورشيد كمي روشنش كرده بود كش موهامو باز كرد

موهامو رو شونه هام رها كردم. مستقيم رفتم طرف پنجره و بازش كردم و ریه هامو از نسيم و هواي شب پر كردم. 

باد ال به الي موهام پيچيد و موهامو عقب زد و من نفس عميقي كشيدم. چقدر هواي پایيزو دوست داشتم. مدتي بود 

هواهاي دشت و جنگل رو تنفس مي كنم و خنك ترین  كه هواي كوچه دود گرفته نبود. حس مي كردم تازه ترین

بادها رو وارد ریه هام مي كنم. دست هامو از عقب كشيدم و گفتم: آخيش، چقدر خسته شدم. بعد با یادآوري حالت 

صورت آرش جلوي در آشپزخونه لبخند زدم. برگشتم جلوي آینه و با دقت موهامو برس زدم. نيمي از موهامو برس 

یك لحظه صورت آرشو تو آینه پشت سرم دیدم. از وحشت زبونم بند اومد، برگشتم و اونو نشسته  كرده بودم كه

پشت ميز در حالي كه دو دستشو زیر چونه زده بود و خيره بهم نگاه مي كرد دیدم. برس تو دستم یك قدم جلوتر 

بودم، شاید هم مجسمه بود، اصال اومدم، باورم نمي شد، چشم هامو تنگ كردم و بهش خيره شدم. نكنه خياالتي شده 

تكون نمي خورد، ولي نه، لبخند مي زد. پس تمام مدت تو اتاقم بود و منو تحت نظر داشت. از دزدكي تو اتاقم 

نشستن و بي صدا كارهاي منو نگاه كردنش عصباني شدم. پرسيدم: تو اینجا چي كار ميكني آرش؟! به جاي تلویزیون 

 اتاقم بودي، پس چرا چيزي نگفتي؟ نگاه كردن تمام این مدت توي

 

همين طور كه دستش زیر چونه اش بود گفت: چه خوب شد كه تلویزیون برنامه به درد بخوري نداشت، چه خوب 

شد كه بهت چيزي نگفتم، وگرنه صحنه هاي زیبایي از دیدم پنهون مي موند. راستي چقدر تو تنهایي اتاقت خوشگل 

 ي اتاق لذت مي بري نميشه منم صدا كني همراهي ات كنم؟مي شي. وقتي تنهایي از تاریك

 

 اخم كردم و گفتم: پس تمام حركاتمو زیر نظر داشتي و صدات هم در نيومد! چطور متوجه تو نشدم؟

 

چه خوب كه منو ندیدي، فقط نمي دونم چرا صداي قلبمو نشنيدي و متوجه سر و صداش كه بي قرار به در و دیوار -

 وبيد و صدات ميكرد نشدي؟سينه ام مي ك

 

از حالت صورتش و حرف هاش لبخند رو لبم نشست. یك قدم دیگه برداشتم و درست روبه روش این طرف ميز 

ایستادم. دستمو روي ميز گذاشتم و كمي به جلو خم شدم ولي او خونسرد نگاهم مي كرد. گفتم: حاال دیگه جاسوسي 

 منو ميكني؟

 

 سبي!لبخند زد: چه جاسوسي دلچ

 

 اخم كردم و گفتم: اعتراف هم ميكني؟

 

 بله، به همه چيز؛ اگه قراره تو ازم بازجویي كني به همه چي.-

 

صورتمو نزدیك تر آوردم، از حالت صورتش كه خيلي خيلي جدي و احساساتي نگاهم مي كرد خنده ام گرفت، انگار 

 من واقعا بازجو بودم و او یك جاسوس و مجرم خطرناك.
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پرسيدم: به چي اعتراف مي كني؟ هنوز این حرفم تمام نشده بود كه دیگه نتونستم خودمو كنترل كنم و خنده كوتاه 

ولي از ته دلي سر دادم.. او همين طور خيره و مشتاق نگاهم مي كرد، نه مي خندید و نه اخم كرده بود. دست هاشو از 

ز آن طرف تا وسط هاي ميز خم شد. صورتش آنقدر نزدیك زیر چونه اش بيرون آورد، از روي صندلي بلند شد و ا

بود كه گرمي نفس هاشو رو صورتم حس مي كردم. تا خواستم خودمو عقب بكشم دست هامو محكم تو دستش 

گرفت و من همانطور ثابت موندم و اون در همون حالت آروم ولي شمرده گفت: این طور كه شاد و قشنگ مي خندي 

 اعترافاتم یادم ميره.

 

لبخند رو لبام بود كه گفتم: ولي باید اعتراف كني، زود باش اي جاسوس بدجنس، وسایل منو زیر و رو كردي، 

 یواشكي شعرامو مي خوندي، همه چي رو بگو تا زیر شكنجه پوستتو نكندم.

 

 بي قرار گفت: شيدا، شيدا، حرفات هم مثل خودت شيرینه.

 

آورد، درست كنار چشم هام، نگاهم تو لي لي چشم هاش مي لرزید. قبل از مهلت نداد جوابشو بدم، سرشو پایين 

اینكه بتونم عكس العملي نشون بدم، لبشو رو لبم گذاشت، نه مي تونستم خودمو عقب بكشم نه دست هامو از 

، ددستش بيرون بيارم، نمي دونستم چي كار كنم، داغ داغ شده بودم و لبم زیر لبش مي لرزید. چشم هام بسته ش

صورتشو كه عقب كشيد گيج و منگ چشم هامو باز كردم و اون خيره تو نگاهم هزار حرف نگفته رو بهم گفت. 

دست هامو كه از دستش بيرون آوردم دستشو باال آورد و موهامو عقب زد. دستش همون جا كنار صورتم زیر چونه 

ش بگم. قفل لبم باز شد. تمام كلمات عاشقانه ام موند و نگاهم تو نگاهش حل شد. خيلي حرفا بود كه مي خواستم به

اي كه تو دلم خوابيده بود بيدار شدن و پاورچين پاورچين به لبم نزدیك شدن. پيش درآمد همه این كلمه ها اسمش 

بود، خود عشق و من صداش كردم. هنوز كلمه هاي بعدي از زبونم بيرون نيومده بود كه صداي زنگ در هر دوي ما 

د. به طرف در اتاق دویدم. برگشتم و براي یك لحظه اونو دیدم كه هنوز اونجا كنار ميز ایستاده بود و با رو از جا پرون

 نگاه مشتاقش منو دنبال مي كرد.

 

پایين پله ها كه رسيدم بوي سوختگي از آشپزخونه منو از گيجي در آورد. به آرش كه پشت سرم از پله ها پایين مي 

درو باز كن، حتما زهرا و منصورن. به آشپزخونه كه رفتم كار از كار گذشته بود، از كباب  اومد گفتم: غذا سوخت، تو

روسي جز چند تكه سياه گوشت سوخته چيزي باقي نمونده بود. پنجره رو باز كردم تا بوي سوختگي ودود بيرون 

 بره.

 

 وقتي بيرون اومدم زهرا و منصور روبرویم ایستاده بودن و مي خندیدند.

 

 زهرا گفت مثل اینكه از شام خبري نيست، بهتره لباسامونو در نياورده بریم بيرون.

 

 آرش گفت: بهترین فكره، من ميرم ماشين رو روشن كنم. این حرفو زد و فرار كرد.

 

منصور گفت: به به عجب آشپزي! من كه هيچ توضيحي نداشتم مثل بچه اي سربه راه و مؤدب لباس پوشيدم و پشت 

ونا از در بيرون اومدم. داخل ماشين از تو آینه یك بار هم نگاهم نكرد. تو رستوران روبه روم نشسته بود ولي سر ا
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من از زیر نگاهش فرار مي كردم و فقط به زهرا نگاه مي كردم و با اون حرف مي زدم تا مجبور به نگاه كردن به 

ز دیدن هم خجالت مي كشيدیم، شاید هم از زهرا و آرش نباشم. رویم نمي شد تو چشم هاش نگاه كنم. تو روشني ا

 منصور.

 

قلبم با یادآوري اون لحظات فشرده مي شد و لبریز از عشق. حرف هاي زهرا منو از رؤیا بيرون آورد وقتي گفت: 

 امشب چه خوشگل شدي! چي كار كردي كلك؟ صورتت درست مثل گلبرگ غنچه رز سرخ و شكوفا شده.

 

ا، تو كه شاعر بودي نقاش هم شدي؟ شایدم چشم هات فيلتر رنگي داره، به چه چيزایي دقت مي گفتم: هيچي به خد

 كني!

 

 این كه دقت نمي خواد، كامال واضحه، از صد فرسخي هم صورتت برق مي زنه.-

 

 فقط براي یك لحظه چشمم به چمشمش افتاد. یك لبخند تو نگاهش بهم گفت: من مي دونم چرا.

 

 و دید و گفت: اینو ببين؟ چشماش فالش عشق مي زنه.زهرا نگاهش

 

 منصور گفت: تو چقدر گير ميدي زهرا، فالش چشم هاي آرش مال یكي دیگه ست تو چي مي گي؟

 

 باالخره مي ترسم نورش دل ما رو هم روشن كنه.-

 

ر يشه. همه خندیدم. منصومنصور گفت: چه عيبي داره، سعيد بيچاره یك ذره محبت مي بينه و با رنگ عشق آشنا م

 گفت: یك بار اومدیم یك حرف شاعرانه بزنيم. اصال این كارا به ما نيومده.

 

 زهرا گفت: تا تو باشي تو كار دیگران دخالت نكني.

 

منصور گفت: باشه دیگه حرف نمي زنم. با شما ادبيات چي ها وارد بحث شدن یا آدمو دیوونه مي كنه یا شاعر، شایدم 

زدن معمولي خودشو فراموش كنه، پس بهتره قاطي نشم. آرش گفت: زود خودتو باختي، تو كه هنوز  آدم حرف

 حرف زدن خودت یادت نرفته، شاید شاعر شدي.

 

 نه بابا از شانس من اوليش نصيبم ميشه، راهي تيمارستان ميشم.-

 

 به زهرا گفت: با شنيدن این حرفا یادم رفت رؤیاهامو ادامه بدم. موقع برگشتن آرش رو

 

 اگه برات زحمتي نيست امشبو كنار شيدا بمون.-

 

 زهرا پرسيد مگه خودت نمي موني؟

 

 امشب برم خونه بهتره، یك كمي كار دارم.-
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من متعجب و عصباني تو آینه نگاهش كردم، ولي او به روبه رو خيره شده بود و متوجه نگاهم نشد؛ شاید هم نمي 

را ناگهان این طور شده بود، اونم بعد از اون همه احساس قشنگ و متفاوت كه بهم نشون داده خواست متوجه بشه. چ

 بود.

 

جلوي در خونه كه رسيدیم، من در سكوت و زهرا با سر و صدا پياده شدیم. او با یك كلمه كوتاه خداحافظي رفت و 

اتاقم بگذارم ولي راه چاره اي نبود. براي اینكه منو با خياالت درهم و برهم تنها گذاشت. دیگه دلم نمي خواست پا تو 

تو تاریكي چيزي رو به یاد نيارم المپ اتاقو روشن كردم ولي وقتي تو رختخواب دراز كشيدم همه چي دوباره به یادم 

اومد. خوشبختانه زهرا كنارم بود و با حرفاش فكرمو خاموش مي كرد. وقتي زودتر از من خوابش برد تو تاریكي اتاق 

س كردم آرش هنوز روبه روي ميز نشسته، دستشو زیر چونه اش زده و نگاهم مي كنه. پتو رو تا باالي چشمام ح

كشيدم تا نبينمش. مي خواستم فریاد بزنم و بگم دروغگو ولي نمي شد. از رختخواب بيرون اومدم، از هيجان خيس 

تشنه بودم. به آشپزخونه رفتم. ليوان آب عرق شده بودم، لبم خشك شده بود و جاي بوسه اش رو لبم مي سوخت. 

دستم بود كه صداي زنگ تلفن بلند شد. با اولين زنگ گوشي رو برداشتم تا زهرا بيدار نشه، مي دونستم آرشه، غير 

 از اون هيچ كس این ساعت تلفن نمي كرد.

 

 مي شناختم. باالخره گوشي تو دستم بود و بدون حرف سكوت رد و بدل مي كردیم و من صداي نفس هاي عاشقشو

 طاقت نياورد و پرسيد: شيدا، از دستم ناراحت شدي مگه نه؟

 

چيزي نگفتم، گفت: مي دونم ناراحت شدي كه تنهات گذاشتم، باور كن مجبور شدم. سكوت كردم، گفت: باور كن 

، باشه، نبيهم كنيقصد بدي نداشتم، فقط نمي تونستم دوباره تو چشم هات نگاه كنم.. یك چيزي بگو، مي خواهي ت

هرجور دوست داري تنبيهم كن، فقط باور كن نمي خواستم ناراحتت كنم. چطور بهت بگم كه دلم مي خواد تا آخر 

 دنيا در كنارت باشم، اونم تنها، در كنار هم.

 

 به حرف اومدم و گفتم: آره، مي دونم كه دلت نمي خواد منو ببيني، اونم بعد از ...

 

به خاطر همين تنهات گذاشتم... راستش... چطور بگم... از خودم ترسيدم... آخه چطور بگم...  سكوت كردم. گفت:

ترسيدم نتونم جلوي خودمو بگيرم، جلوي نفسمو بگيرم. متوجه منظورش شدم و یخ كردم. پس دليلش این بود، فرار 

فس و باالخره احترامي كه برام كرده بود، مي ترسيد اشتباهي ازش سر بزنه. از این همه صداقت و سادگي، عزت ن

قائل بود دلم لرزید. نمي دونستم چي باید بگم. سكوتم كه طوالني شد گفت: باور كن آن قدر تو رو مي خوام كه 

حاضر نيستم لحظه اي تنهات بذارم. امشب تو آن قدر زیبا و دلفریب شده بودي، خنده هات آن قدر شيرین و 

داده بودي كه انگار از اول هم مال من بودي و من از آن تو، وقتي اون طور  خواستني بود، آنقدر حس مالكيت بهم

 عاشقانه خندیدي و سر به سرم گذاشتي براي چند لحظه هوش از سرم رفت ولي...

 

 صداي زنگ تو رو به واقعيت برگردوند.-

 

 واقعيت!؟ واقعيت تویي شيدا.-
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 حاال پشيموني؟-

 

 هيچ گناهي مرتكب نشدم، فقط ترسيدم تو ناراحت شده باشي، ناراحت شدي؟نه اصال، تو زن مني و من -

 

 از چي ؟ از اینكه تنهام گذاشتي و رفتي یا اینكه دلمو با خودت بردي و رفتي؟-

 

 پس ناراحت نشدي؟-

 

، اصال تو ترسناكماون موقع چرا، ولي حاال كه دليل رفتنتو با در اصل فرارتو فهميدم نه، فقط اگه مي دونستم اینقدر -

 تاریكي اتاق باهات تنها نمي موندم.

 

 من اونقدر عاشقتم كه دیگه مي ترسم تا قبل از عروسي لحظه اي باهات تنها بمونم. -

 

 خواستم كمي سربه سرش بگذارم گفتم: ولي تو كه عاشم نبودي، زیاد هم دوستم نداري، پس چرا خالي مي بندي؟

 

قه اي كه بهت ندارم هيچ فقط كمي دیوونتم، كمي تا اندازه اي مخلصتم، یك مقدار زیاد هم آره، من دروغ ميگم، عال-

 چاكرتم، به مقدار الزم هم نوكرتم، فقط تو باور كن چقدر دوستت دارم و دیگه دلمو نشكن.

 

 خنده ام گرفت و گفتم: تسليم، تسليم، آقاي آشپز.

 

 7فصل 

 

عقربه هاي ساعت اتاقم با عقربه هاي ساعت مچي آرش تباني كرده بودن و روزهاي شادي و سرور مي گذشتند. 

ثانيه هاي خوش سریعتر به دقيقه ها تبدیل مي شدن. لحظه هاي غم هم در كنار او كوتاه و زودگذر بود و خيلي زود 

فت و شاد مي گبه شادي تبدیل مي شد. مادر از مشهد كه برگشت انگار بيماري از بدنش بيرون رفته بود، سرحال و 

مي خندید و زیاد تو رختخواب نمي موند. من و آرش هر روز بيشتر از روز قبل به هم وابسته مي شدیم. پایيز داشت 

تموم مي شد و جاشو به زمستون مي داد. من درگير درس و دانشگاه و امتحانات بچه ها بودم، آرش هم سخت 

ونه براي زندگي مشتركمون مي گشت. نمي دونم چرا سخت مشغول كار بود و تدارك عروسي رو ميدید و دنبال خ

مي گرفت. من همه چي رو سپردم دست اون؛ به سليقه اش اطمينان داشتم، دوست داشتم همه چي مطابق ميل اون 

 باشه چون ميل اون سليقه منم بود، به خاطر همين كمتر همدیگرو مي دیدیم.

 

اي ریز اولين برف زمين رو سفيدپوش مي كرد، من و زهرا از در یك روز سرد اواخر پایيز در حالي كه دونه ه

دانشگاه كه اومدیم بيرون ماشين آرشو از دور دیدیم. چند قدم كه به طرفش رفتيم پياده شد و و كنارمون ایستاد. 

يدا پدلم براش تنگ شده بود و از دیدنش خيلي خوشحال شدم. زهرا تو ماشين گفت: تو كه قول داده بودي تا خونه 

 نكردي سراغ شيدا نياي، اي بدجنس، دلت براش تنگ شده بود.
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گفت: رو قولم موندم، خونه رو پيدا كردم و دیروز قولنامه كردم، فقط منتظرم شيدا بياد ببينه، اگه پسندید بخرمش. 

 گفتم: احتياجي به دیدن من نيست، اگه تو پسندیدي پس عاليه.

 

 كردمو قبول داري؟آرش گفت: یعني هرچي من انتخاب 

 

 نگاهش كردم و گفتم: آره.

 

 پس وسایلشو توش مي چينم، بعد كه آماده شد مي برمت ببيني.-

 

 زهرا گفت: دیگه خيلي راحت و آسون ميشه كه همه كارها رو تو انجام ميدي.

 

 آرش گفت: خودم دوست دارم، وقتي برگردم مي برمت ببين.

 

 برگردي؟ كجا مي خواي بري؟ من و زهرا با هم پرسيدیم :

 

آرش گفت: ببخشيد، فكر كردم بهتون گفتم، چند روزي مي رم مسافرت، یك مسافرت كاریه، نمایشگاه فرش تو 

 آلمانه.

 

 زهرا گفت: به به! مسافرت به آلمان، چه خوب.

 

. مخصوص سفارش داد ولي من چيزي نگفتم. وقتي زهرا رو رسوندیم رفتيم كافي شاپ هميشگي. دو ليوان معجون

 وقتي مخالفت منو دید گفت: بخور تقویت بشي، درس خوندن مهلت نميده درست غذا بخوري، چقدر الغر شدي.

 

 حتما خيلي هم زشت شدم.-

 

 با شيطنت نگاهم كرد و گفت: آره خيلي، فقط نمي دونم چرا هنوز این همه عاشقتم. و خندید.

 

 ن همه راه اومدي دنبالم؟براي دیدن قيافه وحشتناك من ای-

 

 دلم برات تنگ شده بود، مي خواستم خبرهاي خوب بهت بدم.-

 

 خبر این مسافرت!-

 

 آره و خبرهاي دیگه. دوست دارم دوتایي با هم تاریخ عروسي رو مشخص كنيم.-

 

 گفتم: پس بگذار برگردي بعد، باید قبل از عقد آزمایش بدیم.

 

مروز رفتم یك دفترخونه و برگه براي آزمایش گرفتم، فردا صبح ميریم آزمایش، جوابش فكر همه چي رو كردم. ا-

 وقتي من برگردم آماده است، مي گيریم و چند روز بعدش هروقت تو دوست داشته باشي ميشيم زن و شوهر.
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 حرفاش به دلم مي نشست، فكر همه چي رو كرده بود.پرسيدم: كي برمي گردي؟

 

وزه است، با رفت و برگشت دو هفته اي طول مي كشه، اگه زیاد دلم تنگ بشه یك وقت دیدي نمایشگاه ده ر-

 نمایشگاهو ول كردم و برگشتم.

 

 تا كارات تموم نشه برنمي گردي، شاید موقعيت خوبي باشه.-

 

 براي اینكه بفهمي چقدر دوستت دارم؟-

 

دوري از همو محاسبه كنيم و ببينيم چقدر مي تونيم از  یك امتحان براي هردوي ما، یك آزمایش براي اینكه مدت-

 هم دور باشيم.

 

 خندید گفت: تو بدجنس حتما مي توني، ولي من كه طاقت دوریتو ندارم.

 

 با لحني جدي گفت: اینو به همه گفتم، به تو هم مي گم، عروسي هرجور كه تو دوست داري برگزار مي شه.

 

 دارم همه چي ساده باشه. مطمئني؟ ميدوني كه من دوست-

 

 لبخند زد، دستمو گرفت و بوسيد و گفت: هرچي تو بخواي.

 

بعدها یك بار دیگه هم این حرفو بهم گفت و اي كاش هيچ وقت بهم نمي گفت، اي كاش هرچي اون دوست داشت 

گرفتم. تصميمم براي مي شد و انتخاب با من نبود، ولي این طور نشد و من هم براي وصل، هم براي جدایي تصميم 

 وصل عملي نشد ولي براي جدایي....

 

صبح زود اومد دنبالم. تو سالن آزمایشگاه با دیدن زوج هاي جوان دیگه كمي از ترس و اضطرابم كم شد. نمي دونم 

 چرا دلشوره داشتم ولي حاال مي دونم چرا، دلم از بدبختي ام باخبر بود، آرش پرسيد: اگه حالت خوب نيست بریم

 یك روز دیگه بيایم، مي ترسي؟

 

 نه، خودت مي دوني كه از خون دیگه نمي ترسم.-

 

 آره، شجاعتتو دیدم عزیزم.-

 

با دیدن یك زن و مرد مسن كه جلوتر از ما ایستاده بودن نگرانيمو فراموش كردم. اونا هم براي ازدواج آزمایش مي 

 دادن.

 

ن از اتاق اومدم بيرون و تو سالن منتظر آرش شدم. تا منو دید خندید و بعد از اینكه دو سه سرنگ خون ازم گرفت

 گفت: دیدي چيزي نبود، حاال زودتر بریم تا از حال نرفتي یه چيزي بخور، چقدر رنگت پریده.
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 قرار شد جواب آزمایشو ده روز دیگه بگيریم و بعد تحویل دفترخونه بدیم.

 

 ها نباش، خودم اونا رو مي گيرم و به دفترخونه مي برم. به آرش گفتم: تو نگران جواب آزمایش

 

 قبل از اومدنم همه چي آماده مي شه، وقتي برگردم دیگه كاري نمونده.-

 

آخر هفته یك شب قبل از پروازش اومد خونه مون، وقتي درو باز كردم و اونو دیدم گفتم: ما كه فردا همدیگرو تو 

 فرودگاه مي دیدیم.

 

 برگردم.مي خواي -

 

 نه، بيا تو، شوخي كردم.-

 

 خيلي جدي گفت: از خداحافظي تو فرودگاه خوشم نمياد.، اومدم همين جا باهات خداحافظي كنم.

 

 یعني مي گي فردا نيام فرودگاه؟-

 

 اگه ممكنه، اینطوري راحت ترم.-

 

 باشه، هرچي تو بخواي.-

 

ود. شهرام رو تو یكي از شهرهاي جنوبي پيدا كرده بودن. با اینكه آرش شام رو دور هم خوردیم. محبوبه هم اومده ب

 رضایت داده بود ولي چند ماهي باید تو زندون مي موند. محبوبه با خيال راحت اومده بود خونه.

 

دلشوره ها كم شده بود. مامان حالش بهتر بود. چند روزي به عروسي ام بيشتر نمونده بود و خوشبختي رو خونمون 

نشسته بود. حيف كه نمي دونستم عمر خوشبختي كوتاهه و دوام زیادي نداره. چرا زندگي با من اینطور بازي مي 

كرد؟ سرنوشت سر جنگ باهام داشت. فقط تنها چيزي كه باعث مي شه با نااميدي بجنگم یادآوري خاطرات خوبه. 

سایه غم نمي تونه روشو بپوشونه، فقط یه جاي دیگه شادیم ان قدر عميق وبزرگ بود كه تا ابد تو دلم باقي مي مونه و 

 دلمو اشغال مي كنه.

 

درست مثل مامان، كه فقط خوشي هاي زندگيشو مي دید و با اونا زندگي مي كرد.اون شب مامان خودش از آرش 

فره پذیرایي مي كرد. از كجا خبر داشت آرش مياد نمي دونم. با كمك محبوبه غذا پخته بود. سر ميز چهار ن

كوچيكمون نشسته بود و با اشتياق غذا خوردن آرشو نگاه مي كرد. آرش هم مدام از غذا تعریف مي كرد. وقتي 

 غذاش تموم شد تشكر كرد و مي خواست بلند شه كه مامان گفت: بشين، تو كه چيزي نخوردي.

 

 ه این خوشمزه اي نخورده بودم.دست شما درد نكنه، آن قدر خوشمزه بود كه خودمو خفه كردم، تا حاال فسنجون ب-
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 مامان گفت: نوش جونت پسرم.

 

 دست شما درد نكنه مامان.-

 

 محبوبه خنده اش گرفت و گفت: چاق ميشه مامان، آنقدر اصرار نكن.

 

 مامان با اطمينان گفت: نه، چاق نميشه.

 

رش رفتند تو اتاق پذیرایي. كارم كه تموم وقتي با محبوبه ميزو جمع مي كردیم و ظرف ها رو مي شستيم، مامان و آ

شد اونا رو دیدم كه كنار هم نشستن و و با هم صحبت مي كنن و اصال متوجه حضور من نشدن. جلوتر رفتم و همين 

 طور كه لبخند رو لبم بود گفتم: آرش خان، اجازه هست منم كنار مامان بشينم؟

 

 خندید و گفت: نه!

 

 مامانمو ازم گرفته.اه اه نگاه كن، نيومده -

 

 مامان لبشو گاز گرفت و گفت: بيا بشين، تو باید خوشحال هم باشي.

 

 چشمكي زدم و گفتم: اگه بدونيد چه قندي تو دلم آب ميشه.

 

چایي كه خوردیم آرش بلند شد كه بره، مامان اصرار داشت كه شب بمونه ولي آرش گفت: باید وسایلشو جمع كنه و 

 داره. كلي كار ناتموم

 

 محبوبه پرسيد: چطور تا حاال چمدونتو نبستي؟

 

 آن قدر سرگرم كارهاي خونه و روبه راه كردنش بودم كه وقت نكردم.-

 

 مامان گفت: همه زحمت ها افتاد گردن تو پسرم.

 

 خودم اینطور دوست دارم، عوضش كلي زحمت گردن شيدا انداختم.-

 

 دفتر شعرتو همراه خودم ببرم تا تو تنهایي بخونمش؟ جلوي در آرش گفت: شيدا، مي تونم

 

 گفتم: صبر كن بيارمش.

 

رفتم تو اتاقم، روي ميز دنبال دفترم مي گشتم، دلم مي خواست خيلي چيزها رو بهش بگم، كلي حرف باهاش داشتم، 

 فتن منصرف بشه و نميدلم براش تنگ مي شد ولي غرورم اجازه نمي داد بهش بگم،اگر هم مي گفتم ممكن بود از ر

 خواستم به خاطر من برنامه هاش به هم بریزه.
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دفتر شعر جلوم بود و از بس غرق فكر بودم نمي دیدمش. دفترو پيدا كرده بودم كه دستشو رو شونه ام حس كردم. 

ازم مي  روبه رویم ایستاده بود. بدون حرف بهم خيره شدیم. چشماش پر از حرف بود و نگاهش اجازه هر فكري رو

گرفت. هنوز غرق نگاهش بودم كه دستشو دور كمرم حلقه كرد. نفهميدم چطور سرم رو روي سينه اش گذاشتم، 

اونم منو محكم تو بغلش گرفت. دلم مي خواست ساعت ها تو بغلش بمونم، یك عالم آرامش، یك دنيا مهربوني و 

دي كه گذشت همان طور كه منو تو بغلش عشق تو آغوشش بود. جدا شدن ازش برام سخت بود. ثانيه هاي زیا

 گرفته بود آروم كنار گوشم گفت: دلم خيلي برات تنگ ميشه، جدا شدن ازت برام خيلي سخته شيدا.

 

همان طور كه سرم كنار شونه اش بود گفتم: مگه مي خواي براي هميشه ازم جدا بشي؟ دوباره خيلي زود همدیگه رو 

 مي بينيم.

 

نمي دونم چرا دلم نمي خواد برم، یكهو این احساسو پيدا كردم، تو چي داري كه نمي تونم ازت دور حق با توئه، ولي -

 بشم؟

 

براي اینكه از نگراني در بياد و با خيال راحت بره خندیدم و گفتم: آخه آهن ربا دارم. سرمو بوسيد و تو دستش 

 : مي دونستي سر آدم قدرت جاذبه داره؟گرفت. لبخندش اونقدر قشنگ و واقعي بود كه دلم براش رفت. گفت

 

 حتما چون گرده مثله كره زمين!-

 

 نمي دونم شاید، ولي باور كن قدرت جاذبه داره كه موهاي صاف تو رو شونه هات ریخته و در هوا پخش نشده.-

 

 سربه سرم مي گذاري؟-

 

 اشه سر تو یكي بدجوري داره، ميدوني چرا؟نه به خدا، جدي ميگم، اگه سر همه آدمها هم قدرت جاذبه نداشته ب-

 

 نه، چرا!؟!-

 

چون سرت، طرز تفكرت، هرچي كه تو مغزت مي گذره منو به سمت خودش جذب مي كنه، چون من عاشق  -

هرچي؛ هرچي حرف، هرچي شعر، هرچي كه تو فكرت مي گذره هستم و به سمت سرت كه توش پر از حرف هاي 

 يدي چرا؟خوبه جذب مي شم. حاال فهم

 

 

 

از حرفش خيلي خوشم اومد. گفتم: حاال مي دوني من چه فكري دارم! فكر مي كنم آدما یه آهن ربا تو دل هاشون 

دارن. همه آدما كه نه، ولي تو، آرش، یك دونه از اون آهن رباهاي درجه یك اصل تو دلت داري كه خرده ریزه و نا 

 ينه كه این طور منو به سمت خودش جذب مي كنه.خالصي هم نداره، خالص خالصه، به خاطر هم

 

 با شيطنت پرسيد: مگه تو از جنس آهني؟
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 آره، از جنس آهن بودم، تو دست تو با داغي عشقت نرم نرم شدم مثل یك... مثل یك...-

 

 مثل یك شمش گرون قيمت یا یك مروارید نایاب.-

 

 ب فلز خوش تركيبي رو جذب خودش كرده.نگاهش كردم و گفتم: ولي جدا آهن رباي قلبم، عج

 

 دفترمو از روي ميز برداشت و گفت: خوندن شعرهات دلتنگي هامو تو غربت نصف مي كنه.

 

زیر لب گفتم: اگه مي دونستم نصف دیگه دلتنگي هات با شعراي دیگرم از بين مي ره هر روز برات شعر مي گفتم و 

 با نامه مي فرستادم.

 

نشده بود كه دوباره محكم تر از قبل منو بغلش گرفت و گفت: جدا شدن ازت خيلي سخته شيدا،  هنوز حرفم تموم

 خداحافظي سخت تر، بيشتر از هميشه دوستت دارم.

 

 تا هميشه؟-

 

 براي هميشه، از ته قلبم.-

 

ي ه باهاش خداحافظبعد بدون اینكه نگاهم كنه دفترو گرفت و از در اتاقم بيرون رفت. نه دنباش رفتم و نه دیگ

كردم، فقط باالي پله ها ایستادم و از پشت دیدمش كه مادرمو در آغوش گرفت و شونشو بوسيد و با محبوبه 

 خداحافظي كرد و رفت.

 

دویدم طرف پنجره اتاقم، از باال اونو دیدم كه سوار ماشين شد و رفت، انگار مي ترسيد دوباره نگاهم كنه، مي 

 دونستم چرا.

 

و پرنده عاشق بودیم كه یكيش كوچ مي كرد و انگار قرار بود دیگه برنگرده. مراسم طوالني خداحافظي منو مي مثل د

 ترسوند. حرفاش انگار از جدایي چندین و چند ساله مي گفت، ولي اطمينان نگاهش خيالمو راحت مي كرد.

 

******* 

 

 گاه، فقط وقتي زهرا رو تو دانشگاه دیدم پرسيدم: رفت؟همان طور كه خواسته بود همراه زهرا و منصور نرفتم فرود

 

و اون به عالمت تایيد سرشو پایين آورد، بعد محكم زد پشتم و گفت: قيافه شو ببين، مثل زلزله زده ها شدي. چته 

زانوي غم بغل كردي؟ زود برميگرده، یعني دو هفته هم طاقت دوریشو نداري؟ گفت بهت بگم اگه كارش طول 

رات نامه مي نویسه، تلفنم كه هست، هرشب صداشو مي شنوي، دیگه چرا غصه مي خوري؟ مگه عهد كشيد ب

دقيانوسه؟ ارتباطات تو قرن بيست و یكم آن قدر قوي شده، از تلفن و نامه گرفته تا اینترنت و نمابر و دورنما و 

 نماهاي دیگه، تلفن همراه دوربين دار هم كه نگو، غصه چي رو مي خوري؟
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 فتم: شوخيت گرفته ها.گ

 

 نه واال، جدي ميگم.-

 

 و خندید.

 

 حاال دیگه سربه سرم مي گذاري. الهي سعيد بره اون طرف دنيا و تو نتوني ببينيش و آن وقت حال منو بفهمي.-

 

ن ر هميخندید و گفت: هرجا بره باهاش مي رم. مثل تو كه به طلسم نگاهت مطمئني به خودم اطمينان ندارم، به خاط

هر جا بره دنبالشم. تو كه نگراني نداري، آرش اون قدر عاشقته كه با یك اشاره تو پرواز مي كنه و با هواپيما یا بي 

 هواپيما با بالن هم كه شده برميگرده.

 

 بگذار برگرده ميگم حسابتو برسه.-

 

 آخه طفلكي.-

 

خواستگاري سعيدو بهت گفتم؟ و شروع كرد به دلم گرفت. اونم فهميد و براي عوض كردن حرف گفت: جریان 

تعریف اتفاقات خواستگاري و منو از فكر و خيال بيرون آورد. غروب آرش زنگ زد. صداشو كه شنيدم خيالم راحت 

شد. بازم تكرار كرد كه دوستم داره و هنوز نرسيده دلش برام تنگ شده. حرف هاش قلبمو آروم كرد و غروب 

پنجره اتاقم منظره غروبو نگاه مي كردم. دلم مي خواست حرفاي زیاد دلمو بنویسم ولي  دلگير برام قشنگ شد. از

 نمي تونستم، فكرم پرواز مي كرد كنار آرش.

 

تو فكر و خياالت خودم بودم كه مامان اومد و كنارم نشست. با اینكه نياز به خلوت و سكوت داشتم، ولي از اینكه 

 ه پرسيد: دلت براي آرش تنگ شده؟كنارم بود خوشحال شدم. بدون مقدم

 

 هنوز نه زیاد، اگه از االن تنگ شه نمي تونم دو هفته رو طاقت بيارم. جا گذاشتم برا روزهاي بعدي.-

 

 خندید و گفت: درست مثل خودمي؛ مغرور و عاشق.

 

 خيلي بابا رو دوست داشتي؟-

 

 گفتنش چه فایده اي داره؟-

 

 صال شما و بابا چطوري با هم آشنا شدین؟ چرا هيچ وقت چيزي از گذشته نميگي؟خيلي دوست دارم بدونم ا-

 

 آخه چي بگم؟-

 

 همه چي رو مامان، خواهش ميكنم، خيلي دوست دارم بدونم یعني این حقو دارم كه بدونم مگه نه؟-
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 آره، حاال هم حقشو داري، هم باید بدوني، فكر كنم باید بهت بگم.-

 

به دیوار رو به رو دوخت ولي از ته چشماش عمق نگاهشو دیدم، خيلي دورتر بود، انگار به گذشته بعد نگاهشو 

 برگشته بود وقتي شروع به تعریف كرد:

 

 7پایان فصل

 

 4 -فصل هشتم
 

كوچكترین دختر یك خانواده قدیمي و اسم و رسم دار تبریز بودم. پدرم یكي از زمين داراي بزرگ اون زمان تو 

یز بود. چند دهنه مغازه و چندین و چند باغ و زمين داشت. امالكش آنقدر زیاد بود طوري كه بعضي هاشو خودش تبر

هم ندیده بود. نصف بيشترش ارثيه پدرش بود و بقيه رو هم طي چند سال خریده بود. چون تك فرزند بود همه مال 

افه كرده بود. همه با سعي و تالش بود. هيچ وقت نه و اموال پدربزرگم به پدرم رسيده بود. بيقه رو هم كه خودش اض

 مال كسي رو خورد نه از حق كسي ضایع كرد.

 

من كوچكترین دختر و عزیز دردانه او بودم. یك خواهر بزرگتر داشتم كه خيلي زود شوهر كرده بود و در تهران 

ونو براي ادامه تحصيل فرستاده بود زندگي مي كرد. یك برادر هم داشتم كه چند سالي ازم بزرگتر بود و پدرم ا

 خارج.

 

تنها كسي كه تو خونه مونده بود من بودم. تمام عالقه و توجهش به من بود. نمي دونم شاید خودم و رفتارم طوري بود 

كه پدرم این اندازه دوستم داشت. مادرم مي گفت كه با هر قدمي كه برميدارم نور مهربوني به دور و برم پخش مي 

درم در بدترین شرایط و در اوج عصبانيت منو كه مي دید لبخند مي زد. مادرم یم گفت از بچگي اینطور بودم. كنم. پ

انگار فرشته ها هميشه همراهم بودند و اینطور بود كه هر چي مي گفتم قبول مي كرد و هر خواهشي كه داشتم رو 

پدرم یم نشستم و خودم رو لوس مي كردم. مادرم  حرفم حرفي نمي زد. پونزده سالم بود ولي مثل بچه ها روي زانوي

 وقتي ما رو در اون حالت مي دید لبشو گاز مي گرفت و مي گفت:

 

 اگه كسي ببينه چي مي گه؟! -

 

پانزده سال اون موقع خيلي سن بودو دختر رو شوهر مي دادن. حتي بعضي ها تو این سن بچه هم داشتن هيچ 

ميل ما با پدرش اینطور صميمي نبود. حاال اگه اینطور باشه كسي تعجب نمي كنه ولي دختري اون هم تو شهرستان و فا

اون زمان تقریباً از عجایب بود. اون هم پدر جدي و خشكي مثل پدر من با اخالقي كه داشت. فقط من بودم كه خيلي 

ه بيشتر مي شد. هنوز پونزدراحت مي تونستم لبهاشو به خنده باز كنم. هر روز كه بزرگ تر مي شدم زیبایي ام هم 

سالم تموم نشده بود كه خواستگاراي جورواجور پيداشون شد. هر روز یك خواشتگار از راه مي رسيد و منو از دنياي 

 شيرینم بيرون مي آورد. عالقه اي به ازدواج نداشتم. عاشق كتاب خوندن و فرش بافتن بودم. پرسيدم:
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 بود چه احتياجي به فرش بافتن داشتيد؟ولي اگه پدر بزرگ اینهمه ثروتمند  -

 

اشتباه نكن من براي پول درآوردن فرش نمي بافتم. یك جور عالقه خاص به فرش بافتن داشتم. طرح هاش باهام  -

حرف مي زدن. شب ها خواب رنگ نخ ها رو مي دیدم. هم تفریح بود هم عشق. واقعاً عاشق بودم. به خاطر همين از 

مد. عالقه امو به چيزهاي دیگه معطوف كرده بودم. هنر ظریف فرش بافي كه همه عشقم بود و ازدواج خوشم نمي یو

پدرم كه همه زندگيم. نمي خوام از خودم تعریف كنم اعتقاد پدرم بود كه هيچ كس رو تا اون زمان ندیده كه به 

گرفتند و به هم گره مي خوردند و زیبایي من فرش ببافه. نخ ها با من حرف مي زدند و من با اونا. تو دستم نقش مي 

كاري زیبا از آب در مي اومد. بيشترین كارم تابلو فرش هاي ابریشمي بود. به قول پدرم نخ هاي ابریشمي رو با عشق 

به هم گره مي زدم كه اینطور زیبا از آب در مي اومدند و چشم هر بيننده اي رو خيره مي كردند. یكي دیگه از 

بي نبود كه تو كتاب فروشي هاي تبریز باشه و من نداشته باشم یا نخونده باشم. تو زمان ما عالیقم كتاب بود. كتا

كتاب كم و نایاب بود. و مثل امروز دسترسي بهش راحت نبود. ولي پدرم جدیدترین كتاب ها رو با بهترین چاپ و 

یا  مه نشده و به زبان انگليسيجلد برام مي خرید. یه كتابخونه بزرگ تو اتاقم داشتم. كه بيشتر كتاب هاي ترج

فرانسه بود. برادرم از پاریس برام كتاب مي فرستاد ولي تا رسيدن به دستم طول مي كشيد و من بيقرار منتظر 

 رسيدن اونا مي موندم.

 

 فرش بافي چي؟ پدربزرگ راضي بود؟ -

 

ن نخ هاي ابریشمي و زیباترین طرح ها اوایل نه ولي وقتي هنر دستمو دید و عالقه ام رو خودش مشوقم شد. بهتری -

رو برام تهيه مي كرد و من اونا رو با تمام وجودم با روحم به هم گره مي زدم و بعد از تموم شدن هر كدوم از تابلوهام 

به پدرم هدیه مي كردم. اجازه نداشتم حتي یكي از اونا رو به كسي غير از پدرم بدم پدرم بيشتر وقتش رو تو مغازه 

وشي برزگي كه تابلوهامو اونجا مي گذاشت مي گذروند. دوست داشت تابلوهام جلوي چشمش باشن و هر فرش فر

روز چند ساعت به اونا نگاه مي كرد. هر كسي غير از پدرم اونا رو مي دید انگشت به دهن مي موند. به خصوص خود 

هاي خارجي و ایراني بارها قيمت هاي  بافنده هاي فرش. در اصل یك نمایشگاه از كارهایم درست شده بود. خریدار

گزاف براي خرید فرش ها پيشنهاد دادند ولي پدرم هيچ كدوم از تابلو ها رو نمي فروخت. دلش نمي اومد. احتياجي 

 هم به پولش نداشت. حاضر نبود حتي یكيش رو بفروشه.

 

انه شروع به بافتن مي كردم و هر چند مدت یك بار بهترین طراحان فرش طرحي جدید برام مي زدن و من مشتاق

روحم خبر نداشت كه یك رقيب براي پدرم پيدا شده. دو تا چشم دیگه هم مشتاقانه تابلوهامو مي دیدن و اونا رو 

تحسين مي كردن. این شخص كسي نبود جز رحمان شاگرد مغازه پدرم كه به خاطر اعتماد زیادي كه پدرم بهش 

و كل فرش هاي تو مغازه بود. و من بيخبر از وجود او كه هر روز عاشقانه داشت مامور مراقبت از تابلوهاي من 

تابلوهامو نگاه مي كرد و انتظار طرح جدیدي رو مي كشيد مي بافتم و مي بافتم. پدرم در مورد ازدواجم اصالً 

قبل حرف  سختگيري نمي كرد. تا بيست سالگي جواب رد به خواستگارام مي داد. مادرم هر روز نگران تر از روز

هاي دیگرانو مي شنيد و منو نصيحت مي كرد. ولي پدرم اهميتي نمي داد چون دوست داشت عزیز دردونه اش 
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كنارش باشه و كسي رو الیق ازدواج با من نمي دید. همين باعث مي شد آزادانه از زیر بار ازدواج شونه خالي كنم. و 

 د.از زندگيم لذت ببرم. ولي این شادي زیاد دوام نياور

 

یك روز تو یك مهموني پدرم با یكي از نقاش هاي معروف آشنا شد. و از فرداي ان روز من شدم مدل. و اون نقاش 

مشغول كشيدن طرحي بزرگ از صورت من شد. بعد از چند روز تابلو تمام شد. و همه با دیدنش به هنز دست نقاش 

 ستم.پي بردند. آنقدر طبيعي شده بود كه باورم نمي شد خودم ه

 

هيچ وقت حرف هاي اطرافيانو راجع به زیبایي ام باور نكرده بودم ولي اون تابلو آینه اي در برابرم بود. پدرم تابلو رو 

تو اتاقش نصب كرد. بعد از چند ماه یكي از بهترین طراحان فرش تبریز یك طرح فرش از روي تابلو كشيد. وقتي 

فتن كنم. براي اولين بار كار قبلي ام را نيمه تمام گذاشتم و شروع به طرح رو دیدم نمي دونستم چطور شروع به با

 بافتن كردم.

 

شب و روزم شده بود اون تابلو با اینكه كار سختي بود جزئيات صورتم مژه ها چال گونه حتي پيوستگي ابرو همه و 

 موم شد. پدرم تابلو رو كه دید هم نخهمه رو با ظرافت نقش زدم و بعد از چند ماه تابلو با بهترین نخ هاي ابریشمي ت

 هاي روي فرش رو مي بوسيد هم صورت خودم رو.

 

تابلو رو درست روبروي ميز كارش تو مغازه كنار بقيه تابلو ها نصب كرد. اینو وقتي كه براي اولين بار پامو تو مغازه 

 راموشم نمي شه.گذاشتم فهميدم. روزي كه براي اولين بار رحمانو دیدم. روزي كه هيچ وقت ف

 

پدرم ناخوش بود. او چاق بود و ناراحتي قلبي داشت. دكتر دستور داده بود چند روزي استراحت كنهو پدرم طاقت 

دوري از تابلو را نداشت و به هيچ كس هم به اندازه خودم اعتماد نداشت. روي كاغذ پيغامي براي شاگردش نوشت و 

ونه بيارم. هيچ وقت اون روز رو فراموش نمي كنم. كنجكاوي زیادم براي دیدن به دست من داد تا بتونم تابلو رو به خ

دوباره تابلوهام باعث شده بود با اشتياق پامو تو مغازه بگذرام. از دیدن تابلو ها كه رو دیوار ها نصب شده بود اونقدر 

 كه تصویر خودم بود دیدم تازه بهذوق زده شدم كه یادم رفت براي چه كاري اومده ام. فقط وقتي برزگترین تابلو رو 

 یاد ماموریتم افتادم.

 

شاگرد مغازه با یك مششتري صحبت مي كرد. چادرم رو پيچيدم و منتظر موندم كارش تموم بشه. ناخودآگاه اونو 

تحت نظر گرفتمو تعاریفي كه از تابلوهام مي كرد برام عجيب و در عين حال جالب بودو چيزایي م یگفت كه فقط 

مي دونستم و فكر خودم بود. حرف هاش انگار حف هاي خودم بود. اول فق صداش رو مي شنيدم. بعد جامو  خودم

عوض كردم تا حالت صورتش رو ببينم. با اینكه لباس ساده و ارزون قيمتي تنش بود ولي قد و هيكلش عالي بود. یكي 

اعتماد به نفس از حركات و صحبت هاش كامالً  دو اسلي از خودم بزرگتر به نظر مي رسيد ولي رفتارش مردونه بود و

پيدا بود. كارش كه تموم شد به طرف من اومد. چادرم رو كامالً دور خودم پيچيدم. هنوز چيزي نگفته بود كه 

 پرسيدم:

 

 حاج آقا نيست؟ -
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 نه من مي تونم كمكتون كنم؟ چه چيزي مورد نظرتونه؟ تابلو فرش یا قاليچه؟ -

 

تماشاي تابلو ها. دلم یم خواست توضيحاتش رو بشنوم. جلوي هر تابلو كه مي ایستادم شروع یم كرد  شروع كردم به

بهتر از خودم توضيح دادن. به زیر و بم كار وارد بود. حتي جنس نخ ها اسم طراح اندازه دقيق همه و همه رو مي 

 دونست. جلوي تصویر خودم كه رسيدم گفتم:

 

 دونيد كار كيه و قيمتش چنده؟عجب تابلوي قشنگي! مي  -

 

همه این تابلوها كار دختر حاج آقاست. به خاطر همين هم هيچ كدوم فروشي نيستو غير از این ها هر كدوم رو  -

 خواستيد مي تونيد بخرید.

 

 مي دونيد تصویر كيه؟ -

 

 نه دقيقاً خيلي براتون مهمه؟ -

 

 یر رو بشناسم.بله اونقدر قشنگه كه دوست دارم صاحب تصو -

 

 لبخند قشنگي زد و گفت:

 

 حتماً بفرستيد خواستگاریش؟ -

 

فهميدم اصالً نفهميده تصویر خودمه یا در اصل دختر حاج آقا و بافنده همه اون تابلوهاست. خواستم كمي سر به 

 سرش بذارم و امتحانش كنم. گفتم:

 

 چرا این فكرو مي كنين؟ -

 

 ي كنن.خيلي ها چنين فكري م -

 

نگاهي بهم كرد. چادرم رو بيشتر دور خودم پيچيدم. فقط چشم هام به زحمت معلوم بود. ولي اون سرشو پایين 

 انداخت. گفتم:

 

مي بخشيد كه این حرفو مي زنم ولي فقط به دیدن صورت زیبا نمي شه همه چي رو فهميد. هر صورت زیبایي نمي  -

 تونه سيرت زیبا هم داشته باشه.

 

 یعني شما مي گين صاحب این تصویر دختر خوبي نيست؟ -

 

نه اشتباه نكنين من اصالً این دختر خانوم رو نمي شناسم. فقط مي خواستم بگم با یك بار دیدن یك تابلو نمي شه  -

 كسي رو شناخت.
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ني ش معلومه. تو پيشوولي اگه خوب به این چشم ها نگاه كنين همه چيز رو مي بينيد. سادگي و صداقت تو چشم ها -

 اش یك دنيا مهربوني وجود داره. تو لبخندش مالحت و پاكي موج مي زنه.

 

 حرف هاش به نظرم عجيب و جالب اومد. گفتم:

 

ولي هر كس این چيز ها رو نمي بينه. شما چطور متوجه شدید؟ اونم توي یك تابلو فرش؟ امكان نداره این دخترو  -

 ن و مي شناسين.نشناسين. حتماً اونو دید

 

نه تا حاال ندیدمش. این همه دقت شاید به خاطر دست هاي هنرمند نقش زننده تابلوست كه باعث مي شه اینطور  -

 فكر كنيد.

 

متوجه شدم كه اون حتي نمي دونست كه تصویر دختر حاج آقاست. حاال اگه مي فهميد ما هر سه یك نفریم چي كار 

بهش مي گفتم ولي سرگرمي جالي بود. نمي دونم چرا كنجكاو شدم بيشتر امتحانش مي كرد؟ خيلي دلم مي خواست 

 كنم. و به نتيجه برسم. باالخره پيغام پدرم رو به دستش دادم و گفتم:

 

این پيغام رو حاج آقا فرستادن بيارم. چادر رنگ و رو رفته اي سرم كرده بودم با یك جفت كفش ساده. دوست  -

اسه هميشه وقتي تنها بيرون مي رفتم مثل یك آدم معمولي و شاید فقير لباس مي پوشيدم. دلم نداشتم كسي منو بشن

مي خواست همرنگ مردم عادي كوچه و بازار باشم. همين باعث شد منو نشناسه.از چشماش هوش و ذكاوت مي 

 ش پرید و پرسيد:بارید با این حال منو نشناخت. شك هم نكرد. كاغذ رو كه دید اصالً نپرسيد من كيم. رنگ

 

 حاج آقا خودشون این تابلو رو خواستن؟ -

 

 مهر و امضا رو كه دیدید. -

 

بعد از چند دقيقه جلوي تابلو ایستاد. جلو رفتم تا نگاهش رو ببينم. یك جور نگاه خاص بود و من نفهميدم چي تو 

ایستاده بودم و حركاتش رو زیر  نگاهشه فقط بدنم لرزید. آروم روي تابلو دست كشيد. من متعجب پشت سرش

 نظر داشتم. وقتي برگشت غم عالم رو تو چشماش دیدم. سرمو كه پایين انداخته بودم باالتر گرفتم. گفت:

 

 صبر كنيد بسته بندیش كنم. -

 

 رفت تو انبار و تابلو رو خيلي خوب پيچيد. وقتي برگشت تابلو رو داد دستم و گفت:

 

 باشيد. آماده اس فقط مواظب -

 

 خيالتون راحت. نمي فهمم شما چرا اینقدر نگرانشيد. -

 

 فقط گفت:
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 خداحافظ. -

 

 و دیگه هيچي. جلوي در كه رسيدم دوید و گفت:

 

 صبر كنيد. خودم همراهتون ميام. -

 

 گفتم:

 

 الزم نيست. -

 

 ولي شما كه نمي تونيد اینو ببرید. -

 

 ر منتظرمه.راننده حاج آقا جلوي د -

 

راننده پدرمو مي شناخت. جلوي در اونو كه دید و منو كه سوار ماشين شدم خيالش راحت شد. و برگشت. در تمام 

طول راه فكرم شده بود رحمان شاگرد مغازه پدرم. حركات و رفتارش تو ذهنم مونده بود. وقتي رسيدیم تصميم 

 عجيبي گرفته بودم.

 

یگري وارد مغازه شدم. صورتم رو با پوشه پوشانده و خودمو به شكل یك دختر عرب فردا صبح با شكل و شمایل د

درآورده بودم. خدا رو شكر كه چند كلمه اي عربي بلد بودم. قاطي پاطي كردم و گفتم. صدامو خيلي خوب تغيير داده 

ت رو باز كردم. و با بودم و چون مشتري هاي خارجي از نمایشگاه پدرم دیدن مي كردند رحمان شك نكرد. سر صحب

لهجه سواالتي راجع به فرش ها پرسيدم. یك قاليچه كوچك خریدم و اومدم بيرون. روز بعد به شكل دیگه اي 

دراومدم و روزهاي دیگه به همين منوال. اوایل این كار فقط برام تفریح بود ولي بعد شد عادت ولي بعد هم نيرویي 

دتي كه پدرم تو خونه موند و استراحت كرد من به این كار ادامه دادم. اخالق منو بدون اراده اونجا مي كشوند. تمام م

و رفتار خاصي كه داشت منو اونجا مي كشوند. با اینكه معلوم بود فقيره ولي غرورش و اطالعات وسيعش از همه چي 

و طوري مي پوشندم منو متعجب مي كرد. چند بار خودم رو شكل دختراي خان و ثروتمند در آوردم. هر بار صورتم ر

كه منو نشناسه. اون هم اصالً نگاهم نمي كرد و بيشتر سسرش پایين بود. با این حال نه جلوم چاپلوسي مي كرد. نه 

ازم تعریف م یكرد. نه خودشو كوچيك مي كرد و جلوم خم و راست مي شد. رفتارش درست مثل یك مرد یك آقا 

داد. همين متعجبم ميكرد. عكس العمل هاش عادي و سرد بود.  بود. به هيچ زن و دختري توجه خاصي نشون نمي

یواش یواش كنجكاوي ام بيشتر شد. نه حلقه اي تو دستش بود نه چيزي كه متوجه شم نامزد داره. برعكس تمام 

مردهایي كه مي شناختم تو اولين برخورد تعریف و تمجيد الكي یا اظهار عالقه مي كردن اون هيچ وقت چنين رفتاري 

داشت. با اینكه هر بار قيافه ام رو عوض مي كردم ولي فرقي نمي كرد. به هيچ كدوم توجهي نداشت. دلم یم خواست ن

ببينم از چه تيپ دختري خوشش مياد ولي سر در نمي اوردم. سرش تو كار خودش بود. هر بار كه وارد مغازه مي 

ز خودمو به شكل یك دختر اروپایي درآوردم و با شدم اگه كسي نبود پشت ميز نشسته بود و كتاب مي خوند. یك رو

كاله و كت و دامن وارد مغازه شدم. آرایش غليظي مثل گریم تمام صورتم رو پوشونده بودو براي اینكه منو نشناسه 
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یك عينك بزرگ هم به چشمم زده بودم كه نصف صورتم رو مي پوشوند. تمام مدت سرش پایين بود و حتي نيم 

كرد. از حالتش خنده ام گرفته بود ولي ته دلم از كارش لذت مي بردم. صورتش تو اون حالت نگاهي هم به من ن

مردونه و قشنگ بود با اون حجب و حيا و سرخي گونه هاش چقدر تماشایي بود. اینبار با لهجه غليط فرانسوي باهاش 

فتم مدت هاست تحت نظر دارمش حرف زدم. ولي اون سرد برخورد كرد. باالخره طاقت نياوردم و به فرانسه بهش گ

و بهش عالقمند شدم. و بعد تا مي تونستم حرفاي دلمو به فرانسه گفتم. وقتي حرفام تمام شد مات و مبهوت نگاهم 

كرد و از خجالت سرخ شد. منم كه فكر كردم متوجه هيچ كدوم از حرفام نشده لبخند مي زدم. روبرویم ایستاد و 

 گفت:

 

 موازل.اشتباهي گرفتيد ماد -

 

 نه خيلي هم درست اومدم. -

 

 ولي اون گفت:

 

 ببخشيد كه این حرف رو مي زنم ولي بهتره از مغازه برین بيرون. -

 

 آخه براي چي؟ -

 

 تو ممكلت ما رسم نيست اینطور اظهار عالقه كنند. -

 

 ها حرف زد. بعد شروع به صحبت كردن به زبان فرانسه كرد و راجع به آداب و رسوم ایراني

 

مات و مبهوت نگاهش مي كردم. نزدیك بود پس بيفتم و خودمو لو بدم ولي فوري خودمو جمع و جور كردم و فرار 

رو به قرار ترجيح دادم. این كارش اینقدر روم اثر گذاشت كه تا مدت ها فكر و ذكرم حرف هاش رفتارش و اینكه 

ر از خانواده هاي پولدار و یا تحصيلكرده تعدا كمي سوار فارسي چقدر خوب فرانسه صحبت مي كرد بود. آن موقع غي

داشتند آنهم تو شهرستان چه برسه به اینكه اینقدر خوب به زبان هاي خارجي حرف بزنند آن هم یك شاگرد مغازه 

 كه معلوم بود حتي پول خریدن كتاب رو نداره اوایل دلم مي خواست سر از كارش در بيارم. ولي بعد یك احساس

 ناشناخته منو اونجا كشوند.

 

بهبودي آقا جون باعث شد كه دیگه نتونم به این كار ادامه بدم و رحمانو ببينم. آقا جون برگشته بود مغازه و رحمان 

هم از همه جا بيخبر. ولي من براي دیدن دوباره اون لحظه شماري م یكردم خودم هم نمي دونستم چه احساسي دارم. 

 و اینكه چقدر تو دلم جا پيدا كرده تمام فكر و ذكرم شده بود رحمان.بي خبر از همه جا 

 

مدت زیادي كه گذشت براي دیدنش دنبال بهانه هاي مختلف گشتم. ولي هيچ كدوم به نتيجه نرسيد. تنها عشقم 

ه مي دم كبافتن قاليچه هایي بود كه رحمان اینقدر خوب راجع بهشون توضيح مي داد وگرنه دست به نخ نمي زدم. یا

 یومد رحمان همه رو مي بينه و نظرات قشنگش رو ابراز مي كنه دلم مي لرزید و لبخند رو لبم مي نشست.
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چند ماهي كه گذشت و موفق به دیدنش نشدم همه اشتياقم رو تو تابلوهام خالصه كردم. مبادا كسي از حالت هام 

. تو باغ بزرگ خونه مون یك آالچيق بزرگ بود كه متوجه چيزي بشه. تا اینكه یك روز همه چيز برام روشن شد

بيشتر اوقات براي خوندن كتاب اونجا مي رفتم. آالچيق ته باغ بود و دور از هياهو و سر و صداي خونه. بيشتر زماني 

كه مهمون داشتيم یا دوستان پدرم به دینش مي آمدند به اونجا پناه مي بردم و كتاب مي خوندم. سكوت و آرامش 

 داشت كه از اون لذت مي بردم. غریبي

 

اون روز هم غرق خوندن كتاب بودم كه صداي باغبونمون كه ته باغ با پسرش خونه داشت منو از دنياي شيرینم 

 بيرون اورد. باغبون پسرش رو صدا مي كرد و مي گفت:

 

 رحمان شاگرد مغازه حاج آقا اومده و با حاج آقا كار داره. -

 

يدم كتاب از دستم افتادو باورم نمي شد. خوب گوشامو تيز كردم. پسر باغبون مي دوید طرف اسم رحمانو كه شن

عمارت تا بابامو صدا كنه. من بدون اراده از آالچيق اومدم بيرون و دویدم طرف در باغ. بعد یك فكري به خاطرم 

م. اینطوري راحت تر مي تونستم اونو رسيد. اگه یم خواستم رحمانو ببينم باید وانمود ميكردم كه اونجاها قدم مي زن

ببينم. فقط دليل اومدنشو نمي دونستم. اطراف در باغ شروع به قدم زدن كردم. باغبون هم اونجا مشغول كار بود. 

 جلوش كه رسيدم بي توجه پرسيدم:

 

 چي كار مي كني مش صفر؟ -

 

 فت:اون تا منو دید دست از كار كشيد و اومد جلوم خبردار ایستاد و گ

 

 كاري داشتين خانوم كوچيك؟ -

 

از وقتي خواهرم فهميه شوهر كرده بود من شده بودم خانوم كوچيك. در اصل همه كساني كه تو خونه مون كار مي 

 كردن به این اسم صدام مي كردن. چون مي دونستن پدرم اینطوري دوست داره.

 

 گفتم:

 

 نه اینجاها قدم مي زدم. -

 

 پرسيدم: بعد بي تفاوت

 

 كسي دم در ایستاده؟ -

 

 فوري گفت:

 

 بله خانوم رحمان شاگرد مغازه اومده. با حاج آقا كار داره. هدایت رو فرستادم حاج آقا رو صدا كنه. -
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 گفتم:

 

 نمي دوني با پدرم چي كار داره؟ -

 

 نه واال خانوم یه چيزي دستش بود. نپرسيدم. اجازه بدین برم بپرسم. -

 

 خيلي جدي گفتم:

 

 نه خودم مي رم ببينم چي كار داره. -

 

 رفتم طرف در. خودش بود. با دیدنش لبخند رو لبم نشست. و تازه فهميدم كه چقدر دلم براش تنگ شده بود.

 

ر اتا منو دید با تعجب نگاهم كرد. مثل آدماي مسخ شده به صورتم خيره شده بود. منم از نگاهش كه براي اولين ب

 خيره و متعجب بود فرار نكردم. همونجا وایسادم و براندازش كردم. مثل یك ارباب گفتم:

 

 سالم -

 

 به خودش اومد. سرشو پایين انداخت و گفت:

 

 سالم -

 

 تو باید رحمان باشي. -

 

 سرشو پایين آورد و گفت:

 

 بله تو ... -

 

 همون موقع مش صفر اومد جلو گفت:

 

 كوچيك حاج آقا گفتن رحمان بياد تو. خانوم -

 

 او با تعجب به ما نگاه مي كرد. مش صفر دوباره گفت:

 

 كاري با من ندارین خانوم؟ -

 

 گفتم:

 

 نه تو برو به كارت برس. -
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 مش صفر كه رفت به رحمان نگاه كردم و گفتم:

 

 با پدرم چي كار داري؟ -

 

 اومد و تازه یادش افتاد براي چي اومده. گفت: از اون بهت و حيرت اوليه بيرون

 

 چند تا طرح براي حاج آقا آوردم. -

 

 بدش ببينم. -

 

طرح ها رو به دستم داد. همونجا كنارش ایستادم طرح ها رو تماشا كردم. عالي بودن. معلوم بود كار دست یكي از 

 استادهاي زبردست و ماهره. گفتم:

 

كش با كارهایي كه تا حاال دیدم فرق مي كنه این رنگ هاي تيره و روشن چه تركيب قشنگي كار كدوم استاده؟ سب -

 كنار هم ساختن. خيلي عاليه!

 

 با دیدن ذوق زدگي ام لبخندي زد و گفت:

 

 كار خودمه. -

 

 با تعجب نگاهش كردم و گفتم:

 

 شوخي مي كني؟ -

 

 نه اصالً -

 

 رح هاي خودته؟ نكنه كپي باشه!یعني اینا كار خودته؟ همه ط -

 

 اخم كرد و گفت:

 

 همه اش كار خودمه. من اهل دوز و كلك نيستم. -

 

 بعد همه رو از دستم گرفت و رفت به طرف عمارت.

 

از كارش هم عصباني شدم هم متعجب. ایستادم و رفتنش رو نظاره كردم. تا حاال كسي باهام اینطوري رفتار نكرده 

یه زیر دست و شاگرد مغازه بابام. دوباره برگشتم تو آالچيق دلم نمي خواست دیگه بهش فكر كنم. ولي بود. اونهم 

نمي شد خواستم برم تو خونه و به پدرم بگم تنبيهش كنه ولي خوب كه فكر كردم از كارش خوشم اومد. خودش رو 

حتماً تعجبش به خاطر این بود كه فهميد اصالً نباخته بود. حتي وقتي كه فهميد من دختر حاج آقا حكمتيان هستم. 
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همون عكس تو تابلو هستم. با این حال چيزي به روم نياورد. اگه مي فهميد من كسي هستم كه هر روز با یك شكل 

جلوش ظاهر مي شدم چي؟ از تو آالچيق كه بيرون اومدم مش صفر رو دیدم كه با یك دسته گل محمدي به طرفم 

 رو به من داد و گفت:مياد. وقتي بهم رسيد همه 

 

 اینا مال شماست خانوم. -

 

 بوي گل آدمو مست مي كرد. گفتم:

 

 دستت درد نكنه چقدر خوشگلن. -

 

 حاج آقا بهم گفتن فقط براي شما از این محمدي ها بچينم. -

 

م مياد. سعي كردم گل ها رو گرفتم و از البالي درخت ها رفتم طرف عمارت كه از دور رحمان رو دیدم كه به طرف

 خودمو بي تفاوت نشون بدم. تا رسيد بهم پرسيدم:

 

 پدرم طرح ها رو دید؟ -

 

 بله خيلي هم خوششون اومد. -

 

 حتماً نگهشون داشت تا به من نشون بده. -

 

 همه رو براي شما كشيدم. -

 

 بهش نگاه كردم. فوري گفت:

 

 م...البته به سفارش حاج آقا فقط نمي دونست -

 

 ساكت شد. گفتم:

 

 نمي دونستي تصویر دختر توي تابلوي ابریشمي دختر حاج آقا حكمتيانه؟ -

 

 سرشو پایين آورد. گفتم:

 

 خوب حاال كه فهميدي فرقي كرد؟ -

 

 بدون اینكه حرفي بزنه سرشو انداخت پایين و گفت:

 

 خداحافظ خانوم كوچيك. -

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – قلب تو می تپمبا 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 7 5  

 

رون رفت. من هم ایستادم و رفتنشو نگاه كردم. فقط براي یك لحظه گذرا برگشت و رفت طرف در. و از در باغ بي

نگاهم كرد. بعد از اون دیدار كوتاه دیگه دلم مال خودم نبود. نگاه معصوم و غم تو چشماش وقتي كه دم آخر 

بود را بافتم. عجب  برگشت و نگاهم كرد همه و همه تو ذهنم بود. و از یادم نمي رفت. تمام طرح هایي كه او كشيده

طرح هایي بودند. اونقدر شوق و ذوق داشتم كه هنوز یكي تموم نشده فكرم پيش طرح بعدي بود. سه تا طرح بود كه 

همه رو در عرض چند ماه تموم كردم. انگار صورت رحمانو تو طرح ها مي دیدم. یا جاي دستهاشو رو رنگ ها حس م 

نو تو نمایشگاه مي گذاشت. مي دونستم رحمان اونا رو دیده فقط دلم مي یكردم تا یك تابلو تموم مي شد پدرم او

خواست عكس العملش رو بدونم. انگار وقتي فهميده بود كه من همون دختر تو تابلو هستم ناباورانه اميدش رو به باد 

 كل و شمایل هايداده بود. اینو بعداً فهميدم ولي جاي شكرش باقي بود كه هنوز نمي دونست آدم هاي مختلف با ش

 عجيب و غریب من بودم.

 

حاال دیگه دیدنش برام آرزو شده بود. یك روز موقعيتي كه منتظرش بودم پيش اومد. پدرم چند روزي به تهران 

رفتو هم براي دیدار فهميه و شوهرش هم خرید و سرشكي به مغازه هاي تهرانش. اون روز با شكل و شمایل واقعي 

 نزدیك هاي ظهر بود و خيابونا خلوت و منم با ظاهر ساده وارد مغازه شدم.خودم به سراغش رفتم. 

 

رحمان پشت ميز پدرم نشسته بود یك كتاب جلوش بود و غرق مطالعه بود تا منو دید بلند شد و بطرفم اومد.اینبار 

ي ولي كاراصال تعجب نكرد حتي بي خيال تر و خيلي خشك برخورد كرد.از بي اعتنایي اش قلبم تير كشيد 

 نميتونستم بكنم.یك تابلو رو بهانه كردم و منتظر شدم تا برام پيدا كنه بين تابلوها گشت ولي پيداش نكرد.

 

رفت تو انبار رو بگرده.انبار یك اتاق كوچيك پر از فرش و تابلو بود كه با چند پله از كف مغازه پایين تر قرار 

م:مواظب مغازه باش خودم ميرم پيداش ميكنم.ولي او گفت:تنهایي داشت.قبل از اینكه از پله ها پایين بره گفت

نميتوني فرشها سنگينند فرشهاي انبارو من چيدم فقط خودم ميتونم پيداش كنم فقط ممكنه طول بكشه اگه اشكالي 

 نداره شما رین خودم براتون ميارم خانم.

 

 ابلو رو ميخوام.از طرز خانم گفتنش اصال خوشم نيومد گفتم:ولي من همين االن ت

 

 ممكنه شما خسته بشين.-

 

 با لجبازي گفتم:خسته نميشم همينجا منتظر ميمونم.

 

دیگه چيزي نگفت و از پله ها پایين رفت.نيم ساعت بعد خاك الود و خسته در حاليكه تابلو تو دستش بود 

خوبه  وابي نداد.دوباره گفتم:ولي چهبرگشت.خندیدم و گفتم:پيدا شد؟ولي اگه خودم ميرفتم زودتر پيداش ميكردم.ج

 آدم دختر ارباب باشه و دستور بده خيلي زود اجرا ميشه.

 

 فكر نكن چون دختر ارباب هستي حرفتو گوش كردم.-
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اخم كردم و گفتم:پس براي چي اینقدر به خودت زحمت دادي و این تابلو رو برام آوردي؟سرشو انداخت پایين و 

 وني؟فقط ميگم دليلش این نبود.گفت:چه اهميتي داره بد

 

 پس چه دليلي داشت؟زود باش بگو وگرنه...-

 

 وگرنه چي؟-

 

نميدونستم چي بگم یك تهدید الكي بود خودم هم ميدونستم كه كاري از دستم ساخته نيست ولي نباید تو جواب 

ين بار احساس كمبود و پوچي ميموندم.از خونسردیش و احساسي كه تو قلبم ميجوشيد و قلب خالي اون براي اول

 كردم و ميخواستم تالفي كنم.

 

 گفتم:بعدا ميفهمي!در ضمن ميخواستم بگم كه همه طرحهات تقلبي و كپي بود.

 

هر جور دوست داري فكر كن.تا حاال هيچكدوم از تابلوهات به قشنگي این سه تا نشده بود خودتم -

 هایي بود كه تاحاال بافتي.ميدوني.طرحهایي كه من برات كشيدم بهترین طرح

 

 از اینهمه اعتماد به نفس و غرورش قلبم لرزید.دردي تمام قلبمو پر كرده

 

 

 

بود ولي نمي خواستم متوجه چيزي بشه.از این كه خونسرد روبرویم ایستاده بود ومن عاشقانه نگاهمو ازش پنهان مي 

كمبودهاشو به رخش كشيدم وگفتم:تو یك...بيشتر كردم رنج مي بردم.به همني خاطر شروع به تحقيرش كردم 

نيستي حاال اگه چندتا طرح قالي كشيدي كه از طرح هاي دیگه بهتره دليل نميشه كه خودتو از همه بهتر بدوني.فكر 

كردي كي هستي؟تو هميشه یك نوكري فقط مثل بقيه نيستي چون از بس كه مغروري براي اطاعت كردن دليل 

 خرد مي كنم فهميدي؟ مياري ولي من غرورتو

 

شروع كردم به فریاد زدن از این كه عاشقش شده بودم من دختر حاج احمد حكمتيان عاشق یك نوكر ساده،یك 

شاگرد مغازه واو برام قيافه مي گرفت وبي تفاوت جلوم ایستاده بود وجوابمو مي داد رنج مي بردم مي خواستم عقده 

سته شدم وبه نفس نفس افتادم ولي اون تمام مدت ساكت ایستاده بود وبه دلمو خالي كنم.آن قدر گفتم كه خودم خ

حرفهاي من گوش مي كرد.از این هنه بي تفاوتي وسكوتش بي طاقت شدم.عصبانيتم به بغض تبدیل شد ودر برابر 

 صورت سرد ورنگ پریده اش بغضم تركيد همون جا روي فرشها نشستم وزار زار گریه كردم.

 

فت.وقتي با یك ليوان آب باالي سرم ایستاد وليوانو به طرفم گرفت فریاد زدم:براي چي برام آب نمي دونم كجا ر

 آوردي پسره خودخواه؟

 

 ولي اون دستمال تميزي از جيبش بيرون اورد وگفت:بهتره اشكها تو پاك كني.
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 ـ الزم نكرده بهم لطف كني.

 

خورد.به هق هق افتاده بودم ولي اون از جاش تكون نمي دستمال تو دست باالي سرم ایستاد از جاش جم نمي 

خورد.سرمو بلند كردم ونگاهش كردم وگفتم:چيه باالي سرم ایستادي؟ولي نگاهشو كه دیدم گفتم:چرا این جوري 

نگام مي كني؟تا حاال اشك كسي رو ندیدي؟دلت برام مي سوزه آره؟شایدم داري كيف ميكني وتو دلت بهم مي 

 ه سرم باال بود نگام مي كرد.خندي؟همون طور ك

 

 باالخره گفت:حيف چشماي قشنگت كه توش پر از اشكه.

 

یكهو داغ شدم.باالخره یك حرف اميدوار كننده زده بود ولي برام كم بود وچيزي رو ثابت نمي كرد.بي خيال دستمالو 

 ه.از دستش گرفتم وخودمو لوس كردم وگفتم:تو اشكامو در اوردي همه اش تقصير توئ

 

ـ باور كن نمي خواستم ناراحتت كنم.اشكهاتو پاك كن دیگه طاقت دیدن اونا رو ندارم.این حرفو گفت ورفت تو 

انبار.من مات ومبهوت از حرفش دستمال به دست لبخند مي زدم.به حرف اومده بود.احساسم دروغ نمي گفت ولي 

رده بودم دوباره صدامو بلند كردم وآه كشيدم بازم دلم مي خواست بهم چيزي بگه.حاال كه نقطه ضعفشو پيدا ك

وگریه مو بلندتر از قبل سر دادم.زیر چشمي مواظب بودم تا از انبار بيرون بياد.صدامو كه شنيد فوري برگشت 

وروبرویم ایستاد.با غيظ گفتم:دروغگو خوبم طاقت دیدن اشكامو داري.ساكت باالي سرم ایستاده بود.خيسي چيزي 

س كردم.سرمو بلند كردم.باورم نمي شد اشك تو چشمهاش جمع شده بود ویك قطره چكيده رو روي دستم احسا

بود روي دستم.فوري روشو برگردوند تا صورتشو نبينم.گریه ام بند اومد.خودمو فراموش كردم وپرسيدم:گریه مي 

 كني؟ناراحت شدي؟

 

 ـ از این كه اشكمو ببيني ومسخره ام كني ناراحت نميشم.

 

 م روبرویش ایستادم وگفتم:منو ببخش رحمان.بلند شد

 

 بعد شرمنده از تمام حرفهایي كه بهش گفته بودم سرمو پایين انداختم واز مغازه بيرون اومدم.

 

فردا دوباره رفتم اونجا.دلم براش پرمي كشيد؛صورتش،چشم هاي پر از اشكش وصداش از یادم نمي رفت به 

 این بار گفتم:اومدم راجع به دیروز باهات حرف بزنم.خصوص اون طوري اظهار عالقه كردنش 

 

 ـ آخه من چي كار كردم كه باید این همه در برابرت تحقير بشم وعذاب بكشم؟

 

گفتم:اون حرفهایي كه بهت گفتم حرفهاي دلم نبود ولي تو بهترین كارو انجام دادي كاري كه براي من غير قابل 

 بخششه.

 

 كاري؟من چه بدي درحق تو كردم؟ متعجب نگاهم كردوگفت:چه
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 ـ حيف كه نمي فهمي.

 

 بي قرار گفت:بهم بگو اگه كاري كردم كه این طور مستحق تحقيرم بگو بدونم.

 

 ـ یعني تو نفهميدي؟یعني نمي دوني؟

 

 ـ نه به جون عزیزترینم چيزي نمي دونم.

 

 آروم گفتم:خوش به حال عزیزت.

 

 :چه فایده.سرشو انداخت پایين وگفت

 

 ـ چي روچه فایده؟چه فایده كه بهت بگم؟چه فایده كه نمي دوني؟چه فایده كه چي؟

 

 ـ چه فایده كه نمي دونه چه فایده كه بهت بگم چه فایده كه نمي دوني چه فایده كه همه اش خواب وخياله.

 

 گفتم:ازچي حرف مي زني؟

 

 جبران كنم.ـ بهم بگو اگه كار بدي كردم بگو شاید بتونم 

 

ـ كار تو غير قابل بخششه ميدوني چه كار كردي؟تو زندگيم تباه كردي تو باعث شدي فراموش كنم 

 كيم،چيم،كجام،غرورمو ازم گرفتي تو منو نابود كردي.

 

خيره وبا تعجب نگاهم كرد وگفت:خدا منو نبخشه اگه این كار رو كرده باشم به قرآن اگه من روحم خبر داشته 

 باشه.

 

دیگه نمي تونستم خودمو كنترل كنم واقعيت چيزي بود كه دلم مي خواست بدونه.گفتم:تو منو كشتي چطور بهت 

 بگم.

 

 ـ تيكه تيكه شم اگه ناراحتت كرده باشم.

 

این قدر جدي وواقعي این حرفو گفت كه ناخوآگاه گفتم:خدا نكنه این خرفو نزن این حرفا روكه ميگي قلبم مي 

 گيره.

 

 ي قراره درست مثل من ناخودآگاه گفت:بميرم براي قلبت.ب

 

یكهو هر دو ساكت شدیم.از این اعتراف قشنگ حال خودمو نفهميدم نفس عميقي كشيدم وگفتم:مي دوني آخه 

 دوستت دارم.

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – قلب تو می تپمبا 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 7 9  

 

 این حرفو گفتم واز مغازه دویدم بيرون.

 

تو مغازه بگذارم واونو ببينم.نمي دونم چقدر باالخره رازم فاش شده بود وهمون باعث شد دیگه نتونم پامو 

گذشت،چند روز،چند هفته،چند ماه دلم براي دیدنش پرپر مي زد ولي مي ترسيدم باهاش روبرو بشم.از احساسم 

فرار مي كردیم اگر اون عالقه ام بهم نداشت چي كار مي كردم؟فاصله تنها چيزي بود كه اصال بهش فكر نمي 

بود كه گاهي اوقات اونو باالتر از خودم مي دیدم خيلي باالتر مي ترسيدم منو ان قدر كردم.رفتار رحمان طوري 

كوچيك بدونه كه دوستم نداشته باشه.دستم دیگه به كار نمي رفت.تمام اون مدت یك تابلوي نيمه تموم داشتم ولي 

 نمي تونستم تمامش كنم.نمي دونستم اونم بي قرار منتظر دیدن تابلو دستبافت منه.

 

بي خبر از همه جا مطمئن شد مكه هيچ عالقه اي بهم نداره چون اگه غير از این بود سراغي ازم مي گرفت اونم بعداز 

 اظهار عالقه ام ولي او حتي نخواست منو ببينه.دیگه نمي خواستم بيشتر از این غرورمو زیر پا بگذارم.

 

اب خراب مي كردم واشك مي ریختم صداي مش یك روز صبح كه تو آالچيق نشسته بودم وغصه هامو روسر كت

صفرو شنيدم كه هدایت رو صدا مي كرد ومي گفت ارباب ازش خواسته چند روزي بره مغازه به جاي شاگردش 

 مواظب فرشها باشه.

 

از این كلمات قلبم گرفت ونفسم بند اومد.چه اتفاقي افتاده بود؟مگه رحمان مغازه نبود؟نكنه آقا جون بيرونش كرده 

 باشه؟برایچي هدایتو جاي رحمان تو مغازه گذاشته بود؟

 

تا غروب كه هدایت برگشت هزار جور فكر وخيال به سراغم اومد.بي قرار از این طرف اتاقم به اون طرف مي رفتم 

ونمي دونستم چي كار كنم باالخره تا اومد رفتم ته باغ سراغش وبراي این كه شك نكنه گفتم:فردا چند طرح از 

 د مغازه بگير وبيار.شاگر

 

 ولي او گفت:شاگرد مغازه نمي تونه بياد.

 

 پرسيدم:چرا؟

 

 ـ نمي دونم چند روزي نيومد سر كار حاج آقا منو جاي اون تو مغازه گذاشته.

 

 گفتم:حاج آقا بيرونش كرده؟

 

 ـ فكر كنم مریض شده چون امروز حاج آقا بابامو فرستاد خونه شون بهش سر بزنه.

 

خودمو به اون راه زدم وگفتم:این شاگردهاي تنبلو بابام باید بيرون كنه حتما خودشو به مریضي زده تا از زیركار 

 دربره.

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – قلب تو می تپمبا 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 8 0  

 

هدایت فوري گفت:نه به خدا خانم كوچيك مثل این كه واقعا مریض شده.بابام كه اومد مي گفت حالش خيلي خرابه 

 نيست دیگه بتونه بياد سر كارش.مثل اینكه داره مي ميره بابام مي گفت معلوم 

 

یكهو قلبم از جركت ایستاد رنگم پرید ویخ كردم.دیگه طاقت نياوردم.اگه همه مي فهميدن من چه حالي داشتم هم 

برام مهم نبود.نمي دونم چطوري مي دویدم وسط باغ.مض صفر وپيدا كردم حالمو كه دید ترسيد اومد جلو 

 يك چي شده؟وپرسيد:حالتون خوب نيست خانم كوچ

 

ـ خوبم راستش این پسره شاگرد بابام قرار بود چند تا طرح برام بكشه منتظر طرح ها بود ولي هدایت ميگه مریضه 

 اگه طرحها رو بهم نده چي كار كنم؟

 

 ته دلم مي گفتم اگه دیگه نبينمش چي كار كنم ولي زبونم یك چيز دیگه مي گفت.

 

 كنين خودم فردا ميرم در خونه شون ازش مي گيرم.ـ حاال چرا خودتونو ناراحت مي 

 

 ـ ولي هدایت مي گفت خيلي مریضه.

 

ـ آره بيچاره امروز رفتم دیدمش افتاده گوشه خونه پدر ومادرش پول دوا ودكتر هم نداشتن حاج آقا پول دادن بردم 

 در خونه شون پدر ومادرش خيلي دعا كردن.

 

 لبم غوغایي بود به زحمت گفتم:اگه بميره طرح هام چي ميشه؟ظاهرمو خيلي حفظ كردم ولي تو ق

 

مطمئنم چشمهاي مش صفر از بي رحمي من آنطور گرد شده بود.گفت:خانوم كوچيك غصه طرح هاتونو نخورین هر 

 طور شده ازش مي گيرم.

 

 ـ خونه شون كجاست؟خودم ميرم مي گيرم مي رتسم همه رو بهت نده اون وقت چيكار كنم؟

 

 ـ به زورم شده ازش مي گيرم.

 

 ـ نه الزم نيست خودم برم ازم مي ترسه وهمه رو بهم ميده.

 

آنقدر بهونه آوردم تا باالخره آدرسو ازش گرفتم.ولي بعد از شدت ناراحتي ودلشوره مریض شدم،تب كردم،لرز 

م نبود فقط زرنگي كردم وسوپي كردم همه فكر كردن سرما خوردم وهزار جور دواي گياهي به خوردم دادن.منم حالي

كه برام درست كرده بودن رو نخوردم.خبر نداشتن حالم خرابتر از این حرفاست واین چيزا به دردم نمي خوره 

 مشكلم فقط با دیدن رحمان حل مي شد.دلم اگه اونو مي دید آروم مي گرفت.

 

ه بيخودي هزار جور فكر كردم وهزار جور اون شب تا صبح خوابم نبرد.پس دليل پيدا نشدنش این بود ومن دیوون

 لقب بهش دادم وبراش نقشه كشيدم.
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صبح از خونه كه اومدم بيرون یكهو فكر كردم:خوب برم در خونه شون چي بگم؟آدرس یكي از محله هاي فقيرنشين 

رتم م وپوشه به صوبود كه پام تا حاال به اونجا نرسيده بود ولي راه دیگه اي نداشتم.پشت در باغ چادرمو عوض كرد

زدم با این كه ادرسو بلد نبودم ولي اون قدري براي دیدنش عجله داشتم كه خيلي زود پيداش كردم.كوچه 

وحشتناكي بود؛آب جوي زده بود بيرون وآب وگل همه جا رو گرفته بود.خونه ها چسبيده به هم بودن ودیوارهاشون 

ار دررفته حالت زشتي داشتن.ولي من كه فقط صورت رحمانو انگار بایك ضربه ازهم وا مي رفتن.درهاي چوبي زهو

مي دیدم این چيزا اصال به نظرم نيومد.مي دونستم اگه قبال اینجا مي اومدم نمي تونستم پامو تو كوچه بگذارم ولي آن 

ه ك روز نيرویي غيرقابل مقاومت منو به در خونه شون مي كشوند خونه كه چه عرض كنم یك خونه قدیمي كلنگي بود

دیوارش پراز ترك وریختگي بود وهر آن ممكن بود فرو بریزه.بي توجه به اطرافم،كفش وچادر خيس وگلي ام پشت 

در ایستادم ودر زدم.از هيجان بدنم مي لرزید در كه باز شد یك دختربچه هفت هشت ساله رو دیدم.پرسيدم:خونه 

 آقاي ملكي اینجاست.

 

ياط رومي دیدم.به سرتاپام نگاه كرد.با اون سرووضع مثل این بودكه باز به از الي در سروصداي بچه ها وشاوغي ح

 نظرش خيلي خوب مي اومدم به چادرم دست كشيد.دیدم جواب بده نيست.گفتم:براي برادرت دوا آوردم.

 

 گفت:برادرم؟

 

 گفتم:مگه رحمان داداشت نيست؟

 

 ـ آهان چرا.

 

ميدم دیروزم یكي دیگه اومده بود براش غذا ودوا آورده بود ولي چه دستشو آورد جلو گفت:بده من خودم بهش 

 فایده.

 

 گفتم:االن كجاست؟

 

 ـ تو اتاق خوابيده.

 

 ـ تنهاست؟

 

 سرشو به عالمت تایيد پایين اورد.ازش پرسيدم:پدرومادرت كجان؟

 

 ـ بابام سركاره ننه ام رفته خونه همسایه رخت بشوره.

 

 .اونو كنار زدم وپریدم تو وگفتم:دوا رو خودم ميدم.كجاست؟بهترین فرصت بود

 

 یك اتاقو نشونم داد وبدون این كه تعجب كنه گفت:اونجاست.
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جلوي در اتاق كه رسيدم قلبم شروع به محكم كوبيدن كرد.مي ترسيدم هرآن رنگ مرگ رو تو اتاق ببينم ورحمانم 

سروصداي زیادي باز شد.پامو كه تو اتاق گذاشتم از كوچيكي وشلوغي از دست رفته باشه.در چوبي اتاقو هل دادم.با 

اتاق گيج شدم.چشم گردوندم وباالخره یك گوشه اتاق هيكل رحمانو دیدم كه زیر یك پتوي وصله پينه شده مچاله 

شده بود فقط صورت سفيدش بيرون بود.آنقدر رنگ پریده وزرد بود كه با رنگ متكاي سفيد زیر سرش یكي شده 

ود وفقط سياهي موهاش روي بالش تضاد غریبي ایجاد كرده بود.متكا به نظرم عجيب تميز مي اومد.چشمهاي بسته ب

 شو كه دیدم وحشت كردم.

 

جلوتر رفتم وكنارش روي زمين نشستم قلبم از دیدنش در اون حالت لرزید.قطره هاي عرق روي پشنونيش روبا 

س مي كشيد پتو با حركت تند نفسهاش باال وپایين مي رفت.صرتش گوشه چادرم پاك كردم.به پتو خيره شدم،نف

كوچيك شده بود.پوشه رو از صورتم كنار زدم وخوب به چهره اش نگاه كردم.چه اتفاقي افتاده افتاده بود.هيكل 

چهارشونه وقشنگش به چوب واستخوان تبدیل شده بود.دستمو روي پيشوني اش گذاشتم داغ داغ بود.یك آن 

كرد ومنو باالي سرش دید.نگاهش مات ودور بود ومنو نشناخت دوباره چشماشو بست.چند ثانيه بعد  چشمشو باز

 زیرلب گفت:فریبا.

 

 از این كه منو شناخته بود خوشحال شدم.

 

 ـ تویي؟چه خواب شيریني.

 

 آروم گفتم:منم رحمان فریبا.

 

 ه اش خوابه.ـ مي دونم كه خودتي مثل یك فرشته باال سرم نشستي ولي هم

 

 گفتم:من واقعي ام باور كن.

 

ـ چطور باور كنم؟درست مثل پرستو یك حرف قشنگ مي زني وپرواز مي كني وميري وقلب منو با خودت مي بري 

 ودیگه هم ازم سراغي نمي گيري.چه خواب شيریني مي بينم اي كاش دیگه بيدار نشم.

 

ن بار فرار نمي كنم قول ميدم رحمان. دوباره عرق روي پيشوني اش قلبم از این حرفش درد گرفت.گفتم:نه دیگه ای

 رو با چادرم پاك كردم.

 

 گفت:چه رویاي شيریني اي كاش همين طوري بميرم.

 

 گفتم:كي گفته قراره بميري مگه من مي گذارم؟

 

ر با فقط قول بده این باولي اون دست بردار نبود فكر مي كرد خواب مي بينه شاید هم هذیون مي گفت.دوباره گفت:

شكل وشمایل خودت بياي سر خاكم باشه نه به شكل اون دختر عرب با شكل اون پيرزنه یا اون مادموازل فرانسوي 

 آن وقت روم نميشه نگات كنم خجالت مي كشم جواب حرفاتو بدم.
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م يزي نگفته بود.یكهو گریه ااز این حرفش زبونم بند اومد پس همه چيزو مي دونست وهربار منو شناخته بود ولي چ

گرفت وگفتم:اگه خوب نشي وحرف از مردن بزني ميرم ودیگه برنمي گردم.بهت ميگم بلند شو اگه خوب نشي به 

 بابام ميگم چي گفتي.

 

 چشمهاشو باز كرد وبا تعجب نگاهم كرد وگفت:خودتي فریبا!

 

 م یك پرستو كه پرمي كشم وفرار مي كنم؟گفتم:آره از مجا فهميدي؟توكه گفتي یك فرشته ام كه زود مير

 

 ـ وقتي دستور ميدي وتهدیدم ميك ني مطمئن ميشم خودتي.

 

 ميون گریه خنده ام گرفت وگفتم:قول ميدم دیگه دستورندم بهت.

 

 ـ نه نه حتي دستور دادنتو هم دوست دارم.

 

 زدي تا دیگه ریختمو نبيني. گفتم:دروغ ميگي واال از دستم فرار مي كردي وخودتو به مریضي نمي

 

 ـ باوركن راست مي گم از بس تو رو ندیدم مریض شدم ولي اگه كنارم باشي خوب مي شم ولي توكه دوباره ميري...

 

 ـ حاال كه كنارتم پس زود باش بلند شو.

 

 لبخند كمرنگي زد وگفت:باشه فقط قول بده كنارم بموني.

 

 اي خوب شي جواب مامانو وآقاجونو چي بدم؟ـ من چه مي دونم توتا كي مي خو

 

ـ حق داري یم پسر بدبخت وفقير چه به این كه دختر حاج احمد حكمتيان باالي سرش بشينه وازش مراقبت كنه چه 

 خياالت خامي.

 

ـ تو یم پسر فقيري ولي یك بي معرفتش.حاال بلند شو تا ببينم خوب شدي در غير این صورت نميرم حتي اگه شده 

 همه كلفت نوكراي بابام بریزن اینجا.

 

دوباره تبش عود كرد وخيس عرق شد چند ثانيه بعد لرز كرد وسردش شد چند پتوي كهنه از گوشه اتاق كه روي 

 هم چيده شده بود برداشتم وروش انداختم.پرسيدم:دكتر اومده باال سرت؟

 

 ـ نمي دونم فكر نكنم.

 

بيون آوردم یك قاشق پيدا كردم وكنارش نشستم وگفتم:اگه این سوپو از تو سبد زیرچادرم یك ظرف سوپ 

 بخوري خوب مي شي.
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 ـ اگه با دستهاي تو باشه البته كه خوب ميشم.

 

لبخند زدم وگفتم:با این حرفها كه تو ميزني زیادم مریض نشون نميدي.سرشو كمي بلند كردم وشروع كردم با قاشق 

گفتم:اگه بدوني این سوپو با چه مصيبتي آوردم همه اش رو مي خوري.دیشب سوپو بهش خوروندن.ميون خوردن 

خودمو به مریضي زدم شایدم واقعا مریض شده بودم همه فكر كردن سرما خوردم وبرام سوپ درست كردن ولي من 

 اونو نخوردم قایمش كردم وامروز صبح از آشپزخونه دزدیمش.

 

رد انگار حالش بهتر شده بود سوپو كه خورد كلي براش حرف زدم لبخند كمرنگ روي لبش كمي خيالمو راحت ك

 واون ساكت گوش مي كرد باالخره وقتي بلند شدم كه برگردم گفت:چطور فهميدي مریضم؟

 

 ـ شانس اوردي واال كلي برات نقشه كشيده بودم هدایت كه موضوع رو بهم گفت آب بودكه ریخت رو آتيش دلم.

 

 ـ منو ببخش.

 

كه مي اومدم بيرون دكترو دیدم كه وارد خونه شد ومن یواشكي فرار كردم بعدا فهميدم آقا جون دكتر از در 

 فرستاده بود در خونه شون.

 

چند هفته بعد رحمان حالش كامال خوب شده بود اینو وقتي فهميدم كه هدایت برگشت سركارش ورحمان دوباره 

 برگشت مغازه آقاجون.

 

یدنش تو باغ قدم مي زدم كه یك چيزي از نرده هاي بلند باغ افتاد جلو پام یك سنگ كوچيك چند روز بعد دلتنگ د

 «ات.دلم تنگه بر»بودكه دورش یك كاغذ مچاله شده بود خم شدم وبرش داشتم بازش كردم به فرانسه نوشته بود:
 

ه ها ولي اثري ازش نبود فهميدم كار رحمانه.آنقدر خوشحال شدم كه نمي دونستم چي كار كنم دویدم طرف نرد

 همون یك جمله كلي دلتنگي مو ازم گرفت در عوض براي دیدنش مشتاقترم كرد.

 

چند روز بعد دم غروب تو تاریك وروشن هوا كه سایه ها كمرنگ ميشن قدمزنان رفتم طرف آالچيق دلم مي 

 ن بنویسم.خواست از خنكاي باغ ودنجي آالچيق استفاده كنم وحرفهاي دلتنگي موبراي رحما

 

پامو كه گذاشتم تو آالچيق رحمانو روبروم دیدم تو آالچيق نشسته بود خوشبختانه دور واطراف آالچيق پربود از 

 درختهاي بلند وبوته هاي گل سرخ واصال دید نداشت.از فرط تعجب بهش خيره شدم.وقتي گفت:سالم.

 

 زبونم باز شد وپرسيدم:چطوري اومدي اینجا؟

 

 گفت:بادوتا پا ودوتا دست.لبخند زد و

 

 ـ اگه كسي تو رو ببينه چي؟
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 ـ خيالت راحت زود فرار مي كنم هيچ كس منو نمي بينه.

 

 ـ كار خيلي بدي كردي.

 

 ولي تو دلم از دل وجراتش لذت مي بردم وتحسنش مي كردم ومهرش بيشتر از قبل تو دلم مي نشست.

 

 گفت:ببخش دیگه نتونستم.

 

 و پایين انداخت وگفت:مي دونم كار اشتباهي كردم ولي فقط مي خواستم ببينمت.بعد سرش

 

با شيطنت نگاهش كردم وگفتم:این قدر قيافه ام دیدني شده؟پس كي بود كه هروقت مي اومدم مغازه با دیدنم پشت 

 ميز آقا جونم خميازه مي كشيد؟

 

 گفت:اون وقت كي بود كه مي دوید جلو وتعظيم مي كرد؟

 

 ـ از ترس آقا جونم.

 

 ـ من غير از خدا از هيچ كس نمي ترسم.

 

ـ پس چرا آن روز كه ازت خواستم قاليچه رو از تو انباري پيدا كني فوري رفتي وآنقدر دنبالش گشتي تا پيداش 

 كردي؟حتما ازم مي ترسيدي كه زود دستورمو اجرا كردي.

 

 ت حرفتو گوش كردم ولي نو از روي ترس.

 

 پس براي چي اقا رحمان؟ ـ

 

 ـ چون دوستت دارم.

 

پس از گفتن این حرف دوید واز در آالچيق رفت بيرون.برگشتم ودویدم از باالي نرده ها پرید آن طرف قند تو دلم 

آب شده بود.حرفي كه مدتها منتظرش بودم رو گفته بود.نفس راحتي كشيدم پس احساسم دروغ نمي گفت ورحمان 

 ت.منو دوست داش

 

وقتي اقا جون رفت فرانسه پيش فرامرز دیدارهاي من ورحمان بيشتر شد.حاال دیگه هر دو از عشق وعالقه هم باخبر 

بودیم ولي زیاد راجع بهتر حرف نمي زدیم.یك پرده هميشه بين ما كشيده بود؛پرده ارباب رعيتي كه مانع مي شد 

ند.البته از این موضوع بيشتر رحمان عذاب مي كشيد ولي براي دختر حاج آقا حكمتيان وپسر غالم بنا به هم دل ببند

من اهميتي نداشت.تمام مدتي كه آقا جون نبود عشق رو تجربه مي كردم واونو مي شناختم وهر روز بيشتر بهش دل 

 مي بستم ووابسته مي شدم وتا این كه آقا جون برگشت.

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – قلب تو می تپمبا 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 8 6  

 

حسودي كه دور واطرافمون زیاد بودن مثل خواستگاراني دیگه همه متوجه این رابطه شده بودن به خصوص آدماي 

كه جواب رد شنيده بودند وحاال از این كه من رحمانو به همه اونا ترجيح داده بودم به هركاري دست مي زدن یكي از 

 اونا جریان دیدارهاي من ورحمانو به گوش پدرم رسوند واین بدترین اتفاق بود.

 

ور نكرد وبي توجه به شایعات دیگران به من چيزي نگفت همين اطمينانش به من ولي وقتي پدرم حرف كسي رو با

 حسادت دیگرانو بيشتر كرد وشایعات باال گرفت.

 

تا این كه آقا جون طاقت نياورد وموضوع رو از خودم پرسيد.چقدر دوستش داشتم درست مثل خودم بود شایدم من 

ي كرد وحرف خودم مالك همه چي بود.منم صادقانه همه حرفهامو شبيه او بودم تحت تاثير حرف دیگران قضاوت نم

بهش گفتم.قبل از این كه زبون باز كنم وهمه چي رو اعتراف كنم از حالت چشمهام همه چي رو خونده بود.دختر ته 

 تغاري اش عاشق شاگرد مغازه اش شده بود آن همه خواستگار خوبو رد كرده بودم وبدترین انتخاب رو زماني كرده

بودم كه پدرم از بين خواستگارهام یكي روكه بهترین والیقترین بود در نظر گرفته بود ومن گناهكار شناخته 

شدم.همه حسابهاي پدرم غلط از آب دراومد.اول باور نمي كرد ولي بعد وقتي رحمان با شجاعت تمام به خواستگاري 

ود.بعد از این همه مدت انتخابم رحمان بود.پدرم ام اومد همه چي رو باور كرد واین موضوع ضربه سنگيني براش ب

فهميد كه هيچ وقت از تصميمم برنمي گردم اینو وقتي عشقو تو نگاهم دید فهميدم وقتي كلي باهام صحبت كرد وبه 

نتيجه اي نرسيد فهميد یا وقتي كه تو اتاقم زندانيم كرد ورفت وآمد وصحبت با بقيه رو قدغن كرد فهميد بعد از 

ذاي چند روزه واجباري ویكدندگي من فهميد از این كه مجبور بود این رفتار رو باهام داشته باشه عذاب اعتصاب غ

مي كشيد اینو مي فهميدم تو چشمهاش عشقو مي دیدم ولي از نگاه اطرافيان نمي تونست فرار كنه حرفهایي كه مي 

ه قانون اون زمان ونه قانون خانواده ما نه رسم شنيد آزارش مي داد.هيچ قانوني اجازه ازدواج من ورحمانو نمي داد ن

 ورسومات رایج.

 

وقتي خودش نتونست منو منصرف كنه دست به دامن خواهرم فهيمه شد.بيچاره فهيمه از تهران اومد تبریز چي كار 

فت گمي تونست بكنه؟كلي باهام صحبت كرد ولي صحبت هاش بي نتيجه بود از ازدواج هاي اشتباه از فقر از دوري 

ولي این حرفا رو دل عاشقم نمي شنيد.فهيمه بي نتيجه برگشت تهران.آقاجونم كه از طرف من نااميد شده بود رفت 

سراغ رحمان اول با وعده وعيد خواست اونو منصرف كنه ولي بي فایده بود بعد تهدید شروع شد ولي رحمان از منم 

مش صفر كه محرم اسرارمون بود وخيلي كمكم كرد به  سرسخت تر بود.هر طور بود یك نامه برام نوشت واز طریق

 دستم رسوند.تو نماه نوشته بوداگه از طرف من مطمئن باشه وضرري متوجه من نباشه تا پاي جون باهام مي مونه.

 

*** 

 

 حرفهاي مامن كه به اینجا رسيد گفتم:نامه اي روكه بابا براي شما نوشت هنوز دارید؟

 

 هربار كه دلم براشتنگ ميشه مي خونمش. ـ هميشه نگهش داشتم

 

 ـ مي تونم منم بخونمش؟
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بلند شد وبه اتاقش رفت.چند دقيقه بعد دوباره برگشت.وقتي كنارم نشست پاكتي روبه دستم داد.نامه روكه تو پاكتي 

كه  شدم استعدادي ساده با كاغذ كاهي بود بيرون اوردم.خط پدرم بود.چقدر زیبا نوشته بود.نامه روكه خودنم متوجه

تو وجود منه از پدرم به ارث رسيده.نوشته هاش درست مثل من بود با همون احساسات با همون اهنگ وحال وهوا 

 وبا همون نوع نگارش.

 

كاغذو تا كردم وگذاشتم تو پاكت وپرسيدم:نوشته هاي بابا هميشه این طور بود؟مامان نامه رو از دستم گرفت ونگاه 

وشته هاش این طرو بود تو بعضي ها شعرهاي حافظ رومي نوشت وتو بعضيها شعرهاي خودشو كرد وگفت:همه ن

 وحرفهاش كه خيلي قشنگ بود رو مي نوشت.نامه هاشو كه مي خوندم انگار هيچ وقت ازش دور نبودم.

 

 پرسيدم:این نامه چي؟چه جوابي بهش دادین؟

 

 ش بگه تاپاي جون باهاشم.ـ چون نمي تونستم چيزي بنویسم به مش صفر گفتم به

 

جوان بودم ازهيچ چيزي نمي ترسيدم.رحمان با این كه فقير بود ودستش تنگ ولي دل بزرگي داشت وجراتش بهم 

قدرت مبارزه مي داد مبارزه با تمام سنتهاي اون زمان،مبارزه با فقر،مبارزه با فاصله طبقاتي وارباب رعيتي مبارزه با 

 ازدواج هاي اجباري.

 

طميناني كه من به رحمان داده بودم مثل زره اي محكم دورش كشيده شده بود واونو در برابر تهدیدهاي پدرم مقاوم ا

كرد هبود.پدرم همه راه ها رو امتحان كرد وباالخره رحمانو از مغازه بيرون انداخت ولي رحمان بيدي نبود كه با این 

ردباد سرنوشت تنشو مي لرزوند ولي اون ریشه هاشو تو قلب بادها بلرزه،یك بيد مجنون با ریشه ومحكم بودكه گ

 من محكم كرده بود.

 

آقا جون غالم بنا رو خواست وباهاشصحبت كرد.اون بدبخت چي كار مي تونست بكنه؟اونم نتونست رحمانو منصرف 

 كنه.وقتي همه كارهاي اقاجون بي نتيجه موند رحمانو تهدید به مرگ كرد وتهدیدشم عملي كرد.

 

یك روز نزدیكهاي صالت ظهر چند نفر رحمانو تو یكي از كوچه هاي باریك وخلوت پایين شهر تنهایي گير انداخت 

وبا چوب وچماق اونو به قصد كشت زدن وفرار كردن.بعدها فهميدم همه اون آدمها رو پدرم اجير كرده بود ولي 

وز كه از غيبتش گذشت شك كردم.از پچ پچ هاي باورم نمي شد.رحمان مدتي خودشو از من مخفي كرد.بعد از چند ر

اطرافيان ترس برم داشت با هزار بدبختي یواشكي دور از چشم پدرم وبا كمك مش صفر از خونه كه یك زندون برام 

شده بودم بيرون اومدم وتو باریكي دیوار یك كوچه منتظر رحمان شدم.از دور اونو كه دیدم پاهام از درد خم 

فيدي پيچيده شده بود یك طرف صورتش از كبودي سياه شده بود ودست راستش شكسته شد.دور سرش باند س

بود.لنگ لنگان به طرفم مي اومد.اینا فقط ظاهرش بود ازدرونش خبر نداشتم دیگه نتونستم خودمو مخفي كنم از 

ونم از كجا پشت دیوار اومدم بيرون وجلوش ایستادم.با این كه صورتمو پوشونده بودم ولي منو شناخت.نمي د

وچطوري ولي تا منو روبروش دید روشو برگردوند وبهم پشت كرد.قلبم دیگه طاقت این همه زجرو نداشت جلوتر 

 رفتم وپشت سرش ایستادم.گفت:اینجا چي كار ميكني؟
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 در حالي كه بغض صدام به جيغ تبدیل مي شد گفتم:اومدم ببينمت كي تو روبه این روز انداخته؟

 

 برگرده ونگاهم كنه گفت:برو فریبا!برو!بدون این كه 

 

گفتم:كجا برم؟كار اقا جونم بوده آره؟مي دونم كار خودشه پس بگو چرا چند روزه مهربون شده پس حرفهاي 

 زیرگوشب وپچ پچ ها به خاطر این بود.

 

 ـ برو فریبا اینجا خوب نيست وایستي برو.

 

مي خوره مي دونم به خاطر پدرمه دیگه نمي خواي منو ببيني حق گفتم:توهم نمي خواي منو ببيني حالت ازم بهم 

 داري اگه هر كسي جاي تو بود

 

 تف مي انداخت تو صورتم.

 

 با خشم گفت: این چه حرفایيه مي زني؟ گفتم برو.

 

نمي  نمگفتم: راست مي گم دیگه، واقعيته، من باعث شدم، اگه من نبودم تو به این روز نمي افتادي، به خاطر همي

 خواي منو ببيني.

 

اگه ميگم برو چون دلم نمي خواد منو این طوري ببيني، دلم نمي خواد كسي ما رو ببينه، برات بد ميشه، وگرنه من  -

 صورت كسي رو كه بخواد تف بندازه بهت خُرد مي كنم.

 

 گفتم: تو نمي خواي صورتمو ببيني، عيبي نداره، بگذار من نگات كنم.

 

 ني بهتره.گفت: نبي

 

 مي خوام ببينمت، چيكارت كردن؟ به آژانا خبر دادي؟ -

 

 اونا خودشون بدترن، كي به حرف منه یك القبا توجه مي كنه، همه دستشون تو دست همه. -

 

یكهو سرفه اش گرفت، سرفه هاي وحشتناك، وقتي آروم شد گفتم: نمي خوام دیگه بالیي سرت بياد فهميدي؟ فكر 

 ار به اینجا بكشه، دیگه طاقتشو ندارم، من ميرم، تو هم برو، دیگه ام فریبا رو فراموش كن، باشه؟نمي كردم ك

 

 برگشت، صورتشو كه از نزدیك دیدم قلبم از فرط غم و نگراني ایستاد.

 

الیي بگفتم: اگه زبونم الل، كور مي شدي، اگه ناقص مي شدي یا مي كشتنت من چي كار باید مي كردم؟ اگه دوباره 

 سرت بيارن خودمو مي كشم، مي فهمي؟ دیگه نمي خوام.
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 مأیوس گفت: پس جا مي زني، پس همه قول و قرارها، قسم خوردنا، تا پاي جون ایستادنا، همه حرف هات چي شد؟

 

 نمي دونم رحمان، نمي تونم تو رو این طوري ببينم، كاش من جات بودم. -

 

چي درست ميشه، بهت قول ميدم، فقط یك كم دیگه تحمل كن، خودم رو براهش این حرفو نزن، خيلي زود همه  -

 مي كنم.

 

 ميون گریه گفتم: نه، نمي تونم؛ بميرم براي چشم هات كه این طوري كبود شده.

 

 گریه نكن. -

 

 نمي تونم، طاقتشو ندارم رحمان، دیگه نمي خوام اتفاقي برات بيفته. -

 

د و بعد سرفه اش گرفت. صداي سرفه هاش تو كوچه مي پيچيد. نتونستم برم و دوباره برگشتم تا برم. صدام كر

برگشتم طرفش. دستشو كه جلوي دهنش گرفته بود پایين آورد، خون سرخ تو دستش رو كه دیدم حالم بد شد، 

 رنگش مثل مرده پریده بود. گفتم: این چيه؟ دماغت خون اومده؟ چت شده رحمان؟

 

 م خون اومده، چيزي نيست، نترس.گفت: آره، دماغ

 

جلوتر رفتم و تو صورتش دقيق شدم اون خونریزي از دماغش نبود خون سرخ تو دستش مال سينه اش بود. پاهام 

خم شد، جلو پاش دو زانو نشستم، سياهي چادرم تمام كوچه رو گرفته بود و پاهاشو مي پوشوند. ميون گریه با صداي 

 حمان.گرفته گفتم: دیگه نميشه ر

 

 گفت: چت شده فریبا؟ محكم باش، تا آخرش با هم مي مونيم، تا آخرش.

 

 گفتم: این دیگه آخرشه، اگه تو رو مي كشت چي؟ هنوزم مي ترسم تو رو بكشه رحمان.

 

 خندید لبخندش تو اون لحظه چقدر عجيب بود و چقدر بهم قوت قلب داد.

 

 گفت: ولي نه قبل از این كه زنم بشي.

 

 گفتم: دیگه برام یك غریبه شده، دیگه پدرم نيست، هيچ وقت نمي بخشمش.

 

 او هميشه پدرته. مجبوره این كارو بكنه، باور كن فریبا، اونو ببخش و بگذر، دوست ندارم از نفرت حرف بزني. -

 

ادرمو مي پدر و م سرمو بلند كردم. نگاهش قلبمو از كينه و نفرت پاك كرد ولي دلم شكسته بود گفت: همين امشب

 فرستم خواستگاري، بعد همه چي تموم ميشه.
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 مطمئني؟ قول ميدي؟ -

 

 سرشو پایين آورد و گفت: قول.

 

روي قولش ایستاد. پدر و مادر بيچاره اش با ترس و لرز اومدن خواستگاري. پدرم خيلي بهشون احترام گذاشت و 

همه چي معلوم شده بود؛ عشقم به رحمان قوي تر و عزمم راسخ  راهشون داد، بعد رفتن و دیگه هم ندیدمشون، ولي

تر. راز و نيازهاي مادرم راه به جایي نبرد. برادرمو خواستن بيچاره بكوب خودشو رسوند. او كه تحصيلكرده بود 

نصيحتم كرد. آن قدر دوستم داشت كه به دقت به حرف هام گوش داد. از نگاهش متوجه شدم قانع شده و بهم حق 

يده ولي نمي تونست موافقتشو اعالم كنه؛ این حقو نداشت، براي احترام به آقا جونم هم كه شده بود نمي تونست م

نظر مخالف بده. از حرف هایي كه بهم زد فهميدم مخالف ازدواج من و رحمان نيست. مي دونستم خودشم عاشق 

ش كرده بود با دختر یكي از دوست هاش تو بوده، عاشق یك دختر تهروني از خانواده ي متوسط، ولي پدرم مجبور

خارج ازدواج كنه؛ یك دختر نازپروردۀ لوس كه از زندگي فقط پول و ثروت و لباس هاي رنگارنگ پوشيدنو بلد بود. 

نه تحصيالتي داشت نه هنري، فقط خيلي زیبا بود و خيلي پولدار ولي اینا براي فرامرز مهم نبود، درست مثل من. اون 

هميد. خودش شكست خوردۀ عشق بود، درد عشقو كشيده بود، حال و روز منو مي فهميد و تنها كسي كه حالمو مي ف

 حمایتم كرد، هميشه و تا آخر عمرش همون بود. احترامي كه براي آقا جون قائل بود مانعش مي شد.

 

عوض كرده بود، اصالً یك شب پدرم منو صدا كرد. وقتي وارد اتاقش شدم پشت ميز، پدرم با یك مرد غریبه جا 

نشناختمش. هيچ عشق و عالقه اي تو صورتش نبود. معلوم بود خيلي فكر كرده و تمرین كرده تا بتونه آن طوري 

باهام صحبت كنه. وقتي حرف زد رفتارش و صحبت هاش كامالً غریبه بود و من شنيدم از ارث محرومم كرده، از 

خواهرم محرومم كرده و من درست مثل اون غریبۀ یكدنده و لجباز روي  خانواده طردم كرده، از دیدار مادر، برادر و

حرفم ایستادم هرچي مي گفت مي گفتم رحمان، و او مي گفت هر كسي غير از رحمان و من زیر بار نرفتم. تنها لطفي 

 ؛ رحمان.كه بهم كرد حق انتخاب بود؛ یك جور آزادي و استقالل كه هميشه تو خونۀ ما بود و من انتخابمو كردم

 

وقتي كه درست مثل یك تيكه سنگ از در بيرون مي اومدم و براي هميشه اون خونه رو ترك مي كردم، برگشتم تا 

براي آخرین بار صورتشو ببينم. با دیدن چهرۀ درهمش قلبم تير كشيد و یك درد براي هميشه تو اعماق قلبم خونه 

دیده بود گریه مي كرد، به جاي سایۀ ابهت و جالل هميشگي كرد. پدرم كه هيچ وقت هيچ كس تا آن روز اشكشو ن

 تو صورتش، سایۀ اشك پهناي چونه شو خيس كرده بود.

 

من كه دیدم قلبم دیگه از آن خودم نيست، غرور لگدمال شده ام رو برداشتم و براي هميشه تركش كردم. راه 

 اشته بود، دیگه راه برگشتي نبود.برگشتي نبود. تصميممو گرفته بودم. پدرم این راهو جلو روم گذ

 

* * * 

 

 مامان وقتي این حرف ها رو مي گفت اشك مي ریخت. گفتم: مامان، بهتره دیگه تعریف نكني.

 

 نه، تو باید بدوني، خيلي چيزاي دیگه مونده كه بهت نگفتم. -
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 باشه بعداً، االن دیگه خيلي دیره، بهتره استراحت كنيد. -

 

اتاق همراهش رفتم و بعد برگشتم تو اتاقم. تا صبح تو فكر پدربزرگ و غرور و یكدندگي اش كه ازش  تا جلوي در

به ارث برده بودم خواب به چشمم نيومد؛ فكر دایي فرامرز، مهربوني و گذشتش، خاله فهيمه، مادربزرگي كه هرگز 

 هم گذاشتم. ندیده بودم، رحمان پدرم كه هيچ وقت درست نشناخته بودمش. چشم هامو رو

 

صبح با فكر پدرم از اتاق اومدم بيرون. باید همه چي رو مي فهميدم، ولي مامان حالش زیاد خوب نبود و من ناچار 

چيزي نپرسيدم. تمام مدت سر جلسۀ امتحان فكرم تو گذشتۀ مادرم سير مي كرد، انگار خودم همه جا با اون بودم و 

برگشتم خونه هنوز لباسمو درنياورده بودم كه تلفن زنگ زد. من كه هنوز  من بودم كه گذشته رو ساخته بودم. وقتي

 تو گذشته سفر مي كردم گوشي رو برداشتم. صدایي آشنا گفت: سالم.

 

 آرش بود. من هنوز تو خياالت سير مي كردم و حال خوبي نداشتم.

 

 ؟و او خيلي زود فهميد. پرسيد: چي شده؟ سرحال نيستي، امتحانت چطور بود
 

 زیاد خوب نبود. -

 

 چرا؟ حتماً دلت برام تنگ شده. -

 

 نه، مسئله دیگه اي بود. -

 

 یعني دلت برام تنگ نشده؟ -

 

 شوخيت گرفته، گفتم كه فكرم جاي دیگه اي بود. -

 

 با لحني جدي پرسيد: چت شده شيدا؟ چرا این طوري حرف مي زني؟

 

 وقتي برگشتي همه چي رو بهت ميگم.االن نمي دونم، چيز مهمي نيست،  -

 

 یعني چي؟ منو نگران مي كني و بعد ميگي چيز مهمي نيست و برگشتم برام تعریف مي كني. -

 

 آخه االن نمي دونم چي بگم، مربوط به گذشته هاي مامانه، بعد كه اومدي همه چيز رو مفصل برات تعرف مي كن. -

 

 بي مقدمه گفت: شاید دیگه برنگشتم.

 

 چي؟ آخه براي چي؟ چيزي شده آرش؟ -

 

 خندید و گفت: نه بابا شوخي كردم، نگران نباش، پس معلومه دلت برام تنگ شده كه از نيومدنم این قدر مي ترسي؟
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 آره، خيلي. -

 

ته رو گرفدیوونه، برمي گردم، مطمئن باش، حاال حاالها ایران كار دارم، فعالً با یك زنجير كلفت اسيرم، قلبم گ -

 شده.

 

 با خنده گفتم: خدا رو شكر كه اسيري واال فرار مي كردي و دیگه برنمي گشتي.

 

آخر همۀ حرف هاش گفت كه شاید موندنش كمي بيشتر از برنامۀ قبلي طول بكشه، كارا گره خورده و اگه چند روز 

بهم  زیاد صحبت كنه یك شماره تلفندیگه گرفتاري هاش درست نشه برام نامه مي نویسه. چون نمي تونست تلفني 

داد و گفت اگه كار واجبي پيش اومد باهاش تماس بگيرم. آخرین كلماتش این بود: اگه دلت تنگ شده بهم بگو، 

 نوكرت چند ساعت بعد جلوي در خونه تون خبردار ایستاده.

 

 گشتم.از حرف هاش دلم آروم گرفت و از دنياي پدر و مادرم به واقعيت زندگي خودم بر

 

شب مامان بقيۀ اتفاقات زندگيشو برام تعریف كرد و من دوباره از آرش دور شدم و به تبریز و زندگي رحمان و 

 فریبا وارد شدم.

 

* * * 

 

مامان گفت: اون شب كه از اون خونۀ بزرگ و باغ دراندشتش بيرون اومدم آخرین شبي بود كه پدر و مادرمو دیدم، 

، باغ، تابلو فرش هام، كتاب هام، دیگه هيچ كدومو ندیدم. گذشته رو جا گذاشتم و وارد زندگي خونۀ بچگي ام، اتاقم

جدیدي شدم. رحمان جلو در باغ منتظرم بود و هر دوي ما دست خالي براي هميشه تبریز رو ترك كردیم و به تهران 

مادر رحمان، با اونا نمي تونستيم اومدیم. همون شب، شب عروسي مون، قبل از اومدن به تهران رفتيم پيش پدر و 

زندگي كنيم. از ترس پدرم كه نفوذ زیادي روي مردم و حتي شهردار داشت، نمي تونستن مارو پناه بدن. بيچاره ها 

راه دیگه اي نداشتن. من به اونا حق مي دادم؛ چند تا بچۀ قد و نيم قد، خونۀ اجاره اي كوچيك، خرج خودشونم نمي 

 تبریز هيچ كس به رحمان كار نمي داد و ما ناچار به تهران اومدیم. تونستن دربيارن. تو

 

 علومم بدمون وضع رسيدیم كه تهران به. گذروندیم تهران –اولين شب عروسيمون رو داخل اتوبوسي در راه تبریز 

مكمون كرد ك كه چيزي تنها شناختيم، مي رو كسي نه داشتيم، جایي نه. بود پيكر و در بي بزرگ شهر یك تهران. شد

یكي از تابلو فرش هاي خودم بود كه تو چمدونم گذاشته بودن، نمي دونم كار كي بود، هيچ وقت هم نفهميدم، ولي 

 همون نجاتمون داد.

 

با اصرار زیاد من از سر ناچاري، رحمان اونو فروخت. بعد از این كه پولشو كه نصف قيمت اصلي اش هم نبود بهم 

شم هاش جمع شده. راه دیگه اي نداشتيم. از تو خيابون خوابيدن بهتر بود پيش خواهرم داد، دیدم كه اشك تو چ
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فهيمه نمي تونستيم بریم، شوهرش ما رو راه نمي داد. اونم از ترس شوهرش پيغام داده بود كه نمي تونه كاري 

 برامون انجام بده.

 

اد دنبال كار بعد از چند روز بدبختي كشيدن و دنبال ناچار یك اتاق اجاره كردیم و سر پناهي یافتيم. بعد رحمان افت

كار دویدن وقتي كه دیگه پولمون ته كشيده بود تو یك حجرۀ فرش فروشي تو بازار كار پيدا كرد، نمي دونستم چه 

كاري، ولي بعداً فهميدم فرش هاي سنگين رو كولش مي گذاشت و از این حجره به اون حجره مي برد. هر چقدر كار 

و پول درمي آورد همه رو به من مي داد، منم آن قدر صرفه جویي كردم و كم غذا خوردم تا تونستم كمي  مي كرد

پول جمع كنم و با تيكه اضافۀ نخ هایي كه دور مي ریختن و تو كارگاه قالي بافي پيدا كرده بودم، یك دار قالي بسازم. 

ود ولي با گریه و زاري و اصرارم موافقت كرد و یك نخ هاش هم جور شد، طرحشم رحمان كشيد. با این كه موافق نب

طرح ساده كوچيك كشيد و من شروع به بافتن كردم. خيلي زود تموم شد. زیاد عالي نبود ولي با همون امكانات كم 

خيلي خوب شده بود انگار اولين كارم بود. تازه معني زندگي رو مي فهميدم. تو سختي زندگي عاشق بودن و عاشق 

رین و لذت بخش بود و ميون رنج بيشتر قدرشو مي دونستيم. از سر سيري عاشق نبودیم، بيشتر همدیگرو موندن شي

 مي شناختيم و من روز به روز با دیدن صبر و تحملش، خوبي و مهربونيش مجذوب تر و عاشق تر مي شدم.

 

ون مي داد. مثل یك هندونه كه ميون سختي و مشكالن، غم و درد، یك لبخند، یك نوازش، یك نگاه خيلي چيزا بهم

آرزوي خوردنشو داشتيم. شيرین و خنك بود. من دختر نازپروردۀ پدرم هيچ وقت فكر نمي كردم بتونم اون همه 

سختي رو تحمل كنم. گاهي باورم نمي شد كه خودم هستم. انگار یك زن جدید در من متولد شده بود، رشد مي كرد 

 د هم خونه بود با خونم عجين شده و تو صورتم سایه انداخته بود.و بزرگ مي شد. زني كه با رنج و در

 

رحمان به همۀ این چيزا عادت داشت، فقط منو كه مي دید غصه مي خورد. آن قدر خوب بود، خيلي خوب تر از 

در اتصورم، و عاشقانه دوستم داشت كه كمبودي حس نمي كردم. منظورم از كمبود، كمبود محبت بود. پدر و مادر، بر

و خواهر، اون همه چيزم بود، ولي هر كسي جاي خودشو داشت. همه چيز برام قابل تحمل بود بجز دوري از پدرم. 

 حس مي كردم مادر دارم، خواهر و برادر دارم، ولي هيچ وقت در مورد پدرم این حسو نداشتم.

 

نده هاش، وقتي منو مي دید، صداش گاهي پدرانه در آغوشم مي گرفت و موهامو نوازش مي كرد ولي نگاه پدرم، خ

كه هميشه تو گوشم بود فراموشم نمي شد و آرزوشو داشتم. خوشي داشتيم ولي قاطي با غم. تن خستۀ رحمانو كه 

 بغل مي كردم انگار همۀ دنيا رو تو بغلم مي گرفتم و اونم مي گفت خوشبخت ترین آدم دنياست.

 

اون موقعي بود كه طرح هاي رحمان شناخته شد و تو كارگاه حاج آقاي  بعد از یك مدت تابلو فرش هام رو فروختم و

پيري كه خيلي بهمون لطف كرد و خودمو هميشه مدیونش مي دونم مشغول كار شد. منم قاليچه مي بافتم. بعد 

 دارهایم بزرگتر شد و شروع به بافتن فرش كردم و هر بار كه تموم مي شد رنگ و روي رحمان مي پرید و بعد كه

 مي فروختش تا چند روز مریض بود ولي راه دیگه اي نداشتيم.

 

روزهاي سختي داشت تموم مي شد، ولي غم رهامون نمي كرد. بعد از گذشت چند سال از زندگيمون هنوز بچه 

نداشتيم. هر دو عاشق بچه بودیم . وضعمون بهتر شده بود. سختي از ما كه خودمون بچه بودیم دو تا آدم قوي و 
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ساخته بود؛ من زني كامل و رحمان مردي جا افتاده شده بود. تنها غمم همين بود. براي رحمان مهم نبود ولي  محكم

من اهميت مي دادم. اون فقط منو مي خواست. آن قدر دعا كردم تا باالخره به آرزویم رسيدم؛ آرزویي كه مي 

گه همه چي كامل شد. رحمان مثل پروانه دور و دونستم دست یافتني است. وقتي فهميدم قراره به زودي مادر بشم دی

 برم مي چرخيد و مراقبم بود. تازه فهميدم آرزوي اونم بوده ولي چيزي نمي گفت.

 

 كارم تعطيل شد. رحمان اجازه نمي داد لحظه اي پشت دار قالي بشينم.

 

ه. بينمون اسمشو گذاشتيم محبوببچه كه به دنيا اومد رحمان دیگه حال خودشو نمي فهميد. به نشونۀ عشق و محبت 

وقتي مي خندید درست مثل محبوبۀ شب تو حياط غم فراموش مي شد و بوي خوش شادي همه جا رو پر مي كرد. 

وقتي گریه مي كرد زندگي رو احساس مي كردیم. هنوز یك سالش نشده بود كه تونستيم با پس اندازمون و پولي كه 

مان توش كار مي كرد، بهمون قرض داده بود یك مغازۀ كوچيك بخریم و حاج آقا مصطفي، صاحب مغازه اي كه رح

 رحمان همه رو پا قدم محبوبه مي دونست.

 

من سخت مشغول كار بودم. مي خواستم زودتر قرضمون رو بدیم. خوشبخت بودیم ولي ته دلم یك چيزي مثل خوره 

ت مخفي مي كردم و تو خودم مي ریختم و بروز نمي منو مي خورد و قلبمو به درد مي آورد؛ دلتنگي غریبي كه به زحم

 دادم و به شكل موهاي سفيد از سرم بيرون مي ریخت.

 

آرزویم دیدن افراد خانواده ام به خصوص پدرم بود، حتي اگر این دیدار براي یك لحظه بود. خبرها بهم مي رسيد. 

ن و سالي یك بار خبري بهمون مي رسيد و از چند نفر از همشهري هامون تو بازار یا كارگر بودن یا حجره داشت

 احوالشون باخبر مي شدیم، ولي كافي نبود.

 

بچه دوم رو كه حامله شدم رحمان دیگه سر از پا نمي شناخت. درست مثل یك پدر نمونه محبوبه رو تر و خشك مي 

عجب مي ایستادم و نگاهش مي كرد، بهش غذا مي داد، اونو رو پاش مي خوابوند تا من بيشتر استراحت كنم و من مت

 كردم.

 

 پرسيدم: چرا مامان؟

 

از بس كه دوستش داشتم و این كه درست برخالف مردهایي كه تا اون زمان شناخته بودم هيچ چيزي به اندازۀ من  -

براش اهميت نداشت و محبوبه عشق زندگيش بود. من كه هميشه چند كلفت و نوكر دور و برم بود، محبت این 

 برام غریب بود و جبران همه چيزایي رو كه نداشتم مي كرد. طوري

 

سه ماهه حامله بودم و دور از چشم رحمان پشت دار مي نشستم و مي بافتم. یك روز پشت دار نشسته بودم و كار مي 

ۀ ركردم كه اون خبر وحشتناك به گوشم رسيد. مليحه، یكي از همسایه ها كه گاهي بهم سر مي زد و شوهرش تو حج

یكي از فرش فروش ها تو بازار كار مي كرد، اومد به دیدنم. بي خبر از همه جا بهم گفت كه اقوام شوهرش از تبریز 

اومدن، چند روزي مهمون داره و پخت چند جور غذاي تركي رو ازم پرسيد، منم بهش یاد دادم. بعدازظهر پشت دار 

یك جعبه شيریني مخصوص تبریز كه دلم براش لك زده بود نشسته بودم و گره به زندگيم مي زدم كه مليحه اومد، 
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برام آورد و گفت: سوغاتي تبریزه، چون مي دونستم خيلي دوست داري برات آوردم. چند دقيقه بيشتر ننشست، ولي 

همون چند دقيقه پایان زندگيم بود. پدر شوهر مليحه یكي از مغازه دارهاي پدرم بود و همون گفته بود كه چند روز 

ل حاج احمد سكته كرده و مرده و اومده تهران ختم، چون براي پدرم در تهران هم ختم گرفته بودن. خبر قب

وحشتناك فوت پدرم درست مثل تيري تو قلبم فرو رفت. دنيا دور سرم چرخيد و من از یك بلندي سقوط كردم تو 

 درۀ مرگ.

 

زده پسرشو فرستاد دنبال رحمان، نمي دونم رحمان  مليح، بيچاره از همه جا بي خبر بود. حال منو كه دید وحشت

چطور خودشو رسوند. چند دقيقه بيشتر نگذشته بود ولي براي من یك عمر بود. منو همونجا جلو دار قالي پيدا كرد، 

در حالي كه مليحه كنارم بود و منتظر رحمان مونده بود. رنگ و روم پریده و درد تمام وجودمو گرفته بود. مليحه 

 و نفرین مي كرد و فحشخودش

 

مي داد. تازه فهميده بود من دختر كي هستم. تا رحمانو دیدم با صدایي كه از ته چاه در مي اومد گفتم: دارم از دست 

مي رم، كمكم كن و تو بغلش بي هوش افتادم. رحمان بي چاره نمي دونست چي كار كنه، با كمك همسایه مون منو 

بيمارستان بچه سه ماهه تو شكمم ساقط شد و چند روز بعد من خورد شده، با درد  رسوند بيمارستان، همون شب تو

زیادي كه تمام وجودمو گرفته بود و سوزش دردناك قلبم، برگشتم خونه، ولي دیگه فریباي قبلي نبودم. چند روز 

اقبت مي كرد و تمام ساكت نشستم و به روبرو خيره شدم. رحمان دست از كار كشيده بود و مثل پرستار ازم مر

محبوبه رو تر و خشك مي كرد. یك مدتي كه گذشت، من مثل دیوانه هاي بي آزار، ساكت و غرق غم و مبهوت مرگ 

ناگهاني پدرم، تو حياط كوچك رو تخت نشسته بودم و به گنجشك هاي رو درخت خيره شده بودم كه در باز شد و 

 و كنارم نشست شناختمش! برادرم فرامرز بود.یكي كه به نطرم خيلي آشنا بود اومد تو. وقتي اومد 

 

رحمان مسجد ختم بابامو پرسيده بود و دور از چشم بقيه فرامرز و پيدا كرده بود. اونم دنبال ما مي گشت. وقتي 

رحمان رو دید آدرسمونو گرفت و اومد سراغم. منو كه تو اون حال دید بغلم كرد و منم كه بوي آشنا رو حس كرده 

 ون حال در اومدم و تو بغل داداشم زارزار گریه كردم.بودم از ا

 

حالم كه بهتر شد فرامرز برام حرف زد، از غم و غصه خودش كه گفت خودمو فراموش كردم و مرگ آقاجون برام 

قابل باور شد. مستانه دختري كه دوستش داشت و هيچ وقت باهاش ازدواج نكرد مرده بود. فرامرز با زني كه هيچ 

ي به او نداشت ازدواج كرده بود و زندگي مي كرد. به خاطر مریضي آقاجون ناچار شده بود این زندگي رو عالقه ا

تحمل كنه. اون موقع یك دختر و یك پسر داشت ولي وقتي دوباره دیدمش از پسر دیگه اي حرف مي زد و مدام از 

 به خاطر آقاجون بچه دار شده بود؛ نوه شيرین زبونيش مي گفت. تنها اميد ادامه زندگيش همون پسر كوچيكش بود.

هایي كه آرزوي دیدنشو داشت ولي فرامرز محكوم به زندگي اي بود كه دوست نداشت و تنها عشقش بچه هاش 

 بودن.

 

وجود فرامرز با این كه خاطرات گذشته رو برام زنده مي كرد ولي مرحم دلم بود، یك آشنا از گذشته. وقتي فرامرز 

بهم سر مي زد، غم مرگ پدرو فراموش مي كردم تا این كه خبر مرگ مادرم به گوشم رسيد و دیگه  هفته اي یك بار

 همه چي تموم شد. فرامرز هم دیگه پيداش نشد و من دليلشو نفهميدم.
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 پرسيدم: خاله فهيمه چي؟ اونم ندیدید؟ اون كه تو تهران بود.

 

رسيد، از محروم شدن فهيمه از ارث مي ترسيد و هيچ وقت آره، اونا تهران بودن ولي شوهرش از پدرم مي ت -

نگذاشت ما همدیگرو ببينيم، فقط یك بار بعد از مرگ آقاجون اومد دیدنم. با این كه فقط چند سالي ازم بزرگتر بود 

ولي خيلي پير و شكسته شده بود. همون روز بهم گفت كه با سهم ارثي كه بهش رسيده به اصرار شوهرش مي خوان 

 41ن خارج از كشور زندگي كنن. با این كه فهيمه رازي نبود ولي مجبور شد قبول كنه چون شوهرش كه تقریباً بر

ساليازش بزرگتر بود هميشه حرف آخر رو مي زد. به خصوص كه دیگه آقاجونم زنده نبود تا ازش حساب ببره و 

. شوهرش مخالف ارتباط ما بود. من حرف حرف اون بود. این طوري شد كه فهيمه رو هم دیگه هيچ وقت ندیدم

 آبروي خانواده رو برده و از خانواده طرد شده بودم.

 

فرامرز رو هم تا مدت ها ندیدم. مي دونستم زنش مخالف ارتباط ماست؛ از حرف هاش اینو فهميده بودم. وقتي تو رو 

اومده بودم و بيشتر به تو فكر مي  حامله شدم خوشحالي دوباره به خونه مون برگشت. من از اون حالت روحي بيرون

كردم. راستشو بخواي دلم مي خواست پسر بودي و مثل پدرت محكم و قوي و مهربون، ولي رحمان دوست داشت 

یك دختر شبيه خودم باشي و وقتي به دنيا اومدي خوشحالي رحمانو از دیدنم كه دیدم اصالً فراموش كردم چي دلم 

با اون همه غم و ناراحتي صحيح و سالم به دنيا اومدي و شدي چشم و چراغ مي خواست. خدا رو شكر كردم كه 

 پدرت.

 

 

 

 

 

**** 

 

 

 

 پرسيدم دایي فرامرز چي شد؟ دیگه ندیدینش؟

 

چرا، سه چهار سال بعد دیدمش. یك خونه نزدیكي هاي ما خریده بود. با این كه بنا به وصيت آقاجون تمام ارث و  -

بود و خيلي پول داشت ولي بدون این كه وصيت نامه رو به زنش نشون بده، حوالي خونه ما خونه ميراث مال اون 

خریده بود. مي خواست كنار من باشه و دورادور مراقبم باشه. من اصالً حرفي از اموال آقاجون نزدم ولي فرامرز كه 

ين فهيمه و اون تقسيم كرده. از طرف ناراضي به نظر مي رسيد بهم گفت آقاجون تو وصيت نامه اش همه اموالشو ب

مامان یك قطعه زمين تو تبریز بهم رسيده بود و من اونو یادگاري نگه داشتم. مامانم اون زمينو كه مال مادربزرگش 

بود خيلي دوست داشت و من ان زمينو نگه داشتم تا وقتي كه مجبور شدم به خاطر پدرت اونو بفروشم، اصالً هم 

 پشيمون نيستم.
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ن روز وقتي فرامرز رفت یك دسته پول تو اتاق جا گذاشت. با این كه راضي نبودم ولي حس كردم این طوري آ

خوشحال مي شه. مي دونستم روش نمي شه رو در رویم پول بده. پولش كلي به دردمون خورد. چند بار دیگه هم 

جي به این همه پول ندارم ولي اون گفت دسته هاي پول بود كه روي طاقچه اتاق مي گذاشت. یك بار بهش گفتم احتيا

حق خودمه، تازه خيلي كمتر از اوني كه باید باشه، بعد هم از وصيت نامه خودش حرف زد كه تمام حقم از مال 

آقاجون رو تو وصيت نامه اش بهم برگردونده و بعد از مرگش بهم مي رسه. من عصباني شدم و خواستم دیگه 

ي نزد، چون دیگه نمي تونست چيزي بگه. زنش از مالقات هاي ما باخبر شده و حرفشو هم نزنه و اون دیگه حرف

قشقرق به پا كرده بود. هيچ وقت نه خوشو دیدم نه بچه هاش رو، ولي عالقه به بچه هاش از تعریف هایي كه مي كرد 

خود فرامرز  تو دلم وجود داشت. آرزوي دیدنشونو داشتم ولي هيچ وقت ندیدمشون چون زن فرامرز نمي گذاشت.

رو هم یك بار بيشتر ندیدم. آخرین بار از ناراحتي قلبي اش حرف مي زد، درست مثل آقاجون. حس كردم دیگه 

هيچ وقت نمي بينمش ، شاید چون زنش از وصيت نامه با خبر شده و اصرار داشت خونه رو بفروشن و از اونجا برن. 

گه هيچ وقت نيومد، اجل مهلتش نداد، قبل از این كه از اون خونه فرامرز مي گفت حتماً مياد و بهم سر مي زنه ولي دی

برن مرد. سكته كرده بود و من حتي نتونستم تو مراسم ختمش شركت كنم، فقط سر قبرش رفتم، گریه كردم و زار 

، زدم، آخرین اميدمو از دست داده بودم، دیگه خانواده اي نداشتم،هيچ كس رو نداشتم. بي پدر و مادري یك طرف

بدون فرامرز كه تمام این چند سال بهم آرامش مي داد و مي دونستم اونو دارم یك طرف. وقتي برگشتم خونه و 

رحمانو دیدم فهميدم هنوز همه چي دارم. بعد از مرگ فرامرز اون بار بيشتري رو به دوش مي كشيد، دیگه برادرم 

دم مي شد مثل مادر و نوازشم مي كرد و برام مثل بچه هم شده بود. گاهي كه خيلي غمگين بودم و یاد گذشته مي افتا

ها قصه مي گفت تا خوابم مي برد. اون وقت مي شدم یكي از دختراش! سه تایي به قصه هاش گوش مي كردیم تا 

خوابمون مي برد. بدبختي ام تازه رنگ خوشبختي گرفته بود كه از دستش دادم! همه چي رو از دست دادم، همه چي 

 رو.

 

 

 

 

 

**** 

 

 

 

 

 

مادر بعد از گفتن آخرین كلماتش شروع كرد به گریه، نفسش باال نمي اومد، باعجله كپسول اكسيژنو باز كردم و 

ماسكو به صورتش زدم. حالش كمي بهتر شد ولي همين طور گریه مي كرد. گفتم: دیگه بهتره چيزي نگي، من مي 

مت داد بمونم. حالش كه بهتر شد ماسكو برداشت و گفت: بشين رم، شما هم استراحت كنين. ولي با دستش عال

دخترم، این دیگه آخر قصه پر غصه مادرته، بگذار تمومش كنم، مثل زندگي ام كه به زودي تموم مي شه. دست سرد 

 مامانو گرفتم و گفتم: دیگه این حرفو نزن مامان، من بدون تو...

 

 تو خوشبختي، آرشو داري، چقدر خوشحالم. -
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بعد نفس عميقي كشيد و دوباره گفت: چقدر خوشحالم. همون طور كه لبخند رو لبش بود گفت: وقتي تو و آرشو مي 

 بينم حالم بهتر مي شه.

 

 براي اینكه مرگ پدر رو فراموش كنه گفتم: اگه جاي آرش یك نفر دیگه بود باز این قدر خوشحال بودي؟

 

 .نه، نه، فقط آرش، نه هيچ كس دیگه -
 

 اي مامان كلك، راستشو بگو، این آرش چيداره كه تو رو طلسم كرده؟-

 

 به روبرو خيره شد، نگاهش اونجا نبود، انگار به گذشته وصل شده بود.

 

 گفت: همه چي، همه ي گذشته منو و آینده ي تو رو.

 

 من كه سر از حرف هاش در نميآوردم گفتم: حتما آرش شبيه باباست، آره؟

 

 نه! -

 

 خندیدم و گفتم: حتما شبيه بابابزرگه.

 

 گفت: نه!

 

 گفتم: سر كارم گذاشتي مامان، تو بگو آرشو دوست داري، دیگه چرا منو سر كار ميگذاري؟

 

 اي كاش پدرت زنده بود و اونو و خوشبختيتو رو ميدید.-

 

 گفتم: پدر هميشه زنده است و همه چيزو ميبينه.

 

 ئه، ولي اي كاش واقعا زنده بود و آن طوري تنهام نميگذاشت.آره حق با تو -

 

شروع به تعریف كرد و گفت: آاقا جونم خيلي بهم ضربه زد، نه تنها منو از ارث محروم كرد، كه اصال برام مهم نبود، 

 از همه چي محرومم كرد؛ از دیدار خانواده، از دیدار خواهر و برادرم، رحمان رو هم ازم گرفت.

 

ك روز رحمان كه حالش بد بود و رنگش مثل گچ پریده بود به خونه اومد. نميتونست راحت نفس بكشه. هر چي ی

گفتم بریم دكتر قبول نكرد. با داروهاي خونگي كمي حالش بهتر شد و به سر كارش برگشت، ولي بعد از یكي دو 

آورد اونو از حجره ي تو بازار آوردن خونه. نه روز حالش بهتر شد. با رنگ پریده در حاليكه با هر سرفه خون باال مي

كسي رو داشتم تا ازش كمك بخوام نه كسي تا حداقل همدردي كنه، فقط چند نفر از همسایه ها مثل ایران خانوم به 
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كمكم اومدن و رحمانو به بيمارستان رسوندیم، ریه اش سوراخ شده بود، دليلش هم همون ضربه هایي بودن كه تو 

 ده بودن.تبریز بهش ز

 

 از همون موقع مشكل داشت ولي چيزي بهم نگفته و دوام آورده بود، فقط عشق بود كه اونو زنده نگه داشته بود.

 

چند روز بعد تو بيمارستان جاي ضربه هایي كه نوچه هاي پدرم بهش زده بودن كبود شد و كليه هاشم از كار افتاد و 

شه بست، نفسش خاموش شد، درست مثل زندگي من قلبش ایستاد، جلوي چشم عاشقم رحمانم چشماشو براي همي

 درست مثل زمان شادي ام.

 

 لحظه ي آخر دستم تو دستش بود وقتي بهم گفت: منو ببخش فریبا.

 

چقدر دوستش داشتم. اون باید منو ميبخشيد، حتي تا لحظه ي آخر هم خالصانه خودشو تسليم عشق و عالقه اش به 

 من و شماها كرد.

 

 همين طور كه اشك ميریختم پرسيدم: بابا براي چي گفت اونو ببخش؟

 

از این كه تنهام ميگذاشت معذرت ميخواست. آخه قول داده بودیم هيچ وقت همدیگرو تنها نگذاریم، تا آخر عمر  -

ميكردم: تو منو  با هم باشيم و اون آخر عمرش رسيده بود و ناچار بود بره، خدا این طور مي خواست. من مدام تكرار

 ببخش.

 

خودمو مقصر ميدونستم. اگه عاشق نشده بود اون بال سرش نمياومد و جوونيش تا پيري ادامه پيدا ميكرد و سالهاي 

زیادي زنده ميموند ولي... زندگيشو به خاطر عشقش داد و رفت. وقتي مرد من نابود شدم، همه چيزم از دست رفته 

نده بودین ولي من شما رو نميدیدم، مثل دیوونه ها شده بودم. تازه زميني رو كه از ارثيه بود، فقط تو و محبوبه برام مو

ي مادرم بود فروخته بودم تا با پولش رحمانو درمان كنم ولي اون پول هم به دردم نخورد. بعد چهلم پدرتون، ایران 

یدم و بد هم دوباره قالي بافي رو خانوم و شوهرش به دادم رسيدن، خونه رو فروختن و با پولش این خونه رو خر

شروع كردم. حرفي كه ایران بهم زد منو به خودم آورد. هيچ وقت یادم نميره كه بهم گفت: شوهرت از دست 

 رفته،یادگاري هاشو حفظ كن تا روحش شاد باشه.

 

 من ميگفتم: حال منو هيچ كس نميفهمه، ميخوام بميرم.

 

ميشه، یك ذرّه خوشي رو با بچه هات تقسيم كن و یواشكي غصه بخور، نگاه ولي اون ميگفت: غم هيچ وقت تموم ن

 رحمانو تو چشمهاي شيدا ببين و صداشو تو صداي محبوبه بشنو.

 

 و من دیدم و شنيدم كه تا حاال زنده موندم، فقط به خاطر شما دو تا.

 

*** 
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كم همدیگرو بغل كردیم. گفتم: قربون مامان خوبم داستان زندگي مامان به پایان رسيده بود. هر دو اشك ریزان مح

 بشم، قربون دل پر غصه ات بشم، قربون صبرت.

 

پس رازي كه تو دل مامان بود این بود. تا روزها بعد همه فكر و ذكرم گذشته بود. مثل یك فيلم صحنه هاي زندگي 

ي آرش و حرف هاش موقتاً همه چي رو از مامان جلو چشمم بود و تكرار ميشد. خودم تو اونا حضور داشتم. فقط صدا

 یادم مي برد. در اون لحظات غم جایش را به شادي شنيدن صداش ميداد.

 

 عشق پدرم تو دلم ميجوشيد و عشق نيمه تموم مادرم تپش قلبمو شدت ميبخشيد.

 

9 

 

و  زودتر نمایشگاه راه بيفتهآرش كه تماس گرفت، گفت نميدونه چرا كارها روبراه نميشه. خودشو به هر دري زده تا 

برگرده ولي همه چي به هم ریخته و معلوم نيست كي اوضاع مرتب ميشه، شاید موندنش طوالني تر بشه، به خاطر 

روز  ۵همين گفت كه برام نامه مينویسه. تلفن هاش هم خيلي كوتاه و با فواصل طوالني بود. اولين نامه اش كه درست 

 د كه فراموش كردم قراره دیرتر برگرده و شاید تا ماهها نبينمش.بعد رسيد آن قدر خوشحالم كر

 

حرفهاي عاشقانه اش دلمو گرم كرد و مشتاق براي نوشتن كلماتي مشابه. نامه به آدرس خاله اش بود. تو نامه نوشته 

ه نزدیك گابود چون توقفش طوالني شده رفته پيش خاله اش كه اطراف كلن زندگي ميكنه و خانه اش به محل نمایش

تره و ميتونه راحت به كارهاش برسه. منم به همون آدرس براش نامه نوشتم. تو نامه ي بعدي اثري از حرفهاي قبلي 

نبود، فقط از كارش نوشته بود. نمایشگاه یك هفته بعد شروع ميشد و از تاخيرش اصال ناراحت نبود، و كمي هم از 

 خاله اش و دختر خاله اش نوشته بود، همين.

 

حتي یك كلمه از احساساتش و از دلتنگي هاش ننوشته بود. با این حال نا اميد نشدم. ميدونستم خسته است و دلتنگ 

و تا ميتونستم از احساسات واقعيام نوشتم؛ از زهرا و منصور، از مامان و محبوبه و از دلتنگيام و شعرهاي جدیدم كه 

 همه مال آرش بود براش نوشتم.

 

اب و نامه یه بعدي اش لحظه شماري ميكردم. نامه كمي دیرتر از قبل رسيد و این بار نه تنها اثري از براي گرفتن جو

حرفهاي قشنگ نبود، بلكه خيلي خشك و بي احساس نوشته بود كه زیاد هم براي برگشتن عجله اي نداره. بعد هم 

خانواده اش و از تفاوت زندگي مون. حتي آخر  كلي از تفاوتها و تضادهامون نوشته بود؛ از اختالف طبقاتي، از مخالفت

نامه هيچ چيزي كه نشون بده براش اهمّيت دارم ننوشته بود. فقط دو كلمه ي نامزدت آرش پائين نامه بود، همين.اي 

كاش همين رو هم نمينوشت. سر در نمي آوردم، چرا این قدر تغيير كرده بود! فكر ميكردم حتما خسته است، حتما 

مده، باید با آرش صحبت ميكردم ولي ميترسيدم صداش مثل نامه هاش خشك و بي احساس باشه. بهش فشار آ

منتظر تلفنش شدم ولي تماس نگرفت. نميخواستم كسي چيزي بفهمه؛ نه منصور، نه زهرا، حتي مامان و محبوبه هم 

 ميشه دوستش دارم. ولي نامه ينباید ميفهميدن. باید صبر ميكردم. دوباره از احساساتم نوشتم و از این كه براي ه

بعدي كه اومد اميدم نا اميد شد. بدون مقدمه نوشته بود كه دیگه نميخواد منو ببينه و عالقه اي بهم نداره. اصال از اول 
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هم عالقه اي بهم نداشته و بعد هم كلي از خاله اش و دخترش آناهيتا كه آنا صدایش ميكرد نوشته بود و آخر نامه 

 ادامه ي نامزدي ما اشتباه محضه.هم نوشته بود 

 

با خوندن نامه اش سرم گيج رفت، باورم نميشد. چند بار نامه رو زیرورو كردم شاید اشتباه كرده باشم، ولي خط 

آرش بود و اسم اون روش نوشته شده بود، با همون كاغذایي كه قبال توش نامه مينوشت. چطور ممكن بود در عرض 

رده باشه! فكر ميكردم چشم هام اشتباه ميبينن و مغزم دروغ ميگه. بارها و بارها نامه رو از یك ماه این طور تغيير ك

اول تا آخر خوندم ولي دروغي در كار نبود. نوشته هاي آرش بود. عقلم كار نميكرد، قلبم درد ميگرفت و تير ميكشيد 

اهاش هستم و هيچ مخالفت و تفاوت خانوادگي و دستم به هيچ جا بند نبود. دوباره از عشقم نوشتم و این كه تا آخر ب

 اي نميتونه

 

 احساسم اثر بگذاره و نامزدیمونو به هم بزنه ولي نامه بعدش منو از پا در آورد به نظر آرش همه چي تموم شده بود.

 

ان ایر وقتي گفت عاشق دختر خاله اش آنا شده براي من هم همه چي تموم شد. وقتي نوشت مي خواد با آنا برگرده

انگار زندگيم تموم شد. چشمهام سياهي رفت و دیگه نتونستم بقيه نامه رو بخونم . هيچ وقت دیگه هم نتونستم پایان 

نامشو بخونم. قلبم مثل یه تيكه اضافي از سينه ام بيرون مي زد. مانعش مي شدم، الزمش داشتم ولي درد كه مي 

اره كنم و قلبم و بيرون بيارم و راحت بشم. دیگه چيزي دروغ گرفت و تير مي كشيد دلم مي خواست سينه ام رو پ

نبود، من هنوز نا اميد نبودم . نا چار شماره تلفن خاله اش تو آلمانو گرفتم. باید صداشو مي شنيدم . كسي گوشي رو 

رداشت ي رو ببر نمي داشت. همين شجاعتمو بهم بر گردوند . نا اميد نشدمو دوباره سعي كردم . این بار آناهيتا گوش

، احوالپرسي گرمي كردم وقتي خودمو معرفي كردم ، صداش عوض شد ، با این حال با مالیمت بهم گفت آرش خونه 

نيست . خواستم پيغاممو بهش برسونه و راجع به اختالفمون چيزي نگفتم بهم گفت زیاد منتظر نباشم ، معلوم نيست 

نمي شدم ، صبر كردم آرش حتما تلفن مي كرد. تا دو سه روز بعد پيغامم جوابي داشته باشه نميدونم چرا نا اميد 

آرش تلفن نكرد. من مثل دیوونه ها شده بودم ، طاقت نياوردم . غرورم و از یاد بردم و دوباره تماس گرفتم ، این بار 

مي بر ن خاله اش گوشي رو بر داشت و بهم گفت كه آرش نمي خواد منو ببينه و صدامو بشنوه و چرا دست از سرش

دارم ؟ التماس كردم ، خواهش كردم فقط یك لحظه ، زیاد صحبت نمي كنم، ولي اون قلب نداشت . التماس هایم به 

یك تخته چوبي خورد و بر گشت . یك تير شد و تو قلبم نشست. ضربه نهایي و وقتي بهم زد كه گفت آرش قراره با 

 جشت مي گيرن.انا عروسي كنه ، چند روز دیگه با هم ميان ایران و 

 

باورم نمي شد خورد شدم و شكستم ، ابر شدم و باریدم، ميون گریه دوباره التماس كردم كه بگذارن فقط یك لحظه 

صداشو بشنوم . ولي گفت آرش و آنا با هم رفتن بيرون اگر هم بودن هيچ كدوم نمي خواستن صداتو بشنون و باهات 

بح رسوندم. خدا رو شكر كه حاال وقتي به گذشته فكر ميكنم غم هام حرف بزنن. نمي دونم اون شب رو چطور به ص

آنقدر سخت به نظر نمياد. نمي دونم همه آدم ها این طورند یا فقط من سختي ها رو زود فراموش مي كنم و شادي ها 

 هميشه تو خاطرم ميم مونه.

 

م مي سوخت و من تحمل مي كردم دعا اون لحظه تو شرایطي كه داشتم دلم دیگه گنجایش غم بيشتر و نداشت قلب

مي كردم هيچ كس جاي من نباشه. نه چيزي مي خوردم، نه مي خوابيدم و نه به هيچكس چيزي ميگفتم. این بدتر بود 
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تو تنهایي غصه خوردن و من كسي و نداشتم كه باهاش درد دل كنم. همه رو داشتم ولي هيچ كس نبود. محبوبه 

 شته اش هنوز با شهرام فراموش نشده بود .گرفتار درسش بود و مشكالت گذ

 

زهرا تو شادي و عشق غرق بود. چند هفته اي به نامزدیش با سعيد نمونده بود. از خوشحالي روز و شبش یكي شده 

بود. چطور دلم مي اومد خوشحاليشو ضایع كنم. منصور تنها كسي كه مونده بود منصور بود، ولي مي ترسيدم منو 

و هواي دیگه اي داشت منصور ، هيچ وقت رنگ غم و ندیده بود . باور نمي كردم ، فكر مي كردم درك نكنه . حال 

چيزي از عشق نمي دونه چي بهش مي گفتم . آرش صميمي ترین دوستش بود حرف منو باور نمي كرد . حتما منو 

فهميدم كه در این ماجرا  مقصر مي دونست ، من نقطه مقابل اون بودم ، همين طور هم شد حدسم درست بود. بعدها

 از نظر اون من مقصر بودم. چه خوب كه چيزي بهش نگفتم.

 

مادر ، آخ كه مامان دلي نداشت تا به پاي من غصه بخوره، همه رو با پدرم خاك كرده بود. چه طور دلم مي اومد غصه 

 مد بهش بگم.دارش كنم . آرشو خيلي دوست داشت و حاال كه از گذشته اش خبر داشتم دلم نمي او

 

 وقتي آرش برگشت و بعد آنا و مادرش اومدن ، فهميدم همه چي حقيقت

 

داره. نباید به چشمام اعتماد مي كردم، به گوش هام ، وقتي صداي منصور ور شنيدم كه سرم داد مي زد و منو بي دليل 

 چي بهش گفته بود كه اینطوري تو بيخ مي كرد و مقصر مي دونست . رفتارش با من عوض شده بود . نمي دونم آرش

رفتار مي كرد . درست مثل یك غریبه انگار منو نمي شناخت . فقط وقتي گفت كه ۀآرش تو آلمان در بيمارستان 

بستري بوده رنگم پرید و خيلي خودمو كنترل كردم جلوي اون نخورم زمين . وقتي رفت تا مدتها از روبرو شدن با 

كردم همه چي رو با ختم و خوردم زمين . گيج و سر در گم نمي دونستم كه چه من فرا ركرد و تازه آن وقت حس 

 گناهي را ورتكب شدم و براي چي باید تقاص پس بدم .

 

همون شب دیگه منتظر نشدم . غرورمو شكستم . بياد حالشو مي پرسيدم . آخه چرا كسي چيزي بهم نگفته بود .چرا 

هش زنگ زدم و یكي كه نشناختمش بهم گفت خونه نيست ، فكر كردم داره و چراهاي دیگه رهایم نمي كرد . وقتي ب

مياد پيش من ، مطمئن بودم كه مياد . اشكامو پاك كردم . غصه خوردن كافي بود . مي اومد و مي دیدمش و همه چي 

ن آبي رو بهش مي گفتم . تازه آن روز خودمو تو آینه دیدم . استخوانهاي صورتم بيرون زده بود . یك پيراه

خوشرنگ پوشيدم، همون رنگي كه او دوست داشت ، همون رنگي كه خودم دوست داشتم و سایه اش رو صورتم بهم 

 آرامش مي داد.

 

ولي یك ساعت بعد وقتي نيومد ، پریدگي رنگم انگارآبي پيراهنم رو به سفيدي تبدیل كرده بود .مامانم پرسيد پس 

م نياد و اون نيومد و من از شدت خستگي از پا دراومدم . آنقدر كنار پنجره آرش كي مياد ؟ گفتم : معلوم نيست شاید

ایستادم و نيومدنشو نظاره گر شدم كه قلبم درد گرفت و چشم هام سوخت و سرم تير كشيد و باز قلبم گرفت و 

سم .موهامو نفسم بند اومد. لعنتي قلبم چقدر مي سوخت . آخر شب پيراهنمو در آوردم و مچاله كردم تو كمد لبا

ریختم تو صورتم تا اشكامو تو آیينه نبينم . دستم رفت طرف تلفن و شماره شو با بدبختي گرفتم . انگشتام مي 

 لرزیدن و شماره ها رو اشتباه مي گرفتم.
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صداشو كه شنيدم یكهو همه غم ها از دلم ریخت بيرون و تير توي قلبم افتاد بيرون . ولي صداش آن قدر غمگين بود 

 ه دلم گرفت . مهلت نداد حالشو بپرشم.ك

 

 گفت : چكار داري مي كني شيدا ؟ براي چي بهم تلفن كردي؟

 

 گيج و منگ پرسيدم: چي رو ؟ براي چي ؟

 

 داري با من و خودت چي كار مي كني؟ -

 

 چت شده آرش؟ ازم دور شدي؟ این چه حرفایيه ؟ باورم نمي شه ! -

 

 و اینطور خواستي ، خودت خواستي.با صداي غمگينش گفت : ت

 

 ناباورانه گفتم : انگار دارم خواب مي بينم .

 

 نه همه چي واقعيت داره . حرفات واقعيت داره . من ...آنا... -

 

پس حقيقت داره ؟ پي خواب نمي بينم ؟ فراموش شدم آره ؟ از دلت بيرونم انداختي؟ به این راحتي؟ به این  -

خودت خواستي. به قول خودت وقتي نمي شه ، -اصله مون از ایران تا آلمان ، دور افتادیم از هم .زودي؟ درست مثل ف

 نمي شه دیگه .

 

 فریاد زدم : من چي خواستم ؟

 

 سرم داد نزن. به اندازه كافي تو نوشته هات سرم فریاد زدیو قلبمو شكستي. دیگه هيچ احساسي برام نمونده . -

 

 احساسي نداشتي ، ولي من بازیچه ات نيستم ، فهميدي؟گفتم : از اول هم 

 

با تمسخر گفت : چي ميگي؟ مي خواي چي رو توجيه كني؟ چرا اینقدر خودتو زجر مي دي؟ من همه چي رو مي دونم 

 .تمومش كن . آن طور كه دلت مي خواد.

 

 پرسيدم :از چي حرف مي زني؟

 

كلفته ، هر چي دوست داري بگو ، درست مثل این چند ماه كه نبودم ، عيب نداره ، تحمل مي كنم ، خيلي پوستم  -

 غربت پوستمو كلفت كرده و صبرمو زیاد بگو مي شنوم، حرفتو بزن.

 

 حرفي ندارم بزنم ، تو از چي حرف مي زني؟ -

 

 بعد یهو فهميدم . از آنا حرف مي زد . مي خواست كارشو رفتارشو تو جيه كنه .
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هميدم ، باشه بهت ميگم ، اگه دوستم نداشتي چرا اینقدر به خودت سخت گرفتي ؟ حق با توئه ، من و گفتم : آهان ف

تو از اول هم به هم نمي خوردیم . تضاد ، تفاوت ، اختالف طبقاتي ، فقط ایناست كه بين مامونده ، هيچي دیگه نيست . 

. از اول مي گفتي یكي دیگرو مي خواي، این  حيف كه غرورمو زیر پاي تو گذاشتم . حتي یك ذره هم ارزش نداشت

 كه دیگه اینهمه مقدمه چيني نمي خواست .

 

 با بدجنسي گفت : آره حق باتوئه ، همه چي دروغه .

 

ولي من غم ته صداشو شنيدم . قلبم نرم شد و با التماس گفتم : بهم بگ.! تو بيمارستان بستري بودي براي چي؟ چرا 

 چيزي بهم نگفت ؟

 

 فت: نگفت یا نخواستي بشنوي؟ حاال دیگه مهم نيست . همون مدت همه چي بهم ثابت شد .گ

 

 دوباره گفتم : بهم بگو، دروغه مگه نه ؟ عروسي تو دختر خاله ات ...

 

صداش خشك و بي احساس روي قلبم جاي كار گذاشت وقتي كه گفت : همه چي حقيقت داره ، مگه تو اینطور نمي 

 اال به آرزوت رسيدي.خواستي؟ خوب ح

 

 این تویي كه اینو بهم ميگي؟ باورم نمي شه . -

 

 چيزي نگفت . سكوتش زجر آور بود گفتم : پس من چي؟

 

ولي انگار تو دلم پرسيده بودم چون اصالً نشنيدو گفت : حاال دیگه مجبور نيستي فرار كنيو خودتو قایم كني تا نه 

يت بي احساسيتو از تو چشمات ، از لحن صدات ، نه ، از خط نوشته نامه هات بخونم صداتو بشنوم نه ببينمت ، تا واقع

 و قبول كنم .

 

قبل از اینكه جواب بدم صداي بوق ممتد تو گوشي پيچيد . تلفن و قطع كرده بود . پرده گوشم داشت پاره مي شد . 

ش بيرون اومده بود سمس بودو سم پخش پرده احساسم هم همينطور. انگار تير نفرت قلبم كه با شنيدن صداي آر

 شده بود و سرتاسر وجودمو گرفته بود.

 

چشمهامو بستم . ساعتها چشمهامو بستم وسعي كرم به چيزي فكر نكنم ولي نمي شد . فكري تو ذهنم غير از نفرت 

ا فرماني مي عقلم ننبودم . تصميم گرفتم دیگه هيچوقت چشممو نبندم شاید خواب شيطانو نبينم ولي این بدتر بود. 

كرد . چند روزي مي شد كه چشمهامو درست و حسابي نبسته بودم ، مبادا دلم دوباره فرمان بده و بهش زنگ بزنم ، 

مبادا كسي چيزي بفهمه ا ز قلب زخمي ام ، شعله اي به بيرو تراوش كنه و رازم فاش شه . ظاهراً به زندگي ادامه مي 

شو مي دیدم اونم تا وقتي كه نفرت كل قلبمو نگرفته بود ، نباید مي دیدمش. هيچ دادم اونم مثل گذشته . نباید آر

توجيهي براي رفتارش ، حرفهاش و نامه هاش نداشتم . فقط دروغ ، فقط دو رویي و تزویر و اینكه هيچ وقت دوستم 

 نداشته .
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ه چي دروغه ، یا تو خوابم ، ولي بعضي اوقات زیاد كه فكر مي كردمو مغزم دیگه كار نمي كرد ، حس مي كردم هم

 پامو كه از خونه مي ذاشتم بيرون وافعيت رو مي دیدم.

 

منصورو زهرا ازم سئوال مي كردن چي شده ؟ چي كار كردم ؟ چي كار دارم مي كنم ؟ چم شده ؟ چرا همه منو مقصر 

را پس مي دادم ؟ حتي زهرا مي دونستن؟ سردر نمي آوردم . من كه گناهي مرتكب نشده بودم . تقاص چه گناهي 

هم باور كرده بود من مقصرم . حتي ازم نپرسيد حرفي دارم یا نه . شاید رفتارم اینطور بود و باعث شد همه فكر كنن 

من مقصرم . چون چيزي نمي گفتم . حفي نداشتم . هرچي مي پرسيدن سكوت مي كردم . هنوز باورم نمي شد ، فكر 

باعث شد همه فكر كنن من خواستم از همه دور بشم ، من دیگه آرشو نمي خوام ،  مي كردم خواب مي بينم و همين

 من نامزدي رو بهم زدم .

 

فكر كنم نامزدي منو آرش بهم خورده بود . اینو وقتي فهميدم كه براي چندمين بار غرور له شدمو زیر پا گذاشتم و 

خفه مي شدم . گریه رو تموم كردم ، كافي بود ، باید به خونشون زنگ زدم . غروب دلتنگي بود و از دلتنگي داشتم 

زن بودن و گریه و زاري تو تنهایي رو رها مي كردم و مثل یك مرد محكم مي ایستادم ، حرف آخر و مي شنيدمو 

حرفمو مي زدم . وقتي خالش گوشي رو برداشت و گفت آرش نمي تونه صحبت كنه چون آنا تو اتاقشه ، قدرت پاهام 

 درست مثل یك زن غش كردم و افتادم و فهميدم هيچ وقت نمي تونم خودمو جاي یك مرد بذارم .تموم شد . 

 

نا بود شدم . حتي اون شب هم محبوبه و مادر چيزي نفهميدن . مثل یك زن با سياست ظاهرمو حفظ كردم . چطور مي 

ونا هم كه دیدن حرفي براي گفتن ندارم تونستم ؟ نمي دونم . از منصور و زهرا هم قول گرفتم به اونا چيزي نگن . ا

سكوت كردن و با تعجب شاهد جدایي من و آرش شدن . حتي رویم نشد نامه هاي آرشو بهشون نشون بدم . غرورم 

اجازه نمي اد . هيچ كس نباید مي فهميد آرش برام تو نامه چي نوشته . وقتي حرف خودمو باور نمي كردن ، حتي اگر 

باور نمي كردن . اصالً چرا باید كسي نامه هارو مي دید. ارزشم پایين مي اومد . خوار و خفيف  نامه هارو هم مي دیدن

 ترازاین چرا ؟ عشقم مورد تمسخر قرار گرفته بود . همه چي برام تموم شده بود.

 

قم رسوندم . عشفكر كنم صبر و تحمل رو از مادر به ارث بردم، شاید هم از بابام . خودمو مي كشوندم به دانشگاه مي 

به شعر منو سرپا نگهمي داشت .وقتي زمان گذشت و فهميدم بيدارم و خواب نمي بينم و خبري از آرش نشد ، 

 فهميدم همه چي دروغه .

 

جلوي دانشگاه یك روز سرد زمستون آرشو دیدم . منتظر من بود یا مي خواست بازم تحقيرم كنه ؟ نمي دونستم . 

خ كرده بود . دندون هام از سرماي بيرون و از سرماي قلبم بهم مي خورد . نفهميدم چطور تا پاهام مي لرزید و بدنم ی

جلوي درماشينش رسيدم . ساعت ها طول كشيد و یه نيرویي منو كشوند اون طرف ، واال نمي خواستم جلو برم . 

 آهنرباي قلبم منو مي كشوند طرف اون.

 

شده بود . انگار یكي دیگه بود . دلم چقدر براش تنگ شده بود . كي گفته  جلوش كه رسيدم قلبم ایستاد . چقدر الغر

بود ازش متنفرم ؟ انگار هيچ اتفاقي نيفتاده بود . فكر كردم براي اولين باره كه مي بينمش. یخ هاي قلبم آب شد و 
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ن. براي اینكهبيرون شرشر ریخت زیر پام .اشكمو به زحمت تو چشم هام قایم كردم . زیر مژه ها جا خوش كرده بود

 نریزن به زحمت گفتم :سالم.

 

خشكي صداش یك ال یه یخ دوباره رو قلبم گذاشت . از همون اشكهاي توي چشمم ساخته شده بود . گفت سوار شو 

 من اطاعت كردم.

 

 روقتي سوار ماشينش شدم و كنارش نشستم تازه فهميدم ماشينشو عوض كرده . انگار مثل قلبش كه توش یك نف

دیگه نشسته بود و عوض شده بود ، همه چي تغيير كرده بود . حتي صورتش هم خشك و جدي بود. از همون موقع 

 فهميدم كه دیگه مال من نيست . آرش از آن دیگري بود و قلب خاليم تنها مانده بود .

 

 من و تالشم براي حفظش بازنده شده بودیم .

 

 زیر لب گفت : دلم برات تنگ شده بود.

 

 بي اراده گفتم : منم خيلي.

 

بعد فكر كردم اشتباه شنيدم ، چون اخم كرده بود و به روبرو نگاه مي كرد . حتماً روحش باهام حرف زده بود ، ولي 

 نه روحش هم دیگه مال من نبود.

 

 یك صدایي از گذشته تو هواي ماشين بين ما معلق مانده بود .

 

بود . گرماي وجودش پاهامو سست كرده بود . درست مثل احساسم قلبم كرخت بوي عطر تنش ماشينو پر كرده 

 شده بودو نرم.

 

فراموش كردم چي بهم گفته . فراموش كردم از جدایي حرف زده و آن پيوندش با دیگري. لبخند زدم ؛ نمي دونم 

 كني؟ چرا اشتباه كرد ؟! لبخندمو از نيم رخ دید، برگشت و با خشونت گفت : مسخره ام مي

 

 قلبم ایستاد و لبخند روي لبم خشكيد . یخ قلبم محكم شد و درست مثل خودش . با خشونت گفتم:آره .

 

حتماً به خاطر ماشينمه . تازه فهميدم چه اشتباهي مي كردم سوارش نمي شدم . این طوري هر دختري كه بخواي  -

 بهت توجه مي كنه حتي تو .

 

م. انگار یك نفر دیگه جاي اون حرف مي زد . این كه آرش من نبود! نه مثل اینكه برگشتم و با توجه نگاهش كرد

خودش بود . خودم رو نباختم و گفتم : آره ، چه خوب! چون دخترایي مثل خودت ، تو ردیف خودت بهت توجه مي 

 كنن نه من .

 

 من برسي. مي دونستم تو هيچ وقت هم ردیف من نمي شي. تو عشق صد تا پله مونده تا به -
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 نه ، از دروغ ه، خيلي مونده به تو و امثال تو برسم . -

 

 با تمسخر گفت : ببين كي از دروغ حرف مي زنه .

 

 باشه من دروغگو، ولي تو هم یه دروغگوي بي وفایي. -

 

از  گفت : دستشو دراز كردو مچ دستمو گرفت . نمي دونم چرا حس كردم تحملش تموم شده كه این كارو مي كنه .

 بي وفایي نگو كه تو همتا نداري .

 

مچم از فشار دستش قرمز شده بود ، ولي دستمو ول نمي كرد . مي خواستم جيغ بزنم ولي دردمو خوردم . اون گفت : 

 عجب گولي خوردم .

 

 گفتم :دستمو ول كن .

 

جاش نشسته بود . مچ دستمو ول كرد  از رفتار تندش اشك تو چشمام جمع شده بود . آرش گم شده بود ، یكي دیگه

 و گفت : معذرت مي خوام .

 

بعد یه كمي كه گذشت گفت بریم یه جا بشينيم و پيچيد تو یه خيابون. من دیگه حرفي نزدم . تا موقع رسيدن تو 

 خودم فرو رفتم و اشكمو خوردم تا یك ذره غروري كه برام مونده بود رو حفظ كنم .

 

ش ساكت به روبرو خيره شد بود.فراموش كرده بود كنارشم. دورها رو مي دید، منم ميون افكار تا موقع رسيدن ، آر

تلخ و نفرت ته قلبم كه هر لحظه بيشتر مي شد غرق شده بودم . امواج نفرت منو در بر گرفته بود . شنا مي كردم و 

واج ، دوباره سعي مي كردم خودمو به ساحل مي رسوندم ولي یك دست قوي مثل یك موج هلم مي داد ميون ام

برگردم ساحل ولي باز یكي هولم مي داد، یك بار خانم حكمت ، یك بار خواهرش ، بار دیگه آنا ، آخرین بار خود 

 آرش یود كه هلم داد . صداشو شنيدم كه گفت پياده شو و من ازرویا بيرون اومدم و پياده شدم .

 

د مي خواست با یاد آوري خاطرات گذشته زجرم بده و انتقام كاري كه نمي دونم چرا اومده بود پاتوق هميشگي، شای

 نكرده بودم و ازم بگيره .

 

 وقتي روبروي هم نشستيم حتي به هم نگاه هم نكردیم . پرسيد : چي مي خوري؟

 

 مثل گذشته گفتم :هيچي.

 

 گفت : باال خره كه چي؟

 

 بستني ميوه اي. -

 

 این سرما ! این بار با تمسخر گفت : جدي؟ پس این یكي دروغ نبود . برعكس هميشه كه مي گفت تو
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 دیگه نتو نستم تحمل كنم و گفتم : براي چي منو آوردي اینجا ؟ چي از جونم مي خواي؟

 

 با خشم نگاهم كرد و گفت: مثل اینكه بدهكارم شدیم .من از جون تو چي مي خوام یا تو ؟

 

چند تا دختر دم دستت هست . تا یكي قبلي و بچزوني. حاال هم به آرزوت رسيدي.  تو كه مشكلي نداري. هميشه -

حيف كه من یكي رو نمي توني بچزوني، آرزوشو به دلت مي ذارم ، مطمئن باش، یك ذره هم غصه نمي خورم تا 

 خوشحال و خندون از این كارت لذت ببري.

 

ه ذهنم مي رسيد؟ فقط خشم بود كه سرازیر مي شد تو دلم و نمي دونم چطور این حرفارو مي گفتم ؟! اصالً چطور ب

روي زبونم بفرستم . ولي جواب خوبي گرفتم . گفت : دهنتو ببند . قلبم گرفت و رنگم پرید .هيچ وقت بهم بي احترا 

د ب مي نكرده بود . حتي از گل كمتر بهم نگفته بود پس اونم مثل مرداي دیگه بود. پس مي تونست بد باشه . اصالً

بودو من نمي دونستم. چهره واقعي شو تازه داشت نشون مي دادو من كه هيچ وقت باورم نمي شد اون آرش من ، از 

این حرفها بهم بگه ، ناباورانه اشك تو چشمام جمع شد . یك آن نگاهم كرد بعد سرشو پایين انداخت . بعد از 

ره رو ال و پر به پنجره دلت مي كوبم ولي كسي نيست پنجسكوتي طوالني گفت : افكار تلخ بال و پرمو بسته شيدا ، ب

 برام باز كنه ، حرفهات پنجره اتاق دلمو بسته و درشو با نفرت چشم هات قفل كردي شيدا .

 

دلم از حرفش نرم شد . صداش دوباره مهربون شده بود . نفرت پر زد و رفت . عشق چه سریع برگشت . چشم هامو 

ي ميز به هم قفل شده بود دوختم. مي خواستم بگم دوستت دارم آرش ، پنجره دلمو به انگشتاي كشيدش كه رو

برات باز مي كنم و خواهي دید كه توش پر از عشقه . ولي چشمهام سوخت و قلبم شكست و حرفهام ته صدام 

 ي درشت وخشكيد ، وقتي حلقه اي پهن و طالیي رو تو دست چپش دیدم ، حلقه اي كه دور از هيایوي دلم با نگين

 خوشرنگ ، به من خيره شده بودو ریشخندم مي كرد.

 

دست راستشو نگاه كردم . حلقه نامزدي خودمون هنوز تو دستش بود. یاد روز نامزدیمون افتادم . اون روز كه حلقه 

 هامون و تو دست هم گذاشتين .بهش گفتم : اجازه مي دي حلقه مو تو دست راستم بذارم ؟ با تعجب پرسيد چرا

؟گفتم : دوست دارم هميشه جلو چشمم باشه و هر بار چيزي مي نویسم مثل یك الهام ذهنمو روشن كنه . شعر كه 

مي نویسم یا هر كاري كه مي كنم اول چشمم به حلقه خوشگلم بيفته . اینطوري یاد تو مي افتم . و آرش در حالي كه 

گفت : حس مي كنم قلبم پرید اومد طرف راست سينه  مي خندید گفت : چه فكر بكري، منم این كارو مي كنم . بعد

 ام و من خندیدم ، فقط همين .

 

ولي حاال انگار جاي خالي حلقه تو دست چپش كار رو راحت كرده بود . حلقه نامزدیش با آنا بود . آره خودش بود . 

ق درم بود. اگه مامان مي فهميد دپس چرا حلقه دست را ستشو در نياورده بود؟ حتماً منتظر بود بهم پس بده . حلقه پ

مي كرد . قلبم مثل سنگ شده بود ولي صورتم چيزي را نشان نمي داد. نفرت به تمام وجودم راه پيدا كرده بود وقتي 

 دستشو دراز كرد روي ميز و دستمو گرفت .
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 . حلقه دست چپشحضور دستهام تو دست استخواني اش كه به نظرم عجيب الغر و سرد مي اومد مثل یك شوك بود

 تو دستم فرو مي رفت و غم مثل تيري سمي در قلبم مي نشست .

 

دست هامو با خشونت از دستهاش بيرون كشيدم . سرمو بلند كردمو خيره به چشمهاش نگاه كردم و گفتم :ازت 

 متنفرم .

 

 مي خوره .این حرفاترنگش پرید و من بي توجا به پریدگي رنگ صورتش و تعجب چشماش گفتم : حالم ازت بهم 

مثل چرك تو خونم اضافيه. بهتره دیگه دروغ نگي و با حرفات مسخره ام نكني .تو كه اینقدر عجله داشتي چرا صبر 

 نكردي نامزدیمون بهم بخوره ، حلقه رو در بياري و بعد یك حلقه دیگه اون یكي دستت كني؟

 

از روي صورتش پریدو گفت : قشنگه نيست ؟ درست مثل به دستش خيره شدو قيافش تغيير كرد . مهربوني پر زدو 

 خودش.

 

 به نظر منكه هر دو تو مشمئز كننده و وحشتناكيد . -

 

 درست مثل تو افكارت ، به خصوص اون شعر هاي مسخرت . -

 

 ،بهش خيره شدم . تو چشماي اونم نفرت بود . دیگه نمي تونستم تحمل كنم. پس تمام مدت بهم مي خندیده  -

درست مثل این خنده تمسخر آميزش. حالم داشت بهم مي خورد . گفتم : حيف شعرام كه براي تو خوندم و گوشهاي 

آدمي مثل تو شنيد شون. لبخند به ظرز وحشتناكي روي لبش كج و كوله شد . وقتي گفتم حالم ازت بهم مي خوره ، 

م مي كرد بدنم یخ كرد . روبروم ایستادو درست چشمهاش انگار داشت از حدقه بيرون مي زد . وقتي با تعجب نگا

مثل سنگ بي روح و خشكي بهم خيره شد . باال خره گفت پنجره دلمو بستي شيدا ! دیگه هيچ احساسي برام 

 نگذاشتي.

 

دلم مي خواست فریاد بزنم فریاد بزنم و دست هاي سردشو تو دستم بگيرم قلبم مي سوخت و تمام بدنم از این 

مي گرفت.من كه نمي خواستم اینطوي بشه مي خواستم اونو برگردونم،دليل حرفاشو بپرسم و سوختن آتيش 

 چشمهامو باز كنم و ببينم كه خواب ميدیدم،پس چرا همه چي بهم ریخت؟یك سایه شوم رو سرمون افتاده بود.

 

 یكي باال سرمون گفت:اینم دوتا بستني ميوه اي، بفرمایيد.

 

وباره نشست و من هم به ناچار نشستم هنوز سوال هاي زیادي داشتم،آخه چرا؟و سوالمو آرش فقط گفت:ممنون و د

 اون پرسيد،از زبونش شنيدم كه گفت:چرا؟

 

وقتي سكوتم طوالني شد،گفت:هر چند كه همه ي دالیلت رو برام نوشتي ولي مي خوام از زبوون خودت بشنوم،بالخره 

 دروغ نيست. یك روزایي ما عاشق هم بودیم ،اینكه دیگه

 

 گفتم:تو كه مي گفتي دروغه!
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آهان ! اون شب پاي تلفن؟ آره،حاال همه چي دروغه ولي گذشته هاي دور كه نبودن،احساسه من هيچ وقت دروغ -

 نبود.

 

 لبخند تمسخر آميزي زدم،دیگه هيچ كدوم از حرف هاش باورم نمي شد ،گفتم:درست مثل من.

 

 لي من دروغ نمي گم،حاال فقط بهم بگو چرا؟خوبه كه خودتم مي دوني،و-

 

چي باید مي گفتم؟كه تو نامه هاش چي نوشته بود؟چرا مي خواست اون حرفاش دوبارهه تكرار بشه؟حتماً مي 

خواست حرف بزنم و اعتراف كنم و دوباره مسخره ام كنه.دیگه همه چيز تموم شده بود منتظر بود من نامزدي رو 

گه من نخواستم و عروسي اش را با آنا رو توجيه كنه و من نمي خواستم گداي عشق باشم،اگه بهم بزنم تا به همه ب

 منو نمي خواست و دیگري رو دوست داشت،دیگه چه اهميتي داشت؟نباید احساسمو مي فهميد،نباید.

 

 ي؟اره.تو چگفتم:همونطور كه براي عشق دالیل زیادي داشتم براي نفرتم هيچ توجيهي ندارم،متاسفم،دليلي ند

 

 خونسرد گفت:وقتي براي دوست داشتنم دليل وجود نداره براي متنفر بودنم هم دليلي وجود نداره.

 

 پس جاي شكرش باقيه من براي عشق دالیل زیادي دارم و عاشق شدنم الكي نبوده.-

 

 خندید و گفت:مگه تو هم مي توني عاشق بشي؟

 

 زیر لب گفتم:اي كاش نشده بودم.

 

 ستشو روي ميز دراز كرد و دست هامو تو دستش گرفت،آن قدر حركتش سریع بود كه نتونستم مانعش بشم.د

 

 گفت:عاشق بودي؟!

 

 بي توجه به سوالش بي اراده گفتم:دست هات چقدر سرده!مثل دو تيكه یخ مي مونه.

 

 اهميتي نداره،فقط جواب سوالمو بده.-

 

 ست هامو ول كن ،ناراحتم مي كنه.به خودم اومدم و بلند تر گفتم:د

 

 دستمو ول كرد و گفت:سردي دست هام ناراحتت مي كنه؟سردي قلبم چي؟

 

 آروم گفتم:سردي نگات ،سردي حرفات،یخ قلبت.....

 

 حرفمو نيمه تموم گذاشتم وبلند گفتم:فقط بهم بگو چرا من؟
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 گفت:چرا تو؟ چي؟؟!

 

 اً یك شاعر كم داشتي كه اونم به كلكسيونت اضافه كردي،آره؟چرا منو انتخاب كردي؟چرا منو؟حتم-

 

 نمي فهمم.-

 

حاال این تویي كه نمي فهمي،چرا منو بازیچه خودت قرار دادي؟من كه از گذشته باهات بودم،چرا من؟یعني باید باور -

،تو تو بن بست قلبم كنم كه از همون بچگي،از وقتي ترك چرخت نشستم،قلبت منو مسخره مي كرد؟از اون روز كه

چارچوب پنجره اتاقم تو رو دیدم و اشك چشم هاتو شمردم؟از شب هاي شعر زندگيم،از لحظه اي كه تو حياط 

 خونمون براي اولين بار بهت گفتم....تو یك كابوس بودي آرش،تمام مدت كابوس بودي و منو....ازت متنفرم لعنتي.

 

.حاال بهم مي خورد.احتياج به هواي آزاد داشتم.سرم گيج مي رفت،تلوتلو بلند شدم و دیگه نمي تونستم اونجا بشينم

خوران به طرف در رفتم.موقع رفتن به صندلي ها مي خوردم.از در كه اومدم بيرون،بي توجه به او كه پشت سرم مي 

به آسمون دوید،از خيابون رد شدم.وسط هاي خيابون از صداي ترمز چرخ ماشين ها به خودم اومدم .گيج و غریب 

 نگاه مي كردم ،ولي یكي دستمو گرفت و منو به سمت خودش كشيد و گفت:صبر كن،كجا ميري؟

 

منو سوار ماشين كرد و خودش هم كنارم نشست.وقتي توي ماشين نشستيم هنوز گيج بودم گفت:تو فقط از من 

همين طوري هم داغونم مي متنفري از خودت كه نيستي،چرا مي خواي خودتو به كشتن بدي؟فعالً منو زجر بده،

كني،احتياج به مردن تو نيست.همين بسه كه حالت ازم بهم مي خوره.فهميدم،باشه،دیگه چيزي نمي گم.همه چي رو 

 خوندم،دیدم و شنيدم،دیگه كافيه.

 

 نمي فهميدم چي ميگه،سر در نمي آوردم،از چي حرف مي زد؟

 

زم باورم نشد،حاال كه دیدم نمي دونم چرا بازم باورم نميشه،ولي دوباره گفت:وقتي خوندم باورم نشد،بعد شنيدم ،با

 راه دیگه اي ندارم،باید باور كنم.

 

من كه از حرف هایش سر در نمي آوردم شيشه رو كشيدم پایين تا نفس بشم،ولي دود ماشينا ریمو پر كرد و به 

ن هر دو سكوت كردیم.یادم رفت دیگه چي سرفه افتادم.بغض خفه شده تو گلوم منو به سرفه انداخت.تا موقع رسيد

 مي خواستم بگم .سر كوچه گفتم:همين جا پياده ميشم.

 

 گفت:بارون مياد،خيس ميشي.

 

فكر كردم مسخره ام ميكنه،گفتم:حتماًبعدشم مي افتم تو حوض نقاشي.مدت هاست كه افتادمفبال و پرمو كندي 

 وپرتم كردي.هيچي نگفت.
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نم بارون رو صورتم ریخت،فهميدم مسخره ام نمي كرده.برگشتمو نگاهش كردم.از پشت ولي وقتي پياده شدم و

شيشه انگار بارون رو صورتش مي ریخت.لبانش حركت كرد و حس كردم تكون خورد و من لب خواني كردم درست 

 مثل گذشته گفت:محبوبم.

 

من چشم هام اونو رو لبش خونده بود  ولي دروغ بود،لرزش قطرات بارون از پس شيشه ي ماشين روي لبش لرزید،و

 .زیر لب گفتم:از بارون متنفرم واز تو هم.

 

برگشتم،دلم طاقت نياورد.فكر كردم براي آخرین باره كه مي بينمش،بگذار یك نگاه دیگر بهش بندازم.سير سير 

 تماشاش كنم.یك بار دیگه،یك بار دیگه.

 

ودقيق شدم. همون طور كه عقب عقب مي رفتم بهش خيره  هنوز همونجا بود،تو ماشين.چشم هامو تنگ كردم

شدم.اونم خيره نگاهم كرد،ولي انگار اصال منو نمي دید،دورترها رو مي دید،و من قلبم ایستاد وقتي دیدم یك قطره 

بارون از اون طرف شيشه ي ماشين روي گونه اش سر خورد و من دنبالش كردم،تا زیر گونه اش،ولي البالي یقه 

گم شد.پس اون قطره بارون نبود،اشك تو چشم هاش بود.لبم ناخودآگاه باز شد و گفتم:آرش!و خواستم  پيرهنش

 بگم عزیزم كه اون دنده عقب رفت ومن خيره تا خم كوچه كه ناپدید شد دنبالش كردم،فقط با نگاهم.

 

آوردم،عشق و محبت دلم رو كه وارد خونه كه شدم سرم گيج رفت و نرسيده به دستشویي باال آوردم،همه چيزو باال 

نگه داشته بودم و تا گلوم باال اومده بود،غم چشمهاشو،غصه لبهاشو باال اوردم.دل و روده مو باال آوردم تا دیگه چيزي 

 به اسم عشق توش شكل نگيره و جا نمونه.

 

غریبي آرشو باال آوردم و اونو تو تاریكي اتاقم دور از چشم دیگران گریه رو باال آوردم،اشك و هق هق رو باال اوردم،

 بخشيدم.

 

 41فصل 

 

 

 

 

 

یك سال گذشت . به تقویم كه نگاه كردم یك سال نبود. فقط یك هفته بود. ولي نه دیگه خبري ازش داشتمو نه 

دیدماني. منتظر بودم كه خبر عروسيشوبشنوم. ولي ميدونستم كه هيچ وقت نميشنوم. خوشحال بودم كه این خبرو 

يدم. هنوز تو خواب بودم. یك هفته رو تقریباً با رنگپریده تو غم ميگذروندم. بجز لحظاتي كه كنار مامان و نشن

محبوبه بودم و ظاهراً ميخندیدم. با هر زنگ تلفن بدنم ميلرزید و با هر زنگ دررنگم ميپرید.باالخره یكروز محبوبه 

 پرسيد : آرش برگشته ؟ پس چرا اینجا نمياد؟

 

 مياد،خيلي كار داره، سرش كه خلوت شد مياد.گفتم : 
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یك هفتهتمرین شنا كردم، توي دریاي غم غرق شدم و به زحمت خودمو به ساحل رسوندم. دوباره یكنفر با دست 

هایبزرگشمنو به دریا پرت كرد. هر بار آرش نجاتم ميداد،دوباره یكي هلم ميداد. چند بار به ساحل رسيدم. خيالم 

رش هست، ولي موجها منو به طرف خودشون ميكشيدن. یك بار بعد از رسيدنم به ساحل آرش و راحت بود كه آ

قایقش نبودن تانجاتم بدن. آرش هم ميون دریاي غم غرق شده بود. به طرفش شنا كردم ولي به قایقشنميرسيدم. 

. ي ودریایم آلوده و كثيفغم او فرق داشت دریایشآبي ورنگين كموني بود و غم من سياههمراه با سایه هاي خاكستر

ولي او با شادیخودشو ميون امواج انداخت و قاطيدریاي آبي تميزكرد و به یك جا كه پر ازرنگهاي شاد دنگينكموني 

 بود رسيد. سرشو زیر آب كرد و دیگه باال نياورد و من تو یك گرداب سياه وحشتناك غرق شدم.

 

اقم عرق مرگ روي پيشونيام نشسته بود. یگ چيزي مثل بختك روي از خواب كه پریدم بدنم ميلرزید. تو سرماي ات

 سينهام سنگيني ميكرد و نميگذاشت نفس بكشم و نميگذاشت نفس بكشم؛ حتي نميگذاشت گریه كنم.

 

آرش غرق نميشد، امكان نداشت ازم بگذره و تنهام بگذاره. همهاش خوابه؛ آناهيتایي وجود نداره، نفرتي وجود 

وجود نداره، باالخره آنقدر گفتم و فكر كردم تا بختك بلند شد و فرار كرد و من روبرویم روي ميز،  نداره، نامهاي

 سایه شوم نامههاشو ندیدم.

 

یك سال كه گذشت، ولي توي تقویم دیواري اتاقم یك هفته بود، كمي حالم بهتر شد. اطمينان پيدا كردم همه چي 

نميكنه. حلقهام هنوز تو دستشه و پيوندمون محكمه. از جایم بلند شدم، خوابه و آرش با هيچكس غير از من عروسي 

كنار پنجره ساعتها ایستادم و به انتظار اومدنش دقيقهها به ساعتها و به روز و دوباره روز به شب تبدیل شد. وقتي پایم 

ش متنفر ه هيچوقت ازخسته شد، یك صندلي كنار پنجره گذاشتم و به انتظار دیدنش چشمهایم تار شد. ميدونستم ك

نبودم و نميتونستم باشم به خصوص وقتي همه چي رو فهميدم و مامان بهم گفت كه آرش كيه و چرا اینهمه دوستش 

داره. فكر كنم یكي از همون روزهاي انتظار بود. وقتي با تعجب پاشو تو اتاقم گذاشت و صورت پریده و رنگم رو 

نستم متوجه یك چيزایي شده ولي فكرشو هم نميكرد كه همهچي تموم شده دید، بيچاره با نگراني نگاهم كرد. ميدو

 باشه. روي تخت نشست و گفت: بيا اینجا كنارم بشين، ميخوام یك چيزي رو بهت بگم.

 

از صورتش معلوم بود حرفهاش مهمه. جدي و مصمم بود ولي قلبم نلزید. دیگه هيچوقت قلبم براي چيزي غير از 

 لرزید.ارش و جدایيمون نمي

 

 یك جعبه كوچيك چوبي تو دستش بود، نميخواستم بيشتر از این متوجه حالم بشه. پرسيدم: این جعبه چيه مامان؟

 

 عكسهاي بچگيم توشه. -

 

 ميشه ببينم؟ خيلي دوست دارم بدونم اون موقع چه شكلي بودین. -

 

ميخواستم براي یك لحظه هم كه شده آرشو كنارش نشستم و جعبه رو باز كردم. توش پر از نامه و عكس بود. 

 فراموش كنم. كنار مامان نباید به غم فكر ميكردم.
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مامان یك عكس از تو صندوق بيرون آورد و داد دستم؛ یك عكس سياه سفيد قدیمي كه خانواده مامانو كنار هم 

 طرههاشه، نشون ميداد.جلوي عمارت بزرگي كه ميدونستم خونه پدربزرگ و خونه بچگيهاي مامان و خونه خا

 

همهرو ميشناختم. با تعریفي كه مامان ازشون كرده بود ندیده شناختم. گفتم: این خاله فهيمهست، چه شوهر چاق و 

 شكم گندهاي داره!

 

 مامان گفت: انتخاب اقاجون بود. البته خود فهيمه هم راضي بود.

 

 پس دایي فرامرز كو؟ -

 

 اون موقع ایران نبود. -

 

 اینم مامان بزرگه. چقدر ظریف، چه چشمهاي درشتي داره، چقدر مظلومه. -

 

 چشمهاي من و فهيمه درست مثل اقاجون كشيده بود، مال فرامرز شبيه مامان درشت و مهربون. -

 

 دیگه عكسي ندرین؟ -

 

. وقتي سرمو بلند كردم و نامهها رو كنار زد و ناگهان یك چيزي ته صندوق پيدا ركد. من حواسم به یك عكس بود

 صورت مامانو دیدم شك برم داشت؛ یك عكس ت دستش بود و با حالت خاص نگاهش ميكرد.

 

 پرسيدم: عكس باباست؟

 

 نه، همينه كه ميخواستم نشونت بدم. -

 

امان و م عكسو با دست لرزون بهم داد. یك عكس سياه و سفيد بود كه معلوم بود تو آتليه گرفته شده. تو اون عكس

یك مریدي كه خيلي شبيه آرش بود دستشون تو دست هم بود. یك مرد خوشتيپ با چشمهاي درشت و صورت 

 صاف و سبيلهاي باریك، انگار آرشو با یك سبيل مدل قدیمي به زمان قدیم برگردونده بودن.

 

ا تو چشمهام خيره شده بود تسنگيني نگاه مامانو حس ميكردم. سرمو بلند كردم. منتظر عكسالعملم بود. با دقت 

 حالتمو ببينه. صدام در نمياومد. پرسيدم: این كيه مامان؟

 

 حاال كه دیدیش نميتوني حدس بزني؟ -

 

یك چيزي مثل جرقه تو مغزم روشن شد. لبخند مامان روي صورت آرش وقتي راجع به اون حرف ميزد، عشقي كه 

 ياقت دامادیشو داره. باورم نميشد. گفتم: این كه آرشه مامان!تو نگاهش بود و خوشحاليش از اینكه فقط آرش ل

 

 لبخند زد و گفت: نه، دایي فرامرزته.
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 نميخواستم باور كنم. گفتم: یعني چي مامان؟

 

 یعني آرش پسر دایي فرامرزته، یعني برادرزاده منه، پسردایي تو. -

 

 ، شما ميدونستيد، خبر داشتيد، چرا چيزي به من نگفتيد؟سرم گيج رفت. صدام ميلرزید وقتي گفتم: باورم نميشه

 

همون لحظه اول كه دیدمش فهميدم ولي مطمئن نبودم. اسم پدرشو كه گفت شكام به یقين تبدیل شد و وقتي از  -

 مادرش حرف زد مطمئن شدم.

 

 باور نميكنم، چطور ممكنه! چرا به من چيزي نگفتيد؟ -

 

 ، صبر كردم تا تو آمادگيشو پيدا كني.ميخواستم بگم، باور كن -

 

 خودشم ميدونه؟ -

 

 ازدواج كنين؟

 

 آخه چرا؟ -

 

همه چي سر جریان ارث و ميراثه. من اینطور حدي ميزنم. یادته بهت گفتم زن فرامرز باعث شد خونه رو بفروشن  -

 زایي نوشته كه باعث ميشه زنش نخوادو فرامرز نميخواست اون از جریان ارثيه باخبر بشه؟ تو وصيتنامهاش یك چي

 مارو ببينه.

 

 یعني خانم حكمت ... -

 

 یكهو گفتم: حكمت، حكمت.

 

نام خانوادگيشونو قبل از فوت فرامرز تغيير دادن، یعني فرامرز بهم گفته بود كه زنش اصرار داره فاميلشونو كوتاه  -

ميترسيد اسم ما باعث بشه اونام بدنام بشن. نميخواست كسي  <كنه و حكمتيان رو به حكمت تغيير بده. حاال فهميدي

بفهمه با من نسبتي دارن. حاال فهميدي؟ چقدر خوشحالم كه دوبار هبرادرمو پيدا كردم. چه خوب كه هيچكي نميدونه 

 برادرزاده عزیزم قراره دامادم بشه.

 

ورده. نميخواستم بدونه. همون بهتر كه هيچ حيف كه نميدونست دیگه همچين اتفاقي نميافته و همه قرارها به هم خ

 وقت نفهمه ولي باالخره كه چي؟!

 

 شما كه ميدونستيد چرا زودتر بهم نگفتيد مامان. -
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 نميخواستم شما بدونبن، ترسيدم اگه مادرش بفهمه مانع ازدواج شما بشه. -

 

 ولي اون كه موافق بود. -

 

 اره؟ شما با هم نامزدید و تا چند روز دیگه هم عروسي ميكنين.حتماً خبر نداره، دیگه چه اهميتي د -

 

قلبم ریخت. تو دلم گفتم آره، عروسي ميكنيم، آره. بعد انگار تمام دنيا رو سرم خراب شد. آرش پسردایيام بود. 

فت، اگه آرش ردیگه نميتونستم ناراحتيمو پنهان كنم. مامان نباید ميفهميد؛ نابود ميشد. خوشحاليش نباید از بين مي

 ميفهميد جي؟

 

 نميتونستم اونجا خونسرد بشينم و چيزي نگم. رنگم پریده بود. پرسيد: خوشحال نيستي؟

 

 گفتم: چرا خيلي، ولي اي كاش زودتر بهم ميگفتين.

 

شتي اچه فرقي ميكرد؛ حاال بيشتر قدرشو ميدوني. اون تنها فاميليه كه داري، مگه نه؟ یادت نيست هميشه آرزو د -

یك پسرخاله یا پسرعمو داشته باشي. حاال یك پسردایي داري، نه، دوتا پسردایي با یك دختردایي؛ مرجان، شهروز، 

 آرش.

 

پس اونا بچههاي دایي فرامرز بودن. آره، هميشه دلم ميخواست كس و كارس داشته باشم. درست مثل یك عقده رو 

ساس تنهایي و بيكسي كردن خيلي سخت بود. حاال همه رو داشتم، دلم سنگيني ميكرد هيچ قوم و خویشي نداشتن. اح

 ولي اي كاش زودتر ميفهميدم. حاال چه فرقي ميكرد، آرشو كه دیگه نداشتم. هيچ دلخوشي نداشتم.

 

 مامان كه از اتاق رفت بيرون، تو راه پله شنيدم كه ميگفت: فعالً به آرش چيزي نگو.

 

ستم باید خوشحال باشم یا ناراحت؛ هنوز باور نكرده بودم كه چه بدبختياي در اتاق دور سرم ميچرخيد. نميدون

 انتظارمه، ولي باید باور ميكردم. آرشي پسر دایي فرامرزم بود.

 

اي كاش وقت دیگهاي ميفهميدم، یا اون زمان كه اونو داشتم یا وقتي مطمئن بودم اونو نداشتم. حاال بالتكليف و معلق 

بودم و به نيمه گاززده ماه نگاه ميكردم كه چشم به نيمه تاریكش دوخته بود؛ مثل این كه اونم  وسط اتاق ایستاده

گمكردهاي داشت درست مثل من كه نصفه و نيمه بالتكليف و سرگردون دنبال نيمهام بال و پر ميزدم، ولي تو 

 آسموت آبي براي من جایي نبود.

 

محبوبه كه خودش خبر داشت و مامان بهش گفته بود به هيچكس اون شب تمام فكر و ذكرم این اسم بود. بجز 

چيزي نگفتم. زهرا و منصور اگر هم ميفهميدن هيچ فرقي نميكرد. این فقط یك نسبت خانوادگي بود. وقتي شبهاي ما 

از هم دور بود، وقتي هيچكس دیگري رو نميشناخت، ما همدیگرو پيدا كرده بودیم. زمان تنهایي ميون غربت 

رو شناخته بودیم. حاال یك نسبت فاميلي چي رو ميخواست عوض كنه؟ آرشمو برميگردوند؟ نه! البته كه همدیگ

برنميگردوند. اون قلبش جدا شده بود، كنده شده بود و رفته بود. اینو وقتي نيومد و من پام جلوي پنجره خشك شد 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – قلب تو می تپمبا 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

3 1 7  

 

. و مطمئن شدم كه گفتن حقایق هيچ چيزي فهميدم، وقتي گوشم با هر زنگ تلفن كر شد و صداي اون نيومد فهميدم

 رو عوض نميكنه. باالخره وقتي اومد كه من تصميمو گرفته بودم. چه بدبختي بودم من!

 

*** 

 

یك روز نزدیكيهاي غروب، نميدونم چند روز بعد، صداي ماشينشو كه از سر كوچه ميپيچيد شناختم. كنار پنجره 

یمي دایي فرامرزم بود. آرش خودم برگشته بود، نه آرشي كه نميشناختم. دویدم. خودش بود. ماشين همون بنز قد

چقدر فرق ميكرد. از وقتي كه فهميدم پسردایيام است، یك جور حس نزدیكي، یك عالقه جدید بهش پيدا كرده 

 تبودم. اون كه نميدونست. قلبم لرزید و دست و پاهام سست شد. باالخره اومد. ميدونستم كه مياد، دیگه طاق

نداشتم، باید همه احساسمو براش فاش ميكردم. از ماشين كه پياده شد آرش قبل از رفتن به آلمان پياده شد. تو دلم 

 گفتم: محبوبم، عضقم، رویاي شيرینم، باالخره اومدي.

 

ين پلهها ئولي او حتي نيمنگاهي هم به پنجره نينداخت. بازم مهم نبود. وقتي محبوبه درو براش باز كرد، صداشو از پا

شنيدم. سالم و احوالپرسي گرمي با محبوبه. باالي پلهها ایستادم و اونو دیدم كه صورت مامانو بوسيد و چيزي بهش 

 گفت و مامان خندید. محبوبه گفت: شيدا باال تو اتاقشه، ميخواي صداش كنم؟

 

 و اون جواب داد: نه، خودم ميرم باال ميبينمش.

 

تي صداشو شنيدم كه گفت: ميخواستم با شما صحبت كنم مامان، دوباره برگشتم و گوشمو برگشتم طرف اتاق، ولي وق

 تيز كردم. محبوبه رفت تو آشپزخونه. مامان گفت: ميخواي بریم تو اتاقم. آرش گفت: نه، همينجا، فقط یك لحظه.

 

 مامان گفت: خوب، چي ميخواي بگي پسرم؟

 

 ي ناچارم. شما باید بدونيد، آخه مسئله مهميه.آرش گفت: با اینكه گفتنش برام سخته ول

 

 مامان با تعجب پرسيد: چي شده عزیزم؟

 

 نميدونم چطور بگم، نميتونم. ميخواستم بگم هر اتفاقي كه افتاد من هميشه دوستتون دارم، درست مثل مادر خودم. -

 

موشم نميشه. مثل یك پتك بود كه بعد حلقه رو از دستش درآورد؛ حلقه دست راستشو. اون صحنه هيچوقت فرا

خورد تو سرم. حركت دستش ضربه سختي به سرم و قلبم زد. حلقه رو به طرف مامان گرفت و گفت: این حلقه 

 امانتي شما بود، ميخواستم پسش بدم.

 

ش ي؟ دوستمامانِ از همه جا بيخبر من، با تعجب به حلقه نگاه كرد، بعد هم به آرش و ناباورانه پرسيد: آخه براي چ

 نداري؟ حلقه جدید خریدین؟ شایدم ميترسي گمش كني؟

 

 آرش مكث كرد. یك حرف رو زبونش بود. اینو از این پا اون پا كردنش فهميدم. حس كردم دودله وقتي گفت: اره.
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مامان گفت: فداي سرت عزیزم، مال خودته، ميدونم كه خوب مواظبش هستي. منو ترسوندي، برو پسرم خيالت 

 حت باشه. بعد حلقه رو دوباره تو انگشت آرش گذاشت و خندید.را

 

آرش كه از پله ها باال مياومد همهچي برام روشن شده بود؛ ترسيده بود واقعيتو به مامان بگه. پس تصميمشو گرفته 

و تو پاش بود. چقدر احمق بودم. چه فكرهایي ميكردم. روبروي پنجره ایستادم و به حماقت خودم خندیدم. حتي وقتي

 اتاقم گذاشت برنگشتم. نميخواستم ببينمش.

 

 همونجا جلوي در ایستاد. اینو از صداي قدمهاش كه زود قطع شد فهميدم.

 

 گفت: اومدم باهات صحبت كنم.

 

 دیگه حرفي بين ما نمونده. -

 

 چرا چيزي به مامان و محبوبه نگفتي؟ -

 

 براي این كه ارزش گفتن نداشت. -

 

وغ بسه، حتماً فكر كردي حرفهام دروغه، اینطور نيست؟ فكر ميكردي شوخي ميكنم؟ برميگردم و دوباره نفرت در -

 چشمهاتو ميبينم و حرفهاي نيشدارتو ميشنوم؟ نه خانوم، دیگه مطمئن شدم. ميدونم كه از اولم دوستم نداشتي.

 

ميكرد؟ اخم بين ابروهامو كه دید گفت: اخم برگشتم بهش خيره شدم. چطور نفهميده بود؟ چرا این همه اشتباه 

 نكن، همينطوري هم فهميدم كه دوستم نداري. فكرهامو كردم و مطمئن شدم كه من و تو به درد هم نميخوریم.

 

 فریاد زدم: نه، نگو.

 

 ولي دیگه نتونستم چيزي بگم، الل شدم.

 

 به هم بخوره.دوباره گفت: باشه، دیگه چيزي نميگم. نميخوام دوباره حالت 

 

رنگم پرید. دستم ميلرزید. دستمو روي صندلي كنار پنجره گذاشتم تا روي زمين نيفتم. جلوتر اومد و گفت: نميخوام 

 حرفهاي قبلي رو بزنيم. دیگه نميتونم ناراحتت كنم، دلشو ندارم.

 

 با تمسخر گفتم: جداً!

 

نميخوام خودمو به تو تحميل كنم و تو آنطور كه دوست هرطور كه ميخواي مسخرهام كن ولي من حرفهامو ميزنم. 

نداري زندگي كني، زندگي با نفرت، بدون عشق. من لياقتت رو ندارم. خودم ميدونم هميشه هم ميدونستم وقتي تو 

گفتي فهميدم كه باید قبول كنم. حاال بهت اعتراف ميكنم كه تمام مدتي كه در كنارت بودم یك خيال شيرین، خوابي 
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یك شعر ميون دفتر شعرت بود. حيف كه زود از خواب بيدار شد، حيف كه خطوط این شعر رو پاككن نفرتت  سبك،

زود از صفحه دفترت پاك كرد، حيف كه حرفمو پاره كردي و از نفرت برام نوشتي. منو ببخش خيلي اذیتت كردم. 

 دیگه نميخوام زجر بكشي.

 

ونستم تحمل كنم. صدام در نمياومد. مثل یك كابوس فریاد ميزدم این حرفو گفت و برگشت تا جلوي در. دیگه نت

ولي صدایي از حنجرهام بيرون نمياومد. دستمو به طرفي دراز كردم ولي بهش نرسيد. پاهام حركت نميكرد. انقدر 

جيغ زدم كه صدام گرفت و باالخره یك صداي ضعيف و گنگ از گلوم بيرون اومد، یك چيزي شد به شكل صبر كن. 

ن اللي كه یكدفعه زبون باز كرده باشه صدام ميلرزید و ائن درست كنار در ایستاد. همونطور پشت به من در عي

سكوت قامتش چقدر تكيده و الغر شده بود ولي شونههاش هنوز زیبایيشو حفظ كریده بود و من براي یك لحظه 

قه، یك نور چشممو زد و من مات وقتي با لبخند برگشت، یك ستاره كنار شونه چپش دیدم. درست مثل یك جر

رنگم پرید. صورتم یخ كرد. قلبم یخ كرد. پس خودش بود. لبخند از لب آرش محو شد. صورت سردشو كه دیدم 

 الیههاي فلزي قلبم صدا كرد و گفتم: همينطوري ميخواي بري؟

 

ي فلزي قلبم محكم صدا یك قدم جلوتر اومد. جرقه اشناي كنار شونههاش محو شد و رفت، پتك غرور تو الیهها

كرد. تا چند دقيقه قبل، تصميم داشت حلقه نامزدیمونو به مادرم پس بده. گفتم: همينطوري كه نميشه. باید آخرین 

 حرفمو ميگفتم.

 

 چيكار باید بكنم؟ -

 

 نداختم ومن جلوتر اومدم، كنار ميز ایستادم، حلقهمو از انگشتم بيرون آوردم و روي ميز گذاشتم. سرمو پائين ا

 گفتم: حاال كه تصميمتو گرفتي و دیگه ازش برنميگردي، این حلقه رو هم بردار ببر.

 

 فریاد زد: حلقهات رو پس ميدي؟ این یعني چي؟

 

لرزیدم ولي اهميتي نداشت، چرا باید صبر ميكردم؟ تا اون زودتر پيشقدم بشه و من غرورم زیر پاش له شه. گفتم: 

بري، بوي گند ميده، بوي خيانت و نفرت، دوست ندارم زیر پوشش حلقهام این اتفاقت بيفته.  بهتره حلقهرو برداري و

 زودتر تا آبروریزي نشده عقدش كن.

 

 داد زد: از چي حرف ميزني؟ فكر كردي من كيام.

 

ااميد تلفنو ن خواستم بگم كه چند روز قبل تلفن زدم و خالهاش بهم گفت آنا تو اتاق آرشه و نميتونه صحبت كنه و من

 قطع كردم، ولي این حرفو قورت دادم.

 

چه اهميتي داشت كه او با آنا چه سر و سري داشت و رابطهشون در چه حد بود. با حرفهایي كه آنا هربار پشت تلفن 

بهم گفته بود مطمئن ميشدم آرش عوض شده. دیگه هيچي اهميت نداشت. از قلبم بيرون انداخته بودمش. گفتم: 

 ناختمت. گفت: منم تو رو شناختم.دیگه ش
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حلقه رو برنميدشات. گفتم: بيا ورش دار، دیگه نميخوامش، ميتوني همينو بدي به زنت، ولي نه، فكر نكنم خوشش 

 بياد. حلقه اون باید گرونقيمت و باارزش باشه نه این حلقه دست من كه از تو و اون پایينترم.

 

رتش فهميدم. اومد جلو تا كنار ميزم. دفتر شعرم كه قبل از رفتنش به آلمان عصباني شد، خيلي. اینو از سرخي صو

بهش داده بودم تو دستش بود. یكهو دفتره پرت كرد طرفم. كاغذاي ميون دفتر از توش ریخت بيرون. یك عالمه 

نقش كاغذ رو هوا پخش شد و یكي یكي روي زمين جلوي پام ریخت. هر كدوم یك معلقي رو هوا ميزدن و بعد 

زمين ميشدن. هر كدوم درست مثل یك كفتر سفيد كه از قفسشون ازاد شده باشن جلوي رویم ميافتاد. از آزادیشون 

راضي نبودن. آرش یكي رو گرفت جلوي چشمهاش. نميدونم ميخون یا نه. اونو با خط درشت نوشته بودم. شاید به 

. همه مبدل به نتهاي سياه موسيقي شده بودن و رو همين خاطر جلب توجه ميكرد. نوشتههام جلوي صورتم ميرقصيدن

سفيدي كاغذ ميلرزیدن و آهنگ خداحافظي ميسرودن. ناگهان همه مثل یك لكه چرب آب شدن و سر خوردن و 

 ریختن رو قلبم و قلبمو سياهي پوشوند وقتي ارش اونو بلند بلند خوند:

 

 چرا شب سياهست

 

 مرگ سياهست

 

 ابر سياهست

 

 سياهستتبعيض 

 

 حتس قلم توي دستم سياهست

 

 چرا بعضي قلبها هم

 

 سياهِ سياهست

 

 چشمم از تمامي سياهي، سياهي ميره

 

 یك خاطره تو ذهنم

 

 ترس تمامي سياهيها رو از یادم ميبره

 

 اون چشمهاي توئه كه به یاد ميآورم

 

 درچشمه سياه مهربونه.
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تناك. بعد كاغذ رو هوا پرت كرد. كاغذ مثل یك پارچه سفيد، پارچه كفن من، رو یكهو خندید؛ خندهاي بلند و وحش

هوا معلق موند و باالخره جلو پام به زمين نشست. صداش تبدیل به فریاد شد و ميون خنده گفت: آره، چشمه 

 مهربوني چشمهاي اونه، فقط اونه كه به یاد مياري.

 

م چرا یك روزي این شعرا رو برام گفتي. حاال آنقدر خوار شدم كه مثل من هيچوقت لياقت تو رو نداشتم. نميدون -

یك لكه سياه رو لباست با كف صابون نفرت منو ميشوري و دوریم مياندازي. مثل یك تيكه كاغذ مچاله شده، مثل 

لكه  يیك كلمه سياه تو سياهي شعرات خردم ميكني و اَنگ نفهمي بهم ميزني. ميخواهي لجن مالم كني، باشه، ول

خيانت هيچوقت به هم نميچسبه. حلقهات مال خودت. هركاري دوست داري باهاش بكن. بندازش تو سطل آشغال. 

 هر جور كه دوست دارس.

 

 نه مال خودته، برش دار. -

 

یك دستوره، نه؟ درست مثل دستوراي دیگه كه بهم دادي. من، چه اهميتي دارم؛ نظرم، فكرم، عشقم، كي به من  -

 ميده كه چي دوست دارم، چي فكر ميكنم ... اهميت

 

 ولي تو گفتي كه چي دوست داري، چي فكر ميكني. -

 

آره، چون تو خواستي، اینطور دوست داشتي، راه دیگهاي جلوي پام نگذاشتي. حق دیگهاي ندارم، فقط حق دارم  -

 بایستم و روح پاره پارهام رو ببينم.

 

یگه نتونستم طاقت بيارم. برگشتم تا صورتشو نبينم، تا صورتمو نبينه. نميدونم چرا تو حلقه رو از روي ميز برداشت. د

 دلم تكرار ميكردم: برو، برو دیگه، طاقتم تموم شده، اآلنه كه بيفتم.

 

 صداشو شنيدم كه مهربون گفت: نميخواي براي آخرین بار ببينمت؟

 

 ن بار ...برگشتم، ميخواستم فریاد بزنم: آخرین بار نه، آخری

 

جلوي در ایستاده بود. چند قدم برداشتم، وسطهاي اتاق ایستادم و به ميز خيره شدم. حلقه روي ميز نبود. پس اونو 

برداشته بود. دستمو گذاشتم روي قلبم. ازم متنفر بود و براي هميشه تركم ميكرد. دیگه جلوتر نرفتم. همونجا 

اه آب ميشد و رو زمين ميریخت ولي خودم هنوز ایستاده بودم. سرشو ایستادم. سایهام روي دیوار مثل یك لكه سي

پایين انداخته بود. شنيدم كه زیر لب گفت: نميتونم، نميتونم، همينطوري نميتونم برم. خداحافظي برام سخته شيدا. با 

 من چي كار كردي؟ همه چي رو به هم ریختي؛ چرا؟

 

تو یك زمان دیگه به من رسيده بود. آنقدر نزدیك ایستاد كه گرماي برگشت. نميدونم چطور كنارم ایستاد. انگار 

وجودش وجود سردمو گرم كرد. درست روبرویم و گرماي نفسهاش صورتمو پوشوند و گونههاي سردم داغ شد و 

 اشك به چشمهام آورد.
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ه سمت خودش ولي من چشمهامو بستم و لبهام از اشك سوخت. حس كردم دستهاش دور كمرم حلقه شد و منو ب

كشيد ولي وقتي چشمهامو باز كردم فهميدم كه این فقط یك خيال بوده، یك حس عجيب. اي كاش واقعيت پيدا 

ميكرد و دیگه هيچوقت ازم جدا نميشد. اي كاش زمان در لحظات عاشقي قفل ميشد. نفرت از وجودم بيرون رفت 

قرارم قفل شد. سزشو پایين آورد و تو چشمهام وقتي انگشتهاي كشيدهاش دور كمرم، نگاه مهربونش تو نگاه بي

 خيره شد. انگار دنبال چيزي تو نگاهم ميگشت.

 

ایستاده روبرویم، بيقرار دنبال یك حس براي خودش بود و من فوري چشمهامو بستم تا چيزي نبينه. نفرت كه رفته 

قلم كار ميكرد. نزدیك بود لو برم. بود و جایش عشق مونده بود. نميخواستم چيزي ببينه؛ حتي تو اون لحظه هم ع

دیگه نميتونستم چشمهامو بسته نگه دارم. چشمهامو كه باز كردم نگاهش ادامه داشت. سرمو پایين انداخنم؛ از ترس، 

 از خجالت، براي فرار از نگاه موشكافانه و عاشقش.

 

 توئه، خواسته قلبيات، نامزديآروم گفت: هيچوقت بهت خيانت نكردم. هيچوقت نميتونم قبول كنم این خواسته 

 هنوز نه؟ ميفهمي؟ اگه تو بخواي ...

 

صبر نكرد چيزي بگم، لبهاش با بوسهاي نرم روي موهام نشست. شوكه شدم. همانطور كه سرم پایين بود خيره به 

وهامو م قلبش نگاه كردم. شدت ضربان قلبش از روي پيراهن سفيدش كامالً معلوم بود. دلم براش لرزید. بوسه روي

 با تمام وجودم به جون خریدم و مثل یك هواي تازه بلعيدم. نفس عميقي كشيدم.

 

 دوباره گفت: تو هميشه زن مني، محرم اسرار مني.

 

انگشتهاش نرم زیر چونهام قرار گرفت، سرمو باال آورد و دنبال نگاهم گشت. غرورشو زیر پا گذاشت و من تو 

نميتونم، حرفي بزن، بگو كه همهچي دروغ بود، بگو كه همهچي خواب بود، یك  چشمهاش خوندم كه گفت: نميتونم،

كابوس، تو گوشم بزن تا همهچي تموم بشه و از خواب بيدار بشم. بگو كه این خواستهي تو نيست. بگو كه هنوزم 

 دوستم داري.

 

 س بسته شده بود. وقتي بيمعطليلبهام قفل شده بود. ميون قفل آهني قلبم گره خورده بود. دلم به روي هرچه احسا

پيشونيام رو بوسيد، دستهام دوطرفم افتاده و بي حس شد. لبهاش سر خورد رو چشمهام، بعد رو گونهام و باالخره 

 درست كنار لبم متوقف شد.

 

دستش نرم روي انگشتهام كشيده شد. پيانوي دلم صدا كرد و من سنگيني چيزي رو توي دستم حس كردم. 

ترس، از خجالت، از عذاب و درد، از عشقم كه فوران ميزد، از ترس اینكه لبهام رو لبهاش قفل بشه و  برگشتم، از

 قفل در دلم باز شه.

 

پشت به او و به در، گوشم اصالً باور نكرد كه رفت، صداي قدمهاش نرم و نوازشگر از كنارم رد شد و رفت ولي باور 

ينهام از نفسهاي بلند و تند باال و پایين ميرفت. گفتم دوستت دارم و نكردم، همونطور كه از هيجان ميلرزیدم، س
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تكرار كردم، بارها و بارها، ولي هيچ جوابي نشنيدم. برگشتم، هيچكس نبود و من تك و تنها ميون تاریكي اتاق 

 ایستاده بودم.

 

 زده وسط اتاق با قلبي داغ وهيچكس حرفامو نشنيده بود. پنجره قلب آرش بسته موند و من تنهاي تنها، سرد و یخ

لرزون و چشماني گریان ایستادم. سنگيني چيزي رو تو انگشتم حس كردم. دستمو باال آوردم. یك حلقه طالیي ساده، 

حلقه خودم، تو دستم ميدرخشيد و تو سایه روشن اتاق برق خاصيداشت. صداي آرش تو گوش ذهنم تا ابد ثابت 

احافظ همسر محبوبم. من كه زنش نبودم! ولي چرا بودم، از اول هم بودم، حتي موند وقتي لحظه آخر گفته بود : خد

نزدیكتر، مثل قسمتي از وجودش. چرا بهش نگفتم یك نسبت دیگه هم باهاش دارم؟ نميدونم. همه چي اونقدر سریع 

ته بود؛ یك گذشت كه باورم نميشد. لحظات آخر به یادم اومد. با چشم هاي خيره به كاغذهاي روي ميز چيزي گف

عبارت نيمه تموم، یك چيزي مثل : نامه هام ... آره، مطمئن بودم، نامه هاش روي ميز بود، شاید همون ها باعث شده 

برگرده و من فكر كردم اي كاش فریاد ميزد، اي كاش مثل نامه هاش تحقيرم ميكرد، نه اینطور آروم و نوازشگر كه 

 و براي هميشه تركم كرد و رفت؛ براي هميشه.قلبم رو پاره پاره كرد و روحمو ریش ریش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش سوم

 

 وكالت دل و سرخي خيال

 

 

 

 

 

 4فصل 

 

چه روزي بود اون روز! هيچ وقت فراموشم نميشه. وقتي آرش با عجله و دیوانه وار در دفتر كارمو باز كرد و پرید تو، 

م وقتي درخواست طالق زنش تو دستش بود و وارد دفترم شد همين رنگش مثل یكي از موكل هام شده بود. اون

 شكلو داشت؛ با موهاي پریشون و رنگ پریده، و من به جاي تعجب دفعه اول این بار وحشت كردم.

 

آرش افتاد روي مبل و نامه هاي شيدا رو، روبرویم گذاشت و گفت : اینارو بخون. وقتي خوندم حس كردم برق از 

تي گفتم : چه حرفهاي بي مزه اي، چه شوخي مسخره اي! با صداي لرزون گفت : اصالً شوخي نيست. سرم پرید. وق

 تمامش جدیّه، خط خودشه، خودش همه رو تائيد كرده. دیگه عالقه اي بهم نداره، نامزدیمون بهم خورده؛ بازم بگم؟!
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صندلي ولو شدم و اون گفت و من ناباورانه انگار برق سه فاز به بدنم وصل كرده باشن، براي این كه نلرزم، روي 

گوش كردم. ميون حرف هاش بي طاقت بلند شد و از این طرف اتاق به اون طرف اتاق رفت و من گيج بارها و بارها 

نوشته هاي شيدا رو خوندم و نميدونستم چي بگم. اون حرف زد و حرف زد، همه چي رو گفت و من مدام با حرفش 

 د شد. باالخره دست از برق دادن بهم برداشت، رعد شد و فریاد زد : چي كار كنم منصور؟شوك الكتریكي بهم وار

 

 گفتم : چته، چرا فریاد ميزني؟ احساستو بهش نشون دادي؟ گفتي؟ دليلشو پرسيدي؟

 

قدر آره، ازم متنفره، حالش ازم بهم ميخوره، تحقيرم كرد، خردم كرد، آخه چرا؟ هيچ وقت نشناختمش. یعني این -

 احمق بودم؟ مگه ميشه شيدا؟ شيدا ... داغونم كرد.

 

 از پشت ميز بلند شدم، دستمو روي شونه هاش گذاشتم و گفتم : آروم باش و بشين. حاال همه چي رو برام بگو.

 

 چي بگم؟ بهت گفتم كه حلقشو پس داد ولي نگرفتم. همه چي تموم شد. -

 

 از كي شروع شد؟ -

 

 كه براي برگزاري نمایشگاه رفتم آلمان ...از همون موقع  -

 

 همون روز اول كه رسيدي بهت دري وري گفت؟! -

 

نه، اولين تلفن خيلي خوب بود ولي بعد گفت فكرش مشغوله، یك چيزي هست كه بعداً ميگه؛ راجع به گذشته  -

ورده و نمایشگاه دو هفته عقب مادرش بود. بعد براش نامه نوشتم. خبر داري كه كارها طول كشيد. همه چي گره خ

افتاده بود. بعد خواستم برگردم، ولي مادر و شهروز مخالفت كردند. رفتم پيش خاله و اونجا موندم. براش نامه 

نوشتم. اولين نامه اي كه برام فرستاد شعراش بود، حرف هاي قشنگش، بعد جواب نامه هامو دیر به دیر ميداد و با 

تي و تضاد بينمون نوشت؛ بي احساس و خشك. آخر سر هم نوشت ازم متنفره و هيچ وقت لحني سرد. از اختالف طبقا

دوستم نداشته. فقط ميخواست منو خُرد كنه. چون پولدار بودم و از خانواده مرفه، ميخواست عاشقش بشم و بعد زیر 

د. اصالً یك بار حالمو نپرسي پاش لهم كنه. وقتي اینارو خوندم حالم بد شد. چند روزي كه تو بيمارستان بستري بودم

 براش مهم نبود كه من دارم ميميرم؛ اینو تو نامه هاش برام نوشت.

 

 با تعجب نگاهش كردم و پرسيدم : و تو باورت شد؟

 

 نه ولي هر بار لحن نامه هاش بدتر از قبل بوده و اخري از همه بدتر.

 

 چرا بهش تلفن نزدي تا با خودش حرف بزني؟ -
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ار سعي كردم یا خط اشغال بوده یا گوشي رو بر نميداشت،بعد هم فهميدم كه اصال نميخواد باهام حرف بزنه.تو چند ب

نامه اش نوشت كه باهاش تماس نگيرم چون بي فایده است،نميخواد منو ببينه و صدامو بشنوه و حالش ازم به هم 

 ميخوره.

 

 خودش گفت؟ -

 

 اره اره،چرا باور نمي كني؟ -

 

نگ ارش با هر حرفي كه ميزد بيشتر مي پرید.گفتم باشه،چرا داد ميزني؟باور كردم.سرشو گرفت تو دستشو ر

گفت:اون دیگه شيداي من نيست.دیگه نمي شناسمش.برام غریبه شده.تمام مدت بهم دروغ مي گفت.مي دونستي 

ت با هم نامزد بشيم و بعد همه حرفهاش دروغ بوده؟همه ي شعرهاش،همه ي نگاههاي عاشقانه و قشنگش،ميخواس

 بزنه زیر همه چي.

 

چي باید مي گفتم،نمي دونستم.نامه ها حقيقت داشت.حتي اگه ارش هم دروغ مي گفت،كه مطمئن بودم اینطور 

نيست،كاغذ هاي تو دستم خط شيدا بود حرف هاي خودش بود و من ناچار باور كردم و ارش باز هم گفت و ذهن من 

 ه هم هوش و ذكاوت نداشت قبول كرد.كه تو احساسات یك ذر

 

رنگ از چهره ارش پریده بود و درباره خاطرات گذشته مي گفت،از جمعه ها،از شب شعر پنج شنبه ها؛از اینكه شيدا 

 هيچ وقت به او عالقه نداشته،و من ناباورانه از شيدا دفاع كردم و او تكرار كرد:تو هم مثل من یك ساده ي احمقي.

 

 و حماقت تو كه شك ندارم گل سرخ پژمرده. در سادگي -

 

با این حرفم وا رفت و روي صندلي ولو شد.گفتم:اي كاش زود تر این حرفو بهت مي گفتم.چشم هام چپ شد از بس 

 جلوم قدم رو رفتي و من با نگاهم دنبالت كردم.

 

 ل خوردم.حق با توئه هميشه گفتي و من نشنيدم اره،من احمق و ساده ام و خيلي زود گو

 

 

 

گفتم:حاال كه چيزي نشده،اتفاقي نيافتاده[حلقه كه هنوز دستته[صيغه هم كه باطل نشده.چشمم افتاد به دست هاش 

 گفتم:دوتا دوتا حلقه دستت مي كني ناقال،بعد ميگي همه چي تموم شد!

 

ختر جام پریدم و گفتم:چي گفتي؟د دست چپشو باال اورد و گفت:این یكي رو خاله و انا به اسرار تو دستم گذاشتن.از

 ×خاله ات اناهيتا
 

اره چند روز قبل با اصرار اینو برام خرید و به عنوان یادگاري با اصرار مامان و خاله گذاشت تو دستم.منم ناچار  -

 قبول كردم.
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 و تو احمق ساده هم گذاشتي بگذاره تو دست چپت؟ -

 

 .حتما از اون گروناست.شيدا اینو دیده؟دستشو گرفتم و گفتم:چه برقي هم ميزنه

 

 اره. -

 

 و تو هم بهش گفتي انا برات خریده؟ -

 

اره،اعصابمو خرد كرده بود.فكر كرد نامزد كردم.نميدونم چرا این فكرو كرد،بعد منم الكي بهش گفتم ميخوام  -

 عروسي كنم.

 

 توي احمق چيكار كردي؟ -

 

ایط كه انقدر منو تحت فشار قرار داده بودن از یك طرف تو خونه مامان و خاله و بهم حق بده منصور.تو اون شر -

اناهيتا،از یك طرف هم نامه هاي شيدا و حرفهاش.حتي تلفن كرد و هر چي از دهنش در اومد بهمگفت.ميخواستم 

 كمي دلم خنك بشه.

 

 نه،راستشو بگو،حتما یك چيزي هست،حقيقت چيه؟ -

 

م،شيدا بد جوري دلمو شكوند منصور.مي فهمي؟بدجور.چند روز بيمارستان بودم و ارزوي شنيدن نمي دونم،نمي دون -

صداش رو داشتم و به جاش نامه هاي تحقير اميزش به دستم رسيد.تلفن بيمارستانو به انا دادم تا بده به شيدا بهش 

 كه شنيدم ناچار باور كردم. بده اونم شيدا گفته حتي نمي خوادصدامو بشنوه باورم نشد ولي از زبون خودش

 

اي كاش مي فهميدم ،حالتو مي فهميدم و كمي از درد عشق تو من تحمل مي كردم ولي چه بهتر كه هيچ وقت عاشق -

 نشدم.اگه این طوریه چه بهتر كه از همه دخترا فراریم.

 

رميد پس خيالت راحت حلقه صورت نااميد و پریده رنگشو كه دیدم دلم براش سوخت گفتم :ولي شما هنوز بهم مح

 تونم كه دستتونه دیگه از چي مي ترسين؟

 

تو دیگه چقدر خنگي ،شيدا بهم گفت ازم بدش مي اد حالش بهم مي خوره دیگه نمي خواد منو ببينه؛وقتي دوستم 

 نداره چطور مي تونم خودمو بهش تحميل كنم؟نامزدي رو بهم زدیم .

 

 چي؟هردوي شما دیوانه اید آخه براي -

 

 پس من یك ساعته چي داشتم مي گفتم دیگه منو نمي خواد همه حرفاش دروغ بود آخ كه قلبمو بد جوري شكوند.-

 

هنوز حرفش تموم نشده بود كه چشماش بسته شد داشت از عقب مس افتاد كه گرفتمش با زحمت از دفتر كارم 

 نه ،خونه نه.اومدیم بيرون،سوار ماشينش شدیم و گفتم:بریم خونه.فقط گفت :



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – قلب تو می تپمبا 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

3 2 7  

 

 

من راهم كج كردم تا مي تونستم تو خيابونا و اتوباناي تهران دور زدم تا كمي حالش جا اومد تو سكوت ماشين ،با 

فكر بچگي سفر كردم.حالت آرش منو یاد گذشته مي انداخت.وقتي بچه بودیم دوتایي باهم پولهامونو جمع مي 

روز ازش مراقبت مي كردیم .چند روز پيش آرش بود،چند روز كردیم و شریكي یهك جوجه خریدیم.هر كدوم چند 

خونه ما ،بعدا كه بزرگتر شد صبح ها خونه ما بود و شب ها خونه اونا،گوشه ي حياط بزرگ خونشون یك زیرزمين 

بود كه اونجا براش جا درست كرده بودیم و یواشكي و دور از چشم مادرش كه از مرغ و خروس و حيووناي دیگه 

 ود .مرغه رو شب ها اونجا قائم مي كردیم.متنفر ب

 

یك شب مادرش مرغ رو توي زیرزمين دید و الم شنگه اي به پا كرد.صبح آرش سر اسيمه اومد دنبالم كه مادرش 

یكي آورده مرغه رو سر ببره آرش گریعه كنان و من حراسون وسط حياط رسيدیم ولي دیر شده بود درست لحظه 

رو بال خوني پر مي زد و گردنش آویزون بود و هردو مات نگاهش مي كردیم .آرش زارزار اي رسيدیم كه مرغه با پ

 گریه مي كرد ومن قطره قطره اشك مي ریختم.

 

حاال صورت آرش درست مثل اون روز شده بود وقتي كه خوب دقت كردم بيشتر شبيه خوده مرغه شده بود گردنش 

ا بسته بود و من كه اصال چيزي از این جور حالتها نمي فهميدم و كج افتارده بود روي پشتي صندلس و چشمهيش ر

 باورم نمي شد كسي از عشق این طور بشه به گذشته فكر مي كردم و نميدونستم چيكار كنم.

 

چقدر با اون فرق داشتم و درهمين حال چقدر بهم نزدیك بودیم بعد از كلي دور زدن تو تاریكي شب و دونه هاي 

ميوه و یك قرص مسكن براش گرفتم.این بهترین فكري بود كه به خاطرم رسيد بعد صداش ریز برف یك آب 

 كردم،بيدار بود،فقط چشمهاشو بسته بود لبخند كم رنگي زد و گفت:تویي منصور؟

 

 پس مس خواستي كي باشه؟عزرائيل هان؟منم دیگه،منصور درازه.-

 

 الصم مي كردي.اي كاش واقعا عزرائيل بودي و جونمو مي گرفتي و خ-

 

اخم كردم و گفتم :بلند شو مسخره بازي درنيار ،این قرصو بخور حالت بهتر ميشه.نه ،مثل اینكه واقعا حالت خوب 

 نيست.

 

با بي حالي اب ميوه رو از دستم گرفت و قرصو گذاشت تو دهنش ،چشمهاش بي حال دوباره بسته شد.دلم براش 

 واي بهش زنگ بزنم و باهاش صحبت كنم.سوخت ولي نمي دونم چرا پرسيدم:مي خ

 

 چشم هاشو باز كرد و پرسيد :با كي؟با شيدا؟هيچ وقت،قول بده هيچ

 

یه وقت بهش چيزي نگي.نميخوامبدونه چه حالي دارم،دیگه نميخوام ببينمش،هيچوقت،براي هميشه،مي فهمي؟قول 

 دي؟بده بهش نگي،اصال ازش نپرسي براي چي این كارو كرد باشه،قول مي

 

 ناچار قول دادم و اون اروم شد ودوباره چشم هاشو بست ومن دیگه چيزي نپرسيدم،ولي اي كاش قول نميدادم.
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اخر شب بود كه بردمش خونه مون،ارش تا زهرا رو دید همه چيزو بهش گفت.ميون گریه مي گفت قلبم 

دیدن اونا در اون حالت عصبيشده بود شكست.زهرا هم گریه ميكرد و ناباورانه به ارش نگاه ميكرد.من كه از 

گفتم:بسه دیگه،با گریه كاري درست نميشه و زهرا رو از اتاق كشيدم بيرون و گفتم:ارش حالش خوب نيست[گریه 

 نكن ممكنه كارش به بيمارستان بكشه،فقط به اون دوستت بگو نامهربوني هم حدي داره.

 

را به من چيزي نگفت؟براي چي این همه مدت منو بي خبر زهرا تكرار ميكرد:باورم نميشه،از شيدا بعيده،چ

گذاشت؟همه اش تقصير منه،انقدر سرم گرم زندگي خودم بود كه ازش غافل شدم؛از هردوشون.اخه چرا این كارو 

 كردن؟

 

 از شيدا بپرس.اگه باورت نميشه نامه هاشو بهت نشون بدم. -

 

 نه،نميخوام. -

 

 وميون گریه رفت تو اتاقش.

 

برگشتم تو اتاقم.ارش روي تخت دراز كشيده بود؛فكر كردم خوابيده،ولي چه خوابي،نصف شب با خواب سنگيني كه 

داشتم از صداي فریاد هاش از خواب پریدم و اونو كه خيس عرق فریاد ميزد وشيدا رو صدا ميكرد از خواب بيدار 

شم هاش منو ترسوند.چند بار تكونش دادم تا كردم.وقتي بيدار شد هنوز اثر خواب از بين نرفته بود وحشت چ

 بهخودش اومد.بغلش كردم و اون گریه كرد.ميون گریه گفت:ازت ممنونم كه بيدارم كردي.

 

 گفتم:خواب بدي دیدي؟

 

 جهنم بود.اگه تورو نداشتم چيكار ميكردم. -

 

 هيچي،یكي بهتر از من بيدارت ميكرد. -

 

 گفت:اي كاش بهتر از تو هميشه بهتر مي موند. و او كه متوجه منظورم نشده بود

 

 هر كاري ميكردم از فكر شيدا بيرون بيا،باز هرحرفي رو به اون ربط ميداد.

 

گفت:همه چي تموم شده.ميدونم كه دیگه راه برگشتي برام نمونده.حق با شيداست،من و اون از همون اول هم نباد 

اونو ندیدم،هيچ وقت عاشقش نشدم،هيچ وقت باهاش پيمان نبستم و  همدیگرومي دیدیم؛حاال فكر ميكنم هيچ وقت

 هيچ وقت هم از جدا نشدم.

 

یعني جا ميزني؟ولي تو كه هنوزم دوسش داري.اگه دوباره برگرده و بگه اشتباه كرده و دوستت داره چيكار  -

 ميكني؟
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 نشم. دیگه هيچ وقت این كارو نميكنه.منم كاري ميكنم تا دیگه بازیچه اش -

 

 پرسيدم:ميخواي چيكار كني؟

 

 فراموشش ميكنم. -

 

 نميتوني،من توروميشناسم. -

 

 ميتونم،به خاطر اینكه بتونم با انا عروسي مي كنم. -

 

 از جام پریدم و گفتم:دیوونه شدي ارش؟

 

ش راهش بایسته و مخالف اره دیوونه شدم،یه دیوونه زنجيري كه یك قدم تا بيمارستان فاصلشه وهر كسي كه جلو -

 باشه رو خفه ميكنه.

 

حاال تورو خدا منو خفه نكن.ولي این كارت اشتباه است.عقل ناقص و دل بي احساس من ميگه اشتباهه،ایم وسط یه  -

 چيزي غلطه.هنوزم باورم نميشه.

 

ت خط بن بست،ولي نه بن بس منم باور نمي كردم ولي باورم شد.مجبورم كه باور كنم.دیگه راهي نمونده منصور.اخر -

 كوچه شون.

 

 صبر كن،بذار زهرا باهاش حرف بزنه،بامادرش صحبت كنه،زن فهميده ایه،با شيدا حرف ميزنه. -

 

 دیگه فایده نداره نميخوام مامان فریبا غصه بخوره اون هيچي نمي دونه. -

 

 نشو،مادر خودت ميدوني.اشتباه نكن ارش.خوب این بدتره ببين،تونمي توني فراموشش كني،حتي هنوز هم ماما -

 

 بس كن منصور دیگه نمي تونم،یاد حرفهاش مي افتم تنم ميلرزه،مي فهمي؟ -

 

و من با اینكه نفهميدمقبول كردم اون شب و شبهاي بعدي براي ارش جهنم بود.هر شب ميخوابي و اگر هم 

و تنهاش نذاشتم.بدترین روزهاي زندگي ارش خواب،كابوس و من در تمام این شب ها و روزها همراهش بودم 

بود،ومن ميون غم و اندوهش و دوستي خودمون یك راه باز كردم و با اینكه با عشق و غم غریبه بودم در كنار او 

عشقو دیدم و عشقو حس كردم.با دوري ورنج اشنا شدم.انگار تمام اینا قلب من رو همپر ميكرد.تویكي از اون روزها 

اله اش اناهيتا رو دیدم.همون برخورد كافي بود تا بفهمم ارش بزرگترین بزرگترین اشتباه زندگيشو بود كه دختر خ

 قراره چند روز اینده انجام بده.

 

اناهيتا درست نقطه مقابل ارش بود و خاله اش شباهت زیادي به یم عفریته داشت.البته درلباس هاي پر زرق و برق 

 مراه هزار جور كرم و وسایل ارایشي مختلف روصورتش.وشيك،باروكشي از لبخند وصنوعي ه
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فقط چند ساعت اونجا بودم ولي اونا با حرف هاشون چنان ادم رو تحت تاثير قرار ميدادن كه فهميدم ارشو هم 

جادوكردن.حاال دیگه معني جادوجمبل رو مي فهميدم،معني قاپ دزدي ده شدن رو مي فهميدم و البته تو شرایطي كه 

شت تماماین كارها امكان پذیر بود واونا خوب ارشو تحت تاثير قرار داده بودن.مهمترین قسمتمادر ارش بود ارش دا

 كه اصرار به این ازدواج داشت.ارش هم به خاطر احترامي كه به مادرش قائل بود چيزي نمي گفت.

 

كردم با اینكه نمي خواستم حرف همون روز،بعد از یك برخورد كوتاه باانا توراه برگشت به خونه با ارش صحبت 

 شيدا رو پيش بكشم ولي باز گفتم این كارونكن ارش،پشيمون ميشي،صبر كن؟همه چي درست ميشه.

 

نگاهش و غصه توچشمهاش تكونم داد؛وقتي گفت:دیگه هيچي درست نميشه.اگه اونقدر دلش سنگ شده كه 

 اینطوري دلموميشكنه وعينخيالشم نيست پس تا اخرشم ميرم.

 

 ولي پشيمون ميشي،این فقط یه دعواي مسخره است كارها رو بدتر از این نكن. -

 

تو نمي فهمي،ما هيچوقت بعد از نامزدي باهم دعوا نكردیم،قهر هم نبودیم هميشه اونودرك كردم ولي اینبار از  -

 م؟توي صورتش نگاه كنمكارهاش سر در نميارم تمام مدت منو گول ميزده مي فهمي؟چطور ميتونم دوباره باورش كن

 وباور كنم راست ميگه؟اونمنو نمي خواد،اگر هم بخواد من دیگه نمي تونم.

 

 به همين خاطر ميگم عجله نكن.همه چي درست ميشه و اون دوبارهميشه شيداي سابق. -

 

م و باهاش وقتي اون اینطور ميخواد من چيكار بایدكنم؟خودمو به زور بهش تحميل كنم؟غرورموزیر پا گذاشت -

 حرف زدم ولي هربار ازم دور تر شد توكه نامه هاشوخوندي.

 

گفتم:ببين،این حرفها براي من قابل قبول نيست.حتينامه هاش با اینكه یكمدرك مكتوبه ولي كافي نيست و دليل بر 

 چيزي كه تو روش پافشاري ميكني نيست.

 

صور نفرت رو تو چشم هایش دیدم.دیگه از این واضح به نظر تو شاید،پس حرفهاش،رفتارش واز همه مهمتر من -

 تر؟حالمو بفهم منصوره دلم ميگه دلش با من نيشت.

 

 مرده شور دلتو ببرن،مرده شور غرورتو ببرن كه اینقدر لج باز و یكدنده است.-

 

 باشه ،هرچي تو بگي،اصال مرده شور خودمو ببرن كه سرنوشتم این بود.-

 

 هت گفت نامزدیتون بهم خورده؟فقط یك سوال،خودش ب-

 

 حلقه شو گذاشت رو ميزو گفت بردارم.

 

 توي دیوونه هم زود برداشتي؟-
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 نه دوباره گذاشتم تو دستش،سرشو بوسيدم و اومدم بيرون.-

 

 داد زدم به خدا دیوونه اي این همه دوستش داري و این حرف هارو ميزني؟

 

حرف ميزد وقتي گفت:مي خواستم بيفتم به پاش و بگم هيچ كدوم از حرفاش سرشو انداخت پایين انگار با خودش 

رو باور نمي كنم ولي نامه هامو كه روي ميزش دیدم نتونستم.اون همه ي نامه هامو خونده بود؛نامه هایي كه با عشق و 

ه ي اون بازم براش عالقه بهش نوشته بودم.نامه هایي كه تو بيمارستان با اون حالم بعد از جوابهاي مایوس كنند

 نوشتم ولي جوابش جيگرمو اتيش زد و اومدم بيرون.

 

 گفتم:ولي تو دوسش داري شما بهم محرميده نامزدید.

 

سرشو بلند كرد.من حواسم به رانندگي ام بود ولي سكوتشو كه دیدم برگشتم و نگاهش كردم.نگاهمو كه دید گفت 

 :همه چي تموم شده ،فهميدي؟

 

 غه ي محرميتو باطل ميكني؟گفتم:یعني صي

 

 تكرار كرد؛صيغه...نه اگه ميشه اینكارو نكن كمكم ميكني؟بگذار زمانش تموم شه.

 

 ولي اگه بخواي با آناهيتا عروسي كني چي؟اون قبول ميكنه؟-

 

 آنا اصال نمي دونه این چيزا چيه؟همه چيرو راجع به شيدا مي دونه وراضيه-

 

 اگه شيدا بخواد چي؟-

 

 براي چي بخواد؟-

 

 مثل اینكه حاليت نيست،شاید بعدا بخواد عروسي كنه-

 

 خوب عروسي كنه-

 

 دیوونه ام كردي،اونوقت نميتونه.اگه بخواد بایكي دیگه عروسي منه باید صيغه باطل شده باشه.-

 

 یكهو مثل دیوونه بهم خيره شد و گفت:با یكي دیگه؟

 

چيكار داره ميكنه.گفت:این امكان نداره و من وقتي دیدم حالش خوب نيست و مدام و انگار تازه فهميده بود كه 

تكرار ميكنه بایكي دیگه...این امكان نداره،دیگه چيزي نگفتم.آرش كه از خواب طوالني بيدار شده و انگار واقعيت 
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ه بود و بارون بود برایش روشن شده بود.بارون شد و اشك بود كه از چشمش مي ریخت .وقت رعد و برق تموم شد

 كه غم تو دل آرشو از تو چشم هایش بيرون مي ریخت .

 

دیگه نمي تونستم كاري بكنم وقتي دیدم حرفهام هيچ تاثيري نداره تصميم گرفتم با ارش باشم و تنهایش نگذارم.از 

طوري آرش رنجش رنج بردم و با خنده هایش خندیدم. درست مثل بچگي همه چي رو باهم تقسيم كردیم و این 

تونست غم عشق و دوري از شيدا رو تحمل كنه.من نيمي از شادي و سرورمو با او دادم و او نيمي از غمشو .هردو 

 بانيمي غم و نيمي شادي به زندگي ادامه دادیم.

 

از زهرا خواستم با شيدا صحبت كنه .خودش اینكارو كرده بود.صبح نشده رفته بود سراغش ولي شيدا غير یك كلمه 

 چيزي نمي گفت

 

 :نفرت.

 

و اون طوري كه زهرا فهميده بود دیگه نه مي خواست آرشو ببينه ،نه حرفي ازش بشنوه.از حالت هاي شيدا فهميده 

 بود چيزي رو پنهان ميكنه ولي چيزي نمي گفت.

 

ز درگير به هم بعدها من وزهرا اسم اون روزها رو گذاشتيم روزهاي شوك و خبرهاي وحشتناك دیوونه كننده هنو

خوردن نامزدي شيدا و آرش بودیم و سعي داشتيم همه چي رو درست كنيم و این كه چطور به محبوبه و مادرش 

 بگيم كه آرش با یك كارت عروسي در خونمون ظاهر شد.

 

 5فصل 

 

ير وع زمستاني و دلگفكر كنم دو سه ماهي گذشته بود چون با اینكه رعد و برق ميزد و هوا ابري بود ولي ابرهاش از ن

بود و رعدش رنگ رعدوبرق بهار را نداشت غم ازش ميریخت و من با دیدن آرش كه سرحال و خوش با سر و وضع 

حسابي جلوي در ایستاده بود یك لحظه شيدا و پایيز و بارون رو فراموش كردم و زیر نم بارون ایستادم و بهش خيره 

خي ميكنه قبال هم از این شوخيها ميكردیم كارت عروسي پيدا ميكردیم شدم كارت رو كه به دستم داد فكر كردم شو

 "عروسي كدوم آدم خوشبختيه؟ "و اسم خودمونو توش مينوشتيم و سر به سر دوستان ميگذاشتيم پرسيدم:

 

 "خوشبخت كه فكر نكنم باشه ولي به هر حال عروسيشه. "

 

مسخرهاي ولي وقتي كنار اسمض اسم دختر خاله اش  باز كردم وقتي اسم آرش رو دیدم لبخند زدم چه شوخي

آناهيتا رادیدم لبخندم به اخم تبدیل شد و رنگم پرید پس واقعيت داشت باور اسم آر ش هنوز تو فكرم نرفته بود 

 "همين پنجشنبه است. "كه گفت:

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – قلب تو می تپمبا 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

3 3 3  

 

رفت كه اگه ارش و فوري فكرم  "مباركه  "نميدونم چطوري تونستم خودمو كنترل كنم و با خونسردي بگم :

تصميمش جدي شده پس دیگه باید تسليم شد و مطمئن شدم كه شيدا براي آرش مرده و وجود نداره نميخواستم تو 

 "خداشانس بده. "ذوقش بزنم گفتم:

 

 "ولي نه از این شانسها. "

 

 "چطور شد عروس خانم رضایت داد؟ "گفتم:

 

 "قا داماد راضي نميشد.عروس خانم كه رضایت داده بود آ "خونسرد گفت:

 

 "چه داماد از خودراضي و پرتوقعي! اي كاش از این شانسها ما هم داشتيم. "خندیدم و گفتم:

 

 "خدانكنه. "

 

خوب،  "از حرفهاش سر در نميآوردم ناراضي بود ولي دست به این كار ميزد. رو پيشونيشم سایه انداخته بود گفتم:

 "چطور شد قاطي مرغا شدي؟ 

 

دیگه طنابيه كه مادر و خاله ام برام بافتن چه امروز چه چند سال دیگه هرچه زود تر بهتر حداقل از دست افكار "

 "مسخره ي عشق و دیوونگي خالص ميشم. 

 

 "حاال طنابو براي باالرفتن بافتن یا دار زدن؟  "

 

-رفتن ولي من طنابو براي دار زدن مي به نظر اونا براي باال "من داشتم شوخي ميكردم ولي اون خيلي جدي گفت:

 "خوام! هرچه زود تر بهتر.

 

 "نكنه پوسيده باشه پاره شه و پرت شي پایين. "خندیدم و زدم پشتش و گفتم:

 

طنابي كه پولدارا ميبافن محكمه تار و پودش از سكه و جواهره هر چند مترش سند خونه و ماشين و ویال آویزونه  "

 "يزها و قول وقرارها.چه ميدونم از این چ

 

 "از چي حرف ميزني؟  "

 

 "هيچي مهم نيست مادر و خاله براي خودشون نقشه ها كشيدن. "گفت:

 

 "زنها چه حوصله اي دارن. "گفتم:

 

 "و چه با سياست رفتار ميكنن. "
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 "البته بعضي هاشون. "گفتم:

 

 "ي كه باورت نميشه.فعال كه هر كس دور وبر منه اینطوریه. هركي حتي كس "

 

عروس خانم چي؟ دوستت داره؟ یا فقط به  "فخميدم منظورش به شيداست براي اینكه حرفو عوض كنم پرسيدم:

 "فكر پولهاست

 

 "نميدونم خودش كه ميگه منو با تمام دنيا هم عوض نميكنه. "

 

 "چه رمانتيك حتما تو هم باورت شد. "خندیدم و گفتم:

 

 "هيچ حرفي رو باور نميكنم. نه بابا دیگه "

 

 ": بيخيال ميگذره. "گفتم:

 

 "آره ميگذره. "

 

مثل این چند ماه كه گذشت مثل عشق او ، قلب آدما كه راحت ميگذره مثل نفرت كه  "صداشو غم گرفت وقتي گفت:

 "راحت جاشو ميگيره.

 

 :خوب حاال بگو شام مفصله یا نه لباس پلوخوریمونو بپوشيم؟ "گفتم:
 

همه چي رو مامان و خاله تدارك  "ميخواستم حرفو عوض كنم موفق شدم چون از خياالتش بيرون آمد و گفت:

 "دیدن.

 

 "از این هفت شبانه روزیهاست. "

 

 "نه، همون یك شب كافيه معلوم نيست بتونم همون رو هم تحمل كنم حاال حاضرشو بریم كلي كار داریم."

 

 "؟من بيام چيكار "گفتم:

 

باشه،  "مگه بدون تو ميشه! همه جا باهام بودي تو خوشيها تو كابوس تو كوه تو شب شعر .... ساكت شد.گفتم: "گفت:

 "باشه نوكرتم االن حاضر ميشم.

 

جاي زهرا خالي به  "وقتي لباس پوشيدم و برگشتم آرشو دیدم كه تو ماشين كه یك الگانس مشكي بود نشسته.گفتم:

 "ز قراضه مياري ولي مادموازل آنا باید سوار این ماشين بشن.ما كه ميرسي بن
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سليقه ي خودم نيست مامان و خاله ماشينم رو نميدونم تو كدوم سورتخي قایم كردن مجبور شدم سوار این یكي  "

 "شم.

 

 "پس اختيارت كامال دست اوناست. "

 

 "بار ميبرم اونم بار غم.اختيار كه نه در اصل افسارم، چون مثل یك اسب فقط دارم  "

 

 "بيخيال. "نميخواستم به چيزي فكر كنه.گگفتم:

 

 "آره بازم بيخيال این طوري راحت ترم وقتي دیكران برام تصميم ميگيرن دیگه احتياجي نيست به چيزي فكر كنم. "

 

 "و خودتو دست اونا سپردي؟ "

 

 "هه ميزنم، خاكي ميزنم ولي دوباره افسارم ميفته دستشون.خودمو، قلبمو ، روحمو ولي هر از چندگاهي به بيرا "

 

 "اینطوري كه زیاد دووم نمياري. "

 

 "آره چه بهتر. "

 

دوست داشتم آسمونو رو سر شيدا خالي كمنم و  "و من دلم براش سوخت ولي حيف كه كاري از دستم برنميآمد

ممگن بود اون روز كلي گشتيم كلي خرید كدیم خندیدیم زمينو رو سر آناهيتا و آرشو نجات بدم ولي حيف كه غير 

شام مفصلي هم تو بهترین رستوران شهر خوردیم ولي وقتي برگشتيم خونه به هيچ كدوم از ما خوش نگذشته بود و 

 تو خلوتمون غم بود.

 

دم ورتشو نميدیوقتي جلوي در خونه پياده شدم اونم از ماشين پياده شد و جلوم ایستاد. تو تاریكي ك.چه خوب ص

نصور! تمام م "نميدونستم شاده یا غمگين. چشمهایش خيس اشكه یا لبهایش داغ لبخند. فقط وقتي صدام كرد و گفت:

غم عالمو تو صداش شنيدم صداش گرفته بود و زنگ جدایي توش بود با زحمت خودمو كنترل كردم و خونسرد 

 "چيه آرش؟ "پرسيدم :

 

 ردرستي كردم یا ميتونم شيدا رو فراموش كنم.فكر كردم االنه كه بپرسه كا

 

 خوشبخت بودیم و خيلي سؤالهاي دیگه ولي برخالف تصورم گفت: مي خوام برم.

 

 گفتم: به سالمت، خوش اومدي. مگه قراره تا صبح دم در واستي؟

 

 براي هميشه مي خوام برم منصور. _

 

 چي؟! _
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روسي براي ماه عسل بریم آلمان، ولي من دیگه برنمي گردم. مي خوام براي ویزام درست شده، قرار شده بعد از ع _

 هميشه اونجا بمونم. دیگه هيچ وقت برنمي گردم ایران.

 

دلم گرفت؛ جلوتر اومدم. تو سایه ي نور چراغ باالي در، صورتشو دیدم. كامال جدي بود ولي خطوط پيشوني اش مي 

قت كردم چند تار موي سفيد رو البه الي موهاش دیدم. اینا كه قبال پيدا لرزید، از چيزي رنج مي برد. خوب كه د

نبودن. همون موقع بود كه پرده ي خونسردي از رو صورتش كنار رفت و من براي اولين بار واقعيت نگاهشو دیدم و 

و ، پرده هاشفهميدم هنوز عاشقه؛ فقط عشقو در اعماق دلش پنهان كرده، درها و پنجره هاشو بسته تا كسي نبينه

 كشيده تا نور وارد اتاق قلبش نشه.

 

ناتواني ام براي نجاتش از اون همه غم، پشت پرده ي ظاهري چشمم اشك آورد و گفتم: باورم نميشه آرش، مي 

 خواي براي هميشه بري؟

 

ین خونه، تو، آره، براي هميشه، دیگه هيچ وقت برنمي گردم. منصور، این كوچه، خاطراتش، این ظهر، یادهاش، ا _

 زهرا و بقيه همه و همه رو ترك مي كنم.

 

 اسم شيدا رو نياورد. فهيدم داره فرار مي كنه و مطمئن شدم هنوزم دوستش داره.

 

 گفتم: پس فرار مي كني؟

 

نمي دونم، اسمشو هر چي مي خواي بگذار. باور كن تصميمش راحت نبود ولي راه دیگه اي ندارم. اگه بخوام  _

كنم این تنها راهه. اینجا نمي تونم تو این هوا نفس بكشم، زیر آسمون این ظهر قدم بزنم، رو زمينش پا  زندگي

بگذارم، در حالي كه ميدونم یك نفر دیگه هم درست مثل من این كارها رو مي كنه و من جدا از او باید ثانيه هاي تلخ 

 بدونم ازم متنفره.زندگيمو بگذرونم و حسرت با او بودنو بخورم و با دلتنگي 

 

 گفتم: ولي تو كه فراموشش كردي مگه نه؟

 

قاطعانه و محكم گفت: نه، بدبختانه نه، نمي تونم تمام مدت به خودم و دیگران دروغ بگم كه فراموشش كردم! امكان 

ه كه هم نداره. چرا باید بهت دروغ بگم، به خودم دروغ بگم. هيچ كس نمي تونه بفهمه بين ما چي گذشت. هرچند

 اش دروغ و تزویر بود ولي فراموش نشدنيه منصور!

 

 حق با توئه، من هيچ وقت نمي تونم درك كنم ولي چطور مي توني به خاطر اون از بقيه چيزاي زندگيت بگذري؟ _

 

چيز دیگه اي غير اون تو زندگيم وجود نداره. همه چي به او ختم ميشه. همه ي زندگيم فقط و فقط  _

 ..داست.ش...یـ..
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نمي تونست اسم شيدا رو به زبون بياره و من دیگه ادامه ندادم، فقط گفتم: تنهام مي گذاري آرش، مثل بقيه ي بچه 

 ها؟ و بعد در آغوش هم براي اولين بار هر دو گریه كردیم، درست مثل آن روزي كه مرغمونو سر بریدن.

 

*** 

 

رد. من یك وكيل بودم ولي نمي تونستم براي صميمي ترین دوستم كاري اون شب تا صبح به او فكر كردم و خوابم نب

انجام بدم. هيچ قانوني وجود نداشت تا آرش بتونه خوشبخت باشه و با دختري كه دوست داره زندگي كنه. قانون دل 

 اون یكي قاتلشبود، ولي یكي از دل ها توزرد از آب در اومده بود و نافرماني مي كرد و یكي دیگه زنداني شده بود. 

 شده بود؛ این یكي تقاصشو پس مي داد.

 

حتي یك بار هم از زهرا نپرسيدم شيدا چطوره و چي كار مي كنه. دلم نمي خواست بدونم. حال آرشو مي دیدم و فكر 

مي كردم از اون بدتر وجود نداره. زهرا هم چيزي نمي گفت، دوستي مون كامال به هم ریخته بود. از هم پاشيده 

دیم. حتي من و زهرا هم از هم دور شده بودیم. كمتر با هم حرف مي زدیم و شوخي مي كردیم. خيلي كم همدیگر بو

رو مي دیدیم. بيشتر وقت مون با آرش مي گذشت. چهار ما تقسيم شده بود به دو و دو چيزي نمونده بود یكي بشه، 

 دوي من و آرش. دوي اونارو نمي دونم.

 

 دیگه تقسيم مي شدیم و یك .... از آنها براي خودش سرپا مي ایستاد. من و آرش تا چند روز

 

ظهر زهرا كه اومد خونه كارت عروسي رو دید. وقتي چند ساعت بعد اونو تو اتاقم پریشون دیدم اینو فهميدم. چشم 

 ن چيه؟هاي آبيش از خشم به سرمه اي مي زد و هنوز مي لرزید. بدون این كه جواب سالممو بده پرسيد: ای

 

 با لحني بي تفاوت جواب دادم: كارت عروسي.

 

 مي دونم كارت عروسيه، چشم بسته غيب مي گي، چطور جرأت كرده ما رو دعوت كنه؟ _

 

 مگه اشكالي داره؟ _

 

 فریاد زد: یعني از نظر تو اشكالي نداره؟

 

حلقه شو پس بده، از نفرت حرف بزنه و دل نه، چطور دوست عزیز تو مي تونه اون طور نامزدي رو به هم بزنه،  _

 آرشو بشكنه، ولي آرش حق نداره با دختري كه دوست داره عروسي كنه؟

 

 دختري كه دوست داره؟ _

 

 آره. _

 

 خودش بهت گفت؟ پس واقعا لياقتش همون دختر خاله اش آناهيتاست. _
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صدیا فریاد زهرا رو شنيدم و خشم واقعي اش رو دیدم. به این حرفو گفت و از اتاقم بيرون رفت و من براي اولين بار 

آرش فك كردم، نباید بيشتر از این غصه مي خورد. آخر هفته جشن عروسيش بود و بعد هم براي هميشه مي رفت و 

همه چيز تموم مي شد. نمي دونم چطور شد كه من هم قانع شده بودم كار آرش درسته. چشمهاي غمگينش قانعم 

 مي خواستم بيشتر از این درگير بشه، همه چي تموم شده بود.كرده بود. ن

 

هر روز زیر نگاه خشمگين زهرا این طرف و اون طرف رفتم و خودمو براي عروسي آماده كردم. صبح روز عروسي 

وقتي آرش با ماشين گل زده بدنبالم اومد، زهرا جلوتر از من دوید و جلوي در با آرش روبرو شد. من هم پشت 

 تا جلوي در دویدم مبادا چيزي به آرش بگه.سرش 

 

ولي او غرغركنان تا جلوي در رسيد. درو كه باز كرد و آرشو با كت و شلوار و كراوات خوش قيافه تر از هميشه كنار 

ماشين عروس زیبایش دید مثل من وا رفت، ولي درجه ي وارفتگي زهرا بيشتر از من بود. انگار تا اون لحظه كه 

ندیده بود باور نكرده بود ولي حاال درست مثل این كه سطل آب سردي روي سرش خالي كرده باشن  خودش چيزي

 مي لرزید، بعد هم عقب ایستاد.

 

آرش شاد و خندون سالم و احوال پرسي كرد و من كه سرخي گونه هاي زهرا رو دیدم وضعو خراب تر از اوني كه 

 فكر مي كردم یافتم.

 

 مشتاق دیدار، چه عجب تو رو دیدم!آرش بي خيال پرسيد: 

 

 زهرا با خشم گفت: از ما بهترون كه هستن.

 

 آرش به روي خودش نياورد و گفت: هر كسي جاي خودشو داره.

 

 آره، یكي باال سر آدم، یكي دیگه زیر كفش هاي گلي براي له شدن. _

 

 آرش بي توجه به كنایه زهرا گفت: حاضر شو، مگه نمياي؟

 

 خيلي خودشو كنترل كرد و گفت: نه، نميام. زهرا

 

 امكان نداره، باید بياي، بدون تو صفایي نداره. _

 

زهرا بي توجه به چشم غره هاي من گفت: جدي! پس بدون من صفایي نداره؟ در غير این صورت حتما خيلي خوش 

 مي گذره.

 

 د. البته كه خوش مي گذره، عروسيه دیگه.خندیدم و براي رفع و رجوع كردن حرفش گفتم: باز خوشيش گل كر

 

 واقعا كه براي هر دوي شما متأسفم. _
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آرش دیگه نگذشت و گفت: متأسف؟! حق داري، بایدم متأسف باشي، فقط براي من متأسف باش براي این كه مثل 

و هرچي یك عروسك خيمه شب بازي به یك نخ وصلم و با حركت دست این و اون این طرف و آن طرف ميرم 

دیگران بگن انجام ميدم. حاال بستگي به انصافشون داره كه چي كار كنم؛ یكي یك روز ميگه دوستم داره، یك روز 

دیگه ميگه ازم متنفره، یكي بهم ميگه باید با كسي كه اون مي خواد عروسي كنم، كسي كه دوستش ندارم، یكي دیگه 

كي اختالف، یكي عشق و یكي نفرت، یكي هم این ميون ميگه پاي ارث و ميراث رو وسط مي كشه، یكي هماهنگي و ی

برام متأسفه و باالخره یكي براي آینده ام تصميم مي گيره و مجبورم مي كنه جایي كه دوست ندارم زندگي كنم. تنها 

تصميمي كه من مي گيرم رفتن و برنگشتنه. حتي براي مردن هم نمي تونم تصميم بگيرم چون یكي كه اون باالست، 

 بهم اجازه نميده. بله حق داري برام متأسف باشي، خود منم براي خودم متأسفم.

 

 زهرا فقط گفت: واقعا دوستش نداري؟

 

 نه، ازش متنفرم. _

 

من فهميدم آرش به آناهيتا اشاره مي كنه، ولي زهرا كه منظورش شيدا بود اشتباه متوجه شد چون گفت: پس دیگه 

 چي ميگي؟

 

 كه همه چي رو ميدوني دیگه چي ميگي؟ اصال تو طرف كي هستي؟ من یا اون؟آرش گفت: تو 

 

من طرف هر دوي شما هستم. اصال سردرنميارم. چرا شما دوتا؟ شما كه یكي بودید! هنوزم باورم نميشه، بگو كه  _

 دروغه، عروسيت، این سر و وضع، این ماشين گل زده دروغه!

 

 غه، همه چي كثيفه، پر از ریا.آره، فقط حرف هاي اونه كه درو _

 

بعد بي قرار گفت: ببين، دیگه هيچي برام مهم نيست. چند ماه تقاص همه چي رو پس دادم. براي عشق كافي نيست؟ 

خرد شدن غرورم كافي نيست؟ شكسته شدن دلم و... دیگه نمي خوام بهش فكر كنم. ازت خواهش مي كنم به خاطر 

 دوستي مون اسمشو جلوم نيار.

 

زهرا مثل كسي كه سيلي خورده باشه بدون حرف برگشت تو خونه. من و آرش سوار ماشين شدیم. آرش پاشو رو 

 گاز گذاشت و در ميان سكوت با سرعت حركت كرد.

 

*** 

 

زیباترین شب زندگي هر كسي، براي آرش كه فقط من از دلش خبر داشتم، بدترین شب بود ولي ظاهرشو خيلي 

؛ مي گفت و مي خندید و راه مي رفت. البته تا اون لحظه منم فكر مي كردم كه واقعا خوشحاله و خوب حفظ مي كرد

همه چي رو فراموش كرده چون طعم عشقو نچشيده بودم و بي خبر از رنج و عذاب و نيروي ابدي عشق براي خودم 

 بي خيال كنار آرش ایستاده بودم.
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شو درك مي كردم، اون طور كه او بود، مثل خودش نه مثل یك دوست و اي كاش تا اون لحظه عاشق شده بودم و حال

 برادر، ولي بازم مثل او عاشق نمي شدم، احساسش یك عشق عجيب بود.

 

شب قشنگي بود؛ اونم براي هر كسي كه آرزوي چنين شبي رو داشت. هوا بوي بهارو مي داد و دیگه سرماي زمستونو 

ت. دور استخر صندلي هاي زیبایي چيده بودن. همه چي كامل و بدون نقص بود. نداشت. باغ خونه طراوت بهارو داش

مهمان ها از زن و مرد و پير و جوان همه از زیبایي باغ و خنكي اش لذت مي بردن. گوشه اي از سالن بزرگ به شكل 

 ن ماجرا بود.اتاق عقد تزیين شده بود. آرش هيچ كدوم از این زیبایي ها رو نمي دید و فقط منتظر تموم شد

 

وقتي عاقد اومد، آرش گفت: منصور بگو زودتر تمومش كنن، دیگه نمي تونم تحمل كنم. پرسيدم: حالت خوب 

 نيست؟

 

 چرا خوبم، فقط مي ترسم همه چي رو به هم بزنم. _

 

 و من فوري همه چي رو روبراه كردم و او كنار عروس خانوم نشست.

 

ظر مي رسيد، زیبا و سرحال درست مثل چند سال قبل كه دیده بودمش و ابهت مادرش از هميشه جوان تر به ن

هميشگي رو با ته مایه اي از ریاست تو چهره و حركاتش داشت. مي خندید و دستور مي داد. وقتي متوجه جروبحث 

داشت.  مرجان و شهروز شدم كه مي خواستم اونارو براي مراسم عقد صدا كنم. شهروز از دیر اومدن مرجان گله

مرجان گفت: خدا رو شكر كن كه اومدم، اگه پاي آبروي مامان در بين نبود اصال نمي اومدم، نمي فهمم چرا شما مثل 

كبك سرتون رو زیر برف كردین و چيزي نمي بينين. حماقت به این بزرگي چشم هر آدم باهوش و نااحساسي رو 

ادرم كه البته حق داره اینقدر خوشحال باشه چون داره به باز مي كنه ولي تو چشم هاتو بستي و چيزي نمي بيني. م

 تمام آرزوهاش ميرسه.

 

 شهروز گفت: تو چرا حرص الكي مي خوري، وقتي خود آرش راضيه من چي باید بگم؟

 

بله، كامال معلومه، واقعا متأسفم كه بعد از این همه سال هنوز برادرتو نشناختي. رنگ و روشو دیدي؟ استخوون  _

صورتش همه زده بيرون، از فرط الغري پاي چشمش گود افتاده، من و تو كه خوب مي دونيم چقدر شيدا رو  هاي

 دوست داشت.

 

 آره، ولي از شانس آرش، شيدا اونو دوست نداشت و نامزدي رو به هم زد. _

 

 مرجان با تعجب پرسيد: كي اینو بهت گفت؟

 

 خاله، شایدم آنا بهم گفته باشه.شهروز بي خيال گفت: نمي دونم، مامان یا 

 

 اونا از كجا خبر دارن؟ _
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حتما آرش بهشون گفته. چه مي دونم. حاال بيا بریم، دیگه همه چي تموم شده. نمي دونم چرا تو دنبال دليل مي  _

ه قلش اینگردي؟ هر چند كه از این دخترخاله مون آناهيتا خانوم خوشم نمياد ولي شاید براي آرش بهتر باشه. حدا

 كه مادر موافقه و خوشحال، خود آرش رو هم مگه نمي بيني.

 

اميدوارم این طور باشه، فقط از االن بگم بعد از امشب، من دیگه نيستم. نه دلم مي خواد آنا رو ببينم، نه خاله رو نه 

 حتي آرشو.

 

ي عقد كه خوانده مي شد به آرش نگاه این حرفارو كه شنيدم فهميدم این ازدواج براي آرش پایان همه چيزه. خطبه 

كردم، تو یك عالم دیگه بود، درست مثل یك روح سرد و بي رنگ، چهره اش سفيد شده و به روبرو خيره شده بود. 

اصال ما رو نمي دید، هيچ كس رو نمي دید، تو اون جمع و بين ما نبود، به جاي دیگه اي تعلق داشت، یك دنياي دیگه، 

 دنياي مرده ها.

 

وسط هاي خطبه عقد، فكر كنم دور دوم بود كه یكي صدام كرد. جلوي در زهرا رو دیدم كه با رنگ و رویي پریده 

 دنبالم مي گشت. گفتم: چي شده؟ اینجا چي كار مي كني؟

 

 پرسيد: مراسم عقد تموم شد؟ آرش بله رو گفت؟

 

 آرش كه نه ولي فكر كنم چند ثانيه دیگه عروس بله رو بگه. _

 

 فریاد زد: االن وقت شوخي نيست، بدو تو اتاق عقد و آرشو بيار، عجله كن.

 

گفتم: چت شده، هذیون ميگي؟ مثل یك چترباز بپرم وسط سفره ي عقد و آرشو بدزدم و بيارم پيش جنابعالي تا 

 بهش دري وري بگي؟

 

 با عصبانيت منو كنار زد و گفت: خودم ميرم.

 

م پشت سرش، به همه تنه مي زدیم. صداش كردم و گفتم: آبروریزي نكن زهرا، وایستا. به طرف سالن مي دوید، من

ولي او اصال نمي شنيد و بي توجه به من همين طور مي دوید. به سالن كه رسيدیم جلوي در هر دو ایستادیم. زهرا 

مي دید. همون موقع مات و مبهوت به صندلي عروس و داماد خيره شده بود. چشم هایش انگار چيزي غير آرشو ن

 عروس پشت ميكروفون با ناز و عشوه ي بلند گفت: بله.

 

زهرا مثل آدماي كور دستاشو به دیوار كشيد و تا جلوي سفره ي عقد رفت. زیر زبون شنيدم كه مي گفت: باورم 

 نميشه، امكان نداره.

 

 و هنوز صدایي از گلوش خارج نشده بود كه آرش هم گفت: بله.

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – قلب تو می تپمبا 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

3 4 2  

 

رفت و اگه من از پشت سر نمي گرفتمش روي سفره ي عقد ولو شده بود. گيج دور خودش چرخيد و گفت: زهرا وا

 ولم كن.

 

رفت طرف آرش و بهش گفت: پس درست بود آره؟ همه چي دروغه؟ آره بي شرف؟ گفتم: ساكت زهرا چي داري 

 ميگي؟

 

د كج بلند و باریك به طرف ما اومد. اگه لبخندستشو گرفتم بيارمش بيرون كه آرش درست مثل یك تيكه گچ تخته، 

 رو لبش نبود باور نمي كردم داماد چند لحظه قبله.

 

 زهرا گفت: ولم كن منصور، چت شده، چرا كور شدي؟ اصال اینجا چي كار مي كني؟

 

 گفتم: ساكت باش، چرا داد مي زني؟ همه نگاه مي كنن.

 

 آرش كنار ما ایستاد و پرسيد: چي شده؟

 

انگار حرف هاي زهرا رو نشنيده بود. زهرا اونو كه دید انگار عزرائيلو دیده باشه سرشو بلند كرد، تو چشم هاش 

 خيره شد و گفت: تمومش كردي؟ چه دروغگوي كثيفي هستي تو. هيچ وقت نشناختمت. چطور حرف هات باورم شد.

 

 آرش گفت: چي ميگي زهرا؟

 

ه هات سرمو شيره ماليدي تا قبول همه چي تقصير شيداست و من خر باورم زهرا گفت: خوب با حرف هات و گری

 شد. بهترین دوستمو مقصر شناختم. من احمق شيدا رو... انگار چيزي رو به خاطر آورده باشه گفت: شيدا، شيدا.

 

 بعد سراسيمه به طرف در سالن دوید. من پشت سرش گفتم: چي شده؟ چت شده؟ دیوونه شدي؟

 

 يد: از چي حرف مي زنه؟آرش پرس

 

ولي او انگار با خودش حرف مي زد گفت: اصال فراموشش كردم، با من بود، با هم اومدیم. من اونو آوردم، همه چي 

رو بهش گفتم و اون همه چي رو بهم گفت و من قول دادم، بعد آوردمش اینجا شاید بشه درستش كرد. از بيمارستان 

 به دوروبر نگاه كرد. آوردمش. باید همين جا باشه. و

 

 من همه حرف هاشو شنيدم، ولي فكر كنم آرش كه پشت سرش بود نشنيد چون پرسيد: كجا ميره؟

 

 نمي دونم، هذیون ميگه. _

 

 من دیگه نمي تونم اینجا وایستم، دارم خفه ميشم. ميرم تو باغ یك كم هوا بخورم، اگه كسي پرسيد نگو كجام. _
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يالم راحت بشه حالش خوبه. ته باغ البه الي درخت ها یك جاي خلوت بود. نزدیك اونجا كه پشت سرش رفتم تا خ

رسيدیم زهرا رو دیدم. پشت سر ما ایستاده بود و با كسي حرف مي زد. من مخاطبشو نمي دیدم ولي به گمونم آرش 

رخت شيدا رو دیدم كه روبروي دید چون مثل برق گرفته ها ایستاد. من كمي جلوتر رفتم و از البه الي شاخه هاي د

زهرا ایستاده بود. زهرا مي پرسيد: اینجایي؟ دنبالت مي گشتم. همه چي تموم شد. و بعد از گفتن این حرف سرشو 

 پایين انداخت.

 

یك صدایي بين جيغ و بغض از ته گلوي شيدا بيرون اومد و گفت: همه چي رو شنيدم. اونقدر صداش وقتي بله مي 

 كه تا ته باغ هم رسيد.گفت بلند بود 

 

 سرشو پایين انداخت و وقتي دوباره بلند كرد، من و آرشو روبروي خودش دید.

 

رنگش مثل آدماي مریض به زردي مي زد، پوست صاف و گندمگونش درست مثل المپ مهتابي رنگ پریده، سفيد و 

 ده شيدا؟ حالت خوب نيست؟زرد بود. صورت آرشو نمي دیدم چون پشتش ایستاده بودم. زهرا گفت: چت ش

 

 و با تعقيب نگاه خيره ي شيدا برگشت و ما رو دید. از عصبانيت سرخ شد و 

 

 گفت شما اینجا چيكار مي كنين؟

 

ولي آرش كه انگار چيزي نمي شنيد جلوتر رفت.چند قدم مونده به شيدا،زهرا اومد جلو تا مانع آرش بشه.وحشت 

 ش حالش بدتره زهرا كنار رفت و آرش و شيدا درست روبروي هم قرار گرفتن.چشمهاي زهرا بهم فهموند كه آر

 

آرش با صداي خش داري و گرفته اي گفت: اومدي به خاك سپردن آرزوهامو ببيني؟شایدم اومدي تو كفن و دفن 

 روحم شركت كني؟

 

 شيدا آروم گفت:نه!

 

بعد بگي ازم متنفري،شایدم ميخواي دوباره بگي دوستم آرش دوباره گفت:اگه نه، پس حتما اومدي تا بهم بخندي و 

داري و بعد كه عاشقت شدم بگي منو نمي خواي و ازم متنفري،حتي نمي خواي ریختو ببيني ولي برات متاسفم چون 

 دیگه فایده اي نداره.حيف كه حاال دیگه من عاشق یكي دیگه ام و گول حرفاي تو رو نمي خورم.

 

وت به آرش خيره شده بود.آرش فریاد زد حرف بزن،یك چيزي بگو.شيدا با صداي گرفته شيدا همون طوري در سك

 ناباورانه پرسيد عاشقشي؟

 

 آرش بي خيال گفت اشكال داره باشم؟براي تو چه فرقي مي كنه؟

 

 زهرا گفت:ولي تو كه گفتي دیگران تو رو مجبور به این كار كردن،تو كه گفتي راضي نيستي.
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 دم اومد،آره گفتم ولي حاال ميگم ازش متنفرم .من؟آهال!یا

 

 شيدا فوري گفت:اون منم مگه نه؟

 

بعد رو به زهرا كرد و گفت :من كه بهت گفتم ولي تو باورت نشد.حاال ببين و باور كن.منظور آرش منم؛خيلي وقته با 

 حرفهاش،با رفتارش ميخواد نشون بده از من متنفره .

 

نفرت شيدا خيره شد.گوشهام صداي ضربان قلبشو مي شنيد.دستش تو دستم بود و نبضش آرش تو چشمهاي پر از 

 چنان ميزد كه فكر كردم االنه رگاش پاره بشخه و خون بيرون بزنه.

 

آرش لبخند زد و گفت :آره تو بودي؛اشكالي داره تو باشي؟من حق ندارم درست مثل تو در عرض چند ماه راحت از 

 متنفر باشم؟این حقو تدارم، درست مثل تمام حقوق دیگه ام،حق تصميم گریر؟چرا؟همه چي بگذرم و ازت 

 

 او فریاد زد:چرا؟چرا؟خدایا چرا نباید از دختري كه منو بازیچه خودش قرار داد و بهم خندید و رفت متنفر باشم؟

 

 دستشو فشار دادم و گفتم چرا داد ميزني؟

 

یستاد و گفت:آره داد بزن بذار همه بشنون ،بگذار خدا بشنوه.واقعا برات زهرا دیگه طاقت نياورد ،جلوي شيدا ا

متاسفم، تو فقط یك احمقي ؛یك دروغگوي پست فطرت كه خامه حرفهاي خاله ات شدي،چشم هاتو بستي و حرفاي 

 اوني كه باید ميشنيدي رو نشنيدي،تو كه این قدر ادعا ميكردي دوستش داري.

 

اونو عقب كشيد و گفت : بسه دیگه،خواهش ميكنم خودم ميدونم كه حقم شنيدن این  شيدا دست زهرا رو گرفت و

حرفاست.من الیق تمام این نگاه ها هستم.خودم كه ميدونم چرا شما مي خواین بهم ثابت كنين؟من هزار پله از تو 

طور كه خودت بهم پایين ترم ،ميدونم .هيچ وقتمنمي تونم بهت برسم چون لياقت تو و خانوادت رو ندارم،همون 

 گفتي ،ولي الیق این یكي نبودم،الیق این یكي نبودم.

 

 زهرا گفت : بيا بریم،اون الیقت تو رو نداره.

 

 شيدا سرشو تكون داد و گفت :نه.

 

آرش گفت :حق با توئه زهرا،من كه بهش گفتم.همون طور كه خودش بهم گفت لياقتشو ندارم.اگه داشتم مثل یي 

 رم نمي انداخت.مثل برگ خشك پایيزي لهم نمي كرد.تيكه آشغال دو

 

 شيدا دوباره گفت : نه،نه.

 

زانوهاي شيدا خم شد،داشت مي افتاد زمين، زهرا اونو گرفت وداد زد بسه دیگه، آرش چرا نمي فهمي؟ چقدر خنگي 

 تو،حالشو نمي بيني؟ از زیر سرم آوردم.
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دي؟چرا مي بينم . از فيلم بازي كردنش هم خسته شدم.چطور بگم ازش آرش مثل دیوونه ها با تمسخر گفت :اِه ، ج

 متنفرم! متنفر.

 

و آخرین ضربه رو زد . اشك شيدا سرازیر شد.ميون بغض و اشك آه كشيد .بخار نفسش تو اون سرما درست مثل 

 . آرش! بدجوریك آه از دهنش بيرون اومد .همون طور كه دستاشو مشت كرده بود گفت :بدجوري قلبمو شكستي 
 

آرش لرزون جلوتر رفت ،درست روبروي شيدا ایستاد و دستاشو نزدیك صورت شيدا باال آورد . حس كرد مي خواد 

اشكهاي شيدا رو پاك كنه.بخار نفس شيدا رو صورتش پخش شد . دست آرش هنوز به صورت شيدا نرسيده بود كه 

آرش دستشو رو قلبش گذاشت و رفتن اونو تماشا كرد . شيدا برگشت و رفت و من صداي آه كشيدن آرشو شنيدم. 

زهرا زیر بازوي شيدا رو گرفته بود و اونو از در باغ بيرون مي برد. بعد از چند دقيقه سكوت ، آرش انگار كه با 

خودش حرف بزنه گفت :همه چي تكرار ميشه، فقط این جدایي مون ابدیه،درست مثل صيقغهء بين ما كه تا آخر 

 راهمونه.عمرمون هم

 

 بعد مثل كسي كه از دنياي مرده ها برگشته باشه ازم پرسيد :زهرا چي مي گفت؟براي چي اومده بود اینجا؟

 

 گفتم :زهرا دیوونه شده بود، چرت و پرت مي گفت.

 

 نه، چون گفت دروغگوي پست فطرتم، بعد هم گفت از بيمارستان اومدن؟!

 

جور خاصي بود. ترسيدم حالش بد بشه، گفتم :زهرا هذیون ميگفت، تو چرا حالتش وقتي این كلماتو مي گفت یك 

 باور كردي؟

 

 نه، خيلي جدي بود، شيدا رو از زیر سرم آورده بود؟ آره؟ چرا؟

 

 چي رو چرا؟_

 

 چرا؟ اون كه باید بي خيال باشه. _

 

 حتما مسموم شده بود. _

 

 . خونش سمي شده بود.آره مسموم شده بود . حتما مسموم عشق بود _

 

آرش دوباره و دوباره با خودش حرف زد و مثل دیوونه ها ازم مي پرسيد : زهرا چي ميگفت؟ هر بار صداش آروم و 

 آروم تر مي شد. گفتم: گفتن این حرفا چه فایده اي داره؟ اصال زهرا بيخود اونو اینجا آورد.

 

 احمقم؟ بعد چي گفت؟نه، بگو گفت چي كه من چشم هامو بستم؟ كه یك  _

 

 نمي دونم، فكر كنم گفت چرا این كارو كردي؟ _
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 براي چي؟چه كاري؟ _

 

 بس كن آرش، بيخود خودتو عذاب ميدي. _

 

 نه بگو، تو رو خدا بگو، چه كاري؟ _

 

 كه با دخترخاله ات عروسي كردي _

 

 من! مگه من عروسي كردم؟! _

 

ین دنيا نيست و داره هذیون ميگه زیر بغلشو گرفتم و اونو بردم طرف اتاقش روي این حرفو كه گفت فهميدم تو ا

بالكن كه رسيدیم باز شروع كرد : زهرا گفت یك دروغگوي پست فطرتم ، از موقعيتم سوء استفاده كردم، از كدوم 

 موقعيت؟

 

مهمان  تاقش ببرم تو كه یكي ازدستشو گرفتم و اونو كشيدم طرف اتاقش، خواستم یواشكي اونو از در سمت بالكن ا

ها كه روي بالكن ایستاده بود ما رو دید، به طرفمون اومد و گفت : به به، آقا داماد!خوب فرار كردي و عروس خانمو 

 تنها گذاشتي، خوشم اومد. بعد خندهء مسخره اي سرداد.

 

مرد بود گفت : داماد كيه؟اون از من آرشو به طرف دیگهء بالكن بردم آرش كه گيج افكار خودش و حرف هاي اون 

 چي حرف مي زد؟

 

 فكر كردم دیوونه شده واقعا تب كرده بود. گفتم : هيچ كس

 

 نه، حاال فهميدم، منو مي گفت، من با خودم چيكار كردم؟ _

 

وقتي روي تخت دراز كشيد و من كفش هاشو درآوردم و كتشو آویزون كردم و پتو روش كشيدم، هنوز با خودش 

رف ميزد و مي گفت: چرا این كارو كردم؟ چطور تونستم؟ حتي اگه ازم متنفر باشه بهش قول داده بودم و زیر قولم ح

 زدم.

 

 دیگه چيزي نگو، خودتو عذاب نده. _

 

بگذار عذاب بكشم لياقت بيشتر از اینو دارم. اصال باید بميرم. این چه كاري بود كه من كردم؟ من كه این همه تو  _

 ادعایم مي شد چطور تونستم؟ حتي اگه دیگه منو نمي خواست.عشق 

 

 براي آرام كردنش گفتم: چه فرقي ميكنه، اون كه تو رو دوست نداشت .مگه خودش نگفت ازت متنفره؟

 

 نه، نه، دوستم داره. هنوزم دوستم داره. _
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 ميخواي خودتو گول بزني؟ _

 

دم تو نگاهش نگراني و مهرو دیدم، تو پریدگي صورتش، ميون چين نه، نه، مطمئنم. من عشقو تو چشماش دی _

 ابروهاش خط رنجو دیدم ميون لبهاش غصه و بغض رو دیدم. منصور من همه چي رو تو صورتش دیدم؛

 

همه چي، حتي عشقو البه الي مژه هاي بلندش، ميون سایهء مژه هاش، رو سفيدي صورتش دیدم ميون خماري و 

داغي عشقو دیدم. دوستم داره منصور! مطمئنم و من احمق نفهميدم، پر بودم از نفرت و  كشيدگي چشمش تب و

 هيچي ندیدم، حاال كه دیوونه وار عاشقشم.

 

 با تعجب پرسيدم: ولي تو كه گفتي ازش متنفري!

 

 ام بدم. جوابدروغ گفتم، دروغ گفتم منصور. مي خواستم از التهاب قلبم كم كنم. غرور اگدمال شده ام رو التي _

 دندون شكني به نامه هاش بدم، كه بي خودي كاري كنم فكر كنه برام هيچ ارزشي نداره. چه ميدونستم دوستم

 

داره. لحظه آخر وقتي گفت بدجوري قلبمو شكستي همه چي رو دیدم. آخ كه چقدر احمقم. زهرا حق داشت. فقط 

 زم فرار مي كرد؟ چرا بهم اون حرفها رو گفت؟نمي فهمم چرا؟ چرا اون نامه ها رو برام نوشت؟ چرا ا

 

اون شب دیگه نگذاشتم بيشتر از این عذاب بكشه. یك آرام بخش قوي بهش دادم. وقتي مهمونا رفتن به همه گفتم 

حالش خوب نيست. در اصل حالش از بدم بدتر بود. تب كرده بود و هذیون مي گفت و من باال سرش نشستم تا نيمه 

مي سوخت. حتي با پاشویه هم تبش پایين نمي اومد. دكتر خبر كردیم. نزدیكي هاي صبح دكتر اومد هاي شب از تب 

 معاینه اش كرد، چند قرص نوشت، یك آمپول زد و رفت.

 

فكر مي كردم آنا از نگراني تا صبح نخوابيده، ولي نه اثري ازش بود، نه باالي سر آرش اومد. صبح كه شد فهميدم 

راحت خوابيده و همون موقع بود كه مطمئن شدم آرش دیگه هيچ وقت رنگ خوشبختي رو نمي  تمام شب با خيال

بينه و بدترین انتخابو كرده. بعدها وقتي زهرا ميون دعوا و غم از حال شيدا برام گفت، فهميدم حق با آرش بوده، 

 فهميدم و بهش ميگفتم كهشيدا هيچ وقت ازش متنفر نبوده و آرش براي هميشه بدبخت شده. اي كاش زودتر مي 

 آرش مي خواد براي هميشه بره ولي چه فرقي مي كرد. آرش زن داشت و از آن دیگري بود.

 

یك هفته تمام آرش ميون تب و بيماري دست و پا زد ولي آناهيتا بدون نگراني و دلواپسي به كارهاي خودش مي 

آرش مي زد و چند دستور غذایي و دارویي مي داد و  رسيد؛ خریدهایش، دید و بازدید از فاميل و آخر همه سري به

 بعد هم به اتاقش مي رفت و به خودش مي رسيد.

 

 آرش اصال از این مساله ناراحت نبود. اینو وقتي فهميدم كه بهش گفتم: همه زن ميگيرن تو هم زن گرفتي.

 

 چه بهتر. _
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 از این كه وظایف زناشویي شو خيلي خوب انجام ميده؟ _

 

این طوري خيالم راحت تره و راضي ام. اگه هميشه این طور باشه كمتر رنج مي برم. نه او كاري با من داره و نه من  _

 با او.

 

 من كه از كار تو سر در نميارم. پس اصال براي چي عروسي كردي؟ _

 

از تهران كه پر از خاطره است.مي  براي فرار از مادرم، از خاله ام، از شهره و شهروز، از رنجي كه اینجا مي برم، _

خوام از خيابوناش، از كوچه شما، از اون بن بست، از ایران كه هواش بوي شماها رو ميده، ستاره هاي آسمونش 

چشمك عشق مي زنه، روي ماه صورت عشق مي افته، سبزي درختهاش با همه جا فرق داره، گل هاش بوي زندگي 

مي خوام از همهء اونا، از قصر شيشه اي مادرم، از قصري كه قراره تا ابد توش  ميده، آدماش شكل محبتند فرار كنم.

زندوني بمونم دور بشم. اینجوري حداقل زندوني نيستم، آزادم؛ آزادي كه به زنجيري بلند متصله، زنجيري كه منو از 

و خوش ميكنه، اگه عزیزترین فرد زندگيم جدا ميكنه، دستم بهش نمي رسه چون خيلي ازش دورم ولي همين دلم

اینجا بمونم و نتونم ببينمش و باهاش زندگي كنم بيشتر عذاب مي كشم. به خاطر همين فرار مي كنم، از همه، به 

 خصوص از كسي كه تمتم وجود و زندگيمه، از شيدا.

 

 مي باالخره اسمشو آورد و من تا مدت ها حرف هاش تو گوشم بود و معني عشقو ذره ذره درك مي كردم. حاال

فهميدم كه چرا مي خواست بره. دیگه طاقت موندن نداشت ولي هنوزم سر در نمي آوردم چرا این اتفاق افتاده بود. 

مي ترسيدم به اتفاقات چند هفته قبل فكر كنم، چون به هيچ نتيجه اي نمي رسيدم، مغزم سوت مي كشيد و سرم درد 

 مي گرفت.

 

د. ازم خواست بود فرودگاه نرم مي خواست طور دیگه اي خداحافظي باالخره روزي كه آرش مي خواست بره رسي

 كنيم. خودش اومد جلوي در خونه زهرا نبود، این چند روز، شب و روز كنار شيدا بود و من ندیده بودمش.

 

 كآرش از پدرم خداحافظي كرد، از مادرم حالليت طلبيد، بعد تو حياط قدم زدیم و آنقدر صحبت كردیم كه هوا تاری

شد. از گذشته و از حال گفتيم و تنها چيزي كه اسمشو نياوردیم آینده بود. مي خواستم نصيحتش كنم ولي او با حرف 

هاش روشنم كرد و من مثل هميشه مغلوب كلماتش، احساساتش، عشق و دوستيش شدم. با نگاههش منو مغلوب 

ولي دیگه نمي تونستم صورتشو ببينم و در آغوشش  كرد. ارتباطمون قطع نمي شد، با تلفن و نامه ادامه پيدا مي كرد

بگيرم و لذت دوستي و محبت و برادري كه نداشتم رو در وجود گرمش از گذشته تا حال حس كنم. تنها دوست 

واقعي كه داشتم، تنها برادري كه داشتم ازم جدا مي شد و من تنها كاري كه از دستم بر مي اومد یك خداحافظي ساده 

چيزي ازم مي خواست ولي اون چيزي نخواست و من هرچي كتاب شعر بود براش خریدم. دیوان بود. اي كاش 

حافظ، شاهنامه، موالنا، فروغ، سهراب و هرچي كتاب شعر به فكرم مي رسيد. شاید روزهاي تنهایي و عذابش با 

ه آخر ش گذاشتم. بستخوندن كتابها كمتر و كوتاه تر مي شد. همه رو تو یك جعبه بسته بندي كردم و تو ماشين

كادوپيچ شده شعرهاي شيدا بود؛ مجموعه كاملي كه با هر بدبختي بود به دست آورده بودم. قرار بود چاپش كنه نمي 

دونم چطور موافقت كرد، شاید استادش راضيش كرده بود. حاال یك كپي از همهء اونا تو دستم بود، دودل بودم اونو 
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تصميم گرفتم بسته رو دستش دادم و گفتم : ازت مي خوام این بسته رو بعدا باز به آرش بدم یا نه ولي لحظهء آخر 

 كني.

 

 قبول كرد و پرسيد: نكنه توش بمب گذاشته باشي؟

 

 خندیدم و گفتم : ممكنه؟

 

در آغوش هم روي شونه هاي هم زدیم درست مثل بچگي چند دقيقه تنگ همدیگرو بغل كردیم جلوي در و تو 

 خاطره هر دو اشك ریختيم .كوچهء پر از 

 

 گفت: مثل اون موقع ها شدیم كاش دوچرخه داشتيم و یك دور مي زدیم.

 

 اون وقت زهرا ونگ ميزد و مي خواست سوار شه. _

 

هنوز حرفم تموم نشده بود كه زهرا از سر كوچه پيدایش شد. وقتي ما رو در آغوش هم دید تعجب كرد، من صورت 

پشتش به او بود كنار ما رسيد سالم كرد. مي خواست وارد خونه شه، از كنارمون رد شده بود كه  اونو دیدم، ولي آرش

 آرش صداش كرد زهرا ایستاد ولي برنگشت.

 

آرش گفت: من دوست خوبي براي هيچ كدوم از شما نبودم . زندگي همه رو به هم ریختم . اي كاش هيچ وقت بر 

 عذاب دادم. نمي گشتم و شما رو نمي دیدم همه رو

 

زهرا برگشت، اشك چشم آرش دلمو به درد آورد، زهرا هم صورتش مهربون شد با این حال گفت: وقتي اومدي 

 گفتم خدا تو رو از آسمون برامون فرستاده، یادته؟ حاال هم شاید كار خداست.

 

 شاید، اي كاش طور دیگه اي مي رفتم. _

 

 زهرا با تعجب پرسيد : ميري؟ كجا؟

 

 دارم براي هميشه از ایران ميرم مگه خبر نداري؟ _

 

 زهرا گفت: نه! و آرش به من نگاه كرد. گفتم: من بهش چيزي نگفتم.

 

 زهرا دنبالهء حرف آرشو گرفت و پرسيد : از ایران ميري؟ براي هميشه؟

 

ي خودم و شما چيزي نصيب كسي آره، به منصور همه چي رو گفتم موندنم اینجا فایده اي نداره و جز ناراحتي برا _

 نميشه. به خصوص براي او كه....

 

 ساكت شد. زهرا گفت: نگو براي خاطر او، ميدوني باهاش چيكار كردي؟
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 اگه نباشم كمتر رنج مي بره. _

 

 براي تو چه فرقي مي كنه؟ اصال مي دوني رنج چيه؟ _

 

 اهي كه تو برخوردم باهاش داشتم هنوز عاشقشم.آره، مي دونم چون برخالف حرف هام، رفتارم و اشتب _

 

 زهرا با خشم گفت: یادت رفت بگي نامه هات. _

 

 آرش متعجب پرسيد: نامه هام؟؟

 

من كه دیدم كار داره به جروبحث مي كشه فوري پشتشون ایستادم و گفتم: بس كنيد حرفهاي گذشته رو مي زنيد كه 

 آرش مي خواد بره.چي؟ دیگه همه چي گذشته و تموم شده، 

 

 زهرا آروم گفت: آره، همه چي تموم شده.

 

بعد روبه روي آرش ایستاد و بهش خيره شد. نمي دونستم چطوري حرفشو باور كرد كه گفت: من كه سر از كار شما 

ا تمام ب در نميارم، تنها كاري كه مي تونم بكنم اینه كه آرزوي سالمتي براي داشته باشم. فقط اینو بگم آدمایي كه

وجود همدیگه رو دوست دارن عشقشون جاویده و یك روز اینو به هم ثابت مي كنن. یك صدا ته قلبم ميگه تو و اون 

 از این دسته از آدمایيد.

 

بهش چشم غره رفتم تا دیگه حرف شيدا رو نزنه و ادامه نده و او ساكت شد و رفت تو خونه. لحظه آخر قبل از رفتن، 

 ي بهم ميدي.آرش گفت: یك قول

 

 پرسيدم: چه قولي؟

 

 مواظبش باش. _

 

 من خنگ پرسيدم مواظب كي؟

 

 با بغض و به زحمت گفت: مواظب شيدا و خانواده اش.

 

 باشه. _

 

 قول بده/ _

 

 و من انگشت كوچيكهء دست چپمو حلقه كردم دور انگشت كوچيكهء دست راستش و گفتم: قول! و او رفت.
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بعد هر روز غروب از كوچه كه مي گذشتم به یاد آرش جلوي در مي ایستادم و صداش تو گوشم مي تا مدت ها 

 پيجيد كه مي گفت: مواظبش باش منصور و من تا جایي كه تونستم به قولم وفا كردم.

 

رم اینجا اصبح رانندهء مادرش ماشينو آورد و داد بهم. سویيچ و كارتو داد دستم و گفت: آقا آرش گفتند ماشينو بي

 بدم به شما.

 

 گفتم: پس چرا دیروز خودش نگفت؟

 

 مي ترسيد شما قبول نكنيد، بهم گفت : بعد از رفتنش بيارم. _

 

ظهر تو دفتر كارم نشسته بودم كه آرش تلفن كرد هنوز سالم و احوال پرسي تموم نشده بود كه گفتم: این چه كاري 

 بود كردي؟

 

تو رو نداره فكر كردم شاید بهش احتياج داشته باشي، با این كه زیاد سالم نيست ولي  گفت: ببخشيد، واقعا قابل

 كارتو راه مي اندازه.

 

 نمي خواستم آبروتو جلوي راننده تون ببرم و اال پس مي فرستادمش. _

 

 بي معرفت، این ماشين درب و داغون رو هم ازم قبول نمي كني؟ _

 

 گفتم: آخه چرا؟

 

 ارم وقتي سوارش ميشي یاد من بيفتي.دوست د _

 

 پس بگو دلت نمي خواد فراموشت كنم و مدام قيافه ات بياد جلوي چشمم. _

 

 مگه ميخواي تمام مدت سوارش بشي، این طوري باید به اندازهء قيمتش خرجش كني، فقط كارتو راه مي اندازه. _

 

 گفتم: تو هم با این بذل و بخشش هات.

 

 دیدیم. یكهو گفت: تو دوستي رو در حق من تموم كردي منصور.هر در خن _

 

 پس دیگه احتياجي به من نداري. _

 

خيلي جدي گفت: بهترین هدیه اي كه تو غربت همراهمه رو تو به من دادي. اگه بدوني چقدر بهش احتياج داشتم. 

ات یادآوري بشه، با این حال فكر فهميدم منظورش شعرهاي شيداست. گفتم: منو ببخش، نمي خواستم همه چي بر

 كردم بهترین چيزیه كه ميتونم بهت بدم.
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 فكرت عالي بود خياي بهشون احتياج داشتم. _

 

 گفتم: من كه حسابي گيج شدم.

 

وقتي كتاب ها رو بهم دادي آرزو كردم كاش جاي یكي از اونا شعراي شيدا بود. وقتي تو هواپيما بسته رو باز كردم  _

ب واقعي توش بود؛ یك بمب براي قلبم. خط شيدا رو شناختم. چقدر خوب كه همهء شعرها با خط خودشه. یك بم

حاال هم كنارم هستن ورق كاغذهاي سفيد كنارم خوابيدن. هر كدوم از شعرها رو كه مي خونم خطشو مي بوسم و 

 ميذارم كنارم.

 

 جاي زنت؟! قلبم از حرفش گرفت ولي به روي خودم نياوردم و گفتم: به

 

 گفت: آره، خودم این طور خواستم هيچ كس نمي تونه جاي اونو بگيره.

 

 بهت قول ميدم اون باالخره یك روزي جاي اصلي خودشو كنار تو پيدا مي كنه. _

 

 حتي اگه تو قبرم باشم راضيم. _

 

 مطمئن باش با عمر نوحي كه شما دو نفر دارید به اونجا نمي كشه. _

 

 هر گفت: اميدوارم و بعد پرسيد: فهميد من اومدم اینجا؟به ظا

 

 هنوز چيزي نمي دونه. _

 

با لحني غمگين گفت: چه فرقي براش مي كنه. این چه سواليه من مي پرسم ، چه اميدواري مسخره اي تو فلبمه و 

 خودم هم نمي دونم.

 

 گفتم: باالخره مي فهمه.

 

كر مي كردم فهميد. اونم درست تو بدترین لحظات زندگيش كه همزمان با رفتن و شيدا خيلي زودتر از اوني كه ف

 آرش زیاد براش پيش مي اومد.

 

زهرا حق داشت؛آرش نور اميد همراه خودش آورده بود، با رفتنش نور رفته بود، رنگ شادي از زندگي شيدا پریده 

 بود، خوشي چادرشو از سر خانوادهء اونا برداشت و رفت.

 

 وقت فراموش نمي كنم اون روز صبح كه بعد از این همه مدت دوباره شيدا رو دیدم و خيلي راحت اونو بخشيدم. هيچ
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چند روزي بود كه با ماشين آرش این طرف و اون طرف مي رقتم. آرش حق داشت، صورتش همه جا بود و بوي اونو 

را رو جلوي در خونهء شيدا رسوندم پياده كه شد مي داد. انگار كنارم بود زهرا هم اینو فهميد. یك روز صبح زه

 گفتم: به شيدا كه نگفتي آرش رفت؟

 

 نه، هيچي نگفتم. خدا نكنه بفهمه. _

 

 باالخره كه چي؟ _

 

 االن موقعيت مناسبي نيست. _

 

اشين سوار م و هر دو توافق كردیم چيزي بهش نگيم. مي خواستم دور بزنم و برم تا شيدا ماشين آرشو نبينه. هنوز

 نشده بودم كه زهرا سراسيمه از در بيرون اومد و گفت: مادر شيدا حالش بد شده.

 

با عجله وارد خونه شدم. صورت فریبا خانم رو كه دیدم دستپاچه شدم. كامال كبود شده بود. گفتم: باید برسونيمش 

 بيمارستان.

 

 اون حالش تا ماشينو دید پرسيد: آرش كجاست؟ با كمك زهرا و شيدا سوار ماشينش كردیم. فریبا خانم با

 

من چيزي نگفتم شيدا هم تعجب كرد ولي اونقدر نگران بود كه بدون حرف سوار شد. به بيمارستان كه رسيدیم 

 محبوبه هم خودشو رسوند .

 

 خوشبختانه زود به دادش رسيدن و نجات پيدا كرد ولي دیگه هيچ وقت برنگشت خونه.

 

د من و زهرا نگران تو راهرو ایستاده بودیم كه شيدا پيدایش شد و زهرا پرسيد: چطوره؟ شيدا با بغض چند ساعت بع

 گفت: حالش بهتره ، دكتر باال سرشه، اگه چند دقيقه دیرتر مي آوردیمش معلوم نبود چه بالیي سرش مي اومد.

 

 بعد رو به من كرد و گفت: نمي دونم چطور ازت تشكر كنم.

 

 ز او تشكر كني.باید ا _

 

 منظورم به آرش بود ولي شيدا متوجه منظورم نشد و گفت: از خدا كه ممنونم، او تو ره به موقع رسوند.

 

 من كه كاره اینيستم. _

 

بعد از این اتفاقات اولين برخورد من و شيدا بود. دیگه از دستش ناراحت نبودم. تو نگاهش غمي خوابيده بود كه بهم 

ازش بدم بياد و دلخوریمو نشون بدم.كم كم معني عشق برام روشن مي شد ولي ازش سر در نمي آوردم. اجازه نداد 

آرش همه چي رو برام روشن كرده بود. یكي از خاصيت هاي عشق از خود گذشتن براي دیگري بود و من هنوز 
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ي كردم كه چيني دل واقعيتو نمي دونستم و فكر مي كردم این آرشه كه از عشق شكسته. حتي فكرشو هم نم

 شيداست كه خرد شده و خرده هایش تو قلبش فرو ميره. نگراني صورتشو كه دیدم اونو بخشيدم.

 

 همونجا منتظر ایستاده بودم كه زهرا بهم گفت: شيدا حالش خوب نيست بهتره اونو ببریم خونه.

 

بودن ما اونجا فایده اي نداره ازم خواهش  قبول كردم، ولي شيدا نمي اومد محبوبه قانعش كرد كه خال مادر خوبه و

 كرد شيدا رو برسونم.

 

و من اونو رسوندم خونه، چند روز بعد وقتي حال فریبا خانم بهتر شد، به عيادت از اون،موقع برگشتن شيدا نتونست 

ني ر كشم كطاقت بياره و پرسيد: چطور شده كه چند روزه سوار این ماشين ميشي؟ حتما ازت خواسته این طوري زج

 و خاطرات گذشته رو به یادم بياري تو رو وسيله قرار داده تا عذابم بدي.

 

 زهرا گفت: نه شيدا جون، این چه فكریه/

 

ولي او عصبي ادامه داد، تو چرا دیگه زهرا؟از تو بعيده. مي خواستين یك عكس بزرگ با یك مجسمه ازش بسازین و 

 شم.هر روز جلوم بگيرین تا ذره ذره آب ب

 

 از تو آینه نگاهش كردم و گفتم: دیگه نميشه این كارو كرد، چون آرش دیگه نيست.

 

 نيست؟ _

 

 نه. _

 

 خنده اي عصبي سرداد و گفت:حتما مرده. آخي، بيچاره زنش بيوه شد.

 

 گفتم : نه، نمرده ولي خودش این طور مي خواست.

 

نفرو بيوه كنه بعد هم ماشينو داد به تو تا هر روز جلوم ظاهرش كني جئا؟ به خاطر همين زن گرفت تا همزمان دو  _

و منو بفزستي كنارش، تا دقم بده. اون وقت تو خونه اش بشينه و بهم بخنده. پس چرا نمياد حال مادرمو نمي بينه كه 

 به خاطر اون بي معرفت این طور شده مادرم چه گناهي كرده بود؟

 

نكرده بود. این حق مادرم نبود از غصهء دوري اونه كه به این روز افتاده. شما كه نمي  اون كه جز محبت كار دیگه اي

 دونين، حيف كه مادرم اونو نشناخت و هنوز نمي دونه چه پست فطرتيه.

 

 طاقت نياوردم و گفتم: این حرفو نزن شيدا اشتباه مي كني.

 

ببينه؟ به خدا قسم اگه براي مامان اتفاقي بيافته نمي  ولي شيدا دست بردار نبود گفت: پس چرا نمياد حال مادرمو

 بخشمش؟ حاال هركي مي خواد باشه و هر نسبتي باهام داشته باشه تا آخر عمرم نمي بخشمش اینو بهش بگو منصور.
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 نمي تونم بگم، چون دیگه نمي بينمش، براي هميشه رفته، هيچ وقت _

 

 دیگه هم به ایران برنميگرده.

 

آینه نگاهش كردم تا عكس العملشو ببينم. صورت سبزه اش یكهو رنگ باخت و بي حس شد. تكيه داد به از تو 

صندلي. صداي به هم خوردن دندانهایش كه از خشم بود قطع شد. انگار از چيزي راحت شده بود. وقتي پرسيد: 

 رفت؟! صدایش از ته چاه درميومد و به زهرا خيره شده بود.

 

 به عالمت تائيد پایين آورد و شيدا چشمهاشو بست و تا موقع رسيدن كلمه اي حرف نزد.زهرا فقط سرشو 

 

 وقتي رسيدیم تو سكوت پياده شد. جلوي در سرشو پایين آورد و ازم پرسيد: كي رفت؟

 

 گفتم : جمعه.

 

 همراه زنش؟ -

 

د. اون كه اصالً زنش نبود. فقط اسمش تو سرمو به عالمت تائيد پایين آوردم. چقدر این كلمه به نظرم مسخره ميوم

 شناسنامه اش بود. شيدا پرسيد : براي هميشه؟

 

 و من فقط گفتم : براي هميشه.

 

وقتي شيدا از ماشين دور ميشد حس كردم غم تمام دنيا روي گردن و شونه هاش ریخته. گردنش كج شده بود. یاد 

به هم خورد گردنش كج افتاده بود رو پشتي صندلي ماشين. شيدا آرش افتادم. همون روزي كه نامزدي اونو و شيدا 

درست همون حالتو داشت ولي نه غش كرد، نه گریه. جلوي در ایستاد. فكر كردم برميگرده ولي اصالً برنگشت. 

 انگار ميترسيد حالت صورتشو ببينم.

 

ارتباطمو با تلفن و نامه ادامه ميدادم.  ما دیگه راجع به آرش صحبت نكردیم. آرش براي شيدا تموم شده بود ولي من

نه او چيزي راجع به زندگي اش ميگفت و نه من اسمي از شيدا ميبردم. از هر چيزي حرف ميزدیم غير از مسائلي كه 

 دوست داشتيم بدونيم و همون بهتر كه نميدونستيم.

 

زهرا، مادر، پدر، حتي با سعيد و  آرش چند هفته قبل از جشن نامزدي زهرا تماس گرفت. با همه صحبت كرد. با

 تبریك گفت و آرزوي خوشبختي براي زهرا و سعيد كرد. چيزي كه هيچ وقت نصيب خودش نشده بود.

 

روز نامزدي زهرا، شيدا خوشحال بود. فقط همون روز بود كه لبخندو رو لب شيدا دیدم و بعد دیگه هيچ وقت. 

ولي آخر شب همون یك ذره لبخند هم از لبش رفت. مهمونا كه ميدونستم به خاطر شادي زهراست كه خوشحاله 
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رفتن شيدا موند تا تو مرتب كردن خونه بهمون كمك كنه. من مبل ها رو مرتب ميكردم، شيدا اتاق ها رو جارو ميزد، 

 پدر حياطو مرتب ميكرد، مامان و زهرا هم تو آشپزخونه بودن.

 

. گوشي رو برداشت. نميشنيدم چي ميگه. رفتم طرف جارو و خاموشش تلفن زنگ زد. شيدا كنار تلفن ایستاده بود

كردم. كنار شيدا ایستاده بودم. صورتش یكهو رنگ باخت. فقط تكرار ميكرد : تو ... تو ... و گوشي از دستش افتاد و 

ه، ي توئدوید طرف اتاق زهرا. گوشي رو برداشتم. صداي آرش بود كه ميگفت : ميدونم كه تویي، آره خودتي، صدا

 شيدا ... شيدا ...

 

 وقتي گفتم : سالم

 

 پرسيد : اونجاست؟

 

 گفتم : آره، امشب نامزدي زهرا بود.

 

ميدونم، ميخواستم حس كنم اونجا پيش شما هستم. فكر كردم تلفني ممكنه این حس منتقل شه. حداقل صداتونو  -

 وب نيست، مگه نه؟ چي شده ؟ميشنوم. اصالً فكر نميكردم اون گوشي رو برداره، حالش خ

 

 مگه چيزي بهت گفت؟ -

 

 نه، فقط گفت نميخوام صداتو بششنوم. آخه چرا؟ چه گناهي كردم من؟ -

 

 بهش حق بده. حال مادرش اصالً خوب نيست. تو بيمارستان بستریه. -

 

 چرا؟ چي شده؟ مامان فریبا ... -

 

 فهميده نامزدي تو و شيدا به هم خورده، شيدا از همين ناراحته.نگران نباش، االن كمي بهتره. مثل اینكه  -

 

 منو مقصر ميدونه، آره؟ -

 

 فكر كنم، حاال اصالً بهش فكر نكن. -

 

آخه چطوري؟ نميتونم فراموشش كنم منصور. حاال كه صداشو شنيدم همه چي تازه شده. گذشته لعنتي فراموشم  -

فقط تو گذشته زندگي ميكنم. با تمام این حرفهایي كه بهم زد بازم دوستش دارم.  نميشه. نه حالو دارم، ه آینده رو.

نفرت صداشو ميشنوم و بازم دوستش دارم، هر لحظه بيشتر از قبل. آنا رو كه ميبينم شيدا یادم مياد؛ تفاوت ها، 

مونه، و شيدا مثل زمين و آس تضادها، اختالف هایي كه شيدا بهم گفته بود، همه راجع به آنا صدق ميكنه. فرق بين آنا

مثل فاصله بين زماني و مكاني اصلي بين من و شيداست، ولي نه بين قلب هامون. نميدونم چرا فكر ميكنم هنوز 

 دوستم داره. دیوونه شدم منصور.
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 تو دیوونه نشدي، حق داري. چرا تا حاال نگفتي تو جهنم زندگي ميكني؟ -

 

رام تعریف كرد و من تازه فهميدم چه غمي داره آرش. فكر ميكردم زندگي جدید حرفم كه تموم شد، همه چي رو ب

باعث شده همه چي رو فراموش كنه ولي او ظاهراً از زندگي لذت ميبرد. واقعيت چيز دیگه اي بود. نه آلمان جایي 

 بود كه او ميخواست و نه كساني كه دور و برش بودند.

 

به چه نتایجي رسيدم و شيدا هنوز هم بهش عالقه منده. ازم پرسيد از كجا  دفعه بعد كه باهام تماس گرفت گفتم

فهميدم و من شعري كه همون هفته شيدا تو شب شعر خونده بود رو براش خوندم و او فقط آه كشيد و گفت دوباره 

 بخون.

 

 بي تو

 

 پرستو لب پنجره نمنيشيند

 

 پرستو آزادي را نميشناسد

 

 دهد.پرستو آواز سر نمي

 

 بي تو

 

 آفاقي رنگ به رخساره ندارد

 

 بنفشه بنفش نيست

 

 رنگي مصنوعي به خود ميگيرد.

 

 بي تو

 

 اي سفركرده من

 

 تنهایي حكایت هميشه ماندن

 

 و زندگي حكایت سفر كردن است.

 

 بي تو

 

 جاده ابري، كوچه باراني

 

 خانه بي نشان و اتاق چهار دیواري
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 اینجا در این شهر،و من، 

 

 غریب و زنداني.

 

 بي تو

 

 بهار سردست

 

 سبزه زردست

 

 باران مهربان نگاهت

 

 چه بي رنگ است.

 

 بي تو، اي محبوبم

 

 پنجره نگاهم

 

 خاموش

 

 رو به باران باز است.

 

راش فرستادم. چند روز بعد با اصرار آرش اون شعرو براش فرستادم. یكي دیگه از شعرهاشو با خط خود شيدا ب

آرش باهام تماس گرفت، ازم تشكر كرد و پرسيد چطور تونستم شعرو با خط خود شيدا بفرستم. گفتم : خدا منو 

 ببخشه ولي ازش كش رفتم. تو سالن شب شعر از البالي كاغذهاش دزدیدم.

 

 آرش گفت : منم یك وقتي این كارو كردم.

 

 پس شریك جرم هم دارم. -

 

 آره، تو به خاطر من این كارو كردي. اگه بدوني چقدر خوشحال شدم. همه رو كنار شعراي قبلي اش گذاشتم. -

 

 كمي مكث كرد و بعد باهيجان پرسيد : منصور، باورت ميشه اینارو شيدا نوشته باشه؟

 

 گفتم : دیوونه شدي! البته كه شعراي شيداست.

 

ي باورم نميشه. یا نامه هاش دروغه یا این شعرها. اصالً جور در نمياد كه یك نفر پس نامه هاش باید دروغ باشه. یعن -

 این همه تضاد تو نوشته هاش باشه.
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 پرسيدم : هنوز نامه هاشو داري؟ بندازشون دور.

 

صداشو نامه ها؟ آره، همه رو دارم. با این كه نميخوام نگاهشون كنم ولي نميدونم چرا پاره شون نكردم. ميخوام  -

 بشنوم.

 

 گفتم : رو به راهش ميكنم.

 

و چند روز بعد وقتي شيدا تو اتاق زهرا براش شعر ميخوند، از پشت پنجره رو به حياط گوشي تلفن تو دستم از نيمه 

باز پنجره صداي شيدا بود كه تو گوشي ميپيچيد و آرش از اون طرف دنيا ميشنيد. عجيب این كه شعري كه ميخوند 

 وب كرده بود. آرش چه حالي داشت نميدونستم.منو ميخك

 

 وقتي تو بودي

 

 چشمان مهربانت بود و

 

 شعر بود و

 

 بهار،

 

 وقتي تو رفتي

 

 چشمان من دید

 

 مهرباني از وجودم پر كشيد

 

 شعر رفت و

 

 بهار.

 

 امروز شعر و بهار

 

 یاد تو و چشمان خيس من

 

 جاي خالي سياهي

 

 هاي قلبم به جا ميگذارد.تا انت

 

 زهرا گفت : نگران نباش، خالي دلتو خودم پر ميكنم.
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 شيدا گفت : هيچ كس نميتونه خالي دلمو پر كنه.

 

 شعرت یك چيزي رو یادم مياره. یك شعر دیگه از گذشته. -

 

 شيدا فقط خندید و گفت : شاید.

 

ذاشتم رو گوشم. صداي گرفته آرش گفت : خُرده هاي شكسته حرفهاشون انگار ادامه شعر شيدا بود. گوشي رو گ

 قلبم را در خالي قلبت بارها خواهم دوخت.

 

بعد بغضش تركيد و ميون بغض گفت : تو كينه را كنار خواهي نهاد و من با آسودگي چشمانم را براي هميشه خواهم 

این كارو بكني اصالً نميگذاشتم صداشو بست. گریه مجالش نداد. گفتم : چت شده آرش؟ اگه ميدونستم ميخواي 

 بشنوي. حاال هم اگه بخواي ادامه بدي قطع ميكنم.

 

كمي آروم شد و گفت : نه، خواهش ميكنم. ازت ممنونم. اگه بدوني چه لطف بزرگي بهم كردي، خيلي نااميد بودم 

 منصور، خيلي.ميخواستم خودمو ...

 

 ساكت شد. گفتم : كار دست خودت ندي آرش!

 

نميدونم. حاال حالم خيلي بهتر شده، باید فكر كنم، باید یك كاري كنم، باید دوباره نامه هاشو بخونم، نميدونم چرا  -

 شيدا این شعرها رو ميگه. مطمئني همه اش براي منه؟

 

 آره مطمئنم. -

 

يدوني، م، با احساسم. آخه ماینو از تك تك كلمات شعرش فهميدم. صداي قلبشو ميشنوم. نه از پشت گوشي، با قلب -

 من تو چشمهاشم ، تو نگاهشم، تو قلبشم... وقتي همه جا هستم خوب همه چي رو ميبينم. با قلبه اونه كه ميتپم.

 

تو دیوونه اي و من سر از كار تو درنميارم. به خدا این دیگه عشق نيست. نميدونم چيه! نميفهمم شما كه این همه به  -

 قدر از هم دور شدید.هم نزدیكيد چرا این

 

مغموم گفت : خودم هم نميفهمم. ازت ممنونم. اگه صداش رو نميشنيدم تا شب دوام نمياوردم. مراقبش باش، 

 تنهاشون نگذار. به خصوص مراقب مامان فریبا باش.

 

عد ياره. چند روز بو من قول دادم مراقبشون باشم و اصالً نگفتم كه حال فریبا خانوم خيلي بدتر شده و زیاد دوام نم

 ناچار شدم همه چي رو به آرش بگم.

 

فریبا خانوم مدام اسم آرش رو صدا ميكرد و ميخواست اونو ببينه. شيدا هيچي نميگفت. ولي محبوبه ازم خواهش كرد 

 آرشو پيدا كنم.
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احت كه نميتونست ر مادرش چشم به راه آرش بود و ميخواست اونو ببينه. یكي دو بار وقتي رفتم عيادتش، با این

حرف بزنه، ازم خواست آرشو پيدا كنم و بهش بگم چشم به راهشه. وقتي اینو ازم ميخواست نگاهش همه خواهش 

بود. خيلي عجيب بود، انگار راجع به پسرش حرف ميزد. عشق و عالقه عجيبي تو نگاهش بود. با این كه ميدونست 

با این حال اسم آرشو به زبون مياورد و من همون شب با آرش آرش گذاشته و رفته و حتي خداحافظي هم نكرده، 

تماس گرفتم. خونه نبود، پيغام گذاشتم ولي دو شب گذشت و تماسي نگرفت. به ناچار دوباره تماس گرفتم. این بار 

ميدي اخاله اش گوشي رو برداشت و پيغام رو به او دادم، ولي بازم خبري نشد. حال مادر شيدا بدتر ميشد. دیگه هيچ 

نبود. شيدا از هيچي خبر نداشت. محبوبه تا جایي كه ميتونست بيماري مادرشو مخفي كرده بود. شيدا اگر ميشنيد هم 

باور نميكرد. اصالً فكرشو هم نميكرد و من در به در دنبال آرش ميگشتم. به خونه شون تو تهران زنگ زدم ولي 

ماس گرفت و من همه چي رو بهش گفتم. ولي اون بي مادرش هم خبري ازش نداشت. بعد از یك هفته خودش ت

خبر بود. حتي پيغام هاي تلفنشو پاك كرده بودن. وقتي فهميد حال مادر شيدا خوب نيست گفت با این كه روشو 

نداره برگرده، ولي هرطور شده خودشو ميرسونه. با این كه قسم خورده دیگه هيچ وقت برنگرده ولي به خاطر او 

 مياد و اومد.

 

*** 

 

باورم نميشد آرش دوباره برگشته باشه. از فرودگاه تماس گرفت، رفتم دنبالش و دوتایي با هم رفتيم بيمارستان. با 

 این كه ساعت مالقات نبود ولي به جاي همراه رفتيم باال. محبوبه آنجا بود و اجازه دادند هردوي ما بریم تو اتاقش.

 

انداختم. چقدر الغر شده بود. یك طور خاصي بود. انگار غریبه بود. صورتش  جلوي در اتاق نگاهي به سر تا پایش

 شادابي گذشته رو نداشت. افسرده بود. اینو از صداش فهميدم. گفت : برو ببين كسي تو اتاقش نيست.

 

 ميدونستم منظورش شيداست. گفتم : نه فقط محبوبه ست.

 

االخره اومدي؟ خيلي وقته مامان منتظرته. خداروشكر، دیگه نااميد شده وارد اتاق شدیم. محبوبه تا آرشو دید گفت : ب

 بودم.

 

آرش باالسر تخت كه رسيد و صورت فریبا خانوم رو دید، اشك تو چشمهاش جمع شد. حق داشت، خانم حكمت 

ست درخيلي عوض شده بود. الغر و زرد، یك تيكه پوست و استخوان، ولي چشمهاش همونطور درشت و كشيده بود، 

 مثل چشمهاي شيدا. فقط برقشو از دست داده بود. زندگي توش نبود.

 

فریبا خانوم تا آرشو دید اونو شناخت. با صدایي كه به زحمت شنيده ميشد همراه خس خس سينه اش گفت : اومدي 

 پسرم، ميدونستم مياي.

 

يشنيدم. دیگه نتونستم طاقت بيارم، دستهاشو به زحمت باال آورد و آرشو بغل كرد. آرش گریه ميكرد. صداشو م

اومدم بيرون و از پشت در شيشه اي اتاق اونارو نگاه كردم. نگاهشون عجيب بود، به خصوص خانم حكمت یك جور 
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خاصي آرشو نگاه ميكرد. بعد آرش سرشو پایين آورد و او كنار گوشش چيزي گفت. آرش با تعجب سرشو باال 

خيره شد. و شروع به گریه كرد. دوباره اونو بغل كرد و پيشوني اش رو بوسيد.  آورد و مات و مبهوت به فریبا خانم

اگه كسي نميدونست كه یك روزي قرار بود آرش دامادش بشه فكر ميكرد مادر و پسرن كه با هم وداع ميكنن. خود 

آروم  ه اونا نگاه ميكرد.من هم براي چند لحظه با تعجب به اونا نگاه كردم. محبوبه كنارم ایستاده بود و خيلي عادي ب

گفت : اي كاش زودتر این اتفاق ميفتاد. شاید همه چي عوض ميشد. نميدونم چرا شيدا چيزي نگفت. حاال هم فكر 

 ميكنه آرش مقصره. خدا كنه نياد، اگه آرشو ببينه دیوونه ميشه.

 

 هنوز موضوع رو بهش نگفتين؟ -

 

شو نداره، از بين ميبره. مثل یك ساقه باریك و ترد ميمونه كه ضربه نه، نميدونم چطور واقعيتو بهش بگم. قدرت -

 هاي فبلي زخميش كرده، فقط یك ضربه دیگه اونو قطع ميكنه.

 

 باالخره باید بدونه. آرش كه تقصيري نداره، بهتره شيدا بدونه مادرتون از خيلي قبل مریض بوده. -

 

 اي كاش ميتونستم بهش بگم. -

 

 من بهش ميگم.اگه بخواي  -

 

 این لطف رو در حق من ميكني؟ -

 

 و من با این كه قدرتشو نداشتم، قبول كردم؛ به خاطر آرش شيدا باید ميفهميد، ولي حيف كه خيلي دیر شده بود.

 

وقتي آرش از اتاق اومد بيرون یك پاكت تو دستش بود. صورتش خيس اشك بود ولي لبخند ميزد. گفت : خيلي 

 صور.خوشحالم من

 

با تعجب نگاهش كردم و گفتم : باید از بيمارستان بریم. اگه شيدا بياد و تو رو اینجا ببينه معلوم نيست چه اتفاقي 

 ميفته.

 

ولي آرش هيچ عجله اي نداشت. گفت : یك كم دیگه ميمونم. مطمئنم مامان فریبا حالش خوب ميشه. حاال كه همه 

 ش دور بشم.چي رو ميدونم دیگه نميخوام از كنار

 

توي سالن رو به روي در آسانسور ایستاده بودیم و من هنوز جوابشو نداده بودم كه در آسانسور باز شد و شيدا ازش 

 پياده شد. درست رو به روي ما ایستاد و آرشو دید.

 

از روي لبش  اصالً منو ندید. نگاهش رو آرش بود و خيره بهش نگاه ميكرد. همون لحظه آرش هم اونو دید. لبخند

 محو شد. صداي شيدا را شنيدم كه گفت : باورم نميشه.
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آرش یك قدم جلوتر رفت و دقيق به صورت شيدا خيره شد. انگار جور دیگه اي اونو ميدید. فكر كردم شيدا رو 

د. یك قدم كرنشناخته، ولي وقتي گفت : سالم شيدا! فهميدم اونو شناخته. عجيب این كه شيدا هم نه فریاد زد، نه اخم 

جلو اومد. فكر كردم االنه كه سيلي به گوش آرش بزنه، ولي این كارو نكرد. لبش به لبخند باز شد. گفت : ازت 

 ممنونم كه اومدي.

 

 آرش گفت : عمه ميخواد تو رو ببينه؛ خوب شد اومدي.

 

رسيدم : نتونستم طاقت بيارم و پ شيدا فوري رفت تو اتاق و من با تعجب به كلمه اي كه آرش گفته بود فكر ميكردم.

 تو چي گفتي آرش؟

 

 هيچي، خيلي خوشحالم منصور، اگه بدوني، چقدر حيف كه نميدوني. -

 

 حالت خوبه؟! كسي كه این همه دوستش داري داره ميميره آن وقت تو خوشحالي! -

 

 آره، آخه اون عمه منه. -

 

 چي ميگي؟ -

 

 نه، خواهر پدرم، دختر پدربزرگم. مادر مامان فریبا رو ميگم، عمه م -

 

 شد!

 

 «حالت خوبه؟هذیون ميگي؟»تو چشمهاش نگاه كردم و گفتم:
 

 باور كن اینم عكس هاي قدیمي.-

 

اینم پدرم فرامرز حكمت،اینم عمه فریبا مادر شيدا،مي »یه عكس از توي پاكت در اورد و جلوم گرفت و گفت:

قدیمي پدرم داریم،فقط گوشه اش كه عمه فریبا هست بریده شده،مادرم  فهمي؟عين همين عكسو تو آلبوم

نميخواست بدونم،تمام مدت حس مي كردم یه چيزي تو چشم هاي مامان فریبا هست،یه شباهتي به پدرم،مهربوني 

 تو صداش،نرمي تو نگاهش،درست مثل پدرم.

 

 فریبا خانم مي دونست؟-

 

 نو دید از شباهتم به پدرم منو شناخت،بعد مادرمو دید،تمام مدت مي دونست.اول نه،از اسمم شكش برد،بعد كه م-

 

 چرا مادرت چيزي نگفت؟-

 

 نميدونم،همين برام عجيبه.-
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 ولي ببين عكس هایي كه توي خونه ي شماست عكس فریبا خانم نبود.-

 

 ش مفصله،ازدواج عمه.........ما هيچ عكسي نداریم مادر هيچ وقت حرفي از یك عمه ي دیگر نمي زد،جریان-

 

 چرا قبال چيزي نگفت؟-

 

 مي ترسيد نامزدي ما به هم بخوره.-

 

 «بيچاره نمي دونست جور دیگه اي به هم ميخوره.»گفتم:
 

 اي لعنتي،من چيكار كردم.-

 

 آرش انگار به واقعيت برگشته باشه با مشت كوبيد به دیوار.

 

 «چيكار ميكني؟»گفتم:
 

ا نفهميدم؟چرا زودتر متوجه نشدم؟اگه بهش مي گفتم واقعيتو بهم مي گفت و من دست به این كار احمقانه چر-

نميزدم،حتي اگه شيدا ميخواست، حتي اگه مجبورم مي كرد،حتي اگه دوستم نداشت.اي كاش زودتر مي فهميدم.فقط 

 هش فرصت ندادم.نميدونم چرا شيدا كه ميدونست چيزي بهم نگفت.حتما فرصت نكرده،اصال ب

 

دي بهت حقيقتو گفت؟حاال فهمي»هنوز حرفاش تموم نشده بود كه شيدا از اتاق اومد بيرون،كنار آرش ایستاد و گفت:

 «چقدر دوستت داره،حاال فهميدي وقتي رفتي باهاش چي كار كردي؟
 

 «تو كه خبر داشتي،پس چرا چيزي بهش نگفني؟»ازش پرسيد:
 

ر سریع رفتي كه منو با هزار حرف نگفته تو دلم تنهاي تنها گذاشتي،دلم ميخواست بهت بهم فرصت ندادي اونقد_

 بگم چه آرزویي داشتم حيف كه خيلي دیره.

 

 نه،نه دیر نيست،حاال بهم بگو،حاال باهام حرف بزن.»آرش گفت:

 

 خيلي دیره آرش،مامانم داره ميميره.»شيدا سرشو تكون داد و گفت:

 

 عمه خوب ميشه.بهت قول»ه آرش بي طاقت دست هاي شيدا رو گرفت.سرش پایين بود وقتي گفت:یهو زد زیر گری

 ميدم هر كاري الزم باشه انجام ميدم.

 

 دختر عمه شيدا،بهت قول ميدم.»خيره تو چشماي همدیگه،آرش گفت:
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رو روبراه ميكنم.همين من....همه چي »ارش متوجه حرف هاي ناگفته ي شيدا شد چون گفت:«نه،تو....»شيدا گفت:

 امشب ميرم كارو یك سره ميكنم.دیگه نميتونم بدون تو زندگي كنم.

 

مامان خوب ميشه و تو بهش ميگي عمه ،نه؟آرش اگه بدوني چقدر دلم ميخواست یه پسر »شيدا لبخند زد و گفت:

 دایي مثل تو داشته باشم.

 

 يم.چه آهنگ قشنگي داره این طوري هم دیگه رو صدا مي كن_

 

هردو خندیدند،خنده ي این وسط به نظر ناهماهنگ مي اومد.چقدر خنده هاي اون دو به هم مي اومد و تو هم قاطي 

شده بود.من سكوت كردم و صداي محبوبه را شنيدم،ولي هيچ كدوم از آن دو نشنيدن و من آن لحظه فهميدم اتفاق 

بار خوب كار كرد وجيغ محبوبه را با گوش ناشنوایم كه  شومي افتاده و همه چي تموم شده،حس ششم من براي اولين

خيلي چيز هارو نمي شنيد شنيدم،خنده ي اونا قطع شد و هرسه دویدیم تو اتاق و من تلخ ترین لحظه ي زندگيمو 

 تجربه كردم.

 

ه ره شدمادر شيدا نفس هاي آخر را مي كشيد،محبوبه اینو فهميده بود،ولي شيدا نه مسخ شده بود به ماردش خي

بود،آرش هم مثل دیوونه ها اون صدا مي كرد،هردو در عين ناباوري چهره ي مرگ رو دیدن،محبوبه پذیروفته بود و 

من ميدونستم،آمادگيشو داشتم ولي آرش و شيدا هيچي نميدونستن و با اميدواري زیاد زندگي رو براش ميخواستن 

 كه همه چي تموم شد.

 

ت فریبا خانم براي هميشه بسته شد،دریچه ي قلب شيدا بسته شد،نور اميد جلوي چشم هاي مت چشم هاي درش

 آرش خاموش شد و پشت و پناه محبوبه خم شد و شكست.

 

از اون لحظات گفت و نوشتن خيلي سخته،لحظات غم و رنج بي پایان زندگي زیادن،براي یكي ميگذره،بریا یكي دیگه 

 ثابت ميمونه و مثل خوره اونو ميخوره.

 

 یكي باهاش زندگي ميكنه،دیگري فراموشش ميكنه و به خاطره ها مي سپاره.

 

شيدا ولي فراموشش نكرد،از همون لحظه فهميدم همه چي براي آرش تموم شد،اگر آرش فكر مي كرد شروعي 

دوباره است،من ميدونستم آخرشه،شيدا اونو مقصر مي دونست،ازش نميگذشت و نگذشت،خنده هاي دو نفره چند 

 نيه بيشتر دوام نياورد.ثا

 

روز هاي اول فوت فریبا خانم،شيدا اصال هوش نبود،منگ و گيج تو دنياي دیگه اي سفر مي كرد.بعد كه به دنياي 

 زنده ها و واقعيت برگشت دیگه نميخواست آرشو ببينه.

 

 كه تازه با اون همه چند بار به آرش گفتم ولي آرش حال درست و حسابي نداشت و نمي تونست قبول كنه عمه اي

شور و هيجان پيدا كرده بود در عرض چند دقيقه از دست رفته باشد.انگار فریبا خانوم چشم انتظار همون لحظه 
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بود،چشم انتظار دیدن آرش،و بعد با خيال راحت چشم هاشو بسته بود.حاال آرش همه چيو مي دونست،این كه چرا 

خانم حكمتيان،چرا مادرش خونه را فروخته بود و رفته بود؟چرا پدرش  نام فاميلي اونا حكمت بود و فاميلي فریبا

یواشكي به دیدن اونا مي رفت،وقتي همه چيو تو كاغذ نوشته هاي فریبا خانم خوند همه چي براش روشن 

مادرم همه چيو مي دونه،اون اصرار داشت خونه رو بفروشيم،حاال مي فهمم چرا،خيلي چيزاي دیگه رو »شد،گفت:

 م،فقط نميدونم چرا شيدا نميخواد حتي منو ببينه.ميفهم

 

اون رو هم فهميد،فكر كنم شب چهلم بود،از خانواده ي آرش فقط مرجان و شهروز اومدن سر خاك و تو مراسم 

شركت كردن،مادرش هيچ وقت نيومد،آرش اونقدر درگير بود كه نپرسيد چرا،به همينم راضي بود. مرجان یه 

حرفاي پدرش،حتي یك بار هم عمه اش را ندیده بود،شهروز هيچي یادش نبود،آرش دنبال چيزایي یادش بود،از 

 گذشته بود و شيدا غرق شده تو دریاي غم و مرگ مادرش.

 

تو بهشت زهرا حالش به هم خورد،من آرش اونو سوار ماشين كردیم تا برگردونيمش خونه ،شيدا عقب نشسته بود و 

نگران مدام بر ميگشت و عقب رو نگاه مي كرد،تا رسيدن به خونه ي ما یك كلمه  بي حال چشم هاشو بسته بود.آرش

هم حرف نزدیم،شيدا اصال آرشو نميدید،از اون روز تو بيمارستان هيچ حرفي باهاش نزده بود،وقتي رسيدیم،مستقيم 

 هم خوردن نامزدي،حتيرفت تو اتاق زهرا تا استراحت كنه،آرش نگران نگاهش ميكرد،انگار گذشته،نامه ها،قهر وبه 

،دستشو گرفتم و «ميرم باهاش حرف بزنم»آناهيتا رو فراموش كرده بود،یك شيداي تازه رو ميدید،وقتي گفت:

 «االن موقعيت مناسبي نيست،صبر كن بذار كمي حالش بهتر شه.»گفتم:
 

برگردم آلمان و با آناهيتا  ولي من باید باهاش حرف بزنم همين االن باید همه چي روبدونم.چند روز دیگه مي خوام

 همه چي رو تموم كنم . فكر كنم راضي به طالق باشه

 

 ولي اگه قبول نكرد؟-

 

 حتماٌ قبول مي كنه.-

 

 منظور من به شيدا بود، ولي نفهميدم آرش شيدا را گفت یا آناهيتا رو.

 

ود م تو اتاق. آرش رنگ پریده ایستاده برفت تو اتاق فقط چند دقيقه طول كشيد كه صداي جيغ شيدا رو شنيدم دوید

و شيدا روبروش جيغ مي زد و مي گفت: برو بيرون،نمي خوام ببينمت چرا نمي فهمي ؟ تو قاتل مادرمي، اون رفت هر 

لحظه جلوم سبز ميشي و قلبمو ریش مي كني؟ تو اونو كشتي، آرزو هاشو كشتي ، قلبشو شكستي ، تو من و مادرمو 

گي عمه ، تو اصال چي مي فهمي ، چه ميدوني مادرم تو جوانيش چقدر سختي كشيد و چه تنهایي رو نابود كردي حاال مي

 تحمل كرد؟!

 

آرش گفت: من همه چي رو مي دونم اینم مي دونم كه عمه دوستم داشت و من هم از صميم قلب دوستش داشتم 

 فقط یكي این وسط نگذاشت اینو بهش ثابت كنم.
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 از دوست داشتن چي مي فهمي ؟ تو قلبشو شكستي . شيدا گفت: تو اصالٌ

 

 تو این طور مي خواستي ، تو نگذاشتي كنارش بمونم ، محبتشو ازم گرفتي.-

 

آره، من این طور خواستم ، حاال هم این طور مي خوام ؛ ببين، دیگه نمي خوام ببينمت ، نمي تونم ببخشمت ، هيچ -

عث مرگ مادرم شدي . عزیزترین كسي كه تو زندگيم داشتم دیگه نيست، وقت قسم خوردم كه تو رو نبخشم. تو با

 مي فهمي؟

 

جيغ مي زد و گریه مي كرد آرش دیگه نتونست طاقت بياره با بغضي عميق تو صداش گفت: باشه من ميرم . فقط اینو 

گه ولي سكوت كرد و بدون من هيچ تقصيري ندارم ، مادرت....فهميدم مي خواد دليل واقعي بيماري مادرشو بهش ب

چيزي نگفت. اي كاش مي گفت و همه چي رو روشن مي كرد ولي فقط گفت: گناه من اینه كه پسردایي تو هستم؛ 

همين . فكر مي كردم این مي تونه پيوند دوباره اي باشه ولي حاال فهميدم جدایي ما از هم اونقدر عميقه كه مثل یك 

ش حبس مي كنه. جدایي ما یك اسمه ، همون باعث جدایي پدرم و مادرت دره دهن بازكرده و خيلي زود منو تو عمق

از هم شد؛ همون كه جدایي من و تو رو مي خواد. حاال كه تو این طور مي خواي من ميرم. فقط اینو بدون مرگ عمه 

 منو نابود كرد، درست مثل عشق تو.

 

ز ساختمون خارج شد. رفتم دنبالش ولي گفت كه هق هق گریه امانش نداد برگشت و از اتاق رفت بيرون، بعد هم ا

مي خواد تنها باشه و تنها موند و چند روز بعد هم از ایران رفت ، باز هم تنها ، و من دیگه ندیدمش ، حتي دیگه تلفن 

 هم نكرد.

 

اكت و س یكي دو هفته بعد خونه رو براشون فروختم. شيدا تحمل زندگي تو اون خونه رو نداشت. در یك منطقه آروم

یك آپارتمان كوچك و نقلي خریدم .شيدا حتي موقع اسباب كشي هم پاشو اونجا نگذاشت. من و زهرا و محبوبه تمام 

اسباب و اثاثيه رو جمع كردیم.شيدا فقط جند ساعت تو اتاقش موند تا وسایلشو جمع كنه.اتاق مادرشو كه دید گریه 

یم تو اتاقش. از اتاق كه اومد بيرون كارتون وسایلشو داد دستم.یك كرد و ما براي این كه حالش بد نشه اونو فرستاد

پاكت بزرگ هم روش بود. گفت : این پاكتو بده به اون كسي كه ادعاي عشق و عالقه مي كنه، دیگه نمي خوام چيزي 

لرزه و غصه تا بمنو یاد اون بندازه.حتي این نامه ها كه دردمو بيشتر مي كنن رو بهش پس بده.دیگه قلبي برام نمونده 

 بخوره اي كاش مي فهميد!

 

 آروم گفتم: مي فهمه ، اي كاش منم مي فهميدم.

 

 اینارو كه بخوني مي فهمي.-

 

پاكت نامه ها رو گذاشتم تو ماشين و فراموش كردم بخونمشون.چند روز بعد پاكتو پيدا كردم. نامه هایي كه آرش از 

یكي یكي بازشون كردم و خوندم. هر كدومو كه مي خوندم وحشتم از نوشته آلمان براي شيدا فرستاده بود توش بود.

 هاي آرش بيشتر مي شد و باورش مشكل تر.

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – قلب تو می تپمبا 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

3 6 8  

 

 خط آرش بود. سردر نمي آوردم .اینا چي بود! آرش از چي نوشته بود؟

 

ن و ایمان داري بخونشو شيدا بهم گفته بود تا حاال پنهانشون كردم. فقط زهرا اونا رو خونده حاال تو كه این همه بهش

 ببين چه غمي همراهم بوده.

 

و حق داشت.پس آرش چي مي گفت؟نامه هاي شيدا چي بود؟! سردر نمي آوردم.یكي این وسط دروغ مي گفت.دلم 

مي خواست با آرش حرف بزنم.از وقتي كه رفته بود نه خبري ازش داشتم نه تلفني همون شب باهاش تماس گرفتم 

دبانه گفت آرش نمي خواد صداي كسي رو بشنوه و من نگران تر از قبل دنبال خبري از طرف اون ولي آناهيتا بي ا

 بودم.

 

محبوبه و شيدا در جاي جدیدشون كامالٌ مستقر شدن ، ولي من خيالم راحت نشده بود، بيشتر نگران آرش بودم و 

مي خواستم گریه كنم. یك روز شيدا ازم  باور نوشتن اون نامه ها مثل خوره مغزمو مي خورد .دلم تنگ تنگ بود و

خواست اونو ببرم خونه قبلي شون مي خواست براي آخرین بار اونجا رو ببينه و با خاطراتش خداحافظي كنه. قرار بود 

 خونه رو خراب كنن و جاش آپارتمان بسازن.

 

و حياط، دنبال چيزي تو حياط مي وارد خونه كه شدیم بدون این كه نگاهي به اتاق هاي خالي بندازه مستقيم رفت ت

گشت. روبروي دیوار بلند ایستاد و به پيچك هاي سبز سرتاسرش خيره شد. من عقب تر پشت سرش ایستادم 

.براي این كه مزاحمش نباشم سكوت و خلوتي كه مي خواست رو براش فراهم كردم.ایستادنش طوالني شد.وجودم 

 گذشتند و شيدا بر نمي گشت.مزاحم بود برگشتم تو ماشين ، دقيقه ها مي 

 

ترسيدم بالیي سرخودش بياره، رفتم تو خونه ولي تو حياط نبود.اتاق هاي پایينم نبود.از پله ها رفتم باال، ميون پله ها 

پاهام سست شد. شنيدم كه با خودش حرف مي زد، صداش مي اومد.كلماتش نامفهوم بود ولي وقتي شروع به خوندن 

 تادم و همه رو شنيدم:شعرش كرد پشت در ایس

 

 اینو خوب ميدونم خيلي خوب،

 

 من اینو از برم كه تو برنمي گرد

 

من به تو »بر ذهن بيمارم نمي افته و « اي كاش این گونه نبود»و این اطمينان سنگين، قلبم رو له نمي كنه و دیگه سایۀ 

 هم موازي واقعيت نمي ایسته.« خواهم پيوست

 

ر رو س« هرگز تو را نخواهم دید»د، نفس كشيد، حتي اگر لب هاي گرمم آواز كر كننده و وهم آور باید كه زندگي كر

 بده و چشم هاي گرمم قندیل اشك هاي خشك شده ات رو یادگاري نگه داره.

 

 و قلب سنگين نامطمئنم سياهي دودۀ لوله بخاري هاي دیگر قلب ها رو بر سرخي سادگي اش حس كنه.

 

 ، حتي اگر لب هاي بستۀ سردم، گرمي آواز زمين رو بر لبان جوانۀ گياه زیر خاك لمس كنه.باید كه مرد
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چشم هاي سرد و سياه با ریزه هاي خاك همرنگش پيمان ببنده و یكي شه و قلب سرخ سبك تر از پر كاهم آزادي 

 زمين رو در آغوش بگيره و خالص حقيقت از تپيدن عقب بمونه.

 

ستادم. جرأت وارد اتاق شدنو نداشتم. مي ترسيدم درو باز كنم و صورتشو خالي ببينم یا تو چشم همونجا پشت در ای

 هاش رنگ مرگو لمس كنم.

 

با این كه چيزي از شعر سردرنمي آوردم ولي شعرهاي اونو مي شناختم شعرش سراسر نااميدي و یأس بود و 

ما حفظ مي كنه. هنوز آرشو فراموش نكرده بود. چه  آخرش قلبمو لرزوند؛ لرزشي عجيب فهميدم كه ظاهرشو جلوي

اتفاقي براشون مي افتاد حاال كه همه چي رو مي دونستن؟ یك چيزي اونا رو از هم جدا مي كرد. نامه هاي آرش 

گيجم كرده بود و نامه هاي شيدا هم گریه مي كرد. صداي هق هق گریه اش كه بلند شد دیگه نتونستم طاقت بيارم، 

 ردم و اونو تنها، ایستاده پشت پنجرۀ خالي اتاقش دیدم. گفتم: شيدا!درو باز ك

 

 گفت: آرش.

 

 برگشت و منو دید. گيج به هم نگاه كردیم. گفت: منصور، تویي؟

 

 گریه مي كني؟ -

 

 دستشو كشيد به چشم هاش و گفت: نه.

 

زید. دلم براش مي سوخت. تو اتاق خالي چشم هاش ولي سرخ سرخ بود. رفتم جلوتر. نمي دونم چرا یكهو قلبم لر

چقدر كوچيك و تنها به نظر مي رسيد . چقدر غم تو قلبش ریخته بود. اینو با تمام وجودم حس كردم. دلم براش مي 

 سوخت. آره، همين بود، نه چيزي غير از این.

 

 گفتم: بيا بریم.

 

ن م. خيلي وقت بود كه اشكشو ندیده بودم از ایپشتمو كردم بهش تا چشم هاي خيس اشكشو نبينم. تحملشو نداشت

حالت ولي بيشتر مي ترسيدم. چشمۀ اشكش خشك شده بود. به قول زهرا چشمۀ پر از اشك بود ولي روشو پوشونده 

بود و یك دیناميت زیرش روشن گذاشته بود. همون روز دیناميت منفجر شد، چون وقتي برگشتم دوباره اشكش 

چي بگم، چه طور دلداریش بدم، از چي حرف بزنم. دلم مي خواست خواهرم بود و بغلش سرازیر شد. نمي دونستم 

 مي كردم و دلداریش مي دادم. با این كه خواهرم نبود ولي مثل زهرا دوستش داشتم. دوباره گفتم: بيا بریم.

 

 به نظرت مي تونم فراموشش كنم؟ -

 

 چرا اصرار داري فراموشش كني؟ -
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 رو بكنم. مگه نامه ها رو نخوندي؟باید این كا -

 

 خوندم، ولي باورم نميشه آرش اونا رو نوشته باشه. -

 

 حرف هاش چي؟ رفتارش، عروسيش، اینا كه دیگه دروغ نيستن. -

 

 تو موقعيت بدي قرار گرفته بود. اینو بفهم شيدا. اگه بخوام نامه هاي آرشو باور كنم باید مال تو رو هم باور كنم. -

 

 مال من؟ -

 

 آره، نامه هایي كه تو براش نوشتي. -

 

 خوب كه چي؟ من فقط براش از عالقه ام نوشتم و بس. همينه كه نمي گذاره ببخشمش، چون اون خوب جوابمو داد. -

 

وي من كه سر در نمي آوردم. روزي كه نامه هاتو خوندم ازت متنفر شدم، حاال هم نامه هاي آرشو خوندم، ولي هر د -

شما تكذیب مي كنين. یك روز ميگين همدیگرو دوست دارین، فرداش ميگين از هم متنفرین و دلتون مي خواد همه 

چي رو فراموش كنين. آخه این چه جور عشقيه! من نه عاشقم، نه از عشق سررشته دارم، فقط مي دونم شما هنوز 

و به دست نياوردین. اگه اونو داشتين همدیگرو باور خودتونو نشناختين. هنوز اطميناني كه براي عشق واقعي الزمه ر

 مي كردین نه چيزي غير از اینو.

 

مي دونم هيچ وقت نمي تونم عاشق واقعي باشم. من به درد آرش نمي خورم. خيلي وقته كه مي دونم حاال كه دیگه  -

 همه چي تموم شده چرا حرفشو مي زنيم؟

 

 ودتو گول مي زني؟براي تو هنوز تموم نشده شيدا چرا خ -

 

دارم سعي مي كنم، مي فهمي؟ به هر چيزي دل خوش مي كنم تا شاید بزرگترین دلخوشي زندگيمو فراموش كنم.  -

 آرش خيلي زود تسليم شد.

 

شرایطشو درك كن. خيلي عذاب كشيد. اگه این كارو نمي كرد دیوونه مي شد. و من چقدر راجع به تو اشتباه  -

مي دونستم. حاال منو مي بخشي؟ چه فكرهایي راجع بهت داشتم. از بي وفایي ات، زجري كه بهش  كردم، تو رو مقصر

 دادي، حرف هایي كه بهش زدي، ازت متنفر شده بودم.

 

 حاال چي؟ هنوزم ازم متنفري؟ -

 

هم گذاشتي و بنه، خيلي وقته كه متنفر نيستم. درست برعكس، تو رو تحسين مي كنم؛ به خاطر صبرت، احترامي كه  -

 تحملم كردي. رفتار بدي داشتم، حتي تو عروسي آرش...
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حاال دیگه همه چي تموم شده، فراموش كن. تو حق داشتي، آرش بهترین دوستت بود و تو شرایطي كه پيش اومد  -

 ذاشتي؟ام نگغير از این ممكن نبود فقط نمي فهمم تو كه منو این همه مقصر مي دونستي چرا بازم مراقبم بودي و تنه

 

 چون قول دادم. -

 

 به كي؟ چه قولي؟ -

 

از حرفم پشيمون شدم. نمي خواستم بگم آرش ازم خواسته. گفتنش تو اون شرایط كارو بدتر مي كرد گفتم: به 

 مادرت.

 

 فقط یك قول نمي تونه اینقدر پشتوانۀ آدم باشه. -

 

 بعضي مواقع مي تونه. -

 

 دیگه اي بود. آروم گفت: اي كاش چيز

 

 و من متعجب، نفهميدم از چي حرف مي زد؛ حسي كه من درك نمي كردم ولي قلبمو مي لرزوند و نگرانم مي كرد.

 

بازم تنهاشون نگذاشتم. خيلي تنها شده بودن و من و زهرا تا جایي كه مي تونستيم تنهایي شونو پر مي كردیم. زهرا 

شت. پایان نامه رو كه گذروندن و هر دو با نمرۀ خوب قبول شدن یك جشن بعد از نامزدي با سعيد وقت كمتري دا

 كوچيك برگزار كردیم.

 

شيدا یك ترم عقب افتاده بود و زهرا براي این كه همراهش باشه پایان نامه رو همزمان با اون برداشته بود. كمك 

. منم تنها كاري كه از دستم برمي اومد هاي سعيد و زهرا باعث شد شيدا پایان نامه اش رو با نمرۀ خوب بگذرونه

 انجام دادم و همه رو به شام دعوت كردم.

 

رستوران دنج و خلوتي بود. چند بار با آرش اونجا رفته بودیم؛ همون روزایي كه آرش غصه مي خورد و تنهایي شو 

 مي پذیرفت. محبوبه بيمارستان كشيك بود و نيومد.

 

خودم ولي نگران بودم، چون خبري از آرش نداشتم. فقط در یك نامۀ كوتاه چند مي خواستم روحيۀ همه عوض شه. 

كلمه نوشته بود: همه چي داره روشن ميشه، متوجه چيزایي شدم كه تا به حال خبر نداشتم. خيلي زود همه چي رو 

 بهت ميگم.

 

 فقط همين كلماتو نوشته بود و دیگه هيچي، و من مي خواستم حاال كه

 

 ينم دیگران و شاد كنم.خودم غمگ
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وقتي همه پشت ميز نشستيم، زهرا گفت: عجب جاي دنجيه، چه حال و هواي رمانتيكي داره، با این موزیك موالیم، 

 فكز نميكردم تو این جور جاها رو بلد باشي، از تو بعيده، فضاي شاعرانه و منصور با هم كنار هم، چه چيزه عجيبي!

 

وق من و آرش بود ولي سكوت كردم. شيدا به جاي من گفت: یه جور مي گي انگار منصور مي خواستم بگم اینجا پات

 بي احساس ترین آدم روي زمينه.

 

 گفتم: حق با زهراست.

 

سعيد گفت:زهرا فقط من و با احساس ميدونه. به خاطر همين فكر مي كنه بقيه آدما بویي از احساس و لطافت 

 شاعرانه نبردن.

 

 تفاقا به نظرم یه نفره كه همه اینا رو همراه هم داره.زهرا گفت: ا

 

 فهميدم منظورش آرشه. فكر كنم شيدا هم فهميده چون رفت تو فكر.

 

 زهرا گفت: مطمئنم همون اینجا رو یاده منصور داده.

 

 من براي این كه حرفو عوض كنم گفتم: آره، فكر كنم چارلز دیكنز بوده.

 

هرا چشم غره اي بهم رفت و گفت: چارلز دیكنز بدبخت صد تا كفن پوسونده، اینجا رو كجا شيدا زد زیر خنده و ز

 بلده.

 

 شيدا بي معرفتي نكرد و گفت: حاال دیگه چارلز دیكنز رو كشتي و براش سفارش دادي؟

 

 سعيد پرسيد: از چي حرف مي زنين؟

 

ته بود، اصال ولش كن، از هرچه بگذریم سخن شام گفتم: یك بيچاره اي بود كه زهرا روش اسم چالز دیكنز گذاش

 خوش تر است.

 

 زهرا گفت: آره، چقدر گشنمه. فقط بگم امشب باید مشاعره هم داشته باشيم.

 

 گفتم: من یكي كه نيستم، ولي فكر كنم شيدا برنده شه.

 

 زهرا گفت: پس سعيد چي كارست.

 

 كه قدرت مقابله با اونا رو نداري.گفتم: پس مسابقه اصلي بين شيدا و سعيده، تو 
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زهرا گفت: بدبختي اینه كه خودمم مي دونم ندارم. چون هر جا كه این دو تا بدجنس گير كنن از شعراي خودشون 

 مي خونن ولي من كه چيزي تو چنته ندارم مي بازم.

 

م اش كني یه شعر از تو چششيدا گفت: تو دیگه نگران چي هستي؟ سعيد خان با تقلب بهت مي رسونه. نو كه نگ

 هاش مي خوني.

 

 سعيد خندید و زهرا گفت: چه خوب فهميدي!

 

 نمي دونم چرا گفتم: اي كاش یكي پيدا مي شد شعر چشم هاي منو مي خوند.

 

زهرا خندید و گفت: آخه مگه چشم هاي تو هم شعر داره؟ فكر كنم فقط پر از كلمات حقوقي، ازدواج و طالق، دفاتر 

 د و وكالت نامه هاست.اسنا

 

شيدا گفت: اگه خوب ببيني تو چشم هاي هر آدمي یه شعر مي بيني، چشم هاي آدما حرف مي زنن. فقط باید خوب 

 ببيني، چشم هاتو بشوري و دلتو صاف كني.

 

 زهرا گفت: حيف كه من نمي تونم، حتما مال بعضي ها شعر كالسيكه، مال بعضي شعر نو.

 

 هاي منم شعر هست؟ پرسيدم: تو چشم

 

 شيدا فقط گفت: آره.

 

 نمي دونم چرا یهو سرخ شدم، بلند شدم و گفتم: پس چرا این صورت غذا رو نميارن؟

 

 موقع شام خوردن شيدا ساكن بود، زهرا حرف مي زد و سعيد با اشتياق به حرف هاي زهرا گوش مي كرد.

 

ذره و به چي فكر مي كنه ولي كه نميتونستم. ففط یك بار فكر خيلي دلم مي خواست بدونم تو فكر شيدا چي مي گ

كردم اگه آرش بود همه چي رو مي فهميد. اون خيلي خوب شيدا رو مي شناخت. منم اون و ميشناختم؟ گاهي اوقات 

خيلي خوب ولي بيشتر اوقات حس مي كردم ازم دوره مثل یك ظرف مات مي شد كه نميتونستم آن طرفشو بيينم. 

خل تنگ رو نمي دیدم كه بفهمم خاليه یا پر. فقط وقتي نامه هاي آرش و خوندم یك حسي بهش پيدا كردم. حتي دا

 یك چيزي من و بهش وصل مي كرد؛ یك جور دلسوزي گاهي اوقات از دلسوزي برادرانه هم فراتر مي رفت.

 

به به و چه چه مي كرد. شيدا ساكت،  بعد از شام سعيد چند تا از شعر هاشو خوند. زهرا با لذت گوش مي كرد و مدام

 غرق افكارش به شعر ها گوش مي كرد.

 

 زهرا گفت: حاال نوبت شيداست.

 

 شيدا از خياالتش بيرون آمد و گفت: االن هيچي به ذهنم نمي رسه.
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واژه هاي  زهرا اصرار كردو شيدا حال و حوصله شعر خواندن نداشت. دليلشو مي دونستم. این اواخر شعر هاش پر از

 یأس و نا اميدي بود، نمي خواست خوشي سعيد و زهرا رو زایل كنه.

 

 گفتم: باشه یك وقت دیگه. گوشمون پر شد از شعر بهتره از چير دیگه اي حرف بزنيم كه منم سر در بيارم.

 

 زهرا گفت: تو هم كه فقط بلدي بزني تو ذوق آدم.

 

 و گفت با سعيد ميادوموقع برگشتن، زهرا سوار ماشين سعيد شد 

 

 شيدا بي خيال تو ماشينم نشست ماشين من كه نه، ماشين آرش.

 

ولي نمي دونم چرا نگران بودم، یه حال خاصي داشتم، حالي كه تا اون موقع برام پيش نيومده بود. براي این كه 

 ونستم چي بگم.سكوت طوالني نشه و دیگه نشه شكوندش فوري شروع به حرف زدن كردم. خودم هم نمي د

 

از سعيد و زهرا تعریف كردم، بعد كه دیدم شيدا تو دنياي دیگه اي است و به حرف هام گوش نميده سكوت كردم، 

 نمي دونستم چي بگم، كه شيدا سكوت و بدون این كه بهم نگاه كنه پرسيد: تو كسي رو دوست داري منصور؟

 

 آره...، نمي دونم... چطور مگه؟ گيج از سوالش به تته پته افتادم و گفتم: نه...

 

 خيلي دلم مي خواست بدونم تو چجور دختري رو دوست داري. اصال بلدي عاشق باشي؟ -

 

 براي اولين بار از شنيدن این عبارت خنده ام نگرفت. جدي پرسيدم: تو چي فكر مي كني؟

 

 ون لحظه انگار همه چي از آن من بود.عجب دل و جرأتي پبدا كرده بودم، در مقابلش جرأت حرف زدن داشتم. ا

 

 گفت: تو رو نميشه شناخت.

 

 ناخودآگاه گفتم: تو آرش به اون مشكلي رو شناختي، شناختن آدم ساده اي مثل من كه مشكل نيست.

 

 یكهو برگشت و نگاهم كرد. دوباره به روبرو خيره شد. گفتم: ببخشيد.

 

 ت راجع بهش حرف بزنم.معذرت خواهي چرا؟ دیگه مي تونم راح -

 

 گفتم: آرش مثل خود تو بود، به همين خاطر اون و زود شناختي ولي...

 

 ولي چي؟ -

 

 اصال من و بشناسي كه چي بشه، براي دوستي همين فدر كافيه. -
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 آره، حق با توئه، فقط... -

 

 فقز چي؟ -

 

 مي خواستم بگم تو چشم هاي تو هم شعر هست. -

 

 ور شعري؟ از اون درست و حسابي هاش یا نه؟چه ج -

 

 تا حاال دقت نكردم، فقط اینو مي دونم كه هست. -

 

مي خواستم بگم ميشه دقت كني و بهم بگي، ولي سكوت كردم. فقط یك آن برگشتم و نگاهش كردم. اونم برگشت. 

 بعد هر دو خندیدیم.

 

 گفت: چرا این جوري نگام كردي؟

 

 خند قشنگي بود.تو نگاهت یه لب

 

 با تعجب نگاهم كرد ولي چيزي نگفت.

 

 قبل از رسيدن گفتم یه شعر مي خوني؟

 

 گفت: به چه درد مي خوره. شعرام اونقد خالي و مسخره شده كه اصال ارزش شنيدن نداره.

 

ایده فهمم، چه فمن دیگه چيزي نگفتم. فكر كردم من و قابل شنيدن شعراش نميدونه، فكر مي كنه من چيزي نمي 

 كه بخونه.

 

مدتي بود كه دیگه مدرسه نم رفت؛ درست از موقع مرگ مادرش و من یك كار تو یه مجله ادبي براش جور كردم. 

اوایل دلش به كار نمي رفت،ولي مدتي بود كه با عالقه سر كار حاضر مي شد. هم سرش گرم بود و هم استعدادش 

 خاموش نمي شد.

 

 اضي هستي؟از كارت ر "گفتم:

 

آره، ممنون، اولش خيلي برام سخت بود، محيط شلوغ و پر هيجان، ولي حاال مي بينم چقدر برام الزمه. تهيه گزارش  -

 و خبر خيلي جالبه به خصوص ادبي اش. چاپ شعرام تو مجله بهم اعتماد به نفس ميده.

 

 به خيلي هاي دیگه هم كمك مي كنه. -

 

 چي ؟ چاپ شعر هام؟ -
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 آره. -

 

 مگه تو اونا رو مي خوني؟ -

 

 نمي خواستم بگم با چه شور و هيجاني، فقط گفتم: گاهي اوقات.

 

 بدون مقدمه گفت: بعضي وقت ها فكر مي كنم دوستي به چه درد آدم مي خوره.

 

 چرا فكر مي كني دوستي بي فایده است؟ -

 

 مثال تو چه نتيجه اي از دوستي گرفتي؟ -

 

دوستي ام با آرش، تو، حتي زهرا كه خواهرمه خيلي چيز ها یاد گرفتم. خيلي چيزهایي كه قبال نمي دونستم.  من -

احساس مي كنم كامل تر شدم، حتي اگه همه رو از دست بدم یك چيزایي باقي مي مونه كه قابل دیدن و شنيدن 

 نيست، فقز باید حسشون كرد؛ تو وجود آدماست.

 

 گفتم: ميدوني اگه زهرا حرفام و مي شنيد چي مي گفت: لبخند رو لبش بود.

 

 مي گفت تو هم از این حرف ها بلدي؟ تو چي فكر مي كني؟

 

 گفت: حق با توئه ولي گاهي اوقات این حس آدمو به نابودي مي كشونه.

 

 گفتم: منظورم این نبود، اصال فراموش كن.

 

 كني، درست مثل شعري كه تو نگاهت مخفي و پنهانه. نه، بگذار بگم تو هم بلدي، فقط حفظشون مي -

 

 خندیدم و گفتم: اگه تو بدوني كه دیگه راز نمي مونه.

 

 تو مي خواي كسي بدونه؟ -

 

از این كه نپرسيده بود خودش بدونه ناراحت شدم. فگر كردم من و چه به این حرفا . گفتم : بهتره كه هيچ وقت هيچ 

 كس ندونه.

 

 وقع رسيدن دیگه چيزي نگفت.و او تا م

 

چند روز بعد بود كه نوشته هاش و خوندم؛ تصادفي پيداشون كردم. از مجله باهام تماس گرفت، دفتر كارم به خونه 

 شون نزدیك بود. قرار بود برم دنبالش با زهرا و سعيد و محبوبه بریم سينما.
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گزارش هاش توش بوده رو به دفتر مجله برسونم.  ازم خواسته بود قبل از حركتم، از خونه شون یك پاكت كه

 محبوبه خونه بود، گفت كه حالش خوب نيست و سينما نمياد.

 

زیاد اصرار نكردم، مي دونستم با ما بودن اون و یاد گذشته اش مي اندازه و حس تنهایي و خالء تو دلش پيدا مي شه. 

كردم. تو ماشين نگاهي به گزارش ها انداختم مبادا  رفتم تو اتاق شيدا و روي ميزش كاغذهاي گزارشش و پيدا

چيزي رو جا گذاشته باشم. یك كاغذ صورتي ميون كاغذها توجهم رو جلب كرد. جنس كاغذش با بقيه فرق داشت. 

 نوشته هاش با خطوط در هم و برهم

 

 بود، با عجله نوشته شده بود، برعكس نوشته هاي گزارش كه مرتب و تميز بود.

 

ابر كنجكاویم براي خوندنش نتونستم مقاومت كنم. چيزي مثل شعر بود و من مشتاق خوندنش بودم. حتما چند در بر

 روز دیگه چاپ مي شد و من اگه زودتر مي خوندم اشكالي نداشت و با اشتياق خوندم:

 

 غبار تيرگي اندیشه هایم

 

یم دوا نمي كند چه رسد به عشق ورزیدن. دیگر بر صفحۀ روشن ذهنم سایه انداخته، دیگر دوستي هم دردي را برا

شعر از خاكستري فكرم سراغ نمي گيرد. تو رفته اي و چشمانم خسته شد از بس گریست، غم از دست دادنت داغ 

 سياه قلبم را پر مي كند.

 

يشاني پ دستانم بي خيال دنيا مي نویسند و مي نویسد ولي به آنچه لب هایم بر صورت پریده رنگت خط مي كشد و

 بلندت را ميان عكس مي بوسد.

 

اندوه چه شادماني بزرگي ست، مانند دریا مي ماند. دریایي كه به اقيانوس شادي هاي اضافي مان مي ریزد و من 

 خسته شدم بس كه قلبم شكست و من دیگر تپش سياه قلبم را از برایت دوست ندارم.

 

خویشم، هرچه جلوتر مي روم و چشمانم را تنگ تر مي كنم، در خشكي كوچك زمين بزرگمان در تكاپوي یافتن 

 غریب تر باز مي گردم.

 

عقب مي نشينم تا خودم را ببينم و در آن دورهاي دور كه نقطۀ غروب خورشيدش مي نامند خودم را مي یابم و روي 

 صفحۀ تيرۀ افق خط مي رنم.

 

شك، دو چشمۀ خفته از زالل مهرباني باقي مي ماند. من تنها از طرح خيالي ام دو چشم كبود رنگ، دو چشمۀ سرخ ا

 هرچه سعي كردم خطش بزنم نتوانستم، آن حور سياه تر از مداد سياه تازه تراشيدۀ قلبم بود.

 

تيزي آن تنها زخمي سرخ بر سفيدي چشمانم زد و من گهوارۀ تنهایي كودكي ام را براي كودكي دیگر، خالي مي 

نابينا و خالي از عشقم به سوي تنهایي جواني ام مي گریزم و من، از هيچ كس كمك نمي گذارم و با چشمان سياه 

 خواهم.
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چه اتفاقي براي روح شيدا افتاده بود؟ نوشته هاش نا اميد و سرد بودن. اگه واقعا دوستي دردي براش دوا نمي 

يدم هيچ ارزشي براش ندارم. كرد،اگه از هيچ كس كمك نميخواست، پس من چه نقشي بازي مي كردم؟ تازه فهم

 هيچي نيستم. چقدر سعي كردم اونو بشناسم و جاي خالي قلبشو پر كنم؟ با دوستي، با محبت.

 

چقدر سعي كردم مراقبش باشم و كمبود پدر و مادر برادر رو براش جبران كنم ولي من چه نقشي بازي مي كردم؟ 

ت جاي خالي مادرشو پر كنم، یكي دیگه جاي خالي دوست یكي ازم خواسته بود مراقبش باشم،یكي دیگه مي خواس

رو خواسته بود پر كنم، جاي خالي برادري كه هيچ وقت نداشت. پس خودم چي بودم؟ چي مي خواستم؟ تمام مدت 

مراقب بودم بيراهه نزنم، قلبم زیادي نتپه و احساساتي نشم. هيچي نبودم، یك موجود قاطي كه خودشو فراموش 

رچي دیگران مي خواستن باشه.تا به حال یك نقش اضافي رو بازي مي كردم. نقش سياهي لشكري كرده بود تا ه

ناشي كه بود و نبودش فرقي براي هنرپيشه هاي نقش اول نداره تا موقع رسيدن،فكر نوشته هاش لبخندي كه هميشه 

 گوشۀ لبم بود رو ازم گرفت و ابروهام چين خورد از غم و دلتنگي از دوست هام.

 

 مثل زنجير آهني به هم متصل شده بودیم من، آرش ، شيدا.

 

من حلقۀ ميون زنجير بودم. یك حلقه از زنجير گم شده بود. تعادل برقرار نمي شد و من دنبال حلقۀ گمشده مي 

گشتم. وقتي نا اميد از یافتنش جاي خالي اش رو دیدم، سعي كردم جاي خالي حلقۀ گمشده رو بگيرم. هر لحظه 

بود زنجير پاره شه. یكي از حلقه ها نمي تونست قبول كنه؛ حلقۀ گمشدۀ خودشو مي خواست و من مقصر گم  ممكن

شدنش بودم. سعي و تالشك بي فایده بود. چيزي از عشق و زندگي نمي فهميدم و همه چي نيمه كاره بود. دلم نمي 

 خواست خودم باشم.

 

مون طور كه برداشته بودم بهش دادم ولي نميدونم چرا كاغد صورتي نفهميدم كي به دفتر مجله رسيدم. كاغذها رو ه

 رنگ رو گذاشتم تو داشبورد ماشين.

 

وقتي منتظر شدم بياد ازم تشكر كرد و گفت االن برمي گرده. چند دقيقه بعد اومد پایين و سوار ماشين شد،سعي 

 قط مجبور بودم بيشتر سكوت كنم تا چيزيكردم ظاهرمو حفظ كنم و خيلي خوب تونستم. اصال متوجه چيزي نشد. ف

 نفهمه.

 

من و سكوت با هم غریبه بودیم، شوخي هام ته كشيده بود، تا موقع رسيدن به سينما فقط شيدا بود كه از كارش 

صحبت مي كرد. سعيد و زهرا قبال بليط خریده و منتظرمون بودن. زهرا تا منو دید فهميد از چيزي ناراحتم، شاید 

خودم بود، ولي شيدا هيچي نفهميد. قبل از نشستن تو سالن سينما زهرا پرسيد: چيزي شده منصور؟ امروز چون مثل 

 از شوخي هات بي بهره موندیم.

 

 گفتم: نه،چيزي نيست.
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شيدا فقط نيم نگاهي بهم كرد. فيلم شروع شد و همۀ حواس ها رفت به پردۀ بزرگ سينما، هيچي از فيلم نفهميدم. 

آرش بود تا وقتي كه صداي گریۀ یكي رو بغل دستم شنيدم. نميدونم چرا پردۀ گوشم به این صدا حساسيت فكرم به 

 داشت.

 

شيدا كنارم نشسته بود و من اصال خبر نداشتم فيلم گریه داره. باز هم بي خبري. تو تاریكي سينما صداي گریۀ اونو 

استم بپرسم گریه مي كني، ولي چيزي نگفتم. چه اهميتي خوب شناختم. آروم صداش كردم. آروم جوابمو داد. مي خو

 داشت. حتما مي گفت به تو چه ربطي داره؟!

 

 مدت كوتاهي كه گذشت گقت: منصور!

 

 تو سكوت و تاریكي سينما قلبم صدا كرد. ناخودآگاه گفتم: جانم

 

از سالن سينما بيرون اومدیم  زهرا كنارم نشسته بود. فقط مي خورد و بي خيال یك قطره اشك هم نریخت وقتي

 چشمم خورد به شيدا، چشم هاش خيس اشك بود. گفتم: زهرا خانم، بهتره این بار بليط یك فيلم بهترو بگيري.

 

 مثال چه فيلمي؟-

 

 چه ميدونم كمدي، خنده دار.-

 

 اي بي احساس، تو فقط به درد همون فيلم ها مي خوري.-

 

 چيه، بعد كه شيدا رو دید پرسيد: تو چرا اینقدر گریه كردي؟ زهرا اصال متوجه نشد منظورم

 

 شيدا فقط گفت: چه مي دونم.

 

 سعيد گفت: حق با منصوره، باید مي رفتيم فيلم كمدي مي دیدیم.

 

 زهرا گفت: فيلم كمدي هم كه مي رفتيم شيدا گریه مي كرد،اشكش دمه مشكشه.

 

 ار بود.گفتم توي بي احساسي واال فيلم گریه د

 

 یعني تو هم اگه مي تونستي ونگ مي زدي و اشك مي ریختي؟-

 

 شيدا گفت: عيب نداره، دلم باز شد.

 

 و با گفتن این حرف بحث تمو شد زهرا گفت: شام بریم بيرون.

 

 شيدا گفت: نه، من باید زودتر برم خونه، محبوبه تنهاست. شما دوست دارین برین ، من مزاحمتون نميشم.
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 گفتم: من شيدا رو مي رسونم، تو و سعيد برین.

 

 زهرا گفت: این طوري كه نميشه.

 

 گفتم: اتفاقا خيلي بهتره، مگه نه سعيد؟

 

 سعيد چشمكي زد و گفت: البته.

 

 زهرا گفت: اي بدجنس! من با دوست هام باشم بيشتر بهم خوش ميگذره .

 

 منتم.سعيد گفت: دست شما درد نكنه، یعني من دش

 

گفتم : گاهي اوقات دوست فقط یك اسم ميشه و مي گذارن رو همدیگه،هيچ كس نميدونه چه ارزشي داره عمق و 

 اندازۀ دوستي واقعي.

 

 زهرا گفت: منصور امروز فيلسوف شده.

 

 سعيد گفت: اگه منصور هميشه همين طوري صحبت كنه چي ميشه، به درد بعضي ها مي خوره.

 

 و گفت: منصور چيزي نميگه، وقتي هم حرفي مي زنه حال همه رو ميگره.زهرا خندید 

 

شيدا تمام مدت ساكت بود، فكر كنم اصال چيزي نمي شنيد. وقتي خداحافظي كردیم و سوار ماشين شدیم، من براي 

 ؟اولين بار نمي خواستم حرف بزنم، حرف زدن چه فایده اي داشت. كمي كه گذشت گفت: چه سكوت خنده داري
 

با خودم فكر كردم سكوت بين ما البته كه باید مسخره باشه، چون حرف همو نمي فهميم و هر كي تو فكر یه چيز 

 دیگه است.

 

 ضبطو روشن كرد یك نوار غمگين تو ضبط بود، درش آوردم گفتم: به اندازۀ كافي دلمون گرفته.

 

 نگاهم كرد و پرسيد: تو هم دلت گرفته؟

 

 ي اهميتي نداره.گفتم: آره، ول

 

در داشبوردو باز كرد و گفت: پس یك نوار دیگه مي گذارم. آرش هميشه نوارها رو اونجا مي گذاشت. یكهو كاغذ 

صورتي رو دید. دیگه نمي تونستم چيزي بگم، فكر كردم توجهي نميكنه ولي خيلي خوب متوجه اون شد. كاغذ تاشده 

 چي كار ميكنه؟ رو برداشت، بازش كرد و پرسيد: این اینجا

 

 ناراحتي كه خوندمش؟-
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 نه اصال برام مهم نيست، فقط مي خواستم بدونم چرا دست توئه؟-

 

 البالي كاغذاي گزارشت بود و من خوندمش.-

 

 پس چرا دوباره نگذاشتي سر جاش؟-

 

 خونسرد، درست مثل خودش، گفتم: فراموش كردم،حاال برش دار.

 

 كه بهم پسش ميدي، اونم بعد از این كه خوندیش. با تمسخر گفت: ممنونم

 

 خوشحالم كه خوندمش،خيلي چيزا برام روشن شد.-

 

 اتفاقا منم خيلي چيزا رو فهميدم.-

 

 گفتم: اِ ه ، چه خوب! چون همه چي بين ما روشن شد و دیگه نكتۀ مبهمي نمونده.

 

یك هلل تمام مدت مراقبمي خسته شدي؟چرا نميگي من مثل عصباني شد و گفت: چرا واقعيتو نميگي؟ از این كه مثل 

 سربار رو دستت موندم و تو مجبوري تمام مدت به قولت عمل كني؟

 

دیگه نتونستم تحمل كنم، چه فكر هایي مي كرد. گفتم: آره خسته شدم.دیگه نميخوام این نقشو بازي كنم، مي خوام 

 خودم باشم، بابا منم آدمم.

 

ینو بگو، حرف دلتو بزن، مي شنوم و ميرم. از این كه مثل یك زنجير دست و پاتو بستم و گرفتارم خوب، از اول ا-

 شدي زجر ميكشم. مي فهمي؟ چرا نميري دنبال زندگي خودت؟

 

 نميتونم.-

 

ميدونم قول دادي، این قول مسخره رو فراموش كن. مي دونم بهش قول دادي؛ به كسي كه همه چي رو انداخت -

 تو و رفت پي زندگيشو تو هم برو. من خودم از پس همه چي برميام، هنوز محبوبه رو دارم.گردن 

 

 گفتم: همين قوله كه دست و پامو بسته.

 

 من كه مي دونم، فراموشش كن، ازت ممنونم كه تا حاال دوستي رو در حقم تموم كردي. برو دنبال زندگيت.-

 

 ت، چي فكر مي كني؟جوش آوردم و گفتم: زندگي من همين جاس

 

گفت: اگه كسي رو دوست داري بگو، برو خواستگاریش، چرا خودتو عذاب ميدي؟ همه رفتن پي زندگيشون، منتظر 

 چي هستي؟
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 گفتم چي باید بگم؟

 

 من دوست تو هستم ، بهم بگو.-

 

 گفتم:جدا؟ولى تو نوشته هات چيز دیگه اى گفتى.

 

 تو منظرمو نفهميدى.-

 

 آره،هيچ وقت هم نمى فهمم.اصال من یك آدم نفهم كم عقلم كه احساس تو وجودش نيست.گفتم:

 

 گفت:نه،منظورم این نبود.

 

 گفتم:ببين،من هيچ دخترى رو دوست ندارم،اصال نمى دونم عشق چيه،پس نگرانم نباش.

 

 ناگهان آروم شد.با لحنى یأس آلود پرسيد:كسى رو دوست ندارى؟

 

 قدر برات مهمه،چه فرقى مى كنه؟گفتم:چرا این

 

 ولى من دوست توأم.-

 

 به قول خودت،دوستى هم دردى رو برام دوا نمى كنه چه برسه به عاشق شدن!-

 

 دوباره گفت:متوجه منظورم نشدى.

 

گفتم:هيچ وقت دیگه هم نمى شم.من از جنس تو نيستم كه شعرهاتو بفهمم.من از جنس سنگم،بى احساس،كه حاال 

یگه اونم نيستم.حاال دیگه نباید باشم.كسى چه ميدونه چى تو دل آدما مى گذره.اگه آدم بخنده و تو دلش گریه كنه د

همه به ظاهرش نگاه مى كنن و ميگن چه آدم بى احساسى! اگه آدم حرف دلشو نزنه و تو خودش نگه داره،همه 

 ميگن این یارو چه مى دونه این حرفا چيه!

 

 ونم.گفت:ولى من مى د

 

 تو هم نمى دونى.فكر مى كنى من نقش یك هلل شایدم مادربزرگتو بازى مىكنم.درست مثل پيرمردها مى مونم.-

 

 گفت:نه!

 

بى توجه به حرفش ادامه دادم و گفتم:به چه زبونى باید حرف برنم تا همه بفهمن؟ اصال همه نه،فقط تو یكى بفهمى و 

ى كه دیگه منو نبينى شاید یكى دیگه رو فراموش كنى،سوار ماشينش كه ميشى مسخره ام نكنى و تو دلت خدا خدا كن
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آرزو كنى اون جاى من باشه،حرف كه مى زنم دلت بخواد صداى اونو بشنوى،دلت بخواد من جاى اون نبودم و اون 

 بود.

 

گر،اسممو نرم و نوازشگفتم و گفتم؛هرچى تو دلم بود رو ریختم بيرون بجز چيزى كه باید مى گفتم.یكهو صدام كرد؛

كه به زبون آورد به نظرم چقدر قشنگ اومد.انگار اولين بار بود مى شنيدم.غرق لذت شنيدن اسمم از زبونش همون 

 طور سكوت كرده بودم.دوباره صدام كرد و من كه دلم مى خواست اسممو دوباره و دوباره بشنوم هيچى نگفتم.

 

 فریاد زد:منصور،صدامو مى شنوى؟

 

 م:اى كاش نمى شنيدم.گفت

 

 متوجه منظورم نشد چون گفت:مى دونم،صدام مثل یك آهنگ گوشخراش مى مونه.

 

بى توجه به حرفش گفتم:اى كاش نمى شنيدم و دوباره صدام مى كردى.اى كاش تو دلت نمى خواستى اسم یكى 

 دیگه رو صدا كنى.

 

 گفت:بس كن دیگه،چى فكر كردى؟

 

 يدا.گفتم:واقعيت همينه ش

 

 تو چى از واقعيت مى دونى؟-

 

 اینو كه تو هنوز هم آرشو دوست دارى و هيچ وقت فراموشش نمى كنى.-

 

اصال چه فرقى براى تو مى كنه؟مگه تو خودت ازم نخواستى فراموشش نكنم؟حاال چى ميگى؟بازم ميگم،برو دنبال -

 زندگيت.

 

 .صبرم تموم شد.احمقانه فریاد زدم:زندگى من تویى
 

 یكهو گفت:نگه دار،همين االن،همين جا ماشينو نگه دار.

 

پامو گذاشتم رو ترمز.برگشت و نگاهم كرد.پشيمون از حرفى كه زده بودم،فكر مى كردم چطورى حرفمو پس 

 بگيرم.

 

 پرسيد:چى گفتى؟دوباره بگو.

 

 فهميدم خيلى عصبانى شده.برگشتم،به صورتش خيره شدم و گفتم:منو ببخش.
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 نگاهمون با هم تالقى كرد؛یك لبخند تو نگاهش بود ولى روى لبش هيچى.

 

 نمى دونستم كدوم یكى رو باور كنم.

 

چرا این طور خيره نگاهش مى كردم؟خودم هم نمى دونستم.اولين بار بود كه اونو این طور نگاه مى كردم.بين بيرون 

م گير افتاده بودم كه گفت:تو چشم هات یك شعر ریختن احساس واقعى از دلم و كتمان حرفى كه زده بود

 كالسيك،یك غزل از حافظ هست.

 

 تو دلم گفتم:حيف كه تو چشم هاى تو چيزى براى من نيست.

 

 گفت:اولين باره كه دیدمش.

 

 دوباره فكر كردم:هيچ وقت نخواستى ببينى.

 

بودى و هستى.هيچ وقت فكر نكردم و  حركت كردم.قبل از رسيدن به مقصد گفت:تو منصور،هميشه جاى خودت

 نخواستم جاى یك نفر دیگه باشى،گذشته تموم شده،فقط مى خوام تو خوشبخت باشى.

 

گفتم:من توقع زیادى ندارم.همين طورى خشوبختم،فقط نباید فكر كنى كه مجبورم و نقش بازى مى كنم.خودم مى 

 خوام كنارت باشم.

 

 احافظ.قبل از پياده شدن گفت:ممنون و خد

 

 نفهميدم براى این كه مى خواستم كنارش باشم تشكر مى كرد یا این كه اونو رسونده بودم.

 

چند روز بعد بود كه همه چى برام روشن شد.این چه احساسى بود كه من داشتم و ازش فرار مى كردم و آرشو به 

 یادم مى آورد.

 

 اومد جلوى صورتم و قولى كه بهش داده بودم. هر وقت مى خواستم بهش فكر كنم و پيداش كنم آرش مى

 

 

 

1 

 

 

 

ه چند بار محبوب"جمعه بود و همه رفتيم كرج.محبوبه و شيدا رو هم بردیم.اونا دیگه عضو خانواده ما شده بودن.مادر

روز  نبود.آنرو بهم نشون داده و گوشه و كنایه هایى زده بود.هر بار ساكت فقط لبخند مى زدم ولى مادر دست بردار 

هم تو كرج یاد این موضوع افتاد و وقتى بعد از چند بار ایما و اشاره و دعا و آرزو به نتيجه اى نرسيد دست به دامن 
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شيدا شد و وقتى همه تو بالكن نشسته بودیم و از خنكاى باغ و منظره زیباى آنجا لذت مى بردیم،حال منو گرفت.این 

 ل دیگه درس ات تموم ميشه؟بار بدون مقدمه گفت:محبوبه،چند سا

 

 محبوبه گفت:یك سال دیگه مونده.

 

 و مامان فورى گفت:این منصور هم كه خيال زن گرفتن نداره و مارو آرزو به دل دیدن عروس مى گذاره.

 

 زهرا گفت:كى مياد زن منصور شه.

 

 پا كنى. مامان گفت:مگه چشه پسرم؟ تو هم كه عرضه ندارى براى برادرت زن خوب دست و

 

 بعد رو به شيدا كه كنارش نشسته بود كرد و گفت:تو نصيحتش كن شيدا،این زهرا كه از این كارا بلد نيست.

 

 گفتم:مادر،شيدا چى بگه؟من خودم نمى خوام ازدواج كنم.

 

 شيدا گفت:باور كنين ایران خانوم،من چند بار به منصور این موضوع رو گفتم.

 

 ش هستى.بازم تو كه به فكر-

 

 زهرا اخم كرد و گفت:چى كار كنم؟حرف تو گوشش نميره.من نمى خوام دختر مردم بدبخت شه.

 

 بعد خندید.لبخند زدم و گفتم:زهرا حق داره.

 

 محبوبه گفت:شكسته نفسى مى كنى منصور خان.

 

 مامان فورى گفت:تو بهش یك چيزى بگو دخترم،خودشو خيلى دست پایين مى گيره.

 

 دم وضع خرابه،فورى بلند شدم و گفتم:من ميرم تو باغ قدم بزنم.دی

 

رسيدم ته باغ،داشتم به چشم هاى یكى فكر مى كردم كه یكهو خودش پيداش شد و صدام كرد.برگشتم و با تعجب 

 نگاهش كردم و پرسيدم:تو اینجا چه كار مى كنى؟مامان تو رو فرستاده تا بازم نصيحتم كنى؟

 

ده مى مونم آره؟! یك دقيقه اینجام،یك دقيقه دیگه نيستم.چقدر تند راه ميرى،هيچكى به گرد پات مثل جن بودا-

 نمى رسه.

 

 گفتم:ببين شيدا،اگه مى خواى دوباره بپرسى چرا ازدواج نمى كنم و از این حرفا،بهت بگم حوصله شو ندارم.

 

ستم باهات مشورت كنم و یك خواهشى هم ازت با تعجب نگاهم كرد و گفت:نه بابا توأم،چه بى حوصله! مى خوا

 داشتم.
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 برگشتم و پرسيدم:مشورت راجع به چى؟

 

 راجع به ازدواج.-

 

 اخم كردم و گفتم:دیدى بازم حرف هاى قبلى رو تكرار مى كنى.

 

 یعنى نباید بگم؟-

 

 نه.-

 

 خندید و گفت:حتى از ازدواج خودم؟

 

 با تعجب بهش خيره شدم.یكهو قلبم تير كشيد:برگشتم و 

 

 گفت:دیدى گفتم جن بو داده هستم.

 

 پرسيدم:چى گفتى؟ازدواج خودت؟

 

 آره،مگه ایرادى داره؟-

 

 سعى كردم خودمو كنترل كنم.سرمو انداختم پایين تا چشم هامو نبينه.

 

 گفتم:نه،اصال،فقط باورش یك كمى سخته.حاال كدوم آدم خوشبختى هست؟

 

ى بتونم كسى رو خوشبخت كنم؟خودم كه فكر نمى كنم.به هر حال یكى از همكارامه.در اصل سردبير فكر مى كن-

مجله ست.دكتراى ارتباطاته و كارش عاليه،شعر هم ميگه.كتابشم چاپ شده سى و یك سالشه.مرد خوبى به نظر 

 مياد،یعنى همكار خيلى خوبيه،چند روز قبل ازم خواستگارى كرد.

 

 بى دادى؟تو بهش چه جوا-

 

 هنوز هيچى،مى خواستم با تو مشورت كنم.-

 

 به محبوبه گفتى؟-

 

 نه،تو اولين نفرى هستى كه بهش گفتم.-

 

 ممنو كه قابلم دونستى و اول از همه منو در جریان گذاشتى.-
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 این چه حرفيه! چه كسى بهتر از تو،مثل برادرم مى مونى،هرچى تو بگى قبول مى كنم.-

 

 اى كاش این طور نبود.گفتم:

 

 ببخشيد كه توقعم خيلى زیاده،ولى خيلى زود از دستم راحت ميشى.-

 

 پس به خاطر همين مى خواى ازدواج كنى؟-

 

 نه.-

 

چرا،همين طوره،مى خواى ازدواج كنى تا منو از زیر بار مسئوليت نجات بدى.فكر مى كنى من گرفتار تو شدم و به -

ى كنم. سرشو پایين انداخت.گفتم:حق با توئه،گرفتارت شدم ولى نه اون طور كه تو فكر مى خاطر همين ازدواج نم

 كنى.

 

 متوجه منظورم نشد،شاید،چون اصال فكر نمى كرد من ازاین حرف ها بزنم.

 

 گفت:چرا مى خواى كارى كنى كه احساس حماقت و بى عرضگى كنم،احساس بى كسى و تنهایى كنم؟

 

 ؟ زهرا چى؟ مادر و پدرم؟ تو منو دارى.گفتم:مجبوبه چى

 

 این طورى نمى خوام منصور،چرا نمى فهمى؟-

 

بى مقدمه گفت:مادرت از مجبوبه خوشش مياد مگه نه؟ تو لياقتشو دارى،چرا نمياى خواستگاریش؟ شما دو تا با هم 

 خوشبخت ميشين. مطمئنم.

 

هاش گوش مى كردم.چرا نمى فهميد؟ حق داشت،چطور مثل آدماى مسخ شده روبرویش ایستاده بودم و به حرف 

باید مى فهميد،حتى عرضه نداشتم.احساسمو بهش نشون بدم.دوباره یك شوك دیگه بهم وارد كرد و گفت:مى 

 خواستم یك لطف در حقم كنى.آرشو برام پيدا كن.

 

 فكر كردم پس هنوزم دوستش داره و نااميدانه گفتم:خيلى وقته خبرى ازش ندارم.

 

 برام پيداش كن،خيلى مهمه.-

 

 گفتم:مى دونم هنوز دوستش دارى.

 

 با این حرفم رفت تو فكر.همون طور كه به دوردست ها خيره شده بود آروم گفت: آره،هنوزم و براى هميشه.

 

 گفتم:پس چرا مى خواى با یكى دیگه عروسى كنى؟
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 د و گفت:چون مىخوام فراموشش كنم.با شنيدن این حرف از فكر اومد بيرون و بهم نگاه كر

 

 گفتم:باورم نميشه،آخه چرا مى خواى این كارو بكنى.

 

دیگه نمى خوام تو گذشته زندگى كنم.سرنوشت من و آرش از هم جدا شده.نمى دونم منتظر چى هستم.آرش دیه -

ینده رو كه دارم،چقدر زن داره،مدت هاست كه قبول كردم و تصميم گرفتم برم دنبال زندگى و سرنوشت خودم.آ

 باید حسرت گذشته رو بخورم؟

 

 پرسيدم:پس واقعا مى خواى ازدواج كنى؟

 

 آره،تصميمم جدیه.-

 

 دوستش دارى؟-

 

 كى؟ سردبير مجله رو ميگى؟-

 

 آره دیگه،مگه نمى خواى باهاش ازدواج كنى؟-

 

 رت كنم،هرچى تو بگى.نمى دونم،هنوز جدى راجع بهش فكر نكردم.مى خواستم با تو مشو-

 

 یعنى حرفم اینقدر برات اهميت داره؟-

 

 خيلى بيشتر از این.-

 

 ببين دلت چى ميگه.-

 

یك بار حرف دلمو گوش كردم،دیگه نمى خوام این كارو تكرار كنم.تو كه هميشه از روى عقل تصميم مى گيرى -

 بهم بگو چى كار كنم.

 

وعى،یك كامپيوتر یا یك ماشين حساب دقيق كه كارش محاسبات اعداد و فكر مىكنى من كى ام! یك آدم مصن-

 ارقامه و چيزى به اسم احساس نداره؟

 

نه،این فكرو نمىكنم.من تو رو تحسين مى كنم.بدون فكر كارى رو انجام نميدى،تو كارهات هميشه موفق -

 بودى،زندگيت با منطق و عقل پيش ميره...

 

 ه،شيدا،من یك آْدم بدبختم.گفتم:بس كن دیگه،ادامه ند
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پشتمو بهش كردم و راهمو كشيدم و رفتم.دیگه طاقت شنيدن حرف هاشو نداشتم.چرا نمى فهميد چه احساسى بهش 

دارم.چرا نمى تونستم بهش نشون بدم چقدر برام مهمه.از عقل حرف مى زد و من دیگه نمى خواستم حرف عقلمو 

رمان مى داد و من فرمان نمى بردم.احساسم یك آهنگ دیگه مى گوش بدم.ازش خسته شده بودم.عقل بهم ف

زد.فكر كردم رفته،ولى وقتى صدام كرد،دیدم پشت سرمه.چرا دست از سرم برنمى داشت؟دیگه نمىتونستم جلوى 

 فوران احساسمو بگيرم،حرفى مى زدم و همه چى رو خراب مىكردم.چقدر باید ساكت مى موندم.

 

 ام كرد:از چى فرار مى كنى منصور؟جوابشو ندادم.دوباره صد

 

 برگشتم و بهش نگاه كردم.دیگه نمى تونستم جلوى احساسمو بگيرم و گفتم:از تو شيدا.

 

با تعجب پرسيد:از من؟! براى چى؟ من گفتم جن بو داده هستم ولى نه از اون ترسناك هاش،بهم نگفتى چى كار 

 كنم؟

 

 بهت كنم. چرا از من مى پرسى؟ من نمى تونم كمكى-

 

تا حاال كمكم كردى، همراهم بودى،حمایتم كردى.این مهمترین اتفاق تو زندگى هر آدميه.یه تصميمه كه آینده مو -

 مى سازه.حاال تنهام مى گذارى و ميگى نمى تونى راهنمایيم كنى؟!

 

 گفتم:به قلبت رجوع كن.

 

نى كه به حرف قلبم گوش كنم! از تو بعيده گفت:حاال كه دیگه نمى خوام با احساسم فكر كنم،اصرار مىك

 منصور،كمكم كن.

 

 از من كمك نخواه،نمى تونم.-

 

تو هميشه همراهم بودى؛تو شادى ها،تو غم ها،وقتى آرش اومد تو بودى،وقتى هم رفت تو بودى،وقتى ماردم رو از -

شدم تو بودى،تو كمكم كردى سركار  دست دادم تو بودى،وقتى دوباره روى پاى خودم ایستادم و به زندگى اميدوار

برگردم.در اصل تو آینده رو جلو روم گذاشتى.اگه با این خواستگارم ازدواج كنم مىتونم بگم تو باعثش 

 شدى.هميشه بودى،حاال كه

 

 گفتم:مادر،شيدا چي بگه؟من خودم نمي خوام ازدواج كنم.

 

 ین موضوع رو گفتم.شيدا گفت:باور كنين ایران خانوم،من چندبار به منصور ا

 

 بازم تو كه به فكرش هستي. _

 

 زهرا را نشون داد و گفت:این دختره كه همه اش به فكر خودشه.
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 زهرا اخم كرد و گفت:چي كار كنم؟حرف تو گوشش نمي ره.من نمي خوام دختر مردم بدبخت شه.

 

 بعد خندید.لبخند زدم و گفتم:زهرا حق داره.

 

 نفسي مي كني منصور خان.محبوبه گفت:شكسته 

 

 مامان فوري گفت:تو بهش یه چيزي بگو دخترم،خودشو خيلي دست پایين مي گيره.

 

 دیدم وضع خرابه،فوري بلند شدم و گفتم:من ميرم تو باغ قدم بزنم.

 

ب جرسيدم ته باغ.داشتم به چشم هاي یكي فكر مي كردم كه یكهو خودش پيداش شد و صدام كرد.برگشتم و با تع

 نگاهش كردم و پرسيدم :تو اینجا چي كار مي كني؟مامان تو رو فرستاده تا بازم نصيحتم كني؟

 

مثل جن بوداده مي مونم آره؟!یك دقيقه اینجام،یك دقيقه دیگه نيستم.چقدر تند راه ميري ،هيچكي به گرد پات  _

 نمي رسه.

 

 ي كنم و از این حرفا،بهت بگم حوصله ندارم.گفتم:ببين شيدا،اگه مي خواي دوباره بپرسي چرا ازدواج نم

 

با تعجب نگاهم كرد و گفت:نه بابا توام،چه بي حوصله!مي خواستم باهات مشورت كنم و یك خواهشي هم ازت 

 داشتم.

 

 برگشتم و پرسيدم:مشورت راجع به چي؟

 

 راجع به ازدواج. _

 

 كني. اخم كردم و گفتم:دیدي بازم حرف هاي قبلي رو تكرار مي

 

 یعني نباید بگم؟_

 

 نه._

 

 خندید و گفت:حتي از ازدواج خودم؟

 

 یكهو قلبم تير كشيد.برگشتم و با تعجب بهش خيره شدم .گفت:دیدي گفتم جن بوداده هستم.

 

 پرسيدم:چي گفتي؟ازدواج خودت؟

 

 آره.مگه ایرادي داره؟_
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 ا چشم هامو نبينه.سعي كردم خودمو كنترل كنم.سرمو انداختم پایين ت

 

 گفتم:نه،اصالً،فقط باورش یكمي سخته.حاال كدوم آدم خوشبختي هست؟

 

فكر مي كني بتونم كسي رو خوشبخت كنم؟خودم كه فكر نمي كنم.به هر حال یكي از همراهامه.در اصل سردبير _

 لشه.مرد خوبي به نظرمجله ست.دكتراي ارتباطاته و كارش عاليه،شعر هم ميگه.كتابشم چاپ شده.سي و یك سا

 مياد،یعني همكار خيلي خوبيه.چند روز قبل ازم خواستگاري كرد.

 

 تو بهش چه جوابي دادي؟_

 

 هنوز هيچي،مي خواستم با تو مشورت كنم._

 

 به محبوبه گفتي؟_

 

 نه،تو اولين كسي هستي كه بهش گفتم._

 

 ذاشتي.ممنون كه قابلم دونستي و اول از همه منو در جریان گ_

 

 این چه حرفيه؟چه كسي بهتر از تو،مثل برادرم مي موني.هر چي تو بگي قبول مي كنم._

 

 چگفتم:اي كاش اینطور نبود.

 

 ببخشيد كه توقعم خيلي زیاده،ولي خيلي زود از دستم راحت ميشي._

 

 پس به خاطر همين مي خواي ازدواج كني؟_

 

 نه._

 

 واج كني تا منو از زیر بار مسئوليت نجاتچرا،همين طوره،مي خواي ازد_

 

دلم ازش گرفته بود. من محدودیت داشتم؛ فكر آرش رهایم نمي كرد. حس مي كردم با احساسم بهش نارو زدم ولي 

دست خودم نبود. من كه همه كارهام با عقل و رو حساب بود بي اراده وارد جاده اي شده بودم كه ابتدا و انتهایش 

وم بود. فكر شيدا رهایم نمي كرد. چه فكري راجع به من مي كرد؟ منو مثل برادرش مي دونست و من تاریك و نامعل

مدتي بود خيلي باالتر از یك برادر بهش فكر مي كردم؛ باالتر از پدر، مادر، زهرا، سعيد، محبوبه، و از همه بدتر 

 خودش و خودم.

 

 ف نكنم. برگشتم و گفتم: بریم شيدا؟دیگه نمي تونستم آن طوري نگاهشو تحمل كنم و اعترا
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 گفت: دیوونه شدي؟ تا نگي اون دختر خوشبخت كيه نميام، من چه دوستي هستم كه نباید بدونم.

 

 گفتم: بهتره كه ندوني.

 

چرا؟ اي بدجنس، تو همه زیر و بم زندگي منو ميدوني، من هيچي ندونم؟ مي خواي سورپریز باشه، دستشو بگيري  -

 عه به ما نشونش بدي و همه رو شوكه كني؟ منصور و اتفاقات غيرمترقبه زیاد هم با هم جور نيستن.و یك دف

 

 این بار هستند شيدا. -

 

 گفت: حاال دیگه كنجكاو شدم، تا اسمشو نگي نميام و دست از سرت برنمي دارم.

 

 برگشتم، بهش نگاه كردم و گفتم: ندوني بهتره شيدا.

 

 كيه؟ چرا؟ مگه اون -

 

 چطور باید بهش مي گفتم كه خودشه.

 

خيره نگاهم كرد. دیگه از پنهون كاري خسته شده بودم. چشم هامو بستم، همه قلبمو و احساسمو تو چشم هام ميون 

لي لي نگاهم خالصه كردم و بهش نگاه كردم. ناباورانه نگاهم كرد. لبخند روي لبش محو شد ولي من هنوز لبخند مي 

و پایين آورد. فكر كردم بازم نفهميده، هيچ وقت دیگه هم نمي فهمه. احساسات ما خيلي از هم دور بود، زدم. سرش

 فرسنگ ها فاصله بينمان وجود داشت، خيلي راحت از كنارش گذشتم.

 

 هنوز چند قدم بر نداشته بودم صداشو شنيدم كه گفت: منصور، نرو.

 

دشو پشت سرم حس مي كردم و از عشق مي لرزیدم، ولي جرأت همون طور كه پشتم بهش بود ایستادم. وجو

 نداشتم برگردم، مي ترسيدم بازم اشتباه كنه.

 

دلمو زدم به دریا و برگشتم و بهش نگاه كردم. خيره تو نگاهش خواستم اسمشو بگم كه صورت آرش اومد جلوي 

جاشو گرفته بود. صورت آرش تو نگاه شيدا حل  صورتم، اصالً انگار آرش روبرویم ایستاده بود. شيدا رفته بود و اون

 شده بود. یخ كردم، به تته پته افتادم و با هر زحمتي بود گفتم: بهم فرصت بده، بهت ميگم، قول ميدم، ولي حاال نه.

 

 یكهو مثل یك غریبه خشك و بي احساس گفت: باشه، هر چي تو بخواي.

 

 و جلوتر از من رفت.

 

و رفتنشو به تماشا نشستم. نفس عميقي كه صد تا آه توش خوابيده بود كشيدم. سينه ام از عشق  و من ته باغ ایستادم

 پنهان قلبم مي سوخت.
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وقتي دوباره برگشتم تو جمع، اونو دیدم كه بي خيال با زهرا و محبوبه مي گفت و مي خندید. منم بي خيال كنار سعيد 

 نشستم.

 

رد و گفت: زهرا براي همه فال حافظ مي گيره، اگه بدونين چقدر درست و واقعي بعد از ناهار سعيد دیوان حافظ آو

 حرف دل آدمو مي زنه.

 

 خندیدم و گفتم: یعني هر چي بگه همونه؟

 

 شيدا گفت: بله، حاال براي اطمينان، اول فال منصورو بگير تا مطمئن شه.

 

 تو نگاهش جوابمو گرفتم. نيت كردم و یك نگاه به شيدا انداختم. نگاهش به من بود؛

 

 زهرا دیوان حافظ رو باز كرد. شيدا گفت: بده به من بخونم.

 

 شيدا یك نگاه كوتاه بهم انداخت و شعرو خوند:

 

 مرا عهدیست با جانان كه تا جان در بدن دارم

 

 هواداران كویش را چو جان خویشتن دارم

 

نمي شنيدم، فقط وقتي شعر حافظو براي شيدا خوند گوشم تيز شد و  بقيۀ شعرو دیگه نمي شنيدم، بقيۀ حرف هاشونو

 حواسم جمع. شعر این بود:

 

 اي پادشه خوبان داد از غم تنهایي

 

 دل بي تو به جان آمد وقت است كه بازآیي

 

 دائم گل این بستان شاداب نمي ماند

 

 دریاب ضعيفان را در وقت توانایي

 

 ر خيلي واضح بود. بلند شدم و گفتم: ميرم تو باغ به پدر كمك كنم.سرم گيج مي رفت. معني شع

 

رفتم تو باغ و تا موقع برگشتن همون جا موندم. نمي تونستم اونجا بشينم و حس كنم یك بازنده ام. شيدا هنوز هم به 

احتياج داشت و من فكر آرش بود و این دل بيچارۀ من ناخواسته گرفتار شده بود، اونم حاال، درست زماني كه بهم 

بيشتر از او بهش احتياج داشتم و چقدر خوب كه خودمو كنترل كردم و چيزي نگفتم. حرف دل براي هميشه یك راز 

مي مونه و از تو دلم بيرون نمي اومد. چه فكرهاي بيهوده اي داشتم. شيدا هيچ وقت آرشو فراموش نمي كرد، منم 

رده بودم. باید فراموش مي كردم. به دوستي ام پشت كرده بودم. مي نمي تونستم جاي اونو بگيرم. چه اشتباهي ك
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دونستم كه آرش هنوز هم شيدا رو دوست داره ولي من كه دست خودم نبود. دوستش داشتم، از خيلي قبل دوستش 

 داشتم و تازه فهميده بودم، شاید هم مي دونستم و ازش فرار مي كردم.

 

د و ازم خواست برم دنبالش. از این كه مثل گذشته باهام صحبت كرده بود چند روز بعد به دفتر كارم تلفن كر

خوشحال شدم. مي ترسيدم متوجه چيزي شده باشه، ولي عكس العملش مثل قبل عادي بود. این طوري بهتر بود. آن 

 ساسمقدر غرق آرش، شایدم سردبير مجله بود كه به حرف هام شك نكرده بود و من خيالم راحت شد كه متوجه اح

نشده. كارم كه تموم شد رفتم محل كارش دنبالش. پشت ميز نشسته بود، تا متوجه حضورم شد اومد جلو و منو به 

همه معرفي كرد، به همكارهاش، بعد هم به آقاي مقدم سردبير مجله. با دیدنش رنگم پرید و حس حسادت تمام 

به آرش. مقدم مردي جا افتاده و مؤدب بود و آن  وجودمو پر كرد؛ حسي كه هيچ وقت به كسي پيدا نكرده بودم حتي

 قدر با معلومات كه من خودمو یك بازنده حس كردم.

 

 موقع برگشتن تو ماشين بدون مقدمه گفتم: باهاش ازدواج كن.

 

 با تعجب پرسيد: با كي؟

 

 ه خوشبختت كنه.مگه با من مشورت نكرده بودي؟ حاال بهت ميگم، با آقاي مقدم ازدواج كن، اون مي تون -

 

 اتفاقاً همين تصميمو دارم. -

 

 آه كشيدم. رومو برگردوندم تا صورتمو نبينه.

 

 ولي اون گفت: خيلي دلم مي خواد كسي كه دل تو رو دزدیده ببينم.

 

 فقط گفتم: یك وقت مناسب با هم آشناتون مي كنم.

 

 گفت: براي اون موقع لحظه شماري مي كنم.

 

 ، ولي او دست بردار نبود و خنجر تو قلبم فرو مي كرد؛ خنجر نفهميدن احساسم.چيزي نگفتم

 

دوباره گفت: ولي عجب دختري است! چند وقته تو یك دنياي دیگه هستي و ما رو فراموش كردي. حتماً به خاطر 

 اونه، تمام مدت به اون فكر مي كني.

 

 ناخودآگاه گفتم: و به تو.

 

 به من؟ هنوزم نگرانمي؟بازم نفهميد و گفت: 

 

 من فقط به خوشبختي تو فكر مي كنم، دیگه هيچي برام مهم نيست. -
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 بهتره به خوشبختي خودت و اون فكر كني، مطمئنم كه با تو خوشبخت ميشه. دیگه نگران من نباش. -

 

 گفتم: اگه تو خوشبخت و خوشحال باشي منم هستم.

 

 لت راحت ميشه خيلي زود این كارو مي كنم.اگه فكر كنم با ازدواج من خيا -

 

 نه، منظورم این نبود، من دیگه نمي خوام بيشتر از این سختي بكشي، این خيلي برام مهمه. -

 

 تو دلم گفتم: چون فقط به تو فكر مي كنم؛ فقط تو.

 

 گفت: نگران من نباش، وقتي دوست هام شاد باشن منم شادم.

 

 نت بودم، دیگه داري پير ميشي و خندید.دوباره گفت: خيلي نگرا

 

 منم ظاهراً خندیدم ولي قلبم گریه مي كرد. بعد پرسيد: عاشقشي؟

 

چي باید مي گفتم. دلم مي خواست درد دل كنم. ناخواسته این كارو كردم، بدون این كه اسمي ازش ببرم، با خودش، 

رون ریختم گفتم: یك احساس عجيبي دارم كه برام كسي كه همه فكرم بود حرف زدم و هر چي تو دلم بود رو بي

تازگي داره، مدتيه كه قلبم مي گيره و نفسم بند مياد. من كه یك قطره اشك هم نمي ریختم حاال دلم مي خواد زار 

 بزنم. دل نازك شدم مثل بچه ها...

 

مۀ اون حرف ها راجع به دل و جرأت پيدا كرده بودم و همه حرف هامو گفتم؛ اونم شنيد ولي متوجه نشد كه ه

 خودشه.

 

 وقتي جلوي در خونه ایستادم، قبل از پياده شدن، پرسيد: باالخره نگفتي باهاش ازدواج كنم یا نه؟

 

 پرسيدم: پس آرش چي؟

 

 من دیگه دوستش ندارم. -

 

 دوباره بهش عالقمند ميشي. -

 

 این طوري فكر مي كني؟ -

 

 آره. -

 

، بعد انگار قلبم خالي شد. چه خوب كه چيزي نمي دونست، اگه مي دونست دیگه نمي حس كردم قبول كرده

 دیدمش، اینو مطمئن بودم، حاضر بودم همين طور دوست باشيم تا این كه رابطمون قطع بشه.
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 پياده شد. گفتم: برات فرقي نمي كنه؟

 

 برگشت، خم شد و سرشو از شيشه آورد تو و گفت: چي؟

 

 قاي مقدم رو هم دوست نداري، مگر نه؟تو این آ _

 

 خندید و گفت: خوب این كه مشكلي نيست، بهش عالقمند ميشم.

 

 اگه نشدي چي؟ _

 

این یك احتماله؟ راجع به همه صدق مي كنه ، پس نميشه فرقي بين مقدم و دیگري قائل شد، حاال دیگه به عشق  _

 بعد از ازدواج اعتقاد پيدا كرده ام.

 

 استم بپرسم پس من چي؟ ولي نتونستم، فقط اسم آرشو آوردم و پرسيدم: پس آرش چي؟مي خو

 

این قدر اسم آرشو نيار ، مي خوام فراموشش كنم، درست مثل خودش، اگه مي خواي دوستي مون پابرجا باشه  _

 دیگه اسمشو نيار.

 

 نمي زنم.از همين مي ترسيدم. فوري گفتم: هر چي تو بخواي، باشه، دیگه حرفشو 

 

 رفت تا جلوي در هنوز بهش نگاهش مي كردم كه برگشت و گفت: فقط پيداش كن.

 

 خيلي دلم مي خواست دليلشو بدونم ولي نپرسيدم، فقط گفتم: باشه.

 

گفت: هر چه زودتر بهتر. سرمو پایين آوردم و اون رفت تو ساختمون و من به رفتنش فكر كردم. خونه كه رسيدم 

كنم . جلوي تلفن پاهام سست شد. دلم بي طاقت بود و ضعف مي رفت ولي گرسنه نبودم فقط تشنه  نتونستم صبر

 بودم و هر چه آب مي خوردم باز تشنه تر مي شدم.

 

رفتم تو اتاقم و دراز كشيدم ولي خوابم نمي برد. مثل زنداني تو زندان تنگ سلول انفرادي راه مي رفتم، مثل پرنده تو 

به ميله هاي قفسم مي زدم ولي راه به جایي نمي بردم. آن قدر فكر كردم تا سرم درد گرفت و مثل  قفس بال و پرمو

بچه ها اشك توي چشم هام جمع شد. چه حالي پيدا كرده بودم. چه اتفاقي برام افتاده بود؟ آرش شده بودم، زهرا 

نهء ذهنم بود؛ حرفهایي كه حتي بهشون شده بودم، شيدا شده بودم، حاال منصور بودم و همهء اینها حرفهاي شاعرا

فكر هم نمي كردم و یك روزایي از شون سر در نمي آوردم. قلبم مي لرزید و چشم هام مي سوخت و داغ و سرد مي 

شدم. عاشق شده بودم . عشقي كه از مدت ها قبل تو قلبم بود و من ازش بي خبر بودم. حاال به شكل یك دوست 

عالقه اي كه مدت ها قبل شكل گرفته بود ، حاال تغيير شكل داده بود؛ وابستگي، احتياج،  داشتن پنهاني در آمده بود.

 عادت، محبت هر چي كه اسمشو مي شد گذاشت.
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دستم رفت طرف تلفن، دیگه نمي تونستم چيزي رو پنهان كنم. عقلم كار نمي كرد ، به احساسم اجازهء دخالت تو 

 جوري راحت تر مي تونستم حرف دلمو بزنم.تصميمم رو دارم. شمارشو گرفتم، این

 

خودش گوشي رو برداشت. صداشو كه شنيدم تصميمم جدي شد. بعد از سالم و احوالپرسي با لحني جدي و بدون 

 مقدمه گفتم: با این كه مي دونم هيچ وقت دروغ نميگي ولي مي خوام مطمئن شم، قول ميدي راستشو بهم بگي؟

 

 هر چي مي خواي بپرس؟ _

 

 تو آرشو فراموش كردي؟ _

 

 تو بودي فراموش مي كردي؟ _

 

 جواب سوالمو بده. _

 

 خيلي برات مهمه؟ _

 

 خيلي، خودتو بگذار جاي من، آرش بهترین دوستمه. _

 

 پس من چي؟ _

 

 تو دلم گفتم: تو همه چي ... ولي رو زبونم آمد كه: تو هم برام خيلي مهمي.

 

ه بهش فكر كنم، آخه چه فایده اي داره؟ چرا من نباید یك زندگي آروم و راحت و بدون گفت: نمي خوام دیگ

 اضطراب داشته باشم؟

 

 پس فراموشش نكردي؟ _

 

 نمي خوام دروغ بگم، هنوز نه، ولي مي خوام و مي دونم كه مي تونم _

 

 فراموشش كنم.

 

 ولي این فایده نداره. -

 

ي تونم، اگه همه فكر و ذكرم یك نفر دیگه باشه مي تونم، اگه یك نفر دیگه رو دوست چرا، اگه یكي كمكم كنه م -

 داشته باشم مي تونم.

 

 من نمي خوام براي فراموش كردن آرش با یكي دیگه ازدواج كني. -

 

 نه، منم اینو نمي خوام. -
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 پس چي مي خواي؟ -

 

شته باشم، به مردي نياز دارم كه پشتم باشه، حمایتم كنه، مي خوام خوشبخت باشم، یك زندگي ساده و آروم دا -

 همراهم باشه، جدي و باراداه باشه، محكم و صبور باشه.

 

 گفتم: همه چي رو گفتي ولي یادت رفت بگي دوستت داشته باشه.

 

 آره، یادم رفت، یكي هست كه همۀ اینارو داره، كه این مدت فهميدم، فقط آخري رو... -

 

 خري رو هم داره.گفتم: آ

 

 مطمئني كه داره؟ -

 

 گفتم: از همه بيشتر مطمئنم و مي دونم كه دوست داره دو دستي تقدیمت كنه.

 

 پس چرا چيزي نميگه و منو تو انتظار مي گذاره؟ -

 

 گفتم: شك داره، دو دله، مي ترسه.

 

 گفت: اونو شك و تردید؟! اونو ترس؟!

 

داره، حاال یك حس جدید اونو این طور سست كرده، اونم در برابر كسي كه قلبش شكسته،  بابا اونم آدمه، احساس -

 كه زندگيشو باخته، كه تنها مونده.

 

 گفت: من چي كار كنم تا شك و تردیدش از بين بره؟ دلم مي خواد كمكش كنم.

 

 گفتم: اون منتظره، انتظار براش سخته، نگرانه، فكر مي كنه اشتباه كرده.

 

 چي رو اشتباه كرده؟ كه عالقمند شده؟ كه دلشو سپرده دست عشق؟ -

 

نمي دونستم چي ميگم فقط مي گفتم فكر كنم اونم حال منو داشت. انگار با یكي دیگه حرف مي زدم، با خودم، با نيمۀ 

ب هاش دیگر وجودم و این من نبودم كه راز دلمو مي گفتم عجيب این كه اون هم درست حال منو داشت، جوا

 تأیيدي بر این موضوع بود، ولي فكر كردم احساسش از آن من نيست و منظورش یك نفر دیگه است.

 

 گفتم: این آقاي مقدم هم آدمه دیگه، اشتباه مي كنه.
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سكوت كرد. سكوتش كلي حرف داشت. وقتي گفت: تو از كجا اینارو ميدوني؟ اصالً از كجا مطمئني احساسات مقدم 

تو ميگي؟ خندیدم، خنده اي عصبي. ناچار گفتم: شوخي كردم، درست مثل فالگيرها حرف زدم مگه  همين طوره كه

 نه؟ اونم خندید. فكر كنم یاد آرش افتاده بود و منظورمو نفهميد و فقط خندید.

 

 ميون خنده گفتم: براي چي دنبالش مي گردي؟

 

 م.یكهو ساكت شد گفتم: اگه دوست نداري نگو، فقط كنجكاو شد

 

 نه، اشكالي نداره، بهت ميگم، مي خوام صيغه رو باطل كنم. -

 

 پس به خاطر همين ميگي پيداش كنم، ولي بدون اونم ميشه. -

 

 دليل دیگه اش اینه كه مي خوام ببينمش، باید از چيزي مطمئن شم. -

 

 پرسيدم: از چي؟

 

 د گفت: از این كه خوشبخته، باید مطمئن شم.سكوت كرد. بعد از چند ثانيه، در حالي كه صداش مي لرزی

 

قلبم تير كشيد. پس هنوز دوستش داشت. احساس ناقصم اینو بهم مي گفت و عقلم اطمينان مي داد. گفتم: پس مي 

خواي فرار كني. چي مي گفتي كه فراموشش كردي؟ چي مي گفتي كه مي خواي ازدواج كني؟ تو فقط مي خواي یكي 

 تا شاید آرشو فراموش كني.دیگه رو بدبخت كني 

 

فریاد مي زدم و خودم نمي فهميدم. دلم مي خواست سر خودم فریاد بزنم، به خاطر احساس بيهوده ام، به خاطر 

بدبختي خودم، ولي تنها كسي كه صداي فریادمو مي شنيد شيدا بود؛ اینو وقتي فهميدم كه بغضش تركيد و صداي 

 گریه اش تو گوشي پيچيد.

 

هميدم چي گفتم و چقدر سرش داد زدم. آن قدر از خودم بدم اومده بود كه مي خواستم همه چي رو اعتراف تازه ف

 كنم. طاقت شنيدن صداي گریه شو نداشتم. این چه بي طاقتي بود كه در برابر هيچ كس غير از اون نداشتم.

 

ریه نكن. باشه، پيداش مي كنم، هر چي گفتم: گریه نكن شيدا، از حرف هام ناراحت شدي؟ منو ببخش، تو رو خدا گ

 تو بگي.

 

ميون گریه گفت: تو درست فهميدي، مي خوام فرار كنم، هيچ كس نمي تونه بفهمه، فقط دارم به تو اعتراف مي كنم 

چون حاال ميدونم كه فقط تویي كه مي فهمي منصور، چون تو هم احساس منو داري و دلت اینو حس كرده كه تا آخر 

مي تونم فراموشش كنم. آخه چرا این كارو باهام كرد؟ اگه بدوني چقدر دوستش دارم منصور، مثل خون عمرم هم ن

 تو رگ هام، فقط وقتي مُردم و دیگه رگ هام خالي شد اون از یادم ميره و فراموشم ميشه.
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يد و مثل اون نشن مي لرزیدم و نمي دونستم چي بهش بگم. فقط صداي گرفته مو شنيدم كه گفتم: مي دونستم. ولي

دیوونه ها فریاد زد: ازش متنفرم، اي كاش دستم بهش مي رسيد و خفه اش مي كردم. اگه مي مرد خيالم راحت تر 

بود. ازش متنفرم، با تمام وجودم. گفتم: تو ازش متنفر نيستي، دوستش داري، عاشقشي شيدا، خودتو گول نزن. بعد با 

 ي رو قطع كردم و به خاطر بدبختي خودم گریه كردم.لحني نوميد گفتم: پيداش مي كنم و گوش

 

اون شب تا صبح فقط به شيدا فكر كردم و به آرش و فهميدم من این وسط هيچي نيستم؛ بي ارزش ترین موجودي 

كه روي زمين وجود داشت. فقط دلم خوش بود كه شيدا هست و همين برام كافي بود؛ همين خوشبختي كوچيك برام 

 بالً همين قدر هم نداشتم و سعي كردم همينو براي خودم حفظ كنم و باقي تو دلم پنهان بمونه.بس بود، چون ق

 

اي كاش مي دونستم كه نباید قانع مي موندم. باید مي گفتم؛ یا هيچي یا همه چي، یا بدبختي كامل یا خوشبختي مطلق. 

مي كردم؛ یا همه عمر خوشبخت مي شدم یا  آرش این طور خواسته بود، شيدا هم همين طور، من هم باید این كارو

 براي هميشه بدبخت و تنها مي موندم.

 

اي كاش مي دونستم همه چي گذراست و فقط عشقه كه مي مونه و دل آدمو ذره ذره اشغال مي كنه و بعد كه همه رو 

 پر كرد باید بسوزونيش یا خاليش كني.

 

م و همه چي رو به شيدا بگم. این آخرین كار بود. یا منو مي تصميم گرفتم سعي خودمو براي خوشبختي مطلق بكن

خواست یا نه. من مي تونستم همه چي رو تحمل كنم؛ حتي اگه هنوز هم به آرش عالقمند بود. من همۀ دلشو كه نمي 

همه  مخواستم، اگه یك ذره از گوشۀ دلش رو هم به من مي داد بسم بود، قانع بودم. شاید فكر مي كردم بعداً مي تون

رو از آن خودم كنم ولي اگه این فكرم عملي نمي شد آن قدر به خودم اطمينان داشتم كه خوشبختش كنم و زندگيشو 

 تغيير بدم. شيدا رو تو اون شرایط همون طور كه بود بازم مي خواستم.

 

یدم، سر كارم نمي ولي اي كاش این قدر بدبخت نبودم و دلمو خوش نمي كردم. اي كاش هيچ وقت آن روز رو نمي د

رفتم و گوشي رو برنمي داشتم و صداي آرشو نمي شنيدم. اي كاش كر مي شدم و فقط صداي شيدا رو مي شنيدم. 

ولي صداي آرش رو شنيدم كه با خوشحالي مي گفت داره برمي گرده ایران و تا چند روز دیگه كنارمه، مي گفت 

رو سرم كوفته شد. از آناهيتا جدا شده بود و داشت برمي  خبرهاي خيلي خوبي برام داره؛ خبرهایي كه مثل پتك

 گشت ایران. آزاد و رها به زندگي گذشته اش برمي گفت، براي هميشه، دیگه رنگ آلمان رو هم نمي دید.

 

پتك وحشتناك شكست و ناكامي، رنج و عذاب و سرخوردگي كه مدت ها رو سر آرش خورده بود، برگشت رو سر 

قلبم. دیگه چيزي نمي شنيدم و نمي دیدم. همون شب وقتي برگشتم خونه فكرهامو كرده بودم.  من و فرود آمد تو

دیگه جایي تو دلم نمونده بود تا خُرده نشده باشه. اميد نااميد شدنو مي فهميدم. من دیگه جایي نداشتم، باید مي 

 ر كنم.رفتم، باید خوشبختي رو به بقيه مي سپردم و مي رفتم تا با بدبختي خودم س

 

با مامان و بابا و زهرا خداحافظي كردم، ساكمو برداشتم و نفهميدم چطور رفتم فرودگاه. فقط تنها چيزي كه تو سرم 

بود آرامش بود؛ یك جاي ساكت، یك محراب كه دلمو توش خالي كنم، یك جایي كه دستي باالتر از زمين، گوشي 
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ك كنه، دستمو بگيره تا سقوط نكنم و غصۀ دلمو براش بازگو فرازميني، محبت غریب الهي صدامو بشنوه و بهم كم

كنم. همون شب به حاي یك مسافر پشيمون از سفر، نشسته روي صندلي یك هواپيما، تو آسمون روشن تهران پرواز 

 كردم و رفتم اونجا كه ميشه دل سپرد به عشق و خالي شد از غصه و دلتنگي و غم.

 

آرزو، درست اول راه، جایي كه تازه پا روش گذاشته بودم، درست ابتداي لمس حس چه كار سختيه فراموشي تو اوج 

قشنگ عاشقي و غرق شدن تو رؤیاهاي پر از چشم هاي سياه، ميون اميد واهي حس متقابل كسي كه دوستش داري، 

قدر فراموشي خنده هاش، فراموشي صداش، غم ها و شادي هاش، فراموشي هر چي كه مربوط به اون مي شد، چ

 سخت بود. تازه حال آرشو مي فهميدم و حال شيدا رو. آرش بودم، شيدا بودم و خودم.

 

حاال مي فهيمدم كه خاطرات، اتفاقات و لحظاتي كه مربوط به شيدا بود چقدر زیاده. اصالً همه چي و همه جا شيدا بود. 

 ي او بود و شيدایي قلبم از آن او.چرا تا حاال نمي دونستم كه غير از او چيزي نبود، فكري نداشتم، همه چ

 

من منصور؛ فاتح و پيروز قلۀ غم، به زمين فرود اومدم و شدم شيدا و نه تنها تو تمام دلم، بلكه وجودم او بود. تغيير 

 كرده بودم و اسمم عوض شده بود. حاال دیگه فاتح نبودم. رفتم تا فراموش كنم ولي فراموش شده برگشتم.

 

االترین شدم ولي انگار باالترین نمي خواست، راز و نيازامو شنيد و منو منصوري دیگه برگردوند. واله دست به دامان ب

و شيدا نبودم كه شدم. حاال كه دست نيافتني بود، دیوونه و از خود بي خود برگشتم، فقط با ظاهري به شكل منصوري 

خارهایي از تيزترین آهن ها براي مقابله با موجودي از گذشته، با كاله خود و زرهي از جنش فوالد و آهن و گرزي با 

 ضعيف كه همون ضعف و شكنندگي اش منو اسير كرده بود و رها نمي شدم از بندي كه درش گرفتار شده بودم.

 

 هيچ وقت فكر نكردم اصالً چرا عاشق شدم. هيچ وقت هم پشيمون نبودم.

 

ادگي روبرو شدن با شيدا رو پيدا كردم. بعد از سال ها عاشق یك هفته طول كشيد تا كمي حال خودمو فهميدم و آم

 شده بودم و نمي تونستم نباشم، فقط مخفي اش مي كردم.

 

وقتي برگشتم یك روز جمعه بود. همه تو خونۀ ما جمع شده بودم؛ همه كه منظورم شيدا بود. فكر كنم خيلي الغر 

رو مي دید و مي فهميد تا منو دید آهي كشيد و گفت: این قدر شده بودم، شاید هم پير، طوري كه مادرم كه همه چي 

 كارت سخت بود؟! چه وكالتي قبول كردي كه این طور داغونت كرده، الهي بميرم برات.

 

 خبر نداشت وكالت دلمه كه گناهكار شناختنش و در برابر دل دوستم راهي زندانش كردم.

 

 صور، لبات دیگه از خنده باز نيست، چه عجب جدي و اخمو شدي.زهرا تا منو دید گفت: این چه فياقه ایه من

 

و شيدا رو اصالً ندیدم گمونم تو آشپزخونه بود و من مستقيم رفتم تو اتاقم تا نبينمش. نباید متوجه چيزي مي شد. 

سط هاي ه. وباید تمرین صبر مي كردم و ماسك اخم به چهره مي زدم. به نماز ایستادم شاید صبر تو قلبم باقي بمون
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نماز بودم كه در اتاقم باز شد و اومد تو، تا منو در اون حالت دید چشم هاشو بست و نفس عميقي كشيد. دقيقاً حالت 

 هاش یادمه و هيچ وقت فراموشم نميشه. مي خواست برگرده و از اتاق بيرون بره كه نمي دونم چرا

 

رم كنار پنجره ایستاد. نمازم كه تموم شد مهلت منصرف شد و دوباره برگشت , درو پشت سرش بست و پشت س

 نداد , صداش تو مغزم صدا كرد.

 

 گفت: چه عجب دل كندي , سفر خوش گذشت؟

 

 گفتم: بد نبود , یك سفر كاري بود , تفریحي كه نبود.

 

نا اميد كمك جداً؟ این چه سفري بود كه اینطوري یكهو پيش اومد , اونم درست روزي كه قرار بود به یك دختر _

 كني و جواب تحقيقاتو بهش بدي؟

 

 دست خودم نبود , مجبور شدم برم._

 

 حداقل مي تونستي تلفني خبري بهم بدي_

 

 ببخش شيدا_

 

 همين؟_

 

 آره , همين._

 

 اگه نبخشمت چي؟_

 

 هيچي , كاري نمي تونم بكنم , جز معذرت خواهي_

 

 اس كه فقط بلده همينو بگهتو دیگه كي هستي , یع آدم بي احس_

 

 آره حق با توئه , من بویي از احساس نبردم._

 

از حالت حرف زدنم , اینكه صدام به زحمت در مي اومد و نا نداشتم جوابشو بدم و حتي هيچ حسي تو صدام نبود. 

 شك كرد و پرسيد:

 

 چت شده؟ منصور؟ چيزي شده؟ اتفاقي افتاده؟

 

 .گفتم : نه , هيچي نيست
 

 تو صورتم نگاه كرد , به دست هام , به سر تا پایم خيره شد و گفت:
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 چرا , چيزي شده , سر تا پاتو غم گرفته.

 

سنگ خاراي قلبم خرد شد و شكست. چرا حاال باید منو مي شناخت و از حالتم درونمو مي فهميد ؛ حاال كه مي 

 خواستم فراموش كنم

 

 گفتم : نه , حالم خوبه.

 

 تو اصالً حالت خوب نيست. غمگيني چشم هات باهام حرف مي زنن. از چيزي رنجيدي؟ من اشتباهي كردم؟_

 

 نه , هيچي._

 

 گفت: اوني كه دوستش داري چيزي بهت گفته؟

 

 حرفي نزدم و او دوباره گفت: چرا چيزي نمي گي؟ نه, احتياجي نيست.

 

 آره؟ سكوتت اینو بهم ميگه.________ست. پس پيكاسو ميگه : حقيقت واقعي در سكوت نهفته ا

 

من سكوت كردم و سرم درد گرفت و قلبم شكست و باز چيزي نگفتم. باالخره گفت: مي خواي نگي نگو , همه چيزو 

مي دونم .آره همونه كه دلتو شكونده , اگه بدوني چقدر دلم مي خواد بكشمش , نابودش كنم كه با دلت بازي كرده , 

 رفتار خودش كرده , كه این طوري باعث شده چشم هاتو غم بگيره.كه تو رو گ

 

گفتم: نه , نگو اون تقصيري نداره خودم مقصرم , این منم كه بایدــــــــ بشم , بميرم , نابود شم. راجع به اون 

 اینطوري حرف نزن. این منم كه باید سرزنش بشم.

 

 باید سرزنش بشي؟ هنوزم ازش طرفداري مي كني چرا؟ چون عاشق شدي_

 

نه , ابداً! اصالً پشيمون نيستم چون لياقتشو ندارم. چون ــــــ كه نتونستم نداره , چون خيلي چيزا بين ماست كه  _

 مانعه.

 

نه , نگو , تو لياقتشو داري , تو بهترین دوست من , الیق باالترین صداقتي , فقط اون نمي تونه عشقشو تقدیمت كنه. _

رد , وقتي رفتي فهميد كه مي تونه , فهميد كه چقدر احمقه كه به خاطر چيزي كه گذشته خوشبختي خيلي سعي ك

پيش روشو نمي بينه , خوشبختي فعليشو فداي عشق گذشتش مي كنه و دل محبوبشو مي شكنه , ولي حاال همه چي رو 

 مي دونه.

 

نست؟ انگار از همه چي خبر داشت. پس تا از چي حرف مي زد؟ چطور این قدر واضح و روشن همه چيز رو مي دو

 حاال راجع به كي حرف مي زد؟
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 فكر كردم اشتباه نمي كنم چون اون چيزي نمي دونه , از خودش حرف مي زنه , نه غير ممكنه.

 

 گفتم: دیگه فایده نداره.

 

 چرا داره , هنوزم داره , چرا بهش نمي گي._

 

 نا اميد گفتم : نمي تونم.

 

 نمي كردم این قدر ضعيف باشي. فكر_

 

برگشت و تا جلوي در رفت. مي خواستم فریاد بزنم نرو ولي صدام در نمي اومد. مي خواستم بگم اون تویي , ولي از 

شدت بغض و فوران عشق , كالم در ذهنم خشكيده بود. دستمو دراز كردم , صداش كردم ولي نه صدام در اومد نه 

 دستمو دید.

 

ض چند ثانيه همه چي عوض شد , حالمو فهميد , همه چي رو شنيد چون وقتي برگشت چشمهاش پر اشك ولي در عر

 بود.

 

یك آن احساس مرگ كردم. دلم براش لرزید. چطور تونسته بودم اشك به چشم هاش بيارم؟ چه اتفاقي افتاده بود؟ 

ي و حتي مرگ من اونه , كه چقدر دلم مي مي خواستم بگم چقدر دوستش دارم , كه همه ي وجودمه , كه همه ي زندگ

خواد زیر بال و پر بگيرمش , حمایتش كنم , همراهش باشم تا دیگه غصه نخوره و تنهایيشو باهام تقسيم كنه. دلم 

مي خواست بهش بگم چقدر از تنهایي دلش زجر مي كشم , اما هيچي نگفتم , فقط صدایي كه مثل آه به زحمت از 

 رهي تمام این حرف ها بود. یك آه چقدر مي تونه حرف پنهان تو خودش مخفي كنه.گلویم بيرون اومد افش

 

 گفت: چرا چيزي نمي گي منصور؟ چرا نمي گي دوستم.... فوري گفتم: ادامه نده , هيچي نگو. پرسيد: چرا؟

 

 گفتم: آرش داره بر مي گرده ایران.

 

 ي گرده! پيداش كردي؟روبه رویم ایستاد و بهم خيره شد و پرسيد: داره برم

 

 باهام تماس گرفت و گفت داره برمي گرده._

 

 با خونسردي گفت: خوب برگرده , به خاطر همين نميگذاري حرفمو بزنم و حرف دلتو بهم نمي گي؟

 

 گفتم: آرش و آناهيتا از هم جدا شدن.

 

 فریاد زد: چي؟

 

 طالق گرفتن. حاال دیگه آرش آزاده._
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 شه.باورم نمي _

 

 گفتم: حاال كه دیگه پيداش كردي احتياجي به فسخ صيغه هم نيست , اون دیگه آزاده.

 

بعد از گفتن این كلمات از اتاق اومدم بيرون و صداشو پشت سرم كه مي گفت: صبر كن منصور , مي خوام باهات 

 حرف بزنم رو نشنيده گرفتم.

 

زندگي خودم , حتي شادي چشم هام , حتي لبخند نگاهش تو نگاه همه چي براي من تموم شده بود , همه چي , حتي 

 پر از غمم , حتي عشق تو صدام.

 

شادي تو رگ هام , ميون سلول هاي تنم , تار و پود وجودم , رو زاللي روح رنج كشيده ي عاشقم منجمد شد و من 

. ي دستهاي سرد آرزومندم موندمآرزو به دل پيوستن دلم با دلش , یكي شدن فكرم با خاطرش و گرفتن دستش تو

 تو بن بست خونشون , قدم زدم و فكر كردم.

 

روزهاي بعد همه فكرم پنهان كردن احساسم بود. حاال دیگه همه چي رو مي دیدم. هر چي كه تو دلش بود حكم 

بود , خيلي  نابودي من و قلبمو داشت و من باید ظاهرمو حفظ مي كردم و خودمو خونسرد نشون مي دادم . ولي سخت

سخت بود. تا مدتي كه نياز بود باید دوام مي آوردم و بعد تمام. هيچ كس نباید مي فهميد , نه آرش , نه شيدا , هيچ 

 كدوم نباید مي فهميدن كه من از درون نابود مي شم. زندگيم براي اونابود , همين.

 

 سرو ماه و ستاره دنباله دار

 

4 

 

نو به زندگي وصل نمي كنه، فقط یك چراغ كه هر از چند گاهي تو قلبم كورسویي مي مدت هاست كه دیگه چيزي م

زنه باعث ميشه روزمو به شب تبدیل كنم و بي تفاوت به زندگي ادامه بدم با یك فكر كه نور اميد گوشه ي دل سياهم 

 ميشه و فكرمو مي كشونه به رویاهاي گذشته.

 

دقيق، كارامو تكرار مي كنم، سر ساعت و طبق برنامه. این وسط فكرم  مثل یك آدم ماشينيریال یك ماشين حساب

گاهي بيراهه ميره و برنامه و ساعتو فراموش مي كنه و پر مي زنه ميره كنار شيدا. گاهي اوقات از خودش ميپرسه كه 

كنه و منو چرا؟ واین چرا و چراهاي دیگه هي بزرگ بزرگتر ميشن. یك عالمت سوال بزرگ كه تمام مغزمو پر مي 

مجبور مي كنه دنبال جوابي براي این همه سوال بگردم. به دنبال جواب گشتن هم ،زماني كه دستت به هيچ جا بند 

 نيست، خيلي سخته.

 

فقط وقتي قدرت پيدا مي كني كه شب تو اتاق تنهایي خودت یك خواب شيرین ببيني و روز، براي پيدا كردن یك 

 در امتداد خط، روبروي عالمت سوالت براي پایان جوابت مي گذاري.نقطه وقت بگذاري، نقطه اي كه 
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قبل از این كه مثل هر روز یك آدم ماشيني حرف گوش كن بشم و برم تو مغازه ي فرش فروشي تو یكي از 

خيابوناي شهر كلن بشينم و گذر یكنواخت زندگيمو نظاره گر باشم و برخالف ایرانياي دیگه تو یك عالم دیگه 

يمو بگذرونم، مي شنوم كف آنا و مادرش یك احترام خشك و خالي بهم مي گذارن و قبل از این كه برن پيش زندگ

كامبيز، یا به قول خاله، كامي جون، پسر خاله ام كه تو بن زندگي مي كنه و چند روز كنار اون بگذرونن و سه تایي به 

 ران بشم یا تو تنهایي دق كنم و بميرم و دلم براشونریشم بخندن بهم خبري ميدن تا نكنه، یك وقت از نبودشون نگ

 تنگ شه.

 

حيف كه نمي دونن چقدر خوشحال ميشم. چند ساعتي ندیدن اونا بهم كلي اميدواري و احساس آزادي ميده و اجازه 

ن مثل مميده تو خلوت خالي و تنهایي سكوت، فكرم آزادانه خياالت شيرین گذشته رو تو سفره ي دل تنهایم باز كنه. 

پرنده اي آزاد موقع برگشتن به خونه پر درمي آورم و به بيراهه مي زنم و تو جاده اي كه منو یاد وطنم، یاد عزیزاني 

كه ازشون دورم مي اندازه، حركت مي كنم. این جاده چقدر شبيه جاده هاي شماله، فقط اینجاشت كه احساس تنهایي 

جاده ماشينمو پارك مي كنم. همون جا رهاش مي كنم. حاال فقط دو تا پام  نمي كنم و انگار كنار اونا هستم. درانتهاي

فرمان مي بره. نه چرخ هاي ماشين مي تونه همراهيم كنه نه فرمونش از من اطاعت مي كنه، ولي پاهام با من هستن و 

 قلب خالي و.و صافم خيلي بهتر مي فهمه چون به خدا نزدیكتره.

 

. دیگه خبري از جاده هاي صاف و یك دست نيست. قلبم یك سر باالیي و سر پایيني مي پياده شدم و به بيراهه زدم

خواد، یك شور و هيجان كه مثل گذشته، از راندن تو یك راه یك دست آسفالت با خط هاي سفيد كه تا دوردست ها 

د كه مبادا یك قطع و وصل ميشن خسته شده. روبرویم نه جاده اي هست نه آسفالت رویش و نه سایه ي خط سفي

 كمي ازش منحرف بشم. دیگه نه قاعده اي وجود داره و نه قانوني، همه و همه قانون دلم و قانون خداست.

 

جاده اي نيست، فقط چمن هاي نرم زیر پام تا دوردست ها زیر موسيقي مالیم باد مي رقصن و من براي این كه 

 رقصشونو خراب نكنم كفشمو درميارم.

 

 

 

نيست كه پاهام زخمي بشن ، ولي مگه چمن هاي به این شادي دلشون مياد به پاهام زخم بزنن؟درست  برام مهم

برعكس آدما كه فقط شعي دارن دل آدمو زخمي كنن. هرچه جلوتر ميرم آسمون آبي تر ، دشت سبز تر ، درخت ها 

جا رنگ بهشت رو داره! رنگ همون خوش رنگتر ، گلها سرخ تر و شادابتر مي شن . انگار تو رویا سفر مي كنم.همه 

 رویایي كه كنار شيدا داشتم . این اولين باره كه این احساسو دارم.

 

آسمون باالي سرم اونقدر آبيه كه لكههاس سفيد ابر چشمم و مي زنه . تيكه هاي آبي آسمون توي سفيدي ابرها شنا 

یبایي مي لرزه كه یك تپه جلو روم سبز ميشه و ميكنن، گاهي هم توي آبيها غرق مي شن. هنوز قلبم از این همه ز

جذبه سبزش منو صدا مي كنه . قلبم تو آیينه آب مي لرزه و پاهام ميدوه و به باال ي تپه مي رسه ؛ یك دره سبز 

توآبي اسمون حل شده . روبرویش تپه هاي سبز تر از برگ درخت به من سالم مي كنن. تك درختي روي تپه وسط 

هارموني جالبي مي سازه ، مثل نت یك موسيقي مالیم قدیمي تو مغزم صدا مي كنه . سياهي نت توي اونهمه سبزي چه 
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اون سكوت بزرگ و بزرگتر مي شه . یكي صداش تو گوشم بلند مي شه . برگ یك درخت سر مي خوره وآروم آروم 

ویولن دلم صدا مي كنه .  از باالي چشمم سرازیر مي شه وروي شونم مي شينه درست مثل آرشه عشق روي سيم هاي

دستهامو باز مي كنم . آزادي چه حس قشنگيه ! دستهام به هيچ جا وصل نيست و قلبم گره خورده .سكوت برام 

اهنگ مي زنه ، آسمون برام گيتار مي زنه ، رودخونه چنگ ، چمن زیر پام با انگشت هاي هنر مندش پيانو مي زنه ، 

نه ، اشكم این ميون یكهو تنبك مي زنه . براي اینكه قلبمو با همه اینها یك پرنده كوچك باالي سرم فلوت مي ز

هماهنگ كنم باید پاك وخالي از هر فكري باشم اشكم همراهيم مي كنه . بهش ميگم : اینجام ، دست از سرم برنمي 

 ات سرازیر ميداري؟ ميگه: این آهنگ موسيقي دلنواز دلته كه ساز عشق مي زنه ، روش نمي شه خودش بگه ، از چش

 شه .

 

 ميگم آخه چرا چشم هام اینقدر زود حرف دلمو گوش مي ده .

 

 ميگه : چون فرمانرواي همه وجودت دلته .چشم فقط یكي از سربازاشه .

 

ميگم : من از فرمانروایي و جنگ خوشم نمي یاد. یكبار با باقي جنگيدمو بد حوري شكست خوردم . ميگه :تو بدون 

 ي نيستي . اگه دلت فرمان نمي داد اینهمه زیبایي رو چطور مي دیدي؟فرمانروا هيچ

 

ميگم: من فقط با این اميد زنده ام كه فرمانرواي واقعي دلم بهم فرمان بده ، چون هنوز جوهر وجودم عاشقه و بدون 

 اون هيچم .

 

، ماشينو از باال مي دیدم كه درست موقع برگشتن تو سرازیري تپه ، نفرت رو دور انداخته بودم و پر بودم از عشق 

شبيه یك سوسك سفيد برق مي زنه از سوار سوسك شدن هم خسته شدم . چرا نمي شه تمام دنيا رو پاي پياده تا 

آخر رفت ؟ یك صدایي از تو آسمون از وسط جنگل و دشت ،از زیر زمين ، از البه الي سنگها ، از ميون باد ، از اعماق 

مي شه براي دل عاشق هيچ چيز غير ممكن نيست . باپاي دلت مي توني هر جا دوست داري وجودم گفت: مي شه ، 

 بري؛ نه به یك سوسك سفيد احتياج داري و نه به دوپاي خسته و زخمي .

 

فكر كردم : حاال دیگه مي دونم تا رسيدن به اون راه زیادي نيست ، انگار كنارمه ، نزدیك تر از هركسي بهم تو قلبمه 

 يداي من .؛، ش

 

مي دوم از سرازیري تپه پایين ميام ، قلبم پر مي زنه و تو آسمون بي ستاره مثل یك ستاره درخشان تو روشنایي روز 

 مي درخشه و من فریاد مي زنم: مي دونم ، همه چي رو مي دونم .

 

م . برمي گردم خونه اي حاال دوست دارم زودتر برگردم خونه . چيزي منو صدا مي كنه و من به صداش جواب مي د

كه هيچ احساس تعلقي بهش ندارم .چون نه صاحبشم ، نه توش احساس راحتي مي كنم . فقط غربته كه منو مي 

كشونه اونجا . شاید یك تصویر ، یك خواب ، یك رنگ از گذشته توش پيدا كنم . براي پيدا نكردن همه اینها فرار 

كوچيك از همه اونا مي گردم ، شاید آرامش پيدا كنم . چقدر تو اتاقم وقت كردم ولي حاال كه اینجام دنبال یه نقطه 

بگذرونم و به هيچ چي فكر كنم ، شعر هاي اونو بخونم و بعد دلم بپوسه از ندیدنش و پرده گوشم بخشكه از نشنيدن 
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هاشو مي خونم صداش و چشمام خشك شه از ندیدن نگاهش ، باید كاري كنم . حاال كه دلمو صاف كردم وقتي نامه 

 قلبم آروم ميشه و خيالم راحت ؛ انگار به یه كشف ي جدید مي رسم و یك راز رو مي شكافم .

 

چند ساعت بعد تو اتاق آناهيتا دنبال چيزي مي گردم ؛ دنبال خودم كه گم شدم . ولي هر چه مي گردم پيداش نمي 

؟ چرا حس مي كنم یه اشتباهي شده ؟ حاال بعد از این  كنم . مدام تكرار مي كنم خدایا كمكم كن ، چرا باورم نمي شه

همه مدت ، بعد از هزارمين بار خوندن نامه هاش ، بعد از این همه فاصله و دوري زماني و مكاني و عاطفي ، حاال كه 

 خيلي دیره ، حاال كه خالي از توأم ، باید به خودم ثابت كنم كه فكرم درسته و راجع به شيدا اشتباه نكردم .

 

آنقدر گشتم تا خسته شدم . روي تخت نشستم و به عكس قاب شدۀ روبرویم كه تصویري از آناهيتا بود خيره شدم . 

حس كردم با لبخند گوشۀ لبش مسخرم مي كنه و داره بهم مي خنده . خطاب به عكس گفتم ؛ یك روزي دل یكي رو 

. عجب دروغ مضحكي !حتما عاشق این لبخند شكوندمو گفتم ازش متنفرم و به دروغ گفتم تو رو دوست دارم 

تمسخرآميزت یا ناخنهاي بلند و انگشتهاي كشيده ات كه زدي زیر چونه ات بودم ، شایدم نگاه مغرورت ، كه مي 

دونم نبودم ، همش دروغ بود ، از اول هم اینو مي دونستم ، مي خواستم دل یكي رو بشكونم كه شكوندم . چرا گفتم 

مي دونم . یك آن صورت شيدا رو به جاي آنادیدم . خدایا مگه ميشه انقدر واضح ؛ لبخند قشنگش عاشقتم ؟ خودمم ن

، چال كنار گونه اش ، چشماي سياه كشيده اش ، نگاه معصومانه اش همه و همه از آن شيدا بود . من عاشق توأم مي 

 فهمي تو ، یك تار موي تو رو با كسي عوض نمي كنم . ولي این كارو كردم .

 

یكهو شونه ام تير كشيد ، قلبم تير كشيدم ، رگ سرم تير كشيد و نفهميدم چكار مي كنم . ساعت خوشگل و مورد 

عالقۀ آنا روي عسلي چسبيده به تخت كنار دستم بود و من ازش متنفر بودم ، از هر چي كه منو تو زمان گم مي كرد 

شد ، از این لبخند كه مسخره ام مي كرد متنفر بودم . ساعت رو و حالو روزمو نشون ميداد ، از هر چي به آنا مربوط مي

پرت كردم طرف صورتش ، نمي خواستم ببينمش . تير از قلبم اومد بيرون ، درد از قلبم و شونۀ چپم زد بيرونو من 

صدا یهو آروم شدم . صورت آناهيتا خورد شده بود ، تكه هاش ریخت كف اتاق ، قاب یكور شئ رو دیوار و با سرو 

افتاد زمين و من ذوق زده و خوشحال تيكه هاي كج و كولۀ صورت اونو كه خورده شيشه روشو پوشونده بود رو نگاه 

 مي كردم و ته دلم مي خندیدم.

 

البالي خورده شيشه ها و كنار قاب بزرگ فلزي ، سفيدي یك كاغذ چشممو زد ، بعد یك رنگگ آبي قرمز گوشه اش 

شبيه یك پاكت نامه بود ، باورم نمي شد .. چشمام درست نمي دید . قدمها سستمو به سمت منو یاد چيزي انداخت . 

اون برداشتم . خم شدمو با تعجب یك پاكت نامه رو دیدم . نه، یكي نبود ، سه چهارتا پاكت كه هر كدوم رو دیگري 

 یكيشو گرفته بود كه یك گوشه چسبيده بود . نفهميدم چطور دستم رو دراز كردومو خواستم اونارو بردارم . چشمم

اش یك خط آشنا باهام حرف مي زد ؛ یه اسم هم روش بود. تكه هاشو كه به هم چسبوندم قلبم سُر خورد و ریخت 

كف پام و انگشتم مور مور شد . لسم شيدا بود ، اسم خودش بود .دقت كردم ، نوشته بود از طرف شيدا . بقرار شيشه 

دستمو حس مي كردمولي سوزش قلبم بيشتر بود . شيشه خرده ها تو دستم فرو مي خرده هارو كنار زدم . سوزش 

رفت ولي دردي حس نمي كردم ف اما تير كشيدن قلبمو حس مي كردم و صداش كه تو گوشم پر شده بود انگار از 

م نمي تونست چشمام مي خواست بزنه بيرون . زانو زدم و نامه ها رو تو دست سرخ از خونم گرفتم . دستم مي لرزید
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اونارو نگه دارم . همه خط شيدا بود ، چند تا پاكت كه روي همش اسم و آدرس من بود و اسمو آدرس شيدا . فقط مي 

 خاستم بازشون كنم .

 

یكي یكي نگاشون كردم . گوشۀ پاكت ها پاره بود و زحمتم براي باز كردنشون كم شد . قبالً كسي همه رو خونده بود 

ودم . طاقت خوندنش رو داشتم ، اولي رو كه خوندم یخ كردم ،چشمهام دروغ مي گفت ، لبم حرفاشو و من نفر دومم ب

 تكرار مي كردو مي لرزید :

 

 ...«عزیزتر از همۀ عزیزانم ، آرش »

 

م دو ادامه داده بود همۀ عاشقانه ها بود كه نوشته بود ، بيقرارو عاشق ، عاشق و مهربون و دلتنگ . واي كه دیگه خو

 نبودم .

 

خون مي چكيد روي كاغذ . از چشمام خون ميبارید ، رگ هام خشك شده بود ، به قلبم خون نمي رسيد و من یخ زده 

احساس مرگ داشتم و همه رو خوندم ؛ بارها و بارها . رفتم تو اتاقم و از داخل كشو نامه هاشو بيرون آوردم . همه 

ها یكي بود ؛ فقط یكي از نفرت گفته بود ، یكي از عشق . كدومو باید باور  عين هم بود تاریخها یكي بود ، خط نوشته

مي كردم ؟ یكي رو قبالً باور كرده بودم و همه چي رو باخته بودم . حاال مي فهميدم همش دروغ بود . دومي اصل بود ، 

بود . خودش بود خط ها خط شيدا بود و صدا توش خوابيده بود . دست اون روش حركت كرده بود و اسم منو نوشته 

با هم یكي بودن ، مو نمي زدن ولي یكي صدا داشت و یكي دیگه بي صدا بهم دهن كجي مي كرد ومن اوني كه مي 

خندیدو رنگ عشق داشت رو باور كردم . وقتي پشت اونا پاكت نامه هاي خودمو دیدم دیگه خون تو رگهام نبود . یخ 

نامه هایي كه با عشق براش نوشته بودم .مگه براش نفرستاده بودم ؟ اصال این  زده وا رفتم نامه هاي خودم بود ؛ تمام

 جا چيكار مي كردن ؟

 

هيچ كدوم به دستش نرسيده بود . فكرم كار نمي كرد ، ولي صداي یك صوت تو سرم همه چي رو واضح جلوم نمایان 

یكي همه چي رو بهم ریخته بود . حرفهاي  كرد. حاال دیگه از همه چيز سر در مي آوردم، همه چي رو مي فهميدم .

شيدا یادم مي اومد ؛ تضلد رفتار شيدا و حرفهاي خودم . یكي ساز نا هماهنگ مي زد كه اونم آناهيتا بود . با این حال 

باورمنمي شد .مطمئن نبودم ، قبول نمي كردم این كارو باهام كرده باشه . پس تلفنها چي ؟ حاال مي فهميدم چرا شيدا 

حشم از تلفن هام خبر نداشت .چرا تمام مدتي كه توي بيمارستان بودم بهم تلفن نزده بود چون اصال شماره تلفنم رو

رو نداشت ، خبر نداشت . حاال مي فهميدم چرا هيچ وقت پيغامي نداشتم . خاله ام خبر داشت ؛ اونو آناهيتا هر دو خبر 

یك پازل كنار هم چيده شد ؛من مقصر بودم . با نفرت برگشتم .  داشتند ، حاال دیگه مطمئن شده بودم . همه چي مثل

از بيمارستان تا فرودگاه نفرت بود كه دلمو پر كرده بود . در برابر نفرتم غرورشو نگه داشت و جوابمو با نفرت داد . 

گذاشتم . شاید مي خواست فراموش كنه ؛ باور نكرده بود و من حرف آنا زدم و او خرد شد و شكست و من تنهاش 

پس كي خرده هاشو جمع كرده بود ؟ پس از مرگ عمه سپردمش دست منصور، حتما منصور خرده هاي وجودشو 

جمع كرده بود .من چيكار كرده بودم ؟ چه بالیي سرم اومده بود ؟ ولي حاال همه چيز برام روشن شده بود ، مي 

م . چشمام باز شده بود . نفرت تو قلبم نبود و دونستم چرا ، چون دیگه نفرتش تو دلم نبود .همه چي رو مي دید

 آنقدر سریع همه چي جاي خودشو گرفت كه باورم نمي شد .
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سه چهار روز وقت كافي بود تا همه چي رو كنا رهم بذارم . فقط دليل اصلي رو نمي دونستم . آنا و خاله كه برگشتن 

ي رگشت و گرفته بودم ، اجازه تو قلبم بود فقط باید دليلشومآماده بودم ، دیگه چيزي نداشتم كه ببازم ، انگار بليط ب

 فهميدم .

 

آنا تا منو دید متوجه حالم شد . حداقل تو این مدت یك كمي منو شناخته بود .پانسمان دستم و صورت زردمو كه دید 

روهاش گره خورد و خرده شيشه هاي كف اتاق ، رنگش پرید . خرده هارو جمع نكرده بودم باید مي دید . خاله اب

 ولي فوري كرم پودراي صورتش خونسردیشو به صورتش برگردوند و پرسيد : دستت چي شده آرش ؟

 

سكوتمو كه دید و نگاه خيره مو به آناهيتا ، درست مثل گناهكاري كه جرمش ثابت شده باشه خودشو باخت . پس 

 رضۀ هيچ كاري رو نداشت .اونم دخالت داشت . البته كه داشت ، واال آناهيتا به تنهایي ع

 

 پرسيدم : چرا ؟

 

 آناهيتا گفت : چي رو چرا ؟ چرا اینجوري نگام مي كني مي ترسم .

 

همانطور كه روي كاناپۀ اتاقش نشسته بودم و بهش نگاه مي كردم با خونسردي گفتم : اِ ه، پس تو ازم مي ترسيدي 

 كه این بال رو سرم آوردي ؟

 

 م و گفت : كدوم بال ؟خاله ایستاد روبرو

 

 گفتم : تو ساكت باش.

 

 این چه طرز صحبت كردنه آرش!-

 

 خيلي احترامتو نگه داشتم . مي خوام بهم جواب بدي آنا . فقط بگو چرا این كارو كردي ؟ چرا منو گول زدي ؟-

 

 پرسيد: من گولت زدم ؟

 

 تو ، مادرت ، مادرمو خيلياي دیگه .-

 

 زني ؟ از چي حرف مي-

 

 بهتره با زبون خوش همه چي رو بگي چون حوصلۀ دادو فریاد ندارم .-

 

 دربارۀ چي صحبت مي كني ؟عقلت كم شده ؟-
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بعد از گفتم این حرف رفت طرف در اتاق . بلند شدم جلوتر از اون جلوي در اتاقش رو گرفتم و گفتم : یا همه چي 

راستشو ، دروغ بگي مي كشمت ، همونطور كه تو منو نابود كردي ، زندگيمو رو مي گي یا زنگيتو نابود مي كنم ، فقط 

 ازم گرفتي ، صد برابر بدتر ، همه چي رو خوندم ، مي دونم ، پس بهتره طفره نري ، منتظرم كه بگي .

 

لي ه . خيیكهو وارفت و همه چي رو بروز داد . از اوني كه فكر مي كردم ترسوتر بود. روي تخت نشست و زد زیر گری

زود شروع كرد به لو دادن نقشه هایي كه برام كشيده بودن . همه چي حساب شده واز روي نقشه بود . تمام لبخندها 

و خوش رفتاریهاي مادرم با شيدا دروغي بود. همه براي این بود كه من به چيزي شك نكنم. نقشه رو مادر و خاله 

ل و ثروت ما بهره اي ببره اجراش كرده بود . البته اونطوري كه كشيده بودند و آناهيتا كه بدش نمي اومد از پو

خودش اعتراف كرد دوستم داشت ، بهم عالقه مند شده بود ، و همين عالقه باعث شده بود بهتر بتونه نقشه هارو 

بعد هم  وعملي كنه . جرأتشو پيدا كرده بود كه جواب تلفنهاي شيدا رو سرباال بده و دروغ بهم ببافه و تحویلش بده 

نامه هاي منو كه ظاهراً پست مي كردم عوض كنه و نامه هاي شيدا رو همونجا تو پست خانه زودتر از من تحویلش 

بگيره ، و با كمك یك متخصص خط ، ماهرانه و درست با خط خودمون ، طوري كه هيچ كس نتونه تشخيص بده 

 نویسه .تغيير بده و هر چه آنا مي خواسته به جاي نامه هاي واقعي ب

 

اونقدر همه چي درست و از روي برنامه بود كه حتي خودش هم باورش نمي شد كارها طبق خواسته آنها پيش ميره . 

تو ایران آنقدر زیر گوش من خوندن و به نفرت قلبم دامن زدند و بين منو شيدا فاصله انداختن كه كارها خيلي راحت 

نقش بازي مي كردن تا همه چي رو باوركنم ، حرفهاي شيدا و نامه هاشو  براشون روبراه شد ، تمام مدت مامان و خاله

 باور كنم و زندگيمو تباه كنم .

 

آناهيتا آنقدر گفت و گفت كه حس كردم حالم داره بهم مي خوره و سرم گيج ميره و شونه ام تير مي كشه . عوض 

. حرفاش كه تموم شد ميون گریه گفت : باور اونها من احساس گناه مي كردم و خجالت مي كشيدم سرمو بلند كنم 

 كن نقشه مامان و خاله بود ، من فقط نمي خواستم تو رو از دست بدم .

 

گفتم : فقط بهم بگو چرا ؟ چه دليل داشت اینطور با زندگيم بازي كنين و همه چي رو ازم بگيرین ؟ مادرمم چطور 

 دلش اومد ؟

 

ه جاي جواب شروع كرد به زار زدن . آنقدر پرسيدمو فریاد زدم كه صدام ولي اون صداي گریه اش بيشتر شد و ب

گرفت.خاله خودشو انداخت وسط و فریاد زد : چيه هي مي پرسي چرا ؟ فكر كردي من و مادرت مي گذاشتيم این 

 همه پول بي زبونو بریزي به پاي اون دخترۀ یك ال قباي دهاتي ؟

 

 ن مي ارزه به هزارتا مثل دخترت ، اون با هيچ كس رو زمين عوض نمي كنم.گفتم :اسم اونو نيار كه یكي مثل او

 

 پوزخندي زدو گفت : فعالً اینكارو كردي .

 

 گفتم : آره ، ولي تو دلم اونو دارمو به زودي هم مال خودم ميشه .
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 گفت : دیگه هيچ وقت نمي توني بيچاره تو زن داري .

 

 اون فقط یه اسمه ، از این به بعد هم نمي خوام اسمشو روم داشته باشم .گفتم : زن !هيچ وقت نداشتم ، 

 

 آنا گفت : این حرفو نزن آرش ، با این كه هيچ وقت زنت نبودم ولي دوستت دارم .

 

 گفتم : آره، معلومه ، اگه دوستم داشتي این كارو باهام نمي كردي، اصال تو مي فهمي دوست داشتن چيه ؟

 

مامان و خاله است باور كن . اونا ازم خواستن ، گفتن ارث و ميراث به باد ميره ف همه چي ميفته دست همش تقصير -

 شيدا و مادرش و ما بد بخت و بي چيز ميشيم .

 

 خاله یكهو داد زد : ساكت باش آنا .

 

 گفتم :چي گفتي ؟ دوباره بگو .

 

 آنا سكوت كردو سرشو پایين انداخت .

 

 و لعنتي ، چه نقشه اي برامون كشيدي ؟ چرا این فكرارو كردي ؟گفتم : دِ بگ

 

یه جرقه تو ذهنم روشن شد .گفتم : آهان ،حاال فهميدم ، پس مامان مي دونست ، شما همه مي دونستيد كه شيدا 

 دختر عمۀ منه و عمه فریبا...

 

 ۀ پدرت ....آنا گفت : من نمي خواستم اینكارو بكنم ، اونا مجبورم كردن، وصيت نام

 

 خاله پرید وسط حرفش و فریاد زد : خفه شو احمق !

 

گفتم :موضوع داره جالب ميشه !خوب ادامه بده ، حرفتو تموم كن ،چرا نمي گذاري حرفشو بزنه ؟ چرا نمي گذاري 

 شده و شماپتۀ همه رو بریزه رو آب ؟ پس موضوع این بود ! وصيت نامه پدرم كه این همه سال گم شده بود ، پيدا 

 ازش خبر دارید . پس مامان كه مي گفت وصيت نامه گم شده دروغ مي گفت .

 

آنا گفت :آره آرش ، من همه چي رو بهت مي گم ، خودم اون دیدم ، نصفهبيشتر ثروتي كه از پدر بزرگت به شما 

 رسيده مال عمه ات فریباست .

 

حرفات براي هميشه خودتو بد بخت كردي .آناهيتا بلند شد و  خاله كه دید كار از كار گذشته گفت : احمق ، با این

روبروي مادرش ایستاد و فریاد زد : بس كن مامان !چي داري مي گي ؟ دیگه نمي تونم نقش بازي كنم ، خسته شدم 

ر از دروغ ، از درویي و حقه بازي خسته شدم ، چرا نمي فهمين ؟ من فقط به خاطر عالقه ام به آرش دست به این كا

 زدم ، حاال دیگه چي دارم از دست بدم ؟ مي دونم كه اون هيچ وقت دوستم نداشته و نداره.
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روبرویم ایستاد و گفت : مي دونم كه هنوزم شيدا رو داري ، و هيچ وقت به من عالقه مند نمي شي ، فقط مي خوام منو 

 ببخشي .

 

 گفتم :نمي تونم آنا ، تو نميدوني باهام چه كردي ؟

 

 مي دونم حاال دیگه مي دونم ، براي جبرانش هر كاري بگي مي كنم .-

 

 دیگه قابل جبران نيست .-

 

چرا هست ، همين فردا ميریم و از هم جدا ميشيم و تو برمي گردي ایران .دیگه نمي تونم چشماي غمگينتو ببينم -

ت عالقشو فهميدم . هر بار كه تلفن مي آرش .برو . ته دلم یه حسي ميگه شيدا هنوز دوستت داره . تواینمدت شد

 كرد صداش اینو بهم مي گفت . فقط منو ببخش .

 

اون شب من تو فكر پدر و عمه فریبا بودم . پس جریان از این قراربود .سالها مادرم فرار مي كرد ونمي خواست -

 برگردونه بعدمن همه چي رو  كسي بفهمه پدر ، خواهري به اسم فریبا داره ، نكنه مجبوري شه سهم ارثيه شو بهش

 

خراب كردم عاشق دختر كسي شدم كه مادرم ازش فرار مي كرد خونه رو فروخته بود تا یك وقت اونا ما رو پيدا 

نكنن، عمه هم از همه جا بي خبر اصال از این همه ثروت خبر نداشت. حتي فكرشو هم نمي كرد پدرم نصف بيشتر 

ه بود رو دوباره بهش برگردونه و تو وصيت نامه اش دو دستي تقدیمش كنه؛ دارایي اش كه در اصل مال خود عم

ثروتي كه پدربزرگ به جاي عمه فریبا كه ابروي خانوادگي رو برده بود و طرد شده بود به پدرم بخشيده بود. شاید 

زده  چون مي دونست كه پدرم انقدر خواهرشو دوست داره كه سهم اون بهش برمي گردونه دست به این كار

بودپدربزرگ نمي خواست غرورشو زیر پا بگذاره و دختري رو كه از ارث محروم كرده بود ببينه ، ولي اینطوري اونو 

به حقش مي رسوند. پدرم كه طاقت دیدن سختي خواهرشو نداشت تو زمان زنده بودنش تا جایي كه مي تونست 

د ولي اجل به پدرم مهلت نداد و تو وصيت نامه همه بهشون كمك كرد, اینو عمه تو نوشته هاش برام تعریف كرده بو

چي رو نوشت و سپرد دست مادرم ولي مادرم امانت دار خوبي نبود. آخ از این همه الپوشوني و دروغ. مادر كه 

فكرشو نمي كرد دوباره عمه رو ببينه راحت زندگيشو مي كرد و به زرنگي خودش مي نازید. خونه رو فروخت و آن 

ه دست عمه بهش نرسه بيچاره عمه اصال دنبال این چيزا نبود. پس مادر تو همون دیدار اول اونا رو قدر دور شد ك

شناخت كه اونطور بهم ریخت و قاطعانه مخالفت كرد بعد هم كه سماجت منو دید این نقشه رو برام كشيد؛ براي من 

ه من، پسر فرامرز، دامادشمو و منو پيدا و شيدا. بيچاره عمه فریبا كه از همه جا بي خبر بود فقط خوشحال بود ك

كرده.مني كه شبيه پدر بودم با دیدنم لذت مي برد و خاطرات گذشته براش زنده مي شد. اي كاش زودتر مي فهميدم 

اي كاش عمه زودتر بهم مي گفت. حتي خبر نداشت كه تو وصيت نامه پدر چي نوشته شده چه برسه به اینكه از نقشه 

 نگذاره گرفتارش بشم. اونا باخبر بشه و

 

اینها همه فكرایي بود كه تو هواپيما رو آسمون آلمان تا ایران از مغزم مي گذشت. وقتي پي بردم كه چه بالیي سرم 

اومده و چه نقشه هایي كه برام نكشيده بودن وسایلمو جمع كردم و رفتم تو یك هتل. حتي دیگه نمي تونستم قيافه 
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دوروبرمو گرفته بود نمي خواستم آلوده بشم یا لكه اي از سياهي وجودشون منو هاشونو ببينم. بدي و زشتي 

 دربرببگيره و قلبمو سياه كنه.

 

چند روز بعد از طالق، موندن تو آلمان رو بي فایده دیدم. شهروز و مرجان بعد از فهميدن ماجرا تمام پول مهریه 

كه رنگ آزادي رو داشت گرفتم. تو دستم نامه هاي شيدا و  آناهيتا رو برام فرستادن و من آزاد شدم و بليط برگشت

 تو قلبم عشق به اون بود. تو نگاهم یك لبخند پنهان بود تا با دیدنش نثارش كنم.

 

حاال تو آسمون تهران شيدا رو نزدیك به خودم مي بينم هواپيما كه مي شينه راهمو بلدم سوار تاكسي مي شم و 

لحظه كه بهش نزدیك مي شم دلم تنگ تر مي شه قلبم مي گيره و نمي دونم كه چي آدرس بن بست رو مي دم و هر 

بگم و چطور برگشتنمو توضيح بدم. صورتش مدام روبه رومه. تك تك اعضاي صورتش تو حافظه ام حك شده و 

 وصداش تو گوشم مي پيچه وقتي نزدیك كوچه رسيدم همه خاطرات بد و دردآور رو فراموش مي كنم و به شادي 

آینده فكر مي كنم. از شوق دیدارش بدنم مي لرزه. سر كوچه پياده مي شم تا از لحظات كنار او بودن لذت ببرم و 

 هيجانمو با قدم هاي تند كم كنم.

 

هواي كوچه رو با نفس هاي بلند وارد ریه هاي مسموم از غربت مي كنم و غرق خاطرات اولين دیدارمون مي شم. 

ميشه و من مطمئن از استقبال گرم او چند قدم مونده به خونه خاطره ها چشمامو مي بندم تا  قدم هام بلند و كوتاه

شادي رو با تمام قلبم حس كنم گام هام رو مي شمرم جلوي در چشم بسته مي ایستم، نفسم تو سينه حبس مونده، 

فسم رو همونطورمحبوس تو چشم هامو باز مي كنم و منظره وحشتناك یك آپارتمان بلند چند طبقه جلوي نظرم، ن

سينه ام مي گذاره. به جاي خونه كوچيك و پنجره آبي اتاق شيدا، یك آپارتمان یك آپارتمان باریك و بدقواره چهار 

طبقه جا خوش كرده و روبرویم تصویر یك ویرونه تو زلزله قلبم درست مي كنه. نه اثري از پنجره هست و نه دوتا 

كنه. قلبم سر جنگ باهام داره و تير مي كشه و مغزم رو از كار مي اندازه مثل  چشم سياه خيره كه منتظر نگاهم

دیوونه ها شروع مي كنم به زنگ زدن دستمو گذاشتم رو زنگ و از باال تا پایين همه رو فشار دادم. ناگهان هم زمان 

 دا، شيدابا هم چند نفر تو آیفون گفتند بله و گوشم كر شد از صداهاي نا آشنا و فریاد زدم:شي

 

یكي گفت: ما اینجا شيدا نداریم یكي دیگه فریاد زد: مرتيكه دیوونه نصف شبي عقل از سرت پریده كه مدام زنگ 

 مي زني؟

 

 یكي دیگه گفت: اشتباهي اومدي.

 

و من پس مي افتم و عقب مي شينم. باور نبودن او بعد از چند ساعت ته كوچه نشستن و زانوي غم بغل كردن، 

مثل اولين دیدارمون با این تفاوت كه پتك واقعيت مي شه و مي خوره به شيشه قلبم و همه چي مي شكنه. درست 

اميد، عشق، زندگي، حضور شيدا، صداش تو شيشه دلم صدا مي كنه و خرد مي شه و همه چي باهاش مي ریزه. به 

 زحمت خودمو به سر كوچه مي رسونم و بعد هم یك هتل.
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از شيدا كه نيمه مغزمو گرفته، واقعيت نبودنش و راه هاي پيدا مردنش نيمه دیگه مغزمو مي تمام مدت شب غير 

 گيره و لبریز خياالت مي شم.

 

صبح نخوابيده بيدار شدم و دوباره برگشتم ولي این بار مستقيم رفتم سراغ همسایه بغليشون. خوشبختانه خبر داشت 

شادي بودم كه گفت هيچ آدرسي ازشون نداره و من مایوس  خونه رو فروختن و اسباب كشي كردن هنوز گيج

برگشتم دلم مي خواست برم سراغ منصور ولي نه روشو داشتم نه مي خواستم غير از شيدا كسي رو ببينم. با خودم 

 عهد كرده بودم اولين نفري رو كه بعد از برگشتنم مي بينم شيدا باشه.

 

برگشتن یك تلفن زدم و گفتم طالقمو گرفتم و خيلي زود برمي گردم هيچ خبري از منصور نداشتم. فقط قبل از 

ایران. نمي دونستم حاال كه برگشتم چي بهش بگم. دلم مي خواست شيدا اولين كسي باشه كه مي بينم همين طور هم 

شد. بعد از چند هفته گشتنو پيدا نكردنش نمي دونم چطور شد كه )خونده نميشه( مثل آدم هاي سرگردون تو 

خيابون ها قدم مي زدم اول رفته بودم مدرسه اي كه كار مي كرد گفتن دیگه اینجا درس نمي ده بعدرفتم دانشگاه 

درس تموم شده بود خبر داشتم پس دیگه اونجا هم نمي اومد مي خواستم برم خونه یا سراغ مرجان اما به خودم قول 

 داده بودم كه اول شيدا رو پيدا كنم.

 

كه یك روز باهم قدم زده بودیم یا ازش رد شده بودیم مي چرخيدم پاتوق هميشگي مون رو هم تو خيابون هایي 

دیدم مي دونستم كه دیگه اونجا نمياد نمي دونم چرا سر از مترو درآوردم خسته از قدم زدن ورودي مترو رو جلو 

ي كرد یك اسالید مي گذشت و با روم دیدم از پله ها كه سرازیر شدم هر پله تصویر یك اسالید رو جلو روم روشن م

دیگري جا عوض ميكرد اولي مربوط به دختربچه ي كوچكي با دامان اسكاتلندي سرخ و زرد بود با موهاي بافته در 

دو طرف صورتش كه بهم مي خندید دومي ترك دوچرخه ام سوار شده بود و شعر مي خوند سومي یك كوچه بن 

 چوبش یك دختر جوان با چشم هاي سياه كشيده بهم خيره شده بود بست با پنجره اي كوچيك بود كه تو چهار

 

بعدي صندلي هاي سالن شب شعر بود و یكي رو سن شعر مي خوند دو چشم سياه روبه رویم ایستاده بود و نگاهش 

 حرف مي زد و مي خندید. یك آن تصاویر فرار كردن وقتي سكندري خوردم و پله آخري روگم كردم و افتادم

 

ري دستم رو به دیوار گرفتم و مانع زمين خوردنم شدم. دو تا چشم فرار كردن و غرق شدن تو دریاي سياه چشم فو

 هاي منو سكندري پاهایم.

 

به دوروبرم نگاه كردم آدم ها چه بي خيال از غم ودرد بدون اسالید نگاهشون با عجله این پله ها رو لگد مي كردن و 

 ي اومدن.پا روش مي گذاشتن و پایين م

 

چطور تونگاه هيچ كس اسالید زندگي نمي كرد یعني كسي نمي دونست پله هاي مترو اسالید پخش مي كنه؟ شاید 

كسي اسالید هم نمي خواست. همه همراه من، یكي جلوتر یكي عقب تر پایين مي اومدن جلوي ورودي سالن یك 

يد دیگه منتظر نشدم تو سالن انتظار اسالید هاي دست كه دست خودم بود بليط خرید. همزمان با من قطار هم رس
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دیگه وجود نداشت. سوار كه شدم دیدم كوپه شلوغه. جایي براي نشستن نبود ایستادم پاهام باید تنبيه مي شدن تا 

 بيخودي سكندري نخورن و اسالید زندگيم بپره و فرار كنه.

 

 این بار اسالید رو تصاویري كه از پشت شيشه قطار ميدستمو به ميله فلزي باالي سرم گرفتم تا تعادلم حفظ بشه 

گذشت دیدم: باز هم فقط یك اتاق كوچيك بود. یكي كنارم نشسته بود و صيغه خونده مي شد و من یك حلقه طالیي 

روبين انگشت هاش دیدم كه برق مي زد.نمي دونم چطوري حلقه روتو دستش گذاشته بودم چون اصال انگشت هاش 

بودم. دست هاي او جلو اومد كه یه حلقه ساده رو به دستم بگذاره ولي ضربه شدیدي به پهلوم خورد رو لمس نكرده 

و حلقه پرت شد. قطار تكون خورد و ایستاد. ضربه مردي كه كنارم ایستاده بود اسالید ها رو پاك كرد. دستم مي 

ي چطور؟ او كه هنوز به دستم نگذاشته بود لرزید از دنيام بيرون اومدم و به دستم خيره شدم. حلقه تو دستم بود ول

ولي این حلقه برق حلقه تو اسالید رو نداشت كدر شده بود. یك اسالید دیگه جلوي چشمم ظاهر شد گفت: بيا حلقه 

هامون رو دست راستمون بگذاریم مي خوام تمام مدت جلوي چشمم باشه هر كاري مي كنم هر شعري كه مي نویسم 

ي خودم پرسيد: مي ترسي فرار كنه؟ و او جواب داد: نه مي ترسم گم شه و هر دو خندیدیم حلقه رو ببينم. و صدا

صداي خنده هامون با صداي حركت دوباره قطار در هم آميخت و اسالید محو شد. به دور دست ها خيره شدم شاید 

جدید وارد قطار شده و اسالید هاي قشنگم برگردن ولي دیگه چيزي به سراغم نيومد. واقعيت جلوم بود آدم هاي 

مانع افكارم بودن. جام تنگ تر شده بود و فكرم فشرده هنوز تو فكرم حلقه طالیي رو ميدیدم كه حلقه شكل واقعي 

گرفت و كمي دورتر تو انگشت هاي یك نفر برق زد. با فاصله زیادي از من رو ميله آهني یك دست ظریف با حلقه 

يله فلزي رو گرفته بود چقدر آشنا بود حتما یك اسالید دیگه بود. چقدر ظریف تو انگشتش دیم. دستي كه محكم م

خوب بود كه قدم از همه آدماي كنار دستم بلند تر بود و خيلي واضح اون دستو مي دیدم. حلقه چقدر آشنا بود 

 واقعيت داشت چقدر تكون خوردم و سكندري رفتم و پا به پا شدم ولي تصویر حركت نكردو پاك نشد.

 

نگشت هاي ظریف و الغر چنان آشنا بود كه قلبم با تعجب فریاد زد: شيدا؟! دختري با دست شيدا روشو برگردوند ا

نيمرخش با فاصله زیاد درست روبه رویم بود. پس چرا چشم هاي سياه كشيده اش هم مال شيدا بود! به نيمرخش 

ود و تمام كابوس هایي كه شب هاي طوالني و خيره شدم از خيال بيرون اومدم. پس واقعيت داشت ولي یك مجسمه ب

زشت زندگيم دیده بودم به یادم اومد: شيدا مرده بود و تو تابوت شيشه اي خوابيده بود درست مثل همين دختر 

ثابت و بي حركت ولي نه نمرده این یكي نمرده پلك چشمش حركت كرد بسته شد و دوباره باز شد و من همون یك 

م حس كردم. خودش بود درست لحظه آخر كه دیدمش ، غير از اون دیگه لحظه اي نبود. روبه لحظه رو با تمام وجود

رویش ميون تاریكي اتاقش ایستاده بودم و اون همين طور چشم هایش رو بست و دوباره باز كرد. خودش بود. پس 

 دست هاش خيره شدم و بك زنده است و اینجا كنارمه. با این فاصله كم، ولي قلبش چي؟ قلبم از حركت ایستاد. به

نفس عميق از اعماق قلبم بيرون اومد. حلقه نامزدیمون هنوز تو دست راستش بود. پس ازدواج نكرده بود و هنوز 

 دوستم داشت قلبم صدا كرد: شيداي من.

 

. مچند نفس عميق دیگه كشيدم. باید خودمو به اون مي رسوندم و باهاش حرف مي زدم. باالخره پيداش كرده بود

اون اولين نفري از گذشته بود كه بعد از برگشتنم مي دیدمش. باید واقعيت رو بهش مي گفتم، همه چي رو، دختر 

 عمه ام بود و همه چي من، هرچي كه داشتم.
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یك آن برگشت ولي منو ندید فقط چند ثانيه بود ولي با همه وجودم بلند شدم و اون لحظه رو تو نگاهم قفل كردم. 

شده بود ولي زیبا، زیبا تر از هميشه براي من حتي برجستگي گونه اش كه حاال آب شده بود هم قشنگ  چقدر الغر

بود. صداش تو گوشم پيچيد صدایي كه تمام مدت حتي براي لحظه اي لحظه فراموشم نشده بود. سعي كردم از ميون 

ي به بغل دستي ام آوردم تا از كنارش رد چند نفر خودمو به اون برسونم. جا تنگ بود و جمعيت زیاد. به زحمت فشار

بشم. مي خواستم خودمو به او برسونم نگاهم هنوز روي انگشتش ثابت مونده بود مي ترسيدم كه گمش كنم یا فرار 

كنه. تو قلبم مدام تكرار مي كردم: همسر وفادارم، محبوبم هنوز دوستم داري مگه نه؟ حلقه تودستت اینو مي گه 

 مي زنه باید باهات حرف بزنم اشتباهات گذشته رو جبران كنم و همه چي رو برات توضيح بدم.هنوز تو دستت برق 

 

خودمو كمي جلو كشيده بودم كه قطار با حركتي تكون خورد. انگار به ایستگاه رسيده بود. شيدا تعادلش رو از دست 

دست آورد و كمي جا به جا شد. نگاهم  داد مي خواستم بپرم و اونو بگيرم نكنه بيافته ولي دوباره تعادلش رو به

دوباره سراغ انگشت هاش رفت ولي دستش سرجاش نبود جاي دست چپشو با راستش عوض كرده بود. انگشت 

هاي دست راستشو مشت كرد و دوباره باز كرد تا خستگي در كنه نگاهم از دست راستش به صورتش و دوباره به 

وقتي ميون انگشت هاي دست چپش كه ميله رو محكم گرفته بود یك دستش رو ميله دوخته شد. نفسم بند اومد 

 انگشتر دیگه دیدم یك حلقه ظریف ازدواج.

 

دروغ بود دوباره نگاه كردم. نه همون انگشت بود همون انگشتي كه یعد از عروسي همه آدما حلقه ازدواج توش مي 

 شيوا بود. تعجب كردم كه چطور تو اون فاصله جزئياتگذارن. حاال یه حلقه ظریف پالتين با یه نگين برليان تو دست 

حلقه رو دیدم و به خاطر سپردم شاید چون برام آشنا بود شاید چون حلقه مدام بزرگ و بزرگ تر مي شد و دور 

گردنم مي پيچيد و تنگ و تنگ ترمي شد. احساس خفگي بهم دست داد نفسم بند اومد، پاهام خشك و بي روح كف 

د. صدایي تو مغزم پيچيد و تكرار كرد: ازدواج كرده، شيداي من، محبوبم منو فراموش كرده. نابود قطار چسبيده بو

 شدم سوختم.

 

قلبم مي سوخت دست هام ولي یخ كرده و سرما تموم وجودمو گرفته بود. حلقه تو دست شيدا سرما رو تو حلقه 

د و تمام وجودمو یخ حلقه دربرگرفت؛ به گلوم آهني انداخت و از اون طرف آدما سرماي دستش به دستم سرایت كر

رسيد و نفسم بند اومد. داشتم خفه مي شدم صورتم رو برگردوندم دیگه طاقت دیدن اون حلقه رو تو دست شيدا 

نداشتم حتي طاقت دیدن خودشو هم تو اون حالت نداشتم. قطار كه ایستاد نميتونستم حركت كنم بغل دستيم گفت: 

من پياده بشم. صداي اون مرد آروم و آروم تر شد دیگه چيزي نمي شنيدم فقط لب هاش تكون پياده نميشي بگذار 

ميخورد. جمعيت هلم داد و با فشار جمعيت از قطار پياده شدم وقتي بيرون اومدم تلو تلو مي خوردم. پامو كه تو سالن 

 شتم.گذاشتم هواي خنك ریخت تو صورتم و حس خفگي رو ازم گرفت ولي حالت تهوع دا

 

اميد هام و آرزوهام در یك لحظه نيست و نابود شدن. همون جا ایستادم. نگاهم به قطار بود پاهام ناي حركت 

نداشت. آدمایي كه قصد سوار شدن داشتن به هم تنه مي زدن ولي من چيزي حس نمي كردم و غير از شيدا كسي رو 

ته شد نگاهش تو نگاهم غرق شد و منو دید اون نمي دیدم هنوز سوار قطار بود وقتي برگشت چشماش بهم دوخ

طرف شيشه و آهن اون طرف پرده جدایي، گذشته، دوري و زمان، اون طرف واقعيت و خيال، آن سوي عشق و 
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نفرت منو دید. اونو با تمام وجودم مي دیدم نگاهم مثل گذشته تو نگاه گرمش حل شد تنه زدن مردم هم خيرگي 

لي حيف كه نگاهمون به ساحل نرسيد. نگاه خيره ام حتي پلك زدنش رو هم دید حالتي نگاهمون رو از هم ندزدید و

بين باور و ناباوري داشت. چشم هاش بسته و دوباره باز شد پایينو نگاه كرد و ناباورانه دوباره بهم دوخته شد و گرم 

د ثانيه طول كشي. قطار حركت گرم به تمام وجودم آتش زد و دیوونه و تنهام گذاشتو گرم و مهربون بود. فقط چن

 كرد و اونو با خودش برد؛ شيداي منو برد.

 

مات و مبهوت به جا موندم و قطار رفت و رفت و شيداي منو دورتر برد. همانطور كه از هم دور مي شدیم خيره به هم 

اد حلقه دستشو به ینگاه كردیم. هردو تو یك دنياي دیگه بودیم. نميدونم چرا سعي نكردم كه دوباره سوار بشم. 

آوردم. انگار از سفري دور برگشتم كوفته و مریض از كاري سخت و طاقت فرسا به زحمت خودمو به صندلي كنار 

سالن رسوندم و روي آن نشستم. حالت تهوعم كه از بين رفت بلند شدم و همانطور تلو تلو خوران از پله ها باال رفتم 

بخورم. سرگيجه قاطي با اشك شد پله ها باهم جا عوض مي كردن باال و پایين دستمو به دیوار مي كشيدم مبادا زمين 

مي رفتن زیاد و كم مي شدن دیگه نه اسالیدي داشتن نه تصویر زیبایي خالي بودن یك پله با یك پله خالي عوض مي 

 شد.

 

 پاهام منو باال مي كشيدنانگار به چاهي عميق سقوط مي كردم باال مي رفتم ولي فك مي كردم دارم سقوط مي كنم. 

قلبم پایين. دیگه نتونستم جلوي هق هقمو بگيرم. اشك داغ چشمام صورتمو مي سوزوند، دونه هاش روي پله ها مي 

ریخت و من باال مي رفتم و همه رو زیر پام لگد مي كردم. همه چي غریب و دور به نظر مي رسيد پله ها، مردم ، 

و مي فهميدم، تازه مي فهميدم تو عروسيم اون چي كشيد ولي حال من بدتر بود خودم، حتي شيدا. تازه حال شيدا ر

خيلي بدتر. شيدا دیگه مال من نبود. تمام این مدت دوري با این فكر دلم خوش بود كه اگه نمي بينمش و ازم دوره 

وباره ازدواج نمي كنه مال منه، اگه من زندانيم اون آزاده و این خيالمو راحت مي كرد. مطمئن بودم كه هيچ وقت د

ولي حاال اطمينانم به نا اميدي سختي مبدل شده بود نااميدي از شناخنش، چطور تونسته بود؟ كابوس مي دیدم یه 

خواب وحشتناك. یك دست محكم گلوم رو گرفته بود و فشار مي داد و شيدا ازم فرار مي كرد. سعي كردم فریاد 

شيد. همه جا سياه و تاریك بود و سوز سردي تو وجودم مي وزید. بعد بزنم ولي یكي نمي گذاشت و منو عقب مي ك

همه جا داغ داغ شد. عرق مي ریختم و مي سوختم بازم شيدا ازم دور شد) كج اسكن شده اینجاش تو عكس نيافتاده( 

د: معلق موند و وسط آتيش و دود گم شد و دستي قوي و محكم شيدا رو ازم گرفت و برد. بعد یكي آرم صدا كر

نگران نباش نگران نباش صداي منصور بود ولي صورتشو نمي دیدم مي خواستم فریاد بزنم و صداش كنم ولي صداي 

 نجوا گونه اش آروم و آروم تر محو شد.

 

خيلي بعد باالخره راه گلویم باز شد و فریاد زدم، با تمام وجودم فریاد زدم : نرو. یكي صدام كرد این بار منصور نبود 

م نبود یه دستمال خنك رو پيشونيم گذاشت. چشم باز كردم. روي تخت دراز كشيده بودم و تمام بدنم درد شيدا ه

مي كرد. انگار روي تخت پر از ميخ خوابيده ام كوفته و مریض بودم. تخت هتل نبود. اتاق آشنا بود خيلي آشنا. 

همه چيز تو هاله اي از مه غليظ محو شد. دستمال درجا داغ شد و یكي باالي سرم حاضر شد و دستمالو عوض كرد. 

چشم هام رونيمه باز كردم و مرجان رو از البه الي مژه هام دیدم. صداي مهربونش رو شنيدم كه گفت:آرش حالت 

 خوبه؟ هذیون مي گفتي. تب كردي داداشي؟
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 صداي خودمو از ته چاه شنيدم كه گفت: آره

 

 .پرسيد خواب بدي مي دیدي، حاال آروم باش
 

 من كجام؟_

 

 تو خونه ما._

 

 اینجا چي كار مي كنم؟_

 

همه جا رو دنبالت گشتم. نمي دونستم كه تو دقيقا چه روزي برگشتي و من و شهروز در به در دنبالت گشتيم. هتلتو _

را وقتي پيدا كردیم اومدیم اونجا تو رو با این حال پيدا كردیم و مستقيم آوردیمت خونه ما. این چه حاليه؟ چ

 برگشتي نيومدي پيش ما رفتي هتل چي كار؟چت شده آرش تو كه راحت از آنا جدا شدي.

 

 نمي دونم، نمي دونم، آخ قلبم، دارم مي سوزم، حالم بده، قلبم مي سوزه،_

 

مرجان دستپاچه شد و گفت: ولش كن، فكرشو هم نكن، باید استراحت كني. حاال آروم باش.دكتر فقط استراحت 

 ز كرده. بهتر كه شدي حرف مي زنيم.تجوی

 

 به زحمت پرسيدم: چرا منو آوردي اینجا؟

 

اخم كرد و گفت: آخه داداشم، چرا فكر خودت نيستي؟ چرا به ما نگفتي كجایي؟ برگشتي و ما رو بي خبر گذاشتي، 

 حاال هم این حالت، مي خواي خودتو از بين ببري؟

 

 خودت مي دوني. مدت هاست كه از بين رفتم، تو كه -

 

 دستمو تو دستش گرفت و گفت: مي دونم، ولي تو از بين نرفتي.

 

 چرا از بين رفتم، براي هميشه، قلبم پاره پاره است مرجان، مي فهمي؟ پاره پاره. -

 

ل تو رو ااین طور نگو، قلبم به خاطر حرفات مي گيره، تو برادر عزیز مني. وقتي تو رو مي بينم یاد پدر مي افتم. ح -

 خوب مي فهمم.

 

 پدر، اي كاش زنده بود. -

 

 اي كاش زنده بود ولي حاال هم تو ما رو داري، شهروز، من ، مامان. -

 

 نفسم بند اومد، حالت تهوعم برگشت و گفتم: اسم مامانو نيار.
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 ه چس رو مي دونم.ترسيد فهميد حالم بد شده. گفت: باشه، هر چي تو بخواي، دیگه حرفشم نمي زنم، من هم

 

 كي بهت گفت: -

 

آنا همه چي رو گفت، مامام هم تأكيد كرد، البته بعد از كلي جر و بحث. دیگه نمي گذارم غصه بخوري. تو زنده اي  -

 و زندگي مي كني، همه چي مي گذرد همه چي درست ميشه.

 

 اي كاش زنده نبودم، اي كاش. -

 

تو بخواي، من همه چي رو درست مي كنم باشه برات پيداش مي كنم، همه جا بس كن دیگه، تمومش كن، هر چي  -

 رو زیر و رو مي كنم، هر جا كه باشه،مي گردم و مي آورمش پيش تو.

 

 گفتم: نه، نه دیگه فایده نداره، هيچ فایده اي نداره.

 

 .كه همه چي رو از دست دادمو نگفتم چرا بي فایده ست، نمي تونستم چيزي بگم و براش توضيح بدم كه باختم، 
 

پيشوني مو بوسيد و از اتاق رفت بيرون. چشم هامو بستم تا از دیدن واقعيت كور نشم و تو عالم رویا لبریز عشق 

باشم، ولي دیگه رویاهاي گذشته به سراغم نمي اومد.فقط كابوس بود. یك حلقه مانع رسيدن ما به هم بود. شيدا 

ود و ازم فاصله مي گرفت. تو تمام كابوس هام اونو با همين پيراهن سياه مي دیدم و هر پيراهن سياهي به تن كرده ب

بار از خواب مي پریدم. كابوس هایي كه یك هفته مدام شب و روز همراهم بود. باالخره وقتي تونستم بلند بشم كه 

 كابوس هر رهایم كردن. باید فكري براي خودم مي كردم، ولي فكرم كار نمي كرد.

 

مرجان كمكم كرد و یك خونه ي كوچيك برام پيدا كرد. دلم آرامش مي خواست. محبوبه همه كارها رو جور 

كرد.من فقط چند تيكه وسيله ام رو از آلمان آورده بودم اونجا بردم. مرجان همه وسایلو از خونه آورده بود، مي 

 قيه وسایلمو با سليقه خودش خرید و چيد.دونست نمي خوام پامو تو خونه بگذارم و دوباره مادر رو ببينم. ب

 

با این كه از زندگي خسته بودم ولي وقتي پامو تو خونه ي جدیدم گذاششتم آرامش و سكوتش آرومم كرد. یك 

پناهگاه بود و درسكوتي مطلق چشم به دنياي واقعيت بستم و خاموش شدم. خودمو تو اتاقم غریبه حس نمي كردم، 

 جا بودم.فكر مي كردم سالها اون

 

اولين لحظه خودمو رو تخت انداختم و چشم رو به همه چي بستم. شاید اگه خوابم نمي برد و خواب نمي دیدم مي 

مردم. تو خواب با شيدا حرف مي زدم كلمات جلوم مي رقصيدن. صورت شيدا رو تو سالن مترو همان طور كه ازم 

مه مي كردم و با شيدا حرف مي زدم، بعد كه حرف هام زیاد دور مي شد مي دیدم و با او حرف مي زدم. زیر لب زمز

 شد همه رو نوشتم.
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یك پرنده ام، پرنده بال و پر شكسته اي كه آهوي چشم هاي تو درمان دردمه. این طور از قلب بيچاره و دل شكسته 

ه. جایي براي فرار هم ام فرار نكن. تو كجایي كه غم دوریت قلب پرپر و روح نا آرامم رو پركرده ؟ قراري نموند

نمونده، دیگه تو كجا فرار مي كني؟ من كه دیگه نه حالي مونده برام، نه آرزویي، نه روحي، نه شوري شيدایيم 

شيدایي.آه از دوري و غریبگي ات و این ثانيه ها كه غمي غریب نهفته دارند. غم صداي گرفته ات، اشك چشم هات 

گوشم پنهان مانده رو مي شنوم. صداي تپش قلبت رو با صداي سكوت  از پشت خطوط سيم وصدا كه از دیروز در

قلبم مي شنوم. روحم با روحت پيوند خورده و قلبم با قلبت، دور ادور پيوند خورده. با تمام نسوح و بافت كالبد خسته 

دست هام سست و ام. خاطرات چرا فراموش نمي شوند؟خسته از فكرم. از آرزوها، از خودم، نفسم باال نمي آید. چرا 

مغزم خاليه؟ چرا هوا سياهه. زمين سياه و غم سياه ميون چشم هاي سياه تو كه مهربون مثل هميشه تو سياهي چشم 

 هام خوابيده.

 

آن قدر نوشتم تا صبح شد. صداي تلفن باعث شد دست از نوشتن بردارم كمي آروم شده بودم. مرجان كه پرسيد: 

 زدم و گوشي رو برنداشتي؟ چرا جواب پيغاماتو نميدي؟كجایي؟ مي دوني چند بار تلفن 

 

 پرسيدم: امروز چند شنبه است؟

 

 چهرشنبه، حواست كجاست هنوز خوابي؟ یك خبر خوب برات دارم. -

 

 بي خيال گفتم: دیگه هيچ خبر خوبي براي من وجود نداره.

 

 كي؟بس كن دیگه، حاال بهت مي گم. باالخره پيداش كردم نمي پرسي  -

 

 نه، چون برام مهم نيست. -

 

 دیوونه شدي؟ شيدا رو پيدا كردم. -

 

 قلبم تير كشيد و بي خيال پرسيدم. خوب؟؟

 

 همين! پيداش كردم. مگه تو اینو نمي خواهي؟ مگه دنبالش نمي گشتي؟ -

 

چاپ ميشه. یكي از اونا االن حاال من برات پيداش كردم. تو یك مجله ي ادبي كار مي كنه. شعرهاش هر ماه تو مجله 

جلومه، شماره جدیدشه، یك شعرم از توش هست. مطمئنم كه خودشه. اسم شاعر پایين شعر نوشته شده، شيدا 

 ملكي.

 

 دیگه نمي شنيدم چي ميگه، گفت: مجله رو برات ميارم، بعد هم با هم ميریم پيشش.

 

اتاق مي رفتم و با خودم حرف مي زدم. نمي تونستم صبر كنم،  وقتي خداحافظي كرد مثل دیوونه ها از این اتاق به اون

باید خودم مجله رو مي خوندم، شعرش خيلي برام مهم بود. رسيدم سر كوچه، روزنامه فروشي تازه باز كرده بود. 
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اسم مجله رو نمي دونستم. هر چي مجله ادبي بود خریدم و نفهميدم چطور برگشتم خونه. همون جا جلوي در، مجله 

ها رو باز كردم. تعدادشون زیاد نبود و خيلي زود پيداش كردم. تو صفحه ي اول اسم شيدا بود، شماره ي صفحه رو 

 پيدا كردم و نوشته هاشو خوندم:

 

 دیشب خواب تو رو دیدم،

 

 تو برگشته بودي، نيمه ي دیگر وجود من.

 

ي دور از زمان و مكان یافتيم و چنان از دیدار غير تو برگشته بودي چون هميشه، مهربان و عاشق. یكدیگر را درجای

قابل باور هم شاد گشتيم كه هيچ گاه در طول عمرم چنين شادي بزرگي را درقلب كوچكم حس نكرده بودم، جز 

 حس دیدارت و یاد و خاطره ي شيرین وجودت.

 

ير كند؟ مگر چشمانم مي توانست تو مرا شناختي و من تو را. نگاهت همان گونه مهربان بود. مگر مي توانست تغي

دروغ چند ساله ام را بازگو كند؟ همه چيز راستي و صداقت بود و تو مات و مبهوت و من گيج و گنگ غرق در 

چشمان هم لحظات شيرین باور نكردني را باور كردیم. از پشت دیوار و پنجره، از البالي سنگ و آهن و شيشه 

 شب خواب تو را دیدم.نگاهت را باور كردم ولي تو رفتي، دی

 

 هر شب خواب تو را مي بينم و هر شب خواب تو با دل بيچاره ام چه ها كه نمي كند.

 

چقدر در آرزوي دیدارت باید بگذره؟ چوب خطت پر شد ولي تو نيامدي و قرضت را ندادي. عجب بدهكار 

 بدحسابي، چطور دلت مي آید؟

 

 از من مي نویسي و به آروزي دیدارم مي سوزي؟آیا تو هم این گونه چون من دیوانه وار 

 

 مي دانم كه تو هم مي سوزي، پس سراغي از بي سراغي این دل شكستۀ پر بستۀ سياه و سوختۀ عاشق پيشه هم بگير.

 

اشك پهنۀ صورتمو پر كرده بود و جلوي دیدمو مي گرفت و من بارها و بارها كنارش زدم. چشم هامو پاك كردم تا 

ۀ كلماتشو بخونم. همه رو شيدا نوشته بود. دیگه نمي تونستم خودمو نادیده بگيرم و اونو فراموش كنم. بتونم هم

دیگه نمي تونستم حتي ساعتي براي ندیدنش صبر كنم. دیگه نمي توانستم منتظر بمونم. یاد گذشته و كوچۀ خاطره 

لوي در خونۀ منصور اینا فكرم تو گذشته بود، ها بيچاره ام كرده بود. دلم براي منصور و زهرا تنگ شده بود. تا ج

درست مثل مدت ها قبل كه بعد از سال ها برگشتم تو اون كوچه و جلوي در خونه شون ایستادم، این بار دودل 

ایستادم، خيلي كه گذشت یكي درو باز كرد و اومد بيرون و من اشك شوق از دیدن اون تو چشم هام جمع شد. اومد 

 هم كرد و بعد فریاد زد: آرش تویي؟!جلو و با تعجب نگا

 

 سرمو پایين آوردم و گفتم: آره زهرا، خودمم.
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و او با سر و صداي زیاد خوشحاليشو از دیدنم نشون داد و بعد منو برد تو خونه. هنوز یك سؤالشو جواب نداده بودم، 

قلبم پر از شادي و اميد شد. فكر  سؤال بعدي رو مي پرسيد. ایران خانم تا منو دید از خوشحالي اشك شوق ریخت

نمي كردم با چنين استقبالي روبرو بشم، اونم بعد از رفتنم. زهرا دست بردار نبود. بعد از این كه همۀ جریان طالق و 

برگشتنم به ایران رو بهش گفتم. از خودش گفت و این كه آخر هفته عروسي مي كرد هنوز حرف هاي زیادي مونده 

 ا دوید طرف در و گفت: خودشه، اومد، اگه بدوني چقدر خوشحال ميشه.كه در باز شد و زهر

 

منصور تا درو باز كرد و منو دید همون جا ميخكوب شد و ایستاد. نمي دونم چرا یكهو رنگش پرید. از سرماي 

 استقبالش یخ كردم. این بار اصال گرم نبود و من نمي دونم چرا قلبم تير كشيد و دلم شور زد.

 

 درست مثل صاعقه زده ها زیر لب گفت: آرش! منصور

 

 زهرا گفت: چت شده منصور! آرش برگشته.

 

 بعد منصور یخش باز شد و زهرا گفت: آرش اومده، مي بيني.

 

و منصور از اون حالت دراومد و دستشو دراز كرد، من كه بي خبر از سرما فقط دل تنگش بودم دو تا دستمو دراز 

لش و البالي دست هاي بزرگش پنهان شدم. چرا این قدر احساس كوچيكي مي كردم؟ بعدا كردم و پریدم تو بغ

فهميدم در برابر دل بزرگش خيلي كوچيكم. زهرا گریه مي كرد، من هم، ولي منصور مثل هميشه یك قطره اشك هم 

 نریخت.

 

ست دیرینم، رسيدم و حس كردم سبك شدم، مثل یك پر روي بال پرنده شدم و پرواز كردم به آغوش گرم دو

همون جا نشستم، چند دقيقه بعد تكرار مي كردم: منصور چقدر دلم برات تنگ شده بود. و اون فقط تكرار مي كرد: 

 باالخره اومدي آرش.

 

ميون سر و صداي زهرا و ایران خانم هر دو گم شدیم و نفهميدیم هوا چطور تاریك شد. آن قدر حرف زدم و باز 

 رد گرفت.پرسيدند كه فكم د

 

 زهرا گفت: چقدر خوب شد اومدي، حاال دیگه خيالم راحته كه تو عروسيم همه هستند، مگه نه منصور؟

 

 منصور سرشو پایين آورد و گفت: به آروزیت رسيدي.

 

 زهرا ازم قول گرفت كه تو عروسيش حضور داشته باشم.

 

دارمون به یادم مي اومد و قلبم از حالت صورتش تير اون شب تو تاریكي اتاقم فقط صورت منصور در لحظۀ اول دی

 مي كشيد.
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نمي دونم چرا فردا باز رفتم اونجا؛ حتي دعوت هم نشده بودم، ولي حس عجيبي داشتم. نگاه منصور انگار ازم فرار 

ورو از مي كرد. چرا منصور یك بار هم تو چشم هام نگاه نكرد؟ چرا از لبخند فرار مي كرد؟ و من سكوت قلب منص

 دوباره دیدنم مي شنيدم.

 

سعيد نامزد زهرا هم كه اومد، به پيشنهاد زهرا، چهار نفري شام رفتيم تو یك رستوران شيك. زهرا به افتخار 

برگشتنم همه رو مهمون كرد. سعيد مي گفت: زهرا هيچ وقت از این ولخرجي ها نمي كرد، فكر كنم شما رو خيلي 

گفت: اي حسود، البته كه آرش رو خيلي دوست دارم. یادته از بچگي هميشه هوامو  دوست داره، آرش خان. و زهرا

 داشتي؟

 

من فقط سرمو پایين آوردم و لبخند زدم. و دوباره نگاهم رفت به صورت منصور. نمي دونم چرا طرح یك رنج عميق 

 رو تو صورتش مي دیدم.

 

منصور بپرسم. زهرا باالخره سؤالي كه باید مي پرسيد رو  زهرا مدام از گذشته مي گفت و من فرصت نكردم چيزي از

 پرسيد: نمي خواي دوباره شيدا رو ببيني آرش؟

 

عوض من رنگ منصور پرید و من كه تو صورتش نگاه مي كردم حالتشو دیدم، ولي وقت تعجب برام نموند چون 

 سعيد گفت: مطمئنم كه مي خواد.

 

 گفتم: نمي دونم.

 

دلتو بزن. به خاطر شيدا برگشتي، آنا رو طالق دادي و حاال بعد از این همه مدت نمي خواي زهرا گفت: حرف 

 ببينيش؟!

 

 اگه شيدا نخواد چي؟ _

 

مطمئنم كه ته دلش مي خواد ولي بهش حق بده، بعد از این همه مدت بي خبري برگشتي، تو كه رفتي شيدا خيلي  _

راحت بود كه حد اقل تو یك شهر و زیر یك آسمون، رو یك زمين پاتو غصه خورد. تا قبل از رفتنت انگار خيالش 

 مي گذاري و راه ميري و باهاش شریكي، ولي وقتي فهميد براي هميشه رفتي ... همه چي عوض شد.

 

 گفتم: نمي تونستم بمونم و مرگ آرزوهامو ببينم. باید مي رفتم و دليل همه چي رو پيدا مي كردم.

 

 لند گرفته پرسيد: حاال پيدا كردي؟منصور با صداي ب

 

گفتم: آره، پيدا كردم، حاال مي دونم كه من و شيدا چطور بازیچۀ خودخواهي هاي دیگران شدیم، حاال همۀ واقعيتو 

 مي دونم.

 

 منصور گفت: كدوم واقعيت؟!
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فتاده عوض ن و اتفاقاتي كه اواقعيتي كه باعث شد احساسم تغيير كنه. مي دونم كه اگه شيدا بدونه نظرش نسبت به م

 ميشه.

 

 زهرا گفت: به خاطر همين از آنا جدا شدي؟

 

 آره، اتفاقي افتاده كه اولين نفري كه باید بدونه شيداست. دلم مي خواد خودم بهش بگم. _

 

 زهرا گفت: ولي شيدا عوض شده آرش، شيدا همه چي رو فراموش كرده، اون خيلي غصه خورده.

 

كنين من غصه نخوردم؟ آن قدر رنج كشيدم كه دیگه جایي براي دلم باقي نمونده از بس صيقل رنج فكر مي  _

خورده این دلم نازك شده. فكر كردي راحت تونستم ازش بگذرم و بگذارم برم؟ برام خيلي سخت بود. چون این من 

و مي دیدم و شيدا رو جاي اون نبودم كه تصميم مي گرفتم، دیگران به جاي من فكر مي كردن. هر روز آناهيتا ر

تصور مي كردم. تو مرز دیوونگي و جنون بودم كه همه چي رو پيدا كردم و به اون زندگي خاتمه دادم. حاال هم مي 

 خوام از اول شروع كنم، البته اگه شيدا هم مثل من بخواد.

 

دم؟ یك آپارتمان چند طبقۀ موقع برگشتن تمام مدت به آروزهام فكر مي كردم، ولي بعد فكر مي كني چي دی

بدقواره به جاي خونۀ عزیزترین آدم زندگيم كه هر كدوم از زنگ هاشو مي زدم صداي غریبه جوابمو مي داد؟ حتي 

بهترین دوستمو نمي تونستم ببينم. نه دیگه برادري برام مونده بود، نه در عين داشتن مادر، اونو داشتم. اگه بهت بگم 

وز من و شيدا توشون پا گذاشتيم رو گشتم و قدم زدم شاید باورت نشه، ولي اثري ازش پيدا تمام خيابونایي كه یك ر

نكردم. باالخره یك روز مثل یك راهب از گوشۀ عزلتم بيرون اومدم و اونو دیدم ولي اي كاش اون طوري نمي 

 دیدمش.

 

 زهرا گفت: شيدا رو دیدي؟

 

. خيلي ازم دور شده، اینو مي دونم. تازه دلم خوش بود كه هنوز سرمو پایين آوردم و گفتم: اي كاش نمي دیدمش

بهم عالقمنده و اگه برگردم و پيداش كنم مي تونم دوباره خوشبخت باشم، ولي با دیدنش كاخ آرزوهام خراب شد و 

 آوارش رو سرم ریخت و شونه هام زیر بار غم خم شد و گردنم شكست. نمي دوني چقدر غصه خوردم.

 

 حرف نزدي؟باهاش  _

 

 حرف نزده همه چي رو بهم گفت. _

 

 منصور سرشو پایين انداخت و آروم پرسيد: همه چي رو بهت گفت!؟

 

 زهرا پرید وسط حرفش و گفت: حاال بازم مي خواي فرار كني؟ تو اشتباه مي كني آرش، از ته دل شيدا خبر نداري.
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 فقط اینو حس كردم كه بهتره دیگر نبينمش. _

 

 ون شب دیگه حرف شيدا رو نزدیم و من حتي نگفتم كه چقدر دلم آرزوي دوباره دیدنشو داره، ولي زهرا نفهميد.ا

 

روز عروسي با این كه نمي خواستم اونجا برم ولي دلم راضي نشد و به خاطر دوستي گذشته و عالقه به زهرا و حق 

 و فوري برگشتم سر كوچه و تو ماشين نشستم. منصور برادري كه منصور به گردنم داشت رفتم. چند دقيقه ایستادم

ماشينو بهم پس داده بود ولي قبول نكردم. مي خواستم چي كار. خاطرات گذشته برمي گشت و حاال كه این همه به 

شيدا نزدیك بودم طاقت نداشتم سوار ماشين خاطره هام بشم؛ اونم وقتي كه شيدا این همه ازم دور بود. مرجان برام 

اید خرید و سوئيچشو آورد رو ميزم گذاشت و گفت: دیگه نمي خوام تو خيابونا و پله هاي مترو حالت به هم یك پر

 بخوره

 

مي دونستم ماشين گرونقيمت سوار نميشي اینو برا خریدم.و من كه دیگه زیاد برام فرقي نمي كرد سوارش شدم.روز 

ردم.چرا كسي راجع به ازدواج شيدا چيزي نمي گفت؟شاید عروسي تو ماشين نشستم و از روبرو شدن با شيدا فرار ك

مي ترسيدن بهمم بگن.چرا منصور مثل گذشته نبود؟چرا مثل قبل نمي تونستم احساس نزدیكي و رفاقت باهاش 

 داشته باشم؟چرا فكر مي كردم شيدا ازم متنفره؟

 

ه بودم ولي خوابم نبرد.فقط وقتي چشم چند ساعتي همان طور فكر كردم.سرم رو فرمون ماشين بود و چشم هامو بست

هامو باز كردم هوا كامالًتاریك شده بود.خيلي دلم مي خواست كنار بقيه باشم ولي طاقت دیدن شيدا رو نداشتم.نمي 

 دونستم چطور باهاش برخورد كنم.حتماً حاال كه دیگه مي دونست برگشتم،نمي خواست باهام روبرو بشه.

 

صویري از مردي كه قرار بود اونو ازم بگيره یا گرفته بود نداشتم؛هيچ صورتي،هيچ منم همون جا موندم؛هيچ ت

ظاهري،رفتار و شخصيتي.باورم نمي شد،قلبم مي خواست بپذیره شيدا رو تنها دیدم،آخرین برخوردمون تو اتاقش رو 

ي ام فكر مي كردم كه به یاد مي آوردم و خاطرۀ اون لحظات همۀ فكرمو پر كرده بود.سرم پایين بود و به بدبخت

صداي ضربه هاي دستي به شيشۀ ماشينو دیدم.سرمو بلند كردم.صورت زني رو دیدم ولي تو ناریكي 

نشناختمش.شيشه رو پایين كشيدم و لباس عروسي و تور سفيد رو كه دیدم همه چي از ذهنم رفت و لبخند رو لبم 

 ایش برق مي زد و مي خندید.نشست.زهرا بود با لباس عروسي در مقابلم.چشم هاي رنگ دری

 

 گفتم:تو اینجا چي كار مي كني عروس خانوم؟

 

 گفت:اومدم دنبال آقا داماد.

 

 خنده ام گرفت و گفتم:اشتباهي اومدي،داماد اینجاها نيست.

 

 چرا هست.-

 

 به همين زودي فرار كرده و تو فكر مي كني تو ماشين من قایم شده؟خدا رحم كنه.-
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 ا توام،اون داماد كه فرار نمي كنه،تا منو داره هيچ جا نمي ره،تو رو ميگم.نه باب-

 

 من یه بار داماد شدم براي هفت پشتم بسه.-

 

 ولي این بار بست نيست.عروس منتظره،بدو بيا تا اون فرار نكرده.-

 

 از چي حرف مي زني زهرا؟-

 

 در،بيا،مگر نمي خواستي اونو ببيني؟ خنگه!شيدا رو ميگم،با هزار دوز و كلك آوردمش جلوي-

 

 ولي...-

 

 گفت:تو كه چيزي نگفتي،ولي فهميدم دلت براي دیدنش پرپر مي زنه،مگه نه؟

 

 ولي نه من دامادم،نه اون عروس.-

 

غير از تو هيچ كس نمي تونه شيدا رو بدزده و ببره و خالصمون كنه،از بس كه بداخالقه،فقط تویي كه از پسش -

 اي و آرزوي بيچاره شدن با اونو داري.برمي

 

 سر در نمي آوردم.با شك پرسيدم:مطمئني؟

 

 بيا و این قدر سوال نپرس،مي ترسم فرار كنه.-

 

پياده شدم و دنبالش راه افتادم.مي خواستم بپرسم پس نامزدش چي،كه جلو تر از من با لباس پرچين و پف سفيدش 

 اد.حركت كرد و مهلت حرف زدنم بهم ند

 

چند قدم مونده بود به در خونه ایستادم.از چي حرف مي زد و من چرا دنبالش را افتاده بودم؟اگه شيدا با یك نفر 

 دیگه مي اومد جلوي در من همون جا مي مردم.

 

 زهرا جلوي در ایستادو صدا كرد:شيدا بيا،دامادو آوردم.

 

ر بيرون آورده هنوز منو ندیده بود.از در اومد بيرون و به در خيره شدم و شيدا رو دیدم دیدم كه سرشو از د

پرسيد:چيه این قدر صدام مي كني؟داماد فرار كرده دنبالش مي گردي؟بيچاره باالخره خودش فهميد و پا گذاشت به 

 فرار؟

 

 زهرا گفت:نه،یك اسير بارت آوردم تا ما رو از دست تو یكي نجات بده .
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ست روبرویش ایستاده بودم و منو نمي دید.قلبم تير مي كشيد.زیر المپ جلوي در و من بهت زده به شيدا خيره در

 نور چراقوني كوچه،چقدر صورتش رویایي و زیبا شده بود و زهرا گفت:بيا جلوتر.

 

 شيدا گفت:دیوونه شدي؟اسير مي گيري،داماد فراري مياري،مثل اینكه امشب زده به سرت!فكر كنم از عشقه.

 

عشق رو لبش بود كه برگشت و منو دید و مثل برق گرفته ها بهم خيره شد.نور چراغ روي پيراهن سياه هنوز كلمۀ 

براقش مي افتاد و برقش چشممو مي زد:همون صورت،همون چشم ها و ابروها،همون قدوقامت،همه از آن شيدا 

ته بود یيده رنگ.گونه هایش برجسبود،فقط كمي الغر شده بود،شبيه شيداي تو مترو ولي خيلي زیباتر نه اون طور پر

 و لب هاي سرخش مي لرزید.

 

زهرا كنارش ایستاد،شيدا برگشت كه بره ولي زهرا اونو به سمت من هل داد و جلوشو گرفت و بدون یك كلمه 

 حرف رفت تو خونه و شيدا رو درست روبرویم تنها گذاشت.

 

گاهش تأللو عجيبي ایجاد كرده بود؛تأللویي كه شكلي خيره در نگاهش نور چراغ هاي رنگي رو مي دیدم كه تو ن

ميون وصل و هجران داشت.چشمش سایۀ هزار رنگ رو مي ساخت.زبونم به هيچ حرفي باز نمي شد وقتي توي چشم 

هاش همه چي رو با هم دیدم:یك رنگ سرخ عشق و شوق بود،بعد یك آب آرامش و آسودگي خيال،بعد سبز تازگي 

ي و آخر از همه یك خاكستري مرگ و من تنم از آخري لرزید.تا خواستم بگم نقش زد و یك بنفش دور

شيدا،لرزش لباشو دیدم كه اسممو صدا كرد،ولي هنوز صدا از گلوي من در نيومده بود كه سایۀ رنگ بنفش و 

 خاكستري او نگاهش خشك شد و چيزي مثل خشم و نفرت،دوري و مرگ رو نشونم داد.

 

نم خوابيد و شيدا همون طور تو سكوت برگشت و ميون آهني در و سایه هاي رنگ و وارنگ الل شدم و كلمه تو ذه

چشم هاش غيب شد و من ایستاده روبروي در بسته تا دقيق ها بعد رفتنشو تجسم مي كردم و لبم مي لرزید و مدابم 

 پشت سر هم تكرار مي كردم:محبوبم.

 

اد خوشبخت رو به خونه شون برسونن.من براي اون زوج آخر شب همه سوار ماشين ها شدن تا عروس و دام

خوشبخت لبخند زدم و التهاب دیدن شيدا رو با لبخندم مي پوشوندم.قبل از این كه زهرا سوار ماشين سعيد شه،دوید 

 و آمد كنارم و گفت:تو هم مياي مگه نه؟

 

 گفتم:اگه ميشه منو معاف كن.

 

 ياي.اخم كرد و گفت:مگه ميشه؟تو هم باید ب

 

 برگشت كه بره طرف ماشين.تو همون حالت گفت:اگه مي توني چند نفري كه موندن رو با ماشين برسون.

 

 ناچر گفتم:باشه
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برگشتم طرف در ولي كسي نمونده بود،همه سوار ماشين ها شده بودن.زهرا رو دیدم كه ماشين منصور رو پر كرد و 

د و به منصور چشمك مي زد.خنده ام گرفت.چه حقه بازي بود.تو شب بهش گفت:تو برو.محبوبه رو جلو نشونده بو

عروسي اش هم به فكر دیگران بود و براشون نقشه مي كشيد.وقتي همه رفتن دلم گرفت .چقدر تنها بودم.تو كوچۀ 

اهاش بباریك و خلوت ،تنهایي ام چقدر آشكار بود.غصۀ دلم اینو بيشتر نشون مي داد.دلم گرفته بود و كسي نبود تا 

دردودل كنم و یك ذره شادي ازش قرض بگيرم و غممو باهاش تقصيم كنم .چقدر تنها بودم.قلبم در عين لبریز 

 بودن از عشق خالي بود.

 

چند دقيقه همون جا ایستادم و رفتن دیگرانو تماشا كردم.اي كاش یكي تنهایيمو ازم مي گرفت،اي كاش بكي بود كه 

 توي این شب شادي و عشق قلبشو

 

 فراموشش كنم.

 

 ولي این فایده نداره. -

 

چرا، اگه یكي كمكم كنه مي تونم، اگه همه فكر و ذكرم یك نفر دیگه باشه مي تونم، اگه یك نفر دیگه رو دوست  -

 داشته باشم مي تونم.

 

 من نمي خوام براي فراموش كردن آرش با یكي دیگه ازدواج كني. -

 

 .نه، منم اینو نمي خوام -
 

 پس چي مي خواي؟ -

 

مي خوام خوشبخت باشم، یك زندگي ساده و آروم داشته باشم، به مردي نياز دارم كه پشتم باشه، حمایتم كنه،  -

 همراهم باشه، جدي و باراداه باشه، محكم و صبور باشه.

 

 گفتم: همه چي رو گفتي ولي یادت رفت بگي دوستت داشته باشه.

 

 كي هست كه همۀ اینارو داره، كه این مدت فهميدم، فقط آخري رو...آره، یادم رفت، ی -

 

 گفتم: آخري رو هم داره.

 

 مطمئني كه داره؟ -

 

 گفتم: از همه بيشتر مطمئنم و مي دونم كه دوست داره دو دستي تقدیمت كنه.

 

 پس چرا چيزي نميگه و منو تو انتظار مي گذاره؟ -
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 ي ترسه.گفتم: شك داره، دو دله، م

 

 گفت: اونو شك و تردید؟! اونو ترس؟!

 

بابا اونم آدمه، احساس داره، حاال یك حس جدید اونو این طور سست كرده، اونم در برابر كسي كه قلبش شكسته،  -

 كه زندگيشو باخته، كه تنها مونده.

 

 گفت: من چي كار كنم تا شك و تردیدش از بين بره؟ دلم مي خواد كمكش كنم.

 

 گفتم: اون منتظره، انتظار براش سخته، نگرانه، فكر مي كنه اشتباه كرده.

 

 چي رو اشتباه كرده؟ كه عالقمند شده؟ كه دلشو سپرده دست عشق؟ -

 

نمي دونستم چي ميگم فقط مي گفتم فكر كنم اونم حال منو داشت. انگار با یكي دیگه حرف مي زدم، با خودم، با نيمۀ 

من نبودم كه راز دلمو مي گفتم عجيب این كه اون هم درست حال منو داشت، جواب هاش  دیگر وجودم و این

 تأیيدي بر این موضوع بود، ولي فكر كردم احساسش از آن من نيست و منظورش یك نفر دیگه است.

 

 گفتم: این آقاي مقدم هم آدمه دیگه، اشتباه مي كنه.

 

تو از كجا اینارو ميدوني؟ اصالً از كجا مطمئني احساسات مقدم  سكوت كرد. سكوتش كلي حرف داشت. وقتي گفت:

همين طوره كه تو ميگي؟ خندیدم، خنده اي عصبي. ناچار گفتم: شوخي كردم، درست مثل فالگيرها حرف زدم مگه 

 نه؟ اونم خندید. فكر كنم یاد آرش افتاده بود و منظورمو نفهميد و فقط خندید.

 

 دنبالش مي گردي؟ميون خنده گفتم: براي چي 

 

 یكهو ساكت شد گفتم: اگه دوست نداري نگو، فقط كنجكاو شدم.

 

 نه، اشكالي نداره، بهت ميگم، مي خوام صيغه رو باطل كنم. -

 

 پس به خاطر همين ميگي پيداش كنم، ولي بدون اونم ميشه. -

 

 دليل دیگه اش اینه كه مي خوام ببينمش، باید از چيزي مطمئن شم. -

 

 پرسيدم: از چي؟

 

 سكوت كرد. بعد از چند ثانيه، در حالي كه صداش مي لرزید گفت: از این كه خوشبخته، باید مطمئن شم.
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قلبم تير كشيد. پس هنوز دوستش داشت. احساس ناقصم اینو بهم مي گفت و عقلم اطمينان مي داد. گفتم: پس مي 

چي مي گفتي كه مي خواي ازدواج كني؟ تو فقط مي خواي یكي خواي فرار كني. چي مي گفتي كه فراموشش كردي؟ 

 دیگه رو بدبخت كني تا شاید آرشو فراموش كني.

 

فریاد مي زدم و خودم نمي فهميدم. دلم مي خواست سر خودم فریاد بزنم، به خاطر احساس بيهوده ام، به خاطر 

 اینو وقتي فهميدم كه بغضش تركيد و صداي بدبختي خودم، ولي تنها كسي كه صداي فریادمو مي شنيد شيدا بود؛

 گریه اش تو گوشي پيچيد.

 

تازه فهميدم چي گفتم و چقدر سرش داد زدم. آن قدر از خودم بدم اومده بود كه مي خواستم همه چي رو اعتراف 

 .مكنم. طاقت شنيدن صداي گریه شو نداشتم. این چه بي طاقتي بود كه در برابر هيچ كس غير از اون نداشت
 

گفتم: گریه نكن شيدا، از حرف هام ناراحت شدي؟ منو ببخش، تو رو خدا گریه نكن. باشه، پيداش مي كنم، هر چي 

 تو بگي.

 

ميون گریه گفت: تو درست فهميدي، مي خوام فرار كنم، هيچ كس نمي تونه بفهمه، فقط دارم به تو اعتراف مي كنم 

منصور، چون تو هم احساس منو داري و دلت اینو حس كرده كه تا آخر  چون حاال ميدونم كه فقط تویي كه مي فهمي

عمرم هم نمي تونم فراموشش كنم. آخه چرا این كارو باهام كرد؟ اگه بدوني چقدر دوستش دارم منصور، مثل خون 

 تو رگ هام، فقط وقتي مُردم و دیگه رگ هام خالي شد اون از یادم ميره و فراموشم ميشه.

 

نمي دونستم چي بهش بگم. فقط صداي گرفته مو شنيدم كه گفتم: مي دونستم. ولي اون نشنيد و مثل  مي لرزیدم و

دیوونه ها فریاد زد: ازش متنفرم، اي كاش دستم بهش مي رسيد و خفه اش مي كردم. اگه مي مرد خيالم راحت تر 

عد با عاشقشي شيدا، خودتو گول نزن. ب بود. ازش متنفرم، با تمام وجودم. گفتم: تو ازش متنفر نيستي، دوستش داري،

 لحني نوميد گفتم: پيداش مي كنم و گوشي رو قطع كردم و به خاطر بدبختي خودم گریه كردم.

 

اون شب تا صبح فقط به شيدا فكر كردم و به آرش و فهميدم من این وسط هيچي نيستم؛ بي ارزش ترین موجودي 

كه شيدا هست و همين برام كافي بود؛ همين خوشبختي كوچيك برام كه روي زمين وجود داشت. فقط دلم خوش بود 

 بس بود، چون قبالً همين قدر هم نداشتم و سعي كردم همينو براي خودم حفظ كنم و باقي تو دلم پنهان بمونه.

 

تي مطلق. خاي كاش مي دونستم كه نباید قانع مي موندم. باید مي گفتم؛ یا هيچي یا همه چي، یا بدبختي كامل یا خوشب

آرش این طور خواسته بود، شيدا هم همين طور، من هم باید این كارو مي كردم؛ یا همه عمر خوشبخت مي شدم یا 

 براي هميشه بدبخت و تنها مي موندم.

 

اي كاش مي دونستم همه چي گذراست و فقط عشقه كه مي مونه و دل آدمو ذره ذره اشغال مي كنه و بعد كه همه رو 

 د بسوزونيش یا خاليش كني.پر كرد بای

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – قلب تو می تپمبا 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

4 3 2  

 

تصميم گرفتم سعي خودمو براي خوشبختي مطلق بكنم و همه چي رو به شيدا بگم. این آخرین كار بود. یا منو مي 

خواست یا نه. من مي تونستم همه چي رو تحمل كنم؛ حتي اگه هنوز هم به آرش عالقمند بود. من همۀ دلشو كه نمي 

لش رو هم به من مي داد بسم بود، قانع بودم. شاید فكر مي كردم بعداً مي تونم همه خواستم، اگه یك ذره از گوشۀ د

رو از آن خودم كنم ولي اگه این فكرم عملي نمي شد آن قدر به خودم اطمينان داشتم كه خوشبختش كنم و زندگيشو 

 تغيير بدم. شيدا رو تو اون شرایط همون طور كه بود بازم مي خواستم.

 

این قدر بدبخت نبودم و دلمو خوش نمي كردم. اي كاش هيچ وقت آن روز رو نمي دیدم، سر كارم نمي ولي اي كاش 

رفتم و گوشي رو برنمي داشتم و صداي آرشو نمي شنيدم. اي كاش كر مي شدم و فقط صداي شيدا رو مي شنيدم. 

روز دیگه كنارمه، مي گفت  ولي صداي آرش رو شنيدم كه با خوشحالي مي گفت داره برمي گرده ایران و تا چند

خبرهاي خيلي خوبي برام داره؛ خبرهایي كه مثل پتك رو سرم كوفته شد. از آناهيتا جدا شده بود و داشت برمي 

 گشت ایران. آزاد و رها به زندگي گذشته اش برمي گفت، براي هميشه، دیگه رنگ آلمان رو هم نمي دید.

 

و سرخوردگي كه مدت ها رو سر آرش خورده بود، برگشت رو سر  پتك وحشتناك شكست و ناكامي، رنج و عذاب

من و فرود آمد تو قلبم. دیگه چيزي نمي شنيدم و نمي دیدم. همون شب وقتي برگشتم خونه فكرهامو كرده بودم. 

ي مدیگه جایي تو دلم نمونده بود تا خُرده نشده باشه. اميد نااميد شدنو مي فهميدم. من دیگه جایي نداشتم، باید 

 رفتم، باید خوشبختي رو به بقيه مي سپردم و مي رفتم تا با بدبختي خودم سر كنم.

 

با مامان و بابا و زهرا خداحافظي كردم، ساكمو برداشتم و نفهميدم چطور رفتم فرودگاه. فقط تنها چيزي كه تو سرم 

دستي باالتر از زمين، گوشي بود آرامش بود؛ یك جاي ساكت، یك محراب كه دلمو توش خالي كنم، یك جایي كه 

فرازميني، محبت غریب الهي صدامو بشنوه و بهم كمك كنه، دستمو بگيره تا سقوط نكنم و غصۀ دلمو براش بازگو 

كنم. همون شب به حاي یك مسافر پشيمون از سفر، نشسته روي صندلي یك هواپيما، تو آسمون روشن تهران پرواز 

 به عشق و خالي شد از غصه و دلتنگي و غم. كردم و رفتم اونجا كه ميشه دل سپرد

 

چه كار سختيه فراموشي تو اوج آرزو، درست اول راه، جایي كه تازه پا روش گذاشته بودم، درست ابتداي لمس حس 

قشنگ عاشقي و غرق شدن تو رؤیاهاي پر از چشم هاي سياه، ميون اميد واهي حس متقابل كسي كه دوستش داري، 

فراموشي صداش، غم ها و شادي هاش، فراموشي هر چي كه مربوط به اون مي شد، چقدر  فراموشي خنده هاش،

 سخت بود. تازه حال آرشو مي فهميدم و حال شيدا رو. آرش بودم، شيدا بودم و خودم.

 

ود. ب حاال مي فهيمدم كه خاطرات، اتفاقات و لحظاتي كه مربوط به شيدا بود چقدر زیاده. اصالً همه چي و همه جا شيدا

 چرا تا حاال نمي دونستم كه غير از او چيزي نبود، فكري نداشتم، همه چي او بود و شيدایي قلبم از آن او.

 

من منصور؛ فاتح و پيروز قلۀ غم، به زمين فرود اومدم و شدم شيدا و نه تنها تو تمام دلم، بلكه وجودم او بود. تغيير 

 فاتح نبودم. رفتم تا فراموش كنم ولي فراموش شده برگشتم.كرده بودم و اسمم عوض شده بود. حاال دیگه 
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دست به دامان باالترین شدم ولي انگار باالترین نمي خواست، راز و نيازامو شنيد و منو منصوري دیگه برگردوند. واله 

ل منصوري ه شكو شيدا نبودم كه شدم. حاال كه دست نيافتني بود، دیوونه و از خود بي خود برگشتم، فقط با ظاهري ب

از گذشته، با كاله خود و زرهي از جنش فوالد و آهن و گرزي با خارهایي از تيزترین آهن ها براي مقابله با موجودي 

 ضعيف كه همون ضعف و شكنندگي اش منو اسير كرده بود و رها نمي شدم از بندي كه درش گرفتار شده بودم.

 

 چ وقت هم پشيمون نبودم.هيچ وقت فكر نكردم اصالً چرا عاشق شدم. هي

 

یك هفته طول كشيد تا كمي حال خودمو فهميدم و آمادگي روبرو شدن با شيدا رو پيدا كردم. بعد از سال ها عاشق 

 شده بودم و نمي تونستم نباشم، فقط مخفي اش مي كردم.

 

بود. فكر كنم خيلي الغر  وقتي برگشتم یك روز جمعه بود. همه تو خونۀ ما جمع شده بودم؛ همه كه منظورم شيدا

شده بودم، شاید هم پير، طوري كه مادرم كه همه چي رو مي دید و مي فهميد تا منو دید آهي كشيد و گفت: این قدر 

 كارت سخت بود؟! چه وكالتي قبول كردي كه این طور داغونت كرده، الهي بميرم برات.

 

 دل دوستم راهي زندانش كردم. خبر نداشت وكالت دلمه كه گناهكار شناختنش و در برابر

 

 زهرا تا منو دید گفت: این چه فياقه ایه منصور، لبات دیگه از خنده باز نيست، چه عجب جدي و اخمو شدي.

 

و شيدا رو اصالً ندیدم گمونم تو آشپزخونه بود و من مستقيم رفتم تو اتاقم تا نبينمش. نباید متوجه چيزي مي شد. 

م و ماسك اخم به چهره مي زدم. به نماز ایستادم شاید صبر تو قلبم باقي بمونه. وسط هاي باید تمرین صبر مي كرد

نماز بودم كه در اتاقم باز شد و اومد تو، تا منو در اون حالت دید چشم هاشو بست و نفس عميقي كشيد. دقيقاً حالت 

 ره كه نمي دونم چراهاش یادمه و هيچ وقت فراموشم نميشه. مي خواست برگرده و از اتاق بيرون ب

 

 

 

تنهایي نگاهش دست و پا مي زد؛تنهایي اي كه دوست نداشت بهش ادامه بده ولي انگار چيزي مانعش بود تا تنهایي 

 شو با كسي كه دوست داره قسمت كنه و بهش پایان بده.

 

 م.نستم اون یك نفر خود منیك نفر مانع اون بود؛آره یكي بود.دلم ميخواست اونو پيدا كنم ولي افسوس كه نمي دو

 

چقدر دیر فهميدم.دیدن دوباره اش همه ي وجودمو لرزوند.عشق تو قلبم زنده تر از هميشه رخ نشون داده 

بود.درست مثل اولين دیدارمون.،درست مثل روزهاي نامزدي،انگار تازه متولد شده بودم و قلبم داغ عشق دوباره ي 

اشت،عشقي كه مثل یك بلور،الماس تازه تراشيده ناب بود.گذشته و زشتي اون،پاكي و صداقت یك عشق تازه رو د

 هاش از بين رفته بود و دیگه كسي نبود كه مانعم بشه.

 

خودم بودم؛آزاد و مستقل،رها و صاف.دلم صيقل زمانو خورده بود و صاف از هر خدشه اي بود.خودم بودم از اول 

 بود. شروع كرده بودم ، حيف كه اون شروعش متفاوت
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دلم مي خواست اونو ببينم حتي اگه منو نمي خواست.غروري برام نمونده بود.همه رو به پاش ریختمو عشقو دو دستي 

 تقدیمش كردم.براي این كار پا پيش گذاشتم و بي توجه به درخواستش به خونشون رفتم.

 

.سعي كردم اون طور كه اون دوست در حضور دیگران شيدا رو دیدن راحت تر بود و من این راهو انتخاب كردم

داشت باشم؛پيراهن ابي رنگي كه اون دوست داشت رو پوشيدم و پالتو باروني بلندمو.حس كردم تازه متولد 

 شدم،زنده شدم، عوض شدم.حتي قيافه و تيپم با گذشته فرق داشت؛ پخته تر شده بودم.

 

ه پياده شدم به پنجره طبقه ي دوم نگاه كردم ،فقط یك جلوي در كه رسيدم قلبم به سينه ام فشار آورد،از ماشين ك

 چراغ روشن بود اونم طبقه ي دوم.پس خونه بود.زنگ كه زدم از پشت اف اف صدایي گرفته و خشك پرسيد:بله!؟

 

 فكر كردم محبوبه است.گفتم:باز كن محبوبه،منم آرش..

 

كشيدم.زنگ زدم.صداي زنگ هنوز قطع نشده بود كه  در كه باز شد پله هارو باال رفتم.جلوي در ورودي نفس عميقي

در باز شد.شيدا ایستاده روبه رویم با تعجب بهم نگاه مي كرد.من هم با تعجب نگاهم بهش خيره شدم و نفهميدم كي 

 گفتم:سالم.

 

 رنگش پریده بود بيني اش سرخ و چشم هایش به گمونم خيس بود.

 

 پرسيدم:محبوبه خونه نيست؟

 

 ه امشب شيفته،كاري باهاش داشتي؟محبوب _

 

 دستپاچه شدم و گفتم:نه،فقط مي خواستم ببينمش، باالخره اونم دختر عمه ي منه.

 

 از جلوي در كنار رفت و گفت:بيا تو.

 

خودموني حرف زدنش بهم نيرو داد و پا تو خونه گذاشتم.وسط هال ایستادم و گفتم : نمي دونستم محبوبه خونه 

 نهایي.نيست و تو ت

 

 با خونسردي گفت: اگه مي دونستي نمي اومدي؟

 

نه،نمي دونم،چه فرقي مي كنه؟تو هم دختر عمه مني.اگه بدوني چقدر خوشحالم كه شمارو دارم و چقدر دلم مي  _

 خواد دوباره همدیگرو ببينيم.

 

 با صداي تو دماغي و گرفته اش گفت:اي كاش مي شد.
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به پيراهن آبي ام خورد.زیر لب گفت:آبي سفيد رنگين كوني.دوباره صداش گرفته و بهم خيره نگاه كرد.چشمش 

خش دار شد و گفت: اگه بهت بگم من از دیدنت خوش حال نيستم بازم مي گي خوشحالي كه مارو داري؟كه پيدام 

 كردي؟

 

 آره، بازم مي گم.خيلي دنبالت گشتم. _

 

ن؟دنبال من دیگه چرا؟!حتما مي خواستي خوشبختي ات را به رخم خنده ي تمسخر آميزي سر داد و گفت:دنبال م

 بكشي، شاید هم عذاب وجدان ناراحتت كرده بود و مي خواستي از طرف من مطمئن شي ها،كدوم یكي؟

 

 هيچ كدوم. _

 

بریزي  مهيچ كدوم!پس حتما مي خواستي ببيني مردم كه اگه مردم بياي سر خاكم و برام فاتحه بخوني و گل رو قبر _

 و اگه زنده ام بهم بگي چقدر خوشبختي،آره؟

 

 گفتم: نه.

 

 نه! پس دیگه چيزي نمي مونه.شاید هم مي خواستي خاطرات گذشته رو زنده كني،یا به بچه هات بگي یه روزي..._

 

 دیگه صبرم تموم شد و فریاد زدم:بس كن دیگه.

 

:تو بس كن دیگه،برگشتي كه چي بشه؟كه خاكستر هاي عشق یك قدم جلو تر اومد و خيره تو چشم هام فریاد زد

نيمه سوخته مو با خاك انداز نفرت زیر و رو كني و ببيني هنوز چيزي زیرش هنوز آتيشي وجود داره یا نه؟پس چرا 

 زنتو همراه نياوردي؟اون طوري دستت براي چزوندن و زجر دادن من بيشتر باز بود.

 

 شم هاش گفتم: من زن ندارم،هيچ وقتم نداشتم.یك قدم رفتم جلو و خيره تو چ

 

 آهان!یادم رفته بود،ازش جدا شدي،از اون یكي آره،اون یكي چي؟پس این چيه؟ _

 

 حلقه دستشو نشونم داد و گفت:پس این چيه كه هنوز تو دستمه؟تو دست تو هم هست؟

 

گفت:اي كاش مي انداختيش دور و راحتم  به دستم نگاه كرد.دنبال حلقه ميون انگشت هام گشت،وقتي پيداش كرد

 مي كردي.

 

دیگه طاقت نياوردم.باید مثل خودش جواب مي دادم.گفتم:خيال همه رو یا خيال تو رو؟حتما براي چنين چيزي لحظه 

 شماري مي كردي كه خالص شي.

 

 رنگش پرید،لبش لرزید.از حرفم پشيمون شدم.دلم براش پر كشيد و سوخت.
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ر اومدم و آروم گفتم:یادته یك روز بهم گفتي من مثل شقایق مي مونم.تو درست یم گفتي،من هنوزم یك قدم جلوت

یك شقایقم؛یك شقایق سرخ كه ته دلم یك داغ سياه عشق وجود داره كه هر كاري كردم از بين نرفت و دلمو 

داغ رو ازم نگرفتي،حاال برگشتم سوزوند تا به اینجا رسيدم.تمام مدت همراهم بود.تو منو از خودت روندي ولي اون 

تا ببينمت،تا واقعيتو بهت بگم،تا بگم دیگه نمي توني این كار رو تكرار كني چون نامه هاتو خوندم، همرو خوندم و 

 همه چي رو مي دونم،واقعيتو مي دونم،اون چيزي بود كه تو مي دوني.

 

اطر همين ازم متنفري،حاال مي گي همه رو جدا؟پس همه رو خوندي.یك روز مي گفتي اونارو خوندي و به خ _

 خوندي و همه چيز برات روشن شده،كدومو باور كنم؟

 

 بگذار تا بهت بگم،اجازه بده همه چي رو بگم. _

 

 نمي خوام چيزي بشنوم. _

 

 فقط چند كلمه،همه چي روشن مي شه،فقط بگذار بهت بگم. _

 

كنم .قلبم براي بغض تو صداش،اشك خفته ي ته چشم هاش،لرزش  مي خواستم دستمو باال بيارم و موهاشو نوازش

لبش فشرده مي شد.یك قدم عقب رفتم.گفتم:من هيچ وقت با آناهيتا زندگي نكردم.از همون اول از هم جدا 

بودیم.چرا فكر مي كني من خوشبخت بودم؟هميشه حس مي كردم یك چيزي جور در نمياد، چيزي ميون ما جدایي 

از وجود و درون ما نيست،یك دست غير از ما دو نفر، غير از عالقه مون به هم.هيچ وقت خوشبخت  انداخته بود كه

 نبودم.خيلي نا اميد بودم،تا این كه نامه هارو پيدا كردم و خوندم و فهميدم چقدر بد بختم بدون تو...شيدا...

 

 فریاد زد:اسم منو نيار دروغگو.

 

، همه رو خوندم! حرف هات، شعرهات،همه رو وارونه كرده بودن. اون وقت گفتم نامه هاي اصلي رو پيدا كردم

 فهميدم كه نامه هاي من و حرف هام هيچ وقت به دستت نرسيده عزیزم....

 

فریاد زد: بس كن دیگه ، از دروغ هات خسته شدم، از حرف هاي مسخره ات، از این كه این طوري صدام مي كني 

 حالم به هم مي خوره.

 

ه نمي تونستم بشنوم. چه فكري مي كرد؟ چرا این طوري راجع به من فكر مي كرد؟ چرا این قدر ازم متنفر بود؟ دیگ

 چرا منو نشناخته بود؟ حتي ته مانده ي عالقه اش هم یك گل و الي لجن زده بود. غرورم بهم فشار آورد.

 

خوره، از حرف هام بدت نياد، فقط بدون یك كلمه بلند شدم و گفتم: باشه، من ميرم تا دیگه از دیدنم حالت به هم ن

 دروغ نگفتم، بيا، اینا حقيقت، همه حقيقت محضه. نامه ها رو گرفتم طرفش و گفتم: همه رو بخون.
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با خشم نگاهم مي كرد. دستشو محكم زد به گوشه نامه ها و فریاد زد: همه شون مزخرفن. نامه ها رو هوا پخش 

جلو پام. یكيشون درست جلوي صورتم چرخيدو تيزي گوشه اش با شدت خورد به  شدن، معلق خوردن و ریختن

 صورت و چشمم، بعد افتاد زمين، خيره تو چشم هاش.

 

چشمم مي سوخت ولي آخ هم نگفتم . اشك از چشم مي اومد. دیگه نمي تونستم اونجا بایستم. بدون حرف دویدم 

زیپ باروني ام به نرده ها مي خورد وصدایي شببيه صداي به هم خوردن بيرون، از پله ها دو تا یكي مي اومدم پایين. 

شمشيرها در ميدان جنگ طنين مي انداخت. صداي خنجر نفرت نگاهش بود كه به قلبم فرو مي رفت و پاره اش مي 

وار س كرد. صداي پارگي قلبمو مي شنيدم. پایين پله ها نزدیك بود با سر بخورم زمين. نفسم بند اومده بود وقتي

ماشين شدم هنوز صداش تو گوشم بود: همه اش مزخرفه. پامو گذاشتم رو گازو تا رسيدن به خونه تو غمم دست و پا 

زدم. اومدنم بي فایده بود. چه فكرهایي مي كردم ، نامه ها رو بهش نشون ميدم و همه چي تموم ميشه. چه خياالت 

اقت نگاهمو باور نكرد، حرف هام و حتي دست هامو كه به خامي! شيدا عوض شده بود ، دیگه شيداي من نبود، صد

طرفش دراز كردم ندید. نامه هام مزخرف بودن آره، حق با اون بوده پس همه فكرهام بيخود بود. شب خواب از 

چشمم فرار كرد. حرفه هاي نيشدارش تو گوشم بود و صورت رنگ پریده ، چشم هاي خيسو و بيني سرخش در 

هماهنگي نداشتن. همه چي در تضاد بود. از چي فرار مي كرد؟ تو دلش چي مي گذشت؟ اي كاش مي نظرم. اینا با هم 

 دونستم

 

دلش پيش كيه. ميون خواب و بيداري و رویاهاي گذشته بودم كه تلفن زنگ زد. من از جا پریدم. حتما شيدا بود 

برداشتم و صداي منصورو شنيدم تمام شوق چون خوابشو مي دیدم. اميدوارانه به طرف تلفن دویدم. وقتي گوشي رو 

 و ذوقم از بين رفت. منصور متوجه حالم شدو گفت:

 

 ببخش ، بد موقعي تلفن كردم، ناچار شدم.-

 

 گفتم: حرفشو هم نزن، خوشحالم كه یاد من افتادي.

 

 من هميشه به یادت هستم.-

 

 من مقصرم، مگه نه منصور؟ نتونستم حرفمو تو دلم خفه كنم،پرسيدم: تو هم فكر مي كني

 

 نه ، هيچ وقت فكر نكردم تو مقصري. -

 

 پس چرا بهم نگفتي شيدا عوض شده و فراموشم كرده؟ چرا بهم نگفتي شيدا از م متنفره؟ -

 

چي باید مي گفتم. تواميدوار برگشتي. شيدا خيلي تنهاست. آن قدر غمگين وافسرده بود كه مي ترسيدم دست به  -

باهي بزنه. براش تو یك مجله كار پيدا كردم تا سرگرم شه و گذشته رو فراموش كنه. وقتي بهم گفت تو رو كار اشت

فراموش كرده باور نكردم. آرش، هنوز هم باور نمي كنم. بهش حق بده، وقت بده حرفاتو باوركنه ، فرصت مي خواد. 
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ي دونستم تو طالق گرفتي وداري برميگردي، شيدا هم حق زندگي داره، حق آرامش و خوشبختي داره، اون موقع نم

 باوركن.

 

آن قدر صداش وقتي حرف مي زد غمگين بود كه گله و شكایتو فراموش كردم و حتي براي لحظه اي شيدا رو هم 

 فراموش كردم و پرسيدم: حالت خوبه منصور؟

 

 آره، مي خواستم باهات حر ف بزنم.-

 

 پس بيااینجا. -

 

 تونم، وقت ندارم ، دارم ميرم. نه، رودرو نمي -

 

 كجا؟ باز از اون شوخي هاست؟ -

 

 نه، دیگه خيلي وقته كه دست از شوخي برداشتم. مي خواستم باهات خداحافظي كنم. -

 

 یعني چي؟ كجا ميخواي بري؟ پس چرا تلفني خداحافظي مي كني؟-

 

 دارم ميرم یك گوشه اي تنها زندگي كنم. -

 

 ؟ كجا؟آخه براي چي-

 

 یك ماموریت كاریه.-

 

 این كه دیگه خداحافظي نمي خواد. زود برمي گردي؟ -

 

 نه، شاید دیگه هيچ وقت ندیدمت، ماموریتم طوالنيه؟ -

 

این حرفو كه گفت نمي دونم چرا دلم لرزید. فهميدم مامورت دلش بود كه اونو از من دور مي كرد، از ما و به  -

 خاطرما.

 

 ه بازي در نيار، چرا مي خواي بري؟ كجا؟مسخر - -

 

 اینا رو نپرس، فقط بگو كه منو بخشيدي و حاللم كن. -

 

 این طوري حرف نزن. تو دوستي رو در حقم تمام كردي، در حق همه ما، حاال چرا مي خواي بري؟ -

 

 خواهش مي كنم نپرس، فقط مي خوام بدونم منو مي بخشي یا نه؟ -
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 ي؟ این چه حرفيه؟ تو باید منو ببخشي.آخه براي چ -

 

 

 

 

 

 به خاطر اشتباهاتم، به خاطر این كه تنهات مي گذارم و ميرم. -

 

تو هميشه بهترین دوستمي منصور. اگه باید بري، اگه مي خواي رفيق نيمه راه باشي قبول، هميشه اون طوري كه  -

 ا گذاشتم. حاال تو مي خواي بري.دوست داري زندگي كن. یك بار من رفتم و تو رو تنه

 

 باید برم آرش، منو ببخش ، راه دیگه اي برام نمونده، فقط بدون كه این انتخاب خودم نيست. -

 

 ميون بغض گفتم: درست مثل من. -

 

 ننمي دونم چرا دليل رفتنشو نمي پرسيدم. انگار مي دونستم و از جوابش فرار مي كردم. نمي خواستم بيشتر از ای

 عذاب بكشه. هردو مي دونستيم، ولي هيچ كدوم حرفي نمي زدیم.

 

 گفتم: بگذارمن برم.

 

 این حرفو كه گفتم فهميد. همه چي رو فهميدم. كه من ميدونم.

 

بغض كرد، درست مثل من، صداش مي لرزید وقتي گفت: دیگه این حرفو نزن، بگذار با خيال راحت برم، فقط یك 

 خواهشي ازت داشتم.

 

 بگو، هر خواهشي داري بگو، من كه نمي تونم بگم نرو پس تو بگو چي مي خواي؟ -

 

 فقط قول بده باور كين و بهش عمل كني؟ -

 

 اگه بتونم؟ -

 

 مي توني، حتما مي توني، ازت مي خوام... ازت مي خوام..منو ببخشي.. -

 

 یك دوست، تنهاش نگذار.من این حقو ندارم كه اینو ازت بخوام، ولي فقط به عنوان 

 

 مي دونستم منظورش شيداست ولي جرات نداره اسمشو به زبون بياره.

 

 گفتم: تو داري تنهاش مي گذاري، اون منو نمي خواد.
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چرا ، فقط تو رو مي خواد، باور كن، ولي غرور شكسته اش این اجازه رو بهش نميده كه بهت بگه، غصه و غمي كه  -

 ه اجازه نميده.تمام مدت همراهش

 

بهت احتياج داره، خيلي تنهاست ، كنارش بمون. اشكم رو گوشي مي چكيد. نمي خواستم متوجه بشه، حرف نمي زدم 

تا از صدام نفهمه، ولي اون حتي از سكوتم همه چي رو فهميدگفت: درست مثل بچگي، تو گریه مي كني و من حتي 

 خفه ام مي كنه ، لعنتي.یك قطره اشك هم نمي ریزم. فقط این بغضه كه 

 

 تو دلم گفتم: دوست خوبم.

 

 انگار شنيد چون گفت: ببخش كه دوست خوبي برات نبودم، برو پيشش. باهاش حرف بزن، فقط منتظره توئه.

 

 ولي اون نمي خواد منو ببينه، فراموشم كرده، دیگه نمي توانم ازش گدایي عشق كنم. -

 

 شو خراب نكن. خيلي نااميد وافسرده است. دوباره گفتم.: دوست خوبم.به خاطر من زندگي و آینده  -

 

من هيچ وقت دوست خوبي براي هيچ كدوم از شماها حتي زهرا نبودم. از همون بچگي، از همون موقع كه نگذاشتم  -

 سوار دوچرخه ام بشن تا حاال.

 

 د بموني منصور.تو بهترین بودي، از همون بچگي، این منم كه باید برم، تو بای -

 

 نه، نه، عذابم نده آرش. همه به تو احتياج دارن، دیگه نمي تونم زیاد صحبت كنم، باید برم. -

 

 بهم بگو كجا ميري، بهم بگو، باید باهات مستقيم حرف بزنم، بگذار ببينمت. -

 

 نه آرش، خداحافظ. من ميرم پيش آدمایي كه بيشتر بهم احتياج دارد. خداحافظ. -

 

 صداي بوق ممتد تو گوش بهم فهموند كه دیگه نه هيچ وقت صداشو مي شنوم نه دیگه اونو مي بينم. -

 

 تا صبح از فكر منصور ، غم صداش و بدبختي تو قلبم خوابم نبرد. صبح به

 

دم زحمت چشم هامو رو هم گذاشتم ولي چه خوابي، كابوس مي دیدم. چند بارا زخواب پریدم و به تلفن خيره ش

فكرميكردم صداي زنگ تلفنو مي شنوم. نخوابيدن بهتر ا ز خواب و كابوس بود، ولي بيداري هم فكرو خيالوبه سراغم 

مي آورد.چرا رفت؟ چرا من موندم و اون رفت؟ بازم جوابي نداشتم. پس دلشوره ام اشتباده نبود، نگاه هاي منصور 

، گناهكار من بودم. تا ظهر افكار درهم وبرهم جنون به سرم دروغ نبود، من نمي خواستم قبول كنم . مقصر من بودم

انداخت. دور اتاق راه مي افتم و نمي دونستم چي كار كنم. باید پيداش مي كردم، ولي بي فایده بود. منصور رفته بودو 

رین راي آخدیگه هيچ وقت نمي دیدمش. از هم پاشيده بودیم و فقط من مقصر بودم. تنها یك راه برایم مونده بود. ب
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بار با شيدا حرف مي زدم، به منصور قول داده بودم، راه دیگه اي نداشتم. جلوي در خونه با همون قيافه خسته و 

 پریشون زنگ زدم. صداش غم عالمو تو دلم ریخت، گرفته بود، شاید سرما خورده بود. فقط گفتم: باز كن شيدا.

 

تم رو زنگ نرسيده در بازشد. سالم كردم و وارد شدم. كنار صدامو شناخت و دروباز كرد. جلوي درو ورودي دس

رفت، انگار منتظرم بود، اصال ا زدیدنم تعجب نكرد ، به آرامي رفت تو آشپزخونه. جلوي در ایستادم، بي توجهي اش 

 پامو سست كرد ولي حاال زود بود كه عقب نشيني كنم، باید خيالم از طرف او راحت مي شد.

 

 نه ایستادم و پرسيدم: محبوبه نيست؟جلوي در آشپزخو

 

 نه ، هنوز نيومده. -

 

 پرسيدم : حالت خوبه؟

 

 حالم خيلي خوبه، هيچ وقت به این خوبي نبودم. -

 

 گفتم: از ظاهرت معلومه. -

 

 پس خبر نداشت منصور رفته، شاید هم براش مهم نبود. -

 

 

 

هاشو در ست مثل دوران بچگي دوطرف صورتش بافته بود. گيس هاي بلوز و شلوار ليمویي خوش رنگي تنش بود. مو

بلند و سياهش صورتش رو كوچيك كرده بود. با این كه رنگ پریده نبود ولي سرخي بيني اش بدجوري تو ذوق مي 

 زد. فكر كنم منتظرم بود. خيلي خسته و ژوليده بودم. كمي مكث كرد، برگشت نگاهم كردو گفت: اشكالي داره.

 

 هامو از رو پيشوني ام عقب زدم و گفتم: البته كه نه.مو

 

 ؟|همون طور كه چاي مي ریخت پرسيد: چاي مي خوري:
 

 گفتم: آره، اگه زحمتي نيست، خيلي خسته ام.

 

 روبا خونسردي به سر تا پایم نگا ه كردو درست مثل خودم گفت: از ظاهرت معلومه .

 

 شكالي داره؟منم درست مثل خودش خونسرد گفتم: ا

 

 البته كه نه. -

 

دلم براي لجبازي و خونسردیش هم پر مي كشيد. مي خواستم دستشو بگيرم و تو چشم هاش نگاه كنم و بهش  -

 بگم چقدر نگرانشم، چقدر دلم برایش تنگ شده و باالخره چقدر دوسش دارم.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – قلب تو می تپمبا 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

4 4 2  

 

 

دیمو حفظ كردم. روصندلي مقابلش نشستم، ولي نگاه سرد و بي اعتنایي رفتارش مانعم مي شد. به زحمت خونسر

دستمو روي ميزگذاشتم و بهش خيره شدم. این طوري بهتر مي تونستم عكس العملشو ببينم. دستمو زیرچونه زدم و 

در سكوت به تماشاي كارهاش نشستم. همون طور كه چاي مي ریخت سرشو بلند كرد و منو در اون حالت دید. 

نوزم مثل گذشته مراقب كارهام تو خلوتم هستي؟ گفتم: آره و لذت مي برم. بهم چشم هاش خندید و آروم گفت: ه

خيره شد، درست مثل گذشته، مهربون و صميمي. منم نگاهشو با عشق تو نگاهم جواب دادم. چند ثانيه طول كشيد. 

و بلند رم كه یكهدرست مثل گذشته به هم نگاه مي كردیم. دستمو از زیر چونه ام در آوردم. مي خواستم دستشو بگي

 شدو گفت: بریم بيرون بشيينيم.

 

من در همون حالت بلند شدم و فنجون چاي تو دستم پشت سرش وارد هال شدم. او كه نشست باال سرش ایستادم. 

دیگه نمي تونستم خيره نگاهش كنم و بي خيال بگذرم و حرفي نزنم و دستشو تو دستم نگيرم. هر دو در سكوت 

سكوت طوالني نشده بود كه تلفن زنگ زد. من كه كنار گوشي ایستاده بودم گفتم: اجازه هست  چاي خوردیم. هنوز

 من بردارم؟ گفت: حتما محبوبه است.

 

 گوشي رو كه برداشتم صداي مردانه اي از اون طرف سالم و احوال پرسي كرد پرسيدم: شما؟

 

 ایشون صحبت كنم؟گفت: مقدم هستم، یكي از همكارهاي خانم ملكي، مي تونم با 

 

 گفتم: بله ، گوشي خدمتتون.

 

 گوشي رو دادم دست شيدا.

 

نمي دونم چرایكهو داغ شدم و حسادت افتاد به جونم، براي این كه شيدا صورتمو نبينه كنار پنجره ایستادم و پشت 

م كه مي گفت: نه، به او ظاهرا مشغول تماشاي بيرون شدم ولي تمام حواسم متوجه حرف هاي شيدا بود . شنيد

 پسردایي ام بود.

 

بعد گفت: بله ، حتما، فردا؟ چه ساعتي؟ سعي مي كنم تمومش كنم، مي بينمتون و خداحافظ. صحبتش كه تموم شد 

 طاقت نياوردم و پرسيدم: یكي از همكارهاي مجله بود؟

 

 گفت:آره ، سردبير مجله.

 

 چند سالشه؟ -

 

 سي سالشه. -

 

 مجرده؟ -
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 آره، چطور مگه؟ -

 

 هيچي، فقط تو چطور این همه اطالعاتو راجع به اون به دست آوردي؟ -

 

 اطالعات زیادي نيست، باالخره سردبير مجله است. -

 

 مي توانم یك سوالي بپرسم؟ -

 

 بگو، هر سوالي داري بپرس. -

 

 از تو خواستگاري كرده؟ -

 

راي چي شروع بخندیدن كردو گفت: پس به این دليل این همه سوال راجع برگشت و نگاهم كرد ، بعد نمي دونم ب

 بهش مي پرسي؟ خوب، اكه بهت آره چي ميگي؟

 

 گفتم: پس ازت خواستگاري كرده ، مي دونم، فقط نمي دونم كجاي سوالم خنده دار بود كه این طور خندیدي؟

 

 ده دار بود.سوالت خنده آور نبود، حالت صورتت موقع پرسيدن سوال خن -

 

 مگه صورتم چه شكلي شده بود؟ -

 

 صورتت از شدت حسادت سرخ شده بود و رگ هاي پيشوني ات هم زده بيرون. معلومه خيلي برات مهمه. -

 

 احساس كردم تحقيرم مي كنه، به دروغ گفتم، اصال برام مهم نيست.

 

 نداره؟جدا؟ اگه به خواستگاریش جواب مثبت بدم بازم برات اهميتي 

 

 خونسردیمو حفظ كردم و گفتم: ابدا! چون تو با اون ازدواج نمي كني.

 

پس این طور! اشتباه نكن آرش خان، خيلي راحت مي تونم باهاش ازدواج كنم، قرار مسخره ي بين خودمونو به هم  -

 مي زنم و با هر كسي كه دوست دارم ازدواج مي كنم.

 

 پس دوستش داري؟ -

 

 اب داد: آرهفوري جو -

 

 به تته پته افتادم و گفتم: ولي ......من....ولي....تو.......هنوز....... ... -

 

 مي خواستم بگم هنوز دوستت دارم.
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 پرسيد: هنوز چي؟

 

 و منتظر جوابم شدو گفت: آهان، یادم اومد، صيغه ي بينمونو ميگي؟

 

 مي خواستم باطلش كنم.

 

احساس كردم براش وجود خارجي ندارم. فقط یك آدمم مثل آدماي دیگه، نه تو قلبشم،  از خونسردیش دلم گرفت.

 نه تو فكرش و نه حتي تو عمق نگاهش.

 

گفت: به نظرت اشكالي داره یا این قدر عجيبه كه من بخوام با یك نفر دیگه ازدواج كنم؟ كسي كه همراهم باشه، 

ام نگذاره، غمگين كه هستم دلداریم بده، شاد كه هستم باهام توسختي ها و مشكالت حمایتم كنه، هيچ وقت تنه

 بخنده.

 

 سرمو ا نداختم پایين تا صورتشو نبينم، تا صورتمو نبينه.

 

گفت: اینا رو بهت ميگم چون یك روزي باهم دوست بودیم. دلم نمي خواد تو رویا زندگي كنم. تو هم این كارو نكن. 

گم ولي نمي دونستم كجایي، پيدات نمي كردم. وقتي برگشتي و دیدمت فكر كردم خيلي وقته مي خوام اینارو بهت ب

 خودت مي فهمي ولي تو نفهيمدي.

 

 گذشته رو، منو، فراموش كردي مي دونم، از رفتارت معلومه ولي چرا اینا رو به من ميگي؟ -

 

 خودت خواستي بدوني . -

 

 آره، ولي .... -

 

خر عمرم با گذشته زندگي كنم و حسرت چيزي رو كه وجود نداشته بخورم، دلم آرامش ببين، من نمي تونم تا آ -

 مي خوادو یك زندگي ساده و دور از هياهو با كسي كه بهم احتياج داشته باشه.

 

 سرمو بلند كردم، بهش نگاه كردم و گفتم: منم بهت احتياج دارم. -

 

 ت كردم آرشگفت: گذشته تموم شده، آینده برام مهمه، فراموش

 

مي فهمي؟فراموشت كردم.حاال هم اگه اینجام واجازه دادم مثل یه دوست بيایي تا باهم صحبت كنيم فقط براي اینه 

 كه پسر دایيم هستي اگه اینو نميخواي ميتوني بري .

 

 صدام به زحمت از گلوم در اومد وپرسيدم:چرا؟
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 گفت: چي ؟

 

 دوباره گفتم :چرا؟

 

ت كردم؟بعد از اون همه اتفاق تو راهتو انتخاب كردي ورفتي و زندگيت از زندگيم جدا شد.مدت ها چرافراموش-

وقت صرف كردم تا فراموشت كنم.بعداز این كه باورم شدتورفتي كلي طول كشيد،حاال دیگه نم خوام برگردم به اون 

 روزا،همه چي تموم شده،قبول كن آرش.

 

 براي من نه-

 

 مي دونم چرا فوري جواب نداد،بعد برگشت وگفت:براي من تموم شده.روشو برگردوند.ن

 

اون لحظه احساس كردم خيلي تنهام.توعمرم این همه احساس بدبختي نكرده بودم؛حتي زماني كه نامه هاي جعليشو 

واگه  مي خوندم.یاد نامه ها افتادم،اونارو نخونده بود،مي دونستم،ولي دیگه چه فرقي مي كرد.منو دوست نداشت

بادیگري خوشبخت مي شد اشكالي نداشت ومنتا آخرعمرم توبدبختي دستو پا مي زدموتومردابي كه دیگران برام 

كنده بودن فرو مي رفتم وغرق مي شدم حاال كه داشتم غرق مي شدم پس بایدآخرین حرفامومي گفتم وبغضي كه تو 

 صالً دوستم نداشت ضربه سختي بود.گذشته بااو همهگلوم بود رو بيرون مي ریختم.حقارتي كه توصداش بود این كه ا

 خاطره فراموش شده بود.

 

گفتم:یعني تمام مدت منو بازیچه قرار داده بودي؟یعني راحت ازعشقت گذشتي وفراموشم كردي؟چه اهميتي داره 

 مگه نه؟من چه اهميتي دارم،دوستي مون ، زهرا،حتي منصور ،گذشته بيخودي بوده،آره؟

 

 ن رنگش بيشترمي پرید،دیگه نمي تونستكم تحمل كنم وساكت بمونم.باهرحرف م

 

دوباره گفتم:شاید مي خواي انتقام بگيري كه این حرفارو بهم مي زني؟ ازمن، از كسي كه تقاص همه چي روپس 

 يداده.همه دنيا ازم انتقام گرفتن توهم بگير. پيش خودت ميگي چرا نگيرم،حداقل دلم خنك ميشه.اگه راحت ميش

،دلت خنك ميشه وغصۀ دلت خالي ميشه بگو،من تحمل همه چي رودارم،فقط در برابرتو،حتي اگه فقط بدونم یك 

روزي حرفات حقيقت داشته،برات اهميت داشتم،همين برام كافيه تاهمه چي روتحمل كنم،كه مطمئن باشم عذابم 

،فقط قبلش بهم بگو تا راحت چشم بيخودي نبود.بعدهر كاري دوست داري بكن،باهركي دوست داري ازدواج كن

 هامو ببندم.

 

اشك امانمو بریده بود،به زحمت خودمو كنترل مي كردم،بغض داشت خفه ام مي كرد.روبرویش ایستاده بودم واین 

 حرف هارو مي گفتم.

 

 گفت:بس كن دیگه آرش،ازحرفات خسته شدم.

 

 گفتم:فقط یك كلمه بهم بگو.
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 آرش،تحملشونداري.گفت:تحمل شنيدنشو نداري 

 

 گفتم:اگه توطاقت گفتنشوم داشته باشي منم تحمل شنيدنشو دارم،پس بگو.

 

 .نخواه تونم،ازم نمي–
 

 .كن،بگو پاك رو ميده وروحموآرار خوره مي وجودمو خوره مثل مدت تمام كه عذاب واین كن،بگو بگووخالصم–
 

روزي دوستت داشتم،خيلي زیاد،اون قدر كه حاضر بودم گفت:باشه،بهت ميگم،حاالكه خودت مي خواي ميگم.یك 

جونموبرات بدم،یك روزي كه به نظرم خيلي دور مياد،آن قدر كه دیگه به خاطرم نيست.ولي حاال هيچ احساسي بهت 

ندارم مي فهمي؟حتي تورو بخشيدم،به خاطر مادرم تورا بخشيدم،چون حاال دیگه واقيعت بيماري مامانمو مي دونم.ولي 

اطر رنجي كه بهم دادي نمي تونم توروببخشم،حتي مادرتو،خاله تو،دخترخاله ات آناهيتا رو هم بخشيدم ولي به خ

توروهيچ وقت نمي توانم ببخشم تو خيلي زود وراحت ازم گذشتي .من مستحق این همه عذاب نبودم،عشقم آن قدر 

 بزرگ وعميق بود كه نباید این قدر زود ازش مي گذشتي.

 

رو خونده بود،پس همه چي رو مي دونست،واقيعت هارو، اشتباهاتمونو وبازمنو نمي بخشيدي ومقصر مي پس نامه ها

دونست.احساس كردم چند سال پيرشدم،خردشدم وشكستم.گفتم:خالص شدم،براي هميشه خالص شدم،حاالدیگه 

 هم چي رو مي دونم.

 

ن اومدم.باید مي رفتم ،هر چي زودترازاونجا مي قبل از اینكه سرم گيج بره وچشمهام تار بشه،برگشتم وازدربيرو

رفتم بهتر بود،دیگه تحمل ایستادنونداشتم. از پله ها سرازیرشدم خودمو به زحمت به ماشين رسوندم همون جاتو 

بستۀ در وشيشه،توتاریكي اتاقك ماشين وغروب دلتنگ،ها ي هاي گریه رو رها كردم وفریاد زدم:چرا؟چرا باید این 

 اونم به خاطراشتباه دیگران؟آن قدر گریه كردم تا سبك شدم.قدرزجربكشم،

 

من كارم تموم شده بود وهمه چي رو باخته بودم.پا كه «نمي بخشمت»به خونه كه رسيدم صداي شيا توگوشم بود:

تواتاق گذاشتم یه فكر مثل خوره مغز مو مي خورد.دلم مي خواست همه چي رو نابود كنم.چراهمه یادگاري هاي 

ه رو نگه داشته بودم؛تابلو نوشته هاي شيدا،عكس هاي قدیمي بامنصور،كتاب هاي قدیمي،عكس هاي چهارنفره گذشت

 مون توكوه فشب شعر ،شعر هاي شيدا كه منصور برام فرستاده بود .

 

حتي منصور هم منو تنها گذاشت ورفت. چرا این كارو باهم كرد؟من مستحق این همه رنج نبودم. دیگه طاقت 

تم.اتاق دور سرم مي خرید.در كمدو باز كرد:كفش هاي كوه،كوله پشتي،كت وشلوارخواستگاري .بازم سرم گيج نداش

رفت ونشستم.چي كار باید ميكردم؟باید از همه اینا خالص مي شدم وباید راحت مي شدم.كفش كتوني شيدارو 

 كناركفش هام دیدم.
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نداشت مال كيه؟همون كفشي بود كه یك روز جمعه تو كوه پاره  مرجان براي چي اینو ازخونه اورده بود؟بيچاره خبر

شد ومن یادگاري نگهش داشتم. یك كتوني سفيد كوچولو،همين كه یك بارشيدا نگاش به من بود و بندش اشتباهي 

به هم گره زد. جلوي در خونه شون نگاهمون به هم بود و من مي خندیدم. اولين روزي كه تنهایي رفتيم كوه ازچيزي 

دلخور بود ولج نگاهم مي كرد روي اولين پلۀ پاگرد خونه شون نشسته بود.چقدر دوست داشتني وخوگشل شده بود 

 .خونه شون پنجرۀاتاقش،عمه ،...

 

كتوني تو دستم بود وبه خاطرات گذشته فكر مي كردم ؛چند هفته بعد كتوني رو ازش گرفته بودم،بعداز نامزدیمون 

ه شد،من كفش خودمو از پام در آوردم وبهش دادم وكفش پارۀ اونو پاشنه خواب بود.وسط هاي كوه كفشش پار

كردمو و پوشيدم.كفش من توي پاي اون لق مي زد وكفش اون به پام فشار مي آورد ونصف پام بيرون بود.تا پایين 

 كوه همه نگاهمون مي كردن.

 

بردیم وبه هم نگاه مي كردیم.جلو درخونه زهراومنصورفقط مي خندیدندولي من وشيدا از این معاوضه لذت مي 

كفشو بهم پس داد ولي من كتوني اونو یادگاري نگه داشتم وتو اتاقم ساعت ها باهاش حرف مي زدم چون پاهاي 

 شيدا توش بود.

 

حاالكتوني تو دستم بود وخاطرات گذشته روبه یادم مي آورد.یك نفردیگه به جاي من فكر كرد وتصميم گرفت.یكي 

ي رو از بين برد ونابود كرد. بند سفيد كفشو در آوردم.هردوبندوبه هم گره زدم كوتاه بود هرچي بند كفش همه چ

داشتم پيداكردم وبه هم گره زدم.یك طناب بلند درست كردم این بارنه اشتباهي شده بود نه مثل شيدا حواسم پرتِ 

نه شون،ولي لبخندم نه عشقي داشت،نه نگاهي شده بود.فقط لبخند مي زدم؛درست مثل اون روز جلوي در خو

شادي،نه غم ودرد.بند كفش هارو محكم به هم گره زدم.صندلي رواز پشت ميز بيرون آوردم ،روش ایستادم وبندو 

محكم به آباژور روي سقف گره زدم.آن قدر محكم بود كه مطمئن بودم هيچ وقت پاره نميشد.انگار قدرت پيدا 

مردن.بند كفش بعد از این همه مدت نپوسيده بود.شاید براي این كار ساخته شده كرده بودم،یك قدرت زیاد براي 

بود و فقط مدتي وظيفۀبستن كفش هاي عشقمو تو پاش به عهده داشت.حاال هم مي تونست وزن منوتحمل كنه. با این 

.دلم نمي خواست كه از غصه سنگين شده بودم فكر كردم یك چيزي براش یادگاري بگذارم،ولي اون كه ازم یادگاري

نمي اومد حلقه مو از دستم بيرون بيارماون حلقه هميشه همراهم بد.رفتم رو صندلي ایستادم. دست رفتم طرف بند 

كفش كه صدایآروم ونوازشگر از البالي در ودیوار اتاق ،از گوشۀ باز پنجره ميون نسيم،از روي زمين وسقف وآسمون 

 صدام كرد.

 

جا باالي صندلي ميخكوب شدم.یك عطر یاس پيچيد تواتاقم.فریاد زدم:ولم كن،دست از انگار خواب مي دیدم.همون 

سرم بردار،مثل دیوونه ها دستمو به دو طرف دراز كردموميون هوا زدم واز صندلي پرت شدم پایين ،افتادم روي 

خوام  برو،تنهام بزار، ميزمين وپيشوني ام محكم خورد به لبۀ ميز. مشت به درو دیوار مي زدم و مي گفتم:برم بيرونف

بميرم،دیگه نمي خوام صدات تو گوشم یادگاري بمونه،حتي نگاهت توچشم هام رو نمي خوام.قطرات اشك با قطرات 

خون روي پيشونيم قاطي شده بود ومي چكيد روي ميز ومن بي تفاوت فریاد مي زدم.خيلي كه گذشت چشم هامو 

 ي ام بره وهيچي تو رگ هام باقي نمونه وبميرم.بستم وفكر كردم بگذار آن قدر خون از پيشون
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زمانوازدست دادم و حس كردم مٌردم.صداي زنگ مي اومد ومن انگار خواب مي دیدم.یكي صدام مي كرد،چشم 

هامونيمه بازكردم درمي زدن.صداي زنگ توگوشم مي پيچيد،گيج وسردرگم به زحمت رفتم طرف در،دستم حس 

ه زحمت فشاري به دستگيره آوردم و چرخوندمش هنوز دستم روي در بود كه نداشت دستگيره روبپچرخونم ب

 مرجان هراسان

 

پرید تو خونه و فریاد زد:چرا درو باز نمي كني؟صورتمو دیده اومد جلو دستو گرفت و پرسيد:چي شده 

 آرش؟صورتت چرا خونيه؟دستت چرا خونيه؟چي شده؟با خودت چي كار كردي؟

 

 وام تنها باشم.هيچي نيست،برو مي خ-

 

 فریاد زد:چي چي رو تنها باشم!رنگت چرا این قدر پریده؟پيشوني ات چرا شكسته؟

 

 نمي دونم،حاال تو برو.-

 

 هولش دادم طرف در.

 

 گفت:چرا این طوري مي كني؟

 

 داد زدم:فقط برو.

 

 فت:بریم دكتر.جلوي در ایستاد و با تعجب نگاهم كرد.نا نداشتم حرف بزنم.دستمو گرفت و گ

 

دیگه چيزي نمي فهميدم.مرجان منو مي كشيد و مي برد.حتي تا وقتي پيشوني ام بخيه خورد و پانسمان شد به هوش 

نبودم،فقط وقتي رو تخت اتاقم دراز كشيدم و مرجان پتو رویم كشيد،یه باند دور سرم دست زدم و باورم شد چه 

 اتفاقي افتاده.

 

 هام بگذاره.مرجان دیگه مي ترسيد تن

 

تا چند روز بعد كه مثل آدم هاي مریض تو خونه افتادم و مرجان كنارم موند.شب ها تو اتاقم مثل بچه ها هاي هاي 

گریه مي كردم،روزها هم مي خوابيدم.دیگه تكميل شده بودم؛آتشفشان وجودم فوران كرده و بعد فوري خاموش 

رل كردم و ظاهرمو خونسرد نشون دادم.هيچي نبودم،یك موجود شده بود.همه چي رو باخته بودم.چقدر خودمو كنت

خنثي ،یك بار منفي كه حاال خنثي شده،منو از دلش بيرون انداخته بود.خنثي ام كرده بود.خيلي گذشت تا كمي حالم 

سرجاش اومد و به وضع عادي برگشتم.یك روز مرجان حرف وصيت نامۀ پدر رو زد و این كه مادر مي خواد سهم 

 و محبوبه رو بهشون بده. شيدا

 

 گفتم:بهتره تو و شهروز بهشون بگين.
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 چرا تو به محبوبه نمي گي؟-

 

 گفتم:چند روز صبر كن بعد برو بهشون بگو،من نمي تونم.

 

 آخه چرا؟-

 

 همين طوري،قول ميدي؟-

 

 باشه،هر چي تو بخواي.-

 

 بعد پرسيد:نمي خواي مامانو ببيني؟

 

 گه مادر من نيست.گفتم:اون دی

 

 و مرجان تا خواست چيزي بگه گفتم:بهتره دیگه حرفشو هم نزني،باشه؟؟

 

 و اون دیگه چيزي نگفت.گفتم:مي خوام برم تبریز.

 

 براي چي؟-

 

 یك كار نيمه تموم دارم.-

 

ودم به الصه كرده بفكرم پيش تابلو فرش هاي عمه و خونۀ قدیمي پدربزرگ بود.براي این كه دیوونه نشم فكرمو خ

گذشتۀ عمه.از مرجان و شهروز خداحافظي كردم،حتي با محبوبه هم حرف زدم ولي بهش چيزي نگفتم.شب آخر قبل 

از رفتنم زنگ زدم خونه مون تا صداي مادرو بشنوم.وقتي صداي گرفته شو شنيدم دلم لرزید.هنوز مادرم بود و 

رده بود.ولي باهاش حرف نمي زنم.آخر از همه گفت:منو ببخش دوستش داشتم،حتي بعد از اون همه بال كه سرم آو

 پسرم.و بعد گریه افتاد و من همون موقع اونو بخشيدم ولي دیگه هيچ وقت ندیدمش.

 

 

 

5 

 

 

 

متوجه گذر زمان نيستم،فقط مي دونم تو تبریز یك تابستون و یك پایيز گذشته و آخرین ماهِ پایيز روزهاي آخرشو 

من دیگه خبري از كسي ندارم.این طوري خيلي بهتره.فقط مرجان و شهروز برام پول مي فرستن و من مي گذرونه.

سرم گرم بازسازي خونه است.مشغول تعمير اتاقي هستم كه كوچكترین اتاق عمارته.دلم مي خواد یك اتاق رویایي 

نم تا م فراموشش كنم نمي تونم.فكر مي كبشه؛اتاقي كه تا حاال كسي ندیده باشه و منو یاد شيدا بندازه.هركاري مي كن

حاال ازدواج كرده و خوشبخته و من باید یك جوري این بار سنگين غمو به دوش بكشم.شب و روزم شده كار و 
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گذشتۀ عمه و پدر و پدر بزرگ.انگار اونا با من زندگي مي كنن.شب ها تك و تنها تو عمارت بزرگ قدم مي زنم،تو 

قي كه یك زماني عمه تنهایيشو اونجا مي گذروند و آرامش پيدا مي كرد و همه و همه رو باغ پا مي گذارم و آالچي

بازسازي كردم.پا كه تو آالچيق مي گذارم یاد شيدا مي افتم و دلم مي خواد باور كنم دوستم نداشته،كه منو 

 كنم. نبخشيده،كه براش هيچي نبودم،ولي تمام مدت خاطرات خوش به یادم مياد و نمي تونم قبول

 

بجز بازسازي نماي داخلي،اتاق ها رو هم با كمك چندنفر كه از ميراث فرهنگي به كمك اومدن تعمير 

كردیم.كارشون كه تموم شد من موندم و یك خونۀ قدیمي،بزرگ و زیبا پر از خاطرات گذشته كه اونو تبدیل به یك 

 ینجا موندم كنار عمه و پدر.نمایشگاه از تابلو فرش هاي عمه كرده بودم.دلم نمياد برم،پس ا

 

یكي از اتاق ها رو كه خيلي دوست دارم و كوچكترین اتاق عمارته،براي خودم درست كردم.دیوارهاشو سياه سياه 

كردم،حتي سقف و كف اتاقو رنگ سياه زدم،بعد با رنگ طالیي دیوارها و سقفو پر از ستاره هاي ریز و درشت 

مونش كشيدم كه بهم لبخند مي زنه.ستاره ها بهم چشمك مي زنن و ماه كردم.یك خوشگل كامل هم رو سقف آس

هم ان قدر طبيعي و واقعي به نظر مياد كه احساس مي كنم تو هواي آزاد و زیر سقف آسمون اونو تماشا مي كنم،یك 

 ستارۀ دنباله دار هم روبه رویم دارم.

 

و مي شمرم و هر بار یكي بهش اضافه مي كنم .وقتي به گاهي كه دلم مي گيره و كف اتاق دراز مي كشم و ستاره هاش

ماه خيره مي شم و خوب نگاهش مي كنم،شكل یك قلبو توش مي بينم؛قلب خودمو كه تيره تر از سفيدي ماه از اون 

 باال رو شاخۀ یك درخت آویزونه؛یك سرو كه آزادانه زو خاك ماه قد كشيده و قلبم رو شاخه اش معلقه.

 

ر مي كنم یك اسم برایش مي گذارم:سروماه دلم،فكر مي كنم شاید هر كسي براي خودش یك بعد كه خوب فك

سرو ماه داشته باشه.گاهي كه دلم گرفته سر ماهو نمي بينم ولي مي دونم كه قلبم بهش آیزونه و دلم سرو ماهو براي 

 دم و مي بينم روبه رویش با خطهميشه داره.تو كتاب لغتي كه براي خودم ساختم دنبال معني براي سرو ماهم مي گر

 سرخ و شكسته اي نوشته شده: عشق ، یار، محبوب، جاوداني و خدا.

 

و كمي اون طرف تر خاليه.بعد چشم هامو مي بندم و تو بستۀ چشم هام كه همرنگ دیوارهاي اتاقمه یك صورت 

 زیباي ماه گونه مي بينم وكه باال سرم ایستاده و بهم لبخند مي زنه.

 

روز كه هوا سرد شده.كف اتاق سرد و یخ است و ناچار قاليچۀ یادگاري عمه رو كه پدر بهم داده و جفتشو شيدا  چند

 هم داره كف اتاق پهن مي كنم

 

 

 

 

 

 و باهاش حرف مي زدم و حس ميكن همدرد منه!جفتشو ازش جدا كردن و اون حرفمو خوب مي فهمه.
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اغ دیدم كه ساعت ها همانطور ایستاده بود و خونه رو نگاه ميكرد .امروز وقتي چند روز قبل پير مردي روجلوي در ب

رفتم تا چوپ هاي خشك درخت ها رو براي اتيش شومينه جمع كنم دیدمش كه تو سرما كتشو پيچيده و از پشت 

اونم  ن نميدمفلزي دربه عمارت قدیمي نگاه مي كنه دو سه روزي ميشه كه این كارو تكراري ميكنه و منم خودمو نشو

اصال متوجه من نشده وي باالخره خودمو نشون دادم تا منو دید ميخواست بره ولي من فوري جلوشو گرفتم و 

 پرسيدم:پدر كاري داشتي؟

 

 گفت:نه فقط رد مي شدم .

 

 گفتم:این خونه رو ميشناسي مطمئنم اینجا زندگي كردي.

 

.اسمم هدایته پسر باغبون حاج اقا بودم .قبال تو این خونه ته باغ پدرم گفت :من همه جونيمو اینجا تواین باغ گذروندم 

 زندگي ميكردم .بعد از مرگ پدرم من شدم باغبون حاج احمد .

 

 گفتم:من نوه اش هستم ارش حكمت پسر فرامرز.

 

 گفت:حدس زدم خيلي شبيه خدابيامرز پدرت هستي

 

 گفتم:پدرم راجع به شما و مش صفر برام گفته .

 

گفت:چند سال بعد از مرگ حاج اقا اقاجونم مرد و منم از اینجا رفتم .چند روز قبل از اینجا رد مي شدم باورم نمي شد 

 دوباره عمارت و باغو سرپا ببينم خيلي وقته كسي اینجا نيومده.

 

 گفتم:من اینجا تنهام . اومدم یادگارهاي عمه و پدر رو ببينم و ازشون مراقبت كنم .

 

خدارحمت كنه فریبا خانمو خيلي هنرمند بود .وقتي شنيدم فوت كرده خيلي ناراحت شدم .حاج اقا همه تابلو فرش -

 هاي خانم كوچيكو بعد از

 

رفتنش قایم كرد تو یك اتاق درش رو هم قفل كرد.روزي چند ساعت مي رفت تو اتاق و تابلو ها رو نگاه ميكرد 

ه صداشو مي شنيدیم كه گریه ميكرد و حرف ميزد غصه رفتن خانوم اونو از پا انگار با خانوم كوچيك حرف ميزد هم

 در اورد .

 

 گفتم:خيلي عمع فریبا رو دوست داشت تو از كجا فهميدي عمه مرده؟

 

 دخترم تهرون زندگي ميكنه اون فهميد و بهم گفت .-

 

شومينه تو سالن نشستيم و برام از گذشته حرف دلم ميخواست از گذشته برام بگه .به اصرار اوردمش تو عمارت كنار 

 زد و من خودمو تو اون زمان حس كردم .حرفاش تمومي نداشت و من لذت مي بردم.
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بعد همه ي تابلو ها رو یكي یكي نگاه كرد كه كدوم طرح ها رو رحمان شوهر عمه كشيده هوا تاریك كه شد بلند شد 

اد .اونم اومد من با دیدنش خيلي خوشحال شدم ازش خواستم همونجا تو تابره ازش قول گرفتم فردا صبح دوباره بي

اتاق ته باغ پيش من بمونه و از درخت ها و باغ مواظبت كنه .انگار از خدایش بود چون فوري قبول كرد به قول 

سرپا  ود روخودش برایش افتخار بود كه به من یعني نوه حاج اقا حكمتيان خدمت كنه و خونه قدیمي كه یادگار اون ب

 نگه داره.

 

اتاق ته باغو روبه راه كردیم و اونجا مستقر شد پيرمرد نازنيني است و منو یاد گذشته و پدرو عمه مي اندازد به 

 خصوص وقتي از خاطراتش تعریف مي كنه دلم ميخواد بشينم و ساعت ها به حرفاش گوش بدم .

 

و فرش هاي عمه بازدید و گزارش تهيه كنن خبر نمایشگاه تا تهران امروز چندتا خبرنگار اومدن تا از نمایشگاه تابل

 هم رفته حتما براشون جالب بوده .

 

با اینكه راضي نبودم ناچاراجازه دادم بيان تو ولي اجازه فيلم برداري بهشون نداد م.اگه فيلم برداري ميكردن و تو 

ام به پایان مي رسيد .دلم نمي خواد این خوبه و  تلویزیون پخش مي شد همه مي فهمميدن من كجام و عزلت نشيني

هنر جنبه ي تبليغاتي پيدا كنه تمام مدتي كه تابلو ها رو نگاه مي كردن رفتم تو اتاقم و به هدایت گفتم جواب 

سواالشونو بده .حوصله جواب دادن به سواالشونو نداشتم اونا كه رفتن شومينه بزرگ تو سالنو روشن كردم تا شاید 

تا چایي داغ بریزه و بياره  5ش دلتنگي و تنهایي مو كم كنه هدایت برام هيزم اورد و گفت ميره از توي اتاقش گرمای

منم از اتاقم كه خيلي سرد بود اومدم بيرون . صداي بهم خوردن دندان هام رویاهام فراري مي داد روبروي شومينه 

قوري چاي وارد سالن شد سيني رو گذاشت كنارم و  نشستم تا خودم را گرم كنم .صداي در كه امد هدایت با یك

 گفت :ارش خان یك نفر دم در باغ با شما كار داره ميگه خبرنگاره اومده براي بازدید .

 

 اخم كردم و گفتم :اینا هم دست بردار نيستن حتما یكي از همونایي است كه صبح اومده بودن اینجا .

 

 بيليط هنواپيما داره و مي خواد برگرده تهران مجبورشده امشب بياد گفت :ميگه صبح نتونسته بياد فردا هم

 

 گفتم:حاال چه اصراري داره ؟

 

 منم بهش گفتم ولي ميگه باید تابلو ها رو ببينه خيلي اصرار كرد دلم براش سوخت .-

 

فيلم  تن كارشونگفتم:چه گرفتاري شدم تو چرا دلت براش سوخت؟این خبرنگارا همشون اینطورین براي پيش رف

 بازي ميكنند.

 

 هدایت خندید و گفت:این یكي فكر نكنم .

 

 گفتم :باشه بگو بياد منم مي رم تو اتاقم تو بمون براش توضيح بده حوصله دیدن هيچكي رو ندارم .
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دتایي عد چنیك استكان چایي ریختم و رفتم توي اتاقم روبروي ستاره دنباله دارم ایستادم و ستاره ها را شمردم ب

 ستاره اضافه كردم .

 

چایي ام تموم شد سرما دوباره برگشت .دندونا بهم مي خوردن پلرورم انگار نازك شده بود و سرما از تارو پودش به 

 قلبم مي ریخت .وقتي

 

 شب سردش بشه همه بدن یخ مي كند اگه تنها باشه كه دیگه سرعت سرما زیاد ميشه باز رویاهام فرار كردن ومن

 مجبور شدم از اتاقم بيرون بيام .یك ساعتي گذشته بود خبرنگاره حتما رفت بود .

 

اومدم تو سال هدایتو صدا كردم ولي كسي نبود جوابمو بده اتيش شومينه كم شده بود چند تا هيزم توش انداختم تا 

ه و اید كمي از غصه دلم كم شخاموش نشه .خبرنگاره رفته بود دلم مي خواست یك گاهي به تابلو فرش ها بيندازم ش

 گرما به دلم برگرده.

 

رفتم تو سالن بزرگ تا تابلوي تصویر عمع رو ببينم .اونو باالتر از همه رو دیوار بزرگ روبه رو گذاشته بودم .تا پامو 

و نمي شگذاشتم تو سالن یكي رو دیدم كه روبه رو یتابلو ایستاده و داره بهش نگاه مي كنه پشتش بهم بود من صورت

دیدم فاصله ام زیاد بود.جلوتر رفتم یك زن بود .این دیگه كي بود؟چشم هام تنگ كردم اینجا چيكار مي 

كرد؟هدایت براي چي راهش داده بود؟درست پشتش ایستادم ولي اصال متوجه من نشد . نمي دونم چرا دوباره 

رگشت و تمام بدنم یخ كرد و رنگم مثل گچ دندونام به هم خوردن و پاهام از سرما شروع كردن به لرزیدن .اون ب

پرید.باورم نمي شد ؟شيدا بود كه خيره نگاهم مي كرد درست روبرویم ایستاده بود وبهم نگاه مي كرد شاید خواب 

مي دیدم ؟حتما دوباره رویاهام برگشته بودن شاید هم جنون به سرم زده بود ولي مگر مي شد صداش هم رویا باشه 

 ؟
 

از پا در اومدم .صداش واقعيت محض بود ولي بازم باورنكردم شاید این بار رویاهام توام با صدا بود گفت:ارش!من 

 .قلبم از حركت ایستاد وقتي گفت :ارش منم شيدا اومدم دنبالت اون قدر گشتم تا پيدات كردم .

 

 و من باز مثل یك تيكه یخ همونجا ایستادم و ناباورانه نگاهش ميكردم .

 

 روز صبح وقتي شنيدم تویي كه این نمایشگاهو راه انداختي باورگفت:ام

 

نكردم.از تهران كه اومدم هنوز نمي دونستم این تویي كه قراره بيام ببينمت.ولي تو هتل كه اسم تو رو شنيدم دیگه 

ون ه به زبنمي تونستم بيام.زنگ زدم تهران و با مرجان صحبت كردم.اون قدر گریه كردم و قسمش دادم كه باالخر

اومد و گفت مه اشتباهي در كار نيست و تو اومدي اینجا و این همه مدت تو این خونه بودي و من كجاها كه دنبالت 

نگشتم.دیگه نمي تونستم نبينمت و اومدم جلوي در باغ.ظهر تا حاال اونجا منتظرم شاید تو رو ببينم.خجالت مي 

و دیگه اینجا نباشي،تو هم از خونه در نيومدي و من همين طور كشيدم بيام دنبال تو،مي ترسيم دروغ باشه یا ت

ایستادم.باالخره اولين برف كه اومد صبرم تموم شد.داشتم یخ مي زم و ناچار اومدم تو..وقتي دیدم به جاي تو یك 
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م چه نپيرمرد اینجاست فهميدم اشتباه كرده ام و همه بهم دروغ گفتن و تو رو در خواب هم دیگه نمي تونم پيدا ك

 برسه تو واقعيت.ولي حاال تو جلوم ایستاد؛خود خودت آرش..

 

 نگذاشتم حرفش تموم شه،نمي دونمكي به جاي من گفت:خوب این منم،خود خودم،كه چي؟

 

ولي اون اصالً از حرفم تعجب نكرد،انگار خودشو آماده كرده بود ولي من كه بارها و بارها دوباره دیدن شيدا رو تو 

كرده بودم،همۀ حساب ها و خياالتم اشتباه از آب دراومد.همه جور حساب كرده بودم جز این كه این ذهنم مجسم 

 طور تنها و این طور مهربون دنبالم بگرده و خودمو باختم.

 

گفت:این تابلوها كار مامانه،همه رو تو اینجا گذاشتي،خونۀ پدربزرگو تو بازسازي كردب،اومده بودي اینجا؟فكرشو 

كردم.فكر مي كردم دوباره برگشتي آلمان،شاید هم رفتي پپيش منصور،دوتایي رفتين تا منو تنبيه كنين،تا هم نمي 

بهم بفهمونين چقدر بدبخت و تنهام و بدونشما هيچي نيستم.حتي دیگه زهرا رو هم ندارم.بعد از رفتن منصور اونم 

ون خوش بود.محبوبه كه براي گرفتن رفت پي زندگي و خوشبختي اش و من بي توقع فقط دلم به خوشبختي ا

 تخصص رفت خارج من خيلي تنها شدم.چبي خيال پرسيدم:پس شوهرت؟

 

 با تعجب پرسيد:شوهر؟كدوم شوهر؟من هيچ وقت ازدواج نكردم.

 

با گفتن این حرف یخم باز شد و وارفتم.پاهام سست و شل شد.دیگه نمي تونستم روبرویش بایستم.برگشتم و از 

بيرون،تو سالن كوچيك روبروي شومينه چمباته زدم و یادم رفت شيدا اونجاست و آرزوي دیرینه ام  سالن اومدم

برآورده شد.كمي كه گرم شدم قبولِ بودن شيدا تواون خونه باورم شد.اون هم اومد و روبریم ایستاد و خودشو كنار 

و به خودم مي قبولوندم كه اومدنش شومينه گرم كرد.در سكوت به آتيش و چوب هاي توي شومينه نگاه مي كردم 

 هم یك دروغه.وقتي گفت اینجا تنها زندگي مي كني؟گفتم :نه،با هدایت باغبون شدربزرگ،پسر مش صفر.

 

هموني كه مامان برام تعریفشو كرده بود.))دیدم با تعجب بهم نگاه مي كنه و بعد به تابلوي صورت مامان،پس -

 ا رفت.مامانو مي شناخته،فقط نمي دونم چر

 

 حتماً مي خواست راحت باشي و تنهایي تابلوها رو تماشا كني.-

 

گفت:انگار قبالً اینجا رو دیده بودم،اون طوري كه مامان برایم تعریف كرده بود.چقدر دلم مي خواست اینجا رو 

در با ببينم،درست همون طوري كه یك روز مامان و دایي و پدربزرگ و مادربزرگ توش زندگي مي كردن.چق

رویاهام مي خونه.تو تمام مدت اینجا بودي و من فقط تو خيالم این مكانو مجسم مي كردم و نمي تونستم بفهمم 

 كجاست.

 

 نگذاشتم ادامه بده،سرمو بلند كردم و پرسيدم:كي از اینجا ميري؟
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بيرون  حساب كردم و اگهبازم تعجب نكرد و گفت:ميشه امشبو اینجا بمونم؟بيرون هوا خيلي سرده.با هتلم تصفيه 

 بمونم از سرما یخ مي زنم.هيچ جا رو هم بلد نيستم كه برم.فردا صبح بليط دارم،اگه تو...

 

 گفتم:ایرادي نداره،فقط امشب.

 

و بلند شدم و بدون حرف رفتم تو اتاقم و اونو همون طور ایستاده جلوي شومينه تنها گذاشتم.آن قدر اتاق تو خونه 

ست هرجا دلش مي خواست بخوابه،ولي همل اتاق ها سد بودن و من شب ها كنار شومينه مي بود كه مي تون

خوابيدم.ناچار بودم تو اتاقم قندیل ببندم تا اونو نبينم.دلم مي لرزید،قلبم محكم مي تپيد و نمي تونستم به خودم 

،حتي نتونستم فراموشش كنم دروغ بگویم.شيدا برگشته بود؛شيدایي كه یك روزي همه زندگيم بود و من هيچ وقت

حاال كه كنارم بود و من تمرین كرده بودم با دیدنش نلرزم؛تمریني كه مطمئن بودم هيچ وقت احتياجي به امتحان پس 

 دادن نداره،ولي بازم امتحانمو رد شده بودم.

 

ش كردم و گفتم:دیدي چه دیوونه اي بودم.به ماه خيره شدم.رو قاليچۀ عمه دراز كشيدم و پرزهاي خوش رنگشو نواز

بالخره اومد،ولي چه فایده،دیگه برام مهم نيست.انگار شنيدم كه گفت:دروغگو،تو هم مثل من هيچ وقت نتونستي 

جفتتو فراموش كني .دروغگو،این تو نبودي كه ساعت ها به تصویر عمه تو قاب تابلو نگاه مي كردي و آرزو مي 

روبرویش مي ایستادي و تماشا مي كردي و باهاش حرف مي  كردي تصویري از صورت شيدا داشتي و ساعت ها

زدي؟این تو نبودي كه صورت اونو رو صورت ماه باال سرت دیدي و بارها و بارها تو رویات اونو باال سرت تصور 

 كردي و باهاش حرف زدي؟

 

 چون خالي ام.گفتم:آره،من بودم،من بودم ولي دیگه غروري برام نمونده تا به پاش بریزم و تكرار كنم 

 

آن قدر با ماه و ستاره ها حرف زدم تا خوابم برد و نفهميدم شيدا چي كار كرد.مي ترسيدم یك بار دیگه اونو ببينم و 

نتونم مقاومت كنم و حرف هایي كه تمام مدت تو رویا بهش مي گفتم رو تو واقعيت بگم.نمي خواستم بودنشو 

 باوركنم،فقط یك خواب بود.

 

ا از خواب بيدار شدم.اصالً خوابم نمي برد.فقط رویا مي دیدم و چشم هامو بسته بودم.یك آن خوابم از شدت سرم

برده بود.ترس رفتنش همۀ بدنمو لرزوند.نكنه رفته باشه!خوب رفته باشه،چه بهتر.اومدم بيرون از اتاقم و تو سالن 

تكيه داده بود دلم از تنهایي اش و كوچكي اش  كنار شومينه اونو دیدم كه چمباته زده و خوابش برده.سرشو به دیوار

سوخت .چقدر كوچك شده بود .درست مثل بچه گي هایش مظلوم به نظر مي رسيد.یك پتو آوردم و آروم كشيدم 

روش،من كه نمي خواستم از سرما یخ بزنه،فقط مي خواستم بره،برگشتم تا دوباره به اتاق سرد و تاریكم پناه 

اال سرش بایستام و نگاهش كنم مبادا فراموش كنم ازم متنفره و یادم رفته چقدر تمرین ببرم،نمي خواستم زیاد ب

كردم تا به خودم بقبولونم دیگه دوستش ندارم.دلم مي خواست یك بار دیگه صورت مظلوم و مهربونشو تو خواب 

و عشق.دستمو دراز  نگاه كنم.مقاومت بي فایده بود،قلبم فرمان مي داد و من برگشتم و چشم هام سوخت از اشك

كردم تا موهاشو لمس كنم،تا باور كنم ولقعيه.كنارش زانو زدم.آتيش شومينه كم شده بود.هيزم ها رو جابه جا 

كردم.دیگه هيزمي نبود،باید از بيرون هيزم مي آوردم و دوباره به اتاق سردم بر مي گشتم.درو كه باز كردم سوز 
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ي نداشتم،تا یك ساعت دیگه بقيۀ هيزم ها مي سوخت و شيدا سردش مي سرما تا عمق وجودم نفوذ كرد ولي چاره ا

شد.دویدم گوشۀ باغ و چند تا تكه هيزم از تو اتاقك آوردم.برف،زمينو سفيد پوش كرده بود و زیر پام صداي برف 

 مبيشتر سرما رو به جونم مي انداخت.با عجله برگشتم توخونه.كنار شومينه كه رسيدم شيدا اونجا نبود.قلب

ریخت.نكنه رفته باشه !اگه بره من چي كار كنم؟اصالً را اومده بود؟مي خواست دوباره دیوونه ام كنه؟ولي ظاهرش 

این طور نشون نمي داد و همين طور حرف هاش.كجا رو باید مي گشتم؟اصالً اگه مي رفت بهتر بود ،راحت مي 

ه بود؛خاطرات خوش گذشته و عشق شدم،ولي نه،نمي تونستم،دوباره دیدن اون همه چي رو یادم آورد

ناكاممون.برگشتم به اتاق.جلوي در كه رسيدم بين ستاره ها و ماه اونو دیدم كه بهم خيره شده،كنار ستارۀ دنباله دار 

ایستاده و تو اتاقمه.تا برگشت ستارۀ دنباله دار رو پهنۀ آسمون سر خورد و افتاد كف زمين و من انگار قلبم از باال تو 

سرخورد و افتاد زیر پام.تا اومدم جمعش كنم شيداگفت:این اتاق توئه؟چقدر قشنگه!این همه ستاره،این سينه ام 

 ماه،ستارۀ دنباله دارت چه پرنوره.

 

 گفتم:پرنور بود،بي نور شده.

 

 گفت:سروماه دلت رو پهنۀ آسمون،رو سفيد ماه چه ابهتي داره.

 

م زیر آسمون پر ستاره و چشمك ماه ایستاد و خيره تو چشم هام با تعجب نگاهش كردم.اومد جلو،درست روبروی

 گفت:آرش،من اومدم تا همه چي رو جبران كنم.

 

 گفتم:كي برمي گردي؟

 

من اشتباه مي كردم،فكر مي كردم مي تونم فراموشت كنم،فكر مي كردم هيچ وقت نمي بخشمت،ولي وقتي تو بي -

قانه ام است كه نمي گداره خودم باشم،این درد تو قلبمه كه نمي گذاره به خبر گذاشتي و رفتي فهميدم این غرور احم

چيزي غير از انتقام و نفرت فكر كنم.بعد كه تو رفتي انگار اصالً هيچ اتفاقي بينمون نيفتاده باشه،همه بدبختي هایي كه 

 وني هات و عشقت...كشيده بودم رو فراموش كردم،فقط خاطرات خوب یادم مي اومد؛تو و تمام خوبي هات،مهرب

 

باز هم گفتم:كي بر مي گردي؟ بي توجه به سوالم گفت:زهر مار سمي از قلبم بيرون رفت.لحظۀ آخر،وقتي تو اون 

 طوري رفتي،من پشت سرت مي خواستم فریاد بزنم و بگم حرف هامو قبول نكن چون حرف هاي قلبم نيست.

 

 ي گردي؟ولي جواب سوالمو نداد.بي توجه به آنچه كه مي گفت دوباره گفتم:كي برم

 

تا خواست حرفي بزنه از اتاق اومدم بيرون.نمي تونستم تحمل كنم.دنبالم اومد و گفت:آرش،صبر كن،دارم باهات 

 حرف مي زنم،آرش!

 

ولي من كه دیدم بودنكنار اون احساسمو لو ميده زدم بيرون و تو سرما و برف بيرون موندن بهتر از كنار شيدا بودن 

ود . قلبم یخ مي زد و هرچي احساس توش بود مي خشكيد . خسته شده بودم . چقدر زهر عشقو بچشم و چيزي نگم ب

. 
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اومد تو برف ها دنبالم . من تند راه مي رفتم ، نمي دونستم كجا ، تا ته باغ ، تا االچيق . برنگشتم تا نگاهش كنم . تو 

به االچيق كه رسيدم برگشتم ولي اون دنبالم نيومده بود و من به اون تاریكي خيلي خوب راهمو تشخيص مي دادم . 

خيالم اونو پشت سرم حس كرده بودم . پالتومو دور خودم پيچيدم . هنوز چند دقيقه نگذشته بود كه دیدم اومد تو 

 .االچيق و گفت : اگه بخواي اینجا بموني تا صبح همين جا مي شينم ، این طوري هر دو با هم یخ مي زنيم 
 

 بعد برف هاي روي نيمكت رو كنار زد و همون جا نشست .

 

 گفتم : برو تو خونه .

 

 گفت : تا تو نياي من نميرم .

 

 گفتم : من نمي تونم بيام .

 

 با لجبازي گفت : من همين جا مي مونم .

 

 مي دونستم كه رو حرفش وایميسته ، از لجبازیش خبر داشتم . گفتم : باشه ميام .

 

بلند شدم و اون دنبالم اومد . دندون هاش بهم مي خورد . دلم مي خواست دستمو دور شونه هاش حلقه كنم تا این 

طوري از سرما نلرزه . از ترس این كه مبادا این كارو بكنم دویدم و جلوتر از اون رفتم طرف در عمارت . از پله ها كه 

خيلي قشنگه مگه نه ؟ این درخت هاي بلند ، این پله هاي سفيد مرمري باال مي رفتم شنيدم كه مي گفت : باغ تو بهار 

 ، االچيق ته باغ ، همون جایي كه مامان و بابا همدیگه رو مي دیدن .

 

 بي توجه به حرف هاش برگشتم تو اتاق ، چوب ها رو گذاشتم تو شومينه و گفتم : اینجا گرمتره ، من ميرم تو اتاقم .

 

 بموني ؟گفت : ميشه اینجا 

 

 بدون این كه جوابشو بدم رفتم طرف اتاقم . دنبالم اومد . برگشتم خيره تو چشم هاش گفتم : نميشه .

 

 گفت : تنهایي مي ترسم .

 

از خودموني حرف زدنش ، از صميميتش دلم غنج زد ولي یاد حرفهاي اخرین مالقاتمون افتادم و گفتم : یه جوري 

 قي بين ما نيفتاده و تو . . .حرف مي زني انگار هيچ اتفا

 

 دیگه نتونستم ادامه بدم ، برگشتم ، رفتم تو اتاقم و نفهميدم اون چي كار كرد .

 

خواب مي دیدم به دوران كودكي برگشتم و سوار دوچرخه تو كوچه هاي باریك دور مي زنم . از كوچه مون گذشتم . 

تو یك كوچه ي بن بست سياه و كثيف ، جلوي در یك خونه  زیر لب شعر مي خوندم و شاد و سر حال مي خندیدم .
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ي نيمه مخروبه ، یك دختر بچه با موهاي بافته ایستاده بود و گریه مي كرد . جلوتر رفتم . مي ترسيدم به خونه 

نزدیك بشم مبادا دیوارهاي ترك خورده خراب شه و رو سرم بریزه . دختر بچه همون طور گریه مي كرد . كنارش 

يدم از دوچرخه پياده شدم و روبروش ایستادم . سرش رو بلند كرد و با چشم هاي درشت سياهش بهم خيره كه رس

شد . شيدا بود . صورتش چقدر كوچيك شده بود ، با همون موهاي سياه و بلند ، با همون اجزاء صورت بچگي اش . با 

 دوچرخه بزني ؟ چشم هاي اشك الودش بهم خيره شده بود . گفتم : مي خواي یه دور با

 

 سرشو پایين اورد و ميون بغض گفت : اره ، سوارم مي كني ؟

 

دستشو گرفتم و اونو ترك دوچرخه نشوندم . دور كوچه چرخيدیم و شعر خوندیم . هر دو مي خندیدیم و با 

وباره اونو ددوچرخه به ته بن بست رسيدیم و برگشتيم . هر چه شعر بلد بودیم خوندیم . شعرهامون كه تموم شد 

جلوي در خونه شون پياده كردم ، ایستادم و نگاهش كردم . با نگاه مظلومش بهم خيره شد ، دستشو رو موهام كشيد 

و صورتمو نوازش كرد . نوازشش درست مثل عمه بود . انگار عمه فریبا دست رو سرم مي كشيد . مي خواستم 

 برگردم و برم ،

 

م براش سوخت . نه مي تونستم اونجا بایستم ، نه طاقت رفتن و دور شدن از ولي اشك تو چشم هاش جمع شد و دل

 اونو داشتم . باالخره برگشتم و روبروش ایستادم و گفتم : شيدا . . .

 

نگداشت خداحافظي كنم . فوري سرشو مثل ادم بزرگ ها جلو اورد و پيشوني ام رو بوسيد و بوسه اش چقدر واقعي 

برده بود كه یك قطره اشك از ميون سياهي چشم هاش سر خورد رو پيشوني ام و رو پلك بود . هنوز سرشو عقب ن

 چشمم كه از غم و دوري بسته شده بود ، تا با تمام وجود محبت صداش رو به خاطر بسپاره .

 

 از خواب پریدم .

 

صورتم از نم اشكش هنوز یه چيزي صورتمو خيس كرده بود . چشممو كه باز كردم صورت شيدا هنوز روبروم بود و 

خيس . صورتش با بچگي فرق داشت ، بزرگ شده بود . با چشماي خيس اشكش بهم خيره شده بود و از جا پریدم و 

 ناخواسته گفتم : شيدا !

 

 صداي شيرینش جواب داد : بله .

 

 دوباره صدا كردم : شيدا !

 

بچگي حرف مي زنم ، ولي وقتي جوابمو داد ، فهميدم  هنوز گيج خواب بودم . فكر مي كردم هنوز دارم با شيداي

 واقعيه و گفتم : براي چي اومدي اینجا ؟

 

 نگرانت بودم . اتاقت خيلي سرده . پتو روت نبود و از شدت سرما خودتو مچاله كرده بودي . خواب مي دیدي ؟ -
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 فتم : نگرانم نباش . بهت گفتم كه اینجااینو كه گفت خيره تو چشم هاش اشك رو دیدم . فوري روشو برگردوند . گ

 نيا .

 

 گفت : اومدم باهات خداحافظي كنم .

 

 سرمو به عالمت تایيد تكون دادم ولي قلبم فشرده شد .

 

 بلند شد و رفت طرف در . گفتم : كجا ميري این وقت شب ؟

 

 گفت : صبح شده .

 

. پس نمي خواستم بره . من احمق باز فراموش كرده بودم چه دیگه چي باید مي گفتم . دنبال بهونه اي مي گشتم 

 حرفایي بهم زده . دلم فرمان داد و گفتم : ولي تو این سرما . . .

 

 بليط دارم ، باید برم . -

 

اومده بود دیوونم كنه ، اومده بود كه بدبختي مو ببينه ، تنهایي مو به هم بریزه و بره ، گذشته رو كه داشتم فراموش 

 مي كردم دوباره به یادم بياره و بره . بليطشو گرفته بود . گفتم : برو ، چه بهتر .

 

 دوباره دلم طاقت نياورد . گفتم : اصال براي چي اومدي ؟

 

 گفت : مي خواستم ببينمت ، دنبالت مي گشتم .

 

ه قلب اهني هر ادمي رو اب مي كن گفتم : ولي تو كه دلت نمي خواست منو ببيني ، ازم متنفر بودي و با حرفهایي كه

 منو بدرقه كردي .

 

سكوتش باعث شد ادامه بدم ، دیگه به زبون اومده بودم ، صبرم تموم شده بود . قلبم از درد مي سوخت و حرفهاشو 

 بيرون مي ریخت . گفتم : چه فكرهایي مي كردم ، چقدر سعي كردم همه چي رو فراموش كنم .

 

 شم نكردي ؟اروم گفت : پس فرامو

 

گفتم : چقدر سعي كردم بهت ثابت كنم مقصر نيستم ولي تو براي كاري كه نكرده بودم تنبيهم كردي ، قلبم رو بارها 

و بارها شكستي . با حرفات پنجره ي دلمو به روي عشق ، به روي دوستي و محبت ، به روي همه ي دنيا بستي . تو 

رورموكنار گداشتم و دوباره اومدم ، ولي تو باز هم با نفرت چشم هات ، غرورمو شكستي ولي من دوباره برگشتم ، غ

برخورد سردت ، عشقو تو وجودم براي هميشه خاموش كردي . حاال اومدي اینجا ، بعد از این همه مدت مي گي 

یي مو ببيني ادنبالم مي گشتي ؟ همه جا رو گشتي براي چي ؟ اومدي اینجا تا روح خسته و شكسته ام رو ببيني ، تا تنه

. 
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دیگه نتونستم سكوتشو تحمل كنم ، بازوهاشو گرفتم و با عصبانيت اونو به طرف خودم برگردوندم و فریاد زدم : 

 براي چي اومدي اینجا ؟

 

همون طور تو سكوت بهم خيره شده بود . فشار انگشت هام به بازوهاش در لحظه بيشتر و بيشتر مي شد و فریاد مي 

ي از جونم مي خواي ؟ چي ؟ روحم ، قلبم ، همه رو دو دستي تقدیمت كرده بودم ، دیگه چي مي خواي زدم : دیگه چ

؟ جسمم ؟ بيا این هم مال تو ، منو بكش و راحتم كن . یك بار مي خواستم خودمو راحت كنم ولي تو نذاشتي ، 

 نخواستي .

 

 اروم گفت : مي دونم . -

 

تقاص اشتباهمو پس بدم ؟ چقدر باید نفرت تو چشم هاتو به یاد بيارم و تحمل دیگه چي مي خواي ؟ چقدر باید  -

كنم و با رویاهام زندگي كنم ؟ در ازروي نور عشق تو نگاهت خيلي صبر كردم ولي تو خونسرد و سرد راهي ام 

 كردي و ذره اي بخشش بهم نشون ندادي ، حاال اومدي اینجا كه چي ؟

 

فكر مي كردم تو مقصري ، تو اون لحظات تو منو تنها گذاشتي و رفتي پي زندگيت ، بعد  اروم گفت : وقتي مامان مرد

شنيدم كه براي هميشه رفتي و از دیدنت محروم شدم . تو همه ي عزیزامو گرفتي و رفتي و من اون روزها براي 

عذابي كه بعد از رفتنت تحمل درد و رنج مرگ مادرم نفرت تو دلم مي ریختم و درس كينه تمرین مي كردم . درد و 

كشيدم ، غصه هایي كه به دلم ریخت و من با اون ها عجين و همسایه شدم با خونم یكي شد و من شب با تير تو قلبم 

خوابيدم و صبح با درد تو سرم از خواب بيدار شدم . داشتم باور مي كردم تو رفتي پي زندگيت و دیگه حتي اسم منو 

ه فكر زندگي خودم باشم ، و با هر بدبختي بود به خودم قبولوندم كه باید تحمل كنم و فراموش كردي ، كه باید منم ب

تنها زندگي كنم ، ولي مگه مي شد . منصور بيچاره تمام مدت دنبال كارهاي من بود . زندگي خودشو فراموش كرده 

احساس بي كسي مي كردم . حس بود و مثل یك مادر ، مثل یك پدر به فكر ما بود . تو منو به اون سپردي و رفتي . 

مي كردم یه ادم بدبختم كه تمام مدت باید محتاج دیگري باشم . دلم مي خواست خودم باشم و رو پاي خودم بایستم 

ولي فایده نداشت ، نمي شد ، من هميشه به تو تكيه كرده بودم . نمي تونستم تنها زندگي كنم . محبوبه چه گناهي 

زندگي عقب افتاده بود . تو تمام روزهایي كه مثل دیوونه ها یك گوشه ي اتاق مي داشت . به خاطر من كلي از 

نشستم و در و دیوارو نگاه مي كردم كنارم بود . دیگه مي خواستم رو پاي خودم بایستم و تا حدودي موفق شدم . ولي 

ميم گرفتم به خاطر دیگران تا وقتي ازدواج نمي كردم منصور ، زهرا ، محبوبه و بقيه خيالشون راحت نمي شد . تص

زندگي كنم . حتي اگه بدبخت مي شدم . ولي همون موقع بود كه تو برگشتي . با خودم درگير بودم . باورم نمي شد تو 

برگردي و مي خواستم قبول كنم كه مي تونم به كسي غير از تو عالقه مند بشم ولي نشد و تو برگشتي و من از اینكه 

زندگيت و اینقدر راحت برگشتي و دوباره مي خواستي با من باشي ازت بدم اومد . چطور  تو اینقدر راحت رفتي پي

اینقدر خودخواه بودي ؟ فكر مي كردم چه بي خيال ، هر وقت بخواي منو مي گذاري و ميري ، بعد دوباره برمي 

 عشقت . خرد شده بودم ، گردي و مي گي دوستم داري . مي خواستم بهت نشون بدم كه نه احتياجي به تو دارم نه به

شكسته بودم ، مي فهمي ارش ؟ تو ازم خواستي باهات باشم ، حتي ازم نپرسيدي چه اتفاقي براي قلب بيچارم افتاده . 

توانایي درد و غمو دیگه نداشتم . نپرسيدي چي كشيدم ، فقط گفتي دوستم داري و ازم جواب خواستي . منم تحملم 
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وباره اتفاقي بيفته و تو بري چي ؟ كه یه روز برمي گردي ؟ مي ترسيدم دوباره راحت تموم شد . فكر مي كردم اگه د

 ازم بگذري .

 

 گفتم : راحت ؟! هيچ وقت راحت نبود ، نمي دوني من چي كشيدم .

 

 همين ، نه تو پرسيدي نه من . -

 

 چون فكر مي كردم تو نمي خواي بدوني و گفتنش ازارت مي ده ازت نپرسيدم . -

 

ازارم مي داد ولي سبك مي شدم . تو مي شنيدي و دلداریم مي دادي و واقعيتو بهم مي گفتي ، نه اونطوري نامه ها  -

 رو بهم بدي و بري .

 

دستم شل شد ، از رو بازوش كنده شد و دو طرفم افتاد . حرفهایش یك خواب بود ولي واقغيت داشت . ميون باور و 

 يچيد .ناباوري تو مغزم صداش مي پ

 

 پرسيدم : حاال منو بخشيدي ؟

 

 پرسيد : تو چطور ؟ منو بخشيدي ؟

 

 خيلي وقته كه بخشيدمت . حتي مادرمو ، حتي بقيه رو بخشيدم . یادم رفت كه چي كشيدم . -

 

 سرمو پایين انداختم . مي خواستم از كنارش رد شم و از اتاق بيرون بيام كه پرسيد : دیگه دوستم نداري ؟

 

قلبم ایستاد ، پاهام سست شد و همون جا ميخكوب روبروش موند . سرمو بلند كردم . چشم هاش نگران بهم خيره 

 شده بود .

 

 گفتم : احساس من هرچي هست دیگه هيچ اهميتي نداره .

 

 نه ، نه ، براي من خيلي مهمه . -

 

 اینجا بودم فهميدم كه چيزهاي مهمتري هم هست .گفتم : ببين ، براي من همه چي تموم شده . این همه مدت كه 

 

گفت : مهمتر از این دیگه چيزي نيست . اینو وقتي كه رفتي فهميدم ارش . براي من خيلي فرق مي كنه كه واقعيتو 

 بدونم ، خيلي برام مهمه .

 

 گفتم : اگه تو هم بشنوي اهميتشو برات از دست مي ده .

 

 مگه نه ؟ بهم بگو .پرسيد : دیگه دوستم نداري 
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 گفتم : دیرت شده ، به هواپيما نمي رسي ، بهتره عجله كني .

 

 فقط یك كلمه بهم بگو . قبل از اینكه برم . -

 

 دیگه فرقي نمي كنه . -

 

چند قدم برداشت ، دوباره روبرویم ایستاد و گفت : فرق مي كنه لعنتي ، فرق مي كنه . تو چشم هاش خيره شدم . 

عيت تو نگاهش بود و نتونستم حقيقت نگاهمو ازش مخفي كنم . قلبم لرزید ، یك پرنده شد و از سينه ام بيرون واق

پرید و پر كشيد رو اسمون باال سرمون ، رو سروماه نشست و بين من و اون معلق موند . گفت : همه چي تو نگاهته 

اینكه چشم هامو بگيري یا چشم هاتو ببندي . اگه بدوني ارش ، همه چي تو نگاهته . نمي توني اونم ازم بگيري ، مگر 

چقدر دوستت دارم ارش ، اگه بدوني . دستم ناخوداگاه باال اومد ، ميان موهاش رو گردنش چسبيد و گونه اش رو 

نوازش كرد . چونه اش رو نوازش كردم و گفتم : چطور مي تونم فراموشت كنم ؟ تو مثل خون تو رگهام جریان داري 

ل نسيم تو هوایي كه نفس مي كشم معطري ، مثل اشك تو چشم هام خوابيدي ، به موقع و بي موقع سيالب مي ، مث

شي و سرازیر مي شي تو روحم . مثل روح تو جسمم رخته كردي ، مثل یك رگ و ریشه محكم تو پاهام جون گرفتي 

دمو در بر گرفتي ، چطور مي تونم و تمام وجودمو سبز كردي ، شاخ و برگ هاي سبزتو پهن كردي و همه ي وجو

 دوستت نداشته باشم شيدا ؟

 

 لبخند روي لبش انقدر شيرین بود كه بي طاقت شدم ، برگشتم و اه كشيدم .

 

انگار متوجه شد كه دارم فرار مي كنم . هنوز هم باورم نمي شد . صداش به هق هق اشك قاطي شد و گفت : تمام 

بهت مي گفتم یك تيكه از قلبم مي سوخت . باور كن خودم بيشتر رنج مي بردم .  مدت دوستت داشتم . هر حرفي كه

بعد از رفتنت اونقدر گریه كردم كه دیگه اشكي تو چشمم نموند . از مجله اومدم بيرون مبادا فكر كني مي خوام 

ته مي گفتم ولي تو رف ازدواج كنم ، رفتم تو یه مجله ي دیگه كار كنم ، شاید همه فراموشم كنند و تو بفهمي دروغ

بودي و خبري ازت نشد و من دیر فهميدم . هر بار كه با حرف هام دلتو مي شكستم دل خودم بيشتر مي شكست . 

دروغ مي گفتم كه حالم خيلي خوبه . دروغ گفتم كه مي خوام ازدواج كنم . تو اولين و اخرین مرد زندگي من بودي و 

ودي ، تو دلم فریاد مي زدم : منم خوشبخت نبودم . ولي تو نشنيدي و رفتي هستي . وقتي گفتي بدون من خوشبخت نب

. اشك چشمهات لحظه اخر وقتي گفتي خالص شدم ، قلبمو سوراخ كرد ، باور كن . وقتي از پله ها پایين رفتي و سوار 

ت زنم و واقعيتو بهماشين شدي از پنجره نگاهت مي كردم . هر لحظه مي خواستم بدوم و بيام پایين و باهات حرف ب

 بگم ولي نتونستم .

 

برگشتم . اشك چشم هامو كه دید گفت : به خاطر تمامي قطرات اشكي كه به چشم هات اوردم منو ببخش ، به خاطر 

تمام غصه هایي كه به دلت ریخت و من ندیدم منو ببخش . دوستت دارم ارش . به خاطر عشقي كه بهت دارم و ازت 

 . دریغش كردم منو ببخش
 

 اشكم كه به لبم رسيد ، اروم گفتم : محبوبم .
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گفت : هر بار كه قلبتو مي شكوندم قلب خودم هم مي شكست . وقتي كه تو رفتي و دیگه خبري ازت نشد ، مرجان 

بهم گفت كه تو المان قلبتو عمل كردي و یك ماهي بيمارستان خوابيده بودي ، اونم از غصه ي نامه هاي من ؛ نامه 

ي كه مال من نبود ، قلبم كه دیگه مال خودم نبود . چرا زودتر بهم نگفتي ؟ باور كن نمي دونستم ، حتي روحمم های

خبر نداشت . بعد احساس كردم دیگه قلبي برام نمونده ، همه احساسمو با خودت بردي ، قلبمو از جا كندي و رفتي . 

تو  د و شكسته بود ، قلبي كه ميراث پدربزرگ و دایي بود وبعد فهميدم چقدر قلبتو شكستم ؛ قلبي كه بخيه خورده بو

بدن تو هم نصفه و نيمه مي تپيد ، بعضي از رگ هاش نافرماني مي كردن و ساز خودشونو مي زدن و من نمي دونستم 

 كه سازشون مخالف واقعيت زندگي تو و بيماري توئه . وقتي شنيدم كه تو رفتي و قلب منو با خودت بردي ، فهميدم

هيچي نيستم . مي خواستم بهت بگم قلبم رو به تو ميدم ، كنارم بمون . ولي تو رفته بودي و خبر نداشتي كه من فقط با 

 قلب توئه كه مي تپم .

 

نمي دونم چطوري دستم رو به طرفش دراز كردم . قلبم فرمان مي داد ؛ قلب نصقه و نيمه ام دستور مي داد و من 

نتظر عكس العمل من بود . سرشو بين دست هام پنهان كرد و بعد رو قلبم گذاشت و بهش عمل مي كردم . فقط م

 گفت : فكر مي كردم براي هميشه برات مردم .

 

دستهامو دورش حلقه كردم مبادا ازم جدا شه . اونم خودشو و دست هاشو جمع كرد تو سينه ام و دوباره گفت : فكر 

 مي كردم فراموشم كردي ، تو قلبت مردم .

 

سرمو اوردم پایين ، رو موهاش ، كنار گوشش و گفتم : پس خبر نداشتي كه تو قلبم هميشه زنده اي . حتي اگه قلبي 

 نداشته باشم تو خالي قلبم تویي كه مي تپي .

 

 بسرمو بلند كردم و به ماه باال سرم خيره شدم ، انگار به ما مي خندید . رو شاخه ي سرو ماه ، كنار قلبم ، یك قل

 دیگه اویزون بود . قلب هامون شكل یك قلبو ساخته بود ؛ یك قلب كامل .

 

و من شيدا رو تنگ تر تو بغلم گرفتم و سرشو بوسيدم و خوشبختي ابدي رو براي هميشه تو تمام وجودم مخفي 

 كردم .

 

 

 

 پایان

 

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «
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رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


