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 خالصه :

 یک دارد دوست که است پزشیرینی دختر یک نارگل. است حسام نام به پسری و نارگل نام به دختری درباره داستان

 روانپزشک که حسام نام به پسری که شودمی شروع روزی از داستان. کند برآورده را متوفایش مادر آرزوی آخرین روزی

 وجود با حسام که چرا. شودمی شروع حسام ورود از بعد از داستان ماجراهای و شودمی نارگل فروشیشیرینی وارد است

 نارگل زبان از گاهی داستان. کند کار هاآن فروشیشیرینی در که دهد اجازه خواهدمی نارگل از است پزشک یک که این

 زیادی تأثیر داستان روند در که هستند هم دیگری هایشخصیت، حسام و نارگل کنار در. حسام زبان از گاهی و است

 ؟نه یا شوندمی موفق آیا و کنندمی برآورده را نارگل مادر آرزوی آخرین گونهچه حسام و نارگل آخر در دید باید. دارند
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 :نارگل

د مادر همیشه با لبخن ".اگه با عشق و محبت شیرینی بپزی، لبخند رو به لب مردم هدیه میدی"گفتمادرم همیشه می

آورد چنان ذوق زده ها رو از داخل فر بیرون میوقت یادم نمیره، هر وقت کیک یا دیس شیرینیپخت، هیچشیرینی می

کدبانو و مهربونی بود، همیشه یکی از آرزوهاش ساختن یه خونه از کیک و شیرینی اون زن . شد که انگار کار اولشهمی

مادر زود از بین ما رفت، حتی فرصت . دوست داشت حتی اگر شده، به عنوان آخرین آرزوی زندگیش برآورده بشه. بود

 ...هی خدا... نکرد آخرین آرزوش یعنی ساختن یه خونه از کیک و شیرینی را برآورده کنه

 !نارگـل: انم رحمانیخ

 .وای باز هم خانم رحمانی جیغ زد

 .بله خانم رحمانی؟ اومـدم -

آخ ببخشید خودم رو معرفی نکردم، من نارگل . ها رو زود تو فر گذاشتم و سریع به دفتر خانم رحمانی رفتمقالب کیک

دیریتش با خانم رحمانیه و من فقط کنم، البته مسالمه و قنادی بزرگ پدرم رو اداره می42سخن، هستم، نارگل شیرین

جا رو به یاد مادرم باز کرده؛ پدرم این .پزم؛ اما پدرم گفته حساب دخل و خرج قنادی رو هم باید داشته باشمشیرینی می

سال بعدش یه . ساله بودم مادرم تصادف کرد و رفت به آسمون 01چون مادرم یه قناد ماهر بود؛ اما چند سال پیش وقتی 

قدر مصیبت کشیدم تا تونستم نسرین جون و پدرم رو عاشق هم دونید چهلم داشتم که عاشقش شدم و نمیخانم مع

زن خوب و مهربونیه و از یه مادر چیزی برام کم نذاشته، حتی با وجود اینکه . کنم، نسرین جون همون خانم معلمم بود

 !خب نسرین جونه دیگه دار شده؛ اما باز هم من رو بیشتر از بقیه دوست داره،خودش بچه

 .اون روز خانم رحمانی با اون صدای جیغ جیغوش صدام زد و زود تو دفترش رفتم

 بله خانم رحمانی، کارم داشتین؟ -

خوام اون سه قلوهای سر به هوا کار کیک عروسی رو بر امروز سفارش کیک عروسی گرفتیم، کار خودته، نمی! نارگل -

 .عهده بگیرن

 .کارشون خوبه ولی سه قلوها که -

، خوری جا گذاشته بودنوسط کیک تولد قاشق چای! کارشون خوبه؛ اما سر به هوا هستن، دو هفته رو پیش یادت رفته؟ -

ها بیفته، برو ببینم چه کار مون سفارش داده و زشته از این اتفاقهای قدیمیبار یکی از مشتریآبرومون رفت، این
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 .کنیمی

 ای سفارش داده؟حاال چه نمونه...باشه -

 .هایی که بهش میگی سلطنتیی مدل اروپایی سفارش داده، از اونیه سه طبقه -

 !کنه، چرا قبول کردین؟ام میها حسابی خستهاون مدل! وای خانم رحمانی -

 .ر خوبتاش برمیایی، برو دخدونم از عهدهکنم، یا اهلل برو کارت رو شروع کن که میتو نگو خسته میشی که باور نمی -

ی ما، دو تا تو قناد. زبونی راضیم کرد و رفتم تو آشپزخونه، سه قلوها باز هم مشغول بازیگوشی بودندخانم رحمانی با چرب

، شوخ سه تاشون بازیگوش. های ملیکا و ملینا و ملیسا مشغولنپسر عمو به نام بهزاد و علی و سه تا خواهر سه قلو به نام

خندن، طفلک بهزاد و علی، اون سه تا دائم سر به سرشون رین چیزی سه تایی بلند میترو هستن، با کوچکو خنده

. یهاشون نظافت و ظرفشویکنن که وظیفهیه خانم حبیبی و یه آقا رجب هم تو قنادی کار می. کننذارن و گیجشون میمی

م مهارت زیادی تو پخت انواع های محلی دارن و سه قلوها هبهزاد و علی مهارت زیادی تو پخت باقلوا و شیرینی

 های مجلسی رو انجام میدم،من هم که سفارش کیک مجالس و شیرینی. های فانتزی و کیک پزی دارنها، کوکیشیرینی

وارد آشپزخونه که شدم یکی از  .شینم و فروش رو انجام میدمزمانی که سفارش مجلسی نداشته باشیم پشت دخل می

 :سه قلوهای تُخس بلند گفت

  .شودنارگیل وارد می -

 تو ملیکایی یا ملیسا یا ملینا؟! نارگیل و زهرمار -

 :یکی از سه قلوها جواب داد

 .ملیکا گفت -

 .نه ملینا گفت: ملیکا

 .ملیسا گفت: ملینا

 .من نگفتم ملیکا گفت: ملیسا

 :کالفه داد زدم

 !ل، فهمیدین؟گین نارگیوای بس کنید، حاال هر کی گفت، دفعه آخرتون باشه به من می -

 ای؟گیم، حاال بگو چرا کالفهباشه نمی: ملیکا
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 .برزخی واژه بهتریه: ملینا

 .های مدل اروپایی درست کنمباید از اون کیک مجلسی: نارگل

 تو که استادی، دیگه چرا کالفه میشی؟: ملیسا

 .ها سر پا وایستمآخه باید ساعت: نارگل

 خوای ما هم کمکت کنیم؟می: ملینا

 .خوری رو تو کیک جا گذاشتین آبرومون رفتنه تو رو خدا، همون یه بار که کمک کردین بسه، قاشق چای :نارگل

 .ذاریمبار علی رو تو کیک جا میاشکال نداره این: ملیکا

 :سه تایی زدن زیر خنده و علی که مشغول کارش بود با شنیدن اسمش سرش رو باال گرفت و گفت

 با من بودین؟ -

 .ا تو بودیمآره ب:ملیسا

 خب؟ -

 .ذاریمگفتیم دفعه قبل قاشق تو کیک جا گذاشتیم، این دفعه تو رو تو کیک جا می: ملیکا

رفتم سراغ . ام گرفتالعمل علی خندهاز عکس. دوباره بلند خندیدند و علی با اخم نگاهشون کرد و به کارش ادامه داد

 .آلبوم کیک تا یه مدل خوب انتخاب کنم

کردند و اون سه تا اجنه هم با سر و صدای های خودشون رو آماده میغول بودیم، بهزاد و علی سفارشاون روز همه مش

 تصمیم گرفتم همین رو درست. ام رو جلب کردکردم که یه مدل کیک توجهداشتم آلبوم رو چک می. خفیف مشغول بودند

 .خونه شب حسابی مشغول بودیم، شب خسته و کوفته رفتم9خالصه تا ساعت  .کنم

 :نسرین جون سفره شام رو پهن کرد و گفت

 حدس بزن امشب چی برات پختم؟ -

 کباب؟ -

 نُچ -

 نکنه الزانیا پختی؟...خب -

 .تونی حدس بزنی، اگه اشتباه بگی باید بشینی غذاخوردن ما رو نگاه کنینه اشتباه گفتی، فقط یکی دیگه می -
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 ...کردی، آخ جونآهان خورش فسنجون درست ...صبر کن االن میگم -

 :نسرین پیروزمندانه خندید و گفت

 .خوریم و تو هم باید نگاه کنیلوبیا پلو درست کردم، حاال ما می...اشتباه گفتی -

 !من گشنمه! نسرین جون -

 کنه؛ اما وقتی سفره پهن شد و همهدونستم نسرین جون شوخی میمی. عطر و خوشمزه چیده شدبساط لوبیا پلوی خوش

 :بابام با تعجب پرسید. ور سفره، من رفتم یه گوشه نشستمنشستن د

 تو چرا نمیایی شام بخوری؟ -

 .آخه تنبیه شدم -

 ات کرده؟کی تنبیه! تنبیه؟ -

اون هم که همون موقع یه . ام کرد تا به نسرین رسیدبا انگشت به نسرین جون اشاره کردم و بابا یه نگاه به رد اشاره

های برنج روی سفره که دونهگذاشته بود توی دهانش، یکه خورد و با همون دهان پُر و در حالی قاشق لبریز از لوبیا پلو

 :شدند گفتپرت می

 .خواستم یه کم سر به سرت بذارم، وگرنه شام امشب رو مخصوص تو درست کردمبه خدا شوخی کردم، فقط می -

 .کردما رو نگاه می من و بابا زدیم زیر خنده و نسرین جون همچنان با چشمان نگران

 .حاال بیا سر سفره، نسرین خانم شام امشب رو مخصوص شما درست کرده: بابا

اش از خوریم، همهشام رو در یک فضای کامالً صمیمانه خوردیم؛ البته اگر امیرحسین گذاشت بفهمیم چی می

ی ما رو همه. سال قراره کنکور بدهسالشه، ام 01یادم رفت بگم، امیر حسین برادرم . های قبل از کنکورش گفتاسترس

 .شااهلل، خودم هم فارغ التحصیل رشته حسابداری هستمخواد پزشک بشه انهاش شریک کرده، میتو استرس

بعد از  .صبح روز بعد با هزار امید و آرزو و البته فکر و خیال راجع به کیکی که سفارش گرفته بودیم از خواب بیدار شدم

ی ما رو از زیر قرآن اصوالً نسرین جون عادت داره هر روز صبح همه. ن ردشدن، رفتم به طرف قنادیصبحونه و از زیر قرآ

 .کنم که بره مدرسهخودش رو هم من از زیر قرآن رد می. رد کنه

سالمی کردم و رفتم . دادهای جلوی مغازه آب میرسیدم قنادی، آقا رجب تازه مغازه رو باز کرده بود و داشت به گلدون

یه چک از دیروز مونده بود، دادم به آقا رجب که ببره . کس نیومده بود، طبق معمول خودم اولین نفر بودمداخل، هنوز هیچ



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر Fatima Eqbّ | آخرین آرزوی مادررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 8 

نیدم، کردم که صدایی شتک و تنها نشسته بودم تو قسمت آشپزخونه و داشتم فوندانت آماده می. بانک بریزه به حساب

حدس زدم سه قلوها یا دو تا پسرعمو اومدند؛ اما ! دم؛ ولی جوابی نشنیدماولش فکر کردم خانم رحمانی اومده و سالم کر

آهسته رفتم سمت در و از الی ! سر و صدا اومده بود؟صبح میان قنادی، پس این کی بود که بی 9ها هر روز ساعت اون

ک ن بود، از ترس گلوم خشدر، داخل مغازه رو نگاه کردم، یه مرد نسبتاً قد بلند ایستاده بود کنار صندوق، پشتش به م

 :شده بود، با ترس گفتم

 حاال چه کار کنم؟ خدایا چه کار کنم؟! وای دزد اومده -

وردنه رو برداشتم و پاورچین پاورچین رفتم سمت در، آهسته خزیدم تو مغازه و . به دور و برم نگاه کردم، یه وَردَنه دیدم

جا که سمت آشپزخونه، در رو باز کرد و نیم خیز شد سمت اون دزدِ رفت. های شیرینی قایم شدمپشت یکی از ویترین

از  .یارو برگشت، با گیجی نگاه کرد و یه چیزی گفت و بیهوش روی زمین افتاد. مجال ندادم و از پشت زدم تو سرش

 :ترس جیغ کشیدم که همین موقع خانم رحمانی رسید و با دیدن این صحنه نگران دوید سمتم و گفت

 گل؟ این کیه؟ مُرده؟چی شده نار -

 :ی مُرده رو شنیدم با ترس وردنه رو روی زمین انداختم و با گریه گفتمتا کلمه

 .ست یا مرده، همین االن زدم تو سرش، اون هم افتاد و تکون نخورددونم زندهنمی! خانم رحمانی -

اومدند، ها برعکس همیشه که دیر میطفلک سعی داشت آرومم کنه که سه قلو. با گریه پریدم خانم رحمانی رو بغل کردم

خانم رحمانی هر جوری بود من رو از خودش جدا کرد و رفت . اون روز زود اومدند و با دیدن این صحنه خشکشون زد

 :سمت جنازه و آروم دستش رو گرفت جلوی بینی مردِ، کمی بعد با خیال راحت گفت

 .وش بشههاس، فکر کنم ضربه باعث شده فقط بیشکرِ خدا زنده -

وقت برامون دردسر جا باشه، ممکنه مشتری بیاد و ببینه، اونبیایین ببریمش تو دفتر خانم رحمانی، خوب نیست این: ملیکا

 .میشه

خانم رحمانی یه کم . ملینا یه لیوان آب آورد .همه دستکش پوشیدیم و با هزار بدبختی آقا رو بردیم تو دفتر خانم رحمانی

من با ترس باالی سرش ایستاده بودم و به صورتش نگاه . هوش بیاد؛ اما تکون نخورد تا بلکه به آب تو صورت آقا پاشید

 :اش سر رفت و لیوان آب رو گرفت و گفتملینا حوصله. کردممی

 ...جوری آب پاشیدها به هوش نمیان، باید اینبازیمردها با این قرتی -
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 یک مرتبه اون. جا و با ضرب پاشید تو صورت اون آقاکل لیوان آب رو یککدوممون رو نداد و ملینا اجازه واکنش به هیچ

طور گیج و سر و صورت مرد بیچاره خیس شده بود و همون. ی خدا نفس عمیقی کشید و با وحشت به هوش اومدبنده

 :خانم رحمانی پرسید. کردمنگ به تک تک ماها نگاه می

 آقا حالتون خوبه؟ مشکلی که ندارین؟ -

 :دستش رو گرفت جلوی صورت آقا و گفت ملیکا

 این چندتاست؟ -

 اسمت چیه؟: ملیسا

 :اون آقا دوباره همه ما رو از نظر گذروند و گفت

 .خوشبختم -

 من هم خوشبختم؛ اما تا بدبخت نشدیم بگو اسمت چیه؟: ملینا

 .خوشبختم! گفتم که -

 اسمت خوشبخته؟ فامیلیت چیه؟: ملیکا

 .حسام خوشبخت...خوشبخت -

 .آقای خوشبخت بعد از معرفی خودش، دوباره به من زل زد

*** 

 :حسام

ردن ککردن و تموموقت هم حاضر نبود خوب بشه، بعد از کلی گریهام بود و هیچخانمی که یکی از بیمارهای همیشگی

ای هم دیگهخیلی خسته بودم، زنگ زدم به منشی و ازش پرسیدم کسی . های روی میز، بلند شد و رفتدستمال کاغذی

با خوشحالی روپوش سفیدم رو در آوردم و کتم رو پوشیدم و به منشیم گفتم . هست یا نه که شکر خدا گفت کسی نیست

 .که هر کی اومد بگه دکتر رفت

ها مشکلی ندارند، وهلل مشکل ما دست مردمه، از صبح تا شب کی میگه روانپزشک. بیرون از مطب احساس بهتری دارم

ی هاشون که اوضاعشون حساببعضی. ها کنیمهاشون گوش بدیم و فکر و ذهنمون رو مشغول اونبه درد دل باید بشینیم و

. فتهاش بهش نه گهمین چند هفته پیش یکیشون با گلدونی که روی میز بود، زد تو سرم که چرا دختر مورد عالقه. داغونه

یادم رفت خودم رو معرفی کنم، من حسام ! گفتهقدر اوضاعت خرابه و بهت نه خب پدر بیامرز، اون هم دیده چه



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر Fatima Eqbّ | آخرین آرزوی مادررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 10 

هام االن یکی دوتا بچه دارن؛ اما من هنوز یه ی هم سن و سالهمه. ساله، روانپزشک و مجرد۵۳خوشبخت هستم، 

ی خواست دانشگاه رشتهپزی بودم و دلم میاز بچگی عاشق آشپزی و شیرینی. دوست دختر هم ندارم چه برسه به زن

در کنارش یه قنادی یا یه رستوران با غذاهای سالم داشته باشم؛ اما وقتی بزرگ شدم و به مرحله کنکور تغذیه بخونم و 

کور، اون کردن در کنبابام یه زمانی دوست داشت روانپزشک بشه، بعد از چهار یا پنج مرتبه شرکت. رسیدم، بابام نذاشت

به لقاش بخشید و با مدرک دیپلم رفت تاجر شد، چند سال  تر از االن بود، عطاش روهم در دوران پهلوی که کنکور سخت

بعد از انقالب هم ازدواج کرد و فقط من حاصل این . بعدش هم یه تجارت خونه بزرگ دایر کرد و شد سری تو سرها

فقط و  وهای انتخاب رشته رخواستم کنکور بدم بابام برام دفترچه رو پُر کرد و تمام گزینهاون سالی که می. ازدواج بودم

خواست حاال می. دیگه کار نداشت کجا و کدوم دانشگاه، مهم این بود که روانپزشکی قبول بشم. فقط نوشت روانپزشکی

ر ی پدر شدم؛ ولی دوست نداشتم تو شهتسلیم خواسته. دانشگاه تهران باشه یا یه دانشگاه ته یکی از شهرهای جنوبی

کردم تو یکی از شهرهای خوش آب و هوای شمال قبول و خدا خدا می اومدخودمون درس بخونم، از تهران خوشم نمی

م؛ خیلی دوست داشتم زن بگیر. وقت خوشبختی با من یار نبود، دانشگاه تهران قبول شدمجایی که هیچبشم؛ اما از اون

پسرم :» فتگی مادرها که دوست دارن پسرشون رو تو لباس دامادی ببینن همیشه به من میاما مادرم برعکسِ همه

 «دوست نداره عشق به مادرش رو با یکی دیگه تقسیم کنه مگه نه پسرم؟

 «!خواد، هر چی میگه قبول کنپسرم مادرت خیر و صالحت رو می»:گفتکردم که اون هم میبا ناامیدی به بابام نگاه می

 «چشم:»و منِ همیشه تسلیم

 .سالگی هنوز مجردم ۵۳جوری شد که تا خالصه این

 .مادرم با خوشرویی به استقبالم اومد. کمی چرخیدن در شهر برگشتم خونهبعد از 

 .الهی قربون پسرم برم، بیا که مادر برات سنگ تموم گذاشته: مادر

  ...خوشحال شدم، فکر کردم مامان باالخره رضایت داده و برام یه دختر خوب پیدا کرده، با ذوق رفتم دنبالش؛ اما

 :گی که برام چیده بود اشاره کرد و گفتمادر با ذوق به میز رنگارن

 ببین برات چه میزی چیدم، امروز برات سنگ تموم گذاشتم، خوشت اومد؟ -

طور مادر همین. لبخندی زدم و نشستم سر میز و با اشتهای کورشده غذا خوردم. تمام ذوق و شوقم دود شد و رفت هوا

 :خورد تعریف کردکه غذا می
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گویا دختر برادر شوهر زیبا . یه دختر جوون هم با خودشون آورده بودند. خانم اومدن پیشم امروز اشرف خانم و زیبا -

من که فهمیدم اون رو آوردنش که برای تک پسرم انتخابش کنم؛ . خوشگل بود؛ ولی من گولشون رو نخوردم. خانم بود

 .ذاشتم پسرم از دستم برهولی کور خونده بودن، عمراً اگه می

 شون کردی؟چه جوری جواب -

خواست از خودش تعریف کنه بهش زد و میست، هر چی حرف میفایدهمحلی کردم تا بفهمه اومدنش بیبه دخترِ کم -

 .ها هم پا شدن و رفتناون. دادمکردم و حرف خودم رو ادامه میتوجه نمی

 .گیرمگفتین من برای پسرم فعالً زن نمیگفتین، میراستش رو بهشون می !مادر -

 گفتم؟جداً؟ باید این رو می -

 .شدنها هم از شما ناراحت نمیجوری اوناین...بله -

 یعنی ناراحتشون کردم که زود رفتن؟ -

 .بله، ناراحت شدن که زود رفتن -

 .خدا من رو ببخشه، حاال کاریه که شده، غذات رو بخور -

ا اومد تاومد خونه و وقتی میکمی دیروقت میبابام همیشه . بعد از صرف غذا رفتم تو اتاقم تا کمی استراحت کنم

ها عاشق اون. دادهاش گوش میزد و مادر با اشتیاق به حرفاش حرف میاش از کارش و اتفاقات تجاریها همهساعت

 :همون شب بابام به من گفت. وقت چیزی که باعث دعوا بشه بینشون اتفاق نیفتادههم هستند و هیچ

وام خقت یه سر برو به این قنادی و سه چهار کیلو کیک فنجونی سفارش بده، شب جمعه میفردا صبح اول و! حسام -

 .برای اموات خودم و مادرت خیرات کنم

 .خدا خیرت بده عزیزم: مادر

 .کنم خانمخواهش می: بابا

 آدرسش کجاست؟: من

  .این هم آدرسش...بیا: بابا

 !قدر دوره؟چه: من

مِ کنن، خدا رحمت کنه خانای درست میخداییش کیک و شیرینی خوشمزه. جا هستمایناالن چند ساله که مشتری : بابا
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 .کردای درست میالعادهجا رو که قبل از اینکه قنادی بزنند، کیک و شیرینی خونگی فوقصاحب این

اون  اول برم به آدرسصبح موقع رفتن بابا یه بار دیگه سفارش کرد که یادم نره . آدرس رو از بابا گرفتم و تو اتاق رفتم

 .قنادی و کیک سفارش بدم

رفتم داخل مغازه؛ اما . کردم اون وقت صبح باز باشه، خوشبختانه باز بودخدا خدا می. هر جوری بود آدرس رو پیدا کردم

ی که یه ی کیترفتم سمت صندوق، برچسب دخترونه. کسی نبود، چند دقیقه صبر کردم و کمی قدم زدم؛ اما کسی نیومد

به طرف صدا . کردم که یه صدایی شنیدمشه از صندوق چسبونده بودند، نظرم رو جلب کرد، داشتم نگاهش میگو

برگشتم، یه در دیدم، به طرف در رفتم که کسی رو پیدا کنم و سفارشم رو بگم که یک مرتبه ضربه سختی پشت سرم 

تو سرم، یه دختر جوون دیدم که یه وردنه تو احساس کردم، سر درد و سرگیجه گرفتم و برگشتم ببینم کی بود که زد 

 .کرد، دیگه نفهمیدم چی شد؛ چون بیهوش شدمدستش بود و با ترس به من نگاه می

با احساس خیسی شدیدی به هوش اومدم، پنج تا خانم دورم جمع شده بودند، سه تاشون عجیب شبیه هم بودند، حدس 

 خانم مسن ازم. اون یکی همون دختری بود که زد تو سرم...ن یکیزدم سه قلو باشن، یکیشون یه خانم مسن بود و او

 :پرسید

 آقا حالتون خوبه؟ مشکلی که ندارین؟ -

 :یکی از اون سه قلوها دستش رو گرفت جلوی صورتم و گفت

 این چندتاست؟ -

 اسمت چیه؟: اون یکی گفت

 :یه دور همه رو از نظر گذروندم و گفتم

 .خوشبختم -

 من هم خوشبختم؛ اما تا بدبخت نشدیم بگو اسمت چیه؟: ها گفتیکی دیگه از سه قلو

 .گفتم که، خوشبختم -

 اسمت خوشبخته؟ فامیلیت چیه؟: یکی از سه قلوها

 .خوشبخت، حسام خوشبخت: من

 :همه به هم نگاه کردند و دختری که زده بود تو سرم گفت
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 .تو رو خدا ببخشید آقای خوشبخت، من فکر کردم دزد اومده -

 قدر شیک و مجلسی میاد دزدی؟آخه دزد با کت و شلوار و این: از سه قلوهایکی 

 :ای زدم و صاف نشستم و گفتمتک سرفه. ام گرفت؛ ولی به روی خودم نیاوردماز حرف دخترِ خنده

 .ها پیش میاد، شما خودتون رو ناراحت نکنیداشکال نداره، باالخره از این سوء تفاهم -

 :خانم مسن ازم پرسید

 جا کاری داشتین که صبح به این زودی اومدین، درسته؟ببخشید آقا من رحمانی هستم، حتماً این -

جاست، گفت که بیام اینجا و های قدیمی اینآقای خوشبخت، یکی از مشتری...بله خانم رحمانی، راستش پدرم -

 .سفارش کیک فنجونی بدم

اال کنن، حهاست که از ما خرید میشناسیم، سالخوب می پس شما پسر آقای خوشبخت هستید؟ ما ایشون رو خیلی -

 خواهید؟قدر کیک میچه

 .ستچهار کیلو باشه کافیه، یه خیرات شب جمعه -

 .ها سفارشتون رو امروز آماده کننبله حتماً، میگم بچه -

 .ممنون خانم رحمانی -

. کردگفت، فقط نگاهم میه بود و چیزی نمینگاهم کشیده شد سمت اون دختر، هنوز ساکت و شرمنده یه گوشه ایستاد

 :های گیرایی داشت، یه لبخند زدم و با احترام پرسیدمچشم

 .گفتم که، من حالم خوبه! جور که از نگاهتون پیداست، شما هنوز نگران هستینببخشید خانم، این -

 :دختر با شرمندگی گفت

 .تون خوبهجوری بشه، خدا رو شکر که حالخواستم اینبه خدا نمی -

 تونم اسم شما رو بپرسم؟می -

 :دختر خواست جواب بده که یکی از سه قلوها که حاال دیگه فهمیده بودم شیطون هم هستن، سریع جواب داد

 .ستاسمش صغری -

 :اشون با شیطنت گفتیکی دیگه

 .صغری با ث سه نقطه -
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 :اونی یکی گفت

 .بهش بگو صُغی تا با کالس بشه -

 :زدن زیر خنده، دختر اول با تعجب به سه قلوها نگاه کرد و بعد با اخم گفت و بعد سه تاشون

 .نارگل شیرین سخن... نخیر اسم من صغری نیست، ببخشید آقا من نارگل هستم -

 :یکی از سه قلوها دوباره با شیطنت گفت

 .از بس شیرینه باباش براش قنادی زده -

کردم طور که به رفتارهای اون سه تا نگاه میهمین. بین این سه نفر بود شیطنت زیادی. دوباره سه تاشون بلند خندیدند

اسم و فامیل زیبایی ... نارگل شیرین سخن... با خودم اسم دختر رو تکرار کردم. تو دلم یه چیزی شبیه قند آب شد

 :تو فکر بودم که یکی از سه قلوها گفت. داشت

 ای ندارین؟کار دیگه! خب جناب آقای خوشبخت -

 نه فقط یه سؤال دارم، میشه شما سه نفر هم خودتون رو معرفی کنید؟ -

 :تر بود شروع به معرفی کردیکی از سه قلوها که از بقیه شیطون

 .من ملیکا هستم، ایشون ملیسا و این هم ملینا -

 .از آشنایی با شما خوشبختم -

 .ما هم خوشبختیم جناب خوشبخت: سه تاشون با هم گفتند

 .من موندم و نارگل خانم. لند زدن زیر خنده و از اتاق بیرون رفتندو دوباره ب

 :نارگل گفت

ای های خوشمزهجا کیکبه خاطر رفتار امروزم اجازه بدین یه کیک و قهوه مهمونتون کنم، ما این! آقای خوشبخت -

 .کنیمدرست می

 .ممنونم خانم شیرین سخن: من

 :تر از این نبود، به نارگل نگاه کردم و گفتمیک مرتبه یه چیزی به ذهنم رسید، فکری به

 شما قصد جبران اون ضربه رو دارین؟! خانم شیرین سخن -

 .کنماون کارم که جبران نمیشه؛ اما به خاطرش هر چی شما بگین قبول می -
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 هر چی باشه؟ -

 .هر چی باشه -

 .جا و در کنار شما کیک و شیرینی بپزمیام اینای که زدین باید بذارین من هم روزها ببه خاطر جبران اون ضربه...پس -

 :های درشت نارگل از شدت تعجب گرد شد و با دهان باز چند ثانیه خیره نگاهم کرد و پرسیدچشم

 جا کار کنید؟ مگه شما شاغل نیستید؟این -

 :خندیدم و گفتم

ه این فرصت به دست اومده دلم من روانپزشک هستم؛ اما همیشه عاشق کار تو یه همچین جایی بودم، االن هم ک -

 .جا کار کنمخواد اینمی

 .نه نمیشه شرمنده! خوایین قناد بشین؟ولی شما شغل به این خوبی دارین، چرا می -

 چرا نمیشه؟ مگه مشکلی هست؟ -

 آخه یه دکتر چرا باید تو قنادی کار کنه؟ -

 .چون دوست دارم شیرینی بپزم -

 .جا کار کنیدینتونم اجازه بدم انمی...نمیشه -

 .کنمخب پس من هم میرم کالنتری و از شما بابت ضرب و شتم شکایت می -

 ...کنید؟ ای باباشکایت می -

ه آرزوم بود یه روز کیکی رو ک. ها و شیرینی پزی رو یاد بگیرمباالخره تونستم راضیش کنم که روزها برم تو قنادی اون

 .خورم خودم پخته باشممی

*** 

 :نارگل

با . ندونخُله بدبخت، مردم قدر چیزهایی رو که دارن نمی! خواد تو قنادی کار کنهی دیوونه خودش پزشکه، میگه میهپسر

 :کردم که خانم رحمانی اومد کنارم و گفتخودم غرولند می

 کنی؟قدر غرولند میخودت اجازه دادی که بیاد، پس چرا این! نارگل جان -

 .کنهمیره کالنتری و ازم شکایت میآخه گفت اگه بهش اجازه ندم  -

 .ذاره و میرهگیره، خودش میقدر سخته و تمام وقتش رو میجا چهعیب نداره دخترم بذار بیاد، وقتی ببینه کار این -
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 .جا رو هم نمیارهها به کنار، وقتی سه قلوها عاصیش کردن میره و دیگه اسم اینخدا کنه، حاال این -

 :خانم رحمانی کالفه گفت. یر خنده که باز هم صدای سه قلوها بلند شدبا خانم رحمانی زدیم ز

کنن، من برم ببینم باز چه خبر شده، تو هم برو ذارن یا با خودشون کل کل مییا سر به سر این بهزاد و علیِ بدبخت می -

 .پشت دخل که امروز مشتری زیاد داریم

 .چشم خانم رحمانی -

از خستگی یه گوشه از اتاق دراز  .هر زحمتی بود روز رو به شب رسوندیم و رفتیم خونهاون روز، روز شلوغی بود، به 

 :کشیدم، نسرین جون اومد کنارم نشست و گفت

 .چه خبر؟ فکر کنم امروز حسابی خسته شدی -

 .دقیقاً، امروز یه عالمه کیک تولد و شیرینی فروختیم، دیگه از کت و کول افتادیم -

 خوای ماساژت بدم؟میخسته نباشی عزیزم،  -

 کنه، میشه برام ماساژ بدی؟آخ گفتی نسرین جون، ساق پاهام خیلی درد می -

 .چشم، االن پاهای دختر گلم رو چنان ماساژ بدم که خستگی از توی جونت فرار کنه -

 :گفتنسرین جون . داد من هم قضیه امروز رو براش تعریف کردمطور که نسرین جون پاهام رو ماساژ میهمین

 .پزی بودهجور که معلومه این آقای دکترِ ما به جای پزشکی عاشق شیرینیبذار یه چند وقتی بیاد، این -

 دنی؟شما از کجا می -

ه اشون آشنا هستم؛ مثالً پارسال یها، کلی شاگرد زیر دستم میاد و میره، به روحیه همهناسالمتی من معلم این مملکتم -

 .ت خلبان بشه؛ ولی باباش بهش گفته بود باید درس بخونی تا دکتر بشیشاگرد داشتم که دوست داش

 هاشون کاری رو که دوست دارن انجام بدن؟ذارن بچهچرا بعضی پدر و مادرها نمی -

 .هاشون برآورده کننها دوست دارن آرزوهای خودشون رو به وسیله بچهخب، به نظرم والدین بچه -

 .ندگیم آزاد بودمخدا رو شکر که من همیشه تو ز -

 :نسرین جون با شیطنت خندید و گفت

 .شدیچون یکی مثل من رو داشتی، وگرنه االن باید زن ممد نفتی می -

اش نگران فردا بودم؛ چون از فردا برد، همههای شب بیدار بودم و خوابم نمیاون شب تا نیمه. دوتایی زدیم زیر خنده
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 .ی ما خواهد بودانگیز برای همهدونستم اومدنش شروع یه ماجرای جالب و هیجاننمی .اومدن به قنادی ماآقای دکتر می

*** 

 :حسام

خواستم کاری رو انجام بدم که فقط خودم و خدا ازش خبر برد، برای اولین بار میاز خوشحالی و هیجان خوابم نمی

ون دونستم رفتنم به انمی. کردمم مخفی میباید اعتراف کنم که این اولین باری بود که کاری رو از پدر و مادر. داشتیم

 .انگیز برای من خواهد بودقنادی شروع یه ماجرای جالب و هیجان

، اون شدمبرعکس همیشه که کسل و اخمو از روی تخت بلند می. تر از همیشه از خواب بیدار شدمصبح روز بعد متفاوت

ا سالم کردم، یه نرمش کششی انجام دادم و بعد از گرفتن روز با لبخند و خوشحالی بلند شدم، به خودم، خورشید و خد

 رادیو یه. به مادرم سالم کردم و اون هم با خوشرویی همیشگی جوابم رو داد. یه دوش دلچسب رفتم سر میز صبحانه

 :مادرم با تعجب نگاهم کرد و گفت. کرد و من هم با خواننده همراهی کردمآهنگ شاد پخش می

 !خونهوس میچیه حسام؟ کبکت خر -

 .خونهاز خروس گذشته، داره قناری می -

بابام اومد . طور خالی خالی خوردمپز برداشتم و همینی مادرم یه تخم مرغ آبهای گردشدهبلند خندیدم و جلوی چشم

 :تو آشپزخونه و با خوشرویی گفت

 .سالم بر اهل و عیال خودم -

 سالم بابا، صبح زیبای شما بخیر -

 :نگاهم کرد و گفت بابا با تعجب

 سرت به جایی خورده بابا؟ -

 طور مگه؟چه...نه -

 !خبریه؟! قدر شاد و شنگول بوده باشیآخه اصالً یادم نمیاد گاهی این -

 .از امروز تصمیم گرفتم یه زندگی جدید برای خودم بسازم، همین! نه، مگه باید خبری بشه تا آدم شاد باشه؟ -

همون موقع صدای آهسته . ن از آشپزخونه بود ایستادم و مشغول براندازکردن خودم شدمرفتم جلوی آینه قدی که بیرو

 :مادرم رو شنیدم که به بابام گفت

 خدا مرگم بده نکنه عاشق شده؟! خیلی عوض شده -



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر Fatima Eqbّ | آخرین آرزوی مادررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 18 

 !نه بابا عاشق کجا بود، کی میاد به این میرغضب زن بده -

بعد از پوشیدن لباس و زدن خوشبوترین عطر، رفتم دم در و . ه بشمرفتم که آماد. ام گرفتهای پدر و مادرم خندهاز حرف

 :بلند گفتم

 بنده عازم محل کارم، کسی نیست بیاد بدرقه؟! خانم و آقای خوشبخت -

 :مادرم سریع از تو آشپزخونه اومد بیرون و گفت

 .ی صبحگاهی رو ندادی پسر خوشگلمالهی دورت بگردم مامان جان، بـ ــوسه -

اول باید به مدت . کردمریزی میباید یه برنامه. سیدن روی ماه مادرم و خداحافظی از هر دوتاشون رفتم بیرونبعد از بو

 .کردجوری بهتر بود؛ چون کسی شک نمیرفتم قنادی، اینرفتم مطب و بقیه روز رو مییکی دو ساعت می

 .د، بعد از سالم و احوالپرسی رفتم تو اتاقبنده خدا منشی با تعجب نگاهم کر. رسیدم مطب و با خوشرویی وارد شدم

یه  .کردم انرژی منفی اون رو جذب نکنمامروز سه تا مریض داشتم که حال یکیشون بدتر از بقیه بود، باید سعی می

دقیقاً  .طبق معمول یکی از بیمارهام که به دلیل وسواس مراجعه کرده بود، رسید. موسیقی مالیم گذاشتم و منتظر نشستم

 :اون روز بعد از اینکه کارم تمام شد کتم رو پوشیدم و به منشی گفتم. قت اومدسر و

 .هر کی اومد یا زنگ زد، یه وقت برای فردا و پس فردا بهشون بدین! خانم اسدی -

 .چشم دکتر -

 .تونید برید خونه، عصر هم مطب تعطیلهخب من میرم جایی کار دارم، شما می -

 :منشی با خوشحالی گفت

 .آقای دکتر، خیلی ممنون چشم -

 .اگه یه وقت بابام یا مادرم زنگ زدن بگو با موبایلم تماس بگیرن، اصالً نگو تو مطب نیستم -

 :منشی با شک و تردید نگاهم کرد و گفت

 چشم، بهشون نمیگم؛ ولی شما کجا میرین دکتر؟ -

 .رنیازی نیست شما بدونید، جایی کار دارم باید برم، تا فردا خدانگهدا -

 :کرد آهسته جواب دادام میطور که با نگاهش بدرقهمنشی همین

 .خدانگهدار -
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خواست از خوشحالی سوت بزنم، سوار آسانسور که شدم کسی به جز خودم نبود، از فرصت استفاده کردم و تو دلم می

تو دلم  دل. ار ماشینم شدماز ساختمون بیرون اومدم و سو. آینه یه نگاه به خودم کردم و دستی به سر و صورتم کشیدم

در طی مسیر صدای ضبط رو بلند کرده بودم و با ! ام کردهزدهقدر هیجاندونستم رفتن به اون قنادی چرا ایننبود، نمی

 وارد که. سر راهم از یه گل فروشی یه دسته گل رُز خریدم و رفتم قنادی. کردمروندم و با خواننده همراهی میهیجان می

 خانم رحمانی. جا بودند، پشت دخل همون خانم رحمانی نشسته بود، رفتم جلو و سالم کردمشتری اونشدم چند تا م

طور جواب سالم من رو داد، وقتی سرش رو باال گرفت و من کرد و همونسرش پایین بود و داشت با مشتری حساب می

 :رو دید با لبخند گفت

 .سالم آقای دکتر، خیلی خوش اومدین -

 .ب من از امروز اومدم که کارم رو شروع کنمممنون، خ -

 :خانم رحمانی با تعجب گفت

 !دونستم تو تصمیمتون جدی هستینکردم که شوخی کردین، نمیولی من فکر می -

 لطفاً بگین کجا باید برم؟. زنم یا اگر هم بزنم سر حرفم هستممن یا حرفی نمی! خانم رحمانی -

 :ز روی صندلی بلند شد و گفتطور هاج و واج اخانم رحمانی همون

 .همراه من تشریف بیارید -

اش دسته گل رو گذاشتم روی میز و به همراه خانم رحمانی رفتیم داخل قنادخونه، یه جایی شبیه آشپزخونه بود؛ ولی همه

قلوها با دیدن یکی از سه . دو تا آقا و اون سه قلوهای آتیشپاره هم مشغول بودند .پزی گذاشته بودنفر و وسایل شیرینی

 :خانم رحمانی رو کرد به بقیه و گفت. من بقیه رو هم خبر کرد و همه با هم سالم کردن

  .پزی رو یاد بدینجا مشغول میشن، باید بهشون شیرینیاز امروز ایشون هم این! هابچه -

زود خودتون رو صادقانه معرفی ...کنم، آقایون بهزاد و علیِ سالمی که پسر عمو هستند و ایشون هممعرفی می! آقای دکتر

 .رسمکنید، فهمیدین چی گفتم؟ صادقانه، نبینم خودتون رو جای هم معرفی کنید وگرنه به حسابتون می

بعد از مراسم معارفه، خانم رحمانی برگشت سر کارش و من . سه قلوها با شیطنت قول دادن و خودشون رو معرفی کردند

ه طور که بهمین. نارگل نبود! تا سه قلوی شیطون، فقط این وسط یکی کم بود موندم و دوتا پسر عموی مظلوم و سه

 :کردم پرسیدماطراف نگاه می
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 پزی رو آموزش بده؟کدوم یکیتون قراره به من شیرینی...ببخشید -

 .نارگل: ملیکا

 .بشین تا بیاد: ملینا

 .زنه تو سرتردنه مییادت باشه وقتی داره بهت یاد میده بچه خوبی باشی وگرنه با و: ملیسا

ی شیرینی که آذری آمیخته به فارسی علی که مشغول کارش بود، سمت من برگشت و با لهجه. و سه تایی زدن زیر خنده

 :بود گفت

ها استعفا داده، نارگل خانم به چشم خواهری خیلی ها رو گوش نده، واهلل شیطون از دست اینهای اینآقای دکتر حرف -

 .وبیه، هیچی بهت نمیگههم خانم متین و خ

بله آقای دکتر، شما هر قدر سؤال بپرسی نارگل خانم جوابتون رو میدن، االن هم رفته تو اتاق خانم رحمانی و داره : بهزاد

 .ذارمتونید تو این کمد بذارید، بدین خودم براتون میکنه، وسایلتون رو میبا تلفن صحبت می

خیالم راحت شد که نارگل . و کتم رو گرفت و گذاشت توی یکی از کمدها بهزاد که مشخص بود مرد مهربونیه، کیف

جا بودم که مشغول دیدن وسایل اون. صبرانه منتظر دیدن نارگل بودمبی !دونم چرا دل تو دلم نبودنمی. جاستهمین

  :نارگل اومد، اولش متوجه من نشد و با خنده به بقیه گفت

گفت کیکش محشر همون خانمی که کیک عروسی چهار طبقه سفارش داده بود، می دونید کی زنگ زده بود؟ها میبچه -

 .شده بود و تمام دخترهای فامیل حسودیشون شده بود، کلی تشکر کرد، از شماها هم تشکر کرد

یکی از سه قلوها به نارگل اشاره کرد که پشت سرش رو نگاه کنه، اون هم برگشت و تا من رو دید با تعجب چند سانت 

  :قب رفت و گفتع

 شما کی اومدین؟! وای آقای دکتر -

 جا مشغول به کار بشم؟تازه اومدم، مگه قرار نشد از امروز این -

 ...آخه شما... ولی -

 .جا کار کنم و شما هم موافقت کردینخوام اینولی و اما و اگر نداریم، من گفتم می -

 .کرددیروز وضع فرق می! اما دکتر -

 .االن میرم کالنتری تا بابت دیروز شکایت کنم...جا بیام پسخواین من اینیباشه، اگه نم -
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برگشتم بهش نگاه کردم، با خجالت  .برگشتم سمت در که یه مرتبه نارگل ناخودآگاه آستینم رو گرفت و من رو کشید

 :آستینم رو ول کرد و تند تند عذرخواهی کرد

 .ببخشید...منظوری نداشتم...من رو ببخشید -

 .باشه اشکال نداره به شرطی که از االن آموزش رو شروع کنید -

 :نارگل کالفه یه نگاه به بقیه کرد و یه نگاه به من و گفت

خیلی خب باشه، با من بیایین تا وسایل رو بهتون معرفی کنم، قبلش باید شما هم از این روپوشی که علی و بهزاد هم  -

 .پوشیدن، بپوشید

 .چشم خانم مربی -

 !ایول دکتر قناد: سه قلوها برام دست زدند و گفتند. با خنده یه روپوش تمیز و نو برام آورد و پوشیدمعلی 

همه با هم اسم وسایل قنادی رو بهم گفتن و طرز کار . خالصه اولین روز کار تو قنادی رو در یک فضای شاد شروع کردم

ها، همه رو به من فته تا میزان شکر و وانیل و تعداد تخم مرغکردن آرد گراز الک. فِرها و بعضی از وسایل رو یادم دادند

  :هام نگاه کرد و گفتنارگل قبل از اینکه طرز تهیه کیک رو بگه تو چشم. آموزش دادند، فقط موند طرز تهیه کیک

 تخوای کیک درست کنی سعی کن با عشق این کار رو انجام بدی؛ چون اگه با عشق و محبوقتی می! ببین دکتر -

 .وقت فراموش نکناین رو هیچ. شیرینی بپزی، لبخند رو به لب مردم هدیه میدی

 :های گیرای نارگل نگاه کردم و گفتمتو چشم

 .فهمیدم خانم شیرین سخن -

 .بگو نارگل...و این رو هم یادت نره، از االن دیگه به من نگو خانم شیرین سخن -

 ه؟باش...پس شما هم به من نگو دکتر، بگو حسام -

 .آقا حسام...بله: نارگل لبخندی زد و گفت

 :من هم خندیدم و گفتم

 نارگل خانم... حاال شد -

ساعت اولین کیکی که تو عمرم باالخره بعد از یک. های فضول سه قلوها کارم رو شروع کردمزیر نظر نارگل و چشم

اد و نارگل پیشنهاد خوبی د. رو برش بزنم کار کنم، دوست نداشتم کیکدونستم باید چهاز هیجان نمی. پختم، آمده شد
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 :من هم با موبایلم یه عکس از کیک گرفتم و علی گفت. گفت که از کیک یه عکس بگیرم

 !حاال یه کم ازش بخور ببین چطور شده -

طور بود، خیلی خوشمزه شده بود، حداقل برای خودم که این...یه برش کوچک از کیک رو برداشتم و کمی ازش خوردم

دونم؛ اما نظر نارگل برام مهم بود، اون هم کمی بعد با از اون نارگل و بقیه هم یه کم از کیک خوردند، بقیه رو نمی بعد

 :لبخند گفت

 .ای دارینکارت عالی بود آقا حسام، دستپخت خوشمزه -

در برام قظر نارگل اینجوری شدم و ندونم چرا یه مرتبه اینفکر کنم رفتم تو آسمون، اصالً نمی...دیگه هیچی نشنیدم

 !خود شدممهم شده بود که از خود بی

  :کمی بعد خانم رحمانی وارد شد و بلند گفت

 .اتون یه جا جمع شدین؟ بجنبید کلی سفارش داریمچرا همه -

 .خانم رحمانی بفرمایید یه کم از کیکی که آقا حسام پختن بخورید: نارگل

 :خانم رحمانی جلو اومد و گفت

 ...کار کرده این آقای دکتر مایه کم بده ببینم چه! بارک اهلل -

 :یه کم از کیک خورد و با لبخند گفت

 .قدر استعداد داشته باشیدکردم شما اینخیلی خوشمزه شده دکتر، فکرش رو هم نمی -

 .های بیشتری یاد بگیرمها و شیرینیاختیار دارید خانم رحمانی، امیدوارم به زودی کیک -

 .، خب همه برگردین سر کارتون، امروز خیلی سفارش داریمشااهللان -

 :به نارگل گفتم. همه برگشتن سر کارشون

 .فکر کنم برای امروز کافیه، اگه اجازه بدین من برم! نارگل خانم -

 اختیار دارین، فردا باز هم میاین؟ -

قدر بهم خوش گذشته، ه تو زندگی اینجا، راستش این اولین باره کشک نکنید، من هر روز میام این...صد در صد -

 .نواخت شده بودکننده و یکزندگی واقعاً برام کسل

 .بینمتونخوشحالم که این حس رو دارید، فردا می -
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 .تو مسیر بودم که بابام زنگ زد. از بقیه هم خداحافظی کردم و رفتم

 .سالم بابا...الو: من

 چرا تو مطب نبودی؟...سالم: بابا

 :با تعجب گفتم

 مگه شما رفته بودین مطب؟ -

 .جا نبودکس اونشدم گفتم یه سری هم به تو بزنم؛ ولی هیچجا رد میآره، سر راه داشتم از اون -

 :با دستپاچگی گفتم

 .رفتمآخه امروز کار داشتم، باید یه جایی می -

 :بابا با شیطنت گفت

 ه ما نگفتی؟کجا رفته بودی شیطون؟ نکنه با کسی قرار گذاشته بودی و ب -

 .همین... هام یه کاری داشتمنه به خدا، قرار کجا بود؟ گفتم یه جایی کار داشتم، رفته بودم پیش یکی از دوست -

 .خیلی خب باور کردم، شب زود بیا خونه، چند کیلو تخمه خریدم، امشب بازی آرسنال و منچستره -

 .باشه زود میام -

 .خدانگهدار...بینمتمی -

 .به سالمت -

 من به تنها تیم فوتبالی که عالقه داشتم و! دونم چرا بعد از این همه سال بابام هنوز نفهمیده من از فوتبال بدم میاد؟نمی

 .کردم بازی سوباسا بود و بسبا اشتیاق نگاهش می

*** 

 :نارگل

مرد خوبی بود، چشم پاک و  حسام. برام خیلی جالب بود یه دکتر با اصرار بخواد تو قنادی کار کنه. امروز روز خوبی بود

 .اومدذاشت، بیشتر ازش خوشم میخندید و سر به سر سه قلوها میگفت و میوقتی با بهزاد و علی صمیمانه می. صمیمی

اش دکتر حسام تو ذهنمه؟ برم سرکارم، امروز سه اصالً چرا همه! زنم؟ها رو میچرا من دارم این حرف! لعنت بر شیطون

 .اش مشغول بودم، بعد از یه روز کاری سخت ولی شیرین برگشتم خونهداشتیم، تا شب همه تا سفارش کیک تولد

دیدم ولی ذهنم جای شنیدم و تصویر میدادم؛ اما فقط صدا میجلوی تلویزیون دراز کشیده بودم و اخبار گوش می
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اولین برش کیکش رو خورد و کلی ذوق اش جلوی چشمم بود، وقتی ی دکتر همهکردم، قیافهای بود، به امروز فکر میدیگه

 :طور تو فکر بودم که داداشم اومد کنارم و گفتکرد، یه چیزی تو دلم لرزید، همین

 کنه؟اخبار داره جوک تعریف می! آبجی -

 :به خودم اومدم و گفتم

 .خبر نشون میدههای از خدا بیچی؟ جوک برا چی بگه؟ داره از این تروریست -

 خندی؟میپس چرا تو داری  -

 .کردمگـ ـناه گریه میخندم؟ برای چی بخندم؟ تازه داشتم بابت مردم بیمن می -

 :داداشم بلند شد و گفت

 این هم شد گریه؟... کنمخنده بعد میگه دارم گریه میآره جون خودت، نمردیم و معنی گریه رو هم فهمیدیم، داره می -

 :تم و با خودم گفتمنشس. گفت رفت سمت اتاقشجور که متلک میهمین

 .کردم که آبروم رفتای لعنت به تو دکتر، داشتم به تو فکر می -

*** 

 صبح روز بعد

  .صبح زود بیدار شدم

اش مشغول بود، رفتم تو آشپزخونه و مثل یه دختر خوب، دونم چرا فکرم همهشب قبل اصالً نتونستم درست بخوابم، نمی

هفت  ساعت نزدیک. ی مَشتی بخوریموقتی بقیه بیدار شدن دور هم یه صبحونه چای دم کردم و میز صبحانه رو چیدم تا

 :شدم با خودم گفتمطور که آماده میصبح شد؛ ولی کسی از اتاقش بیرون نیومد، همین

 !مگه نسرین جون امروز مدرسه نداره؟ -

 :همین موقع صدای بازشدن در اتاقی رو شنیدم، سریع رفتم بیرون و گفتم

 !ح بخیر، چه عجب بیدار شدینسالم صب -

 :با تعجب نگاهم کرد و گفت. بابام بود

 کجا به سالمتی؟! خیره -

 .خب، میرم قنادی -

 امروز هم باید بری؟ -
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 .مثل هر روز دیگه -

ه طور کبابا یه نگاه دیگه به من انداخت و زد زیر خنده و همون. با تعجب به بابام نگاه کردم، معلوم نیست چِش شده

 :دید گفتخنمی

حاال حکایت کار تو شده، آخه صبح روز  "رفترفت جمعه میرفت، وقتی میحسنی به مکتب نمی"یه مَثَل هست که میگه -

 !تعطیل، اون هم صبح زود کی میره سر کار؟

  :با تعجب گفتم

 ست؟مگه امروز چند شنبه -

 !جمعه -

 .خواب ناز روز جمعه رو از دست دادمدیدی چی شد بابا؟ ! ست؟ چرا حواسم نبود؟چی؟ امروز جمعه -

کردم دویدم تو اتاقم، زود مانتوم رو در آوردم و چنان شیرجه زدم تو تخت که انگار اتفاق مهمی طور که غرولند میهمین

 :پتو رو کشیدم روی سرم و تو دلم گفتم. افتاده، خب چه اتفاق مهمی جز اینکه خواب روز تعطیل رو از دست داده بودم

  :طور که زیر پتو بودم نشستم و گفتمیک مرتبه همون. بردری دکتر که به خاطر تو دیشب خوابم نمیای بمی

 .کردم؟ ای لعنت بر شیطونمگه من به دکتر فکر می -

 .اش خواب دکتر رو دیدماز شانس بد همه. و دوباره خوابیدم

اون هم چه بیدار شدنی، . ادم بیدار بشمصبح با مشت و لگدهای امیرحسین باالخره رضایت د 01:11ساعت حدوداً 

 :ایستادم جلوش و بلند گفتم

 .هوووی چته وحشی؟ مثل اینکه آدم خوابیده -

 :امیرحسین دوید یه طرف اتاق و گفت

 .من رو نخور... دونستم قراره هیوال بیدار بشه، من رو نخورنمی -

 .وایستا ببینم -

اقم دویدیم و به همدیگه بالش و کتاب و دفتر و گلدون و خالصه هر چیزی که ای با امیرحسین دور تا دور اتیه چند دقیقه

 !زدهدم دستمون بود پرت کردیم و خندیدیم، آخر سر هم من موندم و یه اتاق زلزله

کردم، اون روز هم مشغول بودم که ها قنادی تعطیل بود، من هم حسابی تو کارهای خونه به نسرین جون کمک میجمعه
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طیله، جا تعها اونبه یاد دکتر افتادم، گفته بود فردا هم میاد قنادی، نگران شدم آخه ممکنه دکتر ندونه جمعهیک مرتبه 

های مغازه رو پایین ببینه، خیال شدم و گفتم وقتی کرکرهاش رو نداشتم که بهش زنگ بزنم، هیچی دیگه بیشماره

 .ها کار تعطیلهخواست بفهمه جمعهمی اش نرم،گرده، دندهخودش از همون جایی که اومده بر می

*** 

 صبح روز شنبه

نه  ی مغازه هست یاالی کرکرهبا شتاب خودم رو رسوندم در مغازه تا ببینم یادداشتی، فحشی، چیزی از طرف دکتر البه

 :ازش پرسیدمسالم کردم و . کنهکه دیدم آقا رجب طبق معمول زودتر از همه اومده و داره جلوی مغازه رو آب و جارو می

 الی کرکره ندیدین؟سالم آقا رجب صبحتون بخیر، وقتی اومدین چیزی البه -

 :آقا رجب کمی فکر کرد و گفت

 نه چیزی ندیدم، مگه قرار بود کسی برات پیغوم بذاره؟ -

 .جوری پرسیدم، خب پس چیزی نبود، خدا رو شکر، من برم دخل امروز رو آماده کنم، فعالًنه همین...نه -

 .خیالا رجب با تعجب من رو نگاه کرد و من هم رفتم داخل مغازه، فکر کنم با خودش گفت دخترِ خُل شده، بابا بیآق

کردن کوکی بودیم و علی و بهزاد هم باقلوای صبح دیگه همه اومده بودن، من و سه قلوها مشغول درست9تا ساعت 

شده بود؛ اما 01ساعت نزدیک . های محلی داشتندینیکردن شیراصوالً تبحر خوبی تو درست. کردندترکی درست می

ر اش به اون فکخبری از دکتر نشد، یه جوریم شده بود، با خودم گفتم نکنه دیگه نیاد؟ ای لعنت بر شیطون، چرا همه

 کنم؟می

لسی جیک مرتبه یه نفر محترمانه به همه ما سالم کرد، برگشتم سمت صدا و دیدم دکتر خیلی شیک و پیک، م11ساعت 

ذوق کردم ولی خودم رو کنترل . و عطر زده در حالی که یه لبخند پهن روی صورتش نقش بسته بود، روبروی ما ایستاده

کردم و جواب سالمش رو دادم؛ اما امان از سه قلوها، هر کدوم یه متلکی به دکتر بدبخت پروندن، بیچاره از خجالت آب 

 :اومد سمت من و گفت. وش پوشیدشد، رفت سمت کمدش و وسایلش رو گذاشت و روپ

 خب خانم مربی، امروز چی باید یاد بگیرم؟ -

 :صدام رو صاف کردم و گفتم

 .کوکی، درس امروز کوکیه -

 کوکی؟ اون هم کیکه؟ -



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر Fatima Eqbّ | آخرین آرزوی مادررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 27 

 :به دکتر گفتم. سه قلوها خندیدند که بهشون چشم غره رفتم

رفدار روزها خیلی هم طست و اینمتنوع و خوشمزه یعنی آقا حسام، کوکی یه نوع بیسکوئیته که خیلی...نه آقای دکتر -

 .داره

 کردنش سخته؟درست -

 .خوردن میشهنه به اندازه دروس پزشکی؛ اما وقتی یاد بگیری عین آب -

 .تونم زود یاد بگیرمی با استعدادی هستم، این رو هم میخوبه، من بچه -

  .ببینیم و تعریف کنیم -

 .پس شروع کنیم -

دادی ی بااستعخوشبختانه به قول خودش بچه. و گذاشتم جلوی دکتر و طرز تهیه کوکی رو هم یادش دادموسایل کوکی ر

هر . اددچند تا دیگه هم درست کرد و چه با اشتیاق هم این کار رو انجام می. بود و اولین کوکی رو خیلی تمیز درست کرد

سرشون م کم با سه قلوها هم صمیمی شده بود و سربهک. خندیدذاشت کف دستش و میبار که یه کوکی تموم میشد، می

به روش خاص خودش تونست سه تاشون رو از هم تشخیص بده، کاری که تا االن ما نتونسته بودیم انجام . ذاشتمی

 د وخالصه جو جدیدی تو قنادی به وجود اومده بو. ذاشتنسر هم میملینا بیشتر از بقیه شیطون بود و با دکتر سربه. بدیم

ناگفته نماند، دکتر هر از گاهی در قالب یه . همه راضی و خوشحال بودند، علی و بهزاد هم خیلی با دکتر صمیمی شده بودند

داد که دیگه کم کم با خودم گفتم زد و چیزهای خوبی یاد میقدر قشنگ حرف میاین. دادها مشاوره میروانپزشک به بچه

  .انشناسی خونده بودمعجب غلطی کردم رفتم حسابداری، کاش رو

ما به حسام کیک و . ی ما از وجودش خوشحال و راضی بودیمگذشت، تو این مدت همهچند روز از اومدن حسام می

دادیم و اون هم مشاور خوبی برامون بود؛ اما یه موضوعی من رو نسبت به حسام مشکوک کرده بود، برام شیرینی یاد می

یه روز موقع استراحت دوتا ! کنهاش بفهمن اون تو قنادی کار میداشت خانوادهجای سؤال بود که چرا حسام دوست ن

فرستاد، تک حسام هم نشسته بود و برای کسی پیامک می .قهوه و یه ظرف کوچیک کوکی آماده کردم و بردم تو اتاقم

 :ای زدم و گفتمسرفه

 .دکتر قهوه بخور سرد میشه -

 :فنجون قهوه رو برداشت و بو کشید و گفت. نشست روبروی من گوشی رو خاموش کرد و گذاشت روی میز و
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 .کنهآدم رو عاشق می...به به، عجب بویی داره -

 :با تعجب گفتم

 .زنمها میمن هم از این حرف! چه جالب -

 مثالً چی میگی؟ -

 .کنهخورم میگم آدم رو عاشق میوقتی یه چیز خوشمزه می -

 !ی به این طرز تفکر میگن انرژی مثبت؟دونستی از جنبه روانشناسهیچ می -

 .من هم که بمب انرژی مثبت -

 پزی ادامه بدین؟خواین به شیرینیشما تا کی می! اون که صددرصد، خب خانم نارگل -

 .قدر تو کارم مهارت کسب کنم تا بتونم آخرین آرزوی مادر خدابیامرزم رو برآورده کنمخوام اینراستش، می -

 ه، مگه آخرین آرزوشون چی بود؟خدا رحمتشون کن -

تان ی شکالتی که تو داسگفت دوست داره یه خونه از کیک و شیرینی و شکالت درست کنه، مثل خونهیادمه همیشه می -

 .هانسل و گرتل بود

ای رو من هم داستان هانسل و گرتل رو خوندم، دوست داشتم یه روز از نزدیک یه همچین خونه! چه آرزوی جالبی -

 .یدمدمی

رسید با اشتیاق اون خونه رو کرد، وقتی به قسمت خونه شکالتی میمادرم همیشه این داستان رو برام تعریف می -

 ایهای زیادی رو دعوت کنم تا از نزدیک یه همچین خونهدوست دارم یه روز این خونه رو بسازم و بچه. کردتوصیف می

 .رو لمس کنند

 .رو بسازیمتونی، پس بیا این خونه تو می -

 !این کار غیرممکنه! چه جوری؟ -

یادت باشه، هیچ کار غیرممکنی وجود نداره، خصوصاً تو این دوره و زمونه که همه نوع وسایلی فراهم هست و خیلی  -

 .تونیم آرزوهامون رو برآورده کنیمراحت می

 .ای بسازمتونم یه همچین خونهنمی...تونممن نمی -

 .اش بر میای، برای شروع باید از همین االن مقدماتش رو آماده کنیونم که از عهدهدتونی، من میتو می -
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تر یه جایی برای ساختنش خواد، لوازم زیادی نیاز داره، از همه مهمای آسونه؟ طرح میمگه ساختن یه همچین خونه -

 .تونیم درست کنیمخواد، اینجا که نمیمی

 خواد؟چه جور جایی می -

ای بزرگ باشه که دمای اتاقش شبیه یخچال باشه، چون یک روزه که نمیشه خونه رو ساخت، چند روز طول باید یه ج -

 .ها خراب نشنها و شکالتکشه و باید طوری خنک باشه که خامهمی

 .کنم، تو هم آرزوی مادرت رو برآورده کن، باور کن روحش شاد میشهمن یه همچین جایی رو برات پیدا می -

 .ن جا باید شبیه دمای یخچال باشهدمای او -

 کنی؟قبول می. مونهها تو ذهنت میاش سالاونش با من، اگه پیدا کردم باید این خونه رو بسازی، خاطره -

 .باشه، شما یه همچین جایی رو پیدا کن من هم قول میدم این خونه رو بسازم -

 .تونمبگی من می تونم، بایدحاال شد، دختر قوی مثل شما که نباید بگه نمی -

 تونم، خوب شد؟من می...باشه آقای دکتر -

 .آفرین دختر گل و گالب -

 های صندوق برسم، راستی آقا حسام، شما مگه مطب ندارین؟خب استراحت دیگه بسه، باید برم به حساب کتاب -

 طور مگه؟بله دارم، چه -

 اش تو قنادی هستین؟پس چرا همه -

جا فضای جا، دیگه حوصله شنیدن مشکالت مردم رو ندارم، اینو بقیه روز رو میام این روزی یک ساعت میرم مطب -

 .خیلی شاد و هیجان انگیزی داره

 پس تکلیف بیمارهایی که دارید چی میشه؟ -

 !ریزی کردم که ازشون غافل نشم، شما خیالت راحت باشه نارگل خانمجوری برنامه -

 .خیلی خب باشه، من رفتم پشت صندوق -

خدا رو شکر که اومدم، از قدم شلوغم یک مرتبه مغازه شلوغ شد، . از دفتر بیرون اومدم و رفتم پشت صندوق نشستم

کالً قدم شلوغی دارم، هر جا که میرم سریع شلوغ میشه و خودم از چیزی که . دادندای سفارش میهمه هم نون خامه

 !نصیب میشم، وهللخواستم بیمی

*** 
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 :حسام

رفتم مطب و بیمارهایی رو که نوبت داشتن ویزیت ها یکی دو ساعت میصبح. نگ زندگیم شروع شده بودروزهای قش

جا رو خیلی دوست داشتم، از آقا اون. رفتم به جایی که اسمش رو گذاشته بودم باغ شیرینیکردم و بعد سریع میمی

 دیدم انگار دنیا برام رنگ و بوییوقت نارگل رو میدونم چه دلیلی داشت که هر نمی! گفتم نارگل؟. رجب گرفته تا نارگل

تونستم یه دل سیر شادی کنم و بخندم و می. جا رو بیشتر از خونه و کارم دوست داشتمبه هر حال اون. کرددیگه پیدا می

 .های جدیدم شاد باشمبا دوست

زنگ خورد، بابام بود، زدم کنار و گوشی رو  تو مسیر بودم که گوشیم. بعد از اتمام کارم در قنادی، راه افتادم سمت خونه

 :جواب دادم

 ...سالم بابا -

 .سالم، زود بیا خونه کارت دارم -

 قدر جدی بود؟یعنی چی شده که بابا این. بابا خیلی جدی بود و همین یه جمله کوتاه رو گفت و قطع کرد

ودم روانپزشکم، باید این وضعیت رو مدیریت کنم یا ای بابا، ناسالمتی خ. با هزار فکر و خیال و کمی دلشوره رسیدم خونه

وارد که  .دادنه؟ خودم رو جمع و جور کردم و با اعتماد به نفس وارد خونه شدم، البته ته دلم یه کم دلشوره قلقلکم می

های هخودم رو عین این بچ. شدم مامان و بابا رو دیدم که روی کاناپه نشستند و با اخم به در ورودی زل زده بودند

 :یه لبخند نصف و نیمه زدم و گفتم. خطاکار فرض کردم

 چی شده؟ چرا اخماتون تو همه؟ اتفاقی افتاده؟...سالم -

 :مقدمه پرسیدبابا بی

 تو روزها کجا میری؟ -

 منظورتون چیه؟ -

ه کار چ تو این روزها خیلی مشکوک شدی، تو مطب که نیستی، موبایلت هم که در دسترس نیست، معلوم هست داری -

 کنی؟می

 ذاری؟نکنه عاشق شدی و با کسی قرار می: مادر

  :دستپاچه شدم و گفتم. مادر اجازه نداد حرف بزنم و زد زیر گریه
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 ایه؟ کی این حرف رو زده؟چی شده مادر؟ عاشق شدن چه صیغه -

 :هاش رو پاک کرد و گفتمادر سریع اشک

کی پس معلومه که ی! با خوشحالی میری بیرون، تو مطب هم که نیستیزنی و فهمم؟ هر روز تیپ میفکر کردی من نمی -

 !تونم تشخیص بدم آقای روانپزشکام رو میرو زیر سر داری، من مادرم، تمام حرکات بچه

 :کالفه نشستم روی مبل و گفتم

 ی عاشقیه؟ هان؟ کی گفته؟کردن نشونهزدن و خوشحالیکی گفته یه تیپ! آخه مادرِ من - 

 :نگاه به بابام کرد و آروم گفت مادر یه

 :کرد، بعد رو به بابا پرسیدجوری رفتار میبابات هم اون اوایل که عاشق من شده بود، همین -

 مگه نه عزیزم؟ -

 :صورت بابا به وضوح سرخ شد و بریده بریده گفت

ی حسام اومد خونه باید ها نیست خانم، مگه نگفتی وقتاالن وقت این حرف. اون موقع با االن فرق داشت...خب -

 .خب این هم حسام، تکلیفش رو روشن کن! تکلیفش رو روشن کنیم؟

 :خندیدم و گفتم

 .کنم، میام و بهتون میگممن اگه از یکی خوشم بیاد که از شما مخفیش نمی! آخه مادر جان -

 :مادر دوباره زد زیر گریه و گفت

 .تو قلبت پُر کنه ترسم که یکی دیگه جای من روخب من هم از این می -

 :با افسوس سری تکون دادم و گفتم. کرد آرومش کنهدوباره بلند بلند گریه کرد و بابا هم سعی می

کس جای شما رو تو قلبم پر کنه، راضی قربونت برم، من به شما قول میدم اگر روزی ازدواج کردم، نذارم هیچ...مادرم -

 شدی؟

 .رو به مادرشون میدن؛ اما همین که زن گرفتن همه چیز یادشون میرهی پسرها روز اول این قول نخیر، همه -

 .یه مورد بیار که یه همچین اتفاقی افتاده باشه -

 .پسر ملوک این کار رو کرد -

 ملوک کیه؟ -
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 .زن عموی جاری زن داییت! تاج الملوک دیگه -

 الملوک خانم رو بشناسم؟ اسم پسرش چیه؟یعنی االن من باید این تاج ! چه راه دوری! زن عمویِ جاری ِ زن دایی -

اشون، همونی که دادنش بغلت و تو هم با ترس به بچه نگاه همون فرهاد که وقتی دنیا اومده بود رفتیم خونه...فرهاد -

 .کردیمی

 .فکر کنم اون موقع یازده سالت بود: بابا

هفتادی بود که حاال زن گرفته، اون وقت منِ  با یادآوری فرهاد، از درون خُرد و خاکشیر شدم، این همون فرهاد دهه

شدن هم ندارم چه برسه به ازدواج، ای خاک عالم دو دستی تو ی عاشقسال سن، هنوز اجازه 53بدبختِ مثالً دکتر، با 

 !سرت حسام

دون اجازه ه باش این شد کباالخره اون بحث لعنتی با هزار جور ترفند روانشناسی و غیره و ذالک، به پایان رسید و نتیجه

از یه طرف فکر این پسرِ فرهاد اعصابم رو خراب کرده بود ! دونید شب با چه مصیبتی خواب رفتممامان عاشق نشم، نمی

و های تنصف شب بلند شدم و به ستاره. اومد تو نظرمی نارگل میذاشتم چهرهو از طرف دیگه همین که چشم رو هم می

 :آسمون نگاه کردم و با خودم گفتم

 !یا قمر بنی هاشم! نکنه راستی راستی عاشق شده باشم؟ -

 .اش کابوس عاشقی دیدمسریع پتو رو روی سرم کشیدم و تا صبح همه

 :صبح روز بعد

صبح یه تیپ ساده زدم و یه ادکلن معمولی که بوی زیاد تندی هم نداشت زدم، سعی کردم خودم رو کسل نشون بدم، 

 :مادرم با روی خوش گفت .سالم کردم حالیرفتم سر میز صبحانه و با بی

 .حسابی بخور تا وسط روز گرسنه نشی...ام، بیا مادرسالم پسر تک دونه -

 .ممنون، زیاد اشتها ندارم، امروز بیمارهای زیادی دارم، یه سر هم باید برم بیمارستان -

سابی درگیر کار بودم، برعکس روزهای اون روز ح. یه لقمه نون و پنیر خوردم و بعد از خداحافظی راه افتادم سمت مطب

 بعد از ویزیت مجبور بودم برم بیمارستان، بخش. ها بیمار زیاد نداشتم، اون روز بیشتر از ده نفر بیمار اومدقبل که صبح

کاری معنا نداشت، البته حرفم به این معنی نیست که بیفتیم به جون بیماران اصوالً اون بخش بدون کتک. اعصاب و روان

  .شنیدیمخوردیم و فحش و بد و بیراه مینوا، در واقع خودمون از بعضی بیمارها کتک میبی
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 .زد و دائم زل زده بود به یه نقطهکردم که هیچ رقمه حرف نمیوقتی رسیدم تو بخش، یه بیمار رو باید ویزیت می

جا ای که داشت، جابهتنها نتیجه افسردگی حاد گرفته بود، نزدیک به سه ساعت باهاش حرف زدم؛ اما فایده نداشت،

 .شدن فکم بود

روپوشم رو عوض کردم و آماده شدم برم که یه . تاب بودم تا کارم تموم بشه و برم قنادیحسابی بی. عصر شد 6ساعت 

های آزار بود و مدام حرفهایی بود که بیبرگشتم و یکی از بیماران رو دیدم، از اون. مرتبه یه نفر از پشت سر صدام زد

 :با لبخند بهش گفتم. زدجورواجور می

 سالم، حالت چطوره؟ -

 .خوبم دکتر، بیا این مال تو -

 :گفتم. تو دستش یه دونه کیک فنجونی بود

 این مال خودته، چرا میدیش به من؟ -

 .بیا بخورش، هر کی این رو بخوره عاشق میشه -

حالی دوید با خوشطور که میل فرفره دوید و رفت، همینبا لبخند کیک رو از دستش گرفتم و خواستم چیزی بگم که مث

 .دکتر رو عاشق کردم...دکتر رو عاشق کردم: زدداد می

همچین  چرا یه. یک مرتبه فکری به ذهنم رسید. یه نگاه به کیک کردم و یه نگاه به اون بنده خدا که حسابی دور شده بود

بخش و خوب بزنیم، های شادیها موقع خریدن شیرینی حرفتونیم به مشتریکاری رو تو قنادی انجام ندیم؟ می

با خوشحالی رفتم سمت ماشینم که زودتر برسم به باغ . کننجوری بهشون تلقین میشه و لحظات خوبی رو سپری میاین

. یبه هر بدبختی بود ترافیک رو پشت سر گذاشتم و رسیدم دم در قناد. شیرینی و چیزی که تو ذهنم بود رو اجرا کنم

جا نبود، مشتری اون. زد، یه نفس عمیق کشیدم و کمی که هیجانم فروکش کرد، پیاده شدم و رفتم داخلقلبم تند تند می

طبق معمول سه قلوها حسابی مشغول آزار و اذیت بودند و بهزاد و علی  .هابه آقا رجب سالم کردم و رفتم پیش بچه

سالم سالم،  :ملیکا با شیطنت گفت. الم کردم، همه سمت من برگشتندبیچاره هم کالفه یه گوشه نشسته بودند، بلند س

 .بیا که خوب موقعی اومدی دکتر جون

 .بیا که برات مشتری داریم: ملیسا

 .هاییاون هم چه مشتری: ملینا
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 های من مشتری داره؟شیرینی: من

 .عقل مشتری شما هستننخیر، دو نفر شیرین: ملینا

 :علی با عجز و ناله گفت

 .امون کردن این سه تا اجنهدکتر جون بیا که دیوونه -

 :ام گرفته بود، سعی کردم نخندم و با جدیت گفتمخیلی خنده

خش برمتون تو بآزاری کنید با مجوز خودم میخوب گوش کنید ببینید چی میگم، اگه یه بار دیگه مردم! شما سه نفر -

 .تونید اذیت کنیدطور میچهجا کنم، ببینم اونچهار بیمارستان و بستریتون می

 بخش چهار کجاست؟: ملیکا

 .یه جای خوب که مخصوص شماست: من

 جا چه بخشیه؟لوس نشو دکتر، بگو اون: ملیسا

 .بخش اعصاب و روان: من

دار شده بود، علی و بهزاد دیگه نتونستن خودشون رو هاشون خندهقیافه. های گرد به من زل زدندسه تاشون با چشم

بد جور تو ذوق سه قلوها خورده بود، با تهدید نگاهم کردند و فهمیدم همین روزهاست که . نن و زدن زیر خندهکنترل ک

 :ملیکا با تهدید گفت. ام رو بخونمباید فاتحه

  .منتظر حلوات باش! دکتر -

 .خدا بهت رحم کنه دکتر جون: علی

شت؛ اما متوجه شدم که نارگل اومد و بدون اینکه رفتم سمت کمدها که روپوشم رو بپوشم، اون قسمت زیاد دید ندا

 :بفهمه من اومدم، پرسید

 !جا رو پر کردههاتون فضای اینچی شده؟ صدای خنده -

 .کنیمداریم لوازم مورد نیاز برای حلواپزی آماده می: ملیکا

 حلوا برای کی؟ کسی سفارش حلوا داده؟: نارگل

 .یل گرفتیمبله، یه سفارش ویژه از جناب عزارئ: ملینا

 .قراره بیاد دنبال دکتر: ملیسا
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 :نارگل زد تو صورتش و گفت

 .دونم و شماها نزنید وگرنه من میوای خدا نکنه، دیگه از این حرف...خدا اون روز رو نیاره، اگه دکتر یه چیزیش بشه -

ز قسمت کمدها اومدم بیرون، ا .طور که ناراحت شده بود، رفت تو دفتر خانم رحمانینارگل متوجه من نشده بود، همین

 :سه قلوها با شیطنت یه لبخند زدند و به من خیره شدند، پرسیدم

 کنید؟جوری نگاهم میچرا این -

 .جوریههامون اینچشم: ملیسا

 جوری شده؟هاتون اینخب چی شده که چشم: من

 .نی کردطرف تا اسم حلوای شما رو شنید، خودش رو ضربه ف! تحویل بگیر آقا دکتر: ملینا

 !ها؟خدا شانس بده، مگه نه بچه: ملیکا

ن هم نکنه او...جوری ناراحت شد؟ یعنیچرا نارگل این. همه تأیید کردند و برگشتند سر کارشون؛ ولی من تو فکر رفتم

 :اومد کنارم و آهسته گفت. من رو دوست داره؟ یه لبخند پهن نشست روی صورتم که از دید ملیکا پنهون نموند

 .قدر سبک باشهرو کنترل کن دکتر، خوبی نیست مرد ایننیشت  -

  :طور با لبخند گفتمهمان

 .کنمباشه خودم رو کنترل می -

دونستم پشت اون در اتاق یکی که میگرچه نارگل چند ساعت نیومد پیش ما؛ اما همین. با خوشحالی رفتم سر کارم

 .هست که دوستش دارم، برام یه دنیا شیرین و دلچسب بود

شدند، ملیکا که متوجه تغییر روحیه من شده بود، آهسته دم شون خوشمزه میکردم همهاون روز هر چی کیک درست می

  :گوشم بهم گفت

 .ها رو با طعم عشق درست کردههای همیشگی هستن منتهی امروز فرق دارند؛ چون قنادش اونها همون کیکاین -

لی ترسیدم؛ وچیزی که همیشه از مبتالشدن به اون می...اشقم؟ عشقعاشق شدم؟ یعنی االن من ع. ملیکا گفت عشق

ترسیدم، آخه اون نگاه منفی به این قضیه ترسم شاید به خاطر این بود که از واکنش مادرم می. حاال بهش مبتال شدم

هم  اشقخوند که عشق چیز خوبی نیست و باعث جدایی میشه؛ اما خودش و بابام خیلی عداشت، همیشه تو گوشم می

کنم، ر میوقتی فک. در دوران دانشگاه یکی از اساتید خیلی تاکید داشت که عشق چیز خوبیه و نباید پنهونش کرد. بودند
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. هاست که سرم کاله رفته، اون روز زودتر از همیشه کار تو قنادی رو تعطیل کردم و رفتمبینم این وسط سالمی

ه خیلی گشتم تا بتونم ی. ت کنم، برای همین رفتم یه جایی خارج از شهرخواستم یه جایی برم و با خدای خودم خلومی

ماشین رو پارک کردم و رفتم روی تپه ایستادم، یه نفس عمیق کشیدم، . جای خلوت پیدا کنم تا اینکه یه تپه پیدا کردم

 :هام رو باز کردم و بلند فریاد زدمدست

 .شدم عاشق...من عاشق شدم...خدایا شکرت...خدایا شکرت -

وقتی فریادزدنم تموم شد، حس سبکی بهم دست داده . چند بار فریاد زدم و انعکاس صدام تو اون مکان خلوت پیچید

 !که خواستم برگردم به طرف ماشین، یه مرتبه صدای دست و هورا شنیدمبود، با لبخند به اطراف نگاه کردم و همین

کرد و کاش زمین دهان باز می. زنندند و دارند برام دست میبرگشتم دیدم یه جمعیت دختر و پسر پشت سرم ایستاد

 !مثالً دنبال یه جای خلوت بودم! قدر بدشانس؟رفتم تو زمین، آدم اینشدم و میرفتم توش، کاش یه قطره آب میمی

 !جوری فرار کنمدونستم چهنمی

 :چند نفر از پسرها اومدند سمتم و یکیشون دستم رو به گرمی فشرد و گفت

 .دمت گرم داداش، خوب جایی رو برای فریادزدن انتخاب کردی -

  :یکی دیگه گفت

 .عاشقی مبارکت باشه داداش -

 :با تعجب پرسیدم

 شماها کی اومدین که متوجه حضورتون نشدم؟ -

 ،جاییم، دانشجوی محیط زیست هستیم و امروز یه اردوی پاکسازی طبیعت برگزار کردیمما خیلی وقته این: پسر اولی

 .جاهمین اطراف مشغول بودیم که صدای شما رو شنیدیم و اومدیم این

 جا؟اردوی پاکسازی طبیعت؟ اون هم این: من

 .ریزنجا نداره، مردم هر جایی رو که پیدا کنن سریع آشغال میجا و اوناین: پسر دومی

 .ن روز عاشقیم بدجور ضایع شدمخالصه بعد از صحبت و انداختن عکس یادگاری با دانشجوها رفتم سمت خونه، اولی

از من به شما یه نصیحت، یادتون باشه هر وقت عاشق شدین و خواستین تو طبیعت فریاد بزنین اول دور و اطراف رو 

خالصه همه جا رو خوب بگردین و مطمئن بشین که ...هاالی علفای، زیر سنگ، البهخوب بگردین، پشت درختی، بوته
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 .ایع میشینکسی نیست وگرنه مثل من ض

*** 

 :نارگل

زده  .امروز رفتارهای دکتر یه جوری شده بود، البته همیشه یه جور خاصی هست؛ اما امروز دیگه خیلی یه جوری شده بود

یه خونه از شکالت و . کشیدن باالخره طرح مورد نظرم آماده شدبعد از کلی طرح...بگذریم...بود به سرش بنده خدا

رتونی شده بود؛ اما یه مشکل داشتم و اون هم این که فضای کافی و مناسب برای ساختش های کاشیرینی، شبیه خونه

نداشتم، یه خونه بزرگ از شکالت و شیرینی باید تو یه فضای سرد ساخته بشه؛ چون اگه فضا سرد و خنک نباشه احتمال 

کنه، پس گوشی رو و پیدا میدکتر خودش گفت یه همچین مکانی ر! راستی. شدن خامه زیادهشدن شکالت و خرابآب

دونستم مادرشه چون گفته زدن باالخره یکی جواب داد، یه خانم بود، میبعد از ده بار بوق. برداشتم و به دکتر زنگ زدم

 :بود مجرده و زن نگرفته، مادرش محترمانه جواب داد

 .بله؟ بفرمایید -

 م باهاشون صحبت کنم؟تونسالم خانم شب شما بخیر، با آقای دکتر کار داشتم، می -

 :از پشت گوشی هم میشد فهمید که مادرش سریع تغییر موضع داد؛ چون خیلی شیک و مجلسی گارد گرفت و پرسید

 !حسام بیا ببینم، حسام! شی؟ همکارشی؟ مگه همکار خانم هم داره؟ حسامکارهباهاش چه کار دارین؟ چه -

بیچاره دکتر، تا االن معلوم نیست تو چه وضعیت وخیمی گیر . مدیدم اوضاع حسابی قمر در عقرب شد، سریع قطع کرد

 !کرده

شب شده، حتماً  00شب بود، االن ساعت نزدیک به  9با نگرانی به ساعت نگاه کردم، اون زمان که زنگ زدم ساعت 

 تو فکر بودم .دادگاهش هنوز ادامه داره که نتونسته زنگ بزنه، خدا کنه بهش حکم قصاص ندن گـ ـناه داره جوون مردم

 :نشست روی تخت و گفت. که نسرین جون اومد تو اتاقم

 کشی؟چه خبر؟ نقاشی می -

 .یه خونه طراحی کردم...نه -

 کشی ساختمان بلدی؟خونه طراحی کردی؟ مگه تو نقشه -

 .ی شکالتی طراحی کنمنه بلد نیستم؛ اما دیگه بلدم که یه خونه -

 بره، درسته؟ای، حتماً خیلی هم کار میخوشمزهی شکالتی؟ به به چه خونه یه خونه -
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 .آره، مخصوصاً این خونه که خیلی هم بزرگه -

 اش چقدره؟مگه اندازه -

 .قدر که یه آدم بتونه بره توش و بیاد بیروناین -

  :نسرین جون با شگفتی گفت

 تونیم بریم توش؟ مگه میشه؟یه خونه که می -

تونم، دیگه تمام کارها خودشون درست غیرممکنی وجود نداره، فقط بگو من میهیچ "بله که میشه، به قول دکتر  -

 ".میشن

  :نسرین جون شیطون نگاهم کرد و گفت

 .شدکاش یه کم زودتر وارد زندگی شما می! آفرین به این آقای دکتر -

 :هام قرمز شد، با خجالت گفتماحساس کردم لپ

 .نشده، فقط وارد قنادیمون شده، همینکنید وارد زندگیم نه، اونجور که فکر می -

  :نسرین جون خندید و گفت

 .خواد از نزدیک ببینمش، آخه تا حاال یه روانپزشک از نزدیک ندیدمخیلی دلم می -

 :با خنده گفتم

 جوری میگی؟ست که اینمگه یه حیوون ناشناخته -

دونست این آرزوی نسرین جون هم می. ردیمی خونه صحبت کها نشستیم و دربارهتا ساعت. دوتایی زدیم زیر خنده

ن تا دیروقت نشست. ی خوب از آب در بیادکرد بهترین نظر رو بده تا یه خونههمیشگی مادرم بود، برای همین سعی می

 .همان و خواب افتادن همان

یه آستین مانتوم رو جور مسواک به دهان، شدم، همینصبح بود که از خواب پریدم، بدو بدو آماده می 1:51ساعت نزدیک 

چرخیدم و استرس پخش گشتم، موهام رو شونه نزده بستم، تند تند دور خودم میهام میپوشیده بودم و دنبال جوراب

 .کردممی

 .رُژم کو؟ یا خدا دیرم شد! وای کِرِم نزدم -

خانم رحمانی پشت . دمرسی 9:51ها شلوغ بود ساعت از بس خیابون. خالصه هر جور که بود آماده شدم و رفتم قنادی
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 :صندوق بود، یه نگاه به من انداخت و گفت

 !از تو یکی بعید بود دیر بیای نارگل -

 .شرمنده خانم رحمانی، دیشب یه کم کار داشتم برای همین تا دیروقت بیدار بودم -

 .باشه قول بده دیگه تکرار نشه، حاال برو سر کارت که خیلی دیر شده -

  :نا که شاهد گفتگوی من و خانم رحمانی بود، با همزن دستی زد تو سرم و گفتملی. هارفتم پیش بچه

 .اتهخاک بر سر شاسکولت نارگل، نارگیل بیشتر برازنده -

 یعنی چی؟ -

 .گفتم به تو چه دلم خواستمن بودم می. کنهجا مال خودته؛ ولی یکی دیگه ریاست میآخه این -

 .احترامی کنیمست، نباید بهش بیخانم رحمانی جای مادر ما...وای نه -

 یعنی لجت هم نگرفت وقتی توبیخت کرد؟ -

جا صحرای محشر کنه، به خدا اگه یه روز نباشه که اینی ما رو دوست داره که سختگیری میدونم همهچون می...نه -

 .میشه، اون هم با وجود شما سه تا اجنه

 .تونه بیاد، گویا یه کاری براش پیش اومدهراستی دکتر امروز پیام داد که نمی...واقعاً که -

 !یه چیزی تو دلم فرو ریخت، حس کردم داغ شدم و بعدش سرد شدم، نکنه بابت تماس دیشب تو دردسر افتاده باشه؟

 .تونستم بهش زنگ بزنمکاش می

، یزی تو زندگیم کم شدهکردم یه چاز فکر این که امروز دکتر نمیاد، دل و دماغ کارکردن نداشتم، یه جورهایی احساس می

رفتم رد پای دکتر بود، حتی اون ساعت وامونده هم هر جا می! شد؟یه دو ساعتی اون وضعیت را تحمل کردم اما مگه می

اون روز حسابی بدخلق شده بودم، جوری که از دید علی پنهون نموند، موقع . دادزمان اومدن دکتر رو نشون می

 :لهجه شیرینش گفت استراحت، اومد کنارم و با همون

 اتفاقی افتاده؟ کاری از من بر میاد که انجام بدم؟! امروز بدجور ناراحتی! نارگل خانم -

 .نه علی آقا، دست شما درد نکنه، دیشب دیروقت خوابیدم، برای همین حوصله هیچ کاری ندارم -

ند دقیقه برم بیرون از قنادی، یه کاری دونید، اگه اجازه بدین من یه چباشه نارگل خانم، هر جور خودتون صالح می -

 .دارم
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 .هر وقت هم دوست داشتی برگرد... باشه برو -

 شما خودتون به خانم رحمانی میگین؟ -

 .آره خودم بهش میگم، شما برو به کارت برس -

 .گردمدست شما درد نکنه، من االن برمی -

 !جله رفتجور با عدونم چه کار مهمی داشت که ایننمی. علی سریع رفت

یه گوشه مشغول کار خودم بودم و حوصله نداشتم قاطی بقیه . عصر بود و ما هم مشغول کارمون بودیم 7نزدیک ساعت 

وی در دکتر با چهره خندان جل. همه به سمت صدا برگشتیم. یک مرتبه یک نفر با صدای پر انرژی و بلند سالم کرد. بشم

 .دادی ما رو میطور لبخند به لب جواب همهدکتر همون. یماش کردهمه با خوشحالی دوره. ایستاده بود

 معلوم هست کجایی دکتر؟: ملیکا

 خوای زیرآبت رو بزنم؟این چه وقت اومدنه؟ می: ملینا

 .ها برزخی شده بودننبودی بعضی! دکتر: ملیسا

 :م و با درد گفتزد به بازو. یه نیشگون نامحسوس از این ملیسای خیرندیده گرفتم که با جیغش، محسوس شد

 .خدا لعنتت کنه نارگل، عین نیش عقرب درد داشت -

 .هوی از مادر زاده نشده اونی که بخواد خواهرم رو اذیت کنه: ملیکا

 :دکتر خندید و گفت. ها بگممونده بودم چی به این کولی

 .ها باعث مهر و محبت میشهاشکال نداره، گاهی اوقات همین نیش -

کردن های روانشناسی بخون، بابا جان برو یکی دو تا کتاب در مورد ذلههی بشین از این کتاب! ها دکترتو هم بیکاری: ملینا

 .افراد بخون

 .قدر حال میدهبه خدا این: ملیکا

 .کردن افراد رو خوندیمراه ذله 001ما هر سه تامون یکی از جلدهای کتاب : ملیسا

جوری هستین وای به حال اون روزی که بقیه تاب رو خوندین که اینخدا رحم کنه، شما یکی از جلدهای این ک: حسام

 .جلدهای این مجموعه رو بخونید، دیگه تو ایران موندن جایز نیست

چرا با دیدن دکتر شارژ شدم؟ چه دلیلی داره؟ ! صبر کنید ببینم. با دیدن دکتر حسابی شارژ شدم. همه زدن زیر خنده
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 !عاشق شدم؟...نکنه من...وای

 :. نه، این امکان نداره. تو فکر بودم که دکتر اومد کنارم و گفتنه..

 !سخنبینم که عمیقاً رفتی تو فکر خانم شیرینمی -

 کی؟ من؟ نه تو فکر نبودم... چرا باید تو فکر باشم؟ -

 :دکتر خندید و گفت

 .خوام یه خبر خوش بهت بدمبیا بریم تو دفتر، می -

 نه؟کاین چه خبریه که خوشحالم می -

 .فهمیتو بیا، بعداً می -

هاش های به شدت فضول سه قلوها رفتیم تو دفتر خانم رحمانی. دکتر با خوشحالی دوبار کف دستدوتایی در برابر چشم

 :رو به هم زد و گفت

 حدس بزن چه اتفاق خوبی افتاده؟ -

 دونم، مگه چی شده؟نمی -

 .دا کردمی شکالتی پیباالخره یه جای خوب برای ساخت خونه -

 :با خوشحالی چند بار باال و پایین پریدم و گفتم

 راست میگین؟ وای چه عالی، حاال کجا رو پیدا کردین؟ -

تونه یه قسمت از سردخونه رو موقتاً در یکی از دوستان پدرم یه سردخونه مخصوص نگهداری گوشت داره، گفت می -

 .اش هم این خونه رو ببینهشرطی که اجازه بدیم نوهاختیار ما بذاره تا بتونیم این خونه رو بسازیم، به 

ین ها اتونه مثل بقیه بچهاش هم میوای دستش درد نکنه، چه مرد خوبیه، از طرف من ازش تشکر کنید و بگین نوه -

 .خونه رو از نزدیک ببینه

 خب این هم از مکان، حاال بگو ببینم تونستی یه طرح اولیه بکشی؟ -

 .یشب تا دیروقت بیدار بودم و یه خونه خوشگل طراحی کردمبله که تونستم، د -

 .چه خوب! به من هم نشون بده ببینم -

 :ی خونه رو به دکتر نشون دادم. با خوشحالی به طرح نگاه کرد و گفتبا خوشحالی طرح اولیه
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 قدره؟اش چهی قشنگی میشه. حاال اندازهمن مطمئنم که خونه -

 اشه، چطوره؟من میگم یک متر ارتفاعش ب -

 .خوبه، باید از االن به فکر مصالح خونه شکالتیمون باشی -

 .ی شکالتیاون که حتماً، پیش به سوی خونه -

با خوشحالی از دفتر بیرون رفتم و این خبر خوش رو به بقیه هم دادم. علی و بهزاد قول همکاری دادند و سه قلوها هم 

 .ته من باید از این سه نفر یه تعهد کتبی هم بگیرم، شفاهی فایده ندارهقول دادند که بدون دردسر همکاری کنند، الب

*** 

بر بود. یه عالمه آرد سفید و قدر هزینهکردن وسایل برای خونه شکالتی بودیم. المصب چهتا یک هفته مشغول آماده

ود مکانی که دکتر پیدا کرده بشکالت و خامه و رنگ خوراکی و خالصه کلی مخلفات دیگه که مورد نیاز خونه بود خریدیم. 

های دور بود. مجبور بودیم برای کار یه راه طوالنی رو طی کنیم. دوست پدرِ دکتر، لطف کرده بود و به تو یکی از منطقه

ونیم جا گذاشته بودند تا بتکارگرهاش گفته بود کف اون قسمت رو حسابی تمیز کنند، بعد یه کف چوبی تمیز هم همون

 .روی کف چوبی بذاریمروکش اولیه رو 

قدر سخت باشه، یکی از دیوارهای خونه نزدیک به دو ی شکالتی اینکردم که ساخت یه خونهوقت فکرش رو نمیهیچ

هزار قطعه کیک اسفنجی نیاز داشت، تصمیم گرفتم از ابعاد خونه یه مقدار، کم کنم تا کیک کمتری ببره. هر روز چندین 

دوتا از دیوارهای خونه ساخته  .ساختیمبردیم تو سردخونه و دیوارهای خونه رو مییپختیم و مقطعه کیک اسفنجی می

اومد که دیوارها خیلی ضعیف هستن و احتمال سقوطشون زیاد بود، برای همین با کمک علی و شده بود؛ اما به نظر می

  .تر بشنم تا دیوارها محکمبار از قطعات بیسکوییت استفاده کردیبهزاد ابعاد خونه رو دوباره کم کردیم. این

باالخره بعد از یک هفته کار مداوم چهاردیواری خونه ساخته شد و نوبت به سقف خونه رسید، سقفش خیلی بزرگ شده 

بود، با کمک دکتر و بقیه آروم آروم شروع به ساختن سقف کردیم، من و دکتر داخل خونه بودیم و بقیه بیرون از خونه روی 

 ترسیدم افتاد! سقف خونه به همراه قسمتیاده بودند و مشغول بودند که ناگهان اتفاقی که ازش مینردبون متحرک ایست

از دیوارها ریخت پایین و من و دکتر زیر تَلی از کیک و بیسکوییت و خامه گرفتار شدیم. سه قلوها و علی و بهزاد تند تند 

ی خراب شده ایستاده بودیم. سر و صورتمون پر از خونه ای وسطمواد رو کنار زدن و من و دکتر عین دوتا عروسک خامه

 ...طور که وسط خونه ایستاده بودم، بلند زدم زیر گریهخامه شده بود. با بغض به خونه نگاه کردم و همون

ی اام خیلی بلندتر از صدای دکتر بود، همین موقع ملیکا با صدکرد آرومم کنه؛ اما فایده نداشت، صدای گریهدکتر سعی می
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 :بلند داد زد

 !خفه خون بگیر نارگل -

ور که طکرد، همه ساکت شده بودند، ملیکا همینهاش تو هم بود و با غضب نگاهم میبا تعجب به ملیکا نگاه کردم، اخم

 :اخم کرده بود یک مرتبه تغییر چهره داد و بلند زد زیر خنده و گفت

 .ایی شدن، بذار بخورمت نارگل، تو االن خیلی خوشمزههای آدمکشون کنید تو رو خدا، عین این کوکینگاه -

ام گرفت. دکتر هم دست کمی از من نداشت، بنده خدا تمام سر و ی بقیه خندهبقیه هم زدن زیر خنده، من هم از خنده

 :خندید گفتطور که میای شده بود. دکتر همینصورتش خامه

 !ه پسر تو به جای رفتن به مطب، میری حمام خامهچه جوری برم خونه؟ جواب مادرم رو چی بدم؟! نمیگ -

 .ترهجوری تو ماشین کنار هم بشینیم؟ این از همه مهمها به کنار، چهملینا: حاال این

 .علی: باید یه وانت کرایه کنیم و دکتر و نارگل خانم رو بفرستیم پشت وانت

ک هم گیرن، خدا کنه تو ترافینن و ازشون فیلم هم میکملیسا: این فکر خوبیه، اون وقت مردم تو خیابون بهشون نگاه می

 .گیر کنیم اون وقت قیافه نارگل دیدنی میشه

 .شورم تا جونت در بیادجا سر و صورتم رو مینارگل: زهرمار بگیری، همین

 .اتاقک دارنجا یه جا یه جایی برای حمام کردن داشته باشه، آخه چند تا از کارگرهای این جا، همیندکتر: فکر کنم این

ما گیریم، آقا حسام شریم خونه ما و یه دوش میکشیم بعد سر راه مینارگل: ولش کن یه دستی به سر و صورتمون می

 .هم بیایین خونه ما حمام کنین

 .کنهتونم برم خونه، مادرم شک میجوری نمیحسام: باشه چون این

های بابام خونه بود و یه دست از لباس .ی مام رفتیم خونهخالصه هر جور که بود خودمون رو تمیز کردیم و همه با ه

ها خیلی جالب شده بود، خودش رو داد به دکتر، اول دکتر رفت دوش گرفت و بعد من رفتم. طفلک دکتر، تو اون لباس

ون نسرین ج کشید پایین.اش کوتاه بود. بیچاره هر از گاهی پاچه شلوار رو میزیرشلواری بابام یه کم برای قد و قواره

دکتر  .تونه پیش ما بمونههاش تموم نشده میهای دکتر رو انداخت تو لباسشویی و گفت تا زمانی که کار لباسزود لباس

ه زدیم. نسرین هر از گاهی یپختیم و حرف میو بابام مشغول صحبت بودند و من هم تو آشپزخونه با نسرین جون غذا می

 :گفتاومد سمت من و میهای شیطون میچشم کشید و بعد باسرک تو پذیرایی می
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 .الهی همین بشه شوهرت به حق علی -

 کنی؟جوری دعا میزنی؟! هیچی بین من و دکتر نیست، چرا اینواه! نسرین جون، این چه حرفیه که می -

 ...جوری دعا کنم، مگه بَده؟ الهی کهخواد اینآقا جون، دلم می -

 :بده و گفتماجازه ندادم نسرین جون ادامه 

 .الهی که زودتر شام آماده بشه و دکتر زودتر بره -

و هم که خوایی؟ تکنی دختر؟ حیف نیست پسر به این خوبی، با شخصیتی، آقامنش. دیگه چی میواه! تو چرا همچین می -

 هزار ماشااهلل...پنجه آفتاب...مگه بَده؟

یشه ی ماست، مثل همه کردم. اصالً حواسم نبود دکتر تو خونهیه نگاه عمیق به نسرین جون انداختم و دیس برنج رو آماد

 :با آخرین تُن صدا بلند گفتم

 !امیرحسین! بیا شام خوشمزه -

دیدم نسرین جون محکم زد روی لُپش و خیره بهم نگاه کرد، همین موقع هم بابام سریع اومد تو آشپزخونه و با چشم 

 :غره گفت

 !چه خبرته دختر؟ زشته جلوی مهمون -

یهو فهمیدم سوتی که چه عرض کنم، عجب گندی زدم. نسرین که چادرش رو کشید روی صورتش و ریز ریز خندید، 

دونه قیافه دکتر چه جوری شده بود. امیرحسین بدو بدو اومد و بابا هم با همون چشم غره برگشت تو پذیرایی. خدا می

 :گفت

 شام کو؟ شام کو؟ -

 :کردخورد. نسرین جون دعواش میداشت و میای توی خورش رو برمیهطور تند تند سیب زمینیو همین

 !تربیت! زشته جلوی مهمونتربیت! بیا سفره رو بردار ببر تو پذیرایی، میگم دست نزن بیدست نزن، بی -

ظرف و ظروف شام رو تند تند  .ام گرفته بودامیرحسین سفره رو برداشت و رفت. از حرکات نسرین حسابی خنده

ای بود، خورش قیمه، کتلت، ماست، سبزی، چید روی سفره. عجب سفرهبرد میادیم دست امیرحسین و اون هم میدمی

عده درد خوریم و مخور نیستیم. نوشابه نمیساالد، دوغ خالصه همه چی توش بود به جز نوشابه. کالً ما خونوادگی نوشابه

 ...داریم، وای به روزی که بخوریم
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 :دکتر با خجالت گفت

 .تو رو خدا ببخشید، امشب مزاحمتون شدم -

 .پخت نسرین خانم حرف ندارهبابا: دشمنت شرمنده پسرم، بخور تا سرد نشده، دست

 .حسام: اون که معلومه

 :نسرین جون با خجالت یه کم از صورتش رو با چادر پوشوند و گفت

 :خودتون بدونید. بعد رو به امیر حسین گفتی جا رو خونهکنم، ایناوا! شما لطف دارین، بفرمایید خواهش می -

 .ها بکشامیرحسین برای آقای دکتر از اون کتلت -

های دکتر رو خشک شده و اتوکشیده خالصه شام در یک فضای بسیار بسیار دوستانه صرف شد، آخر سر هم لباس

 .تحویلش دادیم و تشریف بردن منزل خودشون

 :آسمون نگاه کردم، با خودم گفتمشب روی تخت دراز کشیدم و از پنجره به 

 .جا راحت بود؟ خدا کنه دلخوری براش پیش نیومده باشه. بسم اهلل الرحمن الرحیم، خدایا به امید تویعنی دکتر این -

 .هام رو بستم و نفهمیدم کی خواب رفتمچشم

*** 

 :حسام

بخش بود. قدر شیرین و شادیت، اینکاش همه آوارهای زندگی مثل همین آواری که امروز روی سر من و نارگل ریخ

کرد و با امروز تو خونه نارگل خیلی خوش گذشت، چه خانواده گرم و صمیمی داشت، مخصوصاً باباش که اصالً غریبی نمی

قدر مهربون و خوبه. اگه نارگل نگفته بود مادر نداره، کرد. برام جالب بود که نامادری نارگل اینمن مثل پسرش رفتار می

ای که جلوم پهن کردند، به جای غذا کردم که نسرین خانم زن بابای اون باشه. باید اعتراف کنم سفرههم نمیفکرش 

ه دادم؛ اون هم اینکترین غذای زندگیم بود؛ اما یه چیزی رو باید تغییر میتوش مملو از عشق و عالقه بود. این خوشمزه

ه قرار باشه یه تغییری به وجود بیارم باید قدم اول رو از نارگل شروع نارگل چرا به یه همچین زن مهربونی مادر نمیگه. اگ

  .زنمکنم. همینه! فردا راجع بهش با نارگل حرف می

 .هام رو با تصور دیدن چهره نارگل بستم و کالً نفهمیدم کی خوابم بردبا خوشحالی چشم

یه آقای جوونی بود به نام اشکان که  .جلب کرد روز بعد رفتم مطب. اون روز بین مراجعین یکی اومد که نظرم رو خیلی

کرد تا حاال تو عمرش نخندیده و به خاطر اینکه بتونه حتی یه لبخند بزنه، اومده بود پیش من. ازش درباره دوران ادعا می



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر Fatima Eqbّ | آخرین آرزوی مادررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 46 

 :کرد. بهش گفتمزدم بیشتر سکوت میکودکیش پرسیدم؛ ولی چیز خاصی نگفت، خالصه هر چی باهاش حرف می

 جا؟پرسم شما دقیقاً برای چی اومدین اینمیشه ب -

 .برای اینکه بخندم -

 کنی؟خوایی بخندی، پس چرا با من همکاری نمیخب اگه می -

 چی بگم؟ -

 :کالفه دستی به موهام کشیدم و گفتم

ی یه جورپرسم جواب بدی، اینببین آقا اشکان، من برای اینکه بتونم کمکت کنم باید هر چی از دوران کودکیت می -

 .چیزهایی از دلیل نخندیدن شما دستگیرم میشه

 :اشکان خیره به یه نقطه نگاه کرد و گفت

وقت نخندیدم، دوست دارم مثل بقیه بخندم، االن هم اومدم دونم که هیچمن چیزی از اون موقع یادم نمیاد؛ ولی می -

 .جا که کمکم کنید تا بخندماین

 :یک مرتبه فکری به ذهنم رسید، با خوشحالی به اشکان گفتمدیگه واقعاً مونده بودم چه کار کنم. 

م دکتر سال"فهمیدم! آدرس یه جایی رو بهت میدم، میری اونجا، به این خانمی که اسمش رو روی کاغذ نوشتم میگی  -

 "ها بده بهترسوند و گفت یه بشقاب از اون عشقوالنه

 :اشکان با تعجب پرسید

 چیه دکتر؟ یه بشقاب عشقوالنه؟ این دیگه -

 .فهمه منظورم چیه. حاال بیا آدرس رو بگیر و بروایه که زود میقدر حرفهتو کاریت نباشه، طرف این -

دونم دونم کار درستی کردم یا نه؟! اما میاشکان با تعجب آدرس رو از دستم گرفت و با یک دنیا عالمت سؤال رفت. نمی

دونستم وقتی هایی که همیشه خوشحال و شاکر هستن. میم پیش آدمها فقط یه جا درمان میشن، اون هاین جور آدم

 ها بدون ترافیک نیم ساعته؛ ولیگیره. مسیر مطب من تا قنادی نارگل ایناشکان بره اونجا نارگل صد در صد تماس می

که تلفن  دکشه، پس منتظر نشستم. نزدیک به یک ساعت از رفتن اشکان گذشته بواگه ترافیک باشه یه ساعت طول می

 :زنگ خورد. نارگل بود، با خنده جواب دادم

 .سالم بر خانم شیرین سخن -
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 اش کردی؟دکتر این چیه دادی به این بنده خدا؟ بشقاب عشقوالنه چیه؟ مسخره -

 .اش نکردم، فرستادمش جایی که درمانش قطعیهنه مسخره -

 ؟خب این یعنی چی؟ ایشون چه مریضی داره که درمانش دست ماست -

 .اتدونی و اون بشقاب عشقوالنهوقت خودت میبرو ازش بپرس که برای چی اومده بود پیش من، بهت میگه، اون -

 .باز هم نفهمیدم، یه کم بیشتر توضیح بدین -

 .تونم توضیح بدم، خودت برو ازش کامل بپرس، فعالً بایاالن سرم شلوغه، نمی -

 .کنهدیدم چه کار میکاش االن تو قنادی بودم و میاجازه ندادم نارگل حرف بزنه و قطع کردم. 

*** 

 :نارگل

فرسته برای درمان. دوباره به کاغذی که دکتر هاش رو میجا بیمارستانه که مریضاز دست این دکتر، فکر کرده این

ه و متوسط، رنگ پرید الی در اتاق یه نگاه به اون پسر انداختم، یه پسر الغراندام با قدفرستاده بود نگاه کردم، از البه

هاییه که زیاد اهل هم صحبتی با کسی نیست. یه دستی به ساکت بود، جذابیت خاصی نداشت، مشخص بود از اون آدم

 :ام کشیدم و رفتم بیرون و به پسرِ گفتمقیافه

 ببخشید آقا! گفتین اسمتون چیه؟ -

 .اشکان هستم، دکتر گفت بیام پیش شما -

 تونم به شما بکنم؟چه کمکی میبله آقا اشکان، خب من  -

 .فهمید باید چه کار کنیددونم، دکتر گفت شما خیلی خوب مینمی -

 :داد. از اشکان پرسیدمشد یه پیش زمینه از این اشکان میاز دست این دکتر! حاال نمی

 شما برای چه کاری پیش ایشون رفته بودین؟ -

 .مشاوره -

 رای چه موردی مشاوره خواستین؟دونم برای مشاوره رفته بودین، بمی -

 .خوام بخندمبهش گفتم می -

 !بخندین؟ -

 :دونه چه جوری خودم رو کنترل کردم، به عضالت بناگوشم کلی فشار اومد، به هر بدبختی بود گفتمفقط خدا می
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 !خندین؟مگه شما نمی -

 :روحش گفتهای سرد و بیاشکان با اون چشم

 .دیدممن از بچگی تا االن هنوز نخن -

 :ام تبدیل به غصه شد. طفلک از بچگی نخندیده بود. با ناراحتی گفتمبا شنیدن این حرف یک مرتبه خنده

یعنی واقعاً هیچ وقت نخندیدین؟ آخه مگه میشه یه آدم تو طول زندگیش نخنده! تو بچگی همه حداقل یه صد باری  -

 !خندیدن

 :اشکان با ناراحتی سرش رو پایین انداخت و گفت

 .ولی من یک بار هم نخندیدم، هیچ وقت نخندیدم -

فهمیم تو این دنیا هستن کسانی که آرزوی خندیدن دارند. کنیم، اصالً نمیالهی بمیرم، ما فقط به زندگی خودمون نگاه می

ها چهبپزیم. رفتیم داخل و رو به جایی که همه با هم شیرینی میبه اشکان گفتم که همراه من به آشپزخونه بیاد، همون

 :گفتم

 .کنم، آقا اشکاندوستان توجه کنین! امروز یه مهمون ویژه داریم... معرفی می -

ی سردش جوابشون رو داد؛ اما این ملیکای خیرندیده که اصوالً آمد گفتند و اون هم با همون چهرههمه به اشکان خوش

 :دونه حیا و آبروداری یعنی چی، با پررویی گفتنمی

کنن میگم آقا اشکان، مگه شما آدمیزاد نیستین وقتی چند نفر به گرمی باهاتون سالم احوالپرسی می ببخشید این رو -

 ...میری کهشما هم به گرمی جواب بدین؟! حداقل یه لبخندی چیزی بزن، نمی

عد رفتم هر چی از دور بهش اشاره کردم فایده نداشت، باالخره حرفش رو کامل زد. با خجالت به اشکان نگاه کردم و ب

 :سمت ملیکا و گفتم

 .جوری رفتار کنملیکا جان! بذارین یه کم دیگه با ایشون آشنا بشین بعد این -

 .و آهسته در گوشش گفتم: ای که جِز جیگر بگیری تو دختر

 ملیکا: مگه چی گفتم؟

 .من: هیچی

 :یه لبخند زورکی زدم و رو به اشکان گفتم
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 .شما امروز مهمان ما هستین تا یه لبخند درست و حسابی مهمونتون کنیمجا بشینید آقا اشکان، بفرمایید این -

 :پشت یکی از میزها که اسمش رو میز تست گذاشته بودیم، نشوندمش و گفتم

 .جا بشینید االن میامشما یه چند لحظه این -

وای به حالشون اگه اذیت رفتم با اشاره چشم و دست به سه قلوها حالی کردم که همین طور که از آشپزخونه بیرون می

های خاص مادرم درست کنن. رفتم تو اتاق و در یخچال رو باز کردم، همیشه یه مقدار شیرینی تازه که با فرمول

 :کردم، تو یخچال داشتم. تو جعبه نگاه کردم و با خودم گفتممی

 .ترن و طعم عشق میدنزهها خوشمبرم، اینها میای ببرم؟ نه از اینحاال از کدومشون ببرم؟ نون خامه -

ای بود که های تکهاز این کیک .کرد، گذاشتمها پیش مادرم هم درست میتو یه بشقاب چند تا تکه کیک که سال

ها ژله به همراه یه تیکه پرتقال بود. به خاطر شیره و ژله، کیک حسابی وسطشون شیره مخصوص داشت و روی کیک

به به! دستم درد  .ه شده بود. دهنم آب افتاد، یه تیکه کوچیک خوردم، هووومقوام اومده بود و حسابی نرم و خوشمز

  .نکنه

در یخچال رو بستم و با خوشحالی رفتم تو آشپزخونه. یعنی خدا وکیلی یه بار شد به این سه تا اجنه سفارش یه کاری 

ردند، اون بیچاره هم با نگرانی کپیچش میها هم گوش بدن؟! اشکان بیچاره رو دوره کرده بودند و سؤالکنم و اون

 .کرد جواب بدهکرد و سعی میبهشون نگاه می

 تونی بخندی؟ملینا: گفتی که نمی

 ملیکا: مگه میشه یه آدم نتونه بخنده؟

 .اندازیمات میملیسا: اشکال نداره، خودمون به خنده

 علی: بابا جان، ول کنید این بنده خدا رو، چه کارش دارین؟

 .کنمخبر می 001آقام، اگه بهش دست بزنید این بار حتماً  بهزاد: به جان

 .ترسونهمی 001ملیکا: تو یکی حرف نزن، برو باقلوات رو بپز، هر بار من رو از 

 .ترسهاز ما می 001ملیسا: یادش رفته 

 :با عصبانیت بلند گفتم

 جا چه خبره؟این -
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 :علی تا من رو دید با نگرانی گفت

 .خوان یه بالیی سر آقا اشکان بیارنها میشد اومدین، این نارگل خانم چه خوب -

 :یه نگاه به سه قلوها کردم و گفتم

 خواین چه کار کنین؟می -

 .خواییم یه کاری کنیم که بخندهتونه بخنده، ما هم میملیکا: میگه نمی

 .دیم که تا روز قیامت بخندهملیسا: االن یه جوری قلقلکش می

 .کنمدونم و شما، به خدا این بار اخراجتون مین میمن: بهش دست بزنید م

 ملینا: خب پس چه جوری کمکش کنیم؟

 !کنم، برید سر کارتون، زودمن: الزم نکرده شما کمک کنید، خودم درستش می

 .ملیکا: باشه ما کاری نداریم؛ ولی اگه خودت هم نتونستی اون وقت ما وارد ماجرا میشیم

 .گیرماز شماها کمک میمن: خیلی خب، اگه نتونستم 

 :کرد. وقتی ازش دور شدند، رو به من گفتطفلک اشکان، هنوز هم با ترس و نگرانی به سه قلوها نگاه می

  .ببخشید خانم، اگه اجازه بدین من برم -

 .نه کجا میرید؟ تازه براتون بشقاب عشقوالنه آوردم -

 مگه همچین بشقابی هم هست؟ -

این آقای دکتر رمانتیکمون از همین امروز یه همچین بشقابی به وجود اومد. حاال بفرمایید یه کم بله هست، البته به لطف  -

 .ها بخوریداز این کیک

 :بشقاب کیک رو گذاشتم جلوی اشکان، اون هم یه نگاه به بشقاب کرد و با تعجب گفت

ها تو یه قنادی دیدم، هر چی به بودم از این ها دیده بودم، چند سال پیش وقتی بچهها! من قبالً هم از ایناز این کیک -

ن ذاشتها غیربهداشتی هستن، کالً پدر و مادرم هیچ وقت نمیمادرم اصرار کردم که برام بخره، توجه نکرد و گفت این

 .شیرینی بخورم

دین، ی بزرگ شکنن. خودتون وقتجا رو تخته مییعنی چی غیر بهداشتی؟ اگه ماها بهداشت رو رعایت نکنیم که در این -

 نخریدین؟



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر Fatima Eqbّ | آخرین آرزوی مادررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 51 

 .ها ندیدم تا االنبزرگ شدم؛ اما دیگه از این کیک -

 !ملیکا: آخی نازی

های زیادی داریم، از هر کدوم که خواستین بخورین، مهمون ما باشین، هر چی باشه من: ما اینجا کیک و شیرین

 .خوشحالی شما برای ما مهمه

 :شد دید. خندیدم و گفتمیزی شبیه قدردانی تو چشمش میاشکان یه نگاه عمیق به من کرد، طوری که یه چ

 کنید بهتون گفتم شیرینی بخورین؟تعجب می -

 .زده شدم! تا حاال هیچ وقت برای کسی مهم نبودماشکان: نه، از این همه مهربونی حیرت

 ملینا: حتی برای پدر و مادرتون؟

 :اشکان با تأسف سر تکون داد و گفت

 .هاحتی برای اون -

 :ضیه اشکان جالب شد. همه نفری یه صندلی برداشتیم و کنار اشکان نشستیم. علی با اون لحن مهربانش گفتق

 .آقا اشکان! ما رو مثل خواهر و برادر خودتون بدونید، هر چی دوست دارین حرف بزنید -

 :مرد، گفتدونم از فضولی داشت میملینا که می

 .هاتون رو گوش میدیمیکی صحبت کنید، حرف بزنید، همه ما حرف آره اشکان خان، اگه نیاز دارید که با -

 :ی ما کرد و گفتاشکان یه نگاه به همه

قیمت داشتم که های گرونبازیدونید، من پسر یکی از پولدارهای این شهرم، از زمانی که یادمه این قدر اسبابمی -

ی کنم، همیشه باید از پشت شیشه کمدم بهشون نگاه داد باهاشون بازپرستارم از ترس اینکه خراب بشن اجازه نمی

کردن، همیشه یا تو سفر خارج از کشور بودن و یا سفر داخلی برای بستن کردم. پدر و مادرم هر دو با هم تجارت میمی

که  مانواع قراردادهای تجاری. همیشه تو خونه تنها بودم، نه دوستی داشتم و نه خواهر و برادری، فقط یه پرستار داشت

  .داد دست به چیزی بزنم و یا کاری انجام بدماون هم از ترس اینکه اتفاقی برای من بیفته، اجازه نمی

و  رفتیم و در و همسایهملیکا: چه زندگی وحشتناکی داشتی، من و خواهرهام وقتی کوچیک بودیم از دیوار راست باال می

 .حتی خانواده از دستمون امنیت جانی نداشتن

 .خواست شیطون باشم و یا حتی یه دوست شیطون داشته باشموش به حالتون، من هم خیلی دلم میاشکان: خ

 من: بزرگتر که شدین، اوضاع و احوالتون تغییر نکرد؟
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گفت که فقط میری مدرسه و میای داد و میاش گیر میاشکان: بزرگتر که شدم اوضاعم بدتر شد. این بار مادرم همه

 .خواستی بری بگو تا برات معلم خصوصی بگیرم خونه، هر کالسی هم که

 .من: این قدر از معلم خصوصی بدم میاد که نگو

روح اشکان: جوری بزرگ شدم که وقتی رفتم دانشگاه، دیگه یه آدم معمولی نبودم، بین دانشجوها به آدم آهنی یا پسر بی

دونستم خنده ه تا حاال نخندیدم، چون نمیهام باعث شد بفهمم کو قلب معروف شدم. یه بار سؤال یکی از همکالسی

 !چیه، برای همین هیچ وقت متوجه این حالتم نشده بودم

 خندی؟موقع نفهمیده بودی که نمیبهزاد: یعنی تا اون

رفتم و نه کنسرت و نه تفریح خاصی داشتم، هیچ دوستی هم نداشتم، اصالً متوجه نشده اشکان: نه، من که نه سینما می

 .تونم بخندمبودم که نمی

 علی: چی شد که رفتی پیش آقای دکتر؟

 .اشکان: یه روز پشت ترافیک مونده بودم که تابلوی مطب دکتر رو دیدم، تصمیم گرفتم برم پیشش و ازش کمک بخوام

دونی چیه آقا اشکان؟ شما به یه نوع افسردگی دچار شدین، اگه بتونین بخندین تا حدودی بر این افسردگی غلبه من: می

 .کردین

 .بینم همنشینی با دکتر بدجور روت اثر گذاشته، یه پا روانشناس شدیملیکا: آفرین نارگل خانم! می

 .کنیممن: پس چی؟ من و دکتر بیشتر اوقات راجع به موضوعات روانشناسی با هم صحبت می

 د؟تونید من رو درمان کنیاشکان: نارگل خانم! دکتر من رو فرستادن پیش شما، چه جوری می

 .هایی که با فرمول خاص مادرم پختم بخورید تا یه فکری براتون کنمدونم، حاال شما یه دونه از این کیکمن: نمی

 اشکان: فرمول خاص چیه؟

وقتی با عشق و محبت شیرینی درست کنی، لبخند و عشق رو به دیگران هدیه "گفت من: مادر خدابیامرزم همیشه می

 .شدزد و شاد میاختیار لبخند میخورد بیهای اون میاز شیرینی ، خدا رحمتش کنه، هر کس"میدی

 .ملیکا: شما هم بخور بلکه بخندی

 !جوریه؟اشکان: واقعاً این

 ملینا: ما امتحان نکردیم؛ ولی شما بخور تا ببینیم راسته یا نه؟

دهانش، آروم آروم هاش رو بست و کیک رو گذاشت توی اشکان یه دونه کیک برداشت و نگاهش کرد، بعد چشم

ای خیره شد، یک مرتبه زد زیر گریه. همه هول شدیم، با نگرانی هاش رو باز کرد و به نقطهجوید، کمی بعد چشممی

 :پرسیدم

 کنید؟چی شد آقا اشکان؟ چرا گریه می -
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 ملیکا: وای نکنه فرمول مامانت برای ایشون برعکس عمل کرد؟

 اش بد شده؟کنید؟ مگه مزهیه جوابی بدین اشکان خان، چرا گریه میمن: نه خیر اینجوری نیست، تو رو خدا 

هاش رو پاک کرد و یک مرتبه در کمال ناباوری یه لبخند کوتاه زد و یه دونه کیک دیگه اشکان بعد از چند دقیقه اشک

  :خندید گفتطور که میگذاشت تو دهنش و خورد، این بار یه لبخند پهن زد و همون

 .کنهگفتن، طعم این کیک به قدری جادویه که حال آدم رو خوب میست میمادر شما را -

های یه مرد، اون هم یکی دیدن اشک .زدریخت، لبخند هم میطور که اشک میهاش پر از اشک شد و همیندوباره چشم

ت یه خنده، به صورتونست شاد باشه و بهایی رو که میکردم تمام سالکننده بود، احساس میمثل اشکان خیلی ناراحت

ها رو بدون اینکه چیزی بگه خورد شدن. اشکان تمام کیکغم تو دلش جمع شده بود و حاال به صورت اشک سرازیر می

 :و گفت

 .ترین کیکی بود که تو عمرم خوردم، خیلی شادی بخش بود، تونستم بخندماین خوشمزه -

 ملینا: حاال چرا گریه کردی؟

های خوبی نداشتم؛ اما به یاد های دور انداخت، گرچه سالجور خاصی بود، من رو یاد سالها یه اشکان: طعم این کیک

ای توی اون همه پول و ثروت خوشبخت باشم؛ تونستم مثل هر بچه دیگهام گریه کردم، من هم میکودکی از دست رفته

 .اما نه تنها خوشبخت نبودم بلکه همیشه اسیر و ناراحت بودم

 .ها بهتون میدمر وقت که دلتون خواست بیایین اینجا، هر چقدر که دوست داشتین از این کیکمن: آقا اشکان، ه

که بتونم مثل یه آدم معمولی زندگی کنم برام کافیه، بتونم تونم بخندم، همیناشکان: ممنون خانم، فکر کنم دیگه می

 .بخندم و عاشق بشم

 .حت باشهملینا: وقتی بخندی، کم کم عاشق هم میشی، خیالت را

، شما هم از "ات کنها رو نخور، از االن شروع به ساختن آیندهی گذشتهدیگه غصه"راست میگه، به قول دکتر  :علی

 .امروز تصمیم بگیر یه زندگی خوب و شاد برای خودت درست کنی

رای ه زندگی مستقل ببهزاد: راست میگه، دیگه نیازی نیست به زندگی االنت ادامه بدی، ماشااهلل وضعت هم که خوبه، ی

 .رسه که عاشق میشیهات برو سفر، بگو و بخند، یه روزی هم میخودت درست کن، دوست پیدا کن، با دوست

 هاش بفهمن پولداره و بخوان سوءاستفاده کنن چی؟ملیسا: اگه دوست

 هات نگو شرکتدوست خب بهشون نگه بچه پولداره، بگه یه زندگی معمولی داره، تو شرکت پدرت کار کن و به :بهزاد
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 .پدرته، بگو یه کارمند ساده هستی

نت هات رو با زندگی االملیسا: این هم فکر خوبیه. گاهی اوقات نیازی نیست که همه از زندگیت چیزی بدونن، باید دوست

 .آشنا کنی نه زندگی که تا قبل از لبخندت داشتی

 :بار خندید و با خوشحالی گفتاشکان این

ی های خیلکنم دوست پیدا کنم، از اون دوستزندگیم رو تغییر میدم، فردا که رفتم دانشگاه سعی می از همین االن -

جا رو به من معرفی کرد. االن میرم پیشش و ازش تشکر قدر خوب شد که رفتم پیش آقای دکتر و اون هم اینخوب، چه

 .کنممی

 خندید.وی سر همه پاشید، اشکان هم با خوشحالی میهمه با خوشحالی براش دست زدیم و ملیکا برف شادی آورد و ر

زدن یه نفر رو شنیدیم، برگشتیم و دیدیم دکتر یه گوشه ایستاده و به وقتی تشویقمون تموم شد یک مرتبه صدای دست

 :دیوار تکیه داده، با خوشحالی گفتم

 وای آقا حسام، شما کی اومدین؟ -

 :شد، اومد جلو و به اشکان گفتعمیق دو طرف صورتش درست می اش که دو تا چالدکتر با همون خنده همیشگی

 .دونستم بیایی اینجا کامالً درمان میشیدیدی چه نسخه خوبی برات پیچیدم؟ می -

ل بقیه تونم مثتونم بخندم، خیلی راحت میای هستین، ازتون ممنونم، ببینید! من میآقای دکتر! شما یه دکتر حرفه -

 .بخندم

 :گفت دکتر با خنده

دونی چیه؟ اینجا فقط یه قنادی نیست، اینجا سرزمین شادی و عشقه، برای همین آدرس خندی، میخوشحالم که می -

 .دادم که بیایی اینجا

هایی که خالصه اون روز بعد از آشنایی با اشکان تصمیم گرفتیم از اون روز به بعد فقط قناد خالی نباشیم، بلکه با شیرینی

ها بودم که دکتر با دوتا فنجون شکالت روح افراد هم باشیم. آخر وقت تو اتاق مشغول حساب و کتاب پزیم درمانگرمی

 :داغ اومد تو اتاق و کنارم نشست. ازم پرسید

 طور بود؟امروز چه -

اال چی . حکردم که یه روز تو این قنادی بتونیم یه نفر رو از نظر روانی درمان کنیموقت فکرش رو هم نمیعالی بود، هیچ -
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 شد که اشکان رو فرستادی اینجا؟

 گفت؛ امااش چیز خاصی نمینشست باز هم از گذشتهها هم روبروی من میبه دو دلیل، اول اینکه اگه اشکان ساعت -

 ی شما، تونسته بهاش حرف بزنه و این نشون داد که او با رفتارهای صمیمانهپیش شما که اومد، باعث شد از گذشته

 . خواد به من اعتماد کنهکه تو همون برخورد اول فهمیدم که نمیاد کنه؛ در حالیشما اعتم

 خب، دلیل دوم؟ -

 .دلیل دوم رو از خودت یاد گرفتم -

 جوری؟از من؟ چه -

یادته اون موقعی که تازه اینجا اومده بودم یه کیک برام آوردی و گفتی بخور، فرمول این کیک یه جوریه که آدم عاشق  -

 ؟میشه

 آره یادمه، خب که چی؟ -

من هم از همون فرمول خاص استفاده کردم، چون این فرمول روی من هم اثر کرد و باعث شد زندگیم تغییر کنه، خدا  -

دونست مردم چه جوری شاد میشن، اون با هر بار پختن کیک و شیرینی، کمی از قلب مادرت رو رحمت کنه، خوب می

 .کردهها مخلوط میمردم بود، با شیرینی مهربونش رو که مملو از عشق به

 .ای هستینممنون آقا حسام. به قول اشکان، شما یه دکتر حرفه -

 .بر منکرش لعنت -

 .باز هم ازش تعریف کردم و پررو شد

اد بگه، خوخواد یه چیزی بگه، خودم رو مشغول نشون دادم و منتظر شدم تا ببینم چی میدکتر ساکت شد، حس کردم می

 :ای کرد که صداش صاف بشه، چند دقیقه بعدش گفتبعد دکتر تک سرفهکمی 

 تونم یه چیزی بگم؟نارگل خانم! می -

 .بله، بفرمایید -

 .خواستم باهات صحبت کنمدر مورد یه موضوعی می -

 :خواد در مورد یه موضوعی باهام صحبت کنه، من هم که فضول، مشتاقانه گفتمگفت می

 .نمکبفرمایید خواهش می -
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 .خوام یه چیزی بگمدر مورد نسرین خانم می -

 :با تعجب گفتم

 !خواین بگین؟در مورد نسرین جون؟! چی می -

 کنن، درسته؟خواستم بگم، با برخورد اول فهمیدم که ایشون خیلی بیشتر از یه مادر به شما محبت میمی -

 :لبخندی زدم و گفتم

 .ستنسرین جون آدم نیست، یه فرشته -

ببین...با وجودی این که نسرین  !قدر مهربونه؛ ولی برای من یه سؤال پیش اومدهدونی که چهخودت خوب میپس  -

 زنی؟خانم برات مثل یه مادره، چرا مادر صداش نمی

 :هاش گفتی حرفبا تعجب به دکتر نگاه کردم و هیچی نگفتم، دکتر که سکوت من رو دید در ادامه

ید هم برات سخته که مادر صداش کنی؛ ولی بعد از این همه سال که برات مادری کرده و دونم که تعجب کردی، شامی -

از بچه خودش بیشتر دوستت داره، بهتر نیست که با گفتن مادر این دیوار نازکی که بین خودت و نسرین خانم کشیدی رو 

 .کنیبشکنی؟ به نظرم با این کارت خیلی خوشحالش می

ده طور به ذهنم نرسیرکننده بود، درباره موردی حرف زد که تا حاال بهش فکر نکرده بودم، چههای دکتر خیلی غافلگیحرف

ی مادر. از خدا که پنهون نیست، بابت این قضیه های نسرین جون رو جبران کنم! اون هم با گفتن کلمهبود که محبت

هاش رو نادیده گرفته بودم. تی محبخیلی شرمنده نسرین جون شدم، خیلی بهم محبت کرده بود؛ ولی من همه

 .طور تو فکر بودم که با صدای دکتر به خودم اومدمهمین

 نارگل خانم؟ حواستون هست؟ کجایی؟ رفتی تو عالم هپروت؟ -

کردم، راستش...خودم اصالً به این موضوع فکر نکرده بودم، آخه از بچگی نه، نه، داشتم به حرفی که زدی فکر می -

، برای همین تا حاال صداش نزدم مادر، خدا من رو ببخشه، بیچاره نسرین جون کلی برام زحمت بهش نسرین جون گفتم

 .هاش رو جبران نکردمکشیده؛ ولی من هنوز یه ذره از زحمت

 :دکتر لبخندی زد و گفت

 .پس چه بهتر که امروز وقتی رفتی خونه با گفتن مادر تمام زحماتش رو جبران کنی -

 یعنی خوشحال میشه؟ -
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 .کنهاون نسرین خانمی که من دیدم، از خوشحالی نه تنها بال در میاره، بلکه تمام آسمون رو فتح می -

رفتم خونه، خواستم به آژانس زنگ بزنم که دکتر نذاشت و دوتایی با خوشحالی خندیدیم. دیگه آخر وقت بود و باید می

شده سوار اون ماشین خوشگلش میشم سریع کارهای رسونه، من هم از خدا خواسته که یه بارم گفت خودش من رو می

باقیمونده رو انجام دادم و از قنادی رفتیم بیرون. آقا رجب مسئول بستن قنادی بود، خدا حافظی کردیم و رفتیم سوار 

 :اختیار بهش گفتمداد، بیماشین دکتر شدیم. عجب ماشینی بود، عروسک. ماشینش بوی خوبی می

 .بهشت میده وای دکتر، ماشینت بوی -

 :دکتر با خنده گفت

 مگه تا حاال بهشت رفتی؟ -

 .یه چند باری رفتم و برگشتم -

 :دکتر با تعجب پرسید

 طوری؟جدی؟ چه -

وهلل زمانی که دانشجو بودم، یه استادی داشتیم که از دستش چندین بار سکته زدیم و رهسپار بهشت شدیم و  -

 .برگشتیم

 :را روشن کرد، یه مرتبه خواننده خونددکتر زد زیر خنده و ضبط ماشین 

 ریم سفر،فردا با هم می

 خبر،از همه دنیا بی

 ریم ماه عسل، با هم می

 ...مونیم تا سحربیدار می

دکتر خجالت کشید و زود آهنگ رو عوض کرد. فکر کنم خیلی خجالت کشید، برای اینکه جو رو عوض کرده باشم، ازش 

 :پرسیدم

 ا خواهر و برادر دارین؟آقا حسام؟ شما چند ت -

 هیچی -

 واه! مگه میشه آدم خواهر و برادر نداشته باشه؟ -
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دونم چه سؤال دکتر برگشت سمتم و فقط یه نگاه معنادار بهم انداخت و بعد به راهش ادامه داد. بله خودم هم می

دارند. به یمن این سؤال بسیار هایی که خواهر و برادر نای پرسیدم! خب معلومه که توی این دنیا هستن بچهاحمقانه

 :بار ترجیح دادم یه کم ساکت بشینم و چیزی نگم. یه خرده که گذشت دوباره پرسیدمفیلسوفانه و خفت

 آقا حسام؟ چرا دوست ندارین پدر و مادرتون بفهمن شما به قنادی ما میایین؟ -

 .گیرندارم هم ازم می چون دوست ندارم بفهمن، اگه بفهمن همین یه ذره تنوعی که تو زندگیم -

 چرا بفهمن ناراحت میشن؟ -

 .ها دوست دارن من همیشه بهترین شغل رو داشته باشمچون اون -

 :یه مرتبه بهم برخورد و با دلخوری گفتم

 خوان دهنشون رو شیرین کنن؟مگه شغل ما چشه؟ ما شغل آبرومندی داریم، اگه ما نباشیم پس مردم چه جوری می -

 .ای بوداشت بد نکن، منظور من چیز دیگهنه، نه، برد -

 .جا پیاده میشم، بزن کنارنه، خیلی خوب منظورت رو رسوندی دکتر! بزن کنار همین -

 .کنهنه اینجا نمیشه، هوا تاریکه، هزار خطر تهدیدتون می -

 .نخیر بزن کنار -

خوای بری خونه؟ خطرناکه یه دختر این وقت یجوری مات کنم چهکنی؟ اگه اینجا پیادهوای نارگل خانم! چرا همچین می -

 .های غریبه بشهشب تک و تنها سوار ماشین

یه نگاه به خیابون خلوت و تاریک انداختم، دیدم راست میگه، چه جوری تو این تاریکی برم خونه! هیچی نگفتم و عین 

م در بیاره که محلش نذاشتم. باالخره برج زهرمار ساکت نشستم و چیزی نگفتم. تو راه دکتر یه چند باری خواست از دل

 :رسیدیم دم خونه، از ماشین پیاده شدم و زیر لب یه خداحافظی کردم، دکتر گفت

 نارگل خانم؟ -

 :برگشتم و با اخم نگاهش کردم، خندید و گفت

 با من قهری؟ -

 .بله -

 زنی؟حرف که می -
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 .دونم، فردا معلوم میشهنمی -

شد. یه بوق زد و رفت. وارد خونه که شدم، لید انداختم، صدای خنده حسام شنیده میبا حرص رفتم سمت در خونه و ک

 :نسرین جون طبق معمول اولین کسی بود که اومد استقبالم. با خوشرویی کیفم رو از دستم گرفت و گفت

 خسته نباشی دختر گلم، خدا قوت. امروز کام چند نفر رو شیرین کردی؟ -

 :دیگه تصمیم خودم رو گرفتم و با لبخند گفتم مردد بودم بهش بگم یا نه،

 .شما هم خسته نباشی مامان جون -

 :خورد، دوباره گفتمنسرین جون مات و مبهوت بهم خیره شد و تکون نمی

 .مامان جون! شما هم خسته نباشی -

رتم داد و صوشارم میطور که فهای نسرین جون پر از اشک شد و با خنده و گریه محکم بغلم کرد و همینیه مرتبه چشم

 :گفتبوسید تند تند میرو می

 .الهی قربون اون مامان گفتنت برم عزیزم، فدات بشم، دختر خوشگلم، دختر شیرینم -

ها، مامان رضایت داد من رو از خودش جدا کنه، با خوشحالی شدن استخونگیر و لهخالصه بعد از لحظات واقعاً نفس

ابام که طبق معمول با جنگ و دعوا اخبار گرفته بود و خودش پای تلویزیون خوابش برده بود رفتیم تو پذیرایی، مامان به ب

 :گفت

 .اکبر آقا! اکبر آقا! بیدار شو...بیدار شو مَرد -

 :بابام سریع بیدار شد و گفت

 چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ -

 .چیزی نشده، نارگل اومده -

 .تازگی ندارهخب نارگل همیشه تو این خونه بوده، این که  -

 !خیلی ممنون

 .بار فرق داره، نارگل بهم گفت ماماناین -

 :بابا با تعجب نگام کرد و گفت

 گفت مامان؟مگه تا حاال بهت نمی -
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ید که من شندونست یا نمیمن و مامان جفتمون از این همه توجه بابا نسبت به زندگی وا رفتیم. یعنی بابا تا حاال نمی

 :دوتایی یه نگاه معنادار به بابا کردیم و مامان بالش رو با پا هُل داد سمت بابا و گفت گفتم نسرین جون؟!می

 .بگیر بخواب، اخبار تموم شد -

 .دوتایی از پذیرایی رفتیم تو اتاق من، دوتایی به هم نگاه کردیم و با خوشحالی دوباره همدیگه رو بغل کردیم

 ها اسمین قسمت زندگیم رو گذروندم، آخ که چه لذتی داره بعد از سالتربخشها لذتدکتر حرف خوبی زد، بعد از مدت

مادر رو به زبون بیاری. خدایا شکرت، از تو هم ممنونم دکتر جون. اون شب من و مامان کنار هم خوابیدیم و چه 

 .های خوبی هم دیدمخواب

*** 

 :حسام

شای سریال بودند، یه سالم پرانرژی و بلند باال کردم و کمی بعد از رسوندن نارگل رسیدم خونه، مامان و بابا مشغول تما

کردم همون آهنگی رو که تو ماشین گذاشته بودم طور که لباس عوض میها رفتم باال. کتم رو آویزون کردم و همیناز پله

ودم برای خ کردم. یعنی یه روز میشه من و نارگل با هم بریم ماه عسل؟ با خوشحالی رفتم حمام و بلند بلندزمزمه می

همین آهنگ رو خوندم. صدام تو حموم اکو شده بود و من هم جوگیر شده بودم! انگار که روی استیج بودم. از حموم که 

 :کنه. با خنده گفتمبیرون اومدم دیدم مادرم روی تخت منتظر نشسته و نگاهم می

 به به، مامان خانم گل و گالب، چی شده که اتاق ما رو روشن فرمودین؟ -

 .حوصله ندارم، برو سر اصل مطلب -

 :با تعجب گفتم

 !برم سر اصل مطلب؟! کدوم مطلب؟ -

 خونه؟بگو ببینم این روزها کجا مشغولی که کبکت خروس می -

 .هام میرم بیرون تا روحیه بگیرمکجا باید باشم؟ هر روز صبح میرم مطب و بیمارستان، بعدش هم با یکی از دوست -

 ها پیداشطور شده که میری روحیه بگیری؟ در ضمن این کدوم دوستته که تازگییه میدی، چهتو خودت به همه روح -

 شده؟

 .شناسیناوالً چون خودم روانپزشکم باید روحیه داشته باشم که بتونم روحیه بدم به مردم، ثانیاً این دوستم رو فعالً نمی -

 شناسیم؟ یعنی قراره بعداً بشناسیم؟فعالً نمی -
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 .کنمعداً معرفیش میآره، ب -

 :مامان بلند شد و آروم اومد سمتم و پرسید

 نکنه این دوستت یه دختره؟ -

 .دختر؟ نه، دختر چیه؟ دوستمه -

 گفتی! چی شده که داری دروغ میگی؟وقت دروغ نمیزنی حسام، تو که به مادرت هیچمشکوک می -

درباره نارگل بگم؛ در حالی که هنوز از احساس نارگل به  تونستمجوری مییه کم عذاب وجدان گرفته بودم؛ ولی آخه چه

کردم، یه کم کردم و کار رو تموم میفهمیدم اون هم من رو دوست داره یا نه، درنگ نمیخودم مطمئن نبودم، اگه می

 :خیره به مامان نگاه کردم و گفتم

 .ذارم، مطمئن باش عزیز دلمدر میون میمادر من! من اگه بخوام یه تغییری تو زندگیم بدم حتماً قبلش با شما  -

کنم، خوای من رو تنها بذاری و بری دنبال یه دختر شیرم رو حاللت نمیحسام! به خدا اگه بفهمم یه روز می -

 .بخشمت. این رو یادت نرهنمی

ردم رو راهنمایی اومد، مثالً روانپزشک بودم و همه جوره ممامان با تحکم حرفش رو زد و رفت بیرون. از خودم بدم می

کردم و حلّال مشکالتشون بودم؛ ولی تو مشکالت خودم مونده بودم. از یه طرف مادرم بود که با جون و دل دوستش می

داشتم و از طرفی دیگه نارگل، که دوست نداشتم از دست بدمش. باید یه روز بشینم و با مادرم صحبت کنم، این درست 

 .شکیل زندگی دادند به جز منهای من تسن و سالی همنیست، همه

 .با ناراحتی روی تخت دراز کشیدم و تا مدتی به خودم و نارگل و خیلی چیزهای دیگه فکر کردم تا اینکه خوابم برد

صبح روز بعد، صبحانه رو تو یه فضای سرد با خانواده خوردم و بعد از یه خداحافظی کوتاه رفتم سمت مطب. به ساعت 

دم. به کرزدم فکر میطور که قدم میقت داشتم، رفتم تو یه پارک که نزدیک محل کارم بود، همیننگاه کردم، هنوز کلی و

کردم، به پدر و مادرم، به بیمارانم، به سه قلوها، علی و بهزاد، خانم رحمانی، اکبر آقا، نسرین خانم و در آخر همه فکر می

بودم قنادی تا کیک سفارش بدم، همون روز نارگل با وردنه زد  تمام فکرم به نارگل ختم شد. یاد اون روز افتادم که رفته

ای روشن بود که با نگرانی توی سرم، یادمه وقتی بهوش اومدم با اولین چیزی که روبرو شدم، دوتا چشم درشت قهوه

به  مین عشقکرد، همون موقع بود که ته دلم لرزید. نارگل باعث شد برای اولین بار عشق رو تجربه کنم. با هنگاهم می

ع داد و ای پیدا کنم، نارگل به زندگیم تنونارگل بود که تونستم پختن شیرینی و کیک رو یاد بگیرم، دوستان فوق العاده
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خوام از نارگل بگذرم، باید همین امروز با پدر و مادرم صحبت کنم و تونم از این عشق بگذرم، نمیشادم کرد. نه، من نمی

  .خوام به دستش بیارموجودم رو پیدا کردم و میبهشون بگم که نیمه گمشده 

. تا رفتم بیمارستانیه امید تازه اومد تو قلبم و با خوشحالی رفتم مطب. کارم تا ظهر طول کشید و بعد از اون باید می

دم و شبعدازظهر درگیر بودم. بعد از ترک بیمارستان با خوشحالی، برای دیدن رُخ یار رفتم به سمت بهشت شیرین. وارد 

تر بود روبرو شدم. یه کت اسپرت و تیپ که از من جوونبا صدای بلند سالم کردم که یک مرتبه با یه مرد جوان و خوش

 :شلوار جین پوشیده بود و موهاش رو به سمت باال با ژل حالت داده بود. برگشت سمت من و با لهجه گفت

 این آقا کی هست؟ -

 :لو و گفتهمین موقع نارگل با خوشرویی اومد ج

ایشون آقای دکتر حسام هستن، آقا حسام، ایشون جانیار پسر دایی منه، همین امروز از انگلیس اومدن، از بچگی اونجا  -

 .بزرگ شده و االن هم یه قنادی خیلی بزرگ داره

چرا حس دونم کردم بهش دست دادم. نمیطور که مات نگاهش میجانیار با لبخند دستش رو دراز کرد و من هم همین

 .بدی بهم دست داده بود! مثل حس دیدن یه رقیب

 :اش گفتنارگل با خوشحالی به پسر دایی

 ها چطورن؟ حالشون خوبه؟ رکسانا بزرگ شده؟وای جانی، چه کار خوبی کردی اومدی، دایی این -

 :کرد گفتجانیار که فارسی رو کمی با لهجه صحبت می

 هستید؟بله بله همه خوب هستند، شما هم خوب  -

 .بیا بریم تو دفتر، یه کم از دایی و زن دایی تعریف کن، از زندگی تو انگلیس بیشتر بگو -

 :نارگل به همراه جانیار رفتن تو دفتر. انگار نه انگار که من هم اونجا بودم. ملیکا اومد سمتم و گفت

 حس رقیب بهت دست داده؟دکتر جون، حسم میگه که از این جانی جونِ نارگل خوشت نیومده، چیه؟ نکنه  -

 من: کی؟ چی؟ رقیبِ کی؟

 .دونیم نارگل تو گلوت گیر کردهقدر خودت رو به کوچه علی چپ نزن. ما که میملینا: اَه دکتر! این

 من: یعنی چی؟

 .گردونیم همون جایی که ازش اومدهملیسا: یعنی اینکه، دکتر جون کافیه یه اشاره کنی، خودمون جانی کوچولو رو برمی
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 خوایین بال سرش بیارین؟من: می

 .گن بال، میگن مقابله با بالیای طبیعیملیکا: بهش نمی

 من: چه جوری؟

 .ملیکا: دیگه به اونش کاری نداشته باش، فقط اشاره کن

 .ملینا: راست میگه، به قول معروف، عکس بده جنازه تحویل بگیر

 :تاشون نگاه کردم و گفتمبا تعجب به سه

 .روبرو شدن با شماها مصادفه با خوندن نماز آیاتجلل الخالق!  -

 .ملینا: پس چی؟! به ما میگن سه زلزله نه برگ چغندر

سپارمش دست این سه نفر. همین شدم که جانیار قراره رقیب عشقی من بشه، حتماً میفکر بدی نبود. اگه مطمئن می

 :ند اومد. نارگل به همه ما یه نگاه انداخت و گفتموقع نارگل با خوشحالی اومد بیرون و پشت سرش هم جانیار با لبخ

 .ها یه خبر خوببچه

 .شااهللبهزاد: خیره ان

 .نارگل: بله که خیره

 .کنهدلم ریخت پایین که نارگل ادامه داد: از این به بعد جانیار با ما تو این قنادی کار می

 کنه؟جا رو اداره میره؟ کی اونهمه به هم نگاه کردیم. علی گفت: مگه ایشون تو انگلیس قنادی ندا

 .دهمجانیار: آنجا را فعالً به دست پدر می

مونه. خب جانی، بیا بریم همه جا رو بهت نشون بدم و با کنه و جانیار هم پیش ما میاونجا رو داییم فعالً اداره می :نارگل

 .خانم رحمانی و بقیه هم آشنا بشی

وندیم و یه عالمه فکرهای مختلف. حس خوبی نسبت به این قضیه نداشتم، یه دوتایی از آشپزخونه بیرون رفتند و ما م

گفت که قراره روزهای سختی رو با رقیبم بگذرونم. همه مشغول کارشون شدن؛ ولی من حوصله نداشتم و چیزی بهم می

 :طور غرق فکر بودم که نارگل وارد شد. با تعجب گفترفتم توی دفتر نشستم، همین

 نها نشستی؟دکتر! چرا ت -

 :حوصلگی گفتمیه نگاه بهش کردم و با بی
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 .خوام کمی تنها باشمامروز حال و حوصله هیچ کاری رو ندارم، می -

 .کردیجوری نبودی، یادمه همه ما رو شاد میچرا؟ شما که این -

 .اون مال اون موقع بود، االن حوصله ندارم -

 !دکتر امروز یه چیزیت هست -

 :برداشتم و گفتمبلند شدم، کتم رو 

 .من میرم مطب، خدانگهدار -

وارد مطب که شدم، منشی رو  .منتظر جواب نارگل نشدم و رفتم بیرون. با بقیه هم خداحافظی کردم و رفتم سمت مطب

 :کرد، تا من رو دید با خوشحالی گفتدیدم که با خانمی صحبت می

 .اش باهاتون صحبت کرده بودمیدی هستن، همونی که دربارهبفرمایید دکتر تشریف آوردن، آقای دکتر! ایشون خانم ام -

تازه یادم افتاد که با این خانم قرار مالقات داشتم، با خوشرویی سالم کردم و راهنماییشون کردم تو اتاقم، روبروی خانم 

 :امیدی نشستم و گفتم

 خب خانم امیدی، بنده در خدمتم، چه کمکی ازم بر میاد؟ -

 :یه سکوت کوتاه گفتخانم امیدی بعد از 

 .دیدم تا کمکم کنیدراستش آقای دکتر، تعریف شما رو خیلی شنیده بودم، باید حتماً شما رو می -

 .هاتون رو بزنیدکنم، به قول معروف، من سراپا گوشم تا شما حرفبفرمایید خواهش می -

ین روزها اخالقش خیلی عوض شده، دیگه جوری بگم، من و شوهرم سهیل، ده ساله که ازدواج کردیم؛ اما اراستش چه -

 ...خواد دعوا راه بندازه، اعصاب ندارهکنه و یه جوری میگیری میمثل سابق مهربون نیست، مدام بهانه

خانم امیدی از مشکالتش گفت و گفت و من هم فقط گوش دادم. جلسه اول مشاوره با خانم امیدی تموم شد و قرار شد 

 .جلسه بعدی شوهرش هم بیاد

بعد از رفتن خانم امیدی، به منشی گفتم هر کی نوبت ویزیت خواست، بذاره برای یه روز دیگه و خودش رو هم مرخص 

خواستم کمی تنها باشم، جلوی پنجره نشستم و به مردمی که اون بیرون در رفت و آمد بودن نگاه کردم که بره. می

دید. آهی کشیدم و گفتم: خدایا این درست نیست که بعد از کردم، زندگی روزانه مردم رو میشد از همین باال هم می

ها تنهایی، حاال که عشقم رو پیدا کردم، اینجوری یه نفر بیاد وسط. یه چیزی مثل ندای درون بهم گفت حسام، تو سال
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 .کنی؟ شاید واقعاً هیچ حسی بین اون دوتا شکل نگیرهتازه با اون آقا روبرو شدی، چرا زود قضاوت می

روب تو مطب با افکار جورواجورم درگیر بودم، از مطب اومدم بیرون که برم سمت خونه؛ اما دلم هوای قنادی رو کرد، تا غ

رفتم سمت قنادی تا یه سر و گوشی آب بدم، نزدیک قنادی ماشین رو پارک کردم که یک مرتبه نارگل و جانیار را دیدم 

دونه که چقدر ناراحت شدم، یه حسی شبیه حسادت تو وجودم یکه با خنده سوار یه ماشین شدن و رفتن. فقط خدا م

شد. پیاده شدم و رفتم داخل قنادی، علی رو دیدم و صداش زدم. علی با دیدن من با روی باز اومد سمتم داشت بیدار می

 :و گفت

 دکتر جون چرا بعدازظهر یهویی رفتین؟ از کسی ناراحت شدین؟ -

 ینم نارگل با اون پسرِ کجا رفتن؟نه، اون قضیه رو ول کن، بگو بب -

 شون، گویا رفتن بیرون یه گشتی بزنن، چطور مگه؟وهلل نارگل خانم و پسر دایی -

 :از عصبانیت آهی کشیدم و گفتم

 .هیچی، بیا بریم پیش بقیه -

کرد. شون رو میدوتایی رفتیم داخل قنادی. سه قلوها دوباره افتاده بودن به جون بهزاد و اون هم دست تنها حاضر جوابی

 :با دیدن من ساکت شدن، ملیسا اومد سمتم و گفت

 قدر با عجله و توپ پُر؟چه عجب آقای دکتر قدم رنجه فرمودند. به سالمتی کجا رفتین؟ اون هم اون -

 .چیز خاصی نبود. یادم افتاد یه قرار مالقات مهم دارم برای همین زود رفتم -

 .ت دست خودته؛ اما خروجت با خداست، امیدوارم فهمیده باشی که چی میگمبه هر حال، دکتر جون! اینجا ورود -

 :لبخندی زدم و گفتم

 .بله فهمیدم، خروجم دست شما سه تاست -

 .اهلل دکتر جونآ بارک -

ای از کردم. یه چند دقیقهملیسا و بقیه برگشتن سر کارشون و من هم نشستم پشت میز تست و فقط نگاهشون می

 :بود که ملیکا اومد کنارم نشست و آروم گفت اومدنم گذشته

 دکتر خوشبخت؟ -

 :نگاهش کردم و گفتم
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 بله؟ -

 .ریزیم؛ اما حس و حال افراد زود میاد تو دستموندرسته ما شیطونیم و کل دنیا رو بهم می -

 منظورت چیه؟ -

مم که امروز به خاطر وجود جانیار فهمنظورم اینه...هیچکی نفهمه، اون دوتا خواهر تخسم هم که نفهمن، من یکی می -

 .ناراحت شدی و رفتی. االن هم به خاطر اینکه نارگل با جانیار رفته بیرون، دِپرس شدی

 !ام اینقدر تابلو شده که فهمیده چرا ناراحتم؟العاده تیز و باهوشه. یعنی قیافهکنم ملیکا فوققبول می

 تو از کجا فهمیدی؟ -

فهمم مردم خوندی و روانپزشک شدی؛ اما من به طور تجربی روانشناس شدم. خوب میدکتر جون! درسته شما درس  -

 .با دیدن رقیب چه حالی بهشون دست میده

 اش رو داری؟مگه تجربه -

 .خیالش شدمی همچین موقعیتی رو دارم. مربوط به چند سال پیشه؛ اما خب، دیگه بییه جورایی تجربه -

 خیال شدی؟کار کردی که بیچه -

 خوای دست رو دست بذاری و اونی که دوستش داریرو از دست بدی؟بعداً بهت میگم؛ اما االن بگو چرا می -

 .خوام به دستش بیارمخوام از دستش بدم، اتفاقاً مینمی -

 ی سوسول نداریم. دکتر! ما تو رو دوست داریمها، حس خوبی نسبت به این پسرهکدوم از بچهراستش نه من و نه هیچ -

و دوست داریم فقط تو رو در کنار نارگل ببینیم. پس به جای زانوی غم بغل گرفتن و آه کشیدن، مبارزه کن و چیزی که 

 .حقته رو به دست بیار، نذار حقت رو ازت بگیرن، پاشو دکتر، ناسالمتی خودت یه پا روانپزشکی

سالمه،  53نارگل رو به دست بیارم. من االن  های ملیکا خیلی آرومم کرد و یه جورایی مصمم شدم که هر جور شدهحرف

 :بچه نیستم که بخوام کارهای غیر منطقی انجام بدم. به ملیکا نگاه کردم، لبخندی زدم و گفتم

 .فکر کنم یه مبارزه سخت در پیش دارم -

 .ی ما خصوصاً من پشتتیمموفق باشی دکتر، بعد از خدا، همه -

 .ممنون -

 .و خواهرهای عزیزم، مشاوره هم خواستی خودم هستمگذاری با من نقشه و تله -
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 :طور با خنده گفتمام گرفت، همینهای این سه خواهر، خندهبا یادآوری شیطنت

 .باشه ممنون. تا شما سه تا بمب اتم هستین هیچ نگرانی ندارم -

 .ملیکا هم خندید و رفت سر کارش. یه کم دیگه تو قنادی نشستم و بعد رفتم خونه

فتم خونه، کسی نبود. مامان و بابا رفته بودن بیرون و یه یادداشت هم برام گذاشته بودن که دیر میان. یه دوش وقتی ر

های مختلف رو زیر و رو کردم تا یه برنامه ببینم؛ اما هیچ چیز جالبی ندیدم. قدر کانالگرفتم و رفتم جلوی تلویزیون و این

تابی نبود که نخونده باشم، یک مرتبه چشمم به کتابی افتاد که یکی از ام کترجیح دادم کتاب بخونم، تو کتابخونه

قدر هام قبالً بهم داده بود. روی تخت دراز کشیدم و شروع به خوندن کتاب کردم. ماجرای جالبی داشت، ایندوست

ن رفتم و سالم شب شد و مامان و بابا هم برگشتن خونه. به استقبالشو 04:11کتابش جذاب بود که نفهمیدم کی ساعت 

 :کردم، مامان با تعجب گفت

 حسام؟ بیداری مادر؟ -

 .سالم، آره مادر جان، مگه میشه بدون دیدن شماها خوابم ببره -

 :مادرم با خوشحالی گفت

 .الهی قربون پسر خوشگلم برم، ما رفته بودیم یه سر به بابا بزرگت بزنیم برای همین دیر شد -

 .اً یه سر میرم دیدنشدلم براش تنگ شده، فردا حتم -

 .بابا: اتفاقاً خیلی سراغت رو گرفت، حتماً بهش سر بزن

 .ای داشتم. شبتون بخیرباشه چشم. خب من برم بخوابم، امروز واقعاً روز خسته کننده -

 .مادر: شب تو هم بخیر عزیزم

برام  اومدن جلوی چشمم. اعصابمی بستم جانیار و نارگلخیلی پهلو به پهلو شدم تا بلکه بخوابم؛ اما همین که چشم می

 .نمونده بود. نه، باید خودم رو کنترل کنم، یه نفس عمیق کشیدم و خوابیدم

خوابی دیشب بود. خودم رو تو آینه نگاه کردم، رنگ پریده و کسل صبح به سختی از رختخواب بلند شدم، به خاطر بی

جوری بود آماده شدم و صبحانه نخورده رفتم مطب. وارد که  بودم. یه آب پاشیدم تو صورتم تا بلکه حالم جا بیاد. هر

ت ها شده بودم، بعد از نیم ساعشدم منشی با تعجب سالم کرد، جوابش رو دادم و رفتم تو اتاقم. فکر کنم شبیه زامبی

م، هر کار افتادن به جون هاولین مراجعه کننده اومد. یه زن و شوهر بودن که هر دوتا مشکل اعصاب داشتن و مدام می



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر Fatima Eqbّ | آخرین آرزوی مادررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 68 

ه بخششون هم کهای آرامتونم؛ یعنی حالش رو نداشتم باهاشون صحبت کنم که سر عقل بیان، قرصکردم دیدم نمی

تموم نشده بود، برای همین با تحکم گفتم یا از اینجا برن و پشت سرشون رو نگاه نکنن یا برن دادگاه و طالق بگیرن. 

افظی کردن و رفتن. اتاقم که خلوت شد سرم رو گذاشتم روی میز و دوتاشون یه نگاه به هم کردن و با ترس خداح

 :سریع جواب دادم .هام رو بستم، خواستم کمی بخوابم که تلفنم زنگ زد، ملیکا بودچشم

 سالم، چه خبر؟ -

 سالم دکتر، خوبی؟ امروز نمیای قنادی؟ -

 چرا میام، اتفاقی افتاده؟ -

ه کنن، گویا بر، امروز روپوش پوشیده و با نارگل دوتایی دارن کیک درست میاتفاق که چه عرض کنم، این یارو جانیا -

 .نارگل قول داده که کمکش کنه خونه شکالتی رو با هم بسازن

 !خونه شکالتی رو با هم بسازن؟ -

 :کرد سریع گفتملیکا که آروم صحبت می

 .دکتر من دیگه باید قطع کنم، زود بیا قنادی، خداحافظ -

طور مات و مبهوت به یه نقطه خیره شده بودم، یعنی نارگل به این زودی فراموش کرد؟! آخه ما به رد. همینملیکا قطع ک

کار هدونستم باید چهم قول داده بودیم خونه رو بسازیم! چرا از جانیار خواسته کمکش کنه؟ خیلی ناراحت شده بودم، نمی

رای ها رو بهر چی باشه من روانپزشکی خونده بودم و انواع مهارت کنم؛ اما بهترین کار این بود که خودم رو کنترل کنم،

 !کنترل خشم و ناراحتی بلد بودم. یه نفس عمیق کشیدم و...نشستم زار زار گریه کردم تا بلکه خالی بشم...خدا

یه روزهایی  میم،حتماً کلی بهم خندیدین، درسته؟ خب درسته که روانپزشکم؛ اما دلیل نمیشه گریه نکنم، باالخره ما هم آد

نیاز داریم با گریه خودمون رو خالی کنیم، حاال مرد بودن به کنار، اصالً مردها هم باید یه روز گریه کنن یا نه؟ اینجوری 

ر از بینین آمار سکته تو مردها بیشتاش بریزن تو خودشون تا سکته کنن و بمیرن، یه نگاه بندازین مینمیشه که همه

م خواست گریه کنم تا خالی بشم و چقدر هم که خالی شدم. با توپ پُر از مطب بیرون رفتم و هاست. اون لحظه دلزن

  .سوار ماشین شدم و گازش رو گرفتم سمت قنادی

ها، همه مشغول کار بودن و جانیار رسیدم دم در قنادی. طبق معمول شلوغ بود، به آقا رجب سالم کردم و رفتم پیش بچه

کردن، خونسردیم رو حفظ کردم، جلو رفتم و سالم خندیدن کار میکردن و میصحبت میطور که و نارگل هم همین
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 :نارگل با خوشرویی جواب سالمم رو داد و گفت .کردم

 !کجایی تو دکتر؟ پارسال دوست، امسال آشنا -

 تی؟کار کردین با خونه شکالها برسم. شما چه خبر؟ چهیه کم کارهای شخصیم زیاد شده، مجبورم به اون -

 .ها زیاد ساختناش با جانیار صحبت کردم، قرار شد کمکم بده؛ چون میگه تو کشورهای اروپایی از این خونهدرباره -

 :ابرویی باال انداختم و گفتم

 ای بسازن؟تونن یه همچین خونهاهلل آقا جانیار! یعنی ایشون میبارک -

 :نارگل به جانیار نگاه کرد و جانیار گفت

 .شودهای شیرینی خیلی راحت ساخته میسازم. از این خانهمه چیز میبله، من ه -

 :ام گرفت؛ اما خودم رو کنترل کردم، از جانیار پرسیدماش خندهیه لحظه به خاطر لهجه

 ها ساختین؟من: شما تا حاال از این خونه

 .سازمجانیار: نه نساختم؛ اما می

 من: اگه درست نشد چی؟

 .توانم درست کنم؛ چون در لندن دیدممن میشود، جانیار: درست می

 من: تا حاال تمرین هم کرده بودین؟

 .جانیار: نه

 !ها چه گل استمن: پس گل

 نارگل: منظورت چیه دکتر؟

 .من: هیچی، شوخی کردم

 خوایین امروز کیک یا شیرینی درست کنین؟نارگل:نمی

 .من: فعالً نه

 نارگل: چرا؟

 . کار کنم خوام اینجامن: چون فعالً نمی

 .نارگل: چرا دکتر؟ شما که اینجوری نبودین، همیشه عاشق اینجا بودین
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 .هایی هم دوست ندارم انجامش بدمهایی از یه کاری خوشم میاد و یه وقتمن: باالخره من هم آدمم، یه وقت

 ...نارگل: اما دکتر

که معلومه دیگه برای ساختن خونه به کمک من  اجازه ندادم نارگل ادامه بده و گفتم: بهتره به کارتون برسید، اینجور

 .نیازی ندارید، من دیگه میرم، خدانگهدار

 !نارگل: دکتر

 چیزی نگفتم و از اونجا رفتم بیرون، کمی بعد، پشت سرم ملیکا اومد و صدام زد: دکتر؟

 من: بله؟

 خواین بمونین؟ملیکا: چی شد؟ نمی

 .من: نه، میرم یه کم قدم بزنم

 !رو، میدون رو خالی نکن، تازه از کجا معلوم که رقیبت باشه؟ شاید واقعاً قصدی نداشته باشهملیکا: دکتر ن

های این جانیار هست که حس خوبی به آدم نمیده. شناسیم، یه چیزی تو چشمما مردها رقیب خودمون رو خوب می :من

 .ه وقت گول این پسرِ رو بخورهببین ملیکا، من یه مدت نمیام اینجا، تو رو خدا مواظب نارگل باش، نذار ی

 .ملیکا با ناراحتی گفت: دکتر! تو رو خدا نرو، حداقل روزی چند دقیقه بیا اینجا

 .تا ببینم چی میشه، فعالً خدانگهدار -

ا نه؟ دونم کار درستی کردم ییه نگاه به دور و بر قنادی کردم و با حسرت آهی کشیدم و رفتم. ملیکا با ناراحتی رفت. نمی

ی های تازه عاشق شدههای منطقی رفتار کنم؛ اما عین این جووناین سن و سال با یه همچین موقعیتی باید مثل آدمتو 

کنه و هم حسود. سوار ماشین شدم، ضبط رو کردم. فکر کنم عاشقی آدم رو هم غیر منطقی میبیست ساله رفتار می

های یکی از خواننده "چرا رفتی"رو عوض کردم و آهنگ  روشن کردم، روی همون آهنگ ماه عسل تنظیم شده بود، آهنگ

  .ی االنممطرح کشور رو گذاشتم. عجب سازگار بود با روحیه

 .های شهر توقف کردم و رفتم تو پارک تا قدم بزنم. مشغول قدم زدن بودم که ملیکا زنگ زدکنار یکی از پارک

 من: سالم، چه خبر شده؟

 .ی توپ کشیدیمخواستم بهتون بگم من و ملینا و ملیسا یه نقشهیملیکا: سالم دکتر، خبری نشده، م

 !بار اصالً اشکال نداشت و چه بهتر از این؟ها اگه نقشه بکشن دنیا زیر و رو میشه؛ اما اینیا خدا! این
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 من: چه نقشه ای؟

 ...ملیکا: نقشه اینه

رفت، چه حساب شده مو الی درز این نقشه نمی ای هستن به خدا،ها حرفهملیکا جزء به جزء نقشه رو گفت. چقدر این

هام رو مشت کرده بودم و با قدر خوشحال شدم که دستفکر همه جا رو کرده بودن. ملیکا نقشه رو گفت و قطع کرد. این

گفتم: اینه، ایول، ایول. غافل از اینکه وقتی چشم باز کردم دیدم یه چند نفری ایستادن و با های بسته مرتب میچشم

 .کننعجب نگاهم میت

تونم پیدا کنم؟ هر وقت یه جایی میرم آخرش یکی پیدا میشه که ضد حال ای بابا! شانس ما رو باش! یه جای خلوت نمی

 .بخورم

کرد. داد تو آشپزخونه کار میطور که رادیو گوش میبا خوشحالی سوار ماشین شدم و رفتم خونه. مادرم تنها بود و همین

 :انرژی سالم کردم، با خوشحالی اومد سمتم و گفت با صدای بلند و پر

 قدر زود اومدی خونه؟سالم عزیزم، قربونت برم چرا امروز این -

 .ها یادم برهبیرون از خونه موارد ناراحت کننده زیاد بود، گفتم برم خونه تا با دیدن روی ماه مادرم تمام غم و غصه -

 .کنمالزانیا درست می الهی مادر دورت بگرده، بیا که دارم برات -

 :ی الزانیا هستم، با خوشحالی رفتم تو آشپزخونه و گفتموای، وای الزانیا...دیگه بهتر از این نمیشه، من دیوانه

 .پس کی درست میشه؟ من گشنمه -

 :مادرم خندید و گفت

 .نگاه مرد گنده چه هوله برای غذا -

وز من و مادرم دوتایی با اشتیاق ناهار رو خوردیم و از هر دری خورد، اون ربابام همیشه ناهار رو تو محل کارش می

 :کردم، مادرم با یه ظرف میوه اومد کنارم و گفتصحبت کردیم. جلوی تلویزیون نشسته بودم و برنامه مستند نگاه می

 .بفرما این هم میوه، حسابی بخور -

 .دست گلت درد نکنه مادر جان -

هام پسرش دچار مشکل روحی شده، گویا دکتر گفته افسرده شده و باید تحت نظر تراستی...حسام جان، یکی از دوس -

 !چنان خوبی ندارن که دائم برن پیش دکتر، اگه میشه کمکش کن، باشهها وضع مالی آنباشه، طفلکی



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر Fatima Eqbّ | آخرین آرزوی مادررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 72 

 .کنماش هم نباشن، رایگان ویزیتشون میحتماً، بهش بگید بیاد مطبم، نگران هزینه -

 .خَیّره، برای همین خودم قبالً بهش گفته بودم که بیاد پیشت و نگران حق ویزیت هم نباشهدونستم پسرم می -

ز دوست کشیدم اکنه ویزیت مجانی میشن. چکار کنم خودم هم خجالت میبله، مادره دیگه، بیشتر کسانی که معرفی می

ید تونم برای مردم مفغلی دارم که میو آشنا حق ویزیت بگیرم، مجبورم فی سبیل هلل کار کنم. باز هم شکر خدا یه ش

 .باشم

 :مادرم یه بشقاب میوه داد دستم و گفت

 .بیا پسرم، بخور جون بگیری -

 :ام انداختم و با تعجب گفتمیه نگاه به هیکل ورزشکاری

 دیگه از این بیشتر جون بگیرم؟ -

 .جون هستین، بخور دیگهها از نظر ما مادرها بیشما بچه -

جوری شروع کنم؛ اما خدا خودش یه فرصت رسوند. مادرم دونستم چهمورد نارگل صحبت کنم؛ ولی نمیخواستم در می

 :گفت

 .ی تمام دنیا دلم شکستحسام جان، امروز به اندازه -

 چرا مادر؟ مگه چی شد؟ -

 .خدا من رو ببخشه، به خاطر دل خودخواه خودم تو رو بیچاره کردم -

 .دهدرست توضیح بدین ببینم چی ش -

اش از قبل آبادتر گفت خونهام زنگ زد. کلی حرف زدیم، گفت االن سه تا نوه داره، میامروز زهرا خانم دوست قدیمی -

 .گرفتموقت جلوی ازدواج کردن تو رو نمیاشه، یهو دلم نوه خواست. کاش هیچشده و دائم صدای بچه تو خونه

ریم فرستم کربال و خودم هم با زنم دوتایی میل ازدواج کنم، یه نفر رو میکنم اگه بتونم با نارگآخ که خدا نوکرتم، نذر می

 :هاش رو پاک کرد و گفتمشهد پابوس آقا. مادر اشک گوشه چشم

 جوری جبران کنم برات؟کار کنم؟ چهحسام مادر! چه -

 :من هم لوس شدم و گفتم

 .خب، برام زن بگیر. یه زن خوشگل و نمکین -

 :گفت مادر زد به بازوم و

 .آخه االن کی به توی پیرمرد زن میده؟ نگاه بین موهات موی سفید هم دیده میشه -

 .مادر من کجام پیره؟! تازه اول جوونیمه -
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 اش صحبت کنم یا نه؟خیلی خب تو هم، حاال بگو ببینم خودت کسی رو در نظر داری که برم با خانواده -

هام رو به هم میز و صاف نشستم. صدام رو صاف کردم، کف دستبهترین فرصت بود. بشقاب میوه رو گذاشتم روی 

 :مالیدم و گفتم

 !مادرجون -

 جون مادر؟ -

من خیلی وقته یه نفر رو زیر نظر دارم. دختر خیلی خوبیه، خانواده داره، وضعشون هم خوبه. یه جورایی دوستش دارم.  -

 اش صحبت کنی؟خوام، میری با خانوادهمامان! من همون رو می

 :مادرم یه لحظه خیره نگاهم کرد و بعد ناغافل کوسن رو برداشت و شروع کرد به زدن و داد و بیداد کردن

ست که این روزها اخالقت عوض شده...بیا بیرون مرد، بیا ای زیر نیم کاسهدونستم یه کاسهای روت سیاه بشه بچه، می -

 .ببین آخرش از زیر زبونش کشیدم...بیا بیرون

ه شده بودم، من یه طرف اتاق به حالت فرار ایستاده بودم و مادرم یه طرف دیگه ایستاده بود. همین موقع حسابی شوک

 ها اومد بیرون که دیگه شوک نهایی رو بهم وارد کرد. مگه بابا سر کار نبود؟بابا از یکی از اتاق

 :با تعجب گفتم

 !جوری شدی؟گیری...چرا یهو اینخوای برام زن بمادر این کارها چیه؟! خودت االن گفتی می -

کنی؛ ولی بروز نمیدی. به بابات گفته بودم، حاال برای دونستم داری یه کارهایی مییه چند وقتی زیر نظرت داشتیم، می -

 !کنی هان؟من عاشق میشی و مخفی می

 :با حیرت گفتم

 خواستی زیر زبون کِشی کنی؟اش نقشه بود؟ میها همهپس این -

 :اومد و گفتبابام جلو 

 حسام! چرا از من و مادرت مخفی کردی؟ -

کنم. ی جفتشون بود که بفهمن من چکار میاش نقشهمونده بودم بابام رو کجای دلم بذارم؟! اون که خونه نبود! پس همه

 .ترنوهلل پدر و مادرها از صد تا روانپزشک خبره

 :باال بردم و گفتم مادر خواست داد بزنه که من برای اولین بار صدام رو جلوش

 .بذارید من هم حرفم رو بزنم -

 :هر دوتا ساکت شدن. بابام گفت

 .کنیمهاش رو بزنه، اگه منطقی بود قبول میراست میگه، بذار حسام هم حرف -
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 :مادر راضی شد و نشست روی مبل و گفت

 .باشه. بیا بشین و از اول برامون تعریف کن -

جوری شروع های احساسی و منطقی رو خوب بلد بودم بزنم اینون جایی که حرفسه تایی روبروی هم نشستیم. از ا

 :کردم

 مامان، بابا، مگه شما عاشق هم نشدین؟ -

 :دوتایی به همدیگه نگاه کردند و بابا گفت

 درسته. خب که چی؟ -

، دار بشنکیل بدن، بچهببینید! خداوند زن و مرد رو آفرید تا در کنار هم آرامش داشته باشن، با هم یه زندگی تش -

تر تشکیل ی بزرگها که بزرگ شدن و ازدواج کردن یه خانوادههاشون صاحب خواهر و برادر بشن، بعدها همین بچهبچه

بدن، صاحب خاله و دایی و عمو و عمه بشن. خداوند بعد از خلقت آدم، عشق رو آفرید، خدا حوا رو از نفس آدم آفرید و 

ها . یه عشق جاودانه، خدا عشق رو آفرید تا همه همدیگه رو دوست داشته باشن. شما سالهر دوتا رو عاشق هم کرد

؟ کنینپیش عشق رو تجربه کردین، تا االن با عشق در کنار هم زندگی کردین، خب پس چرا من رو از عشق محروم می

نه؟ کنین و زندگیتون رنگیندگی میبابا! مگه شما بارها و بارها نگفتین که عاشق مامان هستین و به عشق اون دارین ز

بینین چون عاشق بابا هستین و حتی یک روز رو هم مگه شما نگفتین زندگیتون رو مثل یه رنگین کمون زیبا می !مامان

 ذارین من هم ازکنین؟ چرا نمیتونین سر کنین؟ خب چرا یه همچین دنیای رنگینی رو از من دریغ میبدون بابا نمی

خوایین من هم طعم عشق رو من بخشیده لذت ببرم؟ من حاصل عشق شما دوتا هستم، چرا نمی زندگی که خدا به

تر کنم؟ مگه شما نوه دوست ندارین؟ اگه شما نوه دوست ندارین در عوض من بچشم و این زندگی عاشقانه رو بزرگ

جوری شیطونی یا چه بچه خیلی دوست دارم، دوست دارم ببینم دختر یا پسر من چه شکلیه؟ چقدر بانمک هستن

 !کنن؟می

 :گفتن. بابام سکوت رو شکست و گفتمامان و بابا سکوت کرده بودن و چیزی نمی

 .دونم چی میگی حسام، من رو ببخش که تا حاال به احساساتت توجه نکردممی -

 :مادر در ادامه حرف بابا گفت

 حسام جان! حاال اونی که در نظر گرفتی کیه؟ -
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سال کوچکتره. دانشگاه رشته حسابداری خونده و االن داره قنادی باباش رو اداره  04وب. از خودم یه دختر خیلی خ -

 .کنهمی

 بابا: اسم و فامیلش چیه؟

 من: نارگل... نارگل شیرین سخن

 بابا: این فامیل چقدر به گوشم آشناست! شیرین سخن...کجا شنیدم؟

ها قبل همونی که گفتین زن صاحبش سال .لو کیک از اونجا بخرممن: این همون قنادیه که یه روز گفتین برم چند کی

 .پخت و به رحمت خدا رفتشیرینی می

 :بابا با حیرت گفت

 قنادی اکبر آقای شیرین سخن؟ -

 :با خوشحالی گفتم

 .بله، همین اکبر آقاست -

 :بابا به مادر گفت

 .خیلی نجیب و آبرومندن شناسم،خیالت راحت باشه خانم، من این خانواده رو چند ساله می -

 :مادر که یادش رفته بود یه روزی نسبت به ازدواج من حساس بود با خوشحالی گفت

 .واقعاً؟ پس همین روزها زنگ بزن تا بریم خواستگاری -

 :با یادآوری جانیار یهو گفتم

 .نه...فعالً دست نگه دارین -

 چرا؟ -

 .چون باید از یه چیزی مطمئن بشم -

 از چی؟ -

 .الً یه موضوعی پیش اومده باید یه کم صبر کنمفع -

با اصرار هر دوتاشون مجبور شدم ماجرا رو براشون تعریف کنم. مادر رفت تو فکر و بابا هم متفکرانه یه نگاه به من کرد و 

 .گفت: حسام! یعنی خاک بر سرت اگه بخوایی جا بزنی و میدون رو برای رقیب خالی کنی
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 !خیلی ممنون

 .کنما بزنی، شیرم رو حاللت نمیمادر: اگه ج

 خوام یه همچین کاری کنم؛ ولی اگه نارگل من رو دوست نداشته باشه چی؟من: خودم هم نمی

 بابا: تو دختر اکبر آقا رو خیلی دوست داری؟

 :با شرم خندیدم و سرم رو انداختم پایین و گفتم

 .مکسی رو ندیدتر از این دختر دیگه هیچخیلی زیاد، شیرین -من 

 .مادرم خندید و گفت: یه جوری میگه شیرین انگار دختر مردم شیرینیه

هر سه تامون خندیدیم و کمی بعد بابا گفت: ببین حسام، راستش درسته چند سال نسبت به زندگی مستقل تو کوتاهی 

ازت  دل کندن کردیم؛ اما حاال که به اینجا رسیدی و عاشق شدی دیگه جایز نیست مانع چیزی که حقته بشیم. درسته

 :سخته چون ما فقط تو رو داریم؛ اما به عنوان پدرت هر کاری که ازم بر بیاد برات انجام میدم. بعد رو به مامان گفت

 مگه نه سوسن؟ -

مادر یه نگاه به من کرد و گفت: بابات راست میگه، من هم حاضرم هر کاری که ازم بر میاد برات انجام بدم تا این رقیب 

 .و از سر راه برداریمتازه وارد ر

 خوام زن بگیرم؟مامان! یعنی دیگه ناراحت نیستی از اینکه می -

خواست هام همه نوه دارن، من هم خیلی دلم مینه مادر، ناراحت چرا؟ راستش خودم هم دیگه خسته شده بودم، دوست -

 .روحهاصالً خونه بدون بچه کوچیک خیلی بی .ما هم یه نوه خوشگل و تپلی داشته باشیم

 .کنمواقعاً خوشحالم که تونستم راز دلم رو بهتون بگم، احساس سبکی می -

 .فقط یه قولی به من بده -

 چه قولی؟ -

 .قول بده بعد از ازدواج تو همین خونه زندگی کنید -

 .از نظر من که اشکالی نداره، باید دید نارگل چه نظری داره -

 .دار باشهدونم دخترش رو جوری تربیت کرده که خانوادهم، میشناسبابا گفت: اون اکبر آقایی که من می

مادر: خب حاال که توافقات انجام شد، باید یه فکری کنیم تا ببینیم چه جوری میشه بفهمیم اون پسرِ جانیار قاپ نارگل رو 



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر Fatima Eqbّ | آخرین آرزوی مادررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 77 

 !دزدیده

 .من: راستش ملیکا، یکی از اون سه قلوها که گفتم، یه نقشه خیلی خوب کشیده

 ای؟نقشهمادر: چه 

 :نقشه ملیکا رو برای پدر و مادرم تعریف کردم. مادر با خوشحالی یه بشکن زد و گفت

ام نیاز به یه همکار مثل ای، باید با این ملیکا یه مالقات داشته باشم، من هم برای نقشهی حساب شدهعجب نقشه -

 .ملیکا دارم

 ای دارین؟شما چه نقشه -

 :مادر یه نگاه به من کرد و گفت

 !حاال -

 :بابا هم گفت

 .تو به اونش کار نداشته باش، فقط آدرس قنادی رو بده به مادرت و با ملیکا خانم هم هماهنگ کن -

 .باشه -

کشیدن. باالخره هر کردن و حسابی نقشه میاش در مورد ازدواج من با هم صحبت میاون روز تا شب بابا و مامان همه

یرن آخرش باید داماد بشم یا نه؟ خونه پدر، ده سال، بیست سال، نه دیگه نزدیک به قدر هم که جلوی ازدواج من رو بگ

 !چهل سال

 :صبح روز بعد تو مطب بودم که ملیکا زنگ زد. با شتاب جواب دادم. ملیکا خیلی مضطرب بود و با نگرانی گفت

دونه که نارگل هم دوستش داره. دکتر خواد از نارگل خواستگاری کنه، گفته میدکتر، امروز جانیار به علی گفته می -

 !بجنب

 کنی؟ات رو اجرا نمیای؟ چرا نقشهکارهپس تو اونجا چه -

 .دکتر وقتی شنیدم دست و پام رو گم کردم، گفتم اول به شما خبر بدم -

 خب، نارگل چی جواب داده؟ -

 .هنوز به نارگل نگفته، فعالً قصد داره بهش بگه -

خواد با تو آشنا بشه و باهات راستی، من جریان خودم رو به پدر و مادرم گفتم، گویا مادرم میها! عجب بدبختی داریم -
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 .همکاری کنه

 با من؟ برای چه کاری؟ -

 .خواد همکارش بشیاون هم یه نقشه داره، میگه می -

  :ملیکا با شیطنت گفت

 .نفر 6ای جانم! شدیم  -

 نفر؟ 6چرا  -

 .و خواهرهام و علی و بهزاد تشکیل دادمخب من یه تیم متشکل از خودم  -

 کشی کردی؟یعنی همه رو خبر کردی و قشون -

 .کنیم یاری تا دکتر کند همسرداریکار کنیم دیگه، همین یه دکتر رو که بیشتر نداریم، به قول معروف همه میچه -

ودم فکر کردم که تو این دوره و زمونه زدم با خطور که لبخند میدوتایی زدیم زیر خنده. ملیکا تماس رو قطع کرد. همین

 .ها چقدر ارزشمندههایی مثل اینداشتن دوست

 .ای بابا! من هم عاشق نشدم و وقتی هم شدم، پای یه رقیب اومد وسط. خدایا به امید تو

*** 

 :نارگل

هر  ش خیلی حس میشد،االن چند روزه که دکتر نمیاد قنادی، از خدا که پنهون نیست، دلم براش تنگ شده بود. جای خالی

دونم چرا از وقتی جانیار اومد دکتر هم رفت. نمیاومدم سر کار با دیدن جای خالیش دست و دلم به کار نمیوقت می

کنم از چیزی ناراحت شد و رفت. تو فکر بودم که ملیکا وارد اتاق شد و نشست روی صندلی روبروی غیبش زد! فکر می

  :من. یه نگاه به من کرد و گفت

 !نارگل -

 بله؟ -

 جانیار تا کی اینجاست؟ -

 .ی شکالتی کمک کنهخواد تو ساخت خونهدونم، گفته مینمی -

 .ببخشید این رو میگم؛ ولی کاش زودتر بره -

 جوری میگی؟کارتون کرده که اینچرا؟ مگه چه -
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 .ی یه غریبه رو نداریمکاری نکرده، فقط حوصله -

 چطوره که جانیار شده غریبه؟دکتر که اومد، غریبه نبود،  -

 خواد زن بگیره؟راستی...خوب شد گفتی دکتر، خبر داری دکتر می -

با شنیدن این حرف یه مرتبه انگار چیزی روی قلبم سنگینی کرد و درد گرفت. حس کردم نفسم به شماره افتاد، بلند 

 :شدم و با نگرانی گفتم

 ملیکا دروغ میگی؟ -

 .خوان سفارشِ کیک بدنجا هم مینه دروغم چیه؟ گویا همین -

 !نه -

 !گفتی؟چیه؟ نکنه عاشقش شده بودی؟! عاشق دکتر بودی و چیزی نمی -

 :دیگه طاقت شنیدن هیچ حرفی رو نداشتم، کالفه سر ملیکا داد زدم

 .ملیکا بس کن! برو بیرون -

 .ملیکا با بهت نگاهم کرد و بدون این که چیزی بگه آروم بیرون رفت

اره، داد که من رو دوست دستأصل به دور و برم نگاه کردم. نه این واقعیت نداره! دکتر با رفتارهاش نشون مینشستم و م

ی شکالتی کمکم کنه. نه این امکان نداره! باید باهاش صحبت کنم و از زبون خودش خواست تو ساخت خونهاون می

 .بشنوم

جوری خودم رو کوچیک تونستم بهش زنگ بزنم، ایننمیخواستم زنگ بزنم به دکتر که چیزی مانع این کار شد. 

و بغل رفتم خونه و یه دل سیر تتونستم تو قنادی بمونم، باید میکردم. هوای اتاق برام خفه کننده شده بود، دیگه نمیمی

رو  شخصی شیک و متکردم. کیفم رو برداشتم و رفتم بیرون، همین موقع یه خانم حدوداً پنجاه سالهمامان گریه می

خوام زودتر برم که خانم کنه، جلو رفتم تا به خانم رحمانی بگم میدیدم که اومده و داره با خانم رحمانی صحبت می

 :رحمانی تا من رو دید با خوشحالی به اون خانم گفت

 .های عروسیبفرمایید خانم، خودشون اومدن، ایشون نارگل خانم هستن، متخصص کیک -

 :هاش یه برق خاصی زد و با خوشحالی گفتد چشماون خانم تا من رو دی

 پس شما نارگل خانم هستین درسته؟ -
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 :لبخندی زدم و گفتم

 بله، امرتون چیه خانم؟ -

 .ی کیک عروسی صحبت کنیموای عزیزم، بیا اینجا کنار هم بشینیم تا درباره -

ا یه پیچ داده بود که بشینم کنارش. خوبه که ماصالً حوصله نداشتم راجع به کار و سفارش کیک صحبت کنم، خانمِ گیر سه

  :ردیف صندلی تو قنادی گذاشته بودیم، من رو نشوند کنارش و گفت

ارجی های خهایی که تو فیلمخوام به این بزرگی، چهار طبقه باشه، سفید باشه، از اینببین دخترم، من یه کیک می -

اشه، چند تا گل خوشگل هم داشته باشه و روی سرش هم دوتا نشون میده، بعد چند تا رشته صورتی هم دور و برش ب

 خوام؟عروس دوماد خوشگل بذارین. فهمیدی چه جور کیکی می

 بله فهمیدم؛ اما بهتر نیست که یه مدل از تو آلبوم ما انتخاب کنید؟ -

 .دین تو این کارخوام خودت از ذهن خودت درست کنی، پسرم گفته شما استای ورق زدن آلبوم ندارم، میحوصله -

 پسرتون؟ اسم پسرتون چیه؟ -

  :خانمِ خندید و گفت

وای ببخشید، خودم رو معرفی نکردم. من مادر دکتر حسام خوشبخت هستم. واسه عروسی پسرم اومدم کیک سفارش  -

 .بدم

 .هام سیاهی رفت و دیگه چیزی نفهمیدمتا این رو شنیدم انگار دنیا دور سرم چرخید. چشم

مامان باالی سرم نشسته بود و آروم آروم  .های بیمارستان بستری شدماز کردم متوجه شدم تو یکی از اتاقوقتی چشم ب

خوند. با صدای گرفته صداش زدم تا من رو دید زود کتاب دعاش رو بست و نیم خیز شد سمتم و کرد و دعا میگریه می

 :گفت

 خوای؟جونم دخترم؟ حالت خوبه؟ چیزی می -

 من کجام؟ نه. مامان! -

 .تو بیمارستان، دکتر گفت فشارت افتاده بود پایین که بیهوش شدی -

با یادآوری امروز قطره اشکی از  .دونم شوک بهم وارد شده بود وگرنه من که فشارم خیلی هم خوب بودخودم که می

 :ی چادرش اشکم رو پاک کرد و گفتی چشمم بیرون اومد، مامان با گوشهگوشه
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 کنی؟، چرا گریه میدختر خوشگلم -

 .چیزی نشده، حالم خوبه، بریم خونه -

 .ریم. دکتر گفت باید چند روز استراحت کنیبذار سرمت تموم بشه می -

 .کنم خیلی به استراحت نیاز دارمکنم، حس میباشه. استراحت می -

 .هام رو بستم و خواب رفتمچشم

*** 

 :حسام

 :اومد بیرون و بدو بدو اومد سمت ماشین و سریع سوار شد. با نگرانی پرسیدمدیدم مادرم دستپاچه و با عجله از مغازه 

 زده شدین؟قدر شتابچی شده؟ چرا این -

 .زود گازشو بگیر و برو. زود برو -

 مگه چی شده؟ نارگل چیزی گفت؟ عصبانی شد؟ -

ر ارش بدم یک مرتبه دختخوام سفنه چیزی نگفت، فقط وقتی بهش گفتم مادرت هستم و برای عروسی تو کیک می -

 .مردم بیهوش افتاد

 .چی؟! نارگل بیهوش شد؟ باید بریم کمکش -

 .کجا میری؟ بگیر بشین. االن وقتش نیست -

 .مادرِ من! نارگل بیهوش شده و میگی نرم؟ باید کمکش کنم -

س خبر کردم، االن اش کرده بودن، خودم زنگ زدم و اورژانکه همه دورهگفتم بشین! وقتی بیهوش شد تا زمانی -

 .برنش بیمارستانرسه و میمی

دونستم چه کار کنم، همون موقع اورژانس رسید، از دور دیدم که نارگل رو روی برانکارد، گذاشتن تو آمبوالنس و نمی

 :اختیار گازش رو گرفتم و دنبال آمبوالنس راه افتادم. مادرم پرسیدبی .بردن بیمارستان. قلبم باهاشون رفت

 هم دنبالش میری بیمارستان؟تو  -

 !آره، باید بفهمم حالش خوبه یا نه -

 :مادرم خندید و گفت

 .ولی خودمونیم حسام، عجب دختری انتخاب کردی. خیلی خوشگله -
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 :یه لبخند زدم و گفتم

 .زیباتر از صورتش سیرتشه که خیلی قشنگه -

انس. ملیکا و خانم رحمانی همراه نارگل رفته بودن. رسیدیم بیمارستان. مادر تو ماشین نشست و من رفتم تو بخش اورژ

 :ملیکا من رو دید و دوید سمتم و با نگرانی گفت

 !دکتر دیدی چی شد؟ نارگل یهو بیهوش شد -

 .بریم ببینیم دکتر چی میگه -

ه رو رصجوری شده. دلم براش سوخت، کاش به جای اینکه عدکتر بخش نارگل رو معاینه کرد و گفت در اثر یه شوک این

گفتم دوستش دارم. شاید واقعاً هیچ حسی نسبت به جانیار خالی کنم و یه نقشه الکی بکشم، رُک و راست بهش می

نداشته باشه و اگر هم جانیار ازش خواستگاری کنه جواب رد بهش بده. تو فکر بودم که دیدم نسرین خانم و اکبر آقا و 

ل رو توضیح دادم. جانیار با خشم یقه من رو گرفت و گفت: با عشق من جانیار رسیدن. رفتم جلو و براشون وضعیت نارگ

 چه کار کردید؟

 !دستش رو محکم پس زدم و گفتم: درست صحبت کن

  :بابای نارگل با تَشَر به جانیار گفت

 .جانیار! آقای دکتر از دوستان عزیز ما هستن، درست رفتار کن -

ر و مادر نارگل رفتن باالی سرش و من هم رفتم بیرون. همین موقع جانیار جانیار با تهدید نگاهم کرد و رفت بیرون. پد

 :صدام زد

 !دکتر -

 :برگشتم و با اخم نگاهش کردم. بچه پررو اومد جلو و گفت

 .دوست ندارم به دیدن عشقم بیایید -

 یدی؟کس نیست. فهمتر از خودت درست صحبت کنی، ثانیاً نارگل عشق هیچیادت باشه اوالً با بزرگ -

 .جانیار خواست چیزی بگه که با اخم ترکش کردم و رفتم سمت ماشین

  :سوار ماشین شدم. مادرم پرسید

 حالش چطور بود؟ -
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 .دکتر گفت به خاطر شوکی که بهش وارد شده بیهوش شده -

 .تقصیر منه که یهویی رفتم سر اصل مطلب -

 .خالی کردم نه، تقصیر منه که بدون این که باهاش صحبت کنم میدون رو -

 :مادرم خندید و گفت

 .شدمولی من اگه جای تو بودم خوشحال می -

 چرا؟ -

 یعنی تا االن نفهمیدی چرا نارگل غش کرده؟ -

 :های مادرم نگاه کردم و با تردید گفتمخیره تو چشم

 یعنی... نارگل به خاطر من غش کرد؟ -

 !بله آقای دکتر مثالً روانپزشک -

ناراحت باشم، یعنی نارگل هم من رو دوست داره که با شنیدن حرف مادرم شوکه شده؟ اگه دونستم بخندم یا نمی

  :زنه، یکه خوردم و با خوشحالی گفتمجور باشه که ای خدا نوکرتم. تو فکر بودم که متوجه شدم مادرم داره صدام میاین

 جانم مامان؟ چیزی شده؟ -

 :مادرم با خنده گفت

 خیال شدی؟وستت داره رفتی تو هپروت و مادرت رو بیها چته؟ فهمیدی نارگل د -

 .خیال بشهخود کرده بخواد مادرش رو بینه مادر من، نه عزیز من، حسام بی -

 .خیلی خب تو هم، راه بیفت ماشین عقبی کشت خودش رو از بس بوق زد و چراغ داد -

ی سنتی دعوت کردم و حسابی حرف زدیم و برای دوتایی خندیدیم و رفتیم. تو مسیر نگه داشتم و مادرم رو به یه بستن

آینده نقشه کشیدیم. بعد از اینکه مادرم رو رسوندم خونه، رفتم بیمارستان دیدن نارگل. سِرُمِش تموم شده بود و روی 

  :داد. در زدم و اجازه ورود خواستمتخت نشسته بود، نسرین خانم داشت به زور بهش آبمیوه می

 ببخشید اجازه هست؟ -

 :دار گفتارگل نگاهم کرد و با یه حالت غصهن

 .بفرمایید دکتر -
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 :نسرین خانم هم گفت

 .سالم آقای دکتر، حالتون خوبه؟ ببخشید شما رو هم انداختیم تو زحمت -

 .نه چه زحمتی؟ من که هیچ کاری نکردم -

 .هکه قبل از ما اینجا بودین و سفارش نارگل رو کردین، خودش زحمتبه هر حال، همین -

 تونم چند دقیقه با نارگل خانم تنهایی صحبت کنم؟اختیار دارین نسرین خانم. ببخشید می -

 .بله حتماً -

نسرین خانم اتاق رو ترک کرد و من موندم و نارگل. یه نگاه به من کرد و سرش رو انداخت پایین. روی صندلی کنار 

 :تخت نشستم و گفتم

زدین غش کردین، حتماً حالتون از قبل خوب نبود، ایشون هم شما ون حرف میببخشید، مادرم گفت وقتی داشتین با ا -

 .رو معطل کرده بود

 .نه این چه حرفیه دکتر؟ ایشون تقصیری نداشتن، تقصیر از من بود -

 .چرا از شما؟ شما که کاری نکردین -

 !د؟به هر حال اتفاقیه که افتاده، راستی، مبارکه، نگفته بودین قراره ازدواج کنی -

اه کردم و هاش نگگفتم، سرم رو باال گرفتم و تو چشمبا شرمندگی سرم رو پایین انداختم. باید واقعیت رو به نارگل می

 :گفتم

 ...نارگل خانم؟ راستش باید یه چیزی رو به شما بگم، حقیقتش اینه که -

خبر در باز شد و این جانیار از خدا بیخواستم حرف دلم رو به نارگل بگم که ست. میلعنت خدا بر هر چی خرمگس معرکه

 :با خشم وارد شد و گفت

 .شما حق ندارید اینجا باشید. زود برید بیرون -

 :نارگل با ناراحتی به جانیار گفت

 .جانیار! با آقای دکتر درست صحبت کن، بهت اجازه نمیدم بهشون توهین کنی -

 .نمیدم از این به بعد در کنار شما باشهی هر کاری رو دارم، به این آقا هم اجازه من اجازه -

 :عصبانی شدم؛ اما خیلی محترمانه به جانیار گفتم
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 ...ببینید آقا جانیار، احترام خودت رو نگه دار وگرنه - 

اش چنان محکم بود که اتاق دور سرم هنوز حرفم تموم نشده بود که یه مشت محکم تو صورتم احساس کردم. ضربه

 .من بودم که تو بیمارستان بستری شدم؛ چون فقط یادمه کف اتاق افتادم و دیگه هیچی نفهمیدم بار، اینچرخید و این

*** 

 :نارگل

خدا لعنت کنه این جانیار رو. وقتی مشت زد تو صورت دکتر انگار یه مشت هم زد تو قلب من. سریع از روی تخت بلند 

چند بار صداش زدم؛ اما بیچاره از هوش رفته بود. یک  طور تلوتلوخوران رفتم سمت دکتر و کنارش نشستم.شدم و همین

مرتبه یه جیغ بلند کشیدم که مامان و یکی از پرستارها سریع اومدن تو اتاق. مامان تا دید دکتر کف اتاق افتاده زد تو 

 :صورتش، خانم پرستار نبض دکتر رو گرفت و با دیدن قرمزی جای مشت گفت

 تش؟نبضش خوبه، کسی مشت زده تو صور -

 .بله، اون آقایی که اون گوشه ایستاده، مشت زد -

 :پرستار با تأسف به جانیار نگاه کرد و گفت

 دونید بیمارستان جای کتک کاری نیست؟واقعاً براتون متأسفم آقا، مگه نمی -

 :بعد به من نگاه کرد و گفت

 .کنیمنگران نباشید، از شدت درد بیهوش شده، من میرم کمک بیارم تا بستریشون  -

خالصه، چند تا از پرستارها اومدن و دکتر رو بردن و روی تخت خوابوندن، بعد از مدت کمی دکتر بهوش اومد، درد 

 :داشت، دستش رو گذاشت روی قسمتی که مشت خورده بود و از درد نالید. با ناراحتی گفتم

 .ببخشید دکتر، شما به خاطر من مشت خوردین -

  :ا لبخند گفتدکتر یه نگاه به من کرد و ب

 .نارگل خانم! شما ناراحت نباشید، به خاطر شما من حاضرم شالق هم بخورم چه برسه به مشت و چَک و سیلی -

 :این رو گفت و دردمند خندید. من هم خندیدم، مامان با یه لیوان آبمیوه اومد تو اتاق و گفت

معلوم نبود چه بالیی سر چشمتون اومده بود. حاال  خدا خیلی بهتون رحم کرد که مشت تو چشمتون نخورد، وگرنه االن -

 .این آبمیوه رو بخورید تا ضعفِ درد از بین بره

 :مامان به من نگاه کرد و گفت
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 .دونم جانیار پسر برادر مادر مرحومته؛ اما مجبور شدم باهاش تند رفتار کنمببخش نارگل، می -

 :با تعجب به مامان نگاه کردم و گفتم

 کردین؟ کارشمگه چه -

 :مامان لبش رو گزید و با شرمندگی گفت

بردمش یه جای خلوت و یه چند تا سیلی محکم بهش زدم، ازش خواستم همین امروز برگرده لندن، یا الاقل خونه ما  -

 .نیاد

 وای مامان، اگه بابام ناراحت بشه چی؟ -

ندن. خوشش نمیاد تو و جانیار رو با هم بابات ناراحت نمیشه، خودش چند روز پیش گفت، کاش این پسره برگرده ل -

 .ببینه

 ام ناراحت نشه؟یه وقت دایی -

 دونم چی بگم؟ات رو تا حاال ندیدم، نمیوهلل من دایی -

و  زنه که طاقت نیاوردمخوره و به مامان لبخند مییه لحظه به دکتر نگاه کردم، دیدم چنان با خوشحالی داره آبمیوه رو می

 :اشون با تعجب نگام کردن و مامان پرسیدزدم زیر خنده. دوت

 خندی؟به چی می -

  :با خنده گفتم

 قدر با اشتیاق آبمیوه رو سر کشیدی؟به دکتر. یهو چی شد که این -

 :دکتر خندید و گفت

 .هیچی... فقط از یه چیزی خوشحال شدم. همین -

ارستان وارد اتاق شد. گویا از دوستان حسام اش گرفت، من هم همینطور. همین موقع یکی از دکترهای بیممامان خنده

 :بود، چون به محض اینکه وارد اتاق شد رفت کنار دکتر و با شوخی گفت

 چطوری حسام کتک خور؟ -

شد صورت سرخ شده و خجالت زده دکتر رو تشخیص داد. با خجالت یه نگاه به من کرد و بعد با اخم به به وضوح می

 :تش به ما نگاه کرد و گفتهایی کرد. دوسدوستش یه اشاره
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 .دونستم خانم و مادر خانمت هم اینجا هستن، ببخشید خانم که با شوهرتون شوخی کردماِ، ببخشید. نمی -

حسام سرش رو پایین انداخت و یه تک سرفه زد و من و مامان هم سرمون رو پایین انداختیم. دوست دکتر با تعجب به 

 :ما نگاه کرد، مامان گفت

 .کنید آقای دکتر، جناب دکتر با دختر من نسبتی ندارن، ایشون از دوستان خانوادگی ما هستن نه داماد مامیاشتباه  -

 :دوست دکتر با خجالت گفت

 .دونستمببخشید خانم، به خدا نمی -

 :بعد رو کرد به حسام و گفت

 صا برقصی؟های ما با عخوای تو عروسی بچهحسام تو هنوز زن نگرفتی؟ بجنب پسر! نکنه می -

ای تو اتاق موند و کلی شوخی کرد و رفت. من و دکتر با هم همه زدیم زیر خنده. اون روز دوست دکتر یه چند دقیقه

 .مرخص شدیم. بابام اومد دنبالمون، ما رفتیم خونه و دکتر هم رفت خونه خودشون

 .کنهمی ی پررو هنوز نیومده داره شّر به پاباید یه فکر به حال جانیار کنم، پسره

*** 

 :حسام

 :مادر کیسه یخ رو گذاشت روی قسمت کبود صورتم و با دلخوری گفت

 کار کرده. نگفتی کار کی بود؟بشکنه دستش، ببین با پسرم چه -

 .کار یه پسرِ روانی -

 .ذارم کف دستشببینمش، حقش رو می -

 .مادر جان، شما خودت رو ناراحت نکن، چند وقت دیگه خوب میشه -

 !کار کردهتو رو خدا! آخه ببین با صورت خوشگل پسرم چه نگاه -

خوشحال بودم نارگل حالش خوب شده. از  .ی یخ رو از دست مادرم گرفتم و رفتم تو اتاقم، روی تخت دراز کشیدمکیسه

یه مدت  ،این بیشتر خوشحال بودم که نارگل هم عاشق منه. فردا حتماً میرم قنادی. البته باید تا بهبودی کبودی صورتم

 .با فکرِ رفتن به قنادی خواب رفتم .مطب و بیمارستان نرم؛ اما به جاش برم قنادی. اونجا حالم خیلی خوب میشه

صبح زود بیدار شدم، ورزش صبحگاهی کردم و بعد از خوردن صبحانه و خداحافظی از پدر و مادرم، رفتم سمت قنادی. 

گل هم خریدم و وارد شدم. با صدای بلند و پر انرژی سالم کردم. نزدیک قنادی یه گل فروشی بود، یه دسته گل خوش
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دن. اش کبود، با حیرت دورم جمع شی خوشگلم که نصفش سفید بود و نصف دیگههمه برگشتن سمتم و با دیدن قیافه

 .ی خوشرنگی زدیملیکا به شوخی گفت: وای دکتر، چه رژ گونه

 .رو نزدی ملینا: فکر کنم با عجله زدی چون یه طرف دیگه

 .جوری رژگونه بزنیملیسا: یه خورده هم غلیظ شده، اگه اجازه بدی خودم یادت میدم چه

 علی: بال به دور باشه دکتر، کسی کتکتون زده؟

که روپوش سفید پوشیده بود، پیداش شد. یه خندیدم و خواستم ماجرا رو تعریف کنم که یک مرتبه جانیار در حالی

 :پوزخند زد و گفت

 .رژگونه رو من زدماین  -

 :همه با اخم به جانیار نگاه کردیم. جانیار خیلی خودخواه و مغرور اومد جلوتر و گفت

 .این سزای آدمیه که بخواد دست روی عشق من بذاره -

  :قبل از من ملیکا با خشم به جانیار گفت

 .ل دکتر رو بیشتر از شما دوست دارهکنید آقا جانیار، نارگاگه منظورت از عشق، نارگله، که باید بگم اشتباه می -

 :جانیار یه ابرو انداخت باال و گفت

 .کنمواقعاً؟ ولی من جوری دیگه فکر می -

 .کنهعلی: شما هر جوری که دوست دارین فکر کنید، نارگل خانم فقط به شما به چشم یه پسر دایی نگاه می

 .، تو برو باقلوایت را بپزکردم یه دهاتی مثل تو بلد باشه حرف بزنهجانیار: فکر نمی

ی ما عصبانی شدیم و به حمایت از علی هر کدوم یه چیزی جواب دادیم. جانیار با به خاطر این حرفی که به علی زد همه

 :رفت گفتطور که سمت یکی از میزها میپوزخند به ما نگاه کرد و همین

 .گردم لندن، نارگل هم همراه من هستبر می بینید روزی کهشما هر چه دوست دارید حرف بزنید، باالخره می -

 :ملیکا داد زد

 .چه غلطا؟! نارگل با تو هیچ جا نمیاد -

ن چیزی خواستجانیار یه نگاه تحقیر آمیز به ملیکا کرد و مشغول کار خودش شد. سه قلوها بیشتر عصبانی شدن و می

ها گفتم: بهتره زیاد سر به سرش رون. رو به بچهبگن که جلوشون رو گرفتم. با اشاره من همه از آشپزخونه رفتیم بی

 .دونیم نارگل هیچ احساس خاصی نسبت به اون ندارهنذارین، بذارین فکر کنه نارگل دوستش داره، ما که می

 .ملینا: ولی ترس من از اینه که یه روز نارگل رو متقاعد کنه که باهاش ازدواج کنه و اون رو ببره لندن
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 .خه نارگل دوست داره به کشورهای اروپایی سفر کنهملیسا: راست میگه. آ

 .برمش، این که غصه ندارهمن: اگه نارگل دوست داره بره اروپا، خودم می

علی: به نظرم شما باید با نارگل خانم صحبت کنید و ببینید نظرش چیه. همینجوری که نمیشه قضاوت کرد و حکم صادر 

 .کرد

فداری که نمیشه گفت قطعاً نارگل من رو دوست داره، باید باهاش صادقانه و گفت. با یکی دو بار طرعلی راست می

 .ذارمکردم، نارگل هر نظری داشته باشه با جون و دل به نظرش احترام میقاطعانه صحبت می

من: این هم حرف درستیه. باید با نارگل صحبت کرد و نظرش رو پرسید. من میرم خونه نارگل، شماها هم برید سر 

 .ونکارت

رسیدم دم در خونه نارگل،  .ها خداحافظی کردم و رفتم سوار ماشین شدم، به سمت خونه نارگل حرکت کردماز بچه

ام کشیدم و زنگ زدم. کمی بعد نسرین متوجه شدم دسته گلی که خریده بودم رو هم با خودم آوردم. یه دست به قیافه

که چادرش رو روی رد. وارد خونه شدم و نسرین خانم در حالیخانم جواب داد و وقتی فهمید منم، در رو سریع باز ک

  :کرد با خوشحالی اومد استقبالم و گفتسرش مرتب می

 .کنم دَم در بَدهخیلی خوش اومدین آقای دکتر، بفرمایید خواهش می -

 .خیلی ممنون. اومدم عیادت نارگل خانم -

 .شهبفرمایید داخل، نارگل شما رو ببینه خیلی خوشحال می -

پشت سر نسرین خانم وارد خونه شدم. امیرحسین هم خونه بود و تا من رو دید با خوشحالی به استقبالم اومد. دوتایی تو 

 .که چادر سفید سرش کرده بود اومد تو پذیراییزدیم که دیدم نارگل در حالیپذیرایی کنار هم نشسته بودیم و حرف می

روبروی من نشست و گفت: خیلی خوش  .م با روی باز جواب سالمم رو دادبلند شدم و با لبخند سالم کردم و اون ه

 !اومدین، اوا! دکتر صورتتون چقدر کبود شده

 .من: چیزی نیست، زود خوب میشه

 .امیرحسین با خنده گفت: خداییش خیلی خوشگل شدی دکتر

 .نارگل با چشم غره به امیرحسین گفت: امیرحسین! پاشو برو شربت بیار

فرستی دنبال نخود سیاه؟ االن مامان خودش شربت میاره چه نیازی به کمک من مگه چی گفتم که من رو می امیرحسین:

 داره؟

  نارگل: حداقل برو میوه بیار

 امیرحسین: مگه دکتر اومده خواستگاریِ من که باید پذیرایی کنم؟

نسرین خانم با یه سینی شربت اومد. یه  .با این حرف، نارگل لبش رو گزید و منم زدم زیر خنده. امیرحسین هم خندید
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کم نشست کنار ما و کمی بعد رو به امیرحسین گفت: امیرحسین، مادر! پاشو برو تو اتاقت، چند روز بیشتر تا کنکور 

 .نمونده

 کشین؟امیرحسین: ای بابا! بگین برو دنبال نخود سیاه، دیگه چرا پای کنکور بیچاره رو وسط می

مشخص بود که نسرین خانم قصد نداره  .رین خانم رفت تو اتاقش. من موندم و نارگل و مادرشامیرحسین با اصرار نس

 .جایی بره و مجبور شدم جلوی ایشون سر صحبت رو باز کنم

 .خواستم یه چیزی به نارگل خانم بگممن: ببخشید نسرین خانم، با اجازه شما می

 .رگل بگیننسرین خانم: بفرمایید دکتر، هر چی دوست دارین به نا

جوری شروع کنم که خدا امیرحسین رو برام رسوند. جور کنارمون نشسته بود. معذب بودم چهنسرین خانم همین

 :امیرحسین که از الی در اتاقش سرک کشیده بود بلند گفت

 .خواد با نارگل خصوصی حرف بزنه. پاشو برو بیرونمامان! منظور دکتر اینه که می -

ت گفت، نسرین خانم با خجالام رو کنترل کنم. نارگل سرش رو انداخته بود پایین و چیزی نمیبه زحمت تونستم خنده

  :گفت

 .به خدا شرمنده، حواسم نبود. ببخشید -

 :نسرین خانم رفت بیرون. نارگل یه نگاه به من کرد و گفت

 خب دکتر، این چه چیز مهمیه که به خاطرش همه رو بیرون فرستادین؟ -

 :جا شدم و گفتجابه یه کم روی مبل

هایی به دیگران یاد داده بودم که چی بگن؛ اما این اولین باره نارگل خانم؟ من تا حاال چندین بار سر یه همچین مسئله -

 .یه کم سخته برام .که خودم تو موقعیتش قرار گرفتم

 دوست دارین بگین اصالً همقدر تو گفتن حرفتون معذب باشید. هر چی شما خودتون روانپزشک هستین، نباید این -

 .خجالت نکشین

 باشه، نارگل خانم شما دوست دارین با جانیار برین لندن؟ -

 :نارگل با تعجب نگام کرد و گفت

 برم لندن؟ کی یه همچین حرفی زده؟ -

 جانیار -

 .جانیار؟! غلط کرده به جای من تصمیم گرفته. من از این ایران خودم هیچ جا نمیرم -

جوری تو دلم تابید. به قدری خوشحال شدم که از دید نارگل هم پنهون نموند و با تعجب ونه نور امید چهدفقط خدا می

 :گفت
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 !اتون گل انداختچی شد دکتر؟ یه مرتبه چهره -

 .شااهلل یه چیزی میشهنه چیزی نشده، یعنی ان -

 خوایین بگین؟میشه واضح صحبت کنید بفهمم چی می -

 جا بمونید و قصد ندارین که لندن زندگی کنید ؟دوست دارین همین منظورم اینه که شما -

 خب معلومه که اینجا رو به لندن ترجیح میدم. چطور مگه؟ -

 جا هم ازدواج کنین؟دوست دارین همین -

 !فهمم دکترمنظورتون رو نمی -

 :همین موقع باز امیرحسین از همون الی در اتاقش بلند گفت

 !کنه نفهمه ازت خواستگاری میخاک بر سر خنگت، دار -

هام نگاه کرد، کمی بعد چادرش رو روی سرش مرتب کرد و سریع بلند شد و رفت تو اتاقش. نارگل با حیرت تو چشم

  :امیرحسین دوید تو پذیرایی و گفت

 .دکتر نگران نباش، دخترها اولش اینجوری واکنش نشون میدن؛ ولی بعداً قند تو دلشون آب میشه -

خواستم حرف دلم رو بگم؛ اما امیرحسین نذاشت. با ناراحتی بلند شدم و رفتم سمت نستم بخندم یا گریه کنم؟ میدونمی

جوری دوباره کردم که چهاش به این فکر میای آوردم و رفتم. تو راه همهدر، نسرین خانم اصرار کرد بمونم؛ اما یه بهانه

دکتر! هر چی تو دلته بذار بعد از "نارگل بود، نوشته بود:  .شیم بلند شدبا نارگل حرف بزنم، همین موقع صدای پیامک گو

 "ی شکالتیاتمام خونه

کنم. ها رو درو میزنه و هی جوونهی امید، هی جوونه میدوباره تو دلم امید جوونه زد. کالً این روزها دل من شده مزرعه

 :رفتم خونه، مادرم با دیدنم خوشحال شد و گفت

 .اون یه طرف دیگه صورتت رو هم کبود کنن تا بیشتر تو خونه بمونیکاش بزنن  -

 !خدایا شکرت از این همه مهربانی و عطوفت مادرانه

 :با خنده گفتم

 تره؟تیپتر و خوشاش فخر فروشی کنه و بگه پسرم از تمام پسرهای فامیل خوشگلوقت کی همهدیگه اون -

 .تریتیپیه پسرهای فامیل خوشتو اگه کور و کچل هم بشی، باز هم از بق -

ی ابریشم رو گذاشتم و روی تخت دراز کشیدم. نه مثل اینکه مادر ما هم یه چیزیش میشه، رفتم تو اتاقم. سی دی جاده

هام رو بستم تا در عالم خیال به نارگل فکر خدا این کیتارو رو حفظ کنه، با روح لطیفش چه آهنگ زیبایی ساخته. چشم

 .ذارن آدم یه کم به عشقش فکر کنههای روزمره نمیم کی خوابم برد! امان از این خستگیدونکنم که نمی
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*** 

 :نارگل

ای دکتر خیره شدم، حسم گفت که عاشقم شده، من هم عاشقش شده بودم در واقع دوستش داشتم. یه هوقتی تو چشم

 هایی الغر از نوع مانکن، پوست برنز روشن، چشمبار دیگه ظاهر دکتر رو تو ذهنم برانداز کردم. قد بلند، چهارشونه

خ، عاقل. کالً هر دختری که باهاش ازدواج اشون میزنه، مهربون، شوای، موهای مشکی و صاف که فرق وسط شونهقهوه

بقاً از این گشتم، ساام. دنبال یه کتاب عاشقونه میکنه خوشبخت میشه. از روی تخت بلند شدم و رفتم سمت کتابخونه

جلوی  ها افتادالی کتابطور که دنبال کتاب بودم یه مرتبه یه دفترچه قدیمی از البهخوندم، همینها زیاد میدست کتاب

دیدم باور کردنی نبود، این دفتر خاطرات مادرم بود. یادمه چند سال پام. دفتر رو برداشتم و ورقش زدم، چیزی که می

 :کردم، با خوشحالی نشستم پشت میز و از اول شروع کردم به خوندنگشتم؛ اما پیداش نمیدنبالش می

*** 

قدر پزی رو بگیرم. اینبا روزی که تونستم مدرک شیرینیبه نام خدا. امروز که نوشتن خاطراتم رو شروع کردم مصادفه 

 .تونم اون آرزویی رو که دارم برآورده کنمجوری خوشحالیم رو با همه تقسیم کنم. باالخره میدونم چهخوشحالم که نمی

 .تونم عملیش کنمیه آرزو که از بچگی تو ذهنم بود و حاال می

یوار به دیوارمون هم تو جشن اهدای مدرک و جوایز شرکت کرده بود. بیچاره اکبر آقا، پسر آقای شیرین سخن، همسایه د

. اون هم تا خندیدیمکردیم میکشید تا بتونه من رو ببینه، من و پروین دوستم، وقتی نگاهش میبدجور تو جمع سرک می

 :من و گفتپزی رو گرفتیم، اکبر آقا اومد سمت خندید. بعد از اینکه مدرک شیرینیدید میما رو می

 .سیمین خانم؟ اگه اجازه بدین برسونمتون خونه -

 :به پروین نگاه کردم و گفتم

  .من میرم خونه، اگه دیر کنم آقام حتماً عصبانی میشه. مواظب خودت باش -

 .پروین هم گفت: صبر کن سیمین! من هم باهات میام، اینجا تنها بمونم که چی بشه؟ من رو هم برسونید خونه

از جشن اهدای مدرک اومدیم بیرون. اکبر ما رو رسوند خونه. چند روز گذشت، یک روز دیدم مادر اکبر اومد سه تایی 

تا  ای بود.اومد، جوون برازندهخوان بیان خواستگاری من. از اکبر خوشم میی ما، وقتی رفت مادرم گفت که شب میخونه

سعی داشت خونه به بهترین وجه ممکن، تمیز و آراسته باشه.  داد وی افراد خانواده دستور میشب مادرم مدام به همه

پدر و مادر و عمه و پدربزرگ اکبر و آخر از همه خود اکبر با یه دسته گل بزرگ  .باالخره خواستگارها اومدن 1شب ساعت 

 و ما موقتاً های مقدماتی و اصلی روز عقدکنان مشخص شد، یه صیغه محرمیت هم بین ما خوندناومد داخل. بعد از حرف

 :ی آقام، یه روز من و اکبر رفتیم بیرون. تو یه پارک نشستیم، اکبر گفتمحرم شدیم. چند روز قبل از عقد، با اجازه

خوام برات یه مغازه کوچیک قنادی بزنم که بتونی کیک و شیرینی شااهلل وقتی رفتیم زیر یه سقف میسیمین خانم! ان -
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 .بپزی

 :با خوشحالی گفتم

 میگین اکبر آقا؟ راست -

 چرا دروغ بگم؟ زن باید خوشحال باشه تا بتونه شوهرش رو خوشبخت کنه، مگه غیر از اینه؟ -

 :با خجالت چادرم رو روی سرم مرتب کردم و گفتم

 .نه، خیلی هم خوبه، من هم قول میدم هر کاری که در توانم بود برای خوشبختی شوهرم انجام بدم -

 :اکبر با خنده گفت

 .شااهللان -

اوضاع و احوال مملکت هنوز کمی  73اون روز بعد از خوردن بستنی و قدم زدن تو پارک، زود برگشتیم خونه. آخه سال 

 .نبودیم ممکن بود برامون دردسر درست بشهسختگیرانه بود و هر آن ممکن بود پلیس گیر بده و چون ما هنوز عقد رسمی

نه و زندگی خودمون. مراسم عقد و عروسی رو با هم گرفته بودیم. یک ماه از بعد از چند روز عقد کردیم و رفتیم سر خو

گذشت که فهمیدم قراره به زودی مادر بشم. آخ اون روز اکبر بعد از شنیدن این خبر به قدری خوشحال عروسیمون می

و همون موقع انداخت شد که رفت بیرون و با یه دسته گل بزرگ و یه جعبه طال برگشت. برام یه گردنبند خریده بود 

 :گردنم و گفت

 .خواد برام یه دختر خوشگل بیارهاین هم کادوی خانم خوشگلم که می -

  :با تعجب گفتم

 دونی دختره؟از کجا می -

 .دونم که خدا یه دختر ناز و کوچولو بهم میدهجایی که من دختر بیشتر دوست دارم، میاز اون -

 بذاری؟خوای اسمش رو چی اگه دختر شد می -

 :اکبر دستی به سبیلش کشید و گفت

 .خوام صداش بزنم بهش میگم عفیف باباذاریم عفیفه، هر وقت میخب...اسمش رو می -

 :با کج خلقی گفتم

 .ذاریم نارگلکشه. نخیر، اسم دخترمون رو میام وقتی بزرگ بشه خجالت میاوا اکبر آقا! این هم شد اسم؟ بچه -

 .ذاریم نارگل تا بهش بگم نارگل باباس اسمش رو مینارگل، اسم قشنگیه، پ -

اون روز عصر دوتایی با خوشحالی رفتیم بازار و چند دست سیسمونی نوزاد خریدیم، اکبر دوتا گیرموی دخترونه کوچیک و 

پسر  هکردم شاید بچام دختره که یک ذره هم به این فکر نمیقدر مطمئن بودم بچهیه لباس پُفی کوچولو هم خرید، این
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 .بشه

 .ها رو باز کردم و بوسیدم و گذاشتم سر جاششب تا زمانی که بخوابم، چند بار دیگه لباس

ماه انتظار دخترم نارگل به دنیا اومد. بزرگترین آرزوی من و اکبر با به دنیا اومدن دخترمون برآورده شد.  9باالخره بعد از 

خیلی خوب بود. اکبر تونست یه مغازه قنادی بزرگ بخره و کار  آخه جفتمون دوست داشتیم بچه دختر بشه، نارگل قدمش

و کاسبی خودش هم خیلی رونق گرفت. وضع مالیمون خیلی خوب شد. تونستیم اون خونه نقلی رو عوض کنیم و یه خونه 

 هایییها از کیک و شیرینرفتم قنادی. شکر خدا مشتریدادم دست مادرم و خودم میبزرگ بخریم. روزها نارگل رو می

پختم خیلی راضی بودن، خصوصاً آقای خوشبخت که یکی از تجار معروف شهر بود، همیشه از قنادی ما که براشون می

  .دادای سفارش کیک و شیرینی نمیکرد و جای دیگهخرید می

و  خند بزننهای من لبیه شیرینی خوب زمانی خوبه که عشق رو وارد قلب آدم کنه. دوست دارم مردم با خوردن شیرینی

 .عاشق هم باشن. دوست دارم همیشه لبخند و شادی رو به مردم هدیه بدم

تا دندون در آورده و تازه راه افتاده بود  4تر شده بود، های زیادی گذشت. شکر خدا همه چیز خوب بود. نارگل بزرگمدت

چیده  هاش رو کنار همکردم، عروسکل بازی میکار تو اتاق نشسته بودم و با نارگگفت. یه روز تعطیل، بیو ماما و بابا می

باید  ی شکالتی فقطکردم که فکری به ذهنم رسید. چرا خونهبودم و با بازی، داستان هانسل و گرتل رو براش تعریف می

ل اها رو باهاش خوشحها باشه؟ چرا نباید تو دنیای واقعی باشه؟ آره، باید یه خونه شکالتی واقعی بسازم و بچهتو قصه

با خوشحالی نارگل رو بغل کردم و از اتاق رفتم بیرون و با  .تونمای بسازم، آره من میتونم یه همچین خونهکنم، من می

  :هیجان اکبر رو صدا زدم

 اکبر! اکبر کجایی؟ -

 چیه چی شده؟ نارگل مریض شده؟ -

 .خوام یه چیزی بگمنه نارگل که قربونش برم سالم سالمه، اکبر! می -

 ات کرده؟رو شکر که بچه سالمه، حاال این چیه که اینقدر هیجان زده خدا -

 .ی بزرگ شکالتیخوام یه خونه شکالتی بسازم. یه خونهاکبر! من می -

 .هاسخونه شکالتی؟ آخه مگه میشه؟ بابا این چیزها تو قصه -

رو خدا  ای بسازم، توخوام یه همچین خونهمیها باشه؟ چرا نباید تو دنیای واقعی هم باشه؟ ببین اکبر، چرا باید تو قصه -
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 .کمکم کن

 اش میشه؟دونی چقدر هزینهخوای بسازی؟ امکاناتش رو نداریم، تازه میجوری میآخه چه -

اون روز با اکبر خیلی راجع به خونه شکالتی صحبت کردیم؛ اما نتونستیم به توافقی برسیم. از اون روز تا االن چند سال 

کنم بزرگترین ساله میشه. هنوز هم نتونستم خونه شکالتی رو بسازم. حس می 01نارگل دیگه داره گذشته. دخترم 

خوام حتی اگه این آخرین آرزوی من باشه، یه روز برآورده بشه تا بتونم آرزوی زندگیم هنوز برآورده نشده. خدایا! ازت می

ای با هر شرایطی رو به دیدن خونه شکالتی و هر بچههای زیادی رو خوشحال کنم. دوست دارم این خونه رو بسازم بچه

 .دعوت کنم تا با دیدنش خوشحال بشن

 ...خدایا کمکم کن

*** 

فکر کنم بعد از اون اَجل مهلتش نداد  .هام جمع شد و سرازیر شدن. خاطرات مادر تا اینجا تموم شده بوداشک تو چشم

قه به هام رو بستم. چند دقیرو به پشتی صندلی تکیه دادم و چشم و برای همیشه ما رو ترک کرد. دفترچه رو بستم و سرم

هاش آقای خاطرات مادرم فکر کردم، یک مرتبه یاد یه قسمت از خاطراتش افتادم. مادر نوشته بود یکی از مشتری

زنگ بزنم؛  رشناخته. با خوشحالی رفتم سمت گوشیم تا به دکتخوشبخت بوده. این نشون میده که مادرم، پدرِ دکتر رو می

 !اما با دیدن ساعت، دست نگه داشتم. کی شب شده بود که نفهمیدم؟! ای خاک عالم تو سرم، نمازم قضا شد

بدو بدو رفتم وضو گرفتم و بعد از خودن نماز با کلی شرمندگی از محضر خدا، گوشیم رو برداشتم و یه پیامک برای دکتر 

 :فرستادم

 "خوام یه چیزی نشونتون بدم. باییسالم دکتر، فردا بیایین قنادی، م "

 "باشه. بای"کمی بعد دکتر جواب داد: 

 خواد بره پیش ایناین چه وضعشه؟ من سالم کردم، پس جواب سالمم کو؟ دکتر مملکت ما رو باش! خدا وکیلی کی می

 !روحیه بگیره؟

*** 

 :حسام

کنه. اهل فحش دادن نیست؛ اما متلک غرولند میدونم نارگل با دیدن جواب کوتاه من داره رفتم. میاز خنده ریسه می

زیاد بلده. باز خدا رو شکر قضیه امروز رو فراموش کرده بود. وای نارگل، نارگل! خدا تو رو از من نگیره، تو مایه خوشبختی 
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 وطور که تو فکر بودم یک مرتبه چشمم افتاد به ساعت. کی شب شد که نفهمیدم؟ خاک عالم تواقعی من هستی. همین

 .سرم، نمازم قضا شد

جوری مثل کرگدن محکم خوردم زمین؛ اما توجه نکردم و بدو بدو رفتم وضو با شتاب از روی تخت پریدم، بماند که چه

 .بگیرم

با عرض شرمندگی از محضر خدا، نمازم رو خوندم و رفتم پایین کنار پدر و مادرم. دوتا قناری مشغول پوست گرفتن میوه 

تو بودی مثل شتر  :زد گفتسالم کردم و نشستم کنارشون. بابام همینطور که قاچ سیب رو گاز می برای همدیگه بودن.

 خوردی زمین؟

 !خیلی ممنون

 .خواستم از تخت بیام پایین؛ اما مالفه دور پام پیچ خورد و افتادممن: می

 .مادر: خدا مرگم بده، صدای زمین خوردنت تا اینجا اومد، انگار زلزله شد

 .نکنه مادر، لطفاً از این جمالتی که موج منفی داره استفاده نکنید من: خدا

 بابا: پس چی بگه؟

 .من: باید بگین، بال به دور باشه

 .کنیم، لطفاً تو کار ما دخالت نکنیدمادر: چه سخت! ما مادرا کالً از این چیزا استفاده می

 .کننمن: خب این جمالت عمر آدم رو کم می

 .کار؟ بیا میوه بخورخواییم چه، عمر نوح میخیالبابا: بابا بی

یه نگاه به ظرف میوه انداختم. مگه چیزی هم گذاشته بودن؟ هر چی سیب و هلو و آلو بود خورده بودن، فقط یکی دو تا از 

این آلوهای له و نرم که نمیشد بهشون دست بزنی ته ظرف مونده بود. بابام با دیدن سر و صورت من به شوخی گفت: 

 ام قشنگه! کی اینجوری نقاشیت کرده؟حس

 !دست گذاشتم روی کبودی نصف صورتم و با غیض گفتم: یه روانی

 .مادر: پسر دایی نارگل با مشت زده تو صورتش

 بابا تعجب گفت: پسر دایی نارگل؟ چرا؟

 .مادر: خب معلومه عزیزم، جنگ بین عشاق بوده نه سَرِ برگ چغندر
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رد شده. آخه من به مامان در این خصوص چیزی نگفته بودم، پس از کجا فهمیده هام گکردم از تعجب چشمحس می

 بود؟ با تعجب از مادر پرسیدم: کی به شما گفته جانیار منو زده؟

 .مادر: خب معلومه، همکار عزیزم ملیکا خانم

 !ای بترکی ملیکا

 خواستم بگم، چرا بهتون گفت؟من: نمی

 .بخشمتدی به دختر مردم که نمیمادر: حاال کاریه که شده، نری گیر ب

 .من: باشه چیزی نمیگم

 .دونم و اوناز دست این ملیکا، بذار ببینمش، من می

 صبح روز بعد

موهام رو با وسواس شونه زدم، عینکم رو روی صورتم صاف کردم و رفتم پایین. مامان صدام زد، دیدم با یه چیزی شبیه 

 :کرم اومد سمتم و گفت

 .پوشونه که انگار نه انگار کبودی روی صورتت هسته کرم گریمه، عیب و ایرادهای صورتت رو چنان میبیا مادر، این ی -

 .هاست، زشته بزنمنه مادر، اینا مال خانم -

 .زشت اون نصف صورتته. وقتی یه چیزی میگم نه نگو -

اون کرم زد. با یه برس آرایشی هم  هر چی تقال کردم فایده نداشت. مادر به زور من رو نشوند روی مبل و روی صورتم از

 :کشید روش و بعد با لبخند گفت

 .شناسیحاال خوب شد. چنان گریمت کردم که خودت هم خودت رو نمی -

م کرده قدر ماهرانه گریمبا نگرانی رفتم جلوی آینه و به خودم نگاه کردم. نه بابا، مثل اینکه مادر ما هم یه چیزی بلده. این

تم روتوش شده بود، مشخص نبود از کرم استفاده کردم. با خوشحالی دستی به صورت و موهام بود که انگار صور

 :هام و گفتمکشیدم. عینکم رو زدم به چشم

 .گفتیدست گلت درد نکنه مادر. استاد گریم بودی و نمی -

 م. فقط یادت باشه، تا قبل ازکنیم واسه خودمون یه پا استادیها از بس از این جور چیزها استفاده میپس چی؟ ما خانم -

 .گرده به حالت اولشبیا خونه؛ چون اثرش از بین میره و همه چیز بر می 04:11ساعت 
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 ی سیندرالست؟مگه قضیه -

 .ای، یه همچین چیزی -

 :همین موقع بابام از آشپزخونه اومد بیرون و با شوخی گفت

 به به! عجب عروس خوشگلی شدی، برات کِل بکشیم؟ -

 .چی؟ ناسالمتی سنی ازم گذشته یعنی -

 .مادر: تو اگه صد سالت هم بشه باز هم برای ما همون حسام کوچولو هستی

بعد مادر شیطونم نامردی نکرد و یه کِل بلند کشید و بابام هم دست زد. خجالت کشیدم و زود خداحافظی کردم و رفتم 

 .ندیدم و رفتم سوار ماشین شدمشنیدم. من هم خی بلندشون رو از بیرون میبیرون. صدای خنده

شد اونی که پشت خط بود، مهدی تو مسیر بودم که تلفنم زنگ زد. یه گوشه نگه داشتم و جواب دادم. اصالً باورم نمی

  :هام در دوران مدرسه بود، با خوشحالی گفتمیکی از بهترین دوست

 دونی چند ساله ندیدمت؟مهدی! خودتی؟ کجایی پسر؟ می -

 .دونی چقدر خوشحالم که باالخره پیدات کردمتر حسام؟ نمیچطوری دک -

 االن کجایی بیام دیدنت؟ -

 ...من یه شرکت مهندسی زدم، بیا به این آدرس -

مهدی آدرس شرکت رو داد. جالب اینجا بود که مطب من اول خیابان بود و شرکت مهدی آخر همون خیابان. با خوشحالی 

مهندسی کوچیک بود، وقتی رسیدم، مهدی خودش منتظر دم در ایستاده بود، با دیدن رفتم به محل کار مهدی. یه شرکت 

همدیگه مثل اون روزها با خوشحالی همدیگه رو بغل کردیم و تو سر و کله هم زدیم و کلی خندیدیم، غافل از اینکه 

برم تو اتاقش. آبدارچی برامون کنن. مهدی بعد از معرفی من به بقیه، تعارف کرد مون میکارمندهاش دارن با تعجب نگاه

 :دو استکان چای آورد و رفت. مهدی با لبخند گفت

 دونی یعنی چی؟بینمت، االن نزدیک به بیست و دو ساله... میدونی چقدر خوشحالم که دوباره میحسام نمی -

 .یادش بخیر چه دورانی داشتیم، چقدر خوش بودیم -

 :مهدی آهی کشید و گفت

 .؛ اما تا وقتی که بابام فوت کردهمه چیز خوب بود -
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 .کنمهاش رو فراموش نمیها و شوخیوقت خندهخدا رحمتش کنه، مرد خوبی بود، هیچ -

گفت یه روز تو مهندس میشی و حسام هم دکتر. وقتی بعد از چند سال برگشتم تهران شرکتم رو راه همیشه می -

ون سمت خیابون بیام که متوجه تابلوی مطبت شدم. رفتم و از انداختم، امروز یه کاری پیش اومد که مجبور شدم از ا

ات رو از منشی منشیت اطالعاتت رو پرسیدم و فهمیدم این آقای دکتر همون حسام چند سال پیش خودمونه، شماره

 .گرفتم و سریع بهت زنگ زدم. آخ داداش حسام کلی حرف دارم که باید همه رو برات تعریف کنم

 :فتم و گفتمدستش رو تو دستم گر

دونم که بعد از بابای خدابیامرزت کلی سختی کشیدی تا به من اینجام و هر چقدر که دوست داری درد و دل کن. می -

 .اینجا رسیدی

 .دادیممنون، تو همیشه دوست خوب و آرومی بودی و بهم روحیه می -

 خب آقا مهدی! تعریف کن ببینم زن و بچه داری یا نه؟ -

 ؟ استغفراهلل، آخه کی دیگه به من زن میده با این سن و سال؟ تو چند تا بچه داری؟من و زن و بچه -

 .من هم مثل تو. نه زن دارم و نه بچه -

 !کنی؟شوخی می -

 .نه واهلل. هنوز مجردم -

 .کردم تو تا االن حداقل یه دونه بچه رو داریفکر می -

 .گفت باید پیش خودم بمونیار هم نرفت خواستگاری، میشناسی، حتی یک بای بابا، تو که مادر من رو خوب می -

 !عجب -

ها با هم صحبت کردیم تا اینکه رسید به قسمتی که قضیه نارگل رو براش تعریف کردم، حتی در مورد من و مهدی ساعت

 :هاش رو به هم مالید و گفتساخت خونه شکالتی هم گفتم. مهدی یه کم فکر کرد و بعد با خوشحالی کف دست

 .ی شکالتی رو نخور که اسکلت بندیش خوراک من و همکارهامهی خونهحسام جان، دیگه غصه -

 اسکلت بندی؟ این یعنی چی؟ -

  :مهدی خندید و گفت

خواین یه خونه بسازین شما دوتا می .رود دیوار کجخود نیست که میگن خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا میبی -
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 .اش میشه آوار بر روی سر جفتتونرو درست کنین! خب معلومه که نتیجهبدون اینکه اسکلت بندیش 

 تونی یه اسکلت بندی محکم بسازی؟مهدی! تو می -

 .ی خوشمزه کجاست تا ما مثل مور و ملخ بریزیم روشچرا که نه؟ اصالً بگو مکان ساخت این خونه -

ی ساخت اسکلت بندی صحبت کنیم، دی نارگل و دربارهدوتایی زدیم زیر خنده. از مهدی خواستم تا همون موقع بریم قنا

های الزم به کارمندهاش، دوتایی سوار ماشین من شدیم و اون هم موافقت کرد و کتش رو برداشت و بعد از سفارش

 .رفتیم سمت قنادی

  :جلوی قنادی که پارک کردم رو به مهدی گفتم

 مهدی؟ -

 بله؟ -

 .ت گوشزد کنممهدی باید یه سری نکات ایمنی رو به -

 :مهدی با تعجب نگام کرد و گفت

 جور جاییه؟یا خدا! مگه اینجا چه -

 :ادامه دادم

 .ها باید خیلی مواظب باشیکس تعارف ندارن. تو رویارویی با اونببین، تو این قنادی سه قلو هایی هستن که با هیچ -

 کنن؟کار میمثالً چه -

 .که نمیشه حدس زد! چون نوع برخوردشون با هر کسی متفاوته قدر غیر قابل پیش بینی هستنوهلل این -

 :مهدی خندید و گفت

 .جوری جوابشون رو بدمتو نگران نباش؛ چون من هم بلدم چه -

 تونی از پسشون بر بیایی مگر اینکه باهاشونها خیلی متفاوتن، نمیخدا کنه بتونی جوابشون رو بدی؛ ولی مهدی این -

 .سازش کنی

 :ه خندید و گفتمهدی دوبار

 .حسام دست بردار، بیا بریم تا دیر نشده -

پیاده شدیم و رفتیم داخل قنادی. بعد از سالم و احوالپرسی با خانم رحمانی و آقا رجب، رفتیم تو آشپزخونه. همه مشغول 
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ود که جایی باونکه علی من رو دید با خوشحالی سالم کرد، بهزاد هم استقبال گرمی کرد؛ اما قسمت جالبش بودن. همین

مهدی متوجه سه قلوها شد و با لبخند سالم  .کردن و گارد گرفته بودندار به مهدی نگاه میسه قلوها با یه حالت خنده

که نخندم لب پایینم رو گاز گرفته بودم و چیزی کردن. برای اینکرد؛ اما اون سه تا فقط خیره و مشکوک نگاهش می

مون اضافه شد و با خوشرویی سالم کرد. جواب سالمش رو دادم و دوتاشون رو به جمع گفتم. همین موقع نارگل همنمی

کرد حواسش به سه قلوها هم بود. نارگل دعوتمون کرد طور که با نارگل احوالپرسی میبه هم معرفی کردم. مهدی همین

رو  گفت: چقدر رفتار سه قلوها منتو اتاقش و ما هم رفتیم. مهدی روی مبل نشست و با دستمال پیشونیش رو پاک کرد و 

 کردن؟جوری نگاهم میترسوند. دیدی چه

 .با خنده گفتم: بهت که گفتم مواظب اون سه تا باش

 .نارگل با خنده گفت: کجاش رو دیدین آقا مهدی؟ هنوز مونده تا ضربه فنی بشین

 کنن؟کار میمهدی: واقعاً؟ مگه چه

 .فهمیوقت میل علی و بهزاد بشینی، اونای پای درد و دمن: بهتره یه چند دقیقه

 !دونستم دخترنکردم پسرن، نمیمهدی: فکر می

 نارگل: مگه دکتر بهتون نگفته بود؟

 .مهدی: نه وهلل، فقط گفت حواست باشه اینجا یه سه قلو هست که باید مواظب خودم باشم. همین

 .تر معرفیشون کنننارگل: فکر کنم فرصت نشده که کامل

 :ع یکی در زد و وارد شد، ملیکا بود. یه ظرف کوکی آورده بود، ظرف رو گذاشت جلوی مهدی و گفتموقهمین

 .خوشحال میشیم از این کوکی که امروز درست کردیم بخورین -

 :جا شد و گفتمهدی با ترس روی مبل جابه

 .دست شما درد نکنه خانم، راضی به زحمت شما نبودم -

 .ا از مهمون آقای دکتر به خوبی پذیرایی کنیم. لطفاً بخوریننه چه زحمتی؟ وظیفه ماست ت -

 :کرد، مهدی مردد یه دونه کوکی برداشت و گفتطور باالی سر مهدی ایستاده بود و سرد نگاهش میملیکا همون

 .رمخوخورم، االن اومدم تا با نارگل خانم درباره موضوعی صحبت کنم، قبل از رفتنم حتماً میممنون. بعداً می - 

 :ملیکا خیلی جدی گفت
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 مطمئن باشم؟ -

 .خورمبله بله، شما مطمئن باشید، حتماً می -

 .خیلی خب، پس من میرم -

 .خدا نگهدار شما -

قدر از این سه قلوها دونم چرا مهدی اینملیکا رفت بیرون. من و نارگل دیگه طاقت نیاوردیم و زدیم زیر خنده. نمی

 :بودم مواظب باشه، دیگه ترسش برای چی بود؟! بعد از چند دقیقه نارگل گفتترسیده بود؟ من فقط بهش گفته 

 دکتر! آقا مهدی کاری با من دارن؟ -

پاک یادم رفته بود. ببین نارگل خانم! این آقا مهدیِ ما مهندس عمرانه. نقشه کشی هم عالی بلده، یه شرکت مهندسی  -

 .هم داره

 خب؟ -

 .تونن تو ساختش به ما کمک کننرو فهمیدن، گفتن که می ی شکالتیایشون وقتی قضیه خونه -

 جوری؟چه -

ای باید اول یه اسکلت بندی از خونه درست کنین. بار مهدی خودش توضیح داد: شما برای ساخت یه همچین خونهاین

ل ا نیازی داشتین با داش دیگه کار خودتونه و اگر باز هم به کمک ممن و همکارهام این کار رو براتون انجام میدیم. بقیه

 .و جون حاضر به همکاری هستیم

 اش هر چی باشه حاضرم بپردازم فقط این خونه ساخته بشهنارگل: این خیلی خوبه، هزینه

ای نداره فقط روزی که قراره خونه افتتاح بشه بذارین من و همکارهام هم بیاییم، آخه دیدن یه خونه مهدی: هیچ هزینه

 .هیجان انگیزه شکالتی از نزدیک خیلی

 .من هم گفتم: قراره آقا مهدی و همکارهاش مثل مور و ملخ بریزن تو خونه

 مهدی: حسام!؟

مهدی با ترس به ملینا نگاه کرد؛ اما نتونست  .بار ملینا بودهمه خندیدیم. همین موقع دوباره یکی در زد و وارد شد. این

 ملینا با جدیت به مهدی گفت: شما کوکی خوردین؟ تشخیص بده که ملیکا نیست و یکی دیگه از سه قلوهاست.

 .خورم، چشممهدی با ترس گفت: نه نه االن می
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بالفاصله یه کوکی برداشت و گذاشت توی دهنش. من و نارگل به زحمت خودمون رو کنترل کرده بودیم که نخندیم. ملینا 

نداشت؛ اما ما که خبر داشتیم این هم یکی کرد. مهدی خبر روح نگاهش میباالی سر مهدی ایستاده بود و سرد و بی

های اذیت کردن سه قلوهاست. ملینا دیگه هیچی نگفت و رفت بیرون. دوباره وارد شد؛ اما اینبار ملیسا بود، دیگه از شیوه

مهدی باز هم نفهمید سه قلوها دوباره جا عوض کردن، برای همین با عجز گفت: خانم به خدا کوکی خوردم، خیلی هم 

 .زه بود، دست شما درد نکنهخوشم

شد، یکی از موارد ها میداد باعث لو رفتن اونهایی که میملیسا اصوالً کار خراب کن خواهرهاش بود و با سوتی

بار هم ملیسا کار رو خراب کرد؛ چون نتونست خودش رو های ملیسا بود. اینهمیشگی دعواهای سه قلوها همین سوتی

ی ملیسا، ملیکا و ملینا هم اومدن تو اتاق و بحث و دعواشون شروع شد. مهدی با صدای خندهکنترل کنه و زد زیر خنده. 

ا رو خراب های مخندیدیم. ملیکا با تشر به ملیسا گفت: تو همیشه نقشهکرد و ما هم میبا تعجب به سه تاشون نگاه می

 .کنیمی

 !هاکنیمملینا: از گروه اخراجت می

 .بارهاش بندازین، التماس از سر و روش میام گرفت. یه نگاه به قیافهکار کنم، خندهملیسا: چه

کرد. من و نارگل هم شون میکردن، مهدی هم با حیرت نگاهسه قلوها باالی سر مهدی ایستاده بودن و دعوا می

 :خندیدیم. وقتی دعوای سه خواهر تموم شد و رفتن، مهدی رو به من گفتمی

 !بینید! سه تا آدم اینقدر شبیه هم؟بودم. قدرت خدا رو می تا حاال سه قلو ندیده - 

ها و دوست شدن مهدی با سه قلوها، من و مهدی خداحافظی کردیم و رفتیم. بعد از چند ساعت گفتگو و آشنایی با بچه

 :تو مسیر بودیم که مهدی گفت

 تونی سه قلوها رو از هم تشخیص بدی؟میگم حسام! تو دقیقاً می -

کردن تا نتونم تشخیصشون بدم؛ اما با ترفندهای خاص تاشون شیطنت میاول سخت بود، خصوصاً اینکه سهروزهای  -

 .خودم تونستم به زانو در بیارمشون

 چطوری؟ -

 .این یه رازه -

 جوری تونستی تشخیصشون بدی؟جون مهدی اذیت نکن، بگو چه -



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر Fatima Eqbّ | آخرین آرزوی مادررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 104 

 .تونم بگم، بهشون قول دادمنمی -

 .جوری میشه تشخیص دادفقط بگو ملیکا رو چه -

 حاال چرا ملیکا؟ -

 .ترهحسم میگه ملیکا جذاب -

 قدر برات جذاب شد؟جدی؟ چی شد که ملیکا این -

 .این یه رازه -

 نه بابا؟! نکنه تو گلوت گیر کرد؟ -

ای مهدی جواب نداد و فقط خندید. فهمیدم تو دلش یه خبرهایی شده؛ ولی خداییش قدم تو راه سخت و پیچیده

که ملیکا من رو دید گذاشته. بعد از اینکه مهدی رو رسوندم به محل کارش، برگشتم قنادی. همه مشغول بودن، همین

 :سریع گفت

 سالم دکتر، آقا مهدی رفت؟ -

  :ام گرفت؛ اما به روی خودم نیاوردم و گفتمخنده

 آره، چطور مگه؟ -

 .هیچی -

 موند تا اذیتش کنی؟هیچی که نشد جواب، نکنه دوست داشتی بیشتر می -

کوشیه، عین شما سوسول ی سختخواستم اذیتش کنم؛ اما دلم براش سوخت. مشخصه بچهنه، یعنی اولش می -

 .نیست

 :با تعجب گفتم

 چی؟ مگه من سوسولم؟ -

 :بار ملینا جواب داداین

 .کردیی نارگل غش نمیکم نه، اگه سوسول نبودی که با ضربه -

 ل کجاست؟از دست شماها...نارگ -

 .کنه. برو نجاتش بده، همین روزهاست که دکتر الزم بشهملیسا: تو اتاق نشسته و داره خیالبافی می
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  :کنه. با تعجب پرسیدمدیدم علی یه گوشه، پشت به همه نشسته و کار نمی

 چرا علی اون گوشه نشسته؟ -

 :بعد بلند گفتم

 علی! چیزیت شده؟ -

 .هاش غرق شدهکشتی علی چیزی نگفت، ملیسا جواب داد:

 .بار بهزاد جواب داد: نامزدش تهدیدش کردهاین

 .کس نیارهملینا: اون هم چه تهدیدی، خدا به روز هیچ

 !من: یکی درست توضیح بده ببینم چی شده

 .کنیی ما صحبت میبهزاد: بهتره از خودش بپرسی دکتر، هر چی باشه شما بهتر از همه

 :اش، یه نگاه به من کرد، بهش گفتموی شونهرفتم کنار علی و دست گذاشتم ر

 .خوای بگی چِت شده؟ شاید بتونم کمکت کنمعلی جان! نبینم زانوی غم بغل گرفته باشی. نمی -

 :علی دوباره نگاهم کرد و گفت

 تونم با شما تنها صحبت کنم؟آقای دکتر! می -

 تر صحبت کنی؟خوای با هم بریم بیرون، تا راحتالبته، می -

 .اشه، اجازه بدین از خانم رحمانی اجازه بگیرمب -

بعد از اینکه با خانم رحمانی صحبت کردیم، به همراه علی رفتیم یه رستوران سنتی که یه جای دنج و خوش آب و هوا 

 :ها نشستیم و سفارش دو پُرس چلوکباب دادیم. زدم روی شونه علی و گفتمبود. روی یکی از تخت

 آماده میشه بگو چی شده و چه کمکی از من بر میاد؟ خب علی آقا، تا ناهار -

راستش آقای دکتر، شما که غریبه نیستی، امروز نامزدم سمیه، زنگ زد و گفت باباش اعتراض کرده که چرا ازدواج  -

تر کزنه و سمیه رو میده به یکی دیگه. دکنیم، گفته اگه تا آخر این ماه جشن عروسی رو نگیریم، نامزدی رو بهم مینمی

ام نابود میشه، من و سمیه همدیگه رو از بچگی دوست داشتیم، خیلی جون! اگه سمیه رو بدن به کسی دیگه زندگی

 کار کنم؟سختی کشیدیم تا به هم رسیدیم، چه

 سمیه خانم چه نظری دارن؟ -

 .سمیه از اون روزی که باباش تهدید کرده، طفلک یه چشمش اشکه و یه چشمش خونه -

 پرسم چند سالشه؟تونم بمی -
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 .سالشه، درسش پارسال تموم شد 19 -

 قصد نداره دانشگاه بره؟ -

 .خواد یه خیاط خونه بزنهنه، میگه حوصله درس خوندن نداره، کالس خیاطی رفته و می -

ونه و خرسه تا اینکه بخواد درس بخیلی هم خوبه، این روزها به نظرم آدم اگه کارآفرینی کنه خیلی زودتر به درآمد می -

 .شغل دولتی بگیره

 .بله، نظر جفتمون همینه -

 کنه؟االن نامزدت کجا زندگی می -

 .تو شهر خودمون، ما اهل سرعین هستیم -

 ی؟کنای جان! سرعین، من عاشق شهر شما هستم، حیف نیست یه همچین بهشتی رو رها کردی و اومدی اینجا کار می -

 .ور شدم بیام تهرانخب اونجا کاری نتونستم پیدا کنم، مجب -

 .تونستی همون سرعین یه قنادی محلی راه بندازیمی -

 .خواست که من نداشتمشد دکتر، پول مینمی -

شد. یک مرتبه یه فکر خوب زد به سرم. با شد تا نگرانی علی برطرف مییه کم فکر کردم، باید یه راهی پیدا می

  :خوشحالی گفتم

 .رو حل کنمفهمیدم، فکر کنم بتونم مشکلت  -

 :علی با خوشحالی گفت

 جوری؟جدی میگین دکتر؟ خب چه -

 .خوام قبول کنییه پیشنهاد دارم که ازت می -

 .کنم دکترچه پیشنهادی؟ شما هر چی بگین قبول می -

 .کنییادت باشه گفتی قبول می -

 .کنمبله قبول می -

دم تا بتونی یه قنادی کوچیک راه یه اولیه بهت میخب، پیشنهاد من اینه، شما برگرد همون سرعین، من یه سرما -

ات خوب شد، ماه تا ماه یه مبلغی رو به عنوان بازپرداخت پزی، هر وقت کار و کاسبیبندازی. اونجا شیرینی محلی می

 ریزی به حسابم. خب نظرت چیه؟می

  :علی یه کم فکر کرد و با شرمندگی گفت

 .تونم محبت شما رو جبران کنمنگیره که نمیی شما میشم دکتر، اگه کارم شرمنده -

 ات رو از فکرهای منفی پاک کن،تونم یا نمیشه، ضمیر ناخودآگاههای منفی رو از خودت دور کن، نگو نمیلطفاً این انرژی -
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اجرا  ددونی ضمیر ناخودآگاه چه کارهایی انجام میده؟ اونجا هر فکر منفی یا مثبتی داشته باشی، ثبت میشه و زوهیچ می

میشه، بعد مردم میگن ما آدم بدشانسی هستیم. به نظرم کسی بدشانس نیست، این ما هستیم که تو ضمیر 

 .قبولونیم که بدشانسیمکنیم و به خودمون میهای منفی رو ثبت میمون انرژیناخودآگاه

  کار کنم؟خب من از االن باید چه -

 تونم در آینده با کمکتونم چون یه آدم موفق و توانا هستم، من میمن می از همین االن مدام با خودت تکرار کن و بگو، -

بینی که یه آدم وقت میهام به یه زندگی خوب دست پیدا کنم. این موارد رو مدام با خودت تکرار کن. اونخدا و توانایی

 .شاد و موفق هستی

 .چشم، هر چی شما بگین دکتر -

هات یه زندگی جدید رو شروع کنی. یادت باشه خوای با تکیه بر تواناییهستی که میآفرین، از االن تو یه آدم موفق  -

مون هیچ مشکلی نداریم؛ وقت نگو خدایا مشکل دارم، بگو مشکل من یه خدا دارم. این رو هم بگم که ما تو زندگیهیچ

ت حل یم حلش کنیم؛ چون مشکالتونوقت نمیبلکه ما مسئله داریم که باید حلشون کنیم، اکه بگیم مشکل داریم هیچ

  .نها زود حل میششدنی نیستن، ما باید بگیم مسئله داریم تا بتونیم براش یه راه حل پیدا کنیم. تمام مسئله

 پس مشکل چیه؟ -

مشکل خدا نکنه برای کسی پیش بیاد. مشکل همون از دست دادن عزیزه که برای برگردوندنش هیچ راه حلی وجود  -

 .های بعد از اون رو حل کرده مسئلهنداره؛ اما میش

 پس با این حساب من یه مسئله برام پیش اومده که باید حلش کنم. درسته؟ -

 .ات همین االن حل شد. قرار شد که سرمایه از من باشه و کار از شمادرسته، و این رو هم بگم که مرحله اول مسئله -

 .ت ببینی. الهی همین روزها دست شما و نارگل خانم بره تو دست همدست شما درد نکنه آقای دکتر، الهی خیر از جوونی -

ی من رو هم حل و دلم ای جانم! چه دعای خیری بهتر از این؟ تا علی این رو گفت رفتم تو فضا. ای خدا زودتر این مسئله

 .رو شاد کن. الهی آمین

*** 

 :نارگل

کنه. چه مرد خوبیه، رفته گشته دوستش رو پیدا کرده تا  خدا دکتر را برای پدر و مادرش و... همینطور برای من حفظ

 .به این میگن مرد .ی شکالتی رو بسازیمکمکمون کنه که خونه

 :با خوشحالی طرح خونه شکالتی رو برای چندمین بار نگاه کردم و ذوق زدم. همین موقع ملیکا اومد تو اتاقم و گفت

 تونم بشینم؟نارگل می -

 .گیری؟! بشین دیگهمی از کی تا حاال اجازه -
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 نارگل؟ -

 بله؟ -

 .خوام یه تغییراتی به زندگی بدممی -

 واقعاً؟ -

 .آره -

  :دست بردم رو به آسمون و با لحن شوخی گفتم

 .خدایا هزار مرتبه شکر، باالخره یکی از سه قلوها تصمیم گرفت به جمع آدمیزاد بپیونده -

 .حرف بزنم مسخره! حاال یه بار اومدم مثل آدم باهات -

 :خندیدم و گفتم

 خب ملیکا خانم، حاال چی شد که تصمیم به تغییر گرفتی؟ -

آزاری کنم. باالخره هر چی باشه از قدیم گفتن، دختر باید سنگین و عاقل قدر مردمدیدم دیگه بزرگ شدم، زشته این -

 .باشه

 !زنی ملیکامشکوک می -

کنم، از صحبت کردن با تو خیلی بهتره. ی. اصالً میرم با دکتر صحبت میذارحاال یه بار خواستیم آدم بشیم، تو نمی -

 !لوس

ملیکا بلند شد و رفت بیرون و من هم خندیدم. تغییر اخالق دادن ملیکا، اون هم به این سرعت جای شک و تردید هم 

وض بشه؟! باید تحقیق خواد عی خواهرهای شیطونش بود، حاال چی شده که میداره! تا همین چند دقیقه پیش سردسته

 کنم ببینم چه اتفاقی افتاده. باید به دکتر بگم. دکتر کجایی؟ دقیقاً کجایی؟

بوق  زدم صدایکارت کنه دکتر، تا دیروز وقتی بهش زنگ میگوشی رو برداشتم و شماره دکتر رو گرفتم، ای خدا بگم چه

تو هم بله؟! هر چی قِر تو کمرم بود دادم بیرون،  شد؛ اما االن عجب آهنگ پیشوازی گذاشته، نمیری دکتر،شنیده می

رقصیدم خانم رحمانی اومد تو اتاقم، سریع تغییر حالت دادم و خودم رو عصبی جور که با صدای آهنگ پیشواز میهمین

  :نشون دادم و گفتم

 ...اَه، بردار دیگه، بردار -

ی دو بار که زود جواب داد، بقیه روزها پشت خط تلف و بعد قطع کردم. کالً از روزی که با دکتر آشنا شدم به جز یک

 :داد. خانم رحمانی بدون توجه به حرکت چند دقیقه قبلم، گفتشدم تا جواب میمی

 نارگل؟ -

 بله خانم رحمانی؟ -
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من از  رخواد اینجا رو مثل یه مدیر درجه یک اداره کنی. امیدوارم بدونی منظومن از فردا به مدت دو هفته نیستم. دلم می -

 مدیر درجه یک یعنی چی؟

فرستن رو هوا. خودم ها بفهمن از خوشحالی قنادی رو میدروغ چرا؟ قند تو دلم آب شد. آخ جون آزادی آزادی. اگه بچه

 :رو کنترل کردم و گفتم

 خیالتون راحت باشه. حاال کجا به سالمتی؟ -

 .شااهلل عازم کربال هستمان -

 .سعادتتون، تو رو خدا ما رو هم دعا کنیدای جانم، نه! یعنی خوش به  -

  :هاش رو گرفتم و گفتماز پشت میز رفتم سمت خانم رحمانی و شونه

خانم رحمانی! سالم مخصوص من رو به امام حسین و امام علی و حضرت ابوالفضل برسونید، بگین نارگل التماس دعا  -

 ...من هم زیارت کنید و نماز بخونید، تو رو خداداره، خیلی هم التماس داره. هر جا رفتین زیارت، به جای 

 دادم، تا اینکه آمپرشطور که گرفته بودم و با عجز و ناله التماس دعا داشتم، تکون تکون هم میخانم رحمانی رو همین

 :رفت باال و با تشر گفت

 !ام رو ریختی بهمجوری قیافهولم کن دختر، گفتی دعا کن، گفتم باشه. نگاه چه -

 :های خوب ایستادم و با خنده گفتمرفتم عقب و مثل بچهزود 

 ببخشید...راستی تبرکی هم برامون میارین؟ -

 :کرد گفتطور که سر و وضعش رو مرتب میخانم رحمانی همون

 .بله میارم -

 :تر کردم و گفتمتُن صدام رو آروم

 برای دکتر هم میارین؟ -

 :اهم کرد و با کمی مکث گفتخانم رحمانی یه ابرو انداخت باال و خیره نگ

 باشه، برای اون هم میارم، خب، دیگه امری باشه؟ -

 .نه دیگه، دست شما درد نکنه، الهی به سالمتی برین و به سالمتی برگردین، دست داعش هم بهتون نرسه -

 زبونت رو گاز بگیر دختر، استغفراهلل...نارگل؟ -

 بله؟ -

ر موقع ها سکنی، بچهکه من نیستم عین یه مدیر خوب اینجا رو مدیریت میخوب گوش کن ببین چی میگم، تا زمانی  -

کنید، نبینم یه وقت اینجا رو تعطیل کنید و برید به ها رو به موقع آماده میمیان و سر موقع هم میرن، سفارش مشتری

 .دونم و شما، باید سه شیفت کار کنیدوقت من میامون خدا، دیگه اون
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 . دمکدومشون نمیی تنبلی به هیچچشم، چشم، اجازه -

 !هادقتن، یه وقت مشتری ازشون شاکی نشهها خیلی بیآفرین...نارگل؟ مواظب این سه قلوها باش، این -

 .ذارم، خودم نظارت کامل روشون دارمنه نه نمی -

 .خدا کنه وگرنه خودت هم گاهی اوقات باهاشون همدست میشی -

 .خیالتون راحت باشه نه من دیگه کشیدم کنار، شما -

 .ات هم بگو نیاد اینجا، مثل دفعه قبل شّر درست میشهبه پسر دایی -

 .نه، االن یه مدته که جانیار غیبش زده -

 کجا رفته؟ -

 .ترهگفت هتل راحتی ما که اقامت نداشت، میدونیم، خونهوهلل نمی -

های این شَهره، ما هم جزء یکی از بهترین قنادیدونی قنادی به هر حال، دیگه سفارش نکنم، خودت که خوب می -

 .خوام بد سابقه بشهنمی

 رو چشمم، شما خیالتون راحت باشه. میگم خانم رحمانی! از امروز میرین؟ -

 .نخیر، پس فردا -

 ...اووو -

 چیزی گفتی؟ -

 .نه نه، هیچی نگفتم -

 .یل کنیم دیگهقدر دیر میری؟ زودتر برو یه روز تعطچرا، تو دلم گفتم چرا این

 :خانم رحمانی کلی سفارش دیگه هم کرد و بیرون رفت. نشستم روی صندلی و با خودم گفتم

 .کنیمآخ جون، یه چند وقتی استراحت مطلق می -

یک مرتبه ملیکا با شتاب اومد تو اتاق، از ترس چنان از روی صندلی پریدم که پهلوی سمت چپم خورد به لبه میز. از درد 

 :چیدم و گفتمبه خودم پی

 چه خبرته وحشی؟ -

 .نارگل فهمیدی خانم رحمانی داره میره کربال؟ اون هم دو هفته -

 :دادم گفتمجور که با دست پهلوم رو ماساژ میهمین

 .کردهای الزم رو میآره فهمیدم، تا همین االن داشت سفارش -

 گفتی چشم چشم، درسته؟حتماً تو هم می -

 گفتم؟خب چی باید می -
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 .خنگه! ناسالمتی تو دخترِ صاحب اینجایی، نباید بهت دستور بده -

، نباید که ترهخیال، بابام گفته باید حسابی احترامش رو نگه دارم. راست هم میگه دیگه، از ما چندین سال بزرگبابا بی -

 .ترمجوری راحتاحترامی کنیم. تازه، اگه من مدیریت کنم دیگه کی بیاد با شما شیطونی کنه؟ همینبهش بی

 .همین کارها رو کردی که هنوز نارگلی -

 خوای؟حاال چی می -

 .هیچی...راستی، نارگل؟ یه زنگ به دکتر بزن ببین کجاست -

 !به تو چه که دکتر کجاست -

 ی شکالتی کمک کنه؟ خب چرا نمیاد تا کمک کنه؟مگه نگفتی دوستش قراره تو ساخت خونه -

 :م و یه لبخند شیطانی زدم و گفتمبا حالت موذیانه نگاهش کرد

 ملیکا! عاشق مهدی شدی، مگه نه؟ -

 .هات رو ببرنزهرمار، مرده شور اون چشم -

خندیدیم. همین موقع خانم کردیم و میدیدیم به هم پرت میزدم زیر خنده و اون هم افتاد دنبالم، دم دست هر چی می

 :رحمانی با خشم وارد اتاق شد و گفت

 !خوندم؟؟ اینجا رو گذاشتین رو سرتون. نارگل! همین االن داشتم برات روضه میچه خبرتونه -

 من: ببخشید تقصیر ملیکا بود

 ملیکا: تقصیر خودت بود به من چه؟

 .خانم رحمانی: خیلی خب، دیگه بسه، هر دو تا تون برین سر کارتون. نارگل تو برو پشت صندوق

 .من: باشه

 .بیرون و بماند که تو راه چقدر همدیگه رو نیشگون گرفتیمدوتایی با خنده از اتاق رفتیم 

رفتن. سرم پایین بود و داشتم حساب و کتاب اومدن و میها یکی بعد از دیگری میپشت صندوق نشستم. مشتری

کردم که حس کردم یکی اومد باالی سرم، بوی عطرش آشنا بود، با لبخند سر بلند کردم و دیدم بله خودشه، همون می

  :ی خودمونه. دکتر با لبخند سالم کرد و گفتخندهتر خوشدک

 اسید؟شنپزن، شما ایشون رو میهای عاشقونه میگردم که اینجا کیکببخشید خانم محترم، من دنبال یه خانمی می -

 مگه باز هم موردی پیش اومده که بشقاب عشقوالنه الزم دارین؟ -

  :دکتر خندید و گفت

 .بزنیم؟ باید یه چیزی بگم وقت داری یه کم حرف -

 خیلی مهمه؟ -
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 .ای بگی نگی -

 .باید صندوق رو بدم دست کسی...یه کم صبر کنید -

 :صندوق رو دادم دست آقا رجب و رفتیم تو اتاق. دکتر نشست روبروی من و گفت

 هایونه، مهدی اندازهی شکالتیه. امروز اول وقت با مهدی رفتیم محل ساخت خگیرم، راجع به خونهزیاد وقتت رو نمی -

  .مون بدن کار شروع میشهالزم رو گرفت و از امروز قرار شد طرح اسکلت بندی رو بکشن، نقشه رو که نشون

 :با خوشحالی گفتم

 !وای چه خوب -

 .ایه، گفت قصد داره عالوه بر طرح خونه، طرح فضای سبز هم براش بسازهی با سلیقهمهدی بچه -

 .خواستم این پیشنهاد رو بدماً خودم میخیلی هم خوبه، اتفاق -

 .یه چیز دیگه هم هست که بدونی بهتره -

 دیگه چی شده؟ -

 .خالصه بگم، گلوی مهدی پیش ملیکا گیر کرده -

 :با خنده گفتم

 .چه جالب! اتفاقاً گلوی ملیکا هم پیش مهدی گیر کرده -

  :دکتر خندید و گفت

 واقعاً؟ -

 .ضیه سر به سرش گذاشتمآره، دو ساعت پیش سر همین ق -

 جوری از هم تشخیصشون بده؟این خیلی خوبه؛ ولی بنده خدا مهدی چه -

تر از خواهرهاش لباس پوشیده، برای همین خواهرهاش بهش لقب خائن شما خیالت راحت باشه، امروز ملیکا متفاوت -

 .دادن

 یعنی به خاطر شناخته شدن تغییر رویه داده؟ -

 .خواد تغییر رفتار هم بده و یه خانم متین و عاقل باشهکه به من گفت میتر اینه آره، جالب -

 :دکتر بلند زد زیر خنده و گفت

 !کنهعشق چه کارا که نمی -

لی آروم کرد، بزنم. خیکردم بهتر دیدم حرفی رو که توی دلم سنگینی میهای دکتر نگاه میطور که با لبخند به خندههمین

 :و شمرده گفتم

 سام؟دکتر ح -
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 بله نارگل خانم؟ -

 .کنمیه سئوالی دارم که باید بپرسم، البته ببخشید فضولی می -

 .کنمبفرمایید خواهش می -

 خواین کیک سفارشاش چیه؟ دیگه نمیچند روز پیش، مادرتون اومده بودن اینجا و سفارش کیک عروسی دادن، قضیه -

 بدین؟

  :و گفت دکتر خیره نگاهم کرد و کمی بعد یه لبخند زد

کنم. در واقع هیچ عروسی در کار نیست، اون یه کار بچگانه بود که متأسفانه نسنجیده بابت اون روز عذرخواهی می -

 .انجام دادم، یعنی انجام دادیم

 اش چی بود؟مگه قضیه -

 .اش نقشه مادرم و ملیکا بودشدم، همهراستش باید از یه چیزی مطمئن می -

 ملیکا؟ -

 .گشت به جانیار و شماتونیم از یه چیزی مطمئن بشیم. یه جورایی بر میفت با این کار میآره، اون گ -

 به من و جانیار؟ -

 .خواستم بدونم چیزی بین شما دوتا هست یا نه. همینمی -

 شما فکر کردین من جانیار رو دوست دارم؟ -

 دوست ندارین؟ -

فتن انگلیس و حاال بعد از چند سال یه سفر اومده اینجا. خونه ما هم جانیار فقط پسرداییِ منه، زمانی که بچه بودیم ر -

 .نمیاد، تو هتل اقامت داره

 .زنهیه وقت ناراحت نشی؛ ولی جانیار یه کم مشکوک می -

 دونم، دقت نکردم. باالخره عروسی شما کی برگذار میشه؟نمی -

 .یدعروسی تو کار نیست، فقط محض اطمینان مادرم حرفش رو پیش کش -

 اش نقشه بود؟پس همه -

 .با عرض شرمندگی -

ای تو ذهنتون پیش میاد حتماً از طرف بپرسید؟! خب، شما اگه به این گفتین هر سئوالی یا مسئلهدکتر! مگه شما نمی -

 .پرسیدین، دیگه نیاز نبود فیلم بازی کنیدقضیه شک داشتین و براتون سئوال بود از خودم می
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 .کنمکنیم. بابت اون روز هم عذرخواهی میها اشتباه میهایی هم ما روانپزشکدم، یه وقتدونم اشتباه کرمی -

ترین کار برآورده کردن آخرین آرزوی مادرمه، فعالً همه تمرکزم رو گذاشتم روی خیال دکتر، در حال حاضر مهمدیگه بی -

 .این قضیه

 .دونم. خب من دیگه برم، چند روزه که مطب نرفتمبله می -

 .راستی دکتر، کبودی صورتتون خوب شده -

 :دکتر دست گذاشت روی صورتش و با خنده گفت

خوام برم بیرون این قسمت از صورتم رو بینید به خاطر هنر گریم مادرمه. هر وقت میخوب نشده، اگه کبودی رو نمی -

 .کنهگریم می

 .عجب مادر هنرمندی دارین -

 .اش هم آشنا میشیای دیگهشااهلل با هنرهکجاش رو دیدی؟ ان -

ها هستن؛ دکتر خدا حافظی کرد و رفت. به جای خالیش نگاه کردم و خندیدم. مامان راست میگه، مردها همون پسربچه

 .کنهها رفتار میاما یه کم قدشون بلند شده. دکتر با وجود اینکه روانپزشکه؛ ولی تو بعضی کارها عین بچه

 .زدیک قبر بردی و برگردوندی. دارم براتای جِز بزنی ملیکا! من رو تا ن

*** 

 :حسام

کار کرده. فعالً یه طرح ازش کشیده بود و ازم خواست برم ببینم. رفتم زنگ زدم به مهدی تا ببینم برای اسکلت بندی چه

 تو شرکتش، همه با دیدن من با روی خوش سالم کردن. مهدی و یکی از همکارهاش، دوتایی یه نقشه رو از روی میز

 بلند کردن و مهدی گفت: چطوره دکتر؟

 !بینمبا تعجب به نقشه نگاه کردم و گفتم: من که چیزی نمی

 .های همکار گفت: راست میگن، نور افتاده تو کاغذ و چیزی دیده نمیشه، بهتره نقاشی رو نشون بدیمیکی از خانم

  .کردیمها سر مداد رنگی جر و بحث میین بچهمهدی: آره بیا نقاشی رو ببین. از دیروز همه با هم نقاش شدیم. عین ا

یکی دیگه از همکارهاش نقاشی رو آورد و گذاشت روی میز. مهدی و همکارهاش نه تنها مهندسین خوبی بودن، بلکه 

 :ی خیلی قشنگ با فضای سبز فانتزی کشیده بودن. با خوشحالی گفتمهای ماهری هم بودن. یه خونهنقاش

 .ها پیدات کرده بودم مهدی، کاش زودتر از اینعالی شده. حرف نداره -
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 .اختیار داری دکتر، کار گروهی ما باعث شد یه همچین طرحی رو بکشیم -

 .ی شما به خاطر کمکتون ممنونمکار گروهی همیشه عالی در میاد. از همه -

 بلند باال نوبت ویزیتها، خداحافظی کردم و رفتم مطب. منشی یه لیست بعد از دیدن نقاشی و کمی صحبت با بچه

 .شب مطب بودم 00گذاشت جلوم. بهش گفتم به همه کسانی که نوبت گرفتن زنگ بزنه. هیچی دیگه، تا ساعت 

  .شب خسته و کوفته یا به قول نارگل، شَل و پَل رسیدم خونه. تا سر گذاشتم روی بالش عمیقاً به خواب رفتم

 .صبح روز بعد

 ...صبحگاهی و یه صبحونه مَشت و خداحافظی با مادر و الهی به امید توبلند شدم و یه دوش گرفتم، ورزش 

ی رفتم مطب، به منشی سپردم زیاد نوبت نده؛ چون با مهدی قرار گذاشته بودیم ظهر بریم به محل ساخت خونه

نوشتم، بود که یه مراجعه کننده وارد اتاقم شد، سرم پایین بود و چیزی می 00:11شکالتی. اون روز نزدیک ساعت 

 :طور که مشغول نوشتن بودم گفتمهمون

 .بفرمایید بنده در خدمتم -

صدایی نیومد. کنجکاو شدم و از نوشتن دست کشیدم و سر بلند کردم، در کمال ناباوری جانیار رو دیدم که روبروی من 

 :هام رو کشیدم تو هم و گفتمکرد. من هم اخمنشسته بود و با اخم نگاهم می

 بفرمایید؟ -

 ی یه آدم که پیر شده و تازه فیلش یاد هندوستان کرده صحبت کنم. گوش شنوا داری؟اومدم درباره -

 :خواد بگه برای همین گفتماز طرز حرف زدنش حدس زدم که چی می

 خوای حرف بزنی؟بگو از کی می -

 .یه آدم سن باالی پیر و روانی که این حق رو به خودش میده تا عشق دیگران را بدزده -

و هام رساله که پیر محسوب نمیشه، حتی میانسال هم حساب نمیشه. کف دست 53عصبی شدم، من کجام پیره؟ یه آدم 

 :به هم مالیدم و نفس عمیق کشیدم و گفتم

 .کنیدخواین؟ اگه کار خاصی ندارین زودتر برید؛ چون وقت مراجعین رو دارید تلف میمیشه بگین چی می -

 :فتجانیار عصبی خندید و گ

ه ها هم آهستتون بهشون گفتم شما هم مشکل روانی دارید، اونشما نگران بیمارهاتون نباشین، دور از چشم منشی -
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 .مطب رو ترک کردن

ی احمق دست گذاشت روی اعتبار اومد. پسرهزدن خونم در نمیاز شنیدن این حرف به قدری عصبی شدم که کارد می

 :ای من. با خشم گفتمحرفه

پزشکی  ایدونم تو کشور خودم قانونی هست که میگه هر کس به اعتبار حرفهنون جنگل انگلیس خبر ندارم؛ اما میاز قا -

 .ای خدشه وارد کنه مجازاتش حبسه، پس تا ازت شکایت نکردم برو بیرونیا هر شغل دیگه

 :جانیار عصبی خندید و گفت

 .بهت اجازه نمیدم به نارگل برسی. ببین کی بهت گفتم -

 .های نارگل رو هم بشنو بعد قضاوت کنبرو بیرون، وقت من رو هم نگیر. در ضمن اول حرف -

 .گیرم، یادت باشهازت انتقام می -

دیگه محلش نذاشتم، گوشی رو برداشتم و به منشی گفتم نفر بعدی. این یعنی جانیار رو نادیده گرفتم. جانیار با تهدید 

 .نگاهم کرد و رفت بیرون

بود امروز یه روز خوب رو شروع کنم، یه نفس عمیق کشیدم و با ورود یکی از مراجعینم سعی کردم لبخند بزنم.  مثالً قرار

مهدی زنگ زد. گوشی  04:51خوشبختانه وجود مهربون اون شخص باعث شد مالقات با جانیار رو فراموش کنم. ساعت 

 :رو برداشتم

 سالم مهدی جان -

 سالم، خوبی؟ کجایی حسام؟ -

 و مطبم، تو کجایی؟ت -

 .دارم میام دنبالت که بریم متراژ نهایی خونه رو اندازه بگیریم -

های الزم به قراری که با مهدی گذاشته بودیم پاک یادم رفته بود. سریع قطع کردم و زود آماده شدم و بعد از سفارش

مهدی رسید. سوار شدم و رفتیم. بین راه منشی، از ساختمون بیرون رفتم و دم در منتظر مهدی ایستادم. چند دقیقه بعد 

 :مهدی پرسید

 امروز سرحال نیستی؟ -
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 .ایم رو ببره زیر سئوال. خیلی عصبیم کردخواست اعتبار حرفهامروز یه نفر اومد تو مطبم، می -

 .جایی که یادمه، تو همیشه بچه خیرخواهی بودیجداً؟ آخه چه دشمنی با تو داشت؟ تا اون -

 :رو برای مهدی تعریف کردم. مهدی خندید و گفتماجرای جانیار 

های سوسول زیاده، امروز عاشقن و فردا فارغ، خودت رو الکی ناراحت نکن. اگه بخواد خیال، از این بچه فرنگیبابا بی -

 .یارناش رو در بسپارم پروندهاعتبار کنه، خودم تو نیروی انتظامی دوست و آشنا زیاد دارم، میداداش حسام ما رو بی

 .ای ندارهها خارج زندگی کرده، اینجا پروندهاون سال -

 :مهدی به شوخی زد روی داشبورد و گفت

 .هیچ وقت پلیس ایران رو دست کم نگیر -

سازیم. ی شکالتی رو بهای دیگه، رسیدیم به محلی که قرار بود خونهباالخره بعد از پشت سر گذاشتن ترافیک و شلوغی

 :کرد. وقتی کارش تموم شد گفتد نظر رو متراژ نهایی کرد و چیزهایی رو هم یادداشت میمهدی تمام جاهای مور

 .کنیمبندی رو شروع میخب، دیگه بریم، کار نهایی تموم شد، از امروز اسکلت -

 سازین؟بندی رو با چوب میاسکلت -

 .نه، با مواد پالستیکی که از جنس سینی زیر کیک هستن -

 ذارن؟ی سفیدی که زیر کیک تولد میهامثل همین سینی -

ها خریداری هایی قرارداد داریم که مواد و مصالح رو از اونها. چوب برای کیک مناسب نیست، ما با کارخونهآره از همون -

 .کننها از اون نوع پالستیک هم تولید میکنیم، اونمی

 .اش با ماپس خودت سفارش بده، هزینه -

 .باشه -

رمون. بعد از ظهر مطب رو تعطیل کردم و رفتم قنادی. دیدم خانم رحمانی همه رو به صف کرده و داره برگشتیم سر کا

 :کنه. جلو رفتم و سالم کردمباهاشون صحبت می

 سالم به همگی، اتفاقی افتاده؟ -

 :خانم رحمانی با لبخند جواب سالم من رو داد و گفت

 .کنمها میالزم رو به بچه هایسالم آقای دکتر، چیزی نشده، دارم سفارش -

 مگه قراره جایی برین؟ -

 .بله، اگه خدا بخواد فردا عازم کربال هستم -

 .به سالمتی، سالم من رو هم برسونید. التماس دعا هم زیاد دارم -

 .هااون که حتماً، فقط آقای دکتر، تو مدتی که من نیستم جون شما و جون این بچه -
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 .ی، من نباشم آقا رجب و خانم حبیبی هم هستناختیار دارین خانم رحمان -

های خودش رو آقا رجب هم که مسئولیت .گردهخانم حبیبی دخترش فارغ شده رفته شهرشون، حاال حاالها هم بر نمی -

کنم هر روز بهشون سر بزنید، یه قدر شیطنت دارن که نمیشه تنهاشون گذاشت، خواهش میها هم اینداره، این وروجک

 .ها شاکی نشنریوقت مشت

 .باشه چشم، خیالتون راحت باشه، خودم باالی سرشون هستم -

 .الهی خیر ببینی دکتر -

  :بعد رو به بقیه ادامه داد

ها دیگه خیالم راحت شد که آقای دکتر باالی سرتونه، امروز زودتر میرم چون خیلی کار دارم، مواظب خودتون خب بچه -

 .پارم، حاللم کنیدسباشید، همه شما رو به خدا می

همه از خانم رحمانی خداحافظی کردیم، نارگل آب و قرآن آماده کرد و مراسم بدرقه رو انجام دادیم. بعد از رفتن خانم 

 .رحمانی، دیدم همه با خوشحالی دست زدن

 قدر خوشحال شدین؟با تعجب پرسیدم: ببخشید، میشه بگین از چی این

 .شیمکملیکا: از امروز یه نفس راحت می

 .کارملینا: کار بی

 .کنیمعلی: یه کم استراحت می

 .ها بیایین زود تعطیل کنیم و بریم گردش دسته جمعینارگل: بچه

 .ملیسا: موافقم

 کرد. این کارها برای چیه؟من: صبر کنید ببینم، همین االن خانم رحمانی داشت کلی سفارش می

 .بدیم خوایم یه روز به خودمون استراحتبهزاد: دکتر می

 ها چی میشه؟من: پس تکلیف سفارش مشتری

 .نارگل: امروز سفارش نگرفتیم

 .خوایم بریم بگردیمملیسا: می

 .ملیکا: مُردیم از بس کار کردیم

 .من: نه نمیشه، نباید قنادی رو تعطیل کنید

 .ملیسا: یعنی چی دکتر؟ این همه کار کردیم، بذار یه روزاستراحت کنیم

 ها؟خوایم بریم گردش، مگه نه بچهامروز مینارگل: آقا جان ما 

 .همه با هم گفتن: بله
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 .ها رو راه بندازملیکا: دکتر! خیلی ناراحتی، خودت بمون تو قنادی و مشتری

 .ملیسا: کیک و شیرینی هم که یاد گرفتی، هر کی سفارش داد خودت درست کن

 .هاها هم بریز توی کیکنارگل: یه کم از اون عشقوالنه

طور مستأصل وسط قنادی همین .هاشون رو برداشتن و با خنده از قنادی رفتن بیرونبدون توجه به من وسایلهمه 

 ...کردم، گفتم: یه دقیقه صبر کنید! ببینید چی میگمها نگاه میایستاده بودم و به رفتن بچه

خوام ای ندارین لطفاً برید بیرون چون میهآقا رجب اومد کنارم و دسته کلید رو نشونم داد و گفت: آقای دکتر! اگه کار دیگ

 .در قنادی رو ببندم

 .با تعجب به آقا رجب نگاه کردم. اون هم بله؟! نه مثل اینکه همه با هم دست به یکی کرده بودن که جیم بشن

 !نارگل برگشت دم در قنادی و گفت: دکتر بیا دیگه

 .ها بیرون ایستاده بودنرفتم بیرون. آقا رجب در قنادی رو قفل کرد و رفت. بچه

 کنی؟ با ما میای یا نه؟کار میملیکا گفت: خب دکتر، چه

 من: کجا بیام؟

 .نارگل: هر جا رفتیم شما هم بیا

 .گذرهملیسا: اصوالً با ما بهتون خوش می

 .علی: شما هم یه روز به خودتون استراحت بدین

 .گه، شما هم بیایینبهزاد: راست می

 ...من: آخه

 .کتر! با ما باش، در امان باشملینا: د

 ...کس هم حق نداره مغازه رو تعطیل کنهمن: نه نمیام، هیچ

اش خدا خدا کمی بعد همه سوار ماشین من بودیم. علی و بهزاد جلو نشستن، نارگل و سه قلوها عقب. تو دلم همه

 قوانین، کلی سرنشین داشتم. مقصدمونام نکنه، آخه به لطف همه بر خالف کردم یه وقت پلیس ما رو نبینه و جریمهمی

ها جر و بحث در گرفت و بیشتر هم به خاطر یه چایخونه سنتی بیرون از شهر بود. تا رسیدیم به مقصد هزار بار بین بچه

 :تنگی جا بود؛ مثالً

 .نارگل: ملیکا! یه کم جمع و جورتر بشین له شدم

 .خدا لعنتت نکنه دستم رو له کردی تر بشین، ملیسا! اه!ملیکا: به من چه؟ تو یه کم جمع

 .ملیسا: برو پی کارت، از بس چاقی

 .ملیکا: من چاقم؟ نشونت میدم
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 ...من: خیلی خب! کافیه

 ملینا: دکتر! این هم شد ماشین؟ چرا شاسی بلند نخریدی؟

 .خریدمدونستم یهو شش تا آدم گنده با هم سوار ماشینم میشن، یه وَن میمن: اگه می

 .ات سر نرهکردی تا حوصلهکاری هم مسافر کشی میخوبه، اوقات بیملیسا: وَن 

همه زدن زیر خنده. خالصه به هر بدبختی و ترس از قانون بود، رسیدیم به محل مورد نظر. حاال بیا و جا پیدا کن. تمام 

ند تا پسر جوون نشسته ها چای همه جا رو گرفته بود. روی یکی از تختها شلوغ بود و دود و بوی تند قلیون میوهتخت

ها! اون تخت کارشون تموم ها گفت: بچهبودن، غذاشون تموم شده بود و مشغول حرف زدن بودن، ملیکا با دیدن اون

 شده، چطوره بریم بهشون بگیم بلند شن تا ما بشینیم؟

 .ملیسا: فکر خوبیه، بریم بگیم

 .ها، بیایین بریم یه جای دیگهمن: نه صبر کنید، زشته بچه

 .شینیمکنیم و میبهزاد: کجا بریم دکتر؟ همین جا یه تخت پیدا می

 .نارگل: یعنی دوباره باید بچپیم تو یه ماشین؟ من که نمیام

 .موندیم، بیچاره خانم رحمانی چقدر سفارش کردمن: باید امروز تو قنادی می

هاش قشنگه مگه نه یا با همین جیم شدنزنی؟! بابا دنقدر حرص و جوش قنادی رو میخیال دکتر، چرا اینملینا: بی

 ها؟بچه

 .علی: راست میگه، بیایین بریم یه جا پیدا کنیم و خوش باشیم

 ملیسا: من میرم سر وقت اون چند تا پسر، کسی با من نمیاد؟

 .ملیکا: چرا من و ملینا میایم

 .بهزاد: من هم میام

های خدا و به زور ین. سه قلوها ریختن روی سر اون بندهدونه اون لحظه چند بار آب شدم و رفتم تو زمفقط خدا می

مجبورشون کردن تخت رو خالی کنن. هر چی به دور و بر نگاه کردم تا یه جایی برای پنهان شدن پیدا کنم، جایی رو 

 ههیچی دیگه، زیر نگاه مردمی که اونجا بودن، یه تخت گرفتیم. هفت نفر آدم نشستیم روی تخت و هر کدوم ی .ندیدم

چیزی سفارش دادیم. خدا رو شکر هیچ آشنایی ندیدم و با خیال راحت تا شب گفتیم و خندیدیم و کسی هم جرأت نکرد 

بگه تخت رو خالی کنید. موقع برگشت دوباره ماشین همون وضعیت رو داشت، با این تفاوت که همه با شکم پُر نشسته 

شون و فقط من و نارگل موندیم. و بهزاد رو رسوندم خونهبودیم و کسی حوصله جر و بحث نداشت. سه قلوها و علی 

 .گفتم: نارگل خانم! شما بیایین جلو بشینید

شون. تو راه برای نارگل از نقاشی که مهدی و همکارهاش کشیده بودن، از نارگل جلو نشست و راه افتادیم سمت خونه
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هام چیز تعریف کردم. نارگل با خوشحالی به حرفبندیش و خالصه از همه اندازه گیری محل ساخت خونه و نوع اسکلت

تو مسیر بودیم که یک مرتبه نارگل  .کرد. حس کردم که بغض کرده؛ ولی به روی خودم نیاوردمداد و تشکر میگوش می

 :گفت

 وای دکتر! دیدی چی شد؟ -

 چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ -

 ین االن بریم قنادی؟فکر کنم دسته چک بابام رو تو قنادی جا گذاشتم. میشه هم -

 باشه میریم؛ اما شما کلید قنادی رو داری؟ -

 آره یه زاپاس دارم؛ چون گاهی اوقات که سفارش مخصوص داریم من زودتر از آقا رجب میرم قنادی -

 دسته چک رو کجا گذاشته بودی؟ -

 .تو کشوی میزم -

 فردا صبر کنی؟نمیشه تا فردا صبر کنی؟! یعنی قنادی امنیت داره که بخوای تا  -

امنیت داره؛ اما بابام روی دسته چک خیلی حساسه، هر شب برای اینکه ببینه مواظبشم یا نه، دفترچه رو ازم تحویل  -

 .گیرهمی

 .پس بریم قنادی، دسته چک خیلی مهمه -

ه همدیگه گرانی برفتیم سمت قنادی. پیاده شدیم و نارگل خواست قفل کرکره رو باز کنه که متوجه شدیم قفل بازه! با ن

نگاه کردیم، زود کرکره رو زدیم باال و رفتیم داخل، تو مغازه که همه چیز مرتب بود، سریع رفتیم تو اتاق نارگل که با دیدن 

 :در باز گاوصندوق خشکمون زد. نارگل خواست بره سمت گاوصندوق که جلوشو گرفتم و گفتم

 .جور که معلومه یکی به گاو صندوق دستبرد زدهه پلیس، ایننه صبر کن، به چیزی دست نزن، باید زنگ بزنیم ب -

 .باید بفهمم چی برداشته -

 .بذار پلیس بیاد بعد -من 

 .پوشم تا اثر انگشتم نیفتهدستکش می -

 :نارگل دستکش پوشید و گاوصندوق رو بررسی کرد. با نگرانی زد تو صورتش و گفت

 .د به خانم رحمانی و اون هم گذاشته بود همینجابدبخت شدم، سند قنادی نیست. بابام داده بو -

 مطمئنی سند همینجا بوده؟ شاید قبالً خانم رحمانی داده دست بابات؟ -

کنن و هر چکی یا سندی دارن میدن دست من تا براشون بیارم. باید به نه نداده بود، همیشه تلفنی با هم هماهنگ می -

 .بابام زنگ بزنم و بگم چه اتفاقی افتاده

 .آره بهترین کار اینه که به بابات خبر بدی -
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نارگل به باباش زنگ زد و خبر سرقت از گاوصندوق رو داد. من هم به پلیس زنگ زدم، پلیس زودتر از بابای نارگل رسید، 

مأمورها مشغول بررسی صحنه و انگشت نگاری بودن که اکبر آقا رسید. از رفتار متشخص اکبر آقا خوشم اومد، نه تنها 

سر نارگل داد نکشید؛ بلکه نارگل رو دلداری هم داد. افسر پلیس از نارگل و باباش چند سوال پرسید و ازشون خواست به 

دادم. تو اتاق سرهنگ نیروی اومد انجام میکالنتری برن. تمام مدت من هم همراهشون بودم و هر کمکی که ازم بر می

 .انتظامی نشسته بودیم

ها نشون میده یه آشنا وارد قنادی شده، به همه چیز آشنا ن چیزی رو به ما کرد و گفت: بررسیجناب سرهنگ بعد از نوشت

 !بوده؛ حتی به رمز گاوصندوق

مگه میشه؟ تنها کسی که کلید مغازه رو داره آقا رجبه، اون بنده خدا فقط کلید در مغازه رو داره، رمز گاوصندوق را  :نارگل

 .ن و خانم رحمانی رمز رو بلد نیستکس جز مهم بلد نیست؛ یعنی هیچ

 .سرهنگ: به هر حال باید از ایشون بازجویی کنیم

 .کننارگل: پیرمرد گـ ـناه داره، االن اگه بفهمه چه اتفاقی افتاده سکته می

شناسم، مرد خدا ترسیه، امکان نداره یه همچین کاری کرده اکبر آقا: جناب سرهنگ، من ایشون رو چند ساله که می

 .. دخترم که گفت، رمز گاوصندوق رو بلد نیستباشه

افته پلیس به همه مظنون میشه، از نظر ما هر فرمایید؛ اما در حیطه کاری ما وقتی اتفاقی میسرهنگ: شما درست می

 .کنیدتونه متهم باشه؛ حتی اونی که فکرش رو هم نمیکسی می

ند بار قنادی اومده بود، تو اتاق نارگل هم رفته بود. سریع به یک مرتبه یه چیزی یادم افتاد، عالوه بر ما، جانیار هم چ

 .اومدسرهنگ گفتم: ببخشید جناب سرهنگ، طی چند روز گذشته یه نفر دیگه هم قنادی می

  .نارگل و باباش نگاهم کردن

 سرهنگ پرسید: اون شخص کی بود؟

گ! جانیار، پسردایی نارگل خانم هم قنادی من: ببخشید اکبر آقا، قصد جسارت ندارم؛ ولی باید بگم... جناب سرهن

 .اومدمی

 .نارگل سریع گفت: دکتر! امکان نداره جانیار این کار رو کرده باشه

 .من هم گفتم: من فقط در جواب جناب سرهنگ که پرسیدن گفتم وگرنه قصدی از معرفی جانیار ندارم

خونه باشه، برای پیدا شدن سندتون باید از هر کسی ببینید خانم، هر سندی مهمه، خصوصاً اگه سند مغازه یا  :سرهنگ

 .دونیم بازجویی کنیم. حاال هم آدرس ایشون رو بدین تا احضارش کنیمکه می

  .نارگل به باباش نگاه کرد

 اکبر آقا گفت: جناب سرهنگ! ایشون از انگلیس اومدن و تو هتل اقامت داره، آدرس هتلش رو بدیم؟
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 ین کافیهسرهنگ: بله، آدرس هتل رو بد

اکبر آقا اسم، آدرس و شماره تماس هتل رو نوشت و داد به سرهنگ. از کالنتری بیرون رفتیم، کنار ماشین ایستادم که 

 :نارگل صدام زد

 دکتر! تو هنوز با جانیار خصومت شخصی داری؟ -

وها معرفی کنیم. سه قل کنه تا هر کسی که وارد اتاق تو شده رو به پلیسخصومت شخصی ندارم؛ اما شرایط ایجاب می -

علی و بهزاد هم که آدم این کارها نیستن، همه رو خودت چند ساله که  .قدر شیطون هستن که فرصت دزدی ندارناین

یدیش ها دوباره دی خودت ازبچگی رفته خارج، تو نسبت به کسی که بعد از سالشناسی، فقط مونده جانیار، به گفتهمی

 چقدر شناخت داری؟

 .که کار اون نیست دونممی -

 .ها ندیدیشخوام پیش داوری کنم؛ اما نباید به همین راحتی به کسی اعتماد کنی که سالنمی -

 .نارگل چیزی نگفت؛ اما اکبر آقا چیزی گفت که من و نارگل با تعجب نگاهش کردیم

! به ایران به دست آوردن قنادی باشهاکبر آقا: دکتر راست میگه، نباید به جانیار اعتماد کنی، چون ممکنه هدفش از اومدن 

 .خواست انجام بدهکاری که باباش چند سال پیش، بعد از مرگ مادر خدابیامرزت می

 نارگل: یعنی چی؟

ات وقتی فهمید مادرت به رحمت خدا رفته، سریع از انگلیس اومد تا هر جور شده مغازه رو اکبر آقا: چند سال پیش دایی

 .ازم بگیره

 خواست بگیره؟جوری میکه مال شماست، چهنارگل: مغازه 

ات همه کار بر میاد، کارش رو خوب بلده. فعالً ذهنتون رو مشغول اش مفصله؛ ولی این رو بگم که از داییاکبر آقا: قضیه

 .نکنید، به قول دکتر نباید پیش داوری کنیم، شاید جانیار چنین قصدی نداشته باشه

 .من: بله امکانش هست

ب، دیگه دیروقت شده، ببخشید دکتر شما رو هم معطل کردیم، بهتره برگردیم خونه و همه کارها رو بعد از خدا اکبر آقا: خ

 .بسپاریم دست پلیس

از نارگل و باباش خدا حافظی کردم و رفتم خونه. ساعت نزدیک نیمه شب شده بود. آهسته وارد خونه شدم و رفتم تو 

ت گفاش میچیدم. جانیار یک مرتبه پیداش شد. همهها رو کنار هم میذهنم پازلروی تخت دراز کشیده بودم و تو  .اتاقم

ی هتونست خونکه مینارگل رو به دست میاره. اصرار زیادی داشت که تو قنادی کار کنه. تو هتل اقامت داشت در صورتی

هم هست، پس چرا رفته هتل؟!  کرد جایی باشه که نارگلاش بمونه. اگه جانیار، نارگل رو دوست داشت، سعی میدایی

 .این قضیه یه کم مشکوکه
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که چشم بستم زود خوابم کردن. همینهای خاکستریم کار نمیاون شب از بس خسته بودم به قول هرکول پوآرو، سلول

 .برد
*** 

 :نارگل

، اولش از دستش زنهخود نمیدونم که حرف بیروز خوبی بود؛ اما آخرش خراب شد. با شناختی که از دکتر دارم، می

ناراحت شدم؛ اما وقتی بابام جریان دایی رو تعریف کرد دیگه از دکتر دلخور نبودم، هر چی باشه دکتر یه روانپزشکه و 

هام رو بستم و سعی کردم به چیزی فکر دونم فردا روز سختی در پیش داریم، چشمشناسه. میبهتر از من مردم رو می

 .هام رو بستم نفهمیدم کی از دنیا رفتمکه چشمنداشت، چون همیننکنم، اصالً نیاز به فکر کردن 

ی مفصل آماده کردم و بعد از اینکه خانواده بیدار شدن همه دور هم خوردیم. صبح خیلی زود بیدار شدم، یه صبحانه

ا زنگ به یکی به بابمامان، امیرحسین رو راهی کالس کنکور کرد و من و بابا هم آماده شده بودیم که بریم سر کار. یه مرت

کرد به وضوح تغییر رنگ صورتش رو طور که بابا صحبت میزد، وقتی جواب داد فهمیدم از کالنتری زنگ زدن. همین

کردیم، بعد از اینکه تماس را قطع کرد، با دیدم، با مامان دوتایی روبروی بابا ایستاده بودیم و با نگرانی نگاهش میمی

 :روی مبل، با مامان رفتیم سمت بابا و پرسیدیم دست زد تو پیشونیش و نشست

 من: از کالنتری بود؟

 .بابا: آره

 مامان: خب چی گفت؟

 .گفت به آدرس هتلی که جانیار اقامت داشته رفتن، گویا شبانه تسویه حساب کرده و رفتهبابا: می

 ه؟با نگرانی گفتم: تسویه حساب کرده؟ یعنی ممکنه خودش سند مغازه رو برداشته باش

های راه و ترابری حکم توقیفش رو فرستادن. ممنوع ی ارگانگفت. به فرودگاه و بقیهبابا: جناب سرهنگ هم همین رو می

 .الخروجش کردن

 قدر سنگینه که به خاطر سند مغازه شما حکم ممنوع الخروجیش رو صادر کردن؟مامان: یعنی جرمش این

گفت وقتی مشخصاتش رو وارد سیستم کردن متوجه شدن که گ میهاست. سرهنتر از این حرفجرمش سنگین :بابا

المللی هم دنبالشه؛ چون تو انگلیس و یکی از شهرهای ایتالیا پرونده این آقا کالً کارش کالهبرداریه، مثل اینکه پلیس بین

 .المللی محسوب میشهخالف داره. االن مجرم بین

ار روی زمین نشستم و به یه نقطه خیره شدم، من به جانیار اعتماد کرده اختیشنیدم، بیهای بابا رو نمیدیگه بقیه حرف

کرد کردم بخواد از اعتمادم سوءاستفاده کنه! همون دیشب که پلیس راجع به رمز گاوصندوق صحبت میبودم! فکر نمی

وارد کرده بودم و جانیار کردم، طور که با خودم زمزمه مییادم افتاد که یه روز در حضور جانیار رمز گاوصندوق رو همین
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داد. دیگه مطمئن شدم کار خودشه. خدا لعنتت کنه جانیار، گنجشک رفتی و تمام مدت در سکوت داشت گوش می

 .کرکس برگشتی

تونسته  جوریجا چیزهایی از پرونده جانیار شنیدیم که دنیا دور سرمون چرخید. دایی چهبه همراه بابا رفتیم کالنتری. اون

ای تربیت کنه. هر دوتامون کسل و ناراحت از کالنتری بیرون اومدیم. بابا من رو رسوند قنادی و خودش هیه همچین بچ

ون ها مشغول کارشرفت. قبلش تأکید کرد به کسی چیزی نگم. شل و آهسته وارد قنادی شدم، همه چیز مرتب بود و بچه

ته بود، کیفم رو گذاشتم تو کمد و مشغول مرتب کردن بودن. آروم سالم کردم و رفتم تو اتاقم. هنوز همه چیز بهم ریخ

کردم یک مرتبه متوجه شدم دسته چک هم نیست. تند تند همه جا رو طور که همه چیز رو مرتب میوسایل شدم، همین

 رگشتم، مطمئن بودم که گذاشته بودمش تو کشوی میزم؛ اما االن نبود، یه کم فکر کردم و یاد دیشب افتادم، وقتی با دکت

قدر سرگرم قضیه شده بودم که جایی رو برگشتیم قنادی، با دیدن گاوصندوق، یادم رفت کشوی میزم رو نگاه کنم، این

 :درست نگشته بودم. هراسون زنگ زدم به بابا و جریان رو گفتم

 الو بابا؟ -

 چی شده؟ -

 .بابا، جانیار دسته چک رو هم برداشته، گذاشته بودم تو کشو؛ اما االن نیست -

 ای برنداشته؟تو مطمئنی جانیار برداشته؟ کسِ دیگه -

 .دونیم، دیروز گذاشتمش تو کشوی میزم؛ اما االن نیستکسی خبر از دسته چک نداشت، فقط من و خانم رحمانی می -

 .کرده دیده و گذاشته یه جای امنها بپرس ببین کسی ندیده، شاید آقا رجب وقتی نظافت میاز بچه -

کنه، کار خانم حبیبیه؛ ولی اون هم از چند روز پیش تا حاال رفته شهرستان پیش دخترش. تاق من رو تمیز نمیآقا رجب ا -

 .دونم که جانیار برداشتهمی

 .کنمتو برو از بقیه بپرس، من هم میرم بانک اعالم مفقودی می -

 باشه. به پلیس هم باید خبر بدیم؟ -

 .قاعدتاً باید خبر بدیم -

 .م از بقیه بپرسم، شما هم برید دنبال کارهای بعدیپس من میر -

 .باشه خداحافظ -

کس دسته چک رو دادن، هیچهام گوش میها هم گفتم، همه در سکوت کامل به حرفها و جریان را به اونرفتم پیش بچه

ین چک نبود. دیگه یق ندیده بود، به پیشنهاد علی تمام اتاق رو گشتیم و حتی آقا رجب هم کمک کرد؛ اما اثری از دسته

داشتم کار جانیار بوده. به بابا خبر دادم اون هم رفت بانک و اعالم مفقودی کرد. همه برگشتیم سر کارمون، به قول دکتر 

ای که تو زندگی پیش بیاد باالخره حل میشه، مهم زندگیه که باید جریان داشته باشه. نزدیک ظهر بود که دکتر هر مسئله
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آورد، دکتر روپوش شدیم، کالً با ورودش یه انرژی خاصی با خودش میاومد همه ما خوشحال میمیهم اومد. هر وقت 

 :پوشید و وسط آشپزخونه ایستاد و بلند گفت

ها و آقایان محترم توجه فرمایید! دیروز که هیچ؛ اما از امروز بنده جانشین خانم رحمانی هستم، اگه یه وقت فکر خانم -

برین و یا درست کار نکنین، بنده حّی و حاضر آماده ارائه خدمات الکترونیکی از ایران به عراق جهت  تونین دَرکردین می

برقراری با خانم رحمانی هستم. واتس آپ، تلگرام، وایبر، الین و اینستاگرام جهت هرگونه ارتباط دارم و هیچ محدودیت 

 .هاینترنتی هم ندارم. گفته باشم یه وقت فکر بد به سرتون نزن

یه نگاه به هم کردیم، ملیکا یه اشاره کرد و همه با یه کاسه آرد سفید به طرف دکتر حمله بردیم. بهزاد در آشپزخونه رو 

بست که نتونه فرار کنه، خالصه یه نبرد تن به تن آردی با دکتر داشتیم. خیلی سعی کرد فرار کنه یا حداقل مقاومت کنه؛ 

دیدنی بود، عین آدم برفی سفید شده بودیم و فقط دور چشم و دهنمون سفید نشده بود.  ی همهاما نشد، بعد از نبرد قیافه

 .کلی خندیدیم و به پیشنهاد دکتر چند تا عکس یادگاری گرفتیم

دونم توطئه خانم رحمانی بود یا نه؟ اما قضیه مشکوک بود بعد از اینکه خودمون رو تمیز کردیم، برگشتیم سر کار، نمی

ر هم که تونستیم نفس بکشیم. این دکتروز بعد از رفتن خانم رحمانی کلی سفارش داشتیم که تا شب نمی چون دقیقاً یک

 خواستیماش از خدا میداد و مواظب بود فرار نکنیم. یه کاری کرد که همهخدا خیرش بده، نشسته بود و هی دستور می

 ".، قدر عافیت ندانیتا بال نبینی"خانم رحمانی خیلی زود برگرده. وهلل راست گفتن 

چند روز از ماجرای دزدی از مغازه گذشت. پلیس همچنان در جستجوی جانیار بود؛ اما هیچ ردّی ازش نبود. دکتر هر روز 

طور که گذشت. یه روز همیناومد قنادی. روزهای خوبی داشتیم، چون با دکتر خیلی به همه خوش میمی 04:11ساعت 

 : دکتر یه سئوال بپرسم؟مشغول کار بودیم ملیسا پرسید

 .دکتر: بپرس

 ملیسا: دکتر، تو روانپزشکی یا روانشناس؟

 .دکتر: من روانپزشکم

 ملیسا: روانشناسی خوندی؟

 .دکتر: نه روانپزشکی خوندم

 ها مگه فرقی با هم دارن؟ملیسا: خب این

 .دکتر: خیلی زیاد

 ملیسا: میشه فرقشون رو بگی؟

 ی تجویز داروستان میره، با بیماران روانی یا به اصطالح مجنون سر و کار داره، اجازهروانپزشک مطب داره، بیمار :دکتر

انی ی خانواده و روان درمداره، دکتر اعصاب و روان هستن؛ اما روانشناس باید دکترا بگیره تا بتونه مطب بزنه، کار مشاوره
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و نداره. روانشناسی جز دروس علوم انسانیه، آدم باید ی تجویز دارو زوج درمانی و از این دست کارها انجام میده، اجازه

تو رشته روانشناسی درس بخونه، با روحیات تمام مردم سر و کار داره و کالً حالل مشکالت مردمه. خوش به حالشون 

م اها که کمترین چیز فحش خوردنه، بنده به شخصه چند بار از بیمارهخورن، نه مثل ما روانپزشکچون از کسی کتک نمی

 .کتک خوردم

همه زدند زیر خنده، حتی دکتر خودش هم خندید. پس با این حساب روانشناس با روانپزشک زمین تا آسمون فرق داره و 

 .دونستیماین رو نه من و نه بقیه نمی

 هایی میان؟ملیسا: تو مطب شما چه جور آدم

ی، من حتی مورد مازوخیسم هم داشتم که به های وخیم دارن؛ مثل شیزوفرنی یا اسکیزوفرنکسانی که بیماری :دکتر

احل هاست؛ ولی مرمرحله خطرناک رسیده بود. کالً مراحل اولیه بیماری و یا مراحل خیلی کم بیماری مربوط به روانشناس

که کار خطرناک مربوط به روانپزشکها میشه. گاهی اوقات کسانی هستن که به اشتباه پیش ما میان برای مشاوره در حالی

 .مشاوره نیست، ما با اعصاب و روان سر و کار داریم ما

 ملیسا: شغلت رو دوست داری؟

ام رو انتخاب نکردم، پدرم برام انتخاب کرد، چون از بچگی به این شغل عالقه راستش نه زیاد. من خودم رشته :دکتر

 .ن برآورده کردوقت نتونسته تو کنکور قبول بشه، برای همین تمام آرزوهاش رو با مداشته؛ اما هیچ

 .من: اما شما مشاوره هم خیلی خوب بلدی دکتر

کردم، اونجا مشاوره رو خیلی های دانشجوهای رشته روانشناسی شرکت میزمانی که دانشجو بودم، سر کالس :دکتر

ل حکنم حتی المقدور از دادن قرص به بیمار خودداری کنم و با حرف زدن مشکلش رو خوب یاد گرفتم. همیشه سعی می

 .های آرامبخش هم بدمکنم؛ اما بیشتر اوقات تنها مشاوره کافی نیست، باید قرص

 جوری کتک خوردی؟ملیکا با شیطنت پرسید: نگفتی چه

هاش خیلی وقته که تموم شده، فکر دونستم قرصدکتر خندید و گفت: یه روز یکی از بیمارهام اومد تو مطب، نمی

مرتبه گلدونِ روی میز رو زدم که یکنشسته روبروم، داشتم باهاش حرف می کردم آرامبخشش رو خورده که آروممی

برداشت و محکم زد تو سرم. سرم گیج رفت و افتادم، شانس آوردم که همراهش سریع اومد تو اتاق و جلوش رو گرفت 

 !وگرنه معلوم نبود چه بالیی سرم بیاره

 .من: آخی چقدر کار شما سخته

 .دکتر: خیلی سخته

 .های شیرین و خوشمزه بزنیمها بگذریم، حرفیگه از این حرفعلی: د

 .های شیرین بزنیمدکتر: راست میگه، بیاین حرف
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 ملینا: مثالً چی؟

 .بهزاد: مثالً از علی بخواییم یه آواز محلی برامون بخونه

د خوند و ما هم دست همه استقبال کردن و با اصرار از علی خواستن که آواز بخونه. اون هم یه آواز ترکی خیلی شا

 .خندیدیمزدیم و میمی

بندی خونه آماده شده اون روز لحظات خوبی رو تا عصر گذروندیم. عصر مهدی زنگ زد و یه خبر خیلی خوب داد. اسکلت

 دیدین .ینیمبندی رو بببود. با خوشحالی پیشبند رو انداختم یه گوشه و سریع آماده شدم و به همراه دکتر رفتیم تا اسکلت

قدر تو خوایین یه جایی برین چقدر مسیر براتون طوالنی میشه؟ وضعیت من هم همین بود، اینوقتی عجله دارین و می

قدر عالف این خیابون و اون خیابون شدیم تا باالخره بعد از یک ساعت رسیدیم. آقا مهدی دم ترافیک گیر کردیم و این

  .هاتون رو ببندینم کرد و گفت: نارگل خانم قبل از ورود اول باید چشمدر ایستاده بود و وقتی ما رو دید با لبخند سال

 .من: وای نه تو رو خدا، دیگه طاقت ندارم

 .مهدی: پس بفرمایید داخل

که اسکلت خونه رو دیدم از خوشحالی زدم زیر گریه. مهدی با نگرانی گفت: به همراه دکتر و آقا مهدی رفتیم داخل، همین

 خونه بد شده؟ نارگل خانم! اسکلت

 .قدر خوب شده که هیجان زده شدمهام رو پاک کردم و با لبخند گفتم: نه، برعکس ایناشک

 .دکتر: مهدی جان، نارگل خانم از خوشحالی گریه کردن

 کنید؟مهدی: خب پس خدا رو شکر که خوشتون اومده، حاال کی به سالمتی کار اصلی رو شروع می

 .نیممن: دوست دارم از فردا شروع ک

 .کنیمخریم و خونه رو بنا میدکتر: از فردا میریم مصالح مورد نظر رو می

 .کردیممهدی: حیف که مصالح شما با مصالح ما فرق داره، وگرنه فردا خودمون همه چیز رو آماده می

 .خورهست، ولی مصالح شما به درد خودتون میدکتر: مصالح ما خوشمزه

 .میشه مهدی: دور مصالح شما مورچه جمع

 .دکتر: دور مصالح شما هم موجود موهومی به نام زمین خوار جمع میشه

 .کنهسازیم همه رو عاشق میای که ما میخندیدم و گفتم: خونه

 .سازیم مخصوص از بین بردن عشقهای که ما میمهدی با لحن شوخی گفت: اما خونه

 :یم. تو راه دکتر گفتخالصه اون روز بعد از دیدن خونه از مهدی تشکر کردیم و رفت

 تونم یه چیزی بپرسم؟می -

 .بله بپرسید -
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 چه حسی بهت دست داد وقتی خونه رو دیدی؟ -

 چطور؟ -

 .آخه یه مرتبه زدی زیر گریه -

دونی دکتر! وقتی خونه رو دیدم حس کردم مادرم با لبخند دم در خونه ایستاده. یه لحظه وجودش رو حس کردم. می -

اش نکنی دکتر، خیلی سخته از مدرسه بیایی و ببینی خونه شلوغه و بعد بفهمی دیگه مادرت تجربه وقتامیدوارم هیچ

 .کنارت نیست

 این همه سال گذشته، هنوز فراموش نکردی؟ -

داد کمکش کیک وقت فراموش نکردم و نخواهم کرد. من و مادرم مثل دوتا دوست بودیم، همیشه اجازه مینه، هیچ -

و خیلی  ی شکالتیکرد. از سرزمین کیک و شیرینی، از خونهپختیم مادرم برام داستان تعریف میک میبپزم. هر وقت کی

ساخت و پخت تو ذهن خودش میها رو وقتی که کیک و شیرینی میهای دیگه، بعداً فهمیدم تمام اون داستانداستان

  .کرد. مادرم یه آدم خالق بودتعریف می

 .خدا رحمتشون کنه -

 وقت تعریف نکردین، چرا؟ن. دکتر؟ شما از مادرتون هیچممنو -

وقت نظرات خودش رو به من تحمیل نکرده؛ البته به جز چند سال گذشته مادر من یه زن فانتزی و شیرین زبونه. هیچ -

 .دادکه اجازه ازدواج نمی

 :با خنده گفتم

 داد تا ازدواج کنی؟چرا؟ مگه باید مادرتون اجازه می -

کرده. بنده خدا درم عقیده داشت ازدواج باعث دوری فرزند از پدر و مادر میشه، تازه فهمیده چقدر اشتباه میوهلل ما -

 .ای ندارهی دیگهدست خودش نیست، آخه به جز من بچه

 !چه مادر باحالی -

 جداً؟ از چه لحاظ باحاله؟ -

 .چون مادرتون خیلی شیک پوشه، از تیپش خوشم اومد -

 .کنه هر جا میره کراوات بزنهبه مد و شیک پوشی عالقه داره چند ساله که بابام رو مجبور میمادرم از بس  -

 !واقعاً؟ وای چه جالب -

اش تعریف کرد و خندیدیم، تا اینکه رسیدیم قنادی. یکی دو ساعت بعد مغازه تو مسیر کلی حرف زدیم و دکتر از خانواده

 .رو بستیم و دکتر من رو رسوند خونه و رفت

 .برای اولین بار حس کردم وقتی رفت دلم براش تنگ شد
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 روز بعد

امروز قرار بود بریم وسایل ساخت خونه رو  .با عجله آماده شدم و صبحونه خورده نخورده خدا حافظی کردم و رفتم قنادی

ه الزم ز موادی کبخریم. تا رسیدم قنادی هزار فکر و خیال بابت ساخت خونه شکالتی تو ذهنم داشتم. تو قنادی بخشی ا

خریدم. دکتر زنگ زد و گفت نزدیک ظهر میاد تا بریم خرید. نزدیک ظهر بود که دکتر اش رو باید میبود رو داشتیم، بقیه

سر ساعت رسید، با هم رفتیم بازار و چند کیلو آرد سفید، چند کیلو پودر شکالت، چند بسته فوندانت، خالصه یه عالمه 

 .مواد اولیه یک روز کامل طول کشید. قرار شد فرداش ساخت خونه رو شروع کنیم مواد اولیه خریدیم. خرید

باالخره روز موعود فرا رسید. من به همراه سه قلوها و علی و بهزاد رفتیم به محل ساخت خونه. دکتر با دو ساعت تأخیر 

لیسا خواستیم کار رو شروع کنیم می میهای کیک رو روز قبل پخته بودیم. وقترفت. تکهاومد، چون باید اول بیمارستان می

 :گفت

 .صبر کن نارگل، اول یه بسم اهلل بگو و بعد شروع کن -

های هام رو بستم و یه بسم اهلل گفتم و اولین تکه کیک رو گذاشتم. بقیه هم شروع کردن. در تمام مدتی که تکه تکهچشم

یاد ی زکنه. دکتر وقتی رسید کتش رو درآورد و با عالقهیکردم مادرم کنارمه و داره تماشا مچیدیم، حس میکیک رو می

گذاشت، چون ماشااهلل قدش بلند بود و دستش های باالتر دیوار میهای کیک رو روی قسمتکرد. دکتر تکهکمکمون می

ی و لقدر با اشتیاق سرگرم ساختن خونه بودیم که نفهمیدیم کی به سقف رسیدیم، سقف خونه رو عرسید. اینراحت می

تا عصر مشغول بودیم، همین موقع مهدی به  .های بیسکوئیت هم استفاده کردنبهزاد با کمک دکتر بنا کردند. از تکه

ها دستتون درد نکنه، خسته همراه دو تا از همکارهاش رسید، با خوشحالی گفت: وای خدا! چقدر قشنگ شده! بچه

 .نباشید

 کنی؟دکتر با خنده گفت: تو اینجا چکار می

 :مهدی با لبخند جواب داد

اختیار داری دکتر جون! بنده به عنوان مهندس ناظر اومدم، دو تا نیروی ماهر هم آوردم تا اگه سقف ریخت روی سرتون  -

 .سریع اقدامات امدادی رو انجام بدیم

 :مهدی و همکارهاش خونه رو بررسی کردن و گفتن

 .اش چی میشهو نگه داشته، حاال ببینیم بقیههای کیک ربندی خوب و محکم تکهتا اینجا اسکلت -
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شد؛ اما امروز همه ساختیم و زود خراب میدکتر: کاش چند ماه پیش اومده بودین، اون موقع ما بدون اسکلت خونه رو می

 .چیز خیلی خوب داره پیش میره

 :مهدی به شوخی گفت

 حاال مَالتش چیه؟ -

 :من هم جواب دادم

 .ی سفت شده و شکالتخامه -

 .ای هستمای. من که عاشق کیک خامهبه به! چه مالت خوشمزه -

 :ای گرفت سمت مهدی و با حجب و حیا گفتهمین موقع این ملیکای کور شده دست کرد و یه تیکه کیک خامه

 .ای که دوست دارینبفرمایید آقا مهدی، این هم کیک خامه -

 :فت و گفتمهدی با خوشحالی و کمی شرم، کیک رو از دست ملیکا گر

 دست شما درد نکنه خانم، ببخشید شما کدوم یکی هستین؟ -

 .من ملیکا هستم، ملینا و ملیسا اونجا وایستادن -

 :طور با دهان پُر گفتمهدی با اشتیاق کیک رو درسته گذاشت توی دهنش و همون

 .ای نخورده بودمدست شما درد نکنه ملیکا خانم، تو عمرم یه همچین کیک خوشمزه -

 :لیسا با تشر به ملیکا گفتم

 آهای! کی گفت آجرهای خونه رو ببخشی؟ یادت رفته مصالح کم داریم؟ -

 .دادگذاشت و اون هم جوابش رو میهمه خندیدیم. اون روز دکتر حسابی سر به سر مهدی می

اش موند د و بقیهی خونه ساخته شی اولیهمون کردن. پایههاش هم کمکتا شب کار رو ادامه دادیم. مهدی و دوست

شون تشکر کردم، دکتر با راهنمایی یکی از کارگرهای اون محل، دمای سردخونه رو زیر برای فردا. از همه بابت همکاری

 .هاش خداحافظی کردن و رفتن. ما هم برگشتیم خونهصفر درجه تنظیم کرد. مهدی و دوست

قدر کردم، دوست داشتم ایندوست داشتم تصور میجور که اش تو ذهنم خونه شکالتی رو اونشب موقع خواب همه

وابم قدر به خونه فکر کردم تا خقشنگ بشه که خبرنگارها بیان و یه گزارش تصویری ازش تو تلویزیون پخش کنن. این

برد. اون شب خواب مادرم رو دیدم، خواب دیدم خونه شکالتی رو ساختیم و مادرم داره با خوشحالی دور و بر خونه قدم 
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ممنونم نارگل عزیزم، بعد دستم رو گرفت و یه انگشتر خیلی خوشگل با " :که من رو دید بغلم کرد و گفتزنه، همینمی

 ".نگین قرمز کرد به دستم و گفت: الهی خوشبخت بشی مادر

درم موقع از خواب پریدم. اذان صبح بلند شده بود، پا شدم و نماز صبح رو خوندم. سر نماز برای شادی روح ماهمین

 .ای فرستادمفاتحه

 :صبح قبل از رفتن خوابی رو که دیده بودم برای مامان تعریف کردم، مامان با خوشحالی گفت

 .وای چه خواب خوبی دیدی، برات خواستگار میاد -

 واه! مامان؟ خواستگار چیه دیگه؟ -

 !لوس نشو، بیا این لقمه رو بگیر بخور تا ضعف نکنی، عروس خانم -

گیره. بعد از صبحانه تند تند لباس پوشیدم که بابا من رو برسونه و امان نسرین، همه چیز رو به شوخی میاز دست این م

ه پوشه و میرکنه، زود لباس میبعد خودش بره سر کارش. هی بهش میگم اینقدر زود آماده نشو باز هم کار خودش رو می

ما دخترها برای آماده شدن نیاز به دقت و تمرکز و آرامش کنه شینه و هی بوق میزنه! چرا کسی درک نمیتو ماشین می

 .داریم؟! تو ماشین نشستم و بابا با غرولند حرکت کرد

اش عجیب و غریب بود، جواب دادم. خانم رحمانی از کربال زنگ شده تازه رسیده بودم قنادی که تلفنم زنگ خورد، شماره

 .طرف خط برسهبود. مجبور بودم بلندتر صحبت کنم تا صدا به اون 

 .سالم خانم رحمانی، زیارت قبول -

 کنی یا نه؟ها خوبن؟ قنادی رو خوب اداره میسالم نارگل جان، ممنون، تو خوبی؟ بچه -

 :جوری بهش بگم دیروز تمام وقت قنادی تعطیل بود! حرف رو عوض کردم و گفتمچه

 حال و هوای حرم چطوره؟ -

 خیلی باصفاست. خب نگفتی نارگل، همه چیز خوب پیش میره؟ی شما خالی، اینجا عالیه، جای همه -

 .ای بابا، ول کن نیست

 .بله بله همه چیز خیلی خوبه، دکتر مواظب همه چیز هست، شما نگران نباشین -

 .خدا رو شکر، خب نارگل جان من دیگه باید قطع کنم، به همه سالم برسون -

 ...چشم حتماً، خانم رحمانی تبرکی یادتون نره -
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صدای بوق بوق از اون طرف خط شنیده شد. فکر کنم شارژ تموم کرد. با خوشحالی رفتم تو اتاقم و یه بسم اهلل گفتم و 

 .مشغول جمع و جور کردن اتاق شدم. سه قلوها با سر و صدای زیاد رسیدن. رفتم بیرون تا یه کم سر به سرشون بذارم

 .های قنادیمن: سالم بر اجنه

 .گیل گرد و قلمبهملیکا:سالم بر نار

 ست؟من: من کجام گرد و قلمبه

 !ملینا: بگو کجات نیست؟

 .بینیترکی بدبخت، خودت نمیملیسا: از چاقی داری می

 .خیلی ممنون! از نظر روانی یهو ریختم بهم

 !هامن: نخیر کی گفته من چاقم، به این الغری و خوش ترکیبی...حسودیتون میشه بدبخت

 .ی اینجوری آروم میشی به ما بگو چاق؛ ولی خودت خیلی چاق شدیکنملیسا: اگه فکر می

  !من: وای نه، کی گفته؟

زود پریدم تو اتاق تا خودم رو وزن کنم. سه قلوها هم اومدن و حسابی خندیدن. وقتی روی وزنه ایستادم با اخم به سه 

 .تاشون نگاه کردم

 کنید؟اذیتم میقدر کیلو بیشتر نیستم، چرا این 23شعورها! من من: بی

 ملیکا: خب تو چرا به ما میگی اجنه؟

 .ملینا: راست میگه، این به اون در

 کنید؟من: تالفی می

 .تونه با ما کل کل کنهملیسا: قبول کن کسی نمی

ها بود. بعد از کل کل من با اون سه تا، علی و بهزاد هم ها زبونشون خیلی درازتر از این حرفخداییش راست گفت. این

 :یدن. به همه گفتمرس

 ریم سر وقت خونه شکالتی، نظرتون چیه؟اندازیم بعد میها رو راه میها! امروز اول مشتریمن: بچه

 .هاملیکا: نه اول بریم خونه شکالتی بعد بریم سر وقت مشتری

 .وش بدیممن: نه خانم رحمانی زنگ زد و کلی سفارش کرد که از زیر کار در نریم. حداقل یه امروز به حرفش گ
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 .جوری که تو پیش میری، خونه شکالتی حاال حاالها تموم نمیشهملیسا: این

 .ملینا: راست میگه

 ملیکا: یه وقت خراب نشه؟

 .من: خراب نمیشه، درجه حرارت سردخونه زیر صفره

 ملینا: یعنی امروز هم باید همین جا کار کنیم؟

 .ادهمین موقع صدای دکتر را شنیدیم که جواب ملینا را د

 ها بعد خونه شکالتیدکتر: بله امروز اول مشتری

 .همه به دکتر نگاه کردیم و ملیکا به شوخی گفت: وای میر غضب اومد

 .ملیسا: ماشااهلل، هزار ماشااهلل، کابوسیه برای خودش

 ذارم از زیر کار فرار در برین؟دکتر خندید و گفت: چیه؟ فکر کردین در نبود خانم رحمانی می

 .دونستمیملینا: م

ید پای تونید برها برسید، اگه سفارش کیک ندارین میدکتر به من هم گفت: نارگل خانم! شما هم باید امروز به مشتری

 .صندوق

 من: یعنی منم باید کار کنم؟

یید ماتر از بقیه نیست. بفردکتر: بله، شما هم نباید از زیر کار و مسئولیت اینجا فرار کنین، خونتون که دیگه رنگین

 .کنمخواهش می

رسم. رفتم پشت صندوق نشستم. دکتر گفت که میره یه سر مطب و نمیری الهی دکتر، به وقتش حسابت رو می

صبح بود، یعنی مشتری االن میاد شیرینی بخره؟ تو فکر بودم که مغازه پر از  9:11گرده. ساعت هنوز بعدازظهر برمی

: ها. به ملیکا گفتمیادم رفت. وقتی مغازه خلوت شد، رفتم پیش بچه قدر سرم شلوغ شد که زمان ازمشتری شد. این

 .دیشب خواب مامانم رو دیدم

 .ملیکا: خیره انشااهلل

من: خواب دیدم کنار خونه شکالتی ایستاده، خیلی خوشحال بود، یه انگشتر با نگین قرمز به من داد و برام آرزوی 

 .خوشبختی کرد
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 ر با نگین قرمز داد؟ملیکا با تعجب گفت: بهت انگشت

 من: آره چطور مگه؟

 .ملیکا: وای نارگل، دیگه پریدی

 من: یعنی چی؟

 ملیکا: یعنی اینکه برات خواستگار میاد

 .ها فقط حرفهمن: مامان نسرین هم همین رو گفت، ولی این

 .ملیسا: نه چه حرفی؟ هر کی خواب انگشتر نگین قرمز ببینه یعنی براش خواستگار میاد

 "از اون باال کفتر میایه، یه دانه دکتر میایه "خب پس از این به بعد باید این شعر رو بخونیمملینا: 

 .ی سبکمن: زهرمار! دختره

ر کردن. تا عصکرد و اون دوتا هم تشویقش میبا پیش بند زدم تو سر و صورت ملینا، اون هم با خنده شعر رو تکرار می

که  دادمم. ملینا دوباره همون شعر را تکرار کرد و من هم داشتم جوابش رو میخندیدیذاشتیم و میهی سر به سر هم می

 :یک مرتبه صدای دکتر اومد که گفت

 اسم خودم رو شنیدم، چه خبره؟ -

 :چهارتامون میخکوب شدیم و جرأت نداشتیم به سمت دکتر برگردیم. آبروریزی از این بیشتر؟ دکتر دوباره گفت

 کردین؟یچیه؟ داشتین غیبتم رو م -

 :ملینا جواب داد

ست میگین نه نگاه کنید، برای همین اسم شما رو تو شعرم خوندیم. من گفتم دکتر خیلی حالل زادهنه داشتیم شعر می -

 .اش همین بودآوردم که تشریف آوردین. همه

 دونید؟من رو با کفتر یکی می -

 :مالی حرف ملینا گفتممن هم برای ماست

 .کردبد نکنید تو رو خدا، ملینا فقط داشت شوخی مینه، نه، برداشت  -

 .کردیمملینا: راست میگه، امروز خوشحال بودیم بدون حضور شما کار می

 کنه؟دکتر: یعنی حضور من اذیتتون می
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م... کار کنی تونیمملیکا: نه، نه، ملینا منظورش این نبود، منظورش این بود که ما بدون دستور و نظارت، بهتر و بیشتر می

 .همین

 .دکتر یه نگاه به چهارتامون کرد و رفت. همه با اخم به ملینا نگاه کردیم

 خواستی؟ملیسا: حاال خوب شد؟ همین رو می

 .ملیکا: فکر کنم دکتر ناراحت شد

 .من:الهی بمیرم... نه یعنی، الهی خیر نبینی ملینا با این شعر خوندنت

 .از دلش در بیارملینا: حاال کاریه که شده، نارگل! تو برو 

 .من: چرا من؟ خودت برو

 .ملینا: به من چه، مادر تو بهت انگشتر نگین قرمز داده، من چرا برم از دلش در بیارم

 .ملیسا: بهتره همه بریم از دلش در بیاریم

 جوری؟من: چه

اژ رگل هم صورتش رو ماسریزه، ناهاش رو ماساژ میدم، ملینا بازوهاشو، ملیسا براش شربت میملیکا: فهمیدم، من شونه

 .اش میره تا از دلش در بیادمیده و هی قربون و صدقه

 ...من: خدا بگم چکارت کنه خیر ندیده

دوید. بعد از مدتی هر چهارنفرمون خجول و شرمنده از اتاق رفتیم دویدم دنبال ملیکا و اون هم با خنده دور تا دور اتاق می

کردن. ما هم مثل چهار تا دختر خوب و دسته بهزاد نشسته بود و با هم صحبت میبیرون. دکتر تو آشپزخونه کنار علی و 

ای زدم تا دکتر ما رو ببینه. دکتر برگشت و یه نگاه به ما انداخت، مشخص بود داره گل به صف ایستادیم و من تک سرفه

 :کنه، پرسیداش رو کنترل میبه زور خنده

 دکتر: چیزی شده؟ کفترتون از باال اومد؟

 من: کدوم کفتر؟

 .دکتر: همونی که پشت سرش یه دکتر هم میاد

اون  :سرمو رو انداختم پایین و لب پایینم رو گاز گرفتم که نخندم. دکتر دیگه نتونست تحمل کنه و زد زیر خنده و گفت

 ی ساخت خونه شکالتی؟خیال بشین، حاال بگین کی بریم برای ادامهقضیه رو بی
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 م: االن بریم؟نفس راحتی کشیدم و گفت

 .ملیکا: من سهم خودم رو درست کردم، بریم که روی خونه نصبشون کنم

 .دکتر: باشه. خب، همه آماده بشین که بریم

م مون زیاد بود، یه ماشین دیگه هم گرفتیبا خوشحالی دویدیم سمت اتاق تا آماده بشیم که بریم. از اون جایی که جمعیت

 ی وحشتناکیرِ سردخونه رو باز کردیم و دکتر چراغ رو روشن کرد یه مرتبه با صحنهوقتی د .و رفتیم سمت خونه شکالتی

 .روبرو شدیم. به قدری با دیدن اون صحنه شوکه شدم که بیهوش افتادم و دیگه چیزی نفهمیدم

 .ی شکالتی رو کامالً خراب کرده بودیه نفر خونه

*** 

ذاشتم کف دستش. سه قلوها زیر دیدمش حقش رو میود، اگه میخدا لعنت کنه اون آدم روانی که این کار رو کرده ب

بازوی نارگل رو گرفتن و یه گوشه نشوندنش، ملینا یه کم آب پاشید تو صورتش، باالخره نارگل آروم چشم باز کرد، رفتم 

 :کنارش و گفتم

 نارگل خانم؟ حالتون خوبه؟ من رو نگاه، حالت خوبه؟ -

ی خراب شده، زد زیر گریه. بلند شد و انداخت و سعی کرد صاف بشینه. با دیدن خونه حال یه نگاه به اطرافنارگل بی

 :گفتکرد میطور که سوزناک گریه میهای له شده ایستاد و همینها و بیسکوئیترفت وسط کیک

ای که برات خونهی مامانم رو خراب کرد؟ خدایا! کی دلش اومد خونه مامانم رو خراب کنه؟ مامان... مامان... کی خونه -

 ...ساخته بودم خرابش کردن

جوری آروم میشد. علی و بهزاد با افسوس کرد آرومش کنه؛ اما بهش اشاره کردم که بذاره گریه کنه اینملیکا سعی می

 :دادند. بهزاد گفتسر تکون می

 .کار کرده! طفلک نارگل خانمکار کنه، ببین چهخدا بگم باعث و بانی این کار رو چ -

 هایی که کشیدیم به کنار، چقدر نارگل خانم خوشحال بودلی: زحمتع

کارگر بیچاره با دیدن اوضاع و احوال  .بهزاد از محوطه بیرون رفت و کمی بعد با یکی از کارگرهای سردخونه برگشت

 :خونه و نارگل، با نگرانی به من گفت

روز که از اینجا رفتین جلوی چشم خودتون در اینجا رو قفل خبریه، دیدونم کار کدوم از خدا بیآقای دکتر، به خدا نمی -

 .دونم چرا این اتفاق افتاده. به خدا کار ما نیستکس هم دیشب اینجا نیومد، نمیکردم، هیچ
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 خودت رو ناراحت نکن. فقط یه کم فکر کن ببین یادت میاد دیشب صدایی، چیزی نشنیدی؟ -

ها چیزهایی ها بپرسم، شاید اونخوابیدم، بذارین از بقیه بچه 01بودم ساعت  نه وهلل. البته من دیشب چون خیلی خسته -

 .شنیده باشن

 .ی کارگرها بیان تا ازشون بپرسیمباشه، لطفاً بگین بقیه -

 .چشم آقای دکتر، االن میگم بقیه بیان -

ما ه شنیده و نه دیده بودن؛ اکدومشون شب قبل چیزی نی کارگرها اومدن. هیچکارگر سریع رفت بیرون و کمی بعد بقیه

 :یکی از کارگرها یه مرتبه گفت

 !رفت بیرون و بعد با ترس برگشت و گفت جن دیده 04مراد ساعت یادم اومد، دیشب شاه -

 :با تعجب نگاهش کردم و گفتم

 مراد کیه؟ االن کجاست؟این شاه -

خوابه. آقا به شاه مراد کنه بعد میراف رو وارسی میها قبل از خواب اول دور و اطیه کارگر افغانیه، پسر خوبیه، شب -

 .ی ما اعتماد دارهبیشتر از همه

 .خب پس زود برو دنبالش بگو بیاد -

 .چشم، االن میارمش -

ت. رفتم گفمراد بودیم، نارگل با چشمان قرمز و پر از اشک همچنان خیره به خونه نشسته بود و چیزی نمیهمه منتظر شاه

 :و گفتم جلوش زانو زدم

کنم و یه درس درست و حسابی بهش میدم. دیگه نارگل؟ نارحت نباش، خودم اونی که این کار رو کرده پیداش می -

ها میام ذارم کسی خرابش کنه، اگه شده، خودم شبکنیم. دیگه نمیغصه نخور، به امید خدا دوباره از اول شروع می

 هات خیلی ورم کرده، آفرین دختر خوب، دیگه گریه نکن باشه؟مجا و تا صبح مواظبشم. دیگه گریه نکن، چشهمین

 :رمق به من نگاه کرد و گفتنارگل بی

کردم تونستم آرزوش رو برآورده کنم؛ ولی دیشب خواب دیدم مامانم کنار خونه ایستاده. خیلی خوشحال بود، فکر می -

 ...حاال

م تونستسوخت، کاش میصدا گریه کرد. دلم براش میبیهاش دوباره پر از اشک شد، سرش رو انداخت پایین و چشم
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مراد رسیدن. خواد گریه کنه تا آروم بشه. همین موقع اون کارگر به همراه شاهبگیرمش تو بغلم و بذارم هر چی می

 :مراد یه پسر جوون افغانی بود، با نگرانی به خونه نگاه کرد و گفتشاه

 بله شما چه امری با من دارید؟ -

 ها گفتین که جن دیدین؟ی شاه مراد؟ شما دیشب به بچهآقا -

 :شاه مراد با نگرانی گفت

بله، دیشب رفتم سرکشی کنم دیدم یه دانه جن از این سمت گُریز کرد به بیرون، خیلی ترسیدم، برگشتم به همه گفتم  -

 .جن آمده؛ ولی کسی توجه نکرد

بوده که خونه رو اومده خراب کرده بعد فرار کرده. یادت نیست  کنم اونی که شما دیدی جن نبوده، بلکه کسیفکر می -

 چه شکلی بود؟

 .تر بوداش مشکی بود. الغر بود و قدش کمی از شما کوتاهآورم؛ اما همهنه، به یاد نمی -

 ای یادت نمیاد؟چیز دیگه -

 :شاه مراد کمی فکر کرد و بعد گفت

 .آورمنه به یاد نمی -

 .ردیباشه ممنون که کمک ک -

اش به فکر نارگل بودم که مادرم صدام دیگه شب شده بود، همه با کمک هم محل رو تمیز کردیم و برگشتیم خونه. همه

 :زد و گفت

 حسام؟ حسام؟ -

 بله؟ من رو صدا زدین؟ -

 اش تو خودتی. چی شده؟نه بابات رو صدا زدم، معلوم هست چته؟ از موقعی که اومدی همه -

 :مادرم تعریف کردم. با ناراحتی گفتجریان خونه رو برای 

 آخی طفلک. حاال حال نارگل چطوره؟ -

 .اصالً خوب نبود. وقتی رسوندمش بدون هیچ حرفی رفت خونه -

الهی، دختر بیچاره. همون بار اول که دیدمش مهرش رفت تو دلم، دختر خیلی خوبیه، حسام یه وقت این رو از دست  -
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 !هاندی

 .، قرار نیست نارگل رو از دست بدمنه مادر این چه حرفیه -

 سازین؟آفرین، راستی، دوباره خونه رو می -

 .خوام برم قنادی و به نارگل روحیه بدم. امروز نتونستم کاری کنمفردا می -

 .بهش بگو این دفعه من هم میام کمک کنم -

 :با تعجب به مادرم نگاه کردم و گفتم

 خواین کمک کنین؟شما هم می -

 .پزی خوب بلدمهر چی باشه من هم آشپزی و شیرینیپس چی؟  -

 ...اما -

 هات معرفی کنی؟کشی من رو به دوستاما چی؟ نکنه خجالت می -

 ...ای ندارینپزی حرفهخواستم بگم شما که تجربه شیرینینه نه، اینجوری نیست، می -

 :مادر یک مرتبه برزخی شد و گفت

هت هاش بهای کودن رفتی تو قنادی و همین نارگل خانم و دوستثل این بچهبله؟ نفهمیدم چی گفتی؟ یادت رفته م -

 !ی پیرهنت رو بدوزی آقای دکترپزی رو یاد دادن؟ وگرنه تو حتی بلد نبودی دکمهشیرینی

زد. تونستم جوابش رو بدم، اون هم حق به جانب نشسته بود و مدام سرکوفت میکردم، نمیبا تعجب به مادرم نگاه می

 .صه بعد از حدود نیم ساعت سرکوفت شنیدن، باالخره راضی شدم دفعه بعد مادرم هم همراهم بیادخال

خواد دونم مادرم فقط تو دست و پاست، هر وقت کاری میکس که ندونه من که خوب میعجب بدبختی داریم ما! هیچ

 .کنه. خدا به خیر بگذرونهانجام بده با کلی سر و صدا کار می

 روز بعد

دار طور غصهقبل از رفتن به مطب یه سر رفتم قنادی. همه اومده بودن، خدا رو شکر نارگل هم اومده بود؛ اما همینصبح 

کس دل و دماغ درست حال و روز نارگل روی بقیه هم اثر گذاشته بود؛ چون هیچ .کردتو اتاق نشسته بود و هیچ کاری نمی

 .دنکرو حسابی نداشت، حتی سه قلوها هم شیطنت نمی

 !هاتون غرق شدهیه سالم بلند و پر انرژی کردم و گفتم: اینجا چه خبره؟ چرا کسی انرژی نداره؟ مگه کشتی

 .ی کار کردن نداریممون حال و حوصلهکدومعلی: دکتر جون امروز هیچ
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 اینکه دوباره از اولجوری شدین؟ خب اتفاقیه که افتاده، کاری از ما ساخته نیست جز من: چرا؟ به خاطر اتفاق دیروز این

 .شروع کنیم. ملیکا؟ برو نارگل رو هر جوری که شده به زور از اتاق بیرون بیار چون باهاش کار دارم

 ملیکا: اگه کتک خوردم چی؟

 .کنممن: خودم جبران می

 ملیکا: یعنی اجازه میدی بزنمت؟

 .من: تو برو بیارش هر چی شد گردن من

 .ها شماها هم شاهد باشین چی گفتملیکا: یادت باشه خودت گفتی. بچه

دونست نارگل چه رفتاری باهاش ملیکا رفت تو اتاق و کمی بعد با سر و صدا نارگل رو آورد بیرون. خودش خوب می

 .نارگل با دیدن من کمی آروم شد و سالم کرد .کنه. با زور نارگل رو هُل داد جلومی

های گذشته چند بار خونه خراب شد؟ چرا اون موقع اینجوری ناراحت قدر ماتم گرفتی؟ یادت رفته روزسالم. چرا این -

کنی؟! نذار یه مشکل به این نشدی؟ یادته آخرین بار که خراب شد چقدر خندیدیم؟ چرا االن با خودت این کار رو می

 .قدر داغونت کنهکوچیکی این

 ...ولی آخه -

سازیم. اونی که از در دشمنی با شما در اومده، باالخره میببین نارگل خانم! خونه خراب شد، فدای سرت، یکی دیگه  -

 دونید؟ذاریم کف دستش. اصالً شماها جریان ادیسون رو میکنیم و حقش رو میپیداش می

 همونی که المپ برق رو اختراع کرد دیگه؟ -

بار  999ن گفت من بار شکست خورد؛ اما ادیسو 999بله خودشه. یه خبرنگار ازش پرسید چه حسی داشت وقتی که  -

وقت خسته نشد و بیشتر از قبل تالش کرد. تو هم دوباره تالش کن، های مختلف کشف کردم، این یعنی ادیسون هیچراه

ها ساختن اسکلت خونه شکالتی کاری زنم و میگم که یه اسکلت بندی دیگه درست کنه، برای اوناالن به مهدی زنگ می

 ها؟سازیم، مگه نه بچهترش رو مید اشکال نداره، ما یه دونه بهتر و محکمنداره. ناراحت نباش، خونه خراب ش

 :همه با هم تأیید کردن و نارگل لبخندی زد و گفت

تونیم یکی دیگه بسازیم، االن دیگه مراحل ساختش رو خوب خورم، ما میی شما ممنونم، باشه، دیگه غصه نمیاز همه -

 .سازیمتونیم یکی دیگه بیاد گرفتیم، پس می

 :ملیکا با هیجان گفت

 ها؟سازیم، مگه نه بچهآره یه دونه دیگه با کمک آقا مهدی می -

کنن، خجالت کشید و سرش رو انداخت پایین و ملیکا یه نگاه به همه کرد و وقتی که دید همه یه جور خاصی نگاهش می

 :دیگه چیزی نگفت. ملیسا با طعنه گفت
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 .وقتی هم شدی، تابلو شدیخاک تو سر خائنت! عاشق نشدی،  -

 :ملینا هم با تهدید گفت

 .کاش به مامان و بابا بگیم -

 !هادونم و شماها، ناسالمتی نفری یه دقیقه ازتون بزرگترمنه نه غلط کردین. اگه صداتون در بیاد من می -

و ین موقع صدای آقا رجب ردیگه نتونستیم خودمون رو کنترل کنیم و زدیم زیر خنده. همه چیز به روال عادی برگشت، هم

 :گفتشنیدیم که می

 .خانم محترم، گفتم که نمیشه برید داخل، اونجا محل پخت کیک و شیرینیه، ورود افراد متفرقه ممنوعه -

 :صدای یه خانم هم شنیده شد که گفت

 ...برو اونور ببینم -

گیر شده بودم. مادرم با خنده یه سالم به همه دونه چقدر غافلیک مرتبه در با شدت باز شد و مادر من وارد شد. خدا می

 :جوری معرفی کردگفت و خودش رو این

سالم، من خانم خوشبخت هستم، مادر این دکتر خوشبخت که صبح اول صبح مادرش رو پیچونده و اومده اینجا.  -

 خوای من رو معرفی کنی؟حسام! نمی

 .شما که خودتون رو معرفی کردین -

 .عرفی کنهات رو مپس دوست -

، کرد. بعد از آشناییتمام کسانی رو که اونجا بودن به مادرم معرفی کردم، اون هم با خوشرویی باهاشون احوالپرسی می

 :ها و با جدیت گفتکیفش رو گذاشت روی یکی از صندلی

 تونم کار کنم؟ پیشبند من کجاست؟خب، یکی بگه من کجا می -

 :همه با تعجب نگاهش کردن، نارگل گفت

 ببخشید خانم خوشبخت، مگه قراره شما اینجا کار کنید؟ -

 .پس چی؟! قرار شد از این به بعد من هم تو خونه شکالتی کمکتون کنم -

 :نارگل با تعجب به من نگاه کرد و رو به مادرم گفت

 خواین کمکمون کنین؟خانم خوشبخت شما هم می -

 .بله عزیزم. من پخت کیک و شیرینی رو خوب بلدم -

بار هم معادالتم بهم ریخت، چون ریزه، اینتظر بودم نارگل مخالفت کنه؛ اما طبق معمول که همیشه معادالتم بهم میمن

 :هاش رو بهم زد و با ذوق گفتنارگل با خوشحالی دست

کنید خانم خوشبخت، چه چیزی از این بهتر که یه مادر هم تو ساخت خونه شکالتی مون میچه خوب! خیلی خوشحال -



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر Fatima Eqbّ | آخرین آرزوی مادررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 143 

 .دخیل باشه

 :اش رو محکم گرفت و گفتمادرم با خوشحالی به سمت نارگل رفت و گونه

 !ی نازت برم، نارگل شیرین منقربون اون خنده -

هیچی دیگه، نارگل شد عزیز دُردونه مادرم. البته اتفاق خوبی بود، چون هر چه نارگل پیش مادرم عزیزتر بشه برای من 

 .رسمرگل میهم بهتر میشه، چون زودتر به نا

ملیسا یه پیشبند به مادرم داد و اون هم آماده کار شد. همه با خوشحالی مشغول کار شدن و این وسط من فقط تو دست 

 :کرد به من گفتطور که آرد را الک میو پا بودم. مادرم همین

 .ینستاحسام مادر! تو برو مطب هر وقت بهت نیاز داشتیم بیا. برو قربونت برم تو دست و پا وا -

 .ظاهراً نیازی به من ندارین، پس من میرم هر وقت به کمکم نیاز داشتین زنگ بزنید -

 .کنیم. خدانگهدارعزیزم تو برو دنبال یه لقمه نون حالل، ما هم وسایل خونه رو آماده می -

 .انگار تا حاال دنبال نون حرام بودم! از همه خداحافظی کردم و رفتم مطب

ستم دونی حواسم پیش مادرم بود، نمیدم برم بیمارستان. تا عصر اونجا مشغول بودم، ولی همهبه جای مطب مجبور ش

کنه، چند بار خواستم زنگ بزنم؛ اما هر بار یه کاری پیش اومد و نتونستم. باالخره تا عصر یه جوری کار میاالن داره چه

دیدم مادرم همه رو دور خودش جمع کرده و داره گذروندم و بعد از اون سریع راه افتادم سمت قنادی. وقتی رسیدم 

 :کنه، سالم کردم، همه برگشتن سمت من و مادرم با خوشرویی گفتصحبت می

ی ما. خوب شد اومدی حسام، همه کارها رو انجام دادیم فقط مونده بود تو بیایی که همه بفرما، این هم دکتر حالل زاده -

 .بریم سردخونه

 اونجا برای چی بریم؟ -

 .ی شکالتی دیگهخونه -

یک مرتبه یادم افتاد امروز قرار بود به مهدی زنگ بزنم و جریان خونه رو بگم؛ اما به کل فراموش کرده بودم. با 

 :شرمندگی گفتم

 .کنمخواستم به مهدی زنگ بزنم؛ اما یادم رفت...از همه عذرخواهی میبه خدا شرمنده، امروز می -

 :نارگل با ناراحتی گفتهمه با دلخوری نگاهم کردن. 

 .اشکال نداره دکتر، باشه برای یه روز دیگه -

 .این رو گفت و رفت تو اتاقش. فکر کنم رفت که گریه کنه

دادین به من تا بهش زنگ ملیکا اومد کنارم و گفت: شما که سرت شلوغه و یادت میره، حداقل شماره آقا مهدی رو می

 .بزنم
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 .ان سرم شلوغ بود که یادم رفت. ببخشیدقدر تو بیمارستمن: به خدا این

 تونه تا فردا یه دونه اسکلت آماده کنه؟مادر: حاال کاریه که شده، زود یه زنگ به مهدی بزن و ببین می

 .ای بودزنم. بهتره ما بریم خونه، امروز خیلی روز خسته کنندهمن: باشه بهش زنگ می

 .ر بیارمادر: باشه بریم؛ اما قبلش برو از دل یه نفر د

 .گردممن: باشه. تا شما آماده میشین من برمی

دستی به سر و صورتم کشیدم و در  !زددونستم چرا قلبم تند میسریع رفتم سمت اتاق نارگل، پشت در ایستادم، نمی

ار میز های قرمز به یه نقطه خیره شده. روی مبل کنزدم. نارگل اجازه ورود داد، وارد اتاق که شدم دیدم نارگل با چشم

 :کارش نشستم و گفتم

 .ها زیاد پیش میاد، شما باید فقط قوی باشیباز هم که گریه کردین، نارگل خانم، از این موقعیت -

 تونم حتی آخرین آرزوی مادرم رو برآورده کنم؟جوری قوی باشم وقتی که نمیچه -

رفتیم باغ پدر بزرگم، اونجا بادبادک می ام،یادمه چند سال پیش وقتی یه پسر نوجوون بودم، با محمد، پسر عمه -

گفت دوست داره یه روز خلبان بشه و ببینه تو آسمون چه کرد و میکردیم. محمد به آسمون نگاه میساختیم و هوا میمی

های خلبانی رو بده و خلبان بشه. به نظرم این ها گذشت و محمد با تالش زیاد تونست مراحل سخت آزمونخبره، سال

های کنیم، به اندازه نصف تالشایی که من و شما برای انجام کارهامون یا حتی برای برآورده شدن آرزوهامون میهتالش

 .قدر مراحل سخت رو با جدیت پشت سر گذاشت تا به آرزوش رسیدقدر تالش کرد و اینمحمد نبوده، بنده خدا این

 رسته؟چه خوب، خوش به حالش. حتماً االن یه خلبان موفق شده، د -

 .تو یکی از پروازهاش، هواپیما دچار نقص فنی شد و سقوط کرد. محمد هم به همراه مسافرینش به آسمون رفت -

 :نارگل با ناراحتی گفت

وقت مرگ بیاد ها تالش کنه تا به آرزوش برسه اونآخی، خدا رحمتش کنه، خیلی ناراحت شدم. چقدر حیفه آدم سال -

 .سراغش

کنه، خوابش رو دیدم. خواب دیدم وسط باغ پدر بزرگمون ایستاده و داره به آسمون نگاه میبعد از مرگش یه شب  -

آسمون رو ببین حسام! داخلش اینقدر قشنگه که وقتی بری دلت  ":صداش زدم، برگشت به من نگاه کرد و گفت

 ".خواد برگردی نمی

 .حتماً جاش خیلی خوبه -

 .تر از محمد ندیده بودمگـ ـناهبیتر و مطمئنم که خوبه چون تو عمرم پاک -

 :های نارگل نگاه کردم و گفتمتو چشم

ه بار هم خراب شد، فدای سرت، بوقت ناامید بشی، ساختن یه خونه شکالتی کار سختی نیست، اینتو هم نباید هیچ -
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 .تا چشمش در بیادسازیم سازیم، اصالً یه دونه بهترش رو میکوری چشم اون دشمنی که خرابش کرد، یکی دیگه می

 :نارگل زد زیر خنده و گفت

 .دونی کار کیهوای دکتر، چه بامزه و غلیظ این حرف رو زدی، انگار که می -

دونم کار کدوم آدم بد ذاتیه، همونیه که دوباره خندید و من هم با لبخند نگاهش کردم، تو دلم در جواب نارگل گفتم می

 .هاومده تا کار ناتموم پدرش رو تموم کن

کردم. بعد از صحبت با نارگل، با مادرم خداحافظی کردیم و برگشتیم خونه. مدرک قاطعی نداشتم، باید بیشتر تحقیق می

 :شب یه زنگ به مهدی زدم و جریان خونه رو براش تعریف کردم، مهدی با عصبانیت گفت

 .آورده ای بارچی؟ یه نفر خونه رو خراب کرده؟ ای لعنت بر پدرش که یه همچین بچه -

 تونی تا دو روز آینده یکی دیگه بسازی؟حاال خودت رو ناراحت نکن، می -

 .تونیم بسازیم. پس فردا آماده میشهتر و زودتر میبار راحتچون از قبل یکی درست کرده بودیم، این -

 چرا پس فردا؟ نمیشه فردا تحویل بدی؟ -

جوری که نمیشه یه چیزی اد پالستیکی رو سفارش بدیم، همینعزیز من، دکتر جون...باید بریم همون کارخونه و مو -

 .ساخت و تحویل داد

 .باشه؛ اما باید تا پس فردا اسکلت آماده باشه -

 .باشه به روی چشم -

 .دستت درد نکنه -

 حسام؟ -

 بله؟ -

 تونم بیام قنادی و یه کم شیرینی بخورم؟میگم...می -

 :با شیطنت پرسیدمام گرفت، ولی نذاشتم مهدی بفهمه. خنده

 ای اونجا نداری؟خوای شیرینی بخوری و برگردی؟ کار دیگهمطمئنی فقط می -

 .خورم و میرمکار دارم! یه کوکی مینه دیگه چه -

 خوای؟کنه میهایی که ملیکا درست میحتماً از اون کوکی -

 کنه؟مگه ملیکا خانم کوکی درست می -

 .هکننه عمه من اونجا کوکی درست می -

 کنید آقای دکتر؟اگه ملیکا خانم عمه شماست پس بنده رو به عنوان شوهر عمه قبول می -

 .کاره ام، باید با پدر عمه صحبت کنیدمن چه -
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 حسام؟ میشه از ملیکا نظرش رو در مورد من بپرسی؟ -

 .باالخره حرف دلت رو زدی -

 پرسی؟حسام! جون مهدی، ازش می -

 .چرا من؟ خودت بپرس -

هاش نگاه کنم و بگم ببخشید ملیکا خانم، میشه بگین نظرتون در مورد من چیه؟ آخه یوانه! من برم صاف تو چشمد -

 زشت نیست؟

 .کننهای این دوره همین کار رو مینه چه زشتی داره؟ جوون -

 های این دوره، به نظرت من و تو جوون این دوره هستیم؟حسام! خوبه میگی جوون -

 جوری میگی؟لمونه که اینمگه ما چند سا -

 .سال داریم 21سال تا  3چند سالمونه؟ االن بهت میگم...ما  -

 .اوه مهدی! باباش عمراً اگه دختر به پیرمرد بده -

 .های آسمون به حالت زار بزننآوردم تا مرغاگه االن جلوم بودی بالیی سرت می -

 .دی؟ برو فکر گور و کفن باشکار مهخوای چهزنی. عشق میفعالً که تو داری زار می -

 :مهدی با خنده گفت

 .ی خدا من و تو همسن هستیم، اگه من برم دنبال گور و کفن، تو هم باید پا به پای من بیای، حسام پیرمردمرض! بنده -

شب حسابی با مهدی سر سن و سال سر به سر هم گذاشتیم. جلوی آینه ایستادم و یه نگاه عمیق به خودم خالصه اون

 :ردم. با خودم گفتمک

دونم که به زودی یه سالگی به بعد باشه چون سن کماله. می 51نه، هنوز جوون موندم، اصالً سن ازدواج یه مرد باید از  -

 . ازدواج موفق و خوب در پیش دارم و بعداً یه پدر خوب و یه همسر مهربون میشم

ها تو دونم چرا تازگیبرداشتم و شروع به خوندن کردم. نمی با خوشحالی رفتم یه کتاب رمانتیک که جدیداً خریده بودم،

  ...ها الالیی نوشتن؟! آخه صفحه دوم بودم که دیگه هیچی از این دنیا نفهمیدمکتاب

 *** 

 :نارگل

مادر دکتر عجب زن بانمکی بود. یک ریز حرف زد، داستان تعریف کرد، طفلک دکتر خبر نداره مادرش کلی خاطرات 

م؛ اما دونیی ما از زیر و بَم زندگی دکتر کلی چیز میبه قول معروف آبرو بَر از دکتر تعریف کرده. حاال دیگه همهدار و خنده

  .یه چیزی که بیشتر از همه فهمیدم این بود که دکتر ذاتاً انسان مهربون و آرومی بوده
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 :تو فکر بودم که مامان اومد تو اتاقم. نشست کنارم و گفت

 زنی؟جوری لبخند میکنی که اینبه چی فکر می -

 :جا خوردم و با شتاب گفتم

 .کردمنه، به چیزی فکر نمی -

 زنم؟پس من دارم لبخند می -

 خیال، چه خبر؟حاال بی -

 .خبرها که پیش شماست؛ اما من یه خبر خوب دارم برات -

 جدی؟ چی شده؟ -

 .پلیس یه رد از جانیار پیدا کرده -

 کنن؟رش میکاواقعاً؟! حاال چه -

 .الملل هم دنبالشهی خالفش زیاده و پلیس بینگویا پرونده -

 فرستنش انگلیس؟دستگیر بشه می -

 .کنناش میجا محاکمهفکر نکنم، چون تبعه ایرانه همین -

 .جا آب خنک بخورهپس باید همین -

 .کنهبیچاره مامانش، اگه پسرش دستگیر بشه حتماً از غصه دق می -

دایی؟! عمراً، تا جایی که یادمه همیشه دنبال آخرین مُد بود. اصالً به خاطر اینکه زن دایی بتونه آزادانه بپوشه و کی؟! زن  -

 .بگرده رفتن خارج

 .هر چی باشه مادره، یه ذره که ناراحت میشه -

 :مامان رو گرفتم تو بغل و گفتم

 مگه همه مثل شما مهربونن؟ -

 :لپش رو محکم بوسیدم و گفتم

 .بونت برم مامان خوشگلمقر -

 :مامان با خوشحالی من رو بغل کرد و گفت
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 .من هم قربون این دختر خوشگل و شیرین سخنم بشم الهی -

 :هاش رو به حالت دعا برد باال و گفتبعد دست

مادم ها رو خوشبخت کن و به آرزوهاشون برسون، من رو هم به آرزوم برسون که این دکتر حسام داخدایا! تمام جوون -

 !بشم. الهی آمین

 .کردممن رو میگین، با چشمای از حدقه در اومده نگاهش می

 !گیرن؟هایی مادرها از آب گل آلود ماهی میقبول دارین یه وقت

 صبح روز بعد

با عجله آماده شدم و بدو بدو رفتم سوار ماشین بابا شدم. بماند که تو راه چقدر با هم جر و بحث کردیم. عمده 

من و بابا سر به موقع آماده شدن منه. بابا یه آدم مقرراتی یا به قول معروف آن تایمه؛ اما من بسیار خونسرد های بحث

 .های همیشگی ما دوتاستهستم و دیر آماده میشم و همین عامل بحث

ا دم در قنادی بابا جلوی قنادی ترمز کرد و من رو از ماشین انگاری پرت کرد بیرون و با شدت از اونجا دور شد، آخه ت

به  .اهلل گفتم و وارد قنادی شدماعصاب برای هم نذاشتیم. یه کم ایستادم و به دور شدن ماشین بابا نگاه کردم. یه بسم

جز من و آقا رجب کسی دیگه نیومده بود. خانم حبیبی هم که خدا خیرش بده، ما نفهمیدیم خودش زاییده یا دخترش؟! 

ها زیاد مهم نبود، مهم این بود که خانم رحمانی هنوز کربالست. بله این نیومده؛ اما این خیلی وقته رفته شهرستان و هنوز

دادم، رفتم تو اتاقم. پشت میز نشستم و زدم و یه قِر کوچولو هم تو کمرم میطور که بشکن میتره. همیناز همه مهم

 :نفس عمیقی کشیدم. خندیدم و با خودم گفتم

 .خیال، جای پدر بزرگمونه، بذار شاد بشهاشه بشکن زنان و رقصان اومدم تو اتاق...بابا بیخدا کنه آقا رجب ندیده ب -

ها یه بار سر موقع اومدن! شک ندارم کار ملیکاست، آخه از همین موقع سر و صدای سه قلوها شنیده شد. چه عجب این

 .تم و بلند سالم کردموقتی عاشق شده زندگی برای اون دوتا قُل بدبخت نذاشته. از اتاق بیرون رف

 .ملیکا: سالم بر نارگیل خانم گل و گالب

 تربیت مگه نگفتم دیگه حق نداری اسمم رو خراب کنی؟من: زهرمارِ نارگیل، بی

های خودمون بودیم چهارتایی مشغول مسخره بازی .ای راه انداخته بودیم که بیا و ببیندویدم دنبال ملیکا. یه جیغ و خنده

تر تو چهارچوب در ظاهر شد. همه ساکت شدیم و به دکتر سالم کردیم. اون هم مثل همیشه با که یک مرتبه دک
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  .خوشرویی جواب سالم تک تک ماها رو داد

 !ملیکا پرسید: آقای دکتر امروز زود اومدین؟

الش و خی دکتر: دیشب خانم رحمانی با من تماس گرفت، خیلی نگران اینجا بود، بهش اطمینان دادم که همه چیز خوبه

 .راحت باشه

 ذاره دست از پا خطا کنیم؟ملیسا: بهش نگفتین یه عزرائیل جانشین خودش گذاشته که نمی

دکتر زد زیر خنده و گفت: اتفاقاً بودن یه عزرائیل باالی سر شماها واجبه...خب حاال همه یه الهی به امید تو بگیم و بریم 

 .سر کارامون

 ملینا: مگه شما هم هستین؟

 : مطب نمیرین؟ملیسا

 .دکتر: نه تا آخر هفته مطب تعطیله، یه خورده تو قنادی کار داریم که باید انجام بدیم

گذره؛ اما از وقتی جانشین خانم رحمانی شده بود حسابی همه یه جوری شدیم. گرچه دکتر مرد خوبیه و باهاش خوش می

 .کردسختگیری می

 !ملیکا پیشندش رو برداشت و گفت: بخشکی شانس

 کار واینستا، برو پشت صندوقدکتر: غر نزنید، بجنبید امروز حسابی کار داریم. نارگل خانم! شما هم بی

 .اش باید برم پای صندوق؟ یکی دیگه برهمن: چرا من همه

 .قدر غر نزندکتر: برو این

 .گین، نگاه هنوز نیومدنملیسا: چرا به علی و بهزاد چیزی نمی

 .االن تو راه هستندکتر: به جفتشون زنگ زدم 

ی ما رو فرستاد سر کارهامون و خودش هم عین بگم چی باالی سرمون بود. علی و بهزاد هم رسیدن و خالصه دکتر همه

یه توبیخ دوستانه هم از طرف دکتر شدن و رفتن سر کارشون. از همه بهتر وضع آقا رجب بود، بدون دغدغه روی 

 !گفت. یه وقت خسته نشه با این مسئولیت سنگینشد میآمها خوشصندلیش نشسته بود و به مشتری

 :های روز بود که آقا مهدی اومد قنادی. با خوشحالی احوالپرسی کرد و گفتوسط

 .نارگل خانم مژدگونی بده -
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 مگه چی شده که باید مژدگونی بدم؟ -

 .خواییم ببریمش سردخونهبندی خونه آماده شده و میاسکلت -

 :با خوشحالی گفتم

 .جدی میگین؟ آخ جون...بریم به دکتر هم بگیم -

ها هم از ترس صندوق رو سپردم دست آقا رجب و دوتایی رفتیم پیش دکتر. وایستاده بود باالی سر سه قلوها و اون

 :اومد. با دیدن مهدی اومد سمتون و گفتجیکشون در نمی

 خوش خبر باشی، اسکلت خونه رو چکار کردی؟ -

های شرکت، کامران کارش سفارش بگم. دیشب بعد از صحبت با تو، زنگ زدم به یکی از بچه اومدم در مورد همین -

دادن مصالح و از این قیبل چیزهاست، اون دفعه هم به کامران سفارش وسایل اسکلت خونه رو داده بودم، گویا وسایل 

م، برای همین امروز صبح زود با تر هم سفارش داده بود، گفت که وسیله اضافی برای ساخت اسکلت زیاد داریاضافه

کردیم. کار تموم شده و باید بریم سردخونه تا کامران رفتیم انبار و دوتایی تا االن داشتیم اسکلت خونه رو سر هم می

  .دوباره خونه رو بنا کنیم

 .دکتر با خوشحالی زد به بازوی مهدی و گفت: ایول مهدی، کارت همیشه بیسته. دستت درد نکنه

بندی زیاد سفارش نداده بود تا فردا کنه. اگه اون وسیله اسکلتنگری میست کامران درد نکنه که همیشه آیندهد :مهدی

 .شدهم سفارشتون آماده نمی

 تونیم دوباره از اول ساخت خونه رو شروع کنیم؟من: دست شما و آقا کامران درد نکنه، یعنی امروز می

 .امروز دست به کار بشیدتونید همین مهدی: بله نارگل خانم، می

 .من: پس امروز دوباره شروع کنیم

 .کنیمدکتر: باشه؛ اما از عصر شروع می

 .ملینا: حاال چرا عصر؟ از همین االن شروع کنیم دیگه

 .ها رو آماده کنیددکتر: نخیر! امروز باید سفارش مشتری

 .ملیسا: ای بابا، کاش خانم رحمانی زودتر برگرده

 :با یه جعبه تزئین شده پُر از کوکی اومد کنار ما و رو به آقا مهدی گفتهمین موقع ملیکا 
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 .ها رو مختص شما درست کردم. امیدوارم خوشتون بیادبفرمایید آقا مهدی، من این کوکی -

 اخود شد که یادش رفت ماها هم اونجاییم. با چنان عشقی به ملیکآقا مهدی با دیدن ملیکا و جعبه کوکی، چنان از خودبی

 :جور احساساتی گفتکدوم از ما پنهون نماند. هموننگاه کرد که از دید هیچ

 !دست شما درد نکنه ملیکا خانم، شما بدون کوکی هم عزیزین...یعنی کوکی با شما عزیزه...وای چی گفتم شرمنده -

قا مهدی از ما خداحافظی کرد و درد گرفتیم از بس برای این دوتا خندیدیم. آآقا ما رو میگین، حاال نخند، کی بخند...دل

ه کردن؛ اما ملیکا یه گوشرفت. از همون لحظه دست به کار شدم و مصالح خونه رو آماده کردم. ملینا و ملیسا هم کمکم می

 .برای خودش مشغول بود

 خواد کمک بده؟پرسیدم: ملیکا نمی

 .ملیسا: اون رو ولش کن، فعالً تو این دنیا نیست

 .ها نفهمن عاشق شدهقدر مواظبیم که یه وقت مامان اینملینا: تو خونه این

 من: حاال اگه بفهمن چی میشه؟

 .ملیسا: هیچی، زندگی بر روی سر خودش و معشوقش خراب میشه

تونه ابراز کنه؛ اما تو ایران هر کی عاشق میشه چرا تو ایران عشق ممنوعه؟ همه جای دنیا هر کی عاشق شد می :من

 !گ مرتکب شدهانگار یه جنایت بزر

همین رو بگو، تمام بدبختی ما سر همین خط قرمزهای اجتماعیه. دختر نباید بخنده چون گناهه، نباید عاشق بشه  :ملینا

 .چون گناهه، نباید، نباید و هزار نباید دیگه. به خدا خسته شدیم از این روزمرگی

قدر زندگیش رنگی شده که بیا و ببین. من ببین، اینراست میگه، کاش ما دوتا هم یه روز عاشق بشیم. ملیکا رو  :ملیسا

هم خسته شدم از بس یکنواخت زندگی کردم، تا کی برای تنوع دادن به زندگی هی سر به سر مردم بذاریم؟ به خدا از 

  .کنیمنواختی زندگیه که اینجوری اذیت مینبود تفریح و یک

 .کردیمعمراً اگه مردم آزاری مینواخت نبود مون یکملینا: راست میگه، ما اگه زندگی

 کنید؟نواختی زندگی اذیت میقدر پُر باشه، پس از یککردم دلتون اینمن: اصالً فکر نمی

 .های مردمهی ما نگاهملیسا: ای تا حدودی؛ اما مشکل عمده

 !ریم ما رو به همدیگه نشون میدن، انگار موجودات ناشناخته دیدنملینا: هر جا می

 میگن؟من: مگه چی 

 !ملینا: میگن نگاه کنید اینا سه قلو هستن، نگاه سه قلوها سه قلوها

 .ی مردم بدمون میادهای خیرهملیسا: از نگاه

 !خوایین با دکتر در میون بذارین، شاید یه راه حلی بهتون نشون بدهمن: چی بگم وهلل.. می
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های مردم مون بده تا بتونیم حداقل نگاهیم یه راهی نشونخوایم به دکتر بگملیسا: اتفاقاً ما هم همین قصد رو داریم، می

 .رو تحمل کنیم

 :همین موقع ملیکا اومد سمت ما و گفت

 جلسه گرفتین و من رو خبر نمیدین؟ -

 .جلسه کاریه، دست بجنبون کمک بده -

د. ع آقا مهدی هم رسیها، حاضر شدیم که بریم سردخونه، همین موقتا عصر وسایل آماده شد. بعد از رسیدگی به مشتری

 :دکتر گفت

 .خب ماشین دوم هم رسید، علی و بهزاد بشینن تو ماشین مهدی و بقیه تو ماشین من -

 :همین موقع ملیکا معترض گفت

 .چرا فقط علی و بهزاد برن تو اون یکی ماشین؟ تو ماشین دکتر جا نیست -

 .جا شینم و شما سه تا عقب. این همهمن: چرا جا نیست؟ من جلو می

 .ملیسا: چه راحت خودت رو دعوت کردی بری جلو بشینی، شاید دکتر نخواد تو جلو بشینی

کردند. باالخره بحث تموم شد و مون میخالصه کل کلی بین ماها شروع شد که بیا و ببین. آقا مهدی و دکتر فقط نگاه

 .سوار ماشین شدیم که بریم سمت سردخونه

من و ملیسا عقب. تو ماشین آقا مهدی، بهزاد جلو نشست و ملیکا و ملینا هم عقب. به تو ماشین دکتر، علی جلو نشست و 

  .شناسیمهمین سادگی، به همین خوشمزگی عین همون ماکارونی که همه می

ی اولیه خونه قدر کمکمون کرد تا از کَت و کول افتاد. پایهشب مشغول کار بودیم. بیچاره آقا مهدی این 00تا ساعت 

 :. خیلی بهتر از قبل شده بود، دوباره حس خوبی بهم دست داد. دکتر گفتتموم شد

 .خب، همگی خسته نباشید. بهتره که دیگه برگردیم خونه -

 .اینبار باید خیلی مواظب باشیم تا کسی نیاد خرابش کنه -

 .از یکی از کارگرها خواستم که حسابی مواظب باشه -

 .و در نظر گرفته بود. از یکی از کارگرها خواسته بود که حسابی مواظب خونه باشهی جوانب ربار همهبنده خدا دکتر، این

های خدا های اضافی کیک رو تزئین کردم و تو یه ظرف گذاشتم و به عنوان تشکر برای کارگرها بردیم. بندهکمی از تکه

  .کلی تشکر کردن

 .ه صبر کنیدهنوز نرفته بودیم که مهدی گفت: هنوز زوده که بریم، یه کم دیگ

 .دکتر: چرا؟ داره دیر وقت میشه

 .مهدی: شما یه کم صبر کنید تا همکارهای من برسن
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 .با تعجب به آقا مهدی نگاه کردیم

 دکتر پرسید: همکارات برای چی میان؟

 .فهمیدمهدی: صبر کنید خودتون می

به طرف همکارهاش رفت. در  یه کم دیگه صبر کردیم، همین موقع یه نیسان وانت رسید دم در سردخونه. مهدی

های آقا مهدی یه خونه سردخونه رو باز کردن و ماشین وارد محوطه شد. چیزی که همه دیدیم غیر قابل باور بود. دوست

ی خونه شکالتی با خودشون آورده بودن. دویدم جلو و با حیرت به خونه نگاه کردم، خونه از جنس چوب بود درست اندازه

 .داد، مشخص بود که تازه تموم شدهو هنوز بوی رنگ می

 با تعجب پرسیدم: این چیه دیگه؟ چرا شبیه خونه شکالتیه؟

ارن ها ساختن تا بذآقا مهدی خندید و گفت: این ماکت خونه شکالتیه. این رو به پیشنهاد همین آقا کامران خودمون، بچه

 .جای خونه اصلی

 من: خب این کار برای چیه؟

 .ی اولی رو خراب کردیدین. ما این خونه رو برای گول زدن اون کسی ساختیم که خونهمهدی: آهان! خوب شد پرس

 خوایین بذارین جای خونه اصلی؟دکتر: یعنی این خونه رو می

 .مهدی: بله

 .تونیم حرکت بدیمی اصلی رو که نمیبهزاد: ولی خونه

 دار زیر خونه توجه نکردین؟ی چرخمهدی: مگه شما به تخته

ا دار خونه نشده بودیم. آقی چرخمون متوجه تختهکدومجب به همدیگه نگاه کردیم و چیزی نگفتیم. چون هیچهمه با تع

جا کردن و ماکت مصنوعی رو به جاش گذاشتن، مهدی و همکارهاش به کمک دکتر، علی و بهزاد خونه شکالتی رو جابه

و  بندیرو با وسایل موجود تو سردخونه پارتیشن ساختیم بزرگ بود، یک قسمتای که خونه رو اونجا میچون محوطه

 .شب همه مشغول بودیم. بعد از اتمام کار، برگشتیم خونه 0خونه شکالتی رو اونجا پنهان کردن. تا ساعت 

 :تو مسیر بودیم که ملیسا گفت

 .مون بده تو خونهخدا کنه بابا راه -

 مگه عصبانی شده دیر کردین؟ -

 .ین بابا چند بار به ملیکا زنگ زد و کلی حرف کم و زیاد بارش کردوقتی همه سرگرم کار بود -

 یعنی دعواش کرد؟ -

 .دونهی کارها میآره. چون ملیکا از ما بزرگتره بابام اون رو مسئول همه -

 .به خدا شرمنده، کاش شماها رو زودتر فرستاده بودیم خونه -
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 .بار اون دشمن پنهانِ خونه خراب کن، موفق نشه کاری کنهه اینارزه، خدا کننه بابا این چه حرفیه؟ به هیجانش می -

 .خدا کنه -

سه قلوها رو اول از همه رسوندیم خونه و من هم به باباشون علت دیر رسیدن رو توضیح دادم و رفتیم. دکتر من رو دم در 

 :خونه رسوند و گفت

 .یبذار با بابات صحبت کنم که یه وقت چیزی نگه که چرا دیر اومد -

 .کنهنیازی نیست، بابای من یه آدم روشنفکره، خیلی خوب درک می -

 .جور باشهخدا کنه این -

ای که در رو باز کردم و رفتم داخل، ایستاده بود. بعد از اون دستی تکون داد و رفت. من هم با خیال راحت دکتر تا لحظه

 .رفتم داخل

رین، کردم. بیچاره مامان نسم بزنه، من هم با جیغ و التماس فرار میکرد که کتکاومد دنبالم میبابا تا فرصت دستش می

 .انداخت وسط که یه وقت کتک نخورماش خودش رو میهمه

دونی االن ساعت چنده؟ دختر که این وقت بیاد خونه خدا ی چشم سفید، این چه وقت اومدنه؟ میبابا: وایستا دختره

 .دونه فردا چی بشهمی

 .ی نرفته بودم، رفته بودیم سردخونه، کار خونه شکالتی طول کشیدمن: به خدا جای بد

 .اش رو نذاشتی برای فردا؟ وایستا ببینم... زن! برو اونوربابا: چرا بقیه

 .من: مامان تو رو خدا جلوش رو بگیر

  .یامامان: وای تو رو خدا بس کن اکبر، تنها که نبوده، بقیه هم باهاش بودن...اکبر! تو رو خدا کوتاه ب

خالصه با هزار مصیبت بابا دست از سرم برداشت. باز خوبه که کتک نخوردم. البته بابا از اون شب به بعد یه سری قوانین 

 !سخت وضع کرد که تخطی از قانون جدید برابر بود با حکم قصاص

 .کنهدردسر رفت خونه، کسی هم دعواش نمیخوش به حال دکتر، راحت و بی

*** 

 :حسام

 ای، من همسالته...درست، دکتری...درست، ممکنه شیفت داشته باشی...درست؛ اما هنوز پسر این خونه 53م! بابا: حسا

 .ای که دیر بیاد خونه دیگه بچه بشو نیستباباتم، بچه

 .من: پدرِ من! جای بدی که نرفته بودم، رفته بودیم خونه شکالتی رو بسازیم

 .ا...خدا که روز روشن رو ازتون نگرفته بودذاشتین فردقدر دیر؟ خب میبابا: چرا این

 .من: باشه دیگه تکرار نمیشه، حاال اگه اجازه بدین برم بخوابم، نای ایستادن ندارم
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 .بابا: باشه برو...حسام! فردا به مادرت نگی که دعوات کردم

 .ام گرفت؛ ولی به روی خودم نیاوردمخنده

 .گم، حاال با اجازه شمامن: چشم نمی

 .ب بخیربابا: ش

تا رسیدم خونه دیدم بابا بیدار نشسته روی مبل روبروی در. هنوز نرسیده افتاد دنبالم که چرا دیر اومدی؟! وقتی شیفت 

 .هانداری باید زود بیایی خونه و خالصه از این دست حرف

 .ها افتادم روی تخت و سریع خواب رفتمقدر خسته بودم که کتم رو در آوردم و با همون لباساین

*** 

 :نارگل

خورد، من هم با ترس یه گوشه از سفره نشسته صبح همه دور سفره نشسته بودیم. بابا ساکت و با اخم صبحونه می

ته خبر از دنیاست، نشسی خدا بیبودم، اشتها نداشتم، مامان برامون چای آورد و جلومون گذاشت. امیرحسین که همیشه

ه تو جوری افتادداده که اینوقت کسی بهش صبحونه نمیکنه هیچهمه فکر میخورد، هر کی نفبود و با ولع صبحونه می

 .سفره

 !مامان چای گذاشت جلوی بابام و گفت: اکبر! هنوز هم که اخمات تو همه

 .بابا: حوصله ندارم

 امیرحسین: مگه چی شده؟ یکی بگه چی شده؟ نارگل تو چرا مثل موش شدی؟

 :ان دوباره گفتبا اخم به امیرحسین نگاه کردم. مام

 .دیر کرده درست...اشتباه کرد، شما دیگه کوتاه بیا -

آخه یکی نیست به این امیرحسین بگه، تو اگه حرف نزنی میگن اللی؟! بچه پررو یه لقمه گذاشت تو دهنش و رو به مامان 

 :گفت

 .بیچاره بابا، از بس به خاطر نارگل کوتاه اومد آخرش شورت شد -

 جا زد زیر خنده و من همروی امیرحسین ثابت شد. مامان که نتونست جلوی خودش رو بگیره همونیک مرتبه نگاه بابا 

 :بعد از مامان خندیدم. بابا با اخم به امیرحسین گفت

 !زنه؟جوری حرف میتربیت این چه حرفی بود که زدی؟ آدم با باباش اینبی -

 امیرحسین: مگه چی گفتم ناراحت شدین؟

 !هاات رو بخور و برو سر کالست، کنکورت نزدیکهحی...تو هم زودتر صبحونهمامان: بسه سر صب

 .امیرحسین: من دیگه کالس کنکور نمیرم، خسته شدم از بس درس خوندم
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 .مامان: پاشو! دیرت شد...پاشو قربونت برم

 :غرولند گفتامیرحسین که عاشق نون پنیر و چای شیرین بود با ناراحتی یه لقمه دیگه گذاشت تو دهنش و با 

 .اگه گذاشتن یه لقمه کوفت کنیم... الهی بمیره اونی که کنکور رو اختراع کرد -

 .بلند شد و رفت

 .بابا هم بلند شد و گفت: من رفتم آماده بشم، تو هم برو زودتر حاضر شو که برسونمت قنادی

 .نارگل: باشه االن میرم... مرسی بابایی

 ای، فهمیدی چی گفتم؟شب خونه 9ساعت بابا: لوس نشو...از این به بعد سر 

 .من: چشم چشم... قول میدم زود بیام خونه

ونی دخب خدا رو شکر که بخیر گذشت...پاشو مادر، برو زودتر آماده شو تا بابات نرفته تو ماشین، خودت که می :مامان

 .زنه تا بری سوار شیچقدر بوق می

 :پوشید گفترو میهاش طور که کفشامیرحسین آماده شده بود همین

م های بابا... باعث و بانیش هها با لنگه کفش و چوب و چماق بیفتن دنبالمون با این بوق زدنترسم آخرش همسایهمی -

 .تویی نارگل

ولم قدر هتونم هول هولکی آماده بشم. یه بار اینمن: به من چه؟ زود میره آماده میشه و میشینه تو ماشین، من که نمی

  .جوری رفتم قنادیم رفت رژ بزنم و همونکرد که یاد

 .امیرحسین:آخ آخ، اون روز عجب زامبی تحمل کردن

 !من: امیرحسین

 .مامان: خیلی خب، دعوا نکنید برو زودتر آماده شو

سریع آماده شدم و با امیرحسین رفتیم سوار شدیم. رسیدم قنادی، همه اومده بودن، سه قلوها طبق معمول با انرژی 

 ر بودن. وقتی من رو دیدن ملیکا پرسید: دیشب بابات چیزی بهت نگفت؟مشغول کا

 .ملیسا: بابای نارگل مگه مثل بابای ماست؟ هیچی بهش نمیگه

 من: مگه بابای شما دعواتون کرد؟

 .ملینا: نه چیزی بهمون نگفت. خدا خیرت بده که باهاش صحبت کردی

 .خواست کتکم بزنهمن: ولی در عوض بابام هم من رو دعوا کرد و هم می

 .های گرد نگاهم کردنهر سه تاشون با چشم

 ملیکا پرسید: واقعاً دعوات کرد؟

 خواست کتک بزنه؟ملیسا: می
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 کاره بود؟ملینا: پس مامانت اونجا چه

 .شب خونه باشم... دیگه آزادی تعطیل 9من: اتفاقاً مامانم نذاشت کتکم بزنه. در عوض قرار شد از امروز هر شب ساعت 

 .ملیسا: همین هم خوبه...برو خدا رو شکر کن

 ملینا:دکتر با بابات صحبت نکرد؟

 .کردم نیازی نیست ولی برعکس شدخواست صحبت کنه؛ اما من نذاشتم، فکر میی خدا میمن: بنده

 .ملیکا: اشکال نداره، وقتی شوهر کردی راحت میشی

 .دکتر بیایه ملینا: خصوصاً وقتی...از اون باال کفتر بیایه، یه دانه

 !زدیم زیر خنده که یک مرتبه یکی گفت: باز هم که من رو صدا زدین؟

 .قدر حالل زاده؟! نمیشه اسمش رو بیاری، زود پیداش میشهبرگشتیم و دیدیم دکتر اومده. آخه آدم این

 دکتر: سالم به همگی، مثل اینکه کفترهاتون رو دوباره پَر دادین؟

 .نم، ما که کفتر باز شدیم رفتملینا: با وجود این نارگل خا

 کار کردین؟من: شما دیشب چه

 دکتر: چطور مگه؟

 .ها تو میدون جنگ بودنها ساعتملیسا: ما که همه چیز به خیر گذشت؛ اما گویا بعضی

 .دکتر خندید و گفت: من هم تا حدودی به خط دشمن نزدیک شده بودم؛ اما پرچم صلح زود رفت باال

 ن؟من: مگه دعواتون کرد

 .دکتر: بابام یه کم عصبانی بود؛ اما مامانم نفهمید چون خواب بود

 .شب خونه باشم 9من: باید از امروز زودتر بریم سردخونه برای ساختن خونه، چون بابام گفته باید 

 .دکتر: من هم نظرم همینه، بهتره فعالً تا پایان ساخت خونه شکالتی، قنادی تعطیل باشه

  .ورا کشیدیم که قنادی به لرزه افتادمجال ندادیم و چنان ه

 دکتر با تعجب گفت: یعنی اینقدر از کار خسته شدین؟

 .ملینا: کارمون تکراری شده، ساختن خونه شکالتی یه تنوع جدیده

 ملیکا: جواب خانم رحمانی رو چی میدین؟

 .دکتر: جوابش با من. حاال زودتر دست به کار بشین باید بریم سردخونه

 .ها آماده شینه چشم... بچهملیسا: ای ب

 ملیکا: به آقا مهدی هم خبر میدین؟

 .دکتر: شما بخوایین به آقا مهدی هم خبر میدم
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ملیکا لبخندی زد و خجالت زده سرش رو انداخت پایین. ملینا آستین لباسش رو گرفت و کشون کشون با خودش بردش. 

شدیم که یکی به موبایل دکتر زنگ زد. دکتر کمی دورتر می من و دکتر به این حرکت سه قلوها خندیدیم. داشتیم آماده

 .کرداش هم تغییر میکرد چهرهطور که صحبت میایستاد و همین

 :وقتی مکالمه تموم شد با کنجکاوی پرسیدم

 کی بود دکتر؟ چرا ناراحتین؟ -

خونه اصلی اشتباه گرفته و االن هم تو  یکی از کارگرها بود. گویا یه نفر اومده بوده که خونه رو خراب کنه، ماکت رو با -

 .کنه ماکت رو خراب کنهماکت گیر افتاده، داره سعی می

 .چرا معطلید؟ بیایین زودتر بریم ببینیم کیه -

 .باشه -

 .ها زود باشید، خرابکار تو دام افتادهبچه -

روند، باالخره رسیدیم، با عجله همه بدو بدو سوار ماشین شدیم و با عجله رفتیم سمت سردخونه. دکتر با سرعت می

رفتیم داخل. کارگرها با چوب دور و بر ماکت ایستاده بودن و سعی داشتن جلوی خرابکار رو بگیرن که فرار نکنه. خدا به 

آقا مهدی و همکارهاش خیر بده، ماکت رو جوری ساخته بودن که کار یه تله رو انجام داده بود. وقتی جلو رفتیم دکتر 

نه. وقتی کرد فرار ککنار زد تا ببینه کی گیر افتاده. همه در کمال ناباوری جانیار رو دیدیم که با خشم تالش میکارگرها رو 

 :های جانیار نگاه کردم و گفتممن رو دید ساکت ایستاد و خیره نگاهم کرد. با عصبانیت تو چشم

ات خجالت کشیدی سند رو دزدیدی؛ اما از روح عمهلعنت به تو جانیار! تو آدمِ دزد و نامردی هستی. از ما که خجالت ن -

 .ای رو که آرزوش بود ساخته بشه زدی خراب کردیبکش، خونه

گفت شما تره، بابام میی شما عاقلی شما بدم میاد. از تو، از مادرت حتی از مادر خودم...بابام از همهاز همه :جانیار

 .ا...مادرم هم طرف شماستی شمگفت. لعنت به همهلیاقت هستین، درست میبی

هاش بد و بیراه بگه. حاال ما به کنار، دیگه چرا به مادرش اهانت تونه بد باشه که به عزیزترینآخه یه آدم چقدر می

 کرد؟می

 .های خوبی که کنارتون هستن رو ندارینکنی جانیار، این تو و پدرت هستین که لیاقت انساندکتر: اشتباه می

 .دکتر دیوونه جانیار: تو خفه شو

ها بود و چیزی بهش نگفت. دکتر ی خدا بزرگوارتر از این حرفخیلی ناراحت شدم که به دکتر توهین کرد؛ اما اون بنده

رغم تقالی زیاد، کارگرها به کمک دکتر، جانیار رو از داخل ماکت بیرون آوردن و علی .رفت یه گوشه و زنگ زد به پلیس

دور  ی ما گفت، ملیکا با یه دستمالر پلیس نشستیم. جانیار از بس بد و بیراه به همهدست و پاهاشو بستن. همه منتظ

 :دهنش رو بست و گفت
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 .زنی مجبور شدم دهنتو ببندمببخشید جان کوچولو، از بس حرفای خوشگل می -

دکتر تشکر کرد و همراه پلیس رسید و بعد از اون هم بابام خودش رو رسوند. مأمورها جانیار رو با خودشون بردن. بابا از 

پلیس رفت. ما هم با خوشحالی دست زدیم و به افتخار یه همچین اتفاقی جشن گرفتیم. دیگه کسی نبود که بخواد خونه 

ها هر وقت دونم چرا تازگیرو خراب کنه. دکتر زنگ زد به آقا مهدی و خبرش کرد. اون هم با کامران اومد سردخونه. نمی

 !م همراهش بود؟ قضیه یه کم مشکوکهاومد کامران همهدی می

همه با خوشحالی مشغول ساختن خونه شکالتی شدیم. اون روز اینقدر خوشحال بودم که یادم رفت به بابام زنگ بزنم و 

های خونه رو با فوندانت و خامه و شکالت شکل دادیم. سقفش در مورد جانیار بپرسم. تا عصر مشغول کار بودیم. دیواره

هایی که درست کرده بودند، خونه رو تزئین کردن. دانت قرمز و صورتی درست کردیم. سه قلوها با کوکیرو هم با فون

زدیم تا مبادا قدر خونه خوشگل شده بود که همه با احتیاط بهش دست میفضای سبز اطراف خونه رو ساختیم. این

  .جاییش خراب بشه

قدری قشنگ شده بود که از خوشحالی به وجد اومدیم و اولین کاری ها تالش، خونه ساخته شد. به باالخره بعد از ساعت

وق که اشک شکه کردیم، یه عالمه عکس یادگاری از خونه گرفتیم. همه خوشحال بودن. بغض گلومو گرفته بود و در حالی

بودم  لی مطمئنخندیدم، خیلی دوست داشتم مادرم االن اینجا بود و تو این خوشحالی سهیم میشد، وهام بود میتو چشم

 .کردکه روحش کنارم بود و تماشا می

 :کردم که دیدم دکتر کنارم اومد و پرسیدجلوی خونه ایستاده بودم و نگاهش می

 خوای باهاش چکار کنی؟حاال می -

 .خوام یه فراخوان بدم تا همه بیان و از نزدیک خونه رو ببیننمی -

 ؛ اما هنوزم نتونستم بفهمم هدف مادرتون از ساخت این خونه چی بود؟کردمبا وجود این که تو این مدت کمکتون می -

 "بینه.بینند، بهای کسانی که این خونه رو میدوست داره لبخند رو لب"دونم. تو دفتر خاطراتش نوشته بود ولی من می -

 .مطمئنم هر کسی که این خونه رو ببینه حسابی شاد میشه

 تونم یه خواهشی کنم؟می -

 .تماًبله ح -

 های کار هم باشن؟هایی که قراره بیان و این خونه رو از نزدیک ببینن، بچهمیشه بین بچه -

این  جوریدونم چههای کار باشن؛ اما نمیخواد بیشتر کسانی که قراره بیان همین بچهاون که صددرصد، اصالً دلم می -

 ها رو خبر کنم؟بچه

 .م که حامیان کودکان کار هستن، بهشون میگم که دعوتشون کننشناساونش با من. خودم یه جایی رو می -

 .هایی که معلولیت دارن رو دعوت کنمخود همم دوست دارم بچه -



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر Fatima Eqbّ | آخرین آرزوی مادررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 160 

 هایی بیان؟جور بچهدیگه چه -

 .کننسرپرستی که تو بهزیستی زندگی میهای بیآهان! بچه -

 کنم. دیگه؟آره، اون هم من خبر می -

 .شاگردهای مامانم -

 ها؟گه کدوم دسته از بچهدی -

ها هم این حق رو دارن که شادی کنن و یه دل سیر خوراکی هایی که متأسفانه مجبورن گدایی کنن. اوناون بچه -

 .خوشمزه بخورن

 .کنیمها رو هم دعوت میباشه اون -

 بریم ببینیم بقیه دعوتی دارن یا نه؟ -

 .ها هم سراغ داشتن کسانی رو که مستحق شادی بودنها پرسیدیم. اونرفتیم پیش بقیه و درباره دعوتی

هایی که از خونه شکالتی گرفته بودم رو به مامان و امیرحسین شب خونه بودم. تمام عکس 9برگشتیم خونه. سر ساعت 

تاد فکنه. بابا یه گوشه نشسته بود و عمیقاً تو فکر بود. تازه یادم اهای مدرسه رو دعوت مینشون دادم. مامان گفت بچه

 :که صبح جانیار رو دستگیر کرده بودن. رفتم کنارش نشستم و گفتم

 بابا؟ -

 بله؟ -

 خوای تعریف کنی بگی امروز چی شد؟نمی -

یل قدر نامرده که حتی برای فامی احمق تو کار قاچاق مواد و انسان بوده. اینالمللیه. پسرههیچی، جانیار یه خالفکار بین -

 .خودش هم نقشه کشیده بود

 ای؟چه نقشه -

 ...اعتراف کرد که قصد داشته تو رو هم فریب بده و به بهانه ازدواج ببره اون ور آب و بعد -

 .اومدهای جانیار چه بالیی سرم میهای به موقع دکتر نبود معلوم نبود با خود شیرینیوای! خدا رو شکر. اگه کمک -

دونی چند ساله که زن هیچ می .س کار درست و حسابی ندارهات درست بچه تربیت نکرد. خودش هم تو انگلیدایی -

 ات طالق گرفته و با دخترش رکسانا مهاجرت کردن سوئد؟دایی

 زن دایی جدا شده؟ -
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 .کننکس هم نگفته بودن، االن چند ساله که سوئد زندگی میبله...اصالً به هیچ -

 این اطالعات رو از کجا فهمیدین؟ -

 .ای جز اعتراف نداشت. بعد از اعتراف خودش همه چیز رو برام تعریف کردپلیس ایران افتاده چاره جانیار وقتی دید گیر -

 کنن؟اش میهمین جا محاکمه -

 .آره، طبق قانون ایران محاکمه میشه -

 .دیگه هر چی بود تموم شد، بهش فکر نکنید -

 :بعد گوشی رو گرفتم جلوی بابام و گفتم

 .د! باالخره خونه شکالتی تموم شدحاال اینجا رو نگاه کنی -

 :بابا با خوشحالی به عکس نگاه کرد و گفت

 .باالخره تموم شد؟ آفرین دختر گلم، تونستی آرزوی اون خدابیامرز رو برآورده کنی -

 .هنوز قسمت اصلیش مونده -

 خواد؟دیگه چی می -

 .هاستمرحله آخرش شادی بچه -

 :بابا با تعجب گفت

 گه قراره همه این خونه رو ببینن؟ها؟ مشادیِ بچه -

ها رو به جشن خونه شکالتی دعوت مامان تو دفتر خاطراتش نوشته بود، دوست داره این خونه رو بسازه و تمام بچه -

 .های داستان بخوننای رو تو واقعیت ببینن نه اینکه فقط تو کتابها یه همچین خونهکنه. دوست داشت بچه

 .ح لطیفی داشتمادر خدابیامرزت چه رو -

 .صبرانه منتظر روز جشن خونه هستمبی -

 یه وقت خراب نشه؟ -

 .ستنه نمیشه، چون محل نگهداریش خیلی سرده، زیر صفر درجه -

 :موقع امیرحسین اومد کنارمون نشست و گفتهمین

 هام دعوت کنم؟تونم از دوستمن هم می -
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 خوای تو مراسم شرکت کنی؟مگه تو هم می -

 .مگه من و دوستام آدم نیستیم یه خونه شکالتی رو از نزدیک ببینیم؟ این همه هم کمک کردیم پس چی؟ -

 جوری کمک کردی؟وقت چهچی؟ تو کمک کردی؟ اون -

 :امیرحسین صاف نشست و گفت

 .کردیم که بتونی خونه رو بسازیهام دائم دعا میخب... من و دوست -

 .ی و من هم باور کردمهات! تو گفتآره جون خودت و اون دوست -

 کنه دروغ میگم، مگه یه بار به شما نگفتم کاش نارگل بتونه خونه رو بسازه؟بابا نگاه! فکر می -

تو  صبرانه منتظری تا خونه رو بسازه وبابا خندید و گفت: آره یادمه اون روز همین رو گفتی؛ اما پشت بندش هم گفتی، بی

 .یک و شکالت بخوریتونی کهم حمله کنی به خونه و تا می

 .ی خیکیکنی، پسرهدونستم الکی دعا نمیمن: می

 !امیرحسین: بابا! چرا من رو لو دادی؟

اون شب همه خوشحال بودیم؛ اما من بیشتر. شب قبل از خواب به تمام اتفاقاتی که طی این مدت افتاده بود فکر کردم. 

کرد، اگه بهم روحیه و قنادی. اگه دکتر اصرار به ساخت خونه نمیتمام این ماجراها از اون روزی شروع شد که دکتر اومد ت

کرد، االن این خونه ساخته نمیشد. عامل اصلی داد، اگه با آقا مهدی بعد از چند سال روبرو نمیشد، اگه کمک نمینمی

ه همینطور که ب کنه.هاش هستم، چقدر زیبا آدم رو تو زندگی همراهی میی محبتساخت خونه دکتر بود. خیلی شرمنده

 .کردم خوابم برددکتر فکر می

 صبح روز بعد 

ها گرفته تا کودکان کار. مامان گفت های مدرسه مامانم اینامروز روز بزرگیه. قراره یه عالمه بچه دعوت کنیم. از بچه

 .ت صحبت کردنکنه. سه قلوها هم رفتن بهزیستی و با مسئول اونجا درباره دعوها اعالم میخودش تو مدرسه به بچه

کردیم بهش چرخیدیم، هر کودک کاری که پیدا میها میطور که تو خیابونمن و دکتر هم سوار ماشین شدیم و همین

ها. آقا مهدی و دوستش کامران چند تا بنر دادیم که بیاد به جشن. تا عصر کارمون شده بود دعوت از بچهآدرس می

  .اطالع رسانی کردن تا هر کسی که دوست داشت تو جشن شرکت کنه سفارش دادن و نصب کردن و به وسیله بنرها

اش رو در اختیار ما گذاشته بود، یه لطف دیگه هم کرد. ترتیبی دوستِ پدرِ دکتر که محبت کرده بود و قسمتی از سردخونه
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و از دَمِ در  بندیه آذینداد تا اون قسمت از سردخونه که خونه شکالتی رو گذاشته بودیم، با بادکنک و وسایل تزئینی دیگ

تا محل خونه شکالتی یه فرش قرمز پهن کنن، بیرون از محوطه رو هم چراغونی کردن. درست عین یه جشن عروسی 

 :شده بود. دو روز تا زمان برگزاری مونده بود و دل تو دلم نبود. شب رو به آسمون، خدا رو صدا زدم و گفتم

ی آخرین آرزوی مامانم رو بتونم برآورده کنم. خدایا خیلی خیلی ازت ممنونم، خدایا شکرت. ازت ممنونم که کمک کرد -

 .کمک کن روز جشن به مشکل برنخوریم. الهی آمین

*** 

 :حسام

 .روی تخت دراز کشیدم و یه کشش به بدنم دادم تا خستگی از تنم خارج بشه. همین موقع مادرم در زد و وارد اتاقم شد

 !حسام -

 بله مادر جان؟ -

 خوایی به نارگل بگی؟حسام...عزیزم، پس کی می -

 .میگم...یه کم صبر کنید -

 !بره، دیگه نگی چرا بهم نگفتیقدر دست دست نکن، یه وقت یکی بهتر از تو میاد و نارگل رو با خودش میحسام؟ این -

 :ترس افتاد تو دلم. با نگرانی به مادر نگاه کردم، مادرم خندید و گفت

 رسیدی؟ نکنه به اینجاش فکر نکرده بودی؟ها! چی شد؟ ت -

 ها رو داشتم؟نه فکر نکرده بودم، آخه مگه تا حاال تجربه این جور موقعیت -

 .تونی بگی، بذار من به مادرش بگمببین، اگه خودت نمی -

 .خوام رمانتیک بگممی -

اش نکرده، خودم به مادرش میگم و آمادهنگاه تو رو خدا! داره چهل ساله میشه اونوقت هنوز تو فاز رمانتیکه؟ الزم  -

 .کنم، تو هم به خودش بگومی

 .خوام رمانتیک بهش بگمباشه، ولی به نسرین خانم بگین که یه وقت به نارگل نگه؛ چون می -

 :مادرم زد زیر خنده و گفت

 خوب شد؟باشه میگم یه وقت به نارگل نگه و بذاره پسرم آرزوی خواستگاری رمانتیک تو دلش نمونه،  -

 .دست شما درد نکنه -
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 ...ست،. گـ ـناه داره طفلک، الهی قربون شوهر گلم برم منخب پا شم برم االن که بابات بیاد حسابی خسته و گشنه -

قدر عاشق هم باشیم و رفت از اتاق رفت بیرون. خدا کنه من و نارگل هم همینجور که قربون صدقه بابام میمادرم همین

یشنهاد خواستم به یه دختر پجوری به نارگل بگم. این اولین باری بود که میدونستم چهزندگی کنیم. نمی ها عاشقانهسال

تونه کمکم کنه. تا االن مثل یه خواهر ازدواج بدم. برام سخت بود. همین موقع به یاد ملیکا افتادم، آره، ملیکا خوب می

 .ا زنگ زدمتر کمکم کرده بود. گوشی رو برداشتم و به ملیککوچک

 سالم دکتر... چه عجب یادی از ما کردین؟ -

 .خوام انجام بدم به کمکت نیاز دارمسالم... یه کاری می -

 .چه کاری؟ هر چی باشه من و خواهرهام در خدمتیم -

 :فکر کرد و گفتجریان رو برای ملیکا گفتم. کمی

 .دکتر جون یه فکر خوب به ذهنم رسید -

 .کنمه قبول میبگو بگو... هر چی باش -

 .ملیکا همه چیز رو برام توضیح داد. فکرش حرف نداشت. قرار شد فردا عصر با هم بریم طال فروشی و یه حلقه بخرم

 :عصر رفتم دنبال ملیکا. در که باز شد هر سه تاشون اومدن بیرون. با تعجب گفتم 3ساعت 

 هر سه تاتون میاین؟ -

 .ریممیمن و خواهرهام بدون مشورت هم جایی ن -

 حتی اگه خرید عروسی باشه؟ -

 .حتی اگه خرید عروسی باشه -

ای نبود، سوار شدیم و رفتیم به طال فروشی که مادرم معرفی کرده بود. وارد مغازه شدیم، صاحب مغازه مشغول چاره

 :فتها با تعجب گمرتب کردن ویترین طالها بود وقتی سر برگردوند تا جواب سالم ما رو بده یک مرتبه با دیدن سه قلو

 قدر شبیه هم ندیده بودم. شما سه قلو هستین؟یا خدا! تا حاال سه نفر این -

 :کرد. گفتمسه قلوها خندیدن و با هم جوابش رو دادن. طال فروش با حیرت به اونا نگاه می

 شما آقای خالقی هستید، درسته؟ -

 .بله بفرمایید -

 .خرهطالهاش رو از شما میمن پسر خانم خوشبخت هستم، مادرم همیشه  -

 .شناسم... هر سفارشی دارید بنده در خدمتمبله بله، والده گرامی رو خوب می -

 .خواستمیه حلقه نامزدی می -

 .بله حتماً، اتفاقاً دیروز جدیدترین کارهامون رسیده، بذارین براتون بیارم -
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 :آقای خالقی چند تا جعبه گذاشت جلومون و گفت

 .های نامزدیقهاین هم از حل -

ر و کردن و هر کدوم با جها نگاه میها رو باز کرد و گذاشت جلوی ما تا انتخاب کنیم. سه قلوها با تحسین به حلقهدر جعبه

کرد. باالخره هر سه نفر با توافق همدیگه یه حلقه برداشتن و جلوی آقای خالقی بحث آهسته یه چیزی رو انتخاب می

 :القی با تعجب به سه قلوها نگاه کرد و از من پرسیدگذاشتن. بنده خدا آقای خ

 های سه قلو ازدواج کنید؟خوام آقای خوشبخت، شما قصد دارید با این خانمعذر می -

 :از سئوال آقای خالقی تعجب کردم، قبل از اینکه جوابش رو بدم ملیکا خیلی خونسرد گفت

 .نمیده، برای همین تصمیم گرفت با هر سه نفر ما ازدواج کنه کدوم از ماها رو تشخیصچه عیبی داره؟ دکتر دید هیچ -

 :ملینا در ادامه گفت

 تازه، مگه نشنیدین که میگن دوقلوها و سه قلوها حکم یه نفر رو دارن؟ -

 :ملیسا هم گفت

 پس چه عیبی داره هر سه نفر بشیم زنش؟ -

 .اج دو خواهر ممنوعه چه برسه به سه تاآقای خالقی که حسابی گیج شده بود گفت: ولی تو قانون و شرع ازدو

کار کنیم؟ هر سه نفر ما دکتر رو دوست داریم و دکتر هم هر سه نفر ما رو صاحاب چهدونیم اما با این دل بیملیسا: بله می

 .دوست داره، دل کندن از ما براش سخته

 .ملیکا: شما ناراحت نباشین، خودمون با هم توافق کردیم

 .ین ازدواج حرام میشهآقای خالقی: اما ا

 .ملینا: خب باشه

 .ستملیکا: راست میگه، بذار حرام باشه مهم عشق و عالقه

 .ملیسا: آره، بذار حرام باشه چون قرار نیست ماها با دکتر ازدواج کنیم

 .ملیسا که این رو گفت سه تایی زدن زیر خنده

 :دکرد از من پرسیشون میطور که با تعجب نگاهآقای خالقی همین

 ها چی میگن؟آقای خوشبخت! این خانم -

ها خواستگاری کنم، برای انتخاب حلقه اومدن کنن، شما به دل نگیرید. راستش قراره از دوست همین خانمشوخی می -

 .به من کمک کنن

 ترسیدم ها مد شده،های سفیدی که تازگیباز هم خدا رو شکر که اصول شرعی هنوز رعایت میشه، وهلل با این ازدواج -

 .دونید که ازدواج با دو خواهر ممنوعه چه برسه به سه تاشما هم موازین شرعی رو نخوایین رعایت کنین. آخه خوب می



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر Fatima Eqbّ | آخرین آرزوی مادررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 166 

 .کنیم شما خیالتون راحت باشهبله آقای خالقی، قانون و موازین شرعی رو کامالً رعایت می -

 خب نگفتید کدوم حلقه رو انتخاب کردین؟ -

 :که یه نگین سفید داشت و خیلی زیبا بود،گذاشت جلوی آقای خالقی و گفت ملیکا یه حلقه ظریف

 .ما این رو انتخاب کردیم. از همه قشنگتر بود -

 .مبارکه...اتفاقاً این حلقه برلیانه -

 .وای خدا پس خیلی گرون میشه، دکتر بذار یه دونه دیگه انتخاب کنیم -

ه چیزی بخرم که هم قشنگ باشه، هم انتخاب شما به عنوان یادگاری نه همین خوبه. اشکال نداره، دوست دارم ی :من

 .باشه و هم ارزش نارگل رو داشته باشه

 .ملیسا: پس مبارکه. جناب خالقی همین رو بپیچ که دکترمون ببره

 .آقای خالقی: ای به چشم... مبارکتون باشه

 ن انگشترهایی که تو ویترین بود سه تا انگشتر ظریف وکه آقای خالقی مشغول فاکتور زدن حلقه بود، من هم از بیتا زمانی

 :قشنگ که تقریباً شبیه هم بودن انتخاب کردم و گفتم

 .زحمت این سه تا انگشتر را هم بیاریدآقای خالقی؟ بی -

 .چشم االن میارم -

 :انگشترها رو گذاشت روی پیشخوان، به سه قلوها گفتم

 .یدها رو تو دستتون امتحان کنلطفاً این -

 .هر سه نفر با تعجب نگاهم کردن

 .ملیکا شتابزده گفت: نه نه دکتر، دست شما درد نکنه، ما نیازی نداریم

 .من: دوست دارم به خاطر محبتی که کردین و همراهم اومدین ، یه هدیه به عنوان یادگاری بهتون بدم

 .تونیم قبول کنیمملیسا: اما این هدیه خیلی گرونه، نمی

 پدر و مادرمون رو چی بدیم؟ملینا: جواب 

 .من: شما ناراحت هیچی نباشید. زود باشید انگشترها رو امتحان کنید

اندازه دستشون بود. حلقه نارگل و  .خالصه با هزار زحمت و خواهش، باالخره سه قلوها انگشترها رو امتحان کردن

 .انگشترهای سه قلوها رو حساب کردم و رفتیم بیرون

 جوری جبران کنیم؟کار رو کردین؟ حاال چهفت: دکتر چرا اینملیکا با شرمندگی گ

های شما سه تا رو جبران کنم، شماها خیلی جاها کمکم کردین، حاال هم این هدیه ناقابل رو این منم که باید محبت :من

 .از طرف برادر بزرگترتون قبول کنید



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر Fatima Eqbّ | آخرین آرزوی مادررمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 167 

 .ملیسا: ممنون آقای دکتر

 .آقای دکترمن: چه عجب یه بار شما به من گفتید 

که رسیدیم با خانم رحمانی روبرو شدیم که دست به کمر ایستاده بود و با غضب با خنده رفتیم سمت قنادی. همین

 :کرد. سه قلوها با ترس سالم کردن و یه گوشه ایستادن. من هم یه لبخند زدم و گفتممون مینگاه

 سالم خانم رحمانی، زیارت قبول، کی رسیدین؟ -

 :اش یه ابرو انداخت باال و با کمی رقـــص گردن گفتطبق عادت همیشگیخانم رحمانی 

ا ها بودین تخیلی ممنون. آقای دکتر خیلی لطف کردین و قنادی رو اداره کردین. خیلی لطف کردین و باالی سر بچه -

از شما و هم از اون ها به موقع آماده بشه...خیلی خیلی ممنونم که اینقدر خوب قنادی رو مدیریت کردین، هم سفارش

 !نارگل چشم سفید

 .شرمنده، ببخشید، تو این مدت که شما نبودین یه سری اتفاقات افتاد که حسابی همه درگیر شده بودیم -

 :خانم رحمانی با عصبانیت گفت

ال از ند سدِ آخه این چه اتفاقی بود که باعث شد قنادی رو مدام تعطیل کنید؟ شما دیگه چرا آقای دکتر؟! ناسالمتی چ -

 دونستم به جای اینکه تأثیرگذار باشید، تأثیر پذیرها بزرگترترید، مثالً این وروجکا رو دست شما سپرده بودم، نمیاین

 !میشین. خوبه وهلل

 :ام گرفته بود؛ اما خودم رو کنترل کردم. آرامش خودم رو حفظ کردم و گفتمخیلی خنده

 .در عوض یه خبر خوب براتون دارم -

 خبری؟چه  -

 .باالخره خونه شکالتی ساخته شد -

 :خانم رحمانی با شنیدن این خبر یادش رفت که تا چند لحظه پیش عصبانی بود، با خوشحالی گفت

 گین؟ یعنی دیگه خونه شکالتی رو ساختین؟ االن کجاست؟جدی می -

اً م بگم که فردا جشن خونه شکالتیه، لطفکنیم. این رو هبله ساخته شد، اون هم با چه مکافاتی، بعداً براتون تعریف می -

 .یه فردا رو تعطیل کنید که بریم جشن

 :خانم رحمانی پشت چشمی نازک کرد و گفت

 .شما که این همه مدت قنادی رو تعطیل کردین، یه فردا هم روش، باشه همه با هم میریم جشن خونه شکالتی -

 :هشون نگاه کرد و گفتسه قلوها با خوشحالی دست زدن، خانم رحمانی با اخم ب

 .ها از گور شما سه تا بلند شده. زود برید سر کارتونی آتیشدونم تو این مدت همهچه خبرتونه؟ من که می -

سه قلوها خندیدن و زود رفتن. من هم بعد از کمی صحبت و گرفتن سوغاتی از خانم رحمانی، رفتم خونه. حلقه رو به 
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 :تو دستش و به بابام گفت مادرم نشون دادم، با خوشحالی گرفت

 ای بودمنگاه این حلقه همسر آینده حسامه، وای خدا چقدر منتظر یه همچین لحظه -

 ها منتظر یه همچینجوریه که مدتذاشتین ازدواج کنم؟ چهبا تعجب به مادر گفتم: مگه شما نبودی که چند سال نمی

 ای بودین؟لحظه

دادم ای بودم، در غیر این صورت باز هم اجازه نمیمنتظر یه همچین لحظه مادر: من از اون روزی که نارگل رو دیدم

 .ازدواج کنی

 !عجب مادری دارم من

 .بابا: مبارکت باشه پسرم، امیدوارم مثل من خوشبخت بشی

 .من: ممنون

 مادر: خب حاال کی به نسرین خانم زنگ بزنم؟

 .من: همین االن

 .ونم چی بگمدمادر: االن؟ من هنوز آماده نیستم، نمی

 .من: شما سر صحبت رو باز کنید حرف خود به خود پیش میاد

 .بابا: آره برو زنگ بزن

 .من: فقط یادتون باشه، به نسرین خانم تأکید کنید که به نارگل چیزی نگه

کنم، می مادر: یه فکر بهتر دارم، چطوره بذاریم برای فردا؟ من فردا نسرین خانم رو یه گوشه گیر میارم و باهاش صحبت

 .خوای رمانتیک باشیجوری میتو هم برو با نارگل حرف بزن. ببینم چه

رفتم. هم استرس جشن رو داشتم و هم استرس صحبت کردن با نارگل. اینقدر غلت زدم تا شب از خوشحالی خواب نمی

 .خوابم برد

*** 

 :نارگل

دور تسبیح صلوات  01به خیر و خوشی پیش بره.  کردم همه چیزخیلی استرس داشتم. فردا روز بزرگی بود، خدا خدا می

 .فرستادم تا خوابم برد

 صبح روز جشن

بعد از نماز صبح دیگه نخوابیدم. بهترین مانتوم رو اتو کشیدم، به سر و وضعم رسیدم، عکس مامان خدابیامرز رو آماده 

جشن همون پایان خونه شکالتی صبح شروع میشد و پایان  01جشن از ساعت  .کردم که بذارم یه گوشه نزدیک خونه

صبح به همراه بابا و مامان و امیرحسین راه افتادیم  1یعنی تا زمانی که کامل خورده نشه جشن ادامه داره. ساعت  .بود
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دادیم. وقتی رسیدیم باید قبل از برگزاری یه سری کار انجام می .سمت محل برگزاری جشن که همون سردخونه بود

ها بودن. من و مامان هم که سردخونه رو در اختیار ما گذاشته بود، مشغول چیدن میز و صندلیکارگرهای آقای شریفی 

دست به کار شدیم، کمی بعد از رسیدن ما، سه قلوها به همراه پدر و مادرشون رسیدن و سکوت و آرامش رو با شلوغ 

و کمی بعد خانم رحمانی و خانم حبیبی اومدن. هاشون نابود کردن. بعد از اون علی و بهزاد به همراه آقا رجب رسیدن بازی

هاست مادرش تا با مامان آشنا شد چنان بهش چسبید که انگار سال .دکتر به همراه پدر و مادرش رسیدن 9ساعت 

دفعه شناسن. دوتایی رفتن یه گوشه نشستن و سر صحبت رو باز کردن. هنوز کسی نیومده بود که یکهمدیگه رو می

زنه. با خوشحالی رفتم و در های کوچکش داره در میمون با دستشنیدیم، مشخص بود اولین مهمون صدای در زدنی رو

ها و سر و وضعشون فهمیدم که کودک سردخونه رو باز کردم. دوتا دختربچه و سه تا پسربچه پشت در بودن. از لباس

 :ها گفتکار هستن. سر و صورتشون تمیز بود. با لبخند سالم کردم، یکی از پسربچه

 جاست؟اش رو تو شهر دیده بودیم همینببخشید خانم، اون خونه شکالتی که آگهی -

 جاست. اومدین تو جشن شرکت کنید؟بله همین -

 :ها جواب دادیکی از دختربچه

های تمیز خواستیم بپرسیم ما هم اجازه داریم تو جشن بیاییم؟ ما دیشب حموم کردیم و امروز هم لباسآره. می -

 دین ما هم بیاییم تو جشن؟وشیدیم. خانم اجازه میپ

ها هم حق شادی دارن، حق دارن از کودکی هام جمع شد و بغض گلوم رو گرفت. این بچهدروغ چرا؟ اشک تو چشم

هی یه خواها بگذرونن. لعنت به فقر و زیادهخودشون لذت ببرن؛ اما باید کودکی خودشون رو کنار خیابون و بین ماشین

 :ها اشاره کردم و گفتمگـ ـناه شدن. با لبخند به بچهه باعث و بانی به وجود اومدن این قشر بیعده ک

تونید هر قدر که دوست دارین بخورید و حتی با خودتون یه تونید، اصالً این جشن مال شماهاست. امروز میالبته که می -

 .عالمه کیک ببرید

های عزیزمون رسیدن. سه شدند. به همه اعالم کردم که اولین مهمونها با خوشحالی پشت سرم وارد محل جشن بچه

 00ها رسیده بود. ساعت ها شدن. در سردخونه رو باز گذاشتم چون کم کم زمان ورود مهمانقلوها مأمور پذیرایی از بچه

گرفتن. آقا یمحل جشن حسابی شلوغ شد، همه با شادی و خنده دور تا دور خونه حلقه زده بودن و عکس یادگاری م

 .مهدی و همکارهاش هم اومدن، چون جمعیت داشت زیاد میشد ازشون خواستیم که کمکمون کنن

در بین جمعیت من و دکتر کسی رو دیدیم که حسابی غافلگیر شدیم، آخه اون کسی نبود جز اشکان که به همراه پدر و 

ید جلو اومد و بعد از معرفی والدینش به دکتر گفت خندکه از ته دل میمادرش اومده بود. اشکان با خوشحالی در حالی

ر خوان تمام وقت دها از تنها فرزندشون غافل بودن خیلی پشیمون هستن و از این به بعد میپدر و مادرش از اینکه سال

تی القدر زیاد شده بود که مجبور شدیم همه رو به صف کنیم تا یکی یکی وارد خونه شکها اینکنارش باشن. جمعیت بچه
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کرد. سرگرم بودیم که یک مرتبه ها رو راهنمایی میبشن و داخل خونه رو نگاه کنن. داخل خونه ملینا ایستاده بود و بچه

 :علی با شتاب اومد سمت من و گفت

 .نارگل خانم اونجا رو نگاه کنید! یه عروس و داماد اومدن -

 .خوش اومدین، مبارک باشهسالم... خیلی  :با تعجب به طرف عروس و داماد رفتم و گفتم

عروس: ممنون. ما دیروز اطالعیه این جشن رو دیدیم، فکر کردیم قبل از رفتن به مراسم خودمون، اول بیاییم اینجا و با 

 .خونه شکالتی چند تا عکس یادگاری بگیریم

 .من: چه کار خوبی کردین که اومدین، االن ترتیبی میدم که بتونید راحت عکس بگیرید

تم سمت خونه و با ملینا هماهنگ کردم. عروس و داماد چند تا عکس یادگاری گرفتن و یه عکس دسته جمعی سریع رف

ها که از دیدن عروس و داماد به وجد اومده بودن، گرفتن. بعد از گرفتن عکس و فیلم نوبت به خوردن خونه هم با بچه

یک طور که کها همیندارند کیک و شکالت بخورن. بچه ها یکی یه بشقاب و چنگال دادیم که هر قدر دوسترسید. به بچه

کرد. آقا کامران هم با اشتیاق به خوردن ملیسا هم داستان هانسل و گرتل رو براشون تعریف میو شکالت خونه رو می

 !داد، انگار نه انگار که دیگه بزرگ شدهداستان گوش می

اً خلوت شده بود، عکس مادرم رو روی میز کوچکی گذاشته خالصه اون روز ساعات خوشی رو سپری کردیم. دیگه تقریب

 :بودم و یک تکه از خونه شکالتی رو گذاشتم توی بشقاب و جلوی عکس گذاشتم. رو به عکس مادرم آهسته گفتم

 .مامان جون، این هم از آخرین آرزویی که همیشه دوست داشتی برآورده بشه. امیدوارم روحت شاد شده باشه -

 :ومد و یه ظرف کیک گرفت جلوم و گفتدکتر کنارم ا

 ای که خودتون ساختین بخورین؟خوایین یه کم از خونهنمی -

 .بله ممنون، دست شما درد نکنه -

 .نگاه کنید! پدر و مادرمون چقدر با هم صمیمی شدن، خیلی خوشحالم از این بابت -

 مادرتون برم. ببخشید تو رو خداوای به خدا شرمنده، اینقدر سرگرم مراسم بودم که یادم رفت پیش  -

 .عیبی نداره، مادرم از لحظه ورودش چنان با مادر شما گرم گرفت که حتی یادش رفت من هم اینجا هستم -

 :دیگه چیزی نگفتیم و دوتایی یه کم از کیک خوردیم. دکتر بعد از خوردن اولین تکه با لبخند گفت

 .کنهف آدم رو عاشق میای شده، به قول معروهوم... عجب کیک خوشمزه -

 .وای آره چقدر خوشمزه شده...از بس مشغول ساختش بودیم فرصت نکرده بودم امتحانش کنم -

دکتر به دور و بر نگاهی انداخت و بشقاب کیک رو گذاشت روی میز و صاف ایستاد. از جیب کتش یه جعبه مخملی قرمز 

 :بیرون آورد و سرش رو باز کرد و گرفت سمت من و گفت

تونم ازتون بخوام که بنده رو به عنوان همسر خودتون قبول کنید تا دوتایی یه خونه از ببخشید، خانم صغری با ث می -
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 شهد و شیرینی بسازیم که طعم عشق و دوستی و محبت بده؟

سی ککشیدم، ولی خدا رو شکر لرزیدن. خجالت میهام میدونستم چی باید بگم، دستحسابی غافلگیر شده بودم، نمی

 :اطرافمون نبود، سرم رو انداختم پایین و چیزی نگفتم، دکتر دوباره تکرار کرد

 بانوی من میشین؟ -

 :با خجالت جعبه انگشتر رو گرفتم و گفتم

 .خوشحال میشم بانوی کسی بشم که من رو خانم خوشبخت کنه -

 :دکتر با خوشحالی که تا حاال ازش ندیده بودم گفت

 .تا آخر عمر لیاقت قلب مهربون شما رو داشته باشم نارگل خانم! امیدوارم -

 .من هم امیدوارم لیاقت عشق پاک شما رو داشته باشم -

گفتم خدا رو شکر کسی اونجا نبود؛ اما یهو نفهمیدیم این همه آپاچی از کجا ریختن دورمون و هی کِل کشیدن و تبریک 

ست با این دونحلقم تا به اصطالح کامم شیرین بشه، نمی گفتن. مامان نسرین که از خوشحالی یه تکه کیک چَپوند تو

کرد. پدر و مادر دکتر هم سر و صورت پسرشون رو غرق بـ ــوسه کردن. سه قلوها هم که گفتن ام میکارش داشت خفه

  .ها آپاچی بودننداره، همون

 :هاش رو گرفت سمت آسمون و گفتمامان نسرین دست

 .های ما هم خوشبخت بشن. الهی آمینبشن، این جوونها خوشبخت ی جوونالهی همه -

خالصه اون روز جشن با قرائت فاتحه به روح مادرم شروع شد و با خواستگاری دکتر از من تموم شد. شب دوباره خواب 

 :مادرم رو دیدم. یه بشقاب کیک دستش بود و با لبخند به من گفت

 .خترمنارگل جان، ازت ممنونم، امیدوارم خوشبخت بشی د -

ا دعا کنه هاز خواب پریدم. خواب عجیبی بود، یعنی اون بشقاب کیک به دستش رسیده بود؟ میگن اگه متوفی برای زنده

 .گیره. پس یعنی من خوشبخت میشم؟ آخ جوندعاش می

*** 

 روز عروسی

، خانم وها، خانم رحمانیمن و دکتر...نه، دیگه دکتر تموم شد، باید بگم من و حسام پای سفره عقد نشسته بودیم. سه قل

حبیبی، علی و نامزدش، بهزاد، پدر و مادر خودم و حسام، آقا مهدی و کامران، اشکان و پدر و مادرش، آقا رجب و 

 .های من و حسام، خالصه همه بودن الّا این عاقد که بگم خدا چکارش نکنهخانمش، فامیل

 :ب اومد تو سالن و بلند گفتهمه منتظر و بالتکلیف نشسته بودیم که امیرحسین با شتا

 ...عاقد اومد... عاقد اومد -
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 :بابا هم صداش رو صاف کرد

 .ها و آقایون باالخره عاقد تشریف آوردن. بفرمایید برای مراسم عقدخیلی خب باشه، خانم -

ر وند ملیکای جزجگسابیدن. عاقد اولین خطبه رو که خعاقد اومد. سه قلوها پارچه رو باالی سرمون گرفته بودن و قند می

 :گفت

 .عروس رفته شیرینی بخوره و برگرده -

رفتم. بار دوم عاقد خطبه رو خوند اینبار باز هم همه زدن زیر خنده، حیف که باالی سرم بود وگرنه یه چشم غره براش می

 :ملیکا به شوخی گفت

 .شیرینی تو حلق عروس گیر کرده دوماد رفته به دادش برسه -

 :دتر خندیدن، حتی عاقد هم خندید. حسام با دستمال عرق پیشونیش رو پاک کرد و آهسته تو گوشم گفتبار همه بلناین

 .دونم چکار کنمبذار نوبت خودش برسه می -

 .همین رو بگو. دارم براش... ورپریده -

م د، ممکنه بار سوم هدوتایی ریز خندیدیم. عاقد بار سوم که خطبه رو خوند دیدم از این ملیکای کورشده همه چیز بر میا

 :مزه پرونی کنه، برای همین شتابزده گفتم

 .ی پدر و مادر و بزرگترهای مجلس و روح مادرم، بلهبا اجازه -

همه دست زدن و کِل کشیدن. عاقد تبریک گفت و رفتیم تا هزارتا امضاء بزنیم تو دفتر ثبت عقد. دیگه حسام مال خودم 

 .شد

*** 

 :حسام

تونه دست روی عشق من بذاره. میگن موقع عقد هر دعایی کنی برآورده کس نمیم شد. دیگه هیچدیگه نارگل مال خود

قدر زنده هام یه پدر خوب باشم. دعا کردم اینمیشه، از ته دل دعا کردم برای نارگل یه همسر یه دوست و برای بچه

طور برای علی و هام و سه قلوها و همینتوقت شاهد دوری اون نباشم. برای دوسبمونم که به جای نارگل بمیرم و هیچ

 .بهزاد هم دعا کردم. ان شااهلل که دعام مستجاب بشه

مون خیلی بزرگ بود نارگل پیشنهاد داد مراسم اونجا باشه. ی ما برگزار کردیم؛ چون خونهمراسم عروسی رو تو خونه

شب تموم 12ماه عسل. مراسم عروسی ساعت رفتیم مادرم حسابی از این تصمیم استقبال کرد. بعد از مراسم هم می

رفتیم مشهد تا زندگی جدیدمون رو شد؛ چون من و نارگل پرواز داشتیم. بنا به قولی که بهش داده بودم، ماه عسل میمی

به یمن دیدن گنبد آقا امام رضا و زیارت ایشان متبرک کنیم و از اونجا هم قرار بود بریم کیش. بلیط برای یه روز دیگه 

بعد از مراسم عروسی نارگل  .رمون نیومده بود، همون شب عروسی دوتا بلیط گیرمون اومد که مجبور شدیم قبول کنیمگی
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سریع لباسش رو عوض کرد و یه مانتو و شال سفید پوشید و چون فرصت نداشتیم من هم با همون کت و شلوار دامادی 

ینی روبرو شدیم! کار یه نفر که نبود، مشخص بود کار چند نفر رفتیم سوار ماشین بشیم که بریم فرودگاه؛ اما با چه ماش

 .های رنگی افتاده بودن به جون ماشین نازنین منآدم خرابکار و مردم آزاره که با اسپری رنگ و قوطی کنسرو و روبان

 م ملیسا و کامرانخندیدن. یه طرف دیگه همهدی و ملیکا که قبل از عقد ما نامزد کرده بودن یه طرف ایستاده بودن و می

  .ها هم خاطرخواه هم شده بودن اما فعالً نامزد نبودناون .و اشکان و ملینا ایستاده بودن

 ها خوشخواستم چیزی بهشون بگم که بابام گفت: حسام قشنگ! یه امشب جانِ جدت میرغضب نشو بذار بچهمی

 بگذرونند

 من: با خراب کردن ماشین من؟

 .کنن، تو حرص نخور جلو زنت زشتهبرم تمیزش بابا: خودم می

 !هانارگل: راست میگه حسام، بیا بریم دیر میشه

 .کنممن: باشه اشکال نداره، من هم به زودی تالفی می

 .فروشممهدی: من اون روز ماشینم رو می

 .ملیکا: نه اصالً دعوتشون نکنیم

 !بینید! فعالً خدانگهدار تا دو هفته دیگه آقا مهدیمن: حاال می

 !هاشمهدی: یا قمربنیم

کرد. ضبط ماشین رو روشن کرد که یک مرتبه همون آهنگی که از همه خداحافظی کردیم و رفتیم. بابام رانندگی می

 :دادم پخش شدهمیشه گوش می

 فردا با هم میریم سفر

 خبراز همه دنیا بی

 با هم میریم ماه عسل

 ...مونیم تا سحربیدار می

 .خونهفهمید امشب شب عروسیتونه، داره براتون شعر می بابا: بفرما! خواننده هم

ها بود منتظرش بودم. چون کنارم نارگل نشسته بود، دستش رو هر سه نفر زدیم زیر خنده. یه خنده از ته دل که مدت

 .ام کنی تا یه زندگی خوب داشته باشیمخوام یاریگرفتم و یه لبخند بهش زدم. تو دلم گفتم خدایا ازت می

 .بعد سوار هواپیما شدیم و به طرف مشهد پرواز کردیم تا لحظات زیباتر رو در کنار امام هشتم سپری کنیمکمی 

 .ان شااهلل که همه عاقبت بخیر بشن

 الهی آمین
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*** 

 سرانجام بقیه

یه  مملیکا و مهدی، ملیسا و کامران و ملینا و اشکان با هم ازدواج کردن. علی به سرعین برگشت و با کمک دکتر حسا

اش حسابی گرفت و کمی بعد با های محلی بود دایر کرد و کار و کاسبیقنادی کوچیک که مخصوص پختن شیرینی

بهزاد تو همون قنادی نارگل به کارش ادامه داد. سه قلوها همچنان در قنادی مشغول بودن و شلوغ  .نامزدش ازدواج کرد

د. هاش کمتر شی رو بر عهده گرفت، خانم رحمانی هم مسئولیتهاشون بیشتر شده بود. نارگل مدیریت کامل قنادبازی

رفت و با کمک سه قلوها و نارگل دکتر حسام از بعد از ازدواج با روحیه بیشتری مشغول به کار شد و عصرها به قنادی می

 .پختنکیک و شیرینی می

بود ادامه تحصیل بده. نارگل و حسام  اش که داروسازیامیرحسین موفق شد سد کنکور رو بشکنه و در رشته مورد عالقه

کردن و شادی و نشاط در اون خانه بیشتر از قبل شده بود، نارگل همیشه از داشتن در خانه پدری حسام زندگی می

های زیادی که مرتکب شده بود به مادرشوهری چون خانم خوشبخت بسیار خوشحال بود. جانیار هم به خاطر خالف

 .حبس طوالنی مدت محکوم شد

ها خوشبخت بشن و زندگی خوبی داشته باشن. یادتون نره هر وقت خب این هم از قصه ما. امیدوارم تمام جوون

 .خواستین طعم عشق رو بچشید یه سر به قنادی نارگل بزنید تا یه بشقاب عشقوالنه مهمون ما باشید

 زندگیتان شیرین

 خدانگهدار

1396/5/24  
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 به سایت نگاه دانلود مراجعه کنید : ،با فرمت های دلخواه و برای دانلود رمان های بیشتر

WWW.NEGAHD L . COM 
 

برای اشتراک گذاری و انتشار رمان یا آثار ادبی خود، و مطالعه رمان های در حال تایپ، به انجمن نگاه دانلود مراجعه 

 کنید :

WWW.FORUM.NEGAHDL . COM 

تلگرام نگاه کانال ، رمان های جدید سایت، و اطالع رسانی های سایت و انجمن در تایپ حالمعرفی رمان های در 

 دانلود به نشانی :
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