
 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –کسته شساغر 

1  

 

 

 ساغر شکسته نام کتاب :

 مژده میرزایی موسوینويسنده: 

 » رمان سرا «

 

 

 /http://forum.98ia.comمنبع:

http://forum.98ia.com/


 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –کسته شساغر 

2  

 

 

 مژده میرزاده مـوسـوی -رمان ساغر شکسته 

 

 

 1-فصل اول
 

دلتنگ و مغموم به فنجان قهوه ای كه در دست داشت مینگريست.نمي دانست حاال كه پس از گذراندن آن همه 

تنشهای روحي و مشکالت آزاردهنده به اين آرامش رسیده چرا همچنان ناراحت و غمگین است؟جرعه ای از قهوه را 

گرمای آن احساس خوشايندی به او هديه كرد.نگاهي از پنجره به ابرهای تیره و تار افکند.آنها نیز سرد و نوشید.

گرفته بودند گويي دلهای باطراوتشان از غم ايام و اندوه بندگان خدا كه با سختي تمام برای گذراندن امور زندگیاش 

ود.جرعه ای ديگر نوشید و به اطراف خويش تالش میکردند و باز هم به جايي نمیرسیدند در خون نشسته ب

نگريست.منزلي كه او به تازگي سکنا گزيده بود آپارتماني پنجاه متری بود با يك اتاق خواب و يك هال مستطیلي كه 

ديوارهايش به رنگ فیروزه ای روشن بود و روی موكت آبي رنگش كه سرتاسر منزل از آن مفروش شده بود مبل 

یار ساده ای قرار داشت.اين هال كوچك كه اتاق پذيرايي نیز محسوب میشد با پنجره ای نیم ست سرمه ای و بس

بزرگ در جنوب خود میتوانست منظره ی شهر را به طرز زيبايي در حیطه ی بیننده به نمايش گذارد به خصوص كه 

آخر نوشید و  اين آپارتمان در طبقه ی سیزدهم مجتمعي در يك شهرك قرار داشت.فنجان قهوه ی خود را تا

سیگاری روشن كرد.قطرات ريز باران كه منظره ی شهر را بیش از پیش تماشايي كرده بود شدت گرفت و او را 

وادار ساخت روی صندلي راحتي ای كه درست در كنار پنجره قرار داشت بنشیند و به بیرون بنگرد.تیرگي آسمان با 

 گرفتگي دل او هم آوا شد و غمش زا افزون كرد: 

دنیای بي رحم و نامهربوني!هر چي آرومتر و مظلوم تر باشي بیشتر آزارت میده و اذيتت میکنه.اين دنیا ديگه اون  چه

دنیای قشنگ و سرشار از خنده و خوشي نیست.مشکالت اقتصادی از يك طرف و مسايل خانوادگي از طرف ديگه 

شکنجه كنند.آيا توی اين دنیا افراد خوشبختي  دست به دست هم دادند تا من و امثال منو بیش از پیش آزار بدن و

هم زندگي میکنند؟من كه بعید میدونم.به هرحال هركس به نوبه ی خودش مشکل و ناراحتي و غم داره.انسان بي غم 

وجود نداره.شاايد كساني رو میبینیم كه ظاهر خندان و خوشبختي دارن اما اگه پای درد دلشون بشیني میفهمي كه اين 

 نیست.خبرا هم 

 آهي از سینه بیرون داد:

مثل زندگي من.هركسي از دور نظاره گر زندگیم بود تصور میکرد چقدر خوشبخت و دلشادم اما واقعیت غیر از اين 

بود.اوايل از اينکه مردم به چشم يه آدم موفق و خوشبخت نگام میکردن خوشحال بودم و خودمو دلداری میدادم كه 

با سیلي سرخ نگه دارم و نذارم دشمنام بهم بخندند و توی دلشون شاد بشن اما يواش  بايد به قول مادرم صورتمو

يواش با مشکالتي كه همسرم برام به وجود آورد اين خوشبختي رو به افسردگي رفت تا حدی كه ديگه نمیتونستم 

 و منو بیش از پیش نقش يه آدم شاد و خوشبخت رو بازی كنم.بخصوص بعد از اون جريان كه طاقتم رو از بین برد

 غمگین و افسرده كرد.لعنت به آدمای پست و بدخواه.
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سرش را به پشتي صندلي تکیه داد و به پرده های ضخیم سرمه ای رنگ كه با زنجیر تزيیني نقره ای در دو طرف 

 پنجره به سوی ديوار كشیده شده بودن خیره ماند:

هنوز دارم به اون  "به جای وفاداری بهت نارو بزنه!واقعاچقدر سخته به كسي اطمینان داشته باشي و اون طرف 

 موضوع فکر میکنم به اينکه مگه ممکنه يه انسان با اون همه خصوصیات منفي و حیواني وجود داشته باشه؟

 گرچه اين ديگه سوال نداره چرا كه خودم اونها رو ديدم و ازشون ضربه خوردم.-

زل پیچید اما تمايلي به برداشتن گوشي در خود نیافت.پس از سه زنگ صدای زنگ تلفن در فضای ساكت و سرد من

 متوالي منشي تلفني به صدا درآمد:

بعد از شنیدن صدای بوق پیغامتونو  "سالم.درحال حاظر كسي برای جوايگويي به شما در منزل نیست لطفا-

 بذاريد.ممنونم.

 سالم ساغر.اگه خونه ای گوشي رو بردار كارت دارم.-

 صدای فرشاد بود.زن جوان آرام به سوی تلفن رففت و گوشي را برداشت: اين

 سالم-

 سالم به روی ماهت.خونه ای و گوشي رو برنمیداری؟!-

 حوصله نداشتم ديگه-

 چه خوش اخالق!!!يه جوری حرف بزن آدم نترسه حرفشو بهت بگه.-

 ساغر با بیحوصلگي گفت:

 سرحال نیستم. "ببین فرشاد من اصال-

 میخواستم بپرسم مهمون نمیخوای؟-

 مهمون چرا اما مزاحم نه.-

 حاال ما كدوم يکي هستیم؟-

 شما مراحمید-

 چه عجب!چه عجب دختر خاله ی خوب ما برای يه بار هم كه شده از اين حرفا زدند.-

 خودتو لوس نکن...من خونه ام هروقت خواستي بیا.-

 زن جوان با خود گفت:

 نش خلوتمو به هم میزنه ولي نمیدونم چرا مخالفتي ندارم.میدونم با اومد

 "فرشاد لحظه ای مکث كرد سپس با ترديد گفت

 اگه بگم همین اآلن توی پاركینگ بلوك چهار هستم چي بهم میگي؟-

 ساغر گوشي را به دست ديگرش داد:

 چه بهتر!زياد منتظر اومدنت نمیمونم.-

 اينو جدی میگي؟-

 د و ادامه داد:منتظر جواب نمان

 ببین من اآلن درست زير ساختمان بلوك چهار هستم ها...نیام باال تا میخورم كتکم بزني؟!!-

 از اين سخن زن جوان با صدای بلند خنديد:
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 ديوونه!...بیا من منتظرتم.

 رشاد روبرو شدتماس را قطع كرد و منتظر ماند تا زنگ آپارتمان به صدا درآمد.در را گشود و با چهره ی خنداد ف

 خوش اومدی.بیا تو.چطوری؟-

 مهمان از راه رسیده با تعارف میزبان وارد شد:

 ممنونم.حالم هم ای بدك نیست...از احوالپرسي های شما!!!-

میدوني كه وضع اقتصاديم خیلي خرابه واسه همین مجبورم تمام وقتمو صرف كارهای كوچیك و كم درآمدی كنم -

 و انجام میدم.كه از بیرون میگیرم 

 فرشاد درحالي كه روی يکي از مبلها مینشست گفت:

خب تقصیر خودته ديگه.هزار بار بهت گفتم اين كارها فايده ای نداره برو دنبال يه كاری كه بدوني واست موندنیه -

 اما تو گوش شنوا نداری كه!

 ساغر به سوی آشپزخانه رفت:

 ری توی خونه ی خودم هستم و سرم توی الك خودمه.از محیط بیرون خوشم نمیاد.حداقل اينجو-

 فرشاد سری تکان دا و با حالت اعتراض گونه ای گفت:

چي میگي دختر؟اينهمه خانم توی اين محیطي كه شما ازش خوشتون نمیاد دارن كار میکنن و روزگارشونو -

ت تنها نسبت به جامعه كه به هر دوسمیدوني چیه؟تو خیلي فرق كردی.بدبین شدی نه  "آبرومندانه میگذرونن...اصال

و آشنا...آخه چرا اينهمه عوض شدی؟من نمیتونم درك كنم توی اون زندگي لعنتي چي ديدی و چي كشیدی كه 

 اينجوری شدی؟

ساغر با شنیدن اين جمالت و سواالت به ياد گذشته ها افتااد به ياد زماني كه با خلوص نیت و با ديدی مثبت به افراد 

 و همه را همانند خود میدانست.زهرخندی زد و به سوی او آمد: مینگريست

 جواب اين سوالت بمونه واسه بعد. -

 سیني چای را كه در دست داشت روی میز نهاد و افزود:

 حاال از اين حرفها بگذريم.بگو ببینم كاری كه باهام دااشتي چي بود؟-

 فرشاد فنجان چای را به دست گرفت:

شركتمون احتیاج به يه تايپیست ماهر داره.آخه يکي از منشي هامون میخواد ازدواج كنه و آقا داماد اومدم بهت بگم -

اجازه ی كاركردن بهش نداده.همین امروز اعالم كرد كه بايد دنبال يه تايپیست ديگه بگرديم همون موقع يه دفعه 

 در تايپ و امور منشیگری سراغ دارم كهياد تو افتادم و به جاننشین ريیس گفتم كه خانم با شخصیت و زبردست 

 میتونه جانشین خوبي واسه خانم مرادی باشه.حاال نظرت چیه؟

 چشمان ساغر از تعجب باز و گرد شد:

میخوای بگي منو معرفي كردی؟!آخه من نه سابقه كار دارم و نه اونطور كه تو واسه ايشون تعريف كردی در تايپ و -

 امور منشیگری ماهرم.

رف رو به يکي بگو كه شما رو نشناسه و ندونه جنابعالي از صبح تا شب پای كامپیوتر میشیني و پايان نامه های اين ح-

 اين دانشجو و اون دانشجو رو تايپ میکني.نکنه دستم انداختي؟
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اين فونت  دست انداختن نداره.اين كارا كار خودمه تا حاال هم آقا باالسر نداشتم كه بگه اين متن به اين خط و-

نمیخوره يا صفحه بنديت اشکال داره يا اين چجور جدول بنديه و يا هزار و يه اشکال و ايراد ديگه ازم بگیره...نخیر 

 آقا جان!بنده نمیتونم قبول كنم آقاباالسر داشته باشم.

 فرشاد جرعه ای از چای را نوشید:

عاده زودرنج،مغرور و متکبر تشريف داريد.تا حاال اين ببینید خانم محترم بايد به عرضتون برسونم كه شما فوق ال-

در و اون در میزدی تا يه كار پیدا كني و از اين كاارهای كاذب كه تو خونه انجام میدی و در اِزاش پول كمي میگیری 

خالص بشي حاال چي شد كه طاقچه باال گذاشتي؟نکنه دلت میخواد بنده رو پیش جناب ريیس و معاونش ضايع 

 ؟كني.ها

درسته كه اين كارا به قول تو كارهای كاذبي هستن اما هرچي باشند حداقل تو خونه و زندگي خودم  "اوال-

تقصیر خودته.میخواستي قبل از مشورت با من حرف نزني كه توش بموني.كسي كه خربزه میخوره پای "هستم...ثانیا

 تا كار پیدا كنم؟ لرزش هم میشینه.تازه،كي میگه من تاحاال اين در و اون در میزدم

 فرشاد خنده ای كرد:

 ايني كه ما خورديم خربزه نبووده و بیشتر به ازگیل و خرمالو شبیه... "اوال-

 ساغر سخن او را قطع كرد و شانه هايش را باال انداخت:

 خربزه يا خرمالو يا ازگیل بودنش ديگه به من مربوط نمیشه.خودت میدوني و آقای معاون و ريیس عزيز.-

ببین ساغر!بهتره جدی بااشي .تو بهتر از من میدوني كه به اين كار خیلي احتیاج داری تا كي میخوای خرج زندگیت -

 رو از دايي جان بگیری و...

 ساغر از شنیدن اين سخن ناراحت شد:

و به جون راگه میبیني برای شندرغاز تا ساعت دو و سه نیمه شب پشت كامپیوتر نشستم و گردن درد و دست درد -

خريدم واسه اينه كه منت هیچکسي رو نکشم و روی پای خودم بايستم.دايي رسول خودش ماهي چند هزار تومن به 

حسابم واريز میکنه من كه ازش نخوواستم.تاازه،چند بار بهش گفتم كه احتیاجي به اين پولها ندارم خودش همه اش 

 میگفت كه يه زن تنها بايد حساب بانکیش پر باشه.

 فرشاد از اينکه او را ناراحت كرده بود سری تکان داد و با شرمندگي گفت:

ازت معذرت میخوام تو از حرفهای من بد برداشت كردی قصد من منت گذاشتن نبود هدفم اينه كه خیال دايي جان -

ت نگاه بابت تو رااحت بشه و بفهمه كه تو به كمك اون احتیاجي نداری. نمیخوام هنگامه به چشم حقارت به

 "بهت بگم كه اين دو تا اصال "كنه.همونطور كه خودتم میدوني ای با زندايي روشنك خدابیامرز خیلي فرق داره كال

 قابل مقايسه نیستن زندايي روشنك زن مهربون و دلسوز و خیرخواهش بود اما اين زن،خودخواه،حسود و بدطینته.

ی اين مسايل را میدانست اما تصورش از دايي رسول چیز ديگری تمام اين سخنان مورد تايید ساغر نیز بود.او همه 

 بود.تاملي كرد و با لحن ماليمي جواب داد:

اما...اما دايي جان میگفت درمورد ای پولي كه به حساب من واريز میکنه چیزی به هنگامه نگفته...من...من از اين -

 كار دايي تعجب میکنم.

 او زد:مرد جوان لبخند آرام كننده ای به 
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 تو چقدر ساده ای دختر خوب!دايي رسول آب بخوره به زنش میگه.تو كه اين موضوع رو بهتر از من میدوني.-

 ساغر سرش رو به زير انداخت و پس از لحظه ای تامل با نگاهي موافق به او گفت:

 "كه جايي كار نکردم اصال ولي فرشاد من تو تايپ كردن اونقدرهام مهارت ندارم در ضمن اآلن سیزده چهارده ساله-

 آمادگیشو ندام من...من به كار منشیگری وارد نیستم.میفهمي فرشاد؟

 استخدامت میکنه. "خب اينکه قصه نداره ياد میگیری تازه اگه ريیس شركت بفهمه تو فامیل مني حتما-

 زن جوان از جا برخواست و در حالي كه از پنجره به بیرون نگاه میکرد گفت:

 رشاد من میترسم.ولي ف-

 وقتي فرشاد ترديد و دودلي را در لحن ساغر ديد از جا برخاست و به سوی او رفت:

 من میدونم تو هم میدوني كه نمیتوني تا ابد اينجوری زندگي كني،بعد از جدايیت از...-

ديگه  بودم بازم میگم هم بهت گفته "خواهش میکنم فرشاد!...قبال-ساغر با نگاه و لحني ملتمس سخن او را قطع كرد:

نمیخوام درباره ی اون اتفاق لعنتي و هرچي كه درارتباط با اونه حتي يه كلمه هم بشنوم.اگه قبول كردم با وضع فعلي 

 بساازم فقط و فقط به خاطر اين بود كه از همه كس و همه چیز بخصوص اون...

 با حالتي مغموم دست به پیشاني كشید و افزود:

 مرور خاطرات گذشته اعصابمو داغون میکنه.ولش كن  "اصال-

 فرشاد با نگاهي مهربان اما نادم به او نگريست.ساغر لحظه ای مکث كرد سپس ادامه داد:

 خب بگو ببینم كار شركتتون زياده؟نکنه از پسش برنیام؟نمیدونم چرا میترسم؟-

 امیدواری پاسخ دا: مرد جوان با شنیدن اين سخن كه رضايت نسبي ساغر را اعالم مینمود با

اين كه ديگه ترس نداره من مطمئنم از پس همه كارا برمیای.تازه اگه هم موفق نشدی كه من بعید میبیننم،چیزی -

 رو از دست نمیدی دوباره برمیگردی همینجا كه هستي.به نظر من بهتره به قول معروف نیمه ی پر لیوان رو ببیني.

 د و لبخند ماليمي بر لبها نشاند:ساغر به چشمان اممیدوار او خیره ش

 باشه.امتحانش ضرر نداره حاال كي بايد بريم؟-

 فرشاد با شادماني به او نگريست:

بذار شنبه از راه برسه من با شايگان كوچیك صحبتهامو میکنم وقتي جواب قطعي و مساعد رو گرفتم بهت خبر -

 میدم.

 یستم.پس يادت نره به آقای شايگان بگي زياد وارد ن-

 مرد جوان خنده ای كرد:

نه ی بیا بريم خو« حالشو ندارم»خیلي خوب.يادم میمونه.حاال بهتره من برم كه كلي كار دارم اگه طبق معمول نمیگي-

 ما تا به اتفاق مادر بريم بیرون و يه گشتي بزنیم.

 ساغر لبخندی ملیح بر لبان نشاند و با شوخ طبعي گفت:

يعني اين؟!خوب شد معني اين جمله رو هم فهمیديم.نخیر آقای محترم شما تشريف ببريد به «كلي كار دارم»آها.پس 

 راضي نیستم شما از كاراتون!!عقب بیفتید. "كاراتون!!برسید چون بنده اصال

 فرشاد از لحن او به خنده افتاد:

 ؟!داری منو از خونه ات بیرون میکني دختر خاله؟!...نکنه بازم میخوای نقاشي بکشي-
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 ساغر بر لبخند خويش وسعت بخشید.فرشاد با شوخ طبعي ادامه داد:

بسیار خوب...هرچي شما بگید...بنده تشريفمو با احترام فراوان ممیبرم تا شما راحت نقاشي های بي سر و ته -

 خودتونو بکشید و حظ كنید.

 زن جوان از اين سخنان كه با لحن خاصي بیان میشد خنده ای كرد:

ن نقاشي های بي سر و ته!!!اكسپرسیونیسمه،يعني بازتاب حاالت ذهني و بیان كننده ی عواطف و احساسات سبك اي-

 ددروني و شخصي نقاش،و من...

 فرشاد سخن او را قطع كرد:

سر درنمیارم ولي اينو فهمیدم كه  "خانوم داوينچي!!!دختر آقای لئوناردو داوينچي!!من از اين چیزايي كه میگید اصال-

 االت ذهني،عواطف و احساسات دروني و شخصي شما خیلي بي سر و ته هستند ...فقط همین.ح

 اين بار ساغر با صدای بلندی خنديد:

بسیار خوب حاال اجازه میفرمايید دختر با استعداد آقای داوينچي به كشیدن اين نقاشي های بي سر و ته!!!مشغول 

 بشن؟

 ه قصد خروج از جا برخاست:فرشاد شانه هايش را باال انداخت و ب

 خواهش میکنم شما بفرمايید ما هم زحمت رو كم میکنیم.-

 شما لطف میفرمايید.-

و او را تا در خروجي مشايعت نمود.پس از رفتن فرشاد،زن جوان به جای قبلي خود روی صندلي راحتي كنار پنجره 

 بازگشت و به ابرهای خاكستری خیره شد.

بايد زندگي جديدم رو هرچه زودتر كامل كنم و اين امر عملي نمیشه مگه اينکه در قدم اول فرشاد راست میگه من -

 سعي كنم خودمو از زير بار سنگین منت دايي رسول بیرون بکشم.

 آهي از سینه بیرون داد:«تو چقدر ساده ای دختر خوب!دايي جان آب بخوره به زنش میگه»به ياد سخن فرشاد افتاد

امه هروقت من رو میبینه به خودش اجازه میده كه بهم امر و نهي كنه.امان از دست اين دايي پس بگو چرا هنگ

رسول...البته خودش آدم بدی نیست بلکه برعکس،مرد خیّر و دوستداشتني ايه،تنها عیبي كه داره اينه كه تصور 

هنگامه ست ديگه.به هرحال بايد هرطور  میکنه زنش از تمام زنهای دنیا بهتر،زيباتر و خیرخواه تره...اينم از رياكاريه

شده از پس ِ اين كاری كه فرشاد لطف كرده و واسم پیدا كرده بربیام و ناامید نشم.خدا رو چه ديدی!شايد رزق و 

 روزی من تو اين كار باشه.

 نفس آسوده ای كشید:

 رم سراغ بوم و رنگ و قلم.درسته...همین كارو میکنم.خب حاال به موسیقي مورد عالقم گوش میکنم و بعدش می

به سوی ضبظ صوت رفت و نوار كاستي را كه همیشه از شنیدن موزيك آرام و صدای خواننده اش لذت میبرد 

برداشت و درون جايگاهش گذاشت.تکمه ی مربوطه را فشار داد و به سوی صندلي راحتي كنار پنجره بازگشت.آوای 

كردچشمانش را ببندد و با حركت آرام سر و لبها،خواننده را همراهي ترانه به او آرامش دلچسبي بخشید و وادارش 

نمايد.مدتي به اين موسیقي آرام كه تمام اشعارش با گذشته و حال او پیوند داشت گوش داد.همچنان با موسیقي مورد 

 ودكار با صدایعالقه اش هم آوا و هم صدا بود كه صدای زنگ تلفن او را فراخواند.مدتي صبر كرد تا تماس به طور خ

 از پیش ضبط شده اش جواب داده شود.پس از آن چنین شنید:
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 سالم ساغر،میدونم خونه هستي پس همین اآلن گوشي رو بردار...همین اآلن.-

اين صدای گرفته و بم با آن لحن آمرانه موجب فروريختن قلب دردمند زن شد و با دلهره و تشويش همنشینش 

 رنگش روشن و خاموش میشد خیره ماند: ###و وحشت به تلفن كه چراغ كوچك  كرد.از جا برخاست و با ترس

 وای خدای من!-

 

 

 صدای ضربان قلبش كه به شدت میطپید،در سینه اش میچرخید و همانند پتکي آهنینبر سرش فرود مي آمد:

 اين ديگه چطوری تونست منو پیدا كنه؟!...خداوندا!...حاال چیکار كنم؟-

در گوشهايش پیچید و ترس و وحشت را بیش از پیش بر جانش مستولي  "نند جیغ بومي شوم مجدداآن صدا هما

 ساخت:

 من منتظرم،زودباش گوشي رو بردار.-

 ساغر از ترس چند قدم به عقب برداشت و درحالي كه سعي میکرد بر احساس ترس خود فايق آيد زمزمه كرد:

 .اون...اون نمیتونست منو پیدا كنه.نمیتونم باور كنم.نه...اين غیر ممکنه..-

 به گوش رسید: "ولي آن صدا مجددا

 خب گوشي رو ورندار اما میدونم كه خونه ای.باهات تماس گرفتم كه بهت ثابت شه روی حرفم هستم.-

 پس از قطع تماس،ززن جوان كه احساس میکرد تمام قوا و نیروی خود را به يکبااره از دست داده است خود را روی

كاناپه انداخت و دست روی سینه ی بیقرارش نهاد.قلبش چنان به سیینه میکوبید كه گويي تمام تالشش را به كار 

 گرفته كه از ورطه ی احتضار خالصي يابد:

 آدرسم رو هم پیدا كرده بايد يه كاری كنم...اما چیکار؟...بايد به دايي رسول بگم... "اگه شماره تلفن رو داره حتما

 ه پاسخ خود را چنین داد:بالفاصل

وای ...نه... همینم مونده...اگه اين كارو كنم بايد منتظر شنیدن حرف و حديثهای بیربط و آزاردهنده ی هنگامه باشم 

 كه اين ور و اونور پشت سرم خواهد زد...

 به ذهن خود فشار آورد تا راه حلي برای اين مشکل بیابد:

 ودمون بمونه و به كسي چیزی نگه چي؟ولي اگه به دايي بگم موضوع پیش خ

 دستي به پیشاني كشید:

وای عجب احمقي هستم!اونم دايي رسول!اين بنده خدا به قول فرشاد آب بخوره به زنش میگه .وای خدای من!كمکم 

 كن.

رد تا كمستاصل و درمانده از جابرخاست و درحالي كه دستانش را با اضطراب به يکديگر میسايید شروع به قدم زدن 

 راهي بیابد اما دلشوره و تشويش قدرت تفکر و تعقل را از او ربوده بود .به سوی تلفن رفت:

 شايد بهتر باشه اين موضوع رو با فرشاد درمیون بذارم.

 اما خیلي زود پشیمان شد:

د تمام ماجرا رو نه...اون موقع فرشاد ازم نمیپرسه اين مرديکه از كجا سر و كله اش پیدا شده؟!در اين صورت باي

 براش بگم كه اآلن بیان كردنش درست نیست...نه اين كار عاقالنه ای نیست.پس چیکار كنم؟
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 ناگاه به ياد آورد امکان زيادی است كه در شركت شايگان استخدام شود:

خواهم يه روز از دست اين آدم پست آروم و قرار ن "ای وای!اگه توی شركت فرشاد اينا مشغول به كار شم حتما

 داشت...شايد هم بیاد محل كارم و باعث آبروريزی بشه.

 با ناامیدی خود را روی مبل انداخت:

پس چیکار میتونم بکنم؟يعني به خاطر وجود اين مزاحم بايد قید كاركردن در اون شركت بزرگ رو بزنم؟...نه...اين 

 ش بدمم.بهترين موقعیتي يه كه برام پیش اومده نبايد به هیچ قیمتي از دست

ناگهان نگاهش به در ورودی افتاد و متوجه شد كلید ايمني آن باز است با شتاب از جا برخاست آن را قفل كرد و 

 زنجیرش را انداخت سپس به جای اول خود بازگشت:

ديگه احساس امنیت نمیکنم تازه داشتم مزه ی خوشبختي رو میچشیدم تا قبل از اين همه اش توی تشويش و نگراني 

پیدا شد و همه  "شهرام  "ست و پا میزدم حاال كه اومدم واسه خودم يه زندگي جديد دست و پا كنم سر و كله ی د

 چیز رو به هم ريخت.بايد به فکر يه راه چاره باشم وگرنه تا زنده هستمباايد از دست اين مرد فرار كنم.

آن شد.سکوتي دلهره آور و وحشت  صدای ترانه ای كه از ضبط صوت پخش میشد قطع گشت و سکوت جايگزين

انگیز،سکوتي كه همانند قبل،لذتبخش،خواستني و زيبا نبود.سکوتي كه زن جوان را برای مدتي در گردباد حوادث 

 گذشته سرگردان ساخت.

** * * * 

 

وح ه ساده لنه...اينا همه اش تهمته.همه اش يه نقشه ی از پیش طرح شده ست.من نمیتونم باور كنم كه تا اين انداز-

 و احمق باشي. 

 صدای فرياد مرد اعصاب او را بیش از پیش مخدوش و متشنج ساخت:

خفه شو...دهنت رو ببند.تو يه زن هرجايي و فاسدی ديگه نه به درد من میخوری نه به درد بچه هام.زود گورت رو -

ه از همین جا قید اين زندگي و گم كن و برو نمیخوام بچه هام زير دست يه زن كثیف تربیت و بزرگ ب شن.بهتر

 بچه هات رو بزني و گم شي.

 او ديگر تحمل شنیدن اين سخنان تکراری و عذاب آور را نداشت روی همین اصل فرياد كشید:

ديگه بس كن...تا كي میخوای اين حرفای مزخرف رو تکرار كني؟!...تو حق نداری اينجوری با من حرف بزني..اآلن -

منو با اين حرفای زشت و فحشهای ركیك خراب كردی.ببینم نکنه زير سرت بلند چند وقته كه اعصاب 

شده...ها؟خب اگه اينطوره تو رو به خیر و منو بچه هام هم به سالمت.ديگه چرا میخوای با تهمت و دروغ و افترا قال 

 قضیه رو بکني و بری؟

 مرد زهرخندی زد:

 خوواد چیکار؟برو دنبال عشق و حالت.بچه هات!!!كدوم بچه؟زن خراب و بدكاره بچه می-

عشق و حال؟!...ببینم تا اآلن و اين ساعت كدوم يکي از ماها دنبال عشق و حال خودش بوده؟تو يا من؟...يادت رفته -

چه كثافتکاريها كه نکردی و چه بالها كه سرم نیاوردی؟...كي خوش و بش كردن با هركس و ناكس رو شعار 

و بچه هاش رو تا سه چهار صبح تنها میذاشت و میرفت دنبال عیش و نوشش؟كي  زندگیش كرده بود؟كي همسر

خوونوادش رو به خاطر شوخیهای زننده و وقیح با اين زن و اون زن زير پا میذاشت؟كي اونقدر كثافتکاری میکرد كه 
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ورده قصد كردم هرچي اين و اون میگفتن چشماش هیز و ناپاكه؟...ها؟بگو ديگه...تو يا من؟...حاال چي شده!بهت برخ

بال سرم آوردی تالفي كنم؟بهت پیشنهاد میدم اينقدر جوش نزني و ناراحت نباشي به قول معروف چیزی كه عوض 

داره گله نداره.تازه!من يك هزارم كارها و بالهايي كه سرم درآوردی سرت درنیاوردم.حاال هم گورت رو گم كن و 

ا مرز كثیفي و هرجايي بودن خیلي فاصله دارم پس بهتره بیشتر از اين با تنهام بذار ولي اينو يادت باشه كه هنوز ب

 تهمتهای ناروات،كوله بار گناهات رو سنگینتر نکني.

 مرد صدای خود را باال برد:

 ديگه میخواستي چیکار كني؟!!...اسم اين كثافتکاريهايي رو كه كردی چي میذارری؟پس خفه شو و دهنت رو ببند.-

 را باالتر از او برد:زن صدای خود 

كدوم كثافتکاری؟...بهتره خودت خفه شي چون ن كاری نکردم كه به خاطرش دهنم رو ببندم و اجازه بدم هرچي -

 میخوای بهم بگي و حرفهای مفت بزني.

نان خاين اولین باری بود كه ساغر اينچنین تند و بي پروا با سروش سخن میگفت.تا قبل از اين او در برابر اين همه س

 زشت و زننده گوشه ای مینسشت و اشك میريخت.

 اين صداها در سرش پیچید و آزارش میداد.برای تسکین درد سرش را میان دستانش گرفت نالید:

 خدا لعنتت كنه مرد كه بدون هیچ ترسي از گناهي كه میکردی سرم فرياد میکشیدی و حرفهای زشت میزدی.

مانش زده شد به خود آمد.با ترس و دلهره از جا برخاست و با چشماني نگران به زن جوان با ضرباتي كه به در آپارت

 در خیره ماند:

 وای خدای من!...

دو ضربه ی ديگر پي در پي و سنگین به در نواخته شد.ساغر آرام خود را به پشت در رسانید و از محفظه ی كوچك 

آرامي كه پیش آمده بود بازگشت و روی مبل  به آن سو نگاه كردد.نفس آسوده ای كشید و به همان«چشمي»

 نشست:

زن همسايه واحد روبرويي يه.اين ديگه چیکارم داره؟من كه زياد باهاش همکالم نمیشم و صحبتهامون به سالم و 

احوالپرسي توی آسانسور اون هم اگه اتفاقي ببینمش محدود میشه.پس حاال واسه چي اومده؟بهتره جواب ندم تا 

 ي به هم صحبتي با اون نداارم....بفهمه اشتیاق

 در اين لحظه صدای زنگ تلفن آرامش نسبي او را از بین برد:

تلفن رو قطع كنم تا ديگه صدای نحسش رو نشنوم...اما نه...اگه  "ای خدا نکنه بازم شهرام تماس گرفته.بهتره اصال

 نگران میشن. "خونوادم تماس بگیرن و جواب نشنون حتما

 یغام را بشنود:صبر كرد تا پ

 بازم سالم ساغر جان!...منم فرشاد...گوشي رو بردار ديگه.-

 صدای گرم فرشاد نور آرامش را بر دل و جانش پاشید.به سرعت خود را به تلفن رسانید:

 سالم فرشاد جان-

 چقدر مهربون شدی!فرشاد جان!!جالبه.اولین باريه كه منو اينجوری صدا میکني.-

 ته بود با خنده پاسخ داد:زن كه آرامش ياف

 خودتو لوس نکن مهربوني هم بهت نیومده!-
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 حاال ناراحت نشو شوخي كردم.-

 خب؟-

 خب كه خب!-

 وا!فرشاد حالت خوبه؟...تماس گرفتي كه همینا رو بگي؟-

ارم امر بزرگو آهّا...نه بابا...آخه شوكه شدم وااسه همین يادم رفت واسه چي تماس گرفتم!تماس گرفتم تا بگم مادر-

كردند بايد تو رو برای شام به خونمون ببرم.حاال چه رضايت بدی و چه ندی بنده مامورم و معذور.حاضر باش تا يه 

 ربع ديگه اونجام. 

 

 

 2-فصل اول
 

 

ساغر از اين دعوت به جا و به موقع بسیار خوشحال گشت ولي لحظه ای ساكت شد و وانمود كرد درحال تصمیم 

 است. گرفتن 

 ساغر!...خوابت برد؟!!!...میگم مادر اصرار كرده كه...-

 كر كه نیستم فرشاد جان شنیدم چي گفتي-

 خب ببخشید خانوم خانوما پس چرا جواب نمیدی؟-

 نبايد فکر كنم؟!-

 خونه ی خاله اومدن فکر كردن داره؟!!حرفا میزني ها!-

 بدون اينکه بیش از اين منتظر جواب بماند افزود:

 من اومدم حاضر باش-

تماس را بدون خداحافظي قطع كرد.ساغر چند لحظه به گوشي نگريست سپس با لبخند ملیح آن را روی تلفن 

 گذاشت:

 بايد حاضر بشم.خدا كنه فرشاد زود بیاد دارم از ترس قبضه روح میشم.-

 ستاد و به چهره ی خود نگريست:به سرعت وارد اتاق خود شد و پس از انتخاب لباسي مناسب جلو میز آرايش اي

خب ساغر خانم!يه دستي به سر و صورتت بکش كه به احتمال قوی مهمونای ديگه ای هم خونه ی خاله پروانه 

 دعوتند.نمیخوام تصور كنن اونقدر بدبخت و بیچاره شدی كه حتي نمیتوني به سر و وضع ظاهريت برسي.

اما ساده ای آرايش نمود.پس از پوشیدن لباسي كه انتخاب كرده پشت میز آرايشش نشست و خود را به طرز زيبا 

 بود به انتظار فرشاد،سیگاری روشن نمود و روی يکي از مبلها نشست.

يادش بخیر اونموقع ها كه خونه ی خاله جان دعوت بوديم همیشه حیاطشون پر بود از مهمون كه همه اشون فامیل -

ط تا اون سر يه سفره ی بزرگ با غذاهای خوشمزه مي نداختند و از همه بودند.خاله و شوهر خاله از اين سر حیا

پذيرايي میکردند.چه میوه هايي!...فصل هر میوه كه از راه میرسید اونو اولین بار خونه ی خاله پروانه نوبر 

وقع ها هم میکرديم.چه روزايي بود!من و مامان قبل از اومدن مهمونا يعني صبح خیلي زود میرفتیم كمك خاله اونم

 "مامان و هم خاله خیلي قوت و بنیه داشتند همه ی كارا رو خودشون به تنهايي انجام میدادن و به كمك من اصال
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احتیاج نداشتند منم مینشستم كنار حوض خوشگل حیاط و با ماهي های رنگارنگ بازی میکردم.همه نوع ماهي توی 

میل ها ماهي های قشنگ و درشت سفره ی هفت سین شونو اون حوض پیدا میشد آخه سیزده بدر كه تموم میشد فا

 مي آوردن و توی حوض خاله مي نداختند.

 او را در ژرفای ترس و "در اين هنگام صدای زنگ تلفن همانند جیغ بلند و وحشتزايي در گوشهايش پیچید و مجددا

 دلهره فرو برد:

 بازم شهرامه. "وای نه خدای من!...حتما

 د تا بر ترس و وحشت خويش غلبه كرد:تالش فراواني نمو

 بهتره گوشي رو بردارم و هرچي دلم میخواد بهش بگم و شرش رو از سرم كم كنم.-

 با اين تصمیم با خشم گوشي را برداشت و با لحن تند و خشني گفت:

 مزاحم كثیف...خجالت نمیکشي؟چي از جونم میخوای حروم زاده،تو يه آدم...-

 در اين لحظه شنید:

 چي میگي ساغر؟!؟...منم.-

 زن جوان از شرم نفس خود را فرو برد و لب به دندان گزيد:

 متاسفم...منو ببخش. "واقعا-

 خواهش میکنم ولي میتونم از سركار علي بپرسم چتون شده؟...نزديك بود سکته كنم دختر!-

 م تصور كردم اونه.معذذرت میخوام فرشاد جان!يه مزاحم بیکار حرفهای نامربوط میزد اآلن ه-

 فرشاد با شوخ طبعي جواب داد:

 باشه بخشیدمت.حاال حاضری؟-

 ساغر لبخند زد:

 متشکرم...بله.حاضرم تو اآلن كجايي؟-

اگه از پنجره نگاه كني منو میبیني.جلو بلوك شما هستم ديگه حالشو نداشتم بیام باال گفتم بهت زنگ بزنم و بگم -

 بیای پايین.

 ای كرد: زن جوان خنده

 آخه میبايست هزار تا پله رو با پای پیاده بیای باال،واسه همینم به خودت زحمت ندادی!!!-

 ساغر!اينقدر منو اذيت نکن.بیا ديگه داره دير میشه ها.-

 خیلي خوب؛اآلن مي يام.-

شد.لحظه ای كه  گوشي را گذاشت.با عجله مانتو اش را پوشید.كیفش را روی شانه انداخت و از آپارتمانش خارج

 انتظار رسیدن آسانسور بود زن همسايه واحد روبرويي در آپارتمانش را گشود و با لباني خندان رو به وی نمود:

 سالم همسايه اومدم نبودی.-

 ساغر حالت جدی و خشني به چهره اش داد:

 سالم،كاری داشتین؟-

 زن با همان لبان خندان جواب گفت:
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ودم گفتم تو كه تنهايي منم كه تنها زندگي میکنم بهتره با هم رفت و آمد داشته باشیم تا كار خاصي كه نه،پیش خ-

 روزها بهمون سخت نگذره،دوتايي باشیم ساعت ها تند میگذرند.تو اينطوور فکر نمیکني؟

 اركینگدر اين لحظه آسانسور رسید و ساغر بدون اينکه پاسخ او را بدهد عذرخواهي نمود و وارد آن شد دكمه ی پ

را فشرد. سه نفر ديگر نیز در آسانسور بودند و ساغر بدون آنکه نظری بیفکند منتظر ماند تا به طبقه ی مورد نظرش 

برسد.در طبقي نهمم دو تن از آن سه نفر خارج شدند.زن جوان نگاهي به آينه ی روبروی خود انداخت.از ديدن 

به وحشت افتاد.آهي نهان از ژرفای دل بیرون داد و به چهره و خنده ی چندش آوری كه فرد پشت سری اش داشت 

سرعت رو به سوی او كرد ولي در كمال ناباوری و تعجب سیمای آرام مرد میانسالي را ديد كه به صفحه ی شمارش 

 طبقات خیره شده بود.نفس راحتي كشید و با خود زمزمه كرد:

 مثل اينکه دارم ديوونه میشم...لعنتي.-

انسور ايستاد و او متوجه شد به طبقه ی مورد نظر رسیده.كیفش را روی شانه جابجا كرد و به سوی در همین حین آس

 اتومبیل فرشاد كه در محوطه ی باز جلو ساختمان قرار داشت حركت نمود.

 سالم خانوم خانوما چه عجب تشريف آورديد!-

 ساغر درحالي كه روی صندلي جلو جای میگرفت با لبخند جواب داد:

 عجب نداره تا زنگ زدی راه افتادم...يه جوری حرف میزني كه انگار ساعتهاست منتظری.-

 فرشاد سوئیچ را چرخاند و اتومبیل را روشن كرد:

 عجب بنده از تشريف فرمايي سركار عالیه ست به منزل ما نه از دير يا زود اومدنتون.-

 له پروانه جونم يه ذره شده.امان از اين طرز حرف زدن تو!راه بیفت كه دلم واسه خا-

 ساغر میخنديد اما احساس ناخوشايندی داشت.احساس میکرد دو چشم هرزه و ناپاك او را همچنان زير نظر دارند.

 بازم چه عجب اين بار به خاطر شنیدن دلتنگي شما برای مادر ارجمند بنده.-

 فريب او مینگريست اتومبیل را به حركت درآورد:ساغر سر به زير افکند و فرشاد درحالي كه به چهره ی زيبا و دل

هیچ میدوني چند وقته به ديدن خاله جونتون نیومديد حدود نه ماهه...بله درسته.نه ماهه كه تماسي با اون بنده خدا -

 نگرفتي.

 زن جوان تارهای موی خود را از روی پیشاني بلندش كنار زد:

 ه هیچکاری نداشتم.بله میدونم ولي اونموقع ها روحیه ای واس-

 لحظه ای مکث كرد و سپس با لحن ماليم و دلنشیني ادامه داد:

 من خودم از خاله جان به خاطر اين مسئله عذرخواهي میکنم.-

 اگه ناراحتت كردم معذرت میخوام.-

 ساغر سکوت كرد و جوابي نداد لحظاتي بعد فرشاد پرسید:

 فکر كردی؟ببینم!درمورد پیشنهاد كاری كه بهت دادم -

 بله.-

 

 

 خوب به چه نتیجه ای رسیدی؟-
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پیشنهاد خوبیه به شرط اينکه توانايي انجامش رو داشته باشم.گرچه حرفات تونست يه كمي بهم اعتماد به نفس بده -

 ولي بازم دشوره دارم.من كجا و مسئولیت منشي گری اون شركت غول پیکر كجا؟!

خانم توی اون شركت مشغول به كار هستند هیچکدومشون از اول مهارتي در تو كه تنها نیستي،چند صدتا دختر -

 كاری كه بهشون محول شده بود نداشتند.كم كم و به مرور زمان ياد گرفتند تو هم مثل اونها.

 آخه میدوني با اون تعريفهايي كه تو از آقای شايگان كردی میترسم كه...-

 فرشاد میان سخن او پريد:

ترسم!ترس يعني چي؟آقای شايگان بزرگ يه كم مقرراتي و خشکه اما شايگان كوچیك مثل پدرش باز میگه می-

نیست.تو هم كه زياد با اين دوتا سر و كاری نداری.تو يه اتاق بزرگ با چند تا خانم ديگه كارهای تايپي شركت رو 

 نترس. "انجام میدی پس خیالت راحت باشه و اصال

ساغر نشست و دلش چنان آرام گرفت كه مزاحمتهای شهرام را به دست فراموشي  لبخند رضايت بخشي روی لبهای

 سپرد:

 بسیار خب.سعي ام رو میکنم و اگه خدا هم كمکم كنه عالي میشه.-

 پس مباركه.فردا كه جمعه ست ولي شنبه اول وقت میام دنبالت تا با هم بريم شركت.-

 ي تمام پرسید:ساغر از شنیدن اين سخن يکه ای خورد و با شگفت

 مگه قرار نشد اول تو بری همه كارها رو رديف كني بعد به من خبر بدی؟-

 مرد جوان به چهره ی متعجب او نگاهي انداخت و شروع به خنديدن كرد:

 میدوني قیافت مثل چه كسايي شده؟مثل افسانه ی ديو و پری رو میخونند و خودشونو جای صید اونا میبینند.-

 وس كردی و مسخره بازی درآوردی!...جوابمو بده مگه قرارمون اين نبود؟باز خودتو ل-

 فرشاد درحالیکه هنوز هم میخنديد پاسخ دا:

 چرا بود اما قبل از تماس بنده با نايب ريیس.-

 زن جوان آهي از دل بیرون داد:

 چي گفتي؟!؟...تو با آقای شايگان كوچیك حرف زدی؟-

نم گفتند كه شنبه تورو با خودم ببرم تا باهات گفتگويي داشته باشه.به نظرم میخواد تو خب بله.مگه عیبي داره.ايشو-

 رو بسنجه ببینه به درد منشي خصوصیش میخوری يا نه.

 شگفتي زن چند برابر شد:

 میفهمي چي داری میگي؟ "اصال-

 خب آره چطور مگه؟-

 خودتو به اون راه نزن...منشي مخصوص كجا و من كجا؟!-

 ور كردی منشي مخصوص يعني چي؟تص-

هر چي باشه من نمیتونم.حاال نمیشه لطف بفرمايند و يکي از اون چند صد دختر خانمي رو كه سالهاست دارند توی -

 اون شركت كار میکنند به اين سِمت منسوب كنند...من...من نمیتونم.

 فرشاد خنده ی بلندتری كرد:
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خصوص بودن يعني چي؟نايب رئیس!!معاون!!نه بابا اونقدرها هم كه تو فکر نمیتونم نداره دختر،فکر كردی منشي م-

بهت  "میکني سمت بزرگ و مهمي نیست.شايگان كوچیك وقتي فهمید تو دخترخاله ی مني فهمید میتونه كامال

 اطمینان داشته باشه.

 ساغر با سردرگمي گفت:

 م.اطمینان ديگه واسه چي؟اطمینان؟!وای كه دارم از دست تو و اين حرفات ديوونه میش-

واسه اينکه منشي مخصوص رازدار شركت و رئیس شركته همه برنامه ها زير دست اونه كه ساخته و پرداخته -

 میشه.البته نبايد از ابهت اين كلمه بترسي فقط بايد رازدار و امین باشي همین.

 دهد:نگاه سراسر شك و ظن ساغر باعث شد فرشاد لحن جدی ای به صدای خود ب

چرا اينجوری نگام میکني؟...اگه به كیارش اطمینان نداشتم هیچوقت توورو بهش معرفي نمیکردم.باور داشته باش 

 پسر خیلي خوب و نجیبیه.

 میدوني چیه...من منصرف شدم...نممیخوام كار كنم. "اصال-

 مرد جوان درحالي كه نوار كاستي را درون پخش صوت میگذاشت گفت:

 مینشینیم و مفصل در اين مورد با هم حرف میزنیم. "کرت رو خراب نکن.بعداحاال زياد ف-

آن دو بدون اينکه حرف ديگری بزنند به موزيکي كه از پخش صوت شنیده میشد گوش فرادادند تا اينکه اتومبیل 

 ايستاد:

 حاال لطف بفرمايید و پیاده بشید.-

 ساغر نگاهي به اطاف افکند و با تعجب پرسید:

 نجا كجاست فرشاد؟...ما اينجا چیکار میکنیم؟اي-

چشمان جذاب مرد جوان با نگاهي خاص در ديدگان مخمور ساغر خیره ماند و ججوابي شنیده نشد.ساغر كه به سبب 

 اين نگاه تا حدودی هراسان شده بود سعي كرد خونسردی خود را حفظ نمايد:

 خاله جان؟ گفتم اينجا كجاست؟...مگه قرار نبود بريم خو نه ی-

 فرشاد بدون اينکه سخني بگويد از اتومبیل خارج شد و به طرف در ديگر رفت در را برای او گشود:

 وقت زياده،خونه ی خاله جان هم میريم ولي قبلش ساعتي با هم گپ میزنیم نظرت چیه؟

 زن جوان با ظن به او خیره شد:

 ها.خودتو لوس نکن...ديوونه...من حوصله ی شوخي ندارم -

 شوخي كدومه؟....من با كسي شوخي ندارم.-

 چشمان ساغر از ترس و وحشت كم مانده بود از حدقه بیرون بزند:

از حرفات سر درنمیارم.حاال مثل بچه ی آدم پشت فرمون بشین و منو برسون خونه ی خاله پروانه بعد  "من اصال-

 حوصله ی شوخي ندارم. "ش عجله كن...گفتم كه اصالخودت هرجا خواستي برو و با هركي خواستي گپ بزن...زود با

 فرشاد بازوان او را محکم در دست گرفت و كشید و با لحن آمرانه ای جواب داد:

منم گفتم با كسي شوخي ندارم...در ضمن اينو هم گفتم كه واسه رفتن به خونه ی خاله ی شما وقت داريم حاال -

م.پیاده شو و وقتمونو هدر نده...اونجا نمیتونم راحت باهات حرف بزنم میخوام باهات چند كلمه خودموني حرف بزن

 اما اينجا فقط ما دو تا هستیم...زود باش ديگه...پیاده شو.
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  22تا آخر صفحه ی 
 

 

زن جوان با يك حركت تند و سريع بازوانش را از میان دستان او بیرون كشید و به سرعت دری را كه برايش باز 

 م كوبید و شیشه ی آن را باال داد.در همان لحظه در اتومبیل را هم از داخل قفل كرد: شده بود به

از حرفهای تو سردرنمیارم.اگه حرفي داری میتوني توی خونه ی خودتونو جلوی خااله پروانه  "منم گفتم كه اصال-

 بهم بزني.

 ز ترس و دلهره به گريه بیفتد با خود انديشید:فرشاد با همان نگاه خاص به او نگريست و زن جوان كه كم مانده بود ا

تا حاال فرشاد رو اينطوری نديده بودم.يعني ما زنهای مطلقه اونقدر بدبختیم كه همبازيهای كودكیمون هم بهمون رحم 

نمیکنند؟!...فرشاد مثل برادر منه چطور به خودش اجازه میده اينجوری در مورد من فکر كنه؟...آخه اين يه دفعه 

 شد؟چش 

 در حالي كه سعي میکرد بر ترس خود فايق آيد با صدای بلند گفت:

 حوصله ی شوخي های مسخره ی تو رو ندارم. "فرشاد!اينقدر خودتو لوس نکن.من اصال-

چند ضربه ی محکم به شیشه ی اتومبیل زد.ترس و وحشت بیش از پیش وجود "شوخي كدومه"مرد جوان با گفتن

فرياد بکشد و كمك بخواهد اما خلوت بودن آن مکان روزنه ی امید را بر او  زن را دربر گرفت.میخواست

بست.نگاهي به چشمان فرشاد انداخت ولي آن را نیز وحشت انگیز تر از سکوت آن حوالي يافت.كم مانده بود از 

 ترس و دلهره،مستاصل و ناگزير بگريد كه در منزلي كه اتومبیل روبروی آن پارك شده بود گشوده شد:

 وا!...خدا مرگم بده.فرشاد!...چرا اينجا وايسادی؟...پس ساغر خوشگل من كو؟-

 ساغر با ديدن چهره ی مهربان پروانه نفس راحتي كشید و در اتومبیل را آهسته باز كرد و به سوی او آمد:

 سالم خاله جان.-

 پروانه به محض ديدن او پیش رفت و در آغوشش كشید:

 بره.سالم عزيز دلم.وای!خاله به قربونت -

 ساغر سیمای شاد و خندان او را بوسید:

 منزل نو مبارك خاله جان.-

 ممنونم البته اين خونه رو يکي دو ماه پیش خريديم.مگه خبر نداشتي؟-

 بالفاصله جواب خود را چنین داد:

م سراغي ه "هم نداشتي،حتمابهم سرنزدی حتي باهام تماس  "نبايد هم خبر داشته باشي خاله جان.اين اواخر اصال-

 ازم نگرفتي وگگرنه مادرت میدونست من خونه ام رو عوض كردم.

 باور كنید تو اين مدت شده بودم مرده ی متحرك....به خدا از دنیا و زندگي سیر شده بودم.-

 پروانه صورت او را بوسید:

 حق داری عزيزم...حق داری.منو ببخش عزيز دلم.-

 ا در دست گرفت و فشرد:زن جوان دستان او ر

 خواهش میکنم خاله جان!شما بايد منو ببخشید...امیدوارم ناراحتتون نکرده باشم.-
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 پروانه لبخندی از سر مهر به او هديشه كرد:

 نه عزيزم...میتونم دركت كنم.-

یل را ای در اتومب در اين لحظه فرشاد كه لبخند شیطنت آمیزی بر لب داشت كنار آن دو قرار گرفت و با فشار دكمه

 قفل كرد:

 مادر!خدايي بخوايد،بايد بگم اين دعوت رو خیلي راحت قبول كرد.البته منم تعجب كردم.-

ساغر كه از اعمال چند لحظه پیش او بسیار دلگیر و ناراحت بود نگاه تند و سرزنشباری به او افکند اما حرفي 

 حیاط شد: نزد.پروانه در حالي كه دست بر شانه های ساغر وارد

به هر حال خوب كردی عزيزم كه اومدی.دلم واسه ديدنت پرپر میزد.هروقت خواستم به ديدنت بیام فرشاد -

 موقعش نیست.به خدا فکر كردم منو فراموش كردی. "نمیذاشت و میگفت فعال

رسه اموشتون كنه چه بنه خاله جان،اين چه فرمايشي يه!شما اونقدر مهربونید كه آدم حتي اگه بخواد هم نمیتونه فر-

 به من كه از بچگي تو دامن شما بزرگ شدم.

 احساس میکنم جوونتر شدم. "لطف داری عزيز دلم،به خدا با اومدنت كلي خوشحالم كردی اصال-

 باور كنید فرشاد در مورد خريد اين خونه هیچ حرفي به من نزده بود وگرنه دست خالي خدمت نمیرسیدم.-

 هي كرد:پروانه خنده ی كوتا

 دست خالي چیه عزيزم؟!ديدن گل روی تو از هزار تا چشم روشني بیشتر ارزش داره.-

 تشکر نمود.نگاهي به حیاط افکند: "ساغر مجددا

 منزل نو مبارك.-

 پروانه تشکر كرد:

ه و ندارم كممنونم عزيزم اونجا ديگه خیلي درب و داغون شده بود منم كه ديگه اون قوه و نیروی قبلي رو نداشتم -

 بتونم مثل سابق بشورم و بمالم و تمیز كنم.اينجا حداقل تر و تمیزه و اونقدر ها هم كار نداره مگه كارهای روزمره.

 زن جوان سر را به عالمت تصديق سخنان وی تکان داد:

 حق با شماست الته اينجا هم خیلي باصفاست ولي اونجا يه چیز ديگگه بود.-

 پروانه خنده ای كرد:

بله دخترم توی اون خونه خیلي خاطرات خوب داشتیم.اون خونه با اون ديوارهای قديمیش شاهد بزرگ شدن و قد -

 كشیدن شماها بود.

 بعد سری تکان داد و با حسرت افزود:

اما بعد از فوت علي آقا اونجا ديگه صفايي كه نداشت هیچ،باعث آزار و اذيت منم میشد.اين دو سه سال هم خیلي -

نر كردم كه نتونستم اونجا رو تحمل كنم.فرشاد جان هم وقتي فهمید از ديدن گوشه گوشه ی اونجا غصه میخورم و ه

اشك میريزم،پاشو تويه كفش كرد و گفت كه بايد اونو بفروشیم و بريم جای ديگه.البته اولش به هیچ قیمتي راضي به 

از دستم خیلي ناراحت بود.همون موقع ازم خواست كه به فروش اونجا نمیشدم اما يه شب خواب علي آقا رو ديدم كه 

حرف فرشاد گوش كنم و دل از اون خونه ببرم.منم وقتي خیالم از بابت علي آقا راحت شد راضي شدم كه اونجا رو 

 بفروشیم.

 ساغر با نگاهي افسرده همدردی خود را با او اعالم نمود:
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خیلي غمگین بودين هروقت  "تون هم بهتر شده،يادم میاد قبالخوب كاری كرديد خاله جان اينجوری حال و هوا-

 شما رو میديدم غصه میخوردم.اينو همیشه با مامان میگفتم.

 پروانه سری تکان داد و هیچ نگفت.آن سه همگام با يکديگر وارد ساختمان شدند.

 بشین دخترم تا برات چای بیارم.-

 زحمت نکشید به خدا راضي به زحمتتون نیسم.-

 اين حرف رو نزن عزيز دلم تا تو مانتوت رو در بیاری منم چايي رو آوردم.-

 و قبل از اينکه وارد آشپزخانه شود رو به فرشاد گفت:

 میوه تعارف كن،ساغر جون بعد از مدتها قدم روی چشمام گذاشته و خوشحالم كرده.-

يخت نگاه تندی به چهره ی آرام و متبسم زن جوان تشکری كرد و در حالي كه مانتواش را به رخت آويز مي آو

 فرشاد انداخت:

 میشه در مورد اون كار احمقانه و مسخره ات توضیح بدی؟-

 فرشاد لحظه ای مکث كرد سپس با صدای بلند شروع به خنديدن نمود:

تم و میگگرف وای ساغر !به خدا قیافه ات اونقدر ديدني شده بود كه اگه يه دوربین فیلمبرداری داشتم ازت فیلم-

 واسه برنامه ی ديدنیها میفرستادم.

 زن جوان با عصبانیت ضربه ای محکم به سینه ی او كوبید:

 پسره ی لوس و ننر...ديوونه...تو هنوز دست از اين مسخره بازيهات برنداشتي؟...داشتم از ترس سنکوب میکردم.-

 تقلید میکرد و میخنديد گفت:فرشاد درحالي كه قیافه ی وحشتزده ی چند لحظه ی قبل او را 

ساغر!به خدا قیافه ات خیلي خنده دار شده بود اگه سر و كله ی مادر پیدا نمیشد اونقدر وسط كوچمون میخنديدم تا -

 روی زمین ولو بشم.

 ساغر با ترشرويي ابروانش را در هم كشید:

 ني؟لوس ببي مزه.مسخره.فکر میکني كار قشنگي انجام دادی كه اينقدر هم ازش تعريف میک-

 در اين لحظه پروانه با سیني چای وارد پذيرايي شد و پرسید:

ساغر كنار او نشست و با هیجان -دوباره اين دختر خاله ی مظلومت رو اذيت كردی و دست گل به آب دادی؟-

 ماجرا را تعريف كرد و افزود:

ن فکرشم نمیکردم هنوز اي "حشت سکته كنم.اصالخاله جان نمیدونید چقدر ترسده بودم.به خدا كم مونده بود از و-

 مرد گنده كارای همون پسربچه ی شر و شیطون چند سال پیش رو انجام بده.

 

 

 پروانه دستي به موهای او كشید:

به دل نگیر عزيزم.يادت رفته وقتي كوچیك بوديد چقدر تو رو میترسون و اذيت میکرد.تو كه سهله دخترم،گاهي -

 من پیرزن هم میذاره و میخنده.وقتا سربه سر 

 فنجان چای را جلوی او نهاد و افزود:

 چیکارش كنم ديگه به پدر خدا بیامرزش رفته اونم از اين كارا زياد میکرد.-
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 آه حسرتباری از ژرفای دل بیرون داد:

ي چه میشه هرچي خاك اون خدا بیامرزه عمر شما ها باشه.خدا رحمتش كنه چقدر دوست داشت عروسش بشي ول-

 كرد...قسمت نبود.

 اشك در گوشه ی چشمان مهربانش نشست:

يادته ساغر جان؟يادته چقدر دور از حاال دوستت داشت!همیشه تو رو روی پاهاش میننشوند و موهاتو -

میبافت.میگفت: ))ما كه دختر نداريم ولي خدا رو شکر كه ساغر خوشگلمون همیشه به ديدنمون میاد و مار رو شادد 

 یکنه((...يادته ساغر؟م

زن جوان ناخودآگاه به آن روزها سفر كرد.روزهايي كه خانه ی خاله پروانه درست روبروی منزل آنان بود و او 

هرگاه كه احساس دلتنگي میکرد به ديدن خاله و شوهر خاله مهربانش میرفت و اذيت های فرشاد را برای اينکه 

 له اش بنشیند به جان میخريد.شوهرخا"علي"لحظاتي را روی دامان مهربان

بله خاله جان يادمه.چه روزايخوب و قشنگي بود.علي آقا اونقدر مهربون بودند كه من بیشتر از پدرم دوسشون -

 داشتم.خدا رحمتشون كنه.

 پروانه لبخندی زد:

 رف بد از دهنشخدا رحمتش كنه.مرد خیلي خوبي بود.توی اون چند سال كه با هم زندگي كرديم يه بار نشد كه ح-

 دربیاد.اون خدا بیامرز خیللي دوست داشت تو عروسش بشي...

 فرشاد برای پايان دادن به اين سخنان خنده ای كرد:

مادر!حاال كه وقت اين حرفها نیست.ساغر اومده شما رو ببینه نه اينکه اين حرفها رو بشنوه.بهتره به جای اين حرفها -

 ضر بشیم بريم بیرون و يه شام مفصل نوش جان كنیم.حرفای خوب خوب بزنیم بعدش هم حا

ساغر به فکر فرو رفت.میخواست بگويد او همیشه فرشاد را به چشم يك برادر شیطان اما مهربان میديد و هرگز 

 نمیتوانست او را حتي در تصوراتش همسر خود بداند اما سخني نگفت و سکوت كرد.

 پروانه لبخندی زد:

 حق با توئه پسرم.-

 بعد رو به ساغر نمود:

 منو ببخش عزيزم...میدوني كه خیلي واسم عزيزی.دلم میسوزه.-

 ساغر دستان مهربان او را در دست گرفت:

 خاله جان منم از وضعي كه پیش اومده متاسفم.-

 پروانه به لبخند خود وسعت بخشید و رو به فرشاد گفت:

 مهمون داريم.پسر خوبم بايد بگم نمیتونیم بريم بیرون چون -

 از شنیدن اين سخن به يکباره ابروان فرشاد در هم كشیده شد و با دلخوری پرسید:

 مهمون داريم؟!چه كسي يا چه كساني قراره تشريف بیارند و گردش ما رو به هم بزنند؟-

 پروانه كه متوجه خشم او شده بود با ناراحتي جواب داد:

 مونه گفتم دايي رسول و هنگامه هم بیان تا دور هم باشیم.اينجوری حرف نزن.ديدم ساغر امشب پیش-

 پسر دايي عزيزمون!!!هم تشريف میارن "حتما-
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 پروانه به ديدگان خشم آلود او خیره شد:

به خاطر اينکه مثل تو سروزبون نداره و شلوغ كاری  "خب معلومه كه میاد.حاال مگه چي شده كه ترش كردی؟حتما-

روی سرت  "بود عین خودت اين و اونو اذيت میکرد و مثل تو سرو زبون داشت حتمانمیکنه؟حاال اگه يکي 

 میذاشتیش و قربون صدقه اش میرفتي؟!

 فرشاد لحن تند و جدی ای به صدای خود داد:

موضوع اين حرفا نیست مادر جان موضوع اينه كه شما همیشه تمام برنامه های منو به هم میريزيد وقتي قرار نبود -

و به جز ساغر دعوت كنیم چرا زير قولتون زديد؟من قبل از اينکه دنبال ساغر برم بهتون گوشزد كزدم كسي ر

میخوام به اتفاق شما اونو ببرم و بگردونم تا يه كم از اون حال و هوايیکه داره بیرون بیاد حاال شما به من مژده و نويد 

 يد؟نمیدونم...اينکه دفعه ی اولتون نیستمیديد كه مهمون داريم و همه ی برنامه های منو خراب كرد

 ساغر احساس كرد ممکن است سر اين موضوع بلوايي به پا شود در نتیجه میانجي شد:

فرشاد جان حاال كه اتفاقي نیفتاده.تازه به نظرم خاله جان كار درستي كرده چون به اين بهانه من میتونم دايي جان و -

اال چیزی نشده كه وقتي اومدند به دايي رسول برنامه رو میگیم اگه قبول كردن هنگامه و پسردايي پرويز رو ببینم.ح

 با هم میريم.تازه به نظرم اينجوری تجديد خاطره هم میشه و كلي خوش میگذرونیم.

جمله ی آخر سخن دل اونبود او هیچگاه نمیتوانست وجود هنگامه را تحمل نمايد چرا هرگاه كه اورا میديد يك 

 و آزار دهندهبر وجودش چیره میشد.احساس منفي 

 فرشاد از جا برخاست و با لحن كنايه آمیزی جواب داد:

 تو همون دختر بچه ی ساده لوح و خوش بیني.-

 اين را گفت و به سوی اتاق خود رفت.اين جمله ساغر را سخت به فکر فرو برد

ش از گفتن اين جمله چي بود؟...يعني چي ))فرشاد از چي حرف میزنه؟آيا چیزی میدونه كه من ازش بیخبرم؟قصد

 كه گفت من هنوز همون دختر بچه ی ساده و خوش بینم؟((

 

 

 

  53تا آخر صفحه ی 
 

 

 4-فصل اول
 

 اين سواالت تمام افکار ساغر را در برگرفت ولي از آن گذشت و حرفي نزد. 

 پروانه درحالي كه سعي میکرد لبخندی بر لب بنشاند گفت:

ويز از پر "یني دخترم؟میبیني يکي يك دونه ام چطوری دلمو میشکونه و باهام حرف میزنه؟اون اين روزا اصالمیب-

خوشش نمیاد.نمیدونم چرا ولي اآلن چند وقته باهاش چپ افتاده.از هنگامه هم از همون روز اول خوشش نمیومد.بنده 

قتي يه زن گرفت كه همسن و سال پسرش خدا داداشم بعد از فوت همسرش،پاك بي ارج و قرب شده بخصوص و

 بود.تو كه ديگه میدوني ساغر جان!هنگامه رو برای رضای خدا گرفت نه از روی هوی و هوس.

 ساغر سرش را به عالمت تصديق سخنان او تکان داد:
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ر هنگامه بله میدونم و خوب به ياد دارم چي شد كه دايي جان با هنگامه ازدواج كرد.اون موقع ها شنیده بودم پد

معتاد بوده و میخواسته دخترشو در ازای مبلغي بفروشه و بدبختش كنه كه يکي از آشنايان دايي رو در جريان میذاره 

و ايشونم برای جلوگیری از بدبختي و بدنامي اين دختر اونو از پدرش خواستگاری میکنند و دوبرابر مبلغي كه قرار 

د از پرداخت اون پول هنگامه رو به عقد رسمي و شرعي خودشون بود اون سوداگر ناموس،بهش بده،میدن و بع

 درمیارند.

 پروانه آهي كشید:

درسته عزيزم.بنده خدا داداشم كه دنبال عیش و نوش و خوشگذرونیش نبود.اين كارو به خاطر رضای خدا انجام -

 سرش نزدند و نمیزنند.داده حاال بگذريم كه فامیل های بدخواه البته دور از جون تو چه حرفها كه پشت 

 نفس عمیقي كشید و از جا برخاست:

 برم به غذاها سربزنم تا وقتي خان داداش و زن و بچه اش اومدند همه ی كارامو كرده باشم.-

 ساغر از جا بلند شد:

 اجازه بدين كمکتون كنم.-

اجاق گاز وايسي؟نه عزيزم ازت  نه عزيزم،بعد از مدتها اومدی خونه ی خاله ات میخوای بری توی آشپزخونه پای-

ممنونم.اگه حوصله شو داری بي زحمت برو با اين آقا پسر يه دنده حرف بزن وگرنه وقتي مهمونا بیان از اون اتاق 

 بیرون نمیاد و مثل دفعه ی پیش آبروريزی میکنه.

بهتر از من بسیار خوب خاله جان ولي بهتون قول نمیدم كه بتونم راضیش كنم آخه خودتون كه اونو -

 میشناسین...خیلي لجباز و يه دنده ست.

 پروانه سری تکان داد و با لحني ملتمس جواب داد:

 .شیطون بیاد پايین ##بله میددونم عزيززم...ولي حاال تو سعي خودتو بکن خاله.شايد حرف تو رو گوش كنه و از -

 ه رفت:ساغر سر فرود آورد و پروانه با لبخندی مهربان به سوی آشپزخان

 دستت درد نکنه دخترم خیلي ممنون.-

 زن جوان نگاهي به در نیمه باز اتاق فرشاد انداخت و با خود گفت:

 ))فرشاد كه حرف گوش كن نیست.حرف حرف خودشه و به كسي اهمیت نمیده میترسم رومو زمین بندازه...((

 يعد دستي به موهای خود كشید و زير لب گفت:

 واد بدونم واسه چي با پرويز بد شده و به قول خاله باهاش چپ افتاده؟(())ولي خیلي دلم میخ

 لحظه ای انديشید:

به من مربوط نمیشه بهتره بذارم تووی حال خودش باشه شايد اين جوريام كه خاله میگه  "))اما اين موضوع اصال

 نباشه((

 به غذا بد افکن:از الی در نیمه باز آشپزخانه نگاهي به پروانه كه در حال رسیدگي 

))طفلي خاله ی نازنین من اين فرشاد عجب آدمي يه ها!بهتره برم حسابشو كف دستش بذارم تا اينقدر اين زن 

 مهربونو حرص نده و اذيت نکنه((

 با قاطعیت به سوی اتاق او رفت و چند ضربه به در زد لحظه ای بعد صدای گرفته و آرام فرشاد به گوشش رسید:

 ر.بیا تو ساغ-
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  52تا آخر صفحه ی 
 

 

 

  3-فصل اول
 

 زن جوان وارد شد و در را پشت سر خود بست.با ابرواني در هم كشیده و لحني آمرانه پرسید: 

 تو از خودت خجالت نمیکشي؟چطور دلت میاد با خاله اينجوری حرف بزني؟-

 یرون نگريست:فرشاد با چهره ای آرام بدون توجه به سواالت او از پنجره به ب

داشتم فکر میکردم بهتره پروژه ی همدان رو قبول كنم و برم اونجا.سه چهارسال طول میکشه تا اين طرح آماده و -

پیاده بشه منم توی اين مدت راحت و آسوده به دور ااز دغدغه ها و حرفها و فکر و خیالهايي كه يه لحظه هم آرومم 

ين طرح مسئولیت پروژه های شرستانهای ديگه رو تقبل میکنم.اينجوری برام نمیذارن زندگي میکنم و بعد از تکمیل ا

بهتره ديگه حوصله ی اين شهر رو ندارم.مدتهاست كه سر همین رفتن و نرفتن با خودم درگیرم اما هنوز نتونستم 

اون  نها دلخووشيتصمیم نهايي خودمو بگیرم اون هم به دو دلیل يکیش اينه كه دلم نمیاد مادر رو تنها بذارم چون ت

 توی اين دنیای بزرگ منم.

 بعد ناگهان ساكت شد و به دلیل دوم اشاره ای نکرد.صدای آرام و مغموم او خشم ساغر را فرونشاند:

به غیر از ايني كه گفتي تو كسي نیستي كه بتوني به تنهايي توی يه شهر غريب زياد دوام بیاری گفتنش راحته ولي -

 مي كه نمیتوني چنین كاری رو انجام بدی.پای عمل كه برسي میفه

 خواستن توانستنه.كافیه كه فقط اراده كنم...تو كه منو میشناسي.-

ي به اين بگو ببینم واسه چ "البته كه میشناسمت ولي اين راه چاره نیست خاله نمیتونه دوری تو رو تحمل كنه...اصال-

 چیزا فکر میکني؟

 و با چشمان طوسي رنگش به چشمان مشکي و جذاب او خیره شد:مرد جوان آرام رو به سوی او كرد 

 میتونم بهت اطمینان كنم؟-

 ساغر لحظه ای به ديددگان محزون او نگريست سپس با لبخندی اطمینان بخش پاسخ داد:

 البته كه میتوني اين ديگه سوال نداره تصور نمیکنم بعد از اين همه سال منو نشناخته باشي.-

 و رو از هركس ديگه ای بهتر میشناسم و تو هم همینطور.درسته من ت-

 آهي از سینه بیرون داد:

میخوای بدوني چرا از هنگامه خوشم نمیاد؟میخوای برات بگم چرا به قول مادر با پرويز چپ افتادم؟میخوای همه -

 چي رو واست تعريف كنم؟

 ساغر لبخند خود را گسترده نمود:

داشتم پیش خودم دودوتا چهار تا میکردم تا بفهمم چرا تا اين حد  "رو شنیدی؟اتفاقاپس تو حرفهای من و خاله -

عوض شدی؟تو و پرويز يه روح بوديد تو دو تا بدن.درست مثل دو تا برادر صمیمي يادت رفته همیشه میگفتي تو و 

بودی براش هر كاری اون بايد توی يه شب داماد بشید؟در ضمن تو اونقدر دايي رسول رو دوست داشتي كه حاضر 
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بکني حاال چي شده وقتي میاد میای توی اتاقت و بیرون نمیری؟يادمه اون وقتها هروقت میفهمیدی قراره دايي جان 

 بیاد سر از پا نمیشناختي.

 دستانش را از جلو به يکديگر حلقه كرد و آرام پیش رفت:

نم چرا كه زندگي من از شماها جداست و در خودم البته اگه راستشو بخوای نمیخواستم توی اين مسايل كنجکاوی ك-

 نمیبینم كه توی زندگي ديگرون دخالت كنم يا خدای نکرده فضولي كنم.

 مرد جوان از جا بلند شد به سوی پنجره رفت و در حالي كه به حیاط پر گل و درخت نگاه میکرد گفت:

بي منطق و خودخواهي هستم يا يه سری فکر های  ولي من میخوام همه چي رو برات بگم تا يه وقت تصور نکني آدم-

 دور از واقعیت توی ذهنت بوجود بیاد.

 ساغر سکوت اختیار كرد.فرشاد همچنان كه به درختان حیاط مینگريست افزود:

 بشین. "لطفا-

 زن جوان روی صندلي كنار میز تحرير نشست.چند لحظه بعد فرشاد نفس عمیقي كشید:

يز يه روح بوديم در دو جسم.خیلي با هم رفیق و صمیمي بوديم ولي با ورود هنگامه همه چي حق با توست.من و پرو-

 به هم ريخت...همه چي اگه راستشو بخوای هنگامه باعث شد بین من و پرويز اختالف و فاصله بیفته.

 ساغر با تعجب پرسید:

چندين و چند ساله و صمیمي شما دوتا رو از  هنگامه؟...نقش اون اين وسط چي بوده كه تونسته با اين راحتي دوستي-

 بین ببره و خراب كنه؟

برات میگم...از همون روزی كه هنگامه كنار دايي سر سفره ی عقد نشست و چشمش به من افتاد تا حاال با حالتي -

 "هها اصالخاص نگام میکنه...نگاههايي كه هروقت يادشون میفتم حالم به هم میخوره و چندشم میشه.من از اين نگا

خوشم نمیاد.كال بهت بگم من از اين زن متنفر و منزجرم وجودش اعصابم رو خراب میکنه ولي در طول اين مدت به 

 خاطر دايي تحملش میکردم.

در طنین صدايش لرزش خاص احساس میشد گويي تمام تار و پود هستي اش فشار سنگیني را از مرور خاطراتش 

 ا وادار كرد با تمام وجود به سخنان او گوش فرا دهد.متحمل میشود و اين امر ساغر ر

...تا اينکه يه روز برای ديدن پرويز به خونشون رفتم كار واجب و ضروری باهاش داشتم واسه همین قبل از رفتن -

تماسي نگرفتم يعني وقتش رو نداشتم.وقتي زنگ در رو به صدا درآوردم هنگامه در رو باز كرد و وقتي نگاش به من 

فتاد لبخند چندش آوری روی لبانش نشست.از اين لبخند وقیحانه،سرم رو پايین انداختم و ازش سراغ پرويز رو ا

گرفتم و اون جواب دادد كه خونست و منو به داخل دعوت كرد.كار همیشگیش بود انگار بو میکشید كه كي سر و 

تو از اينکه پرويز مثل دفعات قبل به  كله ام پیدا میشه.مثل همیشه ازش تشکر كردم و داخل شدم.وقتي رفتم

 استقبالم نیومده بود تعجب كردم و ازش پرسیدم پرويز كجاست؟

 

  41تا اول صفحه ی 
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گفت كه اآلن پیداش میشه رفته بیرون خريد كنه.بهش گفتم اگه گفته بود پرويز خونه نیست میتونستم توی ماشین 

خنديد و رفت توی آشپزخونه ولي لحظه ای بعد منو صدا كرد تا در آوردن وسايل منتظرش بمونم اما اون فقط 

دوست نداشتم باهاش تنها باشم  "پذيرايي كمکش كنم.اونطور كه وانمود كرد قرار بود براش مهمون بیاد چون اصال

وارد  بي میلي تمام گفتم))من میرم وقتي پرويز اومد بهش بگید كه باهام تماس بگیره كار واجبي باهاش دارم((.با

آشپزخانه شدم كه يه دفعه مثل بچه گربه های لوس...يا بهتره بگم مثل ديوونه ها خودشو به من چسبوند و دستش 

رو دور گردنم حلقه كرد و گفت: ))من سالهاست كه عاشق تو هستم(( از اين حرفش هیچ سردرنیوردم و نمیدونستم 

ا چیزی كه به ذهنم رسید اين بود كه سريع دستاشو از دور گردنم باز در مورد چي حرف میزنه...در اون لحظه تنه

كنم.يه مدت مثل برق گرفته ها نگاش كردم بعد با عصبانیت گفتم: ))تو خجالت نمیکشي؟اين چه كاريه؟((اشك توی 

 چشماش جمع شد و گفت : ))تو هیچوقت نمیتوني منو بفهمي(( بازم منظورشو نفهمیدم.با خشونت و نفرت توی

چشماش نگاه كردم و گفتم: ))بیچاره دايي رسول كه نمیدونه چه زن كثیفي داره(( خنده ی چندش آوری كرد و 

جواب داد: ))دايي!!اون پیرمرد خرفت رو میگي؟!...اون چه میفهمه عشق و جووني يعني چي؟اون يه خرس شکم 

ي شدم كه خون خونمو میخورد.صدامو باال گندست كه فقط به فکر خوردن و خوابیدنه(( از اين حرفاش اونقدر عصبان

بردم و بهش گفتم: ))پست فطرت رذل!اون تو رو از منجالبي كه قرار بود توش بیفتي كه صد البته لیاقتت هم بود 

نجات داد و سر و ساموني برات درست كرد كه در طول زندگیت به خواب هم نديده بودی(( نمیدوني با چه التماسي 

یزد انگار حرفامو نمیشنید.دوباره مثل زالو بهم چسبید و التماس كرد.ديگه كنترل اعصابمو از نگام میکرد و حرف م

دست دادم سیلي محکمي به صورتش زدم و با يه حركت اونو از خودم دور كردم.باور نمیکني اگه بهت بگم اونقدر از 

جوشید.با خشم و غضب از اين كار زشت و وقیحانش عصبي شده بودم كه خون توی رگهام به جای جريان می

آشپزخونه بیرون اومدم كه با پرويز سینه به سینه شدم سعي كردم با ديدنش لبخند بزنم ولي اعصابم اونقدر متشنج 

و درهم ريخته بود كه نتونستم يك لحظه هم اونجا بمونم.در نتیجه بدون اينکه حرفي بزنم از خونه زدمم بیرون وقتي 

تم چیزی رو نمیتونس "برم همش به خودم میگفتم كه شايد دارم خواب میبینم اصال پشت رل نشستم نمیدونستم كجا

كه برام اتفاق افتاده بود رو هضم كنم.هروقت به ياد اون كار زشت هنگامه میفتم تمام بدنم شروع به لرزيدن 

 میکنه.اگه خدای نکرده... 

 گشتان پاك میکند.ساغر كه پشت سر او قرار داشت متوجه شد كه اشکهايش را با سران

 اگه خدای نکرده مسئله ای بین من و اون به وجود میومد...وای خدای من!از تصورش هم پشتم میلرزه...-

 لحظه ای سکوت كرد سپس ادامه داد:

مدتي بعد فهمیدم اين زن كثیف تهمتهايي بهم زده كه اگه بهت بگم سرت گیج میره.اون لعنتي وقتي در برابر -

درباره ی رفتار غیر عادی من در اون روز خااص قرار میگیره تمام كاسه كوزه ها رو سر من میشکنه  كنجکاوی پرويز

 و حرفهايي میزنه كه فقط و فقط لیاقت خودش بوده و بس.

 ساغر با حس همدردی به او نگريست و گفت:

 میتونم به خوبي تو رو درك كنم.-

 پیوند داد: فرشاد نگاه نمدار خود را به ديدگان مهربان او

 ممنونم ممنونم ساغر جان نمیخوای بپرسي از كجا فهمیدم اون زن كثیف بهم تهممت زده؟-
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  42تا آخر صفحه ی 
 

 

 

 44تا  45صفحه 

 

سراغي از من نمي گیره اونم با لحني خشك و سرد جواب داد كه ديگه حاضر نیست با فردی كه حالل و حروم سرش 

 داشته باشه. نمیشه مراوده ای

 با اصرار دلیل اين حرفشو پرسیدم و اون جواب داد : 

 چرا قصد دست درازی به هنگامه رو داشتي؟... -

 اگه جلوت نمي ايستاد و محکم توی گوشت نمي زد مي دوني چه اتفاق غیر قابل جبراني مي افتاد؟

 م خواسته كه چیزی نگم وگرنه وای بر احواالنتحاال خوبه اين بنده خدا از ترس آبروش چیزی به پدر نگفته و از من

 لرزش دستان او از چشمان ساغر دور نماند :

 از خودت دفاع نکردی؟ -

اون اجازه نداد...تازه اگر اين اجازه رو بهم میداد چه دفاعي داشتم كه از خودم بکنم. كي حرف های منو باور مي  -

 كنه؟

 بايد دنبال قضیه رو مي گرفتي. -

ساغر جان فردی كه اين قدر احمق باشه و حرف های يه زن تازه از راه رسیده رو به من كه از كوچیکي باهاش  نه -

 بزرگ شدم ترجیح بده و راست بدونه،همون بهتر كه توی نفهمي خودش بمونه تا بمیره.

 باور كن كه حرف و حديث اين زن كثیف و فکرای نابجای پرويز اصال برام مهم نیستند.

ا هرچي مي خوان بگن و هرچي مي خوان فکر كنند. ناراحتي من از اينه كه نمي دونم مادر چیزی در اين مورد اون

شنیده يا نه ؟ اگه نشنیده كه هیچ ولي اگه شنیده باشه ، چون واسم خیلي عزيزه ، نمي خوام در موردم فکرای بد و 

 ناجور بکنه.

 ن وی تکان داد :ساغر لبخندی زد و سرش را به عنوان قبول سخنا

مي فهمم چي میگي...تو هم مثل مني افرادی كه برات ارزش و مرتبه ای ندارند ،عقیده ها و ايده ها و حرفاشونم  -

 برات ارزش و بهايي نداره يعني برات مهم نیست چي در موردت مي گن و چي فکر مي كنند اما برعکس.

 ترام میذاری و براشون ارزش قائلي برات خیلي مهمه.ايده و عقیده افرادی كه دوستشون داری و بهشون اح

 فرشاد در تأيید سخنان او سرش را فرود آورد . ساغر افزود :

به نظر من خاله جان چیزی نمي دونه اگه هم تا حاال چیزی شنیده يا حس كرده باشه مطمئنه كه تو اين وسط بي  -

ينا گذشته اون مادره و خصوصیات بچه شو بهتر از هركس ديگه ای گناهي...اون زن با تجربه و دنیا ديده ايه كه...از ا

 مي شناسه.

 لحن صمیمي و دلنشیني به صدای خود بخشید :
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ولي اگه عاقالنه فکر كنیم مي فهمیم اگه چیزی مي دونست هیچوقت دايي اينا رو دعوت نمي كرد ، چون خاله هم  -

ه دست و دهن هر تازه واردی مي سپارند و حرفهاشونو قبول مي كنند مثل ما عقیده داره بايد با افرادی كه عقلشونو ب

، قطع رابطه كرد و اين عقیده رو مثل يه اصل اساسي توی زندگیش پیاده كرده...تو كه اين چیزا رو بهتر از من مي 

 دوني!

 بله همینطوره. -

مشب رو مثل يك بچه خوب و حرف خب حاال كه حرفمو قبول داری بهتره به خاطر مادر مهربونت هم كه شده ا -

شنو توی اين مهموني كوچیك شركت كني باالخره توی اين جمع يه نفر هست كه برات با ارزش باشه ، اونم خاله 

 جان مهربونه.

 فرشاد لحظه ای انديشید سپس جواب داد :

 بسیار خب ، فقط به خاطر مادر..و همچنین ...تو -

د اما ناخودآگاه به ياد روزی كه بر خودش گذشته بود افتاد. آن زماني كه زورق ساغر لبخند مهرانگیزی بر لب نشان

شکسته ی زندگي اش در تالطم امواج افتراها و تهمت ها سرگردان بود. آن هنگام كه در برابر امواج بي رحم 

به ياد زماني ناسزاها و سخنان نابه جای همسرش و خانواده او ، مظلومانه گوشه ای مي نشست و اشك مي ريخت. 

افتاد كه ديگر نمي توانست آن همه بي عدالتي را تحمل نمايد در نتیجه مجبور شد مقابل به مثل كند و با مظلومیت و 

 مورد ظلم قرار گرفتن وداع گويد و با جديت به مبارزه برخیزد.

از ديدن درخشش اشك مرور اين خاطرات تلخ ، موج اشك را در چشمان مخمور و زيبايش به خروش آورد . فرشاد 

 در ديدگان او با نگراني تمام به سويش آمد و دلجويانه پرسید :

 چي شده ساغر؟ ...ازچي ناراحت شدی؟...اگه به خاطر حرف های منه،ازت معذرت مي خوام. -

زن جوان سعي كرد از فرو ريختن اشك هايش جلوگیری كند اما موفق نشد و خیلي زود اب ديده محزون و 

 را روی پوست داغ و گُر گرفته اش لغزيد و آرام از گونه های برجسته و ريبايش سرازير شد :مغمومش 

 خواهش مي كنم...چیز مهمي نیست...بهتره فراموشش كني. -

 بازم به ياد گذشته ها افتادی؟ -

 ساغر با سر انگشتان اشکها را از چهره غمگینش زدود و با ندامت جواب داد :

 ..دست خودم نبود...من همیشه سعي مي كنم گذشته ها را فراموش كنم اما...معذرت میخوام. -

 مرد جوان نزديکتر شد و با همان لحن آرام ادامه سخن او را به دست گرفت :

اما نمي توني...تو همیشه گفتي كه نمي خوای گذشته ها رو مرور كني ولي كوچکترين حرف يا درددل يا حتي يه  -

تو رو به گذشته ها مي برهو عذابت مي ده گرچه من از جزئیات زندگیت بي خبرم ولي احساس منظره محزون فورا 

مي كنم بهتر از اون روزا پیدا و يا پايه ريزی كني . حرف دلت رو بزن و خودتو خالص كن . نذار غم های تلنبار شده 

 ی توی قلبت تا اين حد شکنجه ات بدن و اذيتت كنند.

اهد سر بر شانه های مردانه او گذارد و از دردهايش بگويد ، از سختي هايي كه كشیده ، از ساغر احساس كرد مي خو

سخنان كنايه آمیزی كه شنیده و از نگاه های مظنوني كه به او دوخته مي شدند و شکنجه اش مي دادند بگويد و 

 رد و عاری از هر رنگ و رو :بگريد اما فقط به پاك كردن اشك هايش اكتفا كرد و لبخند بر لب نشاند، لبخندی س

 تحملش مي كنم...من بايد با دردهام كنار بیام و خو بگیرم...بايد. -
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 اين را گفت و از اتاق خارج شد و با همان لبخند تصنعي ه سوی آشپزخانه رفت :

 خاله جان! كمك نمي خواهید؟ -

 پروانه كه در حال چشیدن غذا بود جواب داد :

 ندارم. دستت درد نکنه...راستي باهاش حرف زدی؟...به چه نتیجه ای رسیدی؟ نه عزيز دلم كاری -

 زن جوان به لبخند خود وسعت بخشید :

 حل شد ، فرشاد گفت كه به خاطر شما هر كاری مي كنه اون جدا شما رو دوست داره. -

یار خوشحال و شادمان گشته بود پروانه نگاهي به چهره به ظاهر خندان او انداخت و چون از خبری كه شنیده بود بس

 متوجه چشمان سرخ شده و اشك او نشد و با وجد گفت :

واقعا ازت ممنونم عزيزم...منم خیلي دوستش دارم...من كه جز اون كس ديگه ای رو ندارم. ديگه داشتم از دلشوره  -

 سکته مي كردم...دستت درد نکنه عزيز دلم.

 رمنده ام مي كنید.كاری نکردم خاله جان كه اين قدر ش -

 پروانه دست روی شانه های او گذاشت : -

چرا عزيزم كار بزرگي برام انجام دادی...حاال بیا بريم يه كم با هم حرف بزنیم. برام بگو تو اين چند وقت چیکار  -

كه برای مي كردی البته خان داداش يه چیزايي بهم گفته اما دلم مي خواد از دهن خودت بشنوم. تو اين روزگار 

 هركسي سخت مي گذره چیکار كردی و چیکار مي كني؟

 آن دو همراه با هم به سالن نشیمن رفتند و روی مبل نشستند :

چي بگم خاله جان ، هر چي باشه مي گذره . اگه اون هفته رو خوب كار كرده باشم كه سخت نمي گذره ولي اگه نه  -

 ، خب هي...همچین خوش هم نگیذره.

 و خنديد . اين را گفت

 پروانه نگاه خود را به چشمان زيبای او دوخت :

 همه اش برات دعا مي كنم عزيزم. امیدوارم همیشه موفق باشي و زندگي به راحتي برات بگذره. -

 ممنونم...امیدوارم برای شما هم همینطور باشه. -

 لحظاتي سکوت برقرار شد تا اينکه پروانه گفت :

سروش طالق گرفتي و تنها شدی همه اش نگرانت هستم نمي تونم باور كنم كه شما دو تا ، با اون به خدا از وقتي از  -

 همه عشق و عالقه از هم جدا شده باشید.

 ساغر در دل خويش به سادگي پروانه لبخند زد و انديشید :

ت و مي گفتي چشم ، و هیچکس مثل من اون حیوون آدم نما رو نمي شناخت. تا مظلوم بودی و هر چي اون مي گف -

به كارای زشتش ايراد نمي گرفتي و به روی خودت نمي آوردی و يا نمي گفتي چرا دير اومدی؟...تا حاال كجا 

بودی؟...چرا خرجي نمي دی؟...و يا ازش چیزی نمي خواستي ،آدم خوبي بودی ولي وای به اون روزی كه مي خواستي 

ه داری و ازش بخوای كه به قانون زندگي مشترك احترام بذاره...اون از حق خودت دفاع كني و حريم زندگیت رو نگ

موقع خدا رو هم بنده نبود...اگه اجازه میدادی هر غلظي دلش مي خواد بکنه و الم تا كام مخالفت نکني و خودتو به 

 وی دُمش میذاشتي ،نفهمي بزني ، اونقدر مرد خوبي مي شد كه بیا و ببین اما امان از اون روز كه به قول معروف پا ر
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اون موقع به زمین و زمون بد و بیراه مي گفت و به پدر و مادر و برادرت ، هركدوم جدا جدا تهمت مي زد و ناسزا م 

 يگفت اونم چه ناسزاهايي كه آدم از شنیدنش شرمگین مي شه و حالت تهوع پیدا مي كرد...

دند كه اين آشغال كثیف به خودش اجازه مي داد اون حاال من هیچ ، برادر و مادر و پدر من چه گناهي كرده بو

 حرفهای وقیح رو پشت سرشون بزنه؟

 تربیت نداشت.

 اصالت خانوادگي نداشت . اون هیچي نداشت حتي آبرو.

معلوم نیست توی اون خونواده كه ادعاشون حال آدم رو بهم مي زد چي ياد گرفته بود؟...البته معلومه ديگه ، همون 

 انجام مي داد و همون حرفهايي كه به زبون مي آورد رو ياد گرفته بود و با همونا بزرگ شده بود. كارهايي كه

اونا خانوادگي اهل ريا و تزوير بودند و تمام كاراشون تظاهر بود ، تظاهری كه آدم از ديدنش چندشش مي شد و 

 اختند.حالش به هم مي خورد به خصوص برای افرادی كه ذات واقعي اونا رو مي شن

 نگاهي به پروانه كه در حال پوست گرفتن میوه برای او بود افکند و با خود ادامه داد :

همه از دور نظاره گر زندگیم بودند بدون اينکه بفهمند و متوجه بشن ساغر روز به روز از لحاظ روحي و اعصاب 

اسه. وقتي كار باال گرفت و همه فهمیدند تحلیل مي ره و توی اين كلینیك اعصاب و روانه و يا توی اون مطب روانشن

كه قصد طالق دارم ، بهم گفتند : بشین سر زندگیت و حرف طالق رو نزن. سروش مرد خوبیه. البته من ازشون دلگیر 

 نیستم چون اونا فقط شاهد ظاهر قضیه بودند و از دل خون من خبر نداشتند. 

از دور میديدش و وارد زندگیم نشده بود ، روش قسم مي خورد اين مرد اون قدر روباه صفت و مکار بود كه هر كي 

و بگو و بخندش رو به پای خوش اخالقي و خوش مشربي و خون گرمیش میذاشت. سروش تاريکي خونه بود و 

روشنايي بیرون البته با اين اوصاف اگه اون مسائل وسط نمي اومدند ، بازم مي نشستم و به اون زندگي نکبت بار ادامه 

ادم اما وقتي پای اون تهمت ها و صحبت ها توی زندگیم باز شد ، تمام باقیماندۀ صبر و تحملم رو ازم گرفت. اون مید

نتونست بفهمه زندگي مشترك يعني چي و نتونست به وظیفه ای كه داشت عمل كنه. ای كاش هیچ وقت باهاش 

 ازدواج نمي كردم .

ری يه كه از رايجه دل انگیز زندگي مشترك بويي نبرده و از قانون كاش قبل از بچه دار شدنم مي فهمیدم اون جونو

زيباش هیچي نمي دونه و خونوادش به خاطر اين كه از شر كثافتکاريهاش راحت بشن ، زنش دادند تا به خیال 

 یخامشون سرش پايین بیاد و به زندگیش بچسبه...كاش در اين جور مواقع يکي پیدا بشه و به اين جور خانواده ها

 بي فرهنگ بگه : چرا يه دختر كه عزيز و جگر گوشه پدر و مادرشه رو فدای نفهمي خودتون مي كنید؟

چرا با رياكاری و موذيگری و دو رويي ، دخترای عزيز خانواده ها رو فريب مي دين تا خودتون به مقصد و هدف 

زن ، مرده و در خور شخصیت و شأن خودش خودخواهانه و غیر انساني تون برسید؟...مرد اگه مرد باشه يا زن و بي 

نمي بینه كه دور از اين جور مسايل بره و دست به كارای كثیف و هرزه گری بزنه. كاش زن ها و دخترهای ساده قبل 

از اينکه تو دام همچیم جونورهای موذی ای بیفتند،چشماشونو خوب باز كنند تا فريب ظاهر آراسته و غلو های پوچ 

ايي رو نخورند و با چشمای باز و عاقالنه تصمیم بگیرند...كاش اين تجربه رو قبل از آشنايي با همچین خانواده ه

 سروش داشتم ...اما افسوس و هزاران افسوس.

 پروانه كه سکوت طوالني او را ديد پرسید :

 داری به چي فکر مي كني دخترم؟ -
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در اين رابطه سؤالي نکند و سخني نگويد و فقط به  لبخند سرد و بي روح ساغر ، پروانه را بر آن داشت تا ديگر

 تعارف كردن میوه اكتفا كند.

لحظاتي در سکوت گذشت تا اينکه زنگ منزل به صدا در آمد پروانه با شادماني از جا برخاست و در حالي كه به 

 سوی آيفون مي رفت گفت :

 اومدن...چه خوب! ...مدتي يه كه داداشم رو نديدم. -

وط رو فشرد و برای استقبال از مهمان هايش از ساختمان خارج شد. ساغر سريع خود را به اتاق فرشاد دكمه مرب

 رسانید و از پشت در گفت :

 فرشاد جان دايي اينا اومدند. خواهش مي كنم بیا بیرون. -

 فرشاد با چهره ای گرفته در اتاقش را گشود و در حالي كه به چشمان او خیره شده بود گفت :

 فقط به خاطر تو و مادر اين كار رو مي كنم. -

ساغر با لبخندی ملیح از او تشکر كرد. در اين لحظه میهمانان دوشادوش پروانه وارد شدند. پس از سالم و 

 احوالپرسي ، رسول نگاهي به فرشاد افکند :

 چطوری خواهرزاده خوب و رشیدم؟ دفعه پیش كه تحويلمون نگرفتي. -

 ني سر فرود آورد :فرشاد با فروت

 شرمنده شما هستم اون روز حالم هیچ خوب نبود. امیدوارم منو بخشیده باشید. -

دشمنت شرمنده باشه دايي جان. اتفاقا من همین حرف رو به هنگامه زدم آخه اون خیلي از دستت ناراحت شده  -

 بود.

 

 

  35تا  35صفحه ی 
 

اق فراوان او را ورانداز مي كرد افکند و با لحني بسیار آرام كه معلوم بود از فرشاد نیم نگاهي به هنگامه كه با اشتی

 روی اجبار است گفت : 

 از حضور هنگامه خانم هم عذر مي خوام . -

 هنگامه لبخند خاصي نثار او كرد :

ساله كه همسر  اوال خواهش میکنم ، ثانیا مي تونم ازت بپرسم چرا منو زندايي خطاب نمي كني ؟ من االن دو سه-

دايیت هستم ... اگر اين كار رو بکني من بیشتر خودمو به تو نزديك مي دونم . احساس مشمئز كننده ای سر تا پای 

ساغر را در بر گرفت . نگاه فرشاد به او نیز حاكي از همین احساس بود اما رسول بدون توجه به لحن معني دار 

 هنگامه خنده ای كرد :

 ون ، تو اين دو سه سال نشنیدم هنگامه رو زندايي خطاب كني .راست میگه دايي ج-

 ساغر مي خواست بگويد :

نه من و نه فرشاد ، هیچ كدوم نتونستیم هنگامه رو جانشین روشنك مهربان كنیم چرا كه لیاقت اين ارزش و بها رو -

 نداره ...
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مان لحن خاص كه فقط ساغر و فرشاد متوجه اما سخني نگفت . فرشاد نگاه خود را به زمین دوخت . هنگامه با ه

 منظور آن شدند گفت :

 آقا فرشاد منو هیچ وقت قابل ندونسته ولي امیدوارم روزی برسه كه میونه ی من و ايشون صمیمي بشه .-

 پرويز رو به سوی ساغر نمود :

 مشتاق ديدارت بوديم ساغر جان !-

ی فکری مثبتي نسبت به او نداشت بالفاصله و با لحني كنايه آمیز  زن جوان كه پس از شنیدن سخنان فرشاد ، زمینه

 جواب داد :

 از كم سعادتي بوده .-

پرويز كه منظور اين جمله ی دو پهلو را در كرده بود به لبخندی ماليم اكتفا كرد . پروانه مهمانان را به نشستن 

 دعوت نمود و گفت :

 چايي كه میخوريد ؟ تازه دمه ها .-

 در حالي كه روی مبل مي نشست دستي به چانه ی گوشتالود خود كشید : رسول

 ممنونم خواهر جان ، من كه فعال میل ندارم هنگامه و پرويز را نمي دونم .-

 میوه بخور .-

 و رو به پرويز ادامه داد :

 تو كه چايي میخوری عمه جان ؟-

 پرويز تشکر كرد :

 .اگر كمرنگ باشه و كوچیك مي خورم -

 عمه فدات شه االن میرم برات يه چايي همونطور كه خواستي میريزم و زود میام .-

 و در حالي كه به سوی آشپزخانه مي رفت افزود :

 واسه هنگامه جان هم مي يارم گرچه اون مثل ماها اهل چايي نیست. -

تیجه او نیز از جا بر خاست و به دنبال قبل از رفتن با اشاره سر به رسول فهماند كه مي خواهد با او صحبت كند در ن

 پروانه به سمت آشپزخانه رفت.

 ساغر به رفتن پروانه مي نگريست و مي انديشید :

 معلومه خاله جان هم از اين زن دل خوشي نداره زياد محلش نمیده -

كنه ، اگه اين طور باشه  شايد از تهمتي كه ای زن نابکار به تنها فرزندش زده ، خبر داره و واسه همین كم محلي مي

 بعید بود كه دعوتش كنه ...شايد به خاطر دايي رسول اين عجوزه رو تحمل مي كنه ، بنده خدا خاله جان .

نگاهي به مهمانان انداخت و ديد كه هنگامه با نگاه هايي بي پروا سر تا پای فرشاد را ورانداز مي كند. سری تکان داد 

 و با خود انديشید :

ال به حركات و رفتارهای هنگامه دقت نکرده بودم...حق با فرشاده اين زن واقعا غیر قابل تحمله...اصال اين زن تا حا -

 معني خجالت يا متانت رو مي فهمه يا نه؟

 من كه تصور نمي كنم اگه اين طور بود يکم مواظب و مراقب رفتارهای وقیحانه و نگاه های چندش آورش مي شد.

 طبق عادت همیشگي در حال بازی كردن با انگشتانش بود خیره شد. باز با خود گفت :سپس به پرويز كه 
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 بهتره ببینم مزه دهن اين پسر دايي عزيز چیه؟ به نظر مي ياد پشیمونه. -

 لبخندی زد و گفت :

وری ينجچرا شما پسردايي و پسرعمه اين قدر ساكتید؟ يه چیزی بگید ديگه ، حوصله مون سر رفت...شماها كه ا -

نبوديد؟ هر وقت به هم مي افتاديد از بس حرف مي زديد و برای هم از رشادت هاتون مي گفتید همه رو كالفه مي 

 كرديد.

 فرشاد نگاه سرزنشیاری به او انداخت و ارام گفت :

 من و پرويز مدت هاست كه ديگه با هم حرفي نداريم كه بزنیم. -

 و با لحن كنايه آمیزی افزود :

 گامه خانوم در جريان هستند!هن -

 نگاه وقیحانه هنگامه كه از بدو ورود روی فرشاد سنگیني مي كرد با خنده ای بلند در هم آمیخت :

 فرشاد جان خیلي از دست من ناراحته اما خودشم مي دونه كه من اين وسط تقصیر ندارم. -

ي كه لبخند تمسخر آمیزی بر لب داشت جواب ساغر در دل به اين همه وقاحت و گستاخي لعنت فرستاد و در حال

 داد :

اونطور كه من از فرشاد جان شناخت دارم چیزهای معمولي و پیش پا افتاده نمي تونه دل دريايیش رو تا آرام كنه  -

 مگه اين كه اتفاق خاصي افتاده باشه

 هنگامه با همان گستاخي و بي پروايي لبخند معني داری بر لب نشاند :

نمي كنم اتفاق خاصي افتاده باشه اگه گفتم اين وسط تقصیر ندارم منظورم محکوم كردن فرشاد جون نبود.  تصور -

 قصدم اين بود كه بگم در اين سردی رفتارش تقصیر كار نبودم و نیستم.

اده كه افتاما من جور ديگه ای برداشت مي كنم. فرشاد با اكثر مردم گرم و صمیمي برخورد مي كنه حاال چه اتفاقي  -

 شما در اقلیت قرار گرفتید...

 نمي دونم.

 اتفاق خاصي بین ما نیفتاده كه... -

 ساغر سخن او را قطع كرد :

تا اونجايي كه من ديدم و شنیدم فرشاد و پرويز هیچ وقت با هم مشکلي نداشتند و همیشه مثل دو تا برادر همديگه  -

 . دايي جان رو هم كه مطمئنم خیلي دوست داره.رو دوست داشتند و به هم احترام مي ذاشتند 

 هنگامه با لحني مرموزانه و لحني آرام جواب داد :

البد منظورت منم ديگه...حیف كه اين جا مهمونیم وگرنه مي دونستم چه جوابي به اين نیش كنايه ها و طعنه هات  -

 بدم.

 ساغر نیز لبخندی ساختگي بر لب نشاند :

 ه هنگامه جان !...اين حرفا از شما بعیده چرا شما همه چي رو از جنبه منفیش مي بینید؟اين چه فرمايش ي -

 هنگامه به او خیره شد و هیچ نگفت. ساغر در حالي كه چشم از ديدگان ا بر نمي داشت با خود انديشید :

شنونده اونا رو شوخي تلقي  چه زن مکار و موذی يه! همه حرفاش رو با همین لحن و لبخند مسخره به زبون میاره تا -

 كنه. خب منم مثل خودش جواب دادم.
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از اينکه توانسته بود برای اولین بار جواب دندان شکني كه در ظاهر دوستانه بود به او بدهد لبخندی از سر پیروزش 

 : كرد بر لب نشاند و در دل احساس رضايتي خاص نمود . لحظاتي بعد هنگامه رو به فرشاد كه سر به زير داشت

 فرشاد جون! هیچ مي دوني دايیت از اين كه تو منو زن دايیت خطاب نمي كني چقدر ناراحته! -

 فرشاد شانه هايش را با بي تفاوتي باال انداخت :

 ايشون اگه اصل ماجرا رو بدونن به من حق مي دن -

 مثال اصل ماجرا چیه كه شما ازش خبر داريد و ما نداريم؟ -

 همه گستاخي به خشم آمد و با عصبانیت از جا برخاست :فرشاد از اين 

اصل موضوع اينه كه تو لیاقت منو نداری كه زن دايي من باشي. من تا عمر دارم نمي تونم خودمو راضي كنم كه تو  -

 جای زندايي مهربون و عزيزم رو بگیری من فقط يه زندايي داشتم اون هم اسمش روشنك بود. اينو

 

 

34-32.......... 

 

 مي فهمي؟

 بعد زهرخندی زد و افزود:

 تصور نمي كنم تو اين چیزا رو درك كني.

اين را گفت و به سوی اتاق خود رفت و پس از مدتي بیرون آمد و در حالیکه لباسهايش را عوض كرده بود و قصد 

 خارج شدن از منزل را داشت رو به هنگامه نمود:

ه من هیچوقت تو رو زندايي خودم ندونستم و تا ابد هم نمي دونم.اگه به خاطر اينو همیشه به خاطر داشته باش ك

 دايي رسول نبود...

با ورود پروانه و رسول سخن خود ر افرو خورد و در حالي كه با خشم و نفرت به هنگامه مي نگريست خارج شد.با 

:اينجا چه خبره؟سری تکان داد و با خروج فرشاد ساغر هم از جا برخاست و در مقابل سوال پروانه كه مي پرسید

 شتاب خود را به حیاط و سپس به فرشاد رساند:

 بچه نشو فرشاد.تو به من قول دادی.يادته؟پس بیا و منو جلوی خاله جان سرافکنده نکن.

 فرشاد در حالي كه خشم سراپايش را در بر گرفته بود با لحني كه سعي مي كرد آرام و آهسته باشد جواب داد:

 اغر جان!...دخترخاله عزيز من!...نديدی با چه وقاحتي حرف مي زد؟س

 بله ديدم اما من دارم مي گم به خاطر خاله ....

 فرشاد با همان لحن و آهنگ،سخن او را قطع كرد:

من با كدوم زبون بايد بهت بفهمونم كه طاقت تحمل اون زن كثیف رو ندارم؟وقتي مي بینمش انگار شیطون رو مي 

رنگش چه نگاه های زشت و مشمئز  ###.انگار چیه؟اصال اين زن خود شیطونه.نديدی با اون چشمای كريه و بینم

 كننده ای به من مي نداخت؟من حالم از اين زن بهم مي خوره....خواهش میکنم منو درك كن ساغر...دركم كن.

 را سد كرد:به سوی اتومبیلش رفت اما قبل از اينکه در ان را باز كند ساغر راه او 

مي فهمم چي مي گي و كامال تو رو درك مي كنم اما تو به من قول دادی فرشاد!به خاطر خاله جان كوتاه بیا خواهش 

 مي كنم.
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 مرد جوان با بي حوصلگي جواب داد:

 اگه به خاطر مادر نبود اين چند دقیقه هم تحملش نمي كردم حاال از جلو راهم كنار برو مي خوام برم.

 اغر با لحني مصرانه گفت:اما س

 اگه منو به عنوان يه دوست و يا خواهر قبول داری از اين به بعد هم به خاطر من تحملش كن...خواهش مي كنم.

 به چشمان مردانه و جذاب فرشاد عمیق تر نگريست و افزود:

 ي دل خاله مي شکنه؟...فقط سعي داشته باش باهاش همکالم نشي اگه همینطوری راهت رو بگیری و بری،مي دون

فرشاد با حالتي عصبي انگشتانش را میان موها برد و در حالي كه به عمق چشمان پاك او خیره شده بود لحن آرامي 

 به صدای خود بخشید:

 باشه...هر چي تو بگي.

 ازت ممنونم فرشاد جان...حاال بیا برگرديم.

شسته و در حال خوردن چای بودند.با ديدن انها هنگامه كه وقتي ان دو وارد شدند میهمانان در كنار میزبان خود ن

 رنگش مي باريد با كنايه گفت: ###اتش حسادت از ديدگان 

پروانه خانم!....شما پسرتونو خیلي لوس بار آورديد.خوب نیست كه پسری به سن و سال فرشاد اينقدر زود رنج و تند 

 مزاج باشه.

 ند.رسول سخن او را ادامه داد:فرشاد و ساغر نگاه تندی به او افکند

پسرم،فرشاد جان!تو كه خودت يه مرد شوخ طبع هستي نبايد از شوخي های هنگامه ناراحت بشي اون فقط باهات 

شوخي كرده تو نبايد از دستش عصباني بشي،خب بنده خدا مي گه داری پیر مي شي بايد فکر زن و زندگي باشي.اين 

 كه حرف بدی نیست،هست؟

متوجه شده بود هنگامه اصل موضوع را برای پروانه و رسول تعريف كرده با نگاه تند و سرزنش باری به ساغر كه 

پرويز نگريست و با همین نگاه به او ايراد گرفت كه چرا در برابر دروغ هنگامه سکوت كرده و اصل ماجرا را نگفته 

ت معلوم بود دلیل قانع كننده ای برای اين سکواست.پرويز از سنگیني اين نگاه سرش را پايین انداخت و هیچ نگفت.

 داشته است.رسول خنده ای كرد و افزود:

 حاال بهتره از اين موضوع بگذريم...بیايید بچه های من...بیايید كه چايي تون سرد شد.

 فرشاد كه بسیار خشمگین بود خواست لب بگشايد و سخني بگويد كه ساغر با اشاره چشم از او خواست كه چیزی

نگويد و اجازه دهد رسول همچنان خندان و شادمان باقي بماند.فرشاد سری تکان داد وبه سوی رسول رفت و كنار او 

 نشست ساغر نیز به سوی مبلي رفت كه پروانه روی ان قرار داشت و كنار وی نشست.

 خب ساغر قشنگم!برای دايي بگو زندگي چطور مي گذره؟

 همه چي مرتبه،انشاهلل تا چند وقت ديگه هم مي رم سر كار. الحمدهلل،به لطف خدا وعنايت شما

 رسول كه در حال پوست كندن میوه ای بود با تعجب دست از كار كشید:

سر كار؟...ا....كجا؟...ببینم،محیطش خوبه؟توی اين دوره و زمونه آدم نمي تونه به هیچ كس اعتماد كنه ها،هر وقت 

 هات بیام و محیط كارت رو ببینم.خواستي بری يه خبر به من بده تا با

 ممنونم دايي جان.قراره تو شركت شايگان كار كنم.

 رسول سرش را به عالمت آسودگي خیال تکان داد:
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 همون شركتي كه فرشاد عزيزم اونجا مشغول به كاره؟

ه من لطف داشته و ب بله مثل اينکه يکي از منشي ها قصد ازدواج داره و ديگه نمي خواد بیاد سر كار.فرشاد جان به

 رئیس شركت معرفیم كرده.قراره شنبه هم با هم بريم شركت برای مصاحبه و امتحان.

 او مي خواست سمت منشي مخصوص را به زبان آورد اما به خود آمد و در دل نجوا كرد:

كنند  ان بهت محولباز ساده شدی ساغر؟!تو تصور مي كني فهم و شعور هنگامه اونقدر باال باشه كه سمتي كه مي خو

 رو درك كنه و فکرای منفي و ناجور در موردت نکنه؟...خب معلومه كه نه؟...پس بهتره در اين مورد چیزی نگي.

در نتیجه به همان توضیح كوتاه بسنده كرد.نمي دانست چرا ديگر نمي خواهد حرف دل و زندگي اش را هر چند كه 

فردی در میان گذارد.او با اين حس تا قبل از هجوم مشکالت عديده كوچك و بي اهمیت باشد به احدی بگويد و با 

ای كه بر سرش نازل و موجب طالقش شده بودند،نااشنا و كامال غريبه بود ولي اكنون حس بدبیني تمام وجودش را 

 تسخیر كرده بود.

همین  مي توني توی حاال كه فرشاد باهاته ديگه نگران نیستم.در ضمن شركت شايگان،موسسه بزرگ و فعالیه كه

 شركت خودتو باال بکشي و واسه خودت كاره ای بشه البته اگه مثل دايیت زرنگ و باهوش باشي.

چون جمله آخر با لحني كامال طنزالود بیان شد،جمع به خنده افتاد.پروانه در حالي كه مي خنديد نگاهي به ساغر 

 افکند و خطاب به طسول گفت:

دايیش مي ره؟من مطمئنم اگه اين خانم جوان كه عزيز دل همه ماست يه كم از پیله مگه نشنیدی حالل زاده به 

تنهايیش بیرون بیاد و بتونه اون همه ناراحتي رو كه سروش به سرش دراورده فراموش كنه حتما موفق خواهد 

 بود،اون هم در تمام موارد.

در مورد مشکالت و ناراحتي های قبلي خواهر زاده ساغر از جمله آخر پروانه بسیار متعجب شد چرا كه او چیز زيادی 

اش نمي دانست اما نگاه خاص و پر معنای پروانه كه به او مي گفت:اين چیزا رو گفتم چون هنگامه اين جا نشسته او 

 را از بهت و تعجب خالص ساخت.با خود انديشید:

هیچ دوست ندارم پشت سر سروش در  پس اشتباه نکرده بودم خاله جان هم اين زن شیطان صفت رو شناخته اما

 حضور ديگران بد گفته بشه باالخره هر چي باشه اون پدر بچه های منه.

 با اين حال لبخندی از تشکر نثار خاله اش نمود و سرش را به نشانه درك موضوع تکان داد.

 

 

 34و  35صفحه 

 

 هنگامه با نگاهي سرشار از بخل و حسد به ساغر نگريست :

 بته كه همین طور خواهد شد چرا كه به پشتیبان مثل شماها يه خصوصي فرشاد جون داره.ال -

او همیشه از اينکه مي ديد ساغر تا اين حد برای خانواده اش عزيز و گرامیست حسادت مي كرد به خصوص وقتي مي 

 ديد كه میان او و فرشاد صمیمیتي خاص وجود دارد.

 اشت خنده ای كرد :رسول با همان خوشبیني كه ذاتا د

اين هنگامه من ، ساغر رو خیلیدوست داره خودش روزی هزار بار از حال و احوال اون مي پرسه و همیشه مي گه  -

 كه نگرانشه.
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 هنگامه مي خواند در دل گفت : ###ساغر كه حسادت و كینه را از چشمان 

و خال نگران من باشه اون فقط سؤال مي كنه تا شايد اين طور باشه اما من باور نمي كنم كه اين مار خوش خط  -

بیشتر سر از كار من در بیاره اون از روزی كه زن ِ دايي رسول شد با نگاه هاش و زخم زبون هايي كه پوششي از يه 

 دلسوزی و مهربوني مشمئزكننده داشت با من رفتار مي كرد. حاال كه ديگه هیچ.

 لبخند بر لب نشاند :

شه به من لطف داشتند. منم ايشونو خیلي دوست دارم البته گاهي اختالف نظر پیدا مي كنیم ولي هنگامه جان همی -

 قلبا دوستشون دارم.

ساغر نمي دانست چرا اين سخت كذاب را بر زبان جاری ساخته فقط احساس مي كرد بايد از اين به بهد رياكار و دو 

 نديشید :رو باشد تا ضربه ديگری او را تهديد نکند. با خود ا

از خودم تعجب مي كنم چرا كه تا حاال با اين رفتار و گفتار آشنايي نداشتم . اصال از كسايي كه اين جوری رفتار مي  -

كنند متنفر و منجر بودم اما بعد از اون جريانات به اين نتیجه رسیدم كه توی اين دوره و زمونه نبايد نسبت به افراد 

يشاوندان نزديك و دلسوز واقعي جای خودشونو دارند. فعال كه دور ، دور آدمای روراست و صادق باشم. البته خو

 مکار و حیله گر و رياكاره و جايي واسه انسان های ساده ، صادق و درستکار نیست.

 پروانه دستي به موهای بلند ساغر كشید :

قش به خواهرم رفته . اونم خیلي دلسوز و مي بیني هنگامه جان! مي بیني چه زن نازنیني يه اين ساغر ما ، اين اخال -

 دلپاكه

 ساغر در حالي كه لبخند بر لب مي نشاند با خود گفت :

نه خاله جان شما نبايد منو با مادرم مقايسه كنید كه ديگه مثل اون نیستم. كاش مادری داشتم رياكار و زبون باز ،  -

طمئنا كسي نمي تونست با بي رحمي تمام زندگي مو به آتیش اون موقع منم از اون ياد مي گرفتم. اگه اين طور بود م

 بکشونه و به خاكسترش بخنده.

 هنگامه پاسخ پروانه را چنین داد :

 با اين تفاوت كه فرزانه خانوم كمتر از ساغر جان به من لطف دارند. -

 پروانه خنده كوتاهي نمود :

یمي بوده بعد از فوت اون مرحومه ضربه سنگیني خورد واسه به دل نگیر ، فرزانه خیلي با روشنك خدابیامرز صم -

همین هست كه تندمزاج و تا حدودی گوشه گیر شده ...بنده خدا آقا فرزاد ، خدا حفظش كنه كه مرد نازنیني يه كه 

 خیلي مراعات حال فرزانه رو مي كنه...مرد فهمیده به اين مي گن.

 اهرم فرياد بکشه و يا از گل باالتر چیزی بهش بگه و اذيتش كنه.هیچ وقت تو اين چند سال زندگي نديدم سر خو

رسول با تکان دادن سر ، سخن او را تأيید كرد . مدتي سکوت برقرار شد تا اين كه ساغر برای تغییر موضوع با 

 شادماني گفت :

 راستي مي دونید قراره بعد از شام بريم يه چرخي تو تهرون بزنیم و برگرديم؟ -

 له پروانه گفت :بالفاص

 ساغر نازنینم راست مي گه شام حاضره بهتره بخوريم وبريم. -
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برقي در چشمان هنگامه درخشید . او همیشه به اين گردش های خانوادگي كه فرشاد در آن حضور داشت عشق مي 

 ورزيد :

 اين كه خیلي عالیه يه حاال قراره كجا بريم؟ -

 

 

 65تا  65از صفحه 

 

 به رسول كه لبخند بر لب نشانده بود كرد:ساغر رو 

 شما بگید دايي جان، بزرگ جمع ما شمايید. هر جا بگید میريم.-

 درسته كه من از همه شماها بزرگترم ولي انتخاب رو به جوونها میسپرم.-

 هنگامه با لحن معترض و رياكارانه ای گفت:

 سالته. كه انگار هفتاد هشتاد "جوونا  "عزيزم! همچین میگي -

 ساغر در دل به اين سخن سراسر تملق آمیز خنديد اما گفت:

بله دايي جان حق با هنگامه عزيزه. ئل بايد جوون باشه كه هزار ماشااهلل دل شما از همه ما جوونتر و دريای تره. هر -

 جا شما بگید میريم.

 رسول خنده ای كرد:

 یگم بريم دربند جايي با صفاتر از اونجا سراغ ندارم.ممنونم عزيزم. بسیار خب. اگر نظر منو بخوايد م-

 پروانه سخن و پیشنهاد او را تايید كرد:

 بله همینطوره، من و فرشاد هر وقت دلمون میگیره میريم اونجا.-

 بعد رو به فرشاد كه سر به زير داشت و ساكت و صامت به سخنان آنان گوش میداد نمود و گفت:

 نظر تو چیه پسرم؟-

 با بیتفاوتي شانه هايش را باال انداخت: او

 من كه خیلي خسته هستم، بهتره خونه بمونم. شما بريد. امیدوارم بهتون حسابي خوش بگذره.-

 رسول ضربه ای به پشت او زد و با لحن گرم خود گفت:

گ ظهر بخوابي و اومدی نسازی مرد! ما كه بدون تو نمیتونیم خوش باشیم. تازه، فردا جمعه ست میتوني تا لن-

 استراحت كني. حاال جون دايي رسول يه تجديد نظر بکن.

 دل فرشاد به حال اين مرد مهربان و خوش قلب سوخت:

 چشم دايي جان، هر چي شما بگید.-

 نیم نگاهي به هنگامه انداخت كه با چشماني شاد مشتاقانه به او مینگريست. پروانه از جا برخاست:

 ام رو بچینم.پس بهتره منم میز ش-

 ساغر و هنگامه نیز از جا بلند شدند تا در آماده نمودن میز به پروانه كمك كنند. رسول رو به فرشاد كرد:

 خب حاال دايي جان پاشو تلويزيون رو روشن كن كه تا خانم ها میز رو میچینند حوصله مون سر نره.-

 چشم دايي جان.-

 وقتي تلوزيون را روشن كرد افزود:
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 يي جان اگر اجازه بديد من تا آماده شدن شام برم تو اتاقم يه سری كار دارم كه بايد انجام بدم.دا-

 رسول با رويي گشاده جواب داد:

 باشه عزيزم برو.-

فرشاد به اتاق خود فت، ساغر كه در آشپزخانه كنار پروانه منتظر ايستاده بود، ديد كه پرويز به سوی اتاق فرشاد 

 فت:رفت. با خود گ

از اون اول كه اومدند احساس میکردم كه پرويز يه حالت خاصي داره انگار منتظر همچین فرصتي بود. گمون میکنم -

به حقیقت موضوع پي برده و میخواد از فرشاد دلجويي كنه. خدا كنه اين پسرخاله يه دنده من تمام و كمال به 

 حرفهای اون گوش كنه.

 ز پشت در اتاق خطاب به مردان جوان گفت:زماني كه میز چیده شد پروانه ا

 پسرا گپ زدن رو بذاريد برای بعد از شام.-

 صدای پرويز به گوش رسید:

 چشم عمه جان اومديم.-

آن دو درحالي كه دست در گردن يکديگر داشتند از اتاق خارج شدند. از ديدن لبخند و خنده ی آن دو ترس و 

 ه افکند. اما خود را شادمان نشان داد:رنگ هنگامه ساي ###دلهره در چشمان 

 چقدر از اين كه شما دوتا رو شاد و خندون میبینم خوشحالم.-

 رسول عاشقانه به او نگريست:

 عزيزم! تو همیشه از شادی ديگرون لذت میبری من به داشتن چنین همسر خیرخواهي افتخار میکنم.-

 و وانمود كرد از اين تمجید و تعريف شرمنده شده است: هنگامه با رياكاری مختص به خود سر به زير افکند

 اين نظر لطف و مهربوني توست. منم به داشتن همسری مثل تو افتخار میکنم.-

 ساغر از اين حرف و حركت مرموزانه ناراحت شد اما به روی خود نیاورد و گفت:

 نیم و از خدای بزرگ سالمتیشون رو میخوايم.دايي رسول مايه افتخار همه فامیله ما همه به وجودشون افتخار میک-

چون در كنار رسول قرار داشت دستانش را به دور گردن او حلقه كرد و پس از بوسیدن گونه های مهربان او با لحني 

 كنايه آمیز گفت:

 خدا كور كنه دشمناتونو دايي جان. بتركه چشم حسود.-

 برده بودند يکصدا گفتند: فرشاد و به پرويز كه پي به زيركي و منظور ساغر

 انشااهلل.-

در پشت ظاهر خندان هنگامه، كینه ای وصف ناشدني نسبت به ساغر ديده میشد كه آن نیز از چشمان تیزبین فرشاد 

 دور نماند. او در حالي كه روی صندلي میز نهارخوری كنار رسول مینشست گفت:

 باشي آخه...ساغر جان! از اين به بعد بايد بیشتر مواظب خودت -

 بقیه ی سخن خود را به پرويز سپرد و او نیز با لحن كنايه آمیزی چنین گفت:

 آخه تو دايي رو خیلي دوست داری میترسم يه وقت خدايي نکرده بدخواهات چشمت بزنند.-

جوان را به هنگامه منظور آنان را تمام و كمال درك كرد اما پروانه و رسول بدون توجه به اين امر، سخنان مردان 

 حساب شوخ طبعي آنان گذاشتند و با صدای بلند خنديدند:
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 بچه ام راست میگه ساغر جان، دور از اين جمع آدمهای حسود زيادند.-

 اين را پروانه گفت و افزود:

 بهتره مشغول شیم، بخوريد نوش جان تون. امیدوارم خوشتون بیاد.-

شاد را مي آزرد. چند بار با خشم و غضب به او نگريست اما او بدون در طول صرف غذا نگاه های سنگین هنگامه، فر

 توجه به اين نگاه های خشم آگین، لبخند میزد. ساغر كه شاهد اين منظره بود با خود گفت:

عجب رويي داره به خدا! هر كي جای اين بود تا حاال دمش رو روی كولش گذاشته بود. بیچاره فرشاد حق داره تا -

 اين زن متنفر باشه.اين حد از 

پس از صرف شام و جمع كردن میز و شست و شوی ظروف، آنان برای رفتن به مقصدی كه انتخاب كرده بودند 

 آماده شدند.

 خب فرشاد جان! من میخوام تو ماشین داداشم بشینم به جای من پرويز میاد.-

 باشه مادر هرجور راحتید.-

 رسول رو به ساغر نمود:

 با ماشین من میای يا با ماشین فرشاد؟ دختر قشنگم!-

 فرشاد به جای او پاسخ داد:

 با من میاد دايي جان.-

 خب پس راه بیفتیم.-

هنگامه از شدت حسادت میلرزيد و لب به دندان میگزيد و اين امر از ديدگان جوانان پنهان نماند. آن سه به يکديگر 

 ار دادند.لبخند زدند و بدين وسیله او را مورد تمسخر قر

زماني كه اتومبیل حامل جوانان در پشت اتومبیل رسول به حركت در آمد فرشاد رو به ساغر كه روی صندلي عقب 

 نشسته بود كرد:

 میگم ساغر تازگي ها خیلي سر زبون دار شدی ها! تو كه اين جوری نبودی!-

 حاال مگه بده؟-

 وني تو حرص میخوردم.نه اتفاقا خیلي هم خوبه. من همیشه به خاطر كم زب-

 پرويز سخن او را تايید نمود:

 

 

64 - 63  
 

راست مي گه ساغر جان تازگیها خوب مي توني حال آدمای پررو رو بگیری. وقتي اون حرفها رو به هنگامه مي زدی 

 اون هم با اين حالت، داشتم از تعجب شاخ در مي آوردم.

 ساغر ابروان خود را در هم كشید:

 دوم حالت؟با ك -

با همون حالت كه خود هنگامه صحبت مي كرد، درست مثل خودش جوابش رو مي دادی به خدا خیلي كیف كردم،  -

 قبالً خیلي مظلوم بودی اعصاب آدم از بي زبوني و مظلومیت خورد مي شد.
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 بعد به سوی او چرخید و افزود:

 به نظرم خیلي فرق كردی. -

 ساغر لبخندی زد:

 بد شدم؟ -

 نه بابا، تازه خیلي هم خوب شدی آدم خوب نیست كم زبون باشه و بذاره هر كي هر چي مي خواد بهش بگه. -

 ساغر در خود فرو رفت و انديشید:

 "اون زندگي مشترك با اين كه خیلي عذاب آور بود اما خوب چیزايي به من ياد داد."

 فرشاد رشته افکار او را از هم گسست:

 سي چي شد كه من و پرويز بازم مثل قديما شديم؟نمي خوای بپر -

 ساغر لبخندی زد:

 اين كه ديگه مشخصه، حتماً پرويز به اشتباهش پي برده و تو هم بخشیديش. -

 فرشاد سخن او را تأيید كرد و افزود:

 يادم باشه بعداً برات بگم چي شده. -

 باشه. -

 ز تختهايي كه در محوطه ای باز قرار داشت، نشستند:دقايقي بعد آنان در رستوراني بزرگ، روی يکي ا

 به به! چه هوائیه! آدم حظ مي كنه. -

 حق با شماست داداش، اين جا خیلي با صفاست آدم وقتي مي ياد اين جور جاها احساس سرزندگي و امید مي كنه. -

 ه به فرشاد مي نگريست گفت:هنگامه كه كنار رسول نشسته بود، با آرنج به شانه او تکیه داد و در حالي ك

 جداً اين جا متعلق به عاشقاست. عاشقايي مثل من. -

 رسول دستان او را گرفت و بدون توجه به عمق منظور او خطاب به حاضرين گفت:

 هنگامه همیشه هوس مي كنه بیايیم اين جا و از هوای تازه لذت ببريم. -

 به اطراف مي نگريست گفت:پروانه توجهي به اين سخن نکرد و در حالي كه 

 يادته رسول چقدر با علي و روشنك خدا بیامرز مي اومديم اين جا؟ -

 بله خواهر جان... بله يادمه، خدا روح هر دو شونو شاد كنه. -

 اين را گفت و به خدمتکاری كه در كنارشان قرار داشت، سفارش چند چای داد.

خانه هنگامه به ستوه آمده بود از جا برخاست و در حالي كه سعي مي پس از صرف چای فرشاد كه از نگاه های گستا

 كرد لبخند بزند گفت:

 با اجازه بزرگترا من مي رم اين دور و بر يه قدمي بزنم. -

 هنگامه با همان نگاه های همیشگي خود گفت:

 حاال چرا تنها؟ -

 اهي كنند كه ساغر پیش دستي كرد:رو به رسول نمود، خواست پیشنهاد دهد كه آنها هم فرشاد را همر

 تنها كه نمي ره قراره من و پرويز هم باهاش بريم. -
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هنگامه نگاه تند و غضب آلودی به او كرد ولي ساغر بدون توجه به اين نگاه از جا برخاست رو به پروانه و رسول 

 نمود:

 اجازه كه مي ديد؟ -

 آن دو با لبخند جواب مثبت دادند و رسول گفت:

 

 

66-62....... 

 

 بريد دايي جان اما زود برگرديد كه مي خوام از اين هله هوله های خوشمزه بخرم دوست دارم شماها هم باشید.

 دايي جان!امیدوارم همیشه همین جور جوون و شاداب و سرزنده باشید تا چشم دشمناتون از كاسه در بیاد.

 ای شیطون قشنگ!برو خوش باش.

ن كه با پرويز و فرشاد همگام شود نگاهي به چشمان غضبناك هنگامه انداخت و از اين كه او را اين ساغر قبل از اي

 چنین عصبي مي يافت خنده ای معني دار كرد:

 شما هم تا مي تونید خوش باشید.

 اين را گفت و به مردان جوان كه منتظر او بودند پیوست و در سکوت با آنان همقدم شد.در دل گفت:

دونم چرا تا اين حد از حرص خوردن اين زن كیف مي كنم؟شید به خاطر تهمتي باشه كه به فرشاد زده،ولي آيا نمي 

 دلیل ديگه ای هم مي تونه داشته باشه؟....

 در اين لحظه صدای پرويز او را به خود آورد:

 مي گم خوب حالشو مي گیری ها!

 چیه...؟ناراحت مي شي؟

 خنده ای كرد:

 بايد ناراحت بشم؟اون زن مکار و دورو حقشه كه مثل خودش باهاش رفتار بشه. ناراحت!چرا

 و با صدای بلندتری خنديد.به خوبي محسوس بود كه از ژرفای دل مي خندد:

تا حاال كسي رو نديده بودم كه بتونه مثل تو اينجوری و به اين قشنگي و زيركي حال هنگامه رو بگیره.نمي دوني وقتي 

مي خوره و با حسادت نگات مي كنه و مجبور میشه لبخند بزنه،چقدر لذت مي برم.دختر عمه جان  از دستت حرص

 عزيز!واقعا دستت درد نکنه كه كلي شادم كردی.

 فرشاد كه سر به زير داشت زد: #####با آرنج به 

 مگه نه؟جون پرويز تو كیف نمي كني؟

 فرشاد نگاهي به ساغر كرد و در جواب پرويز گفت:

 را منم مثل تو از حرص و جوش خوردن هنگامه لذت مي برم اما از يه چیز خیلي متعجبم!چ

 پرويز با كنجکاوی پرسید:

 از چي؟

 فرشاد در حالي كه همچنان به چشمان سیاه و مخمور ساغر خیره بود جواب داد:

 مالش.از اين همه تغییر رفتار كه تو حركات ساغر مي بینم.هم حرفاش فرق كرده و هم اع
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 پرويز خنده ای كرد:

 اينو كه تو ماشین هم گفتي.

 بله گفتم اما جوابي كه قانعم كنه نشنیدم.

 زن جوان به چشمان كاونده او خیره شد:

ببین فرشاد جان!بهت حق مي دم كه تعجب كني چون همونطور كه مي دونید من قبال هم خیلي ساكت بودم و هم 

ش مي خواد بهم بگه.اما حاال ديگه وضع فرق كرده،من به اين نتیجه رسیدم كه اجازه مي دادم هر كسي هر چي دل

 بايد با هر كس همون رفتاری رو داشته باشي كه باهات داره چون در غیر اين صورت كالهت پس معركه ست.

 سر به زير انداخت و با آهنگ محزوني افزود:

اونقدر به افراد دور و برم اطمینان پیدا نمي كردم و ازشون  كاش اين تجربه رو قبل از ازدواجم به دست مي اوردم تا

ضربه نمي خوردم.اين تجربه رو به قیمت گزافي به دست اوردم و اگه زمین و زمان بیان و بهم بگن كه دارم راه رو 

 اشتباه مي رم،گوش نمي دم.

 پس ديگه نمي شه مثل قديما بهت اطمینان داشت.

 كن ولي من ديگه اون ساغر نیستم. هر طور كه دوست داری برداشت

 سرش را بلند كرد و مستقیم به چشمان نگران فرشاد خیره شد:

 

 

 25تا  65

 

تاكید مي كنم بايد با هر كسي همون رفتاری رو داشته باشیم كه باهامون داره پس كسي مي تونه بهم اطمینان  -

 ستگي و يگانگي نبینه.نداشته باشه كه بین رفتارها و حرفاش با دل و ذاتش همب

 آن سه سکوت اختیار كردند. ساغر به اطراف نگريست و بدون اينکه بخواهد در خاطرات گذشته غرق شد.

**** 

 ساغر! دخترم! پاشو ديگه. -

 بابا! خواهش مي كنم بذاريد يه كم ديگه بخوابم. -

 د؟پاشو عزيزم مگه خودت ديشب ازم نخواستي امروز صبح زود بريم دربن -

 از شنیدن اين سخن چشمانش را باز كرد و از جا پريد:

آخ جان... مثل فهته های قبل... آخه شما ديشب گفتید كه حالتون خوب نیست واسه همینم اكروز تو ذهنم نمونده  -

 بود كه قراره اين جمعه هم بريم كوه.

 فرزاد خنده ای كرد :

 حاال كه همه حاضرند ، فقط تو موندی. -

شحالي از جا برخاست. دست و صورتش را شست و به فرزانه كه داشت وسايل را به فرزاد و شاهین مي داد تا با خو

 به اتومبیل منتقل كنند ، سالم گفت.

 سالم عزيزم ، صبح بخیر. -

 صبح شما هم بخیر كمك نمي خوايد؟ -
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 نه عزيز دلم ، حاضر شو من و پدر و برادرت وسايل رو مي بريم. -

خیلي تند و سريع حاضر شد و به سوی اتومبیل رفت و روی صندلي عقب نشست. وقتي فرزاد پشت رل قرار ساغر 

 گرفت ، دخترك از پشت ، دستانش را دور گردن او حلقه كرد و صورتش را بوسید :

 ممنونم پدر كه قبول كرديد امروز هم مثل جمعه های ديگه بريم كوه. -

 اد :پدر دست روی دستان ظريف او نه

 خواهش مي كنم دخترم ، تو خوشحال باشي منم شادم. -

 شاهین كه كنار ساغر نشسته بود به شوخي گفت :

 خدا شانس بده كاش ما هم دختر بوديم تا مي تونستیم خودمونو واسه مامان و بابامون لوس كنیم. -

 دخترك دستانش را دور گردن او نیز انداخت و با لباني خندان گفت :

 داش ناز من! همین كه برادر مني خودش خیلیه و بايد افتخار كني.دا -

 شاهین خنديد و هیچ نگفت.

 اشك در چشمان زن جوان حلقه بست و با خود گفت :

ولي ای كاش اون جمعه لعنتي به كوه نمي رفتیم. كاش پام شکسته بود. كاش وقتي پدر مي گفت حالش خوب نیست "

ياد اصرار نمي كردم. وقتي به خیابون دربند رسیديم ناگهان احساس كردم كه دلم شور و امکان داره فرداش نريم، ز

مي زنه دلیلش رو نمي دونستم ولي به خودم گفتم شادی و شعف رو با دلشوره اشتباه گرفتم و با اين توهم خودمو 

 ای تمیز و پاك لذت بردم.آروم كردم. هوا خیلي دلپذير بود وقتي از ماشین پیاده شدم نفس عمیقي كشیدم و از هو

مادر وسايل رو به دست شاهین داد و خودش فالكس چای رو دست گرفت. همراه خانواده ام به طرف راه باريك و 

سنگي كنار كوهپايه رفتیم. خوب به خاطر دارم كه سروش به اتفاق سه خواهرش اون روز اينجا بود. ساره و سودابه و 

مي كردند و من و خونواده ام پشت سر اونا بوديم. دقايقي بعد خواهرای سروش سلما ، عقب تر از برادرشون حركت 

روی يه تخته سنگ كنار هم نشستند تا خستگي در كنند. ما داشتیم از جلوی اونا رد مي شديم كه سلما بهم لبخند زد 

بحانه ی نشستیم تا صمنم جوابش رو با يه لبخند دادم. ما ازشون جلو افتاديم مدتي بعد برای رفع خستگي گوشه ا

بخوريم كه مجدداً اونا كنار ما نشستند و بهمون میوه تعارف كردند. مادر هم برای قدرداني ، اونا رو دعوت به صبحانه 

كرد. مابقي راه رو با اونا گفتیم و خنديديم. پدر و سروش هم جلوتر از ما با همديگه حرف مي زدند و من و مادر به 

مي داديم و مي خنديديم. اون روز خیلي بهم خوش گذشت. وقت خداحافظي ، سلما كه هم حرفهای بامزه سلما گوش 

سن و سال من بود ، آدرس و شماره تلفنش را بهم داد و آدرس و شماره تلفن ما رو گرفت. از اون روز به بعد غیر از 

حبتي با اون لذت مي بردم. جمعه ها ، هفته ای يکي دوبارهمديگه رو مي ديديم. دختر خونگرمي بود و من از همص

يك سال بعد سلما گفت كه برادرش قصد داره ازدواج كنه و اونها همگي به من رأی دادند. طولي نکشید كه خودمو 

پای سفره عقد ديدم ، نمي دونم چطور مراسم عقد ما به اون سرعت انجام شد اما اينو مي دونم كه احساس خوشبختي 

ه كس و همه چیز بیشتر دوست داشتم. وقتي نگاش مي كردم توی دلم خدا رو مي كردم و سروش رو بیشتر از هم

هزاران بار شکر مي كردم كه خوشبخت ترين دختر دنیام. توی اون سه ماه و چند روز كه من عقد كرده سروش 

ي وخي مبودم اكثراً وقتمون رو با هم مي گذرونديم ولي هیچ وقت همزبون نبوديم... اون خیلي با دخترای فامیل ش

كرد اون هم شوخي های بدني اما من اصال تصور نمي كردم كه اين شوخي ها از روی قصد و منظور و ارضاء شهواني 
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باشه. آخه خیلي سرم داغ بود به چیزی توجهي نداشتم حتي وقتي مادرم از شوخي های بي مزه و بدني سروش گله 

  "و باز هم خودمو گول زدم... لعنت به من... لعنت به من كرد زياد جدی نگرفتم و گفتم كه مادر قديمي فکر مي كنه

 در اين هنگام صدای گرم فرشاد او را به خود آورد :

هي دختر! كجايي؟ اين دفعه سومه كه صدات مي كنم، همین جوری سرت رو انداختي پايین و داری واسه خودت  -

 مي ری!

 ساغر لبخند زد :

 سم نبود.منو ببخش فرشاد جان، اصالً حوا -

 بله ، معلومه. -

 خب بفرمايید االن حواسم به شماست. -

 از لطفتون ممنون... گفتم ديگه بهتره برگرديم. -

 بله ، حق با توئه. -

 پس پرويز كجاست؟ -

 همین دور و برا. -

 بايد منتظرش باشیم؟ -

 بله ، همین االن پیداش مي شه. -

 نشاند : ساغر لبخند زيبا و معني داری بر لب

 خب تو تصور مي كني ما بايد خیلي منتظر ايشون بمونیم؟ -

 با شناختي كه بنده از آقا پرويز گُل دارممطمئنم كه انتظار ما زياد طول نمي كشه. -

 زن جوان با صدای بلند خنديد :

حال شدم؟ به خدا هیچ مي دوني وقتي ديدم شما دو تا دست در گردن همديگه از اتاق بیرون اومديد چقدر خوش -

 حیف بود شما دو تا كنار هم نباشید. خداروشکر. 

 فرشاد لبخندی از تشکر بر لب نشاند :

 بازم بهت مي گم يادم بنداز برات بگم تو اتاق چي گفتم و چي شنیدم. -

 باشه حتما بهت يادآوری مي كنم. -

 مکثي كرد و افزود :

 دو تا با لبای خندون از اتاق بیرون اومديد ، ديدی؟جداً قیافه هنگامه رو اون موقع كه شما  -

 نه ، توجه نکردم. -

 آره جون خودت تو گفتي و منم باور كردم. -

 فرشاد خنده ای كرد :

 آره بابا جون ، ديدم. -

 پس حتماً متوجه اضطراب و نگرانیش شدی درسته؟ -

 بله ، متوجه شدم ، چقدر قیافه اش خنده دار شده بود! -

 اغر خنديد :س
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 حتما دلیلش رو هم مي دوني. -

 فرشاد كه با صدای بلند مي خنديد جواب داد :

 دلیلش رو هم مي دونم. -

 هر دو مجدداً شروع به خنديدن كردند در اين لحظه صدای پرويز از پشت سر آنان شنیده شد :

 ب مي كنند؟شما دو تا چه تونه؟ من موفق شدم اون موقع تو دل شماها كله قند آ -

هر سه با دلهايي شاد و لباني خندان به سوی پروانه ، رسول و هنگامه رفتند. وقتي به آنجا رسیدند با چهر گرفته 

 هنگامه و سیمای خندان پروانه و رسول مواجه شدند. ساغر نگاه معني داری به هنگامه افکند:

 ای؟هنگامه جان! تفاقي افتاده؟ چرا اين قدر ناراحت و گرفته  -

 رسول به جای هنگامه پاسخ داد :

 چیز مهمي نیست دخترم ، فقط سرش درد گرفته اتفاقاً منتظرتون بوديم. -

 بايد برگرديم چون هنگامه جان بايد استراحت كنه.

 پس خوردن ، به قول شما هله هوله چي مي شه؟ -

 د لبخندی زد و خطاب به رسول گفت:هنگامه با ديدن فرشاد كه مجبور بود درست روبروی او روی تخت بنشین

 حالم خوبه عزيزم، بهتره به قولي كه به بچه ها دادی عمل كني. -

 رسول عاشقانه به او نگريست :

 قربون خانوم خوبم، مطمئن باشم كه حالت بهتر شده؟ -

 البته. ممنونم عزيزم. -

 رسول از جا برخاست : 

 پس من رفتم ، كسي سفارش خاصي نداره؟ -

 نه هر چي خواستید بخريد. -

 با رفتن رسول هنگامه رو به فرشاد نمود :

 بهتون خوش گذشت فرشاد جان؟

 مرد جوان در حالي كه سعي مي كرد به او نگاه نکند با لحني آرام و خشك جواب داد :

 بله، خیلي زياد. -

 ؟ "جای شما خالي"نمي گي  -

 به روی او لبخند مي زد ، افکند :فرشاد نگاهي به چهره مهربان پروانه كه 

 جای شما خالي. -

به خوبي هويدا بود با اين حال  ###ناراحتي هنگامه از اين همه بي تفاوتي و بي محلي ، از پس آن چشمان درشت و 

 لبخندی بر لب نشاند:

 يعني اين قدر از من متنفری كه حاضر نیستي اين جمله رو بهم بگي؟ -

 : پروانه خنده ای كرد

 چقدر سخت مي گیری هنگامه جون! خب اين بنده خدا گفت كه جاتون خالي. -

 در اين لحظه رسول با دستاني پر آمد:
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 بفرمايید اين هم انواع و اقسام هله هوله. -

 همگي از او تشکر نمودند. فرشاد كه از جواب پروانه به هنگامه بسیار خرسند به نظر مي رسید گفت :

 ب خیلي بهمون خوش گذشت ، دست شما و مادر درد نکنه.دايي جان امش -

خواهش مي كنم پسرم. خداروشکر كه بهتون خوش گذشته اگه برای فردا ترتیب پیك نیك خونوادگي رو بديم  -

 بیشتر از اينا به همگي مون خوش مي گذره حاال نظرتون چیه؟

 ساغر پس از عذرخواهي گفت:

 نبه قراره برم شركت ، بايد كارامو انجام بدم.متاسفم من كه نمي تونم بیام ش -

 اما اين سخن بهانه ای بود برای نیامدن. پروانه ابروانش را در هم كشید :

وا خاله جان! اگه تو نیای كه به ماها هم خوش نمي گذره...بعدازظهر زود بر میگرديم تا هم تو هم ما به كارهای عق  -

 افتادمون برسیم.

او خواست كه با اين پیشنهاد موافقت كند. ساغر مي دانست پروانه به خاطر اين كه او زياد در پیله با اشاره چشم از 

 تنهايي خويش فرو نرود، اين درخواست را از او كرده است اما با اين حال جواب داد:

 اين لطف شماست خاله جون اما مي دونید كه آدم وقتي قراره برای اولین  -

 

 

 22تا  24

 

 ر به جايي بره، يه حالت دلشوره يا يه جور ذوق و شوق داره. تصور نمي كنم اگه بیام بهم خوش بگذره.با

 پروانه دهان گشود تا مجددا اصرار كند كه رسول گفت:

چیکارش داری خوهر جان؟ خب دختر قشنگم راست میگه ديگه. حق هم داره. بذار بره به كاراش برسه وقت واسه -

 پیك نیك زياده.گردش و تفريح و 

 ساغر تشکر كرده:

 من راضي نیستم شماها به خاطر من به اين گردش نريد.-

 رسول خنده ای نمود:

دخنر نازكدل من! عروسك قشنگم! ما فردا به اين گردش مي ريم بعدا كه كارات رو به راه شد خوشحال میشم -

 همراهي مون كني.

 امیدوارم حسابي بهتون خوش بگذره.-

ونم عزيزم فقط اينو از دايیت داشته باش. سعي كن تو محل كارت دست از اين سادگیهات برداری چرا كه اگر ممن--

اين كار رو نکني كالهت پس معركه است. اجتماع گرگ های زياد و بي رحمي داره كه در كمین انسان های ساده و 

هوا و هوسشون برسند. زرنگ باش تا پیشرفت  بي آاليشند تا از اونها سوء استفاده كنند و به منفعت های شخصي و

 كني.

 ساغر با احترام سر فرود آورد و با متانت جواب داد:

 چشم دايي جان. اين حرف شما رو هیچ وقت فراموش نمي كنم.-

 و در دل گفت:
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رواجور توی اين دوره و رمونه هر جي هم زرنگ باشي باالخره زماني مي رسه كه متوجه مي شي چقدر كالهای جو"

سرت رفته و خودت خبر نداری مثل شما و انتخاب همسر مجددتون، سادگي من به شما رفته دايي عزيزم. با اين كه 

سعي مي كنید همیشه زرنگ باشید باز هم آدم های پست فطرت سرتون كاله مي ذارن چون ذاتا انسان ساده ای 

 "هستید.

 هنگامه رو به فرشاد نمود:

 ه اين پیك نیك میای؟شما كه حتما فردا ب-

 فرشاد خیلي صريح جواب داد:

 نه، فردا چند جا قرار دارم كه بايد به همه اشون برسم.-

 هنگامه با لحني كه خواهش و تمنا در آن موج مي زد گفت:

 نمیشه قراراتو كنسل كني؟-

 فرشاد با همان صراحت پاسخ داد:

 نخیر، نمي تونم.-

 ه گفت:رسول با ابرواني در هم كشید

 پس فقط من موندم و هنگامه ی عزيز و پروانه جان و پرويز؟-

 پرويز بالفاصله گفت:

 پدر جان! بنده هم معذورم.-

 تو ديگه چرا؟-

 با اجازه ی شما منم چند جا كار دارم كه بايد انجامشون بدم.-

 رسول رو به پروانه نمود:

 حتما تو هم نمي توني بیای؟!-

 تي پسرم كار داشته باشه و نتونه بیاد من بیام كه چي بشه؟!خب داداش جان وق-

 بسیار خب. پس من و پروانه تنها به اين پیك نیك مي ريم.-

 ساغر در دل گفت:

ای دايي ساده ی عزيز من! مطمئنا فردا سردرد همسرتون شديد میشه و همراهي تون نمي كنه. شما هم كسي "

 "پس با اين حساب شما هم تو خونه موندگار هستید.نیستید كه بدون هنگامه جايي بريد. 

رسول بدون ابراز ناراحتي خود با هیجان شروع به تعريف اتفاقات دوران جواني اش كرد. در اين فاصله نیز هنگامه 

چشم از فرشاد برنداشت تا اين كه لحظه ی خداحافظي فرا رسید. آنان در میدان تجريش از رسول و خانواده اش 

 . پروانه رو به ساغر نمود و با مهرباني گفت:جدا شدند

 حاال خاله جون بیا امشب پیش ما باش فردا صبح فرشاد مي رسوندت.-

 ممنونم خاله جان. بهتره خونه باشم آخه وقتي جام عوض میشه نمي تونم خوب و راحت بخوابم.-

بیشتر از اين خاله رو از تنهايي در بیار. يه  بله... بله مي دونم اون وقت ها هم همین طوری بودی ولي تو رو به خدا-

 وقت نری حاجي حاجي مکه ها. ساغر خنده ای كرد و با مهرباني به چشمان او خیره شد:

 چشم حتما مزاحمتون میشم.-
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 مزاحمت چیه عزيز دلم. هر وقت بیای قدم رو چشمام گذاشتي.-

 ممنونم خاله جان. شما لطف داريد.-

 پروانه از اتومبیل خارج شد و ساغر برای خداحافظي از او به سويش رفت: به در منزل رسیدند.

 خاله جان امشب به من خیلي خوش گذشت. ازتون ممنونم.-

 پروانه پیشاني او را بوسید:

 خاله فدات شه عزيزم. بازم از اين كارا بکن.-

 رد نمود:فرشاد رو به ساغر كه دستان زحمتکش پروانه را میان دست های خود مي فش

 اگه اومدني هستي دخترحاله ی عزيز، تشريف بیاريد كه دارم از خواب مي میرم.-

 ساغر با لبخند جواب داد:

 خب اگه خوابت میاد من مزاحمت نمیشم يه آژانس مي گیرم و مي رم. دلم نمي خواد به خاطر من تو زحمت بیفتي.-

 ها برگردی؟بازم از اون حرف ها زدی!... مگه مي ذارم تك و تن-

 زن جوان خنده ای كرد:

 باز غیرتي شدی اقا جان! مي خوام با آژانس برم نگفتم كه مي خوام گوشه خیابون منتظر تاكسي بشم.-

 زود باش سوار شو تا برسونمت و اين قدر خودتو لوس نکن كه اصال حوصله ی منت كشي ندارم.-

 بوسید: ساغر خنده ای كرد و گونه های برجسته ی پروانه را

 از همه چي ممنونم شب خیلي خوبي بود. شما هم سری به من بزنید.-

 مجددا پروانه پیشاني او را بوسید:

حتما عزيز دلم، در ضمن مي خواستم بهت بگم قدم خیلي خوبي داشتي چون پرويز و فرشاد با هم اشتي كردند. من -

 از اين بابت خیلي خوشحالم خیلي زياد.

 است خاله جان. امیدوارم همیشه شاد و سالمت باشید، خداحافظ.اين نظر لطف شم-

 خداحافظ عزيزم يادت نره به خاله سر بزني. -

 ساغر در حالي كه سوار اتومبیل مي شد جواب داد:

 حتما بهتون سر مي زنم. -

 فرشاد پس از اين كه به آرامي با پروانه صحبت نمود، پشت رل قرار گرفت و به راه افتاد.

 میشه ازت بپرسم يواشکي به خاله چي گفتي؟-

 فرشاد در حالي كه با ديدگان خسته اش به آسفالت خیابان خیره مانده بود جواب داد:

نه... اگه مي خواستم تو هم بفهمي كه چي گفتم ديگه آروم و يواش در گوش مادرم حرف نمي زدم. بلند مي گفتم تا -

 تو هم بشنوی.

 رداند و از پنجره به حركت تند درختان كه از جلو چشمانش مي گذشتند نگاه كرد:زن جوان روی از او برگ

بي مزه ی لوس. تا اونجايي كه من يادمه خاله جان همیشه به تو مي گفت كه نبايد جلو كسي در گوشي حرف بزني، -

 يادت رفته؟

 نیستي. "كسي"نه يادم نرفته اما تو -

 میاره.امان از اين زبون كه هیچ وقت كم ن-
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 دختر خاله جان يه ماشااله بگو تا يه وقت خدا نکرده چشمم نزني.-

 ابروان ساغر به يك ديگر نزديك شد:

 چه از خود راضي!-

 فرشاد شانه هايش را باال انداخت و با همان لحن مزاحگونه ی خود گفت:

 حاال خانوم خانوما! افتخار مي ديد اين آدم از خودراضي و بي ادب و-

 

 

  55تا  25
 

 لوس و ننر وقت تونو بگیره ؟

 

 

 ساغر با تعجب رو به سوی او نمود :

 

 

بازم میخوای از اون شوخي های بي مزه بکني ؟ اگه اين طوره بايد جواب سركار عالي رو بدم كه خیر .....نمي تونید -

 وقت منو بگیريد.

 

 

 نه بابا به خدا فقط مي خوام باهات حرف بزنم. -

 

 

 ساغر با كنجکاوی پرسید :

 

 

 در مورد چي ؟ -

 

 

 در مورد همه چیز و همه كس. -

 

 

 اگه دير بری خاله جان نگرانت میشه . -

 

 

 نه نمیشه , بهش گفتم كه مي خوام باهات حرف بزنم . -

 

 

 آها پس داشتي اون موقع به خاله جون همینو میگفتي آره ؟ -

 

 

 چه قدر فضولي ! آخر طاقت نیاوردی و فضولیت رو كردی ؟وای كه تو  -
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ساغر با صدای بلند خنديد .فرشاد نیز همانطور ولي طولي نکشید كه خنده از لبانش گريخت . ساغر از اين تغییر 

 حالت با نگراني پرسید :

 

 

 اتفاقي افتاده فرشاد ؟-

 

 

داد سخني نگويد تا او لب به سخن بگشايد . طولي نکشید كه فرشاد  اما او سکوت اختیار كرده بود . زن جوان ترجیح

 با صدای آرام گفت :

 

 

 ساغر! ديدی ؟-

 

 

 چي رو ؟-

 

 

ديدی هنگامه با چه وقاحتي بهم نگاه مي كرد ! به خدا از روی دايي شرمنده ام ,ديگه تحمل ديدن اين زن كثیف رو -

 خوام .ندارم, ديگه نمي خوام ببینمش , نمي 

 

 

 ساغر با او همدردی كرد :

 

 

چرا تو بايد خجالت بکشي و شرمنده باشي ؟ تو كه كار بدی انجام نمي دی ! اگه قراره كسي خجالت بکشه اون -

 هنگامه است نه تو .

 

 

 من تصور میکنم كه اون اصال نمي دونه شرم و حیا و خجالت چیه ؟......-

 

 

 سش به اون نبود وگرنه آبروم مي رفت .خیلي خوب شد كه كسي حوا

 

 

اين چه حرفیه فرشاد ! چرا بايد آبروی تو بره ؟ عجب حرفای بچه گانه ای مي زني ! اوال اگه كسي متوجه مي شد -

برای اون بد بود نه برای تو , ثانیا دايي اونقدر بهش اطمینان داره كه حتي به مغزشم خطور نمي كنه امکان داره 

تو نظر داشته باشه . اون بنده خدا تصور میکنه زنش خیلي مهربونه واسه همینم همه رو با يه چشم و نظر  هنگامه به

 پاك مي بینه.
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 مادر چي ؟ من تصور مي كنم اون يه چیزايي فهمیده .-

 

 

خاله مي دونه كه خب معلومه كه فهمیده , اونم خودش يه زنه از قديم گفتن مرد مرد رو میشناسه و زن مکر زن رو. -

 تو اين وسط مقصر نیستي اون پسر خودشو خوب مي شناسه پس جای نگراني نیست .

 

 

 فرشاد آه بلندی كشید :

 

 

اگه به خاطر دايي و عالقه ای كه به همسرش داره نبود مي دونستم چه باليي سر اين زن بي شعور بیارم كه تا عمر -

 داره فراموش نکنه .

 

 

 همونطور كه گفتي بايد به خاطر دايي وضع موجود رو تحمل كني. به هر حال-

 

 

 از يه طرف حق با توئه ولي اگه منطقي فکر كنیم بايد به گوش دايي برسونیم كه همسرش چه زن كثیفیه .-

 

 

هیچ وقت  اينو بايد بسپاريم به خدا , اون هیچ وقت نمي ذاره اين جور آدما زياد جوالن بدن مگه نشنیدی كه ماه-

 پشت ابر نمي مونه. باالخره دست هنگامه هم رو میشه , تو نگران نباش .

 

 

 خدا كنه دايي جان هرچه زودتر ذات واقعي همسرش رو بشناسه كاش متوجه بشه كه همسر خوب و نجیبي نداره.-

 

 

 ساغر زهر خندی زد :

 

 

و واله و شیدای دايي نشون مي ده و پشت اين عشق كاذب اون زن با رفتار رياكارانه و مزورانه اش پاك خودش ر--

و دروغین هر كاری كه دلش بخواد مي كنه بدون اينکه سوء ظني اونو تهديد كنه . خیلي دورو و پست فطرته .....البته 

 اينو بايد در نظر داشت خدايي هم اون باال هست كه مواظب بنده های خوبشه.

 

 

ن ؟ بايد چي كار كنم ؟ به خدا با اين كه دست از پا خطا نکردم از روی دايي جان حاال تکلیف من چیه ساغر جا-

 شرمنده ام .

 

 

 ساغر به فکر فرو رفت تا راه چاره ای بیابد و سپس جواب داد :
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 به نظر من تو فقط يه راه داری.-

 

 

 فرشاد با امیدواری پرسید :

 

 

 چه راهي ؟-

 

 

ی باهاش داشته باشي نه خشن و سرد كه تا حاال داشتي و نه گرم و صمیمي كه هنگامه با اون طرز اين كه رفتار عاد -

 فکر مريض و خراب تصوری واهي تو ذهنش پرورش بده.

 

 

 فرشاد لحظه ای به اين پیشنهاد فکر كرد :

 

 

ودشو تحمل كنم حاال تو مي آخه ساغر جان چه توقعي از من داری ها ! من مي گم نمي تونم حتي يه لحظه هم وج-

گي رفتار عادی باهاش داشته باشم ؟! من نمي تونم بر خالف میل و نظرم رفتار كنم . در واقع نمي تونم فیلم بازی 

 كنم .

 

 

 ساغر به راحتي او را درك مي كرد چرا كه قبال چنین اخالقي داشت :

 

 

دركت مي كنم چون خودم هم قبل از اون موضوعات  ببین فرشاد جان ! به خدا مي فهمم چي مي گي و كامال-

 #####همینطور بودم اما يکي از تجربیاتي كه تو اون زنذگي نکبت بار بدست آوردم اين بود كه بايد در اكثر مواقع 

 داشت.

 

 

 ترجیح مي دم . #####من سادگي رو به داشتن -

 

 

سردت ادامه بدی دايي جان رو ناراحت مي كني تو كه اينو نمي  اما تو راه ديگه ای نداری اگه بخوای به همین رفتار-

 خوای !

 

 

 نه .....نمي خوام ولي نمي تونم اين زن پست رو تحويل بگیرم .-
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 ساغر سری تکان داد :

 

 

 كه انگار من گفتم از سرو كولش باال برو! "تحويل  "همچین مي گي -

 

 

 فرشاد مجددا به فکر فرو رفت :

 

 

 بايد بیشتر روی اين موضوع فکر كنم .-

 

 باشه .... هر طور كه راحتي ولي سعي كن تصمیم عاقالنهای بگیری .-

 

 

 بسیار خب سعي خودمو مي كنم .-

 

 

 

ساغر سکوت كرد و سخني نگفت . لحظاتي بعد برای اينکه فرشاد را از افکاری كه او را احاطه نموده و آزار مي دادند 

 ت دهد لبخندی زد و پرسید :, نجا

 

 

 راستي نگفتي تو اتاق چي گفتي و چي شنیدی ؟-

 

 

 فرشاد لحظاتي سردر گم به سوال بي مقدمه او فکر كرد و سپس خنده ای نمود :

 

 

 آها .....خوب شد يادم انداختي ....گوش كن وقتي رفتم تو اتاقم لبه تخت نشستم پرويز كه اومد با نگاه سرد ازش-

بنده خدا كنارم نشست و سرش رو پايین انداخت و گفت  "نکنه حرف و حديث جديدی پیش اومده ؟  "پرسیدم : 

حق داری از دستم ناراحت باشي به خدا اون روز كه با هم صحبت كرديم , قبلش , اونقدر هنگامه زير گوشم وزوز :»

كنم بعدش موضوعي پیش اومد كه باعث شد كرده بود كه حسابي عصبي بودم واسه همین نتونستم خودمو كنترل 

خیلي از دست خودم ناراحت باشم و خودمو سرزنش كنم . من نبايد به خاطر زني مثل هنگامه با تو اون طور زشت و 

زننده رفتار مي كردم . به خدا اصال دست خودم نبود . قبول دارم كه اشتباه كردم نمي دوني تو اين مدت چه قدر دلم 

هر بار كه مي خواستم باهات تماس بگیرم از ترس اينکه رومو زمین بندازی و تحويلم نگیری, هواتو مي كرد 

پشیمون مي شدم . شبي نبود كه با خاطراتت نخوابم , روزی نبود كه به يادت نباشم . خالصه بهت بگم تو اين مدت 

ه حرفای دلتو مثل سابق به پرويز ! امشب وقتشه ك "خیلي عذاب كشیدم ولي امشب كه ديدمت به خودم گفتم : 

فرشاد بزني, هرچه بادا باد يا تحويلت مي گیره , يا حرفای گنده گنده و سنگین بهت میزنه يا سرت فرياد مي كشه و 

 «".هر چي دلش بخواد بهت مي گه كه صد البته حقته 
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 فرشاد سری تکان داد :

 

 

احت و پشیمون بود.اولش دق و دلیم رو سرش خالي كردم و سرت رو درد نیارم بنده خدا خیلي از كرده خودش نار-

حرفايي رو كه روی دلم تلنبار شده بود بهش گفتم اما اون هیچي نگفت فقط ازم مي خواست ببخشمش . ديگه اين 

 آخری ها دلم به حالش سوخت البته ناگفته نمونه منم از خدام بود كه دوباره با هم باشیم و كلي كیف كینم .

 

 

 ر گفت :ساغ

 

 

 خدا رو شکر من كه واقعا خوشحالم .-

 

 

 خودم هم همینطور .-

 

 

 پس از سکوتي كوتاه افزود :

 

 

 نمي خوای بپرسي چه موضوعي پیش اومده كه پرويز هم اين زن كثیف رو شناخته ؟-

 

 

 ساغر لبخندی زد :

 

 

 خب معلومه ديگه فرشاد .-

 

 

 همین سوال پرويز دادم اما اون به اين جواب راضي نشد و همه چي رو برام گفت .منم همین جواب رو به -

 

 

 مي تونم حدس بزنم چي شده .لطفا شما ديگه برای من تعريف نکنید.-

 

 

 مرد جوان با صدای بلند خنديد :

 

 

 ه .چشم .....واقعا مايه شرمندگیه كه يه آدم از حركات و كنشهای اين جور زنا حرف بزن-
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 همچنان در حال گشت و گذار در خیابان ها بودند كه ساغر پرسید :

 

 

 يادته قبل اينکه دايي اينا بیان چي بهم گفتي ؟-

 

 

 فرشاد لحظاتي به فکر فرو رفت و سپس جواب داد :

 

 

 نه ....كي ؟-

 

 

 ن تو اين مهموني شركت كني ....يادت اومد ؟همون موقع كه رفتي تو اتاقت , قبل اينکه بهت بگم به خاطر خاله جا-

 

 

 فرشاد به ذهن خود فشار آورد و سپس پاسخ داد :

 

 

 آها ....يادم اومد .-

 

 

 خب اگه واقعا يادت اومده خودت بهم بگو چي گفتي ؟-

 

 

 خب حاال كه چي ؟ "تو هنوز همون دختر بچه ساده لوح و خوش بیني  "گفتم , -

 

 

 نداره, منظورت چي بود ؟كه چي -

 

 

 فرشاد لبخندی زد :

 

 

 هیچي بابا همینطوری گفتم .-

 

 

 باور نمي كنم .-

 

 

 آخه چرا ؟....باور كن عصباني بودم و از روی عصبانیت يه چیزی پروندم .-
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 ساغر نگاهي به او افکند :

 

 

 مي شه ماشین رو نگه داری ؟-

 

 

 ید :فرشاد با تعجب پرس

 

 

 واسه چي ؟-

 

 

 واسه چي نداره , يه دقیقه ماشین رو نگه دار .-

 

 

 مرد جوان نیم نگاهي به او افکند و با لحن مزاحمگونه ای پرسید :

 

 

 چیه ؟ میخوای بازخواستم كني ؟ میخوای ازم بازجويي كني ؟-

 

 

 هردوش .-

 

 

 اد . ساغر از آن پیاده شد و به ماشین تکیه داد :فرشاد اتومبیل را كنار خیابان كشید و ايست

 

 

 تا راستشو نگي سوار نمي شم . يا راستشو بگو يا منو همینجا بذار رو برو .-

 

 

 فرشاد از اتومبیل خارج شد و در كنار او ايستاد:

 

 

 خب اشکالي نداره منم همنیجا كنار تو مي ايستم تا تصمیمم رو بگیرم .-

 

 

 بعد ساغر پرسید : لحظاتي

 

 

 خب؟....تصمیمت رو گرفتي ؟-
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 فرشاد خنده ای كرد و پاسخي نداد . زن جوان راست و مستقیم به چشمان او نگريست :

 

 

ببین فرشاد جان ! من و تو از كوچیکي با هم بزرگ شديم و به اندازه كافي روی هم شناخت داريم كه بتونیم دست -

 ا اونجاييهمديگه رو بخونیم. ت

 

 

54-53 

 

كه من مي دونم و مطمئنم، تو هیچ وقت حرفي رو همین جوری نمي زني.همین االن بايد بهم بگي منظورت از اون 

 يعني چي؟"جمله چي بود؟تو هنوز همون دختر بچه ساده لوح و خوش بیني 

 من منتظرم._فرشاد سکوت اختیار كرد ساغر افزود:

بسیار خوب ،بهت مي گم اما به شرط اين _به آسمان پرستاره خیره شد و آرام جواب داد:فرشاد نفس عمیقي كشید و 

 باشه قول مي دم.فرشاد ادامه داد:_كه قول بدی ناراحت نشي.

اون جمله رو واسه اين بهت گفتم كه احساس مي كنم نمي توني بفهمي چه چیزهايي دور وبرت میگذره.ساغر با 

 خیلي چیزها_ايي هست كه تو ازشون خبر داری و من ندارم؟چه چیزه_تعجب رو به او كرد:

ببین فرشاد جان!من قبل از اين كه از سروش طالق _ساغر تا حدودی منظور او را دريافت و پس از لحظاتي گفت:

 بگیرم روی تمام مسائل و مشکالت بعد از اون هم فکر كردم و به اين نتیجه رسیدم كه هرچي باشه بهتر

مي دونم كه تو كاری رو بدون تامل انجام نمي دی.زن جوان به فکر فرو رفت و _ن در كنار اون نامرده.از زندگي كرد

 كاش هیمن طور بود كه تو مي گي اما من اشتباه بزرگي تو زندگیم انجام"با خود گفت:

اون حرف رو  بسیار خوب ...بهت مي گم واسه چي_فرشاد ادامه داد:"دادم بدون اينکه درموردش تامل كرده باشم

 بهت زدم.نفس عمیقي كشید و افزود:

يه روز دايي رسول از من دعوت كرد تا باهم بريم كافي شاپ و گپي بزنیم البته زياد به اين امر رغبتي نداشتم.اما _

 ديگه نمي تونستم روی دايي رو زمین بندازم در نتیجه قبول كردم.اول كه دايي رو ديدم فهمیدم مي خواد

يه سوالي ازت دارم مي خوام مرد و مردونه "ضوع مهمي باهام حرف بزنه.يه دفعه و بدون مقدمه گفتدر مورد مو

 "دايي جان!كي اتفاق افتاده كه به شما دروغ گفته باشم"با تعجب جواب دادم "راستش رو بهم بگي

هرسوالي "مر شد و گفتتعجبم بیشت"هیچ وقت ولي اين سوال با سوالهای ديگه فرق مي كنه"دايي سرتکان داد و گفت

 تصور كردم هنگامه"داريد بپرسید منم قول مردونه مي دم كه راستش رو بهتون بگم

در مورد اون روز كه باعث جدايي من و رويز شد،يه چیزايي به دايي گفته روی همین اصل خودم و حاضر كردم كه 

ن نزديك بود از اي"قرار مدارهايي گذاشتید؟تو و ساغر با هم "تمام ماجرا رو بهش بگم اما برخالف تصور من پرسید

 سوال

دايي جان!اين چه سوالیه كه میپرسید؟ساغر مثل خواهر منه...چه قرار مدارهايي مي تونم "ديوونه شم با ناراحتي گفتم

پیش خودم فکر كردم شايد ساغر به خاطر تو از شوهرش جدا شده و "و اون با شرم و حیا بهم گفت "گذاشته باشم؟

 تن به
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ديگه داشتم آتیش مي گرفتم.خیلي سعي كردم جلوی عصبانیت خودمو بگیرم تنها كاری كه تونستم انجام "طالق داده

شاپ  اينو گفتم و از كافي"دست شما درد نکنه دايي جان خیلي ممنون"بدم اين بود كه با خشم از جام بلند شم و بگم:

 بیرون اومدم.

اين حرف،حرف دايي جان نیست.فرشاد _شد اما سعي كرد لبخند بزند:ساغر از شنیدن اين سخنان سخت ناراحت 

بله همینطوره منم همون موقع به همین فکر افتادم.حاال فهمیدی واسه چي اون حرف رو _نیز لبخند سرد بر لب نشاند:

 بهت زدم

رو مي  ي كه زهرشچون تصور مي كنم تو هنوز هنگامه رو نشناختي...باور كن اگه میدون دستش بیفته به اولین كس

 پاشون تويي.من تصور مي كنم كینه و نفرت اون نسبت به تو از وقتي

 

 

43 - 56 

 

 طالق گرفتي بیشتر هم شده.

 دستانش را در جیب شلوارش كرد و به ستاره ای درشت و درخشان كه با شادماني به رويش لبخند مي زد خیره شد:

خاطر من باليي سر تو بیاره ، مي بیني كه اون تصور مي كنه تو به خاطر  من از اين مي ترسم كه اون زن بدجنس به-

 من از سروش طالق گرفتي.

 ساغر سکوت اختیار كرد و سخني نگفت مدتي بعد فرشاد گفت:

 سعي كن با اين هنگامه زياد روبرو نشي.-

 ساغر با آهنگي ماليم جواب داد:

داشتم اما تصور مي كردم دلیلش اينه كه اون اومده و تو جايگاه همیشه يه احساس منفي و بد نسبت به هنگامه -

زندايي روشنك جا خوش كرده و امشب بعد از اين كه اون جريان رو از تو شنیدم پیش خودم گفتم:دلیل ديگه ای كه 

تنفر  دلیل اين هیچوقت از هنگامه خوشم نمي اومد اين بوده كه به دلم افتاده بوده كه زن كثیف و بدكاره ايه...اما حاال

 و كینه و دشمني ای كه نسبت به من داره رو مي دونم.

 فرشاد برای دلداری دادن به او ، گرمي و صمیمیتي به لبخند خود بخشید:

اون هر چي مي خواد بذار بگه اين حرفها برای هیچکس سنديت نداره و همه تو رو مي شناسند فقط درخواستي كه -

 کان سعي كني با اين زن روبرو نشي فقط همین.ازت دارم اينه كه حتي االم

 بسیار خب سعي مي كنم.-

 هر دو متفکرانه سکوت اختیار كرده بودند.ساغر در دل خويش دشنامي نثار هنگامه نمود و با خود گفت:

م امان از دست افرادی كه دهنشون مثل دروازه بازه و هر چي به مغز كوچیکشون میرسه به زبونه مي يارن.خود»-

حدس زده بودم بعد از جدايي از اون نامرد پست فطرت همچین حرفهايي پشت سرم هست...پس نبايد خودمو 

ناراحت كنم اين حرفها همیشه دنبال زنهای مطلقه هست و آدمهای بي شعور زياد اين حرف ها رو پشت سر زنهايي 

 «مثل من مي زنند.از شر همه بدی ها به خدای بزرگ پناه مي برم.

 د نگاهي به چهره گرفته و زيبای او افکند:فرشا

 دوباره رفتي تو فکر؟-
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 ساغر چشمان خود را به سیاهي شب دوخت:

 چیز مهمي نیست.-

اما فرشاد حس كرده بود كه در وجود پاك و بي آاليش او چه مي گذرد.برای خالصي از افکار مزاحمي كه ذهن او را 

 اكنده ساخته بود خنده ای كرد و گفت:

 خب حاال بهتره سوار شي تا سركار علیه رو به منزل برسونم.-

 زن جوان لبخند ماليمي بر لبها نشاند:

 باشه ... بريم... خیلي دير شده.-

آن دو سوار بر اتومبیل شدند و به راه افتادند.دقايقي بعد به شهرك مسکوني ای كه آپارتمان ساغر در آن قرار 

 ورود به سوی بکول چهار حركت كردند. داشت رسیدند و پس از اخذ اجازه

 مي تونم ازت سوالي كنم ساغر؟-

 بله.بپرس.-

 واقعاً فردا كار داری؟-

 چطور مگه؟-

 هیچي همین جوری سوال كردم.-

 بله يه سری كارهای عقب افتاده دارم كه بايد انجام بدم.-

 ود فرشاد پرسید:به پاركینگ مجتمع رسیدند.قبل از اينکه ساغر از اتومبیل خارج ش

 مي خوای تا در اپارتمان همراهیت كنم؟االن دير وقته.-

 ساغر لبخندی از تشکر بر لب نشاند:

 نه ممنونم.اينجا كه مجتمع مسکونیه تصور نمي كنم مشکلي پیش بیاد.-

 بسیار خب.هر طور كه راحتي.فردا باهات تماس مي گیرم تا قرار شنبه رو با هم بذاريم.-

 ي كني بهتر باشه من و تو همديگه رو كمتر ببینیم.تصور نم-

 فرشاد خنده ای كرد:

 اين چه حرفیه كه مي زني... نکنه از چرت و پرت های هنگامه ترسیدی؟!-

 نه... اما... اما...-

 فرشاد سخن او را قطع كرد و با لحني جدی گفت:

 بگه...كي اهمیت میده؟اما بي اما... گفتم كه بذار اون كثافت هر چي دلش مي خواد -

 ساغر اندكي تأمل كرد سپس لبخندی زد:

 حق با توئه... شب بخیر.-

اين را گفت و به سوی در آسانسور حركت كرد.فرشاد با نگاه خود او را تا داخل شدن به باالبر همراهي نمود و سپس 

 از آنجا دور شد.

 د تا حادث آن شب را مرور نمايد.با خود نجوا كرد:سکوت و آرامشي كه بر منزل حکمفرما بود او را ياری رسان

اين هنگامه عجب آدم پست و رذلیه!نمي دونم چه پدر كشتگي ای با من داره؟تا قبل از امشب همیشه با احترام و »

فروتني باهاش رفتار مي كردم پس دلیل اين كینه جويي چي مي تونه باشه؟... اين كه ديگه پرسش نداره آدم حسود 
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صراطي مستقیم نمي شه و فقط به فکر خالي كردن عقده های خودشه ، حق با فرشاده بذار هر چي دلش مي  به هیچ

خواد بگه و هر كاری كه مي تونه انجام بده.همه منو مي شناسند اما تعجبم از دايي رسوله... اون با اين سن و سال و 

 «رده؟!تجربه و شناختي كه از من داره چطور حرفهای هنگامه رو باور ك

 شانه هايش را باال انداخت:

من با تفکر و تعقل روی تصمیمي كه گرفته بودم پافشاری كردم و مي دونستم روزی از راه مي رسه كه حرفهای -

 آزاردهنده پشت سرم بزنند...پس نبايد ناراحت باشم.

 بعد لبخندی بر لب نشاند:

 خب االن هم ناراحت نیستم.-

 روی تختخوابش دراز كشید و خیلي زود به خواب فرو رفت.لباسهايش را تعويض كرد.

 صدای زنگ تلفن لکهای خسته او را از هم گشود:

 اين ديگه كیه؟اونم اين موقع از صبح؟-

 در رختخواب خود نیمخیز شد كه زنگ دوم تلفن در فضای ساكت خانه پیچید:

 ای بابا!من كه حوصله ندارم گوشي رو بردارم.-

م پیغامگیر به صورت خودكار پاسخگو شد اما اين تماس بدون هیچ حرفي قطع گشت.ترس و دلهره پس از زنگ سو

 بر قلب لرزانش چنگ افکند:

 ای خدا!من كي از دست اين مزاحم راحت مي شم؟-

 مجدداً سر را روی بالش گذاشت:

ال و روز منم همین خواهد بود.بايد مثل اينکه بايد تا ابد با اين دلهره و تشويش همراه باشم.تا شهرام زنده ست ح-

 به فکر چاره باشم اما چیکار مي تونم بکنم؟

 انگشتان را میان موها برد و انديشید:

تنها كاری كه بايد انجام بشه اينه كه شر اين مزاحم رو از سر زنگیم كوتاه كنم.من نمي دونم چي از جونم مي -

 كي بايد تاوان پس بدم؟خواد؟من اون موقع يه اشتباهي كردم ، حاال تا 

از جا برخاست و به سوی پنجره رفت.نور نقره فام صبحگاهي فضای خاكستری شهر را روشن كرده بود و با نسیمي 

ماليم گیسوان درختان را شانه مي زد.مدتي از پتجره به دورنمای شهر كه در سکوتي دلنشین فرو رفته بود خیره 

 ماند:

ابم.كاش هیچ وقت اون كار اشتباه رو انجام نمي دادم.كاش يه كم عقلم رو به كار ديگه تصور نمي كنم بتونم بخو-

 مینداختم.كاش يه مقدار آينده نگر بودم... كاش... كاش...

 لحظاتي به منازل و اپارتمانهايي كه در آن حوالي بود نگريست:

 خوش به حال آدمايي كه خودشونو خوشبخت احساس مي كنند.-

 ا سر انگشتان لطیف نسیم صبحگاهي سیمای غمدارش را نوازش كند.پنجره را گشود ت

هیچ وقت دوست نداشن گذشته ها رو مرور كنم ولي مي بینم كه راه فراری برای من باقي نمونده پس بهتره بذارم -

 اين خاطرات مثل يه سیل خروشان به دل و ذهن و روحم هجوم بیارند شايد بعداً دست از سرم بردارند.

 ي راحتي كنار پنجره را به بالکن منتقل كرد و روی ان نشست تا گذشته های خويش را مرور كند.صندل
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ببین مادر چي دارم بهت مي گم اين خونواده به ما نمي خورند اينا از اون دسته خونواده ها هستند كه خیلي به -

سودابه چه با افاده حرف مي زد كه همه لباسهای من خودشون مي نازند و فیس و افاده دارند.نديدی خواهر دومیش 

 شیطون پیاده شو من اصالً از اين خونواده خوشم نیومده. ##خارجیه و كفشهام فرنگیه ... بیا از 

 وا مامان!... مگه قراره من با اونا ازدواج كنم... خود سروش با خونوادش فرق داره...-

 خونواده بزرگ شده مگه میشه با اينا فرق كنه؟ نه مادر جان!نه عزيزم!سروش هم تو همین-

 من تصمیم خودمو گرفتم و مي خوام با سروش ازدواج كنم.-

مامان بنده خدا ديگه هیچي نگفت و از اتاقم بیرون رفت.بعد از اينکه من و سروش عقد كرديم و سروش اون مسايل 

و از بزرگتر و كوچکتر هم خجالت نمي كشید ، يه رو پیش آورد و با دخترای فامیل شوخي های ناجور بدني مي كرد 

 بار ديگه مادر كنارم نشست و با مهربوني به چشمام نگاه كرد و گفت:

ببین ساغر جان!سروش اصالً به مسايل ديني و محرم و نامحرم اهمیت نمي ده.اين كارايي كه االن مي كنه شايد بعد -

كه كاری از دست تو بر نمي يادها.هنوز هم دير نشده بشین و از عروسي تون بیشتر و شديدتر بشه اون موقع ست 

 كاله خودتو قاضي كن.

منظور مامان رو خیلي خوب درك مي كردم اما اونقدر سرم داغ بود و تو كله ام باد داشتم كه نتونستم اين حرفهای 

حقیقتش هیچ وقت ننشستم  ارزنده رو هضم كنم در نتیجه برای دلخوشي مامان گفتم كه اين كار رو خواهم كرد اما

مثل آدم فکرامو بکنم و به نتیجه برسم چرا كه سروش رو خیلي دوست داشتم و اين كارهاشون به پای شوخ طبعیش 

 مي ذاشتم نه چیز ديگه.بنده خدا بابا در پي كامل كردن جهیزيه ام بود وقتي كارش تموم شد بهم گفت:

 سروش بگي زير لیست اونو امضا كنه.دخترم!جهیزيه ات آماده ست فقط تو بايد به -

اين زماني بود كه من و سروش دنبال خونه مي گشتیم تا بتونیم جهیزيه ام رو به اونجا منتقل كنیم.تو يکي از همین 

 روزها كه داشتیم دنبال خونه مي گشتیم پیغام پدر رو بهش رسوندم اون هم با كمال خونسردی جواب داد:

 بشیم كه بايد سیاهه جهیزيه ات رو امضا كنم! مگه قراره ما از هم جدا-

ديگه اصرار نکردم تا اينکه خونه كوچیکي پیدا و اجاره كرديم ديگه وقتش بود جهیزيه ام رو به اونجا منتقل كنم.قبل 

 از اين كار پدر ازم پرسید:

 خالصه اون وسايلي كه خب چي شد؟من فريزر ، ماشین لباسشويي ، ماشین ظرفشويي و دو تا قالي دوازده متری و-

 كم داشتي رو خريدم و تو لیست جهیزيه ان وارد كردم فقط مونده سروش امضا كنه.

 حرفهای سروش رو به پدر منتقل كردم اون فقط جواب داد:

 بهتره بازم بهش بگي و ازش بخوای كه اون اين كار رو بکنه.-

لي رو داد اما با كمي خشونت.به بابا حرفي نزدم و آروم من مجدداً پیغام پدر رو بهش رسوندم و اون بازم جواب قب

آروم وسايلم رو به خونه ام منتقل كردم.گاز ، يخچال ، سرويس كامل اتاق خواب كه پدرم به يکي از دوستاش 

سفارش داده بود تا برام بسازه ، خرده و ريزه های آشپزخونه ، لباس ، رختخواب و چند تا پتو و خالصه همه چیز 
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رخ خیاطي.وقتي خواستم وسايل جديدی كه برام خريده بود رو ببرم پدر گفت كه اونا رو بهم نمي ده ، ازش حتي چ

 پرسیدم چرا و جواب داد:

اگه چیزی زير كالهش نبود برای امضا كردن سیاهه طفره نمي رفت.اون از تعیین مهريه شون كه من گفتم ساغر -

قبول مي كنیم ، اون موقع اونا تو رو با يکي ديگه از فامیلهاشون كه دو  هم مثل دختر خودتون هر چي شما بگید ما هم

سال قبل ازدواج كرده بود مقايسه كردند و فقط پونصد هزار تومن مهرت كردند.ديدی كه منم هیچ مخالفتي نركدم 

ه دارن از اون هم فقط به خاطر تو چون مي دونستم سروش رو دوست داری.اين هم از امضا كردن سیاهه جهیزيه ك

زيرش در مي رن.نه ديگه عزيزم ، اين بار گول نمي خورم همونهايي كه مادرت يواشکي و دور از چشمای من بهت 

 داده بشه.از فرش و فريزر و مبلمان و اين جور چیزها خبری نیست.

 وقتي ديد ناراحت شدم كنارم نشست و موهامو نوازش كرد و با لحن مهربوني ادامه داد:

ترم!سروش تو دفتر وكالت كار مي كنه و خوب مي دونه كه بايد سیاهه رو امضا كنه اين يه قانونه چون اه ببین دخ-

خدای ناكرده خدای ناكرده مسئله ای پیش بیاد كه عروسي نتونه با داماد زدگي كنه و قصد جدايي داشته باشه با 

ون بیاره ولي اگه سیاهه ای نداشته باشه داماد سیاهه ای كه در دست داره مي تونه هر چي به خونه شوهرش برده بیر

خیلي راحت مي تونه ادعا كنه كه عروس هیچي به خونه اش نیاورده.اون موقع چي مي شه؟بايد تمام اسباب و اثاثیه 

هايي كه به عنوان جهیزيه برده بذار و بره.آيا تو راضي هستي وسايلي رو كه من با قسط و قرض واسه ات خريدم 

 به يغما بره و من بمونم و قرض هايي كه دورم ريخته؟همین جوری 

 دلم خیلي برای پدرم سوخت كامالً راست مي گفت.منم در جوابش گفتم:

 نه پدر جان راضي نیستم اما مگه من و سروش ازدواج مي كنیم كه طالق بگیريم؟-

 اون باز هم موهامو نوازش كرد و گفت:

خوری ولي اين همه زوج جوون كه از هم طالق گرفتند ، ازدواج كردند كه خدا نکنه كه تو زندگي مشترك شکست ب-

 به اين جا برسند؟!خب معلومه كه نه باالخره زندگي پستي و بلندی زياد داره و آينده نامعلومه.

 به چهره مهربون او لبخند زدم:

 باشه بابا هر جور صالح مي دونید من مطیع شما هستم.-

ه االن بیشتر مي سوختم... ولي ای كاش به حرف مادرم گوش مي دادم كاش با سروش چه خوب كاری كردم وگرن

ازدواج نمي كردم كه مجبور بشم با داشتن دو تا بچه ازش جدا بشم.ان مرد زندگي نبود يعني هیچي از زندگي 

،  ری ، بي چیزیمشترك نمي دونست.اون ، اونقدر نامرد بود كه تمام سختي هايي كه در كنارش كشیدم از جمله ندا

اجاره نشیني و خونه بدوشي و خجالت هايي كه از نداشتن لباس تو مهموني ها كشیدم رو ناديده گرفت و هوسراني و 

 با اين و اون بودن و كثافتکاری رو به من ترجیح داد...به من و به آينده بچه هامون...بچه هام...

 هره بي گناه آنان در نظرش مجسم شد و او را به گريه انداخت:ناگاه به ياد سیمای غمگین فرزندانش افتاد.تصوير چ

بچه های عزيز من!چقدر دلم براتون تنگ شده!كاش قبل از جدايي از پدرتون مرده بودم و چشمهای اشك آلود و -

تا  ما دوچهره ملتمس شما رو كه به من و پدرتون مي گفتید شما رو به خدا از هم جدا نشید و ما رو تنها نذاريد ، ما ش

رو با هم مي خوايم رو نمي ديدم.پسرم!...عزيز دلم!...باور كن اگه اون اتفاق لعنتي پیش نمي اومد به هیچ قیمتي 

حاضر به اين جدايي نمي شدم.ای زندگي من!...كجايي؟كجايي كه بازم مثل همیشه سرم رو روی شونه های كوچیکت 

ي كه با اون دستای كوچولوت اشکهای مادر رو پاك كني و بهم بگي بذارم و گريه كنم...دخترم!... مهربونم!... كجاي
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مامان!تو رو خدا گريه نکن دلم خون شد.كاش هیچ وقت اون مسئله لعنتي پیش نمي اومد كه باعث بشه ازتون جدا 

ماها رو شبشم.نفرين شماها بدرقه راه اون زن كثیف و پست.اون بود كه زندگي مونو از هم پاشید.امیدوارم خدا انتقام 

ازش بگیره...من داشتم زندگیمو مي كردم با تمام ناراحتي ها و زجرهايي كه مي كشیدم حاضر به طالق نمي شدم ولي 

اين عفريته شوم مثل بختك روی زندگیم افتاد و اونو مختل كرد و شماها رو ازم گرفت... پدرتون كه از همون روزای 

 وست و خون من بوديد.اول مال من نبود ولي شماها كه از گوشت و پ

مژگان بلندش را بهم فشرد ، دستانش را روی چهره نهاد و از نای جان گريست.افکار مشوش و دهمش اين اجازه را 

به او نداد كه بتواند خود را آرام سازد و امیدوار نمايد.تنها چیزی كه در ذهن آشفته اش چرخ مي خورد سیمای 

اس او به ياد فرزندنش معطوف بود و خاطرات زيبايي كه از آنها داشت.او به معصوم و مهربان كودكانش بود.تمام حو

در كنارش مي نشستند تا با آنها بازی كند.به ياد روزهايي افتاد كه با حوصله تمام «بهنوش»و « بهبود»ياد ايامي افتاد كه 

یطنت ها و اذيت آنان راه و رسم درست زيستن و درست انديشیدن را به جگر گوشه هايش مي آموخت.به ياد ش

افتاد و در نهايت به ياد زماني افتاد كه ديگر هیچ حوصله ای برای پرورش فرزندانش در خود نمي ديد.از روی 

 صندلي برخاست به نرده ها تکیه داد و به پايین نگريست.فاصله زياد بود و اين امر او را وسوسه مي كرد:

ه نمي تونم دوری بچه هام رو تحمل كنم.ديگه نمي خوام زنده باشم... نمي ديگه تحمل ندارم... ديگه نمي تونم... ديگ-

 خوام... نمي خوام...

 دستانش را تکیه گاهي برای سنگیني اندامش كرد:

 آره مي تونم خودمو از اينجا بندازم پايین و راحت شم... آره مي تونم...-

 خود را باال كشید ، نگاهي به آسمان كرد:

اقت ندارم ، ديگه نمي تونم دوری بچه هام رو تحمل كنم.منو ببخش من بايد بمیرم و اينها همه اش خدايا ديگه ط-

خواسته تو بوده پس اون دنیا مواخذه ام نکن كه چرا دست به قتل نفس زدم و خودمو از زندگي راحت كردم.البته اگه 

 بشه اسم اين جور زنده بودن رو زندگي گذاشت؟!

 ه ها رود كه ناگهان چهره كودكانش را در میان آسمان ديد و صدای ملتمسشان را شنید:خواست به آن سوی نرد

 

 

 153تا  46صفحه 

 

مامان!تورو خدا اين كارو نکن.مامان...مامان...مامان!مگه نگفتي دوست داری نوه هاتو ببیني؟مگه نگفتي مارو دوست  -

میکنم مامان!قول میدم از مهنوش حسابي مراقبت كنم تا  داری؟مگه نگفتي به خاطر ما هر كاری میکني؟پس خواهش

بزرگ شیم اون موقع هیچ كس نمیتونه ماها رو از هم جدا كنه.مامان!فقط سه سال صبر كن.فقط سه سال.ناامیدمون 

 نکن مامان!امید ما تو هستي خواهش میکنم...مامان!خ.اهش میکنم.

نا امیدی به ان چهره های معصوم و نمدار خیره شد ناگهان خود را داغي اشك بي محابا چهره اش را مي سوزاند.زن با 

به عقب پرت كرد گويي نیرويي مافوق بشری او را به اين كار امر نمود همانطور كه روی بالکن افتاده بود و به اسمان 

 مي نگريست به ياد اورد:

 مامان!مامان!ببین اينجا چي نوشته.

 چي نوشته پسرم؟ -
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ان بعد از رسیدن به سن بلوغ،كه برای دختران نه سال و برای پسران پانزده سال است،حق دارند نوشته فرزند -

تصمیم بگیرند كه نزد مادر زندگي كنند يا نزد پدر.اخ جان...اخ جان...يعني من سه سال ديگه میتونم توی دادگاه بگم 

 كه میخوام پیش شما زندگي كنم.

 ه به سن نه سالگي برسم.پس من چي داداشي من كه خیلي موند -

 نه ديگه تو هم سه سال ديگه نه سالت تموم میشه اون موقع میتونیم دوتايي پیش مامان زندگي كنیم. -

 اما بابايي چي؟اون دلش واسه ما تنگ میشه. -

كه  نه نمیشه اگه مارو دوست داشت اينقدر مامانو اذيت نمي كرد ومارو كتك نمي زد.مامان از حرص و جوشهايي -

 بابا بهش داده مريض شده وگرنه ماماني همیشه باهامون بازی میکرد.اون وقتها خیلي حوصله داشت...

 اهي جگر سوز از سینه بیرون داد:

باشه ديگه چیزی نمونده.منم تا اون موقع تمام سعي خودموبکار میگیرم و يه زندگي خوب و قشنگ ترتیب میدم تا  -

 كنید،راحت و اسوده. وقتي اومديد پیشم راحت زندگي

 لبخند و بر لبان و چهره معصوم فرزندانش ديد و لذت برد:

نمیدونم االن كجايید؟اون نامرد شماها رو كجا برده كه هر چي میگردم و تالش میکنم پیداتون نمي كنم؟تا حاال كه  -

روانه كه د مقرر بیايد پیشم.خاله پكسي نتونسته واسه ام كاری كنه و منو به شما ها برسونه ولي قول بديد كه سر موعو

خونه شو عوض كرده و شما شماره تلفنش رو نداريد اما شماره موبايل فرشاد رو كه داريد حتما باهاش تماس 

 بگسرسد اون شماره تلفن منو بهتون میده.

 تصاوير دستي تکان دادند و محو شدند.در اين لحظه ساغر به خود امد:

 خدا میتونه بچه هامو بهم برگردونه فقط خدا. دارم ديوونه میشم...فقط -

مدتي روی بالکن ايستاد و گريست.زماني كه احساس كرد قوت و نرويي در پاها ندارد خود را به اتاق رسانید وروی 

 تختخوابش نشست سپس سر را روی بالش نهاد تا فارغ از هر ضعف وسستي به گريستنش ادامه دهد:

 ساعتي بعد از جايش برخاست.

حالم اصال خوب نیست بهتره برم بیرون تو محوطه قدم بزنم شايد يه كم سرحال بیام.خدا كنه بتونم اين روزهای  -

 سخت دوری از بچه هام رو تحمل كنم.

لبخند بزن ساغر،چرا خودتو به اين روز اندختي؟مگه قبل  -به سوی میز ارايشش رفت و روی صندلي ان قرار گرفت:

مام فکراتو نکرده بودی؟مگه بهت نگفتم دوری از بچه ها خیلي سخته اما تو در جواب من چي از تصیم به جدايي ت

گفت؟...ها؟...يادت هست؟...گفتي اگه به اين زندگي مشترك ادامه بدی پس فردا دو تا انسان عقده ای و يا خدايي 

ی سنگین تر و كاری تر از طالق به نکرده ديوونه تحويل جامعه میدی.گفتي با اين دعوا ها و جارو جنجال ها ضربه ا

بچه هات وارد میشه،گفتي:بچه هات نمیتونند تو اين جامعه متشنج به جايي برسند و احساس خوشبختي كنند.گفتي 

 اگه میخوای تن به طالق بدی فقط به خاطر اوناست.يادت هست؟پس عاقل باش.

روسری از اپارتمان خارج گشت و خود را به محوطه  اشکهارو از چهره زدود و از جا بلند شد.پس از پوشیدن مانتو و

شهرك رسانید.پس از كمي قدم زدن روی يکي از نیمکتهای زمین بازی بچه ها نشست.در ان موقع صبح،همه جا  ###

خلوت و در سکوت فرو رفته بود.مدتي بدون اينکه بداند به چه مي انديشد ير را در میان دست گرفت و به سنگهای 

 زمین خیره ماند تا اينکه صدايي به گوشش رسید:ريز و درشت 
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شنیدم بعضي ها تو اين بلوك چهار زندگي مي كنند كه خیلي تنهان.مي میتونیم از تنهايي درشون بیاريم نظر تو چیه  -

 كامیار؟

 حق با توئه.بنده خداها گناه دارن تنهايي زندگي كنند. -

 رو به روی همچین كسايي باز كنیم؟ مي گم بهتر نیست پا پیش بذاريم و در دوستي -

ساغر سر بلند كرد و دو جوان را در نزديکي خود ديد كه با لبخند های چندش اوری به او مي نگرند.از اين سخنان 

 سخت پريشان شد و با عصبانیت از جا برخاست.يکي از ان دو گفت:

 چه بد اخالق! -

 ام مي شن.اهمیت نده همشون اول همینطوری هستن ولي بعد ر -

ساغر با خشم و غضب به ان دو كه همچنان ان لبخند های مشمئز كننده را بر لب داشتند نگريستند و بدون اينکه 

 سخني بگويد به سوی ساختمان خود حركت كرد.از پشت سر خود شنید كه:

 حاال چرا ناراحت مي شي؟داشتیم باهات شوخي میکرديم.شوخي هم سرت نمیشه؟ -

ای خود را مشت كرد و بهم فشرد سپس به قدم های خود سرعت بیشتری بخشید اما ان دو جوان زن جوان دسته

 دست بردار نبودند:

 خانوم!ناراحت نشو به خدا ما بچه های بدی نیستیم. -

 ديگری گفت:

 كامیار راست میگه،اين بنده خدا حسابي از تو خوشش اومده دلشون شکن و يه جواب بهش بده. -

 يگر نمي توانست جلوی خشم خود را بگیرد و به سعت رو به ان دو كه به دنبالش روان بودند كرد:ساغر كه د

 بريد گم شید،مزاحمهای بي سر و پا،خجالت نمي كشید؟ -

 يکي از ان دو خنده ی بلندی كرد:

اينقدر سخت  مزاحم؟مزاحم كدومه خانوم!ن فقط ازت خوشم اومده ومطمئن باش نظر و قصد بدی ندارم.حاال كه -

 میگیری منم زياد اصرار نمي كنم اما منو فراموش نکن.

 ساغر ايستادن را جايز ندانست و با سرعت خود را به اسانسور و سپس به اپارتمان رسانید:

اه ای خدا!اخه چرا بايد سطح و فرهنگ جامعه من اينقدر پايین باشه كه زنهای مطلقه و تنها تا به اين حد در عرض  -

و نا امني قرار بگیرند؟چرا يکي نیست به ان جور افراد بگه هر زني كه از شوهرش طالق میگیره دلیل بر بد خطر 

بودن و كثیف بودنش نیست چرا تا زن از شوهرش جدا میشه همه نظرها نسبت به او تغییر میکنه؟اگه زن بینوا در 

يا اين عدالته؟كدوم قانون،اسارت محض زن رو زندگي مشتركش به نقطه اخر برسه بايد بسوزه و بسازه ودم نزنه؟ا

تائید میکنهکه امای جامعه من اينکارو مي كنند؟زن تا مجبور نشه تن به طالق و جدايي نمیده ولي وقتي اين تصمیم رو 

میگیره كه همه ی راههای موجود رو رفته باشه و به جايي نرسیده باشه،واسه همین هم طالق رو انتخاب میکنه.طالق 

 ن راه نیست ولي اخرين راهه.پرا بعضي از مردم جامعه من اينقدر سطحي و پايین و احمقانه فکر میکنند؟بهتري

 در اين هنگام صدای زنگ تلفت در فضای منزل پیچید.ساغر با بي حوصلگي گوشي را برداشت:

 بله بفرمايید. -
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 سالم ساغر جان صبح بخیر. -

 سالم صبح توام بخیر. -

 ن خوابي و خودم بیدارت میکنم اما مثل اينکه اشتباه میکردم.گفتم اال -

 من االن يکي دو ساعته كه بیدارم. -

 افرين،پس داری به كارات میرسي درسته؟ -

 ساغر پاسخي نداد فرشاد با همان لحن شاد افزود:

 راستي مي خواستم بهت بگم فردا ساعت هشت ونیم میام دنبالت. -

 نیدم كارمندا بايد صبح زود از خونه بزنن بیرون.چرا اينقدر دير ش -

بله همینطوره اما جناب اقای كیارش شايگان،نايب رئیس شركت دير تشريف فرما میشن.تازه،شايد اون موقع كه ما  -

 به شركت مي رسیم ايشون هنوز تشريف نیاورده باشند.

 خیلي خب،فردا ساعت هشت و نیم منتظرت هستم. -

 اال بگو ببینم حالت خوبه؟بسیار خب...ح -

 خوبم مرسي. -

 اما من تصور نمي كنم!اينطور باشه. -

 ساغر با شگفتي پرسید.

 چرا اين حرف رو میزني؟ -

 واسه اينکه االن دارم با يك دوربین نگات میکنم. -

 ساغر خنده ای كرد:

 باز از اين شوخي ها كردی؟ -

 فرشاد با لحن قاطعانه ای جواب داد:

 نه شوخي كدومه!چشمات سرخ شده چرا گريه كردی؟ -

 ساغر يك ان به شك افتاد و به اطراف نگريست طولي نکشید كه از كرده خود به خنده افتاد:

 خلي لوسي فرشاد،يه ان تصور كردم داری راست میگي. -

 صدای خنده های مرد جوان در گوشي پیچید:

 پس راست گفتم.تو گريه كردی درسته؟ -

 ه درسته.بل -

 خب واسه چي؟

 امروز دلم خیلي گرفته. -

 چرا؟...نکنه از حرفهای ديشب من دلگیری؟ -

 نه...به ياد بچه هام افتادم...خیلي دلم براشون تنگ شده.

 فرشاد به ارامي نفس خود را بیرون داد:

بعد از جدايي پدرو مادرشون،بر اينقدر ناراحت نباش...بالخره اونا بر میگردن پیشت...اين يه رسمه كه بچه ها  -

 میگردن پیش اوني كه ازش دور بودند.
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 زن جوان اه بلندی از ژرفای دل بیرون داد:

 امیدوارم. -

 حاال بهتره به جای نشستن و غصه خوردن باشي به بقیه كارات برسي كه فردا قراره يه شیريني حسابي بهمون بدی. -

 شايگان كوچیك با استخدام من موافقت نکنه چي؟ چه با اطمینان حرف میزني!اگه اقای -

 مگه دست خودشه؟من و كیارش باهم خیلي صمیمي هستیم،ديگه بعد از اين همه سال حسابي مي شناسمش. -

 بله میدونم شما دوتا از دوران راهنمايي،بعد دبیرستان وبعد هم دانشگاه باهم بوديد ولي میگم شايد... -

 باش كه از فردا منشي شركت بازرگاني شايگان هستي.شايد نداره،تو مطمئن  -

 خوشحالم،پس مطمئن باشم و دلشوره سئوال و جواب هارو نداشته باشم؟ -

 بله همینطوره. -

 ساغر لحظه ای انديشید سپس پرسید:

 راستي فرشاد!تو موقعیت منو واسشون گفتي؟ -

 فرشاد لحظه ای سکوت كرد:

 راستشو بخوای...نه. -

 وان نفس راحتي كشید:زن ج

 خیالم راحت شد. -

 يادت باشه وقتي داری فرم استخدام رو پر میکني،ماجرا رو لو ندی. -

 ساغر با ترديد و نگراني پرسید:

 اگه بعد ها فهمیدن دروغ گفتم چي؟ -

 تو نگران نباش فعال بهتره كسي تو شركت در اين مورد چیزی ندونه... -

 متوجه كه هستي؟

 مي فهمم. بله -

 بسیار خب،پس تا فردا ساعت هشت و نیم خداحافظ. -

 خداحافظ...به خاله جان هم سالم برسون. -

فرشاد پس از تشکر،تماس را قطع كرد.زن جوان از جا برخاست و به طرف اشپز خانه رفت.پس از خوردن صبحانه 

 ای مختصر میان هال ايستاد:

 پريروز شستم حاال تا شب چیکار كنم؟خب من كاری ندارم.لباس هارو هم كه  -

 به يادش امد كارهايي را كه برای مشتريانش انجام داده،بايد به انان باز گرداند در نتیجه با خود گفت:

 بهتره زنگ بزنم به مشتريام و باهاشون قرار بذارم وكاراشونو تحويل بدم. -

 مه كرد:گوشي تلفن را برداشت وبا انان تماس گرفت سپس با خود زمز

حاال كي حالشو داره در خونه اينا بره؟من كه فعال ديگه قرار نیست كاری بگیريم بهتره به فرشاد بگم بیاد وباهم  -

 كارها رو تحويل بديم.

 با اين فکر،مجددا گوشي را برداشت وشماره تلفن همراه فرشاد را گرفت:

 سالم فرشاد جان. -
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 به به!سالم به روی ماهت. -

 ستم بهت زحمتي بدم.میخوا -

 اين حرفها چیه؟تو امر كن. -

 ممنونم،میخواستم بیايي اينجا. -

 اتفاقي افتاده؟ -

 ساغر با شرمندگي جواب داد:

 اتفاق كه نه...میخواستم چند جا برم گفتم تو همراهم باشي. -

 به روی چشم دختر خاله عزيز. -

 پس میای؟ -

 البته كه میام. -

 نه.كي اينجايي؟دستت درد نک -

 االن خیابونا خلوته تصور كنم تا يه ربع ديگه اونجا باشم. -

 باشه،پس منتظرتم. -

 تماس پس از خداحافظي قطع شد.ساغر نفس راحتي كشید:

 خدارو شکر كه فرشاد میاد گرنه حال بیرون رفتن از خونه رو نداشتم. -

ماده كند.حدود ده دقیقه بعد زنگ در اپارتمان در فضای ساكت به سرعت داخل اشپز خانه شد تا وسايل پذيرايي را ا

 منزل پیچید.ساغر خود را مرتب كرد وخواست درب را باز كند كه ناگهان به ياد شهرام افتاد:

 نکنه مزاحم همیشگي باشه. -

و با  ب برداشتبا ابن تفکر ارام به سوی در رفت و از چشمي به بیرون نگريست اما چز ندد به سرعت رو قدم به عق

 صدای بلندی گفت:

 هركي هستي دستت رو از رئي چشمي بردار و بگو كي هستي؟ -

اما جوابي نشنید همین امر باعث شد تا حدودی وحشت كند.دقايقي با وحشت به در نگريست در همین حین مجددا 

 زنگ اپارتمان چون جیغ گوشخراشي ترس را بیش از پیش بر جانش مستولي ساخت:

 تم دستت رو از روی چشمي بردار چون تا نفهمم كي پشت دره اونو باز نمي كنم.گف -

 صدای ارام فرشاد شنیده شد.

 منم ساغر جان تازه رسیدم ومثل بچه ادم اينجا وايستادم تا شما دروباز كني. -

 د:ساغر نفس راحتي كشید ودر را گشود.فرشاد با يك دسته گل مريم و لبخندی شادی افرين وارد ش

 سالم،اين دسته گل رو تقديم میکنم به میزبان خیلي خوبم. -

 زن جوان دسته گل را از او گرفت و بوئید.

 سالم،ممنونم...چرا زحمت كشیدی؟ -

زحمتي نداشت اخه شما منو حدودا بعد از نه ماه و اندی رسما به خونتون دعوت كرديد.درست نبود دست خالي  -

 تشريفم رو بیارم.
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ده ای كرد و او را به نشستي دعوت نمود سپس گلها رو درون گلداني كه روز میز قرار داشت نهاد.فرشاد ساغر خن

 نگاه كاونده ا به او كرد:

 میشخ بپرسم چه اتفاقي افتاده؟ -

 هیچي چطور مگه؟ -

 اخه از پشت در گفتي... -

 ساغر خنده ای كرد:

 يعني میخوای بگي تونبودی؟ -

 كجا نبودم؟ -

 ای بابا!بازم خودتو لوس كردی؟مگه تو دفعه اول كه زنگ زدی دستت رو روی چشمي نذاشته بودی؟ -

 فرشاد با شگفتي به او خیره شد:

 معلوم هست داری چي میگي؟باور كن من نبودم. -

 ساغر سخن او را باور نکرد.

 تو بگو ولي من كه میدونم میخواستي بازم اذيتم كنیو منو بترسوني. -

 د جوان لحن جدی ای به صدای خود بخشید ومتفکرانه گفت:مر

باور كن من نبودم من تا زنگ زدم تواون حرف روزدی اولش تعجب كردم ولي بعد پیش خودم گفتم شايد داری  -

 اذيتم میکني و سر به سرم میذاری.

 به جون خاله پروانه قسم بخور كه تو نبودی؟ -

 ور نمیکني؟به جون پروانه من نبودم چرا با -

 زانوان ساغر سست شد و ارام روی مبل نشست،شادابي و لبخند از چهره زيبا و جذابش رخت بر بست:

 وای خدای من!خوب شد به خیال اينکه تويي دروباز نکردم خدا خیلي به من رحم كرد. -

 فرشاد كه از حرفهای او هیچ سر در نمي اورد با كنجکاوی گفت:

 زني تا منم بفهمم چي میگي؟اگه اينجوری پیش بری يترسم از فضولي بمیرم.میشه واضح تر حرف ب -

 ساغر كمي بر خود مسلط شد سپس از جا برخاست:

 بذار اول چای بیارم..بعد. -

 اين را گفت و به سوی اشپز خانه رفت و در حالي كه درون فنجان هايي كه قبال حاضر كرده بود چای میريخت افزود:

 د!از ديروز تا حاال يه مزاحم ارامش رو ازم گرفته.نمیدوني وقتي تنهام چقدر میترسم.میدوني فرشا -

 فرشاد با اندكي خشم از جا برخاست و به سوی اشپز خانه رفت:

 چي گفتي؟گفتي مزاحم؟چرا ديروز بهم نگفتي؟ -

 ساغر يکي از فنجان ها را روی كانتر اشپز خانه گذاشت:

 بهت بگم پیش خودم گفتم اگه چیزی بهت بگم شايد فکرای بدی در موردم كني. قصد داشتم ايم موضوع رو -

اين چه حرفیه؟من و تو از بچگي با هم بزرگ شديم و همديگه رو خیلي خوب میشناسیم تصور كردی چه فکری  -

دای خ در موردت میتونم بکنم؟پیش خودت نگفتي اين مزاحم از تنها زندگي كردنت سو استفاده میکنه و يه وقت

 نکرده باليي سرت میاره؟حماقت تا كجا ساغر؟
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 ساغر با خود گفت:

بهتره همه چي رو واسه اش بگم... اما... نه... نه... ساغر! ديوونه نشو اون كاری كه تو كردی اصال درست نبوده حاال  -

 ه...نه...میخوای به فرشاد چي بگي؟درسته از كاری كه كردی پشیموني اما كي باور میکنه كه تو...ن

 سعي كرد لبخند بر لب بنشاند:

 فعال بشین تا برات بگم. -

 

 

 152و 156صفحه 

 

 فرشاد بدون توجه به اين جمله پرسید:

 بگو ببینم اونو مي شناسي؟_

 گفتم كه بشین تا برات بگم._

 پس مي شناسیش._

 ساغر از اين همه ابرام عصباني شد:

 رالت بگم يا نه؟نمي دونم. حاال مي شیني تا ب_

 غرشاد روی صندلي بلند فرفوژه كنار كانتر نشست:

 نشستم، حاال بگو ببینم اون كیه؟_

 ساغر روبه روی او در آن سوی كانتر روی صندلي نشست.

 بذار اول موضوع امروز را برات بگم تا برسیم به بعدش._

 وضوع ديگه ای هم پیش اومده؟موضوع امروز؟ مگه به غیر از اوني كه زنگ آپارتمانت رو زد م_

ساغر با پايین آوردن سر به او جواب مثبت داد و موضوع دو جواني كه در محوطه زمین بازی بچه ها، مزاحمش شده 

 بودند را تعريف كرد. فرشاد زير لب زمزمه كرد:

. ال اله االاهلل... آدم چي مي امان از دست اين جوونای نادون و احمق. فکر مي كنن اگه زني تنها زندگي مي كنه حتما ..»

 «تونه بگه!

 سکوت بین آن دو حکمفرما شد. لحظاتي بعد ساغر كه سخت در فکر فرو رفته بود توجه فرشاد را به خود جلب كرد:

 به چي فکر مي كني؟_

 ساغر آرام پاسخ داد:

اكثريت مردم نسبت به زن های  به بي عدالتي ها به نگرشهای سطحي و احمقانه بعضي از افراد، به ديدهای منفي_

 مطلقه وتنها.

 فرشاد انگشتانش را متفکرانه میان موها برد:

اين سطحي بودن نظرها و احمقانه بودن تفکرات برمي گرده به رفتار بعضي از زنهای كه دور از جون تو برای _

عضي از اين افراد ازاين كه به رسیدن به آزادی غیر معقول كه تو ذهنشون پرورش مي دن، تن به طالق مي سپرند. ب

يك نفر پايبند باشند، گريزونند. اونها دنبال هوی و هوسهاشونن و فقط به اين چیزها فکر مي كنن. خب طبیعیه كه 

 نظرها نسبت به اين قشر از زنها منفي باشه.
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 ساغر ابروانش را در هم كشید:

اتي آرام و بساز هستند و تا وقتي كارد به استخونشون من اصال با اين حرفها موافق نیستم. زنهای ايروني موجود_

نرسه تن به طالق نمي دن بخصوص اگه بچه هم داشته باشند. اين مردها هستند كه فقط و فقط دنبال هوی و 

هوسهاشونند و سر همین موضوع كانون گرم خانواده شونو به هم مي ريزند. جالب اينجاست كه بعد از مدتي برمي 

پشیموني مي كنند غافل از اينکه ديگر تو قلب همسرشون ندارند. در اين مواقع از يك زن شکست  گردند و اظهار

خورده و مفلوك ديگه چه انتظاری مي شه داشت؟ اگه زنهايي را مي بیني كه قید همه چي رو زدند و رفتن به خاطر 

دگي شون قرار گرفتند. مردها اين بوده كه مي ديدند ناجوانمردانه مورد ظلم و ستم مرد روياها و شريك زن

 موجوداتي كامال خودخواه، متکبر، مغرور و زورگوهستند.... من از همه شون متنفرم. از همه شون.

 خشمگین تر گشت. دستانش شروع به لرزيدن كردند و صدايش مرتعش شد.

مردها ارزش هیچگونه ... اين جاست كه آدم عاقل مي فهمه هر چي هست زير سر مردهاست. اصال مي دوني چیه! _

گذشت و فداكاری رو ندارند. من نمي دونم خدايي كه اونها را آفريده چرا برای كامل شدنشون يکي مثل خودشونو 

 در نظر نگرفته؟ چرا ما زنهای بدبخت و ساده و عاشق رو برای چنین موجودات كريه و زشتي، آفريده؟

ری از جنگ و جدالهايي كه با سروش داشت از جلو نظرش مي در حالي كه اين كلمات رو بر زبان مي آورد، تصاوي

 گذشتو صدای فريادها و سخنان ناروايي كه از او شنیده بود در گوشهايش مي پیچید؟

همه مي دونن زنها در تمام مراحل زندگي سعي دارند كاتون خانواده رو گرم و دلچسب و قشنگ كنندولي... ولي در _

 عوض مردها در تمام مراحل
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زندگي، زور میگن، ايراد مي گیرن، هر غلطي دلشون میخواد مي كنند. جالب اينجاست كه چهره های حق به جانبي 

هم به خودشون مي گیرند و در كمال گستاخي میگن، اين كارا واسه مردها عیب نیست. اين زنه كه بايد مواظب 

 «خودش باشه تا دامنش لکه دار نشه.

کوت كرد و با چشماني خشمگین به نقطه ای خیره ماند.فرشاد دل بر او سوزاند. مي توانست او را به خوبي درك س

كند چون او را زن دل شکسته ای مي ديد كه در زندگي مشترك از فردی كه تا پای جان دوستش مي داشت، زخمي 

 التیام ناپذير خورده بود.

 بود. با همان حالي كه در ان غوطه میخورد ادامه داد: ساغر كنترل اعصاب خود را از دست داده

مردها موجوداتي هستند كه فقط تو فیلم ها و شعرها عاشقند و حاضرند برای رسیدن به معشوق و راضي نگه داشتن _

اون دست به هر كاری بزنند.تازه اونايي هم كه خودشون رو عاشق نشون میدن اليق رسیدن و وصال با معشوقشون 

د چون تا مطمئن بشن به عشقشون رسیدن میرن سراغ يه عشق ديگه.به عقیده من مرد يعني بلوف، يعني نیستن

 دروغ، يعني تظاهر.

 چشمانش از فشار عصبي سرخ شده و از حدقه بیرون زده بود. سر را میان دستان گرفت و فشرد:

وقت هیچ چیز غیر معقولي از اون مرد من برای حفظ زندگیم تا اونجايي كه توانايي داشتم گذشت كردم و هیچ _

كثافت نخواستم. تنها چیزی كه ازش خواستم اين بود كه تنها مال من باشه و نذاره ديگرون زندگي منو از هم بپاشند 
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اما اون يا دنبال اين زن و اون زن بود و يا به حرف های صد من يه غازه چندتا پیرزن مثل ساره، سودابه و مادرش 

خه اونا از زندگي چي مي فهمیدن؟ تنها چیزی كه اونا بلد بودن مال اندوزی، افاده و منم منم كردن گوش مي داد. ا

 بود. حالم از همه شون به هم میخوره.

 فرشاد با نگراني به اون نگريست:

ني کساغر! خواهش مي كنم به خودت مسلط باش. هر چي بوده گذشته و رفته و تو االن در ازادی و راحتي زندگي می_

 به دور از اون حیوون های پست فطرت... مي فهمي چي میگم؟

 اما گويا او نه چیزی میديد و نه حرفي مي شنید:

اون ساره لعنتي به جای اينکه به عنوان خواهر بزرگتر برادرش رو نصیحت كنه، اتیش معركه رو بیشتر مي كرد... _

 به اصطالح خودش خیلي مسلمون بود بدتر از همه اينها...اون سودابه كثافت هم كه بدتر از اون و اون مادرش كه 

مرد جوان كه تا ان لحظه او را در چنین حالتي نديده بود، با شتاب از جا برخاست و پس از رد شدن از روی كانتر 

 خود را به او رسانید. بازوانش را گرفت و به شدت تکان داد:

 ساغر!...ساغر!.. حالت خوبه؟_

وز در همان حالي باق مانده بود و فرياد مي كشید.فرشاد متوجه شد كه او در حالتي همانند يك شوك اما زن جوان هن

عصبي قرار گرفته؛ به ناچار سیلي محکمي به او زد. در اين لحظه چشمان از حدقه بیرون امده زن در ديدگان نگران 

 مرد خیره ماند و لحظاتي بعد در اوج مظلومیت به اشك نشست.

 وبه ساغر؟حالت خ_

 و او فقط مي گريست.ارام و مظلوم. فرشاد سر او را به سینه فشرد:

 گريه كن... هر قدر كه میخواهي گريه كن ساغر جان._

از ديدن ان چشمان نمدارو چهره مظلوم ، در دل مرد جوان اتش خشم و كینه نسبت به سروش و خانواده ش شعله 

 امه داد:ور شد. به ارامي و با لحني دلجويانه اد

 اروم باش و سعي كن گريه كني._

صدای ارام و مهربان فرشاد به ساغر اطمینان داد كه مي تواند با خیلي اسوده و انطور كه میخواهد، بگريد. به دور از 

هر گونه خجالت و شرمساری. در نتیجه اشك های ارامش به گريه ای جانسوز و بلند مبدل گشت. گريه ای كه قلب 

 جوان را به درد اورد. مهربان مرد

لحظاتي در اين حالت محزون كه تحملش برای مرد جوان دشوار بود گذشت. وقتي ساغر ارام گرفت سر از سینه او 

 برداشت و گفت:

 متاسفم... واقعا متاسفم._

 فرشاد سعي كرد لبخند بزند:

 اين حرف را نزن._

يخت و خود را به اتاق خواب رسانید. فرشاد با چشماني ساغر كه احساس شرمساری مي كرد به سرعت از نزد او گر

 نگران و مملو از مهرباني به رفتن او نگريست. زماني كه در اتاقش جلو اينه نشست به تصوير خود گفت:

 ساغر ديوونه اخه تو يه دفعه چت شد؟_

 به چشمان سرخ شده از اشك خويش خیره ماند:
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 اال فهمیدی كه همه مردها مثل سروش نیستند؟چشم های مهربون فرشاد رو ديدی؟... ح_

 ندايي در وجودش طنین افکند:

 «نه همه مردها مثل همند. فرشاد هم مرده.اون فقط به حال تو ترحم كرد كه صد البته شايسته ترحم هم هستي.»

 شد. از شنیدن اين ندا غمگین تر و عصباني تر گشت و با فريادی خاموش پاسخگوی ان ندای ازار دهنده

 «نه... من از ترحم متنفرم و همینطور از كسي كه اين كار رو مي كنه.»

 چشمان مهربان فرشاد در نظرش مجسم شد:

نه...فرشاد هیچ وقت نمي تونه مثل سروش باشه... هیچ وقت... تو حق نداری با اطمینان تمام بگي كه همه مردها _

من ترحم كرده. اون مثل شاهینه. مگه برادر به خواهرش  مثل سروش هستند و نمي توني بگي كه فرشاد به حال

 ترحم مي كنه؟...خب معلومه كه نه. همه مهربوني ها كه ترحم نیست... اينو باور داشته باش.

با اين سخنان تا حدود زيادی ارام گرفت. دقايقي بعد صورت خیس خود را با پشت دست پاك كرد و لبخندی به 

 خود هديه داد:

 ساغر پاشو نذار خاطرات تلخ گذشته اينجور ناامیدت كنه.پاشو... _

از جا برخاست و در حالي كه سعي مي كرد لبخندی بر لبان داشته باشد از اتاق خارج شد. فرشاد روی يکي از مبل ها 

 نشسته بود و سیگار مي كشید.

 تعارف نمي كني؟_

 

 

 مگه سیگار مي كشي؟_

 ق دارن سیگار بکشن؟چیه؟؟ تصور مي كني فقط مردها ح_

 فرشاد كه توقع اين جواب را نداشت با دستپاچگي و از ترس اينکه دوباره شاهد ان حالت دلخراش شود گفت:

 نه اصال اينطور فکر نمي كنم. فقط كمي تعجب كردم چون تا حاال نديده بودم سیگار بکشي._

 پاكت سیگار را به او تعارف كرد:

 بفرمايید خانوم خانوما._

 ساغر يکي از انها را برداشت و روشن نمود. مدتي سکوت كرد سپس با لحني ارام گفت:

 حتما داری پیش خودت فکر میکني اين ساغر ديوونه بود و من خبر نداشتم._

 اين چه حرفیه ساغر؟_

 برای اينکه لبخند واقعي را روی لبان او بنشاند ادامه داد:

 ه ما گفتي ها.خودمونیم حسابي هر چي دلت خواست ب_

 و موفق نیز شد چرا كه ساغر لبخندی عمیق به او هديه داد:

 معذرت میخوام. باور كن اصال نمي خواستم به تو توهین كنم._

 مرد جوان شانه هايش را باال انداخت و با شوخ طبعي جواب داد:

 حاال كه كردی ولي عیبي نداره. مي بخشمت اگه نبخشمت چیکار مي تونم بکنم؟_

 ساغر خنده كوتاهي كرد. فرشاد از جا بلند شدو پاسخ داد:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –کسته شساغر 

7 3  

 

 چايي میخوری يا قهوه؟_

 ساغر با همان لبان خندان جواب داد:

 دستت درد نکنه._

 دستم درد نکنه، چايي يا دستم ديد نکنه، قهوه؟_

 مجددا ساغر خنده ای كرد:

 دستت درد نکنه، چايي._

 به روی چشم._

 نگاهش او را همراهي مي كرد با خود گفت: ساغر در حالي كه با

مي دونم فرشاد جان. مي دونم به هر طريق كه شده میخوای ذهن منو از موضوعاتي كه تو زندگیم پیش اومده و از »

 من يه زن عصبي وتند مزاج ساخته دور كني... بسیار خب هر چي تو بخوای.

وی میز نهاد. در سکوت به سیمای گرفته ساغر خیره شد و با فرشاد با فنجان های چای به سوی او امد و انها رو ر

 خود انديشید:

اصال تصورشم نمي كردم اعصاب ساغر تا اين حد در هم ريخته باشه. اين ساغر اون ساغری نیست كه من مي »

ما ا شناختم.خیلي داغون شده، خیلي عصبي شده، خیلي از بین رفته. درسته ظاهرش هنوز همونطور زيبا و گیراست

درونش به هم ريخته ونابسامانه.چرا اينطوری شده؟ چرا؟... واقعا نمي دونستم اين زن تا اين حد ويروون و داغون 

 شده.

تمام فکر و ذكر فرشاد نگران ساغر بود ولي سعي كرد به روی خود نیاورد و به جای هر سوال وتفحصي لبخند بزند. 

 لحظه ای بعد گفت:

 يه رستوران دنج. به نظرت چطوره؟ میگم بهتره ناهار بريم_

ساغر به ديدگان مهربان و نگران او خیره شد. مي توانست از چشمان جذاب وی هر چه را كه در ذهنش مي گذرد 

 بخواند و درك كند. لحظه ای سکوت كرد. سپس لبخندی زد و در جواب گفت:

اجاق گاز ايستادن رو ندارم و اگر هم حوصله پیشنهاد خوب و به جايیه. چون در حال حاضر من اصال حوصله كنار _

 ش رو داشتم وقتش رو نداشتم چون قرار با هم بريم كارای مشتريام رو بهشون پس بديم.

فرشاد در چشما مخمور او ديد كه سعي دارد مسئله ای را پنهان كند اما بهتر ديد فعال موضوع را ناديده بگیرد. در 

 نه خود گفت:نتیجه لبخندی زد و با لحن مزاحگو

گفته بودی میخوای چند جا بری ها...اما من اونو زياد جدی نگرفتم. من خوش خیال پیش خودم تصور كردم از _

 ديروز تا حاال دلت حسابي برام تنگ شده واسه همین جايي رفتن رو بهانه كردی تا منو دوباره ببیني.

 ي برمي داشت با لحني شوخ گفت:ساغر خنده ای كردو در حالي كه فنجان چای را از میان سین

چه از خود متشکر! الزم نیست زحمت بکشید خودم بعد از خوردن چايي میرم به كارام مي رسم . شما هم اينجا _

 تشروف داشته باشید سعي مي كنم زودتر برگردم.

 خیلي خب...خیلي خب...از حضور گراني تونم عذرت مي خوام. بنده در اختیار شما هستم._

 م نکرده لطفتون مستدام. خودم میرم و برمي گردم.الز_

 بعد چايش رو نوشیدو از جا برخاست.
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 سر كار عالي خودتون رو يه جوری سرگرم كنید تا بنده برگردم._

اين را گفت و به سوی اتاق خود رفت. مانتو و روسری اش را برداشت و كیف حاوی اوراق تايپ شده را روی شانه 

 اق خارج شد:اش انداخت و از ات

 من سعي میکنم زود برگردم. تو هم همین جا بنشین و تلويزيون نگاه كن._

 فرشاد فنجان خالي را درون سیني گذاشت و از جا برخاست:

 اينقدر طاقچه باال نذار. میدوني كه نمیذارم تنها بری پس خودت رو لوس نکن._

 و داخل اسانسور شدند.هر دو با لباني خندان همگام با هم از اپارتمان خارج 

 سالم همسايه._

 اين صدای زني بود كه در واحد روبرويي اپارتمان ساغر زندگي مي كرد:

 سالم._

 حالت چطوره؟_

 

 

114-114  
 

 ـ متشکرم.

 آن زن بدون توجه به حضور فرشاد گفت:

 ـ من نمي دونم تو چرا اين قدر گوشه گیر هستي؟

 ـ چطور؟

رفت و آمد نیستي. به خدا منم تنهام و اين جا هیچ كس رو ندارم. در ضمن منم مثل تو از كسي به اين  ـ آخه اصالً اهل

 زودی ها خوشم نمي ياد و در پیدا كرن دوست خیلي محتاطم.

 ساغر سخني نگفت و آن زن افزود:

 ـ پريوش هستم

 دست او را در دست فشرد:  دستش را برای آشنايي بیشتر به سوی ساغر دراز كرد و ساغر با بي میلي

 ـ خوشوقتم.

 ـ نمي خوای اسمتو بهم بگي؟

 ساغر نگاهي به فرشاد افکند سپس آرام گفت:

 ـ ساغر هستم.

 زن لبخندی زد:

 ـ خوشبختم... چندبار اومدم مزاحمت بشم اما خونه نبودی؟

 ساغر با همان بي رغبتي جواب داد:

 ـ البد جايي رفته بودم.

 معني داری به او انداخت:  پريوش نگاه
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ـ شايد هم بودی اما دلت نخواسته در رو باز كني... البته هر كس هر جور كه دوست داره زندگي مي كنه و با هر كي 

كه تمايل داشته باشه رفت و آمد مي كنه. به هر حال خوشحال مي شم دوستي منو قبول كني و منو از تنهايي در 

 بیاری.

 کوت اختیار كرد.ساغذ سخني نگفت و س

 در طبقه چهارم، آسانسور ايستاد. پريوش خداحافظي كرد و خارج شد. 

 ساغر رو به فرشاد نمود:

 ـ چه زن پروريي؟!

 ـ خب بنده خدا تنهاست و دنبال يه دوست خوب مثل تو مي گرده.

 ابروان ساغر را به يکديگر نزديك نمود: "دوست"كلمه 

 دوست برم.ـ من ديگه توبه كردم دنبال 

 در آسانسور باز شد و هر دو خارج گشتند.

 ـ من نمیتونم درك كنم چت شده. تو قبالً دوستای زيادی داشتي. يادت رفته؟

 ساغر ايستاد و به ديدگان جذاب فرشاد خیره شد:

یده نمي تونن ران رسـ نه يادم نرفته البته ناگفته نمونه كه دوستای قديمي قابل اعتمادترند.دوستای جديد و تازه به دو

 دوستان خوبي باشند. 

 نفس عمیقي كشید و افزود:

 ـ بهتره از اين موضوع بگذريم.

 فرشاد همچنان به دنبال پاسخ سؤالش مي گشت اما به خواست او گردن نهاد:

 ـ باشه. هر طور راحتي... خب حاال بگو بايد كجا بريم؟

 زن جوان لبخندی از رضايت بر لب نشاند:

 منونم... بسیار خب، االن بهت مي گم.ـ م

 كیفش را روی شانه اش جابجا كرد و افزود:

ـ تمام مشتری هام تو نارمك هستند. يکي شون خیابون ذرتشت، يکي شون تو گلبرگ شرقي، يکي ديگه شون میدون 

 هفت حوض و آخريش هم خیابون سامان.

مه ای باز كرد. ساغر روی صندلي جلو قرار گرفت و فرشاد به سوی اتومبیل حركت كردند. فرشاد در را با فشار دك

 پشت فرمان نشست:

 ـ پس بريم به طرف نارمك، محل خودمون.

 بازی مي كريم! يادته؟  66ـ آخ گفتي فرشاد! يادش بخیر چقدر تو كوچه 

ي بود. يادش بخیر غربي رو نساخته بودند، جلو خونه مون يه زمین خاك 142ـ مگه مي شه يادم بره؟ هنوز اتوبان 

 چقدر تو اون خاكها دوچرخه سواری مي كرديم!

 ساغر به ياد روزهای كودكي لبخند بر لب نشاند و آه حسرت از سینه بیرون داد:

 ـ كاش هنوز بچه بوديم.

 فرشاد اتومبیل را روشن نمود و حركت كرد: 
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 مستثني نبوديم و نیستیم. ـ كاش! اما باالخره هر بچه ای بزرگ مي شه و ما هم از اين قانون

وقتي وارد منظقه نارمك شدند، ساغر با اشتیاق فراوان به منازل و خیابان ها مي نگريست و لبخند مي زد. او به اين 

 محل كه در آن به دنیا آمده و بزرگ شده بود عشق مي ورزيد.

 

 

 روشه.ـ كاش هیچ وقت ازدواج نمي كردم، اون موقع نمي ذاشتم پدر خونمونو بف

 ـ تقصیر خودت بود االن خیلي از همسن و سالهای تو هنوز ازدواج نکردند.

ـ حق با توئه اگه تا حاال ازدواج نکرده بودم مي تونستم مثل فرانك ادامه تحصیل بدم. لیسانسم رو بگیرم و برم 

درهم و جسم داغون مجبور سركار. اون موقع هم خانوم خودم بودم و هم آقای خودم. نه با اين اعصاب خراب و فکر 

 به ادامه زندگي باشم.

 آه بلندتری كشید و ادامه داد: 

 ـ اون موقع با رضايت كامل به زندگیم ادامه مي دادم اما حاال چي؟ حاال از زندگي و دنیا بیزارم.

 فرشاد در دل گفت: 

د شده و فرق كرده ،حس بدبیني تمام كاش لب وا مي كرد و بهم مي گفت چي به سرش اومده كه تا اين اندازه ناامی»

وجودشو گرفته. اما چیکار مي شه كرد؟ من نمي تونم چیزی بگم بايد صبر كنم تا خودش برام حرف بزنه. در ضمن 

 «االن موقعیت درست نیست. مي ترسم دوباره مثل اون موقع كنترل اعصاب خودشو از دست بده.

 ـ گفتي فرانك ... راستي، ازش خبر داری؟

بله، بعد از ازدواج تموم دوستامو كنار گذاشتم به جز سه تاشونو، فرانك و فرزانه و فرشته، فرانك رفته سر كار، ـ 

 الحمد... خوبه، االن هم گه گداری بهش تلفن مي كنم و به ديدارش مي رم اون هم همین طور.

 همانطور كه به اطراف مي نگريست و لبخند مي زد افزود: 

 هم روزای خوبي رو پشت سر گذاشتیم! ... يادش بخیر. ـ آخ كه چقدر با

فرانك و فرزانه و فرشته از دوستان دبیرستاني او بودند كه آنان را بسیار دوست مي داشت، لحظاتي بعد فرشاد 

 گفت: 

 ـ خب اين خیابون ذرتشت خودمون، حاال كجا بريم؟

 رسیدند، زن جوان از اتومبیل خارج شد:ساغر آدرس را به او داد. زماني كه به در منزل مورد نظر 

 ـ من االن بر مي گردم.

به سوی در رفت و زنگ را به صدا درآورد لحظه ای بعد دختر خانم جواني در را گشود وبا ديدن او لبخند بر لب 

 نشاند و پس از گرفتن اوراق تايپ شده و همچنین دست نوشتۀ خود، مبلغي به او پرداخت و خداحافظي نمود.

 كیفش را روی شانه جابجا كرد و به سوی اتومبیل آمد:

 حاال نوبت خیابون گلبرگ شرقیه و بعدش بايد بريم میدون هفت حوض.

 فرشاد دنباله سخن او را به دست گرفت:

 ـ بله، بله، مي دونم بعدش هم بايد بريم خیابون سامان.

 ـ ببخش فرشاد جان، تو زحمت افتادی.
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 م تعارف بازيت شروع شد.ـ اين چه حرفیه؟ باز

 ساغر خنده ای كرد و سخني نگفت.

 تحويل دادن كارها و اوراق، مدتي به طول انجامید پس از آن، فرشاد گفت: 

 ـ حاال وقتشه بريم يه رستوران خوب و ناهارمونو بخوريم، نظرت چیه؟

 ـ اتفاقاً پیشنهاد بجا و خوبیه.

 ـ معلومه گرسنه ای.

 اد، فرشاد پرسید: ساغر جواب مثبت د

 ـ پیشنهادت كجاست؟

 ـ خودت كه مي دوني من اصالً رستوران نمي رم در نتیجه پیشنهادی هم ندارم.

 ـ باشه، حاال كه اين طوره خودم يه جای دنج و با ديسیپلین مي برمت كه غذاهاش حرف نداره.

 پس از صرف ناهار به منز بازگشتند.

 ـ فرشاد جان چای میل داری؟

 بله ممنون مي شم. ـ

 ساغر به سوی آشپزخانه رفت. در حال مهیا نمودن چای بود كه با خود گفت:

 «دلم مي خواد با فرشاد حرف بزنم، دلم مي خواد باهاش درددل كنم. شايد از اين همه فشار روحي خالص بشم.»

یرون مي نگريست، آرام و مغموم پس از مهیا نمودن چای، بازگشت . روی مبل نشست و در حالي كه از پنجره به ب

 ادامه داد:

 ـ دلم مي خواد حرفهايي رو كه تا حاال به هیچ كس نگفتم به تو بگم.

 فرشاد كه منتظر اين لحظه بود با رويي گشاده گفت:

 ـ من سراپا گوشم، باالخره هر انساني احتیاج داره كه با يه نفر درد دل كنه.

 نه طرف مقابلش لیاقت همزبوني با اونو داره يا نه؟ـ حق با توئه، ولي آدم بايد بدو

ـ باهات موافقم و خیلي خوشحالم كه اين لیاقت رو يیدا كردم، اما اگه احساس مي كني مجدداً عصبي و ناراحت مي 

 شي من اصراری ندارم كه...

 ساغر سخن او را قطع كرد:

 ـ نه االن آروم آروم هستم و دلم مي خواد حرف بزنم.

 یار خب، حاال كه اين طوره و خیالمو راحت كردی، منم گوش مي دم.ـ بس

 زن جوان نفس عمیقي كشید:

 ـ بذار از اول زندگي مشتركم برات بگم.

 به نقطه ای نامعلوم خیره شد. نفس عمیقي كشید و افزود:

ست و هیچ چیز براش ـ از همون روزهای اول متوجه شدم سروش زياد به تعهدات اخالقي زندگي مشترك پايبند نی

مهم به نظر نمي رسه. وقتي جواب مثبت آزمايش بارداريم رو با خوشحالي از آزمايشگاه گرفتم با هزار دلخوشي و 

شادی تو ذهنم تجسم مي كردم كه اگه اين خبر رو به همسرم برسونم چقدر خوشحال و شاد مي شه و برای تبريك 

 قدم بزنیم و برای بچه مون ###ره تا با هم تو يه پارك و يا يه فضای گويي برام هديه كوچیکي مي خره يا منو مي ب
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نقشه بکشیم ولي وقتي به خونه رسیدم ديدم مثل بچه كوچولوها داره آتاری بازی مي كنه، كار همیشگیش بود وقتي 

اِ... »گفت: بهش گفتم به زودی ما بچه دار مي شیم همونظور كه داشت دسته آتاری رو اين طرف و اون طرف مي كرد 

نمي دوني چه حالي شدم ولي به روی خودم نیاوردم، بهبود رو سه ماهه حامله بودم كه وقیح ترين كاری رو كه « خوبه

يه مرد اونهم مردی كه تازه ازدواج كرده، مي تونه انجام بده رو ازش ديدم. باور كن شرمم مي ياد بهت بگم چي با 

كوچیك اون هم غیر مستقیم ، بسنده كردم.پیش خودم گفتم بهتره روش تو  اين چشمام ديدم... اما فقط به يه تذكر

به پا مي كرد و آبروشو مي برد اما من هیچي نگفتم...  ####روم باز نشه. باوركن اگه هر زن ديگه ای جای من بود 

کر مي هم شد... فاون نه تنها به گذشتي كه در برابر اين كار زشتش كردم، احترام نذاشت بلکه پرروتر و وقیح تر 

كرد ازش مي ترسم كه چیزی بهش نمي گم. اين كاراش ادامه داشت تا اين كه كم كم اعصابم به هم ريخت. خودمو 

بدبخت ترين زن مي ديدم دلم به حال نوزادی كه در شکم داشتم خیلي مي سوخت. اما كاری از دستم برنمي اومد 

بمونم و بچه ام بمیره . كارم شده بود روی تخت بشینم و با چندبار تصمیم گرفتم خودمو بکشم اما ترسیدم من 

بهبودم حرف بزنم و گريه كنم. جلو ديگرون جوری وانمود مي كردم كه انگار سروش بهترين مرد روی زمینه و من 

 خوشبخت ترين زن عالم. كاش همون موقع ازش جدا مي شدم، كاش اما افسوس...

 كه سعي مي كرد بغضش را فرو خورددستش را به پیشاني كشید و در حالي 

 

 

 125تا  125از صفحه 

 

 ادامه داد.

تو نمي توني وقتي من و اون پای سفره ی عقد نشستیم چقدر خرسند و شاد بودم هروقت نگام به سروش مي افتاد 

دی هم همه احساس مي كردم هیچ كس رو به اندازه ی اون درسته كه خیلي دوستش دارم خیلي زياد.تو دوران نامز

ی حرفاش برام قشنگ و دلچسب بود.حتي شوخي های بد و بدني كه با دخترای فامیل مي كرد.رو نمي ديدم و در 

مقابل شکوه و گاليه ی ديگرون مي گفتم اون اصال نظر بدی نداره اخالقشه خب بد ادم شوخ طبع باشه؟ولي حقیقت 

و وقتي فهمیدم كه باهاش زير يه سقف رفتم....وقتي سر چیز ديگری بود كه ديگران مي ديدند و من نمي ديدم.اين

كوچك ترين مسئله بلوا به پا مي كردو حرفهای زشت و زننده ای از دهنش بیرون مي اومد در ظاهر با سادگي تمام 

مي بخشیدمش به امید اينکه به خودش بیاد و دست از كارای زشتش برداره اما در وجودم غوغايي برپا مي شد كه 

نپرس.با اين حال و احوال سوختم و ساختم .اين كاراش كه اون اصال به زشت بودنشون اعتقادی نداشت ادامه نگو و 

پیدا كرد تا بهبود قشنگم به دنیا اومد .ديگه از دست كاراش ضعف اعصاب گرفته بودم.اون با اعصاب و روان من 

از خونه بیرون مي رفت ...بارها بهم گفته بود بدجوری بازی مي كرد سر هر مسئله ای بچه رو با ساك برمي داشت و 

كه وقتي بچه بوده مامانش بدجوری كتکش مي زده حتي يه روز كه با مامان رفته بوديم خونه پدرش رفت يه شیلنگ 

اورد و به ما نشون داد و گفت كه مادرش همیشه اونو با اين مي زده البته دروغ هم نمي گفت چون جلوی روی 

به مازد.گاهي وقتها دلم به حالش مي سوخت.وقتي مثل ديوونه ها فرياد مي كشید و فحش مي مادرش اين حرف و 

داد توی دلم به مادرش لعنت مي فرستادم چون دلیل همه اين ناسازگاريهای سروش كتکهايي بود كه در دوران 

 كودكي و نوجواني از مادرش خورده بود.

 :اه بلندی از سینه دردمندش بیرون داد و افزود
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دادو بیداد ها و حرف های ركیکش به كنار...وقتي از كارهای بدش انتقاد مي كردم وانمود مي كرد كه قرص خورده 

تا بمیره ولي همش فیلم بود.بازی بود اون مي خواست بااين كارش منو شکنجه بده ....كار به جايي رسید كه ضعف 

و در برابرش گذشت داشته باشم با كوچکترين بگو مگ اعصابم باال گرفت ديگه نمي تونستم چیزی رو تحمل كنم و

كنترل خودمو از دست مي دادم جیغ مي كشیدم و فرياد مي زدم درست مثل ديوونه ها بدون اينکه بخوام دست 

خودم نبود اين اواخر حالم بدتر شده بود به حالتهای خاص عصبي مي افتادم مثال تشنج مي گرفتم مثل ادمای صرعي 

افتادم و دست و پا مي زدم حتي در مواقعي كه هیچ دعوايي نداشتم فقط كافي بود سر مسئله ی بسیار روی زمین مي 

كوچکي عصبي بشم ديگه مرگ رو پیش چشمام مي ديدم .اونقدر نامرد بود كه به خاطر اينکه منو عذاب بده و 

روش با من دعواش شد بیچاره شکنجه ام كنه بهبود رو تا سر حد مرگ كتك مي زد يادمه بهبود كالس اول بود س

پسرم اومد به پدرش بگه چرا با مامان دعوا مي كني كه بردش تو اتاق و در رو هم از اون طرف قفل كرد و تا مي 

تونست بچه مو كتك زد منم داد مي زدم و به در مي كوبیدمتا بلکه دروباز كنه و بر بچه بي گناهم رو از زير دست و 

امرد گوشش بدهکار نبود كه نبود.اونقدر جیغ زدم و گريه كردم تا حنجره ام به شدت پاش بیرون بکشم اما اون ن

درد گرفت .ديگه نمي تونستم حرف بزنم يعني صدام در نمي اومد .دكتر كه رفتم تارهای صوتیم ايراد پیدا كرده و 

سرما خوردگي اين طور  روز حرف نزنم .برای ابرو داريبه همه گفت در اثر 13واسه اين كه كامال خوب شم بايد 

شدم و باعثش سرفه های زياديه كه كردم.سروش اينقدر بي وجدان بود كه به همه مي گفت خدا بهم شانس داد كه 

 زنم اينطوری شد ديگه نمي تونه غرغر كنه .در صورتي كه همه ی شما ها مي دونید من زن غرغريي نبودم.

 حلقه بست و ارام روی گونه های جوانش فرو غلتید:بغضش با سکوت مظلومانه شکست و اشك در چشمانش 

دختر لوس بابا به دست يه نامرد افتاده بود كه هیچي سرش نمي شد.هیچي .وقتي اعصابم بهم مي ريخت و گه گاه 

 كتکم مي زد.با وقاحت تمام

ون روز همون مي اومد و ازم معذرت مي خواست و من چون دوستش داشتم مي بخشیدمش اما چه فايده كه فردای ا

اش بود و همون كاسه .وقتي فهمیدم سروش بازم بچه مي خواد به خاطر تداوم زندگیم زير بار خواسته اش رفتم و 

بهنوش رو به دنیا اوردم به امید اينکه يه روز سرش به سنگ بخوره و معني زندگي مشترك و مسئولیت زندگي رو 

است كه بفهمه افسوس و هزاران دريغ ....اون نمي خواست ادم باشه بفهمه اما اون نفهمید هیچ وقت نفهمید .يعني نخو

.نمي خواست مرد زندگي باشه.اون تصور مي كرد هنوز مجرده و مي تونه هر غلطي كه دلش مي خواد بکنه.يادمه 

بهنوش چهل روزه بود كه سر حرف ساره خواهر بزرگش منو كتك زد و از خونه بیرون انداخت .دلم واسه بچه هام 

رپر مي زد شب كه شد پدربزرگ منو به خونه ام برداما ای كاش همون موقع كاری مي كردند كه ازش جدا بشم پ

البته حق هم داشتند كه اين كار رو نکنند چون كسي از دل زجر كشیده ی من خبر نداشت در اين مواقع همیشه 

مي خريدم تا مبادا كسي بفهمه كه ساغر  خودم رو مقصر جلوه مي دادم و تمام نصايح و حرف و حديث ها رو به جون

تو زندگیش چي مي كشه خونه ای تو خیابون پنجم نیروی هوايي پیدا كرديم اونجا كه بوديم كار از اوني كه بود بدتر 

شد.شبها تا ساعت دو سه چشمم به در خشك مي شد تا تشريفشونو مي اوردند وقتي هم ازش دلیل دير اومدنشونو 

يه دلیل غیر منطقي و ضد و نقیص تحويلم مي داد منم چون ديگه حوصله جرو بحث نداشتم مي پرسیدم هزار و 

خودمو با نفهمي مي زدم تا بحث باال نگیره خیلي سعي كردم ادمش كنم ولي موفق نشدم دروغ و خیانت و كثافتکاری 

وسش داشتم .يه روز سر توی رگهاش بود و از دست من كاری بر نمي اومد ديگه ازش قطع امید كردم ولي هنوز د

موضوع پیش پا افتاده ای اونچنان اعصابم رو بهم ريخت كه مدتها مثل الکن ها حرف مي زدم .بريده بريده و با فاصله 
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بايد يادت باشه شماها به ديدنم اومديد ولي من حقیقت ماجرا رو بهتون نگفتم .وقتي دلیلشو ازم پرسیديد گفتم بهبود 

 همین عصباني شدم و به اين روز افتادم ....اما حقیقت اين نبود. نمره بد گرفته بود واسه

 زهر خندی زد و افزود:

مثال ساره زنگ زده بود حالم رو بپرسه به مادرم گفته بود دخترتون تنبله اينو بهنونه كرده تا بیاد يه كم استراحت 

 عور نداد ....باور نمي كني اگه بهت بگم همهكنه و شما ازش پذيرايي كنید بیچاره مامان هیچ جوابي به اون نفهم بیش

اشون يه جورايي به قول معروف مي شنگیدن اما من ابروداری مي كردم.ديگه از همه جا قطع امید كردم حتي از خدا 

وقتي ديدم همه راها رو رفتم و به بن بست رسیدم دلمو فقط به دو ستاره قشنگ زندگیم كه تو شبهای تاريك تنهايي 

خشیدند خوش كردم بهبود و بهنوش اونا هرروز بزرگتر مي شدند و حوصله و تحمل من كمتر .ديگه هام مي در

طاقت ديدن خودم رو هم نداشتم اما بااين حال سعي مي كردم ثمره های ازدواج ناموفقم شاداب و سرزنده بمونند تا 

ون يه ذره تحمل و امید رو هم از دست داده در اينده افراد موفقي باشند ولي اين اواخر كاسه صبرم لبريز شده بود و ا

 بودم.

 فرشاد كه سخت تحت تاثیر خاطرات تلخ ساغر قرار گرفته بود ناراحت و مغموم پرسید:

 چرا هیچ وقت چیزی نگفتي ؟....چرا؟

 ساغر اه بلندی كشید و به چشمان او نگريست :

پشت پدر بچه هام حرف بزنه در ضمن نمي  مي خواستي چي بگم ؟....قصدم فقط زندگي بود نمي خواستم كسي

 خواستم جلو فامیل سرافکنده و شرمسار باشم.

 فرشاد باهمان چهره محزون و متاسغ روی مبل جابه جا شد:

چرا شرمساری؟باالخره همه تو فامیل تورو مي شناختن و اگه مي فهمیدن مشکلي تو زندگیت داری تو رو مقصر نمي 

 دونستند.

 ای گرفته زن را خیس و تر مي كرد.اشك همچنان سیم

نمي خواستم كسي از مشکالتم با خبر بشه .هیچ وقت درد دلم رو به هیچ كس نگفتم فقط برادرم شاهین مي دونست 

 كه دارم چي مي شکم بارها باره ازم خواسته بود اجازه بدم تا به هر طريق ممکن با سروش حرف

 

 

 122تا  124صفحه 

 

رو بهش گوشزد كنه اما من نذاشتم چون مي دونستم سروش اونقدر فهمیده و منطقي نیست كه  بزنه و اشکاالتش

 ور شايستگي چنین كدومشون هیچ كه اون تنها نه…لیاقت داشته باشه كسي در اين موارد باهاش حرف بزنه 

ن دير به دير به ديدنمو خیلي شهرستان، رفت ازدواجش از بعد كه هم سلما.  مادرش نه سودابه نه ساره نه.  نداشتند

 مي اومد همین امر هم باعث مي شد كه كاری به كار زندگي من نداشته باشه.

 فرشاد با همان ديدگان تاسف بار به او خیره شد:

مي فهممم چي مي گي ، خونواده ای كه اصالت نداشته باشه هیچ نداره و افرادی كه هیچي ندارند شايسته همصبتي -

 نیستند.

 ي كشید و افزود :نفس عمیق
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اگه من جای شاهین بودم دمار از روزگار سروش و خونوادش در مي آوردم. به خدا اگه من جای شاهین بودم به -

 استخوون سالم تو تن سروش نمي ذاشتم ... اون مردك احمق و حق نشناس شايسته هیچ گذشتي نبود. 

 ساغر لبخند سرد و بي روحي بر لبان نشاند:

 رو مي كرد كه من ازش خواسته بودم و گرنه اونهم دست كمي از تو نداره. شاهین كاری-

هر دو سکوت كردند، ساغر به كمك اين اين سکوت ، اشك مي ريخت و فرشاد در در حالي كه به او چشم دوخته 

 بود، مي انديشد:

رو نداشت؟ چرا گذاشتي  ))آخه چرا ساغرا چرا اين همه گذشت در مقابل مردی كردی كه به قول خودت لیاقت هیچ

 كارت به جايي برسه كه نا به اين حد پژمرده و دلشکسته بشي ؟ آخه چرا؟((

 اين سکوت ادامه داشت تا اين كه ساغر گفت:

همون طور كه مي دوني بیشتر از دو سال و نیم تو محله پیروزی نمونديم و مجدداً دنبال خونه گشتیم از اين بابت -

مي كردم به خونه نزديکي خونه مامان اينا واسه ام اجاره ام مي كنه اما اون نامرد مثل  خوشحال بودم چون تصور

همیشه به حرف مادر و خواهراش داد و به بهونه اين كه خونه ای كه كرايه كرده مال خواهرش سودابه است و ما 

ان اينا نو بیشتر از قبل از مامديگه مجبور نیستیم كرايه خونه بديم ، دست از گشتن و پیدا كردن خونه برداشت و م

 كجا!  "كجا و تهرانپارس "هفت تیر "دور كرد....آخه 

 نفس خود را با آهي دردالود بیرون داد:

چه فايده !...متاسفانه اين جابجايي هم تو رفتار و اخالق و كالً در زندگیم، اثر مثبتي نذاشت. اونجا بود كه با تینا و -

نمي شديم . همونطور كه گفتم اين اواخر ضعف اعصاب و تشنجات عصبي من به اوج مجید آشنا شديم كه ای كاش 

خودش رسیده بود ديگه يه ادم زنده و فعال نبودم بلکه شده بودم يه مرده متحرك كه واسه زندگي كردن نه ذوقي 

ابي آسمون كه من داره و نه امیدی . هیچ چیز خوشحالم نمي كرد هیچي منو به وجد نمي آورد حتي سبزی درختان و 

بهش خیلي عالقه داشتم ... تو اين گیر و دار تینا هم نمك روی زخم دلم مي پاشید و آتش معركه رو دامن مي زد . 

 قبل از اينکه پاش تو زندگیم باز بشه همون ساغر بي زبون و تو سری خور بودم ولي بعدش...

 سرش را به اطراف تکان داد. فرشادپرسید:

 نبود كه سروش تو اختالفاتي كه با شوهرش داشت پادرمیوني كرد و آشتي شون داد؟ تینا همون زني-

 زن جوان آه درد آلودی از ژرفای دل بیرون داد:

بله ...خودشه .همون زني كه قصد داشت از شوهرش جدا بشه ولي سروش نذاشت و با پادرمیوني ، اونو به زندگیش -

 ه آتیش كشوند.بر گردوند . ولي اون در عوض زندگیمو ب

 لبخند تلخي بر لبها دواند:

منم همین پای لنگ بودم. فرشاد خواست دستان او را در دست  "سنگ به پای لنگ مي خوره  "به قول قديمي ها -

گیرد و به او اطمینان دهد كه اگر بخواهد مي تواند همانند سابق شاد ، سرخوش و سرزنده باشد اما شرم و حیا مانع از 

 شد در نتیجه با همان ديدگان نگران به چشمان گريان او خیره شداين كار 

 من از همون لحظه اول كه ديدمش ازش خوشم نیومد ولي تو مي گفتي كه دختر خوبیه و مثل توئه ، يادته-

 با سر انگشتان بلندش اشکها را از چهره سترد و پاسخ داد:
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. شاهین ، مادرم، دوستان دوره دبیرستانم وخالصه هر كي . بله يادمه، هر كس اونو میديد ازش خوشش نمي يومد -

 ولي ... ولي من كور بودم و ذات واقعیش رو نمي ديدم چون احساس مي كردم مثل خودمه.

 نگاه خود را به ديوار روبرويي ثابت نگاه داشت:

 گي من بود . يه مرد بيمن و اون در مدت كوتاهي خیلي با هم صمیمي شديم چون زندگیش با تفاوت كمي عین زند-

شعور ، بداخالق و بددهن داشت...يادمه وقتي سروش دير به خونه مي اومد مثالً ساعت يك و دو بعد از نیمه شب ، 

تنها مونسم تینا بود .اون همیشه دير مي خوابید واسه همین در اين ساعات بیدار بود . بهش تلفن مي كردم تا وقت و 

فهمید سروش هنوز نیومده با حرفاش چنان توهمات زجر آوری به جونم مي انداخت زمان زودتر بگذره. وقتي مي 

كه خدا مي دونه...مثالً مي گفت))االن با كي داره خوش و بش میکنه و خوش مي گذرونه؟بمیرم واسه ات من و تو از 

ای هوسباز و كثیف شوهر شانس نیورديم. حیف از ما . اين همه خواستگارای خوب داشتیم چرا قسمت مون اين مرده

 شد ؟ االن باور كن داره با ...((

 سرش را پايین انداخت:

به خدا شرم دارم حرفهايي رو كه پشت سر سروش مي زد به زبون بیارم. همه اش تو دلمو خالي مي كرد و با -

ه كرد و ب صحبتهاش، توهمات وحشتناكي رو به ذهن و جونم مینداخت.اون خیلي از زرنگي هاش رو برام تعريف مي

خودش مي بالید . يادمه يه روز سر يکي از همکارای مجید كه يه زن مطلقه بود چنان دعوايي راه انداخت كه بیا و 

ببین . حتي به محل كار مجید زنگ زد و آبروی اون خانم رو برد . مي گفت زن بايد زرنگ باشه وگرنه مردها هر 

ي كه بخوان سرمون در مي يارن ... چنان سر و زبوني داشت كه هیچ غلطي كه دلشون مي خواد انجام مي دن و هر بالي

كس حريف زبونش نمي شد و به اين امر خیلي افتخار مي كرد . بخاطر كمرويي و بي زبونیم همیشه دوست داشتم 

مثل اون باشم. اون همیشه بهم مي گفت )) زن بايد زبونش سر شوهر و خونواده شوهرش دراز باشه و هر زني كه 

ين طور نباشه بدبخت ترين زن دنیاست (( اون درست انگشت مي ذاشت روی نقطه ضعفهای من و اين امر منو خیلي ا

جری مي كرد خالصه اونقدر گفت و گفت كه تصور كردم اون خیلي حالیشه در نتیجه عقلم رو به دستش سپردم چون 

 مه بدبختي نجات بده.فکر مي كردم زن زرنگیه و تنها اونه كه مي تونه منو از شر اين ه

 سرش را به اين سو و آن سو تکان داد و افزود:

چقدر در اشتباه بودم! چقدر پشیمونم! اين زن زندگیمو به آتیش كشید و بدبختم كرد. البته خودم بي تقصیر نبودم -

 چون عقلم رو به دست اين زن كثیف دادم بدون اينکه به آخر و عاقبت موضوع فکر كنم

ه اينقدر خودتو سرزنش نکني . اتفاقیه كه افتاده پشیموني فايده ای نداره . تعجب مي كنم چطوری متوجه حاال بهتر-

 نشدی كه تینا اونجوری كه فکر مي كني نیست .

اين هم از سادگیم بود از حماقتم بود، من و تینا به خاطر مسائل و مشکالت مشتركي كه در طول زندگیمون داشتیم 

میمي شديم. من اونقدر بهش بها میدادم كه هر وقت احساس مي كردم دلش گرفته و ناراحته ، با خیلي زود با هم ص

هر سختي ای كه بود خودمو بهش مي رسوندم و دلداريش مي دادم. البته اون هم همین كار رو در قبال من انجام مي 

مامان مي گفت از وقتي كه تینا تو داد ولي نیت من چي بود و نیت اون چي ... ديگه كار به جايي رسیده بود كه 

زندگیت اومده همه ما رو فراموش كردی . راست مي گفت اكثر اوقات يا پای تلفن بوديم و با هم درد دل مي كرديم 

يا خونه همديگه بوديم . ناگفته نمونه كه چه شبهايي ساعت دو . دو نیم يا حتي چهار صبح كه به ما زنگ نمي زد و از 

 يهشوهرش شکوه و گال
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نمي كرد. آخه سروش ضامن مجید شده بود كه ديگه بد دهني نکنه و زنش رو كتك نزنه روی همین اصل خونواده 

تینا رضايت داده بودند كه اين دوتا برن سر خونه و زندگیشون. بعد از اين تعهد كتبي كه سروش داده بود، هر وقت 

كار به كتك و كتك كاری مي رسید به ما تلفن مي كرد كه بريم تکلیفش رو با تینا و مجید باهم دعوا مي كردند و 

تو كه مجید رو نمي شناسي چرا بايد ضامنش "شوهرش روشن كنیم. قبل از اين موضوعات بارها به سروش گفتم: 

و برام ولي كجا بود گوش شنوا؟! دلیل اين كارش رو هم هنوز نمي دونم  "بشي و به قول خودت ريش گرو بذاری؟

گاهي وقتها احساس مي كنم بین تینا و سروش رابطه ای  "سروش نه سر پیاز بود و نه ته پیاز "مبهمه به قول معروف 

 وجود داشته.

 فرشاد با كنجکاوی پرسید:

 اون موقع چنین احساسي نداشتي؟ ... يعني تصور نمي كردی بین سروش و اون رابطه ای هست؟ _

 ساغر آهي كشید:

وايل چرا ... ولي وقتي باهاش صمیمي شدم اون احساس از دل و ذهنم بیرون رفت. ولي بعد از اين كه از اون ا _

سروش جدا شدم و نشستم حرفها و حركات اون دو تا رو پیش خودم حالجي كردم، باز به همون احساس اول 

 رسیدم.

 دستي به موهايش كشید و با ندامت تمام افزود:

خیلي ساده بودم، آخه همه رو مثل خودم مي دونستم و اصال تصور نمي كردم حیوونايي مثل  من خیلي احمق بودم، _

 تینا، ساره و سودابه هم وجود دارند من خونواده خودمو ديده بودم خونواده ای پاك و بي آاليش و خیر خواه.

 فرشاد او را دلداری داد:

کت كرد تا از اون خونواده بي اصل و ريشه بیرون بیای و و به خاطر همین سادگي و خیر خواهیت بوده كه خدا كم _

 يه نفس راحت بکشي ...

 بله واقعا همین طوره. خدا رو شکر كه ديگه مجبور نیستم ريخت نحس اونا رو ببینم. _

 نفس عمیقي كشید و سخن خود را ادامه داد:

م. مثال اون مي دونست كه ديشب سروش چه چون تنها مونسم رو تینا مي دونستم تمام درد دلهام رو بهش مي گفت _

ساعتي به خونه برگشته، حتي اون مي دونست مثال چند سال پیش چه اتفاق و حرفهايي تو زندگیم پیش اومده يا 

امروز سروش بهم خرجي داده يا نه. خالصه من اونو مثل خواهر مي دونستم و عمیقا دوستش داشتم. اونقدر بهش 

سه ام سند بود. هر چي مي گفت انجام مي دادم بدون اين كه فکر كنم چطور زني كه ارزش مي دادم كه حرفش وا

خودش تو زندگیش مشکل داره و موفق نیست مي تونه راهنما و گره گشا باشه. حتي روی حرفها و راهنمايیهايي كه 

ون به تما درسته. ازندگیم رو به شدت به خطر مي انداخت، فکر نمي كردم و پیش خودم مي گفتم چون تینا گفته ح

من ياد داده بود كه با سرسختي تموم جلوی سروش بايستم و حرفهای زشت و زننده شو صد برابر بدتر بهش تحويل 

زرنگ نیستي واسه همین هم شوهرت به خودش جرأت مي ده هر چي دلش مي خواد بهت بگه. اصال "بدم. مي گفت: 

روشو كم نمي كني؟ چرا هر كاری مي كنه تالفیشو سرش در نمي  تو از نظر ظاهر و سطح شعور از اون باالتری چرا



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –کسته شساغر 

8 4  

 

ما بايد در تمام مراحل زندگي، حتي در مواقعي كه مي دوني حق با تو نیست، شوهرت رو "اون مي گفت،  "ياری؟

اين اواخر كار سروش به جايي رسیده بود كه به جز حرفهای ركیکي كه از  "بشوری و بندازيش تا خشك بشه.

میومد، بهم تهمتهای ناروا و بسیار زننده هم مي زد و فرياد مي كشید كه تو يه زن بدكاره هستي. حتي در دهنش در 

آپارتمان رو باز مي كرد و با صدايي بلندتر، اين جمله زشت و كثیف رو به زبون مي آورد تا همسايه ها بشنوند. 

ما نديديم حتي شما از خونه "ي ديدند مي گفتند: همسايه های طبقات ديگه، به حالم غصه مي خورند و هر وقت منو م

 "بیرون بیايید، و يا رفت و آمدهای مشکوك داشته باشید چطور همچین زني مي تونه زن بدكاره و بدی باشه؟!

سروش با اين كاراش خیلي خودشو پیش چشم مردم محلمون بد كرد... ديگه از دست تهمت ها و آبروريزی هاش 

چشم ديدنش رو نداشتم. تینا هم اين وسط نفرت منو نسبت به اون بیشتر و بیشتر مي كرد... خسته شده بودم. ديگه 

ديگه حتي بچه هام هم برام مهم نبودند... تصور مي كردم طبق نظر تینا، بچه هاش هم مثل خودش هستند و به قول 

ار عصبي ای كه متحمل مي شدم معروف پس فردا تره هم به ريشم خورد نمي كنند. اين حرفهای تینا از يه طرف، فش

از طرف ديگه، سر دردهای شديد و افسردگي هم روی اينها، دست به دست هم دادند تا حسابي منو از پا انداختند. 

 ديگه من وسروش به اين نتیجه رسیديم كه بايد از هم جدا بشیم چرا كه نه من به اون اطمینان داشتم و نه اون به من.

بهت مي زد؟ باالخره آدم بايد يه چیزی از طرفش ببینه كه بتونه به خودش جرأت بده اين چرا اين تهمتها رو  _

 حرفها رو بزنه.

بهش  "اخالق تو خیلي فرق كرده اصال تو اون ساغر قبلي نیستي."برات مي گم، صبر داشته باش... اون مي گفت:  _

ني توی سرم بزني و دروغ تحويلم بدی و من پس چي فکر كردی؟ بعد از دوازده سال بازم مي تو"جواب مي دادم: 

وضوع قبل از اين كه م "خودمو به نفهمي بزنم؟! ديگه ياد گرفتم چطور باهات رفتار كنم. هموني مي شم كه تو هستي.

زني كه به شوهرش جواب "مي گفت:  "به چه حقي بهم تهمت مي زني؟"برمال بشه، در جواب سؤال من كه پرسیدم: 

يسه، ديگه به درد زندگي كردن نمي خوره، معلومه زير سرش بلند شده و واسه خودش معشوقي بده و توی روش وا

اين جوابش منو به خنده مي نداخت چرا كه تصورت مي كرد خودش يه مرد كامل و خوبیه و تمام تقصیرها  "گرفته. 

وحي كه بهم نداده بود. وقتي به گردن منه. اون فراموش كرده بود چه بالها كه به سرم نیورده و چه شکنجه های ر

وقتي طالق نامه رو امضا كرديم بهت ثابت مي كنم كه اين حرفها "بهش گفتم كه داره تهمت مي زنه جواب مي داد: 

تهمت نبوده بلکه حقیقت داشته. اون موقع معلوم مي شه كه من دروغ نگفتم و اينها همه اش از اعتماد زيادت به يه 

خنديدم و بهش گفتم:  "شکر مي كنم كه به اين وسیله مشت تو رو پیش من باز كرده. نفر بوده. تازه من خدا رو

ه بگم باور نمي كني اگ "آخه تو استغفر اهلل پسر پیغمبری واسه همین خدا چنین وسیله ای رو در اختیارت قرار داده."

ت كه بخوام به كسي گفته واقعا معني حرفاشو نمي فهمیدم چون مطمئن بودم به قول معروف چیزی زير كالم نیس

باشم اما چون ديگه ازش متنفر شده بودم و تحمل ديدنش رو نداشته، واسه ام مهم نبود چي در موردم فکر مي كنه. 

ببین ساغر! اگه مي خوای از دست اين "البته در اين بین تأثیر حرفهای دوست ارجمندم هم كم نبود. اون گفته بود: 

ي بهتره طوری وانمود كني كه اون تصور كنه زير سرت بلند شده و ديگه بهش شوهر بداخالق و هرزه خالص بش

احتیاجي نداری. بذار حرص بخوره و عذاب بکشه و تقاص پس بده. سروش اليق هیچ رحم و شفقتي نیست. حیف از 

اون "گفت:  ... آخه اوايل سروش منو طالق نمي داد و مي "تو، واقعا حیف از تو كه خودتو اسیر همچین مردی كردی.

اين  "قدر تو اين خونه نگهت مي دارم تا موهات مثل دندونات سفید بشه، بعد اردنگي از خونه ام بیرونت مي كنم.

سروش تو رو طالق نمي ده چون ازش خیلي "درست چیزی بود كه قبال تینا بهم گوشزد كرده بود. اون گفته بود: 
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چند وقت بعد از طالق ت رو با يه مرد پولدار و خوشگل ببینه.  سرتر و باالتری واسه همین نمي تونه تحمل كنه كه

وقتي ازش مي پرسیدم چطور با اين اطمینان همچین حرفي مي زنه جواب  "خب منم جای اون بودم طالقت نمي دادم.

 جتوی فامیل ما هر كي طالق گرفت و خوشگل بود تونست با يه مرد بهتر و باالتر از شوهر قبلیش ازدوا"مي داد: 

بکنه. تو طالقت رو بگیر منم پشت سرت از مجید طالق مي گیرم و باهات مي يام اون موقع همه اش با همیم و مي 

يادمه يه روز كه دعواهای منو  "تونیم با خیالي آسوده برای آينده مون برنامه بچینیم و از زندگیمون لذت ببريم.

قول دادی كه تنهام نمي ذاری، اگه يه وقت من طالق بگیرم  تو به من"سروش به اوج خودش رسیده بود به تینا گفتم: 

من هر وقت اراده كنم مي تونم از مجید جدا بشم. من منتظر طالق تو "جواب داد:  "و تو نتوني طالق بگیری چي؟

هستم مي ترسم نتوني خودتو از شر اين ديو زشت و اژدهای دو سر نجات بدی. اگه من زودتر طالق بگیرم، سروش 

 ذاره ما همديگه رونمي 
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االن كه به اون روزها فکر میکنم میفهمم اين عجوزه چه طور «ببینم.تو طالقت رو بگیر منم طالق میگیرم و باهات میام.

از خريت و حماقت من سوءاستفاده میکرد و من احمق چطور مثل بچه های كوچولو گول حرفاشو میخوردم.البته من 

حاضر اصال از اينکه طالق گرفتم و مجبور نیستم قیافه كريه و نحس سروش و خونواده پستش رو ببینم خیلي در حال 

 خوشحالم و به هیچ وجه پشیمون نیستم.

گاهي اوقات دوست مهربونم منو وسوسه میکرد كه از خونه فرار كنم و _لحظه ای سکوت كرد بعد سری تکان داد: 

من يه دوستي دارم »گاهي در برابر نگراني من از خرج و دخل پس از طالقم میگفت:: برم يکي از كشورهای همسايه و

كه تو كشور تركیه زندگي میکنه.گه گاه اجناس خارجي میاره و اين جا میفروشه.چون سرش خیلي شلوغه احتیاج به 

یم وقتي طالق گرفتیم میتونيه آدم امین داره كه اون جنسها رو بیاره ايران و بفروشه.پول خوبي هم میده.مطمئن باش 

 «دوتايي با اين روش پول در بیاريم و كلي واسه خودمون برو و بیا پیدا كنیم و از زندگي لذت ببريم.

معلومه كه نیستم.اون لیاقت منو نداشت.اون زني _حاال تو جدا از اين كه از سروش جدا شدی پشیمون نیستي؟ _

باشه،بد دهن و بي آبرو باشه،حسود و طعنه زن و دروغگو باشه و از میخواست مثل تینا كه چشم و همچشمي داشته 

همه بدتر رياكار و موذی باشه.باور نمیکني فرشاد!يه شب كه با شوهرش دعواش شده بود طبق معمول به ما زنگ زد 

كه به قول خودش بره و تکلیفش رو روشن كنه.اول سروش نشست و مثل همیشه با هردوشون صحبت كرد بعد يکي 

تینا بگو يکي مجید بگو يه دفعه تینا مثل فشفشه از جا پريد و حسابي شوهرش رو كتك زد.اون موقع مثل احمق ها 

كار خوب و درست رو اون میکنه.زن بايد قوی باشه و در هر شرايطي از »اين كار تینا رو تحسین میکردم و میگفتم:

 «خودش دفاع كنه.

 ادامه داد: سیگاری روشن كرد و مدتي سکوت نمود.سپس

وقتي من و سروش آماده رفتن به محضر شديم اون ازم خواست چند دقیقه ای صبر كنم تا به حساب _

خودش...تکرار میکنم...به حساب خودش ثابت كنه كه من يه زن كثیف و بدكاره هستم و حرفهاش تهمت نبود بلکه 

 شده بود...خیلي دير.حقیقت داشته...اما وضع برعکس شد...ولي ديگه برای هر چیزی دير 
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 جايي میخوری؟ فرشاد با نگاهي محزون و چهره ای شگفتزده آرام جواب داد:_از جا برخاست: 

 بله ولي قبلش بگو چطوری وضع برعکس شد؟موضوع از چه قرار بود؟_

 برمیگردم و برات میگم._ساغر به سوی آشپزخانه رفت و گفت: 

ه سختیها كشیده و چه حرفها شنیده!عجب آدمايي پیدا میشن!در ظاهر بیچاره ساغر!چ»فرشاد با خود انديشید: 

دوست و دلسوز و همدم اما در باطن دشمن و بدخواه و رياكار.اگه خدا با ساغر نبود حتما اين تینا رذل اونو به بیراهه 

اليي ود االن چه بمیکشوند.وای كه اگه ساغر به حرف اون عفريته كثیف گوش میداد و از خونه فرار میکرد معلوم نب

سرش اومده بود و تو كدوم لجنزار دست و پا میزد.بیخود نیست ساغر تا اين حد تغییر كرده و ديگه به هیچ كسي 

 «اطمینان نداره.

 زن جوان با سیني چايي بازگشت و پس از اين كه آن را روی میز گذاشت بر جای خود نشست:

 چايي رو تا داغه بايد خورد._

 زد و يکي از فنجانهای داخل سیني را برداشت: فرشاد لبخندی

 خب حاال بگو چه جوری وضع برعکس شد؟_

سروش تلفن رو برداشت و دكمه پخش رو زد بعد شماره تلفن خونه مجید رو _ساغر پك عمیقي به سیگارش زد: 

 گرفت و به من اشاره كرد هیچي نگم.بعد از يکي دو

 

 

  154تا  154از صفحه ی 
 

زيز بنده گوشي رو برداشت. بعد از سالم و احوال پرسي سروش گفت: تینا جان من و ساغر بد جوری با هم دوست ع

دعوامون شده اآلن هم از خونه رفته ولي قراره فردا به طور توافقي از هم جدا شیم، میخواستم ازت تشکر كنم كه 

نست اين اواخر دعواهای من و سروش باال كثافتکاريای اونو فاش كردی دستت درد نکنه! اون زنك رذل چون میدو

گرفته بدون اين كه تعجب كنه گفت: ))خواهش میکنم وظیفه ام بود تعو مثل برادر مني، حاال واقعا مطمئني كه مي 

خوای طالقش بدی؟(( سروش نگاهي به من كه داشتم از تعجب شاخ در میاوردم كرد و جواب داد: ))ديگه همه چي 

مون شد از خونه گذاشت رفت.... تو نمیدوني كجا میتونه باشه؟(( تینا گفت: ))میگفت كه با تموم شده صبح كه دعوا

دوستش قراره بره نمايشگاه كتاب شايد رفته باشه اون جا. البته اون طور كه خودش میگفت وگرنه من نمیدونم كجا 

 ي از هم كلیاسي های بهبود بود قراررفته.(( درست میگفت. من روز قبل با يکي از دوستانم به نام مهری كه مادر يک

گذاشته بوديم كه اون روز بچه هامونو ببريم نمايشگاه ولي چون با سروش دعوام شده بود و حوصله نداشتم، به 

مهری گفتم كه خودش با بچه هاش بره و منتظر من و بچه هام نمونه... ببین اين زن چقدر پست و رذل و كثیف بود 

بافت تا موءظني)باور كنبن همین و نوشته( تهديدش نکنه. اون عفريته ی شوم به سروش كه راست و دروغ رو بهم 

گفته گفت: ))اون طور كه خودش میگفت وگرنه من نمیدونم كجا رفته.(( اين حرف چه معني میتونه داشته باشه؟! به 

 جز اين كه شك و ظن سروش رو بیشتر از قبل كنه؟!((

 افزود: فرشاد ناسزايي نثار تینا كرد و

دقیقا همین طوره كه میگي... خب معلومه ديگه اين حرف فقط يه معني میتونه داشته باشه... البته دور از  -

 جون تو.
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 ساغر سری تکان داد:

تینا زن رياكاری بود كه راست و دروغ رو بهم پیوند میداد تا زندگیمونو خراب كنه... هنوز هم نمیدونم  -

 د؟واسه چي اين كارها رو كر

 سر به زير انداخت و زمزمه كرد:

 هنوز هم نمیدونم واسه چي اين بال ها رو سرم آورد... من كه بهش بدی نکرده بودم. -

 دست به موها كشید و افزود:

به قول يکي از دوستانم كه رو نشناس هم هست، تینا يا چشمش دنبال سروش بوده، يا به شدت به من و  -

 يه بیمار رواني بوده. زندگیم حسودی میکرده، يا

 سیگارش را در زير سیگاری خاموش كرد و فنجان چای را به دست گرفت:

اگه بهت بگم اون موقع، پشت تلفن چه حرف های ديگه ای هم به سروش زده از تعجب خشکت  -

اگه چیز  میزنه...درست مثل اون موقع من... سروش بالفاصله گفت: ))حاال كه همه چي بین من و ساغر تموم شده

 ديگه ازش میدوني بهم بگو!!... و اون... و اون كثافت...((

ديگر نتوانست ادامه دهد، بغض گلويش را میفشرد و راه سخن گفتن را بر او میبست. مکث نسبتا طوالني كرد، سپس 

 با صدايي لرزان افزود:

 و اون رذل پست فطرت حرف هايي زد كه در خور شأن خودش بود و بس. -

ونده بود از اين همه رذالت و پستي و بي شرمي فرياد بکشم. از اتاق بیرون اومدم و مثل ديوونه ها شروع به راه كم م

رفتن كردم. سروش هم بعد از مدت كمي از اتاق بیرون اومد و گفت: ))ديدی همه چي حقیقت داشت؟ ديدی اون 

 گفتي.((حرفا هیچ كدومشون تهمت نبوده، تو اين كارا رو كردی و به اون 

پوزخندی زدم و جواب دادم: ))تو بي شعوری، يه احمق به تمام معنايي... درسته كه خیلي سادم ولي اونقدر عقلم كم 

نیست كه اگه غلطي كرده باشم به احدی بگم. هیچ عقل سالمي اين مسئله رو باور نمیکنه... پس معلومه عقل تو 

 ناسالمه و يه ديوونه ی تمام عیار هستي.((

 پرسید: ))يعني تینا داره دروغ میگه؟(( ازم

با قاطعیت جواب دادم: ))البته كه داره دروغ میگه. كدوم عقل سالمي اين حرفها رو باور میکنه كه تو كردی؟((سری 

سال همسر تو بودم كي خالفي ازم ديدی؟(( و اون با بي شرمي تمام جواب داد: ))شايد  12تکان دادم و گفتم.((من 

 زش خبر نداشتم.((بوده و من ا

داشتم از عصبانیت منفجر میشدم. صدامو باال بردم و گفتم: ))بوده كه بوده.... اصال خوب كاری كردم... دوست داشتم 

اين كار رو بکنم. حاال میخوای چي بگي؟.... من همینم كه هستم.(( نگاهع مظنونش حالم رو بهم زد. روی همین اصل 

)حاال هر چي بوده تموم شده. هر چي دوست داری فکر كن، برای من اصال مهم با تمسخر نگاهش كردم و گفتم: )

نیست چون تو ديگه مردی و به هیچ عنوان برام ارزشي نداری پس نظراتت هم واسه ام مهم نیستند. با اين اوضاع و 

ون كه تو قبولش احوالي كه داريم ديگه نمیتونیم با هم زندگي كنیم. اين مسائل به خصوص اين حرف ها و تهمت ها

كردی راه برگشت واسه هیچ كدوم از ما نذاشته.(( سروش در شك و شبهه غوطه میخورد و من اين را در چهره ی 

 نگرانش به خوبي میديدم ولي ديگه برای هر كاری به غیر از طالق و جدايي دير شده بود.

 دست پیشاني تب داربش را لمس كرد: جرعه ای از چای خود را نوشید و آن را به سختي فرو برد. سپس با پشت
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البته اون هم مثل من گول تینا خورده بود. ولي شك اون بي دلیل بود و قبول كردن حرف های تینا برای من  -

با اون كار هايي كه سروش در گذشته انجام داده بود، منطقي بود. بعد ها به گوشم رسید كه سروش گفته اين زن 

رده بود كه تصمیم داشتم طالقش را از مجید بگیرم و خودم باهاش ازدواج كنم. و ای اون قدر با ذهن من بازی ك

كاش همچین چیزی میشد اون موقع آقا سروش میفهمید كه چه كاله بزرگي سرش رفته. اشتباه من اين جا بود كه 

گفتم وگرنه  همون روز به خاطر اين كه دل سروش رو بسوزونم، حرف هايي كه تینا پشت سرش زده بود رو بهش

 اون تو گمراهي خودش میموند و سعي میکرد به قول خودش طالق اون عفريته رو بگیره و باهاش ازدواج كنه.

فرشاد با خود انديشید: ))عجب آدم بي شعوری بوده اين سروش! مگه میشه آدم اين قدر كوتاه فکر و احمق باشه؟ 

 اد رو میبینه از مرد بودنش پشیمون میشه.((اون آبروی هر چي مرده، برده. آدم وقتي اين جور افر

 رو به ساغر نمود:

با اون تعاريفي كه تو از خونواده ی سروش كردی معلومه كه اونا هم با تینا هم دست شده بودند تا تورو  -

 شکست بدن... كثافت.

 ساغر خنده ی تلخي كرد و فنجان را روی میز نهاد:

دت زماني كه تینا مغز سروش رو شست و شو میداد ، روی ساره و بله اون ها هم مثل سروش... در م -

 مادرش هم كار میکرده، يعني هر چي به سروش میگفته به اونا هم میگفته و اونا به سودابه منتقل میکردند.

 فرشاد با تمسخر گفت:

 و اونا هم حرف اونو باور میکردند؟! -

 رو زدند.بله باور كردند و به من مهر يه زن بد كاره  -

 فرشاد از شنیدن اين حرف ها سرش را میان دست هايش گرفت:

 عجب آدمای احمقي! -

زن جوان آرام از جا برخاست، دو فنجان روی میز را درون سیني نهاد و به سوی آشپزخانه رفت. فرشاد با چشماني 

هیا نمودن قهوه بود و روحش مهربان او را همراهي نمود. مدتي در سکوتي سنگین سپری شد. جسم ساغر مشغول م

در گذشته های تلخ به اين سو آن سو پرواز میکرد. مدتي بعد با دوفنجان قهوه و يك ديس شیريني بازگشت و آن 

 ها را روی میز نهاد و در حالیکه با چشمان دردمندش به نقطه ای خیره مانده بود گفت:

ندادم و به هیچ كس توهین نکردم ولي چرا ... چرا تو زندگیم هیچ وقت بدخواه كسي نبودم. احدی رو آزار  -

بايد چنین سرنوشتي داشته باشم؟ بايد از من ايني بسازه كه اآلن هستم؟... يه مرده ی متحرك.... يه زخم خورده و يه 

زجر كشیده در هم شکسته... يه آدم بدبین و تا حدود زيادی عصبي و در آخر يه ساغر شکسته كه روزی سرشار از 

 اب عشق و امید بوده.مي ن

او میخواست بگريد، از نای جان بگريد و خود را از آن همه فشار روحي خالص سازد. با اين كه میدانست ديگر آب 

ديده نیز نمیتواند دردی از او را دوا نمايد. مجددا چشمان خويش را به دست سیالب اشك سپرد و چهره در میان 

 زه داد تا او با دل سیر گريه كند. سپس با نگراني به او نگريست.دستان لرزانش پنهان نمود. فرشاد اجا

ساغر جان، بهتره گذشته ها رو فراموش كني! ياد آوری اونا روحیه ات رو خسته و درمونده میکنه و اعتماد  -

 به نفس رو ازت میگیره.

 زن جوان با سر انگشتان لرزان خود اشك ها را از چهره زدود: -
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 و درك كني كه تهمت كمر آدم رو تا میکنه و به زمین میزنه.تو میتوني من -

 بله میدونم و میتونم به خوبي حرفت رو بفهمم اما سنگیني تهمت نبايد تو رو به خاك بشونه. -

 ساغر سر را به عالمت قبول سخن او، تکان داد! سخنان فرشاد تا حدودی او را آرام نمود:

 ین بخورم.... نبايد.حق با توئه فرشاد. من نبايد زم -

 در اين لحظه صدای زنگ تلفن به گوش رسید:

 حتما خاله جانه. -

 نه.... تصور نمیکنم. -

 ساغر برای پاسخ گويي از جا برخاست و خود را به تلفن رساند و گوشي را برداشت:

 بله بفرمايید. -

 سالم ساغر. -

يد. نفسش به شمارش افتاد و رعشه ای محسوس تمام با شنیدن اين صدای زخمت، رنگ از رخسار زن جوان پر

اندامش را در بر گرفت. فرشاد با ديدن اين حاالت به يکباره از جا برخاست و با يك گام بلند خود را به رساند و 

 گوشي را گرفت:

 الو؟ -

 جوابي نشنید:

 يه زن تنها.ببین مزاحم كثافت! اگه خیلي ادعات میشه بهتره با يه مرد طرف بشي نه با  -

ارتباط از سوی گیرنده قطع شد. فرشاد نیز پس از چند ناسزا كه زير لب نثار مزاحم نمود گوشي را روی تلفن 

 گذاشت و نگاهي به ساغر كه هنوز در يك بحران روحي به سر میبرد افکند:

 بهتره بیای بشیني. -

 ه ها رفت:بازوان لرزان او را آرام در دست گرفت و به سوی يکي از كاناپ

 بشین ساغر جان. -

 او را نشاند و فنجان قهوه را به سويش گرفت:

 بخور تا حالت جا بیاد. -

 ساغر نگاهي به چشمان مهربان او افکند و با صدايي آرام گفت:

 ازم نمي پرسي ايني كه تماس گرفت، كي بود؟ -

 دلیلي برای پرسیدن نمیبیم. فعال بیا قهوه هامونو بخوريم. -

 ساغر فنجان را از دستان او گرفت و در حالي كه صدايش از ترس شك و ظن فرشاد نسبت به خود میلرزيد گفت:

 ممنونم ولي اگه اجازه بدی در حین خوردن قهوه برات توضیح بدم. -

 من از تو توضیح نمیخوام. -

به خاطر اين مزاحم بهم شك نمیکني و نگاه مظلومانه ی ساغر كه با تعجب به او خیره مانده بود میگفت: ))يعني تو 

ازم نمي خوای برات توضیح بدم؟ يعني تو به من اطمینان داری؟!... باور نمیکنم كه با اين لبخند صمیمي بهم نگاه كني 

 و بگي ازم توضیح نمیخوای.((
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 فت و با فشردناين سخن دل ساغر بود كه فرشاد آن را با گوش جان شنید و دستان سرد و لرزان او را در دست گر

آن اطمینان و اعتماد خود را به او اعالم نمود. از گرمي اين دستان مهربان، ساغر نفس آسوده ای كشید و جرعه ای از 

 قهوه خود را نوشید سپس گفت:

 با اين كه ازم توضیح نمیخوای ولي دوست دارم برات بگم اين مزاحم كیه و از جون من چي میخواد. -

 قهوه اش را نوشید: فرشاد جرعه ای از

 اگه خودت تمايل داری كه اين جريان رو رام بگي حرفي نیست اما هیچ -

 

 

  143تا  145
 

 دلم نمیخواد به خاطر اون مسئله ای كه توی ذهنت چرخ میخوره اين كار رو كني منظورم رو كه متوجه میشي؟

 دم دوست دارم برات بگم و دلیل ديگه ای نداره.منظورت رو فهمیدم.ولي...ولي باور كن كه خو "بله...كامالا-

 فرشاد جرعه ای ديگر از قهوه اش را نوشید:

 هیچ دلم نمیخواد به من با همون ديدی كه نسبت به سروش داشتي نگاه كني.متوجه هستي؟-

 از لحن اطمینان بخش فرشاد ساغر در خود نیروی اعتماد زيادی احساس نمود:

 یلي خوبي فرشاد.خیلي خوبي.ازت خیلي ممنونم تو خ-

 فرشاد مابقي قهوه خود را نوشید و فنجان را درون سیني نهاد:

من خوب نیستم اون حیووني كه تو باهاش زندگي میکردی يه جونور به تمام معنا بوده اون اعتماد به نفس تو رو -

اون پست فطرت در روح و جسم  ازت گرفته و پاك شخصیتت رو خرد كرده در صورتي كه تو بايد با اين خالئي كه

 تو ايجاد كرده مبارزه كني.

 ساغر به فکر فرو رفت و با لحن آرامي پاسخ گفت:

حق با توئه...من ايني نبودم كه االن هستم.من اعتماد زيادی به خودم داشتم اما سروش و خونوادش با حرفهای -

كه ديگه به خودم،سلیقه ام،عقیده ام و نظراتم اعتماد مزخرف و ايرادهای بني اسرائیلي كه ازم میگرفتند باعث شدند 

 نداشته باشم...من كه هیچوقتت اونارو نمیمبخشم...هیچوقت.

 هركسي هم جای تو بود نمیتونست اين همه ظلم و ستم رو ببخشه.-

 نگاه گرمي به او هديه داد و افزود:

ازدواجت اين توانايي رو داشتي.تو بايد باور داشته  تو قدرت انجام هركاری رو داری من مطمئنم.همونطور كه قبل از-

باشي كه اين ساغر،همون ساغر دوازده سیزده سال پیشه كه تصمیم گرفته زندگي مستقلي رو برای خودش پايه 

 ريزی كنه و استقالل فکری و روحي میسر نیست مگر با اعتماد به نفس.

 حمتهای فکری تصمیم میگرفت و بر آن جامه ی عمل میپوشاند:ساغر به ياد روزهايي افتاد كه فارغ از هرتنش و مزا

فرشاد يادته اون زمونها هركدوم از دوستام يا دخترای فامیل كه میخواستند ازدواج كنند منو دعوت میکردند تا -

م و شتبه خودم اعتماد دا "جهیزيه شونو با سلیقه ی من بچینند؟هیچوقت اون روزها از يادم نمیره.روزهايي كه واقعا

مطمئن بودم سلیقه ام،عقايدم و نظراتم خوب و پسنديده هستند.هركي میخواست چیزی بخره منو با خودش میبرد تا 

 از سلیقه ام بهره ببره...اما...
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 بغض راه سخن گفتن را بر او بست:

اری کردم هركاما هنوز يك سال از زندگیم نگذشته بود كه احساس پوچي، بي هدفي و تهي بودن میکردم.تصور می-

میکنم اشباهه و فقط سروش و خواهرا و مادرش درست میگن.از بس ازم ايراد میگرفتند و سلیقه ام رو مسخره 

میکردند...هرلباسي میپوشیدم،هرمدل مويي كه درست میکردم و هر آرايشي كه میکردم اون بدذاتها ايراد میگرفتند 

 توهینها رو تحمل میکردم...به خدا دلم به حال خودم میسوزه. و مسخره ام میکردند م من...و من چه مظلومانه اين

اشك در چشمانش حلقه بست و حالت تهوع به جانش چنگ انداخت.به سرعت از جا برخاست و خود را به دستشويي 

 رسانید.فرشاد با دلي ماالمال از نگراني و اندوه سر را میان دستان گرفت و آرام نجوا كرد:

 فت،ببین چه به روز اين زن آوردند كه حتي از به يادآوری اونها حالش بهم میريزه.پست فطرتهای كثاا-

مدتي نگذشت كه ساغر با چشماني كه هاله ای سیاه رنگ دور دور آن را احاطه كرده بود،به سوی او آمد.فرشاد با 

 ديدن او از جابرخاست و با نگراني پرسید:

 نیست.خوب  "ساغر!میخوای بريم دكتر؟حالت اصال-

 دستان سرد او را گرفت و جسم خسته و از پا افتاده اش را روی مبل نشاند:

 ساغر جان ازت خواهش میکنم با من تعارف نداشته باش.اگه میخوای همین االن ببرمت دكتر.-

 ساغر احساس كرد گردنش نمیتواند سنگیني سرش را تحمل نمايد.در نتیجه آن را به پشتي مبل تکیه داد:

 فرشاد جان!اين حالتها دبگه واسه ام يه عادت شده در حقیقت بهشون خو گرفتم.نه -

 فرشاد با تشويش مضاعف پرسید:

 دكتر رفتي؟-

 بله.-

 خب چي گفت؟-

هیچي همه اشون میگن اين حالتها تهوع،عصبي يه و به خاطر ضعف اعصاب بهت دست میده چند صد تا قرص -

 یخورم ساعتها میخوابم البته چند روزی هست كه ازشون استفاده نکردم.نووشتند و دستم دادند كه هروقت م

 فرشاد با نگراني و اندكي خشم پرسید:

 چرا خودسرانه خوردنشونو قطع كردی؟بايد با دكترت مشورت میکردی.-

 ساغر نگاه سرد و بي روح خود را به سیمای جوان و جذاب فرشاد پاشید:

از بس خوابیده بودم ديگه هیچي از  "سابي منو از كار و زندگي انداخته بودند.دوماخوردن اين قرصها ح "چون اوال-

زندگیم نمیفهمیدم.كسايي اين قرصها رو میخورند كه يه پرستار داشته باشند تا به كاراشون برسه نه من تنها كه حتي 

 پدر و مادرم هم فرسنگها ازم دورند.

 فرشاد با دلخوری نگاهش كرد:

 يم كه تو اينجوری حرف میزني؟مگه ما مرد-

 ساغر لبخند ماليمي بر لبهای بي رنگ خود نشاند:

كار يکي دو روز و حتي يکي دو ماه كه نیست من تا كي میتونم به خاطر مصرف اين قرصها وبال اين و اون از جمله -

حتي پدر و مادرم.اونا تا  خاله جان عزيزم باشم.در ضمن هیچ دلم نمیخواد كسي از اين بیماريم اطالع داشته باشه

 همین جا هم كه غصه ی منو خوردند و زجر كشیدند بسه.
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 مرد جوان به فکر فرو رفت سپس گفت:

 اما تو احتیاج به مراقبت و پرستاری داری من میتونم به...-

 ساغر سخن او را قطع كرد:

 م رو باهات در میون گذاشتم.يادت باشه كه من بهت اطمینان كردم و اين حرفها و از جمله اين بیماري

 فرشاد لحظه ای سکوت اختیار كرد و به چشمان غمديده ی او نگريست:

 بسیار خوب اين راز توو سینه ی من میمونه به شرط اينکه به مداوا ادامه بدی مطمئن باش من كمکت میکنم.-

 به.تو لطف داری اگه به كسي نگي منم شرط تورو قبول میکنم يه قرارداد دوجان-

 فرشاد لبخندی زد:

 قول میدم.-

 منم قول میدم.-

 

 

 قرشاد با مهرباني به چهره ی رنگ پريده ی او خیره شد و سرش را پايین انداخت و پرسید:

 میخوای قرار فردا رو كنسل كنم؟-

 واسه چي؟-

 یخوره.واسه اينکه احساس میکنم در حال حاضر هیچ چیز به اندازه ی استراحت به درد تو نم-

 ساغر با قاطعیت جواب داد:

 نه.-

 فرشاد با همان ديدگان مهربان به او نگريست:

 آخه چرا؟...تو بايد بیشتر از اينا مواظب سالمتي خودت باشي.-

من به مشتريام گفتم كه ديگه كارای تايپي انجام نمیدم.خب اگه سر كار نرم كه بي خرجي میمونم تازه اجاره خونه -

 نم؟رو چیکار ك

 فرشاد راست و مستقیم به چشمان بیمارگونه ی وی خیره شد:

 من میتونم بهت كمك كنم.-

 چطوری؟-

 خب میتونم تا رسیدن به سالمتي كامل،خرج و مخارج و همچنین اجاره خونه تو بپردازم.-

 چي؟مي خوای تو خرج منو بدی؟...واسه چي و روی چه اصل؟-

 فرشاد با همان قاطعیت جواب داد:

همون كه شنیدی بله...من در قبال تو مسئولم خونواده ات قبل از رفتنشون تو رو به من و پروانه جان سپردند.علي -

 الخصوص كه شاهین ازم خواست در تمام مراحل مواظبت باشم و نذارم ناراحتي بکشي.

 اما اين...-

 فرشاد سخن او را قطع كرد:
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تر از هر چیز به استراحت و آرامش نیاز داری بايد زير نظر پزشك،مداوا بشي اما و اگر نداره همین كه گفتم تو بیش-

 بعد خودم برات يه كار درست و حسابي توی شركتمون پیدا میکنم.فهمیدی؟

 لحن گفتار فرشاد آنقدر تحکم آمیز و جدی بود كه ساغر نتوانست مخالفتي كند:

 بسیار خوب اما به يه شرط.-

 چه شرطي؟-

 بهت برگردونم. "نکه هر خرجي كه كردی به عنوان قرض باشه يعني من بعدابه شرط اي-

 باشه قبول.فردا بعدازظهر وقتي از شركت برگشتم بهت تلفن میزنم تا حاضر بشي بريم دكتر.-

 بسیار خوب.-

 در ضمن بايد قول بدی ديگه به گذشته ها فکر نمیکني.-

نین قولیدهد چرا كه قبل از اين بارها و بارها به خود چنین قولي را ساغر به فکر فرو رفت او میدانست نمیتواند چ

داده بود ولي نتوانسته بود به آن جامه ی عمل بپوشاند.خاطرات گذشته با روح و جسمش عجین شده بود و يك لحظه 

 راه چاره را همین میدانست. "او را آرام نمیگذاشت.فرشاد نیز به اين امر آگاهي داشت اما فعال

میتونم اين قول رو بهت بدم.چون قولي يه كه شدني نیست و من دوست ندارم قولي بدم كه نتونم بهش عمل ن-

 كنم.اين كار احتیاج به گذشت زمان داره.

 فرشاد با فرود آوردن سر،سخن او را تايید كرد:

ش كني ولي حاال ها رو فرامو بله متوجه هستم ولي بايد سعي خودتو بکني.قبل از اينا بهت میگفتم كه نمیتوني گذشته-

 "كه بايد سعي كني"بهت میگم 

غروب با تمام زيبايي های خود از راه رسید و افق را خونین كرد.ساغر كه از پشت پنجره به آسمان سرخ رنگ 

 مینگريست آرام زمزمه كرد:

 

 

 شاخه ها پژمرده است

 سنگها افسرده است

 رود

 مینالد

 جغد میخواند

 ه با رنگ غروبغم بیامیخت

 میتراود ز لبم قصه ی سرد

 دلم افسرده در اين تنگ غروب

 

 

وقتي غروب میشه دلم خیلي میگیره.احساس میکنم تمام غمهای دنیا روی دلم نشستند و سنگیني میکنند.به خصوص 

 غروبهای جمعه.

 فرشاد آرام به سوی او آمد و در كنارش ايستاد:
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انگیزه.اين مغمومي و محزوني اونقدر زيبا و در عین حال مظلومانه ست كه روی هر غروب همیشه غم آلود و حزن -

 موجود زنده ای اثر مي ذاره.پرنده ها به آشیانه هاشون برمیگردند.بعضي از گلها ، گلبرگهای خودشونو

 

 163تا  146ص 

 

 نبنده ای میره تو الك تنهايي خودش.مي بند ند ،پروانه ها خودشونو ال به الی گلها پنهان مي كنند و خالصه هر ج

 نفس عمیقي كشید و به اسمان خیره شد :

 وقتي هم كه شب از راه میرسه به امید ديدن روياهای شیرين چشماشونو روی هم مي ذارند و مي خوابند .-

ونم اونقدر شبعضي ها شون تا صبح خواب اون چیزايي رو مي بینند كه همیشه ارزو داشتند صاحبش باشند بعضي ها -

 شانس ندارند كه خواسته ها و ارزو هاشونو حتي توی خواب ببینند .

 به تکه ابر گلگوني خیره شد و افزود :

وقتي سحر گاه از راه میرسه با اون نور نقره ای و قشنگش همه رو صدا مي زنه تا بگه پاشید كه يه صبج ديگه از راه -

شما باشه بعضي ها كه تا اون لحظه خوابها و رؤيا های زيبا و قشنگ ديدن  رسید پاشید كه امید وارم امروز روز شانس

با لباني خندان چشماشونو باز مي كنند و تصمیم مي گیرند اون روز رو با تالش و كوشش به غروب و غروب رو به 

ه اونها با شب برسونند به امید ديدن رؤيا های خواستني اما طفلك اونايي كه حتي رؤيا هم ازشون رو برگردون

خمودگي و خستگي چشماشونو باز مي كنند و مي گن وای خدای من باز يه روز ديگه هم شروع شد . اخه خدای خوبم 

چرا منو افريد ی ؟ من چه گناهي مرتکب شده بودم كه به اين عذاب بزرگ يعني زنده بودن و نفس كشیدن مبتالم 

ه بودی هیچ وقت حاضر نمي شدم بهش تن بدم تو خواستي و كردی؟ اگه به دنیا اومدن رو به عهده ی خودم گذاشت

 كه جز بدبختي و بیچارگي پیامدی نداشته و نخواهد داشت. "هست شدني  "اراده كردی كه من از هیچ ، هست بشم.

 فرشاد نگاهي به سیمای غمگین او انداخت :

 نه كفر.افريده شدن ، موهبت الهي به هر موجود زنده و اين امر جای شکر داره -

 ساغر درحالي كه به نقطه ای از افق خیره مانده بود جواب داد:

اگر بعد از افريده شدن شانس هم داشته باشي ، جای شکر داره در غیر اين صورت چي داری كه بخاطرش شکر -

 كني؟

 تو به شانس اعتقاد داری؟-

ته باشند و گرنه زنده بودنشون جز درد و رنج البته كه دارم . همه ی موجودات زنده بايد تو زندگیشون شانس داش-

و سختي چیز ديگه ای براشون نداره كدوم عقل سالمي بهت دستور مي ده كه در ازای بد بختي و سیه روزی و 

 گرفتاری شکر كني ؟ اين شانس و دلخوشیه كه جای شکر برات مي ذاره نه چیز ديگه .

 یزی ندارند كه بخاطرش شکر كنند ؟تصور مي كني تو جزو اون كسايي هستي كه هیچ چ-

 سا غر به چشمان او خیره شد :

نه درسته كه تو زندگیم خیلي سختي كشیدم و اخر سر شکست خوردم و گوشه نشین شدم ولي من چیزايي دارم كه -

د نمي تونم خودمو راضي كنم و به خاطر داشتن شون خدا رو شکر كنم ولي كساني هستند كه همین چیزا رو هم ندار

مثال من شانس اوردم دوستي مثل فرانك داشتم تا موقعي كه دنبال يه سر پناه مي گشتم اون واسطه بشه و از پدرش 
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بخواد اين اپارتمان رو به قیمت خیلي پايین بهم اجاره بده من شانس داشتم كه اقای رهگذر در خواست دخترش رو 

حامي و تکیه گاهي مثل تو دارم خیلي ها رو مي شناسم كه اجابت كرد و اين جا رو به من شپرد من شانس اوردم كه 

اين شانس ها رو ندارند و االن مجبورند در بد ترين و كثیف ترين وضع زندگي كنند من شانس اوردم كه دايي رسول 

از وقتي طالق گرفتم مقداری پول به حسابم مي ريزه تا توی اين زندگي سخت وا نمونم گاهي همین چیزا با عث 

يه زندگي دلگرم بشه البته وجود بچه هام هم جای خود داره گرچه اينده مهمه و هیچ چیز معلوم نیست ولي  میشن

خدا رو به خاطر اين شانس ها و اين نعمتها شکر مي كنم به نظر من شانس يعني لطف خدا واسه همینم عقیده دارم 

 وقتي شانس نداری جای شکر هم واسه ات باقي نمي مونه 

 ظه ای به فکر فرو رفت سپس گفت:فرشاد لح

اما من عقیده به اين عمر ندارم و صد البته لطف خدا رو هم با شانس يکي نمي كنم من عقیده دارم شانس بر گرفته -

از همت ، درايت ، توانايي ها ، و تجربه هاست و هر كسي به اين نعمت خدادادی خودش پي ببره و ازشون به طور 

 تمام مراحل زندگیش موفقیت رو در اغوش مي گیره .منطقي استفاده كنه در 

اما هر كسي بايد شانس داشته باشه تا در موقعیت هايي قرار بگیره كه بتونه از همت ، توانايي ها و تجارب خودش -

 ااستفاده كنه وقتي اين شانس رو نداشته باشه چطور مي تونه موفق با شه ؟ خیلي ها اين چیزايي رو كه گفتي دارند ام

 چون شانس نیاوردند نتونستند به اهدافشون برسند .

 خب حتما راه رو اشتباه رفتند.-

 ساغر لبخندی زد :

 پیدا كردن راه درست هم شانس مي خواد .-

 فرشاد سری تکان داد و خنده ای كرد :

 تصور نمي كنم توی اين بحث بتونیم همديگر رو متقاعد كنیم .-

 و فرشاد افزود :ساغر با صدای بلند خنديد 

 البته مي تونم به بحث ادامه بدم اما مطمئنم اخرش با هم دعوامون میشه .

 زن جوان به ديدگان شو خ او خیره شد :

 خب در جواب من چي مي توني بگي؟-

 بشه . داشتباه يا درست راه رفتن بر مي گرده به اين كه فرد تا چه اندازه تونسته از تجارب و توانا يي هاش بهره من-

 خب اين تونستن هم بر مي گرده به داشتن شانس-

 خواستن ، توانسته اينو نشنیدی؟!-

 البته اينو شنیدم اما خیلي ها خواستند اما نتوانستند.-

 پس اين دسته همت نداشتند.-

طور  اون همت هم داشتند شانس نداشتند يعني مشکالت و معضالت زندگي اين اجازه رو بهشون نداده كه بتونند-

 كه شايسته ست از همت شون بهره ببرند .

 پس درايت نداشتند ، انسان مي تونه با درايت تمام مشکالت رو از بین ببره و تمام معضالت رو نابود كنه.-

بدست اوردن درايت هم بر مي گرده به داشتن شانس اگه منظور از درايت سیاست در زندگي باشه بايد گفت كه -

د تو خون و ژن باشه و اگه منظورت از درايت فهمیدگي باشه كه باز هم ادم بايد شانس اينو داشته اين سیاست باي



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –کسته شساغر 

9 6  

 

باشه در موقعیت های خوب قرار بگیره و با انسانهای با درايت نشست و بر خواست كنه تا با درايت و فهمیدگي اشنا 

 بشه و بعد از اين اشنايي از اون بهره مند بشه فرشاد خنده ای كرد :

 ای بابا....! ما هر چي میگیم تو اونو به شانس مي بنديش كه !-

 ساغر نیز به خنده افتاد :-

 پس تسلیم شو ديگه .-

 

 

 فرشاد با صدای بلند خنديد :

 بسیار خوب ، تسلیم حق با شماست ... بنده كم اوردم اما قانع نشدم چون در همه جا منطق حرف اول رو مي زنه . -

 مان او خیره شد :ساغر به چش

 منطق داشتن هم شانس رو طلب مي كنه.-

 فرشاد سری تکان داد و در حالي كه مي خنديد گف :

 ساغر جان ! گفتم بنده تسلیم شدم ولي من تصور مي كنم حرف هردومون يکي يه اما اسماشون با هم فرق داره .-

 ساغر لبخندی بر لب نشاند :

اين بحث ادامه بديم با هم دعوامون مي شه . هردو به خنده افتادند زن جوان به سوی حق با تو بود اگه بخوايم به -

 اشپز خانه رفت :

 ببینم ! شام چي مي خوری ؟ -

 ديگه بیش تر از اين مزاحمت نمي شم .-

 در اين لحظه زنگ تلفن بر خاست ساغر اجازه داد تا اين تماس به طور خودكار جواب داده شود.

 در فضا پیچید :صدای شهرام 

 سالم ساغرم مي خوام باهات حرف بزنم گوشي رو بردار .-

از شنیدن اين صدا رنگ از رخسار ساغر پريد و با نگراني نگاهي به فرشاد كه به سر عت خود را به تلفن مي رساند 

 افکند :

 خودشه فرشاد ....خودشه .-

 فرشاد با خشم و غضب گوشي را بر داشت :

 و حرف حساب سرت نمي شه فقط كافیه يه بار ديگه مزاحم ساغر بشي اون موقع من مي دونم و تو .مثل اينکه ت-

تماس با خنده های بلند شهرام قطع شد ساغر خود را به مبل رسانید و روی ان نشست فرشاد بسوی او امد و در حالي 

ل خويش بسیار مضطرب و نگران بود كه سیگاری روشن مي كرد سرش را پايین انداخت و هیچ نگفت اما ساغر در د

او احتمال مي داد كه فرشاد تا حدود زيادی به او شك كرده باشد اما اين فقط يك توهم بود كه ساغر به سبب سر 

 خوردگیهای گذشته به ان مبتال شده بود با اين افکار شوع به سخن گفتن كرد :

قرارم رو ازم گرفته بود همه اش مي خاست با هاش حرف مدتي قبل از اين كه از سروش جدا بشم يه مزاحم اروم و -

بزنم اون مي گفت تا به حرفاش گوش نکنم دست از اين تلفن زدنها بر نمي داره يه روز بعد از كلي جنگ و جدال با 

خودم راضي شدم اگه يه بار ديگه تماس گرفت به حرفهاش گوش كنم فردای اون روز تماس گرفت بهش زود گفتم 
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زنه و وقتم رو نگیره اون گفت حاال شدی يه دختر خوب مي خواستم بهت بگم به پای اين مرد كه قدر تو حرفهاشو ب

اين مسائل به شما هیچ ربطي  "نمي دونه نشین و جوونیت رو حروم نکن سروش يه مرد عیاش و هوسرانه بهش گفتم

به خودش جرات مي ده مزاحم ناموس  همین هارو گفتي كه شوهرت اينقدر ول شده و "خنديد و جواب داد  "نداره 

مردم بشه گوشي رو گذاشتم چون ديگه تحمل شنیدن حرفهای بي سر و ته و ازار دهنده اش رو نداشتم بال فاصله 

 دوباره تماس گرفت.

من از حقیقت فرار نمي كنم....شما بايد واسه اين حرفهاتون سند و  "گفتم  "چرا از حقیقت فرار مي كني ؟"گفت 

فعال بايد صبر كني تا من  "جواب داد "ابل قبول بیاريد تا من مطمئن بشم كه داريد حقیقت رو مي گید مدرك ق

موقعیت باز كردن مشت اين نامرد رو پیدا كنم اون موقع متوجه مي شي كه من حقیقتا تو رو مي خوام و دوستت دارم 

ردم خدا خدا مي ك "كرديد با هام تماس بگیريد بهتره مؤدب باشید و هر وقت مداركي واسه حرفاتون پیدا  "گفتم  "

دروغ گفته باشه و نتونه حرفهاشو ثابت كنه من به اندازه كافي زجر و سختي كشیده بودم و ديگه حوصله مسائل ديگه 

رو نداشتم چند روزی ازش خبری نشد خوشحال بودم چون تصور مي كردم نتونسته واسه ادعا هاش سند قابل قبول 

كنه در نتیجه روش كم شده و دست از سرم بر داشته اما اين فقط يه تصور واهي بود يه هفته بعد  و منطقي پیدا

اگه مي خوای حرفهام بهت ثابت بشه فردا با من بیا تا تو رو جايي ببرم كه شو  "مجددا با هام تماس گرفت و گفت

 نم و دنبالش برم اما هر چي با خودم بايك ان پیش خودم گفتم بهتره به حرفش اعتماد ك "هرت در حال كثافتکاريه 

 "بهتره ادرس رو بديد تا با برادرم برم سراغش "خودم كلنجار رفتم نتونستم خودمو قانع كنم در نتیجه جواب دادم 

اگه شما واقعا راست مي گید ديگه براتون  "گفتم  "خیلي زرنگي فکر كردی با بچه طرفي ؟ "اما اون خنديد و گفت 

از  "خب اين وسط چي گیر من میاد ؟ "با كمال پرويي جواب داد  "كه من با شما بیام يا بابرادرم برم فرقي نمي كنه 

و گوشي رو گذاشتم  "پس معلومه شما جز تزوير و دروغ چیزی تو چنته نداريد! "سؤالش چندشم شد و گفتم 

بتي قطع مي كردم ديگه مجبور مزاحمت های تلفني اون همینطور ادامه داشت و من تماس های اونو بدون هیچ صح

شدم تلفن رو بدم كنترل كنند اما اون زرنگتر از اين حفها بود چون از تلفن های عمومي تماس مي گرفت مزحمتهای 

اون شك و ظن سروش رو بیشتر مي كرد و موجب دعواها و درگیری بیشتر ما میشد علي الخصوص كه اون به من 

ين حتما خود سروش ا "م عرصه رو بیشتر برام تنگ مي كرد اون مي گفت هم شك داشت اين وسط صحبتهای تینا ه

ادم رو اجیر كرده تا بتونه برای تهمتهايي كه بهت مي زنه سند و مدركي داشته باشه دو سه روز قبل از طالق گرفتنم 

صور نکن مي توني ت "طبق روال هر روزه اون مزاحم تلفن كرد و بعد از اين كه خودشو شهرام معرفي كرد ادامه داد 

از چنگ من فرار كني تا اين لحظه هر چي خواستم و اراده كردم بدست اوردم تو هم از اين قانون مستثني نیستي 

البته االن ديگه با قبل فرق مي كنه قبال دوست داشتم و مي خواستمت ولي حاال ازت متنفرم و مي خوامت... گوشي رو 

دم گفتم من كه دارم طالق مي گیرم بذار اونم تو اين خیال بمونه كه هر گذاشتم و حرفش نیمه كاره موند پیش خو

وقت اراده كرد يا مزاحمت هاش ازارم بده نمي دونم از كجا متوجه شده بود كه قراره من از سروش طالق بگیرم چرا 

 ###جلوم كه درست همون روز كه من و سروش برای همیشه از هم جدا شديم توی خیابون منتظر تاكسي بودم كه 

شد اول تصور مي كردم از اين مزاحم خیابوني هاست اما... وقتي صداشو شنیدم وحشت كردم حتي مي ترسیدم به 

نگاش كنم راهم رو گرفتم و رفتم توی پیاده رو اما توی اون شلوغي هم دستبردار نبود و با ماشینش قدم به قدم 

رم تا از دستش خالص بشم اين كارو هم كردم اما اون دنبالم مي اومد تصمیم گرفتم به جای تاكسي اژانس بگی

تعقیبم مي كرد از راننده اژانس خواستم يه جوری منو از دست اين مزاحم نجات بده اون بنده خدا هم با سر عت از 
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اين كوچه به اين كوچه از اين خیابون به اون خیابون مي انداخت تا مطمئن شد گممون كرده بعدش منو جلوی خونه 

رهگذر پدر فرانك پیاده كرد . اون روز با هاشون قرار داشتم كه بیام و اين اپار تمان رو ببینم خدا خواست و  اقای

همون روز اجاره نامه رو امضا كرديم و فرداش با اسباب و اثاثیه های مختصری كه داشتم اومدم اينجا از اون روز تا 

 وزی از نو.ديروز خبری ازش نبود ولي میبیني كه... روز از نو ر

 فرشاد متفکرانه پرسید :

 اون تو رو از كجا مي شناخت ؟-

 دل زن جوان از شنیدن اين سوال فرو ريخت ولي سعي كرد بر خود مسلط باشد .

 نمي دونم مي گفت منو تو يه مهموني خانوادگي ديده .-

 فرشاد با ماليمت پرسید اگه ببینیش میشناسیش ؟

 س اسوده ای كشید و بالفاصله جواب داد :ساغز از شنیدن اين سوالنف

 نه...تصور نمي كنم چون اونو فقط يه بار ديدم اونهم با ترس و وحشت.-

 فرشاد به فکر فرو رفت :

 يعني اون چطوری تونسته تو رو پیدا كنه؟-

ماه  چرا تو اين چندنمي دونم اگه فرض كنیم اون روز منظورم اون روزيه كه اومدم اينجا رو ببینم تعقیبم كرده پس -

 خبری ازش نبود ؟

 منم تصور نمي كنم اون موقع ردت رو گرفته باشه و به اينجا رسیده باشه .-

 احتماال جديدا شماره تلفن و ادرست رو پیدا كرده .

 "زن جوان ارام گفت 

 اخه چطوری ؟-

 نیم نگاهي به چهره ی انديشناك و نگران فرشاد انداخت و با خود گفت :

كاش همه چي رو بهش مي گفتم چقدر واسه ام نگرانه.. ولي مي ترسم اگه اون چیزايي رو كه ازش پنهون كردم رو -

 بهش بگم نظرش در موردم تغییر كنه پس بهتره هي چیز در اين مورد بهش نگم تا همین جا هم كه گفتم كافیه.

 هرام و ساغر در باره حقیقت موضوع.مدتي هر دو در سکوت انديشیدند فرشاد در ارتباط با مزاحمتهای ش

 سرخي سپهر جای خود را به سیاهي داد كه فرشاد گفت :

 خب بهتره من برم نمي خوای امشب رو خونه خاله جانتون سر كنید ؟-

 نه ممنونم اينجا راحت ترم -

 فرشاد از جا بر خاست و به سوی در رفت :

 هر مي ام دنبالت تا بريم دكتر بسیار خب ، مواظب خودت باش من فردا بعد از ظ-

 زن جوان او را تا در خروجي مشايعت نمود :

 بازم ممنونم ، فقط يادت باشه كه نیم ساعت قبل از اومدنت بهم خبر بدی تا حاضر بشم .-

 باشه حتما .-

 به خاله جون سالم برسون .-

 تو هم مواظب خودت باش -
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 نان را نداخت به سوی اتاقش رفت و روی رختخواب دراز كشید :پس از خداحافظي در را بست و زنجیر اطمی

 بهتره ديگه بهش فکر نکنم....-

چشمانش را بست چهره خندان فرشاد در نظرش مجسم شد از اين تجسم در دل احساس لذتبخش امنیت و ارامش 

 د .نمود تنها مسئله ای كه در اين لحظه وی را مي ازرد دروغي بود كه به فرشاد گفته بو

 صدای زنگ تلفن پلکهای بسته او را ازهم گشود دست پیش برد و گوشي را برداشت :

 بله بفرمايید -

 سالم ساغر جان ، صبح بخیر -

 لبخند بر لبانش نقش بست :

 سالم خاله جان صبح شما هم بخیر -

 خواب بودی عزيزم ؟

 نه خاله جان .-

 لومه كه خواب بودی ببخش عزيزدلم كه بیدارت كردم ۀنمي خواد مالحظه خاله رو بکني از صدات مع

 

 

 خوب كرديد خاله جان ، خدا كنه هر روز با صدای مهربون شما بیدار شم -

اين سخن را از اعماق دل به زبان اورد چرا كه هر گاه پروانه مي ديد و يا با او سخن مي گفت به ياد مادرش مي افتاد 

اد پروانه از هر لحاظ شبیه به فرزانه ، مادر ساغر بود و اين امر تا حدودی و احساس خوشايندی بهش دست مید

 زيادی دل تنهای زن جوان را خشنود مي ساخت .

 خاله قربونت برم عزيزم غرض از مزاحمت ...-

 اين چه حرفیه خاله جان ! به خدا صدای شما رو كه مي شنوم كلي سرحال مي شم .-

ديشب فرشاد مي گفت اون خانمي كه قرار بود بره و تو بجهش استخدام شي فعال  فدات شم عزيزم تو لطف داری-

منصرف شده مي خواستم بهت بکم تا نرفتي سر كار و سر ت خلوته و وقت داری بیای پیش من منم مثل تو تنهام از 

ظرت در مي يايم ن صبح كه فرشاد مي ره تا غروب كه بر مي گرده تنهای تنها هستم اگه بیای هر جفتمون از تنهايي

 چیه عزيزم؟

 عالیه خاله جان به شرط اينکه شما هم تشريف بیاريد.-

 باشه عزيز دلم منم میام حاال امروز تو بیا فردا من میام .-

 ساغر لبخندی زد :

 نشد ديگه خاله جان من پريروز اونجا بودم نوبتي هم باشه نوبت شماست .

 وز ديگه ...اخه ديروز فرشاد مزاحم تو بود امر-

ببخشید خاله جان كه حرفتون رو قطع مي كنه مي خوام بگم ديروز من مزاحم فرشاد جان بودم بنده خدا چند جا كه -

 كار داشتم منو برد تازه بهم نهار داد.

وظیفه اش بود الهي قربون شاهین نازنینم برم جلوی من به فرشاد گفت حسابي مراقب تو باشه خب داره وظیفه اش -

 انجام میده . رو
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 از شما و از فرشاد جان ممنونم نمي دونم اگه شما ها رو نداشتم چیکار مي كردم -

قربونت برم خاله جون تو بوی مادرت رو میدی وقتي میبینمت و يا صداتو میشنوم برای دوری فرزانه زياد دلتنگي -

 نمي كنم.

 شما هم برای من همین حکم رو داريد .-

 ره عزيزم.دل به دل راه دا-

 بله همین طوره ...حاال بگید كي تشريف میاريد؟-

 اخه خاله جون...-

 ديگه اخه نداره تشريف بیاريد و خوشحالم كنید .-

 باشه عزيزم ، فرشاد كه اومد با هاش میام.-

 قدمتون روی چشم.-

برای خانواده اش تنگ ان دو مدتي با يکديگر سخن گفتند پس از خداحافظي ، ساغر احساس كرد به شدت دلش 

 شده است 

كاش مي تونستم با مادرم صحبت كنم ولي نمي شه توی اين ماه چندين بار با هاشون تماس گرفتم مي ترسم پول -

 تلفن زياد بیاد اونم با اين درامد كم.... اگه كمك مالي دايي رسول نبود توی خرج خورد و خوراك هم وا مي موندم...

 و ابروانش را از سر دلتنگي به يکديگر نزديك نمود :دستي به موهايش كشید 

خدا كنه خانواده ام خودشون تماس بگیرند اگه مثل قبل خودم كار مي كردم و پول در مي اوردم حاال اين قدر -

 معذب نبودم بايد تا اونجا كه مي تونم از خرجهای جانبي ، كم كنم تا يه وقت خايي نکرده شرمنده فرشاد نشم .

 به اطراف افکند : نگاهي

 خب خونه كه تمیزه بايد برم توی اشپز خونه و وسايل رو اماده كنم-

 نگاهي به ساعت افکند :

 ای بابا االن كه خیلي زوده پس چیکار كنم ؟-

 به اشپز خانه رفت تا صبحانه میل كند در حال صبحانه خوردن بود كه با خود گفت :

 بوم و رنگ و نقاشي .حاال كاری نداری بهتره برم سراغ -

 تا عصر خود را مشغول تا اينکه صدای زنگ تلفن او را به سوی خود فرا خواند :

 بله بفرمايید ؟-

 سالم ساغر جان .-

 از شنیدن صدای فرشاد لبخند بر لبانش نشست :

 سالم حالت خوبه؟-

 ممنونم تو چطوری ؟ بهتری ؟-

 بله ممنون .-

 نمي شه؟ اين مردك كه ديگه مزاحکت-

 نه الحمداهلل امروز از شر مزاحمتهاش راحت بودم .-
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بسیار خوب زنگ زدم كه بهت بگم تا نیم ساعت ديگه میام دنبالت . يکي از دوستانم پزشك حاذقي رو بهم معرفي -

 كرده مي گفت توی رشته خودش نابغه ست متخصص اعصاب و روانه واسه ات وقت گرفتم .

 ه شما ها يعني تو و خاله بیايد اينجا.ممنونم اما امشب قرار-

 مي دونم مادر با هام تماس گرفت خودم كار ها روبراه كردم تو نگران نباش.-

 تو خیلي به من لطف داری واقعا شرمنده ات هستم.-

 خواهش مي كنم من كه كاری نکردم فقط دارم مظیفه ام رو انجام میدم -

ت ديگر حاضر باشد پس از خداحافظي به سوی اتاق خود رفت و پس از اماده ساغر تشکر نمود و قول داد تا نیم ساع

شدن روی كاناپه به انتظار امدن فرشاد نشست سیگاری روشن نمود و تا زماني كه سیگارش را در زير سیگاری 

وی س خاموش مي كرد از پنجره به دورنمای شهر نگريست در اين لحظه صدای زنگ در اپار تمانش در فضا پیچید به

 ان رفت و از چشمي در به بیرون نگريست پريوش زن واحد روبرويي بود با اكراه در را گشود :

 سالم همسايه -

 سالم 

 مي خواستم ببینم مهمون نمي خوای ؟

 ساغر مکثي كرد سپس پاسخ داد:

 بايد منو ببخشید دارم مي رم بیرون.-

 پريوش نگاهي به سر تا پای او افکند :

ز مانتو و روسری ايي كه پوشیدی معلومه ببخش كه مزاحمت شدم حوصله ام حسابي سر رفته بود واسه همین اه بله ا

 گفتم مزاحم تو بشم .

 ساغر لبخند ماليمي بر لب نشاند :

 خواهش مي كنم -

 فردا خونه ای؟-

 ساغر كه تمايلي به رفت و امد با او در خودنمي ديد گفت :

 نمي دونم معلوم نیست .-

 باشه اگه خوننه بودی بهم خبر بده تا پیش هم باشیم -

 بسیار خوب .-

در اين لحظه فرشاد از در اسانسور بیرون امد با امدن او پريوش از ساغر خداحافظي و خیلي سريع خود را به در -

 اپارتمانش رسانید و داخل شد ساغر با ديدن فرشاد لبخند گرمي بر لب نشاند :

 ی.چه خوب شد اومد-

 فرشاد در حالي كه از عکس العمل پريوش متعجب شده بود گفت :

 چي شد كه اين بار خانوم با ديدن من فرار كرد ؟-

 ساغر شانه هاش را باال انداخت :

 نمي دونم البته داشت مي رفت .

 ولي بنظرم كاراش عجیب غريبه اين طور نیست ؟-
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 ... مثل من.شايد چون تنها زندگي مي كنه از همه مي ترسه-

 از اين سخن هر دو به خنده افتادند :

 نمي خوای بیای تو يه چیزی بخوری ؟-

 نه بهتره زود تر بريم نیم ساعت ديگه نوبت ماست .-

 بسیار خب پس صبر كن االن میام.-

وار ز ان سساغر كیف خود را روی شانه انداخت و پس از بستن در اپارتمانش دوشادوش فرشاد وارد اسانسور و پس ا

 بر اتومبیل شد .

 وقتي از مطب بر گشتیم تو رو مي ذارم خونه ت و خودن مي رم دنبال پروانه جان .-

 مرسي ... راستي واسه دير رفتنت چي بهش گفتي ؟-

 بعد از تعطیلي شركت بايد جايي برم بعد مي ام دنبالت . "هیچي فقط گفتم  -

 ساغر با شرمندگي گفت :

 كه باعث مي شم به پروانه جان دروغ بگي.عذر مي خوام -

 فرشاد لبخندی زد :

 نه ....گناه نیست.-

فرشاد سوئیچ را چرخاند و اتومبیل را به حركت دراورد و چون موضوع مزاحمتهای شهرام فکر و ذهن او را بسیار 

 مشغول كرده بود بدون مقدمه پرسید :

 گفتي اسم اون مزاحمه چي بود ؟-

 معرفي كرده .خودشو شهرام 

 ديگه بهت زنگ نزد.-

 نه-

 خیلي عجیبه .-

 بله همین طوره.-

به كسي شك نداری ؟... يعني اين كه تصور نمي كني باهات دشمني داره و مي خواد توسط شهرام زهرش رو بهت -

 بپاشه.

 ساغر به فکر فرو رفت پس از لحظه ای گفت :

 و با كسي كاری نداشتم .نه ...من همیشه سرم به كاخودم گرم بوده -

 فرشاد در حالي كه به خیابان خیره شده بود متفکرانه گفت :

 پس اين مردك سرو كله اش از كجا پیدا شده ؟فکر نمي كني از جانب هنگامه باشه ؟-

نه بابا! بهت گفتم كه قبل از جدا شدنم از سروش سرو كله اين مزاحم پیدا شد تصور نمي كنم ربطي به كینه و -

 دشمني هنگامه داشته باشه 

 فرشاد سری تکان داد :

 حق با توست اين مسئله خیلي فکر منو به خودش مشغول كرده .-

 زن جوان كه او را متفکرانه و انديشناك ديد خنده ای كرد :
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 مي گم چه خوب شد با شما ها رفت و امد پیدا كردم ها !-

 چطور شد يه دفعه به ياد اين مسئله افتادی ؟-

همین جوری البته همین جوری هم كه نه يه دفعه به ذهنم اومد كه اگر رفت و امد هايي با شما ها داشته باشم -

 مزاحمت ها هم كمتر مي شه.

 فرشاد خنده ای كرد :

بله همین طوره ، اين جوری در و همسايه علب الخصوص بچه پرو ها مي فهمند كه تو كس و كاری داری و جرات -

 رات مزاحمت ايجاد كنند .نمي كنند ب

درسته اگه از لحاظ روحي سالمت بودم از همون روز های اول كه از سروش جدا شدم اين كار رو مي كردم ولي -

 افسوس كه اون موقع اصال حوصله هیچ كس رو نداشتم .

 البته واكنش تو طبیعي بوده.... ولي نکنه اون موقع ها حوصله منو هم نداشتي ؟-

 متي نداشتي فقط گه گاه بهم تلفن مي كردی و به ندرت اين جا مي اومدی تا حالم رو بپرسي .تو كه زح -

 فرشاد با شوخ طبعي ذاتي خود گفت :

 پس اگه مدام مي اومدم خونه ت منو با لنگه دمپايي بیرون مي انداختي نه؟-

 هر دو با صدای بلد خنديدند ساغر جواب داد :

 شايد -

 ...خب .... رسیديم.-

 فرشاد اتومبیل را نگه داشت و افزود :

 پیاده شو.-

 ساغر به ساختمان پزشکاني كه اتومبیل جلو در ان ايستاده بود نگريست :

 همین جاس؟-

 بله دكتر مصطفوی پزكت حاذقیه و تو كارش استاده .-

 ساغر از اتو مبیل پیاده شد و كیفش را روی شانه جابه جا نمود :

 دلم داره شور مي زنه  نمي دونم چرا-

 مرد جوان خنده ای كرد و از اتومبیل خارج شد :

تو هم منو كشي از بس گفتي دلت شور مي زنه االن مي ری با اين اقا ی دكتر حرف مي زني اون موقع حالت خوب  -

مي  چقدر اروممي شه باور نداری؟ امتحان كن تو نمي دوني وقتي ادم با اين دكتر ای صبور و خشرو صحبت مي كنه 

 شه .

فرشاد با فشردن دكمه در اتومبیل را قفل كرد و در حالي كه همگام با ساغر وارد ساختمان پزشکان مي شدند  -

 افزود:

همه چي رو بهش بگو ، هر حالتي كه داری هر موضوعي كه ازارت میده ... ) ضايع است با شهرامه ( خالصه راحت - -

 احت معالجه ات كنه .حرفهات رو بهش بزن تا بتونه ر

ساغر سر فرود اورد مدتي در سالن به انتظار نشستند تا اين كه منشي نام خانوادگي ساغر را خواند و او وارد اتاق  -

 دكتر شد فرشاد مدتي در انتظار بود تا ساغر از اتاق بیرون امد :
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 بريم - -

 فرشاد از جا برخاست و با كنجکاوی پرسید :

 چطور بود ؟ -

خوب بود ... وقتي حرفهامو شنید چند سوال ازم كرد و يه سری قرص واسه ام نوشت و گفت بايد اين قرصها رو به  -

 طور مرتب مصرف كنم و ماه ديگه بیام پیشش.

 پس دارو درماني رو شروع كرد . -

ه هزينه اش واسه من كه بله.... در ضمن گفت اگه دارو درماني جواب نده مجبوره از روش روانکاوی استفاده كنه ك -

 بیکارم خیلي باالست .

تو نگران اين جور چیزا نباش فقط سعي كن هر چه زود تر خوب شي حاال با دارو درماني باشه يا روانکاوی و  -

هیپنوتیزم. از ساختمان بیرون امدند و سوار اتو مبیل شدند نگراني در چهره ی ساغر به خوبي هويدا بود فرشاد در 

 وئیچ را برای روشن كردن اتومبیل مي چرخاند پرسید:حالي كه س

 اتفاقي افتاده ساغر ؟ -

 نمي دونم چرا دلم شور مي زنه. -

 فرشاد لبخندی زد و اتو مبیل را به حركت در اورد :

 نگرانیت بي مورده.... لطفا اين قدر هم نگو دلت شور مي زنه . -

 ساغر لحظه ای سکوت كرد سپس گفت :

 ولي مي گم اگه دوباره شهرام تماس گرفت چي؟من احساس مي كنم هر جا مي رم اون مواظبمه .با شه  -

 فرشاد با صدای بلند خنديد:

اها ... شهرام و مزاحمتهاش تو رو نگران كردند؟ من فکر كردم خدای نکرده اتفاق خاصي افتاده شهرام كه عددی  -

 نیست بهتره تو هم اينقدر نگران نباشي .

 به سیمای رنگ پريده ساغر افکند : نگاهي

 مي ترسي ؟ -

 تا حدودی . -

 چرا؟ -

اين سوال را با لحني بیان كرد كه گويا هزاران سوال و پرسش در ذهن دارد كه تر جیح مي دهد تمام ان ها را مطرح 

 نکند و اين امر از ديد موشکافانه ساغر پنهان نماند .

 هر كسي جای من بود مي ترسید و نگران بود. اين كه ديگه سوال نداره ... خب -

فرشاد سعي كرد بر كنجکاوی ها و سواالت بي شمارش كه در ذهن داشت ، سر پوش گذارد در نتیجه خنده ای  -

 كرد و گفت :

گفتم كه ... بهتره نگران نباشي و از هیچ چیز نترسي . جوابشو نده و در رو هم به روی هر كسي باز نکن حتي اون - -

 همسايه تنها و مشتاق!!

ساغر لبخندی زد و با متانت سر فرود اورد سکوت بین ان دو حاكم بود ساغر به اينده مي انديشید و فرشاد به  -

 سوالهای بي جوابش .
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 سکوت انان ادامه داشت تا اين كه فرشاد اتومبیل را جلو در دارو خانه نگهداشت :

 گیرم .همین جا صبر كن تا من دارو هات رو ب -

 ممنونم -

 ولي نکشید كه فرشاد باز گشت و دارو ها را از پنجره سمت راست ساغر رو زانوی او گذاشت :

 اينم از دارو هات امیدوارم هر چه زود تر حالت جا بیاد و بشي همون ساغر قبلي . -

رد ان دو تا رسیدن به زن جوان مجددا تشکر نمود فرشاد پشت رل قرار گرفت و اتو مبیل را به حركت در او -

 شهرك سکوت اختیار كردند وقتي اتومبیل در محوطه ی جلوی بلوك ايستاد فرشاد پرسید :

 مي خوای شام بهمون چي بدی ؟ -

 باال خره يه چیزی درست مي كنم ديگه . -

 پس يه غذا ی خوشمزه درست كن از اونايي كه من خیلي دوست دارم  -

 بیل خارج شد و در را بست سپس سرش را از پنجره اتو مبیل داخل كرد و گفت :ساغر لبخندی زد و از اتو م

 خب شما چي دوست داريد؟ -

 من همه چي دوست دارم اال دمپختك . -

 باشه پس همون دمپختك رو درست مي كنم. -

س اال همراهي نمود سپاين را گفت و خنده كنان به سوی اسانسور رفت فرشاد با لباني خندان او را تا وارد شدن به ب

 از انجا دور شد وقتي به طبقه سیزدهم رسید مجددا پريوش را ديد كه پشت در اپارتمان او ايستاده است:

 اه باالخره اومدی! به خدا چند بار اومدم زنگ اپار تمانت رو زدم به امید اينکه بر گشته با شي . -

 ساغر متعجبانه به او خیره شد : -

 جه نمي شید كه من كي میرم و كي بر میگردم مگه فاصله اپارتمانهای ما چقدره؟يعني شما متو -

 اين را گفت چون احساس مي كرد پريوش رفت و امد های و را كنترل مي كند .

 مگه من فضولم كه گوش وايسم ببینم تو كي مي ری و كي بر مي گردی ؟ -

 نداشت از سخني كه بیان كرده بود پشیمان شد .ساغر به سبب اينکه از صحت يا سقم احساس خود اگا هي 

 منظور بدی نداشتم ناراحت نشید . -

 زن لبخندی زد :

 نه ناراحت نشدم.

و منتظر ماند تا ساغر در را بگشايد و او را به داخل دعوت كند ساغر كه پي به اين امر برده بود پس از باز كردن در 

 گفت :

رو به داخل دعوت كنم تا چند دقیقه ديگه مهمون برام مي رسه و من بايد وسايل عذر مي خوام كه نمي تونم شما  -

 پذيرايي و شام رو اماده كنم.

 ابروان پريوش از اين بر خورد صريح به يکديگر نزديك شد : -

 . منم قصد ندارم مزاحمت بشم فقط تو رو به خدا سری به من بزن من خیلي تنهام و احتیاج به يه همصحبت دارم -

 ببینم چي مي شه . -
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پريوش پس از صرار به روفت و امد از او خدا حافظي كرد ساغر در را بست و قفل اطمینان و حتي زنجیر ان را نیز  -

 انداخت :

نمي دونم اين پريوش خانم چرا اين قدر مشتاقه كه با من رفت و امد داشته باشه؟... من كه ديگه حوصله اين جور  -

 .كارا رو ندارم 

 مانتو و روسری اش را در اورد و به سوی اشپز خانه رفت . -

 ساعتي بعد تمام كار های مر بوطه را انجام داده و به انتظار نشسته بود : -

االن يه ساعتي مي شه كه از فرشاد جدا شدم اون گفت منو كه رسوند مي ره دنبال خاله جون... پس چرا تا حاال  -

 شور میزنه نکنه باليي سرشون اومده باشه ؟نیومدند ؟.... دلم خیلي 

هوا نسبتا تا ريك شده بود در مشرف به بالکن را گشود چراغهای رنگارنگ جلوه خصي به محوطه بخشیده بودند  -

.از انجا به خوبي مي توانست هر اتو مبیلي كه وارد شهرك و يا خارج مي شد را ببیند همچنان كه به راه چشم دوخته 

 روشن نمود و زير لب گفت :بود سیگاری 

 پیدا شون نیست بهتره با خونه شون تما سي بگیرم شايد هنوز اصال راه نیفتاده با شند. -

به سرعت به داخل خانه بر گشت و به سوی تلفن رفت شماره را گرفت و منتظر ماند اما هیچ كس جوابگويش نشد  -

ماس بگیرد اما ان نیز خاموش بود دوباره و سه باره سع كرد تماس را قطع كرد تصمیم گرفت با تلفن همراه فرشاد ت

 اما به نتیجه ای نرسید سپس با نگراني تمام گوشي را روی تلفن گذاشت :

خدا يا اين تشويش داره اعصابمو خراب مي كنه... يعني چه اتفاقي افتاده اگه نیومدني بودند حتما فرشاد باهام  -

 تماس مي گرفت .

صدای زنگ اپارتمان چهره نگران او را شاد مان كردبه سوی در دويد و از چشمي به ان سو نگريست در اين لحظه  -

: 

 اه خدای من! -

 چند قدم به عقب برداشت و در حالي كه سعي مي كرد بر لرزش صدايش فايق ايد گفت : -

نه پیچید لرزش صدای دستت رو از روی چشمي بردار .دوباره زنگ چون جیغي گوش خراش در فضای ساكت خا -

 او بیش از پیش محسوس مي شد :

 گفتم ... گفتم دستت رو از روی چشمي بردار . -

مدتي در سکوت جانفرسايي گذشت ساغر ارام به در نزديك شد و از چشمي به ان سو نگريست اما باز هم جز  -

 سیاهي چیزی نديد با خود نجوا كرد :

 

 

 164تا  166از صفحه ی 

 

 شهرامه چرا دستش رو از روی چشمي بر نمیداره؟شايد هم فرشاد باشه میخواد اذيتم كنه. "حتما-

 لبخند،جای خود را به خطوط نگراني سپرد: "لبخند بر لب نشاند اما فورا

نه...نمیتونه فرشاد باشه چون خاله نمیذاره اين شوخي مسخره زياد طول بکشه و اين در حالیه كه پنج شش دقیقه -

 .گذشته
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 از چشمي به بیرون نگاه كرد: "برای اطمینان مجددا

 خودشه...شهرام. "وای خدای من!حتما-

صدای زنگ آپارتمان با ناله ی تلفن در هم آمیخت.ساغر نگاهي به در و بعد به تلفن افکند.لحظه ای مردد ماند سپس 

 برداشتن گوشي تلفن را بر گشودن در ترجیح داد:

 بله بفرمايید.-

 ساغر.قطع نکن میخوام باهات حرف بزنم. سالم-

 قلب متالطم زن بیش از پیش منقلب گشت:

 اما من حرفي با تو ندارم.-

 ولي من حاال حاال ها با تو حرف دارم.-

 ساغر صدای خود را باال برد:

مل ديدن چي از جونم میخوای؟چرا دست از سرم برنمیداری؟آخه به چه زبوني بهت بگم ازت متنفرم و ديگه تح-

 ."برو به جهنم"هم بهت گفتم بازم میگم  "ريخت نحست رو ندارم.قبال

 خواست گوشي را بگذارد كه شهرام آرام و خونسرد گفت:

 اونجا هم میرم اما نه حاال...تا نگي موضوع چي بوده و برام روشن نکني چرا ازم جدا شدی دست از سرت برنمیدارم.-

 زيد فرياد كشید:زن جوان درحالي كه از خشم میلر

يه اشتباهي كردم و حاال پشیمونم...اينو میفهمي يا نه؟...هرچي بود گذشت و رفت...ديگه نمیخوام اشتباه قبلیم رو -

 تکرار كنم...حاال گورت رو گم كن و برو...برو واسه همیشه.

 ای كرد:در اين هنگام دوباره صدای زنگ آپارتمان در فضا پیچید.شهرام از آن سوی گوشي خنده 

فکر كنم بازم پسرخاله ی عزيزتون باشه.خوب با اين آقا پسر خوشگل ريختي رو هم اما تصور نمیکنم بهتر و -

عاشقتر از من باشه.درسته كه گفتم ازت متنفرم اما ته قلبم يه چیز ديگه اس...من نمیخوام تو رو به هیچ عنوان از 

 دست بدم...میفهمي؟

 ی به صدای خود بخشید:منتظر جواب نماند.لحن جدی ا

 اما بدون اون آقا كه ادعای گردن كلفتي خفه اش كرده هم نمیتونه جلوی منو بگیره فهمیدی؟من...

در فضای منزل پیچید.در اين لحظه ساغر ديگر اجازه نداد سخن او به پايان  "صدای زنگ آپارتمان مجددا

گشود.با گشودن آن برجای خود میخکوب شد.چهره ی  برسد.گوشي را گذاشت و به سوی در دويد و بي محابا آن را

برافروخته از خشمش به سپیدی گرايید و لرزش دستان و زانوانش تشديد شد.ببرای جلوگیری از زمین خوردن،خود 

 را به در تکیه داد.درهمان حال با لکنت زبان گفت:

 نه...نه...تو...تو...اين جايي؟-

 شهرام خنده ای كرد:

 تي عشق جديدت دم در باشه؟چیه توقع داش-

 به چشمان وحشت زده ی او خیره شد و افزود:

 خدا پدر اوني كه موبايل رو اختراع كرد.بیامرزه وسیله ی خوب و به دردبخوريه.-

 ساغر با اندكي امید به در آسانسور نگاه كرد.در اين هنگام مرد گفت:
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 منتظرشي؟-

 خنده ای كرد:

زا وحشتي ندارم.اگه همین االن هم سروكله اش پیدا بشه خیلي راحت از پسش بر مي میبیني كه من از اين چچی-

 يام...البته اونا وقتي مي يان كه كارم با تو تموم شده باشه.

 دل پر التهاب زن فروريخت:

 منظورت چیه؟-

 نیشخند شهرام او را عصبي كرد.فرياد كشید:

 په باليي سرشون آوردی؟-

 و را به داخل پرت كرد و خود وارد شد:شهرام با يك حركت ا

نترس امروز خیلي سرحالم و قصد اذيت كردنت رو ندارم.اومدم بهت ثابت كنم كه من هركاری كه بخوام میتونم -

 انجام بدم.هركاری.

 باصدای بلند و پیروزمندانه ای خنديد:

 پس بهتره بیشتر از اينا عاقل باشي.-

 ج خود فايق آيد.سپس تمام نیروی خود را به كمك طلببید:زن جوان سعي كرد بر اعصاب متشن

 هم بهت گفتم من از ريختت حالم بهم میخوره. "برو گمشو...از خونه ی من برو بیرون...همونطور كه قبال-

لبخند زهرآگین شهرام،ساغر را از خودبي خود كرد و وادارش نمود در حالت عصبانیت و خشم به سويش يورش 

 كه با مشت به سر و سینه ی او میکوبید،فرياد كشید:يرد و درحالي 

 چه باليي سر فرشاد و خالم آوردی؟اونا كه گناهي ندارند.طرف حساب تو منم نه اونا بگو باهاشون چیکار كردی؟-

 مرد با گرفتن مچ دستان او از ضرباتش جلوگیری كرد:

وسط فقط تو مقصری فهمیدی؟فقط تو.نمیتونم هیچ هیچي اما اگه مجبور بشم دست به هركاری میزنم و اين  "فعال-

 سد و مانعي رو در راهي كه انتخاب كردم ببینم و تحمل كنم.حالیت شد؟

اين را گفت و با يك حركت اورا به گوشه ای پرت كرد و در پیش چشمان خیس و خشم آگین زن به سوی در 

 رفت.قبل از اينکه آن را بگشايد رو به او نمود:

ستم مثل يه موش اونو زير پاهام له كنم اما اين كارو نکردم ولي دفعه ی بعد چنین گذشتي رو نخواهم امشب میتون-

 كرد.

 لبخندی به لب نشاند و در را باز كرد:

 فراموش نکن چي بهت گفتم.-

ید و شو محکم در را به هم كوبید.مدتي طول كشید تا زن از آن حالت گیجي و سردرگمي بیرون آيد.دستي به موها ك

 به اطراف نگريست:

وای خدای من!خواب بودم يا بیدار؟!يعني خود شهرام بود؟...يعني پاشو توی خونه ی من گذاشت؟!...آره خودش -

 بود...

 چهره اش را میان دو دست گرفت و گريست:

 ؟...ديگه خسته شدم.خدايا!...چرا نمیخواد دست از سرم برداره؟...آخه من تاوان اون اشتباه رو بايد تا كي بپردازم-
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 درد شديدی در ناحیه ی سر احساس نمود اما بدون توجه با آن به گريستن ادامه داد:

كاش هیچوقت گوش به حرفهای اون زن كثافت نداده بودم.اون بود كه اين معضل رو برام به وجود آورد...آخه اون -

فکر اين روزا رو هم میکردم...آه خدای من!...كمکم  موقع عقل من كجا بود!...چرا نتونستم عاقبت انديش باشم...بايد

 كن...

 "امشب میتونستم مثل يه موش اونو زير پاهام له كنم اما..."ناگاه به ياد سخن شهرام افتاد: 

به سرعت از جا برخاست.مانتو و روسری اش را پوشید و به سوی تلفن رفت.كارتي از كیف خود بیرون آورد و 

 نوشته شده بود را با عجله گرفت و منتظر ماند.لحظاتي بعد:شماره ای كه روی آن 

 تاكسي سرويس ماهان بفرمايید.-

هستم يه سرويس میخواستم برای حوالي خیابون نیاوران البته تند رو باشه چون خیلي  544سالم من مشترك -

 عجله دارم.

 بله البته همین االن میفرستم.-

 عجله كنید. "بسیار خوب،لطفا-

 ي را گذاشت و منتظر ماند.گوش

ساعت از نیمه شب گذشته بود كه ساغر با پاهايي خسته و جسمي افتاده وارد آپارتمان خود شد.بدون اينکه مانتو و 

 روسری اش را درآورد روی

 يکي از مبلها نشست:

 ن؟خدايا!چه اتفاقي واسه فرشاد اينا افتاده؟خونه كه نبودند!ولي آخه كجا مي تونن رفته باش-

سرش به شدت درد مي كرد.به سوی آشپزخانه رفت و لیوان روی سینك ظرفشويي را برداشت آن را پر از آب نمود 

 و سپس قرصي از كیف خود بیرون آورد و ان را بلعید:

 نمي دونم اين چندمین قرصیه كه دارم مي خورم؟!-

 :دست بر پیشاني كشید و با دستان لرزان روسری اش را از سر برداشت

خدايا!چکار كنم؟اين شهرام پست فطرت چه باليي سر فرشاد و خاله آورده؟كاش يه سر به خونه دايي رسول مي -

 زدم.. ولي نه... اونا رو هم با اين كارم نگران مي كنم بخصوص كه دايي جون قلب سالمي هم نداره.

 و شماره گیری نمود:ناگهان فکری به خاطرش رسید.به سرعت از جا برخاست و به سوی تلفن رفت 

 خدا كنه خودش گوشي رو برداره.-

 طولي نکشید كه انتظارش به سر آمد:

 بله بفرمايید.-

 سالم.-

 به به!سالم به روی ماهت ، حالت چطوره؟چه عجب سراغي از ما گرفتي!-

 ببخش كه اين وقت شب مزاحمت شدم.-

 خواهش مي كنم اصالً نیستي.-

 فرشاد نداری؟ خبری از خاله پروانه و-

 پرويز لحظه ای سکوت كرد.سکوت او باعث ترس و وحشت ساغر گشت:
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 چرا چیزی نمي گي؟پرسیدم از خاله و فرشاد خبری نداری؟-

 پرويز با صدايي گرفته پاسخ داد:

 نگران نباش چیزی نشده... فقط...-

 ساغر با نگراني تمام سخن او را قطع كرد:

 بگو.فقط چي؟تو رو خدا راستشو -

 باور كن چیزی نیست.-

 پس بگو كجان؟-

 به پیغام هايي كه واسه ات گذاشتند گوش ندادی؟-

 ساغر با دلهره پاسخ داد:

 نه...-

 فرشاد باهات تماس گرفته بود اما خونه نبودی.-

اه و نه تلفن همربله درسته... رفته بودم خونه خاله پروانه ببینم چرا نیومدند ، آخه نه تلفن منزل جواب مي داد -

 فرشاد.حاال بگو ببینم چه اتفاقي افتاده؟

گفتم كه چیز مهمي نیست.بهتره اينقدر خودتو آزار ندی دو تا موتورسوار تلفن همراه فرشاد رو از دستش قاپیدن و -

 فرار كردن همون موقع داشتم باهاش حرف مي زدم...

 ساغر با بي تابي سخن او را قطع كرد:

 بگو احساس مي كنم مي خوای حرف بزني اما مرددی. اصل موضوع رو-

 پرويز سکوت كرد سپس بريده بريده جواب داد:

 بابا...بابا رو... برديم بیمارستان...-

 قلب زن جوان فرو ريخت:

 اتفاقي افتاده؟چه باليي سر دايي جان اومده؟-

 ای بابا!تو كه نمي ذاری من حرف بزنم.-

 شم به شرط اينکه همه چي رو بهم بگي.باشه قول مي دم ساكت با-

با فرشاد تماس گرفتم و گفتم كه بابا حالش بد شده و ما مجبور شديم ببريمش بیمارستان ، اسم بیمارستان رو كه -

گفتم يه دفعه تماس قطع شد از صدايي كه قبل از قطع شدن تماس شنیدم فهمیدم كه موبايل فرشاد رو دزديدند.دم 

ر بودم كه سر و كله فرشاد و عمه پیدا شد.فرشاد گفت كه دو تا موتورسوار گوشي موبايلش رو از در بیمارستان منتظ

توی دستش قاپیدن و فرار كردن واسه همین تماس يه دفعه قطع شده...بنده خدا عمه خیلي بي تابي مي كرد و همه 

 رشاد به من گفت كه قرار بوده بیاناش سراغ بابا رو مي گرفت.اوضاع خیلي به هم ريخته بود.مدتي بعد يه دفعه ف

خونه تو.از اين كه فراموش كرده بود باهات تماس بگیره خیلي از دست خودش عصباني بود.همون موقع باهات 

 تماس گرفت اما گوشي رو بر نداشتي...برات پیغام گذاشت...

 ساغر از شدت نگراني با صدايي لرزان پرسید:

 خب حاال حال دايي جان چطوره؟-

 توی بخش سي سي يوست.-
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 دكترا چي گفتند؟نظر اونا چیه؟-

مي گن كه خطر گذشته...بهتره تو هم اينقدر نگران نباشي.عمه پروانه و فرشاد و هنگامه بیمارستانند.منم اومدم -

 خونه كه اگه يه وقت تماس گرفتي جريان رو بهت بگم.فرشاد خیلي نگرانته.

 ستانند؟ازت ممنونم...حاال بگو كدوم بیمار-

 خواهش مي كنم... اگه صبر كني خودم میام دنبالت.-

 ساغر با همان صدای لرزان و قلبي مشوش جواب داد:

 بسیار خب ... من منتظرتم... تو رو خدا زودتر بیا كه دارم سکته مي كنم.-

 پرويز او را به آرامش دعوت نمود:

مي خوام خونسرد باشي...جای هیچ نگراني نیست.اگه  مطمئن باش خیلي زود خودمو بهت مي رسونم... فقط ازت-

عمه اونقدر ناآرامي نمي كرد حتماً فرشاد هر طور كه بود خبری بهت مي داد اما متأسفانه عمه خیلي بي تابي مي كرد 

 و فرشاد مجبور شد پیشش بمونه.

 مي دونم ... مي دونم... حاال فقط خواهش مي كنم هر چه زودتر بیا.-

 گفتن بسیار خب گوشي را گذاشت.پرويز با 

 ساغر پس از قطع تماس خود را روی مبل انداخت:

 خدايا!رحم كن و سالمتي دايي رو بهش برگردون.-

 درد شديدی در ناحیه شقیقه ها احساس مي كرد به ياد چهره و نگاه های مشمئز كننده شهرام افتاد:

نه و سرگرم باشه.همه حرف هاش غلو بود و دروغ.من چقدر كثافت رذل!... فقط اومده بود با اعصاب من بازی ك-

 احمقم كه تهديدهای اونو جدی گرفتم!

 «دو تا موتور سوار موبايل فرشاد رو از دستش قاپیدن و فرار كردن.» ناگاه به ياد خسن پرويز افتاد كه گفته بود:

 حتماً دزدی موبايل فرشاد كار دوستای شهرام و يا خودش بوده.-

ی روشن كرد و از جا بلند شد.به سوی بالکن رفت و به اطراف نگريست.سکوت همه جا را در برگرفته سیگار

 بود.چراغهای رنگي محوطه منظره زيبايي را ساخته بودند از همانجا چشم به محل ورود اتومبیل ها دوخت:

 پس چرا اين پرويز نیومد؟-

 ل را گرفت اما هیچکس پاسخگو نبود:مدتي ايستاد سپس به داخل بازگشت و شماره منزل رسو

 حتماً تا حاال راه افتاده... اما چرا پیداش نیست؟-

 هر چه به ذهن خود فشار آورد تا شماره تلفن همراه پرويز را به خاطر بیاورد موفق نشد:

 يادم میاد يه جا يادداشتش كرده بودم... اما كجا؟امان از اين حواس پرتي و گیجي.-

ويش و نگرني سپری شد تا باالخره صدای زنگ تلفن او را به سوی خود فراخواند.به سرعت گوشي را دقايقي در تش

 برداشت:

 پرويز تويي؟-

 بله ساغر جان.حاضری؟-

 بله... توی پاركینگ هستي؟-

 نه توی محوطه بلوك چهار هستم.-
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 بسیار خب من االن میام.-

 ظاتي بعد خود را روی صندلي جلو اتومبیل افکند:با عجله حاضر شد و از آپارتمان خارج گشت.لح

 ازت ممنونم و مي بخشي كه اين موقع شب تو رو تا اينجا كشوندم...حاال لطفاً حركت كن كه دل توی دلم نیست.-

 پرويز اتومبیل را به حركت در آورد:

 جای هیچ نگراني نیست.خواهش مي كنم ساغر جان!... در ضمن بهتره اينقدر مضطرب نباشي من كه بهت گفتم -

 ساغر تارهای موهايش را از روی پیشاني بلندش كنار زد و با همان لحن نگران گفت:

 تا دايي رو با چشم خودم نبینم باور نمي كنم.-

 

 

 پرويز لبخندی زد:

 بسیار خب... نکنه تصور مي كني من دروغ مي گم!؟!-

 تش رو بهم نگي.نه پرويز جان مي ترسم مالحظه منو بکني و راس-

 پرويز خنده ای كرد:

 نه ساغر جان!من اونقدرها هم مالحظه كار نیستم.-

زن جوان سکوت كرد و با بي تابي منتظر ماند تا به مقصد رسیدند.به محض رسیدن ساغر به سرعت از اتومبیل پیاده 

د را گرفته و نگران فرشاد افتاد.خو شد و به سوی در بزرگ بیمارستان به راه افتاد.در آنجا بود كه چشمش به سیمای

 با شتاب به او رسانید:

 سالم فرشاد جان!حال دايي چطوره؟-

 فرشاد سیگارش را زمین انداخت و با خوشرويي پاسخ داد:

 سالم... تو هم اومدی؟!احتیاج نبود خودتو به زحمت بندازی به لطف خدا حال دايي جان خوبه.-

 ساغر نفس راحتي كشید.

 و شکر.خدا ر-

 در اين لحظه پرويز خود را به انان رسانید:

 اوضاع چطوره؟-

 فرشاد پاسخ داد:

 خوبه.-

 ساغر به اطراف نگريست و با نگراني رسید:

 پس خاله جان كجاست؟-

 فرشاد سر به زير انداخت:

 بنده خدا اونقدر گريه و زاری كرد تا از حال رفت.االن توی بخش اورژانس بستريه.-

 ر با دلهره و تشويش فراوان پرسید:ساغ

 حالش خیلي بده؟-

 نه...مثل اينکه فشارش پايین اومده.سرم بهش وصله.-
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ساغر بدون اينکه سخني بگويد به سوی بخش اورژانس حركت كرد.با رفتن او مردی از در بزرگ بیمارستان وارد 

 گشت و پس از گذشتش از جلو فرشاد وارد سالن شد.

 «ين آقا به نظرم آشنا بود!چقدر قیافه ا»

 اين سخني بود كه فرشاد زير لب زمزمه نمود.رو به پرويز پرسید:

 به نظر تو قیافه اين آقا كه االن از جلو ما گذشت آشنا نبود؟-

 پرويز كه تمام ذهنش نگران پدرش بود شانه هايش را باال انداخت و جواب داد:

 من كه اصالً حواسم نبود.-

 صرانه نجوا كرد:اما فرشاد م

 «من مطمئنم كه اين مرد رو يه جای ديگه هم ديدم اما كجا؟»

 دستي به چانه كشید و به فکر فرو رفت.در اين لحظه هنگامه كنار او قرار گرفت:

 فرشاد جون!آقای دكتر گفتند كه بهتره ما بريم چون الحمداهلل خطری رسول رو تهديد نمي كنه.-

ابي به او بدهد وارد سالن و سپس بخش اورژانس شد.هنگامه كه از اين رفتارهای سرد مرد جوان بدون اينکه جو

 فرشاد به ستوه امده بود رو به پرويز كرد:

 يه ذره با اين فرشاد حرف بزن... اين چه رفتاريه كه با من داره!-

 پرويز با انزجار به او نگريست:

 ن ذهن خرابت رو درست كني.رفتار فرشاد خیلي معمولیه...بهتره تو يه كم او-

 هنگامه با خشم كیفش را روی شانه جابجا كرد و از او فاصله گرفت.

 فرشاد به بخش اورژانس كه رسید ديد ساغر كنار پروانه نشسته و دست او را در دستان گرفته است:

 هم اين قدر غصه نخوريد.خاله جون!به خدا اصالً جای هیچ نگراني نیست.حال دايي به زودی خوب میشه.بهتره شما -

 در اين لحظه متوجه حضور فرشاد شد.رو به او نمود:

 فرشاد!تو بیا يه چیزی به خاله بگو من كه هر چي میگم باور نمي كنه.-

 پروانه چشمان خیس خود ر به سوی فرشاد چرخاند:

 الهي مادر به قربونت بره بگو ببینم حال داداشم چطوره؟-

 يك آمد و دست ديگر او را كه سرم به آن وصل بود در دست گرفت:فرشاد آرام آرام نزد

حق با ساغره ، باور كنید دايي جون حالشون خوبه.دكترا گفتند كه جای هیچ نگراني نیست.همین االن هم ازمون -

 خواستند بريم و اصال ناراحت نباشیم.

 جون مادر راست میگي؟-

 به جون مادر راست میگم.-

 وانه به تبسمي كه حاكي از اعتماد و اطمینان بود نشست:لبان بي رنگ پر

 حاال خیالم راحت شد.-

 نگاهي به اطراف افکند و افزود:

 پرويز و هنگامه كجان؟-

 دم در هستند ، منتظرند كه سرم شما تموم بشه و با خیال راحت برن خونه شون.-
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 پروانه با شرمساری گفت:

 م...به خدا شرمنده تك تك شماها هست-

 ساغر با احترام جواب داد:

خاله جان!شما رو به خدا اين جوری حرف نزنید.دشمن تون شرمنده باشه.شما به گردن تك تك ما حق مادری -

 داريد و ما كاری نکرديم جز وظیفه.

 خدا حفظتون كنه.-

 در اين هنگام پرويز به جمع انان پیوست:

 خند مي زنه... خدا رو صد هزار مرتبه شکر.به به!مي بینم كه عمه مهربون من داره لب-

 قربونت برم عزيزم.خدا رو شکر كه خطر از سر پدرت گذشته.-

 مکث كرد و افزود:

 راستي نگفتي چطور شد كه داداشم به اين روز افتاد؟-

 شاند:نپرويز لحظه ای سرش را پايین انداخت.مشخص بود برای گفتن جواب مردد است اما خیلي زود لبخند بر لب 

نمي دونم عمه جون ، من داشتم به هنگامه برای چیدن میز شام كمك مي كردم كه يه دفعه ديدم پدرم دستش رو -

 روی قلبش گذاشت و افتاد زمین .

 ابروان پروانه از نگراني به يکديگر نزديك شد:

 واده ماست.تو رو خدا عمه جون بیشتر از اينا مواظب پدرت باش.مي دونیکه رسول نور چشم خان-

 پرويز با احترام سر فرود اورد:

 چشم عمه جان قول مي دم كه بیشتر از اينا مواظب پدر باشم.-

 بد به اون چشمای قشنگت نرسه عزيزم.-

 پرويز تشکر كرد سپس رو به فرشاد نمود و پرسید:

 مي خوای منتظرت باشم؟-

 يم.نه پرويز جان تو برو ما هر وقت سرم مادر تموم شد میر-

 پرويز رو به پروانه گفت:

 عمه جان!شما كاری با من نداريد؟-

 نه پسرم برو استراحت كن... ولي قولي رو كه به من دادی فراموش نکن.-

 چشم فعالً خداحافظ.-

 خدا به همراهت عزيزم مواظب خودت باش.-

 اينم به روی چشم.-

خواست كه دنبالش روان شد.پرويز خارج شد و فرشاد لحظاتي ساغر متوجه شد پرويز قبل از رفتن با ايما از فرشاد 

 بعد گفت:

 من مي رم بیرون يه سیگار بکشم.-

اين را گفت و از اتاق خارج شد.ساغر نگاهي به پروانه نمود و او نگاه او به در خروجي خواند كه او نیز متوجه اشاره 

 له لبخند بر لب نشاند:پرويز به فرشاد شده است.برای دور شدن ذهن او از اين مسئ
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مي گم خاله جان!شما هم مثل مامان در اين جور مواقع خیلي زود دست و پاتونو گم مي كنید ها.اگه بخوايد اينطوری -

 پیش بريد كه من بايد خیلي نگرانتون باشم.

 پروانه چشم از در برداشت و با لبخند پاسخ داد:

 ه برادر رو داريم مي دوني كه برادر خیلي واسه آدم عزيزه.چیکار كنم خاله جان!من و مادرت فقط همین ي-

 ساغر به ياد شاهین و مهرباني های او افتاد.آهي كشید و پاسخ داد:

 حق با شماست منم شاهین رو خیلي دوست دارم.-

 پروانه كه احساس دلتنگي را از چهره او مي خواند گفت:

 م يه سفر مي ريم پیش شون.بذار انشاهلل حال دايیت رو به راه بشه با ه-

 ساغر خنده ای كرد:

 انشاهلل.-

 سپیده دم در حال سر زدن از افق بود كه پرستار وارد اتاق پروانه شد و سرم را از دست او جدا كرد و گفت:

و نتا چند دقیقه ديگه شما مي تونید تشريف ببريد ولي عاجزانه خواهش مي كنم اصالً نگران برادرتون نباشید ايشو-

 بیايید مالقاتشون. 4تا  2وارد بخش مي كنیم و شما مي تونید روزهای زوج از ساعت 

 پروانه تشکر نمود.ساغر به سیمای فرشاد كه مدتي قبل نزد انان آمده بود نگريست و با خود گفت:

دوارم يي بهم خورده؟امینمي دونم چه اتفاقي افتاده كه فرشاد اينقدر گرفته و ناراحته؟نکنه خدا نکرده دوباره حال دا»

 «كه اينطور نباشه.به وقتش ازش سوال مي كنم.

 دقايقي بعد هر سه در اتومبیل نشسته و به سمت منزل روان بودند:

ساغر جان!از بابت ديشب واقعا متءسفم تا فهمیدم داداش حالش بهم خورده همه چي رو فراموش كردم.بنده خدا -

د اصالً فراموش كردم باهات تماس بگیره...مي دونم ديشب چي بهت گذشته تو فرشاد هم وقتي بي تابي های منو دي

 رو خدا منو ببخش عزيزم.

 اين چه حرفیه خاله جان!به خدا اونقدرها هم نشون مي ده بي فکر و منطق نیستم.-

 از اين جواب پروانه از گفته خود پشیمان شد:

 بود...تو رو خدا بد برداشت نکن خاله جان.منظورم اين ن-

 زن جوان با لحني محترمانه سخن او را قطع كرد:

 مي دونم خاله جان... مي دونم.حرفم رو با كمال شرمساری پس مي گیرم.-

 فرشاد گفت:

به هر حال تو بايد ما رو ببخشید.من بايد زودتر باهات تماس مي گرفتم...پرويز همه چي روواسه ام گفت اگه اون -

لم رو از دستم نمي قاپیدند تو اونقدر نگران نمي شدی كه پاشي اين همه راه رو تا خونه ما دزدای بي همه چیز موباي

 بری.

 اصالً مهم نیست فرشاد جان.-

 پروانه لب به سخن گشود:

 آخه...-

 كه ساغر مجدداً با احترام سخن او را قطع كرد:
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و دايي هر دو خوبه همین به صد تا دنیا مي ارزه خاله جان بهتره ديگه در موردش چیزی نگیم مهم اينه كه حال شما -

 و خستگي رو از تن آدم

 

 

 

 153تا  155از صفحه 

 

 بیرون مي كنه.

 ممنونم دخترم.امیدوارم همیشه تندرست و سالمت و همچنین شاد و خوشحال باشي.

 ممنونم خاله جان.شما هم همینطور.

 لحظه ای سکوت خطاب به فرشاد گفت: پروانه لبخندی از تشکر نثار او كرد و پس از

راستي!من به ساغر گفتم انشاهلل حال داداش كه خوب شد،دسته جمعي بريم پیش فرزانه اينا تا هم من خواهرم رو 

 ببینمو هم ساغربا ديدن اونا از دلتنگي در بیاد.

 ذره.پیشنهاد خوبیه البته اگه هنگامه خانوم تشريف نیارن،به من يکي كه خیلي خوش مي گ

 پروانه ابروانش را به يکديگر نزديك نمود:

وا مادر!...داری چي مي گي؟مگه تا حاال دايیت بدون زنش جايي رفته كه اين بار دفعه ی دومش باشه؟...حرفها مي 

 زني ها!

فرشاد سکوت كرد و پاسخي نداد.سکوت او،هزاران سخن در خود نهفته داشت كه از چشمان تیزبین ساغر دور 

 .نماند

 وقتي به مقصد رسیدند از اتومبیل پیاده شدند.پروانه گفت:

 ساغر جان!ازت مي خوام امروز و امشب رو پیش ما بموني انشاهلل پس فردا هم مي ريم ديدن دايیت.

 پس منظورتونه اينه كه تا پس فردا من مزاحم شما باشم...نه؟

 مزاحم كدومه؟...اين جا خونه خودته.

م...میام اما قبلش بايد يه سری به خونه ام بزنم چون از بس هول كرده بودم نمي دونم اونجا رو ممنون خاله جان.چش

 با چه وضعي گذاشتم و اومدم.

 پروانه گونه های جوان او را بوسید و با شادماني گفت:

 برو عزيزم...دستت هم درد نکنه كه قبول كردی پیش من بموني به خدا خیلي خوشحالم.

 قسمت بود مزاحمتهای من بیشتر بشه.مثل اين كه 

 اين حرف رو نزن عزيز دلم اين جا خونه خودته...مگه نشنیدی كه میگن:انگار خونه خالشه.

 هر سه به خنده افتادند.فرشاد رو به پروانه نمود و گفت:

 پس من ساغر رو مي برم و بر مي گردونم.

 باشه عزيزم بريد خدا به همراهتون.

 اشید...ما زود بر مي گرديم.مواظب خودتون ب

 نگران من نباش الحمدهلل حالم خوبه.
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 مطمئن باشم؟

 مطمئن باش،حاال بهتره بريد تا بتونید زود بر گرديد.

ساغر از پروانه تشکر نمود و همراه فرشاد سوار اتومبیل شد.مسافتي را طي كرده بودند كه زن جوان سکوت را 

 شکست:

 فرشاد!

 بله.

 ت يه سوال بپرسم؟مي تونم از

 بپرس.

 مي شه بهم بگي پرويز چي بهت گفت كه اونقدر گرفته و ناراحت شدی؟

 كي؟

 خودتو به اون راه نزن...منظورم همون موقع است كه اومد از خاله خداحافظي كنه.

 فرشاد مکثي كرد:

 چیز مهمي نبود.

 زن جوان ابروانش را به يکديگر نزديك نمود:

 چیز مهمي نبود؟

 فرشاد سکوت اختیار كرد.ساغر مصرانه پرسید:

 نمي خوای راستشو بهم بگي؟...نکنه من غريبه شدم و خودم خبر ندارم.

 فرشاد با لحن مزاح گونه ای جواب داد:

 

 

 

 بازم فضولي شما گل كرد؟...آخه تو چرا اينقدر فضولي دختر؟

 ساغر خنده ای كرد:

ديگرون دخالت كنم ولي از وقتي يه سری مسايل توی زندگیمون پیش هیچ وقت دلم نمي خواست توی كار 

 اومده،خیلي كنجکاو شدم.

 نگو كنجکاو شدم،بگو فضول شدم.

 ساغر با صدای بلند خنديد:

 اذيت نکن ديگه...بگو.

 حاال اگه بنده بگم هیچ دوست ندارم جواب شما رو بدم چي مي شه؟

 هستم. هیچي فقط من مطمئن مي شم كه من غريبه

 خوبه پس اتفاق مهمي نخواهد افتاد!

 زن از او رو برگرداند و از پنجره به مناظر بیرون نگريست:

 باشه...هر جور راحتي اصال به من چه.

 فرشاد با همان لحن شوخ گفت:
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 حاال شدی دختر خوب،راست میگي...اصال به تو چه.

.فرشاد در پاركینگ منتظر ماند و ساغر به سوی اسانسور آن دو سکوت اختیار كردند تا اين كه به شهرك رسیدند

روان شد.آسانسور در طبقه ی سیزدهم ايستاد و ساغر از ان خارج شد.در اين لحظه پريوش در آپارتمانش را باز 

 كرد و تا او را ديد لبخندی زد:

 سالم همسايه خوبي؟

 ساغر زير لب غريد:

 انگار بو مي كشه من اومدم.ای بابا!

 ي كرد لبخند بر لب راند:سع

 سالم...ممنونم.

 به سوی در اپارتمان خود رفت و آن را گشود.پريوش گفت:

 ديشب داشتم با خودم فکر مي كردم.

 منتظر ماند تا ساغر از او سوال كند به چي فکر مي كرده اما اين اتفاق رخ نداد به ناچار ادامه داد:

 امد نیستي و من بیخودی اين قدر اصرار مي كنم.به اين نتیجه رسیدم كه تو اهل رفت و 

 ساغر با لبخندی كه بر لب نشاند،غیر مستقیم سخن او را تايید نمود.زن افزود:

ديگه از اين به بعد مزاحم تو نمي شم و سعي مي كنم هر طور شدهخ ودم رو سگرم كنم تا اين قدر حوصله ام سر 

 نره.

 ارد آپارتمانش شد و در را بست:و« موفق باشي » ساغر با گفتن كلمه 

 وای خدای من!شکرت كه مزاحمتهای اين زن رو از سرم كم كردی.

 نگاهي به اطراف انداخت و با خود گفت:

چقدر عجیبه!همي چي مرتبه،من بیخود نگران بودم.غذا رو توی يخچال گذاشتم و كتری رو هم خاموش كردم،چه 

 جالب!

 ج شد.نگاهي به در آپارتمان پريوش انداخت:اين را گفت و از آپارتمانش خار

چه عجب بیرون نیومد!انگار گوشش رو به در مي چسبونه تا بفهمه كي مي رم و كي میام...عجب ادم هايي پیدا مي 

 شن ها.

وارد اسانسور شد وقتي به پاركینگ رسید از انجا فرشاد را ديد كه پشت به او،سر به زير دارد و در حال كشیدن 

 است.با خود گفت:سیگار 

 من نمي دونم پرويز چي بهش گفته كه تا به اين حد ناراحت و گرفته است.

 آرام به سوی او رفت:

 مي شه خواهش كنم اين قدر فکر نکني.

 فرشاد كه سخت در خود فرو رفته بود به خود امد:

 چي؟...چي گفتي؟

 ر و برت چي مي گذره!اووو...اونقدر توی خودت فرو رفتي كه اصال متوجه نیستي دو

 كنار او قرار گرفت وبا دلجويي پرسید:
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 آخه چي شده كه اينقدر توی فکری؟

 مرد جوان پك عمیقي به سیگارش زد سپس با اندكي مکث گفت:

 

 پرويز مي گفت كه هنگامه باعث سکته قلب دايي جان شده. -

 ساغر با كنجکاوی پرسید :

 يعني چي؟ -

 م.توی راه برات مي گ -

 روی صندلي جلو اتوموبیل نشست و فرشاد پشت فرمان قرار گرفت. وقتي كه اتوموبیل به حركت در آمد گفت :

 امروز دايي و هنگامه سر مسئله ای حرفشون مي شه -

دايي با هنگامه دعواش شده؟!؟ اين امکان نداره بنده خدا دايي جان هر چي زنش بگه گوش مي كنه ولو اين كه  -

 قیده اش باشه.برخالف ع

 اين موضوع با موضوعات ديگه فرق مي كنه -

 خب؟...بگو موضوع از چه قرار بوده؟ -

مثل اين كه هنگامه بدون اينکه به دايي بگه با دوستاش قرار مي ذاره بره مسافرت. اين مسئله دايي رو عصباني مي  -

سر همین مسئله با هم حرفشون مي شه كه هنگامه  كنه و بهش م يگه كه بايد قبال اونو در جريان مي ذاشته . خالصه

 پاشو از گلیمش درازتر مي كنه و حرف های گنده تر از دهنش مي زنه

 ساغر در حالي كه به شدت عصباني شده بود گفت :

توی اون موقعیت پرويز چیکار مي كرد؟ اون نبايد حال اين هنگامه آشغال رو جا مي آورد؟ عجب دست و پا  -

 اين پرويز!چلفتي يه 

 اتفاقا منم همین حرف رو بهش زدم ولي اون جواب داد وقتي اون دو تا دعواشون شده ، خونه بنوده -

 ساغر كه به شدت ناراحت شده بود زير لب غريد :

 مگه دستم به اين دختره نمك نشناس نرسه اين بار ببینمش حالشو بدجوری مي گیرم. -

اين عتیقه رو دوست داره اگه اين كارو بکني حتما دايي جان ناراحت میشه تو كه  نه... میدوني كه دايي جان خیلي -

 اينو نمي خوای؟!

 ساغر لبخند شیطنت باری بر لب نشاند :

 حاال كي خواسته جلوی دايي چیزی به اون بگه -

 فرشاد خنده ای كرد :

 امان از دست تو! -

 ر اتوموبیل را با فشار دكمه مربوطه قفل كرد سپس رو به او نمود :به در منزل رسیدند. فرشاد پس از خروج ساغر ، د

 يادت باشه فعال جلو پروانه جان چیزی نگي. -

 ساغر لبخندی زد :

 دلیلي نداره خاله جان چیزی در اين مورد بدونه -
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ه با رو رفته بود كهر دو خنده كنان وارد حیاط و سپس داخل ساختمان شدند. پروانه روی كاناپه نشسته و به فکر ف

 ديدن آن دو لبخندی بر لب نشاند :

 چه خوب شد زود اومديد! -

 فرشاد سوئیچ را روی میز نهاد و كنار مادرش نشست :

 <مگه قرار بود دير بیايم؟ -

 نه عزيزم آخه داشتم از فکر و خیال دق مي كردم -

دنبال دلیل اتفاقي است كه برای رسول افتاده با ساغر آن سوی او نشست و چون مي دانست پروانه در ذخن خود به 

 مهرباني گفت :

 خاله جان! فکر و خیال واسه چي؟ حاال كه الحمداهلل خطر از سر دايي جان گذشته پس ناراحتي شما بي مورده -

ور یدم كه چطآخه عزيز دلم! حتما بايد اتفاق بدی افتاده باشه كه داداش به اين روز در اومده ، هرچي از پرويز پرس -

كار داداش به اين جا رسیده جواب نداد كه نداد . اما من مي دونم موضوع مهمي پیش اومده كه قلب نازك تر از گل 

 رسول رو درد آورده

 فرشاد به جای ساغر پاسخ داد :

 نه مادر جان به اين جوری ام كه مي گید نیست خب ديگه سني از دايي جان گذشته! -

 دست دادن زندايي روشنك مريض شده بود. قلبش هم كه سر از

 چهره متفکر پروانه نشان دهنده قانع نشدنش بود اما سخني بر لب نراند. 

 

 

 141تا  156صفحه 

 

 ساغر برای تغییر موضوع كه سايه سیاهي بر سر و روی فضای منزل افکنده بود با لباني خندان گفت:

 رست كنم؟خب بگید ببینم چي میل داريد براتون د -

 منتظر جواب نماند و به سوی اشپز خانه براه افتاد ودر همان حال افزور:

 من كه دارم از گرسنگي پس مي افتم. -

 پروانه از جا برخاست:

 عزيزم،تو بشین من خودم يه چیزی دست و پا میکنم. -

 نه خاله جان اگه مي خوايد من احساس راحتي كنم بنشینید و امر كنید. -

 ه قربونت برم اين جوری كه نمیشه.ناسالمتي تو اينجا مهموني.اخ -

 ساغر خنديد و پس از بوسیدن گونه مهربان وی گفت:

 مگه نشنیديد مي گن مگه خونه خالته؟ -

 پروانه هم به خنده افتاد.

 باشه عزيز دلم،باشه...هر جور تو راحت باشي منم راحتم. -

 نشاند.ساغر او را به جای قبل بازگرداند و

 پس بنشینید و امر كنید. -
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قربونت برم عزيز دلم...توی يخچال و فريزر هر چي بخوای هست هر چي دوست داری درست كن كه مي دونم  -

 دستپختت مثل فرزانه است خوشمزه و اشتها اور.

 ساغر تشکر نمود و وارد اشپز خانه شد.

مردی كه در بیمارستان ان هم برای لحظه ای ديده بود،از  فرشاد با خود در جدال بود چرا كه يك لحظه هم سیمای

نظرش محو نمي شد.در حالي كه سرش را میان دستانش گرفته بود و مي انديشید كه ان مرد را كجا ديده است با 

 خود گفت:

اين قدر  من مطمئنم اون مرد رو يه جايي ديدم اما كجا؟!اصال چرا بايد روی اين موضوع و اين ديدار كامال اتفاقي

 حساس باشم؟چه رازی هست كه اين احساس غريب تا به اين حد منو تحت فشار قرار داده تا دنبال قضیه رو بگیرم؟

 سر بلند كرد و از در نیمه باز اشپز خانه نگاهي به ساغر افکند:

 چرا احساس مي كنماين راز سر به مهر با دستان ساغر حل میشه؟

 تمام وجودش را تسخیر كرد: حس ناشناخته و ازار دهنده ای

 بايد با خود ساغر صحبت كنم...اما چرا ساغر؟

فرشاد ساعتي با خود كلنجار رفت و در اخر به اين نتیجه رسید كه بايد با ساغر صحبت كند با اين تفکر به سوی اشپز 

ا صورتي كه پروانه صداياو رخانه رفت و در كنار او كه در حال مهیا ساختن دسر پیش غذا بود قرار گرفت و اهسته به 

 نشنود گفت:

دم در بیمارستان يه مرد رو ديدم كه قیافه اش خیلي اشنا بود...اما هر چي به مغزم فشار اوردم نتونستم بفهمم اونو  -

 كجا ديدم.اين موضوع خیلي داره منو اذيت میکنه.

 زن جوان خنده كوتاهي كرد وبه شوخي گفت:

 نشات خوب میشه...شايد يه نمره بیست بگیری.قیافه اش رو توصیف كن،ا -

اين را گفت و لبخند زد.فرشاد كه به شدت در ذهنش به دنبال جواب سئوال خود میگشت با چهره ای جدی جواب 

 داد:

 خودتو لوس نکن،من دارم ديوونه میشم...قیافه اش خیلي اشنا بود...خیلي اشنا. -

 ت سپس پرسید:ساغر لحظه ای به چشمان پرسشگر او نگريس

 حاال چرا اين حرفها روداری به من میزني؟ -

 فرشاد انگشتانش را میان موهابرد وانديشناك پاسخ داد:

 خودم هم نمي دونم. -

 سکون بین ان دو حکمفرما شد تا اين كه ساغر گفت:

 خب بگو ببینم چه شکلي بود؟ -

 منتظر جواب نماند و افزود:

ها شركت بوده...شايد هم اشنای يکي از دوستات بوده و اونو تو چند لحظه ای با دوستت  شايد يکي از ارباب رجوع -

 ديدی.

 فرشاد زير لب نجوا كرد:

 دومیش منطقي تره چون توی قسمتي كه من هستم ارباب رجوعهای خاصي میان كه اكثرشونو میشناسم. -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –کسته شساغر 

1 2 2  

 

 با لحن ارامتری سخن ارام را تکرار كرد:

 يي،اون هم برای چند لحظه ديدم...اما كجا؟شايد اونو يه جا -

 ساغر از كار فارغ شد وروی صندلي میز ناهار خوری كوچك میان اشپزخانه نشست:

اگه همین طور پیش بری سر از ديوونه خونه در میاری ها بگو ببینم از نگاش نخوندی كه ايا اونم تورو میشناسه يا  -

 نه؟

 نه پاسخ گفت:فرشاد رو به روی او نشست و متفکرا

 تصور نمي كنم متوجه من شده باشه مثل اينکه خیلي عجله داشت. -

 لحظه ای تامل كرد سپس ادامه داد:

نمي دونم اون قیافه ای رو كه بیشتر به غريبه ها شبیه بود،كجا ديدم؟اون چشمهای ابي درشت،اون مو و سبیل  -

 خرمايي...خدايا اين مرد رو كجا ديدم؟

 ه های اندك،به يك باره دل زن جوان فرو ريخت اما سخني بر لب نراند.فرشاد افزود:از همین نشان

 من مطمئنم اونو به جايي ديدم مطمئنم. -

 ساغر به فکر فرو رفت:

با اين نشونه هايي كه میده خیلي به قیافه شهرام میخوره اما فرشاد اونو كجا ديده؟بهتره ازش بخوام بیشتر فکر كنه 

 یاد...اما نه...بهتر از اون اينه كه به روی خودم نیارم.شايد يادش ب

 متفکر بودن ساغر،فرشاد رو بسیار كنجکاو نمود:

 داری به چي فکر میکني؟ -

 يکه خوردن ساغر از ديدگان دقیق مرد جوان دور نماند:

 احساس میکنم تو اون مردی كه من ديدم،میشناسي اين طور نیست؟ -

 مسلط شود:ساغر سعي كرد بر خود 

 نه...من از كجا میتونم اونو شناخته باشم؟....حرف ها میزني ها؟ -

 فرشاد لحن جدی و خشني به صدای خود بخشید:

 بهتره راستش روبهم بگي من مطمئنم اونو میشناسي. -

 ت و بهساغر به چشمان او خیره شد و برق شك وظن را در ان ديدگان طوسي رنگ ديد در نتیجه چشم از او بر گرف

 فکر فرو رفت:

ايا موقع اون رسیده كه موضوع رو به فرشاد بگم يا بايد بیشتر از اين صبر و حوصله به خرج بدم؟...اما با موضوعي كه 

ديشب پیش اومد.بهتره همه چي رو واسش تعريف كنم.مي ترسم اگه موضوع رو همین جوری مسکوت نگه دارم 

رو بدونه بیشتر حواسش هست و از خودش مواظبت میکنه...ولي اگه همه خطری فرشاد رو تهديد كنه...اگه موضوع 

 چي رو بهش بگم اون چه فکری در مورد من میکنه؟نکنه افکار منفي ديد و نظرش رو نسبت به من تغییر بده؟

 

 

 نفس عمیقي كشید و دست بر پیشاني نهاد:

 مه چي رو بهش بگم هر چه بادا باد.نه...ديگه انکار و كتمان فايده ای نداره،صالح در اينه كه ه
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 فرشاد همچنان منتظر بود كه ساغر گفت:

بسیار خب،البته من مطمئن نیستم اوني كه تو ديدی هموني باشه كه مد نظرمه ولي با اين حال تصیم گرفتم  -

 موضوعي رو كه تا حاال بهت نگفتم رو به زبون بیارم به يه شرط:

 :فرشاد كنجکاو تر از قبل پرسید

 چه شرطي؟ -

 به شرط اينکه بعد از شنیدن حرفهام،هر چي توی ذهنت در مورد من تداعي شده بهم بگي.قبوله؟

 باشه. -

 قول بده. -

بسیار خب.قول میدم هر چي توی ذهنم به وجود اومد روبهت بگم حتي اگه احساس كنم از شنیدن اونا ناراحت  -

 میشي...حاال خوب شد؟

 كشید: ساغر نفس اسوده ای

 ممنونم. -

 زن جوان خود را اماده نمود تا موضوع را تمام وكمال برای او توضیح دهد كه فرشاد پیشنهاد داد:

 اگه از گفتن حقیقت پشیمون نمیشي،فکر میکنم بهتره اجازه بدی در يه جای خلوتبا هم صحبت كنیم. -

 ساغر با تعجب پرسید:

 چرا؟ -

 ته حرفهای ما رو بشنوه.دلم نمیخواد پروانه ناخواس -

 ساغر لبخندی از رضايت برلب نشاند:

 بسیار خب،پس بهتره اول ناهارمون رو بخوريم. -

 باشه،حرفي نیست. -

 ساغر از اشپز خانه بیرون رفت.پروانه به نقطه ای نا معلوم خیره ماند وبه فکر فرو رفته بود كه ساغر كنار او نشست:

 خاله جون؟كجايید؟ -

 ه به خود امد:پروان

 اه...چي گفتي؟ -

 ساغر سیمای نگران اورا بوسید:

 میگم كجايید؟ -

 داشتم به رسول فکر میکردم نمیدونم چه چیزی ديده يا شنیده كه به اون روز افتاده. -

 ساغر مجددا گونه او را بوسید:

حاال كه به لطف خدا خطر از سر دايي وای خاله جان!شما چرا اينقدر نگرانید؟قبالهم بهتون گفتم بازم میگم... -

 گذشته و جای هیچ نگراني نیست.

پروانه با تشويش و نگراني دستي به زانئان خود كشید و در حالي كه خاكستر اشفتگي بر روی سیمای مهربانش 

 نشسته بود جواب داد:

 ه.ست از سر داداشمبر نداراخه میترسم عزيزم،میترسم به همین جا حتم نشه.میترسم مسبب ناراحتي و مريضي،د -
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 ساغر خیلي خوب منظور او را درك كرد اما برای ارام نمودن دل بي قرار او گفت:

 خاله جان!باور كنید مسئله مهمي پیش نیومده كه بخواد خدای نکرده دوباره تکرار بشه. -

 پروانه به چشمان درشت و جذاب او خیره ماند:

 كردن من اين حرف هارو میزني. خودتم میدوني داری واسه دل خوش -

 ساغر چشم به زمین دوخت ودر حالي كه سعي میکرد بر نگراني خود فايق ايد لبخند ساختگي بر لب نشاند:

خدا خودش مواظب دايي جان مهربون و خوب ما هست.بهتره شما هم اين قدر خودتونو ناراحت نکنید و به خدا  -

 توكل كنید.

 ن داد و دستانش را به اسمان بلند كرد:پروانه اهي از سینه بیرو

 خدايا!خودت به داداشم رحم كن...خودت مواظبش باش و دشمنانش رو رسوا كن. -

 ساغر امین بلندی گفت و افزود:

 ناهار حاضره،خاله بهتر از جانم تا شما حاضر شید من میز رو چیدم. -

 ی نمود:پروانه گونه او را با مهرباني بوسید و لبخند بر لب جار

 دستت درد نکنه دخترم،خسته نباشي. -

 ساغر در حالي كه از جا بر مي خاست تشکر كرد وبه سوی اشپز خانه رفت.در انجا فرشاد هنوز در فکر فرو رفته بود.

 تو هم كه بدتر از خاله جان داری با فکر و خیال خودتو عذاب میدی. -

 فرشاد به خود امد:

 فکر میکردم داشتم به تو و سرنوشتت -

 

 

  143تا  142
 

 ساغر شانه هايش را باال انداخت:

هر چي بود گذشت و رفت و جای شکرش باقیه كه زود متوجه شدم و تونستم خودمو از رسوايي و بدنامي نجات -

 بدم.

 فرشاد با ديدگاني پرسشگر به او خیره شد:

 روسوايي و بدنامي؟منظورت چیه؟-

 راف تکان داد و گفت:زن جوان سرش را به اط

 وقتي مزر رو بهت گفتم خودت متوجه میشي منظورم چیه؟-

 فرشاد با سو ظني ناخواسته به او نگريست و بدون اينکه سخني بگويد از جا برخاست و با لحن محکم و خشني گفت:

 بله...واقعاً خدا رو شکر.-

 ه او را سد كرد:اين را گفت و قصد كرد كه از آشپزخانه خارج شود كه ساغر را

لحن حرف زدنت اصال خوب نیست تو تصور كردی من میخوام چي بهت بگم و به چي اعتراف كنم؟....تو اصال روی -

 من چه حسابي میکني؟

 فرشاد چشم در چشمان او دوخت:
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 ونه باشه؟تاگه چیز مهمي نبود میتونستي زودتر از اينا حرفاتو بهم بزني ولي تو اين كار رو نکردی دلیلش چي می-

تو جای من باشي چي فکر میکني؟خودت گفتي كه با تینا خیلي صمیمي بودی و عقلت رو تمام و كمال به اون سپرده 

بودی،و اون طور كه من از شخصیت اين زن برداشت كردم،اون زن خوب و نجیبي نبود،....در ضمن تو میخوای در 

اين شناكت رو كتمان میکردی،....خوب؟....تو تصور میکني  مورد مردی با من صحبت كني كه كامال میشناختیش اما

 من خودمو برای شنیدن چه حرفايي درم آماده میکنم؟

اين را گفت و با عصبانیت از آشپزخانه خارج شد.با رفتن او ساغر خود را روی صندلي انداخت و سر را میان دستان 

 گرفت و انديشید:

 ما،.....اما من..حق با فرشاده حرفاش كامالً منطقیه ا-

 بغض در گلو و سینهاش پیچید.اشك در چشمانش حلقه بست.آرام با خود نجوا كرد:

كاش همون روز همه چیز رو بهش گفته بودم...اصال كاش...كاش اون اشتباه رو نکرده بودم،كاش به حرف تینا -

 گوش نمیدادم...خدايا منو ببخشه.

 شود،كه صدای پروانه او را به خود آورد:كم مانده بود كه اشك از چشمانش سرازير 

 دختر نازنینم كمك نمیخوای؟-

 زن جوان خودش را جمع و جور كرد و لبخند بر لب نشاند:

 نه خاله جان شما بفرمايید من خودم میز رو میچینم.-

خاله اينجوری كه نمیشه،غذا رو كه تو درست كردی و حاال هم میخوای تك و تنها میز رو بچیني....نه -

 جون،........خودم كمکت میکنم.

 ناهار در فضايي خاموش و سراسر سکوت صرف شد.

 گاه گاه ساغر زير چشمي به مرد جوان كه با ابرواني در هم كشیده و با بي اشتهايي غذا میخورد مینگريست.

ذاب وجدان را برای ساغر از چهره ی فرشاد به خوبي هويدا بود كه در جدالي سخت با خود،به سر میبرد و اين امر ع

 به ارمغان میاورد.زن جوان با خود گفت:

كاش هیچ به فرشاد نمیگفتم آخه اين چه كاری بود كه من كردم.اگر حرفي از گذشته هام بخصوص در مورد -

 شهرام،نمي زدم االن فرشاد اينقدر گرفته و ناراحت نبود،....نبايد چیزی بهش میگفتم نبايد.

 وانه به عادت همیشگي به سوی اتاق خود رفت تا كمي استراحت كند:پس از صرف غذا پر

 عزيزای من همونطور كه میدونید من بايد بعد از ناهار يه ساعتي بخوابم،.....البته اگه بتونم.-

ساغر سعي كرد لبخند بر لب براند:راحت باشید خاله جون و سعي كنید بخوابید.استراحت تنها چیزيه كه شما الزم 

 د.داري

 بالفاصله فرشاد گفت:

 راستي مادر،تا شما استراحت میکنید من و ساغر میريم بیرون.-

پروانه نگاهي به چشمان مصمم او افکند و از آن دو ديده ی طوسي خوشرنگ خواند،مجبور است بدون آنکه سوالي 

 بپرسد رضايت دهد:

 بسیار خوب عزيزم،بريد امیدوارم بهتون خوش بگذره.-

 خندی زد و در حالي كه گونه ی او را مهربان میبوسید گفت:فرشاد لب
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 واسه خوش گذروني كه نمیريم.-

 بسیار خوب،بريد به سالمت.-زن نیز گونه ی او را بوسید و با لبخند گفت:

 ببخشید خاله جون من همیشه برای شما دردسر بودم.-ساغر نیز او را بوسید:

قرار نشد اينجوری با خاله ات حرف بزني مگه داری با يه غريبه صحبت  ای وای خدا مرگم بده،.....عزيزم دلم-

 میکني يا خدای نکرده با ما رودرباستي داری؟

نه خاله جون،...خب باالخره هر كي واسه خودش گرفتاری داره،ديگه الزم نیست يکي پیدا بشه و درسرها رو دو  -

 برابر كنه.

 ت و خنديد:پروانه نیشگون ماليمي از گونه ی او گرف

تو دختر مني.......اينو فراموش كردی؟مگه يادت نیست يه روز با اون زبون شیرين و لحن كودكانه ات بهم -

 گفتي،خاله جون،چون شما دختر نداريد من حاضرم دختر شما بشم.يادت رفته؟

 ساغر آن روز را در ذهن خود تداعي كرد:

،داشتید واسه مامان درددل میکرديد كه من مثل اين فضول باشیها نه خاله جون يادم نرفته،اون خونه تون بوديد-

 پابرهنه وسط حرفتون پريدم و گفتم:

 )خاله جون شما چرا دختر نداريد كه من بتونم باهاش بازی كنم؟(

)خدا منو دوست ناداشته كه بهم دختر نداده(منم توی اون دنیای كودكي خودم دلم -شما هم آهي كشید و گفتید:

 ن سوخت و اون حرف رو زدم.پروانه از يادآوری آن خطرت زيبا و به ياد ماندني خنده ای كرد:براتو

 خوب يادته.هر سه به خنده افتادند.پس از لحظه ای پروانه گفت:-

 حاال بهتره بريد به كارتون برسید و اجازه بديد من بخوابم.-

 كنید.به شرط اينکه حسابي استراحت -فرشاد او را در آغوش كشید:

 باشه عزيزم.....مرور خاطرات دلم را شاد میکنه.،.....مطمئن باش راحت میخوابم.-

نگاهي به چهره به ظاهر خندان فرشاد افکند و ناراحتي عمیقي را در پس آن لبخند زيبا ديد و حس كرد.پروانه وارد 

 اتاق خود شد و در را بست.

 فرشاد رو به ساغر نمود:

 ا بتونیم زود هم برگرديم نبايد پروانه را زياد تنها بذاريم.پس بهتر زود بريم ت-

 بريم.......من حاضرم.-ساغر سر فرود آورد و پس از پوشیدن مانتو روسرياش گفت:

 آن دو سوار اتومبیل شدند.

 خیلي گرفته و-ساغر نیم نگاهي به فرشاد انداخت و او را همچنان نگران و ناراحت و تا حدودی عصباني يافت:

 ناراحتي.

 نبايد باشم؟-فرشاد كه همچنان به خیابان چشم دوخته بود جواب داد:

 تصور تو از چیزی كه قراره بهت بگم اشتباه.-ساغر نیز به خیابان چشم دوخت:

 مطمئني؟-فرشاد با ترديد به او نگريست:

 همین شك و شبهه خواهد ماند.ساغر پاسخي نداد چرا كه میدانست تا تمام ماجرا را برای او بازگو نکند او در 

 خوب؟-دقايق در سکوت گذشت تا اينکه فرشاد گفت:
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 ساغر نگاهش را از سنگفرش خیابان برداشت:
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 لطفا يه جا وايسا. -

 بسیار خوب.-

 

 5فصل 

 

به  ن خارج شد ودر كنار فضای سبزی بزرگ،اتومبیل از حركت باز ايستاد.لحظاتي بعد ساغر ساكت و آهسته از آ

سوی محوطه پارك حركت نمود.فرشاد نیز بدنبال او روان گشت.ساغر روی يکي از نیمکت ها نشست و منتظر ماندتا 

 فرشاد نیز كنار او قرار بگیرد.سپس اين طور شروع كرد:

 اون همش موضوع برمیگرده به دو سه سال پیش به موقعي كه دعواها و مشاجره های منو سروش باال گرفته بود و-

منو به ناپاكي محکوم میکرد.توی اون درگیری ها بیشتر از هر چیز دروغ هايي كه به سبب دير اومدنهاش و خرجي 

ندادنهاش تحويلم مي داد،منو عصبي و ناراحت میکرد.دروغ های تکراری در مورد خراب شدن ماشین ،توی ترافیك 

ی رفتن برای حل مشکالت و دعواهای دوستاش...داستانهای موندن،داشتن كار زياد،توی اين كالنتری و اون كالنتر

مسخره ش در مورد درگیری با پلیس و آدم ها...چه میدونم...از همین حرفها كه هر آدم عاقلي به دروغ بودنش پي 

مي بره.ديگه بچه ها هم اين دروغ های تکراری رو شناخته بودند هر وقت سروش دير مي اومد بهبود حدس میزد 

پدرش میاد چي میگه و چه بهونه ای میتراشه و همین طور میتونست حدس بزنه اون روز خرجي ای از طرف  كه وقتي

پدرش دريافت میکنیم يا نه چون اكثر مواقع كه دير به خونه مي اومد خرجي ای هم در كار نبود.با شناختي كه ازش 

 اين اواخر متوجه شده بودم با يه زن رابطهداشتم میدونستم كه پوالشو خرج چه كارای كثیفي میکنه...بخصوص كه 

برقرار كرده ...گاهي وقتا به نفهمي سروش میخنديدم و بهش میگفتم كه حناش ديگه رنگي نداره.دوست نداشتم منو 

نفهم فرض كنه مي خواستم بفهمه من دستشو خوندم و بهتره بجای تحويل دادن دروغها و ماجراهای ساختگي و 

 گه اما اون خودشو خوب به نفهمي زده بود.مضحك، حقیقت رو بهم ب

 ساغر خنده ای كرد كه موجب شگفتي فرشاد شد.

به خدا اون بايد نويسنده فیلمای خیالي و كتابهای توهم برانگیز میشد.گاهي وقتها آنچنان دروغ به هم مي بافت كه -

ط قبه و پیشبیني نشده رو فقط و فقاگه نمیشناختیش تصور میکردی داره راست میگه و خدا تمام ماجراهای غیرمتر

 برای اون آفريده.

 زهرخندی زد و افزود:

توی اين معركه،تینا هم نمك روی زخم دلم میپاشید به جای دلداری دادن، حرفهايي میزد كه شك و ظن منو نسبت -

 به سروش و دلشوره و تشويشم رو در مورد آينده زياتر میکرد.

 ش میداد،ساغر روی صندلي جا بجا شد.فرشاد در سکوت به سخنان او گو

 در مورد شهرام تا حدودی بهت دروغ گفتم.-

 مرد جوان سری تکان داد و با لحني كه دلگیری و ناراحتي در آن موج میزد پرسید:
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چه دلیلي داشتي كه بهم دروغ بگي؟تصور كردی منم مثل سروش هستم؟يه جونور آدم نما؟يه مرد بیشعور و -

 ينطوری از من برداشت مي كردی؟احمق؟...آره ا

 ساغر به چهره گرفته او خیره شد:

 نه اينطور فکر نمیکردم...ولي...ولي مي ترسیدم ذهنیتت در مورد من خراب بشه.-

 فرشاد سکوت كرد و ساغر آه بلندی از سینه بیرون داد و افزود:

االن هم خوب میدونم در موردم چه فکری حق با توئه بايد از همون روز آول تمام ماجرا رو برات میگفتم...-

 میکني...با اين حال همه چي رو میگم و قضاوت رو به عهده خودت میذارم.

مدتي در سکوت به چهره عصبي و ناراحت فرشاد نگريست.مرد جوان سر به زير داشت و سعي مي كرد بر اعصاب 

 خود مسلط شود.

 سکوت را شکست:

زنگ زد.گوشي رو كه برداشتم در كمال تعجب صدای مردی رو شنیدم كه ازم يه روز تینا خونمون بود تلفن -

میخواست باهاش حرف بزنم اما فورا گوشي رو گذاشتم.تینا ازم پرسید :كي بود؟چرا قطع كردی؟گفتم:يه مرده كه 

يه  خوب چرا باهاش حرف نزدی ما كه بیکاريم بهتر بود"میخواست باهاش حرف بزنم .اون خنده ای كرد و گفت:

چیزی نگفتم.يکي دو دقیقه بعد بازم تلفن زنگ زد،گوشي رو كه برداشتم بازم "كم میذاشتیمش سركارو میخنديديم

صدای همون مرد بودبدون اينکه حرفي بزنم دوباره گوشي رو گذاشتم...خالصه اون دست بردار نبودو مدام تماس 

ي رو برمي داشتم و بدون اينکه حرف بزنم اونو مگرفت و من قطع میکردم.ديگه كار به جايي رسیده بود كه گوش

میذاشتم تا شايد به اين وسیله شر اين مزاحم كم شه و از تماس گرفتم منصرف شه كه صد الته اون روز تا حدودی 

ازين "بهش گفتم:"خب چرا باهاش حرف نمیزني؟"هم موفق شدم اينجا بود كه تینا يازم شیطنتاش گل كرد و گفت:

گرفتاريم كم نیست كه بخوام خودمو بیشتر ازين تو دردسر بندازم همینجوری سروش بهم تهمت  كارا خوشم نمیاد

برو "خنده ای كرد و گفت:"میزنه و میگه زن هرزه ای هستم وای به حال وقتي كه بفهمه با يه غريبه هم صحبت شدم.

ي كني؟سروش كه واسه خودش بابا مگه هركي دوست تلفني داشته باشه هرزه اس؟واسه چي اينقدر خودتو مقید م

مي ره و هر غلطي دلش میخواد انجام میده بدون اينکه خودشو مقید زندگي مشتركش بدونه.خب چرا تو تالفي نمي 

كني؟بذار بفهمه كه اگه اراده كني میتوني بیشتر از اون پشت پا به زندگي مشترك بزني.اون االن پیش خودش میگه 

ش نمیدم،موی دماغم هم كه نیست و عرضه هیچ غلطي هم كه ندارهپس بذار خوب زن خری گیرم اومده پول كه به

منم برم دنبال دلم و خوش باشم وتا میتونم بتازونم. تالش اون برای راضي كردن من زيا طول نکشید چون به اندازه 

 كافي زمینه های فکری متفاوت داشتم.

 با شرمساری سر به زير افکند و پس از مکثي كوتاه افزود:

حق با تیناست،چرا سروش هر غلطي كه دلش میخواد بکنه اما من مثل يه كلفت بي "اون موقع پیش خودم گفتم:-

جیره و مواجب توی اين خونه جون بکنم و حرص و جوش بخورم.منم آدمم و احتیاج به تغییر و تحول دارم.سروش 

بگه كه زن بیچاره ام از صبح تا شب توی هم اونقدر فهمیده نیست كه بتونه اين چیزا رو درك كنه و پیش خودش 

خونه ی من زحمت میکشه پول كه بهش نمیدم،چیزی هم كه واسش نمي خرم،هرچي هم كه داشته ازش گرفتم پس 

بذار يه كمي به فکر سالمتي روانیش باشم.واقعا روحیه ام خیلي خسته بود چون هر راهي رو كه رفته بودم تا سروش 

بود...قبل اين جريانات واسه اينکه فکرمو آزاد كنم خودمو با هر هنری كه بلد بودم  رو سر عقل بیارم،بي فايده



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –کسته شساغر 

1 2 9  

 

سرگرم میکردم.نقاشي میکشیدم،يه وقتايي واسه بیرون بافتني مي بافتم،گاهي وقتا هم برا دوستان و آشنايان گل 

 اشم...اما چه فايده !چیني و بلندر درست مي كردم،تا هم سرگرم باشم و هم درآمد كوچکي واسه خودم داشته ب

 زهرخندی زد و ادامه داد:

يه مقدار پول هم جمع كرده بودم ...ولي همشو به سروش دادم تا خرج ماشینش كنه میخواستم به اين وسیله حسن -

نیتم رو ثابت كنم...اما اون پست تر و نفهم تر از اوني بود كه من تصور مي كردم.وقتي ديدم سروش تا اين اندازه 

به من و احساساتم بي توجه و بي تفاوته تصمیم گرفتم به جای ای خرحمالیها سرگرمي ای خارج از خونه پیدا نسبت 

كنم.اون هم نه بخاطر مسايل جنسي بلکه واسه تغییردادن اون زندگي تکراری وساسر درد و غصه و دعوا و 

ورم كه دارم عمرو جوونیم رو با حمالي و راست مي گي ها،من چقدر بي شع"درگیری...خالصه رو به تینا كردم و گفتم:

كلفتي تو خونه سروش هدر مي دمبايد بیشتر از ايها به فکر خودم باشم.اونم منو به اين كار ترغیب و تشويق 

كرد...اون روز گذشت و از مزاحم تلفني خبری نشد.از اون روز سعي كردم تغییر و تحولي توی ظاهر ،لحن كالم و 

غییر و تحولي كه اون موقع برام لذت بخش بود.مدل و رنگ موهام عوض شد،ناخن هام كه اعمال و رفتارم بدم،ت

همیشه كوتاه بودند،بلند و الك زده شدند،تیپ ظاهريم كال فرق كرد و شروع كردم به سبك سری.در واقع زدم به 

 سیم آخر كه صد البته در اين راه،حرفها و تشويق ها و تحريکات تینا هم بي تاثیر نبود.

دست به پیشاني كشید و مکث كوتاهي كرد.نگاهي به درخت بید مجنوني كه گیسوانش را روی گیسوان خسته او 

 میکشي،افکند:

چند روز بعد تینا خونمون بود كه دوباره همون مزاحم،تلفن كرد،با اين كه زمینه داشتم كه باهاش حرف بزنم اما -

قطع كردم،يه شرم و حیای زنانه جلوی منو میگرفت.شايد پیش بازم روم نشد و گوشي رو بدون اينکه حرف بزنم 

 خودت بگي دارم پاكنمايي میکنم اما به خدا دارم راستشو بهت میگم...

اشك در چشمانش حلقه بست،فرشاد همچنان سکوت اختیار كرده و به سخنان او گوش فرا داده بود،ساغر نیم 

 و افزود: نگاهي به او كه سربه زير داشت،انداخت.مکثي كرد

تینا كه ديد من نمیتونم حرف بزنم،وقتي دوباره تلفن زنگ زد خودش گوشي رو برداشت و شروع كرد به حرف -

زدن ولي مثل اينکه اون مزاحم فقط دلش میخواست با من حرف بزنه.از تینا خواست كه گوشي رو به من بده و اونم 

...از اون روز به بعد اگه تینا پیشم بود كه حرف میزدم اما اينکارو كرد.اولش حرف زدن با اون برام خیلي سخت بود

اگه اون نبود بدون اين كه حرف بزنم گوشي رو مي ذاشتم ولي باالخره حرف زن با يه غريبه برام عادی شد.اون 

خودش رو شهرام معرفي كرد و گفت كه منو توی يه مهموني دوستانه ديده و عاشقم شده،هر چي ازش پرسیدم توی 

 مهموني منو ديده نگفت كه نگفت...خالصه... كدوم

 

 

زن جوان احساس كرد ديگر نمي تواند ادامه دهد در نتیجه سکوت كرد.فرشاد كه سکوت طوالني او را ديد با لحن 

 خشك و سرد گفت:

 خالصه چي؟...بعدش چي شد؟...-

 ساغر آهي كشید و با لحني مستاصل جواب داد:

 نمي دونم چي بگم...-
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 ل دادی هر چي بود و هست برام تعريف كني...مگه نه؟قو-

 بله...اما...-

 صدای مرد جوان به خشم و غضب آمیخته شد:

 اما چي؟...چیکار كردی كه روت نمیشه بگي؟...نکنه...-

 نه...نه بخدا...چرا اينجوری باهام حرف میزني؟تو كه نمیدوني...-

 فرشاد صدای خود را باالتر برد:

 ي دونم؟اينکه با اين مرد كثافت ريختي رو هم و ...چي رو نم-

 سخن خود را قطع كرد و با عصبانیت انگشتانش را میان موها برد:

 بهتره بقیه شو بگي...اون هم حقیقت رو.-

 اشکي كه گوشه چشمان زيبايش نشسته بود،خیلي سريع روی گونه هايش دويد:

 بسیار خب،حقیقتو بهت میگم.-

 خالصه اونقدر از عشق و محبت گفت كه احساس كردم...احساس كردم...-داد:با بغض ادامه 

 شرم و حیا و پشیماني در صدای زن موج مي زد:

 احساس كردم منم...منم بهش عالقه مند شدم...-

 درحالي كه اشك از ديدگانش سرازير بود،زهرخندی زد و با همان لحن شرمسار ونادم افزود:

كه نديده بودمش احساس مي كردم دوسش دارم.هر روز منتظر میشدم كه تلفن كنه.اگه يه روز خنده داره...با اين -

باهاش حرف نمي زدم عصبي و نارحت مي شدم.يه روز ازم خواست باهاش قرار بذارم تا منم اونو ببینم.واقعا منتظر 

داشتم ببینمش.اول راضي نشدم  اين درخواست بودم اما غرورم اجازه نمي داد به زبون بیارم با اين كه خیلي وست

 ولي بعد از چند روز كه اصرار كرد ،قبول كردم و باهاش قرار مالقات گذاشتم.

زير چشمي نگاهي به فرشاد كه از شدت عصبانیت میلرزيد و انگشتانش را در يکديگر حلقه كرده بود و مي فشرد 

رشاد بازگو میکرد تا شك و شبهه ای كه به جان او افکند.ديگر كار به جايي رسیده بود كه بايد همه چیز را برای ف

 افتاده بود را تا حدود زيادی از بین ببرددر نتیجه ادامه داد:

همون موقع به تینا تلفن كردم و ماجرا رو براش گفتم اونم منوبیش از پیش تشويق به اين كار كرد.تشويق های اون -

كه میخواستم انجام بدم ،ازبین برد.روزی كه قرار بود ببینمش با  ترديدهای منو در رابطه با درست يا غلط بودن كاری

ترس و لرز و هزار دلهره و تشويش،سر قرار رفتم و ديدمش ،ولي هر چي به ذهنم فشار آوردم كه آيا قبال اونو ديدم 

ندی زد و بخيا نه به جايي نرسیدم.قیافه اش كامال برام غريبه بود.وقتي بهش گفتم توی كدوم مهموني منو ديده ل

پیش كشیدن اون موضوع فقط بهانه ای بود برای اين كه تو بهم جواب مثبت بدی ،من تو رو توی خیابون ديدم "گفت:

چون قراره حقیقت "و سعي كردم شماره تلفنتو پیدا كنم و همین كار رو هم كردم چون واقعا ازت خوشم اومده بود

ومد به خصوص كه خودشو يه مرد آروم و خونسرد و عاشق اعتراف مي كنم كه از قیافش خوشم ا<رو بهت بگم 

نشون مي داد.اون موقع احساس مي كردم خدا اونو برای نجات من فرستاده ديدارهای ما همیشه توی كافي شاپ 

بود.روبروم مینشست و عاشقانه نگاهم مي كرد و از عشق مي گفت،از محبت حرف مي زد و از روياهاش در كنار 

با خالءهای عاطفي ای كه توی زندگي مشتركم داشتم،حرفاش بیشتر روم تاثیر مي ذاشتند...بهم من،صحبت مي كرد.

میگفت تحقیق زيادی در موردم كرده و قصد داره اگه من از سروش طالق بگیرم باهام ازدواج كنه.اونجور كه مي 
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دوستش داشته  گفت يکي دو سال پیش از همسرش جدا شده و دنبال يه زن مناسب مي گرده كه درواقع

باشه.درمورد همسر سابقش سواالت زيادی مي كردم و توضیح مي خواستم كه چه چیزی باعث جدايي شون شده و 

اون خیلي آرام درحالي كه غم و اندوه توی چشماش بود،جواب سواالم رو دونه به دونه میداد...خالصه خیلي باهم درد 

متحمل شده بود مي گفت و من از زندگي نکبت باری كه داشتم دل مي كرديم اون از شکست هايي كه تا اون لحظه 

حرف مي زدم.يه سال از آشنايي منو اون مي گذشت و من در تمام اين مدت تمام حرفهايي كه بینمون ردو بدل مي 

شد موبه مو واسه تینا مي گفتم غافل لز اينکه اون پست فطرت رذل تصمیم گرفته بود برای ضربه زدن به من تمام 

فامو بعالوه هزار دروغ زشت و كثیف ديگه تحويل سروش بده.همیشه به خودم مي گم چرا اون چنین باليي سر حر

 زندگیم آورد؟آخه چه دشمني با من داشت؟

فرشاد چشم به زمین دوخته بود ودر حالي كه سوئیچ اتومبیل را از اين دست به دست ديگرش مي داد سعي مي كرد 

 د:جلوی عصبانیت خود را بگیر

 هنوز هم باهاش تماس داری؟-

 ساغر لبخند تلخي برلب نشاند و اشکهای نورسیده اش را از چهره زدود:

 اگه بودم كه اينقدر مزاحمت واسه ام ايجاد نمي كرد.-

 فرشاد با كنجکاوی مجددا پرسید:

 چي شد كه ازش فاصله گرفتي؟-

 اين سو و آنسو خم مي شدند خیره شد: ساغر به شاخه های درختان سرسبزی كه با نسیم ماليم به

يه روز كه توی همون كافي شاپ مشغول خوردن قهوه بوديم ازم خواست كه به خونش برم.از اين درخواست خیلي -

متعجب شدم چرا كه چنین درخواستي منو فقط به يه قصد و نیت مي رسوند.يه نیت پلیدو يه قصد شوم و شرم 

 ا اون لحظه خطايي نکرده بود و حرف زشت و بدی از دهنش خارج نشده بود.آور...تعجب من از اين بود كه ت

 فرشاد بالفاصله به چشمان او خیره شد و پرسید:

 خب تو چي گفتي و چیکار كردی؟-

در چشمان او شدت شك و ظن به اوج خود رسیده بود.ساغر لحظاتي به آن دو ديدگان غضبناك نگريست سپس به 

 نان به آن چشمان خشمناك خیره بود جواب داد:آرامي در حالي كه همچ

مخالف كردم اما او همچنان اصرار مي كرد.خالصه از كوره دررفتم و با عصبانیت تركش كردم.وقتي به خونه رسیدم -

تلفن به صدا در اومد...خودش بود...ازم خواهش كرد،بهم التماس كرد ولي من از عاقبت اين ديدار كامال خصوصي در 

س داشتم نمیتونستم خودمو راضي كنم كه به اين درخواست شرم آور جواب مثبت بدم...اون همه اش مي منزلش،تر

گفت كه قصد بدی نداره اما من اونقدر بچه و كم سن وسال نبودم كه گول اين حرف هارو بخورم.خالصه يه روز 

کرد نه و فراموشم كنه اما اون قبول نعصباني شدم و از پشت تلفن با داد و فرياد ازش خواستم كه ديگه بهم تلفن نک

كه نکرد...مي گفت با صحبت كردن با من به آينده امیدوار شده و برای روزهای خوب در كنار هم بودن ،نقشه ها 

 كشیده،مي گفت نمي تونه منو فراموش كنه و ديگه تحمل يه شکست ديگه رو نداره.

 سر به زير افکند و آهي از سینه بیرون داد:

قعا دوسش داشتم و احساس مي كردم اونم همین احساسو نسبت به من داره آخه عشق و عالقه رو از من وا-

 چشماش مي خوندم اما اون
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درخواست و همچنین اصرار بیش از حدش،منو پاك ناامید و دلسرد كرد.سر بلند نمود و به درخت رو به رويش كه 

 افکنده بود نگاه كرد:گويي از غم او سر به پیش 

اگه راستشو بخوای طاقت نداشتم صداشو نشنوم و اونو نبینم.واسه همین بعد از يه هفته كه تماسهاشو بدون اينکه 

حرف بزنم قطع مي كردم،معذرت خواهیش رو قبول كردم.خیلي خوشحال بودم كه ديگه ازم نمي خواد باهاش تنها 

ه ماه طول كشید و اون دوباره ازم خواست كه به خونه ش برم.اين بار ديگه باشم ولي اين خوشحالیو امیدواری فقط ي

واقعا بهش شك كردم و شديدا ازش ناامید شدم...ديگه نمي تونستم بهش خوشبین باشم.ديگه نمي تونستم حرفهای 

 اسه م خیليعاشقانه شو باور كنم....در واقع ازش متنفر شدم چون احساس كردم منو به بازی گرفته كه اين امر و

گرون و ثقیلبود.خالصه يه روز زدم به سیم آخر و بدون اينکه دلیل نفرتم رو بیان كنم بهش گفتم:شهرام!ازت 

متنفرم...چرا اصرار داری با كسي حرف بزني كه ازت تنفر داره؟تا االن هم كه باهات حرف زدم و بیرون اومدم به 

زم و بعدا به ريشت بخندم.مي خواستم با اين حرفم خردش خاطر اين لود كه مي خواستم چند صباحي دستت بندا

كنم وتالفي درخواست نامعقولشو سرش در بیارم...شايد نبايد اونو اين طور از خودم مي روندم...شايد اشتباه 

كردم...شايد اگر اين حرفها رو بهش نزده بودم االن اين قدر به پام نمي پیچید و واسه م مزاحمت ايجاد نمي 

الصه اينو كه گفتم از اين رو به اون رو شد.از اون ب هبعد تهديدها و مزاحمتهای پشت سر همش اروم و كرد...خ

قرار رو ازم گرفت ديگه از دستش پاك عصبي شده بودم...مزاحمتهای اون از يه طرف،سرزنشهای تینا برای به هم 

ه عرصه رو بهم تنگ و تنگ تر مي زدن اين رابطه از طرف ديگه و درگیريهای من و سروش هم از يه طرف ديگ

 كرد....خالصه به اينجايي رسیدم كه مي بیني.

دقايقي سکوت بین ان دو برقرار شد.اين سکوت باعث گشت فرشاد تا حدود زيادی بر اعصاب متشنج خود مسلط 

 شود تا اينکه ساغر او را مخاطب قرار داد و به چشمانش خیره شد و گفت:

 از دهنم شنیدی ب هقولي كه داده بودی عمل كن.حاال كه تمام حقیقت رو 

 فرشاد اهي كشید و به اطراف نگريست.لحظه ای تامل كرد سپس جواب داد:

 انتظار داری چي بگم؟

 نظرت رو بگو...اين كه ديگه سخت نیست.

 فرشاد سويیچ اتومبیلش را در مشتهايش فشرد:

 بر عکس خیلي سخته.

 اما تو قول دادی.

 دم اما نمي دونم چي بگم.بله قول دا

سکوتي سخت و سنگین بین ان دو برقرار شد.ساغر كه از اين سکوت زجر مي كشید،سر به زير افکند و با لحني 

 مغموم و پشیمان گفت:

 بسیار خب....اين سکوت عذاب اور تو همه چي رو بهم گفت.

 از جا برخاست و با لحني محزون و ارام ادامه داد:
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 ه جز حرفهايي كه بهت گفتم بین من وشهرام چیز ديگه ای نبود...باور كن فرشاد.ولي باور كن ب

 و به سوی در پارك حركت كرد.فرشاد ساكت و صامت به رفتن او نگريست و با خود گفت:

كاش همون روز كه اصرار مي كرد موضوع شهرام رو واسه ام بگه،حقیقتو مي گفت....من كه همون روز هم بهش 

وضیح نمي خوام...پس چرا دروغ تحويلم داد؟اگه من مجبورش مي كردم كه همه چي رو همون موقع گفتم ازش ت

بهم بگه،خب االن مي تونستم خودمو قانع كنم كه مجبور بوده دروغ بگه....ولي حاال چي؟...حاال چطور مي تونم 

 دروغشو توجیه كنم؟

 ومبیل خود حركت نمود.انگشتان را میان موها برد سپس از جا برخاست و به سوی ات
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 ساغر در حالي كه قدم زنان از پارك فاصله میگرفت با خود انديشید:

نه... اما مهم کمیدونستم كه به اينجا میرسم... میدونستم نظر فرشاد بعد از شنیدن اصل موضوع درباره من تغییر می-

 نیست... من ديگه به تنهايي عادت كردم. از اين به بعد هم تصور میکنم از اول هم فرشادی در كار نبوده.

 مسافتي را پیاده طي كرد و سپس تاكسي ای گرفت و به سوی آپارتمانش رهسپار گشت.

 وارد آسانسور كه شد با خود گفت:

 اصال حوصله شو ندارم.خدا كنه اين همسايه سمج رو نبینم چون -

 از باالبر خارج شد وقتي پريوش را نديد نفس آسوده ای كشید.

در آپارتمان را با بي حوصلگي باز كرد و وارد شد. مانتو و روسری اش را در آورد و خود را روی صندلي راحتي كنار 

 پنجره افکند و از آنجا به آسمان خیره ماند:

 ه. من بايد همیشه تنها باشم. همیشه...مثل اين كه تقدير من تنهايي ي-

 بغض راه نفس را بر او تنگ كرد اما اشکي برای ريختن نداشت:

بايد اون حرفها رو به فرشاد میزدم. حاال ديگه نگران اين نیستم كه با شهرام روبه رو بشه... ديگه نگران هیچي -

 نیستم... هیچي.

 شناك گفت:به تکه ابر سپید و پنبه گون خیره شد و اندي

 ولي آيا واقعا فرشاد شهرام رو ديده؟... اما كجا؟-

 شانه هايش را باال انداخت و سیگاری روشن كرد:

 مهم نیست... ديگه همه چیز تموم شد و رفت.-

 اما همچنان نگران مزاحمت های احتمالي بود كه شهرام برای فرشاد ايجاد خواهد كرد. پك عمیقي به سیگارش زد:

توی گذشته ها غرق بودم كه يادم رفت بهش بگم مواظب خودش باشه. كاش بهش میگفتم اون شبي كه  اين قدر-

 قرار بود با خاله جان بیان اينجا، شهرام به زور و جبر وارد خونه ام شد و اون حرفها رو بهم زد.

 ولي في الفور به خود نهیب زد:
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.. واسه من اصال مهم نیست. فرشاد هم اونقدر بچه نیست كه ديگه چه فرقي میکنه؟ بذار هر چي میخواد بشه، بشه.-

احتیاج باشه بهش گوش زد كنم مواظب خودش باشه. بعد از شنیدن اصل موضوع حتما خودش به اين فکر مي افته 

كه ممکنه شهرام واسه اش دردسر درست كنه. چون میدونه اون خونه منو بلده و تمام رفت و آمدهای منو كنترل 

 درسته... احتیاج نیست در اين مورد به فرشاد حرفي بزنم. میکنه...

 شب از راه رسیده بود كه زنگ تلفن به صدا درآمد. با بي حوصلگي گوشي را برداشت:

 بله بفرمايید.-

 سالم عزيزدلم.-

 سالم خاله جان. بهتر شديد؟-

 ممنونم... چرا با فرشاد برنگشتي؟-

 ه سکوت اختیار نمود. پروانه با لحني دلسوزانه گفت:ساغر نمیدانست چه بگويد. در نتیج

 الهي خاله به فربونت بره عزيزم. فرشاد میگفت واسه ات كاری پیش اومده.-

 با اين سخن، ساغر پاسخي برای سوال پروانه يافت:

 درسته خاله جان كاری پیش اومد كه بايد حتما برمیگشتم خونه.-

 پس ديگه سری به ما نمیزني؟-

 سخن ساغر را مردد كرد با اين حال خود را نباخت: اين

 اين چه حرفیه خاله جان! حتما خدمت میرسم.-

 صدای مغموم پروانه در گوشي پیچید:

 اما نه حاال حاالها درسته؟-

 ساغر سکوت كرد و به فکر فرو رفت:

 آيا فرشاد به خاله حرفي زده بود؟!-

 ه آهي از سینه بیرون داد:همچنان سکوت اختیار كرده بود كه پروان

هرجور راحتي عزيزدلم. در خونه من همیشه به روی تو بازه هر وقت دوست داشتي سری بهم بزن و منو از تنهايي -

 در بیار.

 چشم خاله جان.-

 ديگه مزاحمت نمیشم. برو بخواب چون میدونم حسابي خسته ای.-

 ممنون خاله جان. شب خوش.-

 شب به خیر.-

 شد. ساغر انديشید: تماس قطع

نمیدونم فرشاد به خاله چي گفته و چه بهانه ای برای برنگشتنم تراشیده. به هر حال هر چي هم گفته باشه واسه ام -

 مهم نیست. سرنوشت من ار روز اول سیاه و تاريك بوده و هست.

 ي تلفني آن را پاسخ گوشد:برای خواب آماده شد كه مجددا صدای زنگ تلفن بخاست. زن جوان منتظر ماند تا منش

 سالم ساغر. منم شهرام. گوشي رو بردار میخوام باهات حرف بزنم.-

 برخالف قبل ساغر با آرامشي عجیب گوشي را برداشت:
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 بگو میخوام بخوابم.-

 سالم كردم ها!-

 خب كه چي؟-

 نمیخوای جواب سالمم رو بدی؟-

 حرفت رو بزن حوصله ندارم.-

 چت شده؟-

 ربطي نداره. زودتر حرفت رو بزن كه میخوام برم بخوابم. به تو-

 باشه... میخوام ببینمت.-

 كه چي بشه؟-

 خیلي شجاع شدی؟!-

 زنگ زدی فقط همینو بگي؟-

 نه باهات تماس گرفتم كه بهت بگم میخوام ببینمت.-

 اما من تمايلي به اين ديدار ندارم. حاال میذاری برم بخوابم يا نه؟-

 ازت بپرسم چرا يکدفعه اينقدر تغییر كردی؟ میتونم-

 چیه؟! دمق شدی كه ديگه از شنیدن صدات ترسي ندارم؟!-

 دمق كه نه ولي تعجب كردم...-

 زن جوان با قاطعیت میان سخن او دويد:

 اينو توی گوشهات فرو كن. ديگه ترسي از تو و تهديدات ندارم. پس بهتره دست از سرم برداری و دمت رو روی-

 كولت بذاری و گم شي.

 شهرام خنده ای كرد:

 به اونجا هم میرسیم. ولي قبل از اون بايد تو رو ببینم... باهات كار دارم.-

 نمیخوام ببینمت اينو میفهمي؟-

اين را گفت و گوشي را گذاشت. زنگ تلفن مجددا به صدا درآمد كه ساغر دوشاخه آن را از پیريز بیرون كشید و به 

 ابش رفت.سمت تختخو

من نمیدونم ديگه چي از جونم میخواد. از اين همه موش و گربه بازی خسته شدم. اصال از اين زندگي خسته شدم. 

همه اش دلشوره، همه اش تشويش و اضطراب. ئیگه نمیتونم ادامه بدم. تمام راهها رو به روی خودم بسته میبینم... 

د و بعد هم خیلي راحت ازم گذشت... اينم از اين زندگي تکراری اون از فرشاد كه اونقدر خودش رو بهم نزديك كر

 كه همه اش درگیری و ناراحتیه. اصال اين زندگي چه فايده ای داره؟

 به ياد چهره بیتفاوت فرشاد در لحظه ای كه داشت او را ترك میکرد افتاد:

 شو بذاره درست جای پای سروش.اصال تصورش هم نمیکردم فرشاد به اين راحتي روی من منفي فکر كنه و پا-

 در تختخوابش جا به جا شد:

ديگه هیچ وقت سراغ خاله و فرشاد و پرويز و دايي رسول نمیرم. اصال باهاشون قطع رابطه میکنم. آره... اين جوری  -

 راحت ترم. ناراحتي و گرفتاری خودم كم بود، مشکالت اونها هم اضافه شد. فردا دوباره به
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مشتريام تلفن مي كنم و مي رم سراغ تايپ ، از اولش هم اشتباه كردم با فامیلم ارتباط برقرار كردم. خودم باشم و 

 خودم بهتره بالخره خدايي هم هست كه بنده بدبختي مثل منو فراموش نکنه و بیادم باشه.

 توانست.بالش را زير سر مرتب كرد و سعي نمود بخوابد اما هرچه كرد ن

از جا برخاست و پس از روشن كردن سیگار به سوی صندلي همیشگي خود رفت و از پنجره به آسمان پر ستاره 

 خیره ماند:

اگه به خاطر بچه هام نبود قید ايران رو مي زدم و مي رفتم پیش عمو فريد.اما چشم امید بچه هام اول به خداست -

 ندارند كه خیالم از بابت آيندهاشون راحت باشه. بعد به من...پدر فهمیده و آينده نگری هم

 ياد و خاطره ی فرزندانش ، چشمه اشك را در چشمان مغمومش جوشان نمود:

بهبود خوبم! كجايي؟ بهنوش نازنینم االن داری چیکار مي كني؟دلم براتون خیلي تنگ شده. كاش مي تونستم شما -

 جا برده كه نمیتونم پیداتون كنم.رو ببینم... اخه اين پدر نامردتون شماها رو ك

 اشك از چشمانش سرازير بود و دل دريای اش از غم دوران سرشار :

 عزيزان دلم كجايید؟...كجايید؟ دارم از دوريتون دق مي كنم .-

 سیگار را در زير سیگاری گذاشت و دستانش را به سوی آسمان بلند كرد و با دلي شکسته از ژرفای دل چنین گفت:

ايا!خدای خوبم!گناهان منو ببخش و بجه هامو بهم برگردون . ديگه طاقت ندارم...ديگه طاقت ندارم... به دادم خد-

برس و دلمو شاد كن.به خداوندی و بزرگي و عظمتت هیچ آرزويي ندارم جز ديدن بچه هام. اونا رو بهم برگردون... 

 مي خوام اونا رو ببینم.

اعماق وجود گريست.آنقدر اشك ريخت و خدا را صدا كرد تا آرامش خاص در چهره را میان دو دست گرفت و از 

 دل احساس نمود :

 خدايا!خداوندا!!از روز اول به تو توكل كردم و االن هم مطمئنم كه ناامیدم نمي كنیو به آرزوی ديرينه ام مي رسوني.-

 توانست به خواب برود. ه سبب آرامشي كه پس از راز و نیاز با خداوند بزرگ در دل احساس نمود

 صبح از راه رسید، صدای زنگ در آپارتمان نیز برخاست.روی تختخواب نیمخیز شد و با خود زمزمه كرد:

 اين ديگه كیه؟!-

 نگاهي به ساعت رومیزی انداخت:

 اين وقت صبح كي میتونه باشه؟-

ديد كه با لبخند به چشمي نگاه مي كند.  از جا برخاست و به سوی در رفت. از چشمي به آن سو نگريست و پريوش را

 ساغر ظاهرش را مرتب نمود و در را گشود:

 بله؟-

 سالم، صبح بخیر.-

 ساغر لبخند ماليمي را بر لب نشاند:

 سالم، صبح شما هم بخیر،بفرمايید.-
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 پريوش بر لبخند خويش وسعت بخشید:

تا باهام رفت و آمد داشته باشي ولي به خدا اين تنهايي  البته يادمه كه بهت گفته بودم بیخود دارم تالش مي كنم-

پاك منو از پا انداخته تو رو خدا يه تجديد نظر بکن و اگه جوابت مثبت بود باهم باش و هروقت خدای ناكرده ازم بي 

 وفايي يا خالفي ديدی، سريع دوستیتو باهام قطع كن، باشه؟

 سوزاند:ساغر به چشمان ملتمس او خیره شد و دل بر او 

 بسیار خوب-

 پريوش از شادی در پوست خود نمي گنجید:

 ازت ممنونم...نمي دوني چقدر خوشحال شدم!-

 خب؟ امری داشتید؟-

 پريوش با همان شادی و شعف گفت:

مي خواستم ازت بپرسم میل داری بريم توی محوطه وساعاتي قدم بزنیم؟ همون طور كه مي دوني پیاده روی خیلي 

نت روح و جسم ضروری و الزمه. من خودم تنها روم نمي شه اين كارو كنم گفتم اگه تو تمايل داشته باشي برای سال

 هر روز همین ساعت بريم پیاده روی.

 ساغر انديشید:

نمیدونم چرا تاحاال به اين بنده خدا توجه نمي كردم زن خوبي به نظر مي رسه.اگه باهاش رفت وامد كامال كنترل "

 "ته باشم خطری تهديدم نمي كنهشده ای داش

 بسیار خوب. ولي بايد كمي صبر كنید.-

 با كمال میل. خوشحال مي شم هم گروهیم باشي.-

 جمله آخر را با لحني مزاحگونه بر لب راند و موجب خنده ساغر شد.

 بفرمايید داخل تا حاضر بشم.-

ده از اين دعوت استقبال نمود. به محض ورود پريوش كه مدتها بود به دنبال اين فرصت مي گشت با رويي گشا

 نظری به اطراف انداخت:

 نقشه اينجا هم مثل آپارتمان منه. -

 ساغر كه در اتاق خود مشغول پوشیدن لباسي مناسب بود پاسخ داد:

 ابته تمام اين واحد ها مثل همه، فقطلوك های شرقي بزرگتر از اينجان.-

 بهترونه.بله همینطوره،اونجا مال از ما -

 ساغر از اين سخن به خنده افتاد و با خود انديشید:

اين پريوش از اون زنهای خوش مشرب و بذله گوست. تصورنمي كنم اگه باهاش باشم بهم بد بگذره.حداقل تا "

 "وقتي از اين حرفها مي زنه و از غمهام دور مي شم

 بود،قدم میزدند. دقايقي بعد هر دو محوطه شهرك،در سکوتي كه همراه با لبخند

 مي گم ه خوب مي شه هر روز بیايیم و با هم قدم بزنیم. اين طور نیست ساغر جان؟-

 بله همین طوره هوای صبحگاهي واقعا فرحبخشه.-

 پريوش با خوشحالي تمام گفت:
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 پس از اين به بعد هر روز صبح مي يايیم و قدم میزنیم.-

 انشاءاهلل.-

 خندان روی يکي از نیمکتهايزمین بازی نشستند: ساعتي بعد،آن دو با لباني

 مي شه ازت سؤالي بپرسم؟-

 بله البته، بفرمايید.-

 پريوش دست روی زانوان او نهاد و گفت:

قبل از اين كه سؤالم رو مطرح كنم مي شه ازت خواهش كنم اين قدر باهام رسمي رفتار نکني. آخه اين طور كه -

ام خیلي غريبه ای در صورتي كه من تو رو با خودم صمیمي و نزديك مي حرف مي زني احساس مي كنم باه

 بینم...البنه تو رو نمي دونم ولي من احساس خوبي نسبت به تو دارم... 

 نفس عمیقي كشید وافزود:

 خب حاال قول مي دی كه ديگه باهام رسمي حرف نزني؟-

 اد:ساغر به ديدگان او خیره شد، مکثي كرد و با لبخند جواب د

 بسیار خوب، حاال سؤالت رو بپرس.-

پريوش دستهای او را میان دستها گرفت. گرمي دستان او حالتي خاص را به ساغر هديه داد.حالتي ما بین صمیمیت و 

بدبیني.نمي دانست چرا اين احساس به جانش چنگ انداخته؟تالفي اين دو احساس كامال متضاد چه معني ای مي 

ظه ای در سکوت به چشمان او نگريست تا شايد دلیل اين احساس را دريابد اما موفق نشد با توانست داشته باشد؟لح

 خود انديشید:

" 

نمي دونم كار درستي كردم با اين زن همکالم شدم يا نه؟ نکنه دوباره دارم اشباه مي كنم!اگه پريوش هم يکي مثل 

 داشته باشم چرا كه با اصراریمینا از آب دربیاد چي؟ البته نمي تونم زياد بهش اطمینان 
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غیر معقول، در دوستي با من رو باز كرد. اگه منطقي فکر كنم متوجه مي شم بايد به قول معروف چیزی زير كالهش 

چه رباشه وگرنه تا به اين اندازه در ارتباط پیدا كردن با من اصرار نداشت. بهتره با احتیاط به اين دوستي ادامه بدم. گ

مي تونم همین االن هم بهش بگم كه ديگه نمي خوام باهاش هم كالم باشم و لي خیلي دلم مي خواد آخر اين دوستي 

 رو ببینم و به قصد اصلیش پي ببرم... البته شايد هم دارم اشتباه مي كنم، اينو ديگه خدا مي دونه.

 پريوش پرسید:

 بهم توجه نمي كردی؟چرا قبل از اينا سعي مي كردی ازم دوری كني و -

 ساغر لبخندی بر لب نشاند و به چشم های او خیره شد:

به خاطر اين كه من عاشق سکوت و ارامش هستم و دلم نمي خواد به هیچ قیمتي اينا رو از دست بدم. در ضمن من -

اس ي، مي توني احسنمي تونم به هر كسي اعتماد كنم. البته امیدوارم از دستم ناراحت نشي چون خودتم يه زن تنهاي

 منو به خوبي درك كني.
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 بله كامال دركت مي كنم...-

 لبخندی زد و افزود:

 پس حتما االن داری توی دلت بهم هزار تا ناسزا مي گي چون اومدم و سکوت و آرامش رو ازت گرفتم.-

ته بود دريابد چهره ی چون تصمیم داشت قصد و هدف او را از اين دوستي كه با آن همه اصرار و ابرام صورت گرف

 خنداني به خود گرفت و دست روی شانه ی او قرار داد:

 اين چه حرفیه؟!-

 پريوش با لحني آرام و ماليم پرسید:

 يعني مي خوای بگي مزاحمت نیستم؟-

 نه كه نیستي، اگه مزاحم بودی بدون رودربايستي بهت مي گفتم.-

گه داشتم از تنهايي دق مي كردم البته ازت انتظار ندارم به اين خوشحالم كه دوستي منو قبول كردی به خدا دي-

زودی بهم اطمینان پیدا كني چون به خوبي مي تونم دركت كنم اما نمي دونم چرا برعکس تو احساس مي كنم مي 

 تونم به تو اعتماد داشته باشم.

 د نکني.اين نظر لطف توست اما بهت پیشنهاد مي دم به اين سادگي ها به كسي اعتما-

 پريوش سر فرود آورد:

مي فهمم چي مي گي. ابته منم به اين سادگي ها به كسي اطمینان نمي كنم. نمي دونم چرا نسبت به تو احساس بدی -

 ندارم.

 همراه با نفس عمیقي كه كشید آهي از سینه بیرون داد:

 من خیلي بي كس و تنهام.-

 ساغر با كنجکاوی پرسید:

 شهر هیچ كس رو نداری؟مگه تو توی اين -

 زن سر را با تاثر تکان داد:

 نه، توی اين شهر تنها و غريبم.--

 كنجکاوی ساغر نسبت به سرگذشت او چندبرابر شد. مي خواست سوال ديگری بپرسد كه پريوش گفت:

 بهتره بريم.-

 هر دو از جا برخاستند. پريوش افزود:

 كني؟ دعوت منو به يه صبحانه ی مختصر قبول مي-

 ساغر لبخندی از رضايت به او هديه داد:

 با كمال میل.-

 پس بزن بريم.-

 هر دو با لباني خندان دوشادوش بکديگر وارد آسانسور شدند. پريوش با لحني كه شادماني در آن موج مي زد گفت: 

 اصال باور نمي كنم كه تو دعوت منو قبول كرده باشي.-

 چطور؟-
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نداره من خودمو كشتم تا تونستم تو رو راضي كنم باهام دوست بشي و با وجودت خال تنهايي  اين كه ديگه پرسیدن-

 هامو پر كني.

 شرمنده ام همون طور كه گفتم من آدم گوشه گیری هستم و به سادگي با كسي دوست و هم كالم نمي شم.-

 پريوش سر را به عالمت درك سخن او تکان داد و با لحني مغموم گفت:

درست رو تو مي كني نه من احمق كه دور از جون تو با هر كس و ناكسي دوست و همکالم میشم. البته از وقتي  كار-

 كه سرم به سنگ خورده سعي مي كنم مثل سابق، به سادگي با كسي دوست نشم.

 در اين لحظه ساغر احساس كرد كه پريوش نیز چون او از دوستان خود ضربه خورده است:

 افتاده؟مگه اتفاقي -

 انشااله بعدها كه بیشتر با هم رفت و آمد كرديم در اين مورد با هم صحبت مي كنیم... چطوره؟ موافقي؟-

 پس تو هم هنوز به من اطمینان نداری... بسیار خب موافقم.-

 ديگر به طبقه ی سیزدهم رسیدند. پس از خروج از آسانسور پريوش گفت:

ع اينه كه بايد منو بیشتر از اينا بشناسي تا بعدها اگه رازهای زندگیمو بهت موضوع اطمینان نیست عزيزم. موضو-

 گفتم ازم متنفر نشي.

 دست در جیب مانتواش كرد و كلید اپارتمانش را بیرون آورد و در حالي كه در را مي گشود افزود:

 حاال بفرما داخل تا سر فرصت يه مقدار از زندگیمو برات تعريف كنم.-

كرد و وارد شد. بخاری كه از محفظه ی كتری بیرون مي زد میزبان را برای مهیا نمودن چای به سوی  ساغر تشکر

 خود فرا خواند.

 كتری رو روی اجاق گذاشتم تا وقتي بر مي گرديم زياد منتظر جوش اومدن آب نمونیم.-

 ساغر با تعجب پرسید:

 مگه مي دونستي كه مي يام؟-

 مام نا امیدی اين كار رو كردم. پیش خودم گفتم شايد اين دفعه تحويلم بگیری.اگه راستش رو بخوای با ت-

 ساغر نیز لبخند زد و به اطراف نگريست.

نقشه ی آپارتمان پريوش درست همانند اپارتمان او بود تنها فرقي كه اين دو با هم داشتند، طرز چیدن، رنگ و 

گرفته بودند. پرده های يشمي تیره و ضخیمي جلو پنجره وسايل گوناگوني بود كه در گوشه گوشه ی هال جای 

آويزان بود. مبل راحتي نیم ستي به رنگ پرده ها به صورت مدور چیده شده بودند. میز و صندلي ناهار خوری چهار 

نفره ای در سمت چپ در ورودی ديده مي شد كه پارچه ی سفیدی روی آن كشیده شده بود و موكتي كه سر تا سر 

 ماليم بود. ###مان را مفروش كرده بود، نقشه دار و به رنگ كف آپارت

 عالقه داری اين طور نیست؟ ###مثل اين كه تو به رنگ -

 پريوش از آشپزخانه جواب داد:

 بله همین طوره و تو به رنگ آبي.-

 بله البته يه فرق ديگه ای هم هست.-

 پريوش با صدای بلند خنديد:
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ان تو اينجا خیلي شلوغ پلوغه. هرجاشو كه نگاه كني يه چیزی مي بیني. دو و ديوارش هم فهمیدم... برعکس آپارتم-

 كه پر از عکس و تابلوست. 

 ساغر در حالي كه به اين شلوغي با تعجب مي نگريست پرسید:

 جدا تو از اين همه شلوغي خسته و عصبي نمي شي؟-

 ت:پريوش كه مشغول چیدن میز كوچك میان آشپزخانه بود گف

نه دوست عزيز... هر كدوم از اينا خاطره ای از اون روزهای خوب رو كه رفتن و منو با غم هام تنها گذاشتن زنده -

 مي كنه.

 ساغر به سوی آشپزخانه رفت و به سیمای او خیره ماند. از چهره ی گرفته اش خواند كه بسیار غمگین شده است:

 ا منظوری...منو ببخش نمي خواستم ناراحتت كنم. به خد-
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مي دونم...مي دونم نمي خواد خودتو _پريوش سخن او را همراه با يك لبخند وسیع اما سراسر اندوه قطع كرد:

 ناراحت كني آخه تو كه از گذشته من چیزی نمي دوني!

تن ها نشست. با نشس اين را گفت و با رويي گشاده ساغر را به خوردن صبحانه دعوت نمود.ساغر روی يکي از صندلي

 او ،پريوش هم روی صندلي روبرويي جای گرفت:

ممنونم به هرحال منو ببخش بايد مي فهمیدم كه اين وسايل برات خیلي با _فعال بهتره صبحانه مون رو بخوريم._

 اهمیت و عزيز هستند.

به خدا _ا نوشید و افزود:خواهش مي كنم ،حاال تو صبحانه تو بخور.جرعه ای از چای خود ر_پريوش لبخندی زد:

 خیلي خوشحالم كه دعوتمو قبول كردی اصال باورم نمي شه

اين كه روبروم نشسته همون همسايه خشك وجدی ايه كه مدت هاست دلم مي خوادباهاش رابطه برقرار كنم.شايد 

 بپرسي چرا اين قدر مايل به اين كار بودم وهستم؟....

ت بگم بايد به_اب آن مي گشت به همین سبب دقت خود را بیش از پیش نمود.اين سوالي بود كه ساغر به دنبال جو

 كه توی اين سي وچند سالي كه از خدا عمر گرفتم

 آدمای زيادی رو ديدم و باهاشون برخورد داشتم و اين موضوع باعث شده با نظر اول طرف مقابلم رو بشناسم.

 خب؟_اين حال تبسمي كرد و فنجان چای را به دست گرفت:اما اين جوابي نبود كه ساغر به دنبالش مي گشت با 

خب تو زني هستي قابل اعتماد وبسیار محتاط واين محافظه كاريت خیلي عالیه!كسايي كه خیلي زود به يکي اعتماد _

 مي كنند آدمای ضعیف النفسي هستن كه از خودشون 

و شايسته دوستي باشن.ساغر همان طور كه چای  كوچکترين اراده ای ندارن...همچین كسايي نمي تونن آدمای موفق

 خود را مي نوشید به فکر فرو رفت به نظرش پريوش

البته تصور نکني من ار روز اول همین عقايد رو داشتم...نه بابا...اونقدر به _زن با تجربه و پخته ای آمد.پريوش افزود:

 قول معروف تیر پای شاخم خورده و اونقدر سرم كاله رفته

 در واقع اين تجربیات رو به قیمت گزافي به دست آوردی._ونستم به اينجا برسم.ساغر لبخند زد:كه ت
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خب معلومه...هر تجربه ای باسختي به دست مي ياد.تا آدم توی زندگیش چیزی رو نبازه نمي تونه تجربه كسب _

 كنه مگر اين كه گوش شنوا داشته باشه و از تجربیات ديگران استفاده كنه.

 و تو احساس مي كني اين گوش شنوا رو نداشتي._ر بر لبخند خود وسعت بخشید و پرسید:ساغ

بله درست حدس زدی..من هیچ وقت اين گوش شنوا رو نداشتم.وقتي _پريوش آه بلندی كشید و آرام پاسخ داد:

 همه چي رو باختم تازه فهمیدم چه حماقت بزرگي كردم.

غصه گذشته رو نخوری.به فکر آينده باش كه گذشته ها گذشتند و رفتند و غصه حاال بهتره _ساغر او را دلداری داد:

 خوردن و آه حسرت كشیدن فايده ای نداره.

 دلم مي خواد اما نمي تونم._پريوش لبخند سردی بر لبان نشاند :

ي داشته بساغر با چشماني كاونده تر به پريوش نگريست.نمي دانست چرا نمي تواند نسبت به اين زن احساس خو

 باشد.شايد به خاطر تجربیات تلخ گذشته بود.
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پس از اين كه میز صبحانه را با كمك يکديگر جمع كردن به سوی هال رفته روی يکي از مبل ها نشستند.پريوش 

 گفت:

 چرا تنها زندگي مي كني؟نکنه تو هم مثل مني؟-

 ساغر شانه هايش را باال انداخت:

 نم به همون نتیجه ای رسیدم كه تو رسیدی.باالخره م-

 به اين كه بهتره تنها باشي تا خطری تهديدت نکنه،درسته؟-

 هي...يه همچین چیزی.-

او نمي خواست به اين زودی سفره دل خويش برای پريوش بگشايد در نتیچه سعي مي كرد جوابهايش مختصر باشند 

 و پريوش اين را دريافته بود:

بزنم چرا نمي خوای از خودت برام بگي تو هم مثل مني...درست مثل من،اما من تونستم به تو اعتماد مي تونم حدس -

كنم چرا كه به تجربیاتم اطمینان دارم.همون طور كه قبالهم گفتم تو ادم قابل اعتمادی هستي و مي تونم به راحتي 

 حرفای دلمو بهت بزنم.البته بعضي چیزاشو سانسور مي كنم...

 ی كوتاه كرد و افزود:خنده ا

 سر گذشت من هم مثل سفر ماركوپولوست و كلي وقت مي بره تا برات بگم.

 خنده او سبب خنده ساغر نیز شد:

بله مي فهمم...از اين كه تا اين حد بهم اطمینان داری ازت ممنونم شايد حق با تو باشه.شايد من به تجربیاتم اطمینان -

 حساس مي كنم تجربیاتم به اون حد نرسیدند كه بشه بهشون اطمینان كرد.ندارم اونم به خاطر اينه كه ا

 خب اين طبیعیه سن من از سن تو باالتره و پر واضحه كه تجربیاتم هم بیشتره.-

ساغر سخن او را با فرود اوردن سر تايید نمود و سکوت كرد تا مابقي سخنانش را بشنود.پريوش نیز سکوت كرد و 

 اهي كشید.
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ه ی مغمومي كه به خود گرفت،به خوبي محسوس بود كه مي خواهد از سرگذشتش بگويد.موهای روشن رنگ از چهر

شده اش را از روی پیشاني كنار زد.چشمان درشت يشمي خود را به تابلويي كه درست روبه رويش به ديوار اويخته 

 شده بود،ثابت نگه داشت.در اين لحظه ساغر با خود گفت:

ن قشنگیه شايد همین زيبايش باعث شده تا اين حد سختي بکشه.به قول مادربزرگ پريوش به راستي ز

 خدا رو حش رو شاد كنه."خوشگلي هم مايه ی دردسره"خدابیامرزم

 پريوش سکوت را شکست و ادامه داد:

بح تا ص از وقتي كه چشم باز كردم خودمو توی خونواده پرجمعیتي ديدم كه به سختي امرار معاش مي كردند.پدر از-

غروب روی زمین كار مي كرد و مادر توی يه اتاق كاهگلي و نمور قالي مي بافت.منم كه فرزند ارشد اين خونواده 

بودم بايد از صبح كه بلند مي شدم تا شب به خواهر و برادرای كوچکتر و همچنین به كارای خونه مي رسیدم.گاهي 

قالي زودتر از دار پايین بیاد و يه كم دست و بالمون باز بشه و  وقتا هم كه كارم تموم مي شد مي رفتم كمك مادر تا

بتونیم گوشت و برنجي بخريم. باور نمي كني اگه بهت بگم ما سالي يه بار گوشت مي خورديم...به خاطر وضعیت بد 

در  ماقتصادی ای كه خانوادم داشت نتونستم درس بخونم.اين درحالي بود كه عاشق درس خوندن بودم و ارزو داشت

اينده معلم بشم.خواهر دومم كه بزرگتر شد مسئولیت بچه ها به گردن اون افتاد و من بايد كنار دست مادر قالي مي 

بافتم.روزگارمون به سختي مي گذشت،كم كم از پدر و مادر مي شنیدم كه به فکر شوهر دادن من هستند و اين 

 ي فهمیدم شوهر كردن يعني چي ولي خوش حال بودم...درحالي بود كه من فقط سیزده سال سن داشتم.اون موقع نم

توی اون دنیای كودكانه تصور مي كردم شوهر كردن يعني لباس خوب پوشیدن،خوب خورن،ازاد بازی كردن،راحت 

 شدن از اين همه كار طاقت فرسا.

 پاك كرد:  زهر خندی زد و قطره اشکي كه در گوشه چشمانش نشسته بود را با سر انگشتان باريك و بلندش
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اما اينا همش توی همون دنیای كودكانه موند و پوسید . همسر من نزديك به بیست سال ازم بزرگتر بود . بیست سال 

 ساغر جان .... بیست سال .

 ساغر با تاسف دستان او را در دست گرفت و دلجويانه پرسید :

 ءهای زندگیت رو با وجودش پر كنه ؟اون چه جور آدمي بود ؟ تونست خال

 او ديگر نتوانست از فروريختن اشکهايش جلوگیری نمايد : 

نه ... اون بداخالق ترين مردی بود كه در طول عمرم ديدم . من همسر دومش بودم .... همسر كه چه عرض كنم ! بگو 

ار مي كشید . به خدا با اين كه سن كمي كلفت زن اولش بودم . واسه يه لقمه نون كه جلوم مي انداخت كلي ازم ك

داشتم شبها از دست درد و پادرد خوابم نمي برد و تا صبح گريه مي كردم . از همه اينها بدتر اين بود كه منو از 

 خونواده م جدا كرده بود . منو برده بود به يه ده ديگه كه فاصله اش از ده ما خیلي زياد بود ..... خیلي زياد .

م واسه خونواده ام تنگ مي شد مي رفتم لب رودخونه و شروع مي كردم به گريه . آخه جرات نداشتم هر وقت دل

جلو شوهرم و زنش گريه كنم . كافي بود يه روز اشك توی چشمام جمع بشه ، وای .... اون موقع بود كه هووم با تركه 
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هونه مي يارم كه كارا رو انجام ندم . گذشته از انار به جونم مي افتاد و تا جون داشتم كتکم مي زد و مي گفت دارم ب

شوهر و هومم ، بچه هاشونم از هیچ آزار و اذيتي نسبت به من دريغ نمي كردن . بخصوص پسر بزرگ اونا كه يکي 

دو سالي از من بزرگتر بود . باور نمي كني اگه بهت بگم شبي نبود كه از دست آزار و اديت هاش و همچنین 

 اشم .مزاحمتهاش راحت ب

 اشك بي محابا چهره اش را خیس و تر مي كرد : 

يه روز اومدم كوزه آب رو از چشمه پر كنم كه از دستم افتاد و شکست .... اونجا بود كه سر همین موضوع خیلي 

كوچیك ، حسابي از هووم كتك خوردم . توی دنیای كودكانه م تصمیم گرفتم برگردم پیش خانواده م و به پاشون 

ا منو از دست اون ظالما نجات بدن بدون اينکه بفهمم دارم كجا مي رم سرم رو انداختم پايین و راه افتادم . يه بیفتم ت

وقت به خودم اومدم كه ديدم جايي هستم كه اصال نمي دونم كجاست . من گم شده بودم و راهي به جايي نداشتم . 

جا رو كه نگاه مي كردم كوه بود و دشت و اثری از  روی يه تیکه سنگ نشستم و شروع كردم به گريه و زاری . هر

آدمیزاد ديده نمي شد . خیلي ترسیده بودم خیلي زياد . هوا داشت تاريك مي شد و ترس من بیشتر . خیلي ناامید به 

اين طرف و اون طرف نگاه مي كردم كه يه دفعه يه فرورفتگي كوچیك توی كوه ، درست روبروم ديدم . خودمو به 

ندم و رفتم داخلش سعي كردم با بوته های تیغ مدخلش را بپوشونم تا از گزند حیوونای وحشي اون نواحي اون رسو

در امان بمونم ، اينکار رو كه ركدم به خاطر گرسنگي زياد خوابم برد صبح كه چشمامو باز كردم نمي دونستم كجام 

خسته و گرسنه بودم . يه راه باريك كه مال  ولي وقتي بوته ها رو كنار زدم تازه فهمیدم چي شده و كجا هستم .

چارپايان بود نظرم رو به خودش جلب كرد و فهمیدم اگه اين راه رو بگیرم و برم به يه جايي خواهم رسید . همین 

شد ..... مسافتي كه رفتم ، چشمم به چوپاني افتاد كه داشت واسه گوسفنداش ني مي زد . ترسون و لرزون جلو رفتم . 

كه بهم افتاد با تعجب از جاش بلند شد و به طرفم اومد . خیلي ترسیدم خواستم فرار كنم كه يه دفعه سرم چشم اون 

گیج رفت و ديگه هیچي نفهمیدم . وقتي چشمامو باز كردم چهره همسرم رو ديدم كه با خشم بهم نگاه مي كرد . از 

د زبونم از ترس بند اومد .... سرم فرياد ترس و وحشت نزديك بود سکته كنم وقتي اون چشمای خشمگین نگام كر

كشید و گفت : باليي سرت مي يارم كه ديگه فکر فرار به سرت نزنه ، بي چشم و رو . چي تو خونه من كم داشتي كه 

اينجوری آبرومو بردی ؟ همین جا مي كشمت و مي گم جنازه ت رو پیدا كردم كه خوراك گرگها شده بود . من 

ونم تو رو برگردونم ؟ بهتره بمیری ، به طرفم حمله كرد و اونقدر توی سر و صورتم زد كه از ديگه با چه رويي مي ت

حال رفتم . وقتي به هوش اومدم با ترس به اطراف نگاه كردم ، اثری از اون بي رحم نبود . فقط پیرزني گوشه اتاق 

؟ اون پیرزن روشو از من برگردوند و نشسته بود و داشت منو نگاه مي كرد . با لکنت زبان پرسیدم كه كجا هستم 

جوابي بهم نداد .... از جام بلند شدم و از پنجره چوبي اون اتاق قديمي به بیرون نگاه كردم . نمي دونستم كجام ، به 

گريه افتادم و دوباره پرسیدم : من كجا هستم ؟ مي خوام برگردم پیش پدر و مادرم تو رو خدا منو ببريد پیش اونا . 

پیرزن با غضب نگام كرد و گفت : اونا فکر مي كنند تو مردی ، ديگه بايد همین جا بموني تا بپوسي . نمي دونم  اما اون

چند روز داشتم گريه مي كردم اما يادمه كه يه دفعه چشمم به كامیوني افتاد كه از شهر اومده بود . تصمیم گرفتم 

ر رو هم كردم . وقتي كامیون ايستاد از سر و صدای ماشین خودمو پشت بارهاش قايم كنم و از اونجا برم . همین كا

 ها فهمیدم كه به شهر رسیدم ..... حاال من مونده بودم و يه شهر بي در و پیکر .

 آه بلندی از سینه بیرون داد : 
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پول  و ديگه از اين جا به بعدش رو مي توني خودت حدس بزني .... مجبور شدم توی اين خونه و اون خونه كلفتي كنم

ناچیزی بگیرم . شب ها توی يه خونه كاهگلي كوچیك كه مال يه زن تنها بود مي خوابیدم و صبح ها مي رفتم كلفتي . 

باالخره بعد از ده سال تونستم پولي پس انداز كنم و برم دنبال سرنوشت خودم. االن كه اينجا هستم با سرمايه ای كه 

 ولهامو گذاشتم پیش يه مرد معتمد و بهره اش رو مي گیرم . دست و پا كردم روزگارم رو مي گذرونم . پ

 او سکوت كرد و ساغر به سیمای او دقیق تر نگريست با خود گفت : 

همونطور كه خودش گفته بود همه چي رو اونطور كه بوده برام نگفت ، خب حق هم داره مي خواد چي بگه ؟ بگه كه 

 د از زيبايي و جوانیش سوء استفاده كردند ؟گیر آدمای ناباب افتاده و اونا تا تونستن

 لحظه ای در سکوت گذشت تا اين كه پريوش لبخندی زد :

 بگذريم .... چای میل داری ؟ 

 ساغر نگاهي به ساعت انداخت : 

 ممنونم بايد برم به كارام برسم .

 بازم پیشم مي يايي ؟

 ر او سوزاند :اين سوال را آنچنان با التماس بیان نمود كه ساغر دل ب

 هر رفتي اومدی داره اين بار نوبت توست .

 پريوش لبخند گسترده ای بر لبها نشاند :

 حتما ... و متشکرم .

 با بلند شدن ساغر ، پريوش نیز از جا برخاست و او را تا نزديك در مشايعت نمود :

 ارم اين دوستي سالیان سال ادامه پیدا كنه .بازم ازت متشکرم ، به خدا خیلي خوشحالم كه باهات درد دل كردم امیدو

 امیدوارم .

 اين را گفت و پس از خداحافظي به سوی آپارتمان خود رفت ، به محض ورود ، متوجه شد هنوز تلفن را وصل نکرده :

داقل حای وای ! شايد مامان اينا باهام تماس گرفته باشند . كاش تلفن رو وصل كرده بودم بعد مي رفتم ، اينجوری 

 جواب تماسها رو مي داد و من االن مي فهمیدم كي باهام تماس گرفته .... ___

 دوشاخه تلفن رو به پريز وصل كرد و زير لب گفت :

از اين كه پريوش خیلي چیزها رو بهم نگفته اصال ناراحت نیستم چرا كه آدم بايد حرفهای ناگفتني دلش رو همیشه 

 نگه .... در واقع اشتباهي كه من كردم رو نکنه .توی سینه س حفظ كنه و به احدی 

سر را از سر تاثر و افسوس تکان داد و به سوی آشپزخانه رفت و پس از ريختن يك فنجان چای و خوردن آن به 

سوی صندلي راحتي كنار پنجره رفت و سیگاری روشن كرد . از تماشای دورنمای شهر ، احساس خوبي به او دست 

 داد :

لم ! كاش پريوش زودتر منو به پیاده روی دعوت مي كرد اون موقع بیشتر از زندگي لذت مي بردم . جدا چقدر سرحا

 راست مي گن كه ورزش توی روحیه انسان تاثیر مثبت مي ذاره .

دقايقي در سکوت به منظره پیش روی خود نگريست و سیگار كشید . سیگارش را در زير سیگاری خاموش كرد و 

 دن چای به آشپزخانه رفت : برای محیا نمو
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قبل از اينکه سرم با تايپ گرم بشه مي تونم بیشتر با پريوش رفت و آمد كنم . حاال بهتره به مشتريام تلفن كنم تا 

اونا كاراشونو آماده كنند . قصد كرد به طرف تلفن برود و از روی دفتر راهنما شماره تك تك مشتريانش را بگیرد 

ا در آمد . به سوی آن رفت و از چشمي چهره گرفته فرشاد رو ديد . از ديدن او قلبش فرو كه زنگ در منزل به صد

 ريخت :

 باز چي شده كه به سراغم اومده ؟ شايد حرف تازه ای داره . اون روز كه حرفي نزد شايد اومده به قولش عمل كنه .

وت باشد ، يك احساس خاص در خود مي ديد زن جوان از ديدار مجدد وی احساس كرد نمي تواند نسبت به او بي تفا

 احساسي قوی و آشنا .

 در را گشود و آهسته سالم گفت ، فرشاد همچنان كه سر به زير داشت پاسخ سالم او را داد و آرام گفت :

 اومدم باهات حرف بزنم .

 ساغر سر به زير انداخت :

 در مورد چي ؟

 بدون اينکه منتظر جواب بماند ادامه داد :

 قبال حرفهاتو در سکوت بهم زدی .

 از جلو در كنار رفت و با اين كار او را به داخل دعوت نمود . فرشاد آرام وارد شد و روی يکي از مبلها نشست :

سکوت نمي تونه تمام حرفهای آدما رو بیان كنه ، در ضمن هر كس از سکوت طرف مقابلش يه برداشتي داره و چه 

 باه باشه .بسا كه اين برداشت اشت

 زن جوان روی كاناپه ، روبروی او نشست :

 اما وقتي سکوت با چهره ای عصبي و نگاههای معني دار همراه باشه هیچ اشتباهي رخ نمي ده .

فرشاد سکوت كرد ، ساغر به سیمای گرفته او خیره شد به نظر مي آمد مرد جوان در سکوتي كه اختیار كرده است 

دد تا بتواند قصد و نیت خويش را از اين ديدار بیان نمايد . اين سکوت مدتي به طول انجامید . به دنبال كلماتي مي گر

ساغر نیز سکوت اختیار كرده بود تا فرشاد راحت تر افکار خود را برای بیان سخنانش جمع كند ، در نهايت فرشاد 

 لب به سخن گشود :

.... نمي دونم ديروز چرا مغزم از كار افتاده بود ؟ من نبايد ديشب تا صبح از فکر و خیال خوابم نبرد ، نمي دونم 

 اجازه مي د ادم تو بری .

او همچنان با خود كلنجار مي رفت تا بتواند كلمات مناسب تری بیابد كه بوسیله آنها هم سخن دلش را بر زبان آورد 

 ارد نشود .و هم طوری آنها را در كنار هم قرار دهد كه خدشه ای به غرور مردانه اش و

 ساغر اين امر را به وسیله احساسات زنانه و ظريفش فهمیده بود روی همین اصل در سکوت منتظر سخنان او بود :

 نمي دونم احساس واقعیمو چطوری بیان كنم .... باالخره .....

 دامه داد :او هر چه گشت نتوانست كلمات مورد نظرش را بیابد در نتیجه بدون هیچ ترسي از شکستن غرورش ا

 اصال مي دوني چیه ... اومدم تا ازت بخوام منو ببخشي من اشتباه كردم .... 

 به چشمان زن جوان خیره شد و افزود :

 باور كن كه اين درخواست رو از ته دل دارم ، تو بايد منو ببخشي .

 ت :ساغر در حالي كه به ديدگان او مي نگريست از جا بلند شد و به سوی آشپزخانه رف
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 اجازه بده اول چای بخوريم .

 دو فنجان درون سیني گذاشت و پس از ريختن پای به جای خود بازگشت .مرد جوان با نگاهي ملتمس پرسید :

 

 

 251تا  255صفحه ی 

 

 نمیخوای جوابمو بدی؟-

 چرا ...جواب ممیدم.-

 خب؟-

 ساغر با لحن آرامي پاسخ داد:

 بايد ازم توقع داشته باشي مثل قبل باشم.میتونم تو رو ببخشم اما ن-

 منظورت چیه؟-

 خیلي واضحه.-

 پشیموني كه باهام درددل كردی؟-

 اگه راستشو بخوای...بله.-

 مرد جوان آهي كشید:

 بسیار خب هرطور راحت باشي منم راضي ام.-

 ساغر لبخند تلخي بر لب نشاند و سکوت كرد.فرشاد از جا برخاست:

 اينا رو بهت بگم. اومده بودم-

 ساغر نیز از جا برخاست:

 چايیت رو نمیخوری؟-

 نه ...متشکرم.-

و با سیمايي گرفته به سوی در رفت.ساغر برای بدرقه كردن او ، به دنبالش روان شد.قبل از اينکه در را باز كند رو به 

 ساغر نمود:

 راستي!...ديشب يادم افتاد اون مرد رو كجا ديده بودم.-

 ر لبخندی زد و پرسید:ساغ

 خب كجا ديديش؟-

 فرشاد به ديدگان او خیره شد:

 پشت در آپپارتمان تو.

 لبخند از لبان او رفت و شگفتي تمام چهره اش را در بر گرفت.با چشماني كه از تعجب باز و گرد شده بود پرسید:

 چي؟...پشت در آپارتمان من؟!...تو مطمئني؟-

 جب او نگريست و با لحني قاطع اما صمیمي جواب داد:مرد جوان به چهره ی متع

 بله مطمئنم همینجا...پشت در آپارتمان تو اونو ديدم.-

 ساغر در بهت و شگفتي به او خیره ماند.سپس گفت:
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 صبر كن میخوام بیشتر برام توضیح بدی.اون اينجا،پشت در آپارتمان من چیکار میکرد؟...تو از كجا اينقدر مطمئني؟-

 نگاهي دقیق و كاونده به او نگاه كرد و ادامه داد:با 

 بیا بشین و مفصل برام تعرريف كن.-

 و زماني كه چشمان مردد او را ديد افزود:

 ازت خواهش میکنم ...دلم میخواد بیشتر بدونم.-

 مرد جوان با عشق و محبت به او خیره شد:

 بسیار خوب.-

 هم برام تعريف كن موضوع از چه قراره. ممنونم حاال بشین هم چايیت رو بخور و-

 فرشاد درخواست او را اجابت كرد و به جای خود بازگشت:

 به خونت دعوت كردی يادت هست؟ "اون روزی كه تو منو رسما-

 ساغر لحظه ای انديشید :

 كدوم روز؟-

اذيت كردنت دستم رو همون روز كه برات يه دسته گل مريم آورده بودم.همون روز كه تصور كردی من واسه -

 روی چشمي گذاشتم هرچي بهت گفتم من نبودم باور نممیکردی...يادت اومد؟

 ساغر به فکر فرو رفت و سعي نمود آن روز را به خاطر آورد سپس به آرامي پاسخ داد:

 بله...يادمه.-

 فرشاد مهربانتر از قبل به او نگاه كرد:

 م برای لحظه ای اونو پشت درهمون موقع كه از در آسانسور بیرون اومد-

 

 

  254تا  252از ص 
 

آپارتمان تو ديدم و چون اون با ديدن من خیلي سريع واكنش نشون داد و حالت رهگذر به خودش گرفت،نتونستم 

مطمئن بشم اون واقعا پشت در آپارتمان تو ايستاده يا حکم يه رهگذر روداشته آخه بعدش خیلي عادی به من نگاه 

 از پله ها پايین رفت. واقعا نمي تونم اون نگاهشو فراموش كنم.كرد و 

 ساغر سخني نگفت و ير به زير افکند. مدتي سکوت برقرار بود تا اين كه فرشاد با همان لحن پرسید:

 چرا اون روز چیزی بهم نگفتي؟ -

 زن جوان به سوی پنجره رفت و در حالي كه به بیرون نگاه مي كرد جواب داد:

 وز هم كه بهت گفتم مثل چي پشیمونم.دير-

 با اين جواب، فرشاد بیش از پیش از عملکرد ديروز خود پشیمان شد:

 من كه معذرت خواستم.-

 ساغر رو به سوی او نمود و در حالي كه به ديدگان نافذش خیره شده بود جواب داد:

 شم.خب فرشاد جان!منم به تو گفتم ازم انتظار نداشته باش مثل قبل با-

 فرشاد سرش را به عنوان درك سخن او تکان داد:
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 مي فهمم...اما..اما ازت خواهش مي كنم.-

به خوبي معلوم بود مي خواهد سخني بگويد كه بیان كردنش برايش بسیار سخت است با اين حال پس از مکث 

 وتاهي افزود :

 نه ام بذار...باشه؟اما ازت خواهش مي كنم اين رفتارهای اخیر مو به پای حسودی مردو-

 به پای چي بذارم؟!...حسودی مردانه؟!...حسودی ديگه واسه چي؟-

مرد جون آرام از جای برخاست و به سوی او آمد. در حالي كه به عمق چشمان شگفت زده او مي نگريست جواب 

 داد:

 ارم.واسه اين كه يه احساس خاص نسبت به تو دارم يه احساس كه مي تونم اسمش رو عشق بذ-

 از اين سخن بي پرده و صريح ، تعجب وشگفتي زن جوان به اوج خود رسید:

 اما فرشاد...-

 فرشاد سخن او را قطع كرد و با شرم و حیايي مردانه گفت:

مي دونم كه نمي توني باور كني...اما خیلي وقته عاشق تو هستم...خیلي وقته از وقتي كه فهمیدم عشق و عاشقي چیه  -

رو گفتي دنیا روی سرم خراب و زندگي  "بله"رم بودی با ازدواجت دلم شکست وقتي كهپای سفره عقد تو توی نظ

پیش چشمم تاريك وسیاه شد. ديگه هیچ چیز خوشحالم نکرد،هیچ وقت حتي با طالق گرفتنت هم خوشحال 

چ وقت ازدواج نکنم،هیچ نشدم.نمي دونم چرا اما من از همون روز عروسیت قید داشتن تو رو زدم و تصمیم گرفتم هی

وقت، حتي بعد از طالقت نتونستم خودمو راضي كنم كه به خواستگاريت بیام ولي... ولي حاال مي خوام رسما ازت 

 رو بگي و.... "بله"بخوام كه مونس و سنگ صبورم بشي و بهم

 ساغر مات و مبهوت به سخنان اوگوش فرا داده بوی.

 و خوشبختم كني.-

 ون داد:آهي از سینه بیر

 يادته روز اولي كه اومدی خونمون بهت گفتم به دو دلیل نمي تونم پروژه همدان رو قبول كنم؟-

 منتظر جواب نماند و ادامه داد: 

دلیل اولش رو بهت گفتم ولي حرفي درباره مورد دلیل دوم نزدم...دلیل دومش عشقیه كه نسبت به تو با تمام وجود -

 احساس مي كنم.

 ساغر نگريست و با لحني ملتمس ادامه داد: عاشقانه به

 من به تو احتیاج دارم...مي فهمي چي مي گم؟-

 با اين سخن،بهت و تعجب ساغر بیش تر شد:

 اما...اما...فرشاد!...هیچ مي دوني داری چي مي گي؟ من...من يه زن مطلقه هستم و تو...-

 فرشاد با همان لحن سخن او را قطع كرد:

 ق كه سالهاست به انتظار چنین روزی نشسته...و من يه عاش-

 دست به پیشاني تب دارش كشید و ادامه داد:

 من...من بدون تو مي میرم و هیچي برام مهم نیست جز رسیدن به تو.-

 زانوان ساغر سست شد و او را وادار نمود روی يکي از مبل ها بنشیند:
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 ني.منککمن نمي دونم چي بگم...بهتره بیش تر فکر ك-

 فرشاد انگشتان را میان موها فرو برد:

 "يا تو يا هیچکس"سالهاست كه دارم فکر مي كنم و تنها به يه نتیجه رسیدم:

 صدای ساغر مرتعش بود:

اخه من نمي تونم بفهمم...ون از رفتار ديروزت... اين از حرفهای حاالت،من مطمئنم تو داری احساسیبا اين موضوع -

 برخورد مي كني...

 تأملي نموی و سعي كرد بر خود مسلط شود:

يا تو يا "فرشاد جان!زندگي چیزی نیست كه آدما بتونن از روی احساس و خواسته دل بر خورد كنند. جمله -

اال برام معني و مفهومي نداره...نه تنها واسه من كه برای هیچکس معني و مفهومي نداره،اگه مي گي  "هیچکس

من بهت مي گم كه درست و منطقي فکر نکردی بايد بیش تر روی اين موضوع دقیق سالهاست داری فکر مي كني 

 شي و بیش تر از قبل روش فکر كني...خیلي بیش تر

 انگشتانش را در يك ديگر حلقه كرد:

بايد چند چیز رو در نظر بگیری و حسابي روشون فکر كني،يکي اين كه من يه زن مطلقه هستم كه دو تا بچه دارم . -

اين كه مشکالت زندگیم خیلي بیش تر از اونیه كه تصور مي كني، سوم اين كه با زمینه فکری بدی كه من نسبت  دوم

به مردها دارم نمي تونم همسر خوبي برای تو باشم تمام وجود من لبريز از بد بیني و بي اعتماديه و اين امر بعد ها 

 واسه ات مشکالت بسیاری رو بوجود میاره...

 نافذ فرشاد خیره شد و ملتمسانه ادامه داد:به چشمان 

 عمق اين حرفهارو درك مي كني؟-

 مرد جوان نز به ديدگان او خیره ماند و پاسخ داد:

 بله درك م كنم.-

 خب؟-

 فرشاد به لحن خود قاطعیت بیش تری بخشید:

بچه ات رو نصیحت مي خب كه خب،حرف من همونیه كه گفتم...تو جوری با من حرف مي زني كه انگار داری _

كني... قبل از اين كه اين چیزها رو بهم بگي من تمامشو دوره كردم و كنار گذاشتم...نه يه بار... نه ده بار ...بلکه 

 صدها بار

ساغر سکوت كرد و رماني كه عشق را با تماموسعت و معنا در چشمان او ديد، سر به زير افکند و با لحني محزون 

 پاسخ داد:

 ولي اين فقط نظر توئه... تو تنها كسي نیستي كه بايد در اين مورد تصمیم بگیره.ولي...-

 فرشاد قصد و منظور او را ازبیان اين سخنان درك كرد:

اگه منظورت مادرمه كه هنوز باهاش در اين مورد صحبت نکردم اون هم به اين دلیل كه منتظر جواب تو بودم اگه -

شده اونو هم راضي مي كنم...ولي مطمئنم كه احتیاج به اين كار نیست چون خودش مطمئن شم جوابت مثبته هر طور 

 از اين كه تو عروسش بشي خوشحال مي شه...من مطمئنم.

 ساغر با همان حالت وبا همان لحن گفت:
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 نبايد اين قدرها هم مطمئن باشي . هیچ مادری دلش نمي خواد عروسش يه بیوه مطلقه باشه.-

 

 احتي از جا برخاست و آرام گفت:فرشاد با نار

 تو كاری به اين كارا نداشته باش فقط جواب منو بده....آره يا نه؟-

 زن جوان دستش را روی پیشاني تبدارش گذاشت:

 من به وقت احتیاج دارم بايد...-

 مرد جوان سخن او را قطع كرد:

 چند وقت؟-

 

 

 جواب داد:ساغر متأسل به او نگريست و با لحني مغموم تر 

 نمیدونم...نمي دونم.باور كن كه نمي دونم.-

 فرشاد مدتي در سکوت به او نگريست سپس به سوی در رفت و به آرامي گشود:

 ازت خواهش مي كنم هر چه زودتر جوب بدی...وگرنه....-

ه احتیاج به سکوت كرد.نگاهي به ساغر كه سر به زير افکنده بود انداخت و بدون خداحافظي خارج شد.ساغر ك

 تنهايي و سکوت داشت ، از رفتن او جلوگیری نکرد و در ناباورد غوطه ور شد. با خود زمزمه كرد:

 خدای من!اين فرشاد چي مي گه؟!...اون از مدتها قبل منو دوست داشته؟!...اون با من ازدواج كنه؟!-

 ستیز بود: سخناني را كه شنیده بود نمي توانست باور كند. او همچنان با خود در

 نه...اين امکان نداره...آخه چطور به اين نتیجه رسیده ؟-

 با دستاني لرزان سیگاری روشن كرد:

 اون اشتباه میکنه..اون متوجه نیست...-

 ولي وقتي چشمان مردانه ی او را تجسم كرد آرام گرفت:

 وی اون داشت حقیقت رو مي گفت اما من مطمئنم كه پشیمون مي شه -

 ب دريايي اش احساس كرد كه او نیز فرشاد را بسیار دوست مي دارد:در قل

،اين كلمه ساده سه حرفي،تمام آمال و آرزوهای خاله عزيزم و نازنینم رو به "بله"آخه من چطور مي تونم با گفتن-

ي كنم و در غمها باد بدم...نه من چنین حقي رو ندارم...من ... من يه زن مطلقه هستم كه محکومم با تنهايي هام زندگ

 و حسرتهام دست و پا بزنم...من حق ندارم شادی خونواده ای رو ازشون بگیرم...من حق ندارم.

صدای او آرام آرام به گريه نشست و سپس به حق حقي جانسوز تبديل شد و اشك مجال تفکر وسخن گفتن را از او 

 ربود.

ی زنگ تلفن در فضای مغموم خانه پیچید.چون حال مدتي بعد از جا برخاست و به سوی آشپزخانه رفت كه صدا

 خوشي نداشت اجازه داد منشي تافني پاسخگو باشد پس از آن شنید:

 سالم ساغر جان، مامان خیلي نگرانته ،از بس گفت ه ساغر تلفن كن كچل شدم...-

را پاك كرد و خود را با شنیدن صدای شاهین:لبخند وسیعي چهره محزون او را در بر گرفت . با شتاب اشك هايش 

 به تلفن رسانید :
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 سالم شاهین جان خوبي؟ مامان وبابا چطورند؟مارو نمي بینید خوشحالید ؟ -

اووووه، يکي يکي سؤال كن تا بتونم جواب بدم...اول علیك سالم،دوم حال همه خوبه فقط نگران تو هستند،سوم اين -

 كه دلمون واست يه ذره شده.

 ني خويش را فراموش كرده بود ، با صدای بلند خنديد:ساغر كه گويي غم درو

قربونت برم،دل منم خیلي برات تنگ شده...هم برای تو هم بای مامان و بابا. اتفاقا با خاله جون تصمیم داشتیم بیايم -

 اونجا و شما هارو ببینیم .

 خیلي خوب پس زودتر حركت كنید كه مامان داره دق مي كنه.-

 ش الهي بمیرم برا-

 شاهین با لحن مزاحگونه ای گفت:

 نمي خواد براش بمیری،بیا ببینش يا يه تماسي باهاش بگیر.-

 ساغر با شرمساری جواب داد:

 تو كه غريبه نیستي شاهین جان،بذار يه چیزی رو بهت بگم...-

 چون مي دانست شاهین سخني به خانواده اش نمي گويد ادامه داد:

ب نیست به همین دلیل دير به دير باهاتون تماس مي گیرم. اما قول مي دم همین روزا بیام وضع اقتصاديم زياد جال-

 ديدنتون.

مي فهمم چي میگي...مامان اينجا بغل دست من وايساده و مي خواد باهات حرف بزنه اگه با من كار نداری برم به  -

 وظايف پسر بزرگ خونواده برسم؟

 ساغر با صدای بلند خنديد:

 .برو به وظايفت برس...مواظب خودت هم باش.برو..

 پس تا بعد خداحافظ.-

 خداحافظ .-

 لحظه ای بعد صدای فرزانه در گوشي پیچید و دل ساغر را بیش از پیش خوشحال و شادمان كرد:

 سالم دخترم،خوبي عزيزم؟-

 سالم از منه،خوبم شما چطوريد؟-

 ياد.منم خوبم فقط خیلي دلم برات تنگ شده خیلي ز-

به جون خودتون قسم كه منم مثل شما هستم.اونقدر دلم برات تنگ شده كه فقط خدا مي دونه.همین االن داشتم به -

 شاهین مي گفتم تا آخر اين هفته به ديدنتون میام.

 خدا رو شکر،خوب ،بگو ببینم حال پروانه جون چطوره؟حال فرشاد؟ حال داداش رسول؟همه خوبند؟-

 حسابي دلشون براتون تنگ شده. اتفاقا با خاله قرار گذاشتیم بیايیم اونجا. بله همه خوبن و-

 چه خوب!خدا رو شکر،تو رو خدا زودتر بیايید من كه ديگه دارم از تنهايي و غربت ديوونه مي شم.-

 ا!اونجاه مامان جان!شما رو به خدا اين جوری حرف نزنید...يه كاری نکنید همین فردا اسباب سفر رو ببندم وبیام-

 فرزانه با لحني شادمان گفت:

 پس بهتره بازم بگم تا زودتر تو رو ببینم.-
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 حاال كه اين طور شد م پنج شنبه ظهر پیش شماهام.-

 فرزانه با ناباوری پرسید:

 داری سر به سرم مي ذاری؟-

 اهم مي يايم.مامان!اين چه حرفیه كه مي زنید.باور كنید مي يام به خاله هم مي گم گه تونست ب-

 بهتر از اين نمي شه قبل از حركت تون باهام تماس بگیر باشه؟-

 چشم حتما.-

 خیلي خوب عزيز دلم!همه رو سالم برسون امیدوارم پنج شنبه شما ها رو ببینم.-

 به امید خدا،بابا رو خیلي سالم برسونید.-

 باشه عزيزم خدانگهدار-

 خدا نگهدار شما هم باشه .-

آكنده از شور وشعف، گوشي را گذاشت وبدون معطلي مجددا آن را برداشت.شماره تلفن خاله پروانه را با دلي 

گرفت و منتظر ماند . پس از لحظه ای صدای آرام فرشاد به گوشش رسید. با شنیدن صدای او ،ساغر به ياد غم 

دا بود كه خیلي خوشحال شده.اما خودش افتاد اما خود را نباخت و به آهستگي سالم گفت از لحن صدای فرشاد پی

 وقتي ساغر گفت :

 خاله جان هست؟-

 قلب عاشقش كه به تپش افتاده بود محزون تر شد:

 بله هست،تو خوبي؟-

 ممنونم،خوبم. -

 

 

 244تا  245

 

 

 گوشي دستت, االن صداش مي زنم .-

 

 

 لحظاتي بعد صدای مهربان پروانه به گوشش رسید : 

 

 

 عزيز دلم خوبي ؟سالم -

 

 

 سالم خاله جان, خوبم, ممنون, شما خوبین ؟-

 

 

 بله عزيزم , خدار و شکر .-
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 مي خواستم بهتون بگم كه همین االن مامان تلفن كرد -

 

 

 خدای من ! حالشون چه طور بود ؟-

 

 

 رسم شما هم مي آيید ؟همگي خوب بودند .....اتفاقا قراره پنجشنبه برم پیش شون, مي خواستم بپ-

 

 

 پروانه با همان لحن شاد جواب داد :

 

 

 البته عزيز دلم ....مگه میشه بعد از اين مدت طوالني مشتاق ديدن خواهر خوبم نباشم .-

 

 

 پس من برای شما هم بلیت رزرو مي كنم . فردا مي رم ....-

 

 

 پروانه با تعجب حرف او را قطع كرد :

 

 

 واسه چي ؟ فرشاد ما رو مي رسونه .بلیت -

 

 

 قلب ساغر به تپش افتاد :

 

 

 اما ....اما شايد كار داشته باشه و نتونه ......-

 

 

 تو نگران اين چیزا نباش چند روزی مرخصي مي گیره و همراه ما میاد .-

 

 

 ساغر سکوت كرد و پروانه دنباله حرف او را گرفت :

 

 

 ود مي يايیم دنبالت البته قبل از اينکه از اينجا راه بیافتیم بهت تلفن مي كنیم تا حاضر شي , خوبه ؟پنجشنبه صبح ز-

 

 

 ممنونم خالهجان خوبه, من منتظر شما هستم .-
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 پس تمام كاراتو رو براه كن تا توی سفر نگراني نداشته باشي .-

 

 

 چشم خاله جان .-

 

 

 : پروانه خنده كوتاهي نمود
 

 

وای خدای من ! خدا خیرت بده دخترم .نمي دوني چقدر دلم برای فرزانه و شاهین و فرزاد تنگ شده خدا كنه -

 داداش هم حالش رو براه بشه . با ما بیاد . مي دونم كه فرزانه هم خیلي دلش برای رسول تنگ شده.

 

 

 من هم امیدوارم حال دايي جان خوب خوب بشه .-

 

 

ي با پروانه گرم گرفت . بعد از خداحافظي ايستاد و نفس عمیقي كشید سپس سیگاری روشن كرد و روی او دقايق

 صندلي راحتي كنار پنجره نشست و از آنجا به بیرون خیره شد .

 

 

شايد بهتر باشه برم پیش خونواده خودم .پیش مادر , پدر و برادرم .....اين طوری از اين گرفتاری های ذهني و -

 یری های روحي راحت مي شم اونجا بودن بارم بهتره .درگ

 

 

 به ياد زماني افتاد كه قصد جدايي از سروش را داشت :

 

 4فصل 

 

 

 تو مطمئني كه تصمیم آخرت رو گرفتي؟-

 

 

 بله ديگه نمي تونم با سروش زير يه سقف زندگي كنم .-

 

 

ش داری هیچ به اينده اون دوتا طفل معصوم فکر كردی ؟ مي ولي سعي كن باهاش بسازی دخترم تو دوتا بچه از-

 دوني با طالق گرفتنت چه صدمه ای به اونا مي زني ؟ بهتره بیشتر فکر كني .

 

 

من به همه اين چیزايي كه گفتید فکر كردم .....بچه هام هم راضي هستند من از پدرشون جدا بشم, اونها تنها -

 بي درك كنند من چه عذابي توی اون خونه مي كشم .كسايي هستند كه مي تونن به خو
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 اما .....-

 

 

 ساغر با بي حوصلگي حرف او را قطع كرد :

 

 

ديگه اما و اگر نداره مامان . من بايد به فکر آينده خودم و بچه هام باشم اگه كنار سروش بمونم , آينده ام رو تباه -

ه هامو.من بايد با كوشش و تالش اينده جگرگوشه هام رو بسازم .پدرشون مي كنم , هم آينده خودم و هم آينده بچ

كه به فکر آينده نیست تصور مي كنه دنیا همین امروزه و كاری به فردا و فرداهای ديگه نداره . از اينا گذشته , اون 

 از اونا نمي تونند نشسته ببینه مادرش و خواهراش چي مي گن هر چي اونا بگن سنده!! نمي گه در آينده هیچ كدوم

براش زن و فرزند باشند. فکر نمیکنه بعد از مدتي, هر كدوم از اونا كه دارن اين طوری سنگش رو به سینه مي زنند , 

 میرن دنبال زندگي خودشون و ديگه كاری به كارش ندارند.

 

 

و  شه و نگي اون موقع من داغ بودمبسیار خوب وظیفه ام بود كه اين حرفا رو بهت بگم تا بعدا شکوه و گاليه ای نبا-

 شما منو راهنمايي نکرديد.

 

 

 ساغر او را در آغوش كشید : 

 

 

نه مامان . مطمئن باشید كه همچین حرفي نمي زنم چون آني و بدن فکر اين تصمیم رو نگرفتم . من دو سه ساله كه -

 ن فالكت و بدبختي نجات نمي ده .دارم روی اين موضوع فکر مي كنم هیچ راهي به جز طالق منو از اي

 

 

 خود را بیشتر به سینه مادر فشرد :

 

 

منو ببخشید مامان .....منو ببخشید . به خدا مي دونم با اين كار غم و غصه شما و پدر رو زياد مي كنم اما خواهش مي -

خونه به مرز ديوانگي و جنون مي  كنم منو درك كنید و موقعیت روحي و رواني منو در نظر بگیريد. من دارم توی اون

 رسم .

 

 

 اشك از چشمان فرزانه جاری شد و او را سخت و تنگ در آغوش فشرد :

 

 

 مي فهمم چي میگي ....مي فهمم عزيز دلم . خدا كمکت كنه . من همیشه برات دعا مي كنم .-
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 او را از آغوش جدا كرد و مستقیم به چشمانش خیره شد :

 

 

عزيز دلم ! مي دوني اگه طالق بگیری خیلي تنها مي شي منو پدر و برادرت داريم از اين شهر مي ريم , تو هم ولي -

 كه نمي خوای با ما بیای ....آخه مي خوای بدون ما چیکار كني ؟

 

 

 ساغر سعي كرد لبخند به لب بنشاند :

 

 

كنه و يکي از آپارتمان هاشو مه مبله هم هست بهم  خدا بزرگه مامان , قراره فرانك با پدرش در مورد من صحبت-

 اجاره بده . همونطور كه مي دونید اقای رهگذر پدر فرانك مرد بسیار خیر و دلسوزيه .

 

 

 فرزانه با نگراني پرسید :

 

 ولي تو كه درآمدی نداری چطور میتوني از پس اجاره اش بربیای ؟-

 ساغر با همان لبخند جواب داد:

 آقای رهگذر اپارتمانش رو به قیمت خیلي پايیني بهم اجاره بدن.....در ضمن ازم پول پیش هم نمیخوان .  قراره-

خدا به آقای رهگذر عمر طوالني عطا كنه . بد نیست به خاطر اين لطف بزرگ كه در حق تو انجام مي دن , -

 دعوتشون كنم و ازشون تشکر كنم . هم از ايشون و هم از فرانك عزيز . 

 ساغر گونه خیس او را بوسید : 

 ممنونم مامان ......ممنونم . -

 مي تون ازت سوالي كنم ؟-

 بفرمايید .-

 چرا نمیای با ما زندگي كني ؟-

 ساغر تاملي كرد و سپس جواب داد : 

نمیرسم  ه جاييبه خاطر اينکه متکي به شماها نباشم و روی پاهای خودم بايستم . اگه با شما زندگي كنم هیچ وقت ب-

....البته يه وقت خدای نکرده ازم دلگیر نشید راستش رو بخوايد مي دونم وقتي با شما زندگي كنم اجازه نمي ديد آب 

توی دلم تکون بخوره و اين چیزی نیست كه من مي خوام و به دنبالش هستم . اون چیزی كه منو آروم مي كنه , كارو 

 ه ای روشن , انجام مي دم اون هم با توكل به خدای بزرگ . تالشیه كه خودم برای رسیدن به آيند

 فرزانه پیشاني او را بوسید و سعي كرد لبخند بزرن : 

 تو هم مثل پدرت هستي. استقالل تنها چیزيه كه شما دوتا رو آروم مي كنه . -
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زون و مغموم كرد . مي مجددا او را در آغوش كشید . تکان آرام شانه های فرزانه , ساغر را سخت متاثر , مح

توانست به خوبي درك كند كه خانواده اش از اين اتفاق چه ضربه ای خواهند خورد اما او راهي جز جدايي در پیش 

 روی نمي ديد . 

 با خود زمزمه كرد : 

ت نیمثل اينکه من فراموش كردم به چه دلیل بعد از طالق قبول نکردم با خانواده ام زندگي كنم .من اط قصد و -

خودم دور افتادم . بايد بیشتر ازاين مقاوم باشم . نبايد اعتماد به نفسم رو از دست بدم ....نه .....نبايد . من به بچه هام 

قول دادم وقتي بزرگ شدند و برگشتند با من زندگي كنند , براشون زندگي خوبي رو ترتیب داده باشم ....و اين 

ت كمي از زندگي با سروش نداره .بهتره به جای غصه خوردن و نگراني به راهي كه من در پیش گرفتم اينده اش دس

فکر كاری باشم كه بدونم سر ماه , مبلغ قابل توجهي دستم میاد .با اين كارايي كه به قول فرشاد كاذب و موقتي 

 هستند كه نمي تونم به نیت و هدفم برسم . 

 د و او به دلیل بیماری نتوانسته بود به آن بپردازد : به ياد شغلي افتاد كه فرشاد برايش در نظر گرفته بو

مريضي من اونقدرهام كه فرشاد مي گه نگران كننده و مهم نیست . از اون مهمتر هدفیه كه من به خاطرش خودمو -

 با اب و آتیش زدم و دوری فرزندانم رو به جون خريدم به امید روز بازگشتشون . 

 ب محزونش درخشید : از اين سخنان برق امیدی در قل

بعد از اينکه از سفر برگشتم حتما از فرشاد میخوام كه منو به آقايان شايگان , معرفي كنه تا مشغول به كار بشم . -

كارای تايپ رو هم وقتي از شركت برگشتم انجام مي دم .اينجوری هم سرم گرمه هم دلم آروم مي شه .من بايد 

ای طاقت فرسايي كه اونو به آرزوش مي رسونه , نمرده . هر چي بیشتر كار بدون وقفه تالش كنم هیچ كس از كار

كنم بیشتر به آينده ام امیدوار و داخوش مي شم . میدونم باالخره كار و تالشم به ثمر مي شینه و من مي تونم اينده 

 بچه هام رو تامین بکنم ..... 

 لبخند گسترده بر لب نشاند : 

 فرت برگشتم همین كارو مي كنم . درسته .....وقتي از مسا-

 او را به ياد فرشاد انداخت :  "مسافرت "نام 

دلم واسه فرشاد مي سوزه تصمیم منطقي ای نگرفته . با شناختي كه ازش دارم تصور نمیکنم اگر هم باهاش صحبت -

 یره ..... ده اش تصمیم بهتری بگبکنم , حرفم رو قبول كنه ....بايد كاری كنم كه از من ناامید بشه و سعي كنه برای آين

چهره زيبای فرشاد در نظرش مجسم شد .لبخندش , خشمش , نگاههايش , همه همه برای ساغر بسیار زيبا و جذاب 

 بودند . او در اعماق وجودش عشقي بزرگ نسبت به اين مرد جوان احساس مي كرد . 

كند اما خود را اليق اين عشق نمي دانست . او  ساغر مي دانست فرشاد تنها مردی است كه مي تواند خوشبختش

 معتقد بود فرشاد مي تواند همسر شايسته تری برای خود برگزيند . 

 زنگ تلفن كه به صدا در آمد از افکارش خارج شد .به سوی تلفن رفت و گوشي را برداشت : 

 بله بفرمايید . -

 سالم ساغر . -

 يك شد : ابروانش از خشم و نفرت به يکديگر نزد

 بازم تو ؟ -
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 گفتم كه بايد ببینمت . -

 منم جوابت رو دادم . حاال دست از سرم بر میداری يا نه ؟-

 نه به اين راحتي .-

 برو بمیر. -

 اين را گفت و گوشي را گذاشت : 

 اره . رم بردلعنتي , نمي دونم چي از جونم مي خواد ؟ بايد از دستش شکايت كنم شايد به اين ترتیت دست از س-

 دوباره صدای زنگ تلفن برخاست . ساغر با بي حوصلگي نگاهي به آن افکند : 

 ای بابا! ..... مثل اينکه اين مردك نمي خواد از رو بره . -

 خواست گوشي را بر دارد و با تندی سخن بگويد كه با خود گفت : 

ع كه فرشاد تماس گرفته بود و من به تصور اينکه شايد اون نباشه و من مثل همیشه اشتباه كنم .مثل اون موق-

 شهرامه , بد حرف زدم . 

 زنگ سوم تلفن كه برخاست , ساغر به آرامي گوشي را برداشت : 

 بله . -

 سالم ساغرم . -

 سالم خاله جان . -

  "خوب شد حواسمو جمع كرده بودم ها  "در دل خنديد : 

يم پیش فرزانه اينا چه حالي دارم ! دلم مي خواد هر چه زودتر پنجشنبه بیاد و نمي دوني از وقتي گفتي مي خوايم بر-

 ما راهي بشیم. به خدا از اون وقت تا حاال دل تو دلم نیست خیلي ذوق زده شدم ..... 

 خنده ای كرد و ادامه داد : 

 حتما االن پیش خودت داری مي گي خاله بچه شده , نه ؟ -

 نمود :  ساغر نیز خنده ای كوتاه

نه خاله جان , اين چه حرفیه ! مي تونم دركتون كنم چون خودمم دست كمي از شما ندارم .....من خیلي به وجد --

 اومدم .....مي گم بهتر نیست به جای پنجشنبه همین فردا راه بیافتیم ؟ 

 پروانه فريادی از خوشحالي كشید : 

 خوب میشه اگه اين كارو بکنیم .  وای خاله جون ......الهي فدات بشم .....چقدر-

 ناگهان لحن شادمانه پروانه تغییر كرد و گفت : 

ولي آخه داداش رسول چي ؟ قبل از اينکه با تو تماس بگیرم داشتم با پرويز حرف مي زدم . اون مي گفت دكتر -

 فعال اجازه سفر به داداش نمي ده . 

 ساغر با لحني دلجويانه پاسخ داد :

 ه معلومه خاله جان .....حاال اشکالي نداره .انشاءاهلل دفعه بعد با دايي جون مي ريم , خوبه ؟خب اين ك-

 اما ......-

 ساغر سخن او را با احترام قطع كرد : 
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اما نداره خاله جان , حال دايي كه بهتر شد و دكترش بهش اجازه داد , با ايشون مي ريم . بهتره اين ذوق و شوق رو -

 کار از بین نبريم . با اين اف

 پروانه لحظه ای مکث كرد و سپس گفت : 

 حق با توئه من سفارشات رو به پرويز مي كنم . -

 عالیه خاله جون . -

 و به خاطر اينکه او را از آن حال و هوا بیرون بیاورد ادامه داد : 

 حاال فردا چه ساعتي راه بیافتیم ؟ -

 پروانه موج زد : با اين سوال مجددا شادی در صدای 

 هر وقت كه تو بگي عزيزم . -

 صبح خوبه ؟  6ساعت -

 پروانه بدون معطلي جواب داد : 

عالیه خاله جون . اگه صبح زود بريم گرمای ظهر رو هم نمي خوريم . با فرشاد هم تماس مي گیرم و موضوع رو -

 ه . بهش مي گم تا همین امروز واسه فردا و چند روز بعدش مرخصي بگیر

 ساغر با صدای آرام گفت : 

 باشه خاله جان اما اگه نتونست مرخصي بگیره بهم خبر بديد تا برسم بلیت رزرو كنم . -

باشه عزيزم .....اما مطمئنم كه بهش مرخصي مي دن آخه مي دوني كه , كیارش فرشاد رو خیلي دوست داره . تا حاال 

 هم نشده روشو زمین بندازه . 

 رد و پروانه افزود : ساغر سکوت ك

 خب عزيز دلم كاری نداری ؟ -

 نه .....ولي يادتون نره خبری هم به من بديد. -

 پروانه شادمانه خنديد : 

 باشه عزيزم فعال خداحافظ . -

 ساغر نیز خداحافظي نمود و گوشي را گذاشت سپس با خود گفت : 

  "پرسم . بهتره يه تلفن به خونه دايي جان بزنم و حالش رو ب"

مجددا گوشي را بر داشت و شماره مورد نظر خود را گرفت و منتظر ماند .انتظار او طول نکشید و صدای پرويز را 

 شنید : 

 سالم پرويز جان . -

 به به ! سالم به دختر عمه عزيز حالت چطوره ؟-

 خوبم . حال دايي جان چطوره ؟ -

 ي كنند . الحداهلل بهتره . امروز به بخش منتقلش م-

 ديديش ؟ مطمئني كه حالش خوبه ؟ -

 بله ديدمش و با دكرتش حرف زدم . -

 بسیار خوب خودت چطوری ؟ -
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 چه عجب نوبت به ما هم رسید ؟ -

 امان از دست شما پسر دايي و پسر عمه .....با هم مو نمي زنید . -

 پرويز خنده ای كرد : 

 يه ماشااهلل بگو ديگه ..... -

 ن بلندتر خنديد : زن جوا

 خیلي خب ....ماشااهلل به شما دوتا نوبر. -

 پرويز نیز با صدای بلندتری خنديد , سپس گفت : 

 راستي شنیدم مي خوايد بريد پیش عمه فرزانه . -

 درسته , اگه خدا بخواد فردا راهي هستیم . -

 فردا !؟ مگه قرار نبود پنجشنبه بريد ؟ -

 هول هستیم كه نمي تونم تا پنجشنبه صبر كنم .  قرار بود اما اونقدر-

 خوبه, يعني عالیه امیدوارم حسابي بهتون خوش بگذره . -

 ساغر لحظه ای مکث كرد و گفت :

 مي تونم ازت چیزی بخوام ؟-

 

 

235-231  
 

نا به اين حال و روز ممنونم.تو رو خدا حسابي از دايي جان مراقبت كن ,اجازه نده دشم_البته.....شما امر كنید._

 بندازتش.

قسم خوردم اگه يه بار ديگه پای پدرم به بیمارستان _پرويز كه منظور او را درك كرده بود با صدای بلند گفت:

 كشیده باشه ,حال بعضي ها رو بدجوری بگیرم.

 شده؟ با هنگامه حرفت_ساغر متوجه شد پرويز مخصوصا صدای خود را باال برده تا هنگامه نیز بشنود:

 بله بدجوری هم حرفم شده زنیکه احمق هیچ حالیش نیست._پرويز لحن صدای خود را آرام كرد:

شايد بگي اين ساغر چقدر چقدر بدجنسه!...اما به خدا كیف كردم...خب چي مي گه كه باعث شده اين قدر از _

 دستش عصبي بشي؟

كرده كه منو حسابي از چشم پدر مي اندازه.كار ديگه  هیچي دختر عمه جان شما نگران نباشید...ايشون!!فقط تهديد_

 ای كه از دستش بر نمي ياد.

غلط كرده ,چقدر به _اين را گفت و شروع به خنديدن كرد اما ابروان ساغر از ناراحتي به يکديگر نزديك شده:

ه .نمي اين عتیقه!!گذاشتتقصیر اين پدره ديگه ,خیلي لي لي به الالی _خودش اطمینان داره!پرويز لحظه ای مکث كرد:

دوني چطور ازش دفاع مي كنه!خب بايدم اين خانوم محترم!!اينقدر واسه من رجز بخونه.ساغر با لحن دلجويانه ای 

 فعال صبر كن ,خدا بزرگه باالخره دستش واسه دايي جان رو مي شه._گفت:

 شده باشه....خیلي دير.مي ترسم اون موقع خیلي دير _در صدای پرويز نگراني به خوبي محسوس بود:
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نمي دونم...فقط ته دلم يه حالت آزار دهنده _مگه چي شده كه اين حرف رو مي زني؟_ساغر با شگفتي پرسید:

 همونطور كه مي دوني اين هنگامه شیطان رو هم درس مي ده._احساس مي كنم.مکث كرد و افزود:

 پرويز چان مواظب خودت باش..... تو رو خدا_در اعماق وجود ساغر را تشويش و نگراني پر كرد:

با اين دعوايي كه به راه انداخته و _سعي كرد بر اين احساس آزار دهنده تسلط يابد.نفس بلندی كشید و ادامه داد:

 دايي رو روانه بیمارستان كرد تصور نمي كنم دايي جان مثل قبل بهش ارزش بده.

ش خط و خال رو نشناختي.با يه چوپ زبوني و موذی گری مثل اينکه تو هنوز اين مار خو_پرويز زهر خندی زد:

 مثل اين كه تو دايي جان رو هالو فرض كردی ها_ماهرانه اين رنجش رو از دل پدر در میاره ,من مطمئنم.

 _نمي دونم واهلل از اين زن هر چي بگي بر مي ياد

ن كثیف رو كف دستش مي ذاره فقط حاال تو خودتو ناراحت نکن فقط مواظب خودت و دايي باش ,خدا حق اين ز_

 بايد صبر داشته باشیم.

 منم همین طور موفق باشي..ديگه وقتت رو نمي گیرم.بازم ازت مي خوام مواظب خودت و دايي جان باشي._امیدوارم. 

 كاش مي تونستي همراه ما باشي ولي _ممنون._باشه حتما امیدوارم توی اين سفر حسابي بهتون خوش بگذره.

 ولي فعال تیماردار هستم._سخن او را ادامه داد: پرويز
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 تیماردار؟

 خب بله ديگه.

 يعني چي؟

 يعني غمخوار،پرستار.مگه نمي دونستي؟

 نه...آخه ما كه مثل شما شاعر نیستیم كه معني همه كلمه ها رو بدونیم.

 افزود: پرويز نیز با صدای بلند خنديد.ساغر با همان شادماني

 خب،ديگه مزاحمت نمي شم...بازم بهت میگم تو رو خدا مواظب خودت باش.

 به روی چشمام دختر عمه عزيز.تو اصال نگران نباش...تا بعد خداحافظ.

 خداحافظ.

 ساغر گوشي را گذاشت،شانه هايش را باال انداخت و گفت:

 خدا رحم كنه.

 داشت.جلوی پنجره ايستاد و به دورنمای شهر خیره شد:به سوی اتاقي رفت كه رايانه اش در آن قرار 

 حاال بهتره با اين فکرها اين شور و هیجان ديدار مجدد خونواده ام رو كه به جونم افتاده و شادم كرده،از بین نبرم.

رغ ابه سوی بوم و رنگ كه در گوشه ای از اتاقش قرار داشت رفت تا برای دل خويش نقاشي بکشد.مدتي بعد از ان ف

شد و به سوی تختخوابش رفت تا بیاسايد.هنوز در شور و هیجان دست و پا مي زد كه صدای زنگ اپارتمان او را به 

سوی خود فراخواند.ارام از جا برخاست و سر و وضع خود را جلوی ايینه مرتب نمود و به سوی دررفت.از چشمي 

 لبخندی بر لب نشاند و در را گشود:سیمای خندان پروانه و چهره غمگین و افسرده فرشاد را ديد.
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 سالم خاله جان،سالم فرشاد جان،خوش اوديد بفرمايید.

 از جلو در كنار رفت.پروانه در حالیکه وارد مي شد خنده ای كرد:

بیان پس چرا حاال سر و  6سالم به روی ماهت عزيزم،حتما با ديدن ما به خودت گفتي اينا كه قرار بود فردا ساعت 

 پیدا شده؟كله شون 

 ساغر لبخندش را گسترده تر نمود:

 خاله جون!...شما را به خدا اين حرفها رو نزنید.با اومدنتون شاديمو چند برابر كرديد.

 اومديم امشب رو مزاحمت باشیم تا فردا صبح زود راهي بشیم.

 دستان گرفت: فرشاد جواب سالم او را داد و پشت سر پروانه وارد شد.ساغر دستان پروانه را میان

 شماها عزيزای منید و مراحم...واقعا خوشحالم كرديد.

 پروانه روی يکي از مبلها نشست:

 تو لطف داری عزيز دلم.

 با وجد و شادماني روی مبل جا به جا شد و افزود:

 وای نمي دوني دختر نازنینم!نمي دوني چقدر خوشحالم!

 ار پروانه جای گرفت:ساغر فرشاد را به نشستن دعوت نمود و خود كن

 منم همینطور خاله جان،دلم واسه ديدن اونا پر پر مي زنه.خدا كنه هر چه زودتر صبح شه.

 امروز فرشاد چند روزی مرخصي گرفت.انشاهلل فردا مسافريم.

 ساغر رو به فرشاد نمود:

 دستت درد نکنه فرشاد جان!توی زحمت افتادی!

 خیره شد:فرشاد با نگاهي عاشق به چشمان او 

خواهش مي كنم دخترخاله عزيز،وظیفه م بود.منم دلم برای خاله و شاهین و آقا فرزاد تنگ شده و خیلي خوشحالم 

 كه اونا رو مي بینم.

 ساغر نگاه خود را از چشمان او برچید و ج.اب داد:

 واقعا لطف كردی،بازم ازت تشکر مي كنم.

 اين بار پروانه پاسخگوی او شد:

 له جان!...اين چه حرفیه!...هر كاری كنه وظیفه شه.وا!...خا

 شام خورديد؟

 نه اما يه چیزی از بیرون گرفتیم تا دور هم بخوريم.

 نگاهي به فرشاد انداخت:

 غذاها رو از ماشین اوردی پسرم؟

 نه يادم رفت...االن مي رم كه بیارمش.

 پروانه با شوخ طبعي گفت:

 وا شدی ها!نکنه عاشق شدی و حرفي نمي زني؟اين يکي دو روز خیلي سر به ه

 چي بگم مادر!
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 اين را گفت و خارج شد.پروانه به ديدگان محزون و چهره متفکر ساغر خیره ماند و با لحني دلجويانه پرسید:

 چته دخترم؟از چیزی ناراحتي؟

د به جوابي كه بايد مي داد مي ساغر كه با ديدن فرشاد و نگاههای عاشق او به ياد درخواستش افتاده بود و با خو

 انديشید.به خود آمد:

 نه خاله جان ناراحت نیستم.

 پروانه با همان نگاه مهربان بیش از پیش به عمق چشمانش نگريست:

به خاله دروغ نگو عزيزم اگه احساس میك ني مي توني حرف دلت رو بهم بزني دريغ نکن.بگو شايد بتونم كمکت 

 كنم.

 نه...نه خاله جان....

 پروانه سخن او را قطع كرد و با مهرباني گفت:

 بسیار خب هر طور راحتي.اما به خاله قول بده اگه احساس كردی مي تونمك مکت كنم بهم بگي،باشه؟

 ساغر دستان او را میان دستان فشرد و با شرم و حیا سرش را به زير انداخت:

 چشم خاله جان...قول مي دم.

زنگ در برخاست و ساغر برای گشودن ان از جا بلند شد.اين شرم و حیا از چشمان با تجربه در اين هنگام صدای 

 پروانه دور نماند.

 حتما فرشاده.

پروانه لبخندی زد و ساغر در ر اباز كرد.فرشاد با يك نايلکس بزرگ وارد شد و در حالي كه سعي مي كرد لبخند بر 

 لب داشته باشد گفت:

 ون.اين هم از شام امشبم

 ساغر تشکر كرد و كیسه را از دست او گرفت و به سوی آشپزخانه رفت.

 فرشاد نیز با او همراه شد.ساغر در حال اماده كردن وسايل میز شام بود كه فرشاد نجوا كنان پرسید:

 به موضوعي كه بهت گفتم فکر كردی؟

 ساغر همچنان كه مشوغل بود با لحني ماليم جواب داد:

 نه.

 لتمسانه به او نگريست:فرشاد م

 آخه چرا؟...يعني اينقدر واسه ات بي اهمیت بود؟

 ساغر با دلي اندوهگین نگاهي به چشمان عاشق او افکند:

 بي اهمیت نبود ولي منطقي نیست.من عادت ندارم روی مسائلي كه منطقي نیستند فکر كنم.

 شد.ساغر با خود گفت:فرشاد از اين لحن سرد در خود فرو رفت و از اشپزخانه خارج 

فرشاد جان!عشق خوبم!منو ببخش...من مجبورم كاری كنم تا بتوني عاقالنه تصمیم بگیری.تو بهترين و خوبترين 

مردی هستي كه ديدم اما...اما بايد من وفراموش كني...به خدا اين به نفع توئه.منم با اين كه از صمیم قلب دوستت 

یرم و باعث ناراحتي خاله جان نشم.منو ببخش كه مجبورم باهات رفتاری سرد دارم بايد موقعیت خودمو در نظر بگ

 داشته باشم...به خدا مجبورم فرشاد خوبم...مجبورم.
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از اين اجبار،قلبش بهم فشرده گشت و اشك در چشمانش نشست اما سعي كرد از چکیدن اين اشك محزون 

 جلوگیری كند.

 را برای صرف شام دعوتپس از چیده شدن میز،ساغر میهمانان خود 
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نمود،در طول صرف شام فرشاد كوچکترين سخني بر لب نراند،به جای او پروانه با ذوق و شوق فراوان از سفری كه 

در پیش داشتند سخن مي گفت.پس از صرف شام،میهمانان برای خواب اماده شدند.پروانه كه متوجه ناراحتي فرشاد 

 نمود:شده بود رو به او 

 -فرشاد جا!پسرم!بهتره امشب حسابي استراحت كني-

 با لحن مزاحگونه ای ادامه داد:

 ما مي خوايم فردا صحیح و سالم به مقصد برسیم ها.-

 چشم مادر،من قول مي دم فردا شما رو صحیح و سالم به خونه خاله فرزانه برسونم.-

 پروانه با ترديد نگاهش كرد:

 بتوني امشب رو خوب استراحت كني. ولي من فکر نمي كنم-

 فرشاد سر به زير افکند:

 چرا همچین فکری مي كنید؟-

 پروانه خنده ای كرد:-

به خاطر اين كه امروز با روز های ديگه فرق داشتي و هنوز هم اين فرق رو احساس مي كنم.نمي دونم چه اتفاقي -

 اكت شده؟!افتاده كه پسر شوخ و شنگ من تا اين اندازه غمگین و س

 به ساغر نگريست و ادامه داد:

 اين طور نیست ساغر جان؟-

 چي بگم خاله جان!-

شما كه بهتر مي دونید...بعضي وقت ها ادم -چشمان خود را به زمین دوخت تا از نگاه پرسش گر پروانه بگريزد:

 بدون اين كه بخواد توی خودش فرو مي ره.

 بله...مي دونم!!....مي دونم!!-

 سخن به ساغر فهمان كه پروانه به خیلي از مسائلي كه رخ داده واقف است. اين

 صبح زود با صدای زنگ ساعت از خواب بر خواستند.پروانه كه از شادی در پوست خود نمي گنجید گفت:

 بهتره صبحانه رو توی راه بخوريم،نظرتون چیه بچه ها؟-

د اما فرشاد كه معلوم بود شب گذشته را به سختي گذرانده ساغر با لباني متبسم از اين پیشنهاد استقبال كر

 است،سکوت اختیار كرد.پروانه كه چهره ی مغموم و خسته ی فرشاد را ديد با نگراني پرسید:

 فرشاد جان!...حالت خوبه؟-

 مرد جوان سعي كرد لبخند بر لب بنشاند:
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 البته مادر،من خوبم.-

 گريست و سخني نگفت.ساغر به سوی تلفن رفت و خطاب به پروانه گفت:پروانه با همان چشمان نگران به او ن

 من به مامان قول دادم قبل از راهي شدنمون بهش زنگ بزنم.-

 پروانه كه هنوز با نگراني به فرشاد مي نگريست پاسخ داد:

 زنگ بزن خاله جون...زنگ بزن و بگو اگه خدا بخواد ظهر اونجايیم.-

 خود را گرفت و منتظر ماند و طولي نپايید كه صدای خواب الوده شاهین را شنید:ساغر شماره منزل پدر 

 بله...بفرمايید؟-

 سالم شاهین جان.-

 به به!سالم،حال خواهر شب زنده دار ما چطوره؟-

 فهمیده بود خنده ای كرد: "شب زنده داری"ساغر كه منظور او را از -

 ه.شب زنده دار چیه؟!...االن ساعت شش صبح-

 شاهین با همان صدای خواب الود گفت:-

 جدا!..خوب ببخشید...دوباره مي گم...به به!سالم،حال خواهر سحر خیز ما چه طوره؟-

خوبم...مرسي...ببخشید كه اين وقت صبح از خواب بیدارت كردم.مي خواستم بگم من و خاله و فرشاد داريم راه مي -

 افتیم
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 ر مسرئبخش، خواب را از چشمان خود دور ساخت و با شادمانى جواب داد:شاهین از ای خب

 راست مى گىساغر؟... اين كه خیلى عالیه اگه مامان بفهمه از خوشحالى پر در مى ياره.-

 پس به مامان بگو ما ظهر اونجايیم.-

 باشه. ما منتظرتونیم.-

 پس مى بینم تون خداحافظ.-

 ن.به خاله و فرشاد سالم برسو-

 حتماً-

 خدا نگهدارتون.-

 ساغر خداحافظى كرد و گوشى را 

 ذاشت سپس به يروانه كه با نگرانى به فرشائ مى نگريست خیره شد.

 نفس بلندى كشید:

 راستى خاله جان! آدرس مامان اينا رو آورديد؟-

 :پروانه لبخندى زد و از كیف دستى كوچکى كه در كنارش بود، ورق كاغذى بیرون آورد

 بله عزيزم... ايناهاش خیالت راحت باشه.-

 ساغر لبخند او را با تبسمى شیرين پاسخ داد:
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 ببخشید نبايد همچین سؤالى مى كردم.-

 اين چه حرفیه عزيزم! به قول معروف كار از محکم كارى عیب نمى كنه.-

يقى بعد ساكها و وسايل سفر در صندوق آن دو به خنده افتادند اما فرشاد همچنان در افکار خويش غوطه ور بود. دقا

اتومبیل جاى گرفتند و مسافران راهى شدند. دل پروانه از شادى مى طپید اما زمانى كه به سیماى محزون فرشاد مى 

نگريست و سکوتش را مى ديد، احساس نگرانى مى نمود. ساغر در صندلى عقب اتومبیل با افکارى مغشوش به مناظر 

گاه گاه فرشاد از آيینه به سیماى زيباى او نگاه مى كردو با غمى افزونتر به جاده خیره مى  پیش رويش مى نگريست.

 شد. سکوت مسافران همچنان ادامه داشت تا اين كه پروانه گفت:

 فرشاد!... كنار اون درختا وايسا تا صبحانه مونو بخوريم.-

ان وخندان بودند اشاره كرد. فرشاد سرش را به به درختان بلند و پر شتخ و برگى كه در جوار نهرى پر آب رقص

عالمت پیشنهاد مادر تکان داد و اومبیل را به كنار جاده كشاند و ايستاد. پروانه سعى مى كرد اين دو جوان را يا شادى 

 خويش، از آن حالت مغموم بیرون آورد و با لبانى خندان از اتومبیل خارج شد:

 ای! داره! تازه آدم مى فهمه داره نفس مى كشه.وا! بچه ها! اين جا عجب آب و هو-

 ساغر نیز از اتومبیل خارج شد و در حال! كه سعى مى كرد با شادى پروانه شريك شود خنده اى كرد:

 بله خاله جان اين جا خیلى با صفاست.-

 اما فرشاد همچنان پشت رل نشسته و به جاده چشم دوخته بود پروانه نگاهى به ساغر افکند:

 اين فرشاد چشه؟ از وقتى راه افتاديم تا حاال يه كلمه هم حرف نزده.-

 مجدداً با نگرانى به فرشاد نگريست و خطاب به ساغر افزود:

 تو نمى دونى چش شده؟ اين فرشاد اون پسر شاد و شنگول من نیست.-

شود و رفت در سمت او را گساغر نمى دانست چه بگويد در نتیجه سکوت كرد و سخنى نگفت پروانه به سوى فرشاد 

 پس از نوازش موهايش با همان لحن نگران پرسید:

 چته پسرم؟-

 دستان نوازشگر و مهربان پروانه، فرشاد را كه در خود غرق بود، به خود آورد:

 چى مادر؟... چى گفتید؟... معذرت مى خوام، متوجه نشدم.-

 ش كرد:پروانه دستان او را در دست گرفت و از اتومبیل خارج
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 از وقتي راه افتاديم حتي يه كلمه هم حرف نزدی من نگرانتم ، هیچ وقت تو رو اينجوری نديدم.-

 چیز مهمي نیست.-

 نکنه مريض شدی! اگه حالت خوب نیست مي تونیم سفرمونو عقب بندازيم.-

 نه مادر ، شما بي دلیل نگرانید من حالم خیلي خوبه.-

 فه ت كه چیز ديگه ای مي گه.اما قیا-

 فرشاد خنده ای تصنعي كرد :



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –کسته شساغر 

1 6 8  

 

 اين چه حرفیه مادر!-

 اما چشمان پروانه همچنان نگران بود. فرشاد به امید اين كه بتواند نگراني را از دل و ذهن و مادر بیرون نمايد گفت :

 اومده كه حسابي حالشو گرفته. به خدا چیز مهمي نیست مادر! من ناراحت كیارش هستم يه مشکلي واسه اش پیش-

 پروانه با اين كه اين سخن را باور نکرده بود پرسید :

 كیارش؟-

 فرشاد سر را به عالمت مثبت تکان داد. پروانه لبخندی زد :

 من همیشه تصور مي كردم آدمايي مثل كیارش كه توی پول و ثروت غرق هستند هیچ وقت مشکلي پیدا مي كنند...-

 ان داد و افزود :سپس سری تک

خدا مشکل همه رو حل كنه مشکل كیارش عزيز رو هم حل كنه... حاال بهتره تو با اين صورت درهم و برهم، -

 مسافرتمونو خراب نکني، باشه پسرم؟

 فرشاد لبخند ماليمي بر لب نشاند و پس ار بوسیدن گونه های مهربان او گفت :

 م بگي: بسه فرشاد ، خفه مون كردی ، خوبه؟چشم مادر قول مي دم بگم و بخندم تا به-

 پروانه با صدای بلند خنديد:

 الهي همیشه شاد و خندون و شوخ و شنگ باشي و از همه اينا مهمتر سالمت و تندرست باشي.-

فرشاد او را در آغوش كشید و مجدداً گونه مهربانش را بوسید سپس با همان شادماني ساختگي و حالت كودكي ذوق 

را به خود گرفت و به سوی صندوق اتومبیل دويد. با همان حال و رفتار وسايل مورد احتیاج را خارج كرد سپس زده 

 رو به ساغر نمود :

 ساغر خانم! صبحانه رو حاضر كنید كه حسابي گرسنه مونه.-

 ساغر نگاهي به آن چشمان كه به ظاهر خندان بود افکند و با خود گفت :

مي دونستم فرشاد منو دوست داره اگه اين طور بود احساس خواهرو برادری نسبت بهش  كاش قبل از ازدواجم"

 "پیدا نمي كردم... اگه اين موضوع رو مي دونستم به خدا اصال راضي نمي شدمبا سروش پای سفره عقد بشینم...

 پروانه با صدايي بشاش او را به خود آورد:

 ساغر جان! كجايي عزيز دلم؟!-

 خاله... داشتم فکر مي كردم چي در گو فرشاد گفتید كه اين جوری سرحال شد؟همین جام -

 پروانه در حالي كه گاز مسافرتي را روشن مي كرد تا كتری را روی آن بگذارد خنديد و پاسخ داد :

 خدا كنه اونطور كه رفتار مي كنه، دلش هم شاد باشه عزيزم.-

 ساغر مفهوم سخن او را دريافت:

 خاله جان... خدا كنه.خدا كنه -

به چشمان عاشق فرشاد كه به او خیره شده بود و هزاران سخن در خود نهفته داشت، نگريست و تبسمي كرد كه از 

 گرمي آن لبخند دل عاشق فرشاد بیش از پیش طپیدن گرفت:

كه حسابي گرسنه شما خاله و خواهرزاده، بهتره اين قدر تو نخ من بیچاره نباشید... صبحانه رو حاضر كنید -

هستم.صبحانه همراه با سخنان مزاحگونه و دلنشین فرشاد صرف شد. پس از استراحتي كوچك، مجدداً اشباب و 

 اثاثیه ها جمع و در صندوق اتومبیل جای دادن.
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يینه آ پروانه به كوه های استوار و زيبا چشم دوخته و سکوت اختیار كرده بود. فرشاد با نگاه هايي كه گاه و بي گاهاز

به چهره زيبا و دلنشین ساغر مي انداخت دل عاشق و پرتالطم خويش را تا حدودی آرام مي ساخت و ساغر در حالي 

 كه با افکار ضد و نقیض خود در جدال بود از پنجره به گذر سريع خطوط منقطع وسط جاده مي نگريست:

ايد قبول كنم منم اونو خیلي دوست دارم... خیلي حاال مطمئنم كه فرشاد منو دوست داره نبايد خودمو گول بزنم ب"

زياد. مطمئنم اگه باهاش ازدواج كنم تمام سختي هايي كه در گذشته كشیدم رو از ياد مي برم. فرشاد پشتیبان خوبي 

 "واسه منه مي تونم در تمام مراحل زندگیمبهش تکیه كنم... منم مي تونم اونو خوشبخت كنم...

ر لبخندی بر لب نشاند اما عمر اين لبخند بسیار كوتاه بود چرا كه در همان لحظه نگاهش به ناخودآگاه از اين افکا

 پروانه افتاد:

اما خاله جان چي؟... اون نمي تونه راضي بشه كه يه زن مطلقه كه دو تا هم بچه داره، عروسش بشه... من مطمئنم كه "

رون عذاب مي كشه...اگر خودمو جای خاله بذارم مي تونم خاله مخالفت مي كنه... تازه اگر هم به روش نیاره از د

 "احساساتش رو درك كنم. نه... نه... نمي تونم موجب آزار و شکنجه اين زن مهربون و خوش قلب بشم.

اين انديشه موجب گشت قلب درد كشیده و شکسته اش جريحه دار شود و اشك در چشمانش حلقه بزند. آهي از 

اه متوجه نگاه فرشاد از آيینه شد. سعي كرد از چکیدن آب ديده جلوگیری نمايد اما تالشش سینه بیرون داد كه ناگ

سودی نبخشید. اشکي در چشمانش نشسته بود، جوشید و خیي تند و سريع روی گونه های جوانش فروغلتید. نگاه 

ويا شد. اما ساغر سری تکان عاشقانه فرشاد با نگراني در هم آمیخت و با ايما و اشاره چشم، دلیل نارحتي اش را ج

داد و لبخند بر لبها نشاند و سخني نگفت. فرشاد نگاهي به پروانه كه همچنان چشم به كوهساران دوخته بود انداخت 

و چون او را غرق در افکار خويش يافت،مجدداً نگاهي به ساغر كرد. او نیز عاشقانه به چهره جذای فرشاد خیره شد. 

واني را در خود نهان داشت كه مرد جوان آنها را با گوش دلو جان شنید. فرشاد پس از كم اين قطره اشك سخنان فرا

 نمودن سرعت، اتومبیل را به كنار جاده كشید.

 از اين توقف پروانه به خود آمد و با تعجب به فرشاد نگريست:

 چرا ايستادی پسرم؟-

 ببخشید مادر.-

 و با لحن آرامي پرسید: اين را گفت و بالفاصله به سوی ساغر چرخید

 ساغر مي شه بپرسم چرا داری گريه مي كني؟-

توجه پروانه به ساغر جلب شد و با نگراني به او خیره گشت. اين سوال بي مقدمه و نگاه متعجب و نگران پروانه، 

 باعث شد زن جوان با دستپاچگي بگويد:

 ..من؟... چیزيم نیست. همینطوری...دلم گرفته بود...داشتم.-

 فرشاد سخن او را قطع كرد:

 خواهش مي كنم ساغر...-

سخن خود را نیمه كاره گذاشت و از اتومبیل خارج شد. در سمت ساغر را گشود و در برابر چشمان كنجکاو پروانه با 

 لحني مملو از غم و اندوه ادامه داد:

مي دی؟ چرا حرف دلت رو به زبون نمي  ساغر چرا با خودت و من اين طور بي رحمانه رفتار مي كني؟ چرا عذابم-

 ياری؟
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 پروانه با همان نگراني از اتومبیل خارج شد و به سمت ديگر آن رفت:

 چه اتفاقي افتاده؟-

 فرشاد رو به سوی او نمود. لحظه ای به چشمان مهربانش خیره شد سپس

 

 

225 - 264 

 

 پاسخ داد:

 داريد از اون باخبر بشید.من مي خوام...مادر!... مسئله ای پیش اومده كه شما حق -

 ساغر با تشويش سخن او را قطع كرد:

 فرشاد خواهش مي كنم...-

 اما فرشاد بدون توجه به اين خواهش او ادامه داد:

 مادر!شايد از اين حرفي كه مي زنم ناراحت بشید اما شما بايد...-

 صدای مرتعش و مغموم ساغر بلند شد:

 داری چیکار مي كني؟خواهش مي كنم بس كن... خواهش مي كنم.فرشاد!مي دوني -

فرشاد سکوت اختیار نمود.دستي به موها كشید و خود را روی صندلي جلو انداخت و سر را با درماندگي روی فرمان 

 نهاد.

كه  ر حاليپروانه كه تا قبل از اين گفت و شنود تا حدودی پي به اصل ماجرا برده بود كنار فرشاد قرار گرفت و د

 موهای او را نوازش مي داد با لحني مهربان و دلجويانه گفت:

تصور كردی مادر اينقدر از تو غافله كه نفهمه چي توی اون دل مهربون و دريايیت مي گذره؟!ازت تعجب مي -

 كنم...تعجب مي كنم...

را در اين غم و اشك مقصر اشك در ديدگانش مهربانش حلقه بست و آرام روی گونه هايش چکید.ساغر چون خود 

 مي دانست از اتومبیل خارج شد و به بدنه آن تیکه داد.ديگر قدرت نداشت از فرو ريختن اشکهايش جلوگیری كند.

 اشك بي محابا روی گونه های برجسته و زيبای او فرو مي ريخت كه در اين لحظه پروانه او را مخاطب قرار داد:

 ات حرف بزنم.بیا بشین دخترم... مي خوام باه-

 دل ساغر فرو ريخت و با خود گفت:

وای خدای من!يعني خاله مي خواد به من چي بگه؟حتماً مي خواد بگه ازم توقع نداشته كه پسرشو گول بزنم و اونو »

عاشق خودم بکنم... يا اينکه مي خواد بگه تو يك زن مطلقه هستي و نمي توني عروس من بشي... خب... خودم هم 

 «رو مي دونم... نکنه...  اين چیزا

 مجدداً صدای پروانه به گوشش رسید:

 بیا دخترم ، بیا بشین... خواهش مي كنم.-

 ساغر آهسته و متین روی صندلي عقب نشست و در حالي كه سر به زير داشت گفت:

 به خدا خاله جان... من... من بهش گفته بودم كه داره اشتباه مي كنه و بايد منو...-

 ه سخن او را قطع كرد:پروان
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مي دونم خاله جان ، من هم تو رو خوب مي شناسم و هم فرشاد رو ، من همه چي رو مي دونم ولي بهتر بود قبل از -

 اينکه اينقدر خودتون رو عذاب بديد موضوع رو با من در میون مي ذاشتید.

 فرشاد با شگفتي تمام به چشمان خیس او نگريست:

 مي دونستید؟يعني شما موضوع رو -

بله...مي دونستم... همین طور مي دونستم ساغر چه جوابي به تو داده اما منتظر بودم تو يا ساغر مشکل و يا درد -

دلتونو با من در میون بذاريد...اگه يادت باشه چند بار ازت پرسیدم كه چه موضوعي اينقدر آزارت مي ده؟ولي تو به 

 وال طفره مي رفتي.هر طريق ممکن از جواب دادن به اين س

 رو به ساغر نمود و ادامه داد:

 همین طور از تو ، از تو هم پرسیدم چه مسئله ای ناراحتت كرده اما تو هم به من جوابي ندادی عزيز دلم.-

فرشاد و ساغر هر دو در حالتي از شرمندگي غرق بودند و سخني نمي گفتند.مدتي سکوت بین آنان حکمفرما بد تا 

 انه رو به فرشاد نمود:اين كه پرو

 بهتره اين مسئله رو فعالً فراموش كنیم و راه بیفتیم میترسم دير برسیم و دور از جون خاله ات از نگراني سکته كنه.-

هر كدام در جای خود قرار گرفتند سپس فرشاد سوئیچ را چرخاند و اتومبیل را به حركت در آورد.هر سه سکوت 

ساغر در نگراني و ترديد دست و پا مي زدند و پروانه به فکر فرو رفته بود.خورشید میان اختیار كرده بودند.فرشاد و 

 آسمان مي درخشید كه مسافران به شهر مورد نظر رسیدند.پروانه با لبخند به فرشاد نگريست:

 قبل از اينکه به خونه آقا فرزاد برسیم دم يه گلفروشي و قنادی نگه دار.-

 بها نشاند:ساغر لبخند آرامي بر ل

 اما خاله جان مامان و بابا از شما توقع ندارند... ناسالمتي شما مهمون مايید.-

 وقتي مي گم دم يه گلفروشي و شیريني فروشي بايستید بگید چشم و ديگه هیچي نگید.-

 فرشاد از آيینه به چهره محزون ساغر نگريست و با لحن شوخ خود گفت:

 گیم چشم.حق با مادره ديگه... بايد ب-

 ساغر سر به زير افکند و سخني نگفت.چند لحظه بعد پروانه با صدايي تقريباً بلند گفت:

 وايسا فرشاد جان... وايسا... اينجا هم يه گلفروشیه و هم يه شیريني فروشي.-

 فرشاد اتومبیل را به كنار خیابان كشید و ايستاد:

 بفرمايید.-

 بعد فرشاد به سوی ساغر چرخید: پروانه از اتومبیل خارج شد دقايقي

متءسفم ساغر جان...واقعاً متأسفم ... به خدا نفهمیدم دارم چیکار مي كنم... آخه تو كه نمي دوني!من... من طاقت -

 ديدن اشکهای تو رو ندارم.

 ساغر در حالي كه همچنان سر به زير داشت لبخندی زد:

داری ... ولي ... تو مي توني حدس بزني توی ذهن خاله چي مي مهم نیست...ازت ممنونم كه اينقدر به من لطف -

 گذره؟

 فرشاد نگاهي به پروانه كه از در شیريني فروشي با يك جعبه بزرگ خارج و داخل گل فروشي مي شد افکند:
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ق مسأله نه... نمي دونم... شايد از اينکه خاله جان رو بعد از اين همه وقت مي بینه اونقدر خوشحاله كه متوجه عم-

 نشده...ولي باالخره اونم متوجه مي شه و تکلیف منو روشن مي كنه.

ساغر سکوت كرد و سخني نگفت.دقايقي بعد پروانه با دسته گل بزرگي از گلهای مريم و رز كه چند شاخه گل 

 ت:شاش گفآنتنیوم در آن خودنمايي مي كرد و جعبه ای شیريني وارد اتومبیل شد و با لباني خندان و چهره ای ب

 خب حاال راه بیفت بريم فرشاد جان كه دلم داره واسه ديدن فرزانه و شاهین و فرزاد پرپر مي زنه.-

 بعد آدرسي كه با خود داشت را از كیف دستي اش خارج نمود:

 اينم آدرس خواهر خوبم...-

 نگاهي به آن انداخت و اينطور خواند:

 .43مالي ، كوچه چهارم شرقي ، بن بست اقاقیا ، پالك میدون بهار ، خیابان میرزا كوچك خان ش-

پس از پرس و جو به میدان بهار رسیدند و به دنبال آدرس مورد نظر گشتند.زماني كه وارد بن بست اقاقیا شدند 

 پروانه با وجد به منازل بزرگي كه در آن كوچه بودند نگريست و گفت:

 های بزرگ و پر درخت دارن.اينجا عجب جای با صفايیه!همه خونه ها حیاط-

 ناگهان چشمش به پالك چهل و پنج افتاد:

 وايسا فرشاد جان ، همین خونه فرزانه ايناست.-

 به ساختماني يك طبقه با نمايي از سنگ مرمر اشاره كرد:

 اينبه به!چه خونه ی بزرگي!خواهرم همیشه عاشق خونه بزرگ با حیاط پر گل و درخت بود.خدا رو شکر كه توی -

 شهر غريب به خواسته اش رسیده.خدا آقا فرزاد رو حفظ كنه كه اينقدر به فکر فرزانه ست.

 ساغر كه به خاطر ديدار مجدد خانواده اش از شادی در پوست خود نمي گنجید خنده ی شادمانه ای كرد:

 یره حتماً دق مي كنه.بله خاله جان حق با شماست مامان همیشه مي گفت اگه بابا واسه اش يه خونه كوچیك بگ-

 فرشاد اتومبیل را جلو در شمالي نگهداشت:

 خانمهای عزيز بفرمايید.-

هر سه با لباني خندان و چهره ای گشاده از اتومبیل خارج شدند.فرشاد با فشار دكمه ای درها را قفل كرد.وقتي جلو 

 درب قرار گرفتند پروانه گل و شیريني را به دستان فرشاد سپرد و گفت:

 زنگ رو بزن كه دارم از خوشحالي پس مي افتم.-

 فرشاد سبد گل و جعبه شیريني را از دستان پروانه گرفت و نگاهي به ساغر افکند:

 بهتره تو زنگ بزني.صاحب خونه از ديدن تو بیشتر از ديدن ما خوشحال مي شه.-

افکند.پروانه با اشاره چشم از او خواست كه  ساغر نگاهي به خاله مهربان خود كه با لباني خندان به او مي نگريست

زنگ در را به صدا درآورد.لحظاتي بعد چهره شادمان فرزانه در آستانه در هويدا گشت با ديدن آنان اشك شوق در 

 چشمانش حلقه بست:

 وای خدای من شکرت.سالم به همگي تون... خوش اومديد.دلم واسه همه تون تنگ شده بود.-

كشید و به سینه فشرد زن جوان چون كودكان در آغوش مهربان مادر فرو رفت و احساس  ساغر را در آغوش

 آرامشي خاص نمود:

 سالم مامان!الهي قربونت برم.به خدا منم دلم واسه تون يه ذره شده بود.چقدر خوشحالم كه شما رو دوباره مي بینم.-
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 در اين هنگام شاهین نیز به انان پیوست:

 عزيز ما ، خوش اومديد. سالم به مسافرای-

 پروانه گونه او را بوسید:

 الهي خاله بالگردونت بشه... سالم عزيز دلم... چقدر دلم مي خواست ببینمت.-

 فرزانه ساغر را با مهرباني از آغوش خويش جدا كرد و پروانه را به سینه فشرد:

 چطوری خواهر جون؟چه خوب كردی اومدی!-

 غوش كشید:شاهین نیز فرشاد را در آ

 چطوری آقا آقاها؟خوبي؟چه عجب يادی از فقیر فقرا كردی!-

 فرشاد اشاره ای به خانه كرد و با شوخ طبعي گفت:

 خدا كنه همه فقیر فقرا مثل شما باشن و توی همچین خونه های كوچولويي!!زندگي كنن.-

 آنان رخنه كرده بود وارد ساختمان شدند:همگي به خنده افتادند.پس از ابراز احساساتي كه ماهها در وجود تك تك 

 پس بابا كجان؟-

 فرزانه لبخندی زد:

 االن پیداش مي شه.-

 

 

 در اين لحظه توجه فرزانه به گل و شیريني كه در دستان فرشاد بود جلب شد:

د و گلیاز بس از ديدنتون خوشحال شدم توجه نکردم كه فرشاد جون دستاش بنده ، چرا زحمت كشیدی؟خودتون -

 صحبتاتون شیرين.

 فرشاد خنده ای كرد:

 خواهش مي كنم خاله جان ، قابل شما رو نداره در ضمن اينو بايد به مادر بگید.-

 فرزانه گل و شیريني را از دستان فرشاد گرفت و خطاب به پروانه كه لبخندی از تواضع بر لب داشت گفت:

 د نکنه.زحمت كشیدی.خواهر جون!تو كه ما رو شرمنده كردی!دستت در-

 پروانه نگاهي به ساغر انداخت و پاسخ داد:

تخه مي خوام گل سر سبد خونواده رو واسه خودم ببرم ، فقط واسه خودم.اينا رو آوردم گولتون بزنم تا نتونید -

 مخالفت كنید.

 فرزانه كه بسیار شگفت زده شده بود پرسید:

 خواهر جون منظورت چیه؟-

 ز مادر نگاهي ناباورانه به فرشاد افکند و فرشاد ناباورانه تر از او به پروانه خیره ماند:ساغر متعجب تر ا

 مادر!... مادر؟...-

 پروانه خود را روی يکي از مبلها انداخت و با غروری خاص پاسخ داد:

ت رو گول بزنم و اين مادر نداره عزيز دلم.مگه تو ساغر رو نمي خوای؟خب من اينا رو اوردم كه خاله و شوهر خاله -

 دسته گل قشنگ و زيبا رو واست به خونه ات بیارم ديگه.
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 چهره در هم كشیده از تعجب فرشاد از هم باز شد و درخشش شادی جای آن را گرفت:

 مادر!... من... من...-

ست شادماني در پونگاهي به سیمای ساغر كه سر به زير داشت و گونه هايش گل انداخته بود افکند و در حالي كه از 

 خود نمي گنجید با گامهايي آرام جلو رفت و دستان پروانه را میان دست گرفت و بوسید:

 وای مادر!الهي قربونت برم.به خدا...به خدا نمي دونم چي بگم...نمي دونم.-

 پروانه موهای او را نوازش داد:

 ه...يه دنیا چیه؟!هزار تا دنیا.همین كه تو رو اينقدر خوشحال مي بینم برام يه دنیا ارزش دار-

فرزانه كه هنوز در ناباوری و شگفتي به سر مي برد خیره خیره به پروانه نگريست.زماني كه پروانه اين شگفتي و 

 حیراني را در سیمای مهربان او ديد خنده ای كرد:

واده دختر مورد عالقه اش وا!چیه خواهر جون؟!تا حاال نديدی يه مادر واسه تنها پسر و تمام زندگیش از خان-

 خواستگاری كنه؟!...چرا اينجوری نگام مي كني؟نکنه مي خوای جواب منفي به من و اين مرد عاشق بدی!ها؟

فرزانه به خود آمد و در حالي كه هنوز از اين خواستگاری ساده و غیر منرقبه شگفت زده بود و نمي توانست ان را 

 باور دارد پاسخ داد:

 بده اگه يه وقت جلوی روی خواهر بزرگترم وايسم و مخالفت كنم ولي... ولي آخه ... آخه...خدا منو مگر -

 ولي و اخه نداره... بگو مباركه تا وقتي فرزاد هم اومد رسماً ازش دختر خوشگل و نازنینش رو خواستگاری كنم.-

 د:شاهین كه بسیار خوشنود و شادمان گشته بود محکم دستانش را به يکديگر كوبی

 مباركه انشاهلل.چه غالمي بهتر از فرشاد خودمون.-

جمع به خنده افتادند و ساغر از شرم و حیا و همچنین شادی و سرور سر به زير افکند.فرشاد عاشقانه به او نگريست 

 و به سويش آمد:

 ی.اينم از پروانه جان ، ديدی گفتم اون مخالفتي نداره اما تو مثل همیشه حرف منو باور نکرد-

ساغر آرام سرش را بلند كرد.ديگر هیچ چیز مانع ان نمي شد كه عشق بزرگ خويش را به چشمانش منتقل كند و 

 آن را به معشوقش اهدا نمايد.او عاشقانه تر از قبل به ديدگان درخشان و پر امید فرشاد خیره ماند:

اله با ازدواج ما موافقت كنن... من ... من فقط مي من... من... من خیلي خوشحالم... اصالً ... اصال! تصور نمي كردم خ-

 تونم خدا رو شکر كنم...

 اشك در چشمانش حلقه بست و خیلي سريع روی گونه های تبدارش فرو غلتید.

 شاهین به آن دو نزديك شد و با لبخند و چشماني پر امید گفت:

 متي پیر بشید.به هر دوتون تبريك مي گم.امیدوارم به پای هم با خوشبختي و سال-

 فرشاد دستان او را در دست گرفت و فشرد:

 انشاهلل عروسي و خوشبختي تو.-

شاهین تشکر كرد.در اين لحظه در باز شد و چهره خندان فرزاد پديدار گشت.در میان دستان او نیز جعبه ای 

 شیريني بود.با ديدن میهمانان جعبه را به دستان فرزانه سپرد:

به عزيزان خودم... خوش اومديد و كلي شادمون كرديد.خوش اومديد پروانه خانم ، فرشاد جان و به به!... سالم -

 دختر گل و قشنگم.
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 پروانه از او تشکر نمود:

 سالم آقا فرزاد... شما خیلي به ما لطف داريد.به خدا ديگه داشتم از دوری شماها دق مي كردم.-

 چقدر از ديدنتون خوشحالم. خوب كرديد تشريف آورديد فقط خدا مي دونه-

 ساغر كه از ديدار مجدد پدر احساس امنیت مي كرد خود را در آغوش او رها كرد:

 سالم بابای خوبم!چقدر دلم براتون تنگ شده بود!-

 فرزاد او را به سینه فشرد و عطر موهايش را استشمام نمود و از اين رايحه لبريز از شادی و شعف شد:

 !منم دلم خیلي برات تنگ شده بود.خوب كردی بهمون سر زدی.سالم دختر نازم-

 وای بابا!نمي دونید چقدر از ديدنتون خوشحالم... دلم براتون يه ذره شده بود.-

 فرزاد بوسه ای به موهای او زد:

 سال جوون تر شدم. 15منم همین طور دخترم باور كن از ديدنت -

با نگاهي كه هزاران سخن در خود نهان داشت به چشمان مردانه و سراسر ساغر گونه گرم و مهربان او را بوسید و 

 مهرش نگريست:

 خوشحالم كه اينو مي شنوم.-

فرشاد پیش آمد.با نزديك شدن او ساغر از آغوش پدر جدا شد.فرشاد دستان فرزاد را فشرد و با فرونتي او را در 

 آغوش كشید:

 سالم آقا فرزاد ، خوبید؟-

 به سینه فشرد : فرزاد نیز او

 سالم به روی ماهت.خوبم تو چطوری؟-

 منم خوبم و از اينکه مي بینمتون اونقدر خوشحالم كه نمي دونم چیکار كنم؟-

فرزانه كه تازه از نهادن گلها در گلدان كريستال روی میز پذيرايي فارغ شده بود ، جعبه های شیريني را به آشپزخانه 

 برد و در همان حال فت:

 هار حاضره.االن میز رو مي چینم.نا-

 بالفاصله پروانه گفت:

 واسه چیدن میز وقت كافي داريم فعالً بیا بشین كه يه كار مهم با تو و آقا فرزاد دارم.-

 چي شده پروانه خانوم ؟!نکنه عروسي ای در پیشه و مي خوای ماها رو رسماً دعوت كني.-

 بله... اونم چه عروسي ای!-

 ي دانست موضوع از چه قرار است بدون اينکه سخني بگويد كنار پروانه نشست.فرزاد خنده ای كرد:فرزانه كه م

 خب عروسي كدوم گل و بلبل خوش اقباله؟-

پروانه به جوانان اشاره نمود كه انان نیز بنشینند.سپس روی مبل جابجا شد و با لحني كه شادی و شعف در آن موج 

 مي زد گفت:

 ونو واسه فرشادم خواستگاری كنم.اومدم دختر گلت-

 فرزاد با شگفتي تمام به او نگريست سپس نگاهي به چهره ساغر و فرشاد 
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  222تا  224از صفحه 
 

 از سر به زير انداخته بودند، افکند. لحظه ای تامل بعد گفت:

 آخه پروانه خانم...-

 پروانه میان سخن او دويد:

رادر خوبم! ما كه غريبه نیستیم. هم شما ما رو مي شناسید و هم ما شما رو. اجازه بده اين آخه و اما و ولي نداره ب-

 وصلت صورت بگیره و اين دو تا خوب، سر و سامان بگیرند.

در ديدگان فرزاد رضايت و خوشنودی موج مي زد. نگاهي به سیمای زيبا و شاد ساغر افکند و متوجه شد او از صمیم 

 صلت است سپس نگاهي كاونده به فرشاد انداخت و او را خشنودتر از ساغر يافت:قلب راضي به اين و

 اختیار دخترم دست خودشه. اگه اون راضي باشه من حرفي ندارم!-

 در ضمن من فرشاد رو مثل شاهین دوست دارم. واسه اين دوتا جوون خوب و نازنین آرزوی خوشبختي مي كنم.

 ه يکديگر كوبید:شاهین دستش را محکم تر از قبل ب

 مباركه... مباركه....-

 فرشاد از جا برخاست و پس از بوسیدن فرزاد گفت:

با اين حرفتون دنیا رو بهم داديد. باور كنید مثل كوه پشت دختر خوب و نجیبتون مي ايستم و نمي ذارم كوچکترين -

 ناراحتي داشته باشه اشك در چشمان مردانه فرزاد حلقه بست:

! تو برای من با شاهین هیچ فرقي نمي كني... اما مي دوني كه ساغر مظلوم و خوب من، غم و درد زيادی فرشاد جان-

 كشیده... مي خوام...

 فرشاد خواست دستانش را ببوسد كه او اجازه نداد:

ي دم از میدونم آقا فرزاد... همه چي رو مي دونم. همین جا جلوی اين جمع كه عزيزتر از اونا سراغ ندارم قول م-

 ساغر مثل چشمام مواظیت كنم.

 فرزاد ا را كنار خود نشاند. پروانه كه اشك شوق از ديدگان مي فشاند گفت:

به خدا نمي دونستم فرزاد تا به اين حد به ساغر دل بسته و گرنه نمي ذاشتم اون سروش نامرد به جای جگر گوشه -

تاسفانه دير به اين موضوع پي بردم... خیلي دير... سپس صورتش ام كنار ساغر عزيز و نازم پای سفره عقد بشینه... م

را میان دو دست گرفت و از حسرت و شوق گريست. فرزانه نگاهي به چهره شادمان و سراسر رضايت ساغر كرد و 

 متوجه شد او نیز احساس خوشبختي مي كند. درك اين احساس او را بر آن داشت كه از شادی و شعف بگريد.

 بعد شاهین لب به سخن گشود:لحظه ای 

حاال به جای گريه، يه كف مرتب برای اين عروسو داماد خوشیخت بزنید و بعدش بريم سراغ غذا كه دارم از -

 گرسنگي مي میرم.

همگي با ديدگاني خیس اما سراسر امید و شادی به يکديگر نگريستند و پس از لحظه ای میان خنده هايي شادمانه 

 گون، كف زدند.برای اين وصلت هم
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ساغر با نگاهي نا باورانه به آن جمع شاد نگريست و در آخر به ديدگان عاشق فرشاد خیره شد. لب به دندان گزيد و 

 در دل خدای را شکر كرد و با خود گفت:

نم كامیدوارم بتونم احساس خوشبختي رو در تمام وجود فرشاد، اين تنها مردی كه مي شناسم، خدايا! تو رو شکر مي »

 «كه بعد از اون همه غذاب و محنت، منو به اين نعمت رسوندی... خداوندا! شکرت.

 شاهین با همان لحن مزاحگونه گفت:

 بريم میز رو بچینیم كه همین االنه كه پس بیفتم.-

 فرزانه سخن او را تايید كرد:

 االن حتماً مسافرای ما هم دارن تو دلشون همین حرف رو مي زنند.-

 هنگام با فرزانه از جا برخاست: پروانه

 تو زحمت افتادی.-

 اين چه حرفیه! خدا كنه همه زحمتها همین جوری باشه.-

ساغر از جا بلند شد تا در چیدن میز به مادر و خاله خود كمك كند. میز كه چیده شد همگي دور آن نشستند و با 

 جهره هايي بشاش مشغول صرف ناهار شدند.

 در شاديو نشاط به پايان رسید، شاهین گفت: پس از صرف غذا كه

 مي گم بايد امشب جشن مفصلي بگیريم و جای دايي رو خالي كنیم.-

 همه از اين پیشهاد كه بع موقع و بجا بود، با دست زدن استقبال كردند.-

 سپس فرزانه گفت:

 اگه اجازه بدين يه تلفن به داداش بزنیم و اين مژده رو بهش بديم.-

 از جا برخاست: فرزاد

 من اين كار رو مي كنم.-

 پروانه كه نمي خواست با آگاهي از بیماری رسول، اين شادی را زايل كند مخالفت كرد:

چه بخواهید چه نخواهید ما يه هفته مزاحم شما هستیم. اجازه بدين داداش از سفر برگرده بعد بهش اين نويد رو -

 مي ديم.

 فرزانه با تعجب پرسید:

 ه داداش رفته سفر؟مگ-

 واا... مگه خبر نداری خواهرجون؟-

 منتظر جواب نماند و افزود:

 با هنگامه رفتن مشهد.-

 فرزانه متعجب تر از قبل گفت:

 ولي من پريشب كه با پرويز صحبت كردم چیزی درباره اين سفر نگفت.-

 رد خنده ای كرد و جواب داد:فرشاد و ساغر با نگراني به يکديگر نگريستند اما پروانه خیلي خونس

 خب تو كه ای هنگامه رو مي شناسي! يه دفعه هوس مي كنه اين ور ر اونور بره.-

 فرزانه كه قانع به نظر مي رسید لبخندی زد:
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 آره بابا ا... امان از دست اين هنگامه!-

 ساغر و فرشاد نفس آسوده ای كشیدند. پروانه گفت:

اون موقع مي تونیم بهشون تلفن كنیم و بگیم تشريف بیارن تا توی اين جشن و  دو سه روز ديگه برمي گردند-

 شادی شريك ما بشن.

 فرزاد سخن او را تايید كرد:

 اما جشن امشب به قوت خودش باقیه، همه تون مهمون من تو بهترين رستوران اين شهر.-

 مجدداً حاضرين با دست زدن رضايت خود را اعالم كردند:

 عالیه!-

میزبانان و میهمانان تا غروب مشغول گفتگو بودند تا اين كه ساغر معذرت خواست و جمع آنان را به قصد قدم زدن 

در حیاط وسیع خانه، ترك كرد. با خرجش فرشاد نیز عذر خواست و به دنبال او روان شد. ساغر كنار استخر زير 

 كه فرشاد كنارش نشست: درخت بید مجنون نشسته و به نقظه ای نامعلوم خیره شده بود

 به چي فکر مي كني ساغر؟-

 ساغر به خود آمد و لبخندی بر لب نشاند:

 به تقدير، به سرنوشت و دست بازيگر اين فلك.-

 فرشاد نیز لبخندی زد:

همیشه در نقطه ای كه تصور مي كني هیچ راهي به هیچ جا نداريخدای بزرگ راهي رو بهت نشون مي ده و دری رو -

 باز مي كنه كه باور كردني نیست. من كه خدا رو با تموم وجودم شکر مي كنم. واست

 ساغر دستانش را در آب استخر فرو برد:

 منم همین طور، ولي...-

 سخن خود را قطع كرد و سکوت اختیار نمود. فرشاد با تعجب پرسید:

 ولي چي؟-
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 ود گفت:ساغر لحظاتي سکوت اختیار كرد و با خ

نمي دونام چرا دلشوره دارم؟اين دلشوره ی لعنتي هیچ وقت نذاشته از دقايق به ياد ماندني زندگیم لذت ببرم،اما -

 چرا دلشوره؟...چرا؟

 نگفتي ولي چي؟-فرشاد كه سکوت او را ديد مجددا پرسید:

 ساغر لبخندی زد و به چشمان طوسي رنگ او خیره ماند:

 خوشحالي يه و يا احساس خوشبختي باشه. هیچي.....شايد از شدت-

 فرشاد لبخند او را با لبخندی عاشقانه پاسخ گفت:

 چي شايد از شدت خوشحالي،و يا احساس خوشبختي باشه؟-

 زن جوان نگاه خود را از چشمان او برگرفت:
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 حد و اندازه ی منه.اين دلشوره و يا هیجاني كه به جوونم افتاده.شايد تصور میکنم اين خوشبختي بیشتر از -

 فرشاد با صدای بلند خنديد:

اگه راستش رو بخوای منم همین احساس و حالتي رو كه تو داری،دارم.اما من تصور نمیکنم بلکه مطمئنم اين -

 خوشبختي اليق و شايسته ی هر دوی ماست.

 خوشحالم.....به خاطر همه چیز خوشحال و شاكرم.-

 بود كه صدای پروانه آنان را به خود آورد: لحظاتي سکوت بین آن دو برقرار

 فرشاد.-

 بله مادر پروانه با لحن بسیار آرام و آهسته ای گفت:-

يه تماس با پرويز بگیر و بگو موضوع از چه قراره.نکنه آقا فرزاد باهاش تماس بگیر و اون همه چي رو لوو بده،يا -

 خدای نکرده دو حرف بشیم.

 ان نباشید.من همین االن باهاش تماس میگیرم.بسیار خوب مادر شما نگر-

 پروانه بالفاصله گفت:

 پس همین االن باهاش تماس بگیر تا خودم باهاش حرف بزنم.-

 چرا انقدر نگرانید خاله جان؟-ساغر كنار او ايستاد:

 پروانه در حالي كه دستانش را با نگراني به يکديگر میسايید جواب داد:

 ،نمي دونام دلشوره دارم يا زيادی خوشحالم،....پناه بر خدا.نمي دونام خاله جون-

 بعد رو به فرشاد كرد و با همان دستپاچگي و عجله گفت:

 يااله ديگه پسرم،زودتر بهش تلفن كن.-

 فرشاد با تلفن همراه خود به منزل رسول تماس گرفت و منتظر ماند.

 سالم پرويز جان.-وقتي پرويز گوشي را برداشت گفت:

 به!سالم آقا فرشاد خوش میگذره؟-

 جای شما خیلي خالي حال دايي چطوره؟-

 خوبه،الحمد اهلل خیلي بهتره-

 خوب خدا رو شکر،ببین میخواستم يه چیزی بهت بگم،.....-.

 كه پرويز سخن او را قطع كرد:

 راستي،....میخواستم باهات حرف بزنم وقتشو داری؟-

 وانه كه اشاره میکرد گوشي را به او بدهد،بدون توجه به اين سخن گفت:فرشاد به دلیل عجله داشتن پر

 گوشي رو میدم به مادر.-

 گوشي را به دستان پروانه سپرد و او ماجرا را بسیار خالصه اما رسا،به اطالع پرويز رساند و سپس خداحافظي كرد.

 گوشي را به فرشاد داد و نفس بلندی از راحتي خیال كشید:

الم راحت شد.دو سه روز ديگه داداش مرخص میشه اون موقع اونا رو هم به جاش نامزدی شما دو تا آخیش،خی

 دعوت میکنم.اين را گفت و ساغر و فرشاد را تنها گذاشت.

 با رفتن خاله،ساغر سربه زير افکند و آرام گفت:
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 فرشاد،من میترسم.فرشاد خنده ای كرد:-

 تا منو داری از هیچي نترس.-

ي و تشويش در چشمان زيبای ساغر موج میزد اما فرشاد مسرورتر از آن بود كه اين نگراني و تشويش را در نگران

 ديدگان مخمور او ببیند:

حاال به جای اين حرفا بیا بريم كه بايد حاضر سهیم.آقا فرزاد همه رو شا م به يه رستوران خوب دعوت كرده،مگه -

 يادت رفته؟

 ادی را با نگرانیهايي كه در دلم داشت،از او بور بايد لبخندی زد و همراه او شد..ساغر كه نمیخواست اين ش

آن شب ساغر زيبا تر از همیشه در پیرهن فیروزه ای روشني كه بر تن داشت،در مجلس گرم و صمیمانه ی خانواده 

 اش،مي درخشید.

هره ی بشاش فرشاد محسوس بود كه خود را پروانه مدام او را میبوسید و فرزانه برای خوشبختیاش دعا میکرد.از چ

 خوشبختترين مرد دنیا احساس میکند

.با بذله گويي و شوخیهايش همه را شاد تر میکرد و فرزاد را بر آن میداشت كه گاه و بي گاه در آغوشش بگیرد و 

 ببوسد.

 يست و خدا را شکر میکرد.پروانه با ديدگاني مملو از شادی و شعف و امید به آن دو پرستوی زيبا و عشق مینگر

مهماني آن شب جز بهترين ساعت عمر ساغر و فرشاد و همچنین آن خانواده ی گرم و صمیمي بود.روز بعد از آن 

 اصال فکرشم نمیکردم كه-جشن به يادماندني،ساغر در حیات بزرگ و مصفای منزل قدم میزد و با خود میانديشید:

 لمه ی ازدواج او را بیش از بیش در خود فرو برد:خاله موافق ازدواج من و فرشاد باشه.ك

ازدواج....ازدواج...از وقتي قید اون زندگي نکبت بار رو زدم.اصال تصور نمیکردم بتونم خودمو قانع كنم كه ازدواجي -

مجدد داشته باشم.هر وقت از فشار اقتصادی اين فکر به سرم میزد،خودم خودمو سرزنش میکردم و با مرور خطرت 

 گذشته قانع میشدم كه نبايد به هیچ عنوان تن به ازدواج مجدد بدم.اما.....اما االن.... تلخ

 با ترديد و دودلي دستي به موهای بلندش كشید و آن را از روی شانهها كنار زد:

ته ساما االن بر خالف تصمیمات گذشتهام عمل كردم.ولي آيا كار درستي انجام دادم؟نمي دونام من خودمو ساغر شک-

ای میديدم كه گنجايش هیچي رو نداره و نمیتونه مسئولیت زندگي مشترك ديگه ای رو به دوش بکشه......من يه 

 ساغر شکسته بودم اما حاال چي؟؟االن چي هستم؟

 در اين لحظه صدای گرم فرشاد او را بخود آورد:

 باز كه تو الك خودت رفتي.-

 سالم صبح بخیر.-

 شما هم بخیر. سالم خانم خانوما،صبح-

 مامان اينا هنوز خوابن؟-

 بله مثل اينکه شمام االن بايد خواب باشید.-

 ديشب تا دم دمای صبح بیدار بوديم.چي شد كه صبح به اين زودی بلند شودی؟

 نتونستم بخوابم.-

 واسه چي؟....نگراني؟-
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 بله.-

 نگران چي هستي؟-

 ار استخر نشست.آينده....اين را گفت و روی نیمکت چوبي كن-

 فرشاد نیز در كنار او قرار گرفت و با لحن آرام و اطمینان بخشي گفت:

 

 

 

 511تا  252از صفحه 

 

 

البته آينده، همه رو نگران مي كنه... اين حالت تو كامالً طبیعیه... منم تا حدودی نگران آينده مون هستم اما همیشه  -

نده رو مي شه با صبر و بردباری و همچنین كار و تالش و پشتکار، به نحو احسن به خودم گفتم و باز هم مي گم كه آي

ساخت. من و تو اگه همیشه با هم و در كنار هم باشیم مي تونیم هر مشکل و ناراحتي ای رو از سر راه زندگي مون 

تونیم ايمان بیاريم تا ب بزنیم و پیش بريم. در نتیجه بايد در درجه ی اول به خدا توكل كنیم و بعد به عشق همديگه

 موفق و پیروز باشیم و آينده مونو اونطور كه مي خوايم بسازيم.

 ساغر همچنان كه سر به زير داشت نفس حبس شده اش را بیرون داد:

اما فرشاد جان! تو يه ستون استواری و من يه ساغر شکسته. آخه من چطور مي تونم در مشکالت زندگي همراه تو  -

 تي خوب فکر مي كنم مي بینم من نمي تونم...باشم؟... وق

 فرشاد كه مي دانست او چه مي خواهد بگويد، سخنش را قطع كرد و با همان لحن مطمئن و دل آرام گفت:

اصالً دلم نمي خواد اين حرفها رو بشنوم من به انتخابي كه كردم اطمینان صد در صد دارم. تو مي توني هروقت كه  -

كني... فقط بايد بخوای، تصور نمي كنم اين كار سختي باشه. من همین جا بهت اطمینان مي دم  بخوای دوباره شروع

در تمام مراحل زندگي در كنارت باشم... بهت قول مي دم همیشه و در همه حال تکیه گاهت باشم و در مقابل فقط 

 ازت يه چیز مي خوام. 

 شد: ساغر سر بلند كرد و به چشمان نافذ و مردانه او خیره

 چي مي خوای بگي؟ مي خوای بگي... -

اما پشیمان شد. فرشاد  "مي خواهي بگي كه ازم وفاداری مي خوای؟"سخن خود را قطع كرد. او مي خواست بگويد: 

 لبخندی بر لب نشاند:

 ازت مي خوام با اون چشمي كه سروش رو مي ديدی، منو نبیني فقط همین. -

 نگريست و ادامه داد:دقیق و كاونده به ديدگان ساغر 

 كار سختیه؟ -

 زن جوان همچنان كه چشم در چشم او داشت جواب داد:

 نه... كار سختي نیست... من تالشم رو مي كنم. -

 فرشاد بالفاصله در ادامه سخن او گفت:

 و منم كمکت مي كنم. -
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زانه كه از پشت پنجره به آن دو نگاه مي هر دو عاشقانه به يکديگر خیره شده و به روی هم لبخند زدند. پروانه و فر

 كردند اشك شوق از ديدگان فرو مي ريختند. فرزانه رو به سوی خواهر خود نمود:

نمي دونم چي شد كه به اين جا رسید؟ اگه تو سرنوشت اين دو تا جوون نوشته شده بود كه در كنار هم باشن، پس  -

 مل مي كرد.چرا ساغر خوبم بايد اين همه رنج و سختي رو تح

 پروانه او را به آرامش دعوت كرد:

آدما هیچ وقت نتونستن سر از كار تقدير در بیارن. شايد بايد ساغر خوب ما اون سختیا رو متحمل مي شد و فرشاد  -

 هم در حسرت رسیدن به عشقش مي سوخت تا بتونن بیشتر قدر همديگه رو بدونن.

 هر تکان داد سپس پرسید:فرزانه سر را به عالمت تأيید سخنان خوا

 از كجا فهمیدی كه اين دو تا همديگه رو مي خوان؟ -

 قبل از اينا فهمیده بودم كه فرشاد عاشق ساغره ولي حیف كه دير متوجه شدم. -

 آهي از سینه بیرون داد:

ن دوني خواهر جو گفت، تازه فهمیدم تو دل پسر بیچاره ام چي مي گذره. نمي "بله"زماني كه ساغر سر سفره عقد  -

چه قیافه مظلوم و رنجوری به خودش گرفته بود. وقتي ياد اون صورت مي افتم دلم ريش مي شه و گريه ام مي 

گیره... كاش زودتر متوجه مي شدم... دلم به حالش مي سوخت اما كاری از دستم بر نمي اومد. وقتي خبر بهمون 

م توقع داشتم خوشحال بشه اما اون ناراحت تر از قبل شد و رسید كه ساغر طالق گرفته به صورت فرشاد دقیق شد

بهم گفت كه دلش به حال دو تا بچه ساغر مي سوزه. بهش گفتم خدا بزرگه باالخره اين جوريام نمي مونه. از اون روز 

چ هی به بعد همش توی خودش بود اگه قبل از اينا گه گاه مي خنديد و از خودش جدا مي شد بعد از طالق ساغر ديگه

 وقت از ته قلب شاد نديدمش...

به خدا همش نگرانش بودم. تا اين اواخر كه بیشتر از قبل اونو تو خودش ديدم به اين فکر افتادم شايد بچه ام تصمیم 

گرفته با ساغر ازدواج كنه... تو راه بوديم كه مطمئن شدم درست حدس زده بودم واسه همین همون موقع تصمیم 

 تو و فرزاد واسه اش خواستگاری كنم و غفلت قبلیم رو جبران كنم.گرفتم ساغر رو از 

 اشك از ديدگان هر دو آنان جاری بود. فرزانه در همان حال گفت:

 امیدوارم كه به پای هم پیر شن... -

 او را در آغوش كشید و ادامه داد:

 ازت ممنونم خواهر جان. -

 پروانه او را به سینه فشرد:

 خواهر جون! من اين كار رو نه به خاطر تشکر تو كه به خاطر اين دو تا جوون انجام دادم. اين چه حرفیه -

 

 

 

 

 روز سوم اقامت مسافران، فرزاد گوشي تلفن را برداشت و شماره منزل رسول را گرفت:

 سالم آقا رسول مسافرت خوش گذشت؟ -

 صدای رسول بسیار لرزان و مغموم بود:
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 ا فرزاد. گل هي بد نبود.به به ! سالم آق -

 فرزاد خنده ای كرد:

 نمي گي جای شما خالي! حتماً اونقدرها هم بهتون خوش نگذشته؟ -

 بله همین طوره. -

 صدای مغموم و محزون رسول، فرزاد را بر آن داشت كه با نگراني بپرسد:

 اتفاقي افتاده؟ چرا اين قدر ناراحتید؟ -

 در منزل شد. پروانه با تشويش به فرزانه گفت: اين سؤال باعث نگراني حاضرين

 يعني داداش چشه؟ مثل اينکه ناراحته؟ -

 فرزاد چون مي خواست رسول را از اين حزن و اندوه بیرون كشد پرسید:

 شاخ شمشاد ما، آقا پرويز چطوره؟ -

 ت:لحظه شنیدند كه فرزاد گفساغر با دلشوره به سیمای فرشاد نگريست و او را مضطرب تر از خويش يافت. در اين 

 باشه... ما همین االن راه مي افتیم. -

 از اين سخن دل شنوندگان فرو ريخت:

 خدا مرگم بده، آقا فرزاد! چي شده؟ -

 فرزاد با تکان دست آنان را به آرامش دعوت نمود و با صدايي لرزان و لحني محزون افزود:

 ده؟آخه آقا رسول!... چطور اين اتفاق افتا -

 دستي به پیشاني كشید:

بسیار خب... ما خودمونو امشب به شما مي رسونیم. شما رو به خدا خودتونو زياد آزار نديد. واسه سالمتي تون اصالً  -

 خوب نیست.

 بله مي دونم... خیلي سخته... خدا بزرگه. -

 خداحافظ. -

حاضرين كه از ظاهر او متوجه شده بودند اگر  گوشي را با حالتي مضطرب گذاشت و انگشتان را میان موها برد.

سؤالي بپرسند، جواب خوبي دريافت نمي كنند، ساكت و خاموش با دلهايي تپنده و بي قرار به او چشم دوختند. 

سکوت فرزاد همچو پتکي پوالدين بر سر حاضرين فرود مي آمد. پروانه طاقت از كف داده بود با چشماني گريان و 

 :لحني مرتعش پرسید
 

 آقا فرزاد!...اتفاقي...اتفاقي...افت اده؟

 فرزاد با ناراحتي از جا برخاست و به حاضرين كه بي صبرانه منتظر پاسخ او بودند خیر هشد:

 بايد همین االن بريم تهران.

 فرزانه با صدايي لرزان،بريده بريده پرسید:

 چي...شده...تو رو خدا...بگو...دارم سنکوپ مي كنم.

 با دو دلي به او نگريست:فرزاد 

 چي بگم...پرويز...
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 پروانه فريادی از اندوه و درد از سینه بروز داد:

 خدا منو بکشه...پرويزم؟چه باليي سرش اومده؟

 فرزانه محکم به صورت خود كوبید و با بغضي عیان پرسید:

 فرزاد...تو رو به جون ساغر...تو رو به جون شاهین...بگو چي شده؟

 كه نمي خواست پاسخگوی اين سوال باشد نگاهي به فرشاد افکند:فرزاد 

 فرشاد جان!بايد راه بیفتم...

 بعد رو به بقیه نمود و گفت:

 بايد راه بیفتیم...حاضر شید.

 فرزانه دستان او را گرفت و فشرد:

 فرزاد بگو چي شده؟

 باشد جواب داد:فرزاد دستي به موها كشید و در حالي كه سعي مي كرد بر خود مسلط 

 حال پرويز اصال خوب نیست.

 پروانه شیون سر داد و فرزانه با اه و ناله گفت:

 دروغ مي گي...موضوع از اين بدتره...بگو چي به سر پرويزم اومده.

 پروانه كه مدام به سر و سینه خود مي كوبید مويه كنان گفت:

 ام...آقا فرزاد بگید و خالصمون كنید...نکنه...نکنه بچه 

 فريادی از غم كشید و محکم تر از قبل به سر و سینه كوبید:

 پرويزم...پرويزم...تو كه حالت خوب بود عمه...چي به سرت اومد...

 زانوان ساغر سست شد كم مانده بود بر زمین بیفتد كه فرشاد بازوان او را گرفت و با لحن ماليمي گفت:

 تاده...يك نگاهي به مادر و خاله بنداز بعد هر كاری خواستي بکن.ساغر جان!به خودت مسلط باش.اتفاقي نیف

 ساغر با چشماني هراسان به او نگريست:

 تو تصور مي كني سر پرويز چي اومده؟نکنه خدای نکرده...

 فرشاد او را به آرامش دعوت كرد:

 ؟هنوز كه چیزی معلوم نیست.ازت خواهش مي كنم مالحظه ی خاله اينا رو بکني،باشه

 ساغر سر را به عالمت جواب مثبت تکان داد و فرشاد از او تشکر نمود.

فرزاد به شاهین اشاره كرد تا پروانه را آرام كند و خود به سوی فرزانه كه بدون هیچ فرياد و شیوني روی زمین 

 نشسته بود واشك مي ريخت رفت:

 چیز مهمي نیست...فقط...

 خن گفتنش را بسته بود،اما تالش بسیار نمود تا به خود مسلط شود:ديگر نمي دانست چه بگويد.بغض راه س

 پرويز رو...پرويز رو با چاقو زدن...االن تو بیمارستانه...

فرزانه با غم و اندوهي عظیم به چشمان مهربان فرزاد خیره شد و با بغضي گرانتر گريست و هیچ نگفت.اما پروانه با 

 سینه خود كوبید: شنیدن اين سخن بیش از پیش به سر و
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وای خدايا!بهمون رحم كن...آخه كدوم از خدا بي خبر چنین باليي سرش اورده...بچه ام آزارش به يه مورچه هم نمي 

 رسید...خدايا...خدايا...

 ساغر با زانواني ناتوان به ديوار تکیه داد:

 فرشاد!...فرشاد چه باليي سر پرويز اومده؟

 ي زد:نگراني در صدای فرشاد موج م

 

 نمي دونم ساغر جان . نمي دونم ، بهتره تو هم اين قدر نگران نباشي...من مطمئنم كه... -

ناگهان پاهای ساغر سست تر و ناتوان تر شدند. چشمانش سیاهي رفتند و ديگر هیچ نشنید. وقتي چشمان بي 

ي سپیدوش در كنارش قرار فروغش را گشود . خود را در آمبوالنس ديد به دستش سرم وصل بود و مرد و زن

داشتند. خواست زبان بگشايد و سؤالي بپرسد اما توان اين كار را نداشت و مجددا از هوش رفت. وقتي برای بار دوم 

به هوش آمد خود را روی تخت بیمارستان يافت. به زحمت به اطراف نگريست. در كنار خود فرزانه را ديد كه بي 

صدا كرد اما گويا فرزانه صدای او را نمي شنید و يا شايد هم آن قدر رسا نبود كه محابا اشك مي ريخت. آرام او را 

كسي آن را بشنود . تمام نیروی باقي مانده خود را به كمك طلبید و دستانش را كه در دست فرزانه بود تکان داد. با 

يش را پاك كرد و لبخند بر لب اين عمل فرزانه سرش را بلند كرد و وقتي چشمان نیمه باز او را ديد فورا اشك ها

 نشاند :

 خدا رو شکر دخترم ، حالت چطوره؟ -

 ساغر با نگاه بي رمقش سراغ پرويز را گرفت. فرزانه سخن نگاه او را به خوبي درك كرد :

 نگران پرويز نباش ، حالش خوبه. -

 ا روی هم نهاد.ناخودآگاه لبخندی روی لبان سرد و بي رنگ ساغر نقش بست و مجددا چشم هايش ر

در حال بین بي هوشي و هوشیاری ، رفت و آمد مالقات كننده گانش را حس مي كرد اما توان گشودن چشم هايش را 

نداشت. اين وضعیت تا يك هفته ادامه داشت. در روز هفتم فقط توانست چشمانش را بگشايد و هم سخن بگويد. در 

 ودن چشمانش پرسید :اين روز فقط فرشاد در كنارش بود و به محض گش

 پرويز چطوره؟ -

 فرشاد لبخند بر لب نشاند :

 خوبه. -

 مامان اينا كجان؟ -

 تا همین االن اينجا بودند. -

 ساغر به چشمان او خیره شد و با ترديد پرسید :

 مطمئني كه داری راستش رو بهم مي گي؟ -

 مگه قراره دروغ بگم! -

 همديگه دروغ بگیم نه...قرارمون اين نیست كه به -

 در اين لحظه پرستاری خوشرو وارد اتاق شد و در حال يکه سرم را از دست ساغر جدا مي نمود لبخندی زد و گفت :

 مي بینم كه حال بیمار خوشگل ما بهتره. -
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 بله...ممنونم...من...من كي مرخص مي شم؟ -

 پرستار با همان چهره گشاده جواب داد :

 ز ما خسته شدی؟!به همین زودی ا -

 نه،ابدا.ولي خب ديگه بايد زحمت رو كم كنم. -

 تو ساكت ترين و بي آزارترين بیمار اين بیمارستاني ولي با اين حال دوست نداريم زياد اين جا بموني. -

 پس بگید كي از اينجا مي رم؟ -

 اگه بری دلمون برات تنگ مي شه. -

اند. لحظه ای مکث كرد و پس از انجام كاری كه به آن مشغول بود جواب داد اين سخن را با لحني مزاحگونه بر لب ر

: 

اگه يکم صبر كني پزشك معالجت مي ياد معاينه ات م يکنه اگه ايشون اجازه دادند . به سالمت از اين جا مي ری.  -

 زياد نگران نباش.

 د :اين را گفت و از اتاق خارج شد . ساغر به چشمان نگران فرشاد خیره ش

 حال دايي و مامان و خاله و بقیه چطوره؟ همه خوبند؟ -

 فرشاد لبخند زد :

 البته كه حالشون خوبه، همه منتظرند تا تو برگردی خونه -

 درد و غم و اندوه چهره سپید ساغر را پوشانید :

 نفهمیديد چرا پرويز رو با چاقو زدند ؟ كي اين كارو كرده بود؟ -

 اد رخت بر بست :لبخند از سیمای فرش

 متأسفانه نه...ولي اگه بفهمم كي اين كارو كرده بدجوری ازش انتقام مي گیرم. -

 زن جوان با نگراني پرسید :

 گفتي انتقام؟...منظورت چیه؟...نکنه... -

 فرشاد سعي كرد لبخند بر لب براند :

 نگران نباش...منظورم اينه كه حالشو بدجوری مي گیرم. -

 تکان داد و با همان غم عیان مجددا پرسید :ساغر سری 

 هنگامه؟... -

 از شنیدن اين نام تا حدودی چهره فرشاد به خشم نشست :

 نمیدونم...نمي دونم...اما تو نگران نباش . هر چي باشه ماه هیچ وقت پشت ابر نمي پنهان نمي مونه. -

 د :بر خود كه مسلط شد با نگاهي عاشق به او خیره گشت و افزو

 مگه دكتر نگفته بايد خودتو ناراحت نکني؟ -

ساغر سعي كرد با لبخند خود را از نگراني برهاند. لحظه ای به يکديگر خیره ماندند در اين هنگام همان پرستار به 

 همراه پزشکي كه ساغر او را قبال ديده بود وارد اتاق شدند. ساغر به محض ديدن پزشك با تعجب پرسید :

 .بازم من مزاحم شما شدم؟شما؟!.. -

 طبیب لبخند دلگرم كننده ای بر لبها نشاند :
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مزاحم چیه دخترم! من عادت ندارم بیمارهامو تا لحظه ای كه احساس نکردم به سالمتي رسیدند به امان خدا ول  -

 كنم.

 برای تشخیص وضعیت جسماني ساغر دستانش را در دست گرفت و 

 گفت :

 ايي رو كه برات تجويز كرده بودم نخوردی درسته؟تصور مي كنم قرص ه -

 ساغر با شرمساری نگاه خود را پايین انداخت :

 بله...متأسفم...تصور نمي كردم با نخوردن اونها كارم به اينجا كشیده بشه.. -

 پزشك لبخند خود را وسیع تر نمود :

 ش مي كنه.بیمار خوب هر چي پزشك معالجش مي گه و واسش تجويز مي كنه گو -

 بله...منو ببخشید. -

 اشکالي نداره اما از اين به بعد بايد قول بدی بدون مشورت با من از خردن قرصهات صرف نظر نکني ، باشه؟ -

 چشم ، قول میدم -

 حاال شدی يه دختر خوب. -

 پزشك قصد خارج شدن از اتاق را داشت كه ساغر پرسید :

 ي مرخص مي شم؟ببخشید آقای دكتر...من...من ك -

 عجله نداشته باش. هر وقت موقعش برسه بهت مي گم. -

 بعد اشاره ای به فرشاد نمود و از اتاق خارج شد . فرشاد رو به ساغر نمود :

 مثل اين كه دكتر با من كار داره...من مي رم اما زود بر مي گردم. -

 د و ساغر را با افکار خويش تنها گذاشت.ساغر لبخندی زد و هیچ نگفت . فرشاد به دنبال پزشك روانه ش

)) يعني راست مي گن كه پرويز حالش بهتر شده؟...اگه اينطوره چرا مامان و بابا و خاله و دايي به مالقاتم 

 نیومدند....نکنه...نکنه خدای نکرده...((

 ده خالص كرد :قلبش از اين تصور فرو ريخت در همان لحظه ، ورود فرشاد او را از آن افکار آزار دهن

 مژدگاني بده تا يه خبر خوب بهت بدم. -

 

 با شنیدن اين سخن ، ساغر لبخندی از خرسندی بر لب راند :

 حتما مرخص شدم آره؟ -

 فرشاد خنده ای كرد :

 اوووو! چقدر برای مرخص شدن عجله داری! -

 خطوط حزن و اندوه بر چهره ی بیمار ساغر نقش بست :

 يد اين جا باشم؟!...نه...نه...من مي خوام برگردم خونهيعني بازم با -

 بر مي گردی ولي چند روز ديگه. -

 وا!...چند روز ديگه؟!... -

 بله...چند روز ديگه هم دندون رو جیگر بذار تا انشااهلل حالت بهتر از اين بشه. -
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 ساغر با بي میلي و لحني مغموم پاسخ داد :

 ديگه ای ندارم. بسیار خب مثل اينکه چاره -

 به قول آقا دكتر ، حاال شدی يه دختر خوب. -

در مدتي كه ساغر در بیمارستان بستری بود خانواده اش با ديدگاني محزون به مالقاتش مي آمدند با آن كه سعي مي 

پس  كردند در حضور او غم خويش را پنهان دارند و خود را شاد و خرسند نشان دهند. اما ساغر مي توانست از

 ديدگان مهربان و نگران آنان ، اندوه دروني اس را حس كند و قلب محزونشان را ببیند.

 

 

همچنان در افکار خويش غوطه ور بود و به پرويز فکر مي كرد كه همان پرستار خوشرو به سراغش آمد و با لباني 

 خندان گفت :

 چطوری عزيزم؟ خوبي؟ -

 ساغر لبخند ماليمي بر لب نشاند :

 بله...بهترم...ممنون. -

 اومدم بهت خبر بدم كه امروز مرخصي باالخره به آرزون رسیدی پس حسابي خوشحال باش. -

 خدا رو شکر واقعا ممنونم -

مي توني به خونوادت خبر بدی البته ما هم مي تونیم اين كارو بکنیم. اما گفتیم خودت اين مژده رو به اونا بدی  -

 بهتره.

 شکر كرد :ساغر مججدا ت

 پس شما چیزی در مورد مرخص شدن من به خونواده ام نگفتید؟ -

 نه عزيزم ما چیزی نگفتیم اينو گذاشتیم به عهده ی خودت -

 ممنونم شما لطف كرديد : -

 خواهش مي كنم عزيز دلم ، امیدوارم ديگه اين جور جاها نبینمت. -

 متشکرم. -

 شد . با خروج او ساغر با تلفن همراه فرشاد تماس گرفت :پرستار خنده ای كرد و از اتاق خارج 

 سالم فرشاد جان! -

 سالم عزيزم خوبي؟ چي شد كه يادی از ما كردی؟ -

 فرشاد! من امروز مرخص مي شم. ازت مي خوام حرفي در مورد مرخص شدنم به مامان و بابا و خاله نزني...باشه؟ -

 رشون كني؟چیه؟!...میخوای با اين كارت غافلگی -

 هم اينه و هم يه چیز ديگه -

 فرشاد با تعجب پرسید :

 اون يکي ديگه چیه؟ -

 بیا تا بهت بگم. -

 باشه من تا نیم ساعت ديگه اونجام. -
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 يادت نره يه وقت به مامان اينا چیزی در اين مورد نگي ها، باشه؟...قول میدی؟ -

. ساغر مشغول جمع آوری وسايل شخصي اش بود كه دكتر فرشاد قول داد و تماس پس از خداحافظي قطع شد

 مصطفوی به ديدارش آمد :

 

 دختر خوب من حالش چطوره؟-

سالم آقای دكتر، ببخشید كه تو اين مدت مزاحمتون بودم. واقعاً ازتون ممنونم. احساس مي كنم مجدداً به دنیا -

 اومدم، دستتون درد نکنه.

 پزشك با خوشرويي گفت:

 شکر، اما يادت نره كه بايد بیشتر مواظب بهداشت روانیت باشي. خدا رو-

 چشم آقای دكتر حتماً به خاطر مي سپارم.-

 شنیدم با پسر خاله ت نامزد شدی.-

 ساغر با شرم و حیا سر به زير افکند:

 بله.-

 ت.خوشبخت باشي. فرشاد واقعاً پسر فهمیده و خوبیه از اينا مهمتر سخت عاشق و دلباخته س-

 ساغر بیش از پیش احساس شرم و حیا نمود:

 بله همین طوره.-

 براتون آرزوی خوشبختي و سالمتي مي كنم.-

 ممنونم.-

 خب ديگه سفارش نمي كنم... قرصهات رو سر وقت بخور، باشه؟-

 ساغر لبخند گسترده ای بر لب نشاند:

 ونم.حتماً... قول مي دم قرصهامو سر وقتشون بخورم... بازم ممن-

 خواهش مي كنم. من فقط وظیفمه مو انجام دادم. -

 اين را گفت و از اتاق خارج شد. دقايقي پس از رفتن پزشك، فرشاد نفس زنان و خندان وارد اتاق شد:

 سالم به همسر خوبم.-

 ساغر از ديدن او بیش از پیش احساس شادماني و امید نمود:

م بودم. مي دونم در مدتي كه من بستری بودم شركت نرفتي و پیش من سالم... منو ببخش كه تو اين مدت مزاح-

 بودی.

 اين چه حرفیه عزيزم، تو برام مهم تر و باارزش تر از هر چیز ديگه ای.-

 ممنونم... اين نظر لطف توست.-

 فرشاد ساك كوچکي را كه وسايل شخصي ساغر در آن قرار داشت به دست گرفت:

 خب... بزن بريم.-

 بريم. بزن-
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در راهروی بیمارستان دكتر مصطفوی مشغول گفتگو با سرپرستار بخش بود كه فرشاد دست روی شانه اش گذاشت 

 و گفت:

 خب... آقای دكتر! ازتون ممنونم.-

 خواهش مي كنم، بريد و خوش باشید. امیدوارم در كنار هم احساس خوشبختي كنید.-

 ممنون.-

دوشادوش فرشاد از بخش و سپس از در بیمارستان خارج شد. زماني كه در اتومبیل  ساغر مجدداً از او تشکر نمود و

 قرار گرفت پرسید:

 فرشاد ازت يه سؤال دارم دلم مي خواد راستش رو بهم بگي.-

 نگراني و تشويش در چهره گیرای مرد جوان هويدا گشت:

 د هر سؤالي داشتي جواب مي دم.بمونه واسه بعد، بذار اول بريم يه جای دنج، يه چیزی بخوريم بع-

ساغر سکوت كرد ولي مي دانست چرا فرشاد از اين كه پاسخگوی سؤالش باشد، گريزان است. دقايقي بعد آن دو 

 روبروی يکديگر، در كافي شاپ نشسته و مشغول صرف كافه گالسه بودند كه ساغر گفت:

 حاال مي تونم سؤال كنم.

 فرشاد با نگراني پاسخ داد:

 ه مي توني به شرط اين كه سؤالت سخت نباشه.بل-

 قرار نبود برام شرط و شروط بذاری ها.-

 فرشاد چاره ی ديگری به جز آماده نمودن خود برای پاسخگويي به سؤالي 

 كه مي دانست چیست نداشت:

 بسیار خب بپرس.-

 توی اين مدت احساس كردم شماها چیزی رو از من پنهان مي كنید...-

 بدونم اون چیه؟ میخوام

 مرد جوان سر به زير انداخت و اهسته و آرام پاسخ داد:

مي دونستم مي خوای اين سوال رو ازم بپرسي واسه همین قبل از اين كه بیام پیشت با دكترت صالح ومشورت -

 كردم و اون بهم اجازه داد و گفت كه نمي شه اين موصوع رو بیش از اين پنهان كنیم.

 یان موها برد و ادامه داد:انگشتانش را م

 واهلل چي بگم!-

سکوت اختیار كرد امید داشت جواب اين سوال را خود ساغر بدهد چرا كه مي دانست او پاسخ سوالش را مي داند. 

 لحظاتي در سکوت گدشت تا اين كه ساغر با صدايي لرزان گفت:

 پرويز كشته شده ...درسته؟-

جه باز هم سکوت اختیار كرد. اما ساغر از قطره اشکي كه در گوشه چشمانش فرشاد نمي دانست چه بگويد در نتی

 نشسته بود متوجه شد درست حدس زده است:

 آخه چطوری ...من من نمي تونم باور كنم...-

 فرشاد سعي كرد از چکیدن اشکهايش جلوگیری نمايد:
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 يز كشته شده اما چیزی به ما نگفتند.همان موقع كه آقا فرزاد يا دايي صحبت كرده بود مي دونستند كه پرو

 ساغر با صدايي لرزان و بغضي فرو خورده پرسید:

 چطور اين اتفاق افتاده؟-

 فرشاد دستي به چانه كشید و در حالي كه همچنان بر سر چکیدن اشکهايش با خود در نزاع بود جواب داد:

 همه ش تقصیر سر به هوايي منه...-

 اشکهايش را بگیردو ساغر با شگفتي پرسید: ديگر نتوانست جلوی چکیدت

 تقصیر سر به هوايي تو ؟!...نقش تو اين وسط چي بوده؟-

 فرشاد اشکهايش را با پشت دست پاك كرد:

 اون روز كه مارد ازم خواست با پرويز تماس بگیرم و باهاش تباني كنم تا دروغمون فاش نشه رو يادت هست؟-

 :ساغر با همان شگفتي پاسخ داد

 بله ...اما... -

 فرشاد سخن او را قطع كرد:

 اون روز قبل از اينکه مادر گوشي رو ازم بگیره پرويز بهم گفت كه مي خواد باهام حرف بزنه..اما...اما من...-

از جا برخاست و به سوی اتومبیل خود رفت.ساغر نیز از جا بلند شد و به دنبال او روان گشت.فرشاد روی صندلي 

ش را روی فرمان گذاشت و از نای جان اما بي صدا گريستوساغر كنار او قرار گرفت و صبر كرد تا او نشست سر

 آرام بگیرد .سپس با دلجويي گفت:

اما به نظر من تو اصال مقصر نیستس...نبايد خودتو سرزنش كني ...آخه تو از كجا مي دونستي اون مي خواد چي بهت -

 بگه ..به نظر من ...

 او را با ندامت و اندوه قطع كرد: فرشاد سخن

 ولي تو هم خوب مي دوني كه اگه من اين موضوع رو سرسری نمي گرفتم شايد االن پرويز زنده بود.-

 ساغر در حالي كه سعي مي كرد خود را آرام نشن دهد و در عین حال از فرشاد دلجويي نمايد گفت:

ي دی .حاال به جای اين كه زانوی غم بغل كني و خودتو شکنچه نه ...به نظر من تو داری بي خودی خودتو آزار م-

 بدی و سرزنش كني بیا قاتل اونو پیدا كنیم اون موقع همه چي روشن مي شه.

 با شنیدن اين بخن آتش كینه ای كه مدتها به جان فرشاد افتاده بود

 شعله ور شد و تا حدود زيادی ارامش نمود:

 مي كنم.من تا انتقام پرويز رو از قاتلش نگیرم دست بردار نیستم. مدتهاست كه به اين موصوع فکر-

 ساغر بالفاصله در ادامه سخن او گفت:

 منم كمکت مي كنم و تا هر جا كه پیش بری كنارت مي مونم .-

 

 

 فرشاد نگاهي از روی قدر شناسي به او افکندك

 مي دونستم همراهم از روی هستي ...مي دونستم.-
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تومبیل را روشن نموده و راه منزل را در پیش گرفت. زماني كه به آنجا رسیدند آكهي فوت پرويز روی در من جوان ا

و ديوار ها نظر ساغر را به خود جلب نمود و باعث گشت دل غمگین و محزونش بیش از پیش به هم فشرده گردد و 

تراوش اشکها از سینه بیرون سپس از اتومبیل  او را به گريستن وادارد.فرشاد به او اجازه داد تا غم دروني خويش را

 خارج شد:

 بیا ساغر جان بیا بريم تو.-

زن جوان آرام با شانه هايي لرزان و افتاده از اتومبیل خارج گشت.فرشاد در اتومبیل را قفل نمود و در منزل را به 

را گشود حاضرين با چشماني خیس روی او گشود. ساغر وارد شد و ازپس او فرشاد نیز روان شد.وقتي در ساختمان 

و محزون متعجب و پرسشگر به فرشاد نگريستند فرزانه سعي كرد لبخند بر لب بنشاند اما چشمان سرخ از اشك 

 ساغر غم دل او را نیز تازه نمود در اين هنگام پروانه پیش آمد و او را سخت و محکم در آغوش كشید:

 ص مي شي اگه مي گفتي پیش پات قربوني مي كرديم.خوش اومدی دخترم...چرا نگفتي امروز مرخ-

زانوان ساغر سست تر از آن بود كه بتواند وزن او را تحمل نمايد. فرزانه دستان او را گرفت و روی نزديك ترين 

 مبل نشاند:

يز وح پروبشین عزيز دلم ...بشین...وسعي كن آروم باشي ...تو رو به جان مامان قسم مي دم آروم باشي ...به خدا ر-

آزرده مي شه اگه تو به خاطرش غصه بخوری و عذاب بکشي خدا تو رو دوباره به ما برگردوند. تو رو به خدا آروم 

 باش ...باشه عزيز دلم؟

 ساغر سعي كرد بر خود مسلط شود چرا كه مي دانست فرزانه و پروانه بیش از او دردمند و سوگوارند:

 دايي چان نگرانم...راستي دايي جان چطورند؟من بیشتر واسه شما و خاله بخصوص -

حاضرين نگاهي به يگديگر كردند و نمي دانستند چه جوابي بدهند. اين را ساغر نیز احساس نمود.چون جواب سوال 

 خود را از ديگران محزون و مغموم اطرافیان گرفته بود ديگر ابرامي به شنیدن پاسخ نکرد:

 ه.حتما جالشون دست كمي از ما ندار-

 هیچ كس سخني نگفت.ساغر افزود:

 با اون قلب شعیفي كه دايي جان داشتند معلومه حال و روزشون چطوره.-

 فرشاد رو به ساغر نمود و گفت:

 دكترت خیلي سفارش كرد قرصهاتو سر وقت بخوری االن هم وقت خوردن يکي از اونهاست.-

رد نظر را به دهان انداخت و فرزانه بالفاصله لیوان آبي كه ساغر نايلکس داروها را از كیفش بیرون كشید و قرص مو

 روی میز قرار داشت به او داد:

 بخور و برو استراحت كن.-

 ساغر با اشاره چشم پاسخ مثبت داد و به كمك پروانه به سوی اتاق فرشاد رفت و روی تختخواب او دراز كشید.

 استراحت كن دختر خوبم ...استراحت كن.-

 مي كرد به چهره درهم شکسته و مخزون پروانه ننگرد: ساغر سعي

 خیالتون راحت باشه .نمي دونم اين قرصها چي هستند كه تا مي خورم بي هوش مي شم.-

 پروانه اشك از سیمای تکیده خود زدود و سعي كرد لبخند بر لب بنشاند:

 .اين كه خیلي خوبه عزيزم ،بخور و با اعصاب راحت بخواب و نگران نباش
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اين را گفت به سرعت از اتاق خارج شد. ساغر متوجه شد كه او ديگر توانائي اين را ندارد كه از چکیدن اشکهايش 

 خودداری نمايد. به سقف اتاق چشم دوخت و انديشید:

هر چي هست زير سايه اين هنگامه پست فطرته ،من تقاص خون بي گناه پرويز رو ازش مي گیرم ... اون بايد -

بده ،مدتي به سقف خیره ماند تا اين كه پلکهايش ارام آرام به يکديگر نزديك شدند و درنهايت به روی  تقاص پس

 هم افتادند.

ازسوی سالن -نمي دانست برای چه مدت بخواب رفته است اما زماني كه چشمانش را گشود صدای غمناك رسول را 

 شنید:

،امید و ثمره زندگیم رو اين طور بي رحمانه ازم بگیره. من به  نمي دونم كدوم از خدا بي خبرراضي شد تنها پسرم -

هیچکس بد نکردم تا اونجام كه همه مي دونیم پرويز جزء اون دسته از بچه های شرور و رذل نبود كه بگیم به وسیله 

 يکي از همین اراذل و اوباش كشته شده باشه.

 :صدای لرزان هنگامه كه با بغض همراه بود به گوش رسید -

پرويز اونقدر پسر خوب و سر به راهي بود كه من هر جا مي نشستم از صفات خوب و اخالق نیکش تعريف مي  -

كردم... به خدا نمي دونم چي شد كه اين بال به سرش اومد؟ درسته كه من فرزندی ندارم اما واقعا احساس يه مادر 

 رو نسبت به اون داشتم.

 صدای او را مي شنید زير لب غريد: سپس شروع به گريستن نمود. ساغر كه

 طرت.پست ف <زنیکه بي بند و بار و رذل! هر چي هست زير سر توئه حاال واسه ما نشستي و اشك تمساح مي ريزی-

 خواست از اتاق خارج شود كه صدای رسول را شنید:

بحث لفظي هم نداشته اند چه همگامه راست مي گه اين دوتا هیچ وقت با هم در گیری نداشته اند حتي با هم جر و -

 برسه به در گیری و مشاجره بزرگ. صدای فرزاد به گوش رسید:

همه اين حرفها درست اما همه ما احساس مي كنیم مشاجره ای به قتل پرويز ختم شده كه هنگامه خانوم از اون با -

گزارش پزشك قانوني رو هم خبره... شما كه بیمارستان بوديد چه مي دونید چي بین پرويز و هنگامه گذشته؟ 

ديديد. اونا معتقدند هیچ در گیری ای در كار نبوده هر كي بوده از پشت و بي هوا چاقو رو چند بار به پشت و پهلو 

 اون عزيز از دست رفته زده...

 رسول با اندكي خشم ادامه سن را بدست گرفت:

مي تونه اون ضربات رو با اون شدت و قدرت و همین طور گفتند كه ضارب مردی قوی هیکل بوده چون كه زن ن-

 بزنه.

 فرزانه با خشمي مضاعف گفت:

 منم نمي گم هنگامه اين كارو كرده میگم كه مشاجره به قتل پرويز ختم شده ،اينو متوجه هستین داداش؟...-

 ساغر آهي كشید و زير لب گفت:

 نداشته باشه.هر چي باشه من باور نمي كنم كه هنگامه نقشي در قتل پرويز -

 دقتش را بیش از قبل كرد و زماني كه متوجه شد رسول همچنان از هنگامه دفاع مي كنه زير لب غريد:

 اين دائي هم همش داره از زنش حمايت میکنه. خب معلومه كه خودش دست به اين كار نزده.-
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م فرشاد با چهره ای بر افروخته سکوت حکمفرما شده بود كه ساغر تصمیم گرفت از اتاق خارج شود. در اين هنگا

 وارد شد. با ديدن ساغر كه روی تختخواب نشسته بود سعي كرد خشم خود را فرو خورد و لبخند بزند:

 تو بیدار شدی؟!... حالت چطوره؟-

 ساغر سربه زير داشت و سعي مي كرد چشمان بي فروغ و بي حالش را كه 

 در اشك غرق بود به زمین خیره نگاه دارد:

 خوبم ...اين دايي چي داره مي گه؟!هنوز سنگ هنگامه رو به سینه مي زنه؟!اصال چرا به اين جا كشیده شده؟-

 فرشاد كه خشم و غضب را در سیمای بي رنگ و روی او خواند يه آرامش دعوتش نمود:

 بهتره تو خودتو ناراحت نکني.-

 ساغر به چشمان او خیره شد:

 بحث به اين جا رسیده؟ من ناراحت نیستم. بگو چرا-

 فرشاد كنار او نشست:

 اونا هم مثل من وتو به هنگامه سك دارن. به دايي رسول هم گفتند...-

 ساغر با عضبانیت از جا برخاست:

 حاال دايي داره از هنگامه دفاع مي كنه ...اين طور نیست؟-

 شه.خب طبیعیه اون نمي تونه باور كنه همسرش خصوصیات منفي داشته با-

 انگشتان را میان موها برو:

 مي ترسم روزی به صدای بلند هنگامه كه با بغض همراه بود به گوش آنان رسیدك-

من نمي دونم چه هیزم تری به شماها فروختم كه اين جوری روی من فکر مي كنید .من ...من .... پرويز رو مثل -

 و دوست دارم...فرزند اون مثل فرزند خود منه...من......مثل بچه خودم دوست داشتم...چون ....چون اقا رسول ر

 صدای هق هق گريه اش فضای خانه را اكنده ساخت.ساغر دندانهايش را روی هم فشرد:

اين هنگامه شیطون رو هم گول مي زنه چه برسه به دايي رسول ساده رو .با خشم به سوی در رفت. اما فرشاد با يك -

 حركت سريع جلو او راسد كرد:

 ساغر عاقل باش ما اگه بخوايم دست اونو رو كنیم بايد مثل خودش رفتار كنیم اينو مي فهمي ؟-

 زماني كه ديد ساغر هنوز ارام نشذه افزود:

دوست ندارم تو هم مثل پرويز تو آتیش كینه و دشمني اين زت رياكار بسوزی باور نمي كني .اگه بهت بگم تا اين -

ه؟مي خوام تصور كنه من اصال بهش شك نکردم...البته اون شیطون صفت تر از اونه كه لحظه هیچ حرفي از من نشنید

 دلیل اين سکوت منو متوجه نشده باشه...

 ساغر را روی صندلي كنار میز تحريرش نشاند:

 وما بايد زيركانه رفتار كنیم.با عصبانیت هیچي حل نمي شه و خون يه ناحق ريخته پرويز پايمال مي شه .حرف من-

 قبول داری؟

 با اين سخن ساغر آرام گرفت و سر را به نشانه قبول صحبتهای او تکان داد:

راست مي گي ما بايد مثل خودش رفتار كنیم.نبايد مطمئن بشه من و تو بهش شك داريم..بايد بذاريم تو برزخ شك -

 و يقین دست و پا بزنه و عذاب بکشه.
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 ا هام هم عقیه هستي.عالیه ساغر جان...عالیه خوشحالم كه ب-

 در اين هنگام صدای بلند رسول از سوی سالن به گوش رسید:

شماها از روز اول هم با اين هنگامه بینوا دشمني داشتید. من ديگه اجازه نمي دم با اين حرفها بیشتر از اين آزارش 

امه خوب منو ديديد كلي بهش بديد. از روزی كه پسر مثل دسته گلم رو به خاك سپردم تا االن شماها هر وقت هنگ

 گوشه كنايه زديد و تمام كاسه كوزه ها ر سرش شکستید...اين زن در برابر اين همه توهین فقط سکوت كرده.

ساغر با شنیدن اين سخنان به سرعت از اتاق خارج شد.با ديدن هنگامه و رسول لبخند تلخي بر لب نشاند و در حالي 

 كه به سوی هنگامه مي رفت گفت:

 دائي جان سالم... بهتون تسلیت میگم. امیدوارم دگه غم نبینید. -

رسول را ديدن او خود را روی مبل انداخت و چهره را میان دو دست گرفت و از نای جان گريست. ساغر خود را به  -

 هنگامه رسانید و با همان لبخند تلخ افزود:

ن ببعد بیشتر هوای دايي جان رو داشته باشي. اون بنده خدا هنگامه جان! به تو هم تسلیت مي گم. امیدوارم از اي -

 بیشتراز هر وقت ديگه به محبتهای تو احتیاج داره.

 فرزانه با ديدن اين عمل لب به شکوه گشود:

 ساغر! داری چي میگي؟! اين زن...-

 ساغر نگاهي به مادر افکند و با لحن سراسر ادب و نزاكت سخن او را قطع كرد:

جان !شما رو بخدا بس كنید و با اين حرفهاتون روی زخم دل شکسته دايي و هنگامه نمك نپاشید. اين بنده مامان -

خدا چه گناهي كرده كه همه شما ها در برابرش جبهه گرفتید؟ اگه پرويز خدا بیامرز با هنگامه مشکلي داشت حتما با 

 حتي يه كلمه هم ازش نشنیديم. من يا فرشاد در میون مي ذاشت و اين در حالیه كه من و فرشاد

 دست لطفا اونا رو درك كن و به دل نگیر.

 هنگامه با شك و ظن به چشمان ساغر خیزه شد و اشکهايش را از چهره پاك كرد:

ممنونم ساغر جان خدا رو شکر كه تو مثل اونا فکر نمي كني من پرويز رو خیلي دوست داشتم و دارم .به خدا اصال -

 همچین باليي سرش بیاد. دلم نمي خواست

 رنگ او نگريست: ###ساغر به عمق چشمان 

 مي دونم ...مي دونم هنگامه جان حاال بهتره بری خونه و استراحت كني.-

 دست روی شانه های لرزان رسول نهاد:

ون خدا بهش شما هم دايي جان بیشتر از اين بايد خونواده تونو درك كنید و حرفها شونو به دل نگیريد شما رو به-

 حق بديد.

 كنار او نشست و موهای كم پشتش را نوازش داد:

من واقعا متاسفم ونمي دونم چي بگم كه الاقل يه ذرهاز بار فم دلتونو كم كنه خودا روح پرويز خوبمونو شاد -

 كنه.بهتره به جای اين حرفها فاتحه ای برای شادی روش بفرستیم.
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ستند.به جز فرشاد.لحظاتي بعد رسول چشمان مغموم ومهربان خويش را به ديدگان همه با تعجب به ساغر مي نگري

 ساغر خیره نگاه داشت:

 عروسك قشنگم حرفات آرومم كرد.-

 پیشاني او را بوسید سپس از جا برخاست و رو به هنگامه نمود:

 بريم عزيزم بريم كه هر دومون احتیاج به آرامش روح داريم.-

رين نیز از جا بلند شدند و در سکوت خارج شدن آنان را نگريستندد. ساغر برای بدرقه نمودن با برخاستن او حاض

 آن دو در پي شان به راه افتاد:

دايي جان هنگامه جان!ازتون خواهش مي كنم حرفهای مامان اينا رو به دل نگیريد.اونا هم مثل شما داغدارند و نمي -

 دونند دارن چي مي كنو چیکار مي كنند.

 رسول دستان او را در دست گرفت:

 فدای دختر نازم باشه عزيزم...هر چي تو بگي-

 هنگامه با همان نگاه سراسر شك و گمان به او خیره شد:

قبال هم بهت گفتم بازم مي گمو تأيید مي كنم كه من پرويز رو خیلي دوست داشتم و دارم و اصال راضي نبودم 

 منو گناهکار ندون. همچین باليي سرش بیاد...اللقل تو

 ساغر احساس نمود او با اين جمالت مي خواهد پیامي به او برساند در نتیجه لبخند تلخ و بي روحي بر لب نشاند:

مي دونم ...مي دونم هنگامه جان .تو نگران هیچینباش. من سعي مي كنم بیشتر به ديدنت بیام ..البته اگه وجودم -

 ناراحتت نمي كنه.

 هنگامه جواب داد:رسول به جای 

 اين چه حرفیه عزيز دلم!خوشحال مي شیم بهمون سر بزني...مطمئن باش كه هنگامه هم تو رو دوست داره.

ساغر تشکر نمود آن دو سوار بر اتومبیل خود شدند نگاه هنگامه ب در لحظه خداحافظي يك دنیا سخن در خود نهان 

 نوز با افکاری معشوش و در هم به خیابان چشم دوخته بود آمد:داشتوآنان كه دور شدند فرشاد به سوی ساغر كه ه

 عالي بود ساغر جان...اما هنگامه حرفهای تو رو باور نکرد....نظر تو هم همینه؟-

 ساغر در همان حال با لحني آرام جواب داد:

 مي دونم ...اما ....اما يه چیز ديگه هم هست؟-

 حرفها شو شنیدی؟-

 كجا؟ تو خونه؟-

 بله .اون موفع كه من باهاش حرف زدم. -

 بله شنیدم.

 فرشاد با سردرگمي جواب داد:

 خب ...خب حرفهای معمولي...-

 ساغر سخن او را قطع كرد:

 نه ...اون گفت: من پرويز رو خیلي دوست داشتم و دارم. به خدا اصال دلم نمي خواست همچین باليي سرش بیاد.-

 داخت:فرشاد شانه هايش را باال ان
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 خب اين چه معني مي تونه داشته باشه...منم اگه جای اون بودم همین حرف رو مي زدم.-

منم اول اين جمله رو ساده گرفتم اما اون دوباره اين حرفش رو تأيید كرد و با تأكید گفت: اللقل تو منو گناهکار -

 ندون.

 با اين سخن فرشاد نیز به فکر فرو رفت. ساغر افزود:

فتنش وقتي داشت برای خداحافظي دستش رو برام تکون مي داد يه جوری نگام كرد كه ...كه انگار مي موقع ر-

 دونست منم بهش شك دارم...مي خواست با اون نگاش بهم بگه كه اين وسط تقضیر نداشته.

 نمي دونم چي بگم ؟البته از اين زن هر چي بگ بر میاد.-

 یز از چي او روان شد:ساغر به داخل حیاط باز گشت و فرشاد ن

 حاال تو چي مي گي؟معتقدی هنگامه دار راست مي گه و جدی جدی در اين جنايت دستي نداشته؟

 گذشت زمان همه چیز رو ثابت خواهد كرد.فعال بايد خودمو برای گاليه های مامان آماده كنم.-

 وقتي داخل ساختمان شد فرزانه با دلخور به او نگريست:

 ن قدر دلت واسه اين زن سالوس و رياكار مي سوزه؟!؟چي شده كه اي-

 ساغر آماده شد پلسخ گويد كه فرزاد گفتك

 فرزانه جان!بهتره به دست و پای اين بچه نپیچي.-

 شاهین با لحن ماليمي رو به فرزانه نمود و در ادامه سخن فرزاد گفت:

 اره چیکارمي كنه.مامان !خواهش مي كنم به خودتون مسلط باشید.ساغر مي دونه د-

 فرزانه با شنیدن اين سخنان به خود آمد.لحظه ای تأمل كرد سپس ساغر را در آفوش كشید:

 منو ببخش عزيزم مرگ پرويز پاك عقل رو از سرم پرونده بهتره استراحت كني.-

 ساغر گونه مهربان او را بوسید:

فردی نیست كه بشه زياد سر به سرش گذاشت.يه كم داشته باشید.هنگامه  #####بهتره شماها هم بیشتر از اينا -

 مالحظه دايي جان رو بکنید.

 اين را گفت و به سوی اتاق فرشاد رفت.جلو آيینه و خطاب به تصوير خود گفت:

همین جاال حاضر شو و برو خونه دايي اينا...االن موفعشه ...بايد خودتو به هنگامه نزديك كني تا سر از اصل مطلب -

 .در بیاری

لباس عوض كرد و از اتاق خارج شد.حاضرين كه با حزن و اندوه سر به زانوان نهاده و اشك مي ريختند با ديدن او 

 كه داشت مانتو و روسری اش را مي پ.شید شگفت زده شدند.فرزاد پرسید:

 دخترم !مي خوای كجا بری؟

 فرشاد كه مي توانست فکر ساغر را بخواند به جای او پاسخ داد:

 راره با هم بريم يه گشتي بزنیم و برگرديم.البته اگه شما اجازه بديد.ق-

 ساغر با زبان نگاه از او تشکر نمود فزراد گفت:

 بريد و مواظب خودتون باشید.-

 فرزانه پیش آمد و گونه دخترش را بوسید. پروانه كه تا آنزمان سکوت اختیار كرده بود گفت:

 فقط زود برگرديد.-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –کسته شساغر 

1 9 8  

 

 د زد :فرشاد لبخن

 چشم مادر اگه يه وقت خواستیم -

 دير برگرديم حتما باهاتون تماس مي گیريم.

 فرزانه دست به گونه های رنگ پريده ساغر كشید:

 مواظب خودت باش دختر خوبم .-

 ساغر دست او را بوسید و با لبخند پاسخ داد:

 چشم مامان نگران نباشید. به لطف خدا حالم خیلي خوبه.-

 فرشاد نمود و ادامه دادكرو به 

 بريم؟

 فرشاد سويئچ را از روی میز برداشت:

 بريم.-

 هر دو پس از خداحافظي از ساختمان خارج شدند.فرشاد بدون مقدمه پرسید:

 حاال واقعا مي خوای بری اونجا؟-

 مگه مي دوني كجا مي خوام برم؟-

 وی ذهنت مي گذره...خب جوابمو ندادی!البته كه مي دونم من تو چشمات نگاه كنم مي فهمم چي ت-

 بله مي خوام برم اونجا.-

 مي خوای بری چي بگي؟-

 هیچي مي گم نگران دايي جان بودم .لم طاقت نیورد اومدم تا كمي پیش شماها باشم خوبه؟-

 فرشاد در اتومبیل را برای او گشود:

 عالیه .-

 اتومبیل كه به راه افتاد فرشاد پرسیك

 رت چي مي گذره؟تو اون س-

 نمي دونم فعال چیزی به ذهنم نمي رسه قط احساس مي كنم بايد بیشتر خونه دايي بريم.-

 مدتي در سکوت گذشت تا اين كه فرشاد مچددا پرسید:

 تو فکر مي گني هنگامه داره راست مي گه؟-

 ساغر انديشناك پاسخ داد:

 شايد.-

 و مي انديشیدند زماني كه رسیدن فرشاد گفت: با رسیدن به مقصد هر دو سکوت اختیار كرده

 تو برو من تو ماشین منتظر مي مونم.

 ساغر لحظاتي به چشمان او خیره شد:

 يعني نمي خوای بیای تو؟..اين جوری كه نمي شه...-

 بعد تبسمي كرد و افزود:

 خواهش مي كنم تنهام نذار.-
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 .بسیار خب ...مطمئن باش هیچ وقت تنهات نمي ذارم-

 ساغر تشکر كرد سپس زنگ را فشرد و منتظر ماند .در همان حال خطاب به فرشاد پرسید:

 چرا درها رو قفل نمي كني؟-

 بذار مطمئن بشیم هستند بعد.-

 زن جوان مجددا زنگ را به صدا در آوردك

 مثل اين كه خونه نیستند...يعني كجا ممکنه رفته باشن؟-

 خت:فرشاد شانه هايش را باال اندا

 نمي دونم واهلل.-

 ساغر به سوی اتومبیل آمد و به آن تکیه داد:

 خب ما هم اونقدر منتظز مي مونیم تا بیان.-

 حرفي ندارم.-

 لحظاتي بعد فرشاد گفت:

 مي گم شايد زقته باشن سر مزار پرويز.-

 اين سخن دل مهربان ساغر را بهم فشرد:

 باورم نمي شه.مزار پرويز!...مزار پرويز!...خداوندا 

 اشك در چشمانش حلقه بست و اروم روی گونه هايش نشست:

 اصال باور نمي كنم پرويز عزيز االن بین ماها نیست و زير خروارها خاك اروم و راخت خوابیده.-

 اه حسرتباری از سینه بیرون داد:

 نه ...باورم نمي شه...-

 ر نمود از ژرفای دل بگريد.فرشاد اجازه داد او به بغض راه سخن گفتن را بر او سد كرد و او را وادا

 ريستن ادامه دهد تا بلکه ارام گیرد .پس از ان با لحني مغموم گفت:

 منم هنوز باور نمي كنم احساس مي كنم پرويز رفته مسافرت يه مسافرت طوالني .-

 اگه اين طور فکر كنیم راحت تر مي تونیم دوريش رو تحمل كنیم.-ا

نداريم...بايد برای آرامش خودمون همچین احساس و فکری رو داشته باشیم تا گذشت زمان فقدان اونو  چاره ای-

 برامون عادی كنه...البته اگه برامون عادی بشه.

 ساغر شك.ت كرد و با سر انگشتان اشکهايش را پاك نمود.

 دقايقي بعد اتومبیل مدل باالی از انتهای كوچه ديده شد:

 يي اومد.ساغر جان !دا-

 ساغر به سمتي كه صدای موتور اتومبیل از آن سو شنیده مي شد چرخید:

 بله اومدند.-

 منتظر ماندند تا اتومبیل نزديك شد و ايستاد. رسول و هنگامه از آن خارج شدند:

 سالم هنگامه جان!1سالم دايي جان-

 سالم چه عجب تا دم در خونه دايي اومدی!-
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 اب شنید:اين را رسول گفت و جو

 خیلي نگرانتون بوديم.-

 دستت درد نکنه عزيزم.-

 فرشاد سالم گفت. رسول جواب سالم او را داد و افزود:

 خیلي وقته منتظريد؟

 نه زياد .هنگامه گفت:

 رفته بوديم ...رفته بوديم سری به پرويز بزنیم آخه آقا رسول خیلي بي تابي مي كردند.-

 ساغر پاسخ داد:

 

 

 :  515و  512صفحه 

 

 خوب كاری كرديد. منم بايد سری به پرويز بزنم. -

 رسول به سوی در منزل رفت تا آن را بگشايد و در همان حال پرسید:

 چرا میگي يه روزی مگه نمي خوای حاال حاال به ديدنش بری؟ -

 هنگامه خیره شد و جواب رسول را چنین داد: ###ساغر به چشمان 

 . اما نه حاال.دلم مي خواد.. -

 رسول در حالي كه از جلوی در كنار مي رفت تا میهمانانش وارد شوند با شگفتي پرسید:

 منظورت چیه؟ -

 ساغر نگاهش را از چشمان هنگامه برداشت و سعي كرد لبخند بزند:

 ي كنم.منظورم اينه كه مي ترسم يه وقت دوباره حالم بد شه... حالم كه بهتر شد حتمآ اين كار رو م -

 میهمانان كه وارد شدند میزبانان نیز به دنبال آنان روان گشتند. هنگامه آن دو را به نشستن دعوت نمود:

 خیلي خوشحالم كه به ديدنم اومديد. -

 ساغر نگاهي به فرشاد كه سر به زير داشت افکند سپس خطاب به هنگامه پاسخ داد:

 ل بهتون سر مي زنم.خواهش مي كنم... من كه گفتم بیشتر از قب -

هنگامه لبخندی زد و به سوی آشپزخانه رفت. ساغر به اطراف نگريست. آن منزل با تمام وسعتي كه داشت، بسیار 

دلگیر و مغموم به نظر مي رسید. قاب عکس بزرگي كه تصوير پرويز را در خود جای داده بود، با نواری مشکي در 

كرد. در اتاق پرويز بسته بود و ربان مشکي و پهني آن را سوگوار  گوشه سمت راستش، روی ديوار خودنمايي مي

 نشان مي داد. در و ديوارها مغموم و خاموش به او مي نگريستند و دل مهربانش را بیش از پیش آزرده مي ساختند.

 رسول كه به سیمای محزون ساغر مي نگريست آهي كشید:

و ديدني نیست. هر جا كه نگاه مي كنم صورت قشنگ پرويز رو كه مي بیني دخترم! اين جا ديگه مثل سابق قشنگ  -

 به روم لبخند مي زنه مي بینم... 

 بغض باعث شد صدايش مرتعش شود:
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پشتم شکست ساغرم... كمرم زير بار اين غم بزرگ خرد شد... ديگه نمي تونم روی زانوهام وايسم. احساس مي  -

پاهام مثل يه باتالق شه و منو تو خودش غرق كنه. اگه دلداريهای هنگامه  كنم هر آن احتمال اين مي ره كه زمین زير

نبود، نمي دونم االن در چه حال زار و كشنده ای دست و پا مي زدم. فرشاد به تصوير خندان پرويز خیره مانده بود و 

 آرام آرام اشك مي ريخت. در اين لحظه هنگامه به جمع آنان پیوست:

 و دم كردم تا چند دقیقه ديگه مي يارم.خوش اومديد، چايي ر -

سپس ديسهای خرما و حلوايي را كه روی میز بزرگ پذيرايي قرار داشت به فرشاد و سپس به ساغر تعارف كرد. هر 

 دو تشکر نمودند. ساغر رو به هنگامه نمود:

 مي شه برام بگي چطور اين بال سر پرويز اومد؟ -

 باشد كه ساغر افزود:رسول خواست به جای هنگامه پاسخگو 

نه دايي جان، بذاريد هنگامه جان واسمون تعريف كنه، هیجان روحي واسه شما اصآل خوب نیست... نمي خوام شما  -

رو ناراحت كنم... يه يادآوری اون فاجعه بزرگ دل هر گوينده و شنونده ای رو مي سوزونه، وای به حال شما كه در 

 متاسفم كه اون موقع تو تخت بیمارستان افتاده بودم.راس عزادارها قرار داريد. واقعآ 

 بعد رو به سوی هنگامه كرد و با لحن دلجويانه ای ادامه داد:

 خوب؟ بگو مي شنوم. -

 هنگامه روی مبل جابجا شد و به عمق چشمان ساغر خیره ماند:

د دعوت كنه، بهمون خبر دادند كه صبح همون روز كه آقا فرزاد تلفن كرد تا ما رو برای جشن نامزدی تو و فرشا -

 پرويز تو بیمارستانه... البته... البته تو سردخونه بیمارستان...

 بغض راه سخن گفتن را بر او سد كرد. رسول ادامه داد:
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ز داخل ا روز قبل از اين كه بهمون خبر بدن كه بريم واسه شناسايي جسد،پرويز تلفني با فردی حرف مي زده،البته

 اتاقش.ما هنوز هم نفهمیديم اون فرد كي بوده،تو اداره ی اگاهي هم همینو گفتیم...

 رسول به سختي بغض خود را فرو برد؛ساغر رو به هنگامه نمود:

 تو هم نفهمیدی داشت با كي حرف مي زد؟-

 هنگامه اشك هايش را از گونه ها ستود:

 بیرون اومد و از خونه خارج شد. نه...فقط ديم كه خیلي عصباني از اتاقش-

 هیچي به تو نگفت؟-

 هنگامه سر را به عالمت جواب منفي به اطراف تکان داد:

نه...نگفت،حتي ازش پرسیدم مي خواد كجا بره اما جوابي بهم نداد و خیلي سريع بیرون رفت...خیلي عصباني -

 بود..خیلي زياد...

 اخه واسه چي عصباني بود؟-

 ش را میان دو دست گرفت وبا صدايي بغض الود بلند جواب داد:هنگامه صورت
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 نمي دونم...نمي دونم...چند بار بايد جوابگوی اين بازجويي ها باشم؟!-

اين را گفت و به سرعت وارد اتاق خواب خود شد و در را محکم به هم كوبید.رسول با سر انگشتان اشك های خود 

 را پاك كرد:

 ز لحاظ روحي خیلي بهم ريختس.ساغر جان ببخش!اون ا-

 ساغر با جديت از جا برخواست:

 من مي رم تا از دلش در بیارم...هیچ دوست نداشتم تصور كنه من دارم ازش بازخواست مي كنم.-

او تصمیم گرفته بود به هر طريق ممکن سر از اين ماجرا در اورد و برای رسیدن به اين مراد از هیچ كوششي 

 فروگذار نبود.

اين را گفت و به سوی اتاق خواب رفت.چند ضربه به در نواخت و منتظر ماند.لحظه ای كوتاه صدای بغض الود 

 هنگامه به گوشش رسید:

 بیا تو-

ساغر ارام وارد شد و در را پشت سر خود بست.سپس به سوی هنگامه امد و كنار او كه هنوز اشك مي ريخت 

م صداقتي تو اين اشکا ببینم؟...ولي فعال ناچارم باهرچي كذب و دروغه نشست.با خود گفت:نمي دونم چرا نمي تون

 كنار بیام تا به هدفم برسم.

 سعي كرد لبختد بر لب بنشاند؛

 هنگامه جا!منو ببخش؛اصال قصد ازار و اذيتت رو نداشتم.-

 هنگامه پاسخي نداد.ساغر ادامه داد:

 سواالت منو به پای كنجکاويم بزار نه چیز ديگه.-

 باز هم اشك پاسخگوی او بود.لحظاتي به سکوت گذشت تا اين كه ساغر گفت:

ببین هنگامه جان!تو حتما مي دوني چي به سر پرويز اومده.باالخره با تو حرف زده..حتما يه چیزی بهت گفته..اخه -

ا كي پشت ه و بمگه تو نمي گي اونو خیلي دوست داشتي!پس صد در صد تونستي از زير زبونش بکشي كه كجا مي ر

 تلفن درگیر شده.

 هنگامه به چشمان او خیره شد:

 حتما تو هم مثل بقیه منو گناهکار مي دوني،اين طور نیست؟-

 ساغر نیز به ديدگان او خیره مانند:

 اگه اين طور بود دلیلي نداشت بیام اينجا و ازت دلجويي كنم...منم مي شدم مثل بقیه.-

 ز پیش خیره ماند:به چشمان سبزرنگ او بیش ا

من از هیچ چیز مطمئن نیستم ولي به اين امر اطمینان صددرصد دارم كه پرويز قبل از خروجش از خونه حرف هايي -

 به تو زده...حاال اين وسط چه دلیلي وجد داره كه از ما پنهان مي كني و بهمون نمي گي...نمي دونم و درك نمي كنم.

 كنجکاو او دانست كه او تا به جواب هنگامه از نگاه های جدی و چشمان
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 سوال خود نرسد دست بردار نیست در نتیجه برای فرار از پاسخ گويي صدای خود را تا حدی باال برد:

باور كن حرفي به من نزد...باور كن.من اصال وقتي برای سوال و جواب نداشتم.اون تا از اتاقش اومد بیرون ، رفت و -

 ونو نديدم تا بخوام ازش بپرسم با كي حرفش شده....باور كن دارم راستشو مي گممن ديگه ا

 ساغر به آرامي از جا برخاست:

 سعي مي كنم.-

 هنگامه نیز از جا بلند شد و با لحن خشم آگیني گفت:

 مي خوای بگي من پرويز به قتلگاه فرستادم؟!-

 اد:ساغر به ديدگان او خیره شد و خیلي خونسرد پاسخ د

چرا چنین تصوری داری؟...من مي گم تو توی اين خونه به جای مادر پرويز اومدی پس اگه تا اون موقع واقعا براش -

 مادری كرده باشي بايد يه حرفي بهت زده باشه...من كه نگفتم تو مسبب كشته شدن پرويز هستي...گفتم؟

 هنگامه با همون لحن خشن پاسخ داد:

 هات اين حرف رو مثل پتك تو سرم مي كوبي!نه نگفتي اما با نگا -

 ساغر شانه هايش را با بي تفاوتي باال انداخت:

 اين نظر و برداشت توئه اما حقیقت نیست. -

اين را گفت و هنگامه را تنها گذاشت و از اتاق بیرون آمد. فرشاد و رسول سر در آغوش يکديگر داشتند و آرام مي 

 ديگر جدا شده و اشك های خويش را با سر انگشتان ستردند!گريستند با حضور او از از يک

 حالتون خوبه دايي جان؟-

 رسول با صدايي گرفته و بم جواب ساغر را داد:

 بله عزيزم...بله...كاش خودم اون روز خونه بودم...كاش.-

 ساغر كنار او نشست و شانه های افتاده اش را نوازش داد:

 اون روز شما كجا بوديد؟-

رفته بودم بیمارستان قلب، پیش دكتر، وقت داشتم بايد مي رفتم. آخه تازه از بیمارستان مرخص شده بودم....من  -

نمي دونم اين قلب من چطور توست مرگ جگر گوشم ام رو تحمل كنه...كاش مرده بودم حداقل االن شاهد اين 

 فاجعه دردناك نبودم!

 ساغر به فکر فرو رفت:

ونست اين مصیبت رو تحمل كنه شايد واقعا دلداری های هنگامه باعث اين امر شده شايد واقعا جدا دايي چطور ت» 

 «هنگامه اين وسط بي گناهه و ما بي خودی بهش شك كرديم...اما اگه اينطور باشه پس كي مسبب قتل پرويز بوده

 ناخودآگاه چشمانش غرق در اشك شد اما سعي كرد بر خود مسلط باشد:

 ر كنین دايي جان! اگه خدايي نکرده باليي هم سر شما مي اومد كه ما از غم و غصه مي مرديم.خدا رو شک-

 نگاهي به در اتاق خوابي كه هنگامه در آن بود افکند و از جا برخاست:

 فرشاد جان! بريم؟ -

 با اين پرسش فرشاد از جا برخاست. رسول گفت:

 ه.شام اين جا باشید وجود شما منو آروم مي كن-
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 فرشاد گفت:

 بازم بهتون سر مي زنیم اما االن بقیه نگرانمون مي شن.-

 من بهشون تلفن مي كنم و مي گم كه اينجايید.-

 فرشاد نگاهي به ساغر افکند تا مسئولیت جواب اين دعوت را به او واگذارد:

 دتونو ناراحت نکنید ، خدا بزرگه.نه دايي جان همونطور كه فرشاد گفت بازم به ديدن تون میايم شما هم زياد خو -

 اين را گفت و پس از بوسیدن چهره غم آلود رسول ، به سوی در رفت.

 فرشاد نیز گونه رسول را بوسید:

 خداحافظ دايي جان مواظب خودتون باشید.-

 

 

  521تا  515
 

 در اين لحظه هنگامه در اتاق را گشود و در آستانه آن ايستاد :

 بیا اينجا مي خوام باهات حرف بزنم .ساغر جان ! -

 فرشاد با شگفتي به ساغر نگريست و ساغر با لباني متبسم و چهره ای پیروز به سوی هنگامه رفت:

 بسیار خب .-

 رو به فرشاد نمود و افزود :

 مي شه يه كم صبر كني ؟-

 فرشاد كه از لحن دوستانه هنگامه با ساغر متعجب شده بود آرام گفت :

 سیار خب .ب-

 ساغر تشکر كرد و به سوی اتاق رفت . با ورود ساغر هنگامه در را بست :

ساغر جان ! مي دونم داری به چي فکر مي كني , مي دونم ته دلت منو مسبب اصلي مي دوني اما بذار يه چیزی رو -

 بهت بگم .

 ساغر را روی تخت نشاند و خود كنارش قرار گرفت :

ويز وقتي ديد من واقعا مظلوم واقع شدم , ديروز بعد از ظهر تمام مال و اموالش رو به نام من رسول بعد از مرگ پر-

كرد . من اگه مقصر بودم خیلي راحت مي تونستم آقا رسول رو از خونه ام بیرون كنم و بگم ديگه باهات كاری ندارم 

 . من رسول رو دوست دارم ....باور كن كه دوستش دارم .

 او خیره شد و با صراحت گفت : ساغر به چشمان

 اما من باور نمي كنم .-

 آخه چرا ؟-

 به همون داليلي كه تو مي دوني و منم مي دونم .-

 هنگامه سر به زير افکند چرا كه منظور او را درك كرده بود :

ت دارم اون مرد مهربونیه , درسته ......شايد قبال كارای درستي انجام نمي دادم اما .....اما االن واقعا رسول رو دوس-

اون تونسته با لطف و عشقش جای خالي پدری رو كه هیچ وقت واسم پدری نکرده بود رو پر كنه ....همین طور با 
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وجود گرم و صمیمیش تونسته خلع مهرو عطوفت مادرم رو كه همش يا خمار بود يا نعشه , توی دلم از بین ببره .من 

 یلي زياد .رسول رو خیلي دوست دارم .....خ

 ساغر از جا برخاست و با نگاهي سراسر تريد به او نگريست :

 حتما به جای پدر , نه همسر .....به هر حال خوشحالم كه اين حرفهارو مي شنوم ....خوشحالم .-

 اين را گفت و در برابر چشمان گريان هنگامه از در خارج شد :

 من حاضرم فرشاد جان .-

 : فرشاد از جا بلند شد

 مطمئني ؟!-

 بله مطمئنم .-

 آن دو خداحافظي كرده و از منزل رس.ل خارج شدند .زماني كه در اتومبیل قرار گرفتند فرشاد گفت :

 خیلي عجیبه !-

 چي عجیبه ؟-

 لحن هنگامه وقتي تو رو صدا مي كرد خیلي صمیمي بود .-

 بله .....خیلي صمیمي به نظر مي رسید .-

 داد و اتومبیل را به حركت درآورد :فرشاد سری تکان 

 بله ....به قول تو ....اين طور به نظر مي رسید .....خب باهاش كه حرف زدی به نتیجه ای هم رسیدی ؟-

 ساغر كه همچنان به سنگفرش خیابان چشم دوخته بود جواب داد :

 كرده .نه .....فقط فهمیدم دايي ساده ما هر چي داشته و نداشته به نام هنگامه -

 فرشاد با شگفتي تمام پرسید :

 چي....دای چیکار كرده ؟.....درست شنیدم ؟-

 ساغر لبخند سردی بر لبها نشاند :

 بله درست شنیدی دايي تمام مال و اموالش رو به نام هنگامه كرده .-

 كي اين كارو كرده ؟-

 ديروز .-

 د :به چهره متعجب و شگفت زده فرشاد خیره شد و ادامه دا

 همش تقصیر مامان ايناست ديگه , اجازه جوالن دادن و مظلوم نمايي رو تمام و كمال به هنگامه دادند .-

 بعد لحظه ای به نقطه ای نامعلوم خیره ماند و آرام افزود :

ي مبا اين حال هیچ چیز فرقي نکرده .....هیچ چیز, اگه هنگامه واقعا مقصر باشه دستش رو میشه و عکس اين هم -

 تونه اتفاق بیفته .

 فرشاد كه هنوز سردرگم و حیران بود دستي به موها كشید :

 آخه عقل اين دايي ما كجا رفته ؟-

 ساغر با خونسردی پاسخ داد :

 عقل دايي جان سر جاشه ....چون مطمئن شده هنگامه دوستش داره اين كارو كرده .-
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 فرشاد لبخندی تمسخر آمیز بر لب راند :

 ش داره ؟! .....آره خیلي هم دوستش داره !!!!دوست-

 ساغر نیم نگاهي به او انداخت :

 خود هنگامه هم گفت .-

 چي گفت ؟!.... گفت كه دايي رو دوست داره !!!!.....خب منم اگه جای اون بودم همین حرف رو مي زدم .-

 ولي مثل اينکه واقعا همینطوره .-

 و با شگفتي تمام پرسید :فرشاد اتومبیل را به كناری كشید 

 تو هم باور كردی ؟-

 زن جوان به چشمان او خیره شد و متفکرانه جواب داد :

 تا حدودی .-

 فرشاد محکم روی فرمان اتومبیل كوبید و در حالي كه سعي مي كرد آرام سخن بگويد , گفت :

گه هنگامه دايي رو دوست داره , باور نمي كنم كه تو ديگه چرا ؟.....من كه اگه استغفراهلل خدا هم بیاد زمین و بهم ب-

 نمي كنم .

 بله هنگامه دايي رو مثل پدر دوست داره نه به عنوان همسرش .-

 فرشاد زهرخندی زد :

 كه اين طور !....خیلي جالبه .....خیلي !!!-

 : ساغر سکوت نمود و سخني نگفت .لحظاتي بعد فرشاد اتومبیل را مجددا به حركت در آورد

از اين زن هر چي بگي برمیاد .اين زن يه شیطونه .....اصال خود شیطونه ....نه بابا .....شیطون میاد پیش اين درس مي -

 گیره .

 ساغر تا رسیدن به منزل سکوت اختیار كرد .زماني كه فرشاد در اتومبیل را قفل كرد ساغر گفت :

 مونه باشه ؟يادت باشه اين حرفا فقط بايد پیش خودمون دوتا ب-

 فرشاد سری تکان داد :

مگه ديوونه ام !......اگه االن خاله فرزانه بفهمه دايي جان , اين سادگي رو كرده بلند مي شه مي ره اونجا هر چي از -

دهنش دربیاد نثار هنگامه مي كنه ....از اون بدتر مامان پروانه كخ ....واه واه اگه به گوش مامان برسه .....دمار از 

 وزگار هنگامه درمیاره.ر

هر دو وارد شدند . فضای خانه هنوز در آه و فغان های آرام و خاموش , فرو ر فته بود . ساغر سالمي گفت و پس از 

 شنیدن جواب , به سوی اتاق فرشاد رفت تا بیاسايد اما نتوانست :

ما پنهون مي كنه ....ولي اون چیز چیزه  من نمي دونم تا چه اندازه هنگامه راست مي گه اما مطمئنم كه چیزی رو از"

 "؟

 باز شدن در اتاق , ساغر را به خود آورد . فرزانه آرام در حالي كه لبخند بر لب نشانده بود , نزديك شد :

 حالت چطوره ؟ خوبي ؟-

 بله مامان , خوبم .-
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 مي تونم ازت سوالي بپرسم؟_

 يید.بله... خواهش مي كنم... بفرما_

 چرا با هنگامه اين قدر صمیمي شدی؟_

 ساغر خنده ای آرام كرد:

 مي دونم شما اصال از هنگامه خوشتون نمي ياد ولي من فقط به خاطر دايي جون بهش احترام مي ذارم._

 فرزانه سری تکان داد:

 توقع دارم بهش عمل كني.من هیچ وقت تو رو به هیچ كاری مجبور نکردم اما اآلن يه چیزی ازت مي خوام و ازت _

 هر چي بگید با جون و دل بهش عمل مي كنم... هر چي بگید._

 فرزانه دستي به موهای او كشید:

 ديگه هیچ وقت جلوی من با هنگامه گرم نگیر ، قبول؟_

 ساغر دستان مادرش را دست گرفت و فشرد:

 قبول مامان عزيزم... قبول._

 فرزانه پیشاني او را بوسید:

 منونم عزيزم.م_

 از جا برخاست:

 قرصهاتو خوردی؟_

 نه ... ولي اآلن مي خورم ._

فرزانه با لبخندی كه بر لب داشت از اتاق خارج شد. ساغر از كیف خود قرص هايش را خارج نمود و آن هايي را كه 

برد. سپس روی تختخواب  بايد در آن ساعت مي خورد در دهان نهاد و با آبي كه در لیوان روی میز قرار داشت، فرو

 دراز كشید و به فکر فرو رفت.

 "خدا خودش كمك كنه تا قاتل اصلي به دام بیفته و مقصر اصلي مشخص بشه."

 لحظاتي در افکار خويش غرق بود تا اين كه آرام آرام به خواب رفت.

 

 3فصل 

 

چهلمین روز در گذشت پرويز، ساغر سعي مي سوز و آه و گداز همچنان در منازل داغداران پابرجا بود . در مراسم 

كرد زيركانه تمام حركات و رفتار هنگامه را زير نظر داشته باشد به همین دلیل يك لحظه هم چشم از او بر نمي 

داشت . اين كار را با زيركي و احتیاط تمام انجام داد. وقتي موقع آن رسید كه يکي يکي بر سر مزار پرويز بنشینند 

خوانند و بروند. متوجه شد تلفن همراه هنگامه زنگ خورد و او با عجله جوابگوی اين تماس شد سپس ،فاتحه ای ب

 سعي كرد به جای خلوتي برود .
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ساغر همچنان به او چشم دوخته بود كه متوجه شد او بسسیار خشمناك و تا حدود زيادی دستپاچه شده است. منتظر 

 د سپس به سوی او رفت و به نگاه هايي سراسر ظن و گمان، بسنده نمود. ماند تا اين گفتگوی پاياني به اتمام برس

 هنگامه سعي كرد خود را از تیر رس اين نگاه های آزار دهنده دور سازد. 

ساغر نگاهي به فرزانه افکند كه با خشم به او مي نگريست. لبخندی زد و با ايما و اشاره به مادرش فهماند كه 

 نبرده است. در اين هنگام فرشاد به سوی او آمد:درخواست او را از ياد 

 تو با من مي يای؟ _

 منتظر جواب نماند و افزود:

 من دارم مي رم ديگه تحمل اين جو رو ندارم._

 ساغر پاسخ داد:

 بله، باهات مي يام._

 اين را گفت و به سوی فرزانه كه هنوز به او خیره مانده بود ، رفت.

 مي رم.مامان!من با فرشاد _

 پروانه كه كنار فرزانه قرار داشت و آرام اشك مي ريخت، پرسید:

 مي ريد خونه؟_

 ساغر لبخندی زد :

 نه خاله جان، مي رم خونه ام يه سری بزنم ، خیلي وقته اونجا نرفتم._

 پروانه سر را به عالمت رضايت تکان داد و فرزانه گفت:

 وز ديگه بر مي گرديم . دلم مي خواد بیشتر ببینمت ، باشه عزيزم؟پس سعي كنید زود بیايد، ما تا دو سه ر_

 چشم سعي مي كنیم زود برگرديم._

 فرشاد در كنار او ايستاد:

 بريم؟_

 ساغر كیف خود را روی شانه جا به جا كرد:

 بريم._

 د گفت:آن دو همگام با يکديگر به سوی اتومبیل حركت كردند . زماني كه در آن قرار گرفتن فرشا_

 خیلي تو نخ هنگامه بودی! به جايي هم رسیدی؟_

 ساغر عینك آفتابي خود را به چشم زد:

 نه._

 تو فکر مي كني اوني كه با تلفن همراه هنگامه تماس گرفت ، كي بود؟_

 پس تو هم مثل من هنگامه رو زير نظر گرفته بودی!_

 خودم گفتم بهتره منم اين كار رو بکنم شايد به جايي برسم. اولش نه اما وقتي ديدم تو همه ی حواست به اونه پیش_

 خب رسیدی؟_

 فرشاد متفکرانه پاسخ داد:

 نه._
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 هر دو به تماسي كه هنگامه را عصبي ساخته بود ، مي انديشیدند. لحظاتي بعد ساغر گفت:

 بايد برم به خونه ام يه سری بزنم._

 مي دونم... اآلن مي ريم همونجا._

 دن به مقصد هر دو سکوت اختیار كرده و سخني نمي گفتند.تا رسی

 فرشاد پس از قفل كردن درهای اتومبیل به دنبال ساغر كه به سوی آسانسور مي رفت، روان گشت:

 مي گم اآلن اون همسايه سمج تا تو رو ببینه هزار تا سوال ازت مي پرسه ، اين طور نیست؟_

 هر دو وارد آسانسور شدند.

 همین طوره اما خودمونیم دلم براش خیلي تنگ شده .بله... 

 از كي تا حاال شما دلتون واسه آدمای سمج تنگ مي شه؟_

من با آدمای سمج كاری ندارم ... اما اين همسايه به قول شما سمج ، يه چیزی داره كه منو به طرف خودش مي _

 كشونه... البته منظورم از اين حرف اطمینان نیست.

 ن نتیجه رسیدی؟كي به اي_

 يه روز قبل از مسافرتمون._

 خب نمي خوای بگي موضوع از چه قراره؟-

اون روز يه كم واسم درد دل كرد . در ضمن قرار گذاشته بوديم هر روز صبح با همديگه بريم پیاده روی... اما نشد _

 كه.

ج شدند، پريوش از آپارتمانش خارج شد فرشاد لبخند زد و سخني نگفت. زماني كه در آسانسور باز شد و آن دو خار

. از سر و وضعش مشخص بود قصد دارد به يك میهماني بزرگ برود . با ديدن ساغر لبخند وسیعي بر لبها نشاند و بر 

 خالف روز های قبل، به هر دو آنان سالم كرد. هر دو جواب
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 سالم او را دادند.پريوش پرسید:

 ؟...دلم واست يه ذره شده بود.چي شده كه يه دفعه غیبت زده؟كجايي ساغر جان-

 چي بگم وااله ماجراش مفصله بايد سر فرصت واست تعريف كنم.-

 پريوش كه خیلي عجله داشت با شتاب گفت:

 منو ببخش ،ديرم شده...بعدا مي بینمت.-

 ساغر خنده معني داری تحويل او داد:

 معلومه اما...-

 ولي خیلي زود از بیان اين پرسش منصرف شد: "تو كه مي گفتي اينجا كسي رو نداری!"مي خواست بگويد:

 برو...برو تا بیشتر از اين ديرت نشده.-

 پريوش با چهره ای گشاده از ان ها خداحافظي نمود.با رفتن او فرشاد گفت:

 چه زن عجیب و غريبیه!-
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 از مي كرد پرسید:ساغر به سوی اپارتمان خود رفت و درحالي كه در را ب

 چطور مگه؟-

 هیچي،اون از دفعه ی اولش و دمش كه ديدمش اينم از حاالش.-

 ساغر میهمان خود را به داخل دعوت نمود و خود در پشت سر او به راه افتاد.پس از بستن در مجددا پرسید:

 مگه دفعات قبل چطوری بود؟-

 فرشاد روی يکي از مبلها نشست:

 دفعه اول كه منو ديد،انگار نه انگار كه ما هم ادمیم،دفعه دومم تا منو ديد فرار كرد.مگه يادت نیست؟!-

 خوب هركس يه جوريه ديگه.-

 همه جارا گرد و غبار پوشانده بود.

 وای اينجا چه قدر كثیف شده!اگه يه كم صبر كني همه جارو تمیز مي كنم.-

 اين را ساغر گفت و جواب شنید:

 ك هم خواستي بگو.بفرمايید،اگه كم-

 مرسي...اگه زحمتي نیست تو فقط كتری رو روی اجاق بذار..بعد از تر و تمیز كردن چايي خیلي مي چسبه.-

 فرشاد از جا بر خواست و درحالي كه به سوی اشپزخانه مي رفت پرسید:

 نظرت در مورد اين خانم پريوش خانم! چیه؟-

 حاال چرا اب تمسخر درموردش حرف مي زني؟-

 همین جوری.-

 ساغر شانه هايش را باال انداخت:

 نظر خاصي ندارم.-

 پس چطور جرات كردی باهاش مراوده داشته باشي؟

 خوب اين كه اشکالي نداره.وقتي ادم حواسشو حسابي جمع كنه ديگه نبايد از چیزی واهمه داشته باشه.-

 البته...ولي بازم جرات مي خواد.-

 دم تصور مي كنه داری درمورد يه جنگل تاريك و ناشناخته حرف مي زني.كه ا"جرات"همچي مي گي 

 فرشاد از كاری كه به او محول شده بود فارغ گشت:

به نظر من مراوده با ادمايي كه هنوز كامال شناخته نشدن،از قرار گرفت تو يه جنگل پردار و درخت و -

 ا خود همین جنگل هستن.تاريك،وحشتناك تره...اصال مي دوني چیه... اين جور ادم

 ساغر خنده ای كرد:

 چه تمثیل با مزه ای!-

 فرشاد روی يکي از مبلها نشست:

 دروغ مي گم؟!خطر فردی كه هنوز كامل نمي شناسیش از يه جنگل ناشناخته كه پر از حیوانات وحشیه كمتره؟

 ساغر كه مشغول گردگیری میز تلويزيون بود، فکورانه جواب داد:
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با توئه، اگه اين فرد آدم بدذاتي باشه، مثل گرگ پاره پاره ات مي كنه، مثل الشخور دور جنازه ات مي  بله حق-

چرخه و مي گرده، تا جون از تنت بیرون بره و مثل يه كفتار كثیف، شروع به خنديدن مي كنه. مثل ... مثل تینا، 

 درست مثل تینا.

زونش حلقه زد و آرام روی گونه هايش چکید. فرشاد با لحني ناگهان چهره اش به غم نشست و اشك در چشمان مح

 متاثر فت:

 معذرت مي خوام، نمي خواستم تو رو به ياد گذشته ها بندازم._

 زن جوان با سر انگشتان اشك را از چهره سترد:

روی  تم. خدا ازخواهش مي كنم، تو اصال مقصر نیستي يه وقتايي ناخودآگاه به ياد اون روزهای تلخ و كشنده مي اف_

 زمین محوشون كنه افرادی مثل تینا رو كه كفتار صفت و بد ذاتند.

 فرشاد لبخند زد و گفت:

انشااهلل... حاال زودتر كاراتو بکن تا بريم يه چرخي اطراف تهران بزنیم و برگرديم. من به خاله اينا تلفن مي كنم و _

 مي گم ديرتر به خونه برمي گرديم.

 ساغر را از حال و هوايي كه در آن فرو رفته بود، بیرون آورد.اين را گفت تا 

 ازت ممنونم اما من به مامان قول دادم زود برمي گرديم. مثل اينکه دو، سه روز ديگه مي خوان برن._

 فرشاد سر را به عالمت صحت گذاشتن بر اين سخنان تکان داد:

از وقتي اومده يه گوشه نشسته و اشك ريخته اصال وقت نکرده بسیار خوب، ما هم زود برمي گرديم. بنده خدا خاله _

 با تو همکالم شه.

 ناگهان پیشنهادی به خاطرش رسید:

 مي گم وقتي برگشتیم از خاله اينا بخوايم دسته جمعي به يه پیك نیك خارج از تهران بريم . چطوره؟... خوبه؟_

 ساغر با لبخند از اين پیشنهاد استقبال كرد:

 ، با اين كار يه كمي حال و هواشون عوض مي شه.عالیه_

پس من باهاشون تماس مي گیرم و ازشون مي خوام حاضر بشن تا ما رسیديم همگي دسته جمعي بزنیم به كوه و _

 هم دارم. "سورپرايز"دشت، در ضمن واسشون يه 

 ساغر دست از كار كشید و با تعجب پرسید:

 يه سورپرايز؟!... بهم نگفته بودی!_

 خب حاال بهت مي گم._

 ساغر مشتاقانه منتظر ماند تا ابن كه شنید:

 اون روزها كه تازه فهمیده بودم بايد واسه بدست آوردنت دست به كار شم، با ذوق و شوق رفتم جاجرود..._

 ساغر با شگفتي مضاعف پرسید:

 جاجرود؟!... اونجا ديگه واسه چي؟_

 تمام ادامه داد:فرشاد روی مبل جابجا شد و با وجد 

 نمي ذاری كه بگم!_

 وچون از انتظار كشیدن ساغر لذت مي برد مکث كرد و پس از فرو بردن آب دهان، با آب و تاب افزود:
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 قبل از اينکه برم اونجا، اول رفتم بانك._

 ساغر با بي تابي گفت:

 تو كه منو كشتي... بگو ديگه._

 مرد جوان خنده ای كرد:

گفتم... رفتم بانك و هرچي پس انداز داشتم به صورت چك پول دريافت كردم و راهي شدم. تو  آره داشتم مي_

اولین ... نه دومین يا سومین بنگاه، يه ويال پیدا كردم كه درست مجاور رودخانه بود. معطلش نکردم و سريع 

 خريدمش نمي دوني چقدر قشنگه!

 ساغر از اين خبر بسیار خشنود شد:

 ك باشه ان شااهلل.عالیه، مبار_

 فرشاد خنده ای كرد:

 متشکرم... ولي يادت باشه تو اولین كسي هستي كه مي دوني. تا وقتي اونجا نرسیديم حرفي به مامان اينا نزني ها._

 ساغر خنديد:

 باشه قول مي دم حرفي نزنم._

منزل تماس گرفت به ياری او  سعي كرد هرچه سريع تر كارهايش را به اتمام برساند. فرشاد پس از اين كه با

 شتافت. دقايقي بعد زماني كه از كارها فارغ شدند، ساغر نفس آسوده ای كشید:

 خب... حاال خیالم راحت شد._

 پس حاضر شو كه مامان اينا منتظرند._

 اول يه فنجان چای بعد هرجا خواستي مي ريم._

 ارم.بسیار خب... االن برات يه چايي خوشرنگ مي ريزم و می_

 ساغر تشکر كرد:

 ممنونم..._

 فرشاد در حالي كه به سوی آشپزخانه مي رفت گفت:

 خواهش مي كنم._

 لحظه ای بعد با سیني ای كه دو فنجان چای در آن قرار داشت بازگشت. آن را روی میز نهاد و كنار ساغر نشست:

 اينم از چايي، بفرمايید و نوش جان كنید._

 ها را برداشت و با شادماني پرسید:ساغر يکي از فنجان 

 حاال بگو اين وياليي كه خريدی چطوريه؟... برام توضیح بده._

 فرشاد كه از شادی او در دل احساس رضايت خاطر مي نمود لبخندی زد:

 حاال چرا اين قدر عجله داری؟... بذار به موقعش خودت اونو مي بیني._

 .. هرچي تو بگي.با اين كه خیلي مشتاقم ولي... باشه._

 پس از صرف چای، ساغر فنجان ها را شست و رو به فرشاد نمود:

 من حاضرم... بريم؟_

 بريم._
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 هنگامي كه در اتومبیل جای گرفتند، ساغر به سیمای جذاب فرشاد خیره ماند.

 فرشاد كه نگاه طوالني او را بر خود احساس مي كرد لبخندی زد:

 ي كني؟چیه؟... داری به چي فکر م_

 هیچي، به چیزی فکر نمي كردم._

 فرشاد به چشمان او خیره شد:

باور نمي كني اگه بهت بگم وقتي با اين حالت بهم خیره مي شي احساس رضايت خاطر، موفقیت و حتي پیشرفت مي _

 كنم.

 دستانش را روی دستان او گذاشت و افزود:

 خیلي دوستت دارم ساغر، خیلي زياد._

 تان او را فشرد:ساغر نیز دس

 منم همین طور، خدا رو شکر مي كنم كه همسری مثل تو دارم._

 احساس لذت دروني تمام وجود اين دو عاشق را در برگرفت:

 امیدوارم هیچ وقت ازت جدا نشم... واگه خدای ناكرده قرار بر جدايي شد، من زنده نباشم._

 ابروان ساغر از عدم موافقت به يکديگر نزديك شد:

فرشاد! اين جه حرفیه! من و تو تا زنده هستیم با هم و در كنار هم خواهیم موند و هیچ چیز نمي تونه ما رو از هم _

 جدا كنه.

 فرشاد لبخندی از رضايت بر لب نشاند:

 بله همین طوره هیچ چیز نمي تونه ما رو از هم جدا كنه._

هیجاني خاص به سر مي برد ولي به محض رسیدن، از تصور تا زماني كه به منزل پروانه رسیدند، ساغر در شور و 

 ديدن چهره های غم آلوده و خسته عزيزانش، درد و اندوه تمام وجودش را تسخیر كرد:

 فرساد!_

 بله._

 بیا قبل از رفتن يه كاری كنیم._

 

 

 چه كاری؟_

 یاه رو از تنشون در بیارن.بیا بريم واسه مامان اينا لباس بخريم و ازشون بخوايم اون لباس های س_

 ما خودمون صاحب عذايیم. يکي ديگه بايد اين كار رو بکنه._

 چه فرقي مي كنه!... چه ما بخريم چه يه نفر ديگه._

 ابروانش از غم و اندوه به يکديگر نزديك شدند:

 آخه مي دوني... لباس مشکي غمهای آدم رو چند برابر مي كنه._

 و با لحني ملتمس افزود: دست روی دستان او نهاد

 قبول كن ديگه، به خدا دلم از غم مي تركه وقتي مامان اينا رو تو اون لباسای سیاه میبینم._
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 فرشاد لحظه ای تامل كرد سپس با لباني خندان گفت:

 بسیار خب هر چي تو بخوای._

 ساغر با ديدگاني عاشق و لباني متبسم از او تشکر كرد.

و در حالي كه چهار بسته كادو شده در دست داشتند وارد شدند. با ديدن آن دو پروانه پیش نیم ساعت بعد آن د

 آمد:

 چقدر دير اومديد!_

ساغر سالمي گفت و يکي از آن بسته ها را بدست او سپرد. سپس به سوی فرزانه رفت و يکي ديگر از آنها را به او 

به دستان او سپرد و بسته آخر را هم به شاهین داد. ساغر  داد. فرشاد نیز به سوی فرزاد رفت و سومین بسته را

 گفت:

 بازشون كنید ببنید خوشتون مي ياد._

 لبخندی بر لب نشاند و با لحني شوخ افزود:

 كه صد البته چه خوشتون بیاد چه نیاد. آش ترش خاله تونه، بخوريد پاتونه نخوريد هم پاتونه._

و يکي يکي بسته هايي كه در دست داشتند را باز كردند. پروانه با ديدن بلوز  هر چهار نفر لبخند بر لب نشاندند.

 فیروزه ای رنگي كه میان كاغذ كادو خودنمايي مي كرد، لبخندی از سر رضايت بر لبها نشاند:

 چقدر خوشرنگه! دستتون درد نکنه!_

را بوسید. شاهین در حالي كه پیراهني را  و گونه های فرشاد و ساغر را بوسید. پس از او، فرزانه پیش آمد و آن دو

 كه هديه گرفته بود به سینه مي چسباند گفت:

 دستتون درد نکنه اما اين رنگ به من نمي ياد._

 ساغر كه گفت، يادته؟_

 شاهین سری تکان داد:

 بله... يادم هست... آش ترش خاله س..._

حگونه خنده ای كردند. در آخر فرزاد گونه های ساغر و جمع حاضر به خاطر دل جوان آن سه، از اين گفتگوی مزا

 فرشاد را بوسید:

 دستتون درد نکنه عزيزان._

 ساغر لبخندی زد:

 قابل شماها رو نداشت._

 شاهین با لحن مزاحگونه ای دنباله سخن او را به دست گرفت:_

 كه صد البته هر سه رو همرنگ خريدند كه يه وقت با هم دعوامون نشه._

 جددا از اين سخن، جمع خنده ای كوتاه و ماليم كردند. پروانه گفت:م

 حتما اينا رو خريديد تا ما اين لباسهای سیاه رو از تنمون در بیاريم. درسته؟_

 منتظر جواب نماند و ادامه داد:

 اما االن وقت اين كارا نیست... ما صاحب عزايیم و بايد..._

 او را قطع كرد: ساغر با احترام و لحني آرام سخن
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ببخشید خاله جان، مي دونم چي مي خواين بگین. اتفاقا فرشاد هم همین حرف رو زد ولي من گفتم كه لباسای سیاه _

 غم آدم رو چند برابر مي كنه... و اين اصال درست نیست.

 نگاه ملتمسي به او افکند:

 خواهش مي كنم خاله جان، خواهش مي كنم قبول كنید._

 را خطاب به ديگران تکرار كرد. همین جمله

 فرزاد به نمايندگي از بقیه گفت:

 بسیار خب... همه ما امیدواريم ديگه لباس سیاه به تنمون نره._

 فرزانه ادامه سخن را به دست گرفت:

 انشااهلل از اين به بعد همیشه تو شادی و جشن باشیم._

 پروانه سخن او را تايید كرد و افزود:

 ه داداش هم يه پیراهن بخريم و ببريم بهش هديه كنیم تا اونم لباسهای مشکي رو از تنش در بیاره.بهتره واس_

 همین كار رو هم خواهیم كرد. واسه دايي جان و ..._

 نگاهي به فرزانه انداخت:

 البته با اجازه شما._

 فرزانه روی از او برگرداند كه فرزاد وساطت نمود:

 كنم، خواهش مي كنم كوتاه بیا... به خاطر آقا رسول. فرزانه جان! خواهش مي_

 پروانه دست بر شانه فرزانه نهاد:

آخه خواهر جون، اين مخالفت ها كه فايده ای نداره. چه مي شه كرد!... خان داداشمون حسابي عاشق اين زنه و بد _

 اخالقیا و بي محلي های ما هم به هیچ جا نمي رسه بجز بده شدن.

 چشمان مخمور ساغر خیره شد: فرزانه به

 آخه دخترم! من... من نمي تونم اين زن رو..._

 سخن خود را قطع كرد و دستي به موهای او كشید:

 من پامو توی خونه ای كه اين زن میزبانشه نمي ذارم كه نمي ذارم._

 پروانه دلجويانه گفت:

ازت مي خوام اين جوونا رو به حال خودشون بذاری... فقط ما هم ازت انتظار نداريم به خونه خان داداش بری... فقط _

 همین، اينا تقصیری ندارند كه به خاطرش محکوم باشن بي برو برگرد به حرفهای من و تو گوش بدن.

 فرشاد كه در سکوت به سخنان آنان گوش مي داد. لب گشود:

 خیلي خب، حاال بهتره راه بیفتیم._

 سئله ای كه به آن پرداخته بودند، منحرف ساخت. پروانه پرسید:اين سخن افکار حاضرين را از م

 هنوز هم نمي خوای بگي قصد داری ما رو كجا ببری؟_

 پشت تلفن كه بهتون گفتم مي خوام بريم جاجرود، لب رودخونه، زير درختای سرسبز و خرم._

 شاهین پرسید:

 حاال اونجا چه خبراس؟_
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 خبرای خوش._

 :فرزاد خنده ای كرد

 الهي همیشه خوش خبر باشید._

 نگاهي به حاضرين كرد و ادامه داد:

 راه بیفتید ديگه، چقدر مي خوايد اين جوونا رو منتظر بذاريد؟!_

 پروانه لبخند زد:

 ما حاضريم... بريم._

 فرزانه نیز سخن او را تائید كرد. اما ساغر گفت:

 ن در آورديد.البته بعد از اين كه لباسهای سیاه رو از تنتو_

 فرشاد سرش را به عالمت تصديق سخن او تکان داد:

 حق با ساغره، تا اين لباسهای خوشرنگ و قشنگ رو توی تنتون نبینم از جام تکون نمي خورم._

 باشه من كه دارم از كنجکاوی مي میرم. پس رفتم كه لباسمو عوض كنم._

 .اين را شاهین گفت. پس از آن بقیه نیز چنین كردند

دقايقي بعد فرشاد و ساغر در يك اتومبیل و مابقي در اتومبیل ديگر قرار گرفته و راهي شدند. به محض حركت، 

 ساغر رو به فرشاد نمود:

 سیگار داری؟_

 بله اما چي شد كه دوباره به ياد سیگار افتادی؟_

 ساغر ابروانش را به يکديگر نزديك نمود:

 ته سیگار نکشیدم.اذيت نکن ديگه، مي دوني چند وق_

 خب چه بهتر سعي كن ديگه نکشي._

 مي دوني كه از موعظه خوشم نمي ياد._

 بله... بله... مي دونم._

 به كنسول میان صندلي های جلو اشاره كرد:

 تو اينه._

ساغر تشکر كرد و پس از روشن نمودن يکي از آنها در حالي كه سیمای تك تك عزيزانش را در نظر مجسم مي 

 اخت گفت:س

 مي گم چه خانواده با صفايي داريم! اين طور نیست؟_

 فرشاد با فرود آوردن سر، سخن او را تايید نمود. ساغر افزود:

االن مي تونم كامال درك كنم تو دلشون چي مي گذره... اونا هنوز در سوگ از دست دادن پرويز عزيز نشستند اما _

 د و گاه و بي گاه شوخي مي كنند.به خاطر شادی دل من و تو لبخند مي زنن

 فرشاد آهي كشید:

شه به گذاشت. بزرگترها همی "بزرگتر"دقیقا همینه كه مي گي، خب اگه اين كارو نکنند كه ديگه نمي شه اسمشونو _

 فکر جوونترها هستند و تا اونجايي كه در توان داشته باشند سعي مي كنند اونها ناراحتي ای متحمل نشن.
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 ن ساغر به فکر فرو رفت سپس مغوم و محزون پرسید:با اين سخ

 پس چرا خونواده سروش اين طور نبودند؟_

 مرد جوان لحظه ای سکوت كرد و در حالي كه تظاهر به عصبانیت مي كرد گفت:

و  اببین ساغر! اگه يه بار ديگه... فقط يه بار ديگه حرفي از گذشته ها، سروش، خونواده اش... چه مي دونم... تین_

 هرچي كه به اون روزا مربوط مي شه، به زبون بیاری خودت مي دوني.

 اين تظاهر از چشمان تیزبین ساغر دور نماند. در دل گفت:

تو هیچ وقت نتونستي به چیزی كه نیستي تظاهر كني با اين حال خیلي دوستت دارم، خیلي زياد، بسیار خب هر طور _

 تو راحت باشي منم راضي ام.

 ندی دلنشین به او هديه داد:سپس لبخ

 باشه... قول مي دم ديگه از گذشته ها حرف نزنم._

 حاال شدی يه خانوم حسابي._

ساعتي بعد اتومبیل فرشاد داخل يك كوچه شد. درختان بزرگ با شاخ و برگهايشان سر بر ديوارها گذاشته و منظره 

 اتومبیل فرزاد نیز چنین كرد. مسافتي را كه رفتند فرشاددلفريب و زيبايي را ترسیم كرده بودند. به تبعیت از او، 

اتومبیل را جلو در بزرگي نگاهداشت و از آن خارج شد. با خروج ساغر، اتومبیل فرزاد نیز ايستاد. زماني كه همه 

 پیاده شدند فرشاد به در بزرگ اشاره نمود:

 اين جا همون جائیه كه همش ازم سراغشو مي گرفتید._

 درختان كه از داخل باغ ديده مي شدند نگريست: ###شاخه های بلند و برگهای پروانه به 

 اين جا چقدر قشنگه!_

 فرزانه متعجب پرسید:

 اين جا مال كیه؟ از صاحبش اجازه گرفتي، ما رو آوردی اينجا؟_

 شاهین در حالي كه محو تماشای فضای سرسبز آنجا بود گفت:

 خل مي شیم. اون موقع فرشاد مي دونه و صاحبخونه.چه با اجازه چه بي اجازه ما دا_

 فرشاد خنده ای كرد:

 االن صاحبش جلو شما ايستاده._

 

 

 

 545تا 555

 

 فرزاد با شادماني پرسید:

 مال تو ئه؟-

 مرد جوان به ساغر اشاره نمود:

 ايشون صاحب اين باغ بزرگ هستند-

 :ساغر كه غافلگیر شده بود با لکنت زبان گفت
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 مال من... مال منه...اما؟-

حاضرين با تبريك گويي های خود سخن او را قطع كردند و او با حیرت و ناباوری به فرشاد كه با لبخند و نگاهي 

 عاشقانه به او مي نگريست خیره شد:

 ازت ممنونم فرشاد جان من نمیدونم با چه...-

 فرشاد سخن او را قطع كرد:

 یدوارم از اين هديه خوشت اومده باشه.قابل تو رو نداره . ام-

زن جوان به نگاهي سراسر قدرداني و تشکر اكتفا كرد.در اين هنگام فرزانه گونه فرشاد را بوسید و پس از تشکر 

 گفت:

 خب حاال چرا درو باز نمي كني؟-

 پروانه نیز گونه ساغر را بوسید و بعد از تبريك مجدد رو به فرشاد گفت:

 دا هیچ خبری به اندازه اين مژده كه بهمون دادی، نمي تونست من و تا به اين اندازه خوشحال كنه.به خداوندی خ-

 و او را سخت و محکم به آغوش فشرد.

 امیدوارم در كنار همديگه احساس خوشبختي كنید.-

 اشك در گوشه چشمان مهربانش نشست ولي لبخند زد:

 بینیم توش چه خبره.فرزانه راست مي گه ديگه در و باز كنید ب-

 بالفاصله شاهین گفت:

 تا اين آقا فرشاد مارو دق مرگ نکنه كه درو واسمون باز نمي كنه.-

از اين سخن حاضرين به خنده افتادند. اين پیشکشي تا حدودی غم و اندوه از دست دادن پرويز را از ذهن همه دور 

 ساخت.

 ه اش گفت:فرشاد چند ضربه به در نواخت و خطاب به خانواد

 نمي دونید چه باغبون مهربون و دوست داشتني داريم. هم خودش خوبه و هم خانومش.-

 در اين لحظه در گشوده شد و سیمای دلنشین زني میانسال هويدا گشت.

 زن با ديدن فرشاد ادای احترام نمود سپس به میهمانان خوش آمد گفت.

 بفرمايید-

 خطاب به آن زن گفت: فرشاد پس از میهمانانش وارد شد و

 هاجر خانوم پس مشهدی عزيز ما كجاست؟-

 هاجر كه محو تماشای ساغر شده بود پاسخ داد:

 مش غالم رفته خريد، االن پیداش میشه. شما بفرمايید-

 درها بازند؟-

تا  ارو باز كردمبله آقا همون موقع كه مش غالم بهم گفت كه قصد دارين با خانوم و خونوادتون بیاين در و پنجره ه-

 هوای تازه بره تو.

 فرزاد دستي به شانه فرشاد كشید:

 پس نقشه قبلي داشتي؟-
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 فرشاد لبخند زد و ادای احترام نمود:

 واسه شادی شما عزيزان اين كمترين كاری بود كه مي تواستم انجام بدم.-

 فرزاد دستان او را در دست فشرد:

 ازت ممنونم پسرم.-

 دای احترام نمود و سر فرود آورد. سپس رو به پروانه و فرزانه و شاهین گفت:فرشاد مجددا ا

شما بفرمايید داخل ما هم االن مي آيیم. بريد ببینید دكوراسیونش چطوره. اوني كه مي بینید سلیقه منه ولي انشاهلل 

 دفعه بعد كه اومديد شاهد سلیقه ساغر جان هستید.

به سوی عمارت رفتند اما شاهین كنار فرشاد ايستاد و در حالي كه ضرباتي به بازوی او  فرزانه و پروانه با لباني خندان

 میزد گفت:

 نداشتیما، حداقل قبلش به منم مي گفتي تا اينجوری شوكه نشم.-

 فرشاد دست در گردن او افکند:-

بعد به همه خبر مي دم ...حاال  دفعه بعد كه قصد برگزاری يه سورپرايز ديگه را داشتم اول تو رو در جريان نیزارم-

 راضي شدی؟

 شاهین خنده ای كرد:

 ببینیم و تعريف كنیم.-

 در اين لحظه هاجر رو به ساغر نمود و با مهرباني گفت:

آقا شما را خیلي دوست دارن و همیشه از شما تعريف مي كنن...الهي به پای هم پیر شین. ماشاهلل ماشاهلل خیلي به -

 هم میاين.

 از شرم سرش را پايین انداخت: ساغر

 شما و فرشاد به من لطف دارين ممنونم.-

 سپس رو به فرشاد كرد:

 ازت ممنونم...به خدا نمي دونم چه جوری و با چه زبوني ازت تشکر كنم-

 فرزاد خطاب به فرشاد گفت:

پروانه و فرزانه نشوندی ازت تو واقعا با اين كارات دل همه ما را شاد كردی..از اين كه لبخند رو روی لبای -

 متشکرم.

 فرشاد از اين تمجید و تشکر سرش را با فروتني به زير افکند. فرزاد پیشاني او را بوسید:

 اين فروتني و لطف از بزرگواری توئه پسرم. امیدوارم همیشه سالم و تندرست و خوشبخت باشي.-

 مت عمارت ويال حركت كرد.فرشاد تشکر نمود و همراه با ساغر شاهین و فرزاد به س

پله مرمرين و مدور به در بزرگ چوبي ای رسیدند كه با نقش برجسته ای از خورشید چشم  3آنان پس از باالرفتن از 

هر بیننده ای را خیره مي ساخت. به محض ورود سالن نشیمن نسبتا بزرگي كه با سنگهای گرانیت سنگ فرش شده 

رنگهای سورمه ای و آبي روشن به صورت نیم دايره در آن چیده شده بودند.پرده  بود هويدا شد كه مبلهای راحتي به

های فیروزه ای براق جلوی پنجره های بزرگ و قدی را پوشانده بودند. در سمت راست در ورودی پله های چوبین با 
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در آنجا سه در چوبین  نرده های خوش نقش و كنده كاری زيبای خود، میهمانان را به طبقه فوقاني راهنمايي مي كرد.

 به رنگ شیری ديده مي شد. فرزانه خطاب به فرشاد پرسید:

 اينا اتاق خوابها هستند؟-

 دوتاشون بله اما يکیشون نه.-

 مي تاونیم بريم داخل؟-

 خواهش مي كنم...بفرمايید-

ي كرد. كه منظره سرسبز باغ را فرزانه در يکي از اتاقها را گشود. روبه روی در پنجره بزرگي نظرها را به خود جلب م

به تصوير مي كشید. در سمت راست اتاق يك تخت دو نفره بزرگ كه در طرفینش دو میز عسلي وجود داشت، ديده 

 مي شد روی يکي از آنها آباژوری به رنگ آبي بسیار ماليم قرار داشت.

 فرزانه به اطراف نگريست:

 فرشاد جان، سلیقه ات خیلي خوبه ها-

 م خاله جانممنون-

 پروانه خنده ای كرد:

 اگه تو سلیقه اش اشکالي وجود داشت كه ساغر خوشگل ما رو انتخاب نمي كرد.-

 شاهین به دو در ديگر نگاه كرد:

 میشه اتاقهای ديگه رو هم ببینیم؟-

 فرشاد دست روی شانه او نهاد

 خواهش مي كنم بفرمايید.-

صله كمي از در قبلي بود باز كرد. اين اتاق از اتاق قبلي كمي بزرگتر بود. در آنجا شاهین يکي ديگر از درها را كه با فا

يك میز تحرير در كنار پنجره ای كه با پرده های شیری رنگ پوشانده شده بود ديده مي شد. و يك مبل تخت 

جلب توجه خواب شو دو نفره در سمت چپ آن قرار داشت در سمت راست در ورودی يك میز رايانه سفید رنگ 

 مي كرد.

 شاهین دستش را روی شانه ساغر انداخت:

مثل اينکه اون میز كامپیوتر هم مال شماست.اين میز بیچاره همچنان منتظره تا شما لطف بفرمايید و رايانه -

 خوشگلتون رو بیاريد و روش بزاريد...به اطراف نگريست و بالفاصله ادامه داد:

 ون اومده ها.میگم داماد خوش سلیقه ای گیرم-

 حاظرين خنده ای كردند. ساغر در حالي كه با اتاق سوم اشاره مي كرد خطاب به فرشاد گفت:

 اون يکي اتاق چه شکلیه؟-

 فرشاد لبخندی زد:

 بهتره خودت اونو ببیني..اون اتاق متعلق به توئه.-

وی اد افکند اما سخني نگفت.حاظرين به سساغر با لبخندی ملیح از او تشکر كرد فرزاد نگاهي از سر قدرداني به فرش

 اتاق مورد نظر رفتند. در كه باز شد چهرشان به لبخند مزين گشت. فرزانه با شادی گفت:

 وای خدای من...اينجا چقدر قشنگه.-
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ساغر پس از ديگران وارد شد. ديوارها تماما با تابلوهای دست كشیده ای تزيین شده بود. در گوشه راست آن پايه و 

بوم نقاشي ديده شده مي شد كه در كنار پنجره ای بزرگ قرار داشت. اين قسمت به سمت در ورودی باغ گشوده مي 

 شد و منظره زيبا و خیره كننده ای را به تصوير مي كشید ساغر از ديدن آن بسیار شاد گشت:

 ي كردم. ازت ممنوم.من همیشه فکر مي كردم تو از نقاشیهای من خوشت نمیاد ولي مثل اينکه اشتباه م-

 فرشاد با فروتني سر به زير انداخت:

خوشحالم كه ازش خوشت اومده، البته ناگفته نمونه كه من هیچوقت چنین جراتي به خودم نمي دادم كه هنر تو رو -

ران تا دوناديده بگیرم. من همه تابلوهای نقاشي تو رو دوست داشتم و دارم... اينايي كه اينجان تابلوهايي كه از اون 

 حاال بهم هديه داده بودی...يادت میاد؟

ساغر با لبخند سر فرود آورد. فرشاد به يکي از آنها كه تصوير كلبه ای در كنار رودخانه و همچنین كوهای سر به 

 فلك كشیده را ترسیم مي كرد اشاره نمود و ادامه دااد:

 اين هديه تولد هیجده سالگیمه...ببین چه منظره قشنگیه/-

 به يکي ديگر از تابلوها اشاره نمود:

 چیزی از اين متوجه نشدم ولي خیلي ازش خوشم میاد..اينو وقتي دانشگاه قبول شدم بهم كادو دادی.-

 ساغر لبخند زد:

 چه جالب...واقعا نمي دونم چي بگم...فقط مي تونم بگم...خیلي ممنون.-

 فرزانه با شادی سیمای مردانه او را بوسید:

 به نوبه خودم ازت تشکر مي كنم.منم -

 پروانه لبخند زد:

 ساغر از بچگي عاشق نقاشي بود..خوب يادمه كه تمام در و ديوار اتاقشو از نقاشیهايي كه كشیده بود پر مي كرد.-

 شاهین با شوخ طبعي گفت:

 كاشکي يکي پیدا مي شد يه اتاق به ما میداد تا بتونیم توش هنرهامون رو رو كنیم.-

ز اين سخن حاظرين به خنده افتادند. ساغر نگاهي به سیمای تك تك انان افکند و از اينکه آنها را شادمان و خشنود ا

 مي ديد خدا را شکر كرد.

فضای سرسبز آن مکان و ترانه پرندگان آزاد و ترنم دل انگیز رودخانه دست به دست هم دادند تا توانستند تا 

 ن پرويز را آرام سازند. اما غروب كه از راه رسید و پرندگان بهحدودی دل به غم نشسته سوگوارا
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آشیانه های خود رفتند، فضا حزن انگیز و مغموم گشت و باعث شد دلها مجدداً درغم و اندوه فرو روند. هیچ كدام از 

ران اشك در خود نهان داشت. حاضران اشك از ديدگان بیرون نمي فشاندند اما ظاهر هر كدامشان صدها آه و هزا

ساغر روی پله های مرمرين در ورودی عمارت نشست و به فرشاد كه به درختي تکیه داده بود و مي انديشید خیه 

 شد:

 «فرشاد اونقدر غمگینه كه ديگه نمي تونه با حرفها و شوخي های ديگرون رو آروم كنه.» 
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مطرح كردن آن، او را از حال و هوايي كه داشت، بیرون كشد درذهن خود به دنبال موضوعي جديد گشت تا بلکه با 

 اما هر چه انديشید و كاويد، كمتر يافت.

 «وای خدای من! چرا عقلم به جايي نمي رسه؟... چرا من قدرت فرشاد رو ندارم؟» 

ا رام نشست. بناايمد از كاوش سر به زير افکند، از جا برخاست و به سوی او حركت كرد. وقتي نارش قرار گرفت. آ

 نشستن او، فرشاد به خودآمد و سعي كرد لبخند برلب باند:

 تو هم اومدی! مامان اينا دارن چیکار مي كنند؟ -

 ساغر آهي از ژرفای دل بیرون داد:

 هر كدومشون پای يه درخت نشستن و زانوی غم بغل كردن. -

 فرشاد نیزآهي بلند از سینه بیرون داد:

گوشه گیر و منزوی كرد، تا االن به ياد ندارم دسته جمعي جايي رفته باشیم و اين طور ساكت و  مرگ پرويز همه رو -

پخش و پال، هر كدوممون يه طرف نشسته باشیم... يا داشتیم جوك مي گفتیم و مي خنديديم يا مشغول گل يا پوچ 

جام داده بوديم و خسته و خندون دور هم بايز كردن بوديم... اين موقع كه مي شد همه بازی هايي رو كه بلد بوديم، ان

 نشسته بوديم.

 آه حسرتي از ته دل كشید:

 يادش بخیر چه روزای خوبي بود! -

حاال هم بايد مثل اون وقتها باشیم. اگه پرويز رفته، ما كه هستیم. درحال حاضر بايد سعي كنیم قدر اين روزها رو از  -

سال ديگه چه باليي سرمون اومده باشه. آيا همین جمعي كه االن  هروقت ديگه ای بیشتر بدونیم. معلوم نیست

 اينجان، اون موقع هم هست يا خدای ناكرده...

 سخن خود را فرو خورد و سکوت اختیار كرد.. فرشاد به عمق چشمان او نگريست:

 ان شاء اهلل همیشه و درهمه حال كنار هم خواهشم بود. -

 و هديه داد و پس از مکثي كوتاه افزود:لبخندی از روی عشق و تقدير به ا

 خدا رو شکر مي كنم كه تو رو بهم داده. به خدا وجودت واسم يه دنیا ارزش داره و حرفهات دلمو آروم مي كنه. -

 لبخند عمیق تری نثار ديدگان زيبا و مهربانش كرد و ادامه داد:

 نیم.حق با توئه ما بايد قدر اين روزها رو به بهترين وجه بدو -

 چهره ی فرشاد ديگر غمگین و افسرده نبود و اين باعث خرسندی ساغر مي شد.

 پاشو بريم بقیه رو هم از ماتم دربیاريم... پاشو ساغر. -

 ساغر از جا برخاست و با صدای بلند همرهان خود را صدا كرد:

... تو ديگه چرا؟!... بیايید ديگه... زود ای بابا! شماها كجايید؟ دلم گرفت، ناسالمتي اومديم پیك نیك ها، شاهین! -

 باشید.

 اولین فردی كه پاسخگوی اين سخنان شد. شاهین بود كه از انتهای باغ به سوی او مي آمد:

 من اينجام... دارم مي يام. -

 وقتي نزديکتر آمد با همان لحن مزاجگونه كه داشت گفت:

 نکنه هنوز هیچي نشده دعواتون شده؟!چي شده؟... چرا داد و فرياد راه انداختي؟...  -
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 آن دو از اين سخن خنده ای كوتاه كردند. سپس ساغر دست او را گرفت وپرسید:

 مامان اينا و خاله كجان؟ -

 شاهین با تعجب پاسخ داد:

 همین دور و برها... حاال مي گي چي شده، يا خودمو بکشم؟ -

 رد. فرشاد پاسخگوی اوش د:اين سخنان را با همان لحن همیشگي خود بیان ك

بايد يه كاری كنیم كه اين بنده خداها از اين حال و هوا بیورن بیان...نمي بیني؟! هر كوم شون يه جان و زانوی غم  -

 بغل كردن. اين جوری كه نمي شه.. هیچ دلم نمي خواد اين عزيزان رو اين طوری ببینم... موافقي؟

 باشه، حرفي نیست... -

 ر و بر انداخت:نگاهي به دو

راستشو بخوای منم داشتم به همین موضوع فکر مي كردم اما عقلم به جايي نرسید. آخه چه جوری اين كار رو  -

 بکنم؟

 فرشاد به فکر فرو رفت و تأملي نمود:

 منم نمي دونم... باالخره بايد يه كاری كرد ديگه. -

 پرويز نگذشته كه بتونیم دالشونو آروم كنیم.من كخ تصور نمي كنم بتونیم آخه هنوز مدتي از مرگ  -

 ساغر گفت:

اينو كه ما هم مي دونیم شاهین جان... اما االن چهل روزه كه اين بنده خداها به همین حال و روزندو نمي شه كه  -

 دست روی دست بذاريم...

 مي شه؟

 شاهین دستي به موهای خود كشید و متفکرانه جواب داد:

ي شماها خیلي زود دست به كار شديد. دل همه ما تازه داغداره اين كه چند روزه اگه چند سال هم نه نمي شه، ول -

 بگذرد نمي تونیم مثل قبل بگیم و بخنديم... مي تونیم؟

 ساغر با دلخوری گفت:

مي گم. تو هم همش آيه يأس بخون. من اين حرفو به خاطر خودمون كه نمي گم به خاطر مامان و بابا و خاله جون  -

 از اونا سني گذشته مي ترسم خدای ناكرده از اين غم و غصه...

 سخن خود را قطع كرد و سر به زير انداخت. شاهین لحن جدی ای به صدای خود بخشید:

 موضوع خوندن آيه يأس نیست ساغر جان! موضوع اينه كه بايد با اين موضوع منطقي برخورد كنیم. -

 شید:ساغر ابروان خود را در هم ك

نه... موضوع اينه كه بايد خاله و مامان و بابا رو از اين همه خودخوری های بیخودی و بي نتیجه خالص كنیم. اين  -

 كارها هیچ سودی نداره اال اين كه قوه و بنیه شونو كم مي كنه...

 نگراني در صدايش موج زد:

 شاهین جان! ... به خدا من نگرانشونم. -

رش را به زير افکند. بخوبي هويدا بود كه او نیز نگران حال عزيزان خود است. دراين لحظه شاهین سکوت كرد و س

از سويي پروانه و فرزانه، و از سوی ديگر فرزاد نمايان شدند. از چهره گرفته جوانان خواندند كه آنان بسیار نگرانند 
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وانه و سعي كردند لبخند بر لب برانند. پرو به سبب تجربه ای كه داشتند دلیل اين نگراني و گرفتگي را فهمیدند 

 پرسید:

 چتونه؟... مي خوايد به اين زودی برگرديم؟ -

 فرشاد خنده ای كرد:

كجا بريم؟... تازه اومديم. مي خوام امشب همین جا بخوابیم و صبح با صدای قوقولي قوقو آقا خروسه همسايه بیدار  -

 بشیم و يه صبحانه محلي نوش جان كنیم.

 انه با لباني خندان گفت:فرز

 عالیه... من كه راضي هستم. -

 بالفاصله شاهین گفت:
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ه يه اما من ب_منم كه از قبل راضي بودم.فرزاد نیز از اين پیشنهاد استقبال نمود.ساغر به روی همه آنان لبخند زد:_

ها معذرت مي خوام چون از همه تون كوچکترم و شرط راضي مي شم.البته قبل از اين كه حرفم رو بزنم از همه شما

 حق ندارم براتون تعیین تکلیف كنم و شرط و شروط بذارم....به خدا شرمنده همه تونم...

اين چه حرفیه عزيز دلم.شما جوونا بهتر از هركس ديگه ای _پروانه كه بزرگ آن جمع محسوب مي شد لبخندی زد:

 هرچي بخوايم واسه شما مي مي دونید چقدر برای ما ارزش داريد.ما

 خوايم.آرزوی ما شادی و سالمتي شماهاست. _

شماها رو به خدا قسم مي دم قول بديد فردا مثل امروز زانوی غم بغل نکنید.به همون خدا _ساغر تشکر نمود و افزود:

ظات خوب اين دقايق و لح قسم كه روح پرويز هم از اينکه ماها مثل گذشته ها نیستیم ناراحته.بیايیدبیشتر از اين قدر

 باهم بودن رو بدونیم...باشه؟

اين سخنان را با چنان لحن ملتمس و مظلومانه ای بر زبان جاری ساخت كه دل دريايي بزرگان آن جمع را مهربان تر 

 از قبل نمود.

شما جوونا  باشه هرطور كه_شاهین و فرشاد سخن او را تايید كردند و منتظر جواب ماندند.پروانه لبخندی زد:

 بخوايد.من از جانب خودم قول مي دم هموني باشم كه شماها مي خواين...

 فرزانه و فرزاد نیز قول دادند.ساغر به روی تك تك آنان لبخندی از عشق و امتنان هديه داد:

 ازتون ممنونیم،با وجود شما رنگ غم رو نخواهیم ديد._

ا از البالی پرده به سیمای ساغر پاشید.او چشم گشود و در همان حال به سپیده دم از افق سر زد و نور نقره فام خود ر

ترانه پرندگاني كه در میان شاخه های درختان سر به آسمان سائیده باغ به اين سو و آن سو پر مي كشیدند گوش 

 فرا داد.اين ترنم جانفروز اندوه را از قلب درمند او

تي بعد آرام از بستر جدا و سپس از عمارت خارج شد.هوای دلپذير جدا ساخت و لبخند را جايگزين آن كرد.لحظا

 صبحگاهي با نسیم ماليم خود،سیمای جذاب او را نوازش داد و بیش از پیش غم را از دل محزون و دردمندش زدود:
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شاد بگم به به!...چه هوايي!...اگه دست خودم بود مي اومدم اين جا و تا آخر عمر همین جا مي موندم.چطوره به فر_

 بیايم همین جا زندگي كنیم...وای كه اگه قبول كنه عالي مي شه

 هوای اينجا از بس تمیز و صافه اعصاب آدمو آروم مي كنه...از ای بهتر،سکوتیه كه اينجا داره.

اصال _لبخندی برلب نشاند و دست به موهای صاف و بلندش كه با نوازش نسیم صبحگاهي شانه مي شد،كشید:

خاله جان پیشنهاد بدم همین جا بمونیم و از اين هوای پاك لذت ببريم...كاش مامان اينا مجبور نبودن چطوره به 

 برگردن...اون موقع هممون دسته جمعي اين جا مي مونديم و لذت مي برديم.

ای بي یمبه آسمان نگاه كرد.ناگاه ياد زماني افتاد كه مي خواست خود را از زندگي پر دردش خالص كند و تصاوير س

 گناه فرزندانش او را از اين كار منع كرد.آهي از سینه بیرون داد:

بهنوش عزيزم...دختر نازم..!چقدر دلم واست تنگ شده!..كاش االن اينجا بودی و با برادرت توی اين باغ قشنگ و  _

و با اون صدای قشنگ و سرسبز بازی مي كردی...بهبود خوبم...!مرد كوچولوی من...!دلم مي خواست االن اينجا بودی 

لحن مهربونت دلمو شاد مي كردی...آخه تا كي صبر كنم؟دلم برای ديدنتون پر مي زنه.كوچولوهای قشنگ من!در 

هر شرايطي كه قرار بگیرم هیچ وقت نمي تونم صورت معصوم و چشمای بي گناهتونو از ياد ببرم.ياد و خاطره شماها 

اد مي كنه...ولي گاهي دلم از غم دوريتون سخت مي گیره و به درد مي در تمام مراحل زندگیم با منه و دلمو ش

ياد.خدا هرچه زودتر شماها رو به من برسونه تا مابقي عمرم رو در كنارتون بگذرونم و از شاديتون شاد باشم و در 

 مواقع دلتنگي تون،دلداری تون بدم...

 آه خدای من!جگر گوشه های منو بهم برسون و خوشحالم كن.

 اشك در گوشه چشمان جذاب و نافذش نشست اما سعي كرد از فرو ريختن آن ممانعت كند.

در اين لحظه هاجر از سوی ساختمان سرايداری به طرفش آمد.قبل از او،ساغر سالمي بلندگفت و از جا 

 برخاست.هاجر لبخند مهر انگیزی بر لب نشاند:

 از پنجره آشپزخونه ديدمتون...سالم خانوم،صبح بخیر،خیلي وقته اينجا نشستین..._

 اومدم بهتون بگم اگه گشنه هستین براتون صبونه بیارم.همون صبونه ای كه آقا مي خواستن

 تخم مرغ محلي،نون تازه،كره و پنیر محلي با يه لیوان چايي خوشرنگ و تازه دمو

 ساغر با لبخندی زيبا از او تشکر كرد و افزود:

 از خواب بیدار شن بعد دسته جمعي صبحانه مي خوريم...باز هم ازتون ممنونم. منتظر مي مونم تا بقیه هم_

 شايد حاال حاال ها از خواب پا نشن...اون موقع شما گشنه مي مونین._

 مرسي هاجر خانم ولي اونا عادت ندارند تا دير وقت بخوابند.ديگه يواش يواش از خواب بلند مي شن._

ن هروقت خواستین بگین تا صبونه رو براتون بیارم.اگر همما رو قابل دونستین بیاين باشه خانم جون.هر جور راحتی_

 اونجا تا با هم باشیم.

 

 سیمای هاجرچنان مهربان و با صفا بود كه ساغر را بر آن داشت ناخواسته گونه او را ببوسد:

 دست شما درد نکنه هاجر خانم.حتما مزاحمتون مي شم._

 م شما و خونواده تون.خدا همه تونو حفظ كنه.شما مراحمین خانم.ه_
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اين را گفت و با لباني خندان و رويي بشاش از او فاصله گرفت.ساغر در حالي كه دور شدن او مي نگريست ريه 

هايش را از هوای پاك صبحگاهي پر كرد و نفس بلندی كشید.در اين لحظه پروانه با لباني خندان از در ساختمان 

 بیرون آمد.

 م خاله جان،صبحتون بخیر.سال_

 سالم عزيز دلم،صبح تو هم بخیر باشه ان شاءاهلل.._

 مي بینید خاله جان چه هوای خوبیه!_

 بله دخترم،آدم اين هوا رو كه استشمام مي كنه جون تازه مي گیره._

 م.داشتم فکر مي كردم چقدر خوب مي شد اگه همگي مي اومديم اين جا و همین جا زندگي مي كردي_

 انشا اهلل_آخ گفتي دخترم...انشاءاهلل مي يابم.در اين لحظه فرزانه نیز به آنان پیوست:_

 سالم مامان،صبح بخیر_ساغر رو به سوی او كرد:

 سالم عزيزم صبح تو هم بخیر._

 فرزانه به پروانه سالم گفت و زماني كه جواب سالم خود را شنید ادامه داد:

 مدم پیشتون كه صداتونو از پشت در شنیدم.مي بخشید....داشتم مي او_

 ساغر جون پیشنهاد خوبي دادها. _عیبي نداره خواهر جون.تاملي كرد:_پروانه دستان او را در دست گرفت:

بله...واقعا خدا كنه هرچه زودتر ماموريت فرزاد تو اون شهر غريب تموم بشه اون موقع همگي دسته جمعي مي  _

 ر همديگه زندگي مي كنیم.يايم و همین طرف ها كنا

 اين جا به اندازه كافي بزرگه و برای همه ما جا هست. _ساغر دست او را گرفت:

 نه ديگه...تو كه منو مي شناسي.._

 پروانه ادامه سخن او را در دست گرفت:
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ج كرده بودند،علي آقا خدابیامرز فرزانه جون و آقا فرزاد همیشه دنبال استقالل بودند.اون موقع كه تازه ازدوا-

ازشون خواست بیان و طبقه باالی خونه ما بشینند تا كمي دست و بالشون باز بشه اما پاشونو توی يه كفش كردند 

 «نه»وگفتند:

 فرزانه خنده ای كرد:

 خب خواهر جان اگه اين كارو نمي كرديم كه هنوزم مستاجر بوديم ...-

 فرشاد دوشادوش يکديگر از ساختمان خارج شدند.شاهین گفت: در اين هنگام شاهین،فرزاد و

 خانومها چه خوب خلوت كردند!-

 خانم ها به آنان سالم كردند و پاسخ شنیدند.ساغر گفت:

 هاجر خانم هم اومدند وگفتند كه صبحانه حاضره.ازمون دعوت كردند كه با اونا صبحانه بخوريم.-

 بريز ساخت:فرزاد ريه هايش را از هوای تازه ل

 دستتون درد نکنه.-
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 شاهین لبخند زد:

 خب پس چرا معطلید؟بريم ديگه وگرنه من از گرسنگي پس مي افتم.-

همگي با لبان متبسم به سوی ساختمان سرايداری حركت كردند. هاجر كه آنان رااز پنجره آشپزخانه خود ديد.برای 

 استقبال از منزلش خارج شد:

 فرمايید كه صبحانه حاضره.سالم...خوش اومديد،ب-

 آنان تشکر كرده و وارد حیاط شدند.غالم با رويي گشاده به آنان خوشامد گفت و افزود:

 آقا!هاجر صبونه رو اونطور كه خواسته بودين درست كرده خدا كنه كه خوشتون بیاد.-

ر پروانه .و فرزانه به كمك هاجفرشاد و بقیه از او تشکر كرده و بر سر سفره ای كه ازقبل پهن شده بود نشستند.

شتافتند و ساغر به اطراف خود نگريست دو اتاق تو در تو كه با اين كه بسیار ساده به نظر مي رسید ولي تمیز و 

مرتب بود.سماور نفتي در گوشه ای از اتاق در كنار پنجره قرار داشت و در كنار آن چند استکان به چشم مي خورد 

ند.هاجر با چند نان تازه و محلي از دركوچکي كه به آن پستوخانه راه مي يافت بیرون كه از پاكیزگي مي درخشید

 آمد:

اينارو صبح زود از نازگل خانوم گرفتم،بنده خدا چندتا تخم مرغ تازه بهم داد اما پولشو ازم نگرفت.گفت اينارو به -

ه با ظرفي كه در آن پنیر محلي بود وارد عروس خانوم هديه داده.ساغر لبخندی زد و تشکر كرد.در اين هنگام پروان

 شد و پس از او فرزانه با پیش دستي ای از كره آمد:

 همه چي محلي و تازه.آدم تو اين جور جاها پیر نمي شه و همیشه سالم مي مونه.-

 غالم خنده ای كرد:

 قابل شمارو نداره خانوم .-

 رحالي كه چای مي ريخت گفت:همگي سر سفره نشستند .هاجر كنار سماور قرار گرفت ود

 انشااهلل همیشه سالم و تندرست باشین.شماها رو به خدا همیشه بیاين اينجا و خوشحالمون كنین...-

آنها دو روز ديگر در آن ويالی بزرگ و باغ زيبا و باصفا ماندند انها نه همانند روز اول بلکه سعي مي كردند غم 

باشند.در موقع بازگشت ،هاجر با سیني ای كه در آن قرآن و كاسه آبي قرار واندوه رااز دل و جان برانند و شاد 

 داشت ،پشت سر مسافران حركت كرد:

 خدا به همراهتون.شماروبه خدا مواظب خودتون باشین.پروانه و سپس فرزانه گونه او را بوسیدند:-

 به روی چشم هاجر خانم.شما هم مواظب خودتون باشید.-

 ا در دست گرفت:پروانه دستان او ر

تو اين دو سه روز خیلي به شما زحمت داديم...دستتون درد نکنه.هروقت اومديد تهران سری هم به ما بزنید تا -

 زحمات شمارو جبران كنیم.

 هاجر تشکر كرد:

 چشم خانوم جون،حتما مزاحمتون مي شم.قراره چند وقت ديگه با مش غالم بیام تهرون...حتما بهتون سرمي زنم.-

 فرشاد آدرس خود را روی تکه كاغذی نوشت و به دستان غالم داد:

مشهدی جان !اين آدرس خونه ماست...تلفن رو هم كه داری... هروقت اومدی تهران حتما با هاجر خانم بیاين -

 اونجا... ما منتظر شما هستیم .
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 غالم ورقه رااز دستان او گرفت:

 مزاحمتون مي شیم.دستتون درد نکنه آقا،به روی چشم.حتما -

 قدمتون روچشم.-

 هاجر تشکر كرد:

 چشمتون بد نبینه.-

 فرزاد و شاهین كه درگوشه ای ايستاده بودند نزديك آمدند.فرزاد گفت:

 بابت زحماتي كه به شما داديم شرمنده ايم.امیدوارم بتونم جبران كنیم،-

 و خوشحالمون كنین. اين چه فرمايشیه آقا،قدم روی چشم ما گذاشتین.بازم بیاين-

 چشم.شماهم روی تشريف بیاريد.-

 هاجر و غالم تشکر كردند.شاهین صورت آفتاب سوخته غالم را بوسید:

 قول بديد هر وقت تونستید با فرشاد جان بیايد پیشمون.-

 آنان مجددا تشکر كردند.در اين لحظه ساغر با سیمايي متبسم پیش آمد:

 طرهمه چي ممنونم.امیدوارم بازم شماهاروببینم.هاجرخانم،آقا غالم...به خا-

 هاجر كه از همان لحظه اول مهر ساغر به دلش افتاده بود لبخندی برچهره مهربان خود راند:

 خواهش مي كنم خانوم جون،ماكه كاری نکرديم.-

 ساغر دست روی شانه اونهاد و سخنش رابااحترام قطع كرد:

 حمت كشیديد...دستتون درد نکنه.نه شکسته نفسي نکنید شما خیلي ز-

مسافران از هاجر و غالم خداحافظي كرده و وارد اتومبیل های خود شدند.آنان كه به راه افتادند هاجر كاسه آب 

 راپشت سرشان خالي كرد و سربه اسمان بلند نمود:

 خدايا!خودت پشت و پناهشون باش.-

**** 

 های سالن پذيرايي نشسته و مشغول گفتگو بودند.پروانه گفت:ساغر و خانواده اش در منزل پروانه روی مبل

 حاال واقعا مي خوايد همین االن برگرديد؟-

 فرزانه لبخندی زد:

 بله خواهر جان.بايد بريم.-

 شاهین همان لحظه وارد شد:

 همه چي مرتبه،هروقت بگید راه مي افتیم.-

 پروانه رو به اوكرد:

 وبخور بعد واسه رفتن عجله داشته باش.حاال خاله جان بیا چايیت ر-

 شاهین كنار اونشست:

قربون شما خاله خوبم برم...چشم...چايي روهم مي خورم ولي اينو بدونید كه اصال دوست ندارم ازتون جدا بشم -

 ...اگه به من بود همین جا مي موندم اما چه مي شه كرد كه هم من و هم بابا كارای زيادی داريم.

 تاسف سری تکان داد: پروانه با
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بله خاله جان ...بله...مي فهمم چي مي گي.انشااهلل مأموريت آقا فرزاد هر چه زودتر تموم شه تا شماها دورباره -

 برگرديد تهران.

 انشااهلل خاله جان.-

 فرزاد فنجان چای را از داخل سیني ای كه روی میز بود برداشت و روبه فرزاد نمود:

 شما كه كي مي دوني من خیلي كار دارم.خب خانم كي بريم؟-

 هر وقت شما بگید من حاضرم -

 ساغر رو به فرزاد نمود :

 بابا!كاشکي مي تونستید بیشتر بمونید.-

 به خاطر كارم نمي تونم عزيزم.-

 خب مثل دفعات قبل،شما بريد و آخرهفته برگرديد.-

 فرزانه به جای فرزاد جواب پاسخگوشد:

همون طور كه مي دوني تو اين مدت كه اين جا بوديم،پدرت بارها بارها رفته و "رفتني بايد بره"از قديم گفتن -

 برگشته.ديگه دلم نمي ياد بذارم تنها بره.

 ساغر سربه زير افکند.انان پس از صرف چای آماده رفتن شدند.

 پروانه رو به مسافران نمود :

 بازم بیايید ، خوشحال مي شم ببینمتون.-

 ره فرزانه و شاهین را بوسید.وچه

 خاله جون اونقدر مي يايم و مي ريم تا آخر خودتون بهمون بگید ديگه نیايد.-

 پروانه مجددا او را بوسید:

 ساغر جان هم از اين حرفها زياد زده ... اما كو؟-

 ما كه نديديم.

 خاله جون!اون ساغره و من شاهین.-

 پروانه خنديد:

 م.ببینم و تعريف كن-

مسافران پس از خداحافظي و رد شدن اززير كالم اهلل مجید ،راهي شدند.با رفتن آنان قلب ساغر بهم فشرده شد و 

 اين امراز چشمان عاشق فرشاد دور نماند:

 ناراحت نباش باالخره يا ما مي ريم يا اونا مي يان.-

 تان پاك كرد:پروانه قطره اشکي را كه در گوشه چشمانش پنهان شده بود با سرانگش

 خدا به همراهشون.-

 ساغر همچنان به اتومبیل پدرش خیره شده بود تا اين كه در پیچ كوچه گم شد پروانه دست روی شانه او نهاد:

 بهتره بريم تو عزيزم.-

 زن جوان باشانه هايي افتاده و قلبي گرفته وارد حیاط منزل شد پروانه گفت:
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ثیه ات رو به اين جا بیاری.تو ديگه با فرشاد محرمي.خداروشکر كه همون شب آقا ديگه وقتشه كه بری اسباب و اثا-

فرزاد خواست كه شما دوتا به هم محرم بشید.من با اونا صحبت كردم قرار گذاشتیم بعد از سال پرويز خدابیامرز با 

 گرفتن جشن.تو رو به خونه خودت ببريم.خونه ای كه كه قصد داريم برای شما دوتا بخرم.

 ساغر با شرم و حیا سربه زير انداخت و تشکر كرد.فرشاد خنديد:

 پس شما و آقا فرزاد و خاله فرزانه تمام برنامه هاتون روچیديد!-

 پس چي!...تصور كردی اين مصیبت باعث شد شماهارو فراموش كنیم!-

 كاش زودتر مي گفتید تا من از خاله و آقا فرزاد هم تشکر مي كردم .-

 دير نشده چهار ساعت ديگه اونا به مقصد مي رسند مي توني تلفن بزني و ازشون تشکر كني.حاال هم -

 ساغر و فرشاد هر دو تشکر كردند:

 پس من ساغر رو به آپارتمانش مي برم تا اسباب و اثاثیه هاشو جمع كنه .-

 بسیار خب،بريد خدا به همراهتون.-

 را به دست گرفت و با رويي گشاده گفت:پروانه وارد ساختمان شد.فرشاد دستان ساغر 

 خب همسر خوبم؟سوارشو با هم بريم و اثاثیه ات رو جمع كنیم.-

 ساغر لبخند زيبايي به او اهدا كرد:

 ممنونم ،اما من وسايل زيادی ندارم .همون وسايل شخصي ،تمام اسباب واثاثیه های منه.-

 

 

535-534........ 

 

 بسمي عاشقانه پاسخ گفت:فرشاد لبخند او را با ت

 خودم همه چي واست مهیا مي كنم.هر چي كه بخوای و دوست داشته باشي.

 ساغر تشکر كرد سپس سوار اتومبیل شد:

 من حاضرم.

فرشاد پشت فرمان اتومبیل قرار گرفت اتومبیل كه به حركت در امد فرشاد از ژرفای دل خنديد اين حركت او،ساغر 

 را سخت متعجب ساخت:

 يه دفعه چت شد؟...نکنه دوباره مي خوای اذيتم كني؟

 فرشاد همچنان كه مي خنديد پاسخ داد:

 نه بابا!....اذيت چیه؟!...موضوع اينه كه اصال باورم نمیشه....

 ساغر ابروانش را از شگفتي به يکديگر نزديك تر كرد:

 چي باورت نمیشه؟...اخه چرا رمزی حرف مي زني؟

 ث كرد سپس با لحني ارام جواب داد:فرشاد لحظه ای مک

 مي دوني ساغرم...باورم نمیشه به عشق بزرگم رسیدم.االن تصور مي كنم تو يه رويای قشنگ،سیر مي كنم.

 اتومبیل را به گوشه ای از خیابان كشید و ايستاد:
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تاده كه و ماه تازه يادش افساغر!...بهم بگو كه خواب نیستم...البته شايد بهم بخندی و پیش خودت بگي بعد از يکي د

ما با هم نامزد شديم؟....بايد جواب بدم...آره...توی اين مدت،مشغله فکری واقعا بهم اجازه نداد از اين موهبت الهي 

 و معجزه خدايي لذت ببرم.

 به چشمان عشاق ساغر خیره شد:

 منو ببخش،واقعا...

 ساغر سخن او را قطع كرد و با همان نگاه جواب داد:

مي فهمم و تو رو خوب درك مي كنم...خب منم مثل تو بودم...مرگ پرويز واقعا برامون سخت بود و هست.به 

 خصوص واسه تو،اخه تو و اون مثل دو تا برادر بوديد.

 لبخندی زد كه به واسطه ان دل گرفته فرشاد باز شد:

 خدا روح پرويز رو قرين رحمت كنه.

 مکثي كرد،سپس ادامه داد:

كن فرشاد!منم به خاطر اين كه خدا تو ر وبهم داده خوشحال و شاكرم.امیدوارم در كنار من احساس خوشبختي باور 

 كني.

 فرشاد به چشمان او عاشقانه نگريست:

 منم امیدوارم توانايي اينو داشته باشم كه خوشبختت كنم.

هر كدام در اعماق ذهن خود برنامه هايي اين را گفت و اتومبیل را به حركت دراورد.ان دو سکوت اختیار كردند و 

مي چیدند كه در ان خوشبختي طرف مقابل سر لوحه بود.سکوت انان ادامه يافت تا اينکه به مقصد رسیدند.هر دو از 

 اتومبیل خارج شده و به سمت اسانسور حركت كردند.

 واسه حساب و كتاب كردن.فرشاد جان!يادم بنداز به اقای رهگذر تلفن كنم و بگم روزی رو قرار بذارند 

 باشه خانوم خانوما.

 وارد آسانسور شدند:

 اما با عرض شرمندگي بايد بهت بگم...بهت بگم...

 فرشاد كه حدس زده بود او چه مي خواهد بگويد لبخندی زد:

 اون هم به روی چشم.

 ساغر با تعجب پرسید:

 مگه مي دوني چي مي خوام بگم؟

اجاره ماه پیش هم نباش.اونو پرداخت كردم.فقط مونده اين چند روز تاخیر.خودمونیم  البته كه مي دونم.نگران

 ها،صاحب خونه خوبي داشتي.بنده خدا بر خالف صاحب خونه های اين دوره و زمونه،اجاره اش رو آخر ماه مي گیره.

 اوال ازت ممنونم ثانیا حق با توئه،آقای رهگذر مرد بسیار خیری هستند.

 كه باز شد آنان با پريوش سینه به سینه شدند: در آسانسور
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 آه... سالم ساغر جان.-

 سالم،خوبي؟-

 ممنونم-

 رو به سوی فرشاد كرد:

 سالم...حال شما خوبه؟-

 سالم متشکرم.-

 مجددا رو به ساغر نمود:

 كم پیدايي!...چند بار اومدم دنبالت نبودی.-

 ند:ساغر سعي كرد لبخند بز

 بله ...تو ای مدت سخت گرفتار بودم...به هرحال بايد بخشي.-

 خواهش مي كنم عزيزم،حاال وقت بسیاره....-

 نگاهي به ساعتش انداخت:

 منو ببخش بايد برم.-

 بسیار خوب خوش بگذره.-

 زن با صدای بلند خنديد:

 مي گردم. ديگه از بیکاری حوصله ام سر رفته.دارم مي رم دنبال كار...آخه چند وقته دارم در به در دنبال كار -

 كار خوبي مي كني برو تا ديرت نشده.-

 مرسي...بعدا مي بینمت.-

 رو به هردو آنها نمود و افزود:

 خداحافظ...خوش باشین.-

 خداحافظ و ممنون.-

رشاد داد. با رفتن او ف سپس ئارد آسانسور شد و در حالي كه در بسته مي شد با لباني خندان برای ساغر دست تکان

 شانه هايش را باال انداخت:

 اين پريوش خانوم هر روز يه رنگه.-

 ساغر ابروانش را از تعجب به يکديگر نزديك كرد:

 يعني چي؟... منظورت چیه؟-

 هیچي بابا...يه روز شاد و شنگوله...يه روز نگران و مشمشه...يه روز هم بي تفاوت.-

 كه در آپارتمانش را باز مي كرد گفت: ساغر خنديد و در حاالي

 به ما چه!به جای اين حرفها بهتره خودتو آماده كني تا با آقای رهگذر حرف بزني و موضوع رو بهش بگي.-

 فرشاد با شگفتي پرسید:

 چه موضوعي رو بايد به ايشون بگم؟-

 ساغر وارد شد و منتظر ماند تا فرشاد نیز داخل شود سپس جواب داد:

 ن كه ديگه تو اين خونه نیستم...اين كه بنده با شما...با شما نامزد شدم.اي-
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 مرد جوان با شنیدن جمله آخر احساس شادی و شعف كرد ودر حالي كه دستانش را بهم مي كوبید گفت: 

 به روی چشم خانوم سروی.-

 احساس خاصي به ساغر بخشید.لب به دندان گزيد:"سروی"نام خانوادگي

 شه از اين به بعد منو با نام خانوادگي تو صدا مي زنن. باورم مي-

 با وجد تکرار كرد:

 ."خانوم سروی"-

 و فرشاد شادماني را در ديدگان او ديد ساغر به سوی آشپز خانه رفت:

 چای میل داری يا قهوه؟-

 هیچ كدوم. اآلن چیزی میل ندارم بذار اول با آقای رهگذر قار بذارم بعد.-

 ب تا تو تماس مي گیری منم يه سری از وسايلمو جمع مي كنم تا با خودمون ببريم.بسیار خو-

 فرشاد در حالي كه میان دفترچه راهنمای تلفن به دنبال شماره رهگذر مي گشت گفت:

 خوب حاال چرا يه سری؟...همه رو جمع كن.-

و ببريم.فعال چیزايي رو كه الزم دارم با خودم آخه نمي شه،بايد حداقل يه وانت كرايه كنیم تا بتونیم همه ی وسايل ر-

 مي يارم تا انشااهلل بعدابیايیم و بقیه رو ببريم.

 بسیار خوب-

آن روز ساغر مقداری از وسايل شخصي و ضروری خود را جمع آوری نمود و به وسیله اتومبیل فرشاد به خانه 

 بر لب نشاند: جديدش منتقل كرد. پروانه با ديدن وسايل،لبخندی از سر رضايت

 خدا رو شکر كه از اين به بعد يه نفر به اهل اين خونه اضافه مي شه.-

 در اتاق فرشاد را كه قبال برای چیدن وسايل ساغر، آماده كرده بود،باز كرد:

از اين به بعد اتاق تو و فرشاد يکیه،الهي كه خوشبخت بشید،انشااهلل سر فرصت براتون يه خونه خوب و مناسب مي -

 خرمتا توش حسابي راحت باشید.

 گونه برجسته و زيبای ساغر را بوسید و افزود:

 عروس ناز من بايد مستقل زندگي كنه تا هر جور بخوا تو خونه اش بگرده و راحت باشه:-

 خاله جان!شما به من لطف داريد امیدوارم بتونم محبتهای شما رو جبران كنم.-

 سید مجددا گونه او را بوسید:پروانه كه بسیار شاد به نظر مي ر

الهي خاله فدات شه دخترم،من كه كاری نکردم...تازه،خیلي هم خوشحالم كه از اين به بعد وقتي فرشاد مي ره --

 سركار،تنها نیستم...تو از اين به بعد نه تنها عروسم كه مونسم هم هستي.

 ممنونم خاله جان...ممنونم.-

 رو بیاری؟ خوب حاال كي مي ری بقیه وسايلت-

 فرشاد به جای او پاسخ داد :

 پس فردا با آقای رهگذر قرار گداشتم تا باهاشون تسويه حساب كنم.همون موقع بقیه وسايل رو مي يارم.-

 خدا رو شکر امیدوارم كه موفق و سالمت باشید.-
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را نمي آزرد. همصحبتي با ساغر در منزل رشاد و پروانه احساس آرامش و سکون مي كرد.ديگر ترس و دلهره ای او 

 پروانه شاد و مسرورش مي ساخت.پروانه نیز از وجود او احساس خوبي داشت و خدا رو شکر میگفت.

دو روز بعد ساغر به اتفاق فرشاد به منزل رهگذررفت . پس از تسويه حساب قصد كرد تا به آپارتمان سابقش برود 

ه و به منزل جديدش منتقل سازد. زماني كه از در آسانسور خارج تا مابقي اسباب و اثاثیه هايش راجمع آوری نمود

شد چهره مضطرب پريوش كه پشت در آپارتمان او ايستاده بود،نظر آنان را به خود جلب كرد ،با ديدن ساغر و 

 فرشاد شتابان پیش آمد:

 خوب شد ديدمت ساغر جون .-

 سالم...چته پريوش جان؟...چرا اين قدر پريشوني؟-

 به هردو آنان سالم گفت واز فرشاد جواب سالمش را شنید ،بعد با همان تشويش و نگراني ادامه داد: پريوش

 بايد باهات حرف بزنم...بايد باهات حرف بزنم...همین االن.-

 ساغر او را به آرامش دعوت نمود:-

 بسیار خوب بیا بريم داخل.-

 او خیره شد: فرزاد با شگفتي تمام به دستان لرزان و چهره نگران

 لطفا آروم باشید خانوم.-

 پريوش در حالي كه همراه ساغر وارد آپارتمان مي شد جواب داد:

 شما كه نمي دونید...من بايدقبل از اين كه واسه هر كاری دير بشه موضوع مهمي رو به ساغر بگم.-

نه رفت. فرشاد در حالي كه روی كاناپه ساغر او را روی يکي از مبلها نشاند و برای آوردن يك لیوان آب به آشپزخا

 روبه روی او مي نشست گفت:

 خونسرد باشید و باآرامش تمام حرفتونو بزنید.-

 ساغر با يك لیوان آب بازگشت و آن را به دست پريوش سپرد:

 اينو بخور تا كمي آروم بشي.-

نفس آسوده ای كشید. ساغر كنار او  پريوش با دستاني لرزان آب داخل لیوان را نوشید و زماني كه آرام گرفت

 نشست:

 خب حاال بگو، ما سرپا گوشیم.-

 پريوش سر به زير افکند:

 نمي دونم از كجا براتون بگم.-

 سرش را با دودلیو ترديد میان دستانش گرفت:

 من بايد تمام موضوع رو اونطوری كه بوده براتون تعريف كنم...-

 نوازش داد:ساغر شانه های او رابا مهرباني 

 بگو عزيزم...بگو ببینم چه اتفاقي افتاده كه تو رو اينقدر نگران و ناراحت كرده.-

 پريوش اين چنین آغاز كرد:

همون طور كه قبال هم گفتم من زندگي سختي داشتم خیلي سخت،پنج سال پپیش با مهران آشنا شدم.اون توی يه -

ون خودشو عاششق و شیدای من نشون داد و بهم قول داد منو از كارخونه چوب بری كار مي كرد. طولي نکشید كه ا
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اون نابساماني كه مدتها توش غرق بودم، نجات بده اما شرطي گذاشت ، شرطش اين بود كه برای انتقام از خونواده 

ای كه در زمان كودكي بهش ظلم كرده بودند،كمکش كنم و هر چه مي گه گوش بدم. منم به اين خاطر كه خیلي 

تش داشتم و مي خواستم ه چه زودتر از شر اون زندگي نکبت با و كثیف خالص شم،بدون چون وچرا قبول دوس

كردم،از زماني كه اون قول رو ازم گرفت اجازه داد باهاش زندگي كنم. يه روز از همون روزها به اتفاق زني به خونه 

ه خوردم ،دلش پره و قول داده به ماها كمك اومد و گفت :)اين خانوم هم از همون خونواده ای كه من ازشون ضرب

كنه.(از همون نظر اول از قیافه اون زن خوشم نیمد اما مجبور بودم به حرفها و در خواست های مهران عمل كنم تا هر 

چه زودتر به هدفش برسه و بعدش منو عقد كنه. جلوی خودم يه دسته پول از كیفش درآورد و جلوی اون زن 

)اگه موفق بشي مي توني چندين برابر اين پول رو به جیب بزني . در واقع من به خاطر اين انداخت و بهش گفت:

لطفي كه در حق تو مي كنم نبايد نبايد حتي يك ريال هم از جیب خودم بدم ولي برای اين كه تصور نکني كلکي تو 

مو كنه .من از نقشه ای كه اون دوتا  كاره اين پول رو بهت مي دم.(اون زن لبخند شیطاني زد و قول داد نقشه رو مو به

قبال كشیده بودند، خبری نداشتم،واسه همینم بعد از رفتن اون زن كه اون موقع اسمش رو نمي دونستم ،از مهران 

پرسیدم:)موضوع چیهنقشه ای كه ازش حرف مي زديد چیه؟(مهران خنده ای كرد و جواب داد:)اين نقشه ای يه كه 

.مي دونم باهاش چي كار كنم تا االن هر چي از من بد بخت كار كشیده بسه.حاال موقع من واسه صاحب كارم كشیدم

اينه كه من سواره باشم و اون پیاده. اون موقع فقط بها ين توضیح نارسانا در مورد نقشه ای كه كشیده بود بده 

ش رسیده بود كه مهران كرد.حدود دو، سه سال پیش فهمیدم اون زن به عقد صلحب كار مهراندر اومده. ديگه وقت

زنانه از دهنش حرف كشیدم و  #####در مورد كارهايي كه مي كنه بهم توضیح بده يه شب كنارش نشستم و با 

فهمیدم نام اون زن هنگامه ست و با يه صحنه سازی حساب شده همسر صاحب كار مهران شده. موضوع از از اين 

رسول!يه دختر خوب ونجیب سراغ دارم كه پدرش معتادش مي  قرار بود كه مهران به صاحب كارش گفته بود:)آقا

خواد اون به قیمت بااليي به يه مرد هرزه بفروشه.شما كه همیشه دستتون توی كارای خیره بیايیدو پاپیش بذاريد و 

 يه دختر بي گناه رو از رسوايي و بدنامي نجات بديد. به خدا ثواب داره.آقا رسول برای كند وكاو از صحت صحبت

های مهران،آدرس اون دختر رو مي گیرهو قول مي ده اگه راست باشه اون دختر رو واسه خود مهران خواستگاری 

كنه و سرمايه ای بهش بده تا راحت زندگي كنه اما مهران مي گه آخه آقا رسول!من خاطرخواه يه دختر ديگه ام و 

اين حرفهارو شنیدم فهمیدم آقا رسول نمي تونه همون موقع كه <بهش قول ازدواج دادم و موظفم به قولم عمل كنم

آدم بدی باشه ولي چون هنوز مهران به قولي كه بهم داده بود عمل نکرده بود مجبور به سکوت شدم... خالصه قبل از 

اين كه آقا رسول به اون آدرس بره ،مهران مي ره اونجا و با پولي كه به يه مرد معتاد مي ده ازش مي خواد رل پدر 

مه رو بازی مي كنه. در ضمن بهش قول مي ده اگه اين كار رو بکنه پول هنگفتي به دست مي ياره.اون مرد معتاد هنگا

هم،از خدا خواستهاين پیشنهاد رو قبول مي كنه.اون موقع خیلي تعجب كردم كه مهران حاضره به خاطر انتقام تا اين 

 مش مي گذاشتم. اندازه پول خرج كنه اما اين مسئله رو به پای شدت انتقا

خالصه هنگامه با اين دوز وكلك زن آقا رسول بیچاره مي شه .بعد ها از مهران میشنیدم كه هنگامه حسابي قاپ آقا 

رسول رو دزديده و اون بیچاره رو عاشق خودش كرده به اون حدی كه اگه هنگامه بهش بگه بمیره اونم بي برو 

به قصد خودش رسیده به قولي كه به من داده عمل كنهاما اون جواب  برگرد مي میره. يه روز ازش خواستم حاال كه

داد:)تو كه اين وسط كاری نکردی . از اين به بعد مأموريت تو شروع مي شه . اگه تونستي از پسش بر بیای منم به 

 ه اون خونه یقولم عمل مي كنم ( مي دونستم داره منو سر مي دوونه اما نمي خواستم باور كنم. تصور اين كه بازم ب
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كثیف برگردم تنمو مي لرزوند پس به ناچار دهنمو بستم وبازم سکوت كردم... خالصه چند وقت پیش اين آپارتمان 

رو كه االن دارم توش زندگي مي كنم برام اجاره كردو گفت:)بايد از اين مأموريت رو سفید بیرون بیای وگرنه برت 

ت و پا مي زدی.( واقا از فکر اين كه ه اون خونه فساد مي گردونم به همون آشغالدوني ای كه توش دس

برگردم،پشتم میلرزيد واسه همینم بهش قول دادم هر كاری بگه انجام مي دم.يه روز داشتي به آپارتمانت بر مي 

گشتي ، تو رو بهم نشون داد و گفت:)اين زن توی آپارتمان روبه رويي تو زندگي مي كنه،بايد هر طور شده خودتو 

نزديك كني.( ازش پرسیدم:)آخه با اين بنده خدا ديگه چه دشمني ای داری؟!( خنده ای كرد و گفت:)اين كار بهش 

رو هنگامه ازم خواسته حال اين زن خودخواه و مغرور رو بگیرم و به خاك سیاه بشونمش(با التماس گفتم:)حاال نمي 

شد و سرم فرياد كشید:)اگه هنگامه مطمئن نشه  شه دست از سرش برداريو به هنگامه دروغ بگي؟( اين بار عصباني

كه به حرفش عمل كردم، منو با سرمايه اون آقا رسول شريك نمي كنه . اينو مي فهمي؟تصور كردی واسه چي اونقدر 

خرج كردم؟خوب واسه همچین روزی با پوالی رسول لذت دنیارو ببرم و گرنه مغزخر كه تو سرم نبود .( اون موقع 

از چه قراره ولي بازم خودمو گول زدم اونم به خاطر ترسي كه از برگشتم به اون خونه ی كثیف فهمیدم موضوع 

داشتم...وقتي منو ناراحت ديد خنده ای كرد و ادامه داد:عاقل باش پريوش، عاقل باش.مي دوني اگه با سرمايه ون 

سال مي برمت كشورهای  خرمايه گردن كلفت شريك شیم وضع زندگیمون تا چه حد عوض مي شه اون موقع هر

اروپای، هر چي بخوای برات مي خرم، اون موقع تو خانومي كن و منم نوكرتمبا اين حرفها ووعده ها وسوسه شدم و 

پیش خودم گفتم :خوب پريوش!اگه تو اين كار كوچیك رو واسه مهران بکني،اگر هم به وعده اش عمل نکرد مي 

س از پول باد آورده بدش نمیاد...قبول كردم ولي همچنان كنجکاو توني بعدا ازش حق السکوت بگیری. خب هیچ ك

بودم ازش پرسیدم :)هنگامهچه كینه ای مي تونه با اون زن داشته باشه؟!(مهران جواب داد :)مثل اين كه اين خانوم 

ور مي تصپاشو از گیلیمش درازتر مي كنه و باعث رنجش هنگامه مي شه. البته اين چیزی كه هنگامه مي گه ولي من 

كنم اون به اين زن حسودی مي كنه. آخه رسول خیلي لي لي به ال الی ابن زنه مي ذاره...اصال به ما چه؟ ما كارمونو مي 

كنیم (نمي دونم چرا اون موقع عقل از سرم پريده بود ولي حاال كه به اين جا رسیدم مي فهمم از همون اولش كاسه 

 ای بودم برای رسیدن اون دوتا حرومزاده به مقاصد شومشون.ای زير نیم كاسه بوده و من فقط وسیله 

 ساغر زير لب زمزمه كرد:

پس مهران همون شهرامه كه خودشو با نقشه وارد زندگیم كرد. اما من اون موقع ها اصال كاری به كار هنگامه -

 نداشتم!آخه واسه چي باهام دشمني داشته ؟!

 فرشاد دستي به چانه كشید:

ده بوديم،هنگامه زن شیطان صفتیه،حتما از چهره من خونده بود كه عاشق تو هستم واسه همینم مي اشتباه نکر-

 خواسته با اين كار غیر انساني،تو رو كامال از زندگیم بیرون كنه.

 پريوش دستي به موهايش كشید:

ازه فهمیم كه با مهران حتما همین طوره كه مي گید.اما اين زن هم خیلي شیطان صفته و هم خیلي هوسران.آخه ت-

 رابطه آنچناني برقرار كرده واسه همینم اومدم تا بیشتر از اين با جنايات اين دو شريك نشدم دستشونو رو كنم.

ساغر خواست بگويد:)چرا اول به پلیس مراجعه نکردی؟(كه سوال فرشاد فکر او را از بیان اين سوال منحرف 

 ساخت:

 ن طور نیست؟تو از قتل پرويز با خبری...اي-
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 پريوش بالحني مغموم پاسخ داد:

 بله...مي دونم....-

 ساغر با عجله میان سخن او دويد:

 خب...خب موضوع از چه قراره؟-

 پريوش با همان لحن محزون جواب داد:

اه مچ گمپل اين كه آقا پرويز مهران رو با هنگامه ديده بودهو دنبال موقعیت مي گشته تا به قول معروف سر به زن-

شونو بگیره...يه روز كه اون دوتا تلفني و مخفیانه با هم حرف مي زدند،وارد اتاق هنگامه مي شه و مشتش رو باز مي 

كنه، همون موقع گوشي رو از دست اون زن كثیف و هرجايي مي گیره و واسه مهران خط و نشون مي كشه. تازه چند 

 جوون چطوری به قتل رسیده.روز پیش فهمیدم موضوع از چه قراره بوده و اون 

 آهي كشید و ادامه داد:

چند روز پیش از اين مهران،داشت تلفني با هنگامه صحبت مي كرد.منم كه بهش شك پیدا كرده بودم گوش -

وايسادم و شنیدم كه مي گه:حقش بود اون بايد مي مرد.بنده خدا! مي دوني اگه به كسي حرف میزد تمام نقشه های ما 

ي شد؟تو كه تا اينجای راه رو رفتي بازم ادامه بده تا دوتايي بتونیم با خیال آسوده كنار همديگه زندگي نقش بر آب م

كنیم. نمي دونم اون زن چي گفت كه مهران عصباني شد و فرياد كشید :آره همینم كه هستم....هم نامردم و هم بي 

فرستم ال دست پرويز. در ضمن يادت بمونه كه  چشم و رو...فقط يادت باشه اگه دست از پا خطا كني تو رو هم مي

من تو رو به جايي كه هستي رسوندم ... اگه يه وقت اينو فراموش كني مطمئن باش كاری مي كنم كه روزی هزار بار 

 آرزوی مرگ نني.

 ساغر ناسزايي نثار شهرام و هنگامه نمود:

داشتم و دارم . به خدا دلم نمي خواست چنین اون مار خوش خط و خالم بهم مي گفت:من پرويز رو خیلي دوست -

 باليي سرش باد...اين طور كه پیداست واقعا نمي خواسته باليي سر پرويز بیاد.

 پريوش دستان لرزانش را به يکديگر حلقه كرد:

 به هر حال دستش با مهران توی يه كاسه ست.-

 فرشاد زهر خندی زد:

 كثافتچه خودشو هم بي گناه مي دونه!!...زنك -

 

 

525-525........ 

 

 ساغر به نقطه ای خیره ماند و دستانش را میان گیسوانش برد:

 واقعا كه!

 فرشاد متفکرانه گفت:

 يادته يه روز بهت مي گفتم مي ترسم اون بدجنس به خاطر من باليي سر تو بیاره؟

 بله يادمه...حق با تو بود.

 ه خاطر من از سروش جدا شدی؟يادته بهت گفتم دايي تصور مي كنه تو ب
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بله و من گفتم اين حرف حرف دايي نیست.هر دومون به اين نتیجه رسیديم كه اين فکر رو هنگامه به ذهن دايي 

 انداخته.

 فرشاد دستي به چانه اش كشید:

 ن ازپس حاال هم به اين نتیجه مي رسیم كه اون زن پست فطرت به اين دلیل كه تصور مي كرده تو به خاطر م

 سروش جدا شدی،مهران رو اجیر كرد تا...

اما مهران قبل از طالق من دست به كار شده بود و با اسم جعلي شهرام سعي مي كرد خودشو عاشق و واله من نشون 

 بده و پشت اين عشق تصنعي و ساختگي زهر هنگامه رو بهم بپاشه.عجب آدم كثیفیه اين هنگامه!

 ه نگری منفي هنگامه،باعث شده بود قبل از وقوع حادثه،جلو ضررش رو بگیره.خب اين كه نگفته پیداست.ايند

 بعد سری تکان داد و با زهر خند افزود:

 من عجب ادم بدبختي هستم كه فردی مثل هنگامه عاشقم شده...حالم از اسمش هم بهم مي خوره.

 لحظاتي در سکوت و تفکر سپری شد تا اينکه پريوش نالید:

متوجه شدم مهران مبلغ هنگفتي رو از هنگامه طلب كرده و اون زير بار نرفته روی همین اصل با هنگامه اون طور كه 

 چپ افتاده و مي خواد امشب ساعت هشت بره اونجا يا پولو بگیره و يا همه چي رو به آقا رسول بگه...

 ساغر با ترس و دلهره به فرشاد خیره شد:

 هنگامه رو پیش دايي برمال كنه خدای ناكرده دايي سکته مي كنه و از دست مي ره.ای وای فرشاد!اگه اون نامرد راز 

 فرشاد با عجله به ستعت خود نگريست:

 بله...حق با توست...االن ساعت چهاره،بايد راه بیفتیم.

 به سرعت از جا برخاست:

 زود باشین...نبايد بذاريم اون كثافت به هدفش برسه.

 ش را روی سر انداخت:ساغر به سرعت روسری ا

 من حاضرم.

 از آپارتمان كه خارج شدند پريوش با ترس وو حشت گفت:

 من مي ترسم...

 ساغر او را به آرامش دعوت نمود:

 نبايد از چیزی بترسي مگر اين كه مهرا نفهمیده باشه تو از نقشه اش سر دراوردی.

 فاشو با هنگامه شنیدم.نه.اون نمي دونه كه ديشب گوش وايساده بودم و تمام حر

 فرشاد او را دلداری داد:

 پس برو توی آپارتمانت و در رو قفل كن و زنجیر قفل اطمینان رو هم بنداز.

 ساغر مخالفت كرد:

 نه...حتما مهران كلیدها رو داره.بهتره پريوش رو با خودمون ببريم.اون تنها شاهديه كه داريم.

 فرشاد با عجله جواب داد:

 ر كاری مي كنید بکنید اما تو رو خدا عجله كنید.باشه ه

 پريوش گفت:
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 من حاضرم.

 پس راه بیفتیم،مي ترسم دير برسیم.

 

 هر سه وارد آسانسور شدند.فرشاد با بي تابي به صفحه شمارش طبقات خیره شده بود.

 وای اين اسانسور چرا امروز اينقدر يواش پايین مي ره!

 گ،به سرعت وارد اتومبیل شدند و حركت كردند.به محض رسیدن به پاركین

 خدا كنه دير نشده باشه...نمي دونم چرا دلم شور مي زنه.

 اين ر افرشاد گفت و پريوش جواب داد:

 تا ساعت هشت خیلي مونده.اينقدر نگران باشید.

 اما در عمق چشمان او نیز موجي از نگراني و اضطراب ديده مي شد.

و خیره شده بود زير لب دعا مي خواند تا باالخره به مقصد رسیدند.در اين زمان امبوالنسي كه ساغر كه به سیمای ا

چراغ قرمز رنگش همچنان در چرخش بود،جلو در منزل رسول ديده شد.ساغر و فرشاد با نگراني وصف نشدني ای 

چهره ای را میان دو دست پنهان از اتومبیل خارج شده و خود را به داخل عمارت رسانیدند.هنگامه روی مبل نشسته و 

كرده و مي گريست.در اين زمان برانکاردی از اتاق خواب بیرون اورده شد كه روی ان رسول با چشماني بسته و 

 چهره ای بي رنگ و سپید آرمیده بود.ساغر با ديدن اين منظره خود را به او رسانید و نالید:

 خدای من!...چه باليي سر دايي جان اومده؟

 از مردان كه برانکارد را حمل مي كرد او را كنار زد و جواب داد: يکي

 چیزی مهمي نیست خانوم!فقط لطف كنید از جلو راه كنار بريد.

 برانکارد با سرعت از جلو چشمان ساغر گذشت.او با زانواني لرزان روی زمین نشست و شروع به گريستن نمود:

اين بنده خدا رو هم نفرستي همونجايي كه پرويز رو فرستادی؟....با اين هنگامه!چه باليي سر دايي اوردی؟مي خوای 

 كارت من ديگه همه چي ر وفهمیدم....همه چي رو.

 هنگامه لب به سخن گشود:

آقا رسول سکته كرده...تقصیر من اين وسط چیه؟مرگ پرويز پاك اونو از پا انداخته بود.هر شب مي ديدم كه گريه 

 ....مي كنه و اشك مي ريزه

 ساغر تمام نیروی خود را در حنجره جمع كرد:

خفه شو كثافت...تصور كردی ما هیچي از كثافتکاريها و جنايت های تو و معشوقه ات نمي دونیم...منظورم مهرانه...مي 

 شناسیش؟!؟

ه بريده هنگامه از اين سخن دست و پای خود را گم كرد و با چشماني از حدقه بیرون زده به او نگريست و بريد

 جواب داد:

 اين تهمت ها...اين تهمت ها به من نمي چسبه.مي شه بگي...مي شه بگي اين مزخرفات رو ...از كجا دراوردی؟

 سعي كرد بر اعصاب متشنج خود مسلط شود موفق نیز شد.نگاهي به افرادی كه در منزل بودند افکند و فرياد زد:

ونید...پس بگید.ناسالمتي شما ها همسايه های من هستید...شماها كه شما رو به خدا قسم مي دم...شماها كه مي د

 ديگه مي دونید من تا چه حد رسول خوب و عزيزم رو دوست داشتم.
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 حاضرين با دلسوزی به او نگريستند و سخنش را تايید كردند.يکي از انها رو به ساغر نمود:

د.ما همسايه های خانم و اقای تهراني هستیم توی اين خانم!شما عصبي و ناراحت هستید.لطفا به خودتون مسلط شی

چند سال حتي يك بار صدای بلند اين عزيزان رو نشنیديم...در ضمن خانم تهراني همیشه از خوبي و پاكي اقای 

تهراني تعريف مي كردند و مي گفتند كه هیچ كس و هیچ چیز را بیشتر از ايشون دوست ندارند و عاشقانه 

 ..خواهانشون هستند.

 هنگامه رو به ساغر نمود:

 ديدی؟...همه شاهدند...همه شاهدند كه من با رسول كوچکترين مشکلي نداشتم و مثل بت مي پرستیدمش.

 ساغر از اين همه گستاخي به خشم امد و به سوی او حمله ور شد:

 تو كثیف ترين زني هستي كه تا حاال توی عمرم ديدم.پست فطرت رذل....

 

 

 523تا  524از صفحه 

 

 حاضرين او را به كناری كشیدند يکي از آنها گفت :

 شما عصباني هستید بهتره كمي استراحت كنید  -

ساغر برای يافتن فرشاد به اطرف چشم گرداند اما او را نديد ، خود را از دستان افرادی كه او را از حمله ور شدن به 

 هنگامه بازداشته بودند ، بیرون كشید : 

 رشاد .... فرشاد كجايي؟ ف -

وقتي او را در منزل نیافت از عمارت خارج شد و خود را به اتومبیل رسانید اما در كمال ناباوری او را ديد كه سر به 

 زير دارد : 

 معلوم هست تو كجايي ؟ -

 فرشاد با لحني مغموم جواب داد : -

 شین نیست .مي خواستم دنبال دايي برم كه متوجه شدم پريوش توی ما -

 ساغر با چشماني گشاده به داخل اتومبیل سرك كشید : 

 يعني كجا رفته ؟ -

 نمي دونم .... نمي دونم . -

 ساغر با اضطراب تمام گفت : 

اگه ... اگه اون نباشه ما نمي تونیم هیچ چیز رو ثابت كنیم . نبودی ببیني اين شیطان پست فطرت چقدر شاهد داره  -

 ست داشته و به زندگیش عالقمند بوده ! كه دايي رو دو

 دستانش را مستاصل روی سر نهاد :

 وای خدای من ! .... آخه اين پريوش كجا مي تونه رفته باشه . -

 فرشاد با لحني محزون گفت : 

 بهتره قبل از هر چیز بريم بیمارستان . -

 مي دوني دايي رو كدوم بیمارستان بردن ؟ -
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 .بله مي دونم ... -

 ساغر با همان تشويش گفت : 

 به نظر من بهتره بريم آپارتمان پريوش و اونجا منتظرش باشیم . -

 فرشاد مخالفت كرد : 

 تو تصور مي كني به آپارتمانش بر مي گرده ؟! ترس و وحشتش رو از موندن ، به خاطر نداری ؟ -

؟ اون كه اين قدر از مهران مي ترسید چرا تك ، تنها، بدون بله حق با توئه ولي .... ولي آخه كجا مي تونه رفته باشه  -

 اينکه به ما حرفي بزنه رفته ؟

 فرشاد متفکرانه جواب گفت : 

شايد وضع دايي رو كه ديده بیشتر مشوش شده .... همین هم باعث شده كه بهت بگم اون به آپارتمانش برنمي  -

 تان .گرده فعال بايد اونو فراموش كنیم و بريم بیمارس

 ساغر با عجله روی صندلي جلو نشست :

 پس راه بیفت . -

فرشاد با شانه هايي افتاده پشت رل نشست و راه بیمارستان را در پیش گرفت . سکوت تا رسیدن آنان به مقصد 

وارد  ده وحکمفرما بود سکوتي ماالمال از غم ، اندوه و استیصال . زماني كه رسیدند هر دو با عجله از اتومبیل خارج ش

بخش مربوطه گشتند . پرستاری مشغول خواندن اوراقي بود كه در دست داشت . فرشاد با ديدن او با شتاب جلو 

 رفت :

 ببخشید خانوم ... همین االن يه بیمار رو با آمبوالنس آوردند كه سکته كرده بود . -

 پرستار به چهره مشوش هر دو آنان خیره شد :

 شون نسبتي داريد ؟بله .... شما با اي -

 ساغر با تشويش و نگراني وصف ناشدني ای جواب مثبت به او داد و در همان حالت منتظر شنیدن جواب ماند .

 پرستار با تاسف سری تکان داد :

 متاسفم ، ايشون قبل از رسیدن به بیمارستان ، فوت كرده بودند . -

 زانوان ساغر سست شد :

 كردني نیست .... ما هنوز از اون يکي داغ ، مي سوزيم... نه ... نه ... اين باور -

 

 

526-522 

 

 آخه چطور اين يکى رو تحمل كنیم؟

 فرشاد با اندكى تمید پرسید:

 اسم بیمار ما رسول تهرانیه، آيا اين فردى كه... -

 پرستار سخن او را قطع كرد:

 بله متأسفانه نام متوفى رسول تهرانیه. -
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د سیاهى رفت و خود را با زحمت فراوان روى نیمکتى كه در نزديکى اش بود انداخت. نگاهى به ساغر چشمان فرشا

كه روى زمین نشسته بود و آرام اشك مى ريخت افکند. قصد كرد از جا برخیزد او را در كنار خود بنشاند اما قدرت 

ساغر را گرفت و يارى اش كرد تا روى نیمکت  اين كار را نداشت. پرستارى كه اين خبر را به آنان داده بود، بازوان

 بنشیند:

 حال شما خوبه خانم؟ -

 ساغر با صدايى كه به زحمت شنیده مى شد پاسخ داد:

 بله خوبم... -

 قرصهاى خود را از كیف دستى اش بیرون آورد و افزود:

 مى شه لطف كنید و كمى آب بهم بديد. -

 حظاتى بعد با لیوانى پر از آب بازگشت:پرستار با خوشرويى از او دور شد و ل

 بفرمايید. -

 آن را به دست ساغر سپرد و رو به فرشاد كه با اندوه فراوان سرش را به ديوار تکیه داده بود، پرسید:

 شما چطوريد؟... به چیزى احتیاج نداريد؟ -

حال آن دو، به جاى خود بازگشت.  فرشاد سرش را به عالمت منفى به اطراف تکان داد. پرستار پس از اطمنیان از

 فرشاد رو به ساغر نمود:

 حاال چطور به مادر خبر بديم؟!... من كه نمى تونم... نه... نمى تونم. -

ساغر در سکوت اشك مى ريخت و سخنى نمى گفت. لحظاتى بعد فرشاد توانست روى پاهاى خود بايستد. به سوى 

 همان پرستار رفت:

 كنم... با خانواده مون تماس بگیريد و بهشون خبر بديد.مى شه ازتون خواهش  -

 پرستار به حال او دل سوزاند:

 بسیار خب، شماره تونو بديد. -

 فرشاد شماره منزل را به او داد و مجدداً به جاى خود، در كنار ساغر بازگشت:

 االن مادر هم پیداش مى شه... واى خداى من! -

نمى گفت. سکوت او تا آمدن پروانه ادامه داشت. پروانه با ديدن آن دو بر سر ساغر همچنان مى گريست و سخن 

 كوبید:

 خدا منو مرگ بده... اين چه قیافه اى كه گرفتید؟... نکنه خان داداشم... -

چشمان محزون آن دو پاسخ را به پروانه دادو باعث شیون و زاريش گشت. چند تن از پرستاران در صدد آرام كردن 

مدند اما سودى نبخشید. حال و روز ساغر و فرشاد نیز آنقدر مساعد نبود كه بتوانند با كلمات و الفاظ، پروانه را او برآ

آرام سازند در نتیجه روى همان نیمکت نشسته و اشك مى ريختند. به ناچار و به تشخیص پزشك، پروانه را در بخش 

 اورژانس بسترى كردند.

 م ساغر كرد:فرشاد با نگاهى به سیماى مغمو

 ساغر جان! خواهش مى كنم مواظب سالمتى خودت باش... مى دونم... -

 سخن خود را قطع كرد و دست بر شانه ى وى افکند:
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 ساغر!؟... -

 زن جوان سرش را بلند كرد و با چشمان خیسش به او مى نگريست:

كه چطورى به مامان اينا خبر بديم... من بیشتر  بله... نگران باش، حالم خوبه. فقط... فقط دارم به اين فکر مى كنم -

 نگران مامان و خاله هستم تا خودم.

 عزيزم! فکر اين چیزا رو نکن خدا بزرگه... خودم يه كاريش مى كنم. بهتره تو به فکر سالمتى خودت باشى. -

 

 

 ... 555تا  525صفحه 

 

 یلي آرومم مي كنه... تو نگران من نباش.باشه... خدا رو شکر اين قرصهايي كه دكتر بهم داده خ -

 فرشاد با ديدن پزشك معالج پروانه، از جا برخاست و ادای احترام نمود:

 مي بخشید آقای دكتر! حال مادرم چطوره؟ -

نمي شه گفت خوبه... اين فشار عصبي ای كه متحمل شدند بیش از توانشون بوده. ايشون احتیاج به استراحت  -

 دارند.

 ونم.ممن -

 خواهش مي كنم. من وظیفه امو انجام دادم. -

 از كنار فرشاد گذشت كه ساغر نیز از جا برخاست و گفت:

 آقای دكتر! مي شه... مي شه... جنازه رو توی سرخونه نگهدارند تا مادرم هم بیان و اونو ببینند؟ -

 ايي مي كنند.بله... مي توانید به اطالعات مراجعه كنید... اونجا شما رو راهنم -

 متشکرم. -

پس از تدارك مقدمات، فرشاد و ساغر به منزل بازگشتند تا اين خبر ناگوار را به فرزاد و فرزانه بدهند. مرد جوان، 

 مستأصل به اطراف نظری انداخت:

 بهتره همین االن با آقا فرزاد و خاله تماس بگیرم و ازشوت بخوام هر چه زودتر خودشونو برسونند. -

 تي به موهايش كشید:دس

 ولي... ولي خیلي سخته. -

 ساغر كه سخت احساس خواب آلودگي مي كرد، آرام جواب گفت:

 مي گم بهتره بهشون بگیم حال دايي بهم خورده و دوست داره اونا رو ببینه. -

 خب مي فهمن كه. -

 بهتر از اينه كه مستقیماً اين خبر رو بهشون بدی. -

 فرزاد صحبت مي كنم و حقیقت رو بهشون مي گم... ديگه خودشون مي دونند و خاله فرزانه. نه... من با آقا -

 بیچاره بابا. -

 چکار مي شه كرد؟ راه ديگه ای نداريم. -

 فرشاد اين را گفت و گوشي تلفن را برداشت. پس از شماره گیری نگاهي به ساغر كه آرام اشك مي ريخت كرد:

 .. خواهش مي كنم آروم باش.ساغر؟! خواهش مي كنم. -
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ساغر لبخند ماليمي بر لب نشاند و سخني نگفت. از جا برخاست و به سوی حیاط رفت. روی يکي از صندلي های 

 بالکن قرار داشت نشست و به فکر فرو رفت:

ت، ون گذاشآخ خدای بزرگ!... اين هنگامه چه موجود لعیني بود كه نصیب ما شد؟!... از وقتي كه پاشو توی زندگیم»

همه چي به هم ريخت. ديگه مثل قبل، دور هم جمع نشديم و از مصاحبت همديگه لذت نبرديم. مامان هر جا اون بود 

 «.نمي اومد منم به خاطر ارزش و بهايي كه به مامان مي دادم، هر جا كه هنگامه بود نمي رفتم

 آه بلندی از سینه بیرون داد:

 «بدتر شده... ديگه پرويز نیست، دايي نیست، همه مون بهم ريخته و دلمرده ايم و... حاال كه ديگه از اون روزها هم»

 در اين هنگام فرشاد نزد او آمد:

 به آقا فرزاد گفتم... بنده خدا نمي دونست چي بگه... مثل اين كه خاله متوجه شد موضوع از چه قراره. -

 ساغر با نگراني از جا برخاست:

بخوره... مامان خیلي تو داره هیچ وقت احساسات واقعیشو بیرون نمي ريزه... همینم منو نگران نکنه حالش به هم  -

 مي كنه... خب؟

 فرشاد نشست و در حالي كه دستان او را در میان دست نوازش مي داد گفت:

 خاله بیشتر نگران تو بود... مي ترسید دوباره مثل اون روز حالت بد شه. -

 ه حال من خوبه.خب بهش مي گفتي ك -

 گفتم اما باور نکرد. مي خواست با خود تو صحبت كنه كه تماس قطع شد. -

ساغر گوشي سیار را كه فرشاد با خود آورده بود از روی میز برداشت و شروع به شماره گیری كرد. پس از شنیدن 

 چند بوق شاهین با صدايي لرزان و گرفته پاسخگو شد:

 بله؟ -

 .سالم شاهین جان -

 صدای گرفته و غمگین شاهین به لحني شاد مزين شد:

 به به! سالم به خواهر خوبم، حالت چطوره؟ -

 خوبم... مامان چطوره؟ -

 هي... نمي شه گفت خوبه، ولي تو نگران نباش اونقدرها هم حالش بد نیست. -

 در اين لحظه صدای در آمیخته با گريه فرزانه به گوش رسید:

 ؟شاهین! ساغره -

 بله مامان. -

 فرزانه گوشي را از دست شاهین گرفت:

 الهي مادر به قربونت بره دخترم! حالت چطوره؟ -

 ساغر سعي كرد با لحني شاد سخن گويد:

 سالم... خوبم مامان... شما چطوريد؟ -

 اسه ات نگرانم.سالم عزيز دلم... منم خوبم... به خدا اگه تلفن نمي كردی تا تهران سکته مي كردم. خیلي و -

 مامان! غصه منو نخور، به خدا به جون شما حالم كامالً خوبه. -
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 فرزانه نفس راحتي كشید:

 الهي شکر... حال دايیت چطوره؟ -

 ساغر سکوت كرد چرا كه نمي دانست چه بگويد. صدای فرزانه بلندتر به گوش او رسید:

 لت خوبه؟ساغر!... دختر نازم!... چرا جواب نمي دی؟... حا -

 ساغر سعي كرد بغضي كه راه سخن گفتن را بر او بسته بود را فرو خورد:

 بله مامان... حالم خوبه. -

 خب نگفتي؟... حال دايیت چطوره؟ -

 زن جوان بريده بريده جواب داد:

 خوبند... فقط... فقط مي خوان... مي خوان شماها رو هم ببینند. -

 ه ای با صدای مغموم گفت:فرزانه سکوت كرد و پس از لحظ

 تو هیچ وقت نتونستي به من دروغ بگي عزيزم... هیچ وقت. -

 مامان!... شمارو به خدا ناراحت نباشید... شما رو به خدا مواظب سالمتي تون باشید. -

 صدايي نشنید مجبور شد با صدای بلندتری حرف بزند:

 مامان!... مامان!... حالتون خوبه؟... مامان؟ -

 ر اين لحظه صدای شاهین در گوشي پیچید:د

 نگران نباش ساغر جان. مامان... مامان حالش خوبه فقط... فقط كمي ناراحت شده. -

 صدای ساغر لرزيد و بغض فروخورده اش شکست:

 گوشي رو بده تا با خود مامان حرف بزنم... خواهش مي كنم. -

 ساغر جان! يعني حرف منو باور نداری. -

 ي آهسته افزود:با لحن

مامان فهمیده كه دايي... كه دايي... فوت كرده... االن هم حالش مساعد حرف زدن نیست. تو رو خدا نگران نباش و  -

 موضوع رو درك كن.

 ساغر سکوت كرد اما در اعماق دلش غوغايي بر پا بود:

 بسیار خب... كي مي يايد تهران؟ -

 ساعت ديگه تهرانیم. داشتیم راه مي افتاديم تا سه چهار -

 من منتظرتونم... راستي شاهین! -

 جانم. -

 اگه ديدی حال بابا واسه رانندگي مساعد نیست خودت پشت رُل بشین... باشه؟ -

 باشه. -

 قول مي دی؟ -

 بله خواهر خوبم... خیالت راحت باشه... قول مي دم. -

 پس مراقب خودت و بابا و مامان باش. -

 فعالً خداحافظ. بسیار خب. -
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 منتظرتونم... خداحافظ. -

 تماس كه قطع شد گوشي را روی میز گذاشت:

 وای فرشاد! من نگران مامان هستم. -

فرشاد دستان او را گرفت و در حالي كه با مهرباني و عشق اشکهايش را با سرانگشتان پاك مي كرد او را روی صندلي 

 كنار خود نشاند:

 ...بهتره نگران نباشي -

 با حزن و اندوه سر به زير انداخت و ادامه داد:

 خاله فهمیده كه دايي...؟

ساغر با فرو آوردن سر جواب مثبت را به او داد. دقايقي را در سکوتي جانفرسا سپری كردند. پس از آن فرشاد 

 رد و گفت:نگاهي به ساغر كه با چشمان نمدارش به درختان حیاط خیره شده بود افکند. سیگاری روشن ك

بهتره هردومون روحیه مونو نبازيم تا بتونیم برای خونواده خوب و دلسوزمون مثمر ثمر باشیم. اونا ديگه توانايي  -

 تحمل اين غم بزرگ رو ندارند... باالخره سني ازشون گذشته و تا حاال سختیهای زيادی رو متحمل شدند.

 ساغر سرش را به عالمت تصديق سخنان او تکان داد:

بله حق با توئه، ما بايد مثل دفعه پیش كاری كنیم كه حداقل اونا به خاطر ما هم كه شده توی خودشون فرو نرن و  -

 غصه نخورن.

 پس بیا همین جا به هم قولي بديم. -

 بسیار خب. اما چه قولي؟ -

 فرشاد موهای او را از روی پیشاني كنار زد:

وقعیتي كه پیش اومده تمام تالشمونو به كار بگیريم تا به خونواده هامون زياد بیا به همديگه قول بديم توی اين م -

 فشار نیاد. من كه همین جا قول مي دم... تو چي؟

 ساغر با چهره ای متبسم از اين پیشنهاد استقبال كرد:

 باشه... منم قول مي دم. -

 كرد و افزود:هر دو عاشقانه به يکديگر نگاه كردند و لبخند زدند. ساغر تأملي 

راستي... چطوره بريم دنبال هاجر خانم و آقا غالم... مامان اينا خیلي دوستشون دارند. مامان مي گفت هر وقت با  -

هاجر خانم صحبت مي كنه غمهاشو از ياد مي بره. نمي دونم تو وجود اون زن مهربون چیه چون منم همین احساس 

 رو دارم.

 سپس آن را به دستان ساغر سپرد:فرشاد پکي به سیگار خود زد و 

پیشنهاد خوبیه، هاجر خانم مي تونه همدم خوبي واسه مادر و خاله باشه... يه سری مي ريم بیمارستان، مادر رو مي  -

 بینیم و مي ريم ويال.

 ساغر لبخند زو:

 عالیه. -

 ه شدن از منزل بیرون رفتند.زماني كه سیگار را در زير سیگاری خاموش كردند از جا برخاستند و پس از آماد

 امیدوارم حال خاله بهتر شده باشه. -
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 اين را ساغر با لحني نگران بیان كرد و جواب شنید:

منم امیدوارم... حاال بهتره اين قدر خودتو آزار ندی. باالخره خدايي هم اون باال هست. خودش در مواقع سختي و  -

 محنت، صبرش رو هم مي ده.

 

 

 552تا  554

 

 ساغر سرش را به عالمت تأيید سخن او تکان داد و سکوت كرد.

دقايقي بعد دربخش اورژانس كنار پروانه ايستاده بود و به اشك ريختن او مي نگريستند. پروانه چشمان نمدار خود 

 را به سیمای به ظاهر متبسم ساغر دوخت:

 مهربون... او خیرخواه از پیشمون رفت.ديدی ساغر... ديدی عزيزم.. داداشم از بین رفت.... اون  -

 اشك بي محابا چهر ه مهربان و دوست داشتني او را خیس و تر مي نمود. 

 ساغر دستان او را میان دستان گرفت و با لباني متبسم گفت:

 شما رو به خدا اين قدر خودتونو اذيت نکنید. خدا بزرگه، صبور باشید خاله جان.... صبور باشید. -

 ه سری تکان داد:پروان

 آخه چطوری دخترم؟... چطوری صبور باشم؟ -

 ساغر گونه او را بوسید:

 پس مي تونید صبور باشید، اگر بخواهید. "خواساتن توانستنه "شما همیشه مي گفتید: -

 پروانه دست اورا فشرد:

 باشه عزيزم.... سعي مي كنم.... سعي مي كنم. -

 لحظاتي گريست سپس گفت:

 فرزانه و آقا فرزاد خبر داديد؟به  -

 فرشاد كه با قلبي ماالمال از غم و اندوه به او مي نگريست جواب داد:

 بله مادر... -

 به فرزانه گفتید چي به سر داداش رسول اومده؟ -

 نه... ولي خودش همه چي رو فهمیده. -

 ا مي رسونه؟... خدا رحم كنه.الهي خواهرش واسه ش بمیره، حاال با چه روحیه ای خودشو تا اين ج -

 ساغر كه همچنان دست او را میان دستان گرفته بود گفت:

 شما را به خدا اين قدر خودتونو اذيت نکنید.

 آخ... آخ خاله جان... چطوری؟... دلم داره مي سوزه... دلم داره مي تركه... -

 به او هديه كند گفت: فرشاد دست ديگر او را در دست گرفت و به خاطر اين كه آرامش را

 راستي مارد!.... قراره بريم دنبال هاجر خانم و بیاريمش تهران. -

 موفق تیز شد.

 چه خوب!... به خدا هر وقت اين هاجر خانم رو مي بینم آروم مي شم... -
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 به خدا نفسش گرمه و كالمش امید دهنده.

 پس شما راضي هستید؟ -

كه واسه دكتر رفتنش چند روزی مهمان مابود كلي من و فرزانه از همصحبتي با اون  البته كه راضي هستم. اون دفعه -

 لذت برديم.... يادت كه هست؟

 قبل از اين كه خواهرم اينا برن.

 منتظر جواب نماند و پرسید:

 آقا غالم هم مي يارين؟ -

 به احتمال قوی. -

 خدارو شکر. -

 ی از رضايت برلب نشاند:فرشاد نگاهي به ساغر انداخت و او لبخند

 خاله جان! بهتره استراحت كنید ما هم بعد از اين كه هارج خانم رو آورديم مي يايیم پیشتون. -

 پروانه لبخندش را وسعت داد ولي ناگهان چینهای نگراني در سیمايش نقش بست:

 خب اگه شما هر دوتون بريد، و خواهرم اينا بیان چیکار مي كنند؟ -

 اغر كه به اين موضوع فکر نکرده بودند به يکديگر نگاه كردند. ساغر گفت:فرشاد و س

 حق با شماست... خب اشکالي نداره... من مي مونم و فرشاد جان مي ره دنبال هاجر خانم و آقا غالم. -

 ممنونم دخترم. -

 تأملي كرد و افزود:

 خوای چي بهشون بگي دخترم؟اگه خواهرم اينا سراغ منو گرفتند كه مطمئنم مي گیرند مي  -

 به قول مامانف هیچ چیز بهتر از حقیقت نیست. -

 پروانه دستان اورا فشرد:

 بله... همین طوره. -

 فرشاد دست مادرش را بوسید:

 خب مادر! من بهتره هر چه زودتر راه بیفتم... باهام كاری نداريد؟ -

 خوام خواهرم خدای ناكرده از شدت نگراني دق كنه. نه عزيزم... فقط ساغر رو به خونه برسون.... نمي -

 چشم مادر. -

 ساغر گونه پروانه را بوسید:

فعالً خداحافظ... امیدورام هر چه زودتر حالتون خوب بشه... بازم ازتون خواهش مي كنم خودتونو عذاب نديد،  -

 باشه؟

 پروانه سعي كرد لبخند بزند:

 قدر نگران حال من نباشي و به سالمتي خودت فکر كني. باشه دخترم... تو هم بهتره اين -

 ساغر دست اورا بوسید:

 شما حالتون خوب باشه، منم خوبم. -

 هردو از در بیمارستان بیرون رفتند. فرشاد تکمه مخصوص را فشار داد و در اتومبیل را باز كرد:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –کسته شساغر 

2 4 9  

 

 صه نخوری.تو رو يم ذارم خونه ولي بايد قول بدی مواظب سالمتیت باشي و غ -

 بسیار خب... -

در اتومبیل را باز كرد و روی صندلي جلو نشست. پس از او فرشاد پشت فرمان قرار گرفت و درحالي كه سويیچ را 

 برای روشن كردن اتومبیل مي چرخاند بیان كرد:

 قول بده. -

 بسیار خب.. قول مي دم. -

 حاال شدی يه دختر خوب... -

 د. ساغر با تعجب به او نگريست:فوراً خنده ای كوتاه كر

 چرا مي خندی؟ -

 يه دفعه يادم افتاد كه اين روزها چقدر از تو قول گرفتم و تو بدون هیچ مخالفتي همه رو قبول كردی. -

 زن جوان ابروانش را به يکديگر نزديك كرد:

 قول گرفتنهای تو خنده داره يا قول دادنهای من؟ -

 هديه داد: فرشاد نگاه عاشقانه به او

 خنده من از تمسخر نبود... از شادی و غرور بود چرا كه قول دادنهای بي چون و چرای تو منو سرمست مي كنه. -

 ساغر دستش را روی دست او گذاشت:

تو شايسته غرور و شادی هستي چون خودتو گم نمي كني درضمن تا حاال هر چي گفتي درست از آب دراومده چه  -

 حرفها و قول گرفتنهات شك كنم؟دلیلي داره به 

 فرشاد دست او را بوسید:

همین حرفهای توست كه منو بیشتر از قبل خواهانت مي كنه. تو به من نیرويي مضاعف برای مقبله با سختي ها و  -

 گرفتاريها مي دی.

ت فرمان همچنان پش ساغر با چشماني لبريز از امتنان و تشکر به او نگريست و سپس سرش را پايین انداخت. فرشاد

اتو مبیل با لباني متبسم و قلبي عاشق به شاخه های درختان كه با تکان دادن برگهای خود اين خوشبختي را به او 

 تبريك مي گفتند، خیره شد. لحظاتي در سکوت گذشت.

 

مژگان بلندش سايه بان شايسته ای برای تا اين كه فرشاد نگاهي به ساغر كه هنوز سر به زير داشت انداخت . 

چشمان درشت و جذابش بود . لبان خوشفرمش بسته بودند و گه گاه دندانهای سپید و براقش ، آنها را مي گزيدند به 

خوبي مشهود بود كه او نیز در اعماق دل و جان خويش از اين كه زودتر به اين خوشبختي نرسیده ، متاسف است . 

و خیره شد و زيبايي اش را ستود . در اين هنگام ساغر سر بلند كرد و در حالي كه تار موهايش را فرشاد لحظاتي به ا

 كه روی پیشاني ريخته بودند ، كنار مي زد پرسید :

 چرا حركت نمي كني ؟ .... -

 ناگهان ديگان مخمور و زيبايش در چشمان عاشق فرشاد خیره ماند . 

 نگاه مي كني ؟فرشاد !... چرا منو اين جوری  -

 به خاطر اين كه خیلي دوستت دارم و از اين كه بشینم و تماشات كنم لذت مي برم .  -
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 ساغر با دلربايي خنديد : 

منم تو رو خیلي دوست دارم .... اتفاقا همین االن داشتم خدا رو واسه هزارمین بار شکر مي كردم كه تو رو به من  -

 داد . 

 ن خود نزديك نمود : فرشاد دست او را به لبا

 اتفاقا منم داشتم به همین مسئله فکر مي كردم .  -

 بوسه ای نثار آن دستان كرد و افزود : 

 به اين كه چقدر برای قصوری كه در گذشته مرتکب شدم متاسفم و حاال چقدر از داشتنت شاد .  -

 ز او تشکر كرد . ساغر لبخند ملیحي بر لب راند و با نگاه عاشقانه و زيبای خود ، ا

 آن دو لحظاتي، عاشقانه به يکديگر خیره شدند تا اين كه فرشاد مجددا دست او را بوسید گفت : 

 با تمام وجودم ازت يه خواهش دارم .  -

 تو خواهش نکن .... امر كن . -

 فرشاد خنده ای از غرور و شادی بر لب راند : 

 شق قشنگ و خوبم .من عادت ندارم امر كنم .... اونم به ع -

 ساغر لبخندی زد و سخني نگفت . فرشاد افزود : 

ازت خواهش مي كنم نه خودتو در مشکالت بباز و نه اجازه بده ديگرون بخصوص عزيزامون خودشونو در اين  -

 جور مواقع ببازند . 

 ساغر با اشاره چشم به او اين اطمینان را داد . فرشاد لبخندی زد و افزود :

 ت باشه كه به هم قول داديم نذاريم عزيزامون زياد ناراحتي بکشند . ياد -

 بله يادم هست .... و حتما اين كارو مي كنم .  -

اتومبیل كه به حركت درآمد آن دو سکوت اختیار كردند . طولي نکشید كه به در منزل رسیدند . ساغر پیاده شد و از 

 پنجره باز اتومبیل رو به فرشاد نمود : 

تو رو خدا آروم برو و سعي كن زود برگردی .... كاش ويال تلفن داشت اون موقع از قبل به هاجر خانم و آقا غالم  -

 مي گفتیم كه حاضر باشند تا تو زياد معطل نشي . 

 حتما يه تلفن واسه اونجا مي خرم .... حاال برو تو و راحت باش من زود برمي گردم ، باشه ؟ -

 ظرم . باشه ... من منت -

فرشاد برای او دست نکان داد و اتومبیل را به حركت در آورد . ساغر تا پیچ كوچه با چشمانش او را بدرقه كرد و 

وارد ساختمان شد . پس از در آوردن مانتو و روسری اش رو يکي از مبلها نشست و سیگاری روشن كرد و به فکر 

 فرو رفت : 

ه بدجنس مي دونیم بايد دست به كارشیم .... اما پريوش رو از كجا پیدا كنیم حاال كه همه چي رو در مورد اين هنگام

... كاش قبل از اينا شماره تلفنش رو ازش مي گرفتم ... دلم واسه اونم شور مي زنه . بنده خدا تو بد مخمصه ای 

 گرفتار شده .... خدا كمکش كنه . 

 از جا برخاست تا چای را آماده سازد . 

 من شماره تلفن اين جا رو بهش مي دادم ... كاش حداقل -
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 كتری را پر از آب كرد و روی اجاق گذاشت :

 ... ولي لحظات اونقدر زود و سريع گذشتند كه وقت فکر كردن رو از ما گرفتند . -

 اجاق را روشن كرد و مجددا به سوی سالن پذيرايي رفت : 

 امه و شهرام يا همون مهران رو هم جلوی قانون باز مي كنیم ....اگه بتونیم پريوش رو پیدا كنیم مشت كثیف هنگ -

 خود را روی مبل انداخت و به ساعت خیره شد : 

 چقدر لحظات دير مي گذرند ! خدا كنه هر چه زودتر بابا اينا بیان .  -

ردن ندان دست در گچشم به اطراف گرداند ناگهان چشمانش به عکس پرويز كه در كنار فرشاد ايستاده و با لباني خ

 او انداخته بود ، خیره ماند . 

لحظاتي به آن تصوير خندان نگريست سپس احساس كرد قلبش به هم فشرده مي شود اشك در گوشه چشمان 

زيبايش نشست و آرام روی گونه های برجسته اش فرو ريخت . موهای بلند و مشکي اش را از روی شانه ها به پشت 

ه ساعت انداخت و پس از اينکه سیگارش را در زير سیگاری خاموش كرد ، با خود زمزمه انداخت ، نگاه ديگری ب

 كرد : 

 بهتره قرصهامو بخورم ، موقعشه . -

از داخل كیفش كه در كنار مبل قرار داشت ، قرصهايش را بیرون آورد سپس از جا برخاست و به سوی آشپزخانه 

ا خورد . شعله اجاق را زياد كرد و روی يکي از صندلي های میز رفت . لیواني را پر از آب كرد و قرصهايش ر

ناهاخوری میان آشپزخانه نشست . كم كم چشمانش سنگین شد خمیازه ای كشید سپس نگاهي به كتری كرد كه 

 بخار از محفظه هايش بیرون مي آمد : 

 بهتره اول چايي رو دم كنم . -

ق خود رفت و روی تخت دراز كشید نگاهش را به سقف دوخت ، و خمیازه و همین كار را نیز انجام داد . سپس به اتا

 ديگری كشید و پلك هايش را روی هم نهاد . چشمانش گرم شدند ، سعي كرد آنها را باز كند و لي موفق نشد : 

 ... نه .... نبايد بخوابم .... نبايد ..... -

 خواب با تمام قدرت خويش ، او را در بر گرفت .

 كه چشمانش را گشود از پنجره به بیرون نگريست : زماني

 وای ! .... ديگه داره شب مي شه ...... نکنه مامان اينا اومدن و پشت در موندن ؟! -

 روی تخت نیم خیز شده بود كه صدای پروانه را شنید :

ر از جونت دق مرگ مي فرزانه جان ! تو همیشه همه چیز رو تو خودت ريختي و صداتم در نیومد . اين جوری دو -

شي . يه دادی ، فريادی ، جیغي ! همین طور آروم اون گوشه نشستي و گريه مي كني كه چي بشه ؟ اين جوری از 

 دست مي ری ها .

 ساغر با خود گفت :

 پس مامان اينا و خاله پروانه هم اومدند ! ... پس فرشاد ؟! -

ظه نگاه حاضرين به او افتاد . فرزانه كه در گوشه ای نشسته بود با با اضطراب از جا برخاست و خارج شد . در اين لح

 ديدن او لبخند بر لب نشاند و اشکهايش را پاك كرد :

 الهي مامان فدات شه ، حالت خوبه ؟ -
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 و از جا برخاست ، ساغر به سوی او رفت :

 سالم مامان ، من خوبم .... شما چطوريد ؟ -

 ه انداخت : در اين لحظه نگاهي به پروان

 خاله جان ! شما هم اومديد ؟! ... سالم .... به خدا شرمنده ام . قرصهامو خوردم واسه همین خوابم برد . -

 پروانه گونه های خیسش را با پشت دست پاك كرد :

 سالم عزيزم اصال چیز مهمي نیست ... خودتو ناراحت نکن . -

 

 

542-543 

 

 د از فرو ريختن اشکهايش جلوگیری كند گفت:فرزانه در حالیکه سعي مي كر

 خدارو شکر كه حالت خوبه،خاله ات راست مي گه ... خودتو ناراحت نکن، حال همگي ما خوبه-

 ساغر به اطراف نگريست و گفت:

 پس بابا، شاهین و فرهاد كجان؟-

 در اين لحظه هاجر با سیني چای از آشپزخانه خارج شد:

 د؟سالم خانوم جون. خوبی-

 ساغر با ديدن او خوشنود گشت:

 سالم هاجر خانوم...خوش اومديد.-

 هاجر سیني چای را روی میز نهاد و به سوی ساغر رفت:

قربونتون برم خانو جون، تا آقا تشريف اوردن و موضوع رو بهمون گفتن ، راه افتاديم. آقا همه اش نگران حال شما -

رخص شدن نمي دونید چقدر خوشحال شدم. وقتي اومديم ديديم شما مثل يه بودن. بیمارستان كه رفتم گفتن خانوم م

 فرشته خوشگل خوابیدين. آقا فهمیدن كه شما قرصهاتون خوردين اونموقع بود كه يه نفس راحت كشیدن.

 ساغر كه با ديدن سیمای مهربان و ملکوتي او نگراني هايش را فراموش كرده بود لبخندی زد:

 توی اين موقعیت مامان اينا رو تنها نذاشتید. از شما ممنونم كه-

 فرزانه دست روی شانه ساغر گذاشت:

 ما همه مون از هاجرخانوم متشکريم. -

 گونه های مهربان هاجر از اين تشکر و امتنان ، گل انداخت: -

 خانوم جون! من كي هستم كه شماها ازم تشکر مي كنید؟! -

 پروانه گفت:

مهربوني هستي كه هر وقت مي بینیمت آروم مي شیم...من از خودم تعجب مي كنم...هروقت  همون فرشته خوب و -

 به ياد از دست دادن عزيزام مي افتادم از فشار غم و غصه به حال اغماء مي افتادم اما...اما االن..

 دستانش را به سوی آسمان بلند كرد:

 خدايا!شکرت -

 یکه شانه های مادرش را نوازش مي داد گفت:آنان روی مبل ها نشستند. ساغر در حال
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 حالتون خوبه؟ -

 فرزانه سعي كرد لبخند به لب بنشاند:

 بله دخترم، تو نگران نباش. پدرت با فرشاد و شاهین رفتن واسه مقدمات مجلس... -

هستند، به ياد  سکوت كرد و سرش را پايین انداخت. ساغر مي دانست كه تا چه حد مادر و خاله اش ناراحت و مغموم

 قولي افتاد كه به فرشاد داده بود. روی همین اصل دستان او را در دست گرفت:

 بسیار خب... از اين نگران بودم كه يه وقت شما بیايد و پشت در بمونید. -

باالی  مما وقتي اومديم خاله ات و هاجر خانوم و فرشاد منزل بودند.تا رسیدم سراغ تورو گرفتم گفتند خوابي، اومد -

 سذت و وقتي ديدم آروم به خواب رفتي خیالم راحت شد.

 ساغر گونه مهربان او را بوسید. در اين هنگام صدای مردان از سوی حیاط شنیده شد. ساغر از جا برخاست:

 اومدن. -

به  ، با خروج اواين را گفت و مشتاقانه به سوی حیاط دويد. پروانه و فرزانه كه با چشمانشان او را دنبال مي كردند 

 يکديگر نگريستند. فرزانه با ديدگاني اشك آلود و سیمايي مغموم رو به پروانه نمود

 خواهر جان! مي بیني خدارو شکر حالش چقدر بهتر شده؟ -

 بله.. خدا رو شکر . -

 من تا عمر دارم ممنون تو هستم. -

 پروانه دست او را در دست گرفت:

؟ من بايد از شماها تشکر كنم. از وقتي كه فرشاد به ساغر رسیده نمي دوني چقدر عوض اين چه حرفیه خواهر جان -

 شده ، خیلي شاد شده ، اصال حال و هواش به كلي تغییر كرده.

 فرزانه لبخند ماليمي زد:

میدوار به هر حال خدارو هزار بار شکر ، اين دو تا جوون از وقتي كنار هم قرار گرفتند هر دو شون به زندگي ا -

 شدن.

 هاجر لبخندی زد:

 ماشا اهلل ماشااهلل چقدرم به هم میان. خدا حفظشون كنه ... خدا خوشبختشون كنه.-

در اين لحظه شاهین و فرزاد وارد شدند. هاجر پیش رفت و وسايلي را كه آنان در دست داشتند گرفت و به 

 گفت:آشپزخانه برد. فرزاد در حالیکه روی يکي از مبلها مي نشست 

 ترتیب مقدمات رو داديم . فردا بايد بريم و ... -

دلش نمي آمد بگويد ، فردا بايد بريم جنازه رسول رو از بیمارستان تحويل بگیريم.، در نتیجه سکوت كرد. با آن كه 

 او سخني نگفت اما حاضرين متوجه منظور او شدند و اشك از ديدگان فرو ريختند. لحظاتي بعد فرزانه پرسید:

 ساغر و فرشاد كجان؟ -

 فرزاد در حالیکه اشکهايش را از چهره پاك مي كرد جواب داد:

 توی حیاط هستند. -

من پیشنهاد مي كنم ساغر در تشییع جنازه و مراسم خاكسپاری شركت نکنه...مي ترسم بچه ام دوباره به اون حال  -

 ندارم بچه ام رو توی اون حال ببینم.زار بیفته...اگه اينطور بشه من ديگه مي میرم...ديگه طاقت 
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 فرزاد سخن او را تايید كرد اما شاهین گفت:

 تصور نمي كنم ساغر قبول كنه. -

 پروانه كه همچنان اشك از ديدگان فرومي ريخت گفت:

ي شیم. اما به صالحشه...خواهر راست مي گه...اگه ساغرم خدای نکرده باز به اون حال بیفته همه ما ، رو به مرگ م -

 بايد باهاش صحبت كنیم، حتما قبول مي كنه.

 بله...حق با شممطقییه و اگه با منطق باهاش حرف بزنیم حنما قبول مي كنه...من خودم باهاش حرف مي زنم. -

 خدا خیرت بده عزيزم. -

 فرشاد و ساغر در حیاط ، روی پله های ورودی ساختمان ، در كنار هم نشسته بودند:

ن!بايد بريم پريوش رو پیدا كنیم...تنها راهي كه مونده همینه. اين جوری دست روی دست گذاشتن فرشاد جا -

 چیزی رو حل نمي كنه.

 نگاهي به آسمان كه مي رفت در تاريکي فرو رود، افکند و افزود:

 البته فردا. -

 فرشاد نیز به آسمان خیره شد و جواب داد:

قتش نیست. ما فعال درگیر مجلس ختم دايي هستیم و نمي تونیم توی اين موقعیت بله...ولي نظر من اينه كه االن و -

 عزيزامونو تنها بذاريم.

 حرفت رو كامال قبول دارم اما مي ترسم دير بشه... -

 سرش را پايین انداخت و با نگراني افزود:

 دلم واسه اش خیلي شور مي زنه...مي ترسم شهرام باليي سرش بیاره.-

 ظه ای به فکر فرو رفت ، سپس جواب داد:فرشاد لح

حق با توئه. احتمال اين كه اون نامرد بره سراغش هست ولي پريوش بايد خودش حواسش باشه و مثل پرويز  -

 خدابیامرز بي گدار به آب نزنه.

 زن جوان موهای بلندش را از روی شناه كنار زد و به چهره گرفته و غمگین فرشاد خیره شد:

 كاری كنیم.بیا يه  -

 چه كاری؟ -

 

 

546-542........ 

 

 بیا فردا صبح بريم آپارتمان پريوش...شايد بتونیم پیداش كنیم.

فرشاد لحظه ای انديشید.با اين كه احساس مي كرد كار بیهوده ای است ولي به خاطر ساغر مخالفتي نکرد و جواب 

 داد:

 بسیار خب...من حرفي ندارم.

ود را به سر و روی شهر كشید.سوگواران روی مبل نشسته بودند و هر كدام سر بر زانوان بر شب چادر مخملین خ

 غمي كه بر انان مستولي گشته بود مي گريستند.فرزانه كه برای ساغر بسیار نگران بود اشك از ديدگان پاك كرد:
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 دخترم!...بهتره بری استراحت كني.

 فت:حاضرين سخن او را تايید كردند اما ساغر گ

 من خوبم نمیاد...اجازه بديد كنار شماها باشم.

 پروانه با نگاهي مهربان به اوخیره شد:

 الهي خاله به قربونت بره...برو استراحت كن.

 ساغر خواست سخني گويد كه فرشاد دست او را گرفت:

 خواهش مي كنم حرف گوش كن.

فرشاد قرصهايي را كه بايد ساغر در ان ساعت مي زن جوان با كمك او از جا برخاست و همراهش به اتاق رفت.

 خورد،به دستانش سپرد:

 مي دوني كه اين روزا كلي كار داريم.بهتره به قول خاله استراحت كني تا فردا سر حال باشي...قبول؟

 ساغر با چشمان اشك الوده خويش به ديدگان او خیره شد:

 قبول...و متشکرم.

صبر كرد تا او پس از خوردن قرص هايش روی تخت دراز بکشد.سپس دستان او را در فرشاد پیشاني او را بوسید و 

 دست گرفت و در حالي كه انها را عاشقانه نوازش مي داد گفت:

 فردا قبل از اينکه دايي رو بیارن بايد بريم سری به پريوش بزنیم...اينو كه يادت نرفته؟

 نه...يادم نرفته.

 ني...باشه؟پس سعي كن كامال استراحت ك

 زن جوان دست او را در میان دستان فشرد:

 باشه.

 فرشاد موهای او را نوازش داد تا او ارام ارام به خواب رفت.

پگاه از افق سر زده بود كه ساغر چشمانش را گشود و فرشاد را در كنار خود ديد.خواست ارام از كنار او برخیزد كه 

 شنید:

 سالم ساغرم...كجا؟

 سالم او را داد و افزود: ساغر جواب

 ببخش كه بیدارت كردم...مي خواستم تا مادر اينا از خواب بیدار نشدن بريم سراغ پريوش.

 فرشاد در بستر خود غلتي زد و در حالي كه به آرنج دستانش تکیه مي داد گفت:

 .اوال خواهش مي كنم...ثانیا تصور نمي كني االن يه كم زود باشه...ساعت رو نگاه كن

 ساغر به ساعتي كه روی میز عسلي كنار تختخواب بود نگاه كرد:

 بله...بله...االن ساعت شش و نیمه...خب؟

 خب كه خب...آخه دختر خوب!اگه ازمون بپرسن اين وقت صبح كجا مي رين چي جواب بديم؟

 بسیار خب.هر چي تو بگي.

 صدايي از سوی اشپزخانه آمد.ساغر با شگفتي پرسید:

 ي اين موقع صبح بیداره؟يعني ك
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 فرشاد لبخندی زد:

 حتما هاجر خانومه.

 ساغر اهسته از بستر جدا شد و در همان حال گفت:

 من كه ديگه خوابم نمي بره...مي رم تا يه كمي به هاجر خانم كمك كنم.

 

 

 

545-451 

 

 مادر وخاله هم دارند به هاجر خانم كمك مي كنند._

 دار شدن؟چرا اينقدر زود بی_

اونا اصال ديشب _فرشاد در جايش نشست و در حالي كه موهايش را با انگشت مرتب مي كرد جواب داد:

 نخوابیدند.منم ساعت پنج ونیم اومدم كه بخوابم.

دلم خیلي واسه خاله ومامان مي سوزه..مي تونم به خوبي _ساغر روی لبه تخت نشست و با چهره ای مغموم گفت:

 دارند و توی اون دل مهربونشون چي مي گذره... درك كنم چه حالي

نمي دونم اين بال از كجا برامون نازل شد كه بايد همیشه تو غم وغصه باشیم....نشد يه بار از ته دل بخنديم ولي 

 بعدش گريان وناالن نشیم...آخه واسه چي؟

الخره دوران خوشیها هم از راه مي رسه...تو تقدير اين بوده عزيزم....با _فرشاد موهای بلند و لطیف او را نوازش داد:

 هم بهتره اين قدر خودتو با اين افکار آزار ندی باشه؟

 باشه.... _ساغر با همان چشمان محزون به ديگان مهربان و مردانه او خیره شد:

ت كمي نیز دس سر به سینه او نهاد و غم درون خويش را با اشك هايي بي پاك و بي ريا بیرون ريخت.با اينکه فرشاد

 از او نداشت ولي سعي كرد با دستان نوازشگر خود او را آرام سازد.

ساعتي بعد آندو شانه به شانه يکديگر از اتاق خارج شدند.میز بزرگ غذا خوری با پارچه ای سیاه در گوشه ای از 

 ي كرد.سالن ،ديسهای خرما و حلوا و همچنین گلدان گل های گاليل سفید را بر روی خود تحمل م

عکس قاب شده رسول در كنار تصوير پرويز دل سوگوار ساغر را بیش از پیش به هم مي فشرد.پروانه و فرزانه 

 همچنین شاهین و فرزاد لباس های مشکي خود را بر تن كرده و روی 

اين  .درمبل ها كنار يکديگر نشسته بودند.آنان آنقدر در خود غرق بودند كه متوجه حضور ساغر و فرشاد نشدند

 _لحظه هاجر كه با سیني چای از آشپز خانه خارج مي شد رو به ساغر وفرشاد نمود:

 سالم خانم جون...سالم آقا....صبح تون بخیر...

صدای هاجر سوگواران را از ماتمکده درونیشان بیرون آورد.ساغر و فرشاد جواب سالم هاجر را دادند و سپس با 

 فرزانه اشك هايش را با دستمال سپیدی كه در دست مي فشرد پاك كرد:صدای بلند به بقیه سالم گفتند.

 حالت خوبه دخترم؟ _سالم عزيزای من. و خطاب به ساغر افزود:_

 البته كه حالم خوبه...شماها چطوريد؟ _ساغر غم درونیش را پنهان كرد ولبخند زد:
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یخوريد؟ زن جوان با همان لبخند پاسخ ما هم همگي خوبیم...صبحانه م_پروانه به جای مخاطبین پاسخ داد:

 اجازه بديد اول دست و صورتمون رو بشوريم بعد._داد:

پس از خوردن صبحانه ساغر به فرشاد اشاره كرد كه به دنبال او روان شود و خود به سوی حیاط رفت زماني كه 

 فرشاد جان!كي بريم سراغ پريوش؟_فرشاد به او ملحق شد با چشماني نگران پرسید:

 عالیه. _همین االن خوبه؟ ابروان ساغر كه از نگراني به يکديگر گره خورده بود ا هم جدا شد: _

 بسیار خوب. _اگه يه كم صبر كني حاضر مي شم.  _بال فاصله افزود:

ساغر داخل ساختمان شد.در بدو ورود تو جه اش به فرزانه كه در گوشه ای نشسته بود و آرام مي گريست جلب 

 ی او رفت و در حالي كه با دلجويي دست روی او مینهاد منارش زانو زد:شد.به سو

 خواهش مي كنم بیشتر مواظب سالمتیتون باشید...خواهش مي كنم. _

 _فرزانه دست ديگرش را روی دست ساغر نهاد و در حالي كه سعي مي كرد لبخندی بر لب داشته باشد جواب داد:

 سالمتیت باشي.باشه عزيزم....تو هم سعي كن مراقب 

چشم مامان....چشم... سپس با لبخند از جا برخاست و به سوی اتاق خود رفت و پس از  _ساغر دستان او را بوسید:

 پوشیدن مانتو خارج شد.

مي خوای جايي بری دخترم؟ساغر در حالي كه روسری اش را روی سر مي انداخت جواب  _فرزانه پرسید:

 د بر مي گردم.بله...با فرشاد میرم و زو_داد:

 بسیار خوب....مواظب خودت باش و خوردن قرصهاتو فراموش نکن._

چشم مامان. اين را گفت و از ساختمان خارج شد.در حیاط منزل ،فرشاد به آرامي قدم مي زد كه با ديدن او لبخند _

 اومدی؟ _زد:

نکنیم  اگه پیداش _غر با نگراني پرسید:بريم. هردو از حیاط خارج شدند وبه سوی اتومبیل رفتند.سا_بله...بريم؟ _

 چي؟

ديگه با خداست...ما سعي خودمونو مي كنیم....امیدوارم  _فرشاد در اتومبیل را باز كرد و در همان حال جواب داد:

 بتونیم پیداش كنیم.

ر اسرع د اگه پیداش كرديم ازش بخوايم كه بیاد پیش ما تا_ساغر در حالي كه روی صندلي جلو جای میگرفت گفت:

 وقت بريم كالنتری وتمام موضوع رو بگیم.

امیدوارم دير نشده باشه.ساغر  -حتما.زير لب زمزمه كرد: _فرشاد سرش را به عنوان تصديق سخن او تکان داد:

 منم امیدوارم. _نگاهي به چهره نگران او انداخت:

رسیدند.از آسانسور كه خارج شدند ساغر با  اتومبیل كه به حركت درآمد هردو آنان سکوت اختیار كردند تا به مقصد

 نگراني به در آپارتمان پريوش نگاه كرد.فرشاد آرام پیش رفت و

 -زنگ آپارتمان را به صدا درآورد.ساغر كه در دل احساس تشويش مي نمود با چهره ای گرفته رو به فرشاد كرد:

 وای فرشاد!نمي دوني چقدر دلم داره شور میزنه...

 ارم.نکنه خدای ناكرده باليي سرش اومده باشه.احساس بدی د

يه كم تحمل كن و اين قدر نگران نباش.لحظاتي منتظر ماندند اما در گشوده  _فرشاد زنگ را مجددا به صدا درآورد:

 مثل اين كه نیست ،حاال چکار كنیم؟-نشد.ساغر با نگراني مضاعفي گفت:
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 زش نداری؟آدرس ديگه ای ا _فرشاد متفکرانه به او نگريست:

مي گفت كه هیچ كس رو توی اين _نه....كاش زودتر باهاش رفت و آمد پیدا مي كردم.لحظه ای تامل نمود و افزود:_

 شهر نداره.

 مرد جوان دستي به موها كشید:

 

 

 ... 455و  452صفحات 

 

 مگه مي شه!؟... باالخره يه آشنايي. دوستي... چیزی بايد داشته باشه. -

اما به من حرفي نزد. مي گفت از يك روستا به تهرام آمده... متأسفانه اسم روستايي رو هم توش به دنیا شايد،  -

 اومده بود، بهم نگفت.

 پس با اين اوصاف تا خودش يه خبری بهمون نده دستمون بهش نمي رسه. -

 ساغر با چشماني نگران به در آپارتمان خیره شد:

 جا زندگي نمي كنم. اون چطوری مي تونه ما رو پیدا كنه؟ اما كجا؟... من كه ديگه اين -

 فرشاد سرش را با استیصال تکان داد:

 راست مي گي... لعنت به اين شانس. -

 حاال چیکار بايد بکنیم؟ -

 مرد جوان با چهره ای انديشناك به اين سو و آن سو نگريست:

 نمي دونم... واقعاً نمي دونم. -

 ا به صدا درآورد:اين بار ساغر زنگ ر

 امیدوارم در رو باز كنه. -

 زمزمه كرد:

 يااهلل ديگه... چرا در رو باز نمي كني؟... پريوش! -

 لحظاتي بعد فرشاد گفت:

 با اين جا ايستادن كاری از پیش نمي بريم... بهتره برگرديم. -

 ان جواب داد:ساغر در حالي كه همچنان چشم به در آپارتمان پريوش دوخته بود نجوا كن

 بله... حق با توئه... اگه تا فردا صبح هم اين جا وايسیم در به رومون باز نمي شه... ولي آخه كجا مي تونه رفته باشه؟ -

 فرشاد او را به آرامش دعوت نمود:

 حتماً از ترس شهرام، رفته يه جايي و پنهان شده. -

 با خود گفت:

 «البته امیدوارم كه اين طور باشه»

 دست ساغر را در دست گرفت:

 بیا بريم... ما كارای زيادی داريم كه بايد بهشون برسیم. -

 زن جوان خود را به دست او سپرد و وارد آسانسور شد:
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 ولي فرشاد! من دلم خیلي واسه پريوش شور مي زنه... يه احساس بدی دارم كه مي ترسم به زبون بیارم. -

را داشت سکوت كرد و سخني نگفت. زماني كه داخل اتومبیل شدند. ساغر به اطراف فرشاد نیز كه همین حس و حال 

چشم گرداند. او مثل همیشه احساس مي كرد چشمان مهران، در فاصله ای نه چندان دور به او دوخته شده است. 

 برخالف قبل كه به هشدار اين احساس اهمیت نمي داد، رو به فرشاد كرد و گفت:

 كثیف شهرام رو دارم روی خودم احساس مي كنم... من مطمئنم كه همین دوروبراست.سنگیني چشمای  -

 فرشاد به اين احساس بها داد و با چشماني كاونده به اطراف نگريست:

 اما كجا؟ -

 ساغر در حالي كه همچنان به اطراف خود نگاه مي كرد جواب داد:

 ه مي كنه.نمي دونم... اما مطمئنم كه االن داره ما رو نگا -

 مرد جوان با ديدگاني كاونده تر همچنان به اطراف چشم مي گرداند اما چیزی نیافت:

 من كه نمي بینمش. -

منم همین طور... ولي باور كن... حتماً مي خواد دنبالمون بیاد و خونه مون رو ياد بگیره... چون ديگه نه هنگامه و نه  -

 جه مي گیريم كه...پريوش به اون راپورت نمي دن... پس نتی

 فرشاد ادامه سخن او را به دست گرفت:

 كه درست حدس زدی... بسیار خب... بذار بیاد... ما هم اونو سر مي دوونیم. -

 

 

454-453 

 

 اتومبیل را به حركت در آورد و افزود: 

 ريم.سعي كن به روی خودت نیاری كه چنین احساسي داری... بالخره يه جايي مچش رو میگی -

 فرشاد مدام از آيینه به پشت نگاه مي كرد و هر اتومبیلي كه نزديك مي شد را زير نظر مي گرفت.

 اگه ببینیش مي شناسیش؟ -

 اين سوال را ساغر پرسید و جواب شنید:

 امکان نداره اون قیافه نحس و اون چشای كثیف رو فراموش كنم.-

 يیش كني؟يعني با همون يه لحظه ديدن مي توني شناسا-

 بله ... مي تونم.-

 ساغر نفس آسوده ای كشید: 

 خیلي خوبه...-

اتومبیل از خیابانها و كوچه پس كوچه ها مي گذشت و فرشاد مدام از آيینه به پشت سر خود نگاه مي كرد اما از 

 مهران خبری نبود.

 ور مي كنیم.يا ما اشتباه مي كرديم يا اين كه اين نامرد زرنگتر از اونیه كه ما تص-

 نديديش؟-

 نه ... بهتره تا مادر اينها دلواپس نشدند برگرديم.-
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 ساغر سخن او را تايید كرد:

 بله حق با توئه احتماال االن مامان اينا دارن از دلشوره كالفه مي شن.-

ساغر با  تظر است.زماني كه به محل زندگي خود رسیدند اتومبیل سیاه رنگي را ديدند كه سر خیابان نگهداشته و من

 دلي محزون گفت:

 مثل اين كه دايي رو آوردن.-

 بله ... همین طوره حتما االن هم منتظر ما هستند.-

اتومبیل وارد خیابان شد. در جلوی منزل فرزاد و شاهین منتظر ايستاده بودند. ساغر و فرشاد كه رسیدند فرزاد با 

 نگراني پرسید:

 ه ربعه منتظرتونیم.آخه شماها كجا رفتید؟ ... ي-

 فرشاد معذرت خواهي نمود:

 شرمنده شما هستم ... كاری پیش اومد كه ...-

 شاهین به آرامي سخن او را قطع كرد:

 خیلي خب همسايه ها منتظرند تا ... تا جنازه دايي رو ...-

كه فرزاد جلو او را اشك در چشمانش نشست و بغض راه سخن گفتن را بر او بست. ساغر خواست داخل منزل شود 

 سد كرد:

 نه دخترم ... خواهش مي كنم ... تو داخل نشو.-

 آخه واسه چي؟-

 فرشاد كه دلیل اين كار فرزاد را دريافته بود دست روی شانه او نهاد:

 خواهش مي كنم به حرف آقا فرزاد گوش كن.-

 و به شاهین كه سر به زير داشت نمود:اين را گفت و همراه فرزاد داخل ساختمان شد. ساغر با لحني محزون ر

 دايي اونجاست... درسته؟-

 شاهین اشکها را از چهره زدود:

 بله ... مامان اينا دارن باهاش خداحافظي مي كنند.-

ساغر كه مي دانست تحمل ديدن آن منظره حزن انگیز را ندارد با غمي گران به ديوار تکیه داد و در سکوت اشك 

 او قرار گرفت: ريخت. شاهین كنار

 ازت ممنونم كه حرف بابا گوش دادی ... مي دوني كه ...-

 ساغر سخن او را با لحني بغض آلود قطع كرد:

بله ... خودم هم مي دونم اگه داخل مي شدم در درجه اول مزاحم گفتگوی مامان و خاله با دايي جان مي شدم ... -

نتیجه نمي تونستند با دلي سیر و اون طور كه مي خوان با برادرشون چون اونا خیلي مالحظه بیماری منو مي كنند در 

 وداع كنند... و در درجه دوم ... خودم تحمل ديدن

 

 

  454تا  456
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 اون منظره دلخراش رو نداشتم .

 

 

 مي دونستم واقع بین و منطقي هستي...... وای ازت يه خواهش دارم .-

 

 

 نگريست :  ساغر با چشماني خیس به او

 

 

 بگو شاهین جان .-

 

 

همونطوز كه مي دوني مامانینا خیلي نگران حال تو هستن ......اونا ......اونا مي گفتند كه تو توی مراسم تشییع جنازه -

 و مراسم خاكسپاری.....شركت نکني.

 

 

 به اونا اطمینان مي دم كه حالم خوبه .-

 

 

 يعني میخوای شركت كني ؟-

 

 

 بله ..... میخوام .-

 

 

 شاهین روبروی او ايستاد و به عمق چشمان مغموم او نگريست :

 

 

خودت موقعیت روحي خودتو بهتر از هر كس ديگه ای مي دوني ..... و همینطور مي دوني كه مامان اينا خیلي -

 نگرانت هستن .....

 

 

 به ديدگان او دقیق نگاه كرد و افزود :

 

 

 .... چي مي گي ؟خب ؟.-

 

 

 ساغر به ياد قولهايي افتاد كه با فرشاد داده بود . سرش را پايین انداخت و با چشماني گريان پاسخ داد :
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 بله .....حق با توئه .....بايد قرصامو بخورم .

 

 

 در اين لحظه شیون و ناله هايي درد آلود از داخل منزل به گوش رسید .

 

 

 ديگران از در حیاط خارج شد : فرشاد قبل از

 

 

 ساغر جان !-

 ساغر كه میدانست او چه مي خواهد بگويد سرش را با حالت تسلیم پايین انداخت :

 

 

 

 بله ..... مي دونم .-

 

 

 اين را گفت و به سوی اتومبیل فرشاد حركت كرد :

 

 

 ماشین سیاه ببرند . بیا......منو از اينجا دور كن تا جنازه دايي رو به اون-

 

 

اشك بي مهابا سیمای جذاب او را شست . شوی مي داد . فرشاد با ديدگاني متاثر به ساغر نگريست سپس به شاهین 

 نگاه كرد :

 

 

 ازت ممنونم تو كار منو آسون كردی .-

 

 

 شاهین دست در جیب شلوارش كرد و با همان چشمان خیس لبخند زد :

 

 

 حرفي نزدم .....خودش مي دونه چي كار بايد بکنه . نه .....من-

 

 

 فرشاد دستي روی شانه او زد :

 

 

 من پیش ساغر مي مونم . به مادر و خاله هم بگو .-
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 باشه .....زود باش.....دارن جنازه رو میارن .-

 

 

 ممنونم ساغر خوبم .ازت -فرشاد به سمت اتومبیل خود رفت و خیلي سريع آن را به حركت درآورد .

 

 

 ساغر در حالي كه سر به زير داشت پرسید :

 

 

 واسه چي ؟-

 

 

 فرشاد دستانش را روی دستان او گذاشت :

 

 

به خاطر كاری كه كردی ......به خاطر اينکه سر قولت موندی ......به خاطر اينکه صبوری مي كني ....خالصه به خاطر -

 همه چي ازت ممنونم .

 

 

 ساغر لبخند ماليمي بر لب راند :

 

 

 خواهسش مي كنم .....در واقع در برابر خوبي ها و مهربوني های تو كاری نکردم .-

 

 

 فرشاد بوسه ای به دستان لرزان او هديه داد .پس از لحظه ای ساغر سر بلند نمود :

 

 

 چرا هنگامه نیومده بود ؟-

 

 

 اومده بود .....-

 

 

 ......حفظ ظاهر كرده . خوبه-

 

 

 اتفاقا بدجوری هم بي تابي ! مي كرد .-

 

 

 با لحني كه گفتي به اين نتیجه رسیدم كه اصال ناراحت نبوده و فقط تظاهر به سوگواری مي كرده .-

 فرشاد شانه هايش را باال انداخت :
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 نمي دونم چون اصال بهش توجه نکردم .-

 اينکه فرشاد پرسید : هر دو مدتي سکوت كردند تا

 راستي ....قرصاتو خوردی ؟-

 ساغر با لحني بي تفاوت جواب داد :

 نه .-

 فرشاد از اين جواب تا حدودی ناراحت شد :

 نه ؟......يعني چي ؟......-

 ناراحت نباش....االن توی كیفنه اگه آبسرد كن ديدی وايسا .-

 در همین لحظه فرشاد اتومبیل را نگه داشت :

 اينم آبسرد كن ....لیوانت رو بده تا برات آب بیارم .-

ساغر لیوان كوچك آبي رنگي را از كیف خود درآورد و به دستان او سپرد . فرشاد از اتومبیل خارج شد . لحظه ای 

 بعد لیوان را به دست ساغر داد :

 زود باش قرصاتو بخور .-

 ساغر امر او را اطاعت كرد . فرشاد افزود :

 االن بر مي گرديم خونه .....بايد حسابي استراحت كني.-

زن جوان بدون مخالفت سری تکان داد و سکوت اختیار كرد . دقايقي بعد آنان به منزل رسیدند . ساغر كه به شدت 

خواب آلوده بود به سوی اتاق رفت و روی تخت دراز كشید . فرشاد كنار او نشست و با لحن دلجويي دستان او را 

 ن دستان كرفت و نوازش داد سپس منتظر ماند ماند تا او به خواب رود .میا

 

 

  6فصل 
 

 ساغر و فرشاد در اتومبیل نشسته بودند :

 فرشاد ! درست هفت روزه سراغ پريوش نرفتیم ..... مي گم اگه االن هم بريم و بازم پیداش نکنیم چي ؟-

 فرشاد شانه هايش را باال انداخت :

 م ......نمي دون-

 ساغر با تشويش دستانش را به يکديگر مي سايید :

 دم خیلي شور مي زنه ......نمي دوني چه حال بدی دارم ....مي ترسم ......مي ترسم يه وقت باليي سرش اومده باشه .-

 فرشاد دست روی دست او نهاد و با لبخند گفت :

 ه و ترس , آروم باشي تا ببینیم خدا چي مي خواد .فعال كه ما هیچي نمي دونیم ....بهتره به جای دلهر-

 ساغر سر فرود آورد :

 حق با توئه ......اما باور كن دست خودم نیست .-

 فرشاد میز در دل احساس ناخوشايندی داشت اما سعي مي كرد به آن اهمیت ندهد .
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لوی محوطه آمبوالنسي ايستاده بود و هر دو سکوت اختیار كردند تا اينکه به محوطه بلوك چهار رسیدند . درست ج

 مردم به دور آن حلقه زده

 

 

  414تا  415از ص
 

 بودند .از ديدن اين منظره دل ساغر فرو ريخت.

 فرشاد اونجارو نگاه كن._

فرشاد نیز كه متوجه آن تجمع شده بود اتومبیل را سريع به آمبوالنس رسانید و خارج شد. ترس و وحشت سر تا پای 

 ر را در بر گرفته بود و جرأت نمي كرد از ماشین پیاده شود:ساغ

در همین لحظه برانکاردی حامل جسمي كه با پارچه سفید رنگي پوشانده شده بود نزديك آمبوالنس شد. ساغر ديگر 

وی لنتوانست طاقت بیاورد ،سريع از اتومبیل خارج شد و به سوی برانکارد دويد. ممانعت حامالن آن نیز نتوانست ج

ساغر را بگیرد.خیلي سريع آن پارچه سفید كه تا حدی خوني شده بود را كنار زد. نگاهي به جسم افکند،اول او را 

 نشناخت ولي وقتي بیشتر دقت كرد فريادی از غم و اندوه كشید و چند قدم به عقب برداشت:

 ه روزش انداختن...خدای من! خدای من!..فرشاد ....فرشاد... اين جسدپريوشه .... اين جسد پريوشه..بیا ببین به چ_

فرشاد كه مشغول پرس و جو بود با صدای فرياد او ،به سويش آمد و او رادرآغوش كشید:آروم باش ساغر...آروم 

 باش عزيزم.

 ساغر سر به سینه او نهاد:

وی آن دو آمد و با فرشاد باالخره اون نامرد كار خودشو كرد.... اون پريوش رو كشت. در اين لحظه مردی به س_

 لحني ماليم پرسید :

 ببخشید شما مقتوله رو میشناسید؟_

ساغر كه نمي توانست سخن بگويد روی از آن مرد برگرداند و سرش را بیش از پیش به سینه فرشاد فشرد بدين 

 ترتیب پاسخگويي به فرشاد محول شد:

 بله...نامزدم به تازگي باهاش آشنا شده بودند._

 د را افسر آگاهي معرفي كردوافزود:آن مرد خو

 میتونم بعدا با همسرتون گفتگويي داشته باشم؟...البته بايد منو ببخشید._

 نه خواهش میکنم..ولي بايد به عرضتون برسونم كه ايشون مدتهاست كه ديگه تو اين بلوك زندگي نمیکنند._

 را به او دادو افزود:بسیار خب ، لطفا آدوستونو بديد. فرشید آدرس و شماره تلفن _

حال ايشون اصال خوب نیست...ما بايد مرخص بشیم...البته ما حرفای زيادی داريم كه بايد به گوش مردان قانون _

 برسونیم.

 بله...مادرخدمت شمايیم._

فرشاد معذرت خواهي كردوهمراه با ساغر به سوی اتومبیل رفت. ساغر كه همچنان در ناباوری دست و پا میزدبا 

 چشمان اشك الود به چهره مردانه و جذاب فرشاد خیره شد:

 وای فرشاد !...پريوش هم مثل پرويز و دايي ،شکار شهرام و هنگامه شد..._
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 نفهمیدی چطور اين بال سرش اومده؟..._سعي كرد بر خود مسلط شود نفس عمیقي كشید و افزود:

 نه...هیچکس هیچي نمیدونه.

 وی آپارتمانش كشته شده؟پس چطور فهمیدن كه اون ت_

 نمیدونم._

 اون طور كه به نظر میرسید مأمورا نتونستند قاتل رو دستگیر كنند._

 فرشاد دستان لرزان او را نوازش داد :

 بهتر آروم باشي ...خب؟...بعدا همه چي معلوم مي شه._

 نظرش بود و آزارش میداد گفت:آن دو سوار بر اتومبیل شدند.ساغر در حالي كه همچنان آن صحنه دلخراش جلو 

 حتما هنگامه میدونه...حتما... تو اينطور فکر نمیکني؟_

 فرشاد سرش را به عالمت منفي تکان داد:

 نه همونطور كه پريوش بهمون گفت بین اون دو تا شکرآب شده بود._

 ساغر سر به زير افکندو انديشناك گفت:

 مه ست.اگه اينطور باشه طعمه بعدی شهرام، هنگا_

 بعید نیست._

 كاش به اون مأمور ماجرا رو به طور خالصه میگفتیم._

 فرشاد نگاهي به آن مأمور آگاهي انداخت و ديد كه او نیز به آنها مینگرد. رو به ساغر نمود:

 تو همین جا بنشین من اين كار رو میکنم._

 بسیار خب._

ماالمال از غم وروحي پريشان سعي میکرد چهره زيبای پريوش  فرشاد با سرعت از اتومبیل خارج شد و ساغر يا دلي

را قبل از كشته شدنش در نظر تداعي كند. از به يادآوری آن سیمای جذاب ومقايسه آن با منظره ای كه ديده بود 

 ،دلش به آتش كشیده شد.

 نگاهي به فرشاد كه مشغول گفت وگو با آن افسر بود انداخت: 

 بگیريم...شهرام هرجا بره نمیتونه از دست قانون فرار كنه.بايد دنباله قضیه رو 

 

******** 

 

مراسم چهلمین روز درگذشت رسول،همه به دور مزار وی حلقه بسته بودندو دعا میخواندند. هنگامه با سوز مرثیه 

انواده اش مي میخواند واز خوبي های رسول میگفت. فرزاد با دلي ماالمال از غم واندوه به چهره های مغموم خ

نگريست. شاهین نیز كه در اين چند روز سعي میکرد با اين داغ كنار آيدو ديگران را آرام سازد.محزون به سنگ 

قبر رسول كه درست در كنار مزار پرويز قرار داشت،مینگريست و آرام اشك میريخت .ساغر ناامیدتر از پیش به 

هنگامه و مهران را باز نمايد و موجب شادی روح تازه گذشتگانش  اينکه با تمام آگاهي هايي كه دارد نمیتواند مشت

شود،افسوس مي خورد.فرشاد نیز در گوشه ای ايستاده بود و با خشم وكین به هنگامه كه مرثیه سرايي میکرد و به 

 سینه میکوبید مینگريست.
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بوداما سعي میکرد خود را آرام  ساغر به جز غم و اندوهي كه در دل احساس میکرد،غصه دار و دلتنگ فرزندانش نیز

سازد تا توانايي اين كار را داشته باشدكه به قول هايي كه به فرزندانش و همچنین فرشاد داده،عمل نمايد.گاهي كه از 

 غم و اندوه در خود فرو میرفت وجود پاك فرشاد و همچنین عشق به فرزندانش،او را امیدوار میساخت.

ر گوشه ای نشست و به تصاوير پرويز و رسول كه در قابهای بلورين،به رويش لبخند زماني كه از مراسم برگشتند د

 میزدند ،خیره ماند:

 فرزانه ما خیلي تنها شديم!...خیلي زياد، فقط منو تو مونديم._

 فرزانه در سکوت اشك میريخت و سخني نمیگفت ،پروانه افزود:

 تورو خدا برگرد تهران ،اگه تو بری من دق میکنم._

 رو به سوی فرزانه نمود و در حالي كه دستانش را روی دستان او میگذاشت :

 تنهام نذار خواهر....اگه نگران آقا فرزادی ،من باهاش حرف میزنم._

 فرزانه سر بر شانه او نهاد:

ن احتیاج ون به ماحتیاج به اين كار نیست. موضوع اينه كه من نمیتونم اونو توی شهر غريب تنها بذارم و بیام اينجا. ا

 داره.

 پروانه به چشمان او خیره شد:

 بله... مي دونم... میدونم درخواست نابه جايي ازت كردم.... .

 اين حرف رو نزن ....بهتر نیست تو بیای اونجا پیش من؟_

 آخه چطوری؟ فرشادو ساغرو چیکار كنم؟نمیشه تنهاشون بذارم._

 ی بر لب نشاند:ساغر كه سخنان آن دو را میشنید لبخند

خاله جون!شما نگران مانباشید،بهتر يه مدت بريد پیش مامان اينه.در حال حاضر شما دوتا خیلي بهم احتیاج داريد _

 ،اينو ما خیلي خوب درك میکنیم.

 فرشاد كه در كنار او قرار داشت اين سخن را تايید كرد:

 لتون بهتر شد برگرديد.حق با ساغره شما بريدو اصال نگران ما نباشید هروقت حا_

 فرزانه به چشمان مغموم و گريان پروانه خیره شد:

 بچه ها راست میگن ما فردا داريم بر میگرديم ، تو هم آماده شو و با ما بیا._

 پروانه با امتنان به چهره زيبای ساغر نگريست:

 خیالم راحت باشه عزيزم؟_

 ك و ترديد خارج ساخت.لبخند اطمینان بخش ساغر او را تا حدودی از ش

 خیالتون راحت باشه خاله جان._

 فرشاد دست روی شانه فرزانه نهاد:

 خاله فرزانه! شما هم خیالتون راحت باشه._

هر دو آنان با چشماني امیدوارم از جوانان تشکر كردند. در اين لحظه شاهین وفرزاد وارد شدند. با ورود آنان ، ساغر 

 رو به فرزاد نمود:

 با...! خاله تصمیم گرفتند با شما بیان.با_
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فرزاد كه از اين خبر بسیار خوشحال شده بود لبخندی زد و خطاب به پروانه كه اشکهارا از گونه مهربانش پاك 

 میکرد گفت:

 خوب كاری میکنید...وقتي شما پیش فرزانه باشید خیال منم راحتتره._

 د.باعث زحمت میشم...بايد منو ببخشید آقا فرزا_

 شمارو به خدا اين طور حرف نزنید ..اونجا هم خونه خودتونه._

 ساغر پیش آمدو در حالي كه دستانش را روی شانه پدر مي گذاشت گفت:

 خاله نگران ما هستند._

 فرزاد بر لبخند خود وسعت بخشید:

 مشکالتشون بر بیان.پروانه خانم،اين بچه ها ديگه واسه خودشون خانم و آقايي شدند و مي تونند از پس _

 پروانه با شرمساری به وی نگريست:

من شرمنده شما هستم.اگه اون اتفاق واسه پرويز و رسول نمي افتاد االن بايد اين دو تا جوون سر خونه و _

 زندگیشون باشن...اما...

 فرزاد با همان لبخند مهربان سخن او را قطع كرد:

ا شرمنده باشید؟ خدا بزرگه در ضمن واسه اين كه اين دوتا جوون زندگي تقصیر شما نبوده كه پروانه خانم!،چر_

مشتركشون رو شروع كنند ،سدی وجود نداره...اين دو تا با هم محرم هستند،فقط میمونه اون جشني كه شما ا اسرار 

 برنامشو چیديد، كه اونم دير نمیشه:

 فرزانه سخن او را تأيید نمود :

 بهتر نگرانشون نباشي ،اونا رسما و قانونا زن و شوهرن پس نگرانیت واسه چیه؟فرزاد راست میگه ديگه، _

 من كه با وجود فرشاد اصال نگران ساغرم نیستم.

 فرشاد تشکر كرد و پروانه سعي كرد لبخند بر لب بنشاند:

 اگه تکلیف اين دو تا معلوم نبود من چیکار میتونستم بکنم!_

 

 

 ني تشکر آمیز افزود :رو به فرزاد نمود و با لح

دست شما درد نکنه آقا فرزاد ،چه خوب شد همون موقع پیشنهاد داديد اين دو تا جوون عقد كنند ،شما واقعا دور _

 انديشید.

 فرزادتشکر كردو با فروتني سر فرو آورد :

 خواهش میکنم پروانه خانم،انقدر منو شرمنده نکنید._

 كرده بود دست پروانه را گرفت:شاهین كه تا آن لحظه سکوت اختیار 

 خاله جان!بلند شید وسايلتونو جمع كنید تا فردا با ما همسفر بشید.مثل اون وقتها._

 پروانه با لبخند از جا برخواست و به سوی اتاق خود رفت . فرزاد رو به فرشاد نمود:

 اد ادای احترام نمود:فرشاد جان من تورو به خدا و ساغرو به تو میسپارم ،اول خدا بعد تو. فرش_

 چشم قول میدم مثل چشام بلکه بهتر از اونا ازش مواظبت كنم._
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 فرزاد دستان ساغر را میان دستان او نهاد:

 مطمئنم كه سر قولت میموني._

 بوسه ای به گونه جوانانشان نشاند. فرزانه از جا برخواست:

 براتون آرزوی سالمتي و خوشبختي میکنم._

 دكي نگراني كه در پس ديدگان مهربانش خودنمايي میکرد ،از اتاق خارج شد.پروانه با ان

 وسايل شخصي ام رو جمع كردم اما هنوز نگران بچه ها هستم._

 شاهین به سوی او آمد:

 خاله جان!همچین میگید بچه ها كه انگار دو سه سالشونه!_

 دستش را روی شانه فرشاد نهاد و افزود:

 از سیاره زمین كوچکتره ...حاال اگه خواهر منو بگید يه چیزی. فرشاد فقط دو سال_

 اين سخن را بالحني مزاحگونه بیان كرد و باعث خنده همه شد.

سالشم باشه ،بازم واسه پدر مادرش  35آخه شاهینم!انشاهلل وقتي اوالددارشدی متوجه میشي من چي میگم.بچه اگه _

 همون بچه كوچولوی دوست داشتنیه.

 با همان شوخ طبعي پیشاني او را بوسید: شاهین

 خدا از دهنتون بشنوه ...يعني میشه من داماد بشم؟ بعدشم بابا؟_

 پروانه گونه او را بوسید:

 چرا نشه....انشاهلل به زودی نوبت توهم میشه.

زند. موضوع زندگي آن روز جوانان خانواده سعي داشتند با بذله گويي دل دردمند بزرگان خود را تا حدودی آرام سا

مشترك ساغر و فرشاد ،نور امیدی به آن دلهای در سوگ نشسته ،میتاباند و به آنان میگفت: بايد تا لحظه مقرر زنده 

بود، زندگي كرد و به آينده زندگان انديشید،و برای شادی روح عزيزان از دست رفته فقط دعا خواند... بايد آرزو 

خوبي و نیکويي چشم از اين دنیا بر بنديم....بايد نیك بینديشیم،نیك بخواهیم، نیك  كنیم باكوله باری لبريز از خیر و

 انجام دهیم و سرانجام نیك بمیريم.

 شب فرا رسید ساغر كه در كنار فرشاد آرمیده بود گفت:

 فرشاد!....._

 و او با مهرباني پاسخ داد:

 بله .... دوباره چي شده؟_

 باني متبسم به چهره مردانه وی نگريست:ساغربه سوی او چرخید و با ل

 مي گم ... میگم آخرو عاقبت اين همه جنايتي كه شهرام و هنگامه انجام دادن،چي میشه؟_

 تصور نمیکنم فرجام خوبي در انتظارشون باشه._

 چرا تاحاال مأمورا نتونستن اونا رو دستگیر كنند؟_

 .. شهرام هم كه معلوم نیست كجاست.هنگامه كه خودشو حسابي از معركه كنار كشیده ._

 نگاهي به چشمان ساغر نمود و افزود:
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حاال بهتره تو هم به اين موضوع فکر نکني و اعصاب خودتو خراب نکني...هر چي خدا بخواد همون میشه....اونا اگه _

 ؟بتونن از دادگاه اينجا فرار كنن نمي تونن از دادگاه عدل الهي فرار كنند اينو قبول داری

 خب معلومه كه قبول دارم._

 فرشاد خنده ای كرد:

 خب پس بذار به عهده خدا._

 ساغر نیز لبخند بر لب نشاند و سر بر بالین نهاد.

زماني كه سپیده دم از افق سر بیرون مي آورد ، مسافران هركدام تك تك، سیمای امیدوار نو عروس و داماد را 

 ه بود و فرشاد با دلي لبريز از عشق، آرزو و امید.بوسیدندو راهي شدند اكنون ساغر موند

 فرشاد عاشقانه به چشم همسرش خیره شد:

زندگي مشترك ما از همین االن شروع شده ،بايد مسائلي رو كه تا ديروز آزارمون میدادند از دل و روح خودمون _

 رست ترتیب بديم.بیرون بريزيم و به آينده مون فکر كنیم و برای درخشان بودنش برنامه های د

 ساغر لبخندی زد:

 حق با توئه، بايد بدخواه هارو به دست انتقام گیر خدا بسپاريم و منتظر روز عقوبتشون بشینیم._

 بله همین طوره ،امیدوارم روزی برسه كه تورو شاد و خوشحال ببینم ، از صمیم قلب._

 منم امیدوارم همین روز رو برای تو ببینم._

 از عشق و محبت به يکديگر هديه دادند و وارد ساختمان شدند. هر دو لبخندی

 

******* 

زندگي برای ساغر بسیار زيبا و خواستني به نظر میرسید، او در كنار فرشاد احساس امنیت و امید میکرد، تنها مسئله 

رشاد ،گوشه ای مینشست و ای كه او را مي آزرد دوری از فرزندانش بود . او گاهي به دور از چشمان عاشق و نگران ف

 از غم و اندوه دوری از كودكان دلبندش ، مي گريست.

 اين تنها مسئله ای بود كه مي توانست او را به زانو در آورد و آزارش دهد.

 شب كه فرشاد مشغول رسیدگي به پرونده های شركت بود، ساغر گفت:

 كت مي آری.از وقتي رفتي سر كار همش سرت تو پرونده هايیه كه از شر_

 خب نمي گي مدت زياديه كه نتونستم به كارام برسم._

 در اين هنگام زنگ گوشي برخواست . ساغر گوشي را برداشت:

 بله بفرمايید._

 سالم عزيزم. _

 صدای پروانه بود كه تا حد زيادی از غم و اندوه فاصله گرفته بود:

 سالم خاله جان! خوبید؟_

 خوبم شماها چطوريد؟ _

 الحمداهلل حال مامان اينا چطوره؟_

 اونا هم خوبند،فرشاد خونه ست؟_
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 بله لطفا يه كمي صبر كنید._

 گوشي را به دستان فرشاد سپرد. 

 سالم مادر. _

 سالم عزيزم ، زندگي چطوره ؟ _

 عالیه ، مگه میشه با بودن ساغر بد باشه؟ _

 ينجا بمونم.تلفن كردم كه بهتون بگم تصمیم دارم مدت بیشتری ا_

 فرشاد خنده ای كرد : 

 پس حسابي بهتون خوش گذشته ،اين طور نیست؟_

 پروانه نیز به خنده افتاد :

 بله ، جاتون خیلي خالیه ، هر وقت تونستید بیايد ، دلم برای هر دو تون خیلي تنگ شده ._

افتاده دارم كه مجبورم اونا رو به خونه ما هم دلمون برای شماها تنگ شده ، اما مادر به خدا انقدر كارای عقب  _

 بیارم، همین االن ساغر داشت از اين كارم ايراد میگرفت كه صد البته حق هم داره.

 باشه، من زياد اصرار نمیکنم اما تورو خدا هر وقت سرت خلوت شد بیايد اينجا._

 چشم مادر حتما اين كارو میکنم. _

 فرزانه میخواهد با سهغر صحبت كنه. _

 بذاريد اول من با خاله جانم صحبت كنم بعد روی چشمام گوشي رو مي دم به ساغر. _

فرزانه و فرشادلحظاتي باهم صحبت كردندو بعد فرشاد گوشي را ساغرگرفت. وقتي از يکديگر خداحافظي كردند 

 ساغر رو به فرشاد نمود و گفت:

 شد بهچقدر دلم واسه همشون تنگ شده !انشاهلل كارات كه كمتر _

 

 

 421و  425

 

 سری بريم پیششون.

 فرشاد خنده ای كرد:

ـ حتما، منم دلم واسه شون تنگ شده، سعي مي كنم هر چه زودتر اين كارای عقب افتاده رو تموم كنم بعد دوتايي 

 مي ريم سفر تا يه كم دلمون باز شه، خوبه؟

 ـ عالیه!

 مجددا گفت: لحظه ای سکوت بین آن دو حکمفرما بود كه ساغر

 ـ مي گم بد نیست يه سری به هاجر خانم و مشهدی عزيز بزنیم. بنده خدا ها توی اين مدت خیلي زحمت كشیدند.

ـ موافقم... مراسم چهلم دايي كه تموم شد، مشهدی ازم خواست كه به ديدن شون بريم اونطور كه مي گفت هاجر 

د برگرده خیلي ناراحت بوده. همانجا بهش فقول دادم كه در اسرع خانم خیلي به ماها انس گرفته و از اين كه مي باي

وقت به ديدنشون بريم.... حاال هر وقت كه تو بخوای مي ريم اونجا... در ضمن مي تونیم پیش هاجر خانم مدتي 
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دار شم تا یبموني منم بعد از تعطیلي شركت میام اونجا... تنها بدی ای كه داره اينه كه بايد صبح خیلي زود از خواب ب

 بتونم سر وقت برسم شركت.

 ساغر كه از اين پیشنهاد بسیار شادمان شده بود، پیشاني او را بوسید:

ـ وای چقدر خوب مي شه!... من اونجا رو خیلي دوست دارم به خصوص كه فرشته مهربوني مثل هاجر خانم هم 

 پیشمه... البته اگه اون بدی ای كه گفتي زياد اذيتت نکنه.

 د با صدای بلند خنديد:فرشا

 نه... زياد اذيت نمي شم... تو نگران نباش.» 

 ساغر همچنان كه لبخند بر لب داشت در ذهمن خويش طببیعت زيباس ويال را تداعي كرد و با خود گفت:

اگه بچه هام پیشم بودند مي بردمشون اونجا و تا مي تونستند بازی مي كردند... شب هم كه مي شد از شدت » 

 «ستگي مثل دو تا كبوتر قشنگ مي خوابیدند... آخ كه چقدر دلم براشون تنگ شده!خ

 آهي از سینه بیرون داد كه موجب شگفتي فرشاد شد:

 ـ حاال چرا آه مي كشي؟... من كه بهت گفتم هر وقت خواستي بگو تا ببرمت اونجا.

 ـ اين آه واسه چیز ديگه ای بود.

 فرشاد به سیمای او دقیق شد:

 ـ مي تونم حدس بزنم واسه چي بود.

 زن جوان نیز به ديدگان او خیره شد:

ـ مي دونم كه درست حدس زدی... درسته... دلم خیلي واسه بچه هام تنگ شده. ای كاش اونا هم االن با ما زندگي 

 مي كردند.

 فرشاد با او همدردی كرد:

هستن. بهنوش از شیرين زبوني و بهبود از مرام و  ـ كاشکي، منم دلم براشون تنگ شه هر دوشون دوست داشتني

 مردونگي.

 خنده ای كرد و افزود:

 ـ درست مثل پهلوونای قديم، مرام خاصي داره... وای كه چقدر اين دو تا بچه رو دوست دارم.

 با آن كه دل ساغر بسیار ناالن و افسده بود، سعي كرد بخندد:

 كي اونا رو مي ديد، از شون خوشش مي اومد.ـ بله حق با توئه... اون موقع ها هر 

 فرشاد موهای بلند و لطیف او را در دست گرفت و بوسید:

 ـ درست مثل تو.

 ساغر لبخندی زد و سر به زير انداخت. لحظه ای بعد پرسید:

 ـ فرشاد! بهم يه قولي مي دی؟

 فرشاد با رويي گشاده جواب داد:

 ـ هر چي باشه قبول مي كنم.

 يايي دنبالشون بگرديم؟ـ مي 
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 425تا  422از صفحه 

 

 منتظر جواب نماند و با همان لحن افزود :

بیا بريم دم در خونه مادر سروش و ازش بخوايم بهمون بگه اون نامرد بچه های منو كجا برده كه هیچ خبری  -

 ازشون نیست . 

 فرشاد موهای او را نوازش داد : 

 فرصت اين كار رو مي كنیم . باشه حتما . در اولین -

 ساغر لبخندی از مهر و عطوفت به او هديه داد : 

 تو خیلي خوبي ، خیلي . -

 خوبي از خودته . -

 آن دو مدتي عاشقانه به يکديگر خیره ماندند تا اين كه صدای زنگ تلفن برخاست . فرشاد گوشي را برداشت : 

 بله ؟ -

 سالم دوست عزيز . -

 . شما ؟سالم ... -

 يه دوست كه داری در به در دنبالش مي گردی . -

 فرشاد لحظه ای تامل كرد :

 اين چه دوستیه كه من نمي شناسمش ؟! -

 باالخره مي شناسیش . -

 خودتو معرفي كن وگرنه مجبور مي شم گوشي رو بذارم .  -

 شايد دلم نخواد خودمو معرفي كنم . -

 : فرشاد صدای خود را باال برد 

 هر وقت دلت خواست خودتو معرفي كني ، تماس بگیر . -

 گوشي را گذاشت و به فکر فرو رفت . ساغر با شگفتي پرسید :

 كي بود ؟  -

 فرشاد متفکرانه پاسخ داد : 

 خودشو معرفي نکرد ولي مي گفت كه دوستیه كه من در به در دنبالش مي گردم .  -

 مرد بود يا زن ؟ -

 مرد . -

 تي ساغر بیشتر شد : شگف

 مرد ؟!.... شناختیش ؟ -

 نه ... ولي صداش برام خیلي آشنا بود . تصور مي كنم يه جای ديگه ام اين صدارو شنیدم . -

 ساغر سخني نگفت و فرشاد ادامه داد : 
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 در نبود من كسي مزاحم تو نمي شه ؟ -

 ابروان ساغر از ناراحتي به يگديگر نزديك شد : 

 .. چطور مگه ؟ نه .. -

 هیچي ، همین جوری پرسیدم .... دلگیر نشو . -

 ساغر كه از اين سوال ناراحت شده بود سعي كرد لبخند بر لب براند . از جا برخاست و گفت : 

 تو كه مي دوني .... اگه مزاحمي داشتم حتما بهت مي گفتم .  -

 فرشاد با ندامت به او نگاه كرد : 

 ... به خدا منظور بدی نداشتم .منو ببخش عزيزم  -

 زن جوان دستان او را در میان دستانش فشرد : 

 مي دونم .... من مي رم بخوابم . -

اين را بر زبان راند اما همچنان گرد ناراحتي بر سیمای زيبايش نشسته بود . فرشاد كه متوجه اين امر شد از جا 

 برخاست و با لحني دلجويانه گفت : 

 معلومه كه هنوز از دستم ناراحتي .... معذرت مي خوام ..... نبايد اين سوال رو مي پرسیدم .  از چشمات -

 مهم نیست عزيزم .... شب بخیر . -

 به سوی اتاق خواب حركت نمود كه فرشاد پرسید : 

 از دستم كه ناراحت نیستي ؟ -

 ساغر لبخندی زد : 

 

 

424 - 422 

 

 نه اصالً -

 بخندی عاشقانه بر لب نشاند:فرشاد نیز ل

 شب بخیر -

 صبح روز بعد كه ساغر چشمانش را گشود فرشاد را كنار خود نیافت. نگاهي به ساعت افکند:

 ساعت هنوز هفت هم نشده ... فرشاد همیشه هشت از خونه بیرون مي رفت! -

 روی تختخواب نیم خیز شد:

 فني ديشبي، فکرش را مشغول كرده.يعني ديشب تا حاال نخوابیده! شايد مزاحم تل -

 از جا برخاست و از اتاق خارج شد:

 فرشاد! ... فرشاد تو هنوز بیداری؟

 اما پاسخي نشنید.

به سوی آشپزخانه رفت به امید اين كه او را در آنجا بیابد اما آنجا نیز دست نخورده و تمیز بود. به سوی حیات دويد 

ا نیست. به آشپزخانه برگشت و روی صندلي میز ناهار خوری نشست و سیگاری و متوجه شد اتومبیل فرشاد در آنج

 روشن كرد:
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خیلي از اين كارش ناراحتم. آخه هیچ وقت سابقه نداشت اين طور بي خبر راهي شركت بشه! اون مي دونه، اگر  -

 صبحونه نخوره و بره، تا وقتي برگرده از ناراحتي دق مي كنم.

 :بعد از جابرخاست و گفت

 بهتره يه تلفن به محل كارش بزنم و بهش بگم اصالً ازش انتظار چنین كاری را نداشتم. -

 به سوی تلفن رفت در حالي كه شماره گیری مي كرد با خود زمزمه نمود:

 حتماً خیلي ناراحت بوده كه اينطوری رفته. -

 بود. منتظر ماند تا از آن سو فردی جوابگويش باشد اما انتظارش بي فايده 

 به ناچار گوشي را گذاشت:

 حتماً چون هنوز ساعت شروع كار شركت نیست، تلفن ها را جواب نمي دن. -

 پکي به سیگارش زد:

 بهتره با موبايلش تماس بگیرم. -

شماره تلفن همراه فرشاد را گرفت و منتظر ماند اما شنید كه در دسترس نیست، دوباره و سه باره سعي كرد اما باز 

 همان پیغام را شنید. ناامید گوشي را گذاشت: هم

 خدايا! ... دلم داره شور مي زنه، آخه كجاست كه موبايلش آنتن نمي ده؟ -

 پك عمیقي به سیگارش زد.

 دقايق به سختي مي گذشتند و او را واردار مي كردند طول سالن نشیمن را مدام طي كند و سیگار بکشد.

ايان رسید. به محض اين كه ساعت ديواری هشت بار نواخته شد، گوشي را برداشت و باالخره انتظار سخت او به پ

 شماره گیری كرد:

 شركت شايگان بفرمايید. -

 سالم خانم، عذر مي خوام اين وقت صبح مزاحمتون مي شم. -

 سالم، خواهش مي كنم امرتونو را بفرمايید. -

 من همسر آقای سروی هستم ايشون تشريف دارند؟ -

 گوشي خدمتتون. -

 از اين جواب نفس راحتي كشید و با خود گفت:

 بايد يه جوری از دلش در بیارم حتماً از دستم ناراحته. -

 در اين لحظه صدای خانم منشي را شنید:

 ببخشید خانم، ايشون هنوز تشريف نیوردند. -

 به ناگاه قلب زن جوان فرو ريخت و با صدای لرزان گفت:

 اما ايشون االن بايد توی شركت باشند.اما ...  -

متاسفم خانم سروری ايشون هنوز تشريف نیوردند. اگه نیم ساعت ديگه تماس بگیريد مي تونید با خود آقای  -

 شايگان صحبت كنید.

 دستان ساغر لرزان شد:

 بسیار خوب خانم، متشکرم -
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 اين را گفت و گوشي را آرام روی تلفن گذاشت:

 .. پس فرشاد من كجاست؟ ... كجا مي تونه رفته باشه؟خداوندا! . -

 مجدداً به ساعت نگريست:

 حاال من چطوری اين نیم ساعت رو تحمل كنم؟ -

سیگاری روشن كرد و به انتظار نشست. دم به دم به ساعت مي نگريست و سعي مي كرد با قدم زدن خود را مشغول 

 سازد.

 اما مجدداً همان پاسخ را شنید. باز شماره تلفن همراه فرشاد را گرفت

 باالخره انتظارش به سر آمد. گوشي تلفن را برداشت و با دستاني لرزان شماره گیری نمود.

 شركت شايان بفرمايید. -

 سالم خانم، من سروری هستم، اقای مهندس تشريف آوردند؟ -

 مهندس سروری خیر اما مهندش شايگان هستند، گوشي لطفاً. -

 يمي در گوشي پیچید. لحظه ای بعد صدايي گوشش را پر كرد:موزيك مال

 بفرمايید خانم سروری. -

 سالم، حالتون خوبه؟ -

 ممنون، شما چطوريد؟ -

 خوبم ... ممنون ... مي خواستم ... مي خواستم بپرسم ... شما ... شما از فرشاد خبری نداريد -

 شايگان كمي تأمل كرد :

 شركت نیومده.متاسفانه خیر، هنوز  -

 صدای ساغر مرتعش شد:

 يعني به شما چیزی نگفته؟ -

 خیر خانم، منم منتظرشم پرونده های مهمي دستشه، كه بايد امروز تحويل بده -

 ساغر ناامیدانه گفت:

 ممنونم، عذر مي خوام مزاحمتون شدم. -

 خواهش مي كنم، ولي اگه ازش خبری شد حتماً منو در جريان بذاريد. -

 از صدای شايگان معلوم بود كه او نیز چون ساغر نگران شده است.

 حتماً -

به سبب تشويش فراواني كه بر جانش مستولي شده بود بدون خداحافظي گوشي را گذاشت. اشك در چشمانش حلقه 

 بست و خیلي تند بر گونه هايش جاری شد:

 ."خبر بدمخدايا! دارم از دل شوره دق مي كنم ... بهتره به شاهین  "

اما بالفاصله پشیمان شد و سعي كرد خود را دلداری دهد. طولي نکشید كه تحملش به پايان رسید و شروع به 

 گريستن كرد:

 خدايا! اگه باليي سر فرشاد اومده باشه ... نه ... نه ... -
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ام انتظار را كه شنید آرساعتي را با اشك و ناله سپری كرد سپس مجدداً با تلفن همراه فرشاد تماس گرفت. بوق 

 گرفت ولي بالفاصله بوق اشغال به گوشش رسید و اين امر او را بیش از پیش نگران و مشوش ساخت:

 خدايا! چرا موبايلش جواب نمي ده؟! -

 دوباره سعي كرد اما باز هم صدای بوق اشغال پاسخگوی او شد. به خود دلداری دارد:

 یره، بهتره تلفن رو اشغال نکنم.حتماً داره با اين جا تماس مي گ -

 انتظار سخت و كشنده اش تا ظهر ادامه يافت.

 بهتره دوباره با آقای شايگان تماس بگیرم. -

 گوشي تلفن را به تندی برداشت و شماره گیری نمود. وقتي تماس او به اتاق شايگان وصل شد سالمي گفت و افزود:

 بری نشده؟ببخشید آقای شايگان! هنوز از فرشاد خ -

 اين بار لحن صدای آقای شايگان نگران كننده بود:
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نه خانم سروی از وقتي تماس گرفتید مدام دارم با تلفن همراهش تماس مي گیرم اما مثل اينکه در دسترس  _

 نیست.

 ره.اد بي خبر جايي بآقای شايگان،من خیلي نگرانم ،تا حاال سابقه نداشته فرش _صدای لرزان او به بغض نشست:

 بله مي دونم.سعي كرد او را دلداری دهد:_

 شايد كار مهمي براش پیش اومده كه نتونسته بهتون بگه._

صدای بغض آلود سحر به گريه نشست:نه،اين امکان نداره هركاری هم كه براش پیش مي اومدبه اولین كسي كه 

 خبر مي داد من بودم...اما...

 ا دلداری داد:شايگان باز هم او ر

 نگران نباشید.حتما پیداش مي شه بهتره باز هم صبر كنید. _

از لحن شايگان بخوبي محسوس بود كه او نیز دست كمي از ساغر ندارد و اين حرفها رافقط برای دلخوشي او به زبان 

 مي آورد.

 ونده از نگراني و تشويش قبضآقای شايگان!خواهش مي كنم كمکم كنید.نمي دونم بايد چیکار كنم.به خدا كم م _

 رو ح بشم.

 اگه يکم ديگه صبر كنید بهتره من پیگیر قضیه هستم._

 متشکر میشم اگه من رو هم در جريان بذاريد._سخن آخر او ساغر را تا حدودی آرام ساخت:

 حتما خیالتون راحت باشه._

 ي تونه فرشاد رو پید كنه.....حتما آقای شايگان م_ساغر تشکر نمود وپس از خداحافظي با خود گفت:

 بله....ايشون مي تونند خبری از فرشاد به دست بیارن._برای آرامش بیشتر دل خود تکرار كرد:

 با اين آرامش نسبي او تا غروب توانست خود را راضي نگاه دارد اما زمانیکه خورشید مي رفت

 اد.تا در افق غربي بیاسايد بازهم به حالت دلشوره و تشويش افت
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از جا برخاست وبا امیدواری شماره تلفن فرشاد را گرفت اما باز هم آن را دور از دسترس يافت...اشك در چشمان 

نگرانش حلقه بست و سیمايي كه تا پیش از اين رنگ امید يافته بود را به غم نشاند.مي خواست با شايگان تماس 

ا نا امیدی تمام چهره را میان دستان پنهان كرد واز بگیرد اما متوجه شد در آن ساعت شركت تعطیل مي باشد.ب

 ژرفای دل گريست.

لحظاتي بعد صدای زنگ تلفن شادی را به او اهدا كرد.گوشي را كه برداشت صدای شايگان را شنید كه به شدت 

 نگران بود:

 سالم خانم سروی. _

 سالم چه خبر؟ _

 ه از فرشاد خبری داريد بهم بگید.خواهش مي كنم اگ_سکوت شايگان او را مشوش تر نمود:

 امید داشتم االن شما بگید خونه است._

 نه....هنوز خونه نیومده._صدای زن جوان در بغض اندوه ونا امیدی نشست:

 شما نگران نباشید.حتما فردا خبری ازش مي رسه._

 آخه چطور؟_ساغر نالید:

 من به كالنتری خبر دادم.اونا پیگیر قضیه هستند._

 اقعا بايد منو ببخشید.اصال فکرم كار نمي كرد وگرنه خودم اين كار رو مي كردم.و_

 خواهش مي كنم.من كه كاری نکردم فقط وظیفه مو انجام دادم._

 به خونواده تون كه چیزی نگفتید؟_بزرگواری كرديد.پس از تاملي كوتاه شايگان گفت:_

اونا رو هم نگران كنم.اتفاقا ديشب خانم سروی تماس گرفتند وبا نه نمي خواستم _ساغر با اندوه نگران فراوان گفت:

 پسرشون صحبت كردند.

 خوبه...پس فعال تماسي نمي گیرند._

 بله همینطوره._

 پس شما لطف بفرمايید وچیزی بهشون نگید امیدوارم هرچه زودتر از فرشاد خبری بشه._

 منم امیدوارم._ساغر با صدايي لرزان جواب داد:

 ا شماره تلفن منو يادداشت كنید.لطف_

 بفرمايید._ساغر تشکر كرد ودفتر راهنمای تلفن رو باز كرد:

خواهش مي كنم منو مثل برادرتون بدونید و اگه مشکلي پیش _شايگان شماره تلفن منزل خود را به او داد وافزود:

 اومد و يا احتیاج به چیزی داشتید بهم تلفن كنید.

 يد....حتما اين كار رو مي كنم.ممنونم شما لطف دار_

 مي بخشید كه اين حرف رو مي زنم ام وظیفه خودم میدونم كه بگم._شايگان تاملي كرد:

 خواهش مي كنم._

 اگه میخوايد امشب خواهرم بیاد پیشتون.

 متشکرم من به تنهايي عادت دارم._

 به هرحال من در خدمتم._
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 شما بزرگواريد._

در تشويشي پايان ناپذير وآزاردهنده غرق شد و تا پاسي از شب گذشته در خود فرو رفته  پس از خداحافظي ساغر

 بود و آرام مي گريست.

صبحگاهان صدای زنگ تلفن دل مغموم واعصاب متشنج او را بیش از پیش محزون ومشوش ساخت.با دستاني لرزان 

 بله بفرمايید._گوشي را برداشت:

 منزل آقای سروی؟_

 بله._به دل دردمند ساغر تابید:نور امیدی 

 خبری شده؟_من از كالنتری.... تماس مي گیرم.ساغر با صدای مرتعش پرسید:_

خواهش مي كنم اگه خبری شده بهم -تماس گیرنده سکوت اختیار نمود كه به واسطه آن قلب زن جوان فرو ريخت:

 بگید.

 ايیدو پاسخگوی بعضي از سواالت بشید.خیر خبری كه نیست اما....اما....شما بايد به اين جا بی_

 البته من تا يك ساعت ديگه اونجام._

 ما منتظر شما هستیم._

 يعني چه سواالتي از من دارند؟_تماس قطع شد.ساغر زير لب زمزمه كرد:

بايد به آقای شايگان زنگ بزنم.نگاهش به _با تشويش فراوان تکمه قطع تماس را فشار داد وشماره گیری نمود:

 اما االن زوده شايد ايشون خواب باشند._ساعت ديواری افتاد:

ا!اين خداي_گوشي را با ناامیدی تمام روی تلفن گذاشت وسپس مستاصل چهره را میان دو دست گرفت و گريست:

 چه بالهايي يه كه سرم میاد؟

مورد  قصد كرد كه به كالنتریبا پاهايي لرزان از جا برخاست و به سوی اتاق خود رفت.پس از پوشیدن لباسي مناسب 

 نظر رود كه صدای زنگ تلفن
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 او را به سوی خود فرا خواند با دستاني لرزان گوشي را برداشت و با صدايي مرتعش پاسخگو شد:

 بله... بفرمايید. -

 سالم خانم سروی... صبح تون بخیر. -

 سالم، صبح شما هم بخیر. -

نتری باهام تماس گرفتند و گفتند كه شما رو احضار كردند. مي خواستم بهتون بگم اصالً نگران نباشید. رئیس از كال -

كالنتری يکي از دوستان صمیمي پدرم، آقای شايگان بزرگ هستند. مي تونید اطمینان داشته باشید با سعي و تالش 

 ايشون و همکاراشون، فرشاد پیدا مي شه.

 سختي فشرد: بغض گلوی او ار به

 از لطف شما ممنونم... امیدوارم... امیدوارم فرشاد رو صحیح و سالم پیدا كنند. -

 شايان با شگفتي پرسید:
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 چرا اين حرف رو مي زنید؟ -

 ساغر به خود آمد:

 كدوم حرف رو؟ -

 اين كه مي گید اونو صحیح و سالم پیدا كنند. -

 زن جوان سعي كرد بغض خويش را فرو برد:

 نمي دونم... -

 مي شه سؤالي كنم؟ -

 بله خواهش مي كنم. -

 مسئله ای هست كه من ازش بي خبرم؟ -

 ساغر ديگر نتوانست از فرو ريختن اشکهايش خودداری نمايد:

 نه... چیز مهمي نیست. -

 شايگان مصرانه پرسید:

 اگه مسئله ای هست بهتره بگید شايد كمکي باشه. -

 د گريست. شايگان افزود:ساغر با صدای بلن

 خانم سروی لطفاً صبر كنید تا با هم به كالنتری بريم. -

 بسیار خب... ممنونم. -

گوشي را گذاشت و با افکاری مغشوش تر از قبل منتظر ماند. طولي نپايید كه زنگ منزل به صدا درآمد. ساغر افتان و 

 خیزان خود را به آيفون رسانید:

 بله؟ -

 ! منم... شايگان. مي تونم قبل از رفتن به كالنتری باهاتون حرف بزنم؟خانم سروی -

 البته... خواهش مي كنم. -

 در را گشود و منتظر ماند. با ورود شايگان به پیشوازش رفت و او را به نشستن دعوت نمود:

 قبل از هر چیز واقعاً ازتون ممنونم كه منو توی اين موقعیت اسفناك تنها نذاشتین. -

 شايگان روی يکي از مبلها نشست و ساغر روبروی او، روی كاناپه قرار گرفت. مرد جوان گفت:

 من مي خوام شب قبل از ناپديد شدن فرشاد رو اونطور كه بود برام شرح بديد... البته اگه منو قابل بدونید. -

 خواهش مي كنم. شما برادريتونو بهم ثابت كرديد. -

 د:نفس عمیقي كشید و افزو

تنها اتفاقي كه اون شب افتاد اين بود كه يه ناشناس تماس گرفت كه خود فرشاد پاسخگوش بود. اون خودشو  -

 ... يا يه چیزی مثل اين..."هموني هستم كه تو در به در دنبالش مي گردی"معرفي نکرد فقط گفته بود: 

 دست به پیشاني كشید و ادامه داد:

 اون صحبتها رو اونجور كه بوده به ياد بیارم.متأسفم... نمي تونم دقیقاً  -

 اشکالي نداره لطفاً خودتونو اذيت نکنید... -

 مکثي كرد و با كنجکاوی افزود:
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 خب اون كسي كه فرشاد دنبالش مي گشت كي بوده؟ -

 ساغر متفکرانه جواب داد:

 من نمي دونم... واقعاً نمي دونم. -

 ن او خیره ماند سپس از جا برخاست:شايگان مدتي به چهره گرفته و غمگی

 متشکرم، حاال بهتره راه بیفتم. -

ساغر نیز از جا برخاست. كیفش را روی شانه اش انداخت در ساختمان را قفل كرد و همگام با شايگان از در حیاط 

 خارج شد.

 شايگان در حالي كه در اتومبیل را برای او باز مي كرد بیان نمود:

 بخشید.بي ادبي منو ب -

 ساغر با شگفتي به او خیره شد:

 خواهش مي كنم چرا اين حرف رو مي زنید من از شما چنین چیزی نديدم. -

 شايگان سر را به احترام فرود آورد:

شما لطف داريد موضوع اينه كه من شما رو برای اولین بار ديدم ولي با بي ادبي و بدون هیچ نزاكتي اظهار خوشوقتي  -

ن در حالیه كه واقعاً از ديدار شما خوشحال و خشنود شدم... البته هیچ دوست نداشتم در اين وضعیت شما نکردم و اي

 رو زيارت كنم.

 ساغر روی صندلي جای گرفت:

 شما لطف داريد، منم از ديدن شما خوشوقتم. -

او پشیمان شد. تا شايگان پشت فرمان قرار گرفت مي خواست سخني گويد كه با ديدن سیمای مغموم و محزون 

رسیدن به مقصد سکوت برقرار بود. زن جوان از اتومبیل خارج شد و منتظر ماند تا شايگان در را قفل كند، سپس به 

اتفاق او به سوی عمارت كالنتری حركت كرد. ساغر با راهنمايي شايگان وارد اتاق بازپرس ويژه شد و پس از معرفي 

اين لحظه شايگان نیز چند ضربه به در نواخت و اجازه ورود خواست. افسر خود روی صندلي مجاور میز نشست. در 

 ويژه كه مرد جواني بود به احترام وی از جا برخاست و دستش را به سوی او دراز كرد:

 خوشحالم كه شما هم تشريف آورديد. -

 ممنون. -

 لطفاً بنشینید. -

 شايگان در حالي كه روی صندلي مي نشست گفت:

سروی حال مساعدی ندارند ازتون خواهش مي كنم با مالحظه روحیه و وضع كنوني ايشون سؤاالتون رو  خانم -

 بپرسید.

 بله حتماً. -

در كنار چند شماره ديگر، روی آن خودنمايي مي كرد  "فرشاد سروی"مرد جووان پس از اين كه پرونده ای كه نام 

 را مرور نمود، رو به ساغر گفت:

 لطفاً موضوع رو اونطور كه بوده برام تعريف كنید.خانم سروی!  -
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ساغر با حالتي مشوش و لحني مغموم ماجرا را جسته و گريخته تعريف كرد. بازپرس كه با شنیدن توضیحات او 

 خیلي از مسائل برايش مکتوم مانده بودند متفکرانه دستي به چانه كشید:

 ما داريد، تصور مي كنم بهتره به وقت ديگه ای موكول كنیم.من سؤاالت ديگه ای هم داشتم اما با حالي كه ش -

 مکث كرد و با ديدگاني كاونده افزود:

 آيا چیز ديگه ای هم هست كه احساس كنید بايد بازگو شه؟ -

 از اين سؤال جرقه ای در ذهن مغشوش ساغر درخشید، زير لب زمزمه كرد:

دستي به پیشاني بلندش كشید و با همان  "فراموش كرده بودم؟...خوب شد يادم افتاد... آخه چطور اون نامرد رو "

 صدای ماليمي ادامه داد:

 از بس از گم شدن فرشاد ناراحت بودم... -

 اين سخنان و حركات از گوشهای تیز و چشمان دقیق بازپرس پنهان نماند.

 

 

 .... 452و  456صفحات 

 

 آورده است، اشاره كند. زن جوان روی صندلي جا به جا شد: صبر كرد تا ساغر به آن مسئله ای كه به ياد

 بله... شما حتماً و بايد اين مسئله رو بدونید. -

 بازپرس با كنجکاوی پرسید:

 كدوم مسئله؟ -

 ساغر پس از تعريف ماجرای كشته شدن پرويز؛ سخنان پريوش را قبل از به قتل رسیدنش را بازگو كرد و ادامه داد:

 شاد قبالً اين موضوع رو گزارش داده بوديم اما چون مدارك مستدلي در دست نبود، موفق نشديم...من و فر -

 مکثي كرد و افزود:

 من تصور مي كنم بازم دست هنگامه و مهران تو كار باشه. -

 به نکته بسیار مهمي اشاره كرديد. من پرونده قتل اين دو تن رو مجدداً مرور مي كنم. -

 ه ساغر نمود:شايگان رو ب

 شما اشاره ای به صحبتي كه با من داشتید. نکرديد... لطفاً اتفاقي رو كه برای من توضیح داديد، به ايشون هم بگید. -

 ساغر روسری اش را مرتب كرد:

 آه... بله... از يادآوريتون ممنونم... -

بود كاملتر و با ذهني آماده تر بیان  و موضوع آن مرد را كه شب قبل از مفقود شدن فرشاد ايجاد مزاحمت كرده

 نمود. بازپرس پس از يادداشت كردن آن لبخندی از رضايت بر لب راند:

 متشکرم، شما با اين توضیحات تون تونستید به ما كمك ارزنده ای كنید.  -

 ساغر با امیدواری به او خیره شد:

 يعي امید داشته باشم كه فرشاد رو پیدا مي كنید؟ -

 ... البته. شما نگران نباشید، جنايتکارا هیچ وقت نمي تونند از دست قانون فرار كنند.بله -

 نگاهي به شايگان افکند:
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 خانم سروی نبايد تا اطالع ثانوی تهران رو ترك كنند. شايد مجبور باشیم ايشون رو دوباره احضار كنیم. -

 شايگان از جا برخاست:

 بله، متوجه ام. -

 كرديد آقای شايگان. متشکرم لطف -

 رو به ساغر نمود:

 باز هم مي گم بهتره نگران نباشید. -

 ساغر با ضعف و ناتواني از جا برخاست و با چشماني بي روح كه اشك در آن موج مي زد پرسید:

 شما كه دنبال قضیه رو مي گیريد؟ -

 مرد جوان به احترام او از جا برخاست:

 البته وظیفه ما همینه. -

 ساغر با انگشتان بلند و باريك خود اشك را از چهره سترد:

 و مطمئن باشم اگه به نتیجه ای رسیديد، به من هم اطالع مي ديد؟ -

 اگه الزم باشه، حتماً. -

 ساغر با شانه هايي افتاده و دلي لبريز از غم و اندوه از اتاق خارج شد. پس از لحظه ای شايگان نیز به او پیوست:

سروی!... خواهش مي كنم اين قدر خودتونو عذاب نديد. امیدتون به خدا باشه. باالخره ماه هیچ وقت پشت  خانم -

 ابر نمي مونه.

وقتي به اتومبیل رسیدند در را برای او باز كرد و خود پشت فرمان قرار گرفت. زماني كه اتومبیل به حركت درآمد 

 شايگان گفت:

 ه، به خونه ما تشريف بیاريد و سرافرازمون كنید.خواهش مي كنم تا مشخص شدن قضی -

 ساغر با همان چشمان نگران به او نگريست:

 ممنونم... شرمنده ام كه اين حرف رو مي زنم اما خونه خودم راحت ترم. -

 

 

455-441 

 

 البته كه اين طوره...ولي من نمي تونم شمارو با اين حال تنها بذارم..._مرد جوان لبخندی زد:

 اگه اجازه بفرمايید قبل از اينکه شما رو به منزلتون برسونم يه سری به خونه خودم بزنم.

 خواهش مي كنم...بايد ببخشید كه مزاحم شما هم شدم._

 اين حرف رو نزنید خانمسروی شرمنده ام مي كنید._

 ار بزرگ و مجلل ايستاد.سکوت بین آندو حکم فرما بود تا اينکه پس از دقايقي اتومبیل جلو در منزلي بسی

 تشريف نمي ياريد داخل؟_

 ممنونم...به خانواده سالم برسونید._

 متشکرم...لطفا من وببخشید._
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اين را گفت و به سوی در منزل خود رفت.دكمه زنگ را فشرد و بدون اينکه داخل حیاط بزرگ و وسیع منزل شود 

وان معذرت میخوام.من به عن_تومبیل قرار گرفت لبخندی زد:،سخني گفت ومجددا وارد اتومبیل شد.زماني كه پشت ا

 برادر كوچکیتون از خواهرم خواستم تا مشخص شدن مسئله مزاحم شما باشه.

 شما بزرگواريد آقای شايگان...من شرمنده شما وخونواده عزيزتون هستم...اصال نمي خواستم مزاحم..._

 واهش مي كنم اينطور با من صحبت نکنید.ازتون خ_شايگان سخن او را با احترام قطع كرد:

فرشاد برادر منه و من به همون اندازه دوستش دارم وبهش احترام مي ذارم.باور بفرمايید اين حرفهای شما من رو 

 آزار مي ده.

 شما نسبت به ما لطف داريد....چشم...ديگه با اين حرفها موجب ناراحتي شما نمیشم._

 متشکرم.....واقعا متشکرم._

در اين لحظه زن جوان و بسیار خوشرويي در عقب اتومبیل را باز كرد وروی صندلي نشست.سیمای زيبای او برای 

 _ساغر بسیار دلنشین نمود.او با لبخند گسترده ای گفت:

 سالم....ببخشید اگه معطل شديد.

 در چهره او يك صمیمیت خاصي ديده مي شد كه باعث دلگرمي ساغر مي گشت:

 انم شايگان....سالم خ_

 ايشون كیانا خواهر من هستند._مرد جوان رو به ساغر نمود:

 از آشنايیتون خوشوقتم._ساغر با احترام سر فرود آورد:

 ايشون هم خانم ساغر سروی همسر مهندس سروی هستند._شايگان رو به كیانا نمود:

 الم.منم از آشنايي با شما خیلي خوشح_كیانا با همان چهره گشاده گفت:

ساغر جان!تقصیر خودت بود كه من مزاحمت شدم.اگه تو _مکثي كرد وبا لحني بسیار دوستانه وصمیمي افزود:

 تشريف مي آوردی مجبور نبودی توی زحمت بیفتي.

 خواهش مي كنم ،شما بايد منو ببخشید به خدا اصال راضي نبودم شما رو به زحمت بندازم._

اين حرف رو نزن.آقای سروی درست مثل كیارش واسه _را روی شانه های او نهاد:كیانا با صمیمیت فراوان دستانش 

 ما عزيزند.امیدوارم هرچه زودتر اين مشکل حل بشه و تو رو با لباني خندون ببینم.

 مرسي_

 سکوت آنان تا رسیدن به مقصد ادامه داشت.به محض رسیدن كیارش رو به خواهر خود نمود:

 باش. حسابي مواظب خانم سروی_

 حتما حتما._

 كیارش از آنان خداحافظي كرد وساغر در حالي كه در حیاط منزل را مي گشود گفت:

 از لطف شما خیلي ممنونم.امیدوارم روزی اين لطف بزرگتونو جبران كنم._

من ضمن بايد ازت تشکر كنم كه منو از اون قصر طاليي بیرون كشیدی،امیدوارم همدم خوبي واسه ات باشم...در _

 استفاده نکني؟"شما"مي شه از كلمه 

 بله....حتما._ساغر میهمان خود را به داخل دعوت كرد:
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 از همین امروز میايم و توی اين_پس از طي كردن حیاط به در ساختمان كه رسیدند كیانا با شوق به اطراف نگريست:

 حیاط قشنگ روی همین میز وصندلي غذا مي خوريم.

خوش اومدی...لطفا بشین كیانا _ومنتظر ماند تا كیانا داخل شود.سپس خود در پي او روان گشت:ساغر در را باز كرد 

 جان تا حسابي ازت پذيرايي كنم.

 قرار نشد مهمون بازی در بیاريم ها._دختر جوان با همان سیمای بشاش و خندان جواب داد:

اگه مي خوای احساس غريبي نکنم باهام _ای افزود: ساغر به خنده افتاد وكیانا روبروی اوايستاد و با لحن دوستانه

 راحت باش و منو به عنوان يه خواهر قبول كن باشه؟

در هم آمیخت باعث شد احساس خاصي به ساغر دست دهد "خواهر"اين لحن مهربان وقتي با رايحه دل انگیز كلمه 

 احساسي كه اين اواخر مجبور بود به خاطر دل عزيزانش 

 ايد و در خلوتگاه خود به آن بپردازد.آن را پنهان نم

او در خويشتن خويش تمايل شديدی به بروز خالصانه اين احساسات سركوب شده مي ديد در نتیجه لحظاتي به 

چشمان زيبا و مهربان كیانا خیره ماند سپس بدون اين كه بخواهد خود را در آغوش او رها كرد و از ژرفای دل و 

در آغوش كیانا بود آن احساس خاص را اشباء و ارضا نمود سپس لب به سخن جان گريست.در مدتي كه او 

مدت زيادی بود كه نتونسته بودم اين طور راحت گريه كنم اون هم نه به خاطر بي كسي و تنهايي بلکه به _گشود:

دشون بودی رو خاطر وجود پاك عزيزام.همیشه به خاطر اين كه اونا رو ناراحت نکنم تمام اين اشك ها رو كه تو شاه

 پنهان مي كردم وبه جاشون لبخند میزدم.

من هیچ وقت خواهری نداشتم..شايد به خاطر همینم بود كه وقتي _با پشت دست اشکهايش را پاك كرد ولبخند زد:

 تو گفتي منو به عنوان يه خواهر قبول كن ديگه نتونستم جلوی خودم رو بگیرم.

مي تونم به خوبي دركت كنم چون منم هیچ وقت خواهری نداشتم.همیشه _كیانا گونه های خیس او را نوازش داد:

پیش خودم میگفتم خوش به حال كسايي كه از اين نعمت بزرگ بهره مند هستند.اونا هیچ وقت احساس تنهايي 

مطلق نمي كنند.باالخره كسي رو در كنار خودشون دارند كه وقتي دلشون مي گیره با خیال آسوده باهاش حرف 

 د و دردل كنند.بزنن

 اين سخنان همان چیزی بود كه ساغر در دل و ذهن خود بارها و بارها زمزمه كرده بود.

 چون هم رای و هم عقیده هستیم مي تونیم از اين به بعد مثل دوتا خواهر با هم باشیم._

 .....اين طور نیست؟

 بت خیلي خوشحالم....خیلي زياد.بله...همین طوره و من از اين با_كیانا لبخند ملیحي بر لب راند:

 ساغر نیز لبخند بر لب ها نشاند:

 

 

 ... 431تا  442صفحات 

 

 منم همین طور چون باالخره به آرزوم رسیدم. -
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آن دو همانند دو خواهر يکديگر را در آغوش كشیدند و بويیدند. وجود كیانا به ساغر يك حس آرامش مطلق و 

ین امر باعث مي گشت او در قلب خويش عالقه ای خاص نسبت به اين دختر شاد و سبکي روح اهدا مي كرد و هم

 سرزنده احساس نمايد:

 حاال بشین تا اين خواهر واسه ات يه شیرقهوه خوشمزه بیاره. -

 قربون اين خواهر خوبم برم... دستت درد نکنه... چشم... ولي دفعه بعد نوبت منه. -

 از تن بیرون مي كرد جواب داد:ساغر در حالي كه مانتو اش را 

 باشه... قبول. -

 كیانا به اطراف نگريست و در همان حال مانتو و روسری اش را درآورد و خطاب به ساغر كه در آشپزخانه بود گفت:

 اين جا خیلي قشنگه... خونه خوبیه. -

 ساغر از همان جا جواب داد:

 ه... اونجا خیلي بزرگتر از اين جاست.تصور نمي كنم به خوبي و قشنگي خونه شما باش -

منظورم از قشنگي و خوبي، بزرگي و وسعتش نبود. منظورم اينه كه اين جا يه حال و هوای خاص داره... يه حال و  -

 هوايي كه به آدم آرامش مي ده... نمي دونم چطور واسه ات توضیح بدم.

 از احساساتش مي گشت روی يکي از مبلها نشست:مکثي كرد و در حالي كه به دنبال كلمه مناسبي برای ابر

 تا حاال در مورد ارتعاشات مثبت كه از وجود و حسّ انسانها زاده مي شه، چیزی شنیدی؟ -

 يه چیزايي از مجريان تلويزيون شنیدم. -

 خب منظور منم همیناست ديگه. -

 د و كنارش نشست:ساغر با سیني ای كه در آن دو فنجان شیرقهوه وجود داشت، نزد او آم

 جداً واقعیت دارند؟ -

بله... من كه بهشون خیلي اعتقاد دارم... تا حاال شده يه جايي بری كه احساس خفقان كني؟ يا دلت دچار تشويش و  -

 ؟«چه محیط مزخرفي!»نگراني بشه و به خودت بگي:

 ساغر يکي از فنجانها را جلو او نهاد:

 اين جمله رو در بعضي از محیط ها به خودم گفتم. بله... تا حاال بارها و بارها -

 كیانا فنجان را به دست گرفت:

اونطور كه شنیدم توی همچین محیطهايي ارتعاشات منفي بیش از حدّه، واسه همین آدما وقتي توی همچین جايي  -

 فیه.ا تأثیر همون امواج منقرار مي گیرند. دچار دلشوره و تشويش و نگراني مي شن و بعضاً احساس گناه مي كنند. اين

 حق با توئه... اگثراً توی محیط كالنتريها، دادسراها و حتي بیمارستان ها همچین احساسي دارم. -

خب... به خاطر اينه كه توی اين محیط ها دروغ، ريا، بیماری و از اين قبیل چیزها به وفور و زياد شنیده و ديده مي  -

 شه.

د زدند و شروع به صرف شیر قهوه نمودند. دقايقي بعد سکوت ساغر، كیانا را متوجه هر دو به روی يکديگر لبخن

 خود ساخت:

 چرا اينقدر ساكتي ساغر جان؟ -

 زن جوان از اين سؤال به خود آمد و روی مبل جابجا شد:
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 معذرت مي خوام... داشتم... داشتم به فرشاد فکر مي كردم... آخه خیلي نگرانشم. -

 وی دست او نهاد و با دلجويي گفت:كیانا دست ر

خب... حرف بزن و خودتو خالي كن... من واسه همین اين جام... واسه اين كه به درد دلهات گوش كنم و اگه خدا  -

 بخواد باعث آرامشت بشم...

 به ديدگان مغموم او خیره ماند:

 خب... حاال بگو كه من سراپا گوشم. -

ه ای خیره ماند گويي قصد كرده بود برای آرامش دل خود با خويشتن خويش ساغر نفس بلندی كشید و به نقط

خلوتي داشته باشد.كیانا نیز كه اين حالت را در او درك كرده بود سکوت اختیار نمود تا او بتواند آن طور كه مي 

 ذاب و گیرایخواهد و راحت است، سخن بگويد. سکوت ساغر لحظاتي به طول انجامید تا اين كه چشم در ديدگان ج

 كیانا دوخت:

احساس سرخوردگي آزارم مي داد، همیشه مشوش و نگران بودم، در همه حال احساس مي كردم تنهاترين و  -

بدبخت ترين زن عالم بودم... با اين حال مشکالت رو با تمام سختي هايي كه داشت تحمل كردم تا اين كه... تا اين 

یم قرار داد... فرشاد فرشته نجات من بود و هست... اينو جدی مي گم... كه خداوند بزرگ فرشاد رو سر راه زندگ

اون واقعاً منو از تنهايي و انزوا نجات داد و اين در حالي بود كه من در ناامیدی و يأس دست و پا مي زدم و از دوری 

 بچه هام زجر مي كشیدم.

طالعي از گذشته او ندارد. لبخند ماليمي بر لب جمله آخر او كیانا را متعجب ساخت. ساغر متوجه شد كه او هیچ ا

 نشاند:

 حتماً نمي دونستي من قبالً ازدواج كردم درسته؟ -

 كیانا نیز لبخند زد:

 من از اين موضوع كوچکترين اطالعي نداشتم و مطمئن باش اگه بخوای اجازه نمي دم كسي ازش باخبر بشه. -

 كرد:ساغر نگاهي از امتنان و تشکر به او اهدا 

 شب قبل از اين كه فرشاد بي خبر بذاره و بره بهم قول داد كه كمکم كنه بچه هامو پیدا كنم. -

 كیانا بدون هیچ كنجکاوی ای در مورد گذشته و بچه های او، با مهرباني گفت:

 پس با اين حساب بايد اتفاق غیرمنتظره ای افتاده باشه كه آقا سروی رو وادار كرده بي خبر بره. -

 بله همینطوره... اما اون اتفاق چي مي تونه باشه؟ -

 منتظر شنیدن جواب از سوی او نشد و افزود:

 من احساس مي كنم يه نفر اونو از خونه بیرون كشیده. -

 كیانا كه چیزی از موضوعات گذشته نمي دانست با شگفتي پرسید:

 آخه واسه چي؟ -

 موضوعش مفصله. -

 لبته اگه از نظر تو اشکالي نداشته باشه.دلم مي خواد بشنوم ا -

 ساغر دستان او را با صمیمیت فشرد:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –کسته شساغر 

2 8 8  

 

اين چه حرفیه!... بايد اعتراف كنم واقعاً تو رو به چشم يه خواهر خوب و مهربون مي بینم و اصالً دلم نمي خواد  -

 خودتو از من جدا بدوني.

 متشکرم... منم همین احساس رو نسبت به تو دارم. -

 شمان او خیره شد و افزود:به چ

 خب حاال برام بگو موضوع از چه قراره. -

 ساغر دستي به موها كشید و تمام ماجرا را برای او تعريف نمود. كیانا پس از شنیدن موضوع، به فکر فرو رفت:

 اين طور كه برام گفتي بعید نیست بیرون كشیدن آقا فرشاد كار هنگامه و مهران باشه. -

مان ساغر حلقه زد. كیانا دل بر او سوزاند و در حالي كه سر او را به سینه مي چسباند با لحني مهربان اشك در چش

 گفت:

ساغر جان! به ياد داشته باش كه ماه هیچ وقت پشت ابر نمي مونه... باالخره هر چي باشه تو بايد بیشتر از اينا مقاوم  -

الت كه مي دونم تحملشون خیلي سخته، تو رو اين طوری از پا و صبور باشي. نبايد اجازه بدی اين مسائل و مشک

بندازند. آروم باش و سعي كن با دعا و نیايش خودتو آروم كني. ببین! من اصالً از زندگي گذشته ات چیزی نمي دونم 

 و اطالعاتم درباره زندگي فعلیت خیلي محدوده اما مطمئنم تو انسان كامالً منطقي ای هستي.

 زير افکند:ساغر سر به 

 آخه تو از كجا تا اين حد مطمئني؟ -

جوابش خیلي ساده ست... من از عمق چشمات، از كلماتي كه به كار مي بری، از اين كه هیچ جوابي رو بدون تأمل  -

پاسخ نمي دی مي فهمم كه تو منطقي هستي و سعي مي كني با مسائل موجود عاقالنه و حساب شده برخورد كني البته 

 اين حد به روح و روانت فشار نمي آوردی، بهتر از اينا مي تونستي تصمیم بگیری و آرامشت رو حفظ كني. اگه تا

 

 

سخنان كیانا آبي صاف و زالل بود كه بر روی شعله های غم و اندوه ساغر ريخته مي شد و روح و جانش را جال مي 

 بخشید.

ن كه خداوند مهربان، كیانا را برای آرامش روحش فرستاده در دل مأيوس ساغر، نور امیدی تابیدن گرفت و از اي

بود، اشك شوق از ديدگان فرو ريخت و خدا را شکر گفت. اما در اعماق قلب و روحش همچنان احساس غم و اندوه 

 مي كرد:

زه ازت ممنونم كیانا جان، حرفهای تو خیلي ارزنده است، سعي مي كنم در تمام مراحل زندگیم اين ها رو آوي -

 گوشم كنم.

 كیانا او را در آغوش كشید:

قبالً هم گفتم باز هم مي گم اينا چیزايي بودند كه تو مي دونستي اما فراموششون كرده بودی و من فقط اونها رو به  -

 يادت آوردم.

 لبخندی زد و افزود:

 و امیدوارم هیچ وقت فراموش شون نکني. -

 ه آن ساغر متعجب شد.در اين هنگام خنده ای كرد كه به واسط
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ساغر جان!... حتماً پیش خودت خواهي گفت اين كیانا يه موعظه گر پُر حرفه؟... مثل اين كه زياد از حد خورده  -

فرمايش كردم... منو ببخش... وقتي به قول دوستام مي رم باالی منبر، حاال حاالها پايین نمي يام و مدام موعظه مي 

 كنم.

 ود كشید و باز هم خنديد. ساغر نیز به خنده افتاد:دستي به موهای روشن خ

اين چه حرفیه كیانا!... باور كن از شنیدن حرفهات كلي شاد شدم و اصالً بهشون به چشم موعظه و نصیحت نگاه  -

 نکردم.

 كیانا كه همچنان مي خنديد جواب داد:

 خیلي حرف مي زنم... نمي خواد مالحظه مو بکني... خودم مي دونم كه توی اين موقعیت ها -

 ساغر دستان او را به گرمي فشرد:

 بسه ديگه كیانا!... چرا اين قدر شکسته نفسي مي كني؟ -

 هر دو دست در گردن يکديگر انداخته و خنديدند.

 دقايقي بعد ساغر از جا برخاست:

 برای همه چي ازت ممنونم. -

 خواهش مي كنم عزيزم من كاری نکردم. -

 او را گرفت و كشید: ساغر دستان

 چرا... اما خودت خبر نداری... حاال بیا تا اتاقت رو بهت نشون بدم. -

 كیانا تشکر نمود و با او همراه شد. ساغر او را به اتاق پروانه راهنمايي كرد:

 اين جا اتاق مادر شوهرمه. -

 كیانا به اطراف نگريست:

 همه چي چه با سلیقه و مرتب چیده شده! -

 غر لبخندی زد:سا

 بله، خاله پروانه واقعاً زن با سلیقه ايه. -

 بله همین طوره، همه چي گواه اين اصل هست من هم قول مي دم همین طور كه تحويل گرفتم، تحويل بدم. -

 ساغر بر لبخند خود وسعت بخشید:

 امیدوارم اين جا رو مثل خونه خودت بدوني و راحت باشي. -

 ، متشکرم.حتماً همین طوره -

 دست روی شانه ساغر انداخت و افزود:

 بهتره بريم ناهار رو آماده كنیم... نظرت چیه؟ -

 حرفي ندارم... بريم. هر غذايي كه بخوای مي تونیم درست كنیم. -

 متشکرم، اما من غذای ساده رو بیشتر مي پسندم. -

طور كه كیانا مي خواست، ناهار ساده ای مهیا كردند و ساغر لبخندی زد و همراه با او به سوی آشپزخانه رفت. همان 

در محیط سرسبز حیاط میل نمودند. پس از آن ساغر مجدداً در خود فرو رفت. او نگران فرشاد و دلتنگ فرزندانش 

 بود.
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 تو هنوز غمگیني، اين طور نیست؟ -

 ساغر سر به زير افکند:

 بله همینطوره. -

 ی مگه نمي شه يه آدم امیدوار غمگین بشه؟!چرا سرت رو پايین مي انداز -

 ساغر سر بلند كرد و سکوت نمود. كیانا افزود:

من اعتقاد دارم غم و رنج « دل بي غم وجود نداره؟»غم با جسم و جان همه انسانها عجینه. مگه نشنیدی مي گن  -

 نان امیدوارند.دلیل بر ناامیدی انسان نیست. هستند انسانهايي كه مغموم و محزونند اما همچ

 ساغر سرش را به عنوان قبول سخنان او فرود آورد مدتي سکوت بین آن دو برقرار بود.

 مي گم اين طبیعت هم خیلي جای تفکر و تأمل داره ها. -

 اين را كیانا گفت و جواب شنید:

و  ون طور كه بايد بهرمند بشهبله... همینطوره كه مي گي اما توی اين دوره و زمونه كمتر كسي مي تونه از طبیعت ا -

 ازش لذت ببره.

 كیانا آهي كشید:

همینطوره. بنده خداها اونايي كه توی آپارتمانهای كوچك زندگي مي كنند. جداً اونا انسانهای مقاومي هستند. فضای  -

اين موهبت به انسان آرامش مي ده و خیلي ها در اين عصر و زمان كه مشکالت اقتصادی بي داد مي كنه، از  ###

 خدادادی، بي بهره هستند.

 ساغر به چشمان يشمي و زيبای او نگريست:

 من معجبم. -

 كیانا با شگفتي پرسید:

 از چي؟ -

 از اين كه تو اين قدر گسترده فکر مي كني. -

 كیان خنده ای كرد:

 واسه چي اين حرف رو مي زني؟ -

اين سو و آن سو سر خم مي كردند و عاشقانه در گوش يکديگر  ساغر به شاخ و برگ درختان كه با نسیم ماليم به

 آواز مي خواندند خیره شد:

 ."بچه پولداری"واسه اين كه تو به قول امروزی ها  -

 كیانا با صدای بلند خنديد:

 ."بچه مايه دار"بگو به قول امروزی ها  -

 گرفت: ساغر نیز از اين سخن به خنده افتاد كیانا دستان او را در دست

 من خودمو بچه مايه دار يا به قول تو بچه پولدار نمي دونم، من فقط يه انسانم مثل ديگرون. -

با اين حال بازم عجیبه، من تا االن دختری مثل تو نديدم كه با داشتن پول و ثروت اين قدر از لحاظ عرفاني در  -

 سطح باال قرار داشته باشه.

 من فقط مسلمونم... همین. من انسان عرفاني ای نیستم... -
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 ولي بازم عجیبه. -

 كیانا به نقطه ای خیره ماند:

 شايد به خاطر اين باشه كه هیچ وقت خودمو يه آدم ثروتمند ندونستم. -

 اين بار ساغر با شگفتي پرسید:

ر خودتو چطومنظورت چیه؟ تو تنها دختر آقای شايگان، صاحب بزرگترين و معروفترين شركت بازرگاني هستي.  -

 هیچ وقت جزو آدمای ثروتمند ندونستي؟!

 غم در سیمای كیانا خودنمايي كرد:

 به خاطر اين كه من دختر واقعي خانواده شايگان نیستم. -

 ساغر آنچه را كه شنیده بود باور نکرد.

 چطور همچین چیزی ممکنه؟! -

 كیانا آهي كشید. گويي پرسش او را نشنیده بود:

 هیچ وقت با پدرخونده خوبم و مادرخونده خدا بیامرزم مشکلي نداشتم همچنین با برادر ناتنیم.البته من  -

 ساغر با شگفتي فراوان به او نگريست:

 منظورت اينه كه... -

 كیانا با لبخند سخن او را قطع كرد:

 بگذريم... بیا از اين هوا و از اين فضا لذت ببريم. -

 اما ساغر مصرانه پرسید:

 بگو جريان از چه قراره؟ -

 كیانا با همان لبخند جواب داد:

خیلي ساده، من تا شش سالگي تو پرورشگاه بودم. بعدش يه خونواده محترم كه دلشون دختر مي خواست اومدند  -

و منو به عنوان فرزندشون قبول كردند آخه مادرخونده خدا بیامرزم بعد كیارش به دلیل بیماری قلبي ای كه داشت 

 نتونست بچه دار بشه.

 به پرنده ای میان شاخه های درختان خیره ماند و افزود:

توی اون دوراني كه تو پرورشگاه زندگي مي كردم همیشه روياهای جالبي داشتم و همیشه احساس مي كردم يه  -

يگان درست مثل پدر و روز پدر و مادر واقعیم مي يان دنبالم و منو با خودشون مي برند، همینم شد. خانم و آقای شا

 مادر واقعیم، مهربون و صمیمي و دوست داشتني بودند.

درد و غم فراواني در پس لبخند زيبای او خودنمايي مي كرد اما ساغر ديگر سؤالي نکرد چرا كه احساس مي نمود 

 بدين وسیله باعث ناراحتي و اندوه بیشتر او مي گردد.

 «.ت ببريمبگذريم و از اين هوا لذ»به قول تو  -

 كیانا لبخند گسترده و زيبايي را تزيین بخش سیمای جذابش كرد.

سکوت كه برقرار گشت باعث شد دل ساغر به هم فشرده شود. او بسیار نگران و مغموم به نظر مي رسید. در اين 

ه برداشتن بخش بلحظه صدای زنگ تلفن برخاست. ساغر با بیم و امید به كیانا نگريست، او ساغر را با لبخندی امید

 گوشي تشويق نمود. ساغر با دستاني لرزان گوشي سیار تلفن را به دست گرفت و گفت:
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 بله... بفرمايید. -

 صدای كیارش به گوشش رسید:

 سالم خانم سروی. خوبید؟ -

 سالم... مرسي، من خوبم... شما چطوريد؟ -

 ا صحبت كنم؟متشکرم، عذر مي خوام مزاحمتون شدم... مي تونم با كیان -

 دل به غم نشسته ساغر فرو ريخت:

 اتفاقي افتاده؟ -

 خنده ماليم كیارش نیز نتوانست دلشوره او را از بین ببرد:

 نخیر، فقط مي خواستم با كیانا صحبت كنم البته اگه اجازه بفرمايید. -

 خواهش مي كنم... اين چه فرمايشیه! -

قبل گوشي را به دست كیانا سپرد. با آن كه بسیار نگران و مضطرب بود از كنار اين را گفت و با دستاني لرزان تر از 

كیانا برخاست تا مزاحم گفتگوی او با كیارش نباشد. زماني كه دختر جوان خداحافظي كرد و تماس را قطع نمود با 

 لبخند به سیمای سپید و نگران ساغر كه در حال قدم زدن در حیاط بود نگاه كرد:

 غر جان!؟چیه سا -

 ساغر سر بلند كرد و با همان چشمان نگران پرسید:

 آقای شايگان در مورد فرشاد چیزی گفتند؟ -

 

 

  432تا  432از صفحه 
 

 نه ، راستش جويای احوال تو بودند .  -

 راستش رو داری بهم مي گي ؟ -

 البته ... خیالت راحت باشه . -

 قسم مي خوری ؟ -

 نوشته ( كه ورزيده بود شرمسار شود و سر به زير انداخت : از ) نمي دونم چي

 منو ببخش ... نبايد اين سوال رو مي پرسیدم . -

 كیانا به سوی او رفت و با مهرباني گفت : 

خب حق داری عزيزم .... بخاطر اين كه خیالت راحت باشه قسم مي خورم كه كیارش فقط احوال تو رورسید و  -

 خبری نشده كه صد البته جای شکر هم داره . گفت هنوز از فرشاد

 ساغر متوجه منظور جمله آخر او نشد : 

 يعني چي ؟ -

 كیانا خنده ای كرد : 

 خب معلومه ديگه ، وقتي خبر بدی در بین نباشه بايد خدا رو شکر كرد ديگه . -

 بله ... بله همینطوره . واقعا حق با توئه . -
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 سیده ، انسان امیدواره و تا وقتي امید باشه جای شکر باقي مي مونه .تا وقتي خبر ناگواری نر -

 ولي با اين نگراني كشنده چیکار مي شه كرد ؟ -

 با اين هم بايد كنار اومد . -

 شب هنگام ساغر روبروی عکس خندان فرشاد نشسته بود و آرام آرام اشك مي ريخت . 

 از ترس اين كه كیانا بیدار شود خیلي زود گوشي را برداشت : در اين هنگام صدای زنگ تلفن برخاست . ساغر

 بله ؟ -

 صدای تماس گیرنده او را بسیار شگفت زده و تا حد زيادی خشمگین ساخت 

 سالم ساغر خانوم حال سركار علیه چطوره ؟ -

 پست فطرت رذل ! چه طور به خودت جرات دادی با اين جا تماس بگیری ؟ -

 در گوشي پیچید و باعث چندش ساغر شد : صدای خنده مهران

 اون دهن كثیفت رو ببند . -

 اين را گفت و با شدت گوشي را روی تلفن كوبید : 

 مرتیکه كثافت ! -

 اما فورا به اين فکر افتاد كه : 

ه ني ككاش صبر مي كردم ببینم چي مي گه . شايد از روی حرصش حرفهايي مي زد كه به دردم مي خورد . اين حیوو

 من مي شناسم حتما دوباره تماس مي گیره .

 مجددا زنگ تلفن به صدا در آمد . ساغر سريع گوشي را برداشت : 

چي از جونم مي خوای ؟ چرا دست از سرم بر نمي داری ؟ تو يه كفتار پیر و كثیف هستي كه صحبت كردن با تو  -

 حالم رو بهم مي زنه . 

 به هم بخوره بايد حرفهايي رو بشنوی كه مي دونم حسابي حالت رو جا مي ياره . قبل از اينکه حال جنابعالي  -

 منتظر پاسخ نماند و افزود :

 حتما دلت خیلي به حال پريوش سوخت ، نه ؟ -

ساغر خواست سخني بگويد اما ترجیح داد تا پايان صحبتهای او سکوت اختیار كند تا بلکه بتواند در آخر آن ، ردی از 

 به دست آورد . مهران ادامه داد :فرشاد 

 تو و فرشاد چي فکر كرديد ! ... فکر كرديد با دسته كورا طرفید ؟! -

 اون بنده خدا كه گناهي نداشت . تنها گناهش اين بود كه تو رو دوست داشت : -

 مهران با صدای بلند خنديد : 

 شین فرشاد بود . اره ! ... خیلي دوستم داشت !... واسه همین اون روز تو ما -

 سکوتي كرد و افزود :

 مي دونستم اون همه چي رو واسه شماها تعريف كرده ، واسه همینم بايد مي مرد . -

 چطور اون بینوا را كشتي ؟ -

خیلي راحت ، اون روز يه گوشه ايستاده بودم تا موقع پیاده كردن نقشه ام برسه اما مثل اينکه عزرائیل بیشتر از من  -

داشت وقتي از داد و فريادهای هنگامه فهمیدم رسول مرده ، همونجا ايستادم تا از مردن رسول مطمئن بشم كه  عجله
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يه دفعه ماشین فرشاد رو ديدم كه تو و پريوش هم توش بوديد . وقتي هر دوتاتون رفتید تو ، رفتم سراغش ، خیلي 

شماها نگفته اما من زرنگتر از اين حرفا هستم .  ترسیده بود و همه اش قسم مي خورد و بهم مي گفت كه چیزی به

حرفش رو به ظاهر قبول كردم و بوسیله اون لحن و زبوني كه مي دونستم نرم و مطیعم مي شه ، از ماشین كشیدمش 

بیرون بعدشم بردمش تو خونه خودم . چند روزی باهاش كنار اومدم آخه دلم نمي خواست باور كنم بهم خیانت 

ديدم ديگه داره پاشو بیشتر از گلیمش دراز مي كنه از خونه ام بیرونش كردم .... آخه ناجنس مي كرده ولي وقتي 

خواست ازم اخاذی كنه ... بعدش بدون اين كه بفهمه تعقیبش كردم وقتي مطمئن شدم رفت توی آپارتمان خودش 

ي ترس رو تو چشماش مي يه جوری كه كسي متوجه نشه رفتم سراغشو همونجا دخلش رو آوردم . نمي دوني وقت

 ديدم چقدر كیف مي كردم .

 ساغر عصبي شد ك 

 تو يه قاتل حرومزاده هستي تو يه ديوونه زنجیری هستي ... آخه چطور دلت اومد كسي رو كه ..... -

 مهران سخن او را قطع كرد : 

 نمي خوای سراغ فرشاد رو ازم بگیری ؟!؟ -

 اين سوال ساغر را به وحشت افکند : 

 مي دونستم هر چي هست زير سر تو و هنگامه است . -

 مهران خنده كريهي كرد :

 فقط من ، هنگامه اين قدر اين بچه سوسول رو دوست داره كه بیا و ببین . زنك احمق تصور مي كنه من خرم .  -

 ساغر زهرخندی زد : 

 هنگامه همه مردها رو دوست داره ... كجای كاری ؟ -

 سخن برآشفت :مهران از اين 

مي دونم ... و مي دونم چه باليي سرش بیارم تا اين هوسهاش تموم بشه . من اونو به اين جا رسوندم حاال واسه ام  -

 جفتك مي ندازه ، باليي سرش مي يارم كه روزی هزار بار مرگش رو از خدا بخواد .

 د : ساغر سعي كرد بي تابي خود را برای دانستن وضعیت فرشاد پنهان دار

كسي كه به همسر خويش وفادار نمونه نمي تونه به معشوقش وفا كنه ، اين يه رسمه . دايي خوب و خدابیامرز من  -

هنگامه رو تا سرحد جنون دوست داشت و حقش نبود اين طوری بي وفايي ببینه . حاال اگه يه مرد عیاش و پست مثل 

 یل قانع كننده ای آورد . تو بود مي شد برای اين كار غیرانساني هنگامه ، دل

 بعد زهرخندی زد و افزود : 

 تو چقدر بدبختي كه با هنگامه طرح دوستي ريختي و غالم حلقه به گوشش شدی ! -

 اين را گفت تا كمي از عقده دلش را خالي كند و موفق نیز بود چرا كه مهران با خشم ، صدای خود را باال برد : 

 ار كنم من زهر خودمو به تو و هنگامه پاشیدم اما خودتون خبر نداريد .من مي دونم با هنگامه چیک -

 قلب ساغر فرو ريخت اما به زهرخندی اكتفا كرد :

 واسه من ديگه هیچي ارزش نداره ... هیچي .  -

 از صدای مهران شگفتي و تعجب پیدا بود :  -

 يعني واسه تو مهم نیست سر فرشاد چي اومده ؟ -
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 مرتعش و روح رنجور خويش كنار آمد : ساغر با قلب 

 نه ... من فقط كنجکاوم .... همین .  -

 داری دروغ مي گي  -

دلیلي ندارم دروغ بگم . من االن خونه دارم و صاحب يه ويالی بزرگ و قشنگ هم هستم كلي پول هم فرشاد به  -

 بخوام نگرانش هم باشم ؟حسابم ريخته ... خب ديگه چرا بايد به فرشاد احتیاج داشته باشم كه 

 مهران خنده ای كرد :

 پس به همونجايي رسیدی كه من رسیدم .  -

 من به تو كاری ندارم از اين به بعد مي خوام واسه خودم زندگي كنم و كاری به كار كسي ندارم . -

 كاش فرشاد االن زنده بود تا مي ديد عشقش !! چي داره پشت سرش مي گه . -

را بسیار غمگین و محزون نمود به طوری كه كم مانده بود از غم و اندوه فرياد بکشد اما به خود  اين سخن ساغر

 نهیب زد : 

يادت رفته اين پست فطرت رذل با چه حیله ای تو رو مي ترسوند .... االن هم چیزی فرق نکرده ... اين كثافت همون 

 كفتار زشته .

 به سختي انجام داد :سعي كرد بر خود مسلط شود و اين كار را 

 خب ... حاال كه نیست . -

 سعي كرد بخندد بعد گفت : 

فرشاد خیلي از تو درشت تر و قوی تر بود ... موندم كه تو چطور تونستي اين كارو بکني ... يا داری دروغ مي گي يا  -

 من اون طور كه بايد تو رو نشناخته بودم ... 

 خنده ای كرد : مهران كه فريب ساغر را خورده بود 

 زياد سخت نبود .... من فقط اونو پرت كردم تو يه رودخونه بزرگ .  -

 قلب ساغر از جا كنده شد و بیش از پیش به سینه مغمومش كوبید اما باز هم سعي كرد بر خود مسلط شود :

تن به  د به اين راحتيخب ؟ چطوری تونستي اونو از خونه بکشي بیرون ؟ بايد خیلي زرنگي كرده باشي چون فرشا -

 درخواست تو نمي داد .

درسته ، بهش تلفن كردم اول تحويلم نگرفت ولي دفعه بعد كه باهاش تماس گرفتم دست روی غیرت و  -

مردونگیش گذاشتم و اون به خاطر اين كه به اصطالح بخواد حال منو جا بیاره و رومو كم كنه ازم خواست كه بهش 

م . اون هم اومد بعد از جار و جنجال با هم گالويز شديم و من در يه فرصت مناسب از بگم كجام خب منم بهش گفت

 اونجايي كه ايستاده بوديم به پايین پرتش كردم ... فکر مي كنم جسد بي استخوانش تو رودخونه افتاد . 

 اين جمالت تاب و توان مقاومت را از ساغر ربودند :

  تو يه حیوون پست و رذل و كثیفي ؟ -

پس از گذاشتن گوشي از فشار غم و اندوه گريه سر داد آن هم با صدای بلند . اين صدای هق هق كیانا را به اتاق او 

 فرا خواند .

 چي شده ساغر جان ؟ -

 وقتي گريه و زاری پاسخگويش شد كنار او نشست و دلجويانه پرسید :
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 ؟  چت شده عزيزم ؟ .... كي بود كه اين وقت شب مزاحمت شد -

 ساغر در حالي كه به شدت مي گريست جواب داد :

 خودش بود ... مهران ... اون پست فطرت .... -

 كیانا شانه های او را نوازش داد : 

 خب چي مي گفت ؟ -

 اون مي گفت كه فرشاد رو كشته . -

 تو كه اينو باور نمي كني ! -

 ه سرش را به اين سو و ان سو تکان مي داد گفت : ساغر چهرهاش را میان دستان پنهان نمود و در حالي ك

 نمي دونم كیانا ... نمي دونم . -

 

 

 435-461ص 

 

 كیانا او را در آغوش فشرد :

عزيز دلم! من شهرام يا همون مهران رو از روی توضیحات تو شناختم ولي تو انو بهتر از من مي شناسي... گمان  -

 نمي كنم مرد صادقي باشه.

 ه ... همینطوره.بل -

 پس بهتره بجای اينکه اين قدر بي قراری كني و خودتو آزار بدی آروم باشي ... باشه؟ -

 ساغر سر از سینه او برداشت :

 بسیار خوب... سعي مي كنم. -

 زماني كه ساغر به آرامش رسید كیانا دستان او را در دست گرفت :

 م بهت چي گفت.اگه حالت مساعده واسه ام بگو دقیقا شهرا -

 و ساغر تمام سخناني را كه بین او و مهران ردو بدل شده بود تعريف كرد.

 مي گم بهتره كیارش رو در جريان بذاريم ... نظر تو چیه؟ -پ

 موافقم ... البته فردا صبح. -

 بله ... حتما. -

 شد :ساغر از جا برخاست و سراغ بوم و رنگ خود رفت. كیانا با تعجب به او خیره 

 مي خوای چي كار كني؟ -

 مي خوام نقاشي بکشم. -

 كیانا بیش از پیش متعجب شد و پرسید :

 االن؟ ... منظورت اينه كه همین االن مي خوای نقاشي بکشي؟- -

 ساغر در حالي كه وسايل الزم را در كنار دست خود قرار مي داد جواب داد:

 بکشم...بله ... مي خوام چهره كريه شهرام رو  - -

 حاال چرا يه همچین چیزی رو وسه مدل نقاشیت انتخاب كردی؟ -
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 زن جوان مشغول به كار شد و با لحني شوخ جواب داد:

 مي خوام يادگاری نگهش دارم. -

 كیانا به خنده افتاد و كنار او ايستاد تا كارش تمام شود.

ول صرف صبحانه بودند زنگ تلفن به صدا در آمد. ساغر فردای آن روز زماني كه كیانا و ساغر كنار میز بالکن ، مشغ

 لقمه ای را كه در دهان داشت فرو برد و گوشي را برداشت :

 بله؟ -

 سالم خانم سروی. -

 ساغر با لبخند جواب داد:

 سالم اقای شايگان. حالتون چطوره؟ -

 متشکرم... من خوبم. شما چطوريد؟ -

 ممنون. حالم خوبه. -

 ت سخني بگويد كه ساغر با وجد گفت:كیارش خواس

راستي آقاب شايگان ، قرار بود امروز باهاتون تکاس بگیريم و شما رو در جريان اتفاقي كه ديشب افتاده بود ،  -

 بذلريم.

 كیارش با كنجکاوی پرسید:

 مگه ديشب چه اتفاقي افتاد؟ -

 ل نمود سپس گفت :ساغر ماجرا را آنچنان كه بود برای او بازگو كرد. كیارش تام

 بسیار خب.... متشکرم كه منو در جريان گذاشتید. -

 گوشي رو مي دم به كیانا ... خیلي مشتاقه با شما صحبت كنه. -

 كیارش خنده ای كرد :

 خوشحالم شما رو تا اين حد امیدوار مي بینم... بسیار خوب ، گوشي رو بهش بديد لطفا. -

به كیانا كه با بي تابي منتظر بود كه با برادرش صحبت كند ، سپر. سپس از ساغر خداحافظي كرد و گوشي را 

 جابرخاست و طبق عادت مشغول قدم زدن در حیاط شد.

 وجود پاك كیانا ، او را ياد هاجر خانم و ويال خارج از شهر انداخته بود با خود انديشید ك

 «چه خوب بود اگه با كیانا سری به ويال مي زديم. » 

كیانا دل نگراني اش را كم كرده و آرامش ساخته بود. گرچه همچنان نگران فرشاد بود ولي مي توانست با اين  وجود

 حس منفي و آزاردهنده مقابله كند.

 كیانا كه تماس را قطع كرد ساغر رو به او نمود:

 كیانا جان! تعريف هاجر خانم رو كه برات كردم. - -

 دختر جوان خنده ای كرد:

 ... و همین تعريفات منو پاك شیدای اين خانم عزيز كرد. بله -

 دلت مي خواد يه سری بريم ديدنش؟ -

 البته كه دلم مي خواد... حاال كي بريم؟ -
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 هر وقت كه اراده كني. -

 پیشنهاد خوب و بجايي دادی. كاش زودتر مي گفتي به كیارش بگم بیاد دنبالمونو ما رو ببره اونجا. -

دير نشده ، همین االن با ايشون تماس بگیر و ماجرا رو بگو و ازشون بخواه كه فردا صبح ما رو ببرن حاال هم  -

 اونجا... البته اگه براشون زحمتي نیست و مزاحمشون نیستیم.

 كیانا ابروانش را در هم كشید:

 ي .. ها؟باز از اين حرفها زدی؟ دفعه آخرت باشه... مگه قرار نبود ديگه از اين حرفها نزن -

 ساغر به خنده افتاد ك

 چشم خواهر خوبم... به روی چشم... قول مي دم ديگ از اين حرفها نزنم. - -

 حاال شدی يه خواهر خوب. -

 هر دو دست در گرده يکديگر انداختند و خنديدند.

 كیانا به سوی تلفن رفت و شماره تلفن همراه كیارش را گرفت :

 سالم كیارش جان! -

 م ، اتفاقي افتاده؟سال -

 نه ... نگران نشو... مي خواستم ببینم فردا كجايي؟ -

 خب معلومه.... شركت هستم... البته قبلش بايد برم پیش دوستم كه تو اداره آگاهیه، چطور مگه؟ -

 هیچي ... من و ساغر تصمیم گرفتیم فردا بريم ويالشون پیش هاجر خانم. -

 بسیار خب. من در خدمت شما خانمهای محترم هستم ، فردا چه ساعتي؟آه ... بله. متوجه شدم...  -

 يه لحظه گوشي دستت. -

 رو به ساغر نمود ك

 ساغر جان! فردا چه ساعتي مي خوای بريم. -

 نمي دونم... هر ساعتي كه تو بگي منم راضي هستم. -

 كیانا خطاب به كیارش گفت ك

اين ساعت بیا دنبالمون... البته اگه وسیله داشتیم خودمون مي رفتیم و خوبه؟ ... مي توني  4فردا صبح ساعت  -

 مزاحم كار تو نمي شديم.

 اونجام. 4باز خودتو لوس كردی كیانا! من راس ساعت  -

 دختر جوان شادمانه خنديدك

 قربون داداش خوبم برم. ما منتظرتیم. - -

 د كآن رو با يکديگر خداحافظي كردند. ساغر رو به او نمو

 آرزو دارم يه روز به اتفاق اقا كیارش ، تو و فرشاد بريم اونجا. -

 اون روز هم مي رسه... فقط بايد صبور باشي و به خودت ايمان داشته باشي. -

 ساغر كه سخن او را درك مي كرد لبخندی زد:

 و ايمان.  تمام تالشم رو به كار مي گیرم تا صد در صد به ابن دو موهبت برسم.... صبوری - -
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462-463 

 

چه پیشنهادی واشه _پس از جمع نمودن وسايل صبحانه از روی میز وارد ساختمان شدند.كیانا وارد آشپزخانه شد:

 نهار داری؟

 آخه همین االن صبحانه خورديم....تا ساعت ناهار خیلي مونده._

 يم.آخه ناهار مهمون دار_كیانا سرش را از در آشپزخانه بیرون آورد:

 گفتي مهمون داريم؟...خب....كي قراره بیاد؟_زن جوان با تعجب به سوی او رفت:

 كیارش وآقای میهن نژاد._

 آقای میهن نژاد؟....ايشونو نمیشناسم._ساغر با شگفتي وتعجبي مضاعف دوباره پرسید:

 تصديق مي كني. دوست كیارشه و مامور آگاهیه مردی فوق العاده محترم...اگه ببینیش حتما حرف منو_

 ايشون مامور رسیدگي به پرونده فرشاده؟_زن جوان روی صندلي میز ناهار خوری میان آشپزخانه نشست:

 بله مي خوان باهات حرف بزنن...._

بله...خیلي زياد _خوشحالي نه؟ساغر در همان حالت جواب داد:_سکوت كرد وبه چهره انديشناك ساغر خیره شد:

 رش ممنونم.،من واقعا از آقا كیا

 خب حاال بگو واسه ناهار چي درست كنیم؟_

 همه چي توی فريزر هست....هر چي كه دوست داری بگو تا درست كنیم._ساغر با عجله از جا برخاست:

 سپس هر دو مشغول مهیا ساختن ناهار شدند.غذايي لذيذ و رنگارنگ.

دا درآمد.ساغر وكیانا كه مشغول صرف قهوه بودند را نشان مي داد كه زنگ در منزل به ص 1عقربه های ساعت عدد 

 بله؟_اومدند.اين را گفت وبا عجله به سوی آيفن رفت:_با اين صدا از جا بلند شدند .ساغر گفت:

 سالم خانم سروی .كیارش هستم. _

 سالم لطفا بفرمايید._

رش همراه با مردی بلند قد وچهار شانه دكمه را فشرد و در ورودی ساختمان را باز كرد و منتظر ماند.لحظاتي بعد كیا

 كه حدودا چهل سال به نظر مي رسید وارد شد.

 ايشون آقای میهن نژاد هستند از اداره آگاهي._

سالم...خوشوقتم،خوش _میهن نژاد درست همان خصوصیاتي را داشت كه كیانا قبال به آن اشاره كرده بود.

 اومديد.خواهش مي كنم بفرمايید.

 متشکرم خانم سروی._وی مبل های میان سالن پذيرايي نشستند:میهمانان ر

ساغر به سوی آشپزخانه رفت تا وسايل پذيرايي را به سالن منتقل كند.در اين لحظه كیانا كه برای پوشیدن لباسي 

آقای میهن _سالم.زماني كه جواب سالم خود را شنید گفت:_مناسب به اتاق خود رفته بود به آنان پیوست:

 خوشحالم كه شما را بعد از چند سال مجددا مي بینم.نژاد!

اين از كم سعادتي بنده بوده...باور بفرمايید خانم شايگان سرم خیلي شلوغه.حتي خانواده ام هم منو درست و _

 حسابي نمي بینند.
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ه سرتون كشکسته نفسي مي فرمايید.باالخره شغل شما شغلي بسیار حساس و همچنین قابل احترامیه.اين طبیعیه _

 شلوغ باشه به خصوص اين

 اواخر كه ظلم و جنايت توی اين شهر بیداد مي كنه.

 میهن نژاد با فروتني سر به زير انداخت و تشکر كرد.

ساغر در آشپزخانه روسری اش را مرتب نمود و با ديس میوه به سوی سالن پذيرايي رفت.در حالي كه به میهمانان 

 _میوه تعارف مي كرد گفت:

 اقعا با تشريف فرمايیتون خوش حالم كرديد.و

كیارش و میهن نژاد به احترام او سر فرود آوردند و تشکر كردند.ساغر كنار كیانا نشست و با خوشرويي به 

خانم سروی!من به آقای شايگان هم _میهمانانش نگريست.میهن نژاد روی مبل جابجا شد و خطاب به او پرسید:

اختیار ما بذاريد تا بتونیم از روی مشخصاتي كه مي ديد شهرام شهرام يا همون مهران رو  گفتم.شما بايد وقتي رو در

 شناسايي كنیم كه آقای شايگان فرمودند شما فعال از لحاظ روحي آمادگیشو نداريد.....

ی آقای سرومن همین جا به شما مي گم اگه بتونید نشوني از اون مرد به ما بديد ما راحت تر و زودتر مي تونیم به 

 برسیم.

ساغر جان!اگه خاطرت باشه _زن جوان به فکر فرو رفت و سرش را پايین انداخت اما كیانا با وجد خطاب به او گفت:

 تو يه تابلو از صورت شهرام كشیدی.....يادته؟

ومي در بساغر لحظه ای انديشید سپس با شادماني از جا برخاست و به سوی اتاق خود رفت.لحظاتي بعد در حالیکه 

 دست داشت

حق با كیاناست....من اين عکس رو همون موقع كه بهم تلفن كرد و گفت فرشاد رو به قتل _به جمع آنان پیوست:

 رسونده كشتم.

 اما من هیچ كدوم از حرفاش رو باور نکردم._تابلو را به دست میهن نژاد داد و افزود:

دقیق نگريست و در همان حال گفت:نبايد هم باور كنید. اين میهن نژاد به چهره دست كشیده ای كه پیش رو داشت 

 جور افراد آدمايي عقده ای و گاها رواني هستند و واسه اين كه خودشونو باال ببرند از اين دروغها زياد میگن.

 اجازه مي ديد كه من اين تابلو رو با خودم ببرم._ساغر كنار كیانا نشست.میهن نژاد افرود:

 بله....البته._

 ممنونم...مطمئن باشید با اين وسیله ما به هدفمون نزديك مي شیم._

 اجازه بفرمايید میز ناهار رو بچینم._ساغر كه شادمان بود تشکر كرد و مجددا از جا برخاست:

اين را گفت و به سوی آشپزخانه رفت.كیارش تشکر كرد و كیانا برای ياری رساندن به ساغر به دنبال او روان 

 گم چه خوب شد اون شب هوس كردی از چهره شهرام نقاشي بکشي ها.مي _شد:

اون موقع از اين كارت خیلي تعجب كردم ولي االن مي _ظروفي را كه قبال آماده كرده بودند به دست گرفت و افزود:

 بینم كار خدا بود

 كه با اون حال تونستي عکس اون نامرد رو بکشي.....اين طور نیست؟

 همینه كه مي گي. بله.....واقعا_
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ناهار در محیطي كامال دوستانه و صمیمي صرف شد،پس از آن كه كیارش و میهن نژاد از خانمها خداحافظي كرده و از 

 ساختمان خارج شدند.ساغر و كیانا برای بدرقه كردن آنان تا در حیاط رفتند.

ه قرار مي ذاشتم و با هماهنگي پلیس مي گم كاش اون شب با اون نامرد ديوونه ي_پس از رفتن آنان ساغر گفت:

 غافلگیرش مي كردم مگه نه؟

 مثل فیلم های پلیسي؟_كیانا به ديدگان مصمم او خیره شد:

 بايد قبلش با آقای میهن نژاد هماهنگ گنیم و اگه اونا صالح دونستن_هر دو به خنده افتادند.كیانا افزود:
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 ی... وگرنه مگه عقلت كم شده كه با يه ديوونه رواني قرار بذاری.باهاش قرار بذار

 تو میگي فرشاد هنوز زنده است؟ -

 البته كه زنده است. -

 منم همین احساس رو دارم. هیچ كس نمیتونه فرهاد منو به همین راحتي ازم بگیره، مگه نه؟

 كس. درسته، شما دو تا رو هیچ كس نمیتونه از هم جدا كنه... هیچ -

 ساغر نفس آسوده يي كشید:

 اگه يه بار ديگه تماس بگیره جوابشو چي بدم؟ -

 كیانا مکث ای كرد:

 نمیدونم، بهتره با كیارش مشورت كني. -

 آخه من كه ديگه روم نمیشه مزاحم ايشون بشم. -

 دوني؟ای بابا! تو كه باز شروع كردی! فرشاد و كیارش مثل دو تا برادرند... مگه اينو نمی-

 میدونم اما... -

 اما نداره دختر جون... كیارش هم مثل شاهین شما... فرقي نداره. -

 ساغر تشکر نمود. كیانا افزود:

 االن باهاش تماس میگیرم. -

 گوشي را برداشت و شماره تلفن همراه كیارش را گرفت.

 زنجیری تماس گرفت، ساغر چیکار كنه. سالم كیارش جان، يادمون رفت ازت بپرسیم وقتي دوباره اين ديوونه -

- ... 

 بسیار خوب... پس ما منتظر تماس تو هستیم. -

 تماس را قطع كرد و رو به ساغر نمود:

 گفت بايد با جناب سرهنگ صحبت كنه، ولي يه چیزی رو میدوني؟ -

 ساغر به تعجب پرسید:

 چه چیزی رو؟ -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –کسته شساغر 

3 0 2  

 

 بین خودمون باشه ها. -

 و كیانا افزود:ساغر لبخندی زد، 

 تصور میکنم شماره تلفن شما امروز كنترل میشه. -

 ساغر با خوشحالي جواب داد:

 چه خوب! اين جوری میتونن اون جنايتکار رو پیدا كنند. -

 درسته... وقتي تماس گرفت تو هم مثل اين فیلمها بايد سرش رو گرم كني تا رد يابیش كنند. -

 اد:سپس خنده ايي كرد و ادامه د

 چه هیجان انگیز! -

 اما من تصور نمیکنم ديگه زنگ بزنه. -

 چرا؟ -

 چون اون شب نقشم رو خوب بازی نکردم. -

 كیانا با تعجب پرسید:

 نقشت رو؟ كدوم نقش؟ -

 مگه واست نگفتم؟ -

 نمیدونم... اگه با اين وجد و هیجان برام تعريف میکردی حتما يادم میموند. -

اشتم واسه ش نقش بازی میکردم، در واقع داشتم تظاهر میکردم كه منم مثل خودشم و از اين كه به اون شب من د -

 پول و خونه و ويال رسیدم خوشحالم و ديگه احتیاجي به فرشاد ندارم، اما...

 كیانا مشتاقانه پرسید:

 اما چي؟ -

 ته، خودمو باختم.اما آخرش خراب كردم. وقتي بهم گفت كه فرشاد رو تو رودخونه انداخ -

اما من مطمئنم بازم باهات تماس میگیره ولي اين بار ديگه گول حرفهات رو نمیخوره، بايد از يه راه ديگه ای وارد  -

 بشي.

 درسته... بايد فکر راه ديگهای باشم... اما چه راهي؟ -

 كیانا متفکرانه پاسخ داد:

 نمیدونم... يه راهي كه مثل راههای قبل نباشه. -

 ساغر لحظاتي به او خیره شد:

ازت ممنونم، تو به خاطر من خیلي توی زحمت افتادی... به خدا نمیدونم اگه تورو نداشتم چیکار میکردم؟ خدا تو  -

 رو برای من فرستاده.

 كیانا تشکر كرد. لحظاتي سکوت برقرار بود تا اين كه ساغر گفت:

 ز فکر اينکه دوباره اون قول بي شاخ و دم تماس بگیره پشتم میلرزه.از امشب توی اتاق من بخواب و كنارم باش. ا -

 كیانا از اين تمثیل خنده ای كرد:

 -باشه، اگه تماس بگیره دوتايي حالشو میگیريم. البته اون نبايد بفهمه كسي پیشته... درست مثل فیلمهای پلیسي  -

 جنايي.
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 هر دو به خنده افتادند. ساغر گفت:

 ام.بله متوجه  -

آن دو تا نمیه های شب با هم سخن گفتند و برای اينکه راهي برای حل موضوع بیابند، با يکديگر مشورت كردند. 

 را نشان میداد كه تلفن به صدا در آمد و با اين صدا قلب ساغر شروع به طپیدن كرد: ۳ساعت روی میز عدد 

 خودشه كیانا... حاال چیکار كنم؟ -

 م باشي.هیچي... سعي كن آرو -

 ساغر لحظه ای چشمانش را بست تا بتواند بر خود مسلط شود سپس به آرامي گوشي را برداشت:

 بله... -

 كجا بودی؟ -

 بازم توئ؟! -

 اره بازم منم.-

 ساغر دكمه پخش صدا را فشرد تا بدين وسیله كیانا نیز سخنان او را بشنود:

 خوب ديگه چي شده كه باهم تماس گرفتي؟ -

 مثل اين كه تو با يه زن ديگه زندگي میکني؟... نه؟ -

 تصور نمیکنم مجبور باشم جوابت رو بدم. -

 اره میتوني جواب ندی... راستي اون شب كلي دروغ تحويلم دادی نه؟ -

 حاال كه چي؟ -

 هیچي، ولي خیلي دلم میخواست اون طور كه وانمود میکردی باشي. -

 ثل پريوش بدبخت زير آب میکردی.عجب! اون موقع سر منو هم م -

 خودت میدوني كه با پريوش و هنگامه زمین تا آسمون فرق میکني. -

 ساغر زهر خندی زد:

 خوبه!... مثال چه فرقي دارم؟ -

 اينو جدی میگم. از همون روز كه هنگامه تو رو به من نشون داد ازت خوشم اومد. -

 همه زنها خوشت میاد. به يکي كه قناعت نمیکني.برو بابا!... حالت خوش نیست... تو از  -

 حرف زدنت هم كه عوض شده... -

 منتظر نماند تا ساغر جواب اين جمله اش را بدهد:

 اگه تو رو داشته باشم قسم میخورم دنبال هیچ زن ديگه ای نمیرم. -

 ساغر با تمسخر خندهای كرد:

 اها! مثل هنگامه! درسته؟ -

 منظورت چیه؟ -

 علومه ديگه... حتما اين حرفها رو به هنگامه هم زدی كه تونستي خامش كني، اما من كه هنگامه نیستم میفهمي؟م -

 مهران خنده ای كرد:
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نمیدونستم بلدی اين جوری هم حرف بزني...درست حدس زده بودم...تو همون زني هستي كه من سالهاس دنبالش _

 هستم.

 میدوني ساغر!تو تنها زني هستي_شاره سر و دست او را در ادامه سخن گفتن تشويق میکرد.مهران ادامه داد: كیانا با ا

 كه میتونم عاشقش باشم.

قبال _عجب!حاال اگه من نخوام تو دوسم داشته باشي بايد كیو ببینم؟ _ساغر با همان لحن تمسخر آمیز جواب داد: 

 ه هیچ قیمت از دست نمیدم...به هیچ قیمت.حتي اگه قرار باشه تو اين راه بمیرم.هم بهت گفتم بازم میگم...من تو رو ب

 پس بهتره بمیری،چون من كوچکترين عالقه ای به تو ندارم._

 عالقه مندت میکنم._

 اووو!چه از خود متشکر!_

 برام مهم نیست._حاال میبیني،خیال كردی همه اين كارا رو واسه چي كردم؟ _

 باشه چه نباشه من برات میگم...پس خوب گوش كن. چه برات مهم_

همون روز كه هنگامه تو رو به من نشون داد و گفت كه به _ساغر سکوت كرد و مهران نفس عمیقي كشید و افزود: 

دختر لوسو از خودراضي هستي،به دلم نشستي...اونم بدجوری،پريوش رو هم برای اين كه هنگامه رو گول بزنم اجیر 

مواظب رفت و آمدات بودن تا اينکه پای فرشاد به طور جدی به خونه ات باز شد...نمیدوني چه حالي  كردم.همیشه

داشتم وقتي میديم تو با اون اونقدر گرم میگیری!...از همونجا از اين مرتیکه بدم اومد و مجبور شدن تهديدت كنم تا 

ر هم شد...وقتي هنگامه بهم گفت كه تو با اون بلکه بترسي و از فرشاد فاصله بگیری...ولي اين طور نشد هیچ بدت

ازدواج كردی تصمیم گرفتم هرطور شده اونو از سر راه بردارم.يه روز تعقیبتون كردم و خونه تونو ياد گرفتم...البته 

متوجه شده بود كه فرشاد از تو آيینه مواظب پشت سرش هم هست ولي منو خیلي دست كم گرفته بود...خالصه اول 

 و پیدا كردم و بعد شماره تلفنت رو...خونه تون

من خیلي خسته _خنده ای كرد و تا خواست به حرفهايش ادامه دهد ساغر كه به شدت عصباني شده بود گفت: 

 ام،میخوام بخوابم ديگه مزاحمم نشو.

 كیانا همچنان او را تشويق میکرد.

 باشه هرچي تو بگي،بعدا بازم باهات تماس میگیرم._

 بسیار خب._

 گوشي را گذاشت.دست روی سینه نهاد و در حالي كه از شدت خشم و غضب میلرزيد رو به كیانا نمود:

 میبیني چقدر پررو و پست فطرته!؟_

بله...ولي خودمونیم...خوب سركارش گذاشتي...خدا كنه همون طور كه حدس زده بودم،تلفنت كنترل باشه و _

 مأمورين تونسته باشن ردش رو پیدا كنند.

 منم امیدوارم._

 كیانا دست روی شانه های او گذاشت:
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 بهتره بخوابیم.نظرت چیه؟_

 كامال موافقم.من كه خیلي خوابم میاد._

 هردو به رختخواب رفته و خوابیدند.

خورشید نور طاليي خويش را به سر و روی شهر پاشیده بود كه صدای زنگ تلفن آنها را از خواب بیدار كرد.ساغر 

 ه كیانا انداخت:نگاهي ب

 تو میگي كیه؟_

 هر كي باشه خیلي مردم آزاره._كیانا خمیازی ای كشید: 

 بله._ساغر گوشي را برداشت: 

 

 

 423تا  422

 

 سالم خانم سروری. -

 اه!... سالم آقای شايگان. -

 د زد.كیانا كه متوجه شده بود تماس گیرنده كیست، لب به دندان گزيد و به شوخي روی دست حو

ببخشید كه از خواب بیدارتون كردم. مي دونم شما به استراحت احتیاج داريد. اما مژدگوني بديد تا خبر خوبي رو  -

 بهتون بدم.

 ساغر با شادماني تمام آهي از سینه بیرون داد:

 فرشاد رو پیدا كرديد؟ -

 اننشااهلل به اين جا هم مي رسیم. -

 شوق ساغر فروكش كرد:

 .. خب نمي گید خبر خوبي كه داشتید، چیه؟انشااهلل -

 البته كه مي گم اما مژدگوني مي خوام. -

 خنده ای كرد و ادامه داد:

 شوخي كردم خانم سروری، مأموران مهران رو دستگر كردند. -

 ساغر با ذوق و شوق پرسید:

 جدی مي گید؟... كي؟ -

 امروز صبح زود، درست قبل از طلوع خورشید. -

 نا با صدای بلند پرسید:كیا

 چه خبر شده؟ به منم بگید. -

 ساغر با شادماني به و نگريست:

 مهران رو دستگیر كردند. حتماً از زير زبونش مي شکند كه سر فرشاد چي آورده. -

 كیانا از شور و هیجان جیغي كشید:

 خدا رو شکر. -
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 كیارش خنده ای كرد:

 كرده. مثل ديشب تلفني با شما صحبت مي -

 كیانا اجازه خواست تا گوشي را بگیرد. ساغر نیز با خوشحالي تمام ان را به دست او سپرد.

 كیارش! امیدوارم همیشه خوش خبر باشي. -

 ساغر معذرت خواست و دكمه پخش صدا را فشرد تا او گفتگوی آن دو را بشنود.

 مرسي، ساغر خانوم بايد بیان اداره آگاهي. -

 قرار بود ما رو ببری پیش هاجر خانم.اما امروز  -

 حاال كه اين مسئله پیش اومده. -

 بسیار خب... تو كه مي يای دنبالمون. -

 البته كه مي يام. تا يه ربع ديگه اونجام. شما حاضر باشید. -

ي به گوش ساغر با صدای بلند تشکر كرد و برای اماده شدن از جا برخاست. كیانا نیز پس از خداحافظي و گذاشتن

 دنبال او روان شد.

 درست يك ربع بعد كیارش زنگ منزل را به صدا درآورد. كیانا بعد از باز كردن در گفت:

 ماحاضريم. االن مي يايم. -

 هر دو دوشادوش يکديگر از در حیاط خارج شد. كیارش با ديدن ان دو از اتومبیل خارج شد.

 خوشحالم كه شماها رو ساد مي بینم. -

 ر تشکر كرد. دقايقي بعد آنها به مقصد رسیدند. افسر تجسس با ديدن انها به احترام از جا برخاست:ساغ

 ببخشید شمما رو به اين جا احضار كردم. خانم سروری بايد مهران رو شناسايي كنند. -

 كیارش تشکر كرد و ساغر گفت:

 من حاضرم، لطفاً هر چه زودتر اين نامرد رو بیاريد. -

 شما بايد قول بديد خونسرد باشید. ولي -

 ساغر سر به زير افکند و به ناچار گفت:

 بسیار خب. هر چي شما بگید.

افسر مربوطه به مأموری كه دركنارش ايستاده بود اشاره كرد تا مهران را بیاورند. لحظاتي گذشت تا اين كه مهران 

 ديدن او، سرش را به عالمت تأيید فرود آورد:درحالي كه دستبند به دست داشت دراتاق حاضر شد. ساغر با 

 بله خودشه، اين مهرانه. -

مهران با خشم و غضب به او نگريست اما ساغر به اين نگاه سراسر كینه و دشمني توجه نکرد. به اشاره افسر تجسس 

 او را زا اتاق خاج كردند.

 از اين كه زحمت كشیديد و تا يان جا تشريف آورديد ممنونم. -

 اغر لبخندی برلب نشاند:س

 من بايد از شما تشکر كنم. واقعاً خوشحالم كرديد.. منونم. -

 خواهش مي كنم. مافقط وظیفه مونو انجام داديم. -

 كیارش گفت:
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 پس اگه ديگه با ما كاری نداريد، مرخص شیم. -

 متشکرم، فعالً با شما كاری نداريم. مي تونید تشريف ببريد. -

 تشکر كرد و افزود:ساغر مجدداً 

 نگفته به سر فرشاد چي آورده؟ -

 افسر نگاهي به كیارش افکند سپس پاسخ داد:

 تا وقتي از چیزی اطمینان پیدا نکنیم حرفي نداريم. -

 به هر حال ممنونم. امیدوارم همیشه موفق باشید. -

 متشکرم.ش ما هم همین طور. -

. درخارج از محوطه، كیانا كه غم و اندوه را درچشمان زيبای او ديد. ساغر كه تا قبل از ورود آنجا را ترك كرد

 لبخندی زد:

 چرا دوباره حالت گرفته شد دختر! -

 ساغر شانه هايش را باال انداخت:

 نمي دونم اما احساس مي كنم اين آقايون چیزی مي دونند كه نمي خوان به زبون بیارند. -

 بود او را دلداری داد: كیانا نیز كه به همین نتیجه رسیده

خب بايد حرفهايي كه مهران زده، بهشون ثابت بشه تا بعد بتونند به ماها هم بگن. تا قبل از اين انتظار نداشته باش  -

 به ما حرفي بزنند.

 ساغر با همان غم و اندوه سر فرود اورد:

 بله حق با توئه. -

 سربلند كرد و دست او را در دست گرفت و فشرد:

 تو رو خدا قول بده اگه چیزی فهمیدی حتماً بهم بگي، باشه؟ -

 كیانا دست ديگرش را روی دست او نهاد و با لحني اطمینان بخش جواب گفت:

 باشه قول مي دم. -

 ساغر سر به زير افکند و درغم خويش فرو رفت. دراين لحظه كیارش به آنان پیوست:

 خي خانمها حاضريد كه برگرديم. -

 ه سیمای او دقیق شد و احساس كرد در عمق ان چهره به ظاهر آرام، غمي گران پنهان است.ساغر ب

 بريم، ما حاضريم. -

همگي سوار بر اتو مبیل شدند. ساغر از آيینه، بیش ار پیش به چهره كیارش دقت كرد و چون بي تحمل شده بود 

 پرسید:

 نیست؟آقای شايگان! تصور مي كنم شما ناراحتید، اين طور  -

 كیارش لبخند ماليمي برلب نشاند:

 نه، چرا اين سئوال رو مي پرسید؟ -

 ساغر لحظه ای مکث نمود سپس پاسخ داد:
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مي بخشید كه اينو مي گم اما اونقدر بي دقت نیستم كه اين ناراحتي رو از چشماتون نخونم، لطفاً اگه چیزی مي  -

 دونید به منم بگید...

 

 

 424تا  425

 

 ما مدركي ازش نداشتند ولي تو نگران نباش نوبت اونم مي رسه.حت-

 مي گم حتما مهران گفته كه اونم باهاش همکاری مي كرده،اين طور نیست؟-

 كیانا متفکرانه جواب داد:

نمي دونم،ولي اگه چیزی هم گفته باشه چون مدركي نداره تصور نمي كنم محکوم شه،در واقع همه كار هارو مهران -

 اون طور كه تو هم مي گفتي تمام همسايه هاش شاهدند كه شوهرش و پسر شوهرش رو خیلي دوست داشته. كرده

 ساغر سری تکان داد:

 اين زن خیلي مارمولك صفته،تا االن هم جوری رفتار كرده كه دمش تو تله گیر نیفته.-

 كیانا سخن او را تايید كرد:

از اين حرفاست.فوق فوقش ازش بازجويي مي كنند و اون زير همه چي مي بله، واقعا حق با تو،اون خیلي زرنگ تر -

 زنه و خودشو خالص مي كنه.

 ساغر اهي كشید:

 از اين دادگاه مي تونه فرار كنه اما دادگاه الهي رو چیکار مي كنه؟!-

 كیانا خنده ای كرد:

چوب خدا صدا نداره،اگه بزنه "قديم گفتندوای به حال زارش،خدا چنان بزندش كه ديگه نتونه از جاش بلند شه،از -

 ما منتظر انتقام الهي مي مونیم تا حسابي اونو ادب كنه."دوا نداره

 انشاااله.-

كیارش همچنان در سکوت به سخنان ان دو گوش مي داد تا اين كه به مقصد رسیدند.ساغر همگام با كیانا از اتومبیل 

 پیاده شد:

 اخل؟اقای شايگان تشريف نمیاريد د-

 كیارش از اتومبیل خارج شد:

 نه...انشاااله يه وقت ديگه.-

 حاال كه تا اينجا اومديد و زحمت كشیديد مارو رسونديد،حداقل بیايد داخل چايي،میوه ای بخوريد بعد تشريف ببريد.

 مرد جوان خنده ای كرد:

 باور كنید تعارف نمي كنم ،شما بفرمايید.-

 رد.كیانا درحالي كه باوجد به اطراف مي نگريست گفت:ساغر بیش از اين اصرار نک

 وای خدای من!اين جا چه قدر قشنگ و باصفاست!-

بله...همین طوره،البته تو هنوز هاجر خانم رو نديدی وقتي ديديشون،صفای اين محیط رو كامل تر و روشن تر توی -

 رفتار و شخصیت ايشون حس خواهي كرد.
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 ظر ماند.چند ضربه به درنواخت و منت

 حاال مطمئني كه هاجر خانم و همسروش هستند؟-

 بله...مطمئنم.يه كم حوصله كن كیانا جان!-

در اين لحظه سیمای دلنشین هاجر در استانه در هويدا گشت.زن با ديدن ساغر از فرط شادی اه بلندی كشید و او را 

 در اغوش فشرد:

 مدين...ديگه داشتم از دوريتون دق مي كردم.الهي قربونتون برم خانوم جون،چه خوب كردين او-

 ساغر گونه مهربان او را بوسید و درحالي كه به كیانا و كیارش اشاره مي كرد گفت:

 اين خانم و اقا از دوستان ماهستند.-

 با دست كیانا و كیارش را نشان داد:

 هستند. ايشون خانم كیانا شايگان و ايشون برادر كیانا جان،اقای كیارش شايگان-

 هاجر به هردو انان خوش امد گفت و گونه كیانا را بوسید:

 بفرمايید..بفرمايید تو.-

 

 

 451تا  455از صفحه 

 

 كیارش عذرخواهي نمود : 

 منو ببخشید اما همونطور كه به خانم سروی گفتم من بايد برگردم تهران . -

 هاجر با همان سیمای بشاش اصرار كرد : 

 ه رفتن دير نمي شه آقا ! ... بیاين تو االن مش غالم هم پیداش مي شه .حاال واس -

 نه ممنونم مادر ! تعارف ندارم . -

 هاجر خواست باز هم اصرار كند كه كیانا دستان زبر و زحمتکش او را در دست گرفت : 

 هاجر خانم ! اگه تا فردا هم اصرار كنید ، كیارش سر حرفي كه زده مي ايسته . -

 باشه دخترم ! .... هر جور راحتین . -

 كیارش تشکر نمود و از كیانا پرسید : 

 كي بیام دنبالتون . -

 كیانا به ساغر نگاه كرد : 

 كي دوست داری برگرديم ساغر جان ؟ -

 ساغر لحظه ای انديشید :

 نمي دونم ، هر وقت كه آقا كیارش كار نداشتند . -

 كیارش گفت : 

 خوبه ؟ سه روز ديگه -

 اگه براتون زحمتي نیست . -

 اين چه حرفیه خانم سروی !... من سه روز ديگه اينجام . -
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 ممنونم .  -

كیارش از آنان خداحافظي كرد و رفت ، كیانا وارد باغ كه شد با شور و شعف به درختان سر به فلك كشیده خیره 

 ماند : 

 وای چه طبیعت زيبايي داره اين جا! -

ز كه همانند او از هوای تازه و محیط سرسبز آنجا به وجد آمده بود به دور خود چرخي زد و با لحني شاد ساغر نی

 گفت :

 بهت كه گفته بودم . -

 واقعا كه حقیقت رو گفته بودی ... اين جا خیلي قشنگه ... خیلي با صفاست . -

 هاجر با لباني خندان كنار او ايستاد :

 صبحونه خوردين ؟ -

 غر پاسخ داد : سا

 نه هاجر خانم  -

 پس من مي رم واسه تون از اون صبحونه هايي كه دوست دارين حاضر كنم . -

 دستتون درد نکنه ، زحمت مي كشید .

 هاجر در حالي كه به سوی ساختمان سرايداری مي رفت گفت :

 چه زحمتي خانوم جون! .... میخواين توی آالچیق صبونه تونو بخوريد ؟ -

 ساغر با تعجب پرسید :

 آالچیق ؟ .... مگه .... -

 هاجر از حركت ايستاد :

بله خانوم جون . آقا چند وقت پیشا اومدن و به مش غالم گفتن كه بايد توی باغ بااليي يه آالچیق بسازه . يه تابلو  -

ور ه توی اون تابلوس . اونطنقاشي هم دستشون بود ، اونو دادن به مش غالم و گفتن بايد درست مثل هموني باشه ك

 «آالچیق .... » كه آقا مي گفتن شما اون نقاشي رو كشیده بودين و مثل اين كه اسمشو هم 

 به ذهن خود فشار آورد تا نام تابلو را به ياد آورد اما موفق نشد :

 واهلل نمي دونم اسمش چي بود ... -

 ساغر خنده ای كرد :

 آزانه  -

 ه ... همین بود .بله خانوم ... بل -

 ابروانش را از كنجکاوی به يکديگر نزديك نمود : 

http://www.forum.98ia.com/cb/statusi...er_offline.gif 

 

 

452-453 
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آزاله يه نوع _حاال آزاله يعني چي؟كیانا لیخندی زد و در حالي كه دوست روی شانه هاجر مي گذاشت گفت:_

 مانند قشنگي داره. درختچه است كه گلهای زنگوله

آها...حاال فهمیدم...از اون روز تا حاال همه اش دارم فکر _هاجر كه تازه متوجه معني اين كلمه شده بود لبخندی زد:

 مي كنم معني اسم تابلوتون چیه؟حاال ديگه راحت شدم.

 ه ای مهیا كند.ساغر و كیانا خنديدند وهاجر به سوی ساختماني كه در آن سکني داشت حركت كرد تا صبحان

جای فرشاد چقدر خالیه!...واقعا مرد دوست _ساغر در حالیکه كیانا را به ساختمان اصلي راهنمايي مي كرد آهي كشید:

داشتني و مهربونیه.من اصال خبر نداشتم كه دستور ساخت اون آال چیق رو داده...آخه مي دوني يادمه روزی كه داشتم 

 اين آالچیقیه"گفتم:اون تابلو رو بهش هديه مي دادم 

كه من آرزوی داشتش رو دارم.تو ذهنم اونو تداعي كردم و به تصوير كشیدم...حاال اينو به مناسبت جشن تولدت 

 ..."بهت هديه میدم

 نمي دوني وقتي تابلو بهش دادم چقدر خوشحال شد.

رو دستگیر كردند مطمئن  نگران نباش...همه چي درست میشه حاال كه شهرام_كیانا دست او را در دست گرفت:

 باش به زودی آقا فرشاد رو هم پیدا مي كنند.

اون طور كه واسم تعريف كردی _امیدوارم.به در بزرگ ويال كه رسیدند كیانا گفت:_ساغر آهي از سینه بیرون داد:

 كت باشهاين جا واقعا زيبا و دلچسبه مبار_اين جا رو به تو هديه داده درسته؟منتظر جواب نماند و افزود:

 ممنونم._ساغر در را گشود واو را به داخل دعوت نمود:

روی هم سلیقه آقای س_آندو شانه به شانه يکديگر وارد ساختمان شدند.كیانا با نگاهي مشتاق به اطراف نگريست:

 خیلي خوبه ها.

 بله....همین طوره._

رشاد كشیدی...میشه بعد از خوردن صبحانه اون گفتي يکي از اتاقها مختص تابلوهائیه كه تا اين زمان واسه آقا ف_

 اتاق رو بهم نشون بدی؟

 البته._ساغر او را به نشستن دعوت كرد و جواب داد:

هر دو روی مبل های میان سالن نشیمن نشستند و با يکديگر صحبت كردند تا اينکه هاجر وارد شدو آنان را به 

خیلي دلم مي _وش هاجر و كیانا از ساختمان خارج مي شد گفت:خوردن صبحانه فرا خواند.ساغر در حالي كه دوشاد

 خواد آالچیقي رو كه فرشاد گفته بسازند ببینم.

االن مي بینش خانم جون آقا گفتن اونو تو باغ پشتي بسازن كه جلو در _هاجر لبخندی از سر مهر به او زد و گفت:

 ياد.نباشه.مي گفتن شما از جاهای دنج و خلوت بیشتر خوشتون مي 

 بله.....همین طوره_ساغر لبخند ماليمي بر لب نشاند:

 راستي خانم جون !آقا تشريف نمي يارن؟_

نه....فعال سرشون خیلي شلوغه.اين بار من و دوستم با هم _ساغر نگاهي به كیانا افکند و با لحني مغموم جواب داد:

 اومديم اما حتما دفعه بعد با فرشاد مي يايم.

 ن!...اما ای كاش آقا هم مي اومدن.خیلي وقته نديدمشون...دلم حسابي واسشون تنگ شده.باشه خانم جو_
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پس اين آالچیق خوشگل كجاست هاجر خانم؟ هاجر با _به باغ پشت ويال كه رسیدند كیانا با كنجکاوی چشم گرداند:

 اونجاس خانوم._دست مکاني را كه آالچیق در آن قرار گرفته بود نشان داد:

به به!چه جای دنجي!وسط اون درختای بلند و پر شاخ و _یانا به سويي كه او اشاره كرده بود نگاه كردند:ساغر وك

 برگ و اون بوته های سرسبز.

وای خدای _آنان به همان سمت حركت كردند زماني كه به آنجا رسیدند ساغر لبخند گسترده ای برلب نشاند :

 .من!درست همانطور كه توی تابلو كشیده بودم

آالچیق هشت ضلعي و با چوبهای تیره و روشن بنا شده بود.میز میاني آن از تنه قطور درختي كهنسال و هشت 

صندلي ای كه دور آن قرار داشتند نیز با تنه درختان كم سن و سال ساخته شده بودند.كیانا روی يکي از اين صندلي 

 جاش از طبیعت الهام گرفته شده....چقدر قشنگه!تا حاال آالچیق به اين زيبايي نديده بودم.همه _ها نشست:

 وای خدای من!چقدر با صفا!_به گلهای رنگارنگي كه دور تا دور آن را پوشانده بودند خیره شد:

 جای فرشاد خالي....جاش خالي._اشك با ياد فرشاد در چشمان سیاه و جذاب ساغر حلقه بست:

 جون...جای آقا خالیه....خیلي هم خالیه...كاش االن اينجا بودن.راس مي گین خانم _هاجر سخن او را تايید كرد:

ساغر لحظاتي به آالچیق نگريست سپس خود را روی يکي از صندلیها انداخت وبا بي اشتهايي به میز رنگارنگ 

 من كه اصال میلي به صبحانه ندارم....تو بخور كیانا جان._صبحانه كه هاجر چیده بود خیره شد:

آخه چرا خانم جون!اين همون صبونه ايه كه شما وآقا دوس داشتین...تو رو خدا اگه _اني به او نگاه كرد:هاجر با نگر

 چیز ديگه ای میل دارين بگین تا بیارم.

هاجر خانم!صبحانه ای كه شما حاضر مي كنید واقعا خوشمزه و لذيذه اما....اما من _ساغر با مهرباني به او خیره ماند:

 ردن ندارم.االن میلي به خو

 شما رو به خدا بخورين خانم جون!اگه نخورين مي فهمم كه....._

 بسیار خب هاجر خانم....بسیار خب.شما هم كنار ما بنشینید و ما رو در خوردن همراهي كنید._زن جوان لبخندی زد:

 نه خانم جون من صبونه خوردم...شما بفرمايین._

 كیانا جان!نمي داني اين هاجر خانم_م صبحانه نمي خورم.نگاهي به كیانا كرد:نه ديگه اگه شما منو همراهي نکنید من_

 نازنین چه نفس گرمي دارن!در مورد هرچي كه جرف بزنن آدم آرامش پیدا مي كنه.

 بشینید ديگه...._هاجر با فروتني تشکر نمود.كیانا دست او را گرفت و كشید:

به گفتگو پرداختند.ساغر با آن كه مي خنديد اما احساس دلتنگي هرسه دور میز نشستند و پس از خوردن صبحانه 

آزارش مي داد.دل دريايي او برای عشق مهربانش بسیار تنگ شده بود.هرگاه كه ناخودآگاه در خويش فرو میرفت 

ب كیانا از در شوخي وارد میشد واو را از شر افکار مزاحم آزاد میساخت.زماني هم كه آرامش دروني خود را به سب

 نگراني از دست مي داد سخنان گرم و صمیمي هاجر به فرياد دل رنجورش مي رسید وآن را آرام مي ساخت.

 منو ببخشید خانما.بايد برم يه فکری به حال ناهار كنم._ساعتي بعد هاجر از جا برخاست:

 ما كه تازه صبحانه خورديم.تا وقت ناهار خیلي مونده._

یلي زود صبحونه خورده و رفته.االنه كه بگرده بايد ناهارش اماده باشه.گناه داره بنده بله خانوم،اما مش غالم صبح خ

 خدا،آخه وقتي میاد خیلي گشنشه.

 باشه هاجر خانم،شما بريد به كاراتون برسید ما مزاحمتون نمي شیم.
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 بپزم. اين حرفو نزنین خانوم،شما قدم روی چشمای من گذاشتید...راستي دوس دارين چي واسه ناهار

 كیانا نگاهي به ساغر انداخت:

 تو بگو.

 مثل اينکه تو مهمان ما هستي ها...بايد تو بگي.

 من از اون نیروهايي مي خوام كه با تخم مرغ محلي درست مي شن...از اون تخم مرغ ها كه زرده اش نارنجیه.

 هاجر خنديد:

 واسه ناهارتون همینو درست مي كنم با نون و ماست محلي.

 كیانا تشکر كرد:

 دست شما درد نکنه،مدتهاست كه همچین غذای لذيذ و دلچسبي نخوردم.

 ساغر نیز از او تشکرك رد.هاجر با لباني خندان انها را تنها گذاشت و به سوی ساختمان سرايداری حركت كرد.

 .حق با تو بود،اين هاجر خانم از اون دسته زن هاست كه انسان از مصاحبتش لذت مي بره

*** 

 روز سوم كیارش آمد تا ان دو را به تهران باز گرداند.

 خانوم جون!شما رو به خدا زود به زود بیايید و بهم سر بزنید.وقتي نمي بینم تون دلم مي گیره.

 ساغر گونه او را مهربان بوسید:

 چشم هاجر خانم،اين بار با فرشاد مي ايیم...خوبه؟

 قا تنگ شده،هر وقت اومدين قدمتونو روی چشمام مي ذاريد.آخ خانوم جون!خیلي ولم واسه آ

 شما لطف داريد.مواظب خودتون باشید.

 به روی چشم.

 كیانا نزديك تر امد و در حالي كه دستان زحمتکش هاجر را میان دستان مي فشرد گفت:

 از ديدن تون خیلي خوشحال شدم،هر وقت اومديد تهران سری هم به ما بزنید.

 وم،شما هم با اقا كیارش تشريف بیاريد.چشم خان

 حتما.

 كیارش نیز از او تشکر نمود.سپس رو به ساغر و كیانا گفت:

 خب.خانمها...لطفا بفرمايید.

 ساغر و كیانا صورت مهربان او را بوسیدند و خداحافظي كردند به امید اين كه به انجا مي روند،فرشاد با انها باشد.

 

 

 

 454تا  455صفحه 
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از آن روز سه سال مي گذرد. ساغر مدت زيادی ست كه از خانه بیرون نیامده و با فردی مراوده ای نداشته است. 

حتي با خانواده اش نیز كمتر رفت و آمد مي كند. او با دلي ماالمال از غم و اندوه پشت میز تحرير نشسته و مي نگارد 

: 

ط يك چیز عايدم شد. با آن كه برايم بسیار ارزشمند و خواستني ست ، اما درد پس از اين همه غم و اندوه ، فق -

فراق فرشاد را از دلم بیرون نمي كند و آن چیز ، خبری بود كه از فرزندانم به من رسید. آنها در كشوری غريب به 

وشه ايند. آيا تا آن زمان گزندگي خويش ادامه مي دهند و منتظر آنند كه بتوانند پس از اتمام تحصیالت به ديدارم بی

 ای از قلبم كه تا اكنون خاموش و ساكت و تاريك است ، پرتالطم تپنده و روشن خواهد شد؟

 اگر چنین شود من سجده شکر بجای خواهم آورد و به درگاه الهي ، ركوع خواهم كرد.

 مجددا مي نويسد :آهي از دل بیرون مي كند و به كاغذی كه روبرويش به غم نشسته خیره مي ماند و 

گذشت سريع زمان ، اين توانايي را از ما گرفت كه بتوانیم خبر مفقود شدن فرشاد را بیش از آن مسکوت  -

نگهداريم. خاله پروانه پس از شنیدن اين خبر ناگوار و دردناك ، به ناگاه زمین گیر شد و مجبور گشت روی صندلي 

د كه او در اثر يك شوك عصبي شديد به اين حال افتاده است و فقز ويلچر بنشیند. پزشکان همگي اتفاق نظر دارن

يك شوك عصبي ديگر مي تواند سالمتي اش را به او بازگرداند. مادر موهايش سپید و كمرش خمیده شد و پدر بر 

غم باوفای گران زندگي اش ، گريان گشت و اما شاهین ، شاهین برای آن تا حدودی از غم سنگین اين چند سال 

خیر كم كند به فکر ازدواج افتاد. او به پیشنهاد من به خواستگاری كیانا رفت و اكنون در زندگي خويش جز اندوه ا

 عزيزانش غمي بر دل ندارد. مأموريت پدر در آن شهر غريب به اتمام رسیده و به تهران بازگشته و من...

ي زند و آرام بر گونه های رنگ پريده اش فرو اشك در چشمانش كه حاال ديگر آن درخشش سابق را ندارد ، حلقه م

 مي غلتد. از پس پرده ظريف اشك به نوشته هايش مي نگرد و مجددا مي نگارد :

و من هنوز در غم و حزن روزگار ، تنها مثل همیشه چشم به در دوخته ام تا شايد خبری از يارم بیايد. آن يار عاشق  -

 ، آن يار دلسوز ، آن يار مهران .

توانسته ام دوری فرزندانم و اين كوه غصه را تا اين زمان به دوش های خسته ام بکشم و دم بر نیاوردم به امید  اگر

ديدار اوست و بس. كاش امیدی در دل نداشتم . كاش يك راه در پیش روی خويش نمي ديدم آنگاه خويشتن 

 يار خاموشان مي شتافتم.خويش را از اين بار سنگین ، آزاد مي ساختم و با خیالي آسوده به د

اگر چنین مي شد شايد مي توانستم با بالهای زريني كه خداوند بزرگ بر روی شانه هايم مي نهد ، به دنبال گم 

گشتگانم ، بهبود مهربان ، بهنوش شیرين زبان ، فرشاد نازنین ، بگردم ، بال بگسترانم و آنان را ببینم . خنده هايشان 

نگاه های خالي از هر رنگ و ريايشان را ، آن لحظه خشنود و خوشبخت ، لب به خنده مي را ، شادماني شان را ، 

 گشودم و عاشقانه به دور آنان مي گشتم و از شمع وجودشان بهره مي بردم...

 لاما اكنون چه؟ اكنون چه بايد بکنم؟ به كدامین راه بايد بنگرم؟ به ماندن يا سوختن؟ يا به رفتن و ...؟! آيا اگر قت

-445نفس كنم ، پروردگار مهربانم مرا خواهد بخشید؟ آيا اگر خويشتن خويش را از اين همه درد و رنج و اندوه 

441... 

 

خالص سارم.صاحب آن دو بال زرين خواهم شد؟نه...نه.اين چنین نخواهد شد.پس بايد ماند و سوخت تا ان كه 

 .افريدگار قهارم دل بر من خسته بسوزاند و ازادم سازد
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اشك پهنای سیمای به غم نشسته او را مي پوشاند،قلم ر ابه روی كاغذ های خیس شده از آب ديده مي افکند و جلو 

ايینه مي ايستد.ان تصويری كه در ايینه به او خیره است ساغر نیست.ان دختر شاد و خندان نیست.ان زن دردمند 

ساغری كه زماني مملو از مي ناب امید بود اما نیست...پس او كیست؟او چیست؟...آری او ساغری شکسته است.

 اكنون دست غدار سرنوشت او را بر زمین كوبیده و شکسته است.

مدتي به ان تصوير كه چین های اندوه و غم را در خود به نمايش گذاشته است،خیره ماند وآهي از دل بیرون مي 

 دهد.

جان؟...چي به سر اون صورت زيبا و دوست داشتني اين تويي ساغر؟...باورم نمي شه!...اون چشمهای جذابت ك

اومده؟چرا پشتت خمیده شده؟ديگه كالمت اون گیرايي سابق رو نداره.نمي خوای به خودت بیای و يه كم به فکر 

 سالمتیت باشي؟اين حلقه سیاهي كه دور چشمات افتاده رو مي بیني؟بهتر نیست دستي به صورتت بکشي؟

ز قبل كیانا به او گفته بود.از به ياداوری ان،چهره را میان دستان پنهان كرد و سخت تر از اين سخناني بود كه چند رو

 قبل گريست:

نه...نمي خوام،ديگه هیچي نمي خوام،با كدوم دلخوشي به فکر سالمتي روحي و شادابي ظاهريم باشم؟خنده های پاك 

ن صدای مردونه ش داره امیدوارم مي كنه؟اخه چه و شادی افرين بچه هام رو مي بینم،يا عشقم جلوم نشسته و با او

دلخوش ای تو زندگیم دارم؟تنها يه امید واهي منو فريب داده و تا به اينجا كشونده.ايا اين بهانه دلیل محکمي هست 

 كه بتونه منو راضي كنه و بهم دلخوشي بده؟...نه...نه...من اصال نمي دونم چرا تا حاال دق نکردم و نمردم؟چرا دارم

 خودمو گول مي زنم؟

 ضربه محکمي به قفسه سینه،درست روی قلب خود كوبید و نالید:

چرا داری هنوز مي تپي؟چرا دست از تپشهای بیهوده و خالي از امیدت بر نمي داری؟تا كي مي خوای آزارم بدی و 

ا ال زار شیون نکن.بیا و بشکنجه م كني؟چه فايده ای داره؟بیا و خالصم كن،بیا و ديگه توی سینه دردمند،با اين ح

كوچکترين ضربه ای كه به در اين خونه مي خوره،امیدوار نشو خودتو تند تند به قفسه سینه ام نکوب...از دستت 

خسته شدم.از اين امید واهي كه به من مي دی دلزده و گريزان شدم...بیا و بهم رحم كن...بیا و راحتم كن...راحتم كن 

 كه ديگه طاقت ندارم.

وان ناتوانش ديگر تحمل آن اندام نحیف و الغرش را نداشتند.به ناچار روی زمین نشست.تازيانه های غم و زان

حسرت،روح افسرده اش را ناالن تر و جسم خسته اش را ناتوان تر مي ساختند به همین جهت ديگر نمي توانست ان 

ه بود به ياد آورد و خود را آرام سازد.او همه چي سخنان امید بخشي را كه مدتها قبل از زبان كیانا شنیده و قبول كرد

 را فراموش كرده بود به جز غم فراق فرشاد را.

خورشید ارام ارام مي رفت تا تن خسته خويش را در پناه كوه های استوار غرب پنهان ساز كه ساغر از جای برخاست 

 و با خود نجوا كرد:

سه چي؟من مدتهاست كه از خونه بیرون نرفتم...چه چیز منو مجبور به خیلي دلم مي خواد از خونه بزن بیرون...ولي وا

 اين كار مي كنه؟

بدون توجه به اين سخنان مانتو و روسری مشکي اش را پوشید و به پاركي رفت كه در آن نزديکي ها بود.زماني كه 

را با فرشاد در میان گذاشته  به مقصد رسید به در غربي نگريست.به ياد اورد روزی را كه برای اولین بار راز دلش

 بود.
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پس ندونسته واسه تجديد خاطرات از خونه بیرون اومدم.چه اسمي مي تونم واسه اين حس بذارم؟...شايد اين حس 

 همون حس ششمي باشه كه همه در موردش حرف مي زنند.

 شانه هايش را باال انداخت:

 ديگه چه فرقي مي كنه!

 

 

 443تا  442از صفحه 

 

هي از دل بیرون داد و به سوی نیمکتي رفت كه در همان روز فرشاد در كنارش نشسته و در حالتي بین خشم و آ

سکوت به سخنانش گوش فرا داده بود.دستي روی آن كشید و در تصور خويش سیمای مردانه و جذاب او را تصور 

 دی كه در اطرافش قرار داشتند با صدایكرد.با اين تجسم زيبا و خواستني روی نیمکت نشست و بدون توجه به افرا

بلند شروع به سخن گفتن كرد.در واقع او خود را در كنار فرشاد احساس مي كرد و بجز سیمای مهربان او هیچکس 

 را نمي ديد:

كجا رفتي؟...چرا رفتي؟...مگه از من چه بدی يدده بودی كه اينطور بي خبر سه سال تموم منو در انتظار گذاشتي؟من -

همیشه دوستت داشتم و به اينکه در كنارت هستم افتخار میکردم.وقتي توی چشمام خیره میشدی به خودم مي كه 

بالیدم كه عاشقي مثل تو دارم....باشه...باشه...ديگه شکوه و گاليه نمي كنم...بازم خوب شد ديدمت آخه ديگه داشتم 

 عشقي كه ازش حرف مي زدی؟ دق مي كردم...توی اين مدت حتي به خوابم هم نیومدی. اين بود

در خیالش تصوير فرشاد به رويش لبخند زد و به سوی زمین بازی روی گرداند.ساغر امتداد ديد او را با چشمانش 

 دنبال كرد. از ديدن كودكاني كه در زمین بازی به جست و خیز مشغول بودند لبخند بر لب نشاند:

 ه با اشتیاق بازی مي كنه.مي بیني فرشادی؟...بهنوش رو نگاه كن.ببین چ-

 نقطه ای را با انگشت نشان داد و با وجد افزود:

 اونجا رو!مي يبني بهنود چه مردونه داره به بهنوش نگاه مي كنه تا مبادا كسي خواهرش رو اذيت كنه؟-

کي از ید. يصدای خنده های چند دختر جوان كه بر روی میز شطرنج نشسته بودند او را از آن تجسم زيبا بیرون كش

 آنها گفت:خانومو باش مثل اينکه ديوونه تشريف دارن

ديگری در حالیکه سعي میکرد جلوی خنده هايش را بگیرد روسری اش را كه با انتهای موهای كوتاهش به پايین 

 افتاده بود باال كشید و گفت:منم همین فکر رو میکنم. بنده خدا دل آدم به حالش مي سوزه.

 ا صدای بلند مي خنديد ادامه سخن دوستش را به دست گرفت:دختر ديگری كه ب

معلوم نیست كدوم نامرد اينجوری مجنونش كرده...شده مثل اون پیرزنه كه قرمز مي پوشید و سر خیابان وامیستاد -

 و ساعتها به آدما نگاه مي كرد...حتما اين بیچاره هم...

به ساغر مي نگريست با ابرواني رد هم كشیده سخن دوست  در اين بین يکي از دختران كه تا آن لحظه در سکوت

 خود را قطع كرد:

بهتره همتون دهناتون رو ببندين خجالت نمي كشین؟ اينهمه سوژه واسه خنده توی اين پارك ريخته اون موقع -

 شماها گي دادين به اين بنده خدا

 ساغر كه از اين سخنان به خود آمده بود با تشکر به او نگريست:
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 خودم هم میدونم ديوونه ام.بذار دوستات به يه ديوونه بدبخت بخندند تا بلکه دلشون يکم باز بشه.-

 آن دختر نزديك آمد

 اما من مطمئنم توديوونه نیستي مي دوني چرا؟-

ي لمنتظر جواب نماند:بخاطر اينکه همه ديوونه های واقعي میگن ديوونه نیستن و از خوشي ديگرون ناراحت میشن . و

تو خودت اعتراف میکني كه ديوونه ای و از اينکه دوستای نفهم من بهت بخندن و مسخره ات كنن دلگیر و ناراحت 

 نمي شي...

بعد در كنار ساغر نشست و با لحن شوخ افزود: البته ناگفته نمونه اين عالئمي كه تو داری عالمتي از جنونه كه يکم با 

 ديوونگي فاصله داره.

 ساغر زد: #####به  ضربه ای آرام

بهتره بجای اينکه خودت رو مضحکه دست اين و اون بخصوص دوستای نخاله بنده كني يکم به فکر شخصیتت باشي. 

آخه اصال به گروه خون تو نمي خوره كه خودتو به ديوونگي بزني و بیای توی پارك بشیني و مثل اين بیمارای رواني 

 ني.كه نمي دونم اسمشون چیه خودتو اذيت ك

 وقتي سکوت ساغر رو كه لبخندی ماليم همراه بود ديد سری تکان داد:

 ای بابا ما رو باش داريم با كي حرف مي زنیم.

 از جا برخاست و با غرولند از او دور شد. ساغر از شنیدن اين سخنان به فکر فرو رفت

توی خیاالت غرق شدم و توجهي به محیط  اما من نمي خواستم اينطور بشه اما نمي دونم چطور شد كه با تمام وجود

اطرافم نکردم .نکنه دارم راستي راستي ديوونه میشم؟حق با اين دختر خانومه. من نبايد تا اين حد ضعیف و بدبخت 

توی جمع حاضر بشم. من زن فرشاد هستم من همسر مردی هستم كه از شخصیت دروني واال و ارزش اجتماعي 

از من بعیده . منم بايد مثل همسرم باشم قوی و استوار با شخصیت و با نفوذ. قابل  برجسته برخورداره. اين كارا

 احترام و مردم دار.

 دستس به روسری اش كشید و آنرا مرتب كرد:بايد از اين به بعد مثل اون باشم...بايد.

ختر وم نیست اين دنگاهي به آن دختر كه از دوستانش فاصله گرفته بود و به سمت در شرقي مي رفت افکند:معل

 خانم با اين طرز فکر باال و جالب چرا توی پارك سرگردونه؟به هر حال درس خوبي بهم داد و منو به خودم آورد.

لبخندی بدرقه راه او كرد.چشم كه از او برداشت به ناگاه ديدگانش به درخت بید مجنوني خیره ماند كه در زير شاخ 

وجود داشت. به سوی آن رفت و در حالیکه با وجد تمام به آن درخت مي  و برگهای بلند و سر به زيرش نیمکتي

نگريست در دل گفت:فرشاد همیشه مي گفت بید مجنون دوست داشتني ترين درختیه كه سراغ دارم. اون همیشه 

اس سعاشق متین و سر به زيره. اين خصوصیت خیلي با ارزشه. حق با فرشاده. وقتي آدم به اين درخت نگاه میکنه اح

 خوبي بهش دست میده

لحظاتي به آن درخت زيبا نگريست سپس راهي منزل شد. زماني كه به آنجا رسید شاهین و كیانا را در انتظار خود 

 بافت.سعي كرد لبخند بر لب بنشاند:سالم بچه ها خیلي وقته منتظريد؟

 حالت رو بپرسیم.كیانا پیش رفت و پس از بوسیده گونه های او جواب داد:سالم عزيزم اومديم 

 شاهین پیشاني او را بوسید: سالم به خواهر فراری خودم. نگران نباش ما بیشتر از چهار پنج دقیقه مزاحمت نمي شیم.

 ساغر كه تصمیم گرفته بود در رفتار و اخالقش تجديد نظر داشته باشد با رويي گشاده انان را به داخل دعوت كرد:
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 حال مامان و بابا چطوره؟-

 هین با لحن مزاح گونه ای پاسخ داد:شا

 هر چي بپرسي!-

 شرمنده به خدا اصال نمي فهمم ساعتهام چطوری میگذرند.-

اين را گفت و كیانا را به نشستن دعوت كرد. او در حالیکه روی يکي از مبلها مي نشست گفت:شدمنت شرمنده باشه 

 ني.ولي خوب مامان و بابا هم توقع دارند بری و بهشون سر بز

 ساغر خود را روی كاناپه رها كرد:

چي بگم كیانا جان! حقیقت اينه كه نمي خوام با اين ريخت و قیافه درهم و بر هم حالشونو از اوني كه هست بدتر -

 كنم. سرش را با شرمندگي به زير افکند و افزود:
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 آخه من به جز دردسر براشون هیچي نداشتم._

اين حرف رو نزن و واقع بین باش.نا سالمتي تو تنها _ش قرار گرفت وبا لحن دلجويانه ای جواب داد:شاهین در كنار

 دخترشون هستي؟

تصور نمي كنم با دينت ناراحت بشن.البته مي دونم چه حالي داری ولي مي توني دستي به سر و صورتت بکشي وبه 

 هم شاد مي شن. ديدنشون بیای.غصه اونها غصه توست.اگه تو شاد باشي اونا

بهتره همین االن يه دستي به سر و صورتت بکشي لبخند بزني و برای رفتن به خونه _كیانا سخن شاهین را ادامه داد:

 بابا آماده بشي.نمي دوني خاله پروانه با زبون بي زبوني چقدر سراغ تو رو مي گیره!

 ن چطوره؟راستي خاله جو_نام پروانه ساغر را اندوهگین تر از قبل ساخت:

 هیچي.بنده خدا از صبح تا شب روی تراس مي شینه و به يه نقطه خیره مي شه.طفلکي خیلي به هم ريخته است._

همه اش تقصیر من بود.اگه من پامو تو خونه شون نمي ذاشتم االن اونا با شادی و نشاط در _ساغر احساس گناه كرد:

 كنارهم زندگي مي كردند.

 ساغر!...اين چه حرفیه كه مي زني!اصال ازت توقع نداشتم._و نگريست:كیانا با مهرباني به ا

بسه ديگه بهتره پاشي حاضر _شاهین به خاطر اينکه موضوع را به سمت ديگری سوق دهد با خنده ای كوتاه گفت:

 شي كه مامان اينا منتظرتند.

 چطور!_ساغر با شگفتي به او خیره شد:

 م دنبالت و ببرمت اونجا.حاال دختر خوبي باش و برو حاضر شو.چطور نداره.مامان ازم خواست بیا_

 آخه...._

آخه بي آخه.هیچ مي دوني چند وقته كه به ديدنشون نرفتي؟!بلند شو دختر خوب...بلند _كیانا سخن او را قطع كرد:

 شو.ما بهشون قول داديم امروز تو رو حتما ببريم اونجا.

بسیار خب.يه كم صبر كنید االن حاضر مي _سمت اتاق خود مي رفت گفت: ساغر از جا برخاست و در حالي كه به

 شم.
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مي گم امروز ساغر با روزای قبل خیلي فرق كرده....تو _شاهین از شنیدن اين سخن با شگفتي رو به كیانا نمود:

 اينطور فکر نمي كني؟

 بله....باهات موافقم....امروز يه برق خاصي تو چشاش بود._

 يادت نره دستي به سر و صورتت بکشي._ه ساغر وارد اتاقش شود شاهین با صدای بلند گفت:قبل از اينک

ساغر سر را به عالمت مثبت تکان داد و در اتاقش را بست.روی صندلي میز آرايشش نشست و به سیمای خود خیره 

وی اين خونه نمي ذاشتم چرا اينا نمي خوان باور كنن كه مقصر اصلي من بودم و بس.اگه من قدم نحسم رو ت"شد:

 "همه چي روی روال خودش پیش مي رفت.

بهتره به تصمیمي كه گرفتي بیشتر توجه داشته باشي.قرار شد عوض بشي...به اين زودی يادت "و خودش پاسخ داد:

 "رفت

وافق ملبخندی نثار تصوير خود نمود و سپس سعي كرد با ظرافت و دقت آرايشي زيبا و ساده كند و تا حدودی نیز 

 بود.سپس به سوی كمد لباس هايش رفت و پیراهن مناسبي انتخاب نمود و پس از پوشیدن آن از اتاق خارج شد.

چقدر قشنگ شدی!ببین اگه آرايش كني چه قدر _شاهین با ديدن او از جا برخاست و با نگاهي سراسر تحسین گفت:

 ي افتاد....حاال عالي شدی.تغییر مي كني!وقتي به خودت نمي رسي آدم ياد بدهکاری هاش م

راست مي گه سعي كن همیشه همینطور باشي....واسه _ساغر لبخندی زد و تشکر نمود.كیانا نیز از جا برخاست:

 روحیه خودتم خوبه.

هر سه دوشادوش يکديگر از منزل خارج شدند.شاهین به سوی اتومبیل رفت و با لحن شوخ همیشگي خود 

 رمايید.خانمهای محترم!لطفا بف_گفت:

 در سمت ساغر را گشود:تشريف ببريد داخل.

اين حركت او ساغر را ياد فرشاد انداخت ولي بدون اينکه سخني بگويد داخل شد و شاهین در را برای او بست.پس 

از اين در سمت كیانا را گشود و با همان الفاظ او را به نشستن دعوت نمود.زماني كه پشت رل قرار گرفت 

 !تمايلي به گوش دادن موزيك داريد؟خانمها_پرسید:

اگه يه موزيك شاد مي ذاری حرفي نیست.البته نظر ساغر جان _كیانا نگاهي به ساغر انداخت و پاسخ شاهین را داد:

 رو نمي دونم.

 حرفي ندارم._

 شاهین اتومبیل را روشن كرد و در حالي كه نوار كاستي را در پخش صوت مي گذاشت با همان لحن گفت:

ديدين كیانا خانم....حق با بنده بود....امروز ساغر جان با روزای قبل خیلي فرق كرده....من كه خیلي خوش _

 حالم...ولي دارم از فضولي مي میرم.

 واسه چي؟_ساغر بر لبخند خود وسعت بخشید:

 نمي رسه.واسه اينکه هرچي فکر مي كنم چه اتفاقي افتاده كه اين موهبت نصیب ما شده عقلم به جايي _

آخه از امروز با خودم عهد كردم به خاطر امیدی كه سه ساله توی دلم مونده توی رفتار و _ساغر خنده ای كرد:

 افکارم تغییری بدم....

 همون امید كه منو تا به اين جا رسونده.....امید به پیدا شدن فرشاد._نفس بلندی كشید:
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اتفاقا ديروز داشتم به شاهین مي گفتم....مي گفتم چرا ساغر  _رفت:كیانا به سوی او چرخید و دستانش را در دست گ

يادش رفته توی اون روزهايي كه تازه باهم آشنا شديم چه حرفهايي به هم زديم؟....حاال خوشحالم كه اين حرفها رو 

 از دهنت مي شنوم.

 میرم.ولي من بازم دارم از فضولي مي _شاهین از آيینه به سیمای جذاب ساغر خیره شد:

 ديگه واسه چي؟_

 واسه اينکه شما هنوز دلیل اصلي اين تغییر رو واسم توضیح نداديد.

 آخه مي ترسم اگه بهت بگم بخندی._زن جوان سکوت كرد سپس جواب داد:

خب...من خنده هامو كردم...شما مي تونید بدون هیچ ترسي از _شاهین با صدای بلند خنديد سپس به ناگاه جدی شد:

 شدن حرفتونو بزنید.مسخره 

 بسیار خب._اين حركت و اين گفتار ساغر را به خنده انداخت:

موضوعي كه در پارك برايش اتفاق افتاده بود را به تفضیل شرح داد.سخن او كه به پايان رسید شاهین مجددا با 

م ولي شدن داشته باشتو كه گفتي ديگه نبايد ترسي از مسخره _صدای بلند خنديد.ساغر ابروانش را در هم كشید:

آخه اين حرفهايي رو كه شنیدم خیلي بامزه بودند _حاال....شاهین در حالیکه هنوز مي خنديد سخن او را قطع كرد:

 خنده های قبلي برای
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 يه كلمه اش هم كافي نبود.

كوچك اتومبیل پخش مي شد  هر سه به خنده افتادند. سپس سکوت كرده و به موزيك شادی كه از بلندگوهای

گوش فرادادند. دقايقي بعد به مقصد رسیدند. ساغر احساس ناخوشايندی داشت و تصور مي كرد توانايي اين را 

 ندارد كه به چشمان مهربان پروانه بنگرد:

 وای شاهین جان! من از روی خاله شرمنده ام.-

 شاهین در حیاط را گشود:

 ، دختر دل خاله جان برای ديدن تو پرپر مي زنه. چقدر دلسنگي!باز شروع كرد؟!... خجالت بکش-

 ساغر به همراه كیانا وارد شد:

 موضوع دلسنگي نیست موضوع عذاب وجدانیه كه با ديدن خاله بهم دست مي ده.-

 كیانا دست روی شانه او گذاشت:

شي بهتره از همین جا شروع كني... برای ولي باور كن كه خاله از ديدن تو شاد مي شه. حاال كه تصمیم گرفتي عوض -

 اين كه خودتو محك بزني اين شروع خوبیه.

 ساغر سعي كرد بر اين احساس گناه غلبه كند اما مي دانست فايده ای نخواهد بخشید با اين اوصاف گفت:

 بسیار خب... سعي خودمو مي كنم.-

به پیشواز آمد و در حالي كه ساغر را به سینه مي فشرد  اين را گفت و سرش را به زير انداخت. با ورود آنان فرزانه

 گفت:
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الهي فدات شم مادر... چه عجب سری به ما زدی!... چقدر قشنگ شدی! خوش اومدی عزيزم. بیا تو كه پروانه از -

 وقتي فهمیده بچه ها اومدند دنبالت تا حاال همه اش نگاش به در بوده.

 دار پروانه رفت و در برابرش زانو زد:ساغر سالمي كرد و به سوی صندلي چرخ

 سالم خاله جون... الهي قربونتون برم... خوبید؟-

 اشك شوق در چشمان پروانه لغزيد.ساغر دست او را در دست گرفت و بوسید:

 خیلي خوشحالم كه مي بینمتون... نمي دونید توی اين مدت چقدر دلم براتون تنگ شده بود.-

 ي فقط به او نگريست. فرزانه با رويي گشاده گفت:و پروانه به جای هر سخن

 خوب كردی اومدی، همه دلمون واسه ات تنگ شده بود به خصوص پدرت.-

 نگاهي به ساعت انداخت:

 اونم ديگه االن پیداش مي شه.-

ساغر تشکر نمود و به چشمان مهربان پروانه خیره شد. احساس گناه بیش از پیش آزارش مي داد. اشك در 

 مانش حلقه زد:چش

 خاله خوبم! الهي قربونت برم... همه اش تقصیر من بود... همه اش تقصیر من بود.-

سرش را روی دستان او نهاد و شروع به گريستن نمود. فرزانه كه مي توانست به خوبي فرزند خويش را درك كند 

 اندكي صبر كرد تا بلکه او آرام شود سپس بازوانش را گرفت و گفت:

گريه مي كني عزيز دلم؟... اين چیزی كه مي گي فقط توی تصورات توئه و ما هیچ كدوم چنین عقیده ای چرا -

نداريم... من مطمئنم كه خاله ات هم همین عقیده رو داره... درسته كه نمي تونه حرف بزنه ولي تمام حرفاشو از نگاه 

 هاش مي شه خوند.

 او را به سینه فشرد و افزود:

 مدی اين جا تا دلت باز شه. اين چه وضعیه!ناسالمتي او-

 شاهین نزديك آمد و نجوا كنان در گوشهای ساغر زمزمه نمود:

 قرارمون چي بود ساغر! يه كم خودتو كنترل كن... مگه نگفتي مي خوای-
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 عوض بشي؟

 شاهین نگريست: ساغر سر از سینه فرزانه برداشت و با چشمان اشك آلود خود به سیمای

 درسته...گفتم...، اما خیلي سخته...خیلي سخته. -

 مي دونم ...اما تو بايد سعي خوتو بکني. -

 ساغر اشکهايش را از چهره پاك كرد:

 بله...مي فهمم. -

 فرزانه به عمق چشمان او نگريست:

 پس قول بده ديگه گريه نکني...باشه؟ -
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 د:زن جوان لبخند ماليمي بر لب نشان

 بسیار خب.قول مي دم. -

 كیانا خنده ای كرد:

 آفرين، پس مي تونیم شب خوبي رو در كنار همديگه داشته باشیم -

ساغر تا زماني كه در منزل پدر خود بود سعي كرد غم درونیش را پنهان دارد اما وقتي نگاهش به پروانه مي افتاد 

 بیش از پیش مغموم مي شد و احساس گناه مي كرد.

 ب از نیمه گذشته بود كه از جا برخاست:ش

 من ديگه بايد برم. -

 فرزاد دستان او را گرفت:

 امشب رو پیش ما بمون عزيزم. -

 ممنونم...اما بايد برم...خیلي از كارها عقب افتادم. -

ي چرخدار فرزاد كه مي دانست او در منزل خود آرامش بیشتری دارد اصرار را جايز ندانست. ساغر به سوی صندل

 پروانه رفت و مقابل او زانو زد:

 خاله جان ! بازم به ديدنتون میام. -

دستان او را بوسید و برخاست. چون قصد كرده بود رويه زندگي اش را تغییر دهد، هنگام خداحافظي فرزانه را به 

 گوشه ای كشید و گفت:

 مامان! مي شه خاله رو به خونه خودش ببرم؟-

 داد: فرزانه سری تکان

 آخه گوشه گوشه اون خونه پروانه رو ياد فرشاد مي اندازه. تصور نمي كنم به صالح باشه به اونجا برگرده. -

 ساغر سخن او را منطقي يافت، در نتیجه سر به زير انداخت و سخني نگفت. شاهین كه منتظر او بود پیش آمد:

 شد. ###ماشینم علف خواهر عزيز!نمیخوايد تشريف بیاريد؟ زير پای بنده و  -

 حاضرين از اين حرف او به خنده افتادند. ساغر گونه مادر را بوسید:

 بعدا میبینمتون. تروخدا شما هم به ديدم من بیايید. -

 اما وقتي به چشمان محزون او نگريست ادامه داد:

 .بله...بله میدونم اونجا شکنجه گاه شماهاست...بسیار خب ، من به شما سر میزنم -

 فرزانه نیز پیشاني او را بوسید و لبخندی زد:

 ما منتظرت هستیم. -

 ساغر همراه شاهین از منزل خارج شد. زماني كه در اتومبیل نشست گفت:

 خیلي دلم به حال خاله میسوزه. كاش میتونستم واسه اش يه كاری بکنم. -

 شاهین اتوموبیل را به حركت درآورد:

براش بکني اوال دعاست ثانیا اينکه زود به زود بهش سر بزني. تو خودت بهتر از هر كسي تنها كاری كه میتوني  -

 میدوني كه خاله تو رو خیلي دوست داره و از ديدنت خیلي خوشحال میشه. 

 باشه...اگه اينجوری خوشحال میشن، من هفته ای دو سه بار بهشون سر میزنم. -
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 آفرين. حاال شدی يه دختر خوب و خانوم -

 زماني كه به مقصد رسیدند شاهین منتظر ماند تا ساغر وارد منزلش شود،

سپس از انجا دور شد. ساغر وارد ساختمان گشت و در حالیکه به عکس بزرگ فرشاد كه در قابي زيبا بر روی ديوار ، 

 كنار تصاوير رسول و پرويز، به روی او لبخند میزد مي نگريست گفت:

ه همه ماست. فرشاد!امیدوارم امیدوارم هر چه زودتر بیای و اين شکنجه گاه رو به گلستان آره...اينجا شکنجه گا -

 مبدل كني.

آهي كشید و پس از تعوبض لباس هايش به رختخواب رفت تا بیاسايد. او همانند شبهای ديگر ، تا زماني كه 

 پلکهايش سنگین شدند با خیال فرشاد سخن گفت.

 ه سمت سالن نشیمن رفت با خود گفت:صبح كه از خواب برخاست و ب

 درسته سخته ...ولي من بايد تصمیمي كه گرفته بودم رو عملي كنم. -

لبخند ماليمي بر روی لبهايش نشست. از بستر جداشد، به سوی ضبط صوت رفت و كاست موزسك دلخواهش را كه 

ان صدای آشنا با همان موسیقي زيبا به مدت ها بود به آن گوش نداده بود ، درون ضبط قرار داد.لحظه ای بعد هم

 گوشش رسید . مايه شادی اش شد. 

 نگاهي به اطراف انداخت.همه جا را اليه ای از گرد و غبار پوشانده بود:

وای خدای من! اينجا چه قدر كثیف شده!... بايد دست به كار بشم...ولي اول بايد يه صبحونه لذيذ بخورم تا جون  -

 ارو تمیز كنم.داشته باشم اينجاه

 ناگهان به ياد هاجر افتاد:

 كاش اينقدر از اين زن مهربون فاصله نمي گرفتم.بنده خدا خیلي برام پیغام فرستاد كه به ديدنش برم...ولي من...-

 دستي به پیشانیش كشید:

 ش اينجاهر چي بوده گذشته،يه تلفن به شاهین مي زنم و ازش مي خوام بره دنبال هاجر خانوم و بیارد -

قبل از اين كه به آشپزخانه برود گوشي تلفن را برداشت و شماره تلفن همراه شاهین را گرفت. پس از چند لحظه 

 صدای او را شنید:

 سالم ساغر جان -

 سالم، مي خواستم يه كم سر به سرت بذارم ها، اما حیف كه شماره ام روی صفحه موبايلت افتاد. -

 .چه خدمتي از من برمي ياد كه واسه خواهر خوبم انجام بدم؟خدارو شکر كه سرحالي.. -

 ممنونم...مي خواستم اگه ممکنه بری دنبال هاجر خانوم و اونو به اينجا بیاری. -

 چه عجب!...چه عجب! -

 لوس نشو ديگه. -

 بسیار خب،من مي رم پیش ايشون و میارمش پیش شما... خوبه؟-

 ساغر خنده ای كرد:

 علیه، كي؟ به...يعني -

 شاهین لحظه ای تامل كرد و سپس جواب داد :

 ساعت يك خوبه؟ -
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 يك ظهر؟ -

 پس مي خوای ساعت يك نصفه شب ايشونو بیارم؟ -

 ساغر خنديد:

 دستت درد نکنه، من منتظرم. -

 خواهش مي كنم ، فعال خداحافظ تا بعد. -

 رفت. ساغر خداحافظي كرد و پس از قطع تماس به سوی آشپزخانه

كار تمیز كردن منزل به نیمه رسیده بود كه صدای زنگ منزل او را به سوی خود فراخواند. نگاهي به ساعت انداخت 

 يافت.آيفون را برداشت: 15و آن را 

 بله؟ -

 صدای شادمان هاجر گوش های او را نوازش داد:

 منم خانوم جون. -

 ساغر با شادی و شعف زير لب نجوا كرد:
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 "الهي قربون اون صدای مهربونت برم . "

 بعد دكمه را فشرد :

 بفرمايید .-

 برای استقبال از او به سوی حیاط دويد :

 سالم هاجر خانم , چقدر از ديدنتون خوشحال شدم !-

 او چادرش را زير بغل مچاله كرد و با شادی تمام به سوی ساغر دويد :

......الهي خانوم جون دورتون بگردم .....به خدا دلم براتون اندازه دل يه گنجشك شده بود .  سالم به روی ماهتون-

 هر دو يکديگر را سخت در آغوش كشیده و فشردند :

 منو ببخشید هاجر خانم , به خدا اين اواخر اصال حال و روز خوبي نداشتم .-

ون ولي مادرتون مي گفتن شما حالتون اصال خوب نیست دردتون به جونم خانم . خیلي دلم مي خواست بیام ببینمت-

 منم واسه اينکه مزاحمتون نباشم اصرار نمي كردم .

 اين چه حرفیه ! به خدا وقتي صداتونو شنیدم انگار خدا دنیا رو بهم داد . -

 دستان او را گرفت و به سوی ساختمان حركت كرد :

 لطفا بفرمايید .-

 ق به سیمای ساغر خیره شده بود :هاجر در حالي كه با اشتیا
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اومدم يه چند روزی پیشتون بمونم ......مش غالم , بنده خدا , تا ديد آقا شاهین از طرف شما اومدن دنبالم بهم گفت -

مي تونم تا هر وقت كه بخوام پیشتون بمونم ......منم از خدا خواسته , بهش گفتم دلم مي خواد چند روز پیش خانوم 

 جون بمونم .

 خوب كرديد .-

 ساغر او را نشستن دعوت كرد اما شنید :

 نه خانوم جون من نمي تونم يه جا بشینم , شما رو به خدا بگید چیکار داريد تا واسه تون انجام بدم .-

 نگاهي به سر و وضع منزل انداخت :

 داشتین خونه تکوني مي كردين ؟-

 چادرش را به رخت آويز آويخت و افزود :

 همه كارا رو مي كنم شما فقط بشین و امر كن .من -

 ساغر دستان او را گرفت و نشاند :

متاسفم كه اينجا اينقدر به هم ريخته است . قصد داشتم تا قبل از اومدن شما همه كارا رو انجام بدم ولي مثل اينکه -

 موفق نبودم .....كارها بیش از اوني بود كه تصور مي كردم ......

 ای كرد : هاجر خنده

ای خانوم جون ! اين كارا كه چیزی نیستن . توی خونه قبلي كه كار مي كردم اونقدر كار سرم مي ريختن كه ديگه -

 جون نداشتم روی پاهام وايسم . 

 اما هاجر خانم ......-

 هاجر از جا برخاست :

 بذارين راحت باشم . اين جوری احساس غريبي مي كنم .-

 ساغر لبخندی زد :

 بسیار خب, هر طور كه شما راحت باشین منم راضي ام .....راستي ! ناهار خوردين ؟-

 بله خانوم جون , تا سفره رو جمع كردم آقا شاهین رسیدند .....شما چي ؟-

 صبحانه مفصلي خوردم واسه همین برای ناهار جا ندارم .-

تمیز و مرتب شد . ساغر با خستگي روی مبل  هر دو خنديدند و مشغول كار شدند . غروب بود كه سرتاسر منزل

 نشست اما هاجر به سوی آشپزخانه رفت :

 االن يه چايي تازه دم براتون میارم تا خستگي تون حسابي از تنتون بیرون بره .-

 ساغر تشکر نمود :

 پس بعدش بیايید پیشم و برام حرف بزنید .-

 من گوش كردين ؟خانوم جون! شما خسته نشدين اين قدر به حرفای -

 از اولي كه اومدم تا همین االن دارم يه ريز حرف مي زنم .

 ساغر خنده ای كرد :

 من از حرفای شما لذت مي برم . -

 قربونتون برم خانوم جون. شما به من خیلي لطف دارين .-
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 لحظاتي بعد هاجر با سیني چای كنار او نشست و آن را روی میز نهاد :

 م , من هیچ وقت از حرف زدن خسته نمي شم .به قول مش غال-

اما شما اونطور كه مي گید , زياد حرف نمي زنید . تازه , همین حرفای كم تون , اونقدر دلچسبه كه آدم حظ مي كنه -

. 

 هاجر با فروتني سر به زير انداخت و تشکر كرد . پس از صرف چای هاجر گفت :

 خانوم جون ! -

 بله .-

 خواد برم ديدن خانم بزرگ و مادرتون .خیلي دلم می-

 بسیار خب . هر وقت خواستید بگید تا با هم بريم اونجا .-

 هاجر شادمان شد :

 دستتون درد نکنه ...... میشه فردا بريم ؟-

 بسیار خب .... مي ريم .-

 هاجر تشکر كرد :

 شامگاهان بود كه صدای زنگ تلفن ساغر را فراخواند :

 بله ......-

 صدای شاهین در گوشي پیچید :

 سالم به خواهر خوبم , حالت چطوره ؟-

 سالم ممنون , خوبم .-

 هاجر خانوم چطورند ؟-

 ايشون هم خوبند , حال خاله جان چطوره ؟-

 خوبه..... مثل همیشه .-

 سکوتي كرد و افزود :

 لي خوشحال مي شي.مي خواستم يه مژده بهت بدم .يه خبر خوب كه مي دونم از شنیدنش خی-

 ساغر لبخند بر لبها نشاند :

 بگو ببینم چه خبری داری ؟-

 مژدگوني مي دی ؟-

 بله , البته اگه ارزشش رو داشته باشه .-

 به ! تا حاال كي شد ه من مژده ای بهت بدم مه ارزش نداشته باشه .-

 ساغر خنديد :

 ای بهم بگي ؟حاال اين قدر خودتو لوس نکن .بگو ببینم چي مي خو-

 البته اين خبر مال االن نیست ها......اينو بهت گفته باشم تا موقع دادن مژدگوني دبه درنیاری.-

 ساغر كه بسیار مشتاق شنیدن شده بود گفت :

 دق مرگم كردی شاهین ....باشه .....حاال بگو و اين قدر منو اذيت نکن .-
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چرا اين خبر كه مال ماهها پیشه رو االن دارم بهت مي گم ها......تقصیر  بسیار خب .راستي, بعدا ازم ايراد نگیری كه-

 مامان اينا بود , مي گفتن االن وقتش نیست ولي الحمدهلل ديشب اين اجازه رو به بنده دادند .

 ساغر كه از اين طفره رفتن ها كالفه شده بود گفت :

 حاال مي گي اون خبر چیه يا نه ؟-

 .. هنگامه فلج شده .بله كه مي گم.....-

اين خبر آنقدر غیر مترقبه بود كه لحظاتي ساغر را به سکوت واداشت . شاهین كه سکوت او را ديد با ترديد و 

 تعجب پرسید :

 چي شد ؟ چرا ساكت شدی ؟ .....ساغر ! ......حالت خوبه ؟-

 ساغر سعي كرد بر شگفتي خويش فايق آيد :

 .بله .....خوبم .....اما ....-

 شاهین خنده ای كرد :

 اما نداره ديگه !-

 ساغر نمي دانست شادمان باشد يا ناراحت ؟

 من .....من نمیدونم چي بگم , خبر غافلگیر كننده ای بهم دادی .-

 پس مژدگوني هنگفتي هم بايد بهم بدی .-

 ساغر سکوت كرد :

 بازم كه ساكت شدی دختر ! -

 ساغر با همان حالت پاسخ داد :

 آخه .....آخه نمي دونم چي بگم .-

 شاهین خنده ای كرد :

 باشه بابا ......نمي خواد مژدگوني بدی ...... از خیرش گذشتم . -

لوس نشو ......اينو جدی مي گم .من واقعا نمي فهمم چه حالي دارم .....خوشحالم يا ناراحت ؟.....دلم شاده يا غمگین -

 ؟....به خدا نمي دونم .

 با خود انديشید :ساغر 

يعني امکان داره اين زن كثیف به جزای اعمالش رسیده باشه ؟ اگه اين طور باشه من خدا رو هزاران بار شکر مي "

كنم ....يعني اون هنگامه كه به زيبايیش مي بالید و با پولهای دايي رسول خدا بیامرز مي رفت دنبال عیش و نوشش, 

 "روی صندلي چرخدار بشینه ؟!  االن فلج شده و بايد تا آخر عمرش

 شاهین كه از اين سکوت متعجب شده بود پرسید :

 ساغر ! حالت خوبه ؟-

 بدون اينکه بخواهد ناگهان شادی و سرور تمام و جودش رو در برگرفت :

 يعني هنگامه داره تقاص كارای كثیف شو پس مي ده ؟-

 شاهین با لحن مزاحمگونه ای گفت :

 میدی چه خبر خوبي بهت دادم .خدا رو شکر فه-
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آره .....تازه فهمیدم چه خبر مسرت بخشي بهم دادی .....شاهین ! يه مژدگوني عالي پیش من داری ولي اين -

 مژدگوني رو وقتي بهت مي دم كه منو ببری پیش هنگامه .

 شاهین با شگفتي پرسید :

 مي خوای بری پیش هنگامه ؟! واسه چي ؟-

 شاد جواب داد : ساغر با همان لحن

اين چوب خداست , حقت بود كه اين طور بدبخت و زمین گیر و محتاج بشي , حاال برو  "واسه اين كه بهش بگم : -

تمام پولهای دايیخدابیامرزم رو كه با دوز و كلك بدست آوردی , خرج كن تا بلکه دوباره بتوني حداقل يه لحظه روی 

 ".پاهات بايستي .....البته اگه بتوني 

 و از ژرفای دل خنديد .

 باشه .....مي برمت , اما كي ؟-

همین فردا , آخه من و هاجر خانم قرار گذاشتیم فردا بیايم ديدن خاله و مامان , اگه تونستي فردا بعد از ظهر بیا -

 اونجا و منو رو ببر.

 بسیار خب .-

 شاهین سکوت كرد كه به واسطه آن ساغر با كنجکاوی پرسید :

 تفاقي افتاده ؟ا-

 نه .....چیز مهمي نیست .-

 راستشو بگو شاهین .-

 شاهین تاملي كرد :

 باور كن چیز مهمي نیست .......بعدا بهت مي گم .-

 ساغر قانع نشده بود , با اين حال گفت :

 بسیار خب هر طور راحتي .-

 باشه , به هاجر خانوم سالم برسون . فردا مي بینمتون .-

کر و سپس خداحافظي كرد . زماني كه گوشي را روی تلفن گذاشت هاجر با سیني چای نزد او آمد و چون ساغر تش

 ساغر موضوعات گذشته را با او در میان گذاشته بود , متوجه شادی بیش از اندازه ساغر شد :

 منو ببخشین خانوم جون . از آشپزخونه حرفاتونو شنیدم ...-

 

 

 315تا  312از صفحه 

 

 ساغر با شادی فراوان دست او را در دست فشرد :

 وای هاجر ! باور نمي كنم كه خدا چنین باليي سر هنگامه آورده باشه . -

 هاجر دست ديگرش را روی دست او نهاد :

 باور كنین خانوم جون ... باور كنین . اون طور كه شما مي گفتین مثل اين كه پاهاش عیب پیدا كرده .... آره ؟ -

 ساغر با صدايي كه از خوشحالي مي لرزيد جواب داد :
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 اون فلج شده . -

 هاجر دستانش را به سوی آسمان بلند كرد : 

خداجون! عظمتتو شکر . اين زن اين همه آتیش سوزوند و زندگیا رو بهم ريخت عاقبت هم زمین گیر و گوشه -

 بده .نشین شد تا ديگه نتونه به آدمای ديگه ظلم كنه و ازارشون 

 به چشمان ساغر كه از شادی مي درخشیدند خیره شد :

 حاال چطوری اين جوری شده ؟ -

 ساغر تاملي كرد و جواب داد :

اونقدر از شنیدن اين خبر خوشحال شدم كه يادم رفت بپرسم چرا فلج شده ... شاهین هم در اين مورد چیزی بهم  -

 نگفت .

 اخت : شانه هايش را با بي تفاوتي باال اند

 اينش اصال مهم نیست ... مهم اينه كه خدا بدجوری زدش ...بدجوری  -

 بله خانوم جون چوب خداس . -

ساغر به سه قاب عکسي كه روی ديوار سالن نشیمن قرار داشتند خیره شد . از جا برخاست و در حالي كه به تصوير 

 فرشاد مي نگريست گفت :

 هت مي دم همین مژده ست . وقتي ببینمت اولین خبری رو كه ب -

 نگاهي به ديدگان مهربان هاجر افکند و با شادی او را در آغوش كشید :

 هاجر خانم ! ... قربون قدمتون برم كه با خودش همچنین خبر مسرتبخشي رو آورد .  -

 هاجر موهای او را نوازش داد : 

 انشااهلل همیشه همین طور شاد باشید خانوم جون . -

آرام آرام سر از افق شرقي بیرون كشید . هاجر در آشپزخانه مشغول مهیا نمودن صبحانه بود كه ساغر با  خورشید

 لباني خندان به او سالم گفت :

 سالم خانوم جون ، صبحتون بخیر  -

 صبح شما هم بخیر ... خیلي وقته بیداريد ؟ -

 . شما كه مي دونید ... من همیشه صبا زود از خواب پا مي شم -

 وسايل صبحانه با سلیقه ای خاص روی میز كوچك میان آشپزخانه ، ساغر را به نشستن امر كرد : 

 خیلي زحمت كشیديد هاجر خانوم . -

 هاجر در حالي كه دو فنجان چای روی میز مي گذاشت ، روی يکي از صندلیها نشست .:

 چه زحمتي خانوم جون -

 د :بوی نان تازه مشام ساغر را نوازش دا

 نون تازه هم كه گرفتید ! -

بله خانوم جون ، چون صُب كه از خواب پا شدم رفتم بیرون اما با اين جاها غريبه بودم . از يه خانوم سراغ نونوايي  -

 رو گرفتم اون بنده خدا هم گفت كه خودش هم داره مي ره نون بگیره ، منم باهاش رفتم و برگشتم .
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وردن صبحانه نمود پس از آن ، به سوی اتاق خود رفت در كمد لباسهايش را باز كرد ساغر تشکر كرد و شروع بع خ

 دلش سخت و محکم به سینه مي كوبید و بي قراری مي كرد .

بهترين لباسمو مي پوشم و بهترين آرايش رو هم مي كنم ، آخه ناسالمتي قراره بعد از خونه مامان اينا به ديدن 

 مستقیم توی چشماش نگاه كنم و بهش بگم : اين تقاص گريه های خاله پروانه ست :دشمن قديمیم برم تا راست و 

 با اين تفکرات لبخند عمیقي چهره اش را در بر گرفت . از كمد بهترين و 
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 زيباترين لباسش را انتخاب نمود.سپس جلو میز ارايشش رفت و خطاب به تصوير گفت:

 ايش بکني كه تا حاال نکردی،مي فهمي؟بايد انچنان آر

روی صندلي میز قرار گرفت و با حوصله و سلیقه خاص خود،ارايشي كرد كه در طول اين چند سال اخیر،ان را به 

 دست فراموشي سپرده بود.زماني كه از كار فارغ شد به دقت به چشمان خويش در آيینه خیره ماند و زمزمه كرد:

رای خوشحالي فرشاد مي كردم،االن هم به خاطر اين كه به هنگامه بفهمونم چقدر از فاجعه اين طرز ارايش رو فقط ب

 ای كه سرش اومده خوشحالم.

لحظاتي بعد روی يکي از مبلها نشست و سیگاری روشن كرد.هاجر كه تا آن زمان او را با اين ارايش زيبا نديده بود 

 كنارش نشست:

 در قشنگ شدين!...البته قشنگ بودين،قشنگ تر شدين.الهي قربونتون برم خانوم جون...چق

 ساغر از صمیم دل خنديد:

 ممنونم هاجر خانم.

 و در حالي كه به اتش سیگارش خیره شده بود ادامه داد:

خیلي از اين كه هنگامه به عقوبت كارش رسیده خوشحالم و خدا رو شکر مي كنم.وقتي ببینمش لبخندی بهش مي 

درونیم رو توی خودش حفظ كرد هباشه.من بايد اين زن رو با حرفهام بسوزونم و دلمو خنك زنم كه تمام نفرت 

 كنم.بايد حرفهايي رو بهش بزنم كه اگه فرشاد بود،بهش مي زد.

 هاجر خنده ای كرد:

مي خانوم جون!...با اين كه منم از اين مسئله خیلي خوشحالم و خدا رو شکر مي كنم بازم دلم به حال اون مفلوك 

 سوزه.

 از بس مهربونید هاجر خانم.

لحظاتي بعد ان دو همگام با يکديگر از در حیاط منزل به قصد منزل فرزاد بیرون رفتند و ساعتي بعد به مقصد 

رسیدند.اهل خانه با ديدن انها به خصوص هاجر،ابراز خوشحالي نمودند.از همه شادتر پروانه بود كه با ان چشمان كه 

نظر مي رسید،به آنان خوشامد مي گفت.ساغر در مدتي كه در انجا بود سخني از رفتنش به منزل همیشه مغموم به 

 رسول نگفت تا اين كه غروب از راه رسید و شاهین آمد:

 حاضری خواهر خوبم؟
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 فرزانه با شگفتي پرسید:

 مگه قراره جايي بريد؟

 ده ای كرد:شاهین كه متوجه شد ساغر در اين باره به انها چیزی نگفته،خن

 مي خوام خواهرمو ببرم بگردونم...حاال كه سر حال شده بد نیست يه گشتي هم توی تهران بزنه.

 فرزانه سخن او را تايید كرد:

 بريد.امیدوارم بهتونخ وش بگذره.

به  زیساغر مانتو وروسری اش را به تن كرد و با شادی تمام همراه شاهین از منزل خارج شد.شاهین نگاه تحسین امی

 او افکند:

 به به!چقدر زيباتر شدی!

 ساغر از صمیم دل لبخند زد:

 ممنونم.

 شاهین در را برای او گشود و زماني كه روی صندلي جلو جای گرفت،پشت فرمان اتومبیل نشست:

 مي بینم كه يه تصمیم هايي داری.

 ساغر روی صندلي جا به جا شد:

 ين زن كثیف بزنم و دلمو شادتر كنم.البته كه دارم.من بايد حرفهامو به ا

 شاهین لبخندی زد و سخني نگفت.سويیچ را چرخاند و اتومبیل را روشن كرد:

 

 

316_314 

 

 حاال مي خوای چي بهش بگي؟_

 حرف هايي كه حقشه.حرف هايي كه بايد مدت ها پیش بهش مي زدم.حاال تندتر برو_

 كه دل تو دلم نیست.

 قصد میان آندو برقرار بود.سکوت تا رسیدن به م

 خب ، ساغر جون رسیديم._

 ساغر با چشماني براق به در بزرگ منزل نگريست و از اتومبیل خارج شد:

 احساس مي كنم روی ابرها هستم._

 شاهین در اتومبیل را قفل كرد و به سوی او كه به سمت در حركت مي كرد

 حاال واقعا مي خوای بهش چي بگي؟_رفت:

 به موقعش مي شنوی._زنگ را فشرد و جواب داد:ساغر 

 بله؟_لحظاتي بعد صدای زن جواني به گوش رسید:

 اومديم ديدن خانوم._شاهین پاسخ داد:

 شما؟_

 من سلیماني هستم._
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 آه !بله بفرمايید._

 اين كي بود؟_ساغر با تعجب به شاهین نگريست:

 پرستار هنگامه است._

 سه؟خب تو رو از كجا مي شنا_

 بهتره بريم تو بعدا بهت مي گم._

 آن دو پس از گذشتن از حیاط بزرگ خانه به ساختمان اصلي رسیدند.در جلو در زن جوان و

 آراسته ای منتظر آنان بود تا خوشامد بگويد.زماني كه نزديك تر شدند زن ادای احترام نمود:

 خوش اومديد ، بفرمايید._

ت میهمانان را به داخل دعوت نمود.زماني كه میان سالن نشیمن قرار گرفتند.چشمان از جلو در كنار رفت و با نزاك

ساغر به هنگامه كه با وضع اسفناكي روی ويلچر نشسته بود افتاد.ساغر از ديدن آن وضعیتبرجای خود میخکوب شد 

 و به فکر فرو رفت:

 روی زمین تو راهوای خدای من!يعني اين زن همون هنگامه است؟!هنگامه ای كه با فخر "

 مي رفت و با چشم حقارت به همه نگاه مي كرد!

رنگ كه همیشه با درخشش خاص  ###اين باور كردني نیست.چقدر مفلوكانه به من نگاه مي كنه!توی اين چشمای 

خودش به اين و اون خیره مي شد و دلبری مي كرد ، ديگه رنگ زندگاني ديده نمي شه.لبای خوشفرم و خوشرنگش 

 اين قدر بي رنگ و بي روح شده؟اين چه قیافه ايه كه دارم مي بینم! چرا

 "اين مفلوكتر و بدبخت تر از اوني كه بتونه حرفهای سنگین منو تحمل كنه

 با ديدن ساغرلبهای سرد و بي رنگ هنگامه تکان خورد اما صدايي شنیده نشد.

 ن سو و آن سوچشمانش به اشك نشست و سر آويخته شده بر گردن نحیفش به اي

 افتاد.

 كامال مشخص بود كه سخناني با ساغر دارد اما توانايي ادا كردن آنها را ندارد.

 خانوم از ديدن شما خوشحالند وبه شما خوشامد مي گن._پرستار او را نزديك آورد:

 ساغر به دعوت آن زن روی يکي از مبلهای كنار صندلي ويلچر نشست و با خود گفت:

 ده؟چرا حرف هايي رو كه اونقدر برای ساغر!چت ش_

 گفتن شون بي قراری مي كردی به زبون نمي ياری؟مگه نمي خواستي اين زن رو با

 حرفهات بسوزوني؟پس چرا ساكتي؟يه چیزی بگو تا دق دلي اين چند سال رو در بیاری

 "زود باش ديگه

 دهد با دلسوزی تمام به اونگريست:اما ساغر دلنازك تر از آن بود كه بتواند چنین كاری را انجام 

 اومدم ديدنت تا هزار حرف نگفته كه توی دلم تلنبار شده بود رو بهت بزنم اما حاال مي بینم_

 لزومي به گفتن اونها نیست.بهتره اين ديدار رو پای عیادت بذاری نه چیز ديگه.

 ريست و اشك مي ريختهنگامه كه از بدو ورود میهمانانش با عجز و ناتواني به آنان مي نگ

 خواست سخني بگويد اما توانیش را نداشت در نتیجه باز هم سکوت كرد و گريست.

 ساغر از اين نگاههای درمانده سخن دل او را خواند و فهمید كه او تمنای بخشش دارد:
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اگه  اجابت كنم.تازهمي دونم مي خوای چي بگي ، ولي بهم حق بده كه جوابم منفي باشه من نمي تونم خواسته تو رو _

 من ببخشم ديگرون نمي تونند.

سر هنگامه به سمت شانه ديگرش افتاد و فقط به ديدگان زيبای ساغر خیره شد و با همان زبان نگاه مجددا از او 

 طلب بخشش كرد.

 اين نگاه آن چنان مفلوكانه بود كه ساغر را مجبور ساخت اشك بريزد:

 بخت كردی هم خانواده مو ، چطور ازم توقع داری ببخشمت؟نمي تونم هنگامه تو هم منو بد_

 اين را گفت واز جا برخاست:

 شاهین!خواهش مي كنم منو از اينجا ببر ، خواهش مي كنم._

 شاهین نیز از جا برخاست:

 بسیار خب ، بريم._

 زن پرستار كه بي قراری را در چشمان خسته و بي روح هنگامه خواند گفت:

 نم يه كم ديگه بمونید.خانوم از رفتن شما ناراحتند.خواهش مي ك_

  ###ساغر بدون اينکه سخني بگويد از ساختمان بیرون رفت.زماني كه در محوطه باز و سر 

 حیاط قرار گرفت به آسمان چشم دوخت:

 خداوندا!تو بزرگوارتر از اون چیزی هستي كه در تصور ما انسانهای خاكي و ناتوان مي گنجه._

يدگاني كه در آن غم گراني موج مي زد مسیر در ساختمان اصلي را تا در حیاط طي كرد و پس از خروج به با د

 اتومبیل تکیه زد.

 لحظاتي بعد شاهین دست روی شانه های او نهاد:

 يه دفعه چت شد ساغر؟_

 منتظر جواب نماند:

 حالت خوبه؟_

اتومبیل را گشود و او را روی صندلي جلو جای داد.زماني كه  ساغر سر را به عالمت پاسخ مثبت تکان داد.شاهین در

 پشت فرمان اتومبیل قرار گرفت با لحني ماليم افزود:

 ديديش؟_

 ساغر سر فرود آورد.شاهین ادامه داد:

 يادته ديروز مي خواستم چیزی بهت بگم اما پشیمون شدم؟_

 بله....يادمه._

 ن وضع اسفناك ببیني تا يه سوال ازت بپرسم.منتظر بودم تا تو هم هنگامه رو با او_

 خب حاال كه ديدمش....سوالتو بپرس._

 بازم نمي توني ببخشیش؟_شاهین به ديدگان او خیره شد:

 زن جوان سرش را به عالمت منفي به اطراف تکان داد.شاهین گفت:

 ازش بگذر. چرا؟نديدی با چه التماسي نگات مي كرد!نديدی خدا چه به روزش آورده؟بیا و_
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چرا ديدم....اما بازم نمي تونم ظلمهايي كه در حق من و زندگیم روا داشت رو فراموش _ساغر با صدايي لرزان پرسید:

 كنم.

 نفس بلندی كشید:

 

 

 چطور اين اتفاق براش افتاده؟

 شاهین به نقطه ای خیره شد:

ه كه بره اون طرف خیابون كه يه دفعه يه ماشین با رفته بوده خريد لباس،وقتي از مااشینش پیاده میشه،قصد مي كن

سرعت سرسام اوری بهش مي زنه و فرار مي كنه.يکي دو هفته توی كما بوده وقتي هم كه از اين حالت خارج مي شه 

مي بینه كه تمام بدنش فلج شده.يکي دو تا عمل روش انجام دادند تا توسته ايني باشه كه تو االن ديدی.البته چند تا 

ل ديگه هم داره اون طور كه دكترا گفتند اگه خدا كمك كنه مي تونند كاری كنند كه بتونه بهتر از اين سرش رو عم

 روی گردنش نگه داره و دستاش رو تکون بده.

 مامان و خاله هم اومدن ديدنش؟

 بله.

 ساغر با تعجب به او نگريست:

 اومدند؟...اخه چطور؟

 شاهین به چشمان او خیره شد:

 یانا ازشون خواست.ك

 و اونا به همین راحتي اومدند ديدن اين زن و بخشیدنش؟

 البته نه به اين راحتي كه تو میگش.من و كیانا خیلي باهاشون حرف زديم.

 اخه چرا؟

چرا نداره.نديدی چقدر بدبخت و بیچاره شده...اون واقعا شايسته ترحمه...پیش خودم گفتم اگه شمها اونو ببخشید 

 خدا بهش رحم كنه و يه كم حالش بهتر بشه.شايد 

 واسه چي بهتر بشه؟اين حقش بوده،اون بايد حاال حاال ها درد و عذاب بکشه،اگه اين طور نمیشه من كافر مي شدم...

 شاهین سخن او را قطع كرد:

ساغر!تو واقعا  خب خدا هم به خاطر همین اين بال رو سرش اورده.چون حقش بوده چون بايد اين طور مي شد...اما

 دلت به حال زار اون نسوخت؟

 ساغر سر به زير افکند لحظاتي سکوت كرد و سپس گفت:

 سوخت،اما اين دلیل نمیشه اونو ببخشم.من نمي تونم اين كار رو بکنم.

 وضع تو بدتر از خاله پروانه ست؟

 منتظر جواب نماند:

 خاله اونو بخشید.اون موقع تو مي گي نمي توني!

 سخني نگفت و سکوت اختیار نمود.شاهین افزود: ساغر



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –کسته شساغر 

3 3 5  

 

 ببین ساغر!همیشه گفتند بخشش از بزرگانه.بیا و بزرگي كن و اين زن بینوا رو ببخش.

 زن جوان سر را به عالمت پاسخ منفي تکان داد:

 برم خونه. خواهش مي كنم منو به خونه م برسون بعد هاجر خانم ر وبیار...در حال حاضر حوصله ندارم...مي خوام

شاهین سخن ديگری برلب نراند و تا رسیدن به مقصد سکوت اختیار كرد.زماني كه رسیدند ساغر او را به داخل 

 دعوت نمود:

 نمیای داخل؟

 نه ممنون،بايد برگردم و هاجر خانم رو بیارم...انشاهلل بعدا میام پیشت تا باهات حرف بزنم.

 لحني آرام گفت: ساغر كه متوجه ناراحتي او شده بود با

 منو ببخش كه ناراحتت كردم،به خدا دست خودم نیست.نمي تونم اين زن رو ببخشم.

 شاهین لبخند ماليمي بر لب راند:

 مي دونم...بعدا در اين مورد با هم حرف مي زنیم.فعال خداحافظ.

 ت و سیگاری روشن كرد:ساغر نیز خداحافظي كرد و وارد منزل شد.پس از تعويض لباس روی يکي از مبلها نشس

 من نمي دونم مامان اينا چطور تونستند هنگامه رو ببخشند...حتما قلبا نبوده.مگه همچین چیزی امکان داره؟

 

322-325  
 

 شانه هايش را باال انداخت و با خود زمزمه كرد:

 .نمى تونم چنین كارى كنم مهم نیست. شايد مامان و خاله تونسته باشند اون زن پست فطرت رو ببخشند اما من -

ساغر پس از ديدن هنگامه، احساس خاصى داشت. گويى اين ديدار باعث زنده شدن خاطرات تلخ گذشته، شده بود. 

دلش مى خواست روحش كالبد خاكى اش را ترك كند و همچو پرنده اى آزاد، بال بگشايد و از اين همه سختىو 

نور امیدى سوسو مى زد كه او را بر تحمل و استقامت تشويق مى كرد.  مرارت دور شود. اما در اعماق قلب غمگینش

نمى دانست چرا پس از گذشت سه سال قلبش هنوز با امید مى طپد و مشتاقانه تر به سینه محنت كشیده اش 

مىکوبد همچنان در انديشه هاىخويش غرق بو دكه صداى زنگ منزل، او را به خود آورد. با بى حوصلگى گوشى 

 را برداشت: آيفون

 سالم خانم جون، منم. -

 سالم ... بفرمايید. -

 براى استقبال از هاجر به سوى حیاط شتافت:

 خیلى ببخشید هاجر خانم ... من ... -

 زن سخن او را با لحنى ماليم و مهربان قطع كرد:

 مى دونم خانم جون. -

 گفت:از اين كه هاجر احساسات او را به خوبى درك مى كرد خشنود 

 ممنونم ... به خدا نمپ دونید چه حال بدى دارم. -

 دستان او را در دست گرفت و همراه با هم وارد سالن نشیمن شدند.
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مى دونم خانم جون، مىدونستم وقتىاون بینوا رو ببینین حالتون بد میشه. خب هر چى باشه دل شما خیلى  -

 مهربونه.

 او را در كنار خود مى نشاند گفت:ساغر تشکر كرد و در حالىکه مى نشست و 

 نه ... من اونقدرها هم مهربون نیستم... چون... -

 هاجر دستان او را نوازش داد:

چون نتونستین اونو ببخشین... خب اين طبیعیه، منم جاىشما بودم نمىتونستم اونو به اين سرعت ببخشم...  -

 مئن باشین.ببخشش شما رو گذشت زمان به وجود مى ياره... اينو مط

 اما من تصور نمى كنم تا پايان عمرم بتونم اونو ببخشم... نه... نمىتونم. -

 هاجر لبخند زد:

 اينو بذارين به دوش زمان، اون خودش مىدونه چطور شما رو به اين درجه برسونه. -

 منظورتون از درجه، همون گذشته؟ -

بزرگى توى وجود شما هست فقط بايد بهش اهمیت بدين و ، بزرگى مى خواد كه اين "گذشت  "بله خانم جون،  -

 بذارين مُرور زمان همه چى رو حل كنه.

 سخنان هاجر مثل همیشه او را آرام ساخت.

 ازتون ممنونم هاجر خانم. به خدا وقتى شما باهام حرف مى زنید كلى سبك مىشم و آروم مىگیرم. -

 هاجر با تواضع سر فرود آورد:

 .. اين جوريام كه شما مىگین نیس.نه خان جون. -

 ساغر او را به آغوش فشرد:

 چرا... هست... هست هاجر خانم. -

 

 

 324تا  324از صفحه 

 

 5فصل 

 

صدای در منزل ساغر را از خواب بیدار كرد. لحظه ای گوش فرا داد چرا كه مي دانست در آن وقت روز هاجر بیدار 

 است 

 بله؟_

_... 

 ا خانوم بفرمايین.سالم كیان_

_... 

 نخیر، خانوم خوابن._

_... 

 حاال بفرمايین تو، خانوم هم بیدار مي شن._
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 ساغر از اتاق خود بیرون آمد:

 هاجر خانوم! بهش بگین من بیدارم._

 هاجر با عجله خطاب به كیانا گفت:

 خانوم بیدار شدن... بفرمايین._

دی ساختمان را گشود. كیانا طبق معمول با چهره ای خندان از حیاط گذشت و ساغر برای استقبال از میهمانش در ورو

 به سوی او آمد:

 سالم... چطوری؟_

 ساغر دست او را برای خوشامد گويي فشرد:

 سالم... خوبم._

 و او را به داخل دعوت نمود. كیانا با ديدن هاجر او را در آغوش كشید:

 سالم... حالتون چطوره؟_

 خوبم. سالم ..._

 هاجر خانم مانتو و روسری كیانا را گرفت به رخت آويز، آويخت و افزود:

 خوش اومدين... صفا آوردين._

 اين را گفت و به سوی آشپزخانه رفت. كیانا رو به ساغر نمود:

 يه خبر خوب برات دارم._

 ساغر او را به نشستن دعوت كرد:

 از اين بابت خیلي خوشحالم. حاال اين خبر خوب چیه؟ اين روزها چقدر خبرهای خوب به من مي رسه!_

 !"عالیه"اگه اين خبرو بشنوی مي گي _

 روی مبل نشست و دستان ساغر را كشید تا او نیز در كنارش قرار گیرد:

 حاال نمي خوای بپرسي اين خبر عالي چیه؟_

 ساغر سری تکان داد:

 میکني؟بگو ببینم اين چه خبری كه اين قدر براش تبلیغ _

 كیانا خنده ای كرد:

 نه، اينجوری نمي شه، تا اشتیاق را توی چشمات نبینم حرفي نمي زنم._

 تازه، تو اولین كسي هستي كه از اين مژده با خبر مي شه.

 ساغر كه كنجکاو شده بود پرسید:

 اق باشم يا نه؟اول بگو اين خبر خوب در مورد كیه تا ببینم شايستگي اينو داره كه واسه شنیدنش مشت_

 اين سخن را با لبخند بیان نمود و جواب شنید:

 اگه بهت بگم بال در مي ياری و پرواز مي كني._

 اين سخن ساغر را به مرز اشتیاق رسانید. لبخندش را گسترده كرد:

 خب بگو ديگه._

 كیانا سرش را به اطراف تکان داد:
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 تا بهت بگم. نه، اين جوری نمي شه، بايد كامالً مشتاق شي_

 تحمل ساغر به مرز اتمام رسید:

 كیانا! خواهش مي كنم بگو... تو كه مثل شاهین تا دل آدمو خون نکني چیزی نمي گي._

 كیانا او را در آغوش كشید:

 باشه، حاال كه دختر خوبي شدی بهت مي گم._

 رد:به چشمان محزون اما مشتاق ساغر خیره شد و دستانش را دور گردنش حلقه ك

 االن كیارش باهام تماس گرفت._

 ناخودآگاه دل ساغر فرو ريخت و با اشتیاق فراوان پرسید:

 اگه اين خبرو آقا كیارش داده باشه... بايد در مورد..._

 نفسش بند آمد و قلبش محکم به قفسه سینه اش كوبید. كیانا سر را به عالمت مثبت فرود آورد:

 درست حدس زدی._

 ماني تمام از جا برخاست و در حالي كه سعي مي كرد از لرزش اندامش جلوگیری نمايد گفت:ساغر با شاد

 فرشاد؟_

 نام فرشاد هاجر را به سالن نشیمن كشاند:

 اقا! _

كیانا با لبخند سر فرود آورد. زانوان ساغر طاقت تحمل اندام باريك و بلندش را از دست داد و او را وادار نمودجلوی 

 نا زانو بزند حال هاجر نیز دست كمي از او نداشت. كیانا با لبخندی گشاده سر فرود آورد. پاهای كیا

 بگو... بگو كیانا جان... بگو كه دارم از خوشحالي سکته مي كنم.بگو جريان چیه؟_

كیانا دست آن دو را در دست گرفت و فشرد و در حالي كه به شدت تحت تأثیر واكنش آن ها قرار گرفته بود 

 جواب داد:

كیارش مي خواست خودش اين خبر رو به تو بده اما من ازش خواهش كردم اجازه بده من گوينده اين خبر مسرت _

 بخش باشم.

 ساغر سر بر زانوان او نهاد و از شادماني گريست. كیانا افزود:

 يه خبری از فرشاد رسیده._

ه بود سر از زانوان او برداشت و به ديدگان مهربانش ساغر در حالي كه به شدت تحت تأ ثیر اين خبر قرار گرفت

 خیره شد.

 مي دونستم بر مي گرده... مي دونستم._

 با وجد تمام به چشمان خیس هاجر نگريست و افزود:

 ديديد گفتم كه باالخره فرشادم برمي گرده..._

 رو به سوی كیانا نمود و با نگاهي ملتمس اما، هراسان پرسید:

 اون سالمه؟_

كیانا گونه نمدار او را بوسید و چون بغض شادی وشعف راه سخن گفتن را بر او بسته بود با اشاره چشم پاسخ مثبت 

 را داد. ساغر نمي دانست نام آن حال و وضعیت خويش را چه بگذارد. فريادی از شادی كشید:
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ن برگشته و سالمه، پس بي خود وای خدای من! ... وای خدای مهربون من! شکرت... هزاران بار شکرت، عشق م_

 نبود اين دل وامونده و درمونده همیشه بهم مي گفت كه بايد امیدوار باشم.

 هاجر دست به سوی آسمان بلند كرد و در حالي كه اشك شوق از ديدگان فرو مي ريخت گفت:

 خدا جون! اين لطف و بزرگواريت رو تا عمر دارم فراموش نمي كنم._

 انا نگريست:ساغر به چشمان كی

 االن كجاست؟ مي خوام ببینمش، پاشو... _

 از جا برخواست:

 پاشو منو ببر پیشش، زود باش ديگه._

 كیانا دست او را در دست گرفت و كنار خود نشاند. اين كار، ناگهان چهره شادمان ساغر را نگران ساخت:

 چیه؟... چرا بلند نمي شي منو ببری پیشش؟_

 احساسات خويش فايق آيد:كیانا سعي كرد بر 

 ببین عزيزم! بايد صبر داشته باشي.

 ساغر پیش از پیش آشفته شد:

 واسه چي؟ چرا بايد صبر كنم؟_

 كیانا لبخند اطمینان بخشي به او هديه داد:

 بايد صبر كنیم تا كیارش تماس بگیره._

 دردمندش خارج شد:  تمام قوايي كه اين خبر مسرت بخش به او هديه كرده بود از تن خسته و

 آخه چرا؟_

 كیانا موهای او را نوازش داد:

اطمینان داشته باش كه دلیل خاصي نداره. در ضمن، بايد به شاهین هم خبر بدم. اگه بفهمه اين خبر خوب رو بهش _

 ندادم ناراحت مي شه... تو كه دوست نداری شاهین از دست من ناراحت بشه ها؟

 د:ساغر سعي كرد لبخند بزن

 نه، نمي خوام._

 با انکه متوجه شده بود كیانا مسئله ای را از او پنهان مي كند، تسلیم شد و افزود:

 بسیار خوب هر چي تو بگي ... ولي خدا كنه آقا كیارش هر چه زود تر تماس بگیرند._

 كیانا از جا برخواست و به سوی تلفن رفت:

 با اجازه._

 خواهش مي كنم._

محل كار شاهین را گرفت و منتظر ماند. طولي نکشید كه به تماس او پاسخ داده شد. زماني كه گوشي را كیانا شماره 

 گذاشت به سوی ساغر كه سرش را روی سینه مهربان هاجر گذاشته بود. آمد:

 شاهین نیست رفته به ساختمونا سر بزنه._

 ساغر در همان حال گفت:

 خب با موبايلش تماس بگیر._
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 ه اونو تو خونه جا گذاشته بود. از بس اين اواخر سرش شلوغه، همه چي رو فراموش مي كنه.متأسفان_

 ساغر سر از سینه پر مهر هاجر برداشت و به ساعت نگريست:

 پس اين آقا كیارش كي مي خوان تماس بگیرند؟!_

 كیانا خنده ای كرد:

 ديگه بايد تلفن كنه._

 نگفتي واسه چي بايد صبر كنم؟_

 ز مهمي نیست.چی_

 بگو ببینم چطور ازش باخبر شدن؟_

 كیانا دستان او را در دست گرفت:

 خبر دادند كه در حوالي فیروز كوه، مردی اومده و زندگي مي كنه كه هیچ كس از گذشتش چیزی نمي دونه._

 ساغر با شگفتي فراوان پرسید:

 يعني چي؟ اصالً فرشاد واسه چي اونجا رفته؟_

میقي كشید. معلوم بود كه قصد دارد سخني بگويد كه مي داند ساغر از شنیدن آن غمگین خواهد شد. اما كیانا نفس ع

 با اين حال پاسخ داد:

 اين طور كه پیداست آقا فرشاد گذشته هاشو فراموش كرده... شايد به خاطر..._

 ساغر با نگراني و تشويش میان سخن او دويد:

 اين چه معني میده؟ "هاشو فراموش كرده فرشاد گذشته"منظورت چیه؟... _

 

 

 355-355ص 

 

 كیانا در حالي كه دستان او را نوازش مي كرد جواب داد :

 مثل اينکه در اثر ضربه ای كه به سرش خورده تمام گذشته ، حتي اسم خودشو فراموش كرده. -

 ساغر با همان حال پرسید :

 االن كجاست؟ هنوز همونجاست؟ -

 االن تهرانه . البته اگه تا حاال رسیده باشه.نه ،  -

 پس واسه همین مي گي بايد صبر كنیم؟ -

 بله. كیارش قول داده به محض رسیدن بهمون خبر بده. -

 آقا كیارش اونو ديدند؟ -

 بله ، اصال واسه شناسايیش رفته اونجا. -

 آسمان بلند نمود: هاجر كه سکوت اختیر كرده بود با شنیدن اين جمله مجددا دست به

 خدايا! شکرت... شکرت كه آقا صحیح و سالمن. -

 در همین لحظه صدای زنگ تلفن ساغر را از جا كند. به سرعت گوشي رابرداشت.

 بله ... بفرمايید. -
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 سالم خانم سروی. -

 صدای كیارش قلب ساغر را بیش از پیش به تپیدن واداشت:

 سالم. -

 ، كیانا اونجاست؟ببخشید كه مزاحم شدم  -

 خواهش مي كنم... بله همین جاست. -

 با شتاب پرسید :

 اومده تهران؟ -

 كیارش خنده ای كرد :

 بله ، خواستم... -

 كجاست؟ مي تونم باهاش حرف بزنم؟ -

 كیارش مردد پاسخ داد:

 بله ... ولي... -

 قلب متالطم ساغر را به هم فشرد: "ولي  "كلمه 

 . چي شده؟ شما رو به خدا هر چي هست بهم بگید.ولي چي؟ .. -

 خونسرد باشید خانم سروی. مي خواستم بگم... -

 ساغر كه طاقت از كف داده بود مجددا با شتاب و نگراني میان سخن او دويد:

 من ... من كامال خونسردم... بگید چي شده؟ -

 اگا اجازه بفرمايید بهتون مي گم. -

 خود آمد:با اين سخن ساغر به 

 آه ... معذرت مي خوام... خواهش مي كنم منو ببخشید. به خدا اصال حال خودمو نمي فهمم. -

 بله. شما رو درك مي كنم. -

 چون نمي خواست بیش از اين ساغر را آشفته سازد افزود :

 ..مي خواستم بهتون بگو كه شايد فرشادی رو كه مي بینید اون كسي نباشه كه انتظار داريد. -

تمام وجود ساغر در نگراني وصف ناشندني ای فرورفت. ولي چون نمي خواست با تعجیل و نگراني خويش ، كیارش 

 را بیازارد سکوت اختیار كرد:

 شايد خیلي سرد با شما رفتار كنه... چون ... كیانا همه چي رو بهتون گفته يا نه؟ -

 بله همه چي رو بهم گفت. -

ید.فرشاد االن توی وضعیتیه كه خودشم نمي دونه كیه و از كجا اومده. اون بیشتر از هر وقت پس بهتره نگران نباش -

ديگه به شما احتیاج داره. پس لطفا وقتي ديديش از برخردی كه احتماال سرد و غريبانه است ناراحت نشید. خواستم 

 اينو قبل از اينکه اونو ببینید ، بهتون گفته باشم.

 شید:ساغر نفس آسوده ای ك

 بله ... بله. متوجه هستم. -

 لحظه ای سکوت كرد سپس تشکر نمود و گوشي را به دست كیانا سپرد و خطاب به هاجر گفتك
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هاجر خانم! من بايد خدای خوبم رو روزی هزاران بار شکر كنم... آقا كیارش مي گه چون فرشاد چیزی به خاطر  -

... اما اون هر طور كه برخورد كنه و هر رفتاری كه داشته باشه ، من نداره شايد منو نشناسهو باهام سرد رفتار كنه

 اصال ناراحت نمي شم... اون عشق منه ، زندگي منه ، تمام امید و هستي منه.

 هاجر به سوی او آمد و با مهرباني و عطوفت نگاهش كرد :

 خدا رو شکر خانوم جون.خدا رو شکر. من برای هر دوی شما دعا مي كنم. -

 راپای ساغر را شادی و شعفي وصف ناشدني در بر گرفت:س

 من ... من بايد برم حاضر بشم... آخه... آخه قراره بعد از سه سال به ديدن عشقم برم. -

 اين را گفت و به سوی اتاق خود رفت. جلو آيینه كه قرار گرفت ، خطاب به تصوير خود گفت:

خت انتظار تموم شد و تو مي تواني از حاال به بعد در كنار عشقت خوشحال باش ساغر ، خوشحال باش كه دوره س -

 مابقي راه زندگیتو طي كني.

روی صندلي میز آرايشش نشست و همانطور كه فرشاد دوست داشت ، آرايش كرد سپس به سوی كمد لباسهايش 

 رفت و مانتويي به رنگ آبي روشن را از داخل آن بیرون كشید :

 ه فرشاد همیشه بهم مي گفت بپوشم. چقدر اين رنگ رو دوست داره.اين همون مانتويي ك -

 روسری به همان رنگ را از رخت آويز جدا كرد و روی سر انداخت:

 اينم همون روسری ايه كه فرشاد .اسه روز تولدمبا يه سرويس طال بهم هديه داد.-

دن، مچ دست و گوشها آويخت. سپس به سوی صندوقچه طالی خود رفت و همان سرويس را بیرون كشید و به گر

 جلو ايینه ايستاد و خود را ورانداز كرد و به تصوير خود لبخند زد.

 وقتي از اتاق خارج شد كیانا و هاجر با وجد تمام به او خیره شدند.

 وای ساغر جان! چقدر خوشگل شدی! -

 ي زد:ساغر لبخندی از امتنان بر لبها نشاند. كیانا نزديك آمد و دور او چرخ

 باور كن اگه اقای سروی تو رو با اين سر و وضع ببینه همه چي رو به خاطر مي ياره ، من اينو مطمئنم. -

 ساغر تشکر كرد :

 امیدوارم كیانا جان ، امیدوارم. -

 دستانش را با هیجان و شادماني به يکديگر سايید:

 خدای من! چقدر خوشحالم! انگار توی آسمونام. -

 ك آمد و پس از بوسیدن پیشاني او گفتكهاجر نزدي

 خانوم جون ! ... بريد كه خدا خدا مي كنم شاد و خندون تر برگرديد. -

 ساغر تشکر كرد و به چشمان بشاش كیانا خیره شد:

 خب ، بريم؟ -

 كیانا مانتواش را پوشید و روسری اش را به سر انداخت:

 بزن بريم. -

 ي؟راستي واسه شاهینیغام گذاشت -

 بله. به خانم منشي گفتم كه اگه شاهین اومد كجا بیاد. -
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 عالیه ، بريم؟ -

 بريم. -

 هاجر آن دو را تا در حیاط مشايعت كرد. آنان شادمان و خندان برای او
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ي كرد خود احساس مدست تکان دادند و سوار اتومبیل كیانا شدند وقتي به راه افتادند. ساغر با تمام شادی اش كه در

 دست روی دست كیانا گذاشت:

باور نمي كنم كیانا.. باور نمي كنم كه االن دارم به ديدن فرشته نجاتم مي رم. فرشته ای كه سه سال ازش دور افتاده  -

 بودم.

به دقیقه  هكیانا به لبخندی فراخ بسنده كرد. درطول راه دل درسینه محنت كشیده و ساغر متالطم و بي قرار بود. دقیق

 به ساعتش مي نگريست و مي گفت:

 وای! چرا نمي رسیم؟ -

 كیانا با صبر و تحمل جواب مي داد:

 مي رسیم، اين قدر عجول نباش. -

 زماني كه به مقصد رسیدند. ساغر روسری اش را با وسواس تمان مرتب كرد:

 خوب شدم كیانا جان؟ -

 عالي شدی خوشگل خانوم. -

 قصد ورود داشتند كه كیارش به پیشواز آنان آمد: ساغر تشکر كرد.

 سالم خوش اومديد. -

 آن دو پاسخ سالم او را دادند. كیانا پرسید:

 از كجا فهمیدی كه اومديم؟ -

 كیارش كه شادماني درعمق چشمانش مي درخشید خنده ای كرد:

 منتظرتون بودم. -

 ساغر با شتاب پرسید:

 فرشاد االن كجاست؟ -

 ريف بیاريد داخل.تش -

زنوان ساغر مي لرزيدند و قلبش با شدت به قفسه سینه اش مي كوبید. نمي دانست زماني كه پس از گذشت سه سال، 

 معبود زندگي اش را مي بیند.

چه واكنشي از خود نشان دهد. او براين امر واقف بود كه آغوش فرشاد آن گرمای سلبق را نخواهد داشت اما امید 

ه زودتر او به زندگي طبیعي خويش بازگردد و همانند سابق ترنم های عاشقانه خويش را درگوشش داشت هر چ

 زمزمه كند.
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مسافت محوطه ساختمان تا عمارت اصلي به نظر ساغر بسیار طوالني آمد اما امید همچنان سراپايش را دربرگرفته 

 بود و اورا شادمان و متبسم مي نمود.

 د درآن قرار داشت رسیدند، كیارش گفت:وقتي به دراتاقي كه فرشا

 خانم سوری! بريد ببینم چیکار مي كنید. امیدوارم موفق پ پیروز از اين اتاق بیرون بیايید. اما فراموش نکنید كه... -

 ساغر با لبخند و احترام سخن اورا قطع كرد:

 به هیچ عنوان ناراحت نمي شم. بله به خاطر دارم كه چي بهم گفتید. مطمئن باشید از رفتار سرد فرشاد -

 كیانا دستي به شانه او كشید:

 موفق باشي. -

ساغر با چهره خندان از او تشکر نمود و پس از مرتب كردن سر و وضع ظاهری خود در را آهسته گشود. با باز شدن 

ی شقیقه هايش به در، چشمش به چهره گرفته اما جذاب فرشاد افتاد. ظاهر او تغییرات محسوسي كرده بود. موها

سپیدی گرايیده بودند و صورت همیشه اصالح شده اش درانبوهي از تارهای خاكستری غرق بود. از ديدن او، قلبش 

بیش از پیش به سینه اش كوبید به نحوی كه نفس كشیدن را برايش بسیار سخت و دشوار نمود. شادماني بي اندازه 

رانگیز را برجسته و ديدني تر سازد. فرشاد بدون اين كه بداند چرا، ساغر درلبخندی ملیح كه فرشاد همیشه لحظه شو

از جا برخاست و زن جوان با اشتیاقي كه مدتها در وجود عاشقش نهفته بود به سويش دويد و خود را درآغوشش رها 

وان را به ساخت. از اين حركت، فرشاد يکه ای خورد اما نمي دانست چرا تمايل فراواني دارد سر و صورت اين زن ج

 سینه بفشارد و عطر موهايش را استشمام نمايد.

فرشاد! فرشادمن! كجا بودی عزيز دلم؟ نگو.. نگو كه منو به خاطر نداری. نگو كه گرمي اين صدا رو نمي ناسي و با  -

 طپش اين قلب عاشق ناآشنايي.

 سر از سینه او برداشت:

تظار اومدنت اشك ريختند! صدای قلبمو مي شنوی؟ مي بیني چقدر به چشمام نگاه كن... نگاه كن ببین چقدر در ان -

 از اين كه تو رو دوباره مي بینه بي تاب و شاده.

گرمای لحن عاشق او فرشاد را بر آن داشت كه سعي كند چهره زني را كه درآغوشش قرار گرفته و اشك شوق از 

، فايده ای نبخشید. ساغر كه سکوت او را ديد لبخند ديدگان فرو مي ريزد بشناسد اما هر چه به ذهن خود فشار آورد

 عاشقانه ای نثارش كرد:

 من ساغرم... ساغر تو. سعي كن... سعي كن. من مي دونم كه تو همه چي رو به خاطر مي ياری. -

 فرشاد زمزمه كرد:

 ساغر؟! -

مغزش او را ياری نکرد، اما قلبش به  مجدداً تالش فراواني كرد كه اين نام را دراعماق مغز و قلب خود بیابد. گرچه

 "ساغر، ساغر. "طپش افتاد. گويي با هر ضربه ای كه به سینه اش مي كوبید مي گفت:

دراثر فشاری كه به ذهن خويش آورده بود، درد شديدی در شقیقه هايش احساس نمود بي اختیار ساغر را از خود 

 راند و با دو دست سر خود راگرفت و فشرد:

 ... ساغر! يادم نمي ياد... يادم نمي ياد..ساغر؟ -

 زن جوان او را روی يکي از مبل كه ردنزديکي اش بود، نشاند و دستانش را با مهرباني تمام به موهای او كشید:
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هیچ اشکالي نداره عزيز دلم... اين قدر به خودت فشار نیار. من مطمئنم كه تو به زودی تمام گذشته ها رو به ياد  -

 ی، اينو دلم بهم مي گه.مي يار

 دست زير چانه او نهاد و سرش رابلند كرد و به چشمان غمگینش خیره شد:

 «.ساغر! دل تو همیشه راست مي گه، هر چي دلت بگه درست از آب در مي ياد» تو همیشه مي گفتي: -

 اين سخن جرقه ای در ذهن آشفته فرشاد ايجاد كرد اما بدون هیچ تأثیری، خاموش گشت.

ساغر كمي از او فاصله گرفت و درحالي كه به دور خود مي چرخید و دست به مانتو و روسری اش مي كشید شادمانه 

 خنديد:

مي بیني چي پوشیدم؟ اين همون مانتويیه كه تو همیشه مي گفتي رنگش قشنگه و خیلي بهم مي ياد... ببین اين  -

 يس طال بهم دادی.همون روسريیه كه روز تولدم برام خردی و با يه سرو

مقابل او زانو زو.. و به چشمان محزونش خیره شد و با همان چهره شادمان و خندان درحالي كه سرويس طالی 

 موردنظر را به او شنان مي داد افزود:

بین وای فرشاد! ب» يادته يه روز رفتیم تو میدون هفت حوض قدم بزنیم چشمم به اين سرويس افتاد. بهت گفتم: -

 «....رويس چچقدر قشنگه!اين س

ي خیلي ب» بهت اخم كردم و گفتم:« اصالً هم قشنگ نیست، اين چه سلیقه ايه كه داری.» اما تو خنديدی و گفتي:

 «ذوقي.

چشمان فرشاد درخشید. اما مجدداً درحزن فرو رفت. سايه كمرنگي از اين صحنه در ذهنش تداعي شد ولي قبل از 

 درعمق تاريکي مغزش گم شد: اين كه روشن تر و واضح شود.

 

 

 354و  355صفحه 

 

 نمیدونم...نمیدونم..._

 ساغر كه تأثیر خويش را در گفتار و رفتار او میديد،با شوق فراوان افزود:

یر تولدت مبارك،گرچه پ»هفته بعدش،تولد من بود.وقتي اومدی خونه يه دسته گل دستت بود.بهم دادی و گفتي:_

 «ه.شدن كه تبريك ندار

من تا وقتي با تو هستم هیچ وقت پیر »خنديدم و دسته گلي را كه همه اش گل مريم بود از دستت گرفتم و گفتم:

نار امیدوارم همیشه در ك»بعد تو هم خنديدی و يه جعبه كادو شده از كیفت درآوردی و جلوم گرفتي و گفتي:«نمیشم.

ا باز هم موفق نشد.قبل از اين كه عصبي شود ساغر خنده ای فرشاد سعي كرد آن روز را به ياد آورد ام« هم باشیم.

 كرد: 

 يادت مي ياد عزيزم،يادت مي ياد.من مطمئنم._

 فرشاد از جا برخواست و شروع به قدم زدن كرد:

 میدونم كه حقیقت رو میگي ولي اين سردرگمي منو خیلي اذيت میکنه._

 دستي به موها كشید:

 چهره مهربون اون مردهائیه كه منو از آب گرفتند.نمیدونم اونجا چیکار میکردم. تنها چیزی كه يادم مي ياد_
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به او ياری رساند اما خیلي زود پشیمان شد و  "شهرام"يا  "مهران"ناگهان ساغر احساس كرد میتواند با استفاده از نام

را گفت و به سوی در درفت.در  اين« بهتره قبل از اين كه اين كار رو بکنم با دكترش مشورت كنم.»با خود گفت: 

 حالي كه خارج میشد خطاب به فرشاد گفت: 

 منو ببخش عزيزم،االن برمیگردم._

 در پشت در چشمش به چهره نگران شاهین افتاد.به روی او لبخند زد: 

 تو هم اومدی؟_

 شاهین با ديدن او،پیش آمد: 

 در چه وضغیه؟ _

 ساغر با امیدواری تمام لبخندی زد: 

 نگران نباش.همه چي مرتبه._

 كیارش از روی نیمکتي كه نشسته بود برخاست: 

 چیزی به يادش اومد؟ _

 ساغر با همان لبخند سر را به عالمت منفي تکان داد:

 اما من مطمئنم به زودی همه چي رو به خاطر مي ياره._

 به اطراف نگريست: 

 آقای دكتر كجا هستند؟ _

 اتفاقي افتاده؟ _

 ه،فقط میخواستم باهاشون صالح و مصلحت كنم.ن_

 كیانا لبخندی زد:

 من مطمئنم موفق میشي._

 منم همین طور._

 در اين لحظه كیارش به مرد میانسالي كه به آنان نزديك میشد،اشاره كرد:

 ايشون هستند._

مساعد به اتاق بازگشت.فرشاد ساغر به سوی او دويد و پس از تشکر نظر خود را بیان داشت و بعد از شنیدن جواب 

 وری مبل نشسته و سر را میان دو دست گرفته بود.ساغر به سوی او دويد و جلو پايش زانو زد:

 میخوام خوب حواست رو جمع كني،باشه؟ _

 فرشاد با ناامیدی سرش را به اطراف تکان داد: 

 بي فايده ست.من هیچي يادم نمي ياد._

 نش گرفت و فشرد.گرمای عشق،دلگرمي خاصي به فرشاد بخشید.ساغر دستان او را میان دستا

 

 

 345تا  345صفحات 

 

 ببین فرشاد خوب من! مي خوام بدونم اسم شهرام يا مهران چیزی رو به خاطرت نمي ياره؟-
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 مجددا در ذهن پريشان مرد جرقه ای متساعد شد:

 شهرام...مهران... آه خدای من!-

 ز پیش فشرد:ساغر دستان او را بیش ا

 خوبه عزيزم... خوبه. سعي كن.-

 اما شراره آن جرقه، آني و بسیار زودگذر بود:

 نمي تونم ...نمي تونم...-

 ساغر او را به آرامش دعوت نمود:

هیچ اشکالي نداره. وقت برای به ياد آوری خاطرات گذشته زياده پس بهتره بیشتر از اين خودتو عذاب ندی. حاال -

 ايد بريم خونه.پاشو كه ب

 دست او را گرفت و كشید:

 پاشو پسر خوب، پاشو كه بايد قدر اين روزهای خوب با هم بودن رو بدونیم، پاشو.-

هر سختي كه از دهان ساغر خارج مي شد بر ذهن خواب رفته فرشاد تلنگری مي خورد و اين امر او را بسیار امیدوار 

 مي ساخت.

 اهین با شادماني پیش آمد:زماني كه از اتاق خارج شد، ش

 كجايي پسر؟ دلمون واسه ات يه ذره شده بود.-

 فرشاد با نگاهي حاكي از ناآشنايي به او نگريست:

 ممنونم.-

 ساغر با لبخند رو به فرشاد نمود:

 اين شاهینه، برادر من.-

 فرشاد با همان نگاه سر فرود آورد:

 امیدوارم همه چي رو به خاطر بیارم.-

 ین دستان او را فشرد و با لبخند جواب داد:شاه

 مطمئن باش، همه چي درست مي شه. فقط بايد صبر كني.-

 بله... بايد صبر كنم.-

 چون كیارش را قبال ديده و با او سخن گفته بود رو به او نمود:

 ازت ممنونم كیارش جان. امیدوارم روزی برسه كه بتونم مهربوني های تو رو جبران كنم.-

 نگاهي به كیانا افکند:

 سالم خانم.-

 چون نگاههايش سراسر غريبانه بود كیانا پیش آمد:-

 سالم آقا فرشاد، من كیانا هستم. خواهر كیارش و همسر شاهین.-

 فرشاد سعي كرد اين نام را به خاطر آورد اما موفق نشد:

 .خوشبختم، از شما هم ممنونم كه زحمت كشیديد و تا اين جا اومديد-

 ساغر دستان فرشاد را در دست گرفت:
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 نمي دوني فرشاد! كیانا در نبود تو خیلي بهم امید مي داد و گرنه تا االن نمي تونستم دوام بیارم.-

 فرشاد با رفتاری موقر نسبت به كیانا، ادای احترام نمود:

 باز هم ممنونم.-

 كیارش با دست محکم به پشت او كوبید:

جان اين قدر رسمي حرف نزن بابا! اگه يادت بیاد چه روزهايي با هم داشتیم به اين رفتار و طرز تو رو خدا فرشاد -

 حرف زدنت مي خندی.

 فرشاد لبخند ماليمي بر لب نشاند:

 امیدوارم به خاطر بیارم.-

 كیارش اظهار امیدواری نمود:

 ن.شماها مي تونید بريد. من اين جا يه كمي كار دارم. بعد مي بینمتو-

 ساغر كه از شوق در پوست خود نمي گنجید گفت:

راستي، تصمیم گرفتم اين شب جمعه يه جشن عالي به مناسبت برگشت فرشاد بگیرم.خوشحال مي شم شما هم -

 تشريف بیاريد.

 ممنونم، چشم حتما خدمت مي رسم.-

 خوشحالمون مي كنید.-

 كیارش تشکر نمود و از آنها دور شد. شاهین گفت:

 م بايد برم به كارام برسم. ولي حتما بهتون سر مي زنم.من-

 كیانا پرسید:

 به خاله و مامان اينا بگم؟-

 ساغر به جای شاهین پاسخ داد:

 چرا نگیم، بايد اونا هم تو اين شادی شريك باشن. البته شما دوتا بايد مقدمه چیني ها رو بکنید.-

 بسیار خوب-

 داحافظي نمود. كیانا با لباني خندان به فرشاد نگريست:اين را شاهین گفت و از آنها خ

 من شما و ساغر جان رو مي رسونم بعد مي رم يه جوری اين خبر عالي رو به مامان اينا بدم.-

فرشاد تشکر نمود و دوشادوش ساغر، همراه با كیانا از ساختمان خارج شد. در طول راه فرشاد سکوت اختیار كرده 

گرم و مردانه او را نوازش مي داد. زماني كه رسیدند كیانا همراه با آن زوج خوشبخت از اتومبیل بود و ساغر دستان 

 خارج شد:

 شايد مامان اينا امشب بیان اين جا.-

 فرشاد لبخندی زد:

 خوشحال مي شم خونواده مو ببینم، شايد به يادآوری گذشته هام كمکي كنه.-

 حتما همینطور خواهد بود.-

 غر نمود:رو به سا

 مي دونم دستپختت حرف نداره پس يه شام خوشمزه درست كن تا ما بیايیم.-
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 ساغر خنده ای شادمانه كرد:

 حتما، منتظرتونم.-

خنده های ساغر در چشمان فرشاد بسیار آشنا مي آمد اما هر چه سعي مي كرد به نتیجه ای برسد، موفق نمي شد و 

 مي شدهمین امر باعث ناراحتي و عصبانیتش 

 منو ببخشید.-

 فرشاد اين را گفت و به سرعت به سوی دری رفت كه اتومبیل روبروی آن ايستاده بود:

 اين جاست؟-

اين سوال را با لحني بسیار خشك و خشن بر لب راند. ساغر كه خود را برای چنین رفتارهايي از سوی او آماده 

 ساخته بود، خنده ای كرد:

 آره عزيز دلم.-

 كیانا نمود:رو به 

 ممنونم، مي بینمت.-

 اين را گفت و به سوی فرشاد كه دستش را به در تکیه داده و سرش را روی آن گذاشته بود، رفت:

 به خونه خودت خوش اومدی عزيز دلم.-

 لبخندش را گسترده تر ساخت و افزود:

 يه نفر اين جاست كه اگه تورو ببینه از شادی پر در میاره.-

هي به آن سیمای زيبا و جذاب انداخت و سخني نگفت.ساغر زنگ را فشرد، لحظاتي بعد صدای هاجر به فرشاد نگا

 گوش رسید:

 بله؟-

 منم هاجر خانم.-

 نام هاجر دل مرد را تکان داد. نجواكنان گفت:

 هاجر خانم!!-

 بار به سويش مي آيد:در به روی آنان گشوده شد. فرشاد وارد حیاط كه شد ديد زني خوشرو با چشماني اشك 

 

 

 365تا  344از صفحه 

 

 

 سالم آقا!...الهي قربونتون برم...چقدر دلم براتون تنگ شده بود!...خوش اومدين.

 فرشاد نگاهي به ان چهره خندان انداخت:

 سالم...حالتون خوبه؟

 بود خنده ای كرد:در لحن كالم او سردی و بیگانگي موج مي زد.هاجر كه در جريان امر قرار گرفته 

 خوبم آقا...شما چطورين؟

 خوبم...مرسي.
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 سالم هاجر خانم.

 زن با همان ديدگان اشك الود از شادی،جواب سالم او را داد:

 چشمتون روشن خانوم جون.

 ممنونم،دل شما هم روشن.

 بعد رو به فرشاد كه به چهره هاجر خیره مانده بود كرد:

 ت كنم و بیايیم همین جا كنار اين باغچه بشینیم و بخوريم؟مي خوای يه قهوه حسابي درس

فرشاد نگاه از هاجر برگرفت و به اطراف نگريست به امید ان كه ان حیاط سرسبز و زيبا گوشه ای از خاطرات گم 

 شده اش را ياداور شود:

 بله...لطفا.

عنوان نمي ازرد چرا كه امید سراسر  لحن سخن گفتن او بسیار سرد و تا حدودی رسمي بود اما ساغر را به هیچ

 وجودش را تسخیر و مسحور ساخته بود.

 پس بشین من چند دقیقه ديگه میام.

فرشاد روی يکي از صندلیهای روی ايوان نشست و با امیدی ناشناخته به اطراف نگريست.ذهن وانديشه او فقط حول 

نديشد.ان چه را مي ديد هاله ای تاريك در ذهنش محور شناخت ان محیط مي گشت و نمي توانست به چیز ديگر بیا

 ايجاد مي كرد،هاله ای مکدر اما تا حدودی اشنا.

 ساغر داخل ساختمان شد و هاجر كنار فرشاد نشست:

نمي دونین اقا!...اين مدت كه نبودين چقدر خانوم غصه دار بودن!...با ينکه سعي مي كردن همیشه لبخند بزنن اما ته 

 غمگین بودن.خدا رو شکر كه شما برگشتین...خدا رو شکر. دلشون ناراحت و

 فرشاد كه از سیمای مهربان او خوشش امده بود،لبخند زد:

 متشکرم هاجر خانم.

دقايقي بعد ساغر با لباسي ساده اما زيبا وارد ايوان شد و در حالیکه رو به روی فرشاد مي نشست،سیني حاوی قهوه و 

 بیسکويیت را روی میز نهاد:

بوته های گل بزرگتر و زيباتر شدند.در تمام مدتي كه به اين در چشم مي دوختم تا تو پیدات بشه،اينا همصحبت و 

مونس من بودند البته بايد بگم كیانا و اين اواخر هاجر خانم هم خیلي منو امیدوار مي كردند....واسه اين مي گم اين 

 اواخر چون هاجر خانم اوايل چیزی نمي دونستند.

فرشاد فنجان قهوه اش را از داخل سیني برداشت و جرعه ای از ان را نوشید.ساغر يکي از ان فنجان ها را جلو هاجر 

 گذاشت و ديگری را به دست گرفت سپس نگاهي به هاجر كه با وجد تمام به فرشاد چشم دوخته بود انداخت:

 مونس ما بودند. اين هاجر خانم،همون خانم نازنینیه كه توی اون مصیبتها،يار و

 فرشاد به چشمان مهربان هاجر نگريست و هیچ نگفت.ساغر افزود:

 مشهدی هم اگه بفهمه اومدی،پا میشه و میاد اينجا.

اين نامها با اين كه تا حدودی برای فرشاد اشنا به نظر مي رسیدند اما نمي توانستند خاطره ای را به يادش اورند.با 

 ال بود با ان دست و پنجه نرم مي كرد جواب داد:همان سر در گمي ای كه سه س

 خیلي خوب میشه اگه ايشونم تشريف بیارن و من زيارتشون كنم.
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 ساغر با شادی خنديد:

 حتما به شاهین میگم بره دنبالشون.

 هاجر گفت:

هش ماجرا رو بنه خانوم جون!احتیاج نیس آقا شاهینو به زحمت بندازين.من مي تونم به خونه دوستش تلفن كنم و 

بگم.مش غالم بیشتر وقتا كه تنهاس میره پیش اين دوستش،آقا صالح.اگر هم نباشه اقا صالح مي تونه پیداش كنه و 

 بهش بگه.

 نام مش غالم در ذهن فرشاد چرخید اما نتیجه ای نداد و به مابقي اسامي پیوست.

 بسیار خب هاج خانم!هر طور راحتید عمل كنید.

 انديشناك به سیمای مهربان هاجر چشم دوخته بود كرد: رو به فرشاد كه

 قرار بود واسه ويالمون يه خط تلفن بخری...ولي جور نشد.

 فرشاد با بي اطالعي سرش را تکان داد:

 خاطرم نیست.

 اشکالي نداره...باالخره همه چي رو به خاطر میاری...اين قدر غصه نخور و لبخند بزن.

 او گفت: هاجر نیز در ادامه سخن

خانوم جون راس مي گن آقا!اصال ناراحت نباشین!يکي از فامیالی مش غالم هم همین طور شده بود ولي خیلي زود 

 همه چي يادش اومد.اسمش صادقه،بهتر از شما نباشه،مرد خیلي خوبیه.

ر وارد مرد جوان سری تکان داد و سخني نگفت.اين سردی رفتار هیچ خدشه ای در شادی و شعف ساغرو هاج

 نساخت.

 هاجر از انان معذرت خواست تا برای مهیا كردن ناهار به اشپزخانه برود.

 با رفتن او،فرشاد رو به سوی ساغر نمود و در عمق چشمانش غرق شد:

 ساغر!

 لحن سخن فرشاد،دل عاشق ساغر را به لرزه افکند:

 جانم.

تمام گذشته مو فراموش كردم فقط گهگاه يه چیزايي مثل  من از روی تو شرمنده ام ولي چیکار مي تونم بکنم؟...من

برق توی ذهنم جرقه مي زنن و خیلي زود ناپديد میشن.البته بعضي از اين اسمها به نظرم خیلي اشنا مي ياد،انگار قبال 

رم و به ياد بیاهم اونا رو شنیدم...اما...اما نمي تونند چیز مهمي رو به خاطرم بیارن...يعني میشه من دوباره گذشته مو 

 خودمو بشناسم؟

 ساغر لبخندی زد و با اطمینان پاسخ داد:

 چرا نشه؟...تو نگران نباش،من بهت اطمینان مي دم همچین روزی به زودی از راه مي رسه.

 فرشاد دستان او را به گرمي فشرد:

 ي زياد.با اون كه عشقمونو به خاطر نمیارم ولي احساس میکنم تو رو خیلي دوست دارم،خیل

 ساغر شادمانه خنديد:

 خوشحالم كه اين حرف را مي شنوم.اين اولین قدم برای ياداوری گذشته گم شده توئه.
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فرشاد گرمي عشق را در اعماق وجودش احساس نمود و برای اولین بار در اين چند سال اخیر لبخندی از شادی بر 

هیجان فرو رفت.ان دو همچنان به چشمان يکديگر خیره لب ها نشاند كه به سبب ان،ساغر بیش ار پیش در شور و 

 بودند كه زنگ تلفن انها را به خود اورد.ساغر دست فرشاد را فشرد:

 حتما مامان اينا هستن.

 داخل ساختمان شد و گوشي را برداشت.صدای شادمانه فرزانه در گوشي پیچید:

 سالم عزيزم،چشمت روشن.

 يد:ساغر شادمانه و از اعماق دل خند

 سالم مامان،دلتون روشن.

 

 

 

 زنگ زدم كه بگم ما داريم مي ايیم اونجا.

 قدمتون روی چشم،خاله پروانه چطوره؟

 حالش خوبه اما ما هنوز چیزی بهش نگفتیم.اخه نمي دونیم چطور اين خبر رو بهش بديم.

 ساغر متفکرانه پاسخ داد:

 هر چه زودتر بیايید اينجا.شايد بهتر باشه چیزی بهش نگید.حاال پاشید و 

 باشه عزيز دلم.

 ساغر تلفن بیسیم را با خود اورد و روی میز،كنار دست فرشاد نهاد.

 درست حدس زده بودم.مامان اينا بودن،دارن مان اينجا.

 فرشاد در خود تشويش و دلهره ای ناشناخته احساس نمود اما ان را پنهان نمود و گفت:

 .خوشحال میشم ببینمشون

 پس پاشو يه دوش بگیر و دستي به سر و صورتت بکش.

 دستان او را گرفت و از جا بلند كرد:

 پاشو كه االن پیداشون میشه ها!

 فرشاد تشکر كرد و وارد ساختمان منزل شد.ساغر همراه او رفت تا وسايل الزم را در اختیارش بگذارد.

 ببینم مثل قبل تند و سريع حمام مي كني يا نه؟

 رشاد لبخندی زد:ف

 بله من اصال حوصله سابیدن ندارم.

 از اينسخن ساغر به خنده افتاد:

 درست مثل اون وقتها حرف مي زني.

 فرشاد خنده ای كرد:

 خوشحالم.

عشق راستین ساغر باعث شده بود فرشاد احساس گرمي و نشاط كند.با ان كه گذشته ها تا حدود زيادی از ذهن 

 بودند و ازارش مي دادند اما اين گرما و نشاط به او امید زندگاني مي داد و شادمانش مي ساخت.وفکرش جدا افتاده 
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هاجر پس از مهیا كردن ناهار روی يکي از صندلي های میز ناهار خوری،داخل اشپزخانه نشست.او نمي خواست با 

 وجود خود،خلوت ان دو پرستوی عاشق را بر هم زند.

نديشه های جوواجور غرقه بود تا اين كه دستان مهربان فرشاد را روی شانه های خود دقايقي ساغر در فکر و ا

 احساس نمود.لبخندی زد و به سوی او روی برگرداند:

 عافیت باشه اقای خونه.

 فرشاد از اين لحن به خنده افتاد:

 اخه اين چه اقای خونه ايه كه حتي يادش نمیاد كیه و چه كاره است!

 دست او نهاد و خنديد:ساغر دست روی 

 اين اقای خوب به همین زودی همه چي روبه خاطر میاره.زودتر اون چیزی كه در تصور مي گنجه.

 فرشاد كنار او نشست.با صورت اصالح شده ديگر شکسته و گرفته به نظر نمي رسید.

 چه خوب شدی!چرا صورتت رو اصالح نمي كردی؟

 فرشاد شانه هايش ر اباال انداخت:

وصله اشو نداشتم.ذهنم همه ش مشغول پیدا كردن هويتم بود.اگه مجبور نبودم بخاطر سیر كردن خودم كار ح

 كنم،يه گوشه مي شستم و دست به هیچ كاری نمي زدم.

 ساغر عاشقانه به او نگريست:

 حتما خیلي سختي كشیدی...اين طور نیست؟

 هي.

 خب،از حاال به بعد كه حوصله داری؟

 يدگاني درخشان و امیدوار لبخند زد:فرشاد با د

 البته كه دارم.با اين همسر خوشگل و مهربون مگه میشه ادم حوصله نداشته باشه.

 ساغر با صدای بلند خنديد و باعث لرزش قلب فرشاد شد:

 حاال بهتره بری اماده بشي،االن مهمونا میان.

 فت:فرشاد به حوله ای كه به تن داشت اشاره كرد و با خنده گ

 خب من حاال بايد كجا برم لباس بپوشم؟

 ساغر با همان چشمان عاشق و جذاب به او خیره شد و اتاق مشتركشان رابه او نشان داد:

 اونجا،توی كمد ديواری هر چي بخوای هست.برو ببینم كدوم يکي شونو انتخاب مي كني.

 د:فرشاد به سوی اتاق رفت.در اين هنگام هاجر وارد سالن نشیمن ش

 خانوم جون!به نظر میاد حال اقا داره دقیقه به دقیقه بهتر میشه...خدا رو شکر.

 ساغر او را كنار خود نشاند:

 بله هاجر خانم...واقعا بايد خدا رو شکر كنیم.

 نگاهي از سر قدرداني به او افکند:

 من از شما واقعا ممنونم.

 هاجر با خضوع سر به زير انداخت:
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 ردم خانوم جون.من كه كاری نک

 شکسته نفسي نکنید...من كه مي دونم چقدر برای سالمتي و برگشتن فرشاد دعا كرديد.

هاجر لبخندی از امتنان بر لب نشاند و سخني نگفت.در اين لحظه صدای زنگ منزل به گوش رسید.ساغر با شادی 

 تمام گفت:

 مامان اينان هاجر خانم.

 دست او را گرفت و كشید: هاجر خواست از جا برخیزد كه ساغر

 نه...خودم در رو باز مي كنم.

به سوی ايفون رفت و پس از اطمینان از امدن میهمانهايش در را گشود و خود به استقبال رفت.وقتي انان را ديد 

 تسالمي بلند گفت و با چشماني درخشان و لباني متبسم،به میهمانهايش خوشامد گفت.هاجر نیز در كنار او قرار گرف

 و ادای احترام نمود.

 فرزاد كه دسته گل بزرگ و زيبايي در دست داشت با ديدن انان خنده ای از شادی و نشاط كرد:

 چشمتون روشن.

 پیشاني ساغر ر ابوسید و ادامه داد:

 خیلي خوشحالم دختر نازنینم.

 زاد را از او ربود:فرزانه از ذوق و شوق فراوان با بوسیدن گونه های ساغر اجازه پاسخگويي به فر

 الهي مادر فدات شه عزيز دلم،خدا كنه همیشه اينجوری شاد و خندون ببینمت.

 رو به سوی هاجر كرد:

 باالخره دعاهامون مستجاب شد هاجر خانم.

هاجر كه از شادی ان خانواده مهربان،اشك شوق از ديدگان فرو مي ريختسخني نگفت و فقط به لبخندی رضايت 

 مود.بخش اكتفا ن

 كیانا كه در دست جعبه شیريني بزرگي داشت پیش امد:

 من و شاهین هم از صمیم قلب خوشحالیم و برات ارزوی شادكامي و سالمتي مي كنیم.

ساغر تشکر كرد.در اين هنگام شاهین در حالي كه ويلچیر پروانه را وارد حیاط مي كرد سالمي گفت و پاسخ 

 انان مي نگريست كه ساغر جلو او زانو زد و دستانش ر ابوسید:شنید.پروانه با چشماني متعجب به 

 سالم خانله جون،ديگه دوران سختي و مرارت گذشت و رفت.

در نگاه پروانه شادی و شگفتي در هم آمیخت.خواست سخني بگويد اما توانايي ان را نداشت.ساغر مجددا دستان او 

 را بوسید و خطاب به همگي

 

 

 

 آنان گفت:

 تشريف نمي اريد داخل؟بفرمايید خواهش مي كنم. چرا
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شاهین صندلي چرخدار پروانه را تا باالی ايوان حمل كرد زمان پروانه و شاهین مصادف شد با بیرون آمدن فرشاد از 

اتاق.ر يك لحظه با شکوه پروانه به سیمای زيبای تنها فرزندش روشن شد.ساغر به سوی فرشاد رفت و در گوش او 

 د:زمزمه كر

 فرشاد جان!اين مادرته،از روزی كه خبر ناپديد شدن تو رو بهش دادند اين طوری شده كه مي بیني.

فرشاد كه با ديدن پروانه احساس عشق و محبت را با تمام عظمتش در خود مي ديد بي اختیار وشتابان به سوی او 

دستان لرزان او را میان دست گرفت و  رفت و جلوی او زانو زد.در حالي كه اشك شوق در چشمانش حلقه زده بود

 بوسید:

مادر!...مادر!...چقدر دلم مي خواست ببینمت...توی اين مدت،همه اش به ياد تو و پدر بودم و تمام سعیم رو مي كردم 

 تا صورت مهربونتون رو به ياد بیارم.

یش مفهوم از انان شنیده شد.او بیش از پزماني كه سخنان فرشاد به پايان رسید،لبان پروانه تکان خوردند و كلمه ای نا

 به خود فشار اورد و در لحظه ای ديگر اين كلمه واضح و واضح تر شد:

 فرشاد...فرشاد من.

اين يك كلمه شور وغوغايي را در دلهای شادمان حاضرين پدرد آورد.دسته های صندلي چرخدار خود را فشرد و 

نشد اما دفعه دوم،با زحمت فراوان به كمك دسته های چرمین ويلچیر سعي كرد به دستانش تکیه كند.بار اول موفق 

اول روی دستانش و سپس روی پاهايش ايستاد.اين حركت،شادی و هیجان را در بین مهمانان و میزبان چندين برابر 

 ساخت.فرشاد نیز از جا برخاست.چشمان اشك آلود پروانه به سیمای نگران او خیره ماند:

 دی عزيز دلم...عزيزم...كجا بودی؟فرشاد من!...اوم

ديگر توانسته بود روی دو پای خود بايستاد و از شادی و شعف بگريد.فرشاد او را به سینه فشرد و اشك از ديدگان 

 فروريخت.بدون اينکه بداند چه مي گويد گفت:

 مادر!مادر خوبم!دلم برات خیلي تنگ شده بودوديگه داشتم از تنهايي دق مي كردم.

 هان جرقه ای در دل و ذهن فرشاد درخشید.همانند سابق،اما اين بار روشن تر وو اضح تر،او به ياد آورد:ناگ

 تو مرد كثیفي هستي،حیف اسم مرد.

 خنده های مهران در گوشش پیچید:

ه دبهت گفتم كه،بايد دست از سر ساغر برداری،اون مال من بوده و هست.به ياد اورد از اين حرف به شدت عصبي ش

 و در حالي كه به سوی او حمله ور مي شد فرياد كشید:

 اون دهن كثیفت رو ببند،كثافت رذل.

 در اين لحظه درد شديدی در ناحیه سر احساس كرد و دنیا در پیش چشمانش تار و كدر و سپس تاريك گشت.

فت و و زير بازوان او را گر ناگهان حاضرين متوجه شدند كم مانده فرشاد به زمین بیفتد.شاهین به سرعت پیش دويد

نشاند.پروانه با نگراني و پاهايي لرزان كه به سختي اندام نحیفش را تحمل مي كردند به سوی فرشا درفت و موهايش 

 را نوازش داد:

 الهي مادر برات بمیره.چي به سرت اومده عزيزم؟

از كرد و به ديدگان نگران پروانه خیره فرشاد اين صدای بسیار مهربان و اشنا ر اشنید.چشمان بسته شده اش را ب

 نگاهداشت:
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 مادر!مادر خوبم!

 شادی همچون غنچه ای زيبا و خواستني در دل درد كشیده حاضرين،شکفت و خنديد.

دنیا در پیش چشمان فرشاد رنگ تازه ا يیافته بود.همه جا زيبا به نظر مي رسید.ديگر ان تاريکي و كدری روی زيبايي 

ه بود.رنگ خاكستری تیره،كه دل و ذهن فرشاد را در بر گرفته بود،جای خود را به رنگهای شاد زندگي ها را نپوشاند

داد و لبخند گسترده ای را بر لبانش نشاند.با وجد به چهره تك تك میهمانان نگريست و در حالي كه از شادی و شور 

 و هیجان مي لرزير فرياد كشید:

 ت كه برای چنین لحظه ای ثانیه شماری مي كنم.خدايا!شکرت،خدايا!...االن مدتهاس

 پروانه را در اغوش كشید و بويید:

 ديگه همه چي تموم شد مادر!از اين به بعد ديگه ما رنگ بدبختي و سیاه روزی رو نخواهیم ديد.

 نگاهي به چشمان اشك الود ساغر كرد:

 ه ای افتاده.تو نه يه ساغر،بلکه دنیای شادیساغرم!عزيز دلم.ديگه نگو ساغر شکسته ای هستي كه بي مصرف گوش

 های مني و همین طور باقي خواهي ماند.

 حاضرين از اين سخنان با شادی و شعف به يکديگر نگاه كردند و از ژرفای دل خنديدند.

 زآن روز يکي از به ياد ماندني ترين و زيباترين ساعات زندگي ان خانواده گرم و مهربان محسوب شد.انان پس ا

گذشت سالها رنج و عذاب و محنت،با قلبهايي صیقل يافته از عشق و محبت،شب زيبايي را ترتیب دادند و از اعماق 

 وجود به رقص و پايکوبي پرداختد.

فرزانهو فرزاد با چشماني كه در درخشش امید و شادی غرق گشته بود به ساغر و فرشاد كه از نای جان مي 

 خنديدند،نگريستند:

چند سال،چه اون موقع كه همسر اون سروش نامرد بود چه بعد از اون،تا حاال دخترمونو تا به اين حد شاد و توی اين 

 سرخوش نديده بوديم.من از اين بابت خیلي خوشحالم...خیلي فرزانه.

بله...همین طوره،حتي توی عروسي شاهین كه قبل از اين موضوعات مي گفت خودشو از شادی و رقص مي كشه و 

ش سنگ تموم مي ذاره،اين قدر خوشحال نبود...بايد خدا رو شکر كنیم...اين واقعا يه معجزه بود.يه معجزه برا

 بزرگ.

 فرزاد دستان فرزانه را در دست فشرد:

 جای بهبود و بهنوش خالي.

 فرزانه كه دلش برای نوه های قشنگش بسیار تنگ شده بود،آهي از ژرفای دل كشید:

 نشاهلل كه روزی هم اونا واسه همیشه میان پیشمون و ديگه تنهامون نمي ذارن.آره...واقعا خالي،ا

 بله...همین طوره...ديگه چیزی نمونده كه اونا هم به اين جمع خوشبخت و شاد بپیوندن.

 فرزانه با امید تمام لبخندی زد:

كنه كه باعث و باني اين  بله...ديگه چیزی به خوشبختي كامل دخترمون نمونده.خدا فرشاد رو واسه مون حفظ

 خوشبختي شد...اون مي گفت مي خواد برای برگردوندن بچه ها ااقدام كنه...

 هاجر به سوی ان دو امد و در حالي كه ديس شیريني را به انان تعارف مي كرد با لباني خندان گفت:
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نو مي ديدم اونقدر غصه دار مي خانم بزرگو مي بینین؟...چقدر خوشحالن!...به خدا تو اين چند سال هر وقت ايشو

 شدم كه خدا مي دونه ولي حاال خدا رو صد هزار بار شکر مي كنم.

فرزاد و فرزانه سخن او را تايید نموده تشکر كردند.ساغر كه لباس بلند آسماني رنگي به تن داشت به سوی كیانا 

 رفت:

 نمي خوای بارقصت شادی ما رو كامل كني؟

 ك گذاشتید تا همین االن اون وسط بودم.ساغر جان!از وقتي موزي

 خنده ای كرد و چون از صمیم قلب خوشحال بود ادامه داد:

 باشه...باشه...بلند میشم چون دلم مي خواد تا جون دارم بزنم و برقصم و شاد باشم.

 ساغر دست او را گرفت و در رقص همراهي اش كرد.

اشت تا اين كه میهمانان قصد رفتن كردند.ساغر متوجه شد هاجر نیز اين شادی و شور تا پاسي از شب گذشته ادامه د

 آماده رفتن شده.با تعجب پرسید:

 شما ديگه كجا مي ريد هاجر خانم؟

 هاجر با همان ديدگان پر امید خنده ای كرد:

 مي رم پیش خانوم بزرگ اينا.

 ساغر با شگفتي مضاعف به پروانه نگريست:

 د؟مگه شما هم مي خوايد بري

بله دخترم...توی اين مدت خیلي به فرزانه زحمت دادم.بنده خدا هم از بس درگیر بیماری من بود به كارهای خودش 

 نرسیده،مي رم كمکش بعد كه كارا رو رو بره راه كرديم دوباره بر مي گردم...

 سرش را به چهره او نزديك كرد و ارام ادامه داد:

 يم دنبال خونه بگرديم.تازه وقتي برگردم قراره با هم بر

 ساغر با همان شگفتي پرسید:

 خونه؟!...خونه واسه چي؟

 پروانه خنده ای كرد:

 من عادت ندارم قولهامو فراموش كنم...مي خوام براتون يه خونه بزرگ و قشنگ بخرم.

 شما لطف داريد خاله جان،اما من همین جا هم راحتم.

 خونه و زندگي خودشون.نه ديگه...عروس و داماد بايد برن سر 

 از اين سخن جمع به خنده افتادند.فرشاد دستان پر محبت او را بوسید:

 ممنونم مادر.

 فرزاد گفت:

نمي خواين بريم؟...ديگه داره يواش يواش سپیده مي زنه...به فکر من و شاهین بینوا هم باشین...ما بايد صبح زود 

 بريم سر كار.

 د.كیانا پیش امد و دستان ساغر را در دست گرفت:فرزانه سخن او را تايید كر

 امیدوار همیشه شاد و سالمت باشي عزيزم.شب خوبي بود.اززحماتت ممنون.
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 خواهش مي كنم،امیدوارم تو هم همیشه دلشاد و مسرور باشي.

 شاهین خمیازه ای كشید:

 ای بابا!اگه اين خانمها رضايت دادند!

 باشه...باشه...بريم.

 ده ای كرد:فرشاد خن

 امان از وقتي كه اين اقا شاهین گل خوابش بیاد...اون موقع بیا و ببین.

جمع به خنده افتادند.لحظاتي بعد میهمانان از میزبانان خود تشکر و سپس خداحافظي كرده و رفتند.ساغر و فرشاد 

 در كنار يکديگر روی مبل نشستند.فرشاد دستان او را گرفت:

زندگي برگشتم...باور نمي كني اگه بهت بگم توی اون مدت چقدر از اين كه هیچ چیز رو به خیلي خوشحالم كه به 

 خاطر نمي اوردم زجر كشیدم!

 ساغر دستان مردانه و عاشق او ر انوازش داد:

مي فهمم،تو اونجا زجر مي كشیدی و ما اينجا...واقعا روزهای خیلي سختي رو پشت سر گذاشتیم اما با اين حال خدا 

 شکر كه همه چي به حالت اولش برگشت. رو

 فرشاد لبخندی زد و سرش را پايین انداخت.ساغر در حالي كه همچنان دستان او را در دست نوازش مي داد گفت:

 خوابت نمیاد؟...خسته نیستي؟

 نه...اونقدر ذوق زده هستم كه به خواب و استراحت نیازی ندارم.

 خاطرات اون زمان ها اذيتتخوبه...مي خواستم...مي خواستم اگه 

 

 نمیکنه برام تعريف كني.

 از كجا برات بگم؟

 از همون شب لعنتي كه تو بیخبر رفتي...راستي چرا چیزی بهم نگفتي؟

 مرد جوان سرش را به اطراف تکان داد:

 اون شب خیلي عصبي شدم...از دست حرفها و گستاخیهای شهرام.حرهاش همه اش زشت و زننده يود...

 ساغر با تکان دادن سر سخن او را تايید كرد:

 مي دونم كه اون با حیله و نیرنگ دست گذاشت روی غرور و غیرت مردونگیت.

 و ماجرای شبي كه مهران با او تماس گرفته بود را به تفصیل شرح داد.

 فرشاد به چشمان عاشق او خیره شد:

 اضي نبودی.منو ببخش كه باعث شدم كاری رو بکني كه اصال بهش ر

 ساغر لبخندی زد:

خواهش مي كنم...فقط خوشحالم كه اون شب تلفنمون كنترل مي شد و همینم باعث شد كه اون نامرد رذل به دام 

 بیفته...اونم از هنگامه كه واسه ات گفتم چه باليیس رش اومده.

 كرد: دست او ر ابه سینه فشرد.طپش قلب عاشق ساغر،احساس غروری خاص به فرشاد اهدا
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هنگامه حقش بود خدا رو شکر مي كنم.بگذريم بذار برات بگم اون شب چي شد...اون شب به مهران گفتم اگه خیلي 

ادعای گردن كلفتیت میشه بگو تا حسابي بهت ثابت كنم هیچي نیستي.خنديد و يه سری حرفهای زشت ديگه زد.اون 

گفتم بگو كدوم قبرستوني تا بیام و حالتو جا بیارم...از موقع بود كه پاك كنترل اعصاب خودمو از دست دادم و بهش 

پشت تلفن كه خیلي كر كری مي خوني...بیا ببینم رو در رو هم همینطور بلبل زبوني؟اونم يه ادرس توی جاده هراز 

بهم داد و گفت كه فردا منتظرمه.هنوز سپیده نزده بود كه راهي شدم.وقتي به آدرسي كه داده بود رسیدم 

مدتي منتظرش موندم تا اين كه سر و كله اش پیدا شد.وقتي ديدمش بهش گفتم تو مرد كثیفي هستي حیف نديدمش.

از اسم مرد.با صدای بلند خنديد و گفت بايد دست از سر ساغر برداری اون مال من بوده و هست.باهاش گالويز 

 ي پوشونه.اما اون نامردی كرد.شدم.نفهمیدم چطور توی سر و صورتش مي زدم فقط مي ديدم خون تمام صورتشو م

 ساغر عاشقانه به او نگريست:

 همون طور كه بهت گفتم اون پست فطرت بهم گفت تو رو از روی يه بلندی توی رودخونه پرت كرده.

نه...بهت دروغ گفته من يادم مي ياد وقتي باهاش گالويز بودم يه چیز سنگین از پشت،به سرم خورد و ديگه هیچي 

 نفهمیدم.

 ساغر با تعجب پرسید:

 يعني يکي ديگه هم اونجا بوده؟

 فرشاد لحظه ای تامل نمود:

 به نظر اين طور میاد.

 

 

 ساغر انديشناك زمزمه كرد:

 يعني اون نفر دوم كي بوده؟

 فرشاد خنديد:

 حتما يکي از دوستاش بوده ديگه.

 مثل اون دو تا موتور سواری كه موبايلتو قاپیدن.

 شگفتي به او خیره شد: فرشاد با

 جريان از چه قراره؟

 ساغر صادقانه ورود اجباری مهران به آپارتمانش و همچنین تهديدهای او ر اشرح داد.سپس با شرمساری افزود:

اون روز كه باهات حرف زدم يادم رفت اين جريان رو بهت بگم،بعدا هم چون تصمیم داشتم ديگه رازی رو با تو در 

 زی بهت نگفتم.میون نذارم،چی

 فرشاد سر او را روی شانه نهاد:

 گذشته ها گذشته و فکر كردن بهش حماقته.

 ولي من دلم مي خواد بقیه ش رو بشنوم...همه شو.

 فرشاد موهای او را نوازش داد:

 بسیار خب.
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 نفس عمیقي كشید و افزود:

باالی سرم ايستادند.اونا با زبون محلي با  وقتي چشمامو باز كردم ديدم چند مرد كه لباسهای محلي تنشون بود

همديگه حرف مي زدند.دوباره از هوش رفتم وقتي دوباره به هوش اومدم ديدم توی يه كلبه روستايي هستم و زني 

مسن مشغول پرستاری از منه.درد شديدی در ناحیه پشت سرم احساس كردم.دست روی اون ناحیه گذاشتم و 

ن.نمي دونم چه مدت گذشت تا تونستم از جام بلند شم.وقتي حالم بهتر شد،همون متوجه شدم جراحت سرم رو بست

زن مسن كه مرواريد صداش مي كردن ازم پرسید:اسمت چیه پسرم؟اونجا بود كه فهمیدم هیچي يادم نمیاد...من 

ز همون حتي اسم خودمو هم فراموش كرده بودم...هر چي به ذهنم فشار آوردم هیچي يادم نیومد.عصبي شدم و ا

لحظه تصمیم گرفتم با هیچ كس هیچ حرفي نزنم.اون بنده خداها خیلي سعي كردند با اون صفای ذاتیشون منو شاد 

كنند اما نتونستند.يك سال و نیم،دو سال با اون جمع خوب و مهربون زندگي كردم.توی اين مدت خیلي سعي داشتند 

كردند اما من به خودم قول داده بودم تا نفهمم كي هستم و منو از خودم بیرون بکشند حتي واسه ام زن هم انتخاب 

 اونجا چیکار مي كنم،هیچ اقدامي نکنم...

 ساغر با لحني كه حسادت زنانه در ان موج مي زد گفت:

 وای كه اگه تو ازدواج مي كردی من خودمو مي كشتم.

 فرشاد خنده ای از سر غرور كرد و دستان او را بوسید:

ه همیشه يه هاله از تصوير يه زن زيبا كه كامال نامشخص بود توی ذهنم چرخ مي خورد.همینم باعث ناگفته نمونه ك

 مي شد كه تن به ازدواج ندم.

 پیش خودم گفتم:حتما اين زن كه اصال نمي شناسمش يه ارتباط عاطفي با من داره كه همیشه توی ذهنمه.

 تا بچه قد و نیم قد هم داشتي.پس خدا رو شکر وگرنه وقتي پیدات مي كرديم يکي دو 

 فرشاد مجددا خنديد.لحظه ای سکوت برقرار شد تا اينکه او ادامه داد:

در طول اين مدت چون فکر مي كردم اهل همون حوالي هستم،امید داشتم كي به سراغم بیاد و منو از اون برزخ 

سته بوديم كه شنیدم يکي از اونا نجات بده،اما خبری از هیچکس نشد.يه شب با مردهای دهکده دور آتیش نش

میگه:وقتي پیداش كرديم از سر و وضعي كه داشت فهمیدم بچه روستا نیست...بايد اهل شهر باشه.وقتي اين جمله رو 

شنیدم تصمیم گرفتم بیام تهران به امید اينکه با پیدا كردن خونواده م خودم رو هم پیدا كنم ولي توی دلم گفتم:وقتي 

ي،تهران رفتنت چه فايده ای داره؟...چطوری مي توني خونواده ت رو پیدا كني؟مي خوای بگي نمي دوني كي هست

اسمت چیه؟مال كجای تهروني؟اينطوری شد كه قید تهرون اومدن رو زدم.اونجا موندن برام خیلي سخت بود.ديگه 

ام حوالي تهران.اين شد كه نمي تونستم اون محل رو تحمل كنم،يه صدايي از اعماق وجودم به من امر مي كرد كه بی

همون طور كه بي خبر اومده بودم،بي خبر هم رفتم.اومدم نزديکیهای فیروزكوه.نمي دونم چرا اونجا رو انتخاب 

كردم؟....يه مدتي كه اونجا مشوغل كار و نون دراوردن بودم و يکي از همکارام روزنامه ای رو بهم نشون داد و 

ت اين عکس رو توی روزنامه چاپ مي كنند.با ترديد روزنامه رو ازش گفت:به نظرم اين عکس توست.مدتهاس

گرفتم و به شماره تلفني كه داده بودند زنگ زدم و گفتم:من شبیه اون عکسي هستم توی روزنامه انداختید اما نمي 

نجا دونم آيا واقعا اسمم فرشاد سروری هست يا نه؟بهم يه ادرس دادند و گفتند فرداش راس ساعت نه صبح او

باشم.وقتي سر موعد مقرر رفتم اونجا بهم گفتند يه آقايي مي تونه منو شناسايي كنه.رفتم به اتاقي كه نشونم دادند 

اونجا كیارش رو ديدم.البته اون موقع اصال نمي تونستم بشناسمش.با ترديد نگاش كردم كه ديدم يه دفعه خودشو 
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ي گردم....اخه مرد مگه تو روزنامه نمي خوني؟حرفي نزدم ولي توی بغلم انداخت و گفت:سه ساله كه دارم دنبالت م

توی دلم خدا رو شکر كردم.چند خاطره قشنگي رو كه باهاش داشتم،برام ياداور شد.جرقه هايي توی ذهنم به وجود 

 مي اومدند ولي بي نتیجه خاموش مي شدند.باالخره باهاش اومدم تهران.

 لبخندی زد و ادامه داد:

 كه ديگه مي دوني.بقیه شو هم 

 ساغر سر از شانه او برداشت و به چشمانش خیره شد:

 پس يادمون باشه يه سری به مرواريد خانم بزنیم...خیلي دلم مي خواد ببینمش.

اتفاقا مطمئنم كه از ديدنمون خوشحال مي شه.اون زن خوب و مهربونیه...هر وقت خواستي بگو تا يه سر بريم 

 پیشش.

اليي خود را با طنازی از ال به الی پرده به داخل راند.ساغر چشمانش را گشود و به سیمای جذاب خورشید انوار ط

 فرشاد خیره نگاه داشت:

 خدايا شکرت.

 پیشاني او را به ارامي بوسید و از اتاق خارج شد:

 بايد يه صبحانه جانانه ترتیب بدم.

ت.او با عجله گوشي را برداشت تا فرشاد از خواب بیدار هنوز مشغول مهیا نمودن صبحانه بود كه زنگ تلفن برخاس

 نشود:

 بله؟

 سالم خانم سروری.

 سالم حال شما خوبه؟

 متشکرم،اين دوست عزيز ما هنوز خوابه؟

 بله آقای شايگان.

 بسیار خب بعدا تماس مي گیرم.

 در اين هنگام فرشاد در استانه در اتاقش خمیازه كشان،هويدا شد:

 شدم ها.من بیدار 

 ساغر خنده ای كرد و خطاب به كیارش گفت:

 االن بیدار شد...گوشي خدمتتون.

 و ان ر ابه سوی فرشاد گرفت.

 سالم كیارش جان.

 به به!سالم دوست عزيز،چطوری؟...حال و احوالت چه جورياست؟...خوب و خوش و سر دماغ هستي؟

 اين طرز احوالپرسي مختص كیارش و فرشاد بود.

 و چاق سالمتیت گل كرد.باز ت

 اين جواب،همیشه در برابر آن احوالپرسي خاص بیان مي شد.كیارش خنده ای كرد:

 ای بابا!...بهم نگفته بودند عقل جنابعالي سر جاش اومده.
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 فرشاد با صدای بلند خنديد:

 چه مي شه كرد ديگه.

سر شوخي را با او باز كرد.ساغر روی مبل نشست كیارش كه از اين معجزه الهي بسیار خشنود گشته بود،همانند قبل 

 و به چهره خحندان فرشاد خیره شد و خدا را شکر گفت.

 سخنان صمیمي ان دو دوست كه به پايان رسید ساغر گفت:

 سالم به اقای خونه.

 فرشاد لبخند گسترده ای به او هديه داد:

 سالم به روی گل خانوم خانومای خونه.

 گر لبخند زدند.ان دو به روی يکدي

 تا دست و صورتت رو بشوری،میزرو مي چینم.

 انان پس از صرف صبحانه روی صندلیهای بالکن نشستند:

 حاال شما خانوم خوب خونه،كي به بنده اجازه مي ديد كه برم سر كارم؟

 

 ساغر خنديد:

 هر وقت كه دلت خواست.

 :فرشاد نفس عمیقي كشید و انگشتانش را میان موهد برو

 ديگه بايد يواش يواش زندگي مونو روی روال همیشگیش تنظیم كنیم.

 بله همین طوره...ولي به نظر من اين يکي دو روز هم صبر كن تا من مهموني مو بگیرم بعد از شنبه برو سر كارت.

 شود،رویفرشاد به ياد ان شنبه ای افتاد كه در حدود سه سال پیش قرار بود ساغر در شركت شايگان استخدام 

 همین اصل خنده ای بلند كرد:

 مي گم نکنه اين شنبه هم مثل اون شنبه بشه كه تو قرار بود بری سر كار.

 ساغز به ياد ان روزها،همراه با او خنديد:

 خدا نکنه...

 

 انان خاطرات زيبای گذشته را با خنده و شوخي،ياداور شدند.

ويالی خود ،ترتیب دادند و از خانواده های سرشناسي كه با خانواده طبق برنامه كه داشتند،جشن باشکوهي در باغ 

هايشان اشنا بودند دعوت به عمل اوردند.در ان میهماني مجلل ساغر لباس بلند فیروزه ای رنگي از گیپور و حرير به 

مع میهمانان مي تن داشت و فرشاد چون نوشادان،او را عاشقانه تر از قبل ورانداز مي نمود.ان دو بیش از قبل در ج

درخشیدند و حکم نگین های همخوان و يکرنگ مجلس را داشتند.پروانه و فراز از فرط شادی و شعف،با انرژی ای 

مضاعف به میهمانان رسیدگي مي نمودند و مدام به خدمتگزاران وظايفشان را گوشزد مي كردند.تنها فردی كه در اين 

مي رسید،هنگامه بود.او در حالي كه روی صندلي چرخدارش با  جشن با شکوه و مجلل غمگین و افسرده به نظر

 حسرت و درد به ان نگین های درخشان وزيبا مي نگريست با خود گفت:
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هیچ وقت موفق نشدم اين دو تا رو از هم جدا كنم.از روز اولي كه فرشاد رو ديدم متوجه شدم با اون نگاه های 

ارش باعث شد بیشتر از قبل از ساغر متنفر بشم...من همیشه از اين قشنگش مشتاقانه به ساغر خیره مي شه.اين ك

دختره لوس و ننر بدم مي اومد آخه پدر و مادرش خیلي بهش اهمیت مي دادند و هر خواسته ای كه داشت براورده 

ا ين اشنمي كردند و اين در حالي بود كه من سالها از داشتن پدرو مادر بي بهره بودم و مجبور بودم توی خونه ی ا

واون اشنا زندگي و در واقع كلفتي كنم...وقتي ساغر با اون سروش بد هیبت ازدواج كرد نفس راحتي كشیدم و تصور 

كردم همه چي به خوبي و خوشي تموم شده.خواستم با زيركي خودمو به فرشاد نزديك كنم و به هر طريق ممکن 

ست كه بشه به اين راحتي خامش كرد.اينو كه شنیدم پیش قاپشو بدزدم اما از اين و اون شنیدم كه فرشاد مردی نی

خودم گفتم:مرور زمان همه چي رو درست مي كنه...همه چي رو و من مجبور بودم بي گدار به اب نزنم و خودمو 

نشون ندم اخه من برای رسیدن به فرشاد،برنامه ها و نقشه های زيادی داشتم كه اگر شناخته مي شدم نمي تونستم 

كنم در نتیجه با صبرو حوصله روزها و ماه ها،حتي سالها رو پشت سر گذاشتم تا در يك فرصت مناسب از عملیشون 

در دوستي وارد بشم و خودمو توی دلش جا كنم...عشق فرشاد،پاك عقلم رو از كار انداخته بود آخه خیلي وقت بود 

رشاد سپرده بودم.بايد به هر طريق ممکن كه دوستش داشتم....از همون زمان كه فهمیدم عشقو عاشقي چیه،دل به ف

دست به كار مي شدم.من فرشاد رو مي خواستم و بايد بهش مي رسیدم و برای ارضاء اين خواسته بايد عشق ساغر رو 

از دل و ذهنش پاك مي كردم...مي دونستم ردها دو دسته اند يه دسته اونايي كه اگه عاشق بشن هیچوقت نمي تونن 

ه يکي ديگه ببندند ولي امید هست كه مجددا از يکي ديگه خوششون بیاد و تن به ازدواج بدن...و به اين راحتي دل ب

يه دسته ديگه اون مردهايي كه تا اخر عمر به پای عشق اولشون مي شینند و هیچوقت تن به عشق ديگه و يا ازدواج 

 ين بار از دوستای مختلفي كه داشتمبا فرد ديگه نمي دن.واسه اين كه مطمئن بشم فرشاد جز كدام دسته است چند

استفاده كردم.اون حتي به زيباترين و مظلوم نما ترين اونا هم اهمیت نداد...اين محك زدن سالها طول كشید دست 

آخر فهیدم و بهم ثابت شد كه فرشاد جز دسته دومه...ايشن شد كه از ازدواج با اون ناامید شدم و دنبال يه راه ديگه 

كه منو به فرشاد نزديك كنه،يه راهي كه هر وقت دلم خواست بتونم بهش نزديك بشم و لمسش  گشتم...يه راهي

كنم....آره...لمس كردن فرشاد هم برام يه ارزوی بزرگ شده بود...زمان برام ب هسختي مي گذشت.سعي مي كردم 

 ه تا كي مي تونستم به ايناز دور عشق قشنگم رو ببینم و بهه مون ديدارهای كوتاه و يکطرفه قناعت كنم.ولي اخ

موش و گربه بازی ادامه بدم؟باالخره صبرم تموم شد.با هزار نیرنگ،به درو ديوار زدم تا اخر سر تونستم مهران رو 

پیدا كنم...در اون زمان هیچي واسه م مهم نبود،هیچي.فقط مي خواستم تا به هر طريق ممکن كاری كنه كه وارد 

كه مهران بهم گفت كه مي تونم زن رسول بشم و به هدفم برسم منم بهش قول دادم خونواده فرشاد بشم.اونجا بود 

اونو شريك پولهای رسول كنم...همه كارا رو به اون سپردم چون پیشنهاد خوبي بهم داده بود.من مي تونستم به 

شه م و دو تايي نقعنوان همسر رسول هم به پول برسم و هم هر وقت كه دلم مي خواد فرشاد رو ببینم.يه روز نشستی

كشیديم...نقشه ای حساب شده كه به قول مهران،مو الی درزش نمي رفت.تمام فلشهای حمله،توی اين نقشه ها،به 

سوی ساغر معطوف بود،ما بايد اول ساغر رو از چشم ودل فرشاد بیرون مي نداختیم بعد ب هبقیه كارا مي 

اب مي كرديم.تصور مي كرديم مي تونیم با استفاده از تینا از رسیديم....بله ما بايد ساغر رو پیش چشمای فرشاد خر

ضعف و خال زندگي ساغر استفاده كنیم و اونو در حالي كه ی كزن شوهر دار محسوب مي شد به منجالب فساد 

بکشانیم و بعد رسواش كنیم اما تیرمون به سنگ خورد.نمي دونم چرا تینا به بیراهه رفت؟وقتي ساغر از سروش جدا 

تموم نقشه هامونم نقش بر آب شد در نتیجه به فکر نقشه ی ديگه ای افتاديم.اين بار خواستیم به وسیله پريوش شد،
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اين كار رو بکنیم...اخ كه چقدر جلوی اون فیلم بازی كرديم اما چه فايده؟اونم دست اخر تو زرد از اب دراومد و 

كلك پیاده كرده بوديم و وارد خونواده ی فرشاد شده  بهمون نارو زد...با طرح اين نقشه ای كه با هزاران دور و

بودم،خیلي امید داشتم كه بتونم خودمو به اون نزديك كنم ولي وقتي بي محلي هاشو كه با نفرت هم همراه بود 

ديدم،پاك ناامید شدم و تمام تالشها و صبوری كردنامو كه چنديدن سال با امیدی واهي دنبال كرده بودم بي ثمر 

اين بین تنها كسي رو كه مقصر مي دونستم ساغر بود.اخه چرا بايد بین من و فرشاد،همچین رقیب سرسختي  ديدم.در

قرار مي گرفت؟اگه ساغر نبود من اينهمه بدبختي و فالكت نمي كشیدم و خیلي راحت به وصال عشق عزيز و بزرگم 

متنفر و منزجر شدم اخه اون حريف قدرتمندی مي رسیدم.اين چیزا رو كه ديدم هزاران برابر بیشتر از قبل از ساغر 

واسه من بود و با طالقش قدرتمند تر هم شد.وقتي هر راهي رو كه بلد بودم رفتم و باز هم ناموفق به جای اولم 

برگشتم،از فرشاد هم متنفر شدم...اون تمام روزهای خوش منو ازم گرفته بود...ديگه اين اخری ها قید فرشاد رو هم 

یاری مهران،كمر به قتلش بستم.اون روز كه با مهران قرار گذاشته بود،يه جايي همون حوالي پنهون شدم زدم و با هم

تا ببینم اين مهران كه اينقدر ادعا مي كرد،مي تونه فرشاد رو بکشه و منو راحت كنه و انتقام منو ازش بگیره كه ديدم 

ه،وقتي فرشاد روی هیکل مهران افتاد و با مشت به سر نه...مهران نه تنها حريفش نمي شه كه داره مقلوبش هم مي ش

و صورتش مي كوبید اهسته از مخفیگاهم بیرون امدم و با يه سنگ بزرگ محکم توی سرش زدم.وقتي خون از 

سرش جاری شد تصور كردم اونو كشتم واسه همین دلم خنك شد و احساس كردم ديگه راحت شدم...ولي...ولي 

اك و سنگها افتاد از كاری كه كرده بودم پشیمان شدم.با استیصال و بیچارگي به وقتي جسمش بي حركت روی خ

مهران گفتم يه جوری اين جسد رو از بین ببره،اونم فرشاد رو توی رودخونه انداخت و بهم اطمینان داد كه مرده.از 

نبود.همیشه و در همه اون روز به بعد يه روز خوش نداشتم...همه اش كالفه و عصبي بودم...حواسم هیچوقت جمع 

حال صورت قشنگ و جذاب فرشاد جلو نظرم مي اومد و في الفور صورت به خون نشسته اش در ذهنم تداعي مي 

شد....من اونو مرده تلقي كردم و همین امر باعث مي شد آروم و قرار نداشته باشم....همه اش از اين كه عشق 

مي كشیدم...اون روز لعنتي...اون روزی كه منو به اين حال زار  بزرگمو با دستای خودم به قتل رسونده بودم،عذاب

انداخت هم تصور كردم فرشاد با اون صورت خوني،بهم اخم كرده و با خشم و غضب نگام مي كنه...از اين تصور 

وحشت زا دست و پامو گم كردم و بدون اينکه بخوام و بفهمم به طرف خیابون،يعني درست جهت عکس جايي كه 

 رو ديده بودم دويدم و ....فرشاد 

رنگ و درشتش نشست و خیلي زود پهنای صورت سپید اما مغموم و مفلوكش را  ###اشك در گوشه ای از چشمان 

 در بر گرفت:

 «آخه كجای كارم اشتباه بود؟!»
 

 پايان
 

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «
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رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


