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 به نام خداوند  مهربانی

 

 تقدیم به آنانکه

 عشق را

 مقدس می دانند

 مقدس می دارند

 و

 مقدس می خواهند

 

 غزال عشق

 نوشته ی عاطفه میاندره )مهربان(

 

 مقدمه 

 آدمی بسته به حیاتی است 

 که در آن یاد کنند عشق را

 چه آن زمانکه برف  بارد باران آن از که زمان آن چه …آسمان همیشه زیباست 

 آسمان تجلی زیبایی هاست

 آبی اش از دریا شفاف تر و وسعتش به پاکی یک عشق 

 ها قلب تپش گاه میعاد …آسمان تجلی گاه عشق است 

 ستاره ها می درخشند به دور مهتاب و می ریزند به پایش عشق نورانیشان را

 و تو ای انسان 

 ور بپاش و روشنی ستاره باش و به دور ماه عشقت  ، ن

 چشم ببند به نادیدنی ها و گوش بگیر به دیدنی ها

 عشق است که تو را مخلوق خالقت کرده  و قلبت را جایگاه خوبی ها

 به قلبت بیاموز همیشه بتپد اما بی جا و بی دلیل هرگز 

 تچو ماه باش که در فراق خورشید می سوزد و ستارگان را سالهاست در انتظار گذاشته اس

 عشق را زیبا بدان تا تو را زیبا ببیند

 و عشق صدای 
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 صادق قلب است

 صدای سوسو زدن یک ماه 

 در انتهای عطش خورشید

 و عشق 

 تجلی مرگ است 

 در ابتدای تولد دنیا

***********************************************************

**************** 

و نگاه به ستارهی چشمک زنی که هر لحظه با هر چشمک زدنی مکانش  زیبایی آسمان مهتابی شب

را ذره ای تغییر میداد و به جلو میبرد، لبخندی شیرین و زیبا روی لبانش نشانده بود و با لذت 

بینهایتی از سکوت و آرامش شب همچنان به روشن و خاموش شدن ستاره که انگار ثانیه به ثانیه به 

 وصف آرامش با را شبها چقدر …اش نزدیک میشد مینگریست مردن و خاموشی همیشگی

 شمارش بی ستارگان با …  دلفریبش ماه با … داشت می دوست ناشدنیاش

 باز که تو ساکتی؟-

 بیتوجه به لحن کنایهدار و دلگیر او با چشمانی بسته به صندلی ماشین تکیه زد 

 میدونی که من زیاد اهل حرف زدن نیستم  بهنام -

 پوزخندی خشک نگاهی به نیم رخ زیبا و خواستنیاش انداخت و سپس گفت:با 

 آره میدونم اما سکوت تکراری و همیشگی تو برای من دلیل دیگهای داره....اینطور نیست؟!-

 چشمانش را با پوزخند کمرنگی گشود و بدون جواب نگاهش را غمگین به خیابان انداخت 

 ر کنممن که دیگه نمی دونم باید چیکا -

تو ته موندهی دنیای کوچیک منو خراب کردی، هیچ چیز بدتر از این نیست که آدم بدون اختیار -

 …زندگی کند و تمام کارهایی که انجام میده، طبق میل و خواسته 

بغض سنگینی که راه تنفسش را گرفته بود مانع گفتن ادامه حرفش شد، بهنام با نگاهی به او نفس 

 عمیقی کشید 

 …ین غزال من کاری به این حرفا ندارم فقط بب -

 با پرخاش حرفش را قطع کرد و اعتراض کرد

 خواستت و خودت نفع به چیز همه از …فقط منو می خواستی که هر طوری بود به دستم آوردی  -

 درپ اینکه از … خونه اون توی من بودن حق بی  از ، هستی من خاله پسر اینکه از کردی، استفاده
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فی نمی زنه و همه چیز رو درباره من به برادر بزرگم به دوست صمیمی جنابعالی سپرده، تو حر من

 از همه چیز.....

 بهنام که دیگر تحمل شنیدن حرفهای آزاردهنده او را نداشت عصبانی حرفش را برید 

 دیگه هیچی نگو-

، که مدتها می شد پر از کینهبا چشمانی پر از نفرت و بیزاری نگاهش را از او برگرفت و با قلبی    

نفرت و غصه بود نگاهش را که حاال تا شده از اشک بود به روبرو انداخت، در ذهنش انگار دوباره 

 کسی با او حرف میزد و مثل همیشه یا مالمتش میکرد و یا دلداریاش می داد

ی زندگی تو …غزال زندگی اصال برات معنی داره؟ تو کجای زندگی خودت وایسادی؟ هیچ جا -

 دتخو به تکونی یه کاش خودت، اال میگیرند تصمیم همه…کسالت آور تو همه هستند اال خودت 

 کردی اعتراض هروقت بهتره،  سکوت نه ولی میکردی اعتراض و میزدی فریاد کاش میدادی،

 از اسارت که اسیره غزال یه نداره حرکت و دویدن پای که غزالی کردی، تنگتر را خودت دنیای

ی که به یاد داشته جلوی چشماش به روشنی روز پیدا بوده، حق با خودته پس منم سکوت رو زمان

 بهت مثل همیشه پیشنهاد میکنم ولی نه تا ابد

 پیاده شو -

با نگاهی کوتاه به بهنام بیحوصله از ماشین پیاده شد و به دنبالش به راه افتاد و دوباره وارد همان 

ان مورد عالقه و دائمی بهنام ، در جای خالی کنار پنجره نشستند رستور …رستوران همیشگی شدند 

 گفت لبخند با میکرد نگاه غذاها لیست به که همانطور بهنام …

 با اینکه میدونم غذای مورد عالقهات چیه ولی بگو چی دوست داری -

 شانههایش را بیتفاوت باال انداخت  

 دیگه برای من دیگه فرقی نمیکنه مثل خیلی چیزهای-

 بهنام اینبار جدی شد و با خشم منوی غذا را روی میز گذاشت 

 کنی عوض رو رفتارت   بهتره …تو همیشه با طعنه و کنایه حرف می زنی   - 

 میخواست جوابی به او بدهد اما صدای پیش خدمت مانع شد

 خیلی خوش آمدید آقای دکتر-

 پیش خدمت گفت:نگاهش را از صورت ناراحت غزال برداشت و رو به 

 ممنون لطفا دو پرس چلو کباب سلطانی-

 پیشخدمت با همان لحن رسمی و مودبانهی همیشگیاش لبخند بر لب گفت:

 خدمتتون میارم دیگه دقیقه چند تا…بازم سفارش همیشگی -
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بهنام با تشکری کوتاه او را مرخص کرد و سپس با نگاهی به غزال جعبه کوچکی را از داخل جیب 

 بیرون آورد و جلو روی غزال گذاشت کتش 

 ناقابل هدیهی یه…برای غزال زیبای خودم -

 لبخند بازهم او های لجاجت از خسته بهنام …غزال بیتوجه صورتش را به جهت دیگری چرخاند  

 باشد آرام کرد سعی و زد

ز واز و مهمتر اچرا از این فضا استفاده نمیکنی، یه جای دنج و ساکت با این آهنگ مالیم و گوش ن-

 همه حضور یه عاشق دل خسته 

باز هم جوابی جز پوزخندی تمسخر آمیز نداد، بهنام برای آرامش بر اعصابش نفس عمیقی کشید و 

 به صندلی تکیه داد

نمیدونم چطوری باید دردی رو که نگاههای سرد جنابعالی رو دل من میذاره درمان کنم، کاش -

 همیشگی تو رو باز کردمیدونستم چطور می شه اخمهای 

تا خواست کالمی بگوید حضور دوباره پیشخدمت که با احترام غذاها را جلو رویشان میگذاشت مانع 

 شد، بعد از رفتنش بهنام با مالیمت گفت:

 خانوم کنید میل بفرمایید …اینم از غذای مورد عالقه غزال من -

 مس گفتبیتوجه به حرف او  با لحن ناراحت و در عین حال ملت

تو اگه میخوای من راحت باشم دست از سر م  بردار، خودت میدونی که من  نمی تونم کاری کنم -

 …پس 

 نکنی تکرارش دیگه هم تو بهتره … کنم نمی کاری چنین هرگز من …نه عزیزم -

 ریس کالفه بهنام …غزال با حرص و غیض نگاهش را به ظرف غذا انداخت و دست به سینه نشست 

 داد و آرام گفت تکان

 غذات رو بخور غزال -

 شر از شده طور هر که نداشت شک …کوتاه نگاهش کرد و بی حرف قاشق و چنگال را برداشت 

 در شام داد، می اطمینان او به قلبش را این ،  شد خواهد رها روزی اش طرفه یک و مسخره ی عالقه

خسته کننده بود صرف شد و همچنان  غزال برای که بهنام همیشگی و مهربان حرفهای و او سکوت

در سکوت به دنبال او به راه افتاد و باز هم در سکوتی سرد از پنجره ماشین خیره به آسمان پرستاره 

 شد

تو نمیخوای هدیهی منو که حتی نگاهی بهش نکردی و یادتم رفت برداری باز کنی ببینی چی -

 توشه؟
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بورد برداشت چند لحظهای خیره به آن شد و خیلی با نیم نگاهی به بهنام جعبه را از روی داش

خونسرد شیشه ماشین را پایین کشید و جلوی چشمان ناباور و بهت زدهی بهنام آن را به بیرون 

 انداخت و سپس با لحنی استهزا آمیز در حالی که چهرهی جا خوردهی بهنام را نگاه میکرد گفت:

 ی که پیداش میکنه امیدوارم خوشش بیادممنون آقای سروش، هر چی توش بود نوش جون کس-

این بار از جواب دادن به او درماند و فقط برای آرامش بر اعصاب کوفتهاش، سیگاری روشن کرد و 

برخالف همیشه توجهی به سرفههای غزال نکرد، هیچگاه کنار او لب به سیگار نمیزد اما حاال هم 

اش، دودش را عمیق استشمام میکرد، وقتی برای لجبازی و هم برای سامان دادن به اعصاب خسته

ماشین روبروی منزل فقیه توقف کرد بیتوجه به بهنام پیاده شد ولی بهنام نیز به دنبالش راهی شد  

 :پرسید و گذاشت زنگ شاسی روی را کشیدهاش انگشت او به نگاهی با غزال…

 تو قصد رفتن نداری؟-

 با فرهاد کار دارم-

 وتاه شاسی زنگ را فشرد اینبار صدای گلی خانم در گوشش پیچید:پوزخندی زد و دوباره ک

 کیه؟-

 منم گلی خانم لطفا به داداش فرهاد بگین بیاد دم در، آقا بهنام باهاشون کار دارن-

 و بعد مغرورانه به بهنام نگریست و با تمسخر گفت:

 شما هم بیاین تو، اینجا جای مناسبی برای خبرچینی نیست-

ی نگاهش کرد و تا خواست حرفی بزند غزال خیلی سریع از جلوی دیدگانش محو شد  بهنام عصب

 اتاقش وارد بیوفقه رفت، که ساختمان داخل به ، گذشت کوتاه سالمی با زیر سربه فرهاد کنار از…

 نآرامتری همیشه شبها… باغ فضای روشن و تاریک به دوخت چشم و ایستاد پنجره پشت  و شد

بود و بینهایت سکوت و آهنگ آرامش بخش شب را دوست داشت، ناگهان با  زندگیاش لحظههای

باز شدن در اتاق، ترسیده از صدای در به عقب برگشت و با دیدن چهره عصبانی فرهاد وحشتش 

 بیشتر شد، چقدر از او میترسید.

 ؟ چرا امشب این برخوردو با بهنام کردی ؟ مگه من دفعه قبل باهات اتمام حجت نکرده بودم-

 بدون اینکه سربلند کنم به زحمت گفت :

 …آخه داداش   -

 دفعه ی قبل که هنوز یادت نرفته یا نکنه بازم هوس کتک کردی؟ -

 چانه اش ازتاثربغض لرزید و اسیر دست فرهاد که شد اشک هایش جاری شد

 فهمیدی  کوچولو ؟ -
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 فهمیدم …بله داداش -

 ه اش برداشت و دوباره گفت :فرهاد با خشونت دستش را از زیر چان

 دفعه ی بعد اینقدر راحت کارت رو نادیده نمی گیرم، مطمئن باش جدی تر برخورد می کنم-

وقتی فرهاد اتاق را ترک کرد گریه اش شدت یافت و پایین پنجره درحالیکه زانوهایش را بغل 

 کرده بود نشست و لب زد

 کاش می شد یه غزال آزاد باشم -

***********************************************************

****************** 

صندلی را عقب کشید و پشت میز صبحانه نشست ،در حال گرفتن استکان چای از دست گلی خانم 

 بود که صدای پدر را شنید :

 برادرت می گفت باز بهنام از دستت شاکی بود-

 هیچ نگفت، اینبار مادر با لحنی تند گفت:لحن پدر آرام بود ولی سرد مثل همیشه، 

من پیش خواهرم آبرو دارم، خواهرمه و همین یه بچه، حاال تو میخوانی با کارهات  بیشتر با -

 اعصباش بازی کنی

 باز هم پاسخی نداد، گلی خانم همانطور که استکان جالل را پر از چای میکرد با مالیمت گفت:

 ونش رو بخوره، میخواد بره مدرسه، ضعف میکنهحوریه خانم بذار بچه صبح-    

 حوریه کالفه سری تکان داد و خواست چیزی بگوید که نگاهش به فرامرز افتاد

 اون خانم خانما هنوز بیدار نشدن ؟-

فرامرز بازدمش را عمیق بیرون داد و در حال نشستن روی صندلی کناری غزال با لحنی که سعی 

 از طعنه های همیشگی مادر گفتمیکرد آرام باشد  درمانده 

 مهری دیشب حالش کمی خوب نبود منم بیدارش نکردم -

اصال من نمیدونم تو چرا دخترای اینجا رو گذاشتی با این دختر شیرازی ازدواج کردی انگار دختر -

 قحط بود فقط مهری خانم...

 کرد جالل که کمتر صحبت میکرد این بار حرف حوریه را با لحن بیحوصله قطع 

 االن وقت گفتن این حرفاست ؟ سر میز صبحانه؟-

حوریه فقط پوزخندی زد، فرهاد لیوان شیرش را که تا ته خورده بود را روی میز گذاشته بود و 

 خطاب به پدر گفت:

 من امروز دیرتر میام کارخونه بابا -
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 ورد نگریستجالل تنها سری تکان داد و حوریه به غزال که آرام آرام صبحانهاش را میخ

 چرا ینقدر آروم میخوری؟االن بهنام میاد دنبالت-

 بهنام برای چی؟-

من کار دارم نمیتونم تورو برسونم، این چند روز رو با بهنام میری تا یه راننده مطمئن پیدا کنیم  ، -

 برگشت رو هم خودت بیا فکر نکنم بتونم بیام دنبالت

گریست و با تمام ترسی که از گفتن حرفش داشت با تردید به فرهاد که ادا کننده این جمله بود ن

 گفت:

 نیستم که بچه …ولی من خودم میتونم برم و بیام -

 نباشه هم حرفی… میری بهنام با …همینی که من گفتم-

ملتمس به پدر نگریست ولی جالل مثل همیشه حرفی نزد ،فرامرز که کمتر در کارهای آنان دخالت 

 به فرهاد گفت: می  کرد این بار رو

 وقتی دوست نداره با بهنام بره چه اجباریه داداش؟!-

 این چیزا ربطی به تو نداره، پاشو کیف و کتاباتو جمع کن برو دانشگاه-

فرامرز با نگاهی به پدر با پوزخندی ناراحت از پشت میز بیحرف بلند  شد، حوریه لقمهای برای خود 

 وبه غزال آمرانه گفت:با کره و مربا درست کرد و دوباره ر

 صبحانهات رو که خوردی خب پاشوبرو زودتر آماده شو، االن بهنام میاد -

ناراحت چشمی گفت و با نگاهی به فرهاد از جا برخاست، داخل اتاقش که رفت با حرص لباس  

مدرسهاش رو پوشیدو سپس آماده و غمگین لب تخت نشست، همان موقع در اتاق توسط گلی خانم 

 دباز ش

 منتظرته در دم اومده بهنام آقا…پاشو مادر  -

 ندارم دوست بهنامو من …آخه گلی خانم شما بگین چرا کسی حرف منو گوش نمیکنه-

 با همان مهربانی همیشگیاش با آهی کوتاه گفت

 چه میدونم مادر-

رش نگ فبا لبخندی به رویش از جا بلند   شد، صورتش را بوسید و سپس به راه افتاد، مسیر س

 طوالنی وسط حیاط را با فکر طی کرد و پشت در که رفت در جواب سالم بهنام گفت:

 داداش فرهادم باهات کار داره-

 چیکار داره؟!-

 نمیدونم فقط گفت بری تو باهات کار داره -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – غزال عشق

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

9  

 

 پس چرا خودش نیومد ؟-

 من چه می دونم برو از خودش بپرس-

 نفس عمیقی کشید و سپس گفت: 

 خب تو بشین تو ماشین تا من بیامخیلی -

 همین…سری تکان داد و در حالیکه همه حواسش به بهنام بود آرام آرام به سمت در ماشین رفت 

 و ترتند حتی دویدن به کرد شروع رو پیاده در سپس کشید راحتی نفس رفت داخل به بهنام که

 مجبور نشدن و نبودن برای دویدن بود، آرزویش دویدن چون غزال، یک از تیزتر

***********************************************************

****************** 

کمی روی نیمکت جابه جا شد و سپس ساندویچ را از دست آوا گرفت و بی حوصله اولین گاز را به 

 آن زد

 تو بهم بگو من چیکار کنم؟!-

 گفتآوا خندهی تلخی کرد و با لحنی ناراحت و گرفته 

پس من چی ؟ برادرت حسابی تو گلوی عموم و زنش گیر کرده، کاش منم همراه پدر و مادرم تو -

 اون  تصادف لعنتی کشته میشدم الاقل االن شرایط اینطور نبود

 لحن آوا او را متأثر کرد برای همین دستش را روی دستش گذاشت

تونم بکنم پدرمم که همش سکوت اگه میتونستم کمکت میکردم اما من کاری برای خودمم نمی-

میکنه، یه ذره امید به داداش فرامرز و مهری دارم که فرامز هم بدتر از پدرم   ساکته، انگار نه انگار 

با ما زندگی میکنه، طفلکی مهری مامان همیشه باهاش بحث میکنه ،اونم چیزی به داداش نمیگه و 

 می ریزه تو خودش

دووم بیارم و باالخره کوتاه بیام، اگه عموم منو پیش خودش  نتونم ترسم می…می ترسم غزال  -

نگه داشته بخاطر برادر ناتنیش نبوده که موقع زنده بودنش حتی چشم دیدنش رو نداشت فقط 

بخاطر اون خونه و مغازه ی ارثیه ی پدریمه ، از وقتی هم که برادرت بهش گفته، اگه منو راضی به 

 نمونده برام تحملی دیگه …ی زنه به نامش شرایط بدتر شده ازدواج بکنه، خونه و مغازه رو م

 غزال   برای عوض کردن بحث و حال او گفت:

 کالس سر بریم باید و میخوره زنگ االن …ساندویچت رو بخور-

 آوا لبخندی زد و گاز محکمی به ساندویچ

 پس  دوباره اون نامزد عزیزت رو گذاشتی سر کار -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – غزال عشق

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

1 0  

 

ینم حتما از عصبانیت قصد جون منو کرده، داداش فرهادو بگو دستش بهم وای نبودم قیافشو بب-

 برسه خفم میکنه

 گناه داره طفلکی چرا اینقدر حرصش میدی-

 با اخم به او نگریست و با لحن بامزه ای گفت

 حقشه بچه پرروی فضول-

 آوا خندان ضربه ای به بازوی او زد 

 ما هر دو بدون شک دیوونه شدیم- 

 وهرش خواهر عنوان به منم و زنداداشم بشی میکنم کاری …پاتو از گلیمت درازتر میکنیا   داری-

 کنم ادبت حسابی

 به همین خیال باش-

 اصال حیف داداش من -

 ولی جواب اوا خنده ای شاد بود و بلند و به دنبالش هم خنده های شاد غزال 

***********************************************************

****************** 

همراه آوا از در بزرگ دبیرستان که بیرون شد فرهاد را دید که منتظر به ماشین تکیه داده بود، 

مضطرب و نگران به آوا نگریست و با نگاهش از او کمک میخواست ولی آوا چکار میتوانست 

 یک اب تنها فرهاد …سالم کردند  بکند؟وقتی فرهاد متوجه آنها شد به ناچار به او نزدیک شدند و

 گفت غزال به رو آوا و داد را جوابشان سر تکان

 خداحافظ …فردا میبینمت-

 قبل از اینکه غزال پاسخی دهد فرهاد مودبانه گفت:

 میرسونمتون …شما هم بفرمایین -

 با لحنی خشک بدون حتی نیم نگاهی گفت:

 برم میتونم خودم …ممنون آقای فقیه-

 نم خودتون میتونید برید اما چون مسیرمون یکیه من میرسونمتونمیدو-

میخواست مخالفت کند اما وقتی نگاهش به چشمان مضطرب غزال افتاد به ناچار پذیرفت و روی 

صندلی عقب نشست، فرهاد بعد از اینکه ماشین را به حرکت در اورد نگاهی به غزال که سربزیر 

 گفت:نشسته بود انداخت، جدی و عصبانی 

 برای چی صبح اون کارو با بهنام کردی؟-
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از اینکه چنین کاری کرده بود بینهایت خوشحال و راضی بود، پاسخی به فرهاد نداد و او کالفه با 

 تکان سری از داخل داخل آینه نگاهی به آوا انداخت

 شما لطفا کمی باهاش صحبت کنید و بگید دست از لجاجت برداره -

 ر آمیز  زد و گفتآوا پوزخندی تمسخ

 لجاجت؟ ! شما به دوست نداشتن کسی می گید لجاجت ! -

فرهاد از حرفش خندهی کوتاهی کرد و اهمیتی نداد، وقتی آوا جلوی منزل عمویش پیاده شد 

اضطراب و ترس غزال بیشتر شد،همیشه از تنها بودن با فرهاد وحشت داشت، از زمانی که به یاد 

از فرهاد آنقدر در دلش النه کرده بود که هنوز هم نمیتوانسنت به خود داشت همینطور بوده، ترس 

بقبوالند فرهاد عالقهای به آوا داشته باشد، اصال در ذهنشم نمیگنجید، فرهاد برای او کوهی از 

 خشونت بود و دلهره

 شو پیاده …چرا نشستی-

میکرد از دست فرهاد راحت  تازه فهمید ماشین جلوی منزل ایستاده، با ترس و لرز در حالیکه فکر

شده، از ماشین پیاده شد و لی فرهاد هم به دنبالش راهی شد، میدانست تا فرهاد عصبانیتش را خالی 

نکند دست بردار نیست، خود فرهاد در حیاط را باز کرد و غزال  زودتر از او با عجله وارد    شد،  

 با صدای آمرانهاش مانع شدداخل  که رسید میخواست به اتاقش پناه ببرد که فرهاد 

 وایسا کارت دارم-

قلبش فرو ریخت ایستاد و ترسیده با انگشتان لرزانش بازی میکرد، هر قدمی که فرهاد به سمتش 

برمیداشت اضظرابش بیشتر میشد وقتی او را روبروی خود دید بی اختیار سرش را باال آورد و با 

 ترس گفت:

 داداش ببخشید قول میدم دیگه...

ولی سیلی محکمی که به صورتش خورد مانع از گفتن ادامهی حرفش شد و اشکهایش را چون 

 همیشه جاری کرد، فرهاد عصبانی و با صدای نسبتا بلندی گفت:

 تو چرا حرف حالیت نمیشه، من چند بار باید بهت بگم دست از این کارهات بردار؟!-

د، گلی خانم و مهری که صدای فرهاد را غزال با چشمانی خیس فقط نفس نفس زنان نگاهش میکر

شنیدند خود را به آنها رساندند، وقتی فرهاد دوباره دستش را باال آورد مهری دیگه نتوانست ساکت 

 بماند

 بسه دیگه، کشتی این طفلکی رو-
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فرهاد بیتوجه به مهری سیلی دوم رو محکمتر به صورت غزال کوبید و غزال باز هم از ترس تکانی 

گلی خانم که دلش به درد آمده بود و هیچ وقت طاقت دیدن اشک   های غزال را نداشت نخورد، 

 همانطور که نزدیک  می شد با ناراحتی گفت

 مادر اینقدر این بچه رو اذیت نکن  -

 شما جای اینکه به حالش دل بسوزونید و بیشتر لوسش کنید، یه خرده نصیحتش کنید-

 ر که با دستهای مهربانش اشکهای غزال را پاک میکرد، گفت:با تاسف سری تکان داد و همانطو

 برو تو اتاقت مادر جون، برو اینقدر اشک نریز قربونت برم-

تنها کسی که در خانه یشان محبت میدید و یاد میگرفت این پیرزن مهربان بود، همیشه این سؤال 

 ؟!اصال میدانست یعنی چه؟! بادلیدر ذهنش بود که اگر گلی خانم نبود، عاطفه را از کی یاد میگرفت

غمگین و چشمانی خیس به اتاقش رفت لب تخت در حالیکه هنوز بی صدا اشک میریخت نشست و 

به پنجره خیره شد، با باز شدن در اتاقش به مهری نگریست و وقتی او کنارش نشست نتوانست 

ش هم متأثر و ناراحت بود طاقت بیاورد و با گریه خود را به آغوشش انداخت، مهری در حالیکه خود

 سعی کرد او را آرام کند

ببین غزال جان، منم میدونم تو عالقهای به بهنام نداری ولی این راهی که تو برای خالصی از اون -

درپیش گرفتی درست نیست، بشین منطقی باهاش حرف بزن و ازش بخواه کوتاه بیاد مطمئن باش 

 چون اونم دوست داره....

 رد و با بغض حرفش را قطع کرد سرش را بلند ک

 شه نمی من خیال بی بهنام …بی فایده است مهری -

 مهری آهی کشید و با لحنی ناراحت گفت:

چی بگم خودمم حالی بهتر از تو ندارم، مادرت اصال رعایت حال منو نمیکنه، باردارم ولی اون بازم -

ادهی شما با فرامرز ازدواج کردم دیگه آزارم میده، اون هنوز هم فکر میکنه من بخاطر ثروت خانو

خسته شدم فقط منتظرم این ترم فرامرز هم تموم شه و بعدش همراه برادرم برگردیم شیراز پیش 

 خونوادهی خودم

 در حال پاک کردن اشکهایش پرسید:

 مگه داداش راضی شده بیاد؟-

 نه ولی محسن قراره راضیش کنه-

  گفت سرحال لحنی با بار این مهری …گفت لبخندی تلخ  روی لب نشاند و هیچ ن

 ولی خوب بهنام بیچاره رو اذیت میکنیا، فرامر صبح از بس که خندید صدای مادرت دراومد -
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 دوباره با یادآوری صبح به خنده افتاد و به دنبالش نیز مهری

***********************************************************

****************** 

 لحظهام پرشده از نفرت

 یا به زنگار غم آلوده است

 لیک چون باید این دم گذرد

 پس اگر میگریم، گریهام بیثمر است

 و اگر میخندمخندهام بیاثر است

خطاطی و شعر تنها چیزهایی بودند که تنهاییهایش را پر میکردند، با تفکر و تأمل به این شعر نو که 

نوشته بود مینگریست و به خود و زندگیاش می اندیشید، زندگی که با خطی زیبا و خوش آن را 

برایش از زمانی که به یاد داشت همیشه تنهایی بود، ترس و وحشت بدون اینکه لحظهای لبخندی با 

اطمینان خاطر روی لبانش نقش بسته باشد، صدای باز شدن در اتاقش او را از افکار همیشگیاش 

 بیرون آورد و حوریه وارد شد

 مگه نگفتم لباست رو عوض کن-

 چشم مامان االن-

 حوریه دوباره با لحنی آمرانه گفت:

 عجله کن االن خاله اینا میان-

با اینکه نه حوصله لباس کردن و نه دیدن بهنام و حوا را داشت به اجبار از پشت میزش برخاست، بی 

زیبا و آراستهاش  جینی مشکی به حوصله به سمت کمد لباسهایش به راه افتاد، از بین لباسهای 

 والتشت میز مقابل …همراه یک بلوز سبز خوشرنگ را انتخاب کرد و شالی مشکی نیز به سر  کرد

  ردا موج بلند موهای …باشد زیبا حد این تا نداشت باور هم خودش …اش آینه به زد زل و ایستاد

ر در چهره اش دقیق می شد هرچقد …رنگ  صورتی کوچک لبهای و کشیده و قلمی بینی …طالیی

باز هم نمی فهمید شبیه کیست ؟ ! فقط در آخر به چشمان آبی اش که زیر چتر مژه های بلند طالیی 

اش خودنمایی می کرد  ، می رسید و به وضوح می دید که تنها چشمانش است که مثل چشمان پدر 

 دلفریب و جذاب قدر همان …است

 ر می مونیجواه تیکه یه مثل …ماشاله مادر  -

 با شیطنت به گلی خانم که در آستانه ی در ایستاده بود نگریست 

 شما از کی اینجا دارین منو دید می زنین گلی جونم ؟ -
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 خندان در حال رفتن گفت

 باشی در دم کرده سفارش مادرت … اومدن خانوم حوا و بهنام آقا …از دست تو دختر  -

 حوا با اجبار به و رسید در جلوی  …یل اتاق را ترک کرد باز دمش را عمیق بیرون داد و بی م

 هم را بهنام سالم جواب ، نداشت سرد و تند ی ها نگاه آن با را او ی حوصله هرگز …کرد روبوسی

 گرفت سمتش به لبخند با داشت دست در که را سرخی گل دسته بهنام … داد کوتاه

 برای غزال زیبای خودم -

رفهای بهنام حالش به هم می خورد ، در حالیکه دلش می خواست دسته گل همیشه از این لحن و ح

 را زیر پا له کند  ، دستش را برای گرفتن دراز کرد که باز هم صدای تلخ و پر از طعنه ی حوا در آمد 

 خوره می زهر داره انگار دهنش بزنی کنی عسل انگشتاتم ی همه تو اگه …بهنام جان  -

 ی به سمت غزال برگشت که گلی خانم میانه را گرفت نگاه حوریه هم عصبان

   ایستادید در دم چرا …بفرمایید داخل  -

 و رو به غزال ادامه داد 

 تو هم برو این گل ها رو بزار تو آب غزال جان -

 از تالکریس گلدانی …با نگاهی کوتاه به بهنام سری تکان داد و به سمت آشپزخانه به راه افتاد 

 نت برداشت و بدون اینکه در آن آب بریزد گل ها را با حرص داخلش گذاشت و غرید کابی داخل

 ازت متنفرم بهنام -

و در یک لحظه گلدان را با غیض به کف سرامیک آشپزخانه کوبید و همان لحظه صدای نگران گلی 

 خانم شنیده شد 

 چی شد مادر ؟ -

 افتاد دستم از گلدون …چیزی نیست -

  گفت سرش تکان با و شد خانه آشپز وارد خانم گلی …شکسته ها را جمع کند و خم شد تا 

 نشده ناراحت ات خاله تا برو …کنم می جمع خودم بیرون برو …چیکار کردی تو  -

 تا خواست حرفی بزند گلی خانم این بار با لحنی نرم گفت 

 کنه خلقی بد باهات برادرت باز ندارم دوست هیچ …برو مادر جون -

 همه …حق با گلی خانم بود پس با لبخندی به رویش به ناچار وارد نشیمن بزرگ و دلبازشان شد

  گفت گوشش کنار آهسته مهری … گرفت جای مهری کنار در نیز او و بودند نشسته

 ؟ شکوندی رو بیچاره گلدون زدی چرا …تو با بهنام و دسته گلش مشکل داشتی -

 حوا در حال پوست کردن سیبی خطاب به فرهاد گفت  …کوتاه لبخند زد و هیچ نگفت  
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 تونستی دختره رو راضی کنی فرهاد جان ؟ -

 فرهاد پایی روی پا انداخت و با لبخندی کمرنگ گفت 

 عموش مطمئنه که می تونه راضیش کنه -

 خب … ای تحصیلکرده هم داری رو برو هم ماشاال که هم تو …قحطه  دختر مگه …آخه عزیزم  -

 و سراغ یکی دیگهبر

 حوریه در ادامه ی حرف خواهرش گفت 

 ازن فقط هم دختره … خانوم آوا فقط گه می …کنه  نمی قبول آقا ولی …منم همینو بهش می گم  -

 ؟ چیه اداها این از قصدش نیست معلوم …کنه می

با  پس دکن اهانتی دوستش بهترین به کسی نداشت دوست هرگز …غزال عصبی به مادر نگریست

 احتیاط گفت 

 نداره ی عالقه داداش به واقعا…آوا ادا در نمیاره مامان -

جز پدر که در سکوت به صحفه ی تلوزیون چشم داشت همه ی نگاه ها با تعجب به سمت او 

  گفت عصبانیت با فرهاد ، بماند ساکت توانست نمی هرگز …رفت

 کی به تو اجازه ی حرف زدن داد -

 ز که بازدارنده نگاهش می کرد دوباره گفتبا نگاهی به فرامر

 … دلتون هرکاری شما که باشم ساکت …برای چی ساکت باشم  -

 حوریه حرفش را برید و با خشم گفت 

 نکن تکرار رو قبل ی دفعه ی برنامه …ساکت باش غزال -

 احساس می کرد باز هم باید ببازد پس به پدر نگریست و با بغض گفت 

 ؟ زنین نمی داد سرم هم شما چرا …ی نمی گین بابا چرا شما چیز -

 و بود شده عجین سکوت با بود سالها مرد این انگار …جالل لحظه ای در سکوت نگاهش کرد 

  ابری همیشه مثل چشمانش آسمان

 می نهطع چطور ببین … خانوم این فقط گفتی …بهت گفتم هرکی رو بخوای حرفی ندارم بهنام -

 دیم اینجا همین رفتارو داشتهاوم دفعه هر …زنه

  آمد می کوتاه باید او و شدند می شاکی او از همه که بود جالب …خشم غزال از کالم حوا بیشتر شد 

  گفت حرص با و شد بلند جا از ،

  …  ناراحتین خیلی ندارم شما پسر به ای عالقه که من …جالبه خاله جون  -

 گذاشت و بغضش را ترکاند  ولی فریاد عصبانی فرهاد حرفش را نیمه
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 خفه شو ببینم  -

وحشت زده از  چهره ی خشن فرهاد به پدر و فرامرز نگریست اما هیچ کدام نگاهش نمی کردند 

 بغض با غزال ، بود فایده بی اما دوخت چشم فرامرز و جالل به اظطراب با غزال چون نیز مهری …

خواست درش را ببند که فرهاد نگذاشت و مانع  و شد اتاق وارد گریه با ،  دوید اتاقش سمت به

 که کرد می را اش سعی تمام غزال و افتاد جانش به لگد با …بستن در شد و به سمتش هجوم برد 

 نشود بلند هم اش گریه صدای حتی

 کافیه …بس کن فرهاد  -

 فرهاد با نگاهی به بهنام ضربه آخر را هم به بازوی غزال زد 

 زبونی می کنی کوچولوباز هم هوس بلبل  -

 با فرهاد …بی رمق و ناتوان میان اشک چشمانش سرش را تکانی داد و به دیوار تکیه کرد 

 دستانش با را صورتش غزال … زد زانو زمین روی مقابلش بهنام و کرد ترک را  اتاق پوزخندی

 کرد می گریه شدت به و بود پوشانده

 ببینمت بردار رو دستات …غزال  -

 را از حصار دستانش خارج کرد و با نفرت به بهنام نگریستصورتش 

 غزال میاد خون داره لبت از … من خدای …آه  -

 بزار تنهام …برو بیرون  -

بهنام بی اهمیت چند عدد دستمال کاغذی از داخل جعبه  روی پاتختی بیرون کشید و خواست لبش 

 را تمیز کند که غزال خود را عقب کشید

 گرفتی می رو فرهاد جلوی …ن برات مهم بود  اگه حال م -

 بهنام شرمنده به او نگاه کرد 

 کنم پاک رو لبت بذار حاال …تو درست می گی  -

 بیرون برو فقط …نمی خوام  -

 اراحتین با کرد می تمیز را لبش احتیاط با حالیکه در بهنام …و ناتوان سرش را به دیوار تکیه داد 

  گفت

 سخت خودت برای رو شرایط فقط رفتارات این با ؟ کنی می که کاریه چه این …آخه عزیز من  -

 کنی می تر

 با چشمانی خیس به او نگریست و با اندوه گفت 

 بذار راحتم …ازم بگذر بهنام  -
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 بهنام پوزخند ی زد و گفت 

وابی خب کن سعی  … پیشت بیاد گم می خانوم گلی به رم می … نکن گریه …فعال آروم باش  -

 عزیزم

بهنام که بیرون رفت گریه اش شدت یافت و حتی این بار گلی خانم و آغوش پر مهرش هم 

 نتوانست آرامش کند

***********************************************************

****************** 

تانی که چون او درخ …روی تاب نشسته بود و به درختان بی برگ و بی جان خیره نگاه می کرد 

 نماییخود فقیه منزل باغ ی محوطه در اینکه از بیشتر زمستان …خالی از نشاط و سرسبزی بودند 

 کرد می تغییر هایش لحظه کاش …  شد می دیده او وجود در کند

 باز که تو تو این سرما نشستی ؟ -

ود را پوشانده بود ، خ کامال …صدای اعتراض مهری بود  ، با یک لبخند کمرنگ به او نگریست  

 مهری نیز در کنارش نشست و با نگاه به نیم رخ خیره کننده اش با لحنی بامزه گفت 

 نازک  شرت تی یه با …جای اینکه واسه بهنام خودت رو بپوشونی ، تو این سرما خودتو بپوشون  -

 حیاط تو نشسته

 پاسخی نداد و دوباره به درختان چشم دوخت 

 گیب شه می … نیست هیکلت تو چربی از اثری اینکه با …چرا سردت نمی شه  من نمی دونم تو -

 ! ؟ کنی می رفتار همه برعکس همیشه چرا

 بدون اینکه نگاهش را از محیط باغ بگیرد  ، آرام و ناراحت گفت 

 اگه تو بری من خیلی تنها می شم مهری -

 که با وجود بهنام نمی شهکاش می شد تو رو هم با خودمون می بردیم اما می دونی  -

 داداش فرامرز قبول کرده ؟ -

 ترم این …هنوز که نه ولی من قبال هم بهش گفته بودم فقط تا تموم شدن درسش صبر می منم  -

 برم برادرم با مجبورم نیاد اگه … آخرشه ترم که هم

 ناباور به مهری نگریست و با تعجب  گفت 

 کنی مهری ؟ !اینه اون عشقی که ازش صحبت می  -

 مهری پوزخندی زد و نگاهش را از او گرفت
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 بمونیم اگه دونم می …ببرمش اینجا از خوام می دارم دوسش خیلی چون …اشتباه نکن غزال  -

  کنه می خراب زندگیمونو باالخره مادرت

ری هم …حق با مهری بود پس هیچ نگفت و دستانش را زیر بغل فرو برد و باز هم خیره به باغ شد 

 با نگاهی به موهای طالیی اش که باز روی شانه اش پخش بودند   مثل او نگاه به درختان دوخت 

 نم جز کسی و بود تابستون داغ ظهر یه …هیچ وقت اولین باری که فرامرز و دیدم یادم نمی ره  -

رده گبر روز همون بود قرار که بودم محسن منتظر و بودم نشسته حوض لب حیاط تو … نبود خونه

 می محسن که قبل ی دفعه … اومد در محسن صدای و کرد صدا در زنگ باالخره …شیراز 

 ، بود وقتش دبو برگشته که حاال … کنم تالفی بودم نتونسته و حوض تو بود انداخته منو بره خواست

 نمحس ؟ شد چی دونی نمی ولی روش ریختم هوا بی کردم باز که درو و برداشتم آب سطل یه پس

 مجسمه یه مثل فقط و مردم می خجالت از داشتم…نبود فرامرز هم کنارش وایساده بود  تنها

 ترجیح من و شد عصبانی محسن نگاه … بودند شده آب خیس هردوشون … کردم می نگاشون

 کارمون مهشید و من چون نبود مهم محسن … اتاقم تو رفتم و خونه تو دویدم … کنم فرار دادم

 … شیراز بود اومده بود بار اولین که بود فرامرز مهم …برادر بزرگه بود  این آزار و اذیت فقط

با فرامرز زیاد می گفت  اما هیچ وقت فکر نمی کردم باهاش بیاد  نزدیکش ی رابطه از محسن

 و خندید محسن ،  کردم سالم و بیرون رفتم لرز و ترس هزار با کرد صدام محسن وقتی …شیراز 

  گفت

 ای شیطنت بازی سالم می کردی االن قیافه ات مثل گریه نبوداگه دم در به ج -

 با حرص به محسن چشم غره رفتم که دیدم فرامرز هم داره می خنده ، محسن دوباره گفت 

تا ما می ریم لباسامونو عوض کنیم تو هم برو دوتا شربت خنک بیار تا یه دسته گل دیگه آب  -

 ندادی مهری جان

سن رو برسم اما با وجود فرامرز نمی شد  ، خواستم برم که فرامرز با یه دلم می خواست حساب مح

 لحن خیلی مودب با زرنگی گفت 

 کردم چای هوس من ریختین ما روی شما که خنکی آب اون با …لطفا برای من چای بیارید  -

 تونستم نمی منم و کرد می سرزنشم غیرمستقیم داشت …خیلی از دست فرامرز حرص خوردم  

 رفی بزنمح

 غزال خندان به مهری که هنوز از یاد آوری آن روز حرص می خورد نگریست و گفت 

 جالب بود  -

 کرد باز رو دلش چشم ریختم برادرت روی من که آبی اون …جالب ؟ ! بگو عالی  -
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 و چشم قلبم رو -

 هردو با خنده از لحن فرامرز به عقب برگشتند و سالم کردند

 مرز ؟کی اومدی فرا -

 تکانی به تاب داد و گفت 

 خودت فکر به … جان مهری داری چیکار حیاط تو سرما این تو بگی شه می …همین االن عزیزم  -

 باش من پسر فکر به نیستی

 غزال بی صدا خندید و مهری معترض شد

 حاال دیگه پسر ندیده ات برات عزیزتره -

 البته عزیزم -

 فرامرز ؟ -

 جانم -

ین بار به خنده افتاد و دستش را میان دست فرامرز که به سمتش دراز شده بود گذاشت و از مهری ا

 نگریست غزال به معترض و جدی فرامرز …جا بلند شد 

 تو بریم شو بلند …تو هنوز لباس پوشیدن رو  تو سرما یاد نگرفتی  -

 با نگاهی کوتاه به برادر خیلی آهسته گفت 

 می خوام بشینم -

 ببینم پاشو  …ینی که چی بشهبش -

 صدای که بود برنداشته بیشتر قدم چند …دلگیر از برخورد فرامرز از جا بلند شد و به راه افتاد 

  شنید گوشش زیر را فرامرز

 عزیزم بخوری سرما ندارم دوست …نمی خواستم ناراحتت کنم فسقلی -

 و تداش می بر قدم دنبالشان به …لبخندی روی لب نشاند و به برادر فهماند که دلگیر نیست 

 نروند هرگز کاش کرد می آرزو …بود دستانشان گره به لبخند با نگاهش

***********************************************************

****************** 

نش لبا به لبخندی و بارد می اندک و نم نم …پشت پنجره ایستاده بود و به باران نگاه می کرد

 کند لمس را رطوبتش پوستش با داشت دوست …نشانده بود 

  ببر رو ها میوه این …غزال  -

 به سمت حوا برگشت و ظرف بزرگ میوه را از روی میز برداشت 
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 دیگه کمک نمی خواین؟ -

 کنم می خودم رو کارا بقیه …نه -

 و سرگرم تماشای تلوزیون بود نشسته مبل روی بهنام …سری تکان داد و آشپزخانه را ترک کرد 

  شد مانع بهنام صدای که برود خواست و گذاشت میز روی را میوه ظرف …

 باش من پیش دقیقه دو خب …از وقتی که اومدی فقط تو آشپزخونه ای   -

 خاله دست تنهاست -

 غزال بشین … بشین گم می وقتی …همیشه بهونه بیار-

 … نداشت را حوا و او با بحث ی حوصله اصال …بنشیند لحن عصبانی بهنام وادارش کرد بماند و 

 جین…  نگریست او به بهنام … دوخت چشم تلوزیون به هم روی پاهایش انداختن با و نشست

 خارق اش ییزیبا ، سر به نیز هماهنگ شالی و مشکی سفید کوتاه شونیز یک با بود پوشیده سفیدی

 ده بودش اطرافیانش اعتراف باعث بارها و بود العاده

 می شه بگی چرا مقابل من خودت رو می پوشونی در حالیکه با هم نامحرم نیستیم -

 نه نگاهش کرد و نه پاسخی داد ، بهنام بازدمش را عمیق بیرون داد و گفت

 از اینکه زودتر از بقیه اومدی ناراحتی؟ -

 نه که قبال برات می خندیدم -

 من نمی دونم مشکل تو با من چیه؟ -

 نمی راضی را غزال این اما جذاب گفت شد می حتی داشت خوبی ی قیافه …ن بار نگاهش کر  دای

 گفت سردی به اش ای قهوه چشمان در خیره … کرد

 ندارم دوست …برای هزارمین بار  -

 غزال با زدن حرف …بهنام کالفه دست الی موهای خرمایی رنگش برد و ترجیح داد حرفی نزند 

 هچهر … افتاد نشیمن ی گوشه گرد میز روی بهنام پدر عکس به غزال نگاه …د آزر می را او فقط

 حالیکه در بردارد عکس از را نگاهش اینکه بدون ، نبود هم بهنام به شباهت بی و داشت دلنشینی ی

 پرسید بود برده یاد از را پیش لحظه چند

 ؟ کرد فوت چطوری پدرت …بهنام  -

 برای چی می پرسی ؟ -

 نگو خب … بگی نداری دوست …طوری همین -

 گفتن از اون روز برام خیلی سخته غزال -

 لحن ناراحت بهنام لبخندی تلخ روی لبانش نشاند 
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 کنم ناراحتت خواستم نمی …ببخشید -

 پوزخندی به دلسوزی غزال زد   و با صدایی گرفته گفت 

اشتیم از مشهد خونه ی د … پیش سال شونزده پونزده حدود …یه روز سرد برفی بود  -

 ردیمک می نگاخ رو برفی ی جاده و بودیم نشسته ساکت بهناز و من …پدربزرگم برمی گشتیم 

 با … لحظه یه تو … چرا دونم نمی اما کرد می رانندگی احتیاط با پدرم ،  بود لغزنده خیلی جاده…

 به من موقع همون … تنهایی و موندیم م مادر و من بعد و شد واژگون ماشین … شدید تکون یه

 بندازم راه  رو سروش دکتر مطب دوباره و بخونم پزشکی دندان پدرم مثل دادم قول خودم

 متاسفم -

 فقط یک لبخند تلخ زد و غزال دوباره گفت 

 بهناز چند سالش بود  ؟ -

 این بار کوتاه خندید 

 باالخره یه موضوعی باعث شد تو با من حرف بزنی -

 ام نگریست و خنده ی بهنام شدت یافتبا اخم به بهن

  مادرم شبیه هم خیلی و بود سالش شش بهناز … نکن نگاه اینطوری …خیلی خب بابا  -

 پس چرا هیچ عکسی از بهناز تو خونه نیست ؟ -

 کنه می گریه و کنه می بغل عکسشو من از پنهان مامان دونم می ولی …خودمم نمی دونم  -

 ریست و سپس با احتیاط گفت چند لحظه به بهنام نگ

 منم می تونم جای خواهرت باشم بهنام -

 نگاه بهنام عصبانی شد و با خشم به چشمان غزال نگریست

 دیگه هیچ وقت این حرف رو نزن -

 بغض در گلوی غزال نشست و چشمانش را تار کرد  

 کنم می خواهش ازت …دست از سرم بردار -

 دست از گفتن این حرفها بردارمنم ازت خواهش می کنم تو  -

 این ی هانداز به حتی … شود دور بهنام از تا شد بلند جا از …دیگر نتوانست بنشیند و تحمل کند 

 لبشق دانست می فقط … کند توجیح توانست نمی چیزی هیچ با را این و نداشت دوستش … دقایق

 نیست بهنام پذیرای

***********************************************************

****************** 
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 از پله ها باال رفت و چند ضربه کوتاه به در اتاق مهری زد  

 بیداری مهری ؟ -

 تو بیا …آره  -

 زد لبخند بلندش مشکی موهای بستن حال در او دیدن با مهری …در را باز کرد و وارد شد 

 ته بودرف سر ام حوصله …خودم می خواستم بیام پیشت -

 بی توجه به حرف مهری لب تخت نشست 

 با امروز دو روزه که آوا نیومد مدرسه -

 در حال نشستن در کنارش گفت 

 نیست خوب حالش شاید …نگران نباش -

 نمی دونم اما خیلی اضطراب دارم -

 یه زنگ بزن خونه ی عموش -

 درستی بهم نمی دن جواب زدم زنگ …فکر کردی به فکر خودم نرسید  مهری خانوم -

 مهری متعجب از لحن تند او نگاهش کرد و گفت

 اینکه مثل نیست خوب حالت …چته تو  -

 نیست خودم دست …ببخشید  -

 بیاری برام آجیل بزرگ ظرف یه بری باید ببخشمت اینکه برای ولی …اشکالی نداره  -

 معترض نگاهش کرد و مهری این بار میان خنده گفت 

 خوای یه برادر زاده ی تپل مپل داشته باشی  ، بدو برواگه می  -

 مهری سمت به دوباره و گذاشت بیرون در از قدمی …باالخره خنده اش گرفت و از جا بلند شد 

   برگشت

 دستم رو مونه می هم خپل زنداداش یه …برادر زاده ی تپل که گیرم نمیاد هیچ   -

  گفت خانم گلی به رو و شد آشپزخانه وارد …ار کرد و با اعتراض مهری با خنده ی بیشتری  فر

 یه ظرف آجیل بدین من ببرم اون مهری شکمو بخوره -

 گلی خانم خنده ای کرد و گفت

 است خوشمزه خیلی غزال گوشت …مواظب باش یه موقع تو رو نخوره مادر جون  -

 بدین آجیل شما حاال …هواسم هست گلی جونم  -

 است آخری کابینت تو … بردار خودت …م ترشی می ندازم مگه نمی بینی دار -

 دستانش را با شادی کودکانه به هم کوبید 
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 آخجون ترشی -

 گلی خانم دست از کار کشید و جدی گفت

 تا جا نیفتاده دست بهش نمی زنی غزال -

 آخه گلی جونم ترشی های شما که به غیر از من خریدار نداره -

 نشست و خود ظرفی آجیل به دستش داد لبخندی روی لب پیرزن

 پاره آتیش بردار پیرزن من سر از دست …بگیر برو  -

 غزال و شد بلند تلفن زنگ صدای …خندان چشم کشداری گفت و از آشپزخانه بیرون رفت 

 کرد ترک دادن جواب قصد به مسیرش

 بله -

 با آقای جالل فقیه کار دارم -

 بود آوا عموی …صدا را می شناخت 

 پدرم نیستن -

 آقا فرهاد چی ؟ هستن ؟ -

 نیستن هم ایشون …نخیر  -

 خانوم فقیه که هستن ؟ -

 انگار این آدم از همه طلبکار بود 

 چند لحظه منتظر باشین تا صداشون کنم -

 ماا چیست آوا عموی تماس علت بداند بود کنجکاو خیلی …به سراغ حوریه رفت و او را مطلع کرد 

 نستن اخالق مادر او را تنها گذاشت و دوباره به اتاق مهری رفتدا با

 کجا موندی غزال  ؟ -

 در حال گذاشتن ظرف آجیل روی میز متفکرانه گفت

 کنه می صحبت مامان با داره …عموی آوا زنگ زده  -

 مهری مشتی از بادام و پسته را برداشت و داخل پیش دستی ریخت  

 انشاال که خیره  -

 از روی غزال پرید  رنگ

 شده فرهاد با ازدواج به راضی آوا نکنه …خیر  -

 ازب اتاق در لحظه همان …مهری سری به عالمت نداستن تکان داد و مغز پسته را به دهان گذاشت 

  کردند نگاهش دو هر … آمد داخل به قدم یک حوریه و شد
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 ر هم دارین کنسلش کنیناگ … ندارین ای برنامه فرامرز تو که امشب برای …مهری -

 چیزی شده مادر جون ؟ -

 هبهتر بریم امشب همین گفتم …عموی این دختره تماس گرفت و گفت همه چیز درست شده  -

 پرسید دوباره مهری ، بود شده خسته آوا باالخره پس …غزال با بغض نگاه به پایین انداخت 

 به بابا و آقا فرهاد خبر دادین ؟ -

 ماس گرفتمباهاشون ت  -

 و قدم برای رفتن برداشت که غزال گفت

 آوا خودش قبول کرده مامان ؟ -

 حوریه کالفه به سمتش چرخید 

 گرفتی ماتم چرا تو …بس کن غزال  -

  …هیچ نگفت و فقط دستانش را مشت کرد و بعد از خروج حوریه اشک هایش بیرون چکیدند 

 گرفت دست در را دستش و نشست تخت لب کنارش مهری

 آقا فرهاد آوا رو دوست داره -

 گفت غمگین و سرد …پوزخند زد 

 نکرد عوض رو چیزی این اما …بهنام هم منو دوست داره -

 به گرمش آغوش در داد فرصت غزال به و گرفت آغوشش در فقط …مهری دیگر چیزی نگفت 

 کند گریه آرامی

***********************************************************

****************** 

 نشیمن وارد   او با همزمان نیز مهری …با شنیدن صدای ماشین فرهاد با عجله از اتاق خارج شد 

 خسته را سالمشان جواب دو هر ،  شد سالن وارد حوریه همراه به فرهاد بعد دقیقه چند … شد

ه های طبقه باال رفت تا به اتاقش پل سمت به فرهاد اما نشست مبل روی جا همان حوریه … دادند

 برود

 ناهار خوردین حوریه جان ؟  -

 در حال نشستن روی مبل گفت

 خانوم گلی بیارین چای یه شه می اگه …بیرون خوردیم  -

 االن مادر جون -
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 را دستش یک و بسته را چشمانش … نگریست حوریه به و نشست مهری کنار در غزال …و رفت 

 بود گذاشته سرش روی

 حالتون خوبه مامان ؟ -

 هر ابلمق و آمد چای سینی با خانم گلی …بدون اینکه چشمانش را بگشاید فقط سرش را تکان داد 

 گفت سپس و داد قرار فنجانی کدام

 چیزی شده حوریه جان ؟ -

 با برداشتن فنجان چایش گفت

قه رو هم امتحان نکرد ببینه حل حتی … دختره از حرف کلمه یک از دریغ …چی بگم گلی   خانوم -

 اندازش هست یا نه

 گلی خانم درمانده سری تکان داد و مهری با نگاهی به غزال با تردید گفت

 نیست ازدواج این به راضی آوا …شما که خودتون می دونید مامان  -

 حوریه با غیض به او نگریست 

 رز نبودمفرام با تو ازدواج به راضی منم …نیست که نیست به درک  -

 چرا شما همه چیز و به من و فرامرز ربط می دین مادر جون ؟ -

غزال فقط نگاه می کرد ابدا در این مواقع نمی توانست مانع مادر شود اما گلی خانم وارد بحث شد و 

 با لحنی بازدارنده گفت

 است حامله هم دختر این …حوریه خانم چرا اوقات خودت رو تلخ می کنی  -

 ام نباشهمی خو -

 مهری سراغ به خواست غزال …بغض مهری از کالم آخر حوریه ترکید و با گریه از آنجا دور شد 

 شد مانع حوریه که برود

 بشین سرجات غزال -

 مهری …ولی مامان  -

 می گم بشین -

ان شتنهای و شد  آشپزخانه راهی دوباره آنها به نگاهی با خانم گلی …به ناچار نشست و حرفی نزد 

  نداشت دوست را مادر با تنهایی که بود سخت چقدر …گذاشت 

 کاری با من ندارین مامان ؟ -

 آمد می کالفه خیلی نظر به …غزال نیز به فرهاد نگریست -

 داری می ری کارخونه عزیزم ؟ -
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 بهنام مطب رم می …نه حوصله اش رو ندارم  -

 مواظب خودت باش -

 از شتاب با غزال کرد ترک را نشیمن حوریه وقتی …و رفت با تکان سری خداحافظی کرد 

  رفت بیرون ساختمان

 داداش -

 فرهاد پایین پله ها ایستاد و به سمتش برگشت

 چیه کوچولو ؟ -

 چند قدم به جلو برداشت و با شک پرسید

 آوا میاد اینجا ؟ -

 می او زا همیشه …در قلبش را لرزاند برا زیاد نزدیکی …پله ها را دوباره باال آمد و مقابلش ایستاد 

 آورد باال را صورتش و گرفت قرار اش چانه زیر فرهاد دست ، داشت وحشت و ترسید

 وادنخ چه بخواد چه شه می من زن اون …فکر نکنم به نفعت باشه زیاد تو گوش آوا حرف بزنی  -

 ؟ فهمیدی …  شی نمی نزدیکش زیاد هم تو …

 د و فرهاد دوباره گفتفقط ترسیده سری تکان دا

 حاال برو تو کوچولو -

    زد تکیه آن به ناتوان و بست را در …بدون معطلی رو برگرداند و وارد ساختمان شد 

 فرهاد احساسی بی و سرد موجود یه تو …آوا چطور می تونه با تو کنار بیاد  -

***********************************************************

****************** 

 پتو را با قدرت از روی مهری کنار زد و با اعتراض گفت 

 بیاد در مامان داد که االنه …دیگه بریم بیا …وای مهری -

 مهری دوباره پتو را روی خود کشید و سرتق گفت

 نه یا بیاد در مامانت داد نیست مهم هم برام …من شام نمی خورم -

 تخت کوبید مشت محکمش را با حرص به 

 رفتم من …اصال به من چه -

 لطف می کنی -

 آرام در که بود نکرده باز را در هنوز …با حرص بیشتری از جا بلند شد و به سمت در به راه افتاد 

 به را انگشتش فرامرز که بگوید چیزی خواست … شد نمایان فرامرز و چرخید پاشنه روی بر
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 توپ خواست و نشست تخت لب …به تخت نزدیک شد  صدا بی و گذاشت لب روی سکوت عالمت

 داشت نگه را پتو محکم مهری که  بردارد را

 مگه بهت نگفتم شام نمی خورم غزال -

 چرا ؟   -

 صدای فرامرز و لحن جدی اش مهری را وادار کرد پتو را کنار بزند

 تویی فرامرز ؟ -

 ؟ خوری نمی شام چرا پرسیدم …می بینی که  -

 نشست و در حال بازی با انگشتانش گفت روی تخت

 میل ندارم -

 فرامرز چند لحظه دقیق به چهره ی همسرش نگریست و آنگاه با لحنی نرمتر گفت

 اتفاقی افتاده که تو از من پنهان می کنی مهری جان ؟ -

 اتفاقی چه …نه …نه  -

 ای حرفی بزنیپس چرا انقدر دستپاچه شدی ؟ من می دونم چیزی شده و تو نمی خو -

 فرامرز …مهری نگاهی با تشویش به غزال که همچنان سرپا ایستاده بود انداخت و هیچ نگفت 

 گفت جدیت با و شد کالفه

 جواب منو بده مهری -

 اما مهری حتی سرش را هم باال نیاورد و فرامرز به غزال نگریست 

 تو نمی دونی قضیه چیه غزال جان ؟ -

 نشده چیزی …امرز من که بهت گفتم فر -

 نگو چیزی لطفا پس بودم خواهرم با …من با شما نبودم مهری خانوم  -

 لحن آمرانه و جدی فرامرز مهری را به سکوت وادار کرد و غزال را مجبور به گفتن

 کرد بحث مهری با مامان امروز فقط …اتفاق خاصی نیفتاد داداش  -

 آره مهری ؟ پس چرا چیزی به من نگفتی ؟ -

 مهری بغض کرده به او نگریست و با لحنی خشک گفت

 ؟ کنم باور …یعنی تو جز این فکر می کردی فرامرز  -

 فرامرز با بهت به او نگریست و با خشم گفت

 متوجه منظورت نمی شم -

 با غیض سرش را به سمت دیگری چرخاند 
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 منظور خاصی نداشتم -

 عمیق گفت فرامرز به غزال نگریست و با کشیدن نفسی

 خوریم می شام بعدا ما …تو برو عزیزم - 

 دانست می گویا …چه خوب بود که فرامرز حالش را می فهمید و مثل فرهاد با او رفتار نمی کرد 

 مهری به دوباره  فرامرز … کرد ترک را اتاق چشمی گفتن با ، آورد نمی را او مهری بی تاب غزال

 پرسید جدیت با هم باز و نگریست

 نگفتی منظورت از حرفت چی بود ؟ -

 اشک بود که از چشمانش بیرون چکید و برخالف انتظارش فرامرز با داد گفت

 چرا چیزی نمی گی مهری ؟ -

 برای چی سرم داد می زنی فرامرز ؟ -

 ؟ ندارم …چون حق دارم ازت یه جواب درست بخوام   -

 گریه مهری شدت یافت و گفت

 نیستی حالم متوجه چرا … من خسته شدم فرامرز -

 ندارم رو تکراری های بحث ی حوصله اصال …دوباره شروع نکن مهری  -

 شیراز رم می محسن با نیای اگه …  ندارم تحمل دیگه من …یعنی چی فرامرز -

 فرامرز از تعجب خندید و با عصبانیت غرید

 بگو دیگه بار یه …نشنیدم  -

 با قاطعیت در چشمانش نگریست و لی این بار 

 من می رم فرامرز -

 فرامرز چانه ی مهری را محکم در دست گرفت و با لحنی آمرانه  ، خیلی جدی گفت 

 فهمیدی ری نمی من ی بچه با هم اون من بدون جا هیچ تو …برای بار آخر بهت می گم   مهری -

 ؟ کنم حالیت دیگه جور یه یا

 …گیر از برخورد فرامرز دوباره زیر پتو پنهان شد اشک های مهری با شدت بیشتری باریدند و دل

 می خودش حال به را مهری مادر کاش …  زد تکیه تخت به ها کشمکش این از خسته فرامرز

 باشد همسرش های اشک شاهد حاال که داد نمی قرار دوراهی سر بر را فرامرز و گذاشت

***********************************************************

****************** 
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با چشمانی بسته درحالیکه دستانش را زیر بغل فرو برده بود در سکوت شب روی پله ها نشسته بود 

 هوایش بخش آرام عطر و بود شب سکوت عاشق …

  تو بریم …سرما می خوری عزیزم  -

 اهمیتی به بهنام نداد و بهنام با انداختن کتش روی شانه های ظریفش گفت

 رسم شما اینه که اینطوری از مهمان استقبال کنین ؟ -

 بی اهمیت به حرفش با لحنی خشک گفت 

 نیست سردم …کتت رو بردار   -

 پوشیدنت لباس این با …معلومه  -

 فاصله غزال که کند حلقه اش شانه دور را دستش خواست بهنام …لباسش پوشیده بود اما گرم نبود 

  گرفت

 شی  غزال ؟چرا ازم دور می  -

 از اینکه بهم دست بزنی حالم به هم می خوره -

 بهنام با کشیدن نفس عمیقی درمانده از لجاجت های او گفت

 رو رفتارا این کن تموم …ما قراره با هم ازدواج کنیم   -

 این قراریه که شما بدون تمایل من گذاشتین -

 می شه بگی مشکلت با من چیه ؟ -

 بهنام ندارم بهت ای عالقه هیچ من …از تو مشکل از منه نه  -

 کافیه همین …ولی من دوست دارم  -

 پوزخندی زد و نگاهش را به نقطه ی نامعلومی دوخت

 نمی من ذهن … کنه قبولت تونه نمی من قلب نیستی متوجه چرا تو …اشتباه می کنی کافی نیست -

 خواهی داشت بهنامن من ذهن و قلب در جایی هرگز تو … بپذیره رو تو تونه

 تمومش می کنی یا نه ؟ -

 نمی من … هستم ای دیگه کس با زندگی آماده نه و دارم دوست نه من …چرا نمی فهمی بهنام  -

 کنم ازدواج فعال خوام

 بهنام با هردو دستش موهایش را کالفه به عقب داد 

 از من نخواه بی خیالت بشم چون از عهده اش برنمیام -

 خیره وا مثل و کرد سکوت نیز بهنام …ه راه گلویش را بست و ترجیح داد ساکت باشد بغض دوبار

 شد ها چراغ حصار در باغ شب زیبای نمای ی



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – غزال عشق

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

3 0  

 

 چه عجب خانوم و آقا بدون سر و صدا نشستن -

 غزال فقط کوتاه به فرهاد نگریست اما بهنام لبخند زد

 کبکت خروس می خونه جناب مهندس -

 هن کنار پله تکیه داد و با خنده ای گفتفرهاد به ستون پ

 برسی من به تا بدو جنابعالی حاال …  عروسیمه دیگه روز دو …چرا نخونه -

 تو همیشه از من جلو بودی فرهاد -

 ستد و کنی رفتار باهاش طوری باید آوردی بدستش وقتی …تو زیادی لوسش می کنی بهنام  -

 بشه رام همیشه برای تا ببندی رو وپاش

حال غزال از این توصیف فرهاد به هم خورد و تمام حرصش را داخل مشتهای گره کرده اش پنهان 

  نگریست فرهاد به غزال به نگاهی با بهنام …کرد 

 خیلی رهاست وقتی …اما غزال یه موجود تند و تیزپاست و عالقه ای به محصور بودن نداره  -

 تره خواستنی

 کرد که باعث تعجب غزال و بهنام شدفرهاد خنده ی بلند و طوالنی 

 باشه مواظبش چهارچشمی باید داره ارزشی با چیز آدم وقتی من نظر به …چی می گی بهنام  -

 یعنی تو می خوای چهار چشمی مواظب زنت باشی که یه موقع با زن بنده در نره -

 زن من غلط می کنه با زن تو آقای دکتر -

ر فرهاد را تحمل کند کت بهنام را از روی شانه به زمین انداخت و با غزال دیگر نتوانست تحکم رفتا

 اگر …قدم هایی تند مقابل چشمان عصبانی فرهاد و نگاه ناراحت بهنام  به سمت در ساختمان رفت 

 کرد می درست دردسر خود برای دوباره شک بی شنید می و ماند می بیشتر

***********************************************************

****************** 

میان هیاهو و شادی بهترین دوست غزال دست در دستان برادر غزال با لباس سفید عروس زیبایی 

 و نبود مصنوعی لبخند یک جز چیزی اش چهره در …که به تن داشت وارد باغ بزرگ فقیه شد 

سبز رنگ بلندی به تن کرده بود چشم  لباس نیز خود … فهمید می را او حال هرکسی از بهتر غزال

همه به دنبال تنها دختر جالل فقیه بود و بیشتر از همه بهنام که غزال کوچکترین توجهی نمی کرد و 

 خارق زیبایی این بفهمد توانست می کاش …خود را به هم صحبتی به مهمانان مشغول می کرد 

ام مراسم عقد وارد محوطه ی سالن شدند تا انج برای داماد و عروس … برده ارث به که از را العاده

 گفت گوشش کنار آرام و رفت آوا نزدیک غزال …دوباره به مهمانان بپیوندند 
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 اگه بدونی چقدر خوشکل شدی -

 زدن حرفی کرد می درک را او حال که غزال …آوا با پوزخندی تند به غزال نگریست و هیج نگفت 

ر کنار مهری ایستاد و گوشه ای از پارچه ی سفید باالی د  رویش به کوتاه لبخند یک با فقط و

 خطبه … بنشاند دوستش لبان روی را لبخند لحظات این در توانست می کاش …سرشان را گرفت  

 صدق گویا آوا اما بودند کرده سکوت عروس بله منتظر همه سوم بار برای و شد خوانده عاقد توسط

 اینگونه دید سر خم کرد و خیلی آهسته و آمرانه گفت را وضع که  حوریه … نداشت کردن باز لب

 منتظرن مردم …حرف بزن دختر جون  -

 و زد دریا به را دلش باالخره ، زد می موج تشویش و نگرانی نگاهش در …آوا به فرهاد نگریست  

 گفت آهسته بماند پنهان صدایش بغض کرد می سعی حالیکه در

 بله -

ه اش را با خیالی راحت آزاد کرد  و میان  صدای هلهله و کف زدن ها فرهاد نفس در سینه حبس شد

 کنار گوش آوا زمزمه کرد

 ممنون از بله خانوم خوشکله -

 به هحلق که فرهاد …فقط یک پوزخند ناقابل تقدیمش کرد و خیره شد به ظرف عسل سفره ی عقد

 وبارهد …ی و مردانه اش کشید قو دست به را حلقه سرد و لرزان دستانی با نیز او کشید انگشتش

 انتقدیمش خوشبختی آرزوی با که هایشان هدیه همراه حاضرین تبریک و شادی صدای و بود هیاهو

 در را آوا ابتدا … گذاشت میز روی را اش هدیه ی جعبه و رسید غزال به نوبت … کردند می

د و او جراتی بخشی به فرهاد لب ی گوشه لبخند … نگریست برادر به مردد سپس و گرفت آغوش

احساس کرد در نقطه ای ناشناخته و خالی قلبش جایی برای دوست داشتن این برادر خشک و 

 بوسید را صورتش طرف دو هر و شد خم خود فرهاد …مغرور وجود دارد 

 انشاال برای خودت کوچولو -

 …بش نشست صورتش از کالم برادر رنگ پریده شد و لبخندی روی لبهایش به خاطر محبت نایا

 بود آوا حضور خاطر به شاید

***********************************************************

****************** 

 حوریه در حال نشستن روی مبل با نگرانی گفت

 دارم دلشوره خیلی …  نرفته هم کارخونه …گوشیش رو جواب نمی ده  -

 گلی خانم با آرامش گفت
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 نیست بچه که فرهاد آقا …حوریه خانم  نگران نباش -

 عسل ماه بره خواد نمی لجبازی برای فقط …همش تقصیر این دختره است -

 غزال با نگاهی به مهری که او هم مثل خودش ناراحت بود رو به مادر گفت

 داره احتیاج فرصت به …آوا همیشه تنها بوده مامان -

 خاش گفتحوریه که از همیشه عصبانی تر بود با پر

 شدن بهنام به اعتناییت بی متوجه همه عروسی تو …تو یکی دیگه حرف نزن -

 حقش بود -

 گفت غزال به خطاب خانم گلی …این را در ذهنش گفت و جوابی به حوریه نداد 

 بود نخورده دست هم اش صبحانه …برو عروس خانم رو صدا کن بیاد ناهار بخوره  -

 زد اقات در به ضربه چند …د و راه پله های طبقه باال را در پیش گرفت با تکان سری از جا بلند ش

 رانو و ودب نشسته تخت ی گوشه … افتاد آوا به نگاهش و  کرد باز را در اجازه بی ، نشنید جوابی اما

 گفت تلخ و تند غزال دیدن با ،  ریخت می اشک بغل به

 بیرون برو …برای چی اومدی تو  -

 ر شود با لبخند نزدیک شد بدون اینکه دلگی

 بیا بیرون یه چیزی بخور -

 بزارین راحتم فقط …چیزی نمی خوام  -

 لب تخت نشست و آرام گفت

 کنه می خالی هیاهو از آدمو ذهن سفر …کاش قبول کنی و بری مسافرت  -

 پوزخند زد و به سردی گفت

 بیزارم ازش که کسی با …با برادرت  -

 رکت را اتاق دیگری حرف هیچ بی پس گذاشت می تنهایش بود بهتر … چه می گفت در جوابش

 پرسید دیدنش محض به حوریه … رفت نشیمن به دوباره و کرد

 ؟ نیومد چرا …چی شد  -

 می خواد تنها باشه مامان -

 حوریه که تحمل از دست داده بود عصبانی از جا بلند شد تا خود به سراغ آوا برود اما مهری مانع شد 

 باشه راحت بذارین …ولش کنین مادر جون  -

 باشه خودت کارت تو سرت …این چیزا به تو ربطی نداره  -

 مهری یک قدم به سمتش برداشت و با کنایه گفت
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 اتفاقا من همیشه سرم تو کار خودمه درست برعکس شما -

 مدت را به یکباره این ی عقده داشت قصد مهری …غزال و گلی خانم با حیرت به مهری نگریستند 

 زد فریاد و شد نزدیک او به حوریه …خالی کند 

 دختره ی بی ادب   -

و همان لحظه سیلی محکم به صورت مهری نواخت و قبل از اینکه کسی کالمی بگوید صدایی ناباور و 

 بهت زده شنیده شد 

 ! ؟ کردین بلند من زن رو دست چرا …شما چیکار کردین مامان  -

 جانب فرامرز برگشت و بدون کوچکترین عقب نشینی حق به جانب گفتحوریه به 

 این سیلی رو باید تو می زدی تو گوش زنت تا یاد بگیره چطور بابزرگترش رفتار کنه -

 مهری در حالیکه دست روی گونه ی دردناکش گذاشته بود با بغض گفت

 …ن شهرستانی ازدواج  م با کردی اشتباه آخه … زدی می باید تو …آره فرامرز خان  -

 حوریه نگذاشت مهری بیشتر از آن ادامه دهد با خشم بیشتری غرید 

 اتاقت تو گمشو …معلومه که اشتباه کرده  -

 مهری با مادر رفتار از غزال قلب …مهری با نگاهی سرد به فرامرز با گریه به سمت پله ها دوید 

ا تاسف به حوریه نگریست و فرامرز با ب خانم گلی … گرفت پیش در را اتاقش راه و گرفت

 دوار … باشد درمانی را همسرش قلب توانست می شاید …شرمساری به سمت اتاق به راه افتاد 

 اش شانه روی دست … نشست ،  گریست می شدت به تخت به سر که مهری کنار و شد اتاق

 گفت خواهانه پوزش لحنی با و گذاشت

 باش آروم …ببخشید …مهری جان -

 اما مهری تکانی نخورد و فرامرز دوباره موهایش را نوازش کرد 

 عزیزم نیست خوب بچه واسه …گریه نکن دیگه -

 سر بلند کرد و میان گریه گفت

 کاش این بچه نبود و همین االن از این جهنم می رفتم -

 ؟ میاد دلت چطور …این حرف رو نزن مهری  -

 صدای با خواست می فقط …فرامرز گذاشت و هیچ نگفتمهری ناتوان و خسته سر روی سینه ی 

 بگیرد آرام قلبش

 شیراز ریم می … بگی تو هرچی باشه … نکن گریه …بسه عزیزم -

 مهری ناباور سربلند کرد و با شک از آنچه که شنیده بود پرسید
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 جدی می گی فرامرز ؟ -

 با بوسیدن پیشانی اش با لبخندی تلخ گفت

  بشیم دور باید توئه با حق شاید …و دچار تردید کرد رفتار مامان من -

 مهری میان اشک لبخند زد و فرامرز با ناراحتی گفت

 کاش کور می شدم و نمی دیدم -

 خدا نکنه فرامرز جان -

 چرب زبون -

 هیچ دیگر …لحن فرامرز  مهری را خنداند و خنده ی او لبخندی عمیق روی لبهای فرامرز نشاند 

 از دست دادنش نداشت از ترسی

***********************************************************

****************** 

 حوریه با نگاهی به جالل که پشت میز کارش نشسته بود به فرامرز که سرپا ایستاده بود نگریست 

 یعنی این دختره از خانواده ات برات با ارزشتره که می خوای باهاش بری -

 فرامرز با نگاهی کوتاه به مادر مودبانه گفت

 کنم رهاش دارین توقع …این دختره زن منه و مادر بچه ام  -

 جالل به فرامرز نگریست و با جدیت گفت

 رفتنت مساویه با محروم شدنت از تمام ارثت فرامرز -

 من چیزی از شما نمی خوام بابا -

 ؟  بری خوای می چی برای …یعنی چی پسر  -

 بود کافی برام خورد زنم که سیلی یه همین …چرا بمونم بابا  -

 حوریه دوباره با لحنی تند گفت

 فرامرز کرده خامت …همه چیز زیر سر اون دختره است -

 شپی سالها شد باعث اخالقتون همین … هستین بدبین همه به نسبت شما …متاسفم  مامان -

 بریزه هم به زندگیمون

 ؟ پدرت یا ریختم هم به من  …تی این حرف رو به من می زنی تو به چه جرا -

 جالل از پشت مبز بلند شد و آمرانه گفت

 نزن داد …بس کن حوریه  -

 کردی ها گذشته یاد دوباره نکنه …چیه جالل خان  -
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 کردن خرابش زنم خواهر و مادرم ، پدرم  ، زنم که رو گذشته اون …کدوم گذشته حوریه  -

 ی خواستی گذشت کنم نکنه م -

 کرد شه نمی هم رو تصورش حتی…گذشت ؟ اون هم تو   -

 فرامرز که تحمل بحث آن دو را نداشت ، برای خاتمه دادنش گفت

 کنیم می حرکت شب هم ما …فردا صبح محسن با کامیون می ره  -

 جالل مقابل فرامرز رفت و برای بار آخر گفت

 خوب فکراتو کردی  فرامرز ؟ -

 دون نگاه به چشمان نافذ پدر سری تکان داد و جالل باز هم تکرار کردب

 حتی یک ریال از داراییم بهت نمی دم -

 متواضع شانه ی پدر را بوسید 

 تره ارزش با چیز همه از برام …همین که سالم باشین و سرحال  -

  لبخندی از کالم فرامرز روی لبهای جالل نقش بست اما به سرعت جمعش کرد

 رفتی فراموش کن خانواده ای داری -

 نیست انصاف این …ولی بابا  -

 همین که گفتم -

 او از پدر را سختی کار چه …فرامرز با نگاهی به چشمان خیس مادر به سرعت اتاق را ترک کرد 

 کند فراموششان خواست می رحمانه بی چه و خواست می

***********************************************************

****************** 

 غزال برای بار دوم مهری را در آغوش گرفت و میان گریه گفت

 کاش اینطور نمی شد مهری -

 فرامرز باز هم از اشک های غزال شاکی شد 

 نه به اونا که باهامون خداحافظی نمی کنن نه به این فسقلی که یه ریز داره اشک می ریزه -

 گفت مالیم لحنی با سرش بوسیدن با فرامرز …شد و خود را به آغوش برادر انداخت  از مهری جدا

 کنی تر سخت داداشت واسه رو رفتن خوای نمی که تو …چه خبره غزال جان  -

 سرش را از روی سینه ی برادر برداشت و تلخ لبخند زد

 خیلی دوست دارم داداش  -
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 خوام نمی …نپیچ  فرهاد پای پرو به هم زیاد … باش خودت مواظب …منم دوست دارم عزیزم -

 بیفته برات اتفاقی  نیستم وقتی

 از برادر جدا شد و با بغض گفت

 داداش فرهاد از من متنفره-

 فرهاد باش مطمئن … نداشت دوست رو تو مثل خواهری شه می مگه …دیگه این حرف رو نزن -

 عالقه ابراز انتظار فرهاد از نباید پس …ز کنه ابرا تونه نمی که مغروره قدر اون اما داره دوست

 داشت

 و آنقر با خانم گلی …با اینکه حرف فرامرز را قبول نداشت اما لبخندی کمرنگ زد و هیچ نگفت 

 … را گلدارش چادر ی گوشه فرامرز و بوسید را صورتش مهری … آمد حیاط به دوباره آب کاسه

 و بودند اش نداشته فرزندان جای آنها …کرد  ردشان قرآن زیر از چشم به اشک خانم گلی

  بوسید را غزال بار آخرین برای مهری … داشت دوستشان

 … جان غزال بجنگ هم تو …  جنگید باید زندگی برای بگو بهش …از آوا هم خداحافظی کن -

 نبازی بهش تا بجنگ

ل کرد و خطاب به گلی بغ را او دوباره نیر فرامرز …دوباره بغض کرد و محکم در آغوشش گرفت 

 خانم گفت

 هواستون به این خواهر فسقلی من باشه  -

 باشین خودتون مواظب هم شما …حتما مادر  -

 امرزفر …هر دو با لبخند سری تکان دادند و مقابل چشمان تار شده ی غزال داخل ماشین نشستند 

 گفت گرفته صدایی با و نگریست غزال به آخر بار برای

 فسقلیخداحافظ  -

 ستدو را فرامرز لفظ … بود عادتشان بچگی از …فرهاد کوچولو خطابش می کرد و فرامرز فسقلی

 غمگین دلی با غزال ولی رفت داخل به خانم گلی … شد می آزارش باعث … نه را فرهاد اما داشت

 وختد چشم آسمان به … ببردش داخل به و کند قانعش نتوانست خانم گلی و نشست ها پله روی

 چون اش ستاره نکند … کرد نمی پیدایش چرا …و دلگیر مثل همیشه دنبال ستاره اش می گشت 

 بود خاموش او

 از ضتنب تپش صدای نرود تا رفت باید …شاید باید رفت تا عقده ها و کینه ها تو را نبرد از قلب 

 ان نکند از همدورت ها عقده  تا برو … است ماندن بهای رفتن گاهی …   زندگی قلب ضربان میان

 سرما می خوری دختر  -
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 می حرف کم که ی پدر همان …صدای پدر بود که همزمان کتش را روی شانه هایش می انداخت 

 و انداخت پدر به کوتاه نگاهی … کرد می دخالت کارها در همه از کمتر و بود خانه در کم … زد

 گفت آهسته

 هوا خوبه -

 کنارش نشست و با نگاه به آسمان گفت جالل با خنده ای کوتاه و بی صدا

 نرفتی هم حوریه به …تو به من نرفتی  -

 اللج …  بود برده پی که بود مدتها…  دانست می را این …خواست  سوالی بپرسد اما حرفی نزد 

 پرسید عمیق آهی با

 رفتن ؟ -

 ناراحت سری تکان داد و جالل دوباره گفت 

 دکر وادارشون رفتاراش با هم باالخره …یه نمی خواد قبول کنه مهری دختر بدی نیست اما حور -

 برن که

 چرا شما باهاشون خداحافظی نکردین بابا ؟ -

 من از خداحافظی متنفرم -

 نمی در سر آن از غزال که چیزی … برد می رنج چیزی از پدر …غم را در کالم پدر حس می کرد 

 برایش یاد آور یک فرشته بود  که دختری … نگریست دخترش به جالل … آورد

 بیهش چشمات کاش …همه چیز صورتت جز آسمون آبی چشمات می گه که تو شبیه یه فرشته ای -

 شدی می فرشته اون خود تو تا نبود من های چشم

  دوجو پدر سرد جمالت در همیشه که بود که فرشته این …چطور باید سر از کالم پدر در می آورد 

 رپد سکوت دلیل تنها نداشت شک بود چه هر …ه بود یا حوریه ای آسمانی زند موجودی …داشت

 است

***********************************************************

****************** 

 دخترم شام بیا …غزال جان  -

 اومدم گلی جونم -

 او اب همزمان …بیرون رفت و با بستن کتاب درسی اش از پشت میز مطالعه اش برخاست و از اتاق 

 هنشد کالم هم آوا با اصال کوتاه مدت این در … بودند آمدن پایین حال در ها پله از نیز آوا و فرهاد

 به یمهر و فرامرز نبود … کشید غذا  مقداری و نشست پدر کنار … گرفتند می فاصله هم از و بود
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 …یز نشان دهنده ی این دلتنگی بود ن حوریه ناراحت و گرفته حال و شد می حس خانه در خوبی

 پرسید حوریه به خطاب کرد می پر را آوا بشقاب که همانطور فرهاد

 چیزی شده مامان ؟ ناراحتین ؟ -

 نمی دونی چرا ؟ -

 فرهاد پوزخندی زد و گفت

 مشکل از فرامرز بود  که نتونست جلوی زنش رو بگیره و دنبالش راه افتاد رفت -

 یه با لحنی جدی پاسخ دادجالل قبل از حور

 راجع به برادرت و همینطور زن برادرت اینطور صحبت نکن -

 شین؟ می عصبانی چرا  …من که حرف بدی نزدم بابا  -

 جالل در حالیکه زیرلب با خود می گفت عین مادرتی باز هم با عتاب گفت

 من عصبانی نشدم فقط بهت می گم درست صحبت کن -

 …د کوهی از غرور بود اما هرگز  ، نه او و نه فرامرز در مقابل پدر گستاخ نبودند با اینکه فرهاد خو

 هب فرهاد … شد می فرزندانش ادبی بی مانع اقتدارش و بود محکم هم هنوز اما ساکت هرچند جالل

 که غذایش بشقاب و آوا روی حوریه نگاه … کرد شامش مشغول را خود و گفت چشمی ناچار

 ی با محتویاتش  بود  ثابت شد و گفتباز حال در بیشتر

 چرا غذات رو نمی خوری آوا ؟ -

 آوا با نگاهی کوتاه به فرهاد که انگار از رفتار مادر ناراضی بود آهسته گفت

 زیاد اشتها ندارم -

 اشتها نداری یا تو هم می خوای مثل مهری از االن واسه پسرم طاقچه باال بزاری -

 یست و فرهاد با لحنی بازدارنده گفتغزال دلخور به مادر نگر

 خواهش می کنم مامان -

 حوریه پوزخندی زد و آوا با بغض از جا بلند شد

 ببخشید میل ندارم -

 گاهن در آمیز سرزنش جالل نگاه …و بدون اینکه به کسی فرصتی دهد به سرعت از آنجا دور شد 

 شد بلند جا از فرهاد و نشست حوریه

 کنه رفتار درست بگیره یاد باید زنت …اد بشین سرجات فره -

 فرهاد تا خواست حرفی بزند جالل گفت

 فهمن می رو هم حرف بهتر دوست تا دو …تو بشین بهتره غزال بره پیشش  -
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 بهتره برم خودم …نه بابا -

 برم من بذارین … کنم می خواهش …داداش  -

سر جایش نشست و غزال با تکان سر پدر فرهاد چند لحظه با مکث نگاهش کرد اما سپس بی حرف 

 به بغض … پنجره به خیره و بود نشسته تخت لب …با اشتیاق از جا پرید و به سراغ آوا رفت 

 گذاشت دستش روی دست و نشست کنارش … ریخت نمی اشک اما بود پیدا اش چهره در خوبی

ط به خودت ضربه می فق سکوت و تنهایی این با … شدی فرهاد همسر دیگه تو …بس کن آوا -

 عزیزم باش منطقی …زنی 

 استبداد منطق یعنی این …تو هم باید دیر یا زود زن بهنام بشی  -

 و نشاند لب روی کمرنگ لبخندی … داشت حقیقت اما بود تلخ …غم  بود در کالم هردویشان  

 گفت دوباره

 نترس آوا فرهاد دوست داره -

 پوزخندی زد و گفت

 همون … ام خسته … داری بهنام به تو که حسی همون … دارم تنفر حس …من نمی ترسم  -

 داری بهنام کنار های لحظه از تو که حسی

 هیچ نگفت فقط دستش را آرام و گرم فشرد

 برادرت کنار و اینجام االن که کردن ام خسته …خسته ام کردن غزال -

 اتاق به که فرهاد …کمک نمی کرد  آوا آرامش به لحظه این در حرفی هیچ …باز هم پاسخی نداد

 نگریستند او به دو هر آمد

 برو بیرون کوچولو -

 از جا بلند شد اما آوا دستش را محکم گرفت

 پیشم بمون …نرو غزال -

 غزال با نگاهی به چهره ی سفت و سخت فرهاد با لبخند گفت

 بهتره برم -

 غیض به فرهاد نگریست با آوا رفت بیرون غزال که همین …و دست آوا شل شد 

 چرا نذاشتی پیشم بمونه - 

 چرا نمی خوای من کنارت باشم؟ -

 فتگ خسته و ایستاد پنجره پشت فرهاد …اشک های آوا بی اختیار سر آزیر شدند و پاسخی نداد 

 نده عذابم هات گریه با انقدر …انقدر سنگدل نباش آوا  -
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 و پایین تخت مقابل پایش زانو زد آمد سمتش به فرهاد …بازهم سکوت و گریه 

 عاشقتم که بفهم …بفهم که من شوهرتم -

 یداپ خوبی به التماس و عجز هردویشان نگاه در …آوا فقط با چشمانی خیس در چشمانش نگریست

 کرد زمزمه و گرفت دست در را دستش دو هر فرهاد …بود

 من دوست دارم آوا -

 ن کشید و سرد گفتآرام دستانش را از میان دستانش بیرو

 بخوابم خوام می …نمی خوام چیزی بشنوم -

 مگه شبا اشکات می زاره که بخوابی و بخوابم -

 زد قدم اتاق در وار دیوانه و شد بلند جا از …گریه اش شدت یافت و این فرهاد را عصبی کرد

 لعنتی؟ مرگته چه بگو خب …من که دارم دیوونه می شم -

 می پرسی ؟می دونی و باز هم  -

 ؟ نداری گریه از غیر به کاری تو … دیگه کن بس … بدونم هم خوام نمی …نه نمی دونم   -

 نه -

 شنزدیک دوباره فرهاد …با حرص و غیض گفت و به دنبالش هم گریه اش شدت بیشتری یافت 

روی  را خود هق هق با و کشید عقب ،  بگذارد او لرزان ی شانه روی دست خواست که همین ، شد

 بالش انداخت

 شو دور ازم …برو بیرون -

فرهاد کالفه لب تخت نشست ،  دستهایش را روی گوشهایش گذاشت و محکم فشرد تا دیگر 

 صدای دلخراش گریه ی همسرش آزارش ندهد

***********************************************************

****************** 

بزرگ میوه ی روی میز بود و انگار صدای افراد حاضر را نمی شنید تا نگاه غزال خیره ی ظرف 

 اینکه کالم حوا او را مضطرب و متوجه کرد

 باالخره نگفتید پسر دایی تکلیف ما چیه ؟ -

 جالل با نگاهی به حوریه پاهایش را روی هم انداخت و بی خیال پرسید

 تکلیف چی دختر عمه ؟ -

 مادر نگریست و حوا باز هم خونسرد گفت نگاه بهنام مضطرب شد و به

 مگه حوری با شما صحبت نکرد  -
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جالل چند لحظه مکث کرد و غزال که ترسی در جانش ریخته بود ، آهسته دست آوا را که در 

 کنارش نشسته بود فشرد ، باالخره پدر لب به سخن گشود

 ینطور سنش مناسب ازدواج نیستحاال شما چه  عجله ای دارین ؟ دختر من هنوز درس داره و هم -

 اب پدر کرد می احساس همیشه …قلب غزال فرو ریخت اما لحن معمولی پدر امیدی در دلش نشاند 

 مانع ولی ندارد تمایل زیاد بهنام با ازدواجش و او مورد در اما کند می دخالت کارها در کمتر اینکه

 و یا حتی شکستن سکوتش ندارد کاری انجام برای ای انگیزه دیگر پدر گویا شود نمی هم

  شما عروس مثل …درسش رو تو خونه شوهر هم می تونه بخونه -

 های نگاه این تاب دانست می …غزال با التماس به پدر چشم دوخت اما جالل نگاه از او گرفت

 گفت خشک و نگریست حوریه و حوا به … آورد نمی را معصوم

و حتما هم می دونین که بین فرشته و حور فرق زیادی می دونین که دختر من یه فرشته است  -

 هست

 فرهاد …رنگ از رخسار حوا و حوریه پرید  ، هر دو دستپاچه از طعنه ی جالل به نظر می رسیدند 

 گفت پدر به رو بود شده دو آن حال متوجه که

 ؟ چیه نظرتون …نگفتین بابا -

 در مورد چی ؟ -

 تموم شدن این وضع -

 نکه جالل پاسخی به فرهاد دهد ، حوریه با خشم گفتقبل از ای

 نیستن که ما ی مسخره …تکلیف خواهر و خواهرزاده ی منو مشخص کن  -

 …جالل چنان نگاهی به حوریه انداخت که لحظه ای قلب او از وحشت فرو ریخت و ساکت شد 

شسته بود لبخندی ن غزال وجود در پدر بودن میل کم از که شوقی … خشن و بود محکم هم هنوز

شاد روی لبهای غزال نشاند اما این هیجان موقتی بود زیرا پدر درحالیکه به سیب قرمز داخل 

 دستش خیره شده بود گفت

 خواهرو دوتا شما با جدال ی حوصله وقته خیلی من ، بکنین خواد می دلتون کاری هر …باشه  -

 ندارم

 درپ به کرده بغض غزال …م و حوا نقش بست در یک لحظه لبخندی رضایت بخش روی لبهای بهنا

 گفت و نگریست بود خیره دستش داخل قرمز سیب به همچنان که

 ولی شما بهم قول داده بودین تا درسم تموم نشه و نرم دانشگاه هیچ کس هیچ کاری نمی کنه بابا -

 جالل با یک لبخند تلخ به دختر معصوم و زیبایش نگریست و با حسرت گفت
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 دیگه تهفرش یه شبیه که فرشته یه برای تونم می چطور …تی نفهمیدم تو کی بزرگ شدی  من ح -

 بگیرم تصمیمی است

 … دکر می برفی چنین این را پدر چشمان که بود که فرشته این …باز هم کالم پدر گیجش کرد

ال برای غز که لبخندی با خود و داد امر سکوت به را او نگاهش با حوا که بزند حرفی خواست حوریه

 عذاب آور بود رو به جالل گفت

 کنیم می مشخص رو عروسی و عقد تاریخ بزودی …ممنون جالل خان  -

 هب که غزال … شدند بلند  جالل جز همه …جالل هیچ نگفت ، وقتی حوا و بهنام از جا برخاستند  

 گفت نفرت با و نگریست بهنام به کالفه و بود عصبانی شدت

 نو در کنار خودت نخواهی داشتم هرگز …هرگز  -

همه با تعجب و خشم به او نگریستند اال جالل که لبخندی کمرنگ روی لبش از جسارت او نشسته 

 هشنگا … زد زانو زمین روی گریه با درش بستن با و دوید اتاقش سمت به بغض با غزال …بود 

 جا بلند شد و با برداشتنش محکم از ،  بود پاتختی روی گلدان داخل که افتاد قرمزی رز گل شاخه به

 مخ ، کشاند خود سمت به را او گلدان های شکسته میان افتاده گل شاخه …روی زمین کوبیدش 

 نالید گریه میان و برداشت را قرمز رز و شد

 از همه شما متنفرم -

***********************************************************

****************** 

 در و سرخ گل ی شاخه دستش یک در …ختر جوان با چهره ای بی رنگ روی تخت آرمیده بود د

 و زقرم  سرخ گل های گلبرگ رنگ هم نیز دستش هردو و شیشه از باریکی ی تکه دیگرش دست

 ؟ بود کار این عامل کسی چه … خون در غرق نیز رختخوابش …خون   رنگ به

پاهایش چون وزنه ای سنگین شده بود کنار تخت ایستاده  آوا وحشت زده و مسخ شده در حالیکه

بود  ، نه قادر به تکان خوردن بود و نه گفتن کالمی اما باالخره با تمام قدرتی که داشت عاجزانه 

 فریاد کشید

 غزال …فرهاد  -

 صحنه آن دیدن از نفر سه هر …در یک لحظه جالل ، حوریه و فرهاد سراسیمه وارد اتاق شدند 

 گلدان های شکسته میان و افتاد زمین روی جالل دست داخل قرمز سیب …شان زده بود خشک

 و شد نزدیک تخت به ، رسید می نظر به مرده یک چون اش چهره حالیکه در فرهاد … گرفت جای

 گفت زحمت به
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 زده رو دستش دو هر رگ … من خدای …آه  -

 جالل عصبانی و خروشان به حوریه نگریست و فریاد زد

 کشم می آتیش به باهم رو ات خواهرزاده و خواهرو اون و تو …اگه بالیی سر دخترم بیاد   -

 رهادف به رو ملتمسانه گریه میان آوا …حوریه که هنوز مات و مبهوت بود بی حال کنار دیوار افتاد 

 گفت

 فرهاد بکن کاری یه …چرا وایسادی  -

دست بلند کرد و با صدایی مرتعش و عصبی رو به پدر فرهاد به خود آمد و بی درنگ غزال را روی 

 گفت

 رفته ازش خون خیلی …برید سراغ ماشین  -

جالل که فرهاد را نیز مقصر می دانست با خشم و سرزنش به او نگریست اما فرصت جدال نبود پس 

 …دی بکنبا عجله و شتاب جلوتر از فرهاد از اتاق بیرون دوید تا برای ثمره ی عشق جوانی اش کار

 بود عشق غزال برایش غزال که زیرا بودنش و ماندن زنده برای

***********************************************************

****************** 

 فرهاد مدام پشت در اتاق عمل راه می رفت و این کارش جالل را بیشتر عصبی می کرد

 نرو راه انقدر …بیا بشین فرهاد  -

 نگرانم …نمی تونم بابا  -

 جالل پوزخندی زد و با شماتت گفت

 مهاالته از که نگو …تو نگران خواهرت  -

 هب محبت با نگاه یک هرگز او ، داشت حق پدر …فرهاد شرمنده سر به زیر انداخت و هیچ نگفت 

 بود نکرده کوچکش خواهر

 ؟ وایسادی چرا …بیا بشین دیگه  -

 لش از جیب شلوارش گفتدر حال در آوردن موبای

 یه زنگ به خونه بزنم -

 مطمئن باش مادرت االن راحت خوابیده -

 …فرهاد فقط نگاهی گذرا به چهره ی سرد پدر انداخت و برای برقراری تماس کمی فاصله گرفت 

 کنار در دفرها نشستن متوجه بعد دقیقه چند و زد تکیه صندلی به خسته چشمانش بستن با جالل

 شد خود
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 تماس گرفتی؟ -

 بله ولی مامان خواب نبود خودش جواب داد -

 با پوزخندی تلخ چشمانش را گشود 

 حتما عذاب وجدان نذاشته بخوابه نه احساس نگرانی -

 فرهاد هیچ نگفت و جالل دوباره گفت

 ساعت چنده ؟ -

 با نگاه به صفحه ی موبایلش پاسخ داد

 یه ربع به سه شب -

 ؟ شه نمی تموم چرا …سه ساعته که تو اتاق عمله االن تقریبا  -

 آرام دست روی شانه ی پدر گذاشت و با لحنی آرام بخش گفت

 افته نمی اتفاقی که انشاله …نگران نباشین  -

 …جالل لبخندی بی جان روی لب نشاند و دست روی دست فرزند که به شانه اش بود گذاشت 

 ای فرشته چون غزال …دو با دنیایی از ترس از جا پریدند  هر و شد باز عمل اتاق در لحظه همان

 چرا …  لرزید او دیدن با پدر های شانه ، نداشت صورت به رنگ و بود آرمیده تخت روی زیبا

 او به را خود فرهاد که رفت می راه بیمار تخت با گام هم جوان دکتر ؟ بود خواب در اش فرشته

  رساند

 حالش چطوره دکتر ؟ -

 که خسته به نظر می رسید  ، بی توجه و سرد گفتدکتر 

 براتون مهمه ؟ -

 خواهرمه اینکه مثل …البته که مهمه  -

 پسر جوان بر جای ایستاد و با نگاهی سرزنش آمیز گفت

 داشتین تشریف خواب …اون زمانی که این دختر دست به خودکشی زد ، شماها کجا بودین  -

 دجالل زودتر از فرهاد پاسخ دا

 شما جواب ما رو بدین نه اینکه باز خواست کنین  -

نیازی به باز خواست من نیست آقای محترم چون چهره ی شما نشون می ده که در تمام این  -

 لحظات هزاران بار خودتون رو باز خواست کردین

راه خود را چهره ی این دکتر جوان و مغرور لحظه ای در نگاه جالل آشنا آمد وقتی بی اعتنا دوباره 

 در پیش گرفت ، فرهاد به سرعت خود را به او رساند
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 نگفتین حال خواهرم چطوره ؟ -

 همانطور که راه می رفت گفت

 برید …خون زیادی از خواهرتون رفته بود من تمام سعی ام رو کردم و خدا هم تمام کمکش رو  -

 کرد رحم خواهرتون جوونی به فقط خدا که کنید شکر رو خدا

 جای در پدر ذهن گویا اما نگریست پدر به لبخند با …هاد برجا ایستاد و نفس راحتی کشید فر

 فهمید شد می سردش چشمان از را این … کرد می سیر دیگری

***********************************************************

****************** 

 اطرافش به کمی …مانش را نیمه باز کرد دختر جوان در حالیکه ناله می کرد به زحمت چش

  کرد زمزمه سختی به و نگریست

 من کجام ؟ -

 پرستار با شنیدن صدای ضعیفش خود را کنار تختش رساند

 شدی؟ بیدار …سالم خانوم زیبا  -

 اینجا کجاست؟ -

 بیمارستان دیگه عزیزم -

 باز ناله کرد

 چرا اینجا ؟ -

 ختر خوب؟پس می خواستی کجا باشی د -

 هر جایی جز اینجا و این دنیا -

 هب نگاهش …شنیدن این حرف از زبان دختری به سن او برای پرستار جوان غیر قابل باور بود 

 کرد صدایش و  افتاد همکارش

 سودابه جون -

 سودابه قدمی به داخل اتاق گذاشت و پرستار دوباره گفت

 می خوام بیمارشو تنها بزارمن من …می شه بری دکتر شریف رو صدا کنی  -

 امیرعلی شریف ؟ -

 شریف امیرمحمد …مگه من گفتم رییس بیمارستان  -

 سودابه خندان به همکارش نگریست و گفت

 … تشابه این با شریفه آقایون این تقصیر …تقصیر من چیه پری جون  -
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 دستپاچه سر به زیر انداختاما وقتی نگاهش به دکتر جوان و جدی در آستانه در افتاد ساکت شد و 

 رمپد و من با شما مشکل فهمیدم من شاید بدین ادامه …خب داشتین می گفتین خانوم احمدی   -

 ؟ چیه

 پرستار عجوالنه و شرمنده گفت

 نداشتم منظوری …ببخشید دکتر  -

 بفرمایید سرکارتون خانوم -

 دست الی موهایش برد و نفس عمیقی کشیپرستار جوان با شتاب از اتاق بیرون رفت و دکتر کالفه د

 بیمارتون به هوش اومدن آقای دکتر -

 تند و عصبانی به پرستار نگریست و غرید

 پس چرا به من اطالع ندادین ؟ -

  …نخواستم تنهاش بزارم به خانوم   -

و ابدا   دبو پنجره به غزال نگاه …دکتر دستش را به نشانه ی سکوت باال برد و نگذاشت ادامه دهد 

متوجه اتفاقات اطرافش نبود ، هنوز گیج از اثر ماده ی بیهوش کننده بود و خسته از همه چیز ولی 

 یک صدای خوش آهنگی باالی سرش او را بی اختیار از ذهنش بیرون کشید

 یا ودب خدا خواست …می دونی تو رو وقتی چیزی به رفتنت نمونده بود با کمک خدا بر گردوندم  -

 اقبالت اما شک ندارم که یه معجزه بود و بخت

 شا تیرگی برعکس که سیاهی چشمان …نگاهش بی اراده در چشمان سیاه دکتر جوان گره خورد 

 روی اش پزشکی ی پرونده کردن باز و گرفت چشمانش از نگاه دکتر …  نور پر و بود روشن

 نشست تخت کنار صندلی

 تشنمه -

ر به سرعت پنبه ای را آغشته به آب کرد و به لبهای خشکیده دکتر لحظه ای نگاهش کرد و پرستا

 اش زد

 بخوری آب تونی نمی …تا دوازده ساعت باید با همین بسازی  -

 بالدن را سرم شیلنگ رد چشمانش با …حرفی نزد و نگاهی به مچ های باند پیچی شده اش انداخت 

ست از دنیای کوچک زندان مانندش نتوان و نشد چرا … زد حلقه چشمانش در اشک دوباره و کرد

 دکتر ، بود داده نجاتش چرا … نگریست نوشت می و خواند می همچنان که دکتر به …رها شود 

 گفت جدی اما آرام لحنی با اش پرونده بستن با کرد نگاهش نیز
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 دختری بفرمایین شه می حاال…  هفده  سن … جالل پدر نام … فقیه خانوادگی نام …نام غزال  -

 دستش دو هر شاهرگ بریدن با هم اون …ه سن شما چرا باید دست به چنین کاری بزنه ب

 به ادرق و بود کرده سکوت غریبه دکتر این مقابل در علت بی …خواست حرفی بزند اما نتوانست 

 شد تر مالیم کمی دکتر نگاه و خورد سر چشمش ی گوشه از اشکی قطره ، نبود پاسخگویی

 برات معرفی نکردم  من هنوز خودم رو -

 نشاند دکتر های لب روی لبخندی نگاهش …ساده و کودکانه به دکتر نگریست 

  شما جراح پزشک …امیرمحمد شریف هستم   -

 به را پرونده و برخاست صندلی روی از امیرمحمد …لبخند کمرنگی روی لبهای غزال نقش بست 

 سپرد پرستار دست

 هوش اومده به خانواده اش اطالع بدین به -

 حتما دکتر -

 امیرمحمد دوباره به غزال نگریست و پرسید

 درد زیادی که حس نمی کنی ؟ -

 کمی فقط …نه - 

 رفک چیزی به و کنی استراحت کن سعی … شه می تزریق سرساعت …برات مسکن نوشتم  -

 نکنی

 …ندازه زالل ا همان به و داشت سنگینی نگاه چه …دوباره نگاهش محو چشمان محجوبش شد 

 گفت پرستار به خطاب تاکید با امیرمحمد و داد تکان سری فقط

 اگه مشکلی پیش اومد حتما صدام کنین -

 چشم  -

و با نگاهی دوباره به غزال که باز هم خیره ی پنجره شده بود ، با لبخندی بی اراده بر لب اتاق را 

 ترک کرد

***********************************************************

****************** 

نگاهش را از دسته گل زیبایی که اعضای خانواده برایش آورده بودند  ، گرفت و به صورت گلی 

 خانم انداخت 

 بهتر بود شما هم با بقیه می رفتین خونه -

 می رم مادر  -
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 خسته می شین خب -

 رم می بشم خسته …نمی شم غزال جان  -

 ونبد خانواده اعضای دیدن چقدر …مهربانی اش زد و باز هم نگاه به دسته گل انداخت  لبخندی به

 می مشمشا به که بویی … نبیند را بهنام هرگز دیگر کاش … بود بخش لذت برایش بهنام حضور

 هگرفت صورتش جلوی را سرخی گل دسته که بود بهنام …  برگرداند را سرش کرد وادارش خورد

 بود

 بود شلوغ خیلی سرم …ه دیر اومدم ببخشید ک -

 در خانم گلی …بی اهمیت به او  ، خیلی آرام دسته گل را از جلوی صورتش کنار زد و حرفی نزد 

 گفت خوشرویی با دوباره وبهنام کرد می نگاهشان سکوت

 کردم خواهی عذر که من …چرا از من رو برمی گردونی عزیزم  -

 رفت مقابلش بهنام … ببخشد داشت انتظار و خواست می عذر …به پررویی او خندید و هیچ نگفت 

 گفت لبخند با و

 گیرم می برات رو دنیا عروسی بهترین …از اینجا که مرخص بشی   -

 با خشم به بهنام نگریست و با حرص گفت

 مگه به خواب ببینی -

 گلی خانم از جا بلند شد و با نگاهی به بهنام به غزال نزدیک شد

 بشی عصبی نباید نگفت دکترت مگه …باش مادر  آروم -

 بهش بگید بره گلی خانوم -

 بهنام با عصبانیت در چشمان آبی اش نگریست 

 االن می رم اما برای همیشه هرگز -

  لندب قامت به در جلوی …اشک های غزال سر آزیر شدند و بهنام عصبانی به سمت در به راه افتاد 

 یستنگر چشمانش به و کرد بلند سر …د به تن داشت برخورد کرد سفی روپوشی که جوانی مرد

 نگریست می وارش دیوانه رفتن به فقط امیرمحمد و گذشت کنارش از عصبانی و اعتنا بی اما

 رفت مادر جون ؟ -

 این کی بود ؟ -

 آورد خودش سر رو بال این همینم واسه خوادش نمی غزال …نامزد غزال  -

 ، ادافت راه به غزال تخت سمت به حرف بی …ه ای پر از تشویش و نگرانی شد نگاه امیرمحمد لحظ

 خورد گره نگاهش در غزال خیس چشمان
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 متنفرم ازش من …جواب سوال صبحتون همین مردی بود که االن رفت  -

 امیرمحمد دست الی موهای خوش حالت مشکی اش برد و سپس گفت

 باش آروم …خیلی خب دخترخانوم  گریه نکن  -

 کاش می مردم -

 امیرمحمد بازدمش را عمیق بیرون داد و سپس با لحنی جدی گفت

 نیست نجات راه مردن کن قبول هم تو اما نیست ازدواج مناسب سنت دارم قبول …تو حق داری  -

 فقیه خانوم کنی زندگی باید مشکالت بر غلبه برای … خودکشی نوع از اونم …

 یابیشتر به شعر شبیه و رو -

 تمسخری که در لحنش بود دکتر جوان را برآشفت ، با سرزنش گفت

 واقعا برات متاسفم -

 دبر پناه خانم گلی آغوش به و یافت شدت غزال اشک …و بدون لحظه ای مکث اتاق را ترک کرد 

 کی عنوان به حتی توانست می شاید … بیازارد را مرد این خاطرش به تا دید نمی را بهنام کاش …

 ک به او تکیه کندپزش

***********************************************************

****************** 

 …شاخه ی میخکی را از میان گل ها بیرون کشید و با بوییدنش چشمانش را روی هم گذاشت 

ه دآم ویزیتش برای پرستار همراه به دکتر … بگشاید را چشمانش کرد وادارش هایی قدم صدای

 ینکها بدون رفتارش خشکی با دکتر سرد نگاه و داد می جواب سواالتشان به حوصله بی …بودند 

 پرسید دکتر به رو بیاید بیرون رکود از اینکه برای ، داد می آزارش بخواهد

 کی مرخص می شم ؟ -

 خسته شدی ؟ -

 حوصله بی هم …هم خسته   -

 لب با بدجنسی  گفتاین بار نگاهش کرد و با لبخندی موزیانه بر

 ره نمی سر ات حوصله دیگه اینطوری …فکر کن رفتی اون دنیا  -

 تا خواست لب باز کند  ، او باز هم با همان لحنش ادامه داد

 کن تحمل کمی …چند دقیقه بیشتر به شروع وقت مالقات و دیدن نامزدت نمونده  -

 شا عصبانی چشمان …عجیبی بود  موجود عجب …و با رفتنش به غزال فرصت پاسخگویی نداد 

  شد پرستار لبخند باعث
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 هاش دوره هم توی … نظیریه بی پزشک اما خشکه اخالقش و مغروره درسته …به دل نگیر  -

 بیمارستانه رییس پسر … ترین باهوش و بود بهترین

ش را لبخند و بارید می تند بهاری باران …لبخند کوتاهی زد و نگاهش را از پنجره به بیرون دوخت 

 غلیظ تر کرد

 بیرون برم شد می کاش …من عاشق بارونم  -

 باشه برای وقتی که حالت خوب شد عزیزم -

می خواست چیزی بگوید اما با دیدن بهنام در آستانه در با همان دسته گل سرخ همیشگی لبخند از 

 …ت متنفر می شد داش دوست که چیزهایی تمام از داشت دیگر بهنام وجود با …روی لبش پرید 

 قرمز رزهای حتی

 اومدم وقت اول امروز …به تالفی دیروز که دیر اومدم  -

 دراز تخت این روی او خاطر به غزال اینکه نه مگر …چرا بهنام خود را به نادانی و بیراهه می زد 

 بود کشیده

 برو بیرون بهنام -

 رم نمی جایی من…برنامه ی دیروز رو تکرار نکن غزال  -

 ملتمس به پرستار نگریست و خواهش کرد

 لطفا بهش بگید بره -

 پرستار با دیدن حال دگرگون شده اش با جدیت خطاب به بهنام گفت

 بشن عصبی نباید ایشون …تشریف ببرید بیرون آقا   -

 نامزدشم من …به شما ربطی نداره خانوم  -

 کرد و غزال این بار با داد گفتپرستار با گفتن بی ادبی زیر لب اتاق را عصبانی ترک 

 ببینمت خوام نمی …تو چرا متوجه نیستی بهنام  -

 نکن بیداد و داد پس …من جایی نمی رم غزال   -

 چشمان به که امیرمحمد نگاه …در همین لحظه پرستار به همراه دکتر دوباره به اتاق بازگشت 

 گفت جدی خیلی بهنام به رو افتاد غزال بارانی

 نشین من بیمار مزاحم …بیرون آقا  برین _

 بهنام چند قدم به سمت امیرمحمد برداشت و گستاخانه گفت

  بیرون برو تو پس …بیمار شما قراره زن من بشه آقا پسر  -

 امیرمحمد عصبانی یقه ی لباسش را گرفت و با خشم گفت
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 بیمار من هم ایشون و بیمارستانه اینجا …من کاری به این چیزا ندارم مردک  -

 تو کاری که بهت مربوط نیست دخالت نکن آقای دکتر وگرنه بد می بینی -

 امیرمحمد با حرص بیشتری یقه ی لباسش را در مشت فشرد و غرید

 اگه همین االن از اینجا نری این جنابعالی هستی که بد می بینی -

 باشه می رم ولی با نامزدم -

ست امیرمحمد به سمت غزال به راه افتاد و محکم بازوی غزال و خشمگین با رها کردن یقه اش از د

 را کشید  ، طوری که آخش بلند شد

 نزن دست من به …ولم کن کثافت  -

 … داد هل بیرون به اتاق در از و کشید کنار را بهنام …امیرمحمد دیگر نتوانست تاب بیاورد 

کارکنان بیمارستان را سرآسیمه به  و گرفت صورت درگیری جوان مرد دو بین لحظه یک در ناگهان

 … کند جدایشان هم از توانست نمی کسی و نبود امیرمحمد دار جلو کس هیچ …سمتشان کشاند 

 آورد خود به را او پرستار بلند صدای فقط

 کنی می باز رو دستاش پانسمان داره …حال بیمار اصال خوب نیست دکتر  -

 و بود شده جاری خون عمل های بخیه محل از …اتاق دوید بهنام را رها کرد و با شتاب به داخل 

 فریاد با امیرمحمد که آمد داخل به دوباره بهنام ، گرفت نمی آرام و کرد می گریه شدت به غزال

 کرد اعتراض

 بیرون برو …مگه نمی بینی حالش خوب نیست   -

 …او را از اتاق خارج کردند  بهنام نیز خواست عصبانی فریاد بکشد اما نگهبانان بیمارستان فورا 

 امیرمحمد … بود خیس همچنان غزال چشمان اما شد تازه پانسمان و شدند بسته دوباره ها زخم

 گفت فریادش از دار خش صدای با و کشید اش پیشانی به دستی تنش این از خسته

 کن تمومش رو گریه … رفت که دیدی …کافیه دیگه  -

 اما اون ول کن من نیست -

 خندی تلخ زد و دوباره گفتلب

  همینطور هم تو …هیچ آدمی ملک شخصی کسی نیست  -

 قلب محکمش های قدم …با پشت دست اشکهای خود را زدود و به رفتن امیرمحمد چشم دوخت 

 شقلب مشام در را آشنا یک بوی که بود که غریبه این … انداخت می تپش به و لرزاند می را غزال

 ک نداشت نگاهش از آشنایی پررنگ است نه چیز دیگریش … کرد می استنشاق
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***********************************************************

****************** 

 ؟ ساکتی چرا …توضیح بده جناب دکتر  -

امیرمحمد سر بلند کرد و به چهره ی جدی و عصبانی پدر نگریست ، سعی کرد آرام باشد تا 

 بیشتر نشودعصبانیت پدر 

 همین …اون لحظه برای من فقط حال بیمارم مهم بود  -

 بود تو بیمار نامزد مرد اون …این قضیه به تو چه ربطی داشت  -

 در چشمان خشمگین پدر نگریست و با آرامش گفت

 اما تا اینجاست بیمار من محسوب می شه آقای شریف -

دست تو و بیمارستان شکایت کنه که این  از خواد می …هیچ معلوم هست چی می گی پسر  -

 برامون گرون تموم می شه

 برام مهم نیست -

 خشم امیرعلی بیشتر شد و صدایش باالتر رفت

 برات مهم نیست ؟ ! چی می گی امیرمحمد  ؟ !  -

 ویر  مقابلش و برخاست میزش پشت از امیرعلی …جوابی به پدر نداد و فقط سر به زیر انداخت 

 گفت سپس و کشید عمیقی نفس …گرفت  قرار مبل

 گاهی اوقات این خونسردی زیاد تو من رو دیوونه می کنه امیرمحمد  -

 گفت دوباره پدر …نتوانست جلوی لبخند زدنش را بگیرد 

 اگه شکایتی هم در کار نباشه از طرف من توبیخ می شی دکتر شریف  -

  هستم تنبیهی هر ی آماده من …باشه   -

 کالفه سری تکان داد و امیرمحمد با انداختن پاهایش روی هم گفت امیرعلی

 به قول شما دکتر بهنام سروش بهتون نگفتن عامل اصلی خودکشی غزال خودشون بودن -

 کرد تکرار ناباورانه …امیرعلی برای لحظه ای مات ماند 

 غزال ؟ -

 با آرامش سرش را تکان داد و باز هم پدر با تردید گفت

 ی خوای بگی حدسم درسته و واکنش زیاد تو به خاطر اینه که بیمارت دختر جالل فقیه ؟نم -

 باز هم فقط سری تکان داد و  چشم به دهان پدر دوخت

 چرا اینجا ؟ ! -
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 یمن … قربان دارم مرخصی اجازه  حاال … ها بیمارستان تمام مثل …خب اینجا هم یه  بیمارستانه -

 دارم عمل دیگه ساعت

 یرعلی با گره کردن دستهایش در هم و نگاه به کف زمین فقط سری تکان داد  ام

 به هم شباهت دارن ؟ -

 یک اب ، بود اتاق کف مشکی سرامیک به هنوز پدر نگاه …سرجایش ایستاد و به عقب برگشت 

 داد پاسخ کمرنگ لبخند

 رشته ادیب رو دارم می بینمبی اندازه  و اگر رنگ متفاوت چشماش نبود  فکر می کردم جوانی  ف -

 پوزخند زد و نگاهش را به چشمان پسرش دوخت ، با لحنی آمرانه گفت

 یادت باشه فرشته نباید چیزی از این ماجرا بفهمه -

 اگه قرار بود بفهمه تو این دو روز می فهمید آقای رییس -

 منو دست می ندازی بچه -

 د از لبخند روی لب پدر جرات خندیدن پیدا کر

 شیر دم به افتادن در به چه رو من …نه جناب  -

 برو سرکارت پسر -

 و شد بلند جا از عمیق آهی کشیدن با امیرعلی …باز هم خندید و با یک چشم اتاق را ترک کرد 

 شدستان …  چرخید می هدف بی خیابان شلوغی در نگاهش … ایستاد اتاق بزرگ ی پنجره پشت

 زمزمه کرد و برد فرو هایش جیب در را

 پاک کسم عزیزترین ذهن ی صفحه از رو تو تونستم می و شد می کاش … فقیه جالل …جالل  -

 کنم

***********************************************************

****************** 

 در حالیکه به کمک پدر از تخت پایین می آمد صدای فرهاد را شنید

 بریم تونیم می …ام دادم کارای ترخیص رو انج -

 سمتش به غزال نگاه اتاق به امیرمحمد ورود با …جالل سری تکان داد و بازوی غزال را گرفت 

 شد دراز امیرمحمد سمت به و شد جدا بازویش از پدر دست … شد کشیده

 ازتون خیلی ممنونم -

 در حالیکه گرم دست جالل را می فشرد ، لبخند زد

 باشه ایشون به هواستون بیشتر بعد به این از فقط …لطف خدا بود  …تشکر برای چی  -
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 جالل کمرنگ لبخند زد و امیرمحمد دست فرهاد را نیز فشرد  ، در همان حال به غزال نگریست 

 آوردی شانس رو دفعه این …دیگه هوس این کارا به سرت نزنه  -

 ش شدنگاه جدی و لحن جدی ترش ، باعث خنده ی کوتاه و بی صدای

 قول می دم -

برعکس همیشه فرهاد از نگاه مستقیم مردی به خواهر زیبایش اعتراض نکرد و حتی لبخند هم زد 

 به فرهاد به نگاهی با جالل ، گذاشت نمی اعتراض برای جایی هیچ  امیرمحمد موقر رفتار …

  گفت تردید با و نگریست امیرمحمد

 ی من خیلی آشناست  اسم و فامیل و همینطور چهره ی شما برا -

 امیرمحمد دوباره لبخند زد  

 اجازه با … هاست بعید محل دنیا این …شاید جایی منو دیدید  -

 و قدم برای رفتن برداشت که کالم جالل در جا متوقفش کرد

 ؟ درسته … رضا ی زاده برادر …تو پسر امیرعلی شریف هستی  -

 ریس فقط و برگشت عقب به لبخند همان با …حمد بود نگاه غزال و فرهاد نیز چون پدر به امیرم

 گفت آهسته و شد ابری جالل چشمان … داد تکان

 و پدرت شبیه خیلی و شدی بزرگ االن اما …آخرین باری که دیدمت شاید فقط ده سالت بود  -

 عموت همینطور

 یلی زیادخ …  شبیهشه … شما دختر مثل …شباهت ها همیشه راز آدم رو برمال می کنند  -

 شد نزدیک پدر به نگران فرهاد  …و این بار با قدم هایی محکم رفت ، بدون هیچ وقفه ای 

 حالتون خوبه بابا ؟ -

 شدت به را پدر چیزی نداشت شک غزال …جالل سری تکان داد و دوباره بازوی غزال را گرفت 

 تکراری سوال یک هم باز …د نبو اش خانواده و شریف امیرمحمد به ربط بی بود چه هر ، آزارد می

 مه ها انقدر پس ؟ دانست نمی خود و دانست می هم امیرمحمد حتی که بود که شبیه … جواب بی و

 ! نبود غریبه کرد می فکر که

***********************************************************

****************** 

 یر و رو می کرد ، خطاب به حوریه گفتجالل همانطور که برگه های روی میزش را ز

 مگه نمی گم برو بیرون حوریه -

 شه می داغون داره خواهرم … رفته کجا نیست معلوم من  زاده خواهر …یعنی چی جالل  -
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 فکر نکنم این قضیه ربطی به من داشته باشه -

 حوریه با حرص از روی صندلی برخاست و غرید

 فهمم چی می گی جالل ؟ من که نمی -

 گفت عصبانی چشمانی با …سر بلند کرد و به او نگریست 

 امخو نمی …توئه ی خواهرزاده از بیشتر من دختر لیاقت …فکر کنم حرفم رو واضح زده باشم  -

 بدم شوهرش هم

 پس چرا قبول کرده بودی ؟ -

ی برای دخترم بمن چیزی رو قبول نکردم فقط داشتم اشتباهی رو که پدرم در مورد من کرده بود  -

 رحمانه تکرارش می کردم

 ؟ کرده هندوستان یاد فیلت دوباره نکنه …چیه جالل خان  -

 جالل نیز چون حوریه صدایش را باال برد

 زدین هم به چیزو همه که ها شما …کدوم هندوستان  -

 حوریه با بغض به جالل نگریست و با التماس گفت

 من مادر بچه هات بودم -

 الل اشکهای حوریه را به راه انداختپوزخند ج

 کنارت در بودن به تمایلی هرگز من …خودت می دونی که هرچی بوده اجبار بوده و اجبار  -

 نداشتم

 از این همه ضعف در مقابل مردی که هرگز دوستش نداشت متنفر بود ، با اندوه گفت

 جالل متنفرم دخترت از و  اون از …از تو  -

 سیدی به حس منر تازه …خوبه  -

 ندیدی منو وقت هیچ …تو هیچ وقت منو  یه حور نمی دونستی جالل  -

 هاش گریه … چشامه جلوی روز مثل چیز همه هنوز …اونی رو که می دیدم چرا ازم گرفتین   -

 دادی می بهش که هایی عذاب ی همه و  … اش زده وحشت و خسته های نگاه …

 با پشت دست اشکهایش را زدود 

 پس من چی ؟ من که تحقیر شدم و شکستم -

  کشیدی می کنار رو خودت باید …تقصیر خودت بود  -

حوریه یک دستش را مشت کرد و خیره در چشمان آبی جالل که هنوز هم جذابیت سابقش را 

 داشت زمزمه کرد
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 من دوست داشتم -

 جالل خندید ، با لحنی استهزا کننده گفت

همه سال و این همه بال که سرم آوردی گفتنش برای هزارمین بار خنده دار فکر نمی کنی بعد این  -

 باشه

 ؟ کنی نمی فراموشش چرا …اون رفته جالل  -

 … عمه دختر نه …فراموش کنم ؟ ! چطور ؟ فکر کردی با رفتنش از قلبم هم بیرون می ره  -

 کنه پیدا واقعیت تو خیال مردنم با مگر … کنی می اشتباه

 دور اللج ابری و سرد دیدگان مقابل از باید …اب بیشتر ماندن و بیشتر شنیدن رانداشت حوریه ت

 با جالل … نبود بیشتری بحث جای پس بود کرده خاموش و سرد انقدر را جالل خود … شد می

  خواند وار زمزمه گذشته خاطرات از افتاده تپش به قلبی با و ایستاد پنجره پشت عمیق آهی

 سریست که از سر به در شودعشقت نه سر -

 مهرت نه  عارضیست که جای دگر شود                                                                   

 عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم

 به در شود با شیر اندرون شود و با جان                                                                       

 دردیست درد عشق که اندر عالج او 

 هرچند سعی بیش نمایی بتر شود                                                                       

 اول منم که در این شهر هر شبی

 من به گنبد افالک بر شود فریاد                                                                            

***********************************************************

****************** 

 ینا … بود فرهاد لباس اتوی حال در دقت با …لب تخت نشسته بود و خیره به آوا نگاه می کرد 

ی را که از شادی وقتی ا بوسه طعم هنوز … نبود بند پا روی خوشحالی از و بود عالی حالش روزها

که پدر از او خواست حلقه ی بهنام را انگشت خارج کند  ،روی دستش کاشته بود را روی لب داشت 

 کمی کرد هوس … خندید می راحتی به بادلیل و دلیل بی ها ساعت که بود زده هیجان قدر آن …

 گفت شیطنت با و زد لبخندی ، بگذارد آوا سر به سر

 گرفت آتیش اتو زیاد حرارت از داداش قلب دیدی وقت یه …ارت نکن انقدر عشق قاطی ک -

 با اخم نگاهش کرد و اعتراض کرد

 از بیکاری حوصله ام سر رفته بود -
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 سعی اما بود نگاهش عمق در برقی متوجه …دوست داشت هر طور شده از آوا اعتراف بگیرد 

 کند پنهانش داشت

 برادر منی ؟ اونقدر که فقط به فکر اتوی لباسای -

 تو دچار توهم شدی غزال جون -

 شه می معلوم بعدا …شاید  -

لبخند مرموزش حرص آوا را در آورد و آماده ی غریدن شد اما صدای ضربه در و به دنبالش صدای 

 جالل مانع اعتراضش شد

 ؟ بابا اینجایی …غزال  -

 تو بفرمایین …بله بابا  -

 ندبل جا از احترامش به دو هر … نایابش های لبخند همان …ایان شد در باز شد و جالل با لبخند نم

 ناال تا خانه در ماندنش تر عجیب  و بود آمده خانه به ناهار برای پدر امروز که بود عجیب … شدند

 کاری دارین بابا ؟ -

 نیم ساعت دیگه آماده باش تا جایی بریم عزیزم -

 کجا ؟ -

 فهمی می …می ریم  -

 ایشسرج دوباره باال به هایش شانه انداختن با غزال …بخندی دیگر به رویشان در را بست و با ل

 پرسید و گرفت قرار کنارش در نیز آوا ، نشست

 به نظر تو بابا امروز یه جور خاصی نیست ؟ -

 در فکر و نگاه به پایین تنها گفت

 نمی دونم -

 فرهاد لباس …وای غزال  -

ید اما بوی بد سوختنی نشان دهنده ی چیزی جز از بین رفتن لباس گران و به سمت میز اتو دو

 قیمت فرهاد نبود

 حساسه لباساش به زیادی …داداش فرهاد می کشدتت آوا  -

 همراه با شکلکی خنده دار گفت

 دارم می زنه -

 و غش غش شروع کردن به خندیدن

  …این بوی  -
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 نگاه …، هم خنده های آنها نیمه ماند و هم حرف خودش   نگاه فرهاد که به لباس سوخته اش افتاد

 اش پریده رنگ و بود آوا صورت به غزال

 سوخت لباست …ببخشید فرهاد  -

 لبخندی روی لبهای فرهاد نقش بست 

 فدای سرت عزیزم -

با  غزال همچنان به آوا چشم داشت اما آوا هیچ عکس العملی در مقابل مهر فرهاد نشان نداد ، فرهاد

 کشیدن نفس عمیقی خود را روی کاناپه کنار دیوار انداخت و خطاب به غزال گفت

 کارخونه برم خوام می …می شه یه چایی برام بیاری کوچولو  -

 االن میارم -

 نگریست آوا به هم روی پاهایش انداختن با فرهاد …و از اتاق بیرون رفت 

 ساکتی ؟ -

 چی بگم ؟ -

 که صدای خنده ات تا پایین می اومدتا دو دقیقه پیش  -

 این بار نگاهش کرد و با لحنی خشک گفت

 دو دقیقه پیش تو نبودی -

 پوزخندی تحویلش داد و گفت

 رم می دیگه دقیقه دو…نگران نباش  -

 بقیه ی دقیقه ها چی ؟ اونا رو می خوای چیکار کنی ؟ -

ن لباس سوخته اش برای انداختنش به داخل و بدون اینکه منتظر جواب فرهاد باشد  ، با برداشت

 سطل زباله به سمت در به راه افتاد

 شه می ضررت به چیز همه …با من در نیفت آوا  -

 به سمتش برگشت و با تمام ترسی که از لحنش در وجودش ریخته بود بی اهمیت گفت

 به نظرت االن چیزی به نفعمه ؟ -

 من عشق …البته  -

 خودش قلب تپش از چشمانش سختی از نه …او و چشمانش خیره شد اما  ترسید آوا چند لحظه به 

 زد ونبیر اتاق از شتاب با پس بود شده مالکش خودخواخانه که ببازد مردی عشق به ترسید می …

***********************************************************

****************** 
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توقف شد و با صدای بوقش مرد میان سالی پشت پنجره ی اتاقک ماشین پدر مقابل مجتمعی م

 نگهبانی ظاهر شد

 سالم آقای مهندس  -

 لطفا کنین باز و در …سالم آقای صادقی  -

 چشم آقا  -

 را معمجت ی محوطه تمام غزال …و با باز شدن در ، پدر یکراست مسیر پارکینگ را در پیش گرفت 

   بتا دو و آالچیق چند …فید فلزی در اطراف به چشم می خورد س نیمکت چند … گرفت نظر زیر

 یادهپ دنبالش به ،  شد خاموش که پدر ماشین …  کاج درختان و گل از پوشیده زیبایی ی محوطه…

 پدر ات داشت تصمیم ، فشرد را پنج ی طبقه کلید جالل و شدند آسانسور وارد … افتاد راه به و شد

 خواست نمی خود تا جالل …هرچند پرسیدن فایده ای هم نداشت   ، نپرسد سوالی نزده حرفی

 ردنک باز از بعد  و ایستاد هجده واحد مقابل پدر کنار در ، بیاورد در او از حرفی توانست نمی کسی

 اب … شد وارد او از جلوتر گرفت قرار پشتش که دستش راهنمایی با ، پدر  توسط آپارتمان در

 … دبو زندگی وسایل تمام به مجهز آپارتمان …داشت  و نگاه می کرد  برمی قدم کنجکاو و تردید

 نو و سبابا تغییر با ترسید می خانه صاحب انگار … شیک و بودند نو هنوز اما بودند قدیمی اینکه با

 کمی را پذیرایی سالن بزرگ ی پرده ، افتاد پدر به نگاهش … شود جا جابه ای خاطره ،  شدنش

 آمد حرف به پدر که کشید طول دقیقه چند …بیرون خیره شده بود  به و بود زده کنار

 و یرمبم ترسم می … تو جز دونند می همه که حقیقتی …آوردمت اینجا تا حقیقتی رو بهت بگم  -

 نفهمی رو فرشته و حور بین فرق هرگز تو

م ت پدر چشقام به فقط حرکت بی و ساکت …باز هم بازی دادن ذهنش با دو کلمه ی فرشته و حور 

 داشت

 تو دختر من و حوریه نیستی -

 اختیار بی و بود انفجار  حال در هایش گوش…چند لحظه زمان برد تا حرف پدر را درک کند 

 خارج اش حنجره از زحمت به صدایش … کرد می صحبت چه از پدر … رفت قلبش روی دستش

 شد

 ؟ نیستم … شما …  دختر …من  -

 ر حوریه نیستیدختر من هستی اما دخت -

 ! ؟ ذارین می سرم سربه دارین … فهمم نمی من …یعنی چی بابا  -

 داشت را بهاری عصر یک روز ترین ابری هردویشان چشمان آسمان …به سمتش برگشت 
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 فرشته یه دختر …تو دختر من و فرشته ای  -

ال در به راه افتاد وغزپ …فرشته ؟ ! پس این فرشته نه موجودی آسمانی بود نه ساخته ی ذهن پدر  

 …نیز بی رمق به دنبالش کشیده شد ، در اتاقی را گشود و باز هم غزال را به دنبال خود کشاند 

 … صورتی اتاق یک … ها کودکی از پر دید اتاق یک!  کرد نمی دید می که را چیزی تصور

ه  زیبایی خیره کنند با زنی … زن یک کنار در پدر تصویر … ها عکس قاب از بود پر اتاق دیوارهای

  دپرسی آرام و  داد تکانی را تخت پدر …با لبخند های دلفریبی که حتی غزال را هم جادو می کرد 

 حاال فهمیدی شبیه کی هستی ؟ -

 و سرد ینگاه با پدر …با دیدن این عکس ها دیگر نه نیازی به پرسیدن بود نه جایی برای نفهمیدن 

 اشاره کرد عکسی قاب به برلب تلخ لبخندی

 تو این عکس تو فقط یه نوزاد یک ماهه بودی    -

 قطره ای اشک از گوشه ی چشمانش سر خورد و ناتوان روی زمین زانو زد

 تو اقات تو رو تصویرهاش تمام فرشته از بعد …فقط همین قدر بهت بگم من عاشق مادرت بودم   -

 به درد می آورد رو قلبم  نبودنش وجود با لبخندهاش دیدن … کردم حبس

 شتهفر همین نبودن او با حوریه سالهای این سرد رفتار دلیل و بود فرشته یک مادرش پس …مادر 

 همه این … درد همه این … باشد حرف همه این پدر سکوت پشت کرد نمی گمان هرگز … بود

 داد ادامه خسته هم باز جالل ، عشق

 به بعدا که اتاقی همون توی …تو خونه پدرم یک مدتی رو اینجا زندگی کردیم و مدتی رو  -

 االن تا شد تو اتاق مادرت خواست

 با اشک به پدر نگریست و با ترس زمزمه کرد

 ؟ مرده …  اون ؟ کجاست …فرشته  -

 سخت بود برایش خطاب کردن فرشته به لفظ مادر و جواب پدر حالش را بدتر کرد

 و بعد از جدایی  ازدواج کرد شد جدا من از مادرت …کسی که مرده منم -

 از ندیده که ناراحت یا فرشته بودن زنده از خوشحال …نمی دانست خوشحال باشد یا ناراحت 

 داد ادامه و کشید آهی پدر … بود داده دستش

 شریف امیرمحمد پدر …با امیرعلی شریف  -

  نبود علت بی دکتر آشنای نگاه پس …برای چند لحظه ماتش برد 

ز جدایی از مادرت چیز زیادی ازش نمی دونم فقط می دونم درسش رو تا مقطع دکترا ادامه بعد ا -

 داده و االن به عنوان مدرس فیزیک توی دانشگاه در حال تدریسه
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 پدر روی زمین در مقابلش زانو زد و دستش را در دست گرفت

 می خوام این خونه رو به نامت کنم دخترم -

 خوام می رو خونه این ی فرشته من …می خوام بابا ولی من این خونه رو ن -

 زد لبخند و زدود را غزال اشکهای دست پشت با …صدای لرزانش قلب پدر را می لرزاند 

 کنن گریه … گرفتم مهظر وقت پنج ساعت برای …اما این خونه سهم کسی جز تو نیست عزیزم  -

 ببینی رو مادرت تا ببرمت دم می قول بهت … دخترم

 قلب اینگونه شاید …ن خانه با تمام خاطراتش سهم کسی جز غزال نبود پس باید  قبول می کرد  ای

 یافت می التیام کمی اش شکسته

***********************************************************

****************** 

گ منزل امیرعلی شریف بزر در پشت لحظه چند …آدرس دقیقا همان بود که پدر به او گفته بود 

 …مکث کرد و با تمام احساس تردیدی که داشت انگشت کشیده اش را روی شاسی زنگ فشرد 

 انداخت طنین  گوشش در زنی صدای که نکشید طول  بیشتر لحظاتی

 بله -

 سعی کرد کامال بر خود مسلط باشد ، خیلی نرم گفت

 دارم کار ادیب فرشته خانوم با …عذر می خوام  -

  باشین منتظر لحظه چند …خودم هستم  -

 مرسی -

 اضطراب با برایش لحظه و نبود خوب حالش …این را گفت و ناتوان به دیوار کنار در تکیه داد 

 در فرشته دیدار هیجان  از را وجودش سرکش حس چطور دانست نمی … گذشتند می تر سخت

 بیقل با در شدن باز صدای با …ود می کرد خ ظاهر حفظ برای را تالشش تمام باید اما کند آرام خود

 سر رب که سفیدی چادر با که دید جوان و زیبا زن یک خود مقابل ، شد جدا دیوار از افتاده تپش به

 یخیل لبخند ، بود هم چشمان در خیره اراده بی دو هر نگاه … نداشت کم ها فرشته از چیزی داشت

 بست نقش غزال لبان روی زود

 سالم -

 داری؟ کاری …م دخترم سال -

 بد غزال قلب صورت هر در!  ؟  زد نشناختن به را خود یا نشناخت …لحنش کامال عادی بود 

 شکست
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 می تونم چند دقیقه وقتتون رو بگیرم ؟ -

 کمی مکث کرد و سپس لبخند زد

  تو بیا …البته  -

 ی ایهس زیر تاب یک …با زی بسیار و بود بزرگ …و با تعارف دست فرشته قدم به حیاط گذاشت  

 حوض یک و آالچیق یک … انگور درخت های برگ و شاخ زیر نیز تختی و داشت قرار درختها

 … زد می فواره که بود آب هردویشان دهان از که بودند سفید قوی دو  میانش که طبقه دو گرد

از نگاه می  را جا همه و کرد می طی را حیاط وسط فرش سنگ مسیر فرشته دنبال به زنان قدم

 نداشت خودشان منزل از کم چیزی شاید ،  بزرگ و بود مجلل نیز خانه داخل …گذارند 

 بشین من االن میام -

 رد و چرخید می جا همه به نگاهش …با لبخند سری تکان داد و روی مبل چرم قرمز رنگی نشست 

د در کنار یک دختر محم امیر تصویر … شد ثابت تصویری روی ، دیوار روی های عکس قاب میان

 جوان

 بچه هام هستن   -

 تداش چای فنجان دو سینی داخل و بود برداشته سر از را چادر …نگاهش به سمت فرشته چرخید 

  برداشت فنجانی تعارفش با …

 بهتون نمیاد بچه های به این بزرگی داشته باشین -

 متوجه کنایه اش شد اما لبخند زد و با آرامش گفت

 من مثل … شن نمی پیر …ا  اینجورین بعضی ه -

 شما مثل …شاید هم جونن  که پیر نمی شن  -

 هاینوجوانی ی آینه جواب حاضر دخترک این که نداشت شک …شک فرشته به یقین تبدیل شد 

 پرسید اطمینان برای ، است خودش

 شما هنوز خودت رو معرفی نکردی ؟ -

 فقیه غزال …غزال هستم  -

 نگاه فرشته را سرد کرد و صدایی به روشنی روز را مغرورانه در گوشش پیچاند آسمان چشمانش

 فقیه جالل …جالل هستم  -

 اسم دختر شما چیه ؟ -

 لبخندی بی جان روی لبهای فرشته نقش بست 

 حقوقه سوم سال …فاطمه  -
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 گفت آهسته خیلی …نتوانست پوزخند نزند  

 من دوست دارم پزشکی بخونم -

 فرشته جان گرفت  لبخند

 بود پزشک یه هم من پدر …عالیه  -

 بود ؟ -

 مادرم همینطور …ده سالی می شه فوت کرده   -

 چشمان عسلی فرشته را هاله ای از غم گرفت و بی اختیار نگاه غزال نیز ناراحت شد

 متاسفم -

 ؟ داری چیکار من با نگفتی شما …ممنون عزیزم  -

 روی میز گذاشت و گفتفنجان خالی از چای را 

 ولمقب شما امیدوارم …راستش من برای درس فیزیکم نیاز به چند جلسه تدریس خصوصی دارم  -

 کنید

 من ؟ !  -

 ؟ هست امکانش …البته  -

 ندارم رو خصوصی تدریس وقت …ولی عزیزم من سرم خیلی شلوغه   -

 بیاید یقین داشت فرشته از چیزی وحشت دارد اما نمی خواست کوتاه

 گیرم نمی رو وقتتون زیاد …خواهش می کنم خانوم  -

 چند لحظه محو تماشای آسمان آفتابی چشمانش شد  ، باز هم به این نگاه باخت

 مشخصه نا  آزادم وقت روزا این …پس شماره ی همراهم رو یادداشت کن  و با هام تماس بگیر  -

 و دش بلند جا از تشکر با …از کیف خارج کرد  با اشتیاق سری تکان داد و دفترچه یادداشتش را

  گفت

 باهاتون تماس می گیرم -

 نمی ابدا غزال …و  جواب لبخند فرشته با صدای باز شدن در اصلی و خنده هایی در هم آمیخت 

 خداحافظ یک با … نبود گریزی انگار اما شود برو رو خانواده این اعضای از عکس هیچ با خواست

ت و چند لحظه بعد امیرمحمد را به همراه فاطمه با فاصله ی نسبتا زیادی در مقابل برداش قدم چند

 از فرشته خواست نمی  ، ماند و خورد گره سیاهش چشمان در اختیار بی نگاهش …خود دید 

 خیلی چون خواست می را همین هم امیرمحمد انگار ،  بفهمد چیزی امیرمحمد با اش قبلی آشنایی

 ی کرد  و کامال خونسرد اما مغرورانه گفتمخف را حیرتش خوب
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 سالم  -

با نگاهی به خواهرش که در کنارش ایستاده بود جواب سالمش را به آرامی داد و بی هیچ حرف 

 که در و نداشت را اش همراهی توان فرشته …دیگری قدم های دیگرش را برای رفتن برداشت 

 مبل افتاد روی حال بی و رفت دست از هم آخرش توان شد بسته

 چی شد مامان ؟ -

 حالتون خوبه مادر ؟ -

 جواب کدامشان را می داد ؟ اشکش سر آزیر شد و زمزمه کرد

 اون غزال من بود -

فاطمه با تعجب به برادر نگریست اما امیرمحمد لبخند ی تلخ زد و برای آوردن لیوانی آب برای 

 ست و با گرفتن دستانش سعی داشت آرامشنش فرشته کنار در فاطمه …فرشته به آشپزخانه رفت 

 داد خوردش به آب کمی خودش و نشست فرشته دیگر سمت در امیرمحمد …کند 

 نیست خوب براتون استرس …آروم باشین مادر  -

 کنم بغل دخترمو نتونستم حتی من …چطور آروم باشم امیرمحمد  -

 لب فرشته نزدیک کرد فاطمه  لیوان آب را از دست امیرمحمد گرفت و دوباره به 

 ؟ کنم چیکار باید من …پدر تون  ؟ اگه بفهمه   -

 هر دو لبخند زدند و امیرمحمد با اطمینان گفت 

 جمع خیالتون …بابا چیزی نمی فهمه مادر  -

 سعی کرد آرام باشد اما چطور ؟ او بعد از هفده سال غزال عشقش را دید و دم نزد

***********************************************************

****************** 

 دیگه پاشو … غزال …غزال  -

 بخوابم خوام می … آوا کن ولم …اَه  -

 و به سمت دیگر غلت زد

 داری کالس گفتی …  کنم بیدارت سه ساعت گفتی خودت تو …ای بابا   -

 تخت نشسته بود برگشت پشت دستش را  روی چشمانش کشید و دوباره به سمت آوا که لب

 خیلی خسته ام -

 یادم نبود خانوم در حال کندن کوه بودن -

 بی صدا خندید و در حال پایین آمدن از تخت با صدایی که هنوز خواب آلود بود گفت
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 کوه رو که فرهاد می کنه و دل شیرین هم نرم نمی شه -

ت کمد لباسهایش به راه افتاد و سم به …آوا با حرص نگاهش کرد و خنده ی غزال بیشتر شد 

 همانطور که در حال انتخاب بود باز هم با شیطنت گفت

 میاد مسافرت از دیگه روز دو جونت شوهر …انقدر پکر نباش عزیزم  -

 برام مهم نیست -

 نمی دونستم -

 غزال ؟ -

 شیطنت به کرد شروع آوا بار این …فقط از اعتراضش خندید و هیچ نگفت 

 می هنکن!  درسی مشکل و کالس زرنگ شاگرد …بینم این قضیه ی کالس فیزیک چیه بگو ب -

  بهنام دیدن بری خوای

 چشمش به مانتوی قرمز مشکی اش افتاد وهمراه با جین مشکی اش برش داشت 

 مگه پیداش شده -

 تو مشکوک می زنی غزال -

 شال مشکی اش را هم برداشت و با لبخند به سمتش برگشت

 کنم عوض لباسامو خوام می …و بیرون  بر -

 خیال بی هم غزال …پشتش را بی هیچ حرفی به او کرد و این یعنی اینکه قصد بیرون رفتن ندارد 

 آمد در آوا صدای دوباره و شد اش خواسته تکرار

 من باید بدونم تو کجا می ری ؟ -

 جان آوا …کالس فیزیک  -

 نیست همین فقط …نه  -

 چه و شد می شریک کسی با را اش شادی نباید چرا …ا دوباره خنده اش گرفت از سماجت آو

 دوستش نزدیکترین از بهتر کسی

 دارم می رم دیدن مامان فرشته ام -

 آوا گیج و گنگ به سمتش چرخید و با شک پرسید

 ! ؟ چی یعنی …مامان فرشته  -

تار مامان به خاطر اینه که حور نمی رف سردی یعنی …یعنی مادر من حور نیست و یه فرشته است  -

 تونه فرشته باشه

 ببینم بزن حرف درست …چرا چرت و پرت می گی  -
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 در حال گذاشتن کتاب و دفترش داخل کوله گفت

 شه می دیرم …  برم باید …االن نمی شه عزیزم  -

 بگی باید االن همین …نخیر   -

هر آراسته ی خود  ، برای فرار از دستش شوخ و داخل آینه نگاهی به خود انداخت  و راضی از ظا

 سرحال گفت

  …من رفتم نشینی برا شوهرت گریه  -

اما وقتی آوا به سمتش هجوم آورد با خنده و جیغ به سمت در دوید و توانست به موقع از اتاق خارج 

اخل د حوا همراه به نشسته را او ولی رفت اتاقش سمت به  حوریه از خداحافظی برای …شود 

 و کرد المس … ببیندشان اینجا دیگر بهنام و حوا با پدر برخورد از بعد کرد نمی فکر …نشیمن دید 

 گفت مودبانه خیلی برخوردش به توجه بی اما  نگرفت پاسخی تلخ و تند نگاه یک جز

 ینم دلم حال هر به … بیاد کنار قضیه با بتونه بهنام امیدوارم …من واقعا متاسفم خاله جون - 

 خواست باعث ناراحتیتون بشم

 تو پسر منو نابود کردی دختر -

اصال حوصله ی جدال در مورد چیزی که از نظرش تمام شده بود را نداشت و فقط حقشان را یک 

عذر خواهی می دانست نه چیزی بیشتر پس به تلخی لبخند زد و از حوریه که تلخ تر از خواهرش 

 ای یهثان حتی خواست نمی و بود فرشته دیدار اولین تاب بی …بود خداحافظی کرد و به راه افتاد 

 برسد قرارش به دیر

***********************************************************

****************** 

 فرشته با گذاشتن خودکار داخل دستش روی کتاب  لبخند زد  و گفت

 برای امروز دیگه کافیه عزیزم-

  کرد نگاهش دقیق صندلی به تکیه با فرشته …زد و تشکر کرد  کوتاه لبخند 

 مطمئن نیستم هواست کامال به من بوده باشه -

 لحن و کالمش غزال را غافلگیر کرد اما با تسلط گفت

ولی تمام هواس من به شما بوده حتی می تونم تمام قسمت هایی رو که توضیح دادین براتون کامل  -

 بگم

ر چطور می توانستند با شباهت بی انکارشان به هم باز هم رازشان را پنهان کنند ، این مادر و دخت

 حتی لحن کالمشان هم مثل هم بود
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 دیرت نشه -

 در نیز امیرمحمد …با نگاهی  کوتاه به فرشته  کتابهایش را جمع کرد و به دنبالش از اتاق خارج شد 

 رنگی به تن داشت با شلوار کتان تیره تری  کرم بهاری کت ،  بود ها پله از آمدن پایین حال

 کشیکی امیرجان ؟ -

 ؟ ندارین من با کاری …بله مادر  -

 داد جواب غزال به نگاهی با فرشته …حتی به غزال نگاه هم نکرد 

 می شه غزال رو هم برسونی ؟ -

 البته  -

 و با نگاه به غزال ادامه داد  

 شده دیرم …من عجله دارم  -

 داد پاسخ خشک و اعتنا بی ،  مغرور و بود سرد چه حاال…از آن لبخند خبری نبود   دیگر 

 برم تونم می خودم …مرسی  -

 بری پسرم با بهتره …ولی هوا داره تاریک می شه  -

 وای که لحن فرشته چه دردی برایش داشت مخصوصا وقتی امیرمحمد را پسرش خطاب کرد

  ترم راحت تنها …ممنون خانوم  -

 ور پیاده در بیشتر قدم چند …و بدون اینکه فرصتی دیگر به آنها دهد ساختمان را ترک کرد 

 و بود یرنگ مشکی باالی مدل ماشین … کرد جلب را اش توجه ماشینی بوق صدای که بود برنداشته

 جلو رد داخل از امیرمحمد و ایستاد ماشین توقف با … نبود نشسته رلش پشت محمد امیر جز کسی

 را برایش گشود 

 شده دیرم …سوار شو  -

 نزدیک شد و گفت

 بشم ای غریبه ماشین سوار ندارن دوست برادرم و پدر …تشکر  -

 لبخندی موزیانه روی لب نشاند و باز هم مثل همان روز در بیمارستان بدجنس شد

 پدر و برادرت یا نامزدت ؟ -

 این بار خیلی جدی گفتبا حرص نگاهش کرد و خواست اعتراضی کند که او 

 شده دیرم واقعا …بشین   -

 هب و  انداخت بیرون به را نگاهش …بازدمش را عمیق بیرون داد و بی هیچ حرف دیگری سوار شد 

 وارنگ و رنگ های ماشین عبور
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 حال نامزدتون چطوره ؟ -

 دانست نمی سوالش از نیز را مقصودش …حتی نگاهش را هم از خیابان برنداشت 

 خوبه -

 به لطف نامزد شما بنده توبیخ شدم -

 چرا این کلمه ی نامزد را مدام تکرار می کرد ؟ به نیم رخش نگریست و با غیض گفت

 این قضیه هیچ ربطی به من و بهنام نداره -

 خندید و با نگاهی به او این بار با لحنی که به نظر غزال تند آمد گفت

 ن مربوطهنامزدتو و شما به دقیقا …چرا  -

 … دوخت بیرون به نگاه دوباره پس ندهد اهمیتی کرد سعی …چرا بی خیال این کلمه نمی شد 

 جهمتو را امیرمحمد قلبش روی دستش رفتن با ترس این و ترساندش کمی ماشین باالی سرعت

 کرد

 ترسیدی ؟ -

 سرعتتون خیلی باالست  -

 فکر نمی کردم بترسی -

 ن ؟برای چی این فکرو کردی -

 از حرص صدای غزال دوباره لبخند زد و بدجنس شد

 با اون اخالقی که من از نامزدتون دیدم فکر کنم ایشون هم باید اهل سرعت باشند -

 می شه نگه دارین ؟ -

 من فقط مقابل منزل شما نگه می دارم -

 چطور وقتی هنوز آدرس رو ازم نپرسیدین -

 تان نوشته بودبیمارس مدارک توی …نیازی نیست   -

 چرا شما باید حفظش کنین ؟ -

 ضرر هب نامزدتون گستاخی … داشتم نامزدتون با کوچیک کار یه …سوء تفاهم نشه دخترخانوم  -

 بذارمش جواب بی نباید شد من

 دیگر تحمل نداشت پس با خشم غرید

 بهنام دیگه نامزد من نیست -

 متوجه نمی شم ؟ -
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 سرعت کاهش از را این …پشت ظاهر خونسردش پنهان می کند  شک نداشت اضطراب لحنش را

 انداخت ها ماشین آمد و رفت به نگاه دوباره و داد بیرون عمیق را بازدمش ، فهمید ماشین

 …بعد از قضیه بیمارستان پدرم همه چیز رو تموم کرد و ازم خواست حلقه ی بهنام رو در بیارم  -

 نیست ازش خبری و رفته هم بهنام

 فهمید نمی را اصرارش علت اما …یلی خوب متوجه سنگینی نگاه امیرمحمد بود خ

 هواستون به روبرو باشه آقای دکتر -

با یک پوزخند ماشین را نگه داشت و غزال تازه فهمید نزدیک منزلشان بود  ، با یک تشکر کوتاه از 

 با بدجنسی گفتماشین پیاده شد ولی قبل از اینکه در را ببند لبخند زد و مثل او 

 کنم می بیرون مادرم زندگی از هم رو ها شما …همونطور که بهنام رو از زندگیم بیرون کردم  -

 شریف امیرمحمد جناب

نگاه امیرمحمد در یک لحظه پر از خشم و فریاد شد اما غزال با بستن در و یک نگاه سرد راه جواب 

 نماشی های چرخ پرواز صدای تنها …اط را گشود را برای او بست و با لبخند پیروزمندانه ای در حی

 شنید خیابان آسفالت روی را او

***********************************************************

****************** 

 برای بار دوم در اتاق آوا را نواخت 

 بخوری غذا باید … کن باز درو …آوا جان  -

 ی خورمنم …دست از سرم بردا غزال  -

 بیاد داداش … کنی حبس رو خودت تو اون خوای می کی تا …اینطوری که نمی شه دیوونه  -

   ها شه می عصبانی

 به درک -

 میان خنده با شیطنت گفت

 داره آموزی بد …جلوی برادر زاده ام درست صحبت کن   -

 گمشو غزال  -

 بی تربیت -

ح که برای گرفتن جواب آزمایش بارداری به همراه فرهاد صب از …و با خنده از پله ها سر آزیر شد 

 از خانه بیرون رفته بود تا االن چیزی نخورده بود و خود را داخل اتاق حبس کرده بود 

 در و باز نکرد ؟ -
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در حال نشستن پشت میز برای صرف ناهار در جواب حوریه فقط سری به عالمت نفی تکان داد ، 

 ره گفتحوریه کالفه و عصبی دوبا

 این دختره آخرش بچه ام رو دیوونه می کنه -

 تنداش او با را خوردن غذا تنها ی حوصله اصال …فقط نگاهی کوتاه به حوریه انداخت و هیچ نگفت 

 بخورد ناهار خانم گلی با خانه آشپز داخل توانست می کاش …

 سالم -

نیدن صدایش دوباره به نشیمن آمد و ش با نیز خانم گلی …هر دو سر چرخاندند و فرهاد را دیدند 

 پرسید

 ناهار خوردی پسرم ؟ -

 ندارم میل …نه   -

 حوریه به چهره ی خسته ی فرهاد نگریست و گفت

 ببر تو اتاق با آوا بخور عزیزم -

 مگه نخورده ؟ -

 غزال قبل از حوریه جواب داد

 کنه نمی باز درو …نه  -

و سینی غذا را از دست گلی خانم گرفت و راه اتاق را در پیش  فرهاد بازدمش را عمیق بیرون داد 

 نتوانست  اما کند بازش تا  گذاشت در ی دستگیره روی دست …

 ببینم کن باز ؟ کردی قفل درو چرا …آوا - 

  فریاد هشدار با و زد در به لگدی …صدایش بلند بود و آمرانه اما هیچ اتفاقی نیفتاد 

 ن این در لعنتی روک باز …با توام آوا  -

 این بار در باز شد و فرهاد به داخل قدم برداشت

 ؟ بستی چرا درو …چه مرگته تو  -

 با حرص نگاهش کرد و به تندی گفت

 من بچه نمی خوام -

 بخور غذاتو بیا …بس کن آوا  -

 بیرون برو …نمی خورم  -
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و صندلی در مقابل هم داشت ، فرهاد عصبانی دستش را گرفت و پشت میز گوشه اتاق که فقط د

 اهنگ با و ریخت برنجش روی  را قیمه خورش از مقداری …نشاند و بشقاب غذا را مقابلش گذاشت 

 کرد تاکید اش جدی

 همشو بخور -

 باشه  -

 که نداشت باور …و با خشم بشقاب را روی زمین پرت کرد و همان لحظه برق از چشمانش پرید 

 هر اش طوسی چشمان و گذاشت اش گونه روی دست مبهوت …د باش زده صورتش به فرهاد

 بودند بارش ی آماده لحظه

 خسته …خسته ام کردی آوا  -

 فرهاد … داشت نیاز خواهی عذر یک به فقط حاال و نداشت را رفتار این انتظار …اشکش چکید 

 داد دستور تر جدی ای چهره با و گذاشت مقابلش را خود غذای بشقاب

 ش می خوریتا آخر -

  شا لعنتی بغض اما برد دهان به و کرد پر را قاشق نوک …حتی جرات نگاه کردنش را هم نداشت  

 گفت آهسته … دهد فرو گلو از هم را کم مقدار همان گذاشت نمی

 نمی تونم بخورم -

چند لحظه نگاهش کرد و بعد دستش را دراز کرد  ، با پشت دست صورت قرمزش را لمس کرد و 

 مه کردزمز

 معذرت می خوام عزیزم -

 باشم تنها خوام می …برو بیرون فرهاد  -

 در حال برخاستن با لبخندی تلخ گفت

 بخور رو غذات فقط …باشه  -

حرفی نزد و با خروج فرهاد از اتاق دوباره ظرف غذا را روی زمین انداخت و با پوشاندن صورتش به 

 قصد خراب کردن حسش را داشت فرهاد چرا …شدت  شروع کرد به گریستن 

***********************************************************

****************** 

 هباالخر …جلوی در دبیرستان با دوستانش خداحافظی کرد و در پیاده رو شروع کرد به قدم زدن 

ند و اجازه دهند مثل نکن کنترل را آمدش و رفت ها بچه مثل دیگر که کند راضی را پدر توانست
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 فرو اش مدرسه رنگ طوسی روپوش جیب در دست …سایر همسن و ساالنش خود برود و بیاید 

 داشت می بر قدم یکسان هایی گام با و بود کرده

 ؟ غزال …غزال  -

 با تعجب از شنیدن صدای بهنام به عقب برگشت و او را در چند قدمی خود دید

 سالم -

 ر می کنی بهنام ؟چیکا اینجا …سالم  -

 باید باهات حرف بزنم -

 کوله اش را روی شانه جابه جا کرد و بی حوصله گفت

 حرفی نمونده بهنام -

 کنیم صحبت باید … غزال کنم می خواهش …ماشین کمی باالتر پارکه  -

شه ی همیبرا را قضیه این باید …با مکث چند ثانیه ای  ، سری تکان داد و به همراهش به راه افتاد 

 و نگریست بهنام به ، داد قرار پاهایش روی را اش کوله و شد سوار …در ذهن بهنام تمام می کرد 

 پرسید

 تا االن کجا بودی ؟ -

 دانشجوییم دوران دوستای از یکی پیش …اصفهان  -

 چرا مادرت رو تنها گذاشتی ؟ -

 ادآهی کشید و با نگاهی به غزال که هنوز نگاهش می کرد پاسخ د

 عنیی … نتونستم اما شدم می آماده تو بدون روزهای برای باید …به این تنهایی احتیاج داشتم  -

 شه نمی

 نگاهش را به آرامی به بیرون انداخت و با یک پوزخند گفت

 تونی نمی انگشتته تو تا …اول اون حلقه رو از  دستت در بیار  -

 اتفاقا بودنش آرومم می کنه -

 تههر جور میل -

 کنم می صبر بگی تو چقدر هر اصال … بشم خیالت بی تونم نمی کنم می کار هر …ببین غزال  -

 نزن هم به رو نامزدی فقط

 گفت و کرد نگاهش دوباره …خنده اش گرفت 

 تبه من بهنام نیستی متوجه چرا …به هم نزنم ! به هم خورده که تو رفتی و تازه پیدات شده  -

 نم … کنه درک رو عشقت تونه نمی ذهنم …بم نمی تونه تو رو قبول کنه قل … ندارم ای عالقه
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 و کن درک لطفا پس … شدنم بزرگ تا مونده خیلی … کنم فکر ازدواج به فعال خوام نمی اصال

 بذار راحتم

 انقدر بی انصاف نباش غزال -

 پوزخندی زد و با نگاه به خیابان گفت

 سعی کن ازم متنفر باشی  -

 ز کسی متنفر باشم که از بچگی دوسش داشتم ؟ !چطور ا -

 بشنوم چیزی دیگه ندارم دوست …می شه تمومش کنی بهنام  -

 داشت هنگ فقیه منزل مقابل را ماشین …نگاهی کوتاه  به نیم رخ خواستنی اش انداخت و حرفی نزد 

 شد پیاده اش کوله برداشتن با غزال و

 ممنون پسرخاله -

 به در متس به بهنام برای کوتاه دستی تکان با غزال …روی لبهای بهنام نشاند  لبخندش  ، لبخندی 

 … دید حیاط داخل را پدر رنگ ای نقره ماشین انتظارش برخالف و کرد باز را حیاط در … افتاد راه

 به ،  متعجب سکوتش از و شد ساختمان داخل!  ؟  بود آمده خانه به پدر چرا روز از موقع این در

 نه رفت و حتی گلی خانم را هم ندیدآشپزخا

 گلی خانم کجایین ؟ -

 پاسخی نگرفت و صدایش را باالتر برد

 کسی نیست ؟ گلی خانوم ؟ -

 ؟ زنی می داد چرا …چه خبرته دختر   -

 …با خنده از لحن گلی خانم به عقب برگشت و با دیدن حوریه در کنارش خنده از لبش پرید 

 وریه اضطرابش را بیشتر کردح ی خسته و درهم ی چهره

 چیزی شده گلی خانوم ؟ -

 مادر به مستاصل غزال …گلی خانم فقط کالفه سری تکان داد و راه آشپز خانه را در پیش گرفت 

  نگریست

 چی شده مامان ؟ چرا بابا خونه است ؟ -

 در حال نشستن روی مبل با صدایی خسته گفت

 دختره بچه رو سقط کرده -

 دستش به زمین افتاد و ناباور پرسیدکوله از 

 بچه از دست رفت ؟  -
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 بردیمش و اومد پدرت گرفتم تماس …صبح بعد از رفتن تو و پدرت حالش به هم خورد  -

  شده ینجن سقط باعث بدنش زیاد ضعف گفت می دکتر … کرد کاری شد نمی دیگه … بیمارستان

اید بستری می شد اما خودش قبول نکرد و اصرار ب هم امشب ،  شد می دار بچه نباید االن اصال و

   بده ور جوابش خواد می چی برگرده تبریز از فرهاد که فردا نگرانم فقط من …کرد بیاریمش خونه 

 واآ با درستی برخورد بود مطمئن … دانست می مقصر را آوا فرهاد شک بی …حق با حوریه بود  

 کرد نمی

***********************************************************

****************** 

صدای گریه ی آوا همراه با فریاد های دردناکش  ، غزال را عصبی و کالفه کرده بود  ، رو به حوریه 

 با التماس و بغض گفت

 کشه می رو آوا داره داداش …یه کاری بکنین مامان  -

می حوریه گرفت  ، گلی خانم با تاسف نگاهی به حوریه اهمیتی نداد و قلب غزال از این همه بی رح

 حوریه انداخت و خطاب به غزال گفت

 برو یه زنگ بزن پدرت بیاد  جلوی پسرش رو بگیره -

 تا خواست تکانی بخورد حوریه مانع شد

 بشین سر جات غزال -

 کالفه به حوریه نگریست و قبل از اینکه حرفی بزند گلی خانم دوباره گفت

 نداره رو شوهرش کتکای تحمل حالش اون با دختر اون …خوش نمیاد حوریه خانم  خدا رو -

 حقشه -

 بزنه کتکت شوهرت خواد می دلت تو … برخدا پناه …وا  -

 من هیچ وقت کاری نکردم شوهرم بخواد همچین کاری بکنه -

 گلی خانم پوزخندی زد و با لحنی پر از کنایه گفت

 دی اما شوهرت جرأت نکرد کاری کنهاتفاقا تو خیلی کارا کر -

 کالم گلی خانم انگار برای حوریه خیلی سنگین بود با حرص گفت

 حرمت خودتون رو نگه دارین گلی خانم -

گلی خانم جواب ندادن را بهتر می دانست پس بی حواب رفت و غزال نیز نا امید از حوریه از پله ها 

 ، ناتوان به در کوبید  داد می آزارش آوا صدای هنوز …باال دوید 

 کنم می خواهش … کن تمومش …بسه داداش  -
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 چه …بی فایده بود و نا امید پایین دیوار  ، روی زمین نشست و سرش را میان بازوانش پنهان کرد 

 ازب ؟با بگیرد را خشمش و فرهاد جلوی توانست نمی چرا ؟ آمد می سردوستش بر داشت بالیی

 اش پیشانی روی پریشانش موهای …اد با صورتی آشفته بیرون آمد فره و پرید جا از در شدن

 سردش همیشه چشمان … چشمانش و بودند متورم خشم از هنوز گردنش های رگ و بودند ریخته

 وارد درنگ بی ،  رفت پایین ها پله از که فرهاد … بود دیگری زمان هر از تر سرد … غزال برای

 ویدد سمتش به …د و سعی داشت خود را از تخت باال بکشد کر می گریه شدت به آوا …  شد اتاق

 بخوابد تخت روی کرد کمکش و

 بکنی باهاش کارو این تونستی چطور … فرهاد …خدای من  -

 سردمه …سردمه غزال  -

 فرهاد …با عجله میان اشک پتو را رویش انداخت و دست سرد و لرزانش را در دست گرفت 

 که عاشقانه دوستش داشت به این حال در آورد ؟ ! را کسی بود توانسته چطور

 برو بیرون کوچولو -

 هچ و بود خیسش موهای کردن خشک حال در ای حوله با …طلبکار و با غیض به فرهاد نگریست 

 کند خاموش همیشه مثل را اش رحمی بی آتش شد می سرد آب با کرد می فکر که بود دار خنده

 قلب سرد و سخت داری یه تو …برات متاسفم داداش  -

 مقابلش ایستاد و پوزخند زد  ، با لحنی تلخ و عذاب دهنده گفت

 بیرون برو و شو خفه …من اصال قلب ندارم  -

 می شه بگی چرا انقدر از من بدت میاد ؟ -

 متنفرم …من ازت بدم نمیاد کوچولو   -

 اندکالم آخرش را خیره در نگاه خیس غزال گفت و قلبش را بیشتر شک

 فقط به خاطر اینکه خواهر ناتنیت هستم -

 پوزخندی زد و با نگاهی سرد گفت

 واقعی برادر یه مثل برات و کردم تحملت سالها که حاال …پس باالخره فهمیدی اما چرا حاال  -

 کردم دلسوزی

 غزال با تاسف نگاهش کرد و گفت

 دلسوز  ! خوبه که معنی دلسوزی رو باالخره فهمیدم -

 نه اش را با خشم گرفت و مجبورش کرد در چشمان سردش بنگردچا

 دلسوزی باالتر از اینکه هرگز نذاشتم حقیقت رو بفهمی کوچولو -
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 دستش را از از چانه اش جدا کرد و گفت

 کاش واقعا برام یه برادر دلسوز بودی -

 از رو درمپ تو مادر … برد بین از رو مادرم که هستی زنی دختر تو … نتونستم هرگز …نتونستم  -

 گرفت ما

 لرزید بغض تاثر از اش چانه …کدام مادر ؟ ! او که مادری به خود ندیده بود 

 گناه من چیه ؟ -

 باالتر از اینکه دخترشی -

 زارآ رحمانه بی و شد می بازخواست باید اش نداشته مادر خاطر به …دیگر نتوانست تاب بیاورد 

 به ار نگاهش و کوبید دیوار به ای ضربه مشت با فرهاد…بیرون دوید    اتاق از بغض با …  دید می

 موهای و نشست تخت لب … زد می سرخی به صورتش و بود بسته چشمانش … دوخت آوا

 نگریست فرهاد به و شد باز نیمه آوا چشمان … زد کنار صورتش روی از را رنگش خرمایی

 خورم می قسم …من کاری نکردم فرهاد  -

 وزخندی تلخ دست ظریفش را دردست گرفت با پ

 اما تو اون بچه رو نمی خواستی -

 ولی باور کن راضی به از بین رفتنش نبودم -

 بخوابی کن سعی … نکن گریه …به هر حال دیگه بچه ای در کار نیست  -

 دستش را از میان دستش بیرون کشید و میان اشک گفت

 کنه می درد بدنم ی همه …چطور بخوابم  -

 خم شد و با تمام تلخ بودنش صورت تبدارش را بوسید

 معذرت می خوام -

 فکر می کنی می تونم ببخشمت -

 دست خودم نبود عزیزم -

 فهخ را اش گریه صدای تا کرد پنهان پتو زیر را خود …رویش را برگرداند و گریه اش شدت یافت 

د باشد  ، به خاطر موجودی بود که شکل فرها رفتار خاطر به اینکه از بیشتر اشکهایش … کند

 بود گرمایی را کوچکش قلب  سردی وجودش با شاید …نگرفته در وجودش از بین رفته بود 

***********************************************************

****************** 
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اراده از پله ها باال رفت و  بی هایی گام با …چهارمین جلسه و در واقع آخرین دیدار فرشته بود 

 تی…هنوز دست روی دستگیره ی در نگذاشته بود  که در باز شد و امیرمحمد پشت در نمایان شد   

 چند …  بودن بیمارستان مقصدش تیپ این با مطمئنا و پا به یخی جینی و داشت تن به مشکی شرتی

 یر انداختز به سر نگاه گرفتن با  غزال و خورد گره هم در نگاهشان لحظه

 سالم -

 سالم -

 ردک متوقفش جا در امیرمحمد کالم که بود برنداشته بیشتر قدم یک  …و از جلوی در کنار رفت 

 اون روز گفتی می خوای ما رو از زندگی مادرت بیرون کنی اما نگفتی چطور ؟ -

اشت و د لب به را آرش در حرص لبخند همان …به عقب برگشت و در چشمان سیاهش نگریست 

 دوباره گفت

 به نظرت می تونی خانوم فقیه ؟ -

تا خواست جواب دهد  ، حضور دختر امیرعلی شریف و صدای سالمش مانع شد ، صورت زیبا و 

 و کرد مین درک او به را حسش …دلنشینی داشت و در عین سادگی بسیار شیک لباس پوشیده بود 

 شته گرفته استفر قلب در را او جای که کرد می فکر این به فقط

 بریم داداش -

 نای برای پوزخندی با غزال …امیرمحمد با نگاهی به غزال سری تکان داد و از پله ها سر آزیر شد 

  رفت داخل به درهمش های روز

 سالم خانوم ادیب -

 صدایش را نسبتا بلند شنید و او را ندید

 میام االن …  اتاق تو برو …سالم عزیزم  -

 دش کتابهایش ی قفسه ی خیره روزها  ی بقیه مثل …ش رفت و پشت میز نشست به اتاق کار

 من عاشق کتابم -

 داخل از تیپاک ، گرفت قرار مقابلش در میز پشت که فرشته …فقط لبخند کوتاهی زد و هیچ نگفت 

 گذاشت میز روی و آورد در کیفش

 این چیه ؟ -

 حق الزحمه ی شما -

 دلخور نگاهش  کرد و گفت

 من حرفی از پول زدم -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – غزال عشق

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

7 8  

 

 همینطور هم شما کار …باالخره هر کاری جوابی داره  -

 کنیم شروع بهتره فعال …خیلی خب  -

 ولی من امروز واسه یاد گرفتن نیومدم مثل بقیه ی روزا -

  شد سردش چشمان آسمان در غرق …قلب فرشته لرزید 

 دیگه ای هم توش می بینید اگه اون پاکت رو باز کنید  ، به غیر از پول چیز -

 کاپوت به قلبی با را محتویاتش …فرشته با دستی لرزان پاکت را گرفت و مردد درش را گشود 

 که ودب بازی چه این … کشید تیر قلبش جالل کنار در خودش عکس دیدن از و کشید بیرون افتاده

 کرد می قلبش با غزال

 !  ؟ کنه می چیکار …  تو …  دست …این  -

 دایش می لرزید و غزال فقط یک پوزخند زدص

 صورتی اتاق یه تو از …از خونه ی یه فرشته گرفتمش  -

 ! ؟ رفتی اونجا …تو  -

 زد نامم به رو سندش بابا …اون خونه دیگه مال منه  -

 دست فرشته بی اختیار روی قلبش رفت و بغض راه گلویش را گرفت

ا سراغم نیومدی و گذاشتی سالها مادر رو یه موجود بی چر …چرا خودت رو از من دریغ کردی  -

 ؟ باشه تلخ و سرد حور مثل تونه می هم فرشته کنم فکر گذاشتی چرا …احساس بدونم 

 صوممع کودک همان نشسته مقابلش در که تلخ و تند دختر این کرد می باور باید …نگاهش کرد 

 است خودش

 حق نداشتم سراغی از گذشته هام بگیرم -

 کی این حق رو از یه مادر گرفته ؟ -

 چرا مثل پدرت یه طرفه به قاضی می ری ؟ من حال خوبی ندارم -

 صدای بلند فرشته و لحن طلبکارش غزال را بر آشفت  و از جا بلند شد 

 رموادا داشتن… کردن می چیکار باهام داشتن دونین می  …پس بذارین حالتون رو بدتر کنم  -

 حوریه خواهر … حوا پسر ؟  شناسیش می …ام بشم بهن زن کردن می

 می شناخت ؟ ! هنوز رفتارهایشان مثل کابوس مقابل چشمانش بود

 ادد نجاتم شما همسر پسر اما مردن و بود خودکشی …نخواستم ازدواج کنم و تنها راه نخواستنم  -

خی ی دارم باهات شونکن فکر و بپرسی ازش حرفام کردن باور برای بهتره … بشم خالص نذاشت و

 می کنم خانوم دکتر 
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 اشکهایش می چکیدند و قلب فرشته را بیشتر آتش می زدند

 پدرت بهم قول داد همیشه مواظبته -

 داری با این حرف وجدان خودت رو راحت می کنی یا می خوای درد تنهایی منو کم کنی ؟ -

 سال هفده …رت خیسش بگذارد بی رمق از تلخی غزال از جا بلند شد و خواست دست روی صو

 زد فریاد و کشید عقب به را خود رحمانه بی غزال اما بود نکرده لمسش که بود

 چرا به قول یه مرد که چیزی جز سکوت ازش ندیدم اعتماد کردی ؟چرا ؟ -

 اشکهای فرشته سر آزیر شدند و نالید

 ندارم رو عذابت از پر نگاه این تحمل …با من این کارو نکن غزال  -

 فکر می کنی عذاب زیادیه در مقابل رنج این سالهای من ؟ -

 عزیز دلم سعی کن درکم کنی -

 و برداشت قدم عقب عقب ؟  او همیشه چرا ؟ کرد می درک را همه او باید چرا …خنده دار بود  

 زد فریاد

 متنفرم ازت …تو هم داری برای خودت گریه می کنی  -

  غزال …غزال  -

 تداش  درک تقاضای او از هم فرشته اینکه …زال نمی خواست بشنود و فقط می خواست برود اما  غ

 هب غزال ی گریه صدای و زد زانو زمین روی ناتوان فرشته … بود اش خسته قلب برای دیگر دردی

 کرد زمزمه اشک میان و پیچید می گوشش در آشنا اش گذشته تلخی

 غزال نرو تو …پدرت رفت  -

***********************************************************

****************** 

 اه ستاره …زیر نور ماه در ایوان  ، روی صندلی فلزی سفید رنگ نشسته بود و خیره ی ماه بود 

 نتوانست و گشت هم باز … افزودند می اش زیبایی بر و چرخیدند می اطرافش در کنان رقص

 حالش خوب نبود و این روزها فقط با خودش خلوت می کرد … بیابد را اش ستاره

 اینجایی غزال ؟ -

 بر گشت و آوا را کتاب به دست دید

 چند تا اشکال  تو ریاضی دارم -

 لبخندی زد و آرام پرسید

 هنوز با معلمت قهری ؟ -
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 منظورش به فرهاد بود ، آوا لبخندی تلخ روی لب نشاند و گفت

 کرده چطور می تونم ببخشمشبا اون کاری که  -

 جوابی نداشت که بدهد و فقط لبخندش را تکرار کرد 

 کن کمک بیا اومدی …من می رم تو  -

 کرد می آرامش همیشه شب …سری تکان داد و دوباره نگاه به آسمان دوخت 

 غزال ؟ -

 دوباره نگاهش کرد و منتظر ماند

 به مادرت حقیقت رو گفتی ؟ -

 و یستن خوب حالش که فهماند آوا به سکوتش …تکان سر اکتفا کرد و هیچ نگفت باز هم به یک 

 ورود و یاطح در شدن باز با … ماه خودنمایی و دوخت باال به نگاه دوباره رفتنش با … نپرسد بیشتر

 در ار پدر بعد ی دقیقه چند  … گرفت ماه از را نگاهش رفت می پارکینگ سمت به که پدر ماشین

 ودب نایابش های لبخند این عاشق همیشه …شدن دید که از دور برایش لبخند می زد  نزدیک حال

 بود رفته پدر به هم اش کشیده و بلند قد چشمانش از جدا …

 سالم بابا -

 ؟ نشستی اینجا …سالم عزیزم  -

 حالم خوب نیست -

 پدر در حال نشستن روی صندلی در مقابلش دوباره لبخند زد

 ته ات کردهامتحانات خس -

  شد خیره ماه به او چون نیز پدر …از امتحانات خسته نبود  ، از روز ها و لحظه هایش درمانده بود 

 بود ابری هردویشان چشمان آسمان …

 دلت برای مادرت گرفته ؟ -

 دیگه چیزای خیلی مثل …اون دیگه سهم من نیست  -

 گه ای دارهدی زندگی یه االن مادرت …سعی کن درک کنی عزیزم  -

  کرد می درک باید هم باز …به پدر نگریست 

 چرا از هم جدا شدین ؟ -

 گریه از خسته … بودن دوم همسر از خسته … بود شده خسته …مادرت خودش طالق خواست  -

 … بشه ای دیگه مرد همسر نبود قرار اما نشه تر خسته تا رفت … من اطرافیان قدرت از خسته …

 با من ازدواج کنه دوباره بود قرار
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 طوالنی و سرد سکوت علت کرد نمی گمان هرگز …چشمان پدر سرد شد و آهی از نفسش در آمد 

 … نشست پدر کنار و شد بلند جا از …  درد دنیا یک پشتش و باشد فرشته یک از جدایی پدر

 رفت موهایش طالیی های موج الی پدر دست و گذاشت اش قوی ی شانه روی را سرش

 هرگز اجازه نمی دم کسی قلب دخترم رو بشکنه دیگه -

 حاال…چه خوب بود که پدر سکوتش را در مقابل او شکانده بود و به فکر جبران تنهایی اش بود   

 شنگاه … بود محتاج همیشه از پدربیشتر وجود به  بود داده دست از نیاورده دست به را مادر که

 فتادا جالل چشمان به که نگاهش …نگاهشان می کرد  پنجره پشت از که افتاد حوریه به  و چرخید

 هخان این فضای تحمل بعد به این از که نداشت شک … نشست غزال جان در ترسی و رفت کنار

 شد خواهد تر سخت برایش

***********************************************************

****************** 

 و بود شده تمام امتحاناتش تازه …هوس کرد از اتاق بیرون برود  یک عصر زیبای تابستانی بود و

 ار غزال داشت سعی و ریخت را سفر یک ی برنامه روزهایش این حال و درس خستگی خاطر به پدر

 که ودب برنداشته بیشتر قدم چند و گذاشت بیرون اتاق از که را پایش … کند دور فرشته فکر از

 برد هجوم هایش گوش به حوریه صدای

 تو رو هم مثل مادرت از این خونه میندازم بیرون -

 لحظه ای بر جا ایستاد اما دوباره قدم برداشت ، نباید اهمیت می داد

 تو هم مثل اون مادر عوضیت داری زندگیمو خراب می کنی -

داشت به مادری توهین می کرد که حتی طعم آغوشش را هم نچشیده بود  ، به سمتش چرخید و در 

 شمان پر از کینه اش نگریستچ

 تو حق نداری راجع به مادرم اینطور صحبت کنی -

 پوزخندی زد و سعی داشت آزارش دهد

 پس چرا هیچ وقت نیومد سراغت ؟ -

 و گرفت را گلویش راه بغض …این سوال این روزها شده بود مایه ی عذاب و علت گریه هایش 

 ت او کم میاوردنفر مقابل در نباید … برود دوباره خواست

 اگه مادرت تو رو می خواست ولت نمی کرد -

 ادفری … شد می بازی احساسش با داشت دوباره …قلبش درد گرفت و چشمانش پر از خشم شد 

 زد
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 متنفرم همتون از … متنفرم ازت …دست از سرم بردار  -

 فریادش فرهاد و آوا را از پله ها به پایین کشید

 داد می زنی ؟ چرا …چه خبرته تو  -

  ؟ ذارین نمی راحتم چرا …شماها چه خبرتونه  -

فرهاد به سمتش قدم برداشت و با نگاهی به مادرش که همچنان خیره به غزال بود با لبخندی تند بر 

 لب گفت

 شده دراز خیلی زبونت ها تازگی …چته کوچولو  -

 آوا ترسیده از عواقب رفتار فرهاد با اضطراب گفت

 ش می کنم فرهادخواه  -

 فرهاد بی اهمیت به آوا مقابل غزال قرار گرفت و دوباره با اخطار گفت

 کوچولو تو و دونم می من …یه بار دیگه صدات بره باال    -

 داد می عذابشان باید …در چشمان سرد فرهاد نگریست و برای اولین بار از نگاهش نترسید  

 می دونستی بابا عاشق مادرم بود  -

المش مثل خنجری شد و در قلب حوریه فرو رفت و همینطور سخت در دست فرهاد نشست و به ک

 دور حوریه و شود  فرهاد مانع توانست نمی آوا …صورتش خورد و دوباره به سمتش هجوم برد 

 بشکند را عشقش غزال ای شیشه قلب نداشت جرأت احدی تا بود جالل کاش … شد

***********************************************************

****************** 

 رفته کجا دونن نمی … نیست  گرفتم تماس هم کارخونه …موبایل بابا خاموشه  -

گلی خانم نگاهش را از آوا گرفت و دوباره دستمال نم دار را روی پیشانی غزال گذاشت و ناراحت 

 گفت

 داره تو تب می سوزه کنیم چیکار حاال …می زنن و می رن بیرون  -

  دارش تب آبی  نگاه …آوا بغض کرده دست غزال را دردست گرفت و چشمانش را دوباره گشود  

 آورد در را آوا اشک

 ؟ کنی می گریه چی برا …بسه آوا  -

 باالست تبت …حالت خوب نیست غزال  -

 میرم نمی …نترس  -

 بگیر گاز رو زبونت …چی می گی دختر  -
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جانی از اعتراض گلی خانم روی لبهای غزال نشست و دوباره چشمانش را بی رمق بست  لبخند بی

 نمی و ترساند می را آوا غزال دار تب دستان … کرد آرامش ای لحظه برای دستمال خنکی …

 اب پس کرد می کاری باید … ببیند حال این در را غزال ،  جالل انتظار در این از بیشتر خواست

 ندچ …ه یاد داشتش ، به سرعت از اتاق بیرون زد و شماره ی فرشته را گرفت چ دفتر برداشتن

 فرشته صدای دنبالش به و خورد آزاد بوق

 بله -

 بی مقدمه با بغض گفت

 حال غزال خوب نیست -

 شما کی هستین ؟ یعنی چی حال غزال خوب نیست ؟ -

 تو رو خدا زودتر بیاین -

 ب باال رفتصدای فرشته با عصبانیت و اضطرا

 ؟ بیام باید کجا …می شه واضح تر حرف بزنی  -

 کنید عجله فقط …خونه ی پدر غزال  -

 …و بدون اینکه منتظر جوابش باشد  ، گوشی را روی دستگاه کوبید و به سمت اتاق غزال دوید 

 بیاید و کند باور فرشته کاش

***********************************************************

****************** 

 با و دکر مکثی در پشت …فرشته  قبل از امیرمحمد از ماشین پیاده شد و با تردید قدم برداشت 

 همه این از بعد و بود سخت … گذاشت زنگ شاسی روی را لرزانش انگشت امیرمحمد به نگاهی

 شد می بدتر بدش حال سال

 کیه ؟ -

 غزال مادر …منم -

کی باز شد و قدم های سست و لرزان فرشته روی سنگ فرش سرد حیاط بی صدا در با صدای تی

 به محکم وحشت از و تپید می قلبش ، ترسید می هایش آدم و خانه این از چقدر …نقش بست 

 کوبید می اش سینه

 حالتون خوبه مادر ؟ -

نتظارشان ایستاده ا در اصلی در بیرون آوا …فقط سری تکان داد و باز هم بی اراده قدم برداشت 

 بود
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 بفرمایید … گرفتم تماس که بودم من …سالم  -

 ها هگری صدای شد گشوده که اتاق در …هر دو با نگاهی به هم بی حرف به دنبال آوا به راه افتادند 

 خانم گلی … آورد خود به را او غزال خواب در ی چهره تنها پیچید فرشته گوش در ها خنده و

 زد رویش به لبخندی

 باالخره اومدی مادر ؟ -

 مضطرب به گلی خانم نگریست و سپس به غزال چشم دوخت

 غزال -

 چشمانش دوباره باز شد و نگاهش به نگاه مادر  گره خورد

 چی شده عزیزم ؟ -

 شد یعصب بخواهد آنکه بی دیدنش با و شد نزدیک امیرمحمد …به تلخی لبخند زد و هیچ نگفت 

 ؟ کی این کارو باهاش کرده ؟چه اتفاقی افتاده  -

 آوا سر به زیر انداخت و آهسته گفت 

 شوهر من -

 فرشته با بغض صورت غزال را لمس کرد 

 می دونستم دخترم نمی تونه اینجا  راحت زندگی کنه -

 و با نگاه به  امیرمحمد ادامه داد

 می خوام دخترم رو با خودم بیارم خونه  -

و نگریست و بدون نگاه به غزال  ، با یک دستش نبضش را گرفت و با دست امیرمحمد  لحظه ای به ا

 دیگرش پیشانی داغش را لمس کرد

 نامرتبه هم نبضش …دمای بدنش خیلی باالست  -

 من گفتم می خوام بیارمش خونه امیرمحمد -

 من شنیدم شما چی گفتین مادر اما بابا-

 خواست می …ته دیگر تاب این جدایی را نداشت هر دو خبر از جدیت امیرعلی داشتند ولی فرش

 نگریست خانم گلی به قاطعیت با بنابراین ببرد خود با را عشقش غزال

 برمش می خودم با …براش یه چمدون ببندین لطفا  -

 کجا ببریش مادر ؟ جواب پدرش رو چی بدم -

 د که مراقب دخترمهدا قول اینطوری … بده جواب من به باید که جالله این …چه جوابی   -
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 به گاهین با فرشته …گلی خانم پاسخی نداد و سعی کرد نگاه دلتنگ و نگران فرشته را درک کند 

 نگریست غزال به دوباره امیرمحمد

 می خوام با خودم ببرمت عزیزم -

 … بود کرده ناتوانش خستگی این و بود خسته …مردد به مادر نگریست و باز هم حرفی نزد 

ا داخل چمدانی ریختند و در تمام این مدت امیرمحمد در سکوت پشت پنجره ایستاده ر وسایلش

 گلی و گذاشت چمدان داخل هم را آپارتمان کلید و سند …بود و فقط نظاره گر محوطه ی باغ بود 

  بوسید را خانم گلی نیز فرشته ، گرفت آغوش در را آوا و خانم

 کنارش خوام می …حاضر نیستم از دخترم دور باشم  دیگه …به جالل بگین نیاد دنبال غزال  -

 بکشم نفس راحت

 زا پر نگاهی با غزال …و خم شد تا چمدان را بردارد که امیرمحمد پیش دستی کرد و برش داشت 

 حالش … بود دختر و مادر این های خنده و ها گریه شاهد اتاق این … کرد ترک را اتاقش حسرت

 ی خانه از سهمش که بد چه …میرمحمد حالش را بدتر می کرد ا دست در چمدانش و نبود خوب

 بود چمدان یک همین فقط پدری

***********************************************************

****************** 

 یک دستش در دست مادر بود و دست دیگرش توسط امیرمحمد به سوزن سرم وصل می شد

 م که تموم بشه ضعف بدنش هم از بین می رهه سرمش …تبش قطع شده  -

 خسته او و زد رویش به لبخندی فرشته …جالب بود که نه نگاهش به غزال بود و نه طرف صحبتش 

 افتاد راه به در سمت به

 امیرمحمد -

 در حالیکه دستش به دستگیره ی در بود به سمتش برگشت

 بله مادر -

 با پدرت صحبت کن -

 ان نباشیدنگر شما …چشم  -

 لبخندی کمرنگ روی لبهای فرشته نقش بست و دوباره گفت

 کرده دیر …یه زنگ به فاطمه بزن امیرجان  -

 رضا عمو کتابفروشی رفته …تماس گرفتم  -
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 …فرشته دوباره لبخند زد و امیرمحمد با نگاهی به غزال که چشم به او داشت ، اتاق را ترک کرد 

 چشمان اما بگیردش آغوش در داشت دوست …ه سال رنج ندیدنش هفد با دخترش و ماند فرشته

 داد نمی او به ای اجازه غزال سرد

 مامان -

 لبخندی روی لبهایش نشست ، به آرامی پاسخ داد 

 جانم -

 هرگز این جواب را از حوریه نگرفته بود 

 فقط خواستم صداتون کنم -

 فشاری خفیف به دستش داد و گفت

 کنارتم من …نترس عزیزم  -

 اشهب کنارتون خواد نمی که کسی از … ترسم می  هستم کنارتون اینکه از …از همین می ترسم   -

 ترسم می

منظورش به امیرعلی بود و فرشته این را خوب متوجه شده بود  ، با بغض او را در آغوش گرفت و 

 کنار گوشش نجوا کرد

 دور کنه عزیزم  دیگه نمی ذارم هیچ کس و هیچ چیز تو رو ازم -

 چشمانش را از گرمای آغوش مادر بست و سعی کرد باور کند که فرشته و آغوشش یک رویا نیست

***********************************************************

****************** 

رش ختد از تشکری با امیرعلی …فرشتی سینی چای را به دست فاطمه سپرد و روی مبلی نشست 

 فنجانی چای برداشت و سپس رو به فرشته که خیره به پایین نگاه می کرد گفت

 باشه اینجا نباید خانوم دختر این …فردا که از بیمارستان برگشتم  -

 فرشته سر بلند کرد و با نگاهی به امیرمحمد با ناراحتی گفت

 یعنی من توی زندگی تو هیچ حقی ندارم امیرعلی -

 ن حق توئه اما این دختر که متعلق به زندگی من نیستهمه ی زندگی م -

 پوزخندی تحویلش داد و گفت

 بشم دار بچه خودم گذاشتی نه …نه گذاشتی برم سراغ بچه ام  -

 نه که جنابعالی خودت تمایلی به بچه دار شدن داشتی -

 تفرشته با بغض دوباره سر به زیر انداخت و این بار امیرمحمد با لحنی آرام گف
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 بابا شه می چی ببینیم …بهتره چند روزی صبر کنیم   -

 اما امیرعلی دوباره با همان جدیتش گفت

 زود خیلی …این دختر باید برگرده  پیش پدر و خانواده اش  -

 باش مطمئن علی امیر منه دختر …این دختر که تو انقدر راحت در مورد رفتنش حرف می زنی  -

 رم می باهاش منم بره اگه

 گفت حرفش از عصبی امیرعلی …نگاه هرسه حیران به سمت فرشته رفت 

 بگو دیگه بار یه …نشنیدم چی گفتی  -

 در چشمان خشمگینش نگریست و با صدایی آهسته در جواب گفت

 ازت جدا می شم -

 هرسه ناباور به او خیره شدند  ، بی نهایت دوستش داشتند و حاضر به از دست دادنش نبودند

 ؟ دم می طالقت من کردی فکر تو …و با خودت چی فکر کردی فرشته ت -

 من تو این دنیا فقط همین یه دختر و دارم اما تو منو ازش محروم کردی -

 من یا یکی دیگه ؟ -

 رد فاطمه و امیرمحمد …فریاد امیرعلی فرشته را تکانی داد و بغض را در گلویش بزرگ تر کرد 

 وش می کردندگ بحثشان به ناراضی سکوت

 داده بهت ای اجازه همچین که نمیاد یادم …اصال بگو ببینم تو به اجازه ی کی رفتی به اون خونه  -

 باشم

 قطره اشکی از گوشه ی چشمان فرشته سر خورد و امیرمحمد وارد بحث شد 

 رفتم باهاشون گفتم بهتون که من …لطفا سر مادر داد نزنین بابا  -

  دستشه خوب اخالقم خوشبختانه …ود االن من می دونستم و این خانوم اگه غیر از این ب -

 و با نگریستن به فرشته که دوباره خیره به پایین شده بود  ادامه داد

 نیک شروع اول از رو چیز همه و گذشته به برگردی دوباره بخوای اگه …خوب گوش کن فرشته  -

 کنم نمی تحمل دیگه من

 سرد گفت سر بلند کرد و با لحنی

 هب هرگز تو زندگی توی من …تو همیشه منو مجبور کردی طبق میل و خواسته ی تو عمل کنم   -

 ندادم انجام رو کاری خودم خواست

 االن همین مثل …چون خواست تو همیشه خالف خواست من بوده  -
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تو که بهتر  … آوردیمش خونه اون از حالی چه تو دونی نمی …تو که غزال رو ندیدی امیرعلی  -

 می دونی غزال تا خودکشی پیش رفت

 داره پدر خودش دختر این …این چیزا مربوط به من نمی شه  -

 بی توجهی  و خشکی کالمش فرشته را برآشفت  ، از جا برخاست و بی اختیار فریاد زد 

 بردیش بین از تو که پدرو اون …کدوم پدر  -

از دست دادن کنترلش دستش را به هوا برد ولی امیرمحمد  امیرعلی در یک لحظه از جا بلند شد و با

 مانع شد و در هوا گرفتش

 دارین چیکار می کنین بابا ؟ -

امیرعلی تند و عصبانی چند لحظه به چشمان خیس فرشته نگریست و سپس با خشم بیشتری از آنجا 

کالفه دست در  و نشست امیرمحمد … نشاند مبل روی و کرد بغل را فرشته فاطمه …دور شد 

 شدید یبحث به تبدیل غزال حضور با بود فرشته و امیرعلی بین که سردی سکوت …موهایش کرد 

 نبود بحث پایان این مطمئنا و برد می بین از را خشک آرامش این داشت و بود شده

***********************************************************

****************** 

 های خنده صدای …ره  ایستاده بود و به حیاط دلباز منزل امیرعلی شریف نگاه می کرد پشت پنج

 دکتر آن کرد نمی گمان هرگز … دادند می آزارش و کردند می حمله اتاقش به فاطمه و امیرمحمد

 اب خود ی رابطه به وقتی … بخندد بتواند راحت انقدر خواهرش کنار در بیمارستان جدی و خشک

 …فکر می کرد  ، مخصوصا فرهاد ، حاصلش چیزی جز بغض و حسرت و گریه نبود  برادرانش

 آورد بیرون افکارش از را او در به ضرباتی صدای

 بفرمایید -

 در باز شد و چهره ی مردی ظاهر شد که شک نداشت امیرعلی شریف است

 بزنم حرف باهات باید …بشین   -

کردن هم نداد  ، در کنارش با فاصله لب تخت نشست و خشکی کالمش حتی  به غزال اجازه ی سالم 

 با گره کردن دستهایش خیره به پایین شد

 مادرت ازم می خواد که اجازه بدم اینجا بمونی -

 یم او بار این حتما … پسرش مثل درست ، داشت مغروری چشمان …سربلند کرد و نگاهش کرد 

 کند دور فرشته از را غزال خواست



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – غزال عشق

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

8 9  

 

 رو هفرشت تا کردم رو ام سعی تمام …ش کردم تا فرشته همونی شد که می خواستم من خیلی تال -

 هفرشت تغییر برای … کنم پاک ذهنش از رو جالل پدرت ی خاطره همینطور و کنم دور گذشته از

 … هکافی برام هم همین البته که کنم فراموشی دچار رو اون تونستم ظاهر به فقط اما کردم کار همه

 بهت بگم که بدونی مادرت سالهاست همسر منه و متعلق به من اومدم فقط

چقدر حس تملکش نسبت به مادر غزال را می آزرد ، از حرف هایش پی به عمیق بودن عالقه ی 

 گفت و نگریست قاطعش و جدی رخ نیم به …مادر به پدر برد 

 سعی می کنم اینو به خاطر بسپرم و به یادم بمونه -

 چشمانش می دید و متوجه بود سعی در کنترلش دارد خشم را به خوبی در

 قوانین و ادب طبق باید …خوب گوش کن دختر اگه می خوای تو خونه ی من کنار مادرت بمونی  -

 کنی رفتار من ی خونه

 من فقط طبق مهر و محبت مادرم زندگی می کنم -

 چشمان غزال برایش یادآور نگاه جالل بود و عصبی از جا بلند شد 

 لجباز و خودخواه …مثل مادرتی  -

 دهدن باریدن ی اجازه اشکهایش به تا کرد مشت را دستانش …این را گفت و اتاقش را ترک کرد  

 شد وارد غذا سینی با مادر و خورد در به ضربه چند دوباره ،

 بهتر نیست بیای با ما شام بخوری عزیزم -

 همین جا خوبه -

 ستش روی تخت با لبخندی به رویش گفتدر حال گذاشتن سینی کنار د

 هر جور راحتی -

 می تونم یه سوالی ازتون بپرسم -

 راجع به من و پدرت ؟ -

 فقط سری تکان داد و فرشته  با کشیدن نفس عمیقی دوباره گفت

 یزچ همه برات همین برای نیست راحت برام گفتنش…می دونستم که یه روز اینو ازم می خوای   -

 عزیزم بخور رو شامت فعال … بخونی که دم می زودی به … نوشتم رو

لبخندی کمرنگ روی لبهایش نشست و وقتی مادر گونه اش را بوسید  فقط کمی پررنگ ترش کرد 

 … ایستاد پنجره پشت دوباره و گذاشت دهان به لقمه چند میل بی مادر خروج با …و هیچ نگفت 

 غریبه اتاق این در که بود روز چند …نفس بکشد  آزاد هوای در و برود حیاط به داشت دوست

 … کندب باید چه نیاید دنبالش به پدر اگر که کرد می فکر این به فقط و کرد می سپری را لحظات
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 و کرد مرتب سر روی را شالش … بگذراند اتاق این و خانه این در را روزهایش توانست می چطور

و که همیشه راحت لباس می پوشید این پوشیدگی ا برای چقدر … شد خارج اتاق از صدا سرو بی

 با را هوا و بست را چشمانش … نشست ها پله روی و رفت بیرون سالن در از …االن سخت بود 

 کرد هایش ریه وارد وجود تمام

 حالت بهتره ؟ -

 ادد تکان سری فقط …چشمانش را گشود و امیرمحمد را دید که به نرده های ایوان تکیه داده بود 

 و با بغل کردن دستانش خیره ی سقف پر از ستاره ی خدا شد

 نبیرو پدرت زندگی از خودت اما کنی بیرون مادرت زندگی از رو ما خواستی می …خیلی جالبه  -

 اینجایی االن و رفتی

 و لبخند …داشت مثل پدرش تحقیرش می کرد  ، از جا بلند شد و به چشمان سردش نگریست 

 ماد به نفس غزال را از بین می برداعت خونسردش ی چهره

 شاید حرفتون درست باشه اما یادتون باشه مادرم جای مادر شما توی این خونه است -

سخت شدن چهره ی امیرمحمد را به خوبی حس می کرد ، صدایش هرچند محکم اما عصبانی به 

 گوشش رسید 

 منو به زبونت بیاری  مادر اسم نداری حق تو …مواظب حرف زدنت باش دختر خانوم  -

 نمی فکر … نداشت را خورد بر این انتظار …و به سرعت از مقابل دیدگان متعجب غزال دور شد 

 کند آشفته را او حد این تا بود پرانده دهان از فکرانه بی لجبازی روی از که را حرفی کرد

***********************************************************

****************** 

 و درپ برای دلش …روی تخت زیر سایه ی درخت انگور نشسته بود و به حوض خیره نگاه می کرد 

 کند چه بالتکلیفی این با دانست نمی و بود گرفت اش خانواده

 غزال جان -

 سال هفده از بعد … کرد می غریبی احساس او با همچنان …مادر بود که لبخند به رویش می زد 

 را وآلبال قرمز شربت لیوان فرشته …شد و نمی توانست در این چند روز قبولش کند  پیدایش

 ثلم آبی … گرفت سمتش به را رنگ آبی چرم جلد با ای دفترچه یک سپس و گذاشت کنارش

 پدر چشمان مثل … خودش چشمان مثل آبی … آسمان

 دفتر یه فقط نه است گذشته اما …همه گذشته تو صفحه های این دفتره   -
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 ندچ فقط او … بود روزهایش این درد درمان گذشته آیا …با تردید دستش را دراز کرد و گرفتش 

 رفت و زد لبخند رویش به دوباره مادر … دفتر این های برگ  زدن ورق به تمایل نه داشت سوال

 زیبای و خوانا خط حتی … گشود را دفتر سپس و نوشید ای جرعه و برداشت را شربت لیوان …

فرشته به او می فهماند که استعدادش در خطاطی را هم از او به ارث برده و این لبخندی روی لبش 

 نشاند

 سالم …غزال عشق من  

 …تو را غزال عشق خطاب می کنم دخترم چرا که لحظه لحظه دیدنت برای من پر از خاطره است 

 شیرین و تلخ هایی خاطره

 با مردی انگار شدم خیره چشمانت آسمان در وقتی …یدمت وقتی بعد از سالیان دراز اول بار د

 بود ایستاده من روبروی دوباره عظمتش

 تلخ های ثانیه از … ام زندگی زیبای های لحظه از …می خواهم برای تو از سالهای دور بنویسم 

وباره د برایم و بردی ها گذشته به مرا تو … او کنار زندگی روزهای تمام از و او از … ام زندگی

 کاغذ روی را ها فرمول و ارقام برایت وقتی ، کردم می احساس را تو خوب …جالل را زنده کردی 

 گرفتن یاد و آموختن برای تو فهمیدم …  بینند نمی هیچ  چشمانت کردم می حس نوشتم می

 گرفتم تصمیم سخت روزهای همان در که بود این بدانی من از خواهی می تو دانستم … نیامدی

 چیز را برایت به رشته ی تحریر در آورم همه

 ی همه روزی که هایی آدم تمام از و  مادرم و پدر از  … پدرت از…   خودم از …می نویسم 

 ام زندگی سهم و بودند من ی گذشته

 رخ نم دیدگان جلوی که است حقیقتی …نوشته هایی را که می خوانی یک رویا یا کابوس نیست 

 به چشم خودم  لحظه هایش را دیدم و با تمام وجود احساسش کردم من که روزهایی ، داد

لحظه های زندگی ام را بخوان تا بهتر من و پدرت را بشناسی و بدانی سالیان دور  ، زمانی که من تنها 

 شد چه لرزید قلبم بیمارستان بزرگترین رییس و مجرب پزشک …دختر ابراهیم ادیب 

 ومش زندگیشان ی فرشته تا نامید فرشته مرا پدرم …ه دنیا آمدم  من بعد از دوازده سال انتظار ب

 ثروت لحاظ از پدرم … بود دانشگاه مدرس و فیزیک دکترای خودم االن مثل و زیبا زنی مادرم …

 نعی در ولی شهر قسمت بهترین در طبقه چند و بزرگ پاساژی صاحب و بود مرفه کامال دارایی و

 خیرین  از یکی جز و متدین مردی حال

من بی نهایت به مادرم شباهت داشتم اما خلق و خو  و رفتارم مثل پدرم طوری که مادرم همیشه با 

 کنایه و خنده این را یاد آور می شد و پدرم در جواب شوخ و خندان می گفت
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 تا کور شود هر آنکه نتواند دید -

کم به قول پدرم دختری بزرگ و روزهای کنار ابراهیم و سیمین مثل برق و باد می گذشت و من کم 

 مخالفت با که بود این داشتم فیزیک به زیادی ی عالقه  مادرم مثل  هم من …شایسته می شدم 

 را روز آن هرگز … کردم امید نا خودم شدن پزشک از را او و کردم انتخاب را فیزیک پدرم شدید

ز پا نمی شناختم ولی پدرم سرد و ا سر  خودم ، برم نمی یاد از گرفتم را دانشگاه قبولی جواب که

 پدر … گرفت دلم روز آن چقدر …سخت و مادرم به مالحظه ی پدرم شادی اش را پنهان می کرد 

 گفت اش همیشگی جدیت همان با فقط ، گفت تبریک من به نه خندید رویم به نه من مهربان

 من نبودیاگر غیر از این بود و روی خواسته ی خودت پافشاری نمی کردی دختر  -

وای که چقدر دلم می خواست چون کودکی ها در آغوش ابراهیم جای بگیرم و صورتش را غرق 

 یگرد و بوسید را دخترش یگانه صورت و زد محو لبخندی فقط من دنیای ی همه پدرم …بوسه کنم 

 کاش ، شکانم می را او بزرگ قلب روزی دانستم نمی هرگز که من مثل درست … نگفت هیچ

 ا به او آنروز فریاد می زدم ر عشقم

 مقابل در که قلب همان با ، هایش سختگیری تمام با را ابراهیم …کاش هنوز هم آنها را داشتم 

 می خودنمایی صورتم روی هایش بوسه جای هنوز که را مهربانم مادر سیمین و شد می نرم دختر

از دیدن تنها نوه یشان محروم کنم   و ام عروسی دیدن از ،   خودم از را آنها توانستم چطور … کند

 ببخشم را خودم بتوانم کاش …

به هرحال درس و دانشگاه شروع شد و من با اشتیاق همراه دوست جدیدم سرکالس ها حاضر می 

 کتابفروشی به مرضیه همراه ام درسی کتابهای از یکی ی تهیه برای دارم یاد به خوب …شدم 

میان قفسه ی کتابها دنبال کتابهای غیر درسی ام مورد عالقه ام  همیشه مثل من و رفتیم اش پسرخاله

می گشتم ، دستم پر بود از کتابهایی که انتخاب کرده بودم و جزوه های درسی ام ، نمی دانم یک هو 

 کسی که کنم جمعشان که شدم خم …چه شد که همه از دستم سر خوردند و روی زمین ریختند  

 مرد کردم نگاهش ای لحظه …خواست کمکم کند و همینطور هم بود  می انگار ،  زد زانو روبرویم

 انناگه قلبم … آفتابی و آبی ، آسمان رنگ به چشمانی و رنگ ای قهوه فرم خوش موهای با جوانی

 یزن او شدم بلند که جا از … بودم نکرده تجربه را حسی چنین حال به تا ، شد کنده جا از و لرزید

 ه سمتم گرفت ، رفتارش مودبانه بود و موقرب را کتابهایم و برخاست

 بفرمایید خانوم -

 دستم می لرزید و سعی داشتم ارتعاشش را کم کنم ، آهسته گفتم

 مرسی آقا -
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 خواهش می کنم خانوم ادیب -

قلبم دوباره ریخت  ، اسم مرا از کجا می دانست ؟ ! نمی دانم چه از نگاهم خواند که با همام لحن 

 ره گفتآرامش دوبا

 خوندم که ببخشید …اسمتون روی جزوه نوشته بود  -

 هول کرده بودم  ، دستپاچه گفتم

 …خواهش می کنم آقای  -

ولی نه مثل اینکه کار را خراب تر کرده بودم ، حاال انگار می خواست خودش را معرفی کند یا من 

 تناخواسته داشتم او را مجبور می کردم ، مغرورانه لبخند زد و گف

 فقیه جالل …جالل هستم  -

 فقیه یآقا  پرسید مرضیه وقتی بازگشت موقع …فقط یک لبخند کوتاه زدم و از کنارش گذشتم 

 ؟ گفت می بهت چی داشت

 چنان تعجب کردم که همان جا وسط پیاده رو ایستادم

 کی  ؟ ! -

 چه خبرته ! آقای فقیه  ؟ همونی که داشت باهات صحبت می کرد ؟ -

 ه تو می شناسیش ؟ !مگ -

 درحالیکه دوباره راه می افتاد خیلی معمولی گفت

 رضاست صمیمی دوست …معلومه  -

 کنجکاو به دنبالش راه افتادم

 رضا کیه ؟ -

 پسرخاله ام دیگه فیزیکدان -

من تازه در دانشگاه با مرضیه آشنا شده بودم و نمی دانستم پسرخاله اش از کی جالل را می شناخت 

حس کنجکاوی ام داشت خفه ام می کرد اما نمی خواستم سوال بپرسم ولی خود مرضیه شروع  …

 کرد به حرف زدن

 پسر نهات … ندیده درستیش به رو کسی االن تا گه می رضا ولی خودشه تو بیشتر …آدم عجیبیه  -

 …ن صادراتی هم همشون … دارن فرش ی کارخونه تا چند … عالیه مالیشون وضع … فقیه جواد

 فوق رضا مثل … کنه می اداره تنها رو ها کارخونه از دوتا داره خودش که شه می سالی چند االن

 به ور کتابا که رضا …  کنن نمی کار خودشون ی رشته تو رضا نه اون نه که حیف ولی داره شیمی

 …  نیست حاضر و ده می ترجیح چیز همه و کس همه
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بی دلیل هواسم به جالل پرت شده بود و دوست داشتم  …دیگر حرف های مرضیه را نمی شنیدم 

 زا پدرم وقتی بار اولین برای که بودم فکر غرق قدر آن شب آن و روز آن …بیشتر از او بدانم 

 که ودب شده جالل از پر فکرم و مغز چنان … بروم استقبالش به تا ندید مرا بازگشت بیمارستان

دار و یک مکالمه ی معمولی کوتاه اینطور او در دی یک با چرا … بودم کرده تعجب هم خودم

 خاطرم نقش بسته بود  ؟ !  وقتی پدرم صدایم زد تند از جایم پریدم و از اتاق بیرون رفتم

 نباشین خسته …سالم آقای دکتر  -

 پدرم در حالیکه دقیق نگاهم می کرد جواب داد

 ؟ کردی گریه …سالم دخترم  -

 جون ؟ بابا مگه چطور … نه …نه  -

 آخه چشمات قرمزه ؟ -

 قبل از من مادرم با شیطنت جواب داد

 کرده ناراحت رو جنابعالی سوگلی کی باز نیست معلوم …از وقتی که اومده تو اتاقشه  -

 پدرم خندان در جواب مادرم گفت

 کسی جز شما این جرأت رو نداره خانوم دکتر  -

 هم هنوز مادرم و پدر های خنده …که چه روزهایی بود  وای …اعتراض مادرم باالخره مرا خنداند 

 ادرمم وقتی ،  گذاشت می مادرم سر به سر پدرم وقتی … شود می شنیده وضوح به گوشهایم توی

 آن…  بود شیرین لحظات چقدر ،  خندیدم می دو آن بین کشمکش به من قتی و و شد می معترض

 گرمای … پدرم استوار و محکم حضور …داد  می آرامش و امنیت احساس من به همیشه که چیزی

 یک برایم و رفت لحظات این ی همه اما … بود من کنار و هم کنار دو آن بودن و مادرم محبت

  االن تا دخترم تنها دیدار حسرت آنها برای و ماند برایم ها نداشتن حسرت فقط و شد خاطره

 می تونم بشینم ؟ -

مدت غزال اصال با او چشم در چشم و هم کالم نشده بود ، با  دختر امیرعلی شریف بود که در این

 رد و داشت دلنشینی ی چهره…لبخند کمرنگی سری تکان داد و فاطمه آن طرف تخت نشست   

 بود خاصی معصومیت چشمانش

 مامان مثل است العاده خارق زیباییت بگم بهتره اصال …تو خیلی زیبایی  -

اعترافش را از دیگران شنیده بود اما نه اینگونه ، صادقانه و بدون  این را می دانست چرا که بارها

 برادرهایش غیرت تحریک باعث و بود کرده اش خیره را ها نگاه بارها زیبایی این …حسادت 
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 می حرص و شد می کالفه اندازه از بیش زیبایی این از اوقات گاهی … بود شده فرهاد مخصوصا

 خورد

 امیرمحمد اما دادم دستش از که بود نشده هم دوسالم …مم یادم نیست من چیزی از مامان مری -

 اموشفر و بیاد کنار قضیه با نتونسته هم هنوز … خورد بدی ی ضربه و داشت سال هشت موقع اون

 یچ یعنی مادر فهمیدم تازه و کردم حس زندگیم تو رو فرشته یه حضور بود که سالم چهار … کنه

ینکه مادرش را از دست داده باشد حاال می فهمید چرا حرفش امیرمحمد هر فکری را می کرد جز ا

 ناراحتش ،  صدایش غم و حوض های فواره به فاطمه ی خیره نگاه …را آنطور عصبی کرده بود 

 را مادرش که کسی به هم آن … داشت را اش حوصله نه دهد دلداری کسی به بود بلد نه اما کرد

  کند خالصه کلمه یک در را اش همدردی تمام توانست فقط …شت دا مهربان و گرم خود کنار در

 متاسفم -

 با لبخند نگاهش کرد و گفت

 با هم دوست باشیم ؟ -

 توانست نمی خود هرگز غزال … بود خانه این در اش خنده اولین این شاید …خنده اش گرفت 

 ثل مادرم درست بود مزاج سرد اندازه از بیش باشد دوستی یک ی کننده آغاز

 فکر نکنم دوست خوبی برات بشم -

 می دونم -

 ماشین و شد باز حیاط در لحظه همان …لحن و کالمش باز هم باعث خنده ی بی صدایش شد 

 با بعد ی دقیقه چند … رفت پیش پارکینگ سمت به و شد حیاط وارد امیرمحمد رنگ مشکی

از تخت پایین پرید  و همراه با سالم  دیدنش با فاطمه و آمد سمتشان به آراسته و شیک ظاهری

 کیفش را از دستش گرفت ، نگاهش به غزال افتاد و جواب سالمش را با یک تکان سر ناقابل داد

 تو بشین تا من برم سه تا شربت خنک بیارم داداشی -

 چشم بانو -

مشت  را دستانش …لحن امیرمحمد و لبخندش در مقابل خواهرش قلب غزال را پر از درد کرد 

 در دستهایش کردن گره با و نشست او به پشت تخت لب امیرمحمد …کرد تا دوباره بغض نکند 

 گفت خسته صدایی با هم

 حال هب وای اما باشم صبور خیلی من ممکنه …از این به بعد بیشتر هواست به حرف زدنت باشه  -

 بزاره من های ضعف نقطه روی دست بخواد که کسی
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 …نه شب قبلش حسابی اعصابش را به هم ریخته کرده بود  ، نباید می ماند  مثل اینکه حرف عجوال

 تخت از ، بگذارد جواب بی را مقابلش طرف حرف که نبود آدمی دانست می خوب را خود اخالق

  ردک متوقفش جا در امیرمحمد سرد کالم هم باز  که بود برنداشته بیشتر قدم چند و آمد پایین

 هرگز نبود مادر خاطر به اگه …با ارزش هست که به خاطرش تحملت کنم  مادر اون قدر برام -

 کردم نمی تحمل رو حضورت

 شانهردوی نگاه در …نباید بدون جوابش می گذاشت ، به عقب برگشت و در چشمانش نگریست  

 کرد می حکومت که بود عداوت

 رممتنف تو مثل آدمایی از …تو هم یکی هستی لنگه ی  برادرم فرهاد  -

 می بین از را نفسش به اعتماد و آورد می در را غزال حرص که ها همان از …خونسرد لبخند زد 

 تخواس نمی و بود گرفته بغضش … شد دور دیدگانش مقابل از و برداشت قدم سرعت با … برد

 ببارد اشکهایش او مقابل در

***********************************************************

****************** 

 ار مرضیه پاییزی زیبای عصر یک در …چند روزی از آن روز و دیدار جالل در کتابفروشی گذشت 

 و زیبایی از چنان ، بود دیده را ما ی خانه بار اولین برای که او است یادم ، کردم دعوت منزلمان به

ی کرد نشد  ، وقتی مادرم خود به م نگاه را او که مادرم متوجه اصال که بود خورده جا بودنش بزرگ

 او سالم کرد ، مرضیه چنان دستپاچه شد که مرا به شدت به خنده انداخت مخصوصا وقتی گفت

 ببخشید که مزاحم شدم استاد -

مرضیه فکر می کرد اینجا دانشگاه است و این مرا بیشتر می خنداند ، من می خندیدم و مادرم با 

 فقط را او شاگردان تمام مثل بودم مجبور کالس سر هم من …هشدار به من چشم غره می رفت 

 در را جدیتش تالفی دقایق این در خواستم می همین برای ،  مادر یک نه و بدانم مومنی دکتر

 عواقب به هم اصال و آورم در را بداخالق دکتر خانوم این حرص مرضیه مقابل در و بکنم دانشگاه

درم عصبانی شد ترجیح دادم همراه مرضیه به اتاقم فرار کنم  ، ما نگاه وقتی … کردم نمی فکر کار

 وارد اتاق که شدیم مرضیه با تعجب گفت

 واسه چی انقدر می خندیدی ؟ -

 آخه با مامانم یه خرده حساب قدیمی دارم -

 بود شده عصبانی مامانت …تو دیوونه ای فرشته  -

 دیگه رفتم در همینم واسه…می دونم فیزیکدان   -
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از حرفم خندید و با تعارف من در مقابل من روی مبل نشست  ، من که دلم می خواست کمی بیشتر 

 از جالل بدانم سعی کردم صحبت را به سمت او بکشانم برای همین بی مقدمه گفتم

 کتابفروشی پسر خاله ات خیلی بزرگه -

 خوادب رو  سهمش نکنم فکر ولی برادرشه مال نصفش …همش مال رضا نیست  -

 مگه چیکاره است ؟ -

 دکتره -

لحظه ای چیزی به ذهنم آمد ، اسم کتابسرای پسرخاله ی مرضیه شریف نام داشت و همینطور یکی 

 از پزشکان بیمارستان پدرم ، پرسیدم 

 امیرعلی شریف نیست  ؟ همونی که چند ماه پیش همسرش رو از دست داد -

 ؟ شناسیش می کجا از تو …آره  -

 شریف دکتر یعنی … رو زنش هم ،  دیدم بار چندین رو خودش هم …ک بیمارستان پدرمه پزش -

 ؟ توئه خاله پسر

 مرضیه در فکر سری تکان داد و من دوباره گفتم

 االن کی مراقب بچه هاشه ؟ -

 خاله ام -

 نمی خواد ازدواج کنه ؟ -

 ام عاشق مریم بود خاله پسر …فعال کسی جرأت نداره اسم زنی رو جلوش بیاره   -

 پزشکان از هردو …از عشق امیرعلی شریف نسبت به همسرش پدرم زیاد صحبت می کرد 

 اما هگرفت عهده به را همسرش درمان ی وظیفه امیرعلی خود گفت می پدرم ، بودند پدرم بیمارستان

کرد ،  فوت سرطان اثر بر باالخره بود زنان پزشک خود که همسرش و بود فایده بی ها درمان

 مرضیه ادامه داد

 رضا و من …دخترش کوچیکه و چیز زیادی نمی فهمه اما پسرش هم بزرگه  ، هم خیلی هشیار  -

 دیدنشون ریم می کنیم وقت که زمان هر هم

 برای اینکه مرضیه را از آن حال و هوا در بیاورم با شیطنت گفتم

 ؟ خبریه نکنه …خیلی رضا رضا می کنی   -

 و گفتمرضیه خندید 

 رضا نامزدمه -

 دمبو ندیده من و داشت حلقه مرضیه …با تعجب مرضیه را نگاه می کردم  ، چقدر  بی دقت بودم  
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 از گاهدانش نرفتم من تا بود گذاشته شرط اول از … سختگیره خیلی بابام …نمی دونی فرشته  -

 بیاد نزدیکم نداره جرات اصال رضا طفلک … نیست خبری عروسی

 آن …ن از لحن ناله مانند مرضیه خنده ام گرفته بود که به کل جالل را فراموش کرده بودم  من چنا

 ثانیه تمام مثل … نیامد دیگر و گذشت ،  بازنگشتند دیگر و رفتند که روزهایی تمام مثل هم روز

 زمسو می حسرتش در هم هنوز که جالل کنار ام زندگی ثانیه به ثانیه مثل … ام زندگی خوش های

درست یک هفته ی بعد باز هم همراه مرضیه به کتابفروشی  رفتم و فقط خدا می دانست چقدر دلم 

 کردم یم پیدا را کتابهایم مرضیه کمک به داشتم …می خواست دوباره جالل را آنجا ببینم اما نبود 

 کرد متوجه را ما دوی هر صدایی که

 ست باز هم اتفاق دفعه ی قبل تکرار بشهلطفا این بار کمتر کتاب بردارین وگرنه بعید نی -

 دلبخن…قلبم ناگهان به تپش افتاد ، خودش بود ، با همان لبخند کمرنگ و همان متانت و غرور 

 گفتم و زدم کوتاهی

 سالم آقای فقیه -

 نکردم سالم … ببخشید …آه  -

 این بار حتی مرضیه هم بی صدا خندید و همان لحظه آقا رضا هم سر رسید 

 ؟ داشتی تاخیر امروز …سالم جناب مهندس  -

 فقط پانزده دقیقه رضا جان  درضمن فکر نکنم بنده کارمند جنابعالی باشم -

 رضا با خنده سری تکان داد و جالل دوباره گفت

 موافقی برای ناهار بریم رستوران همیشگی -

ند ، جالل که متوجه شده رضا نگاهی به مرضیه انداخت انگار می خواست مرضیه هم همراهی اش ک

 بود خندان گفت

 بریم کن تعطیل …اگه خانومتون تایید کردند  -

 آقا رضا با چشم غره ای به جالل دوباره به مرضیه نگریست

 اگه اشکالی نداره با خونه تماس بگیر و بگو که ناهار با منی -

 خونه برم باید …نمی شه  -

 از واقعا مرضیه اینکه مثل …اه درهم و عصبی رضا شدیم هم من و هم جالل خیلی  خوب متوجه نگ

 یب و نگریست من به بار این رضا ، شد می رضا ناراحتی باعث همین و ترسید می پدرش جدیت

 گفت مقدمه

 امکانش هست شما هم با ما بیاید فرشته خانوم ؟ -
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 کردم و گفتملحظه ای جا خوردم  به مرضیه که از پیشنهاد رضا خوشحال شده بود نگاهی 

 بیام اجازشون بدون تونم نمی …ولی االن پدر و مادرم سرکارن   -

 شدنیه که این …محل کارشون تماس بگیرین و اطالع بدین  -

 گفت مرضیه که کنم چه بودم مانده …جالل بود که این حرف را زده بود 

 لطفا بیا …خواهش می کنم فرشته  -

 از را ما اجازه …ه جالل پذیرفتم و با بیمارستان تماس گرفتم چند لحظه مکث کردم و با نگاهی ب

 افتادم راه به همراهشان راحت خیال با و گرفتم پدرم

 اللج نشستن  موقع …آن روز پا در رستورانی گذاشتم که سبکی کامال قدیمی و سنتی داشت 

 گفت گوشم کنار آهسته

 ینیمفکر نکنم اون دوتا مایل باشند ما هم کنارشون بش -

 یهمرض خواست می دلم …حق با جالل بود  ، چون بی توجه به ما در حال نشستن روی تختی بودند  

 تخت روی دادم ترجیح ، گذاشت می تنها جالل با مرا حاال بیایم که خواست من از کنم خفه را

 گفت کرد می نگاهشان که همانطور جالل ، نشست مقابلم  در نیز جالل و بنشینم کناریشان

 شوهر شرط تونست می راحت خیلی … کنه می ازدواج داره خودش دل به …خوش به حال رضا  -

 دوسش که کسی از نیست حاضر اما نکنه عالف رو خودش سال همه این و بگیره نادیده رو اش خاله

 بگذر داره

، این احساس کردم چیزی او را رنج می دهد ، اما چه نمی دانستم ولی شک نداشتم چیز مهمی است 

 بار به من نگریست و پرسید

 ؟ کنید می مطالعه …شما همه ی اون کتابهایی رو که می خرید  -

 وا تعجب از …از لحن سوال کردنش که مثل یک شاگرد از معلمش بود بی اختیار خنده ام گرفت 

 گفتم شرمنده ، شدم عصبانی خودم دست از و آمد بند ام خنده

 ی نداشتمبد منظور …معذرت می خوام  -

 لبخند زد و گفت

 ندادین منو سوال جواب هنوز شما ولی نشدم ناراحت …اشکالی نداره  -

 نگاهش کردم در عمق آسمان چشمانش شیطنت موج می زد

پدرم یه اتاق پر از کتاب داره  و من تقریبا نصفش رو خوندم پس خوندن چند جلد کتاب برام  -

 سخت نیست

 این خیلی خوبه -
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 …بش به لبخند  کوتاهی اکتفا کردم و  با آمدن پیش  خدمت هر دو سفارش ناهار دادیم در جوا

 گفت و  کرد نگاه من به خدمت پیش رفتن از بعد

 می تونم براتون صحبت کنم -

 برای من ؟ ! چرا برای من ؟ ! -

 لبخندی تلخ روی لبهایش نشست و با صدایی خسته گفت

 ؟ دین می گوش …نمی دونم  -

 می دانستم از چه می خواهد برایم صحبت کند اما با این حال گفتمن

 اگه فکر می کنین شنونده ی قابل اعتمادی هستم -

دوباره لبخند زد و یک لحظه چشمانش را بست ، وقتی باز کرد غمی در نگاهش بود که قلبم را 

را این چنین سرد و  اش آبی چشمان که بود گذشته او بر چه کوتاه لحظه چند این در …لرزاند 

 زدن حرف به کرد شروع کرد می نگاه را نامعلوم ای نقطه حالیکه در …پاییزی کرده بود 

 هم لحظه یک هرگز سالها این تمام در و سالمه هشت و بیست االن من …می دونین خانوم ادیب -

ر عمه ی دخت با پدرم اجبار و خواست به بودم ساله هجده وقتی … نکردم زندگی خودم میل به

 پانزده ساله ام ازدواج کردم

 بی اختیار حرفش را بریدم 

 شما ازدواج کردین ؟ ! -

 نمی دانم چرا اما عصبانی شد  ، با خشم گفت

 من رضایت بدون … بود پدرم اجبار به …من که گفتم  -

شنیده  از بر خوردش رنجیدم ، دلگیر نگاهم را از چشمانش گرفتم و با دلی پر از درد چیزی که

 بودم ناراحت به پایین خیره شدم و جالل ادامه داد

 دادند ترجیح و بودم پدرم فرزند تنها چون ؟ چرا …مجبورم کردن با دختر عمه ام ازدواج کنم  -

   دکنن عقد برام رو فامیل دخترای از یکی ، کنم انتخاب ازدواج برای رو کسی خودم اینکه از قبل

ی خودش رو برام در نظر گرفت اما من نه آمادگی ازدواج داشتم و نه زیبا ی زاده خواهر پدرم و…

 زا … کنه آرومم بتونه تا گفت می برام زیباییش از مدام مادرم …عالقه ای به خواهرزاده ی پدرم 

 خواستم می فقط که بودم اولی سال دانشجوی یه من …  نبود مهم چیزا این من برای اما جوونیش

ک زندگیم رو انتخاب کنم ولی کسی به من اهمیتی نمی داد و نظر پدرم شری خودم و باشم آزاد

 دوسم گفت بود خودخواه اونم حتی ولی کنه رد منو که خواستم ام عمه دختر از …برنمی گشت 

 فدای منو اون … نیست حور یه اما است حوریه اسمش … بشه همسرم خواد می و داره
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ه حرفای قشنگ بهش بزنم از نفرتم بهش گفتم و اینک جای به عروسی روز…   کرد خودخواهیش

بهش هشدار دادم هروقت که احساس کنم قلبم نسبت به کسی واکنش نشون بده باهاش ازدواج می 

 مشا … جونش دایی به کرد خوش رو دلش و نیومد کوتاه هم باز اما شنید رو حرفم حوریه …کنم  

م شاید حوریه به خودش می اومد اما بی رفت …  گذاشتم تنهاش و رفتم من دادند که رو عروسی

 دمش مجبور …فایده بود پدرم هر چیزی رو که بهم داده بود رو ازم گرفت و منو در تنگنا گذاشت 

 نکنه تا مکنی زندگی مادرم پدرو کنار شد گرفته تصمیم حوریه با بدم اخالق خاطر به …  برگشتم و

ده ساله که دارم باهاش زندگی می کنم و دو تا  االن … کنم بلند حوریه روی رو دستم من موقع یه

 براشون خوبی پدر نتونستم هرگز مادرشون خاطر به سوزه می هام بچه برای دلم …پسر دارم 

 باشم

 ، یردبگ تصمیم اش زندگی برای خودش گذاشتند می کاش …حق داشت که اینگونه به هم بریزد  

 نگریستم و پرسیدم بود نامعلوم ای نقطه به خیره همچنان که او به

 ؟ بود خودتون میل به دیگه که این …خب چرا بچه دار شدین  -

 پوزخندی زد و بدون اینکه جهت نگاهش را تغییر دهد گفت

 ی دهنده ادامه تا خواست می نوه …یه مدت که گذشت صدای همه در اومد و بیشتر از همه پدرم  -

رو که من ازشون دریغ می کنم  پدرم براشون  محبتی ،  منه پسرای عاشق پدرم … باشند نسلش

 جبران می کنه

 چند سالشونه ؟ -

 فرهاد هشت سالشه و فرامرز چهار -

 دوسشون دارین ؟ -

 نگاهم کرد و لبخند زد اما با درد

 بعضی اما ندارن گناهی که اونا … خودم پوست و گوشت از … هستم خودم وجود از …البته  -

مادرشون سر اون طفلکی ها خالی می کنم مثل همین دیشب کاری کردم که  از رو عصبانیتم اوقات

 شام نخورده خوابیدن

 جمله ی آخرش چهره اش را در هم کرد ، آرام پرسیدم 

 واسه ی چی  ؟ -

 چند لحظه صبر کرد تا پیش خدمت که غذاها را برایمان آورده بود برود بعد گفت

 نمم ، وسایلم سراغ بود رفته هم دیشب …م دخالت می کنه برای اینکه مادرشون زیادی تو کارا -

 برد خوابشون و نیومدن بیرون اتاقشون از ترس از ها بچه که کردم صدایی و سر چنان
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 پدرتون چیزی بهتون نگفتن ؟ -

 خندید و بی خیال گفت

 منو حاال تا … کنه تهی قالب بود نزدیک حوریه بیچاره …خونه نبودن واال کی جرأت داشت  -

 اونطور ندیده بود

 من هم خنده ام گرفت ، دوباره پرسیدم 

 حاال چرا همسرتون رفته بودن سراغ وسایلتون ؟ دنبال چیز خاصی می گشتن ؟ -

 هوو -

 پوزخندی دوباره او ، کردم می نگاهش حیرت با بود برده ماتم که من …چقدر راحت حرف می زد  

 گفت و زد

 حق دارم با کسی که دوسش دارم ازدواج کنمچرا تعجب کردین ؟ من  -

 احساس کردم کار او هم بی عدالتی است ، نگاهش کردم و گفتم

 راستش من اصال فکر نمی کردم شما ازدواج کرده باشین چه برسه به اینکه بچه هم داشته باشین -

 دلخور نگاهم کرد و گفت

 از وسالد ففط رضا مثال …رتون بکنین ب دورو به نگاه یه شما …من فقط بیست و هشت سالمه  -

 نکرده ازدواج هنوز اما کوچیکتره من

 خودتون می دونین که قضیه ی اونا فرق می کنه  -

 اما جالل از من زیرک تر بود  ، با لبخندی مرموزانه بر لب گفت

 یعنی به خاطر دوسال می تونه با دختری هم سن شما ازدواج کنه -

احتی به گوشم می رسید ، می دانستم گونه هایم دوباره قرمز شده او که حال صدای ضربان قلبم به ر

 مرا فهمید با بد جنسی گفت

 از باید ها پیرمرد ما … ندارند خجالت با ای میونه که ها بچه …غذاتون سرد شد خانوم کوچولو  -

 بکشیم خجالت خودمون

 ابروانم را در هم کشیدم و با اخم گفتم

 ما پیر شدینمن کی گفتم ش -

 بخورین رو غذاتون بهتره …منظورتون که همین بود  -

 دیگر … بود برخورده او به واقعا …  جدی و محکم …این بار نه لحنش شوخ بود نه نگاهش آرام 

  ؟ من ایبر چرا … بود گفته برایم را اش زندگی حقایق تمام چرا که بود سوال برایم … نگفتم هیچ
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 به را دستانم و نشستم ام پدری ی خانه حوض لب …بود از حرفهای جالل  آن روز تمام ذهنم پر

 آب در کردن تنی آب کارم هایم کودکی تابستان تمام که حوضی همان … زدم می خنکش آب

 من عنف به چیز همه ،  بود مدافعم پدرم همیشه چون اما مادرم شدید مخالفت با البته … بود خنکش

آبش بازی می کردم و آب هایش را به سر و روی پدر و مادرم می  در ماهی مثل و شد می تمام

 و  بودند شیرین روزها آن چقدر … من خدای …ریختم و آنها را هم شریک بازی هایم می کردم 

 رفتند یکباره به مادرم و پدر کنار های لحظه و گذشت چیز همه ولی … بودم خوشبخت چقدر من

 را امیرعلی قلبم هرگز …امیرعلی وارد زندگی ام شد  گرفتنش با و دادم دست از را جالل …

 خودخواه … بود خودخواه حوریه چون نیز او … نپذیرفت

 صدای ضرباتی به در آمد و به دنبالش صدای فاطمه

 می تونم بیام تو ؟ -

 بیا …البته  -

 در باز شد و فاطمه لبخند برلب نمایان شد

 امشب دیگه باید با ما شام بخوری -

 فاطمه ، ددا تکان سری فقط و زد لبخندی …ا کی می توانست خودش را پنهان کند و فاصله بگیرد ت

 ردک جمع سر باالی را بلندش موهای مادر خاطرات دفتر بستن با نیز غزال و رفت او جواب از راضی

 یم که بود بار اولین … رفت بیرون اتاق از  و کرد سر به را رنگش زرشکی شال  بستنش با و

 شستهن برادرش کنار در فاطمه …خواست سر یک میز با آنها بنشیند و این برایش کمی سخت بود  

 گفت و زد لبخند دیدنش با که  امیرعلی کنار در مادر و بود

 بشین عزیزم -

 یبس کوکوی از برشی مادر تعارف با …لبخند کوتاهی زد و روی صندلی در مقابل فاطمه نشست 

 سس تا کرد دراز را دستش …مقداری ساالد نیز  داخل پیش دستی ریخت  و برداشت را زمینی

 را سس ظرف نگاه بدون امیرمحمد ، کند خواهش فاطمه از خواست تا ، نتوانست اما بردارد را قرمز

 پدر کاش … بود تر سنگین برایش امیرمحمد وجود با خانه این فضای تحمل …  گذاشت نزدیکش

  بیاید دنبالش به

 که گفتن …مادر تا یادم نرفته بگم امروز که من و فاطمه رفته بودیم کتابفروشی عمو رضا   راستی -

 میان شام واسه شب فردا

 قبل از اینکه فرشته پاسخی  به امیرمحمد دهد ، امیرعلی با پوزخند گفت

 بعد یکسال می خواد بیاد که چی بشه -
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 فاطمه با نگاهی به امیرمحمد گفت

 ون براتون تنگ شده باباعمو گفتن دلش -

 مزخرف گفته -

 زا چرا …غزال هم مثل فاطمه و امیرمحمد به امیرعلی نگریست اما نه با ناراحتی بلکه با تعحب 

 تهنوش در پدر دوست رضا همان حتما امیرعلی برادر … عصبانی انگار و بود ناراضی برادرش آمدن

میان اندک دوستان پدر کسی به نام رضا وجود  در دانست می غزال که جایی تا اما بود مادر های

 نداشت

 فکر نمی کنی باید گذشته ها رو فراموش کنی امیرعلی ؟ -

 تو چی  ؟ تو می تونی فراموش کنی فرشته ؟ -

 یگلو سس تندی …فرشته با پوزخندی دوباره خود را مشغول خوردن غذایش کرد و هیچ نگفت 

 …نگاه مادر نگران شد و لیوانی آب مقابلش قرار گرفت  … انداختش سرفه به و سوزاند را غزال

 مه باز بودنش خشک و سرسختی تمام با که بود جالب … سرد نگاه همان و بود امیرمحمد دست

 از زودتر … نکرد تشکری اما کرد آرامش احساس و خورد را آب نصف … بود غزال به هواسش

 چمدان و تخت یک جز …باره به اتاق رفت دو و کرد ترک را شام میز  مادر از تشکری با همه

 نه و داشت ماندن به میل نه … بود کننده کسل برایش این و نبود اتاق در دیگر چیز هیچ خودش

 زد هتکی تخت تاج به و برداشت را دفتر دوباره … مادرش و پدر بین بود مانده … رفتن به میل

 …خواستن یک و عشق یک آغاز …ود دخترم چیزهایی را که برایت نوشتم تازه اول ماجرا ب

 چهی بی همین برای باشد توجه بی قلبش تپش به خواست نمی که مردی برای دوباره شروعی

 منزل اب قبلش روز جالل که صبحی همان ، روم می پاییزی زیبای صبح آن سراغ به  دیگری توضیح

و  لی به شرط اینکه مرضیهو نه یا بپذیرم که بودم مردد … ببیند مرا که خواست و گرفت تماس ما

 رضا هم همراهمان باشم پذیرفتم

وقتی به همراه مرضیه وارد همان رستوران سنتی شدم ، جالل و رضا نشسته روی تختی بودند  ، هر 

 …دوی آنها با دیدنمان از تخت پایین آمدند  و بعد از سالم  ، هر چهارنفرمان روی تخت نشستیم 

 خته و عصبی است ، قبل از هر حرفی گفتری هم به جالل کردم می احساس

 باشم نشده ناراحتیتون باعث که امیدوارم …شماره تماستون رو از مرضیه خانوم گرفتم  -

 نگاهی به مرضیه انداختم و گفتم

 بفرمایین رو امرتون …اشکالی نداره  -

 کمی مکث کرد و با نگاهی به رضا گفت
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هم پخته ترم  ، هم اینکه از نظر مالی دیگه محتاج به  االن توی این سن برخالف ده سال پیش -

 پدرم نیستم و فکر کنم بتونم تصمیمی رو که دارم عملی کنم

 متوجه حرفهایش نمی شدم ، گیج به مرضیه و رضا نگاه کردم و جالل دوباره گفت

 دو تا از کارخونه های پدرم چند سالیه که به نام منه و تمام اختیارش دست منه -

 گر داشتم کالفه می شدم حرفش را بریدم و گفتمدی

 داره من به ربطی چه چیزا این بگین شه می …من متوجه حرفای شما نمی شم  -

معلوم بود قصد گفتن حرفی را دارد اما در گفتنش مردد است ، دستش را مشت کرد و نفسش را 

 رها

 می خوام ازت تقاضای ازدواج کنم -

لحظاتی احساس کردم قلبم از حرکت ایستاده ، فکر نمی کردم حرفهای آن  برای واقعا…ماتم برد   

روزش برای ازدواج مجدد جدی بوده باشد ! اما مثل اینکه اشتباه می کردم و متاسفانه این خود من 

 بودم که قلب او را به تپش انداخته بود ، عصبانی شدم و گفتم

من حاضرم با یه مرد زن و بچه دار ازدواج کنم شما چه فکری درمورد من کردین ؟ ! فکر کردین  -

 ! من چه رفتاری کردم که شما جرأت کردین چنین تقاضایی از من بکنین ؟

 تگف جدی خیلی بزنم حرفی خواستم تا گرفت حرصم … خندید بعد و زد پوزخند …پوزخند زد 

منو به خودش جلب  باور کن تو اولین نفری هستی که تو این ده سال زندگی کنار حوریه توجه -

 کرده و مطمئن باش آخرین نفر هم خواهی بود

 این بار من بودم که خندیدم  

بهتر بود اول در مورد من و خانواده ام کمی تحقیق می کردین بعد راجع به دادن این پیشنهاد فکر  -

 می کردین و می فهمیدن که حتی فکر کردن به این موضوع هم مسخره است

 کارو کردم و با دونستن موقعیت شما و پدرتون چنین پیشنهای بهتون دادماتفاقا همین  -

چه جسورانه حرف می زد و من برخالف ظاهرم در درونم هر لحظه بیشتر شیفته ی شخصیت 

محکمش می شدم اما همه این ها با فکر کردن به واقعیت رنگ می باخت در مقابل چشمان آبی و 

 تمجذابش ، از تخت پایین رفتم و گف

 من نمی تونم حتی به پیشنهادتون فکر کنم و امیدوارم دیگه هرگز نخواین منو ببینین -

 اشتد باریدن قصد هایم اشک هرلحظه و بود گرفته بغضم …این را گفتم و از رستوران بیرون زدم 

 اندرس من به را خودش ، کردند ثابت من به اشکهایم حتی را این و داشتم دوستش چرا دانم نمی …
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 دیلبخن دید که را اشکهایم … کردم نگاهش و ایستادم …و بیرون رستوران مقابلم قرار گرفت 

 گفت و زد تلخ

 بهم اعتماد کن -

 چطور ؟ شما متاهل هستین ؟ -

 اما من روحا مجردم -

 کنن می مخالفت باهاتون ممکن شکل بدترین به من مادر و پدر …فراموش کنید  -

 باشم مطمئن تو از باید فقط …ان کنم بذار شانسم رو امتح -

 با پشت دست اشکهایم را پاک کردم و گفتم 

 من باید از چی مطمئن باشم آقای فقیه ؟ -

 لبخند زد و اطمینان بخش گفت

 کنم مهرت کمال و تمام حاضرم …از قلبم  -

 زه خواستاجا… تپد می هم هنوز ندارم شک و تپید می من خاطر به فقط قلبش …راست می گفت 

تا برای خواستگاری رسمی به سراغ پدرم برود و من می دانستم او شانسی برای برنده شدن ندارد 

 اطرخ به و بودم زیبا نهایت بی …آن هم با وجود موقعیتم و خواستگارهای بی نقصی که داشتم 

 کاش … کردم می آرزو و کرد می ام عصبی این و کردند نمی رهایم خواستگارهایم پدرم موقعیت

 واهدخ می قلبش خاطر به مرا فقط جالل دانستم می اما کنم خیره را همگان چشم تا نبودم زیبا انقدر

 را اش همسری شود حاضر هرکس تا کند اراده فقط ثروت همه آن و چهره آن با بود کافی بسا چه

 فتی گم کلمه سه پاسخ در فقط پرسیدم که هم را مرضیه نظر مستاصل و بودم گیج …  بپذیرد

 خودت می دونی فیزیکدان -

و من فیزیکدان واقعا نمی دانستم چه باید بکنم فقط این را خوب می دانستم که تحمل همسر دوم  

 حتی جالل از که جایی تا ام خستگی دلیل و روح سوهان شد این ها بعد و نداشتم …شدن را ندارم 

 به خانه ی پدری سپردم  را خودم و گذشتم هم آمده دنیا به تازه غزال وجود با

اما تنها خدا می داند چه رنجی کشیدم و چه عذابی تحمل کردم در آن روزهای سخت و این سالهای 

 رنج آور

 گریستن حیاط به و رفت پنجره پشت …با کشیدن خمیازه ای دفتر را بست و از لب تخت بلند شد 

 چون هم او که بود جالب …اند خو می کتاب و بود نشسته تخت روی که دید می را امیرمحمد …

 پشت از افتاد او به ها چراغ نور روشن و تاریک در که امیرمحمد نگاه ، بود آزاد هوای عاشق غزال
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 … نبود خوبی عالمت برایش این و زد می تند … گذاشت قلبش روی دست و رفت کنار پنجره

  اعتماد برسد چه کرد می فکر حتی قلبش تپش به نباید

***********************************************************

****************** 

 جین یک …دقایقی می شد که مهمان ها یا همان رضا و مرضیه ی نوشته های مادر آمده بودند 

 و پدر اندوست تا رفت بیرون اتاق از … کرد سر به نیز طوسی شالی و پوشید قرمز بلوزی با طوسی

 ببیند را مادر

 المس -

همه ی نگاه ها جز امیرعلی که در جمع حضور نداشت و امیرمحمد که خیره ی صحفه ی تلوزیون 

 گفت و زد لبخند فرشته …بود به سمت دخترک زیبا رفت 

 غزال دخترم … جان مرضیه …آقا رضا  -

ا ررضا و مرضیه با نگاهی حیران به هم متعجب به غزال چشم دوختند ، مرضیه با صدایی که بهتش 

 نشان می داد لبخند زد و گفت

 چقدر بزرگ شدی  ! آخرین باری که دیدمت فقط چند ماهت بود -

 غزال چشمان … کرد نگاهش لبخند با نیز رضا …لبخندی زد و کنار فاطمه روی مبل نشست 

 بود اش قدیمی دوست آور یاد برایش

 پدرت خوبه ؟ -

 د که از پدر بی خبر بودش می هفته چند …لبخند کمرنگی رو لبانش نشست 

 خوبن -

 رضا این بار به فرشته نگریست و پرسید

 داداش نیستن زنداداش ؟ -

 فرشته درمانده به امیرمحمد نگریست و او گفت

 میارن تشریف کنن استراحت ،  بودن خسته …چرا عموجان  -

 پس ما بد موقع مزاحم شدیم -

 ین طرفا ؟ا از عجب چه …نه آقا رضا شما مراحمین  -

 امیرعلی بود و لحن خشکش ، رضا با نگاهی به همسرش آرام گفت

 ما که نمک پرورده هستیم داداش -

 اینکه مشخصه -
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لحن پر از کنایه امیرعلی چهره ی رضا را درهم کرد و فرشته برای جلوگیری از دلگیری بیشتر در 

 حال برخاستن خطاب به مرضیه گفت

 رو  بچینیم بهتره ما بریم میز شام -

مرضیه با لبخند سری تکان داد و همزمان با او فاطمه نیز از جا بلند شد پس نشستن غزال هم در 

 برای اام شد بلند جا از …میان آقایان کامال بی معنا بود مخصوصا که هنوز با این خانواده راحت نبود 

 …رجایش نشست س دوباره تعادلش حفظ برای … سیاهی چشمانش و رفت گیج سرش ای لحظه

  بدش روحی حال و کم اشتهای … سرد ی خانه این در حضور … مادر خاطرات … پدر از دوری

 و بخورد زیادی چیز نتوانست هم شام برای…   بود مدت این در بدنش ضعف دلیل وهمه همه …

 … رفت بیرون ساختمان از حالش شدن بهتر برای و کرد ترک را میز همه از زودتر همیشه مثل

 کرد پنهان بازوانش میان را سرش و نشست ها پله روی …اید هوای آزاد حالش را بهتر می کرد ش

 غزال -

 صدای امیرمحمد بود که باالی سرش ایستاده بود و نگران به نظر می رسید

 حالت خوب نیست ؟ -

 بدون اینکه نگاهش کند ، آرام گفت

 خوبم -

 داری سرگیجه شدم متوجه…م بهت هست  هواس کی از …خوب نیستی دختر خانوم   -

 به شما ربطی نداره -

 لبخند زد و با لحنی آرام گفت

 داری تالفی می کنی ؟ -

 بذارین تنهام شه می …نه  -

 یک … بود تغییر حال در مدام امیرمحمد رفتار …چند لحظه نگاهش کرد و بعد بی حرف رفت 

 ی حوصله وجه هیچ به حالش این با …ش بود نگران دیگر ی لحظه و کرد می اش عصبانی لحظه

 نداشت دیگر را او با بحث

 اینو بخور -

 گاهدست دیگرش دست در و بود آب لیوانی دستش یک در …دوباره سر بلند کرد و نگاهش کرد 

 سنج فشار

 بخوری همشو بهتره …توش قند و نمک و آبلیمو ریختم  -

 بذارین تنهام فقط …من خوبم  -
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 لجاجت او دست الی موهایش برد  کالفه از

 مادرو صدا کنم ؟ -

 هب کردن نگاه جرأت حتی امیرعلی ترس از که او!  مادر کدام …پوزخندی زد و به روبرو خیره شد 

 نداشت هم را دخترش

 دستت رو دراز کن فشارت رو بگیرم -

 باز هم اهمیتی نداد و این امیرمحمد را عصبانی کرد

 ان یک پزشک به زور متوسل بشم خانوم فقیهکاری نکن به عنو -

 و کرد دراز را دستش ، زد می را اول حرف که بود جدیت سیاهش چشمان در …نگاهش کرد  

 بگیرد اندازه را خونش فشار داد اجازه

 کنه نمی خطا دستگاه این … نیست چیزیت بگی داری اصرار بازم …هشت و نیم  -

 و دوباره لیوان را به سمتش گرفت

 همه اش رو بخور  -

لحن آمرانه اش وادار به اطاعتش کرد ، مقداری نوشید و با دیدن چشمان جدی اش مجبور به 

 هکرد دراز گرفتنش برای که امیرمحمد دست به را خالی لیوان …خوردن همه محتویات لیوان شد 

  داد بود

 مرسی -

 پزشکم یه من …خواهش می کنم  -

 گره چانه زیر را دستانش رفتنش با …شریف بودم و امیرمحمد نبودم  این یعنی اینکه من دکتر

 شد مقابلش ی خیره و کرد

 آالچیق تو بریم بیا …چرا اینجا نشستی غزال   -

با لبخند کوتاهی به فاطمه که ظرف بزرگ میوه را در دست داشت  از جا بلند شد و به دنبالش به راه 

ود و دو ردیف صندلی چوبی  نیم دایره وار در مقابل هم چیده ب میان در گرد چوبی میز یک …افتاد 

 برداشت ظرف داخل از گیالسی و گرفت قرار فاطمه مقابل در صندلی روی …شده بودند 

 عموت چند تا بچه داره فاطمه ؟ -

 هیچی -

 متعجب نگاهش کرد و فاطمه با لبخند تلخی گفت

 زنعموم نمی تونه بچه دار شه -

 چه بد -
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 زنعموئه عاشق رضا عمو اما تلخ هم …هم بد  -

 دهان به را گیالس … بود پیدا خوبی به مادر های نوشته از عشق این …این را خوب می دانست 

 پرسید دوباره خوردنش از بعد و گذاشت

 فقط همین یه عمو رو داری ؟ -

 برادرش مثل …هسته ی گیالس را داخل پیش دستی مقابلش گذاشت و دوباره لبخند زد 

 فقط … مهتاب و مهال و مهسا … داره دختر تا سه … کنه می زندگی شمال …نه یه عمه هم دارم  -

 می قبول اش عالقه مورد ی رشته تو هست هم مطمئن … داده کنکور هم امسال و مجرده مهتاب

 شه

 خنده اش گرفت

 تو باید خبرنگار می شدی فاطمه -

 برنگارهاتفاقا دوست صمیمی امیرمحمد خ -

 ! خبرنگار …دوست یه پزشک  -

 اشکالی داره ؟ -

 … برداشت دیگر گیالسی و نداد پاسخی …خود امیرمحمد بود که در حال وردود به آالچیق بود 

 پرسید و نگریست غزال به فاطمه کنار نشستن  حال در امیرمحمد

 بهتری ؟ -

 مادر و تندپیوس آنها به نیز سایرین …ت بدون اینکه نگاهش کند فقط سرش را تکان داد و هیچ نگف

  خندشلب گرفت را دستش مادر وقتی و زد لبخند کوتاه مادر لبخند مقابل در … نشست کنارش در

 به رپد و مادر عشق ذهنش در … بیاید کنار خود با توانست نمی که چرا شد تر رنگ پر کمی فقط

جش را با یک مرد متاهل درک نمی کرد  ، ازدوا دلیل مادر ی گذشته به توجه با و گنجید نمی هم

 کاش …اگر این ازدواج صورت نمی گرفت االن او وجود نداشت تا اینطور سردرگم باشد و حیران 

 آورد نمی سرش بر را بال این گذشته

***********************************************************

****************** 

راه امیرعلی خانه را ترک کرده بود و او بی حوصله داخل اتاق نشسته بود ساعت ها پیش مادر به هم

 و آوا … خانم گلی … اتاقش … پدر برای دلش … سکوت در غرق خانه و بود خواب فاطمه …

 قغر  مادر گذشته در تا برداشت را آبی جلد دفتر دوباره …بود  گرفته هم حوریه و فرهاد حتی

 ننده رها ک خسته تنهایی این از و شود
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روزی که قرار بود جالل بدون اطالع پدرم به دیدارش برود  ، حال خیلی بدی داشتم و آرام و قرار 

 چه…رفتم  می طفره پاسخگویی از من اما بود کرده متعجب را مادرم ام عادی غیر رفتار …نداشتم 

 بودند شده طوالنی و کشدار چقدر لحظات و بود سختی روز

 ، بودن خسته و آرام دیگر های شب مثل ، گشت باز خانه به وقتی پدرم …شب  وای چه شبی بود آن

 هب خجالت و ترس از من و آمد من سراغ به یکراست که بود برافروخته و عصبانی چنان عوض در

 پدرم …  کرد می نگاه را پدرم حیران خبر بی جا همه از هم مادرم … بردم پناه دیوار ی گوشه

 زد فریاد

 و زن دونی می وقتی هم اون …ل فقیه کیه ؟ تو به اجازه ی کی  بهش جواب مثبت دادی  این جال -

 داره بچه

 ناباور و نشست تخت لب وارفته مادرم …خودم هم نمی دانم چرا ؟ ! کاش قلبم خاموش می شد 

 کرد نگاهم

 چیکار کرده ؟ ! به کی جواب مثبت داده ؟ -

 پدرم دوباره عصبانی فریاد کشید

 کسی هر دست بدمت که نکشیدم  زحمت برات عمر یه …و باخودت چی فکر کردی دختر ت -

 مه باز پدرم …آن قدر ترسیده بودم که زبانم بند آمده بود ، هرگز پدرم را اینطور ندیده بودم 

 گفت عصبانی و قاطع

و اقتش رلی که کسی با دخترم دم نمی اجازه هرگز من …فکر جالل فقیه رو از سرت بیرون کن  -

 … بدی مثبت جواب مادرته و من تایید مورد که خواستگارات از یکی به باید …نداره ازدواج کنه 

 همین

 نمی دانم یک مرتبه چطور جرات پیدا کردم و با ترس و لرز گفتم

 اگه قرار باشه با جالل ازدواج نکنم ترجیح می دم با کس دیگه ای هم ازدواج نکنم -

 من صورت توی پدرم …پدرم سیلی محکمی بود که در صورتم نواخته شد باورم نمی شد جواب 

 یلیس صدای …  بود نگفته دخترش به گل از کمتر هرگز که پدری!  ؟ پدرم کسی چه … کوبید

 می هم پدرم چشمان در را ناراحتی … کرد حیران و مات را مادرم و من ،  پدرم قدرتمند دست

تحمل دیدن اشک هایم را نداشت ، صدایش آرام شد اما  گویا ،  کرد من به را پشتش … دیدم

 ناراحت

 بمیرم دل به آرزو نذار …من برای تو آرزوهای زیادی دارم  -
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کالم پدرم قلبم را پاره پاره کرد ، کاش بغلش می کردم و عذر می خواستم اما هق هق گریه ام توان 

ت و سعی داشت آرامم کند اما من آرام گرف آغوشم در مادرم …انجام هرکاری را از من گرفته بود 

 داد می عذابم این و بودم رنجانده را پدرم من …نمی گرفتم 

 به بار چندین مدت این در دانستم می …روزها می گذشت و من تمایلی به دیدار جالل نداشتم 

 این در پدرم خود اما  گفت می برایش رضا که شنیدم می مرضیه از را ها این … رفته پدرم سراغ

 و زدم نمی حرفی و بودم کرده سکوت ماه یک مدت این در هم خودم …مورد ابدا حرفی نمی زد 

 بر فمضاع فشاری بدهم مثبت جواب خواستگارهایم از یکی به اینکه برای پدرم پافشاری و اصرار

 چنین کاش … نبودم ادیب ابراهیم دختر کاش … نبودم زیبا کاش کردم می آرزو و بود روانم

 مادر و پدر یک با بودم معمولی دختر یک دیگران مثل کاش…یت مناسب و عالی نداشتم موقع

 بودم و داشتم را ها این تمام من و بود آرزو یک ها این ی همه اما معمولی زندگی یک و معمولی

وقتی قرار شد طبق خواسته ی پدرم با یک پزشک جوان که حتی اسم و فامیلش را هم به یاد ندارم 

 جسمم …کنم ، گریه هم به سکوت سردم اضافه شد و کار هر روزم شد زیر سرم ماندن  ازدواج

 دمبو حاضر هم باز … نکردم اعتراضی پدرم ی خواسته به هم باز اما ویران روحم و بود شده ضعیف

 دلش یا شد خسته هایم اشک و سکوت از ابراهیم انگار اما کنم ازدواج خواهد می او که کسی هر با

 گفت فقط نگران و غمگین … سرد …خیلی آرام   ، گرفت

 با هرکسی که احساست قبولش داره ازدواج کن  -

 یاعتراض هم مادرم حتی …می دانستم تحمل دیدن ناراحتی مرا ندارد و با تمام مخالفتش پذیرفت 

 گریستم فقط و دیدم را دو هر نگاه غم من و نگفت هیچ و نکرد

بدون سر و صدا انجام بگیرد  ، اگر مراسمی می گرفتیم مطمئنا خبر  قرار شد مراسم عقد  در مهظر

 به گوش خانواده اش می رسید و هرگز من و او ما نمی شدیم

 تشویشان از پر و غمگین های نگاه همراه مادرم و پدر و رضا و مرضیه …در مهظر من بودم و جالل 

کردند عروسی تنها دخترشان را  می تصور هرگز آنها نکنم گمان … گرفت دلم روز آن چقدر …

 به که ار سفیدی چادر مادرم  …نبینند و فقط با عقدی ساده و مهظری او را به خانه ی بخت بفرستند 

 گفت و بوسید  مرا و انداخت سرم به بود آورده همراه

 هیچ وقت فکرش رو نمی کردم  ، دختر کوچولوی من بخواد هوو بشه -

 کجا به من …! این کلمه و مفهومش حتی در ذهن من نمی گنجید  هوو ؟ من داشتم هوو می شدم

 ماندن دور همه این … داشت را گذشت همه این ارزش جالل آیا ؟ شد می چه ام آینده ؟ رفتم می

 معدود  که بود مردی بهترین جالل که فهمیدم خوب را این دادم دستش از وقتی ها بعد … را
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کاش حوریه اینطور نا عادالنه با قلبش بازی نمی کرد و می  … باشند داشته توانستند می کسانی

 گذشت

وقتی خواستم بله را بگویم تمام وجودم چشم شد برای دیدن چشم های پدرم اما ابراهیم نگاه از 

 خدا به … بگیرم اجازه چشمانش از خواستم می من ؟ کرد نمی نگاهم چرا …زمین بر نمی داشت  

می شدم و بله از دهانم خارج نمی شد اما پدر مهربان من با دخترش  الل کرد می اشاره اگر سوگند

 شیداندی می بازگشتم روز به لحظه آن شاید ؟ اش زندگی ی ثمره تنها با ؟ من با …قهر کرده بود  

 شاید …  جالل از ام جدایی روز به …

ی چشمان پدرم  درحالیکه بغض ،حسرت ، غم و شادی همه در دلم انبار شده بود  ، بدون اجازه 

 همسری جالل را پذیرفتم و به عقدش در آمدم

 توی حتی یا زد می فریاد روز همان مثل یا زد می حرف کاش…کاش ابراهیم نگاهم می کرد  

 حرف… زد می حرف من با اما زد می گوشم

 وقتی بلند شد تا برود طاقت نیاوردم و دویدم و چون کودکی ها صدایش زدم

 بابا جونم -

 تاد اما برنگشت تا مرا ببیند ، روبرویش رفتم و عاجزانه گفتمایس

 ببوسیم و کنی بغلم خوای نمی … شدم بزرگ من …نگام کن بابا  -

 ریختم صدایم در را عجزم تمام و شکست قلبم … کرد نمی نگاهم …وای 

 چرا نگام نمی کنی بابا ؟ -

گار کسی قلبم را چنگ می زد و می فشرد ان گذشت کنارم از وقتی … رفت و نکرد نگاهم …خدایا 

 سختی و تلخ عبور چه … نبردم یاد از را سکوت آن و عبور آن … لحظه آن …  روز آن هرگز …

 عروسی حسرت در را پدرم … بودم من که اش زندگی ی ثمره تنها کنار از پدر یک عبور … بود

خرین لحظه ی عمر در قلب او آ تا که حسرتی … گذاشتم دخترم گرفتن آغوش در افسوس در و ام

 و مادرم باقی ماند

 حتی …کسی به من بگوید چگونه خودم را مجازات کنم ؟ اما نه من هنوز هم مجازات می شوم 

 هستم مادرت من که بگویم دخترم به ندارم جرأت

 تهخس …  ام خسته … است سکوت و پذیرفتن فقط من کار سالهاست … ببخش مرا …غزال من  

 لهحوص بی و

 اهنگ خیره خالیشان جای به فقط و بودم ایستاده …پدر و مادرم رفتند و روح مرا هم با خود بردند 

 ، ریختند می صدا بی اشکهایم و بودم داده جالل آوردن دست به برای گرانی بهای … کردم می
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لقه ی ح جعبه دستش یک در … دوختم دستانش و او به را خیسم نگاه ، زد لبخند و آمد کنارم جالل

 بود که هنوز جایش روی دستم خالی بود و دست دیگرش گرم به سویم دراز شده بود

 بریم ؟ -

به کجا می رفتم ؟ کجا می خواست مرا ببرد ؟ چادر را از سرم برداشتم و بدون اهمیت به دستش 

جالل  … رفتم فقط ، نکردم خداحافظی هم مرضیه و رضا از حتی …قدم برای بیرون رفتن برداشتم 

 … مدنیا دلم اما بکشمش بیرون خواستم …به دنبالم تند قدم برداشت و دستم را محکم گرفت 

  رفت یادم سیمین و ابراهیم ی غصه ای لحظه برای که بود گرفته را دستم مهربان و گرم چنان

 ؟ هتل …می خوای منو کجا ببری  -

 همانطور که در ماشین را برایم باز می کرد خندید 

 ست داری ببرمت هتل ؟دو -

 جدی پرسیدم -

 از اخم و لحن جدی ام این بار لبخند زد و  مالیم گفت

 بشین حاال …جای بدی نمی برمت  -

 آبی آسمان ماه دی نهم سرد و ابری  روز آن برخالف …چند لحظه به چشمانش نگریستم 

 …تم و چشمانم را بس نشستم ماشینش داخل … بود تابستان گرم ظهر یک از تر آفتابی چشمانش

 دوجو تمام با را شدنم عاشق ذره ذره و داشتم دوستش … کرد حرکت بعد و انداخت رویم را کتش

 مهم … بودم دومش همسر من و داشت فرزند و همسر او نبود مهم دیگر برایم … کردم می حس

  بود شوهرم او که بود این

 با تمخواس نمی و بود زیبا بینمان سکوت … تا توقف ماشین نه چشمانم را گشودم و نه حرفی زدم

  ماشین از پر بودیم کینگی پار داخل گشودم که را چشمانم … کنم خرابش حرف

 اینجا کجاست ؟ -

 جوابی نداد و پیاده شد ، با تعجب نگاهش کردم که در سمت مرا هم باز کرد

 جالل ؟ -

 گفت لبخندی گرم به صورتم پاشید و همزمان با گرفتن بازویم

 جانم …حاال شد  -

 حرصم گرفت ، داشت سر به سرم می گذاشت

 پرسیدم اینجا کجاست ؟ -

 بپرسی خونه تو رو سواال ی بقیه شه می …خونه من و تو عزیزم  -
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 داخل همراهش و نپرسم سوالی دادم ترجیح …جدا از لحن نرم جمله اش ، کالمش جدی هم بود 

م را در دستش نگه داشته بود و  فقط گرمای دستش بود که دست مدت تمام در ،  شدم آسانسور

وجود سردم را آرام می کرد ، آسانسور  که ایستاد با لبخندی دوباره به رویم  بیرونم برد و مقابل 

 مرا و کرد باز را در …واحدی کلیدی را از جیب شلوارش خارج کرد و من فقط نگاهش می کردم 

د ، کنجکاو قدم برداشتم و با چرخیدن در اطراف همه جا را کر هدایت داخل به خودش از جلوتر

!  ؟ بود کرده آماده را اینجا کی … زندگی وسایل تمام با خواب دو بزرگ آپارتمانی …دید زدم 

 رت پررنگ را لبخندش ام کودکانه ذوق … کرد می نگاهم خیره لبخند با مبلی روی داده لم جالل

 کرد

 مورد پسند بود ؟ -

 ؟ کردی کارو همه این کی ؟ قشنگه خیلی … البته -

 به جای جواب آغوشش را برایم باز کرد 

 بیا اینجا -

 رفتگ را دستم و شد بلند جا از دید که را مکثم ، داشتم شرم اما بود همسرم اینکه با …مردد بودم 

ت و برداش گذاشت کناری مبل روی که را کتش ام پیشانی بوسیدن از بعد و خودش کنار نشاندم ،

جعبه ی حلقه را از جیبش در آورد ، هنوز از خجالت سرم پایین بود و نگاهش نمی کردم ، دستان 

 ظریفم را در دست گرفت و حلقه را به انگشتم کشید ، انگشتم را بوسید و گفت

 دوست ندارم هیچ وقت از دستت درش بیاری عزیزم -

د و اینک پنهان است ، پنهان در کنار تمام هدیه و من هرگز این کار را خودم نکردم  ، درش آوردن

 را اش جدایی و نداشتن داغ ، بیاورم تاب را جالل دادن دست از داغ تا کردم پنهان …های جالل 

 دش آزیر سر که اشکم…به انگشت او نگاه کردم حلقه ای در دست نداشت ، متوجه نگاهم شد   

 م شروع کرد به حرف زدنآرا و گذاشت اش سینه روی را سرم و کرد بغلم

 بهت …ده ساله که حوریه نتونسته حلقه اش رو تو دستم ببینه اما من این کارو برای تو می کنم  -

 یم تو ی حلقه به فقط هم رو دستم کردم حفظ تو برای رو قلبم که همونطور … عزیزم دم می قول

چنین تقاضایی از تو بکنم   نداشتم حق من و پاکی تو … فرشته خوام می معذرت ازت من … بندم

 ولقب از وقت هیچ دم می اطمینان بهت ولی باشم تو اشکای شاهد االن تا دیدمت نمی هرگز کاش …

 نشی پشیمون من
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 از ، حوریه از … شد تمام تحملم و شدم خسته فقط من …و من هرگز از قبولش پشیمان نشدم 

را می خواست و اتاق کودکی هایم که آرام  مادرم و پدر دلم … اش خانه و جالل پدر از ، خواهرش

 نرسیدم آرامش به هم باز اما شدم جدا …بگیرم 

آن شب برای اولین بار دور از پدر و مادرم در خانه خودم خوابیدم ، برای شام مرا به همان رستوران 

 به ههفت یک برای صبح شد قرار …سنتی برد و با اندک اشتهایم مجبورم کرد مفصل غذا بخورم 

شمال برویم نمی دانم چه بهانه ای برای یک هفته غیبتش برای حوریه آورده بود اما خندان در 

 جواب من گفت

 بهش گفتم یه هفته ای می خوام برم مسافرت تو هم هواست باشه برات هوو نیارم -

ا ماز اینکه مرا هووی حوریه خطاب می کرد بدم می آمد برای همین عصبانی به سمتش حمله کردم ا

جالل دستانم را محکم گرفت ولی من دست بردار نبودم می خواستم حرصم را خالی کنم و خنده 

های از ته دل جالل غیضم را بیشتر می کرد اما چه فایده من در مقابل قدرت بدنی او هیچ توانی 

 نداشتم این بود که تسلیم شد و در کنارش روی مبل ولو شدم

  …که حریف من نمی شی چرا بیخود خودت رو خسته می کنی  تو …چی شد کوچولو کم آوردی  -

  بنداز چنگال گربه مثل بعد کن نگاه طرفت به اول

 از حرفش رنجیدم و با اخم گفتم

 داری مرد بودنت رو به رخم می کشی -

 باز هم از ته دل خندید و دقیق نگاهم کرد 

 فکر نمی کردم انقدر زود خجالت رو کنار بذاری کوچولو -

این بار مشت محکمم را روی بازویش کوبیدم و آخش که بلند شد من بودم که می خندیدم و او با 

  نشیری و  بود راحت برایم جالل کنار در خندیدن چقدر …یک لبخند کنترل شده نگاهم می کرد 

  مصبح که از خواب بیدار شدم  ، فکر می کردم مثل همیشه در اتاق خودم هستم و کنار پدر و مادر

 کجا!  نبود ولی ؟ جالل …اما خیلی زود فهمیدم نه خانه  ، خانه ی پدرم است و نه جالل پدر و مادرم 

 بودن ولی گشتم دنبالش به را خانه جای همه … کنیم حرکت زود صبح بود قرار که ما!  ؟ بود رفته

 مد در حالیکهآ … شنیدم را در شدن بسته و باز صدای که کردم می فکر هزاران ترس از داشتم …

 نانی داغ به دست داشت ، از دیدن حالتم متعجب شد اما لبخند زد 

  شدی بیدار …صبح بخیر خانوم کوچولو  -

 نان ، رمبپذی سریع ساعت چند این در را ام زندگی تغییر توانستم نمی …من فقط نگاهش می کردم 

 طرفم آمد و گذاشت کناری را
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 گرفتم تازه نون رفتم …یی نبودم فرشته جان چرا اینجوری نگام می کنی ؟ جا -

از این که فکرم را می خواند  عصبی می شدم ، ناگهان به گریه افتادم و جالل حیران نگاهم می کرد 

 ار مادرم و پدر دلتنگی خشم خواستم می فقط و یافت شدت هایم اشک گرفت که را بازوهایم …

اش می کوبیدم ولی جالل فقط نگاهم می کرد بدون  سینه به عصبانی را مشتهایم … کنم خالی طوری

 هیچ عکس العملی و من همانطور که مشت هایم را می کوبیدم میان گریه می گفتم 

  ؟ گرفتی ازم رو اونا چی واسه … مادرم و پدر پیش برم خوام می …دلم نمی خواد پیش تو باشم  -

 از ممن … دزدیدی من از رو اونا …دزدی   یه تو … ببینند منو خوان نمی اونا که توئه تقصیر همش

 اونا

 پدر بهانه و کردم می گریه ها بچه مثل …خودم هم نفهمیدم که یک دفعه چرا این حرف ها را زدم 

 دادم یم ادامه کارم به کی  تا نبود معلوم بود نگرفته را دستهایم جالل اگر … گرفتم می را مادرم و

رون بکشم اما توانش را نداشتم محکم دستانم را گرفته و بی دستهایش از را دستانم خواستم …

انجام هر کاری را از من صلب کرده بود  ، به اجبار و آمرانه مرا نشاند کنار خودش روی مبل  ، 

 خواستم بلند شوم و بروم که خیلی جدی در حالیکه عصبانی هم شده بود گفت

 بشین سر جات فرشته -

نطور صحبت کند  ! هم ترسیده بودم  ، هم ناراحت شده بودم ، نفس باور نمی کردم جالل با من ای

 عمیقی کشید و با لحنی محکم گفت

 رو حرفات منطقی کن سعی …دفعه ی بعد اگر خواستی حرف بزنی مثل بچه ها داد و بیداد نکن   -

جه ومت … من نه باشی داشته دوست تو نه که بشه طوری من برخورد موقع یه ممکنه چون ،  بزنی

 حرفام شدی ؟

لحظه ای کوتاه نگاهش کردم و جدیت چشمانش مجبورم کرد سرم را تکان دهم  ، چند لحظه به 

 سکوت گذشت و بعد جالل دلخور گفت

 شدم هم دزد …دست شما درد نکنه  -

 نبود خودم دست …ببخشید  -

 بودند داده من به را دنیا انگار …نگاهم کرد ، باز هم مهربان و خندید  

 بریم که کن آماده رو صبحونه برو بدو …بخشیدم  -

 چشم آقای شکمو -

 بینیا می بد …نخند کوچولو  -

 صدایم را کلفت کردم و با شیطنت گفتم
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 مثال می خوای چیکار کنی پیرمرد -

 …می خواست مرا بگیرد خندان فرار کردم 

شمال ماندیم البته جالل ناراضی بود و چون درس و دانشگاه داشتم فقط چهار روز از یک هفته را در 

 مدام غر می زد و می گفت

 هم درستم هم من … دختر چیکار خوای می درس …این درس خوندن تو هم شده دردسر  -

 دانشگاهت

 نه آقا من می خوام اون قدر بخونم تا بشم خانوم دکتر -

م من به خانوم فقیه بودنت راضی بابا …حاال اگه من نخوام تو بشی خانوم دکتر باید کیو ببینم  -

 کوچولو

 خندیدم و گفتم

 من بهت قول می دم بشم خانوم دکتر و تو بهم افتخار کنی جالل -

 لبخند زد و مهربان گفت

 من همین االن هم بهت افتخار می کنم عزیزم -

 حتی ، جالل های خنده و ها لبخند … ها محبت …چقدر در آن چند روز به من خوش گذشت 

 زندگی از لحظه یک حتی که بودم عاشقش قدر آن …آزارو اذیت هایش هنوز به یادم مانده است 

 است شده ثبت روشن و واضح مغزم در که هایش حرف تمام مثل ، ام نبرده یاد از را جالل کنار ام

 چه اگر نیز من هستن آنها داشتن الیق معدود ای عده اگر …اگر اثتثناها در دنیا اندک هستند 

زمانی کم اما به وسعت سالها مهربانی یکی از آنها را داشتم ولی از دستش دادم و تا امروز در 

 هم هنوز نداشتنش داغ …حسرت نداشتنش و نبود غزال عشقم در کنارم می سوزم و دم نمی زنم 

 دست به را جالل توانستم نمی دیگر اگر حتی گذشت می من از امیرعلی کاش … دهد می رنج مرا

ورم ولی همسر مرد دیگری نمی شدم  چون این جالل را دیوانه می کرد و دوباره حتی بدتر از قبل بیا

 سرد و ساکتش می کرد و چشمانش را برای همیشه ابری و طوفانی

 چند ضربه به در اتاقش خورد و به دنبالش صدای فاطمه آمد

 بیداری؟ …غزال  -

 تو بیا …آره  -

 … شیک اما ساده همیشه مثل هم باز …چند قدم به داخل گذاشت در باز شد و فاطمه آماده 

 مشکی شلواری و شال با داشت تن به سبز مانتوی
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 تو به گفت امیرمحمد …می خوایم بریم کتابفروشی عمو رضا  بعدش هم بریم بستنی بخوریم    -

 بیای بگم هم

 مرسی …من نمی یام  -

 چی شد فاطمه جان ؟ -

 اشمی گه نمیاد داد -

 بیاد بگو …واسه چی   -

دستوری که در لحن امیرمحمد بود غزال را عصبی می کرد  ، صدایش هم از حرص و هم برای اینکه 

 امیرمحمد بشنود کمی باال رفت

 من حوصله بیرون رو ندارم -

 به اش ای ثانیه  چند مکث …چند ضربه به در نیمه باز خورد و امیرمحمد  با مکث به داخل آمد 

 مورد در مدت این در غزال که چیزی تنها …ال فرصت داد تا شالش را  روی سر بیندازد  غز

 کرد می رعایت را ادب حد از بیش که بود این بود فهمیده خوب خیلی امیرمحمد

 چرا نمیای ؟ -

 نای با و بود قیافه خوش … داشت پا به مشکی جین و رنگ ای سورمه شرت تی …نگاهش کرد 

 رت که بیشتر برای بیرون می پوشید جذاب تر می شداسپ های لباس

 ترجیح می دم خونه باشم -

 نمی شه تنها بمونی -

وای که چقدر این لحن جدی و محکمش اعصابش را به هم می ریخت  ، سعی کرد حرص صدایش را 

 پنهان کند

 من از تنهایی نمی ترسم -

 ما … یانب کی نیست معلوم مادر و بابا …من نگفتم می ترسی  می گم درست نیست تنها  بمونی -

 نماشی تو فاطمه و من … شو آماده زودتر … نباشی تنها و بیای ما با بهتره پس … همینطور هم

 منتظرتیم

 تویمان یک … پوشید لباس ناچار به …این را گفت و فاطمه را هم با حرفش به دنبال خود کشاند 

 اتاق زا سفیدش دستی کیف برداشتن با …فید س جذب جین و سفید شالی با خوشرنگ صورتی

 اش دهبرازن حد از بیش و داشت خوانی هم تابستانی زیبای عصر با لباسش شاد رنگ … زد بیرون

 شنگاه کرد احساس ، افتاد امیرمحمد چشمان به نگاهش لحظه یک نشست که ماشین داخل … بود
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شد و ماشین به سرعت خارج شد ، از  باز ریموت با حیاط در … عصبانی کمی حتی و است ناراضی

 امیرمحمد خونسرد بعید بود عاشق سرعت باشد

***********************************************************

****************** 

 به داد حترجی…شیشه ی ماشین را تا نیمه پایین زد و با چشمانی بسته به صندلی تکیه زده بود 

د و داخل ماشین منتظر امیرمحمد و فاطمه بماند  ، در واقع دوست نداشت نرو شریف کتابفروشی

 حسرت فقط و آورد نمی تاب را دیدنش  نداشت شک …اولین محل آشنایی پدر و مادر را ببیند 

 ،  کنارهم در را بودنشان نتوانست هرگز که مادری و پدر حسرت … شود می بیشتر روزهایش این

صدای ضرباتی به شیشه ماشین چشمانش را گشود و با دیدن رضا  با … کند حس خودش کنار در

 در کنار امیرمحمد و فاطمه لبخند زد 

 سالم عمو رضا -

 داخل بیای ندونستی الیق …سالم دخترم  -

چقدر این مرد متواضع بود  ، درست نقطه ی مقابل برادرش  و چه حیف که طعم پدر شدن را نمی 

 چشید

 فرصت حتما میام سر …این چه حرفیه  -

 رضا در حالیکه کتابی را به سمتش می گرفت با لحنی گرم گفت

 هر وقت اومدی قدمت روی چشم دخترم -

 گرفت کتابهایش برای دلش …حافظ بود و لبخندش غلیظ ترشد 

 رضا عمو مرسی …وای حافظ  -

 تیدوس …بود  دوستش بهترین دختر غزال …لبخندی از شادی غزال روی لبهای رضا نقش بست 

 بود مانده جا ها گذشته در که

 قابل تو رو ندارم دخترم -

 و خواند را غزل … کرد نیت و گشود را حافظ کتاب …با خداحافظی از رضا دوباره حرکت کردن 

 با مفهومش چقدر و کرد می زمزمه خود با را بیتش یک فقط اندیشید می مفهومش به که حالیکه در

 قت داشتمطاب روزهایش این حال

 مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هردم

 جرس فریاد می دارد که بر بندید محمل ها                                                                  

 رسیدیم غزال -
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نفره  چهار میز پشت و  رفتند داخل …با لبخندی به روی فاطمه پیاده شد و به دنبالشان به راه افتاد 

 یبج از را موبایلش نشستن با که  مقابلش در محمد امیر و غزال مجاورت در فاطمه …ای نشستند 

 گرفت تماس کسی با و کرد خارج شلوارش

 کجایی؟ …سالم  پیمان  -

 رسیدم …سالم  -

 همانطور که خیره و با اخمی واضح جایی را نگاه می کرد  جواب داد

 بینمت می …باشه  -

 تماس به غزال که سربه زیر در حال بازی با انگشتانش بود نگریست و با قطع

 پاشو سر جای من بشین -

 خودش به منظورش شد متوجه وقتی و نگریست امیرمحمد به متعجب غزال …و از جا بلند شد 

 انداخت باال ای شانه لبخند با فاطمه اما کرد نگاه فاطمه به پرسشگرانه است

 نشستی؟ چرا …بلند شو دیگه  -

در مقابل لحن آمرانه اش از جا بلند شد و همان لحظه نگاهش به دو پسر جوان افتاد که با چند میز 

 در جابجایی هنگام … کرد اش خیره را ها نگاه  زیبایی این هم باز …فاصله نگاهش می کردند 

 گفت خشم با اما آهسته خیلی محمد امیر مناسب زمان یک

 لباس بپوشی ؟ مجبور بودی انقدر جلف -

پس دلیل اخم زمان آمدنش همین بود ولی نگاه آن پسرها به خاطر رنگ روشن لباسش نبود به 

خاطر زیبایی بیش از اندازه اش بود حتی اگر بی رنگ ترین لباس ها را هم می پوشید باز هم این 

ت می جرأ خودش به چطور ، نشست سرجایش امیرمحمد دست از عصبانی …نگاه ها را می دید 

داد در کارش دخالت کند و از پوشش ایراد بگیرد کاری را که برادر هایش با تمام حساسیتهایشان 

 آن دید جلوی کامال طوریکه نشست امیرمحمد مجاورت و فاطمه مقابل در بار  این …نمی کردند  

 آمد نمی همراهشان کاش ،  بود گرفته را پسرها

 سالم -

 تماسش مخاطب همان مطمئنا …دید که به امیرمحمد دست می داد سر بلند کرد و پسر جوانی را 

 یم نشانش بانمک  که ای قهوه چشمانی و سبزه پوستی با مودب و محجوب جوانی … بود  پیمان

 انداخت غزال به و گرفت فاطمه صورت از لبخند با را نگاهش ، داد

 شما باید دختر خانوم دکتر باشین ؟ -

 حویلش دادلبخند کوتاه و موقری ت
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 آشناییتون از بختم خوش …بله  -

 منم همینطور -

 پیش آمدن با …پیمان باز هم با نگاهی گذرا به فاطمه در تنها جای خالی در مجاورتش نشست 

 های مزه با کس هر … مختلف طعم پنج با بستنی … دادند را خود سفارشات نفر چهار هر خدمت

  ظرف در وار دایره مختلف رنگ پنج …ی ها آورده شد بستن بعد ی دقیقه چند … خودش دلخواه

 … کیوی سبز … موزی زرد … شاتوتی بنفش … بودند شده چیده هم کنار در دار پایه بلوری

 عمط در را قاشقش لذت با … امیرمحمد با مشترکش طعم تنها آلبالویی قرمز و پرتقالی نارنجی

 … برد می لذت طعمش از و بود عالی …د کر اش مزه  میل  با و برود فرو رنگش بنفش محبوب

 نگریست پیمان به خورد می را اش بستنی سکوت در که غزال به نگاهی با امیرمحمد

 کی می ری اردبیل ؟ -

 قاشق بستنی را از لبش دور کرد و پاسخ داد

 داره گزارشم کردن کامل به بستگی … مونم می روز سه یا دو احتماال …سه شنبه  -

 ؟سوغاتی  -

 سوغاتی یه هرسفر …تو آخرش ورشکستم می کنی امیرمحمد  -

 بیشتر از نصفش رو خانوم وکیل می خوره -

 فاطمه با چشم غره ای به امیرمحمد نگریست و  پیمان خندان گفت

 ؟ قبول … دوتا دوتا چی همه بعد به این از …دعوا نکنین بابا  -

ساس کرد بین او و پیمان عالقه ای وجود دارد اما اح غزال …فاطمه کمرنگ لبخند زد و هیچ نگفت 

 انحسش متوجه هم امیرمحمد بداند بود کنجکاو …هر دو پشت نگاه محجوبشان پنهانش می کنند 

 یوقت بود پیمان با صحبت گرم همچنان او اما انداخت امیرمحمد به گذرا نگاهی  ؟ نه یا شده هم به

 اش لبخند زد و پرسید خالی تقریبا ظرف و افتاد غزال به نگاهش

 یکی دیگه می خوری ؟ -

 جگی حال در مدام … االنش رفتار به نه پیشش دقیقه چند به نه…هنوز از دستش ناراحت بود   

 گفت خشک لحنی با پس بود کردنش

 ممنون …نه  -

 با خودش برای هم و غزال برای هم …اما امیرمحمد گارسون را صدا کرد و دوباره سفارش داد 

 بود حالی در این و دانست می خوبی به را غزال  های رنگ که بود  جالب …ان طعم های قبلی هم

 مزه اب البته دادند سفارش دوباره نیز فاطمه و پیمان … داشت یاد به را مشترک طعم فقط غزال که
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 انمقابلش را جدید سفارشات ،  بستنی خالی های ظرف کردن جمع با خدمت پیش … متفاوت هایی

اشت و با رفتنش غزال قاشق بستنی را برداشت و همین که خواست در  طعم محبوبش فرو کند گذ

در مقابل چشمان متعجبش امیرمحمد ظرف بستنی  را برداشت و بستنی خودش را جایگزینش کرد 

 ؟  دختر یک مقابل در لبخندش و امیرمحمد … بود تر متعجب هم او از حتی پیمان و فاطمه نگاه …

 باور نکردنی بود اتفاق!  

 تکرار آدم رو کسل می کنه -

 های طعم و انداخت ها رنگ به را نگاهش …گیج از لبخند مخصوصش نگاهش کرد و حرفی نزد 

 مزه از و بودند نظیر بی … طالبی و فرنگی توت … انار … انبه … کرد مزه یکی یکی را متفاوت

 برد لذت کردنشان

 خوشت اومد ؟ -

 و چون او خیلی آهسته اما سرد جواب داد کوتاه نگاهش کرد

 خیلی وقته از چیزی لذت نمی برم -

 این به شدن نزدیک … نفوذش غیرقابل و عجیب شخصیت از …باید از او فاصله می گرفت 

 تهفرش مادری مهر هم جایش دورترین و بود دور هم از دنیایشان ، نبود قلبش نفع به مغرور پسرک

 و خواهرش شده بود او نثار سالها که بود

***********************************************************

****************** 

جلوتر از امیرمحمد و فاطمه وارد سالن شد و با در آوردن کفش های اسپرت سفیدش ، راحتی 

ه و فاطم با همزمان و دید برلب لبخند را مادر رفت پیش که قدم چند …هایش را به پا کرد 

 امیرمحمد سالم کرد

 ؟ گذشت خوش …سالم  -

 غزال تنها لبخند زد و فاطمه شاد گفت

 عالی بود مامان -

 ؟ کجاست بابا …جاتون خالی  -

 تو اتاقشه عزیزم -

 قدم چند حیران …غزال خسته در اتاق را باز کرد و همان دم  مبهوت از آنچه می دید خشکش  زد 

 ساعت چند که است اتاقی همان این کرد می باور باید …ه می کرد نگا فقط و برداشت داخل به

 اصرار و ساعت چند این تفریح و امیرعلی با مادر رفتن بیرون علت پس … بود کرده ترکش پیش
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 با جدید تخت یک … کرد نگاه هم باز و ایستاد اتاق وسط … بود اتاقش االن وضع رفتنش برای

 شعاشق غزال که راک صندلی یک و مطالعه میز …خالی  کتاب ی قفسه یک … توالتش میز ست

 تخت کنار کنسول روی آباژور … خورد می چیز یک به چشمش کرد می نگاه که را کجا هر … بود

 اتاق از کم چیزی اتاق این دیگر … دیوار روی تابلوهای و ساعت … میز روی مطالعه چراغ …

 فاصله او با قدم چند …ه مادر افتاد ب و چرخید نگاهش ، هایش عکس قاب جز  نداشت خودش

 یناول برای را اش گونه و سپرد فرشته آغوش به را خود ، کرد می نگاهش گرم لبخندی با و داشت

 بوسید بار

 مرسی مامان -

 خوشحالم که خوشحالت کردم عزیزم -

 اجازه هست ؟ -

 از آغوش مادر فاصله گرفت و در جواب فاطمه لبخند زد

 ا توبی …البته  -

 فاطمه قدم زنان به داخل آمد و با لبخند همه جا را دید می زد

 عجب اتاقی شده ها  -

 خندید و همانطور که کتاب هدیه ی رضا را داخل قفسه می گذاشت گفت

 پس تو هم تو جریان بودی ؟ -

 فاطمه با نگاهی به فرشته سرحال گفت

 نقشه مال خودم بود -

 از باید …امیرعلی افتاد که دست به سینه در چارچوب اتاق ایستاده بود بی صدا خندید و نگاهش به 

 گفت مودبانه و برداشت سمتش به قدم چند ، کرد می تشکر او

 ممنون آقای شریف -

 امیرعلی پوزخندی زد و بعد در حالیکه فرشته را نگاه می کرد به سردی گفت

 نداد من به رو اجازه این …حساب کرد   و خرید خودش مادرت …الزم نیست از من تشکر کنی  -

 فرشته که اصال تمایل به حرف در این مورد را نداشت در حال نزدیک شدن به در گفت

 برم یه فکری به حال شام بکنم -

 تنشس تخت لب غزال  امیرعلی رفتن با …امیرعلی از جلوی در کنار رفت و راه را برایش باز کرد 

 وا فرشته و پدر برخورد گویا …فکر آرام آرام تاب می خورد نگریست  در راک روی که فاطمه به و

 بود کرده ناراحت همیشه مثل را
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 بیرون رفتن امروز برنامه ریزی شده بود ؟ -

  شالش برداشتن با غزال …با لبخند سرش را باال آورد و به عالمت مثبت تکان داد   

 موهایش را باز کرد و با شیطنت پرسید

 مان مجرده ؟آقا پی -

 چطور ؟ -

 تابی به موج های طالیی موهایش داد و خندید

 ؟ پریده انقدر رنگت چرا …همینطوری پرسیدم  -

 در حال برخاستن با لبخندی مثل برادرش خونسرد گفت

 حاال وقت هست تا دیدن رنگ پریده ی تو -

 ابدا -

 خواهیم دید -

 من از هیچ مردی خوشم نمیاد -

 رخید و نافذ در چشمانش نگریست به سمتش چ

 زیاد مطمئن نباش -

منظورش چه بود  ؟ ! هر چه بود به غزال فرصت سوالی را نداد و با یک لبخند شیطنت آمیز از مقابل 

 … سقف به زد زل و کشید دراز تخت روی باال به هایش شانه انداختن با …دیدگانش محو شد 

 ی گوشه از اشکی قطره پدر از دلگیر …ادت کند ع سقفش و اتاق این به توانست می یعنی

 کرد نجوا و خورد سر چشمانش

 دلم برات تنگ شده بابا -

***********************************************************

****************** 

ره یخ ازدواج ی حلقه به نبودش در …روزهای زندگی کنار جالل آرام آرام و یکی یکی می گذشتند 

 بودم من آن در که هایی تصویر …می شدم و قاب عکس هایی که تمام دیوار ها را پر کرده بودند 

 بود مقتدرش و محکم های شانه روی سرم همیشه حالیکه در شادمان های خنده با جالل و

امتحانات نیم سال اول را در حالی دادم که جالل سر به سرم می گذاشت و با شیطنت مانع درس 

 دنم می شد و من هم به روش خودم با مشت و لگد کتکش می زدم تا دست از سرم برداردخوان

برای ترم دوم هم تمام امید هم به این بود که مادرم درسی را ارائه دهد تا حداقل سر کالس ها 

 …  بودم قانع هم همین به من …بتوانم هر چند به عنوان یک استاد جدی و سختگیر او را ببینم 
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 دایص شنیدن حتی …  بودم شده کس بی چقدر آنها بدون و تنها من …رم هم استادم بود پد کاش

 هایم اشک دلیل خلوت در و بود شده آرزو یک برایم سیمین و ابراهیم های خنده

جالل با اینکه بیشتر سعی اش را می کرد تا کمتر تنهایم بگذارد اما با این حال نمی توانست همیشه 

 اتاوق گاهی …تراضی نداشتم او پدر بود و باید در کنار بچه هایش هم می بود اع …کنارم باشد  

 جالل ، ام تنهایی و باشد من مراقب مدت تمام توانست نمی هم او اما ماند می پیشم ها شب مرضیه

 گفت می و بود نگران

 کاش اوضاع طوری بود که می شد در نبود من بری پیش پدر و مادرت -

 کرده حذف ذهنشان از مرا مادرم و پدر …من می دانستیم که این امکان ندارد ولی هم او و هم 

  را محبتشان به محتاج ی فرشته!  مرا … بودند

در یک شب سرد بارانی  ، در حالیکه سه روز بود جالل را ندیده بود دلگیر روی بالکن ایستاده بودم 

 می کاش …ر پی به دیدنم می آمد د پی های تلفن جای به کاش …و باران را تماشا می کردم 

 مهربانش صدای نه دارم احتیاح خودش به من که فهمید

 پدرو کنار روزهای یاد و بود گرفته را دلم باران …شام درست کردم اما اشتهای خوردن نداشتم 

 و آورد می چای مادرم و کردم می تماشا را باران پنجره پشت از که روزها همان …  افتادم مادرم

 یم می کرد  و می گفتصدا

 دخترم بخور چای ما با بیا …االن چای خیلی می چسبه ها  -

 مدل اینکه برای …و حاال حتما بدون من چای می خورند و دل دلتنگشان با خاطرات خوش می کنند 

ه اینک با ،  شدم پنهان پتو زیر و بردم پناه اتاق به سرما از فرار برای همینطور و نگیرد بهانه بیشتر

 تداش هایم چشم شدن گرم با…هنوز از تنهایی می ترسیدم اما چاره ای نبود باید تحمل می کردم   

  اما کنم پرواز جالل سوی به و بیاورم در پر شادی از خواستم … آمد در صدای که برد می خوابم

صدای  م ،نخورد هم کوچک تکان یک حتی شد باز که اتاق در ، هستم عصبانی فهماندم می او به باید

 خسته اش را باالی سرم شنیدم

 ؟ خانومم خوابیدی …فرشته جان  -

 به مرا مالیمت با …نتوانستم خستگی صدایش را تاب بیاورم  ، چشمانم را باز کردم اما حرفی نزدم  

  برگرداند خودش سمت

 ؟ خوردی …سالمت کو  -

 جوابی ندادم و این بار خندان گفت

 رو خوردیمن گشنمه  تو سالمت  -
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لحظه ای دلم خواست بر سرش فریاد بکشم ولی برای اینکه از کوره در نروم پتو را روی خودم 

 کشیدم و گفتم

 خوابم میاد -

 دونب گذاشت تنها مرا هم باز ،  بود رفته یعنی …در اتاق که بسته شد  ، اشکهایم سرآزیر شد 

  بود نرفته …  شد باز اتاق در بعد دقایقی … خداحافظی

 گرسنمه خیلی من … بخوریم شام شو بلند …فرشته جان  -

 بدون اینکه پتو را کنار بزنم با لحنی قهر آلود گفتم

 بخور خودت …نمی خورم  -

 رفتم من پس …باشه   -

 مثل برق از جا پریدم

 کجا ؟ -

 در حالیکه در آستانه ی در ایستاده بود  با لبخندی شیطنت آمیز گفت

 جنابعالی هووی …ی عزیزم  پیش حوریه -

 فهمیده خوب را ضعفم نقطه …چقدر بد جنس بود ، می دانست من به کلمه ی هوو حساسیت دارم 

 ختت به دوباره ،  ندادم نشان العملی عکس رود خطا به تیرش اینکه برای ولی داد می حرصم و بود

 گفت و شد نزدیک

 ؟ بیای خوای نمی …من میز شامو چیدم  -

 یدی ؟ !تو چ -

 عالیه که بوش … کردی درست سبزی کوکو عجب …بله خانوم  -

 دوست داری ؟ -

 البته مخصوصا اگه دستپخت تو باشه -

 حتی و بود چیده را میز …در حالیکه دلخوری ام را فراموش کرده بودم همراهش به راه افتادم 

 کمکم …تش گالیه ای کنم غیب از آنکه بی خوردیم شام سکوت در … بود کرده درست هم ساالد

 گفت ساعتش به نگاهی با بعد و کنم جمع را میز تا کرد

 ؟ نداری من با کاری تو …من دیگه باید برم عزیزم  -

 گفت و خواند را نگاهم هم باز ،  بماند که بود نیامده مگر …با حیرت نگاهش کردم  

 د نیستمساع خونه اوضاع روزیه چند …نمی تونم بمونم فرشته جان  -

 ؟ رستورانه اینجا مگه … بری و بخوری شام اومدی بارون این تو …یعنی چی که باید بری  -
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  اتاق داخل دویدم بغض با و عصبانی …فریادم چنان بلند بود که جالل فقط جاخورده نگاهم می کرد 

باز شدن در  صدای از ، اتاق داخل آمد هم او … انداختم پتو زیر و تخت روی را خودم گریه با …

 ویر را هایش لباس عصبانی و محکم که شنیدم می …کمد لباس ها فهمیدم که قصد ماندن کرده 

 خوشحال ماند می اینکه از ، ترسیدم که بست محکم چنان را کمد در حتی … کند می پرت زمین

 با … گذاشتم کمد داخل و برداشتم زمین روی از هایش لباس و آمدم پایین تخت از…   بودم

چشمانی بسته روی تخت دراز کشیده بود و آرنجش را روی پیشانی اش گذاشته بود ، داشتم بیرون 

 می رفتم که پرسید

 کجا ؟ -

 کردم می احساس بود بسته وقتی که هایش چشم مثل درست …لحنش چقدر خشک بود و سرد 

 گفتم آهسته ، شده تیره آسمان

 برم ظرفا رو بشورم -

 می را ها ظرف که همانطور …نش را هم باز نکرد  تا نگاهش را بخوانم چشما حتی …هیچ نگفت 

 ادهد تکیه آشپزخانه دیوار به … دیدم را او چرخاندم که را سرم ، ریختم می اشک صدا بی شستم

 زد آب صورتم به و کرد حلقه ام شانه دور را دستش … نزدیکم آمد آرام ، کرد می نگاهم و بود

 بریزی اشک اینطوری دم نمی اجازه بهت من ولی داری حق …یز دلم چرا گریه می کنی عز -

 و برد بیرونم خانه آشپز از و کرد خشک حوله با را صورتم …حرفی نزدم و فقط نگاهش کردم 

 بوسید و گرفت دردست را دستم … مبل روی خودش کنار نشاند

 معذرت می خوام که این چند روز تنهات گذاشتم  -

 سته گفتملبخند زدم و آه

 نمی ری ؟ -

 نمیام گفتم حوریه به خونه گرفتم تماس … مونم می …نه عزیزم  -

 چه بهانه ای آوردی ؟ -

 در حالیکه چشم هایش را چون بچه های شیطان تنگ کرده بود گفت

 همیشه برا شایدم …بهش گفتم امشب رو می خوام پیش هووت باشم  -

 را دستهایم ،  کردم حمله او به وحشی ای گربه مثل …دلم می خواست چشمهایش را در آورم  

 گفت خندان و گرفت محکم

 چیه هوو … ای فرشته …  سروری شما …غلط کردم بابا  -

 بار آخرت باشه ها -
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 نزن کتکم فقط تو … دم می قول …چشم   -

 …دیگه بهم نمی گی  -

ی کردم چه بگویم که خود جالل در م فکر داشتم ، بود سخت برایم گفتنش …نتوانستم ادامه دهم 

 حالیکه با احتیاط و زیرکانه دستانم را رها می کرد و از جا بلند می شد  با شیطنت گفت

 هوو …هوو فرشته جان  -

 به هرق با پس کرد می بازی روانم و اعصاب با کلمه این با باید …نخیر این آقا درست بشو نبود 

 نده به دنبالم روان شدخ با او و افتادم راه به اتاق سمت

 تمام رفتارش تغییر گفت می …آن روزها جالل راحت می خندید و از انزوا و سکوت رها شده بود 

 ار وقتش و شد می شریک هم هایش بچه بازی در حتی … است کرده متعجب را کارخانه کارکنان

 …ان او و بحث هایش به حوریه شک علت بود شده رفتار تغییر همین که گذراند می آنان با بیشتر

 جر حوریه با چون هم شب آن ،  ندهد پدرش دست بهانه تا نیامد سراغم به روزی چند همین برای

 مانع  و داشتند می بر جالل سر از دست کاش … بود زده بیرون خانه از بود کرده بحث و

 کردند خراب را زیبایمان دنیای که بودند رحم بی چه … شدند نمی خندیدنش

 لجال به آنکه بی …پنج ماهی ماهی از ازدواجمان گذشت که متوجه تغییراتی در بدنم شدم حدود 

 وشحالخ آنکه از بیشتر گرفتم که را جوابش … رفتم بارداری تست برای مرضیه با بزنم حرفی

 نزده حرفی شدنمان دار بچه به راجع وقت هیچ او و من و داشت بچه جالل … داشتم اضطراب باشم

 ین مرا می ترساندا و بودیم

 و بود انداخته هم روی را پاهایش …آن شب بعد از شام  چای آماده کردم و به نشیمن رفتم 

 اشتهد او به کامل تسلط اینکه  برای و گذاشتم مقابلش را چای فنجان … کرد می تماشا تلوزیون

را برداشت و  چایش فنجان جالل … دادم قرار پشتم را آزمایش جواب و نشستم مبلی روی باشم

 همانطور که نگاهش به صفحه ی تلوزیون بود گفت

 چیزی شده فرشته جان ؟ -

  پرسیدم تردید با …مثل همیشه سر از احوالم در می آورد 

 نظرت در مورد بچه دار شدنمون چیه جالل ؟ -

 نگاهی به من انداخت و قدری از چایش را نوشید ، از جوابش می ترسیدم

 ه بچه دار شدنتهنوز زوده واس -

 کردم می چه حاال …نگاهم را به پایین دوختم و بغضم گرفت 
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 سرپ تا دو چون کردی فکر نکنه …مگه من گفتم بچه نمی خوام که اینطوری بغض کردی عزیزم  -

 همسر تو … کنی می اشتباه بگم بهت باید اینه فکرت طرز اگه … خوام نمی بچه تو از دیگه دارم

مئن باش دوست دارم تو مادر بچه ام باشی در ضمن این حق توئه و من نمی مط پس منی دلخواه

 یلیخ فعال ولی بگیرم ازت رو حق این که نیستم انصاف بی انقدر …خوام این حق رو ازت بگیرم 

  زوده

 تکرارش تاکید با که آخرش کالم اما کرد راحت را خیالم هایش حرف …باز هم فکرم را خواند 

 همتوج …  خورم فرو را بغضم کردم سعی ، کردم می چه حاال …م را بیشتر کرد اضطراب بود کرده

  نشست کنارم و شد حالم

 …  مهمتره ای دیگه چیز هر از این و داری درس فعال تو …باز که بغض کردی فرشته جان  -

 عزیزم باشه درست به هواست همه بهتره

ست برای راضی کردن من یا حرف اصلی ا ای بهانه حرفش بفهمم توانستم نمی …نگاهش کردم 

 و جگی … گرفتم سمتش به و آوردم بیرون پشتم از را برگه ، گفتم می او به باید …قلبش 

 گفتم آهسته خیلی … کرد می نگاهم پرسشگرانه

 االن هشت هفتشه -

 پرسید گرفت می دستم از را برگه که همانطور …جا خورده بود 

 بارداری ؟ -

 …شتم که نتوانستم حرفی بزنم فقط سرم را تکان دادم و اشکهایم سر آزیر شد آن قدر بغض دا

 کرد پاک را اشکهایم دست با بعد و کرد نگاهم فقط لحظه چند جالل

 ؟ قبول … خانوم و خوشگل … مادرش شبیه دختر یه …من دختر می خوام  -

 خندیدم لبخندش از …باورم نمی شد که لبخند بزند و آرام باشد 

 آسمونی آبی …قبول  ولی باید چشماش مثل چشمای پدرش باشه  -

 گرفت آغوشم در گرم و بوسید را ام گونه …او هم خندید  

 من عشق غزال …دخترم 

 بچه نسج اینکه با …بگذرا برایت بگویم  تا بدانی پدرت با چه ذوق و شوقی برایت خرید می کرد 

 پر را اتاق یک … رنگ خوش صورتی یک …ی  خریدم دخترانه را چیز همه جالل اما نبود مشخص

  تو وسایل از کردیم

طوری خوشحالی می کرد انگار برای اولین بار است که پدر می شود اما شاید حق داشت من همسر 

 دلخواهش بودم  
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 درست رها و زیبا آهوی یک …جالل دختر می خواست و دوست داشت نامت را غزال بگذارد 

 ر جبر هیچ کسی نباشداسی که خودش برعکس

 فکر …آن قدر در کارهایم دخالت می کرد و مواظبم بود که سر آخر قهر می کردم تا رهایم کند 

  شد می هایم قهر باعث  این و دارد دوست من از بیشتر را تو کردم می

 ریآن قدر نگرانم بود که حتی به سراغ مادرم رفت و او را از وضعم مطلع کرد و خواست به این دو

 رام دل این و همین فقط …خاتمه بدهند و مراقبم باشند اما مادرم فقط لبخند زد و تبریک گفت 

 کرد گرفته

تابستان که تمام شد خواستم برای ترم مهر انتخاب واحد کنم که اجازه نداد و خواست که مرخصی و 

به این که می  برسد چه کردی می خود عاشق را جالل داشتی نیامده …بگیرم و استراحت کنم 

 گفت می و گذاشت می سرم سربه مدام جالل …آمدی و خودت را برایش شیرین می کردی  

 حسودی کار خوبی نیست عزیزم -

و من در کمال تعجب می فهمیدم که به کودک درون شکمم حسادت می کنم و حرص خوردنم  هم 

اشته باشد و باز من حرص می از این قضه باعث نگرانی جالل می شد و می ترسید برای تو ضرری د

 خوردم

هرچه قدر به شروع ترم تحصیلی نزدیک تر می شدیم اصرار و جدیت جالل برای مرخصی ام بیشتر 

 وضعی اب توانستم نمی و بودم حامله ماهه پنج … بودند منطقی دالیلش دالیلش راستش …می شد  

وم اما من باز هم با لجبازی مخالفت ش حاضر ها امتحان و ها کالس سر کردم می پیدا ترم پایان که

می کردم و نمی خواستم کوتاه بیایم ولی او خونسرد اما محکم همچنان مخالفت می کرد و اجازه نمی 

داد ، این بود که به جای انتخاب واحد ترم جدید به خواست شوهرم مرخصی گرفتم اما با چه داد و 

 و انمهرب …اری کردم اما او مثل همیشه بود  رفت بد او با و کردم گریه حسابی قبلش شب …قالی 

 نکرد اعتراضی هیچ او اما نکردم درست هم شام حتی کردم می اخالقی بد …  زدم می داد … صبور

 گفت جدی خیلی فقط

  نکن صدا و سر همه این بیخود پس …مهاله نظر من عوض بشه  -

 که هم قدر همان جالل …وم حق با او بود ، من نمی توانستم حریف جدیت و سرسختی اش بش

 همان به شام برای مرا ،  من سرسنگینی تمام با شب آن … بود هم محکم و جدی ،  بود مهربان

 ی لهحوص دانست می اینکه با … رفتیم می آنجا به زیاد ازدواجمان از بعد که برد سنتی رستوران

 گفت  و گذاشت می سرم سربه اما ندارم شوخی
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 ناز چرا عزیزم بودی خودم زن آخرش که تو …ستگاری قهر کردی و رفتی یادته اون روز خوا -

 برام  کردی می

 یکدفعه بی فکر و عصبانی از دهان پراندم

 تو فریبم دادی -

 نگاهم خشمگین و عصبانی چنان …حتی یاد آن لحظه و نگاه جالل که می افتم تمام بدنم یخ می کند 

حتی عذر خواهی کنم و او هم برای اولین بار آن شب با  ترس از نتوانستم … ریخت دلم که کرد

 ام عجوالنه حرف اینکه مثل …من قهر کرد و از آن لحظه به بعد حتی یک کلمه با من حرف نزد 

 التماس با هم آن زدم صدایش بار چند … بود کرده دار جریحه را قلبش و بود شده رنجشش باعث

 من با هم باز و نداد را سالمم جواب هم صبح حتی …بود  دلخور دستم از واقعا  بود فایده بی اما

 او اب خودم فردا صبح … آمد خانه به شب نه و گرفت تماس من با روزها ی بقیه مثل نه و  نزد حرف

  گفت که مکن باز را صحبت سر خواستم گرفتم مرخصی دانشگاه از اینکه ی بهانه به و گرفتم تماس

 تونم صحبت کنم نمی فعال …کار دارم فرشته  -

 کردم گوش حرفت به که من …چرا اینطوری می کنی جالل  -

 ولی او باز هم سرد و خشک گفت

 خداحافظ …سرم شلوغه فرشته  -

 دلم شکست محکم گوشی را روی تلفن کوبیدم و گفتم

 به درک-

خنده هایش  و  او بدون من …ولی دلم بی اندازه برایش تنگ شده بود و تحمل این قهر را نداشتم 

 ندارم فرقی هیچ مرده با که االن همین مثل …می مردم 

 دستم را روی شکمم گذاشتم و با حس حرکت تو با تو شروع کردم به حرف زدن 

 …اما زدم بدی حرف دونم می … شده تنگ پدرت برای دلم …تو بگو من چیکار کنم  -

 ودب جالل شاید …بان باال آمده بود نگه هماهنگی بدون که بود که …صدای زنگ در متعجبم کرد 

 و ودمگش را در مستاصل!   داشت کلید که او!  زد نمی زنگ هم سر پشت و تند اینگونه که جالل ولی

 زنیب حدس توانی نمی هم تو حتی!  شد نمی باورم … برد ماتم بود در پشت که کسی آن دیدن از

 ؟ بود در پشت کسی چه

دستش رو زمین افتاد و ترسیده از روی تاب بلند شد و دست روی  با صدای جیغ وحشتناکی دفتر از

 ، شدن فضا تاریکی و زمان گذر ی متوجه اصال که بود مادر ی گذشته غرق قدر آن …قلبش گذاشت 

 برداشت را دفتر و شد خم
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 بود گربه  صدای…نترس  -

ن ه دفتر از دستش روی زمیبا اینکه متوجه شده بود صدای امیرمحمد است اما باز جیغ کشید و دوبار

 را او وبارهد دستش گرفتن با فاطمه … حیاط فضای تاریکی و بود گربه صدای حتما علتش …افتاد 

  نشاند تاب روی

 نشدی ما اومدن متوجه اصال …مثل اینکه خیلی تو خودت بودی  -

 در حالیکه هنوز دست روی قلبش گذاشته بود گفت 

 ته بودمگذش توی …توی خودم نبودم   -

 امیرمحمد با برداشتن دفتر به سویش گرفت  و گفت

 گذشته ای که باید با نوشتن  بیان بشه نه با گفتن مطمئنا باید خیلی حسرت آور باشه -

 مانچش در ثانیه چند برای ،نگاهشان داشت خوانی هم مادر های نوشته با چقدر …چه تعبیر جالبی  

 از او دوباره گفت نگاه گرفتن با امیرمحمد و ماند هم

 بلند شین بریم تو -

 فاطمه برخاست اما غزال همانطور که داشت صفحات خوانده را ورق می زد گفت

 من می خوام باشم -

 گربه هم هست -

بی توجه به لحن  بدجنس امیرمحمد که ندیده می دانست همان لبخند مرموزانه اش را به لب دارد 

 دوباره گفت

 نه یه بچه گربه که ترس ندارههواسم نبود وگر -

 پدر و مادر بچه گربه چی ؟ اونا که ترس دارند -

 ی هگرب دو گربه بچه جز به …و به جایی که امیرمحمد با نگاه و انگشت اشاره می کرد نگریست 

 چشمان با خواستند می انگار و بودند دیوار روی سفید سیاه دیگری و رنگ سیاه یکی درشت

 و امیرمحمد ی خنده باعث ترسش این و پرید جا از وحشت با …ا بترساند ر غزال جادوییشان

 که لداخ …  افتاد راه به ساختمان سمت به تند هایی قدم با و نگریست آنها به حرص با شد فاطمه

  زد لبخند دیدنش محض به مادر رفت

 بشین چای بخور عزیزم -

 ع شدتا خواست جوابی به مادر بدهد ، صدای امیرمحمد مان

 براش آب قند بیارین مادر -

 فرشته با تعجب به امیرمحمد نگریست که او دوباره با همان لحن جدی اش گفت
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 از گربه ترسید -

 اهشنگ ، بود جدی کامال کالمش مثل هم چشمانش که بود جالب …با غیض به امیرمحمد نگریست 

 مادر با صحبتش طرف اما بود او به

 همون چای خوبه مامان -

 و روی مبلی نشست که صدای خنده مادر بلند شد

 کنه می شوخی باهات داره امیرمحمد …ناراحت نشو غزال جان  -

حرفی نزد وکوتاه به امیرمحمد که در حال نشستن روی مبلی در مقابلش بود نگریست که این بار 

 صدای شوخ فاطمه بلند شد

 شه تنها و مجرد بمونهبا این اخالق امیرمحمد فکر کنم باید برای همی -

 امیرمحمد با انداختن پاهایش روی هم با شیطنت لبخند زد 

 پس بهتره بهت بگم  تا بدونی بنده روزی چند نفرو از خودم نا امید می کنم -

 تو گفتی و ما باور کردیم -

 میل خودته خواهر جون -

 کش آن دو گفتفرشته همانطور که به سمت آشپز خانه می رفت ، با لبخند از کشم

 ها طرفی من با …به پسرم عیب و ایراد نگیر فاطمه خانوم  -

 دکتر خانوم چشم …به قول بابا  -

فرشته دوباره خندید و به راهش ادامه داد ، فاطمه نیز برای تعویض لباس هایش به اتاقش رفت و 

 غزال دو باره دفتر را گشود 

 ای داغون تر از اینی که هستی بشیتو اون گذشته دنبال چی می گردی ؟ می خو -

 داشت را غزال قلب کردن ویران قصد نافذش و سیاه چشمان …سر بلند کرد و نگاهش کرد 

 … تینداش حتی یا داشتی دوسشون که چیزایی رفتن …توی گذشته چیزی جز رفتن وجود نداره  -

   رفت هم اون که مرگش نداشتن دوست یا مریم مادرم داشتن دوست مثل

 نیدهش مادر صدای که شد بلند جا از رویش به تلخ لبخند یک با …او که از غزال هم گرفته تر بود  

 شد

 کجا امیرمحمد ؟ چای آوردم -

 شه می بد حالم گذره می وقتش از که یکم …برم نمازم رو بخونم  -
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قش بد با خال کردن صحبت دیر از حالش که او …فرشته لبخند زد و نگاه غزال فقط به رفتنش بود 

 میاورد در افکارش از سر بیشتر باید …می شد آیا می توانست دل به موجود زمینی بی ارزشی ببنند 

 آورد در هایش لبخند از سر شد نمی حتی و بود نفوذ غیرقابل او چطور اما

***********************************************************

****************** 

تن راک زیر پنجره  رویش نشست و چند لحظه چشمانش را بست تا نسیم خنک اوایل شب با گذاش

 باره دو چشمانش کردن باز با و خوردند می تکان آرام آرام بازش موهای …را با لذت حس کند 

  گشود را دفتر

ید سف پوستی بود داده نشانم که عکسی همان مثل…   بود گفته جالل که همانطور …باورم نمی شد 

 بود زیبا واقعا … روشن خرمایی موهایی و سبز چشمانی …و روشن  

کسی که زنگ خانه ی آرام مرا نواخته بود حوریه بود به همراه زنی جوان که او هم شبیه خودش بود 

 هب اوقات گاهی حتی بودم شنیده را وصفش جالل از قبال حواست خواهرش هم او که دانستم می …

 اذیت کند می گفت مرا اینکه برای شوخی

 هیوالست مثل …از حوریه هم بدتره  -

 حاال …در عوض شوهرش را که بعد ها دیدم ، درست برعکس خودش مردی محترم بود و منصف 

 ! دانم نمی برگزید همسری به را حوا چطور

 بی حوریه … بستند را در و شدند داخل اجازه بی ها آن …آن قدر جا خوردم که خشکم زده بود 

 دمه رو به من با خشم گفتمق

 تو زن شوهر من شدی ؟ معلوم نیست دختر کدوم گدا گشنه ای هستی -

داشت به پدر من توهین می کرد ! چه کسی ؟ ! پدرم ! اگر می شد همان لحظه با دستان خودم خفه 

 گفتم عصبانی و محکم پدرم مهمتر و خودم از دفاع برای …اش می کردم 

 درپ ثروت با من پدر ثروت  … ادیبم ابراهیم دکتر دختر من…خانوم    من گدا گشنه  نیستم -

 درپ به حقی چه به … نداره کس هیچ داره من پدر که حرمتی و اعتبار و کنه می برابری شما شوهر

 ؟ کنی می توهین من

 نزدیک من به قدم چند حوریه …هر دو از جسارت من جا خوردند و این بیشتر عصبانیشان کرد 

 با خشم بیشتری گفت و شد

 دبای جالل چرا سالمه پنج و بیست تازه من … هستم منم … جوونی تو اگه …اگه تو زیبایی  -

 !؟ بکنه من با کاری همچین



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – غزال عشق

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

1 3 6  

 

 پوزخند زدم و با کنایه گفتم 

 یعنی نمی دونی یا خودت رو به ندونستن زدی -

 این بار خواهرش با غیض گفت

 رت بهت ادب یاد ندادندماد و پدر …دختره ی بی شرم  -

 نمسیمی و ابراهیم به کسی ولی بمیرم بودم حاضر …واقعا که هر دو گستاخ بودند و بی مالحظه 

 گفتم بلند صدایی با ، نکند توهینی

 از خونه ی من برین بیرون -

حوا به سمتم آمد و خواست جوابم را بدهد اما وقتی نگاهش به خواهرش افتاد که بی حال روی مبل 

 رایشب آب لیوانی و گرفت برایش دلم …افتاده بود کنارش نشست و نگران حالش را می پرسید 

 زد فریاد و زمین روی کرد پرتش حوریه اما آوردم

 چرا شوهرمو ازم گرفتی ؟ -

من شوهرش را از او گرفتم ؟ ! مگر جالل برایش شوهری می کرد که با آمدن من رهایش کرده 

 قدر آن شکمم شکر رو خدا …ده سال جز سردی رفتاری با او نمی کرد  این در که جالل …باشد 

 هشت ردمک می احساس … نبود بیاورند سرم بالیی خواهر دو اینکه برای تضمینی واال نبود آمده باال

 در جالل کاش!  ؟  بودند رسیده من ی خانه به کجا از آنها … شود می تهدید آرامم زندگی ماه

 بود کنارم

 رفح …رفتند در حالیکه تهدید کردند باید طالقت رو از جالل بگیری و بری پی کارت باالخره 

 کنم خالی جا که قدر آن نه اما ترساند مرا زدند من به خواهر دو روز آن که هایی

 به محض اینکه رفتند با جالل تماس گرفتم  ، وقتی صدایم را شنید باز هم خشک گفت

 ؟ زنی می زنگ چرا …ته مگه بهت نگفتم کار دارم فرش -

 و حوریه برخورد و  او رفتار از بغضم ناگهان و گرفت بغضم ، بود لجباز چقدر هم جالل این …اَه  

 گفتم گریه میان ، ترکید خواهرش

 خونه بیا خدا رو تو …من بهت احتیاج دارم جالل -

 چی شده فرشته ؟ -

کردم و با صدایی بلند شروع کردم به  بدون اینکه جوابی به نگرانی اش بدهم  تماس را قطع

 ؟ چه شد می خراب ام زندگی اگر…گریستن 

 می باید چه گرفتند می من از را جالل اگر …من از همه چیزم گذشته بودم و فقط جالل را داشتم 

 ؟ کردم
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 بگیرم جای آغوشش در دوباره تا بود مادرم کاش …کاش پدرم بود تا باز هم به او تکیه کنم 

 بی پناهی می کردم و به شدت می ترسیدم احساس

وقتی جالل آمد مثل بچه ها به آغوشش پناه بردم و همه ی ماجرا را برایش گفتم اما او در کمال 

 خونسردی  ، بی خیال گفت

 کنن چیکار خوان می مثال …فهمیدن که فهمیدن  -

 با حیرت  به جالل نگریستم 

 ؟ !تو هیچ می دونی چی داری می گی جالل -

 با لبخند صورتم را بوسید و گفت

 به … نبود ترس خاطر به کردم پنهان تو با رو ازدواجم من اگه …نگران نباش فرشته جان   -

 یباک کسی از من وگرنه امروز اتفاق مثل اتفاقی از جلوگیری برای … عزیزم بود تو آرامش خاطر

 ندارم

 دلگیر نگاهش کردم و با اخمی ساختگی گفتم

 ت هرچی از دهنش در اومد بهم گفتزن -

 از ته دل خندید و در حالیکه با دستش موهای روی پیشانی ام را کنار می زد گفت

 تو هم که خوب جوابشون رو دادی کوچولو -

 هیوالتره که خودت زن … هیوال گی می حوا به تو …پس چی  -

 منظورت خودتی یا هووی عزیزت ؟ -

الم را عوض کند اما نمی دانست با هوو گفتن هایش اعصابم را بدجنس سعی داشت با شوخی ح

 بیشتر خراب می کرد تا خواستم اعتراض کنم میان خنده هایش گفت

 من هنوز باهات قهرم کوچولو -

 من هم خنده ام گرفت

 چند بار دیگه بگم ببخشید تا آشتی کنی آقا -

 شه هزار بار دیگه هم عذر خواهی کنی حرفت فراموشم نمی -

 هب را خودم ، بیفتم نگاهش و شب آن یاد دوباره نداشتم دوست …لحنش هم شوخ بود و هم جدی  

 گفتم و زدم معصومیت

 ببخشید دیگه جالل  -

 بستگی داره ؟ -

 به چی  بد اخالق؟ -
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 گونه ام را کشید و گفت

 یه برو و بد هم حاال …بداخالق منم یا تو  که چند روز فقط اخم می کردی و منم حرفی نمی  زدم -

 ببخشمت تا بیار برام دم تازه چای

 تا که سخت چه و داشتم دوست عاشقانه را چشمانش آسمان …چقدر مهربان بود و دوست داشتنی 

 نشد طوفانی و نباخت رنگ برایم امروز

 همین فقط چای -

 کوچولو خوای می کتک …چیه  -

 احت گفتمبا اینکه لحنش شوخ بود اما رنجیدم  ، نار

 دوست داری بزن -

 چند لحظه نگاهم کرد و بعد لبخند زد

حوریه رو که بهش عالقه ای ندارم دلم نمیاد دست بهش بزنم تو که دیگه جای خود داری و جونم  -

 به جونت بسته است و حتی حاضرم جونمم برات بدم

نستم که من هم حاضر به چه صادقانه از گذشتن جانش برایم می گفت در حالیکه من هنوز نمی دا

چنین فداکاری هستم یا نه ، برای همین در صورتش با لبخند زل زده بودم و فکر می کردم که او 

 یکدفعه باصدایی بلند و خنده گفت

 بیار چایی بدو …بدو کوچولو -

 اَه جالل ترسیدم -

 ببینم شو پا … من به زدی زل چی واسه …تقصیر خودته  -

 آشپزخانه داخل را پایم هنوز …شیدم و با خنده از آخ او از روی مبل بلند شدم محکم موهایش را ک

 هب و ترسیدم!  ؟ کرد نمی هماهنگ ما با نگهبان امروز چرا…  آمد در زنگ صدای که بودم نگذاشته

 رد … افتادم راه به دنبالش به هم من و کرد حرکت در سمت به آرام او اما  بردم پناه جالل چشمان

 اب جالل اینکه تا بود شده خیره جالل و من به و مرد …باز کرد مردی میان سال پشت در بود  که را

 گفت آرامش

 ایستادید در دم چرا …بفرمایید داخل پدرجان  -

 مبرای هم جالل خونسردی!  نبود جالل شبیه اصال ولی!   ؟ بود پدرش …نمی توانستم باور کنم 

 یاد به خوب …بدون هیچ ترسی به داخل تعارف می کرد  را پدرش او … جالب هم بود عجیب

 نشست و آمد داخل به … آمد شعوری با و فهمیده مرد نظرم به ،  کردم سالم او به زحمت به دارم

 گفت پدرش که بروم خواستم دادم جالل دست به که را چای سینی …
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 هم اینجا باشه جالل کردم نمی فکر … ببینم رو تو اومدم اصل در من …بشین دخترم  -

 رس با ، نگریستم چشمانش به جالل از اجازه کسب برای …جمله ی آخرش انگار همراه کنایه بود 

 حوا و حوریه برعکس پدرش … انداختم زیر را سرم و نشستم مبل روی خودش کنار و داد اجازه

 الیکه مرا نگاه میح در و نوشید را چایش از مقداری ، خورد می را خشمش شاید یا نبود عصبانی اصال

 کرد گفت

 داره زن هم دونی نمی مگه ؟ شدی پسرم زن چرا بگی شه می ولی …دختر بدی به نظرم نمیای  -

 بچه هم …

 گفت پدرش پاسخ در من جای به جالل ؟ دانستند می مقصر مرا همه چرا …بغضم گرفت 

شما نداشتم و ندارم  ولی  ی زاده خواهر به ای عالقه من که دونین می خودتون شما …پدرجان  -

این دختری که شما االن دارین باز خواستش می کنین ، زن دلخواه منه و همینطور زن شرعی و 

 قانونی من و البته مادر بچه ای که تا چهار ماه دیگه به دنیا می یاد

 من!  ؟ ترسید نمی جالل چرا …لحظه ای احساس کردم که چشمان پدرش از خشم قرمز شده  

م از وحشت می مردم و او آرام نشسته بود ، پدرش بدون اینکه عصبانیتش را نشان دهد از جا داشت

 بلند شد و گفت

 ایرادی و عیب چه زنته ساله ده که من زاده خواهر مگه …نمی دونم چی باید بهت بگم جالل  -

 کردی حرمتش بی اینطوری که داشت

 نم دونین می کسی هر از بهتر که شما …زنین  می ندونستن به رو خودتون شما چرا …پدر من  -

 فتهگ بهتون یادمه … من خود نه کردین انتخابش که بودین مادر و شما این خواستم نمی رو حوریه

 نشد باورتون شما اینکه مثل ولی کنم می ازدواج دوباره  بودم

 شد و گفت پدرش پوزخندی زد و سپس چند قدم به من که در کنار جالل ایستاده بودم نزدیک

 متاهل مرد یه همسر دخترش تنها داد اجازه چطور تعجبه جای برام …من پدرت رو می شناسم  -

 از رو پات کنم می بهت توصیه یه هستی هم باردار متاسفانه و شدی پسرم زن که حاال … بشه

 و و بر بگیر پسرم از رو طالقت بچه اومدن دنیا به از بعد و بیرون بکش من ی زاده خواهر زندگی

 گفت و ایستاد پدرش مقابل محکم جالل …اگر جالل بازویم را نگرفته بود مطمئنا از حال می رفتم 

 منم …فرشته زن منه و اختیارش دست منه ، نه کس دیگه ای که بخواد طالقش رو ازم بگیره  -

 دم نمی طالقش و دارم دوسش
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 …شت تقریبا بی حال افتادم روی مبل پدرش عصبانی خانه ی ما را ترک کرد و من از ترس و وح

 انگار ترسیدم می خیلی … خوردم قدری زحمت به من و آورد برایم آب لیوانی عجله با جالل

 بود کشیده پر ازوجودم آرامش

 من خیلی می ترسم جالل -

 افته نمی اتفاقی هیچ …نترس عزیزم  -

 …ولی پدرت گفت که باید  -

 ردک کالفه را جالل ترسم و گریه …را ترکاند و دیگر ادامه ندادم   یاد آوری حرف پدر جالل بعضم 

 گفت مالیمت با اما

 می بلق جالل از بدتر تو بدون من … بکنم تونم نمی فکرشم حتی …من طالقت نمی دم فرشته  -

 … دخترم و باش خودت فکر به فقط … نکن فکر چیزی به و باش آروم … نترس پس عزیزم شم

 قی براتون بیفتهاتفا خوام نمی

 یروز همان جالل …با اینکه هنوز می ترسیدم اما نمی خواستم بیشتر از این جالل را نگران کنم 

 از چطور گفت برایم … برگشت من پیش معولی و عادی همیشه مثل و زد یشان خانه به سری

کوک کرده و مش را حوریه جالل ماه چند این ی روحیه و رفتار تغییر … اند شده باخبر من وجود

 خیلی راحت با تعقیب او همه چیز را فهمیدند

می گفت وقتی حوریه او را دید جرأت نکرد در مورد من چیزی به او بگوید و اعتراضی بکند ، فقط 

گریه می کرد و اشک می ریخت که جالل معتقد بود مقصر حال امروز حوریه کسی جز خودش 

جالل مطلع شده بود ازدواج  را نمی پذیرفت و جالل را  نیست و باید همان موقع که از بی میل بودن

 فراموش می کرد

 … بودم بدی ی حادثه منتظر انگار ، ترسیدم می واقعا من …جالل برعکس من آرام بود و بی خیال 

 داشتم دلهره هم باز اما خندیدم می او با حتی بودم کنارش

گی اش ذهن مرا منحرف کند و موفق هم سعی می کرد با خنده  ، شوخی و اذیت و آزارهای همیش

 هوو مرا مدام شیطنت و عمد از اینکه مخصوصا آورد می در را لجم و داد می حرصم …می شد  

 از که وای… زدم می کتکش خودم روش به همیشه مثل من و کرد می ام عصبانی و کرد می خطاب

اما در هر صورت از در  آمد نمی بر دستم از کاری و خوردم می حرص چقدر بلندش های خنده

 کنارش بودن لذت می بردم و دیوانه وار دوستش داشتم 

پنج روز از آن روز پر از ترس برایم گذشت که صبح بعد از رفتن جالل نگهبان تماس گرفت و گفت 

که آقای جواد فقیه می خوان بیان باال ، خواستم راهنمایی اش کند  و خودم هم مستاصل دم در 
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 داد که را سالمم جواب …، انگار حادثه ای که منتظرش بودم در حال وقوع بود  منتظرش ایستادم

 گفت ای اضافه حرف هیچ بی

 هرچیزی الزم داری جمع کن و با من بیا -

 خیلی وحشت کردم ، پرسیدم

 کجا ؟ -

 هستن جالل ی بچه و زن که جایی …خونه ی خودم  -

 ندارم اجازه جالل از …من نمی تونم بیام  -

 لحنم آرام بود و مودبانه ولی او دوباره آمرانه گفت

 کن جمع رو وسایلت …من بهت اجازه می دم  -

 زندگی از ام همیشگی رفتن بیرون باعث که رفتنی از ،  ترسیدم می رفتن از …نمی خواستم بروم 

  شد جالل

 من که بهتون گفتم اجازه ندارم -

 نفس عمیقی کشید و با آرامش گفت

 چهب کنار به زنش اصال … نیست درست گرفته پیش در جالل که وضعی این …ین دخترم  بب -

 بیا من با شده هم خدا رضای محض …  نیومده خونه که روزه چند جالل … خوان نمی پدر هاش

 جالل ی دهخانوا با و رفتم می باید شاید …  بود سخت برایم تصمیم گرفتن …در تنگنا مانده بودم 

 هب حسرت با حالیکه در … کردم می زندگی کنارشان در جالل حفظ برای باید …دم ش می روبرو

 را چمدانم دو هر خودش که جالل پدر همراه و  بستم چمدان دو کردم می نگاه ام خانه دیوار و در

 افتادم راه به جالل ی اجازه و اطالع بدون بود برداشته

 با … یادگاریهایش تمام با خانه آن …ربست در خانه را که بستم  آرامش هم از وجودم رخت ب

 رانتظا یک …  است مانده ما انتظار در االن تا جالل کنار شیرنم خاطرات با … غزالم صورتی اتاق

 پایان بی و طوالنی و سرد

 در … داشتم احتیاج آغوشش گرمای به بغض و تنهایی این در …کاش سیمین در کنارم بود 

 که را جالل مادر …ترس و تردید بود وارد منزل بزرگ پدر جالل شدم  از پر وجودم تمام حالیکه

 ابرو مچش و قشنگ بودند جالل پدر شبیه دو هر هم فرزندانش … کیست شبیه جالل فهمیدم دیدم

 مشکی

آنجا زنی را دیدم که وقتی بغلم کرد و صمیمانه به من خوش آمد گفت گرمای لبخندش مرا یاد 

 ا چون نامش یک گل بودواقع او …مادرم انداخت 
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 ببینم را او خواست نمی هم دلم …تنها کسی را که ندیدم  ، حوریه بود  

 جالل امن گریه با و ترکید بغضم …مرا در اتاقی در طبقه ی باال راهنمایی کردند و تنهایم گذاشتند 

دنم وضو ش آرام برای … بیاید زودتر داشتم دوست و خواستم می را جالل … کردم می زمزمه را

 نبود خدایم جز کسی کرد می آرامم که کسی تنها …گرفتم و نماز خواندم 

 بیاید زودتر تا شمردم می یکی یکی را ها لحظه …به انتظار جالل نشستم تا بیاید 

 این گذشت نمی چرا … لعنتی های ثانیه این رفت نمی چرا … گذشت می کند زمان چقدر …اَه 

 ؟ رنج و درد پر های دقیقه

 شام …غزال   -

 االن میام فاطمه -

 با و ایستاد توالت میز مقابل …با بستن دفتر از روی راک بلند شد و دفتر را هم رویش گذاشت 

 شستن از بعد … شد خارج اتاق از و کرد سر به بلوزش همرنگ ای سورمه شالی موهایش بستن

را برداشت و داخل بشقاب  شده سرخ مرغ از کوچک ی تکه یک فقط و شد حاضر میز سر دستش

 گذاشت  که این باعث اعتراض مادر شد

 فقط همین غزال -

 کوتاه لبخند زد و به مادر نگریست 

 میل ندارم -

 … خوری می غذا تو که وضعی این با …یعنی چی میل ندارم -

 امیرعلی نگذاشت فرشته ادامه دهد با لحنی آمرانه  گفت

 نیستن بچه که ایشون … شما شامت رو بخور فرشته جان -

غزال با پوزخند نگاهی به امیرمحمد که کالفه از رفتار پدرش به نظر می رسید انداخت و نگاه فرشته 

 هم ناراحت به سمت امیرعلی چرخید 

 بذاری خودم حال به منو شه می …شاید بچه نباشه اما بچه ی منه امیرعلی   -

را نمی خواست  اما غزال تحمل ماندن نداشت  ، صدای احتماال این شروع یک بحث بود و کسی این 

 گرفته ی مادر آزارش داد

 ؟ نخوردی چیزی که تو …کجا عزیزم  -

 و باز هم امیرعلی بود که خشک دستور داد

 نکن بازی من اعصاب با انقدر …بشین غذاتو بخور دخترجون  -
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یستاد اما نه برای اینکه به دستور ا …نباید در مقابل این مرد سخت ضعفی از خود نشان می داد 

 امیرعلی غذایش را بخورد بلکه با حرفی عقده ی این مدتش را از رفتارهای او خالی کند

 اطرخ به رو این من …شما به من گفتین که مادرم همسر شماست و من باید اینو به خاطر بسپرم  -

 فقیه اللج دختر …ختر همسر شما باشم د اینکه از غیر به من رفته یادتون اینکه مثل شما اما سپردم

 هستم هم

 باز هک برداشت رفتن برای قدم چند و گفت را این …نگاه ها همه مبهوت به او بود و بی پروایی اش 

 خشم با بار این اما شد بلند امیرعلی صدای هم

 صبر کن ببینم دختر -

 علی نگریستامیر به التماس با فرشته …وای که چه جو هشدار دهنده ای بود 

 کن تمومش …لطفا بس کن امیرعلی   -

 بده جواب من به باید دختر این …تو دخالت نکن فرشته  -

 نگاه فرشته  امیرمحمد را نیز وادار به حرف زدن کرد

 نیست خوب مادر برای اضطراب دونین می که شما …خواهش می کنم بابا  -

هر رفتاری که دلش بخواد نمی تونه بکنه پس هیچ  من باید به این دختر یاد بدم تو خونه ی من -

 کدومتون حق دخالت ندارین

 امیرعلی دیگر جای در و حوریه جا یک در …غزال با تاسف نگاهی به مادر انداخت و پوزخند زد 

 ندچ و شد بلند جا از امیرعلی … بود داده قرار سخت شرایط این در را او که ای گذشته به لعنت …

 دیک شدنز او به قدم

 بده ادامه …خب داشتی از پدرت می گفتی  -

 را پدر حرفی با توانست می کاش …فاطمه بدتر از فرشته و امیرمحمد  ناراضی به پدر نگاه می کرد  

 بیاید کوتاه تا کند راضی

 چرا ساکت شدی ؟ گفتم ادامه بده -

میرعلی با انزجار ا چشمان در پس … نبود رحمی بی همه این پدر حق …باید حرف می زد 

 نگریست 

 وحشت فقیه جالل از شما … داره مادرم برای هنوز که ارزشی از …شما از پدر من می ترسین  -

 دارین وحشت سابقش همسر به مادرم عشق از … دارین

و در یک لحظه با باال رفتن دست امیرعلی فرشته و امیرمحمد با هم از جا پریدند اما برای مانع 

 روی دست غزال …  انداخت خط  فضا سکوت در امیرعلی سیلی صدای…ه بود  شدنش دیر شد
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 با…   ودب امیرعلی ضعف نقطه تنها که فرشته ی گذشته عشق روی ، بود گذاشته حساسی ی نقطه

 ماندن برای درنگ ای لحظه دیگر … دوید اتاق سمت به دردناکش  صورت روی دستش گذاشتن

 … نبود راضی بودنش از کس هیچ که آور حسرت چه …ی کرد م ترک را خانه این باید…   نبود

 تردف … انداخت کیف داخل هم را آپارتمان کلید هایش دکمه بستن بدون و پوشید را مانتویش

 را آنها گذشته در توانست می نداشت هم برای را مادر و پدر که حال ، برداشت هم را مادر خاطرات

که داشت ویرانش می کرد ، هنوز بیرون نرفته بود که مادر  گذشته به لعنت … باشد داشته هم کنار

 وارد اتاق شد 

 کجا می ری غزال  ؟ من نمی ذارم جایی بری -

 با خشم به مادر نگریست و فریاد زد

  نداری خودت از اختیاری که تو …دست از سرم بردار   -

 با من تلخ نباش عزیزم -

 کن ولم … تونم نمی …نمی شه  -

 ارکن در را دخترش توانست نمی چرا …ی فرشته باریدند و کنار دیوار روی زمین نشست اشکها

 می صدایش که هم فاطمه به حتی … رفت  بیرون اتاق از اعتنا بی غزال  ، باشد داشته آرامش با خود

 نبیرو برای قدم خواست و گشود را سالن در … باشد تنها خواست می فقط …نکرد  توجهی کرد

 ارد  که دستی راهش را بستبرد رفتن

 بری دم نمی اجازه …برگرد غزال  -

 از تعجب خندید و با تمسخر به امیرمحمد نگریست

 دکتر آقای توئه دست منم اجازه پدرته دست مادرم ی اجازه چون کردی فکر …چی فکر کردی  -

 دوباره محکم و آمرانه بدون کوتاه آمدن گفت

 ل باید حل بشهمشک این …بشین صحبت  کنیم  -

 مادرم یا … من گوش تو زدن ناحق به شما پدر که سیلی مورد در …در مورد چی صحبت کنیم  -

 با هک حرفاست این از بزرگتر مشکل دکتر آقای نه … نداره رو من به محبت ابراز جرات حتی که

 کنار برو راهم سر از فقط … بشه حل صحبت

 یقی کشید و با همان لحن قبلش گفتامیرمحمد برای تسلط به اعصابش نفس عم

 اجازه نمی دم این موقع شب از خونه بری بیرون -

 برو کنار -

 گفتم برگرد  غزال  -
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چشمان سیاهش سخت تر از هر زمان دیگری بود اما غزال دیگر تاب و توان از دست داده بود ولی 

 سعی کرد بغض صدایش را پشت صدای بلندش پنهان کند

 برو کنار  از سر راهم -

چند لحظه به جای انگشتان پدرش روی صورت غزال نگریست و بی هیج حرف دیگری کنار رفت  

 داشت احتیاج تنهایی و رفتن این به … داد می حق او به باید …

***********************************************************

****************** 

 نگاهی …تویش را در آورد  و همراه با کیفش روی مبل انداخت خسته وارد آپارتمان شد و مان

 کسی و پرداخت می را ها قبض پدر … بود تمیز و مرتب جا همه…  انداخت اطراف  به آور حسرت

 همین خواست نیز او از زد نامش به را سندش که روز آن … آورد می اینجا به نظافت برای هم را

 خانه این جای جای …رد و غباری روی خاطراتش بنشیند گ ترسید می پدر گویا بکند را کار

 هنوز سال هفده از بعد که تلخ چه … کشید می رخش به را فرشته و جالل شاد های خنده حسرت

 به بامش داشت تصمیم … نشست صندلی روی و رفت بالکن روی دفتر برداشتن با … بود تنها

 خانه بسپاردش  این خاطرات به و دهد خاتمه فرشته و جالل ی گذشته

 زمان گذشت اگر چه کند و تلخ ولی گذشت

 را او حال به تا … خشمگین و بود عصبانی …جالل آمد اما برعکس آنچه من تصور می کردم 

 در مرا رمس پشت دیوار اینکه تا رفتم می عقب عقب حشت و و ترس از ، بود ندیده عصبانی اینگونه

 زد فریاد ناگهان ، کرد میخکوب جا

 برای چی اومدی تو این خونه ی لعنتی  ؟ به اجازه ی کی ؟ -

 اشک در چشمانم حلقه زد ، با صدایی  مرتعش گفتم

 پدرت منو آورد -

 منه دست تو اختیار …مگه اختیارت دست پدرمه لعنتی  -

 چشمان به … گرمش دستان به …چرا سرم داد می زد  ؟ !  من به مهربانی اش احتیاج داشتم 

 …  نشستم زمین روی رمق بی نبود توانم در ایستادن دیگر … سرد و ابری نه …اش   آفتابی

  گرفت دست در را دستانم و زد زانو روبرویم هم جالل

 چرا خونه منو ترک کردی فرشته ؟ -

 یم خواهی عذر او از و ریختم می اشک …نتوانستم تاب بیاورم  ، با گریه به آغوشش پناه بردم  

 که گرفتم پیشانی ام را بوسید آرام ، کردم
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 کنارتم من … نکن گریه …کافیه کوچولو  -

 رسید می نظر به خسته چقدر …نگاهش کردم 

 جالل ؟ -

 جانم -

 من می خوام تو اتاقی باشم که پنجره اش رو به حیاط باز بشه  -

 تری راحت اینجا …پایین سر و صدا اذیتت می کنه عزیزم  -

 ای از پنجره ببینمتمی خوام وقتی می -

 دستش را الی موهایم برد و با لحنی مهربان گفت

 هر چی خانوم خوشکلم بگه -

 اجازه اینکه بدون جالل …لبخندی روی لبهایم نشست  و همان لحظه صدای چند ضربه به در آمد 

صدا کند  شام برای را ما بود آمده شد نمی باورم!  بود حوریه … کرد باز را در خودش دهد ورود ی

! 

 چرا او آمده بود ؟ ! منظورش چه بود  ؟ جالل بی توجه به حوریه به من نگریست و پرسید

 بریم پایین شام بخوریم یا همین جا عزیزم ؟ -

 نگاه پر از کینه ی حوریه را می دیدم  ، خیلی آهسته گفتم

 همین جا -

 لطفا …به گلی خانوم بگو شام ما رو بیاره اینجا  -

را با غیض گفت و در را به رویش بست ، به سمتم آمد و بازویم را گرفت و بلندم کرد و در کنار لطفا 

خودش لب تخت نشاند ، چند دقیقه ی بعد دوباره صدای در آمد و باز هم حوریه بود که با سینی غذا 

ه در حوری مقابل در من ،  بود سختی ی لحظه چه …وارد شد ، جالل که بلند شد من هم ایستادم 

 ؟ دارد همسرش کنار در را دیگری زن تحمل زن کدام …حالیکه جالل در کنارم ایستاده بود 

 حوریه همانطور که خیره مرا نگاه می کرد سینی را به دست جالل داد و گفت

 نوش جان هر دوتون -

 جالل که متوجه نیش کالم حوریه شده بود با تحکم و آمرانه خطاب به او گفت

 نیا من زن سراغ ای بهانه هیچ به هم دیگه …ن برو بیرو -

 حوریه بدون اینکه تکانی بخورد پوزخندی زد و با نفرت گفت

 افته نمی اش بچه …نترس  -
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نگاه حوریه و لحن پر از کینه اش داشت دیوانه ام می کرد و این فشار برای یک زن  باردار فشار 

ع بازویم را گرفت و روی تخت با کمک او نشستم  موق به جالل و رفت دست از تعادلم …زیادی بود 

 و یدبوس را ام پیشانی او چشمان مقابل جالل ، نداشت رفتن بیرون قصد حوریه و نبود خوب حالم …

 نگریست حوریه به

 چرا وایسادی ؟ مگه نگفتم برو بیرون -

 چیه پسردایی؟ مزاحم خلوتتونم -

 ن تضمینی نیست که بالیی سرت نیارمبیرو نری االن همین اگه …خفه شو حوریه  -

 ازت متنفرم جالل -

 … آمدم نمی کاش …این را گفت و با گریه از اتاق بیرون دوید و رفتنش اشکهای مرا هم در آورد 

   کاش

 ادرم داشتم و بودم جالل عاشق اما  نبودم دل سنگ که من …نمی خواستم باعث عذاب حوریه باشم 

 کمم چه می کردم ش داخل کودک با … شدم می

آن شب با تمام اصرارهای جالل نتوانستم غذای زیادی بخورم و تا خود صبح خواب به چشمانم نیامد 

 کنارم در حضورشان از … هایش آدم های نگاه از … داشتم وحشت خانه آن از …

 کانام …تنها فایده و خوبی که رفتن به آن خانه برایم داشت حضور دایمی جالل در کنارم بود 

نداشت در خانه باشد و با من نباشد جز اینکه من منطقی و عاقالنه راضی اش کردم که حوریه هم 

 همسرش است و نباید همه وقتش را با من بگذراند

 تربیش …شاید تنها کسانی که در آن خانه دوستشان داشتم گلی خانم بود و پسر کوچک جالل 

می شدم ، وقتی می خندید انگار جالل می خندید و من  همبازی و زدم می حرف او با کودکانه اوقات

 شاد می شدم

پدر و مادر جالل با اینکه رفتار بدی نداشتند اما باز هم مصمم بودند  که بعد از به دنیا آمدن کودکم 

از جالل جدا شوم زیرا آنها معتقد بودند حوریه و فرزندانش با حضور من راحت نمی توانند زندگی 

 الل را داشته باشندکنند و محبت ج

با اینکه جالل بارها با جدیت به همه ی اعضای خانواده اش گفته بود که چنین کاری نمی کند اما باز 

 عامل مرا و زدند می نادانی به را خود آنها ی همه چرا دانم نمی من …هم آنها دست بردار نبودند 

 زدن خودشان گول بود دار خنده چه و دانستند می حوریه به جالل مهری بی

 لجال هم باز …تنها چیزی که برایم  در تغییر مکان زندگی عوض شده بود همان محل زندگی بود 

 تگذاش می سرم به سر هم باز … نشد کم من به عشقش بزرگی از ای ذره که محبتش جالل و بود
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رد و این به ک نمی خطاب هوو مرا دیگر اما کند عوض را هوایم و حال داشت سعی و کرد می اذیتم و

 هب را کلمه این دیگر جالل اما بودم حوریه هووی من …جای اینکه حالم را بهتر کند بدتر می کرد  

  دهد می آزارم بود فهمیده … برد نمی کار

جالل حتی حلقه اش را هم به دست کرد تا قلبم را آرام کند ، حلقه ای که باز هم کینه ای بر کینه 

 های حوریه افزود

 به هم خواهرش حتی …ه در حضور جالل و چه در غیبتش مرا می آزرد و عذابم می داد حوریه چ

 بی جالل اخطارهای و نبودند بیا کوتاه اما ترسیدند می جالل از … داد می آزارم و داد می اجازه خود

 کرد نمی خیالشان

اج آنها  گاهی ازدو با …هفت ماهه که حامله بودم خبر عروسی رضا و مرضیه را از جالل شنیدم 

 حوریه و پدرش ی خانه از مرا تا بکند کاری هر بود حاضر …اوقات جالل مرا به دیدنش می برد  

  کند دور

مرضیه برایم از مادرم می گفت و اینکه مادرم از نبود من در دانشگاه از او پرسیده و از مرخصی ام 

م در نگاه مادرم نشست و فقط یک غ گفت می …باخبر شده و حتی از رفتنم به خانه ی پدر   جالل

 جمله گفت

 خدا کنه بتونه تحمل کنه -

 وقتی حوریه های نگاه تحمل بود سخت … بود سخت …و من هم دعا می کردم بتوانم تحمل کنم 

 به حوریه چشمان جلوی بود سخت … شد می کوچکم آخ یک نگران و کرد می محبت من به جالل

 خت بود و سخت تر شد بعد از به دنیا آمدن دخترمس … خندیدن جالل آزارهای و اذیت

در یک نیمه شب سرد دی ماه ناله هایم جالل را از خواب بیدار کرد و با عجله سراغ مادرش رفت و 

 بیاید دیدنم به شاید تا  برویم پدرم بیمارستان به خواستم او از …همراه او مرا به بیمارستان برد 

 اب …ین می شدم و من می ترسیدم و جالل سعی داشت آرامم کند حالم خیلی بد بود و باید سزار

 بگذارد مادرش کوچک دنیای در پا کودکم تا بردند عمل اتاق به مرا داشتم که دردی تمام

دیگر هیچ به یاد ندارم ، نمی دانم چقدر بیهوش بودم اما وقتی چشمانم را گشودم همسرم را با همان 

 دلنشین و بود سرخ نگاهش خوابی بی از …اهم می کرد چشمان آفتابی دیدم که خسته نگ

 سالم مامان کوچولو -

 هنوز گیج بودم و درد داشتم

 بچه ام کو جالل ؟ -
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 تکان هک  بکشم باال کمی را خودم خواستم …لبخند زد و با انگشت به سبد کنار تختم اشاره کرد 

 همینطور هم جالل صدای و شد بلند آخم نخورده

 پیشت میارمش …ی کنی فرشته  چیکار م -

 نزدیک …منتظر به دستان جالل که آرام و با احتیاط کودکم را به سمتم میاورد نگاه می کردم 

 گفت و آورد صورتم

 فقیه غزال …اینم از دختر خوشکل من  -

 خیره دو هر … ظریف و زیبا … بود زیبا چقدر!   من خدای وای …پس همان شد که می خواست 

 ندانخ جالل …مهتابی اش بودیم که چشمانش را برای لحظه ای گشود و بالفاصله بست  صورت ی

 گفت

 مثل اینکه دخترم زیاد از مادرش خوشش نیومد -

با اعتراض نگاهش کردم اما با باز شدن دوباره ی چشمان غزال نگاهمان  غرق چشمان آبی اش شد 

 هر جالل …انی شد که من می خواستم هم هم این … پدرش چشمان آسمان زاللی به بود آبی …

  بوسید را صورتم طرف دو

 ازدواج سالگرد تبریک برای هم یکی …یکی به خاطر تشکر برای دخترم  -

 آن روز هرگز نمی توانستم که این اولین تبریک سالگرد ازدواج آخرین تبریک خواهد بود

 خواستم می را او من …دیدنم نیامد پدرم به خاطر دخترم همه بخش را شیرینی داد  اما خودش به 

 زالغ خاطر به حتی ولی است خوشحال شده پدربزرگ اینکه از دانستم می … را دادنش شیرینی نه

 کرد تر گیر بهانه را دلتنگم قلب این و نیامد دیدنم به هم

هم  را اه غریبه حتی که بود زیبا قدر آن …به خانه بازگشتم با یک دختر زیبا و دوست داشتنی 

عاشق خود می کرد چه رسد به اعضای خانواده ی جالل البته جز حوریه که از آن روز به بعد دیوانه 

 ترم کرد

به خواست و تصمیم جالل قرار شد جشنی برای تولد دخترم گرفته شود تا رسما تمام دوست و آشنا 

تان به خاطر فرزند مرا ببینند اما حوریه به شدت مخالفت می کرد زیرا دوست نداشت اقوام و دوس

 همسر دوم شوهرش پا به خانه یشان بگذارند ولی جالل خیلی جدی جوابش را داد

 بشکونم رو حرمتت نذار و نکن دخالت هم تو …دخترمه و می خوام براش جشن بگیرم   -

و حوریه هم مثل من که هرگز نتوانستم مقابل جدیت جالل به ایستم نتوانست اعتراضی کند و ساکت 

 شد
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 …جشن خیلی بزرگ و آبرومندانه برگزار شد ، بدون اینکه حوریه و خانواده اش اعتراضی بکنند 

 و داشتند خبر حوریه به جالل بودن عالقه بی از همه که بود این بود آور تعجب من برای که چیزی

ا خوب ل این رجال و من فقط اما دانستند می زیادم زیبایی نیز بامن را جالل ازدواج دلیل اینکه جالبتر

می دانستیم که زیبایی ام نبود که او را عاشقم کرد چه بسا با پول و ثروتی که جالل داشت و  بودن 

زیبارویان فراوانی در اطرافش  همیشه زمینه ی ازدواج دومش فراهم بود حتی بعد از جدایی از من 

 ولی جالل عاشق  من بود

 ویاگ …جالل مخالفتی برای انتخاب واحدم نکرد  ترم جدید دانشگاه شروع شد و بر خالف تصورم 

 از شدنم دور با خواست می ، خواست نمی را این او و شود بدتر حالم خانه در ماندنم با ترسید می

 مدآ می کوتاه جالل پدر نه و شد می ساکت حوریه نه بود فایده بی اما شود عوض کمی حالم خانه جو

 به دوباره خواست جالل …اشتم و نوزادم تحمل می کردم د جالل به که عشقی خاطر به فقط من و

 دردم برای موقتی مسکن یک تنها ،  کند عوض را شرایط که نبود چیزی این حتی اما بازگردیم خانه

 ودب شده کالفه ام خستگی و سکوت از جالل … اولش جای سر گشت می بر چیز همه دوباره و بود

الیه نمی کرد و با صبوری در کنارم بود ولی من دیگر تحمل گ هم باز اما فهمیدم می خوب را این …

حرف های حوریه را نداشتم مدام با کنایه از من می خواست حاال که دخترم به دنیا آمده از جالل جدا 

شوم اما امکانش نبود من بدون جالل و غزال نابود می شدم تمام زندگی ام در وجود این دو خالصه 

 می شد

س حتی گلی خانم هم در خانه نبود  ، غزال را که تازه چهل و سه روز داشت یک روز که هیچ ک

خواباندم و با برداشتن کتاب و جزوه هایم خواستم به حیاط بروم تا بعد از مدتها مثل سابق در هوای 

آزاد درس بخوانم ، هنوز در را باز نکرده بودم که صدای حوریه متعجبم کرد ، فکر می کردم او هم 

 در و مادر جالل و بچه هایش بیرون رفته ، صدایش از نفرت خش دار شده بودهمراه پ

 مگه قرار نبود دخترت به دنیا اومد گورت رو گم کنی و بری -

وای خدایا ! چرا دست بردار نبود ؟ ایستادم و به سمتش برگشتم ، سعی کردم آرام باشم تا او را 

 بیشتر عصبی نکنم

 ؟ کنم چیکار دخترم با …ن از تو داغون ترم ولی چیکار کنم  م کن باور …بس کن حوریه  -

 دخترت رو هم بردار و برو گمشو -

 رمقی ردیگ من اما بکند را استفاده نهایت خواست می من با بودنش تنها از بار این اینکه مثل …نه 

 بمانم مادر یک عنوان به جایم در خواستم می فقط نداشتم جنگیدن برای

 پسرات دست از سرم بردار حوریه تو رو جون -
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 خفه شو زن آشغال عوضی  -

 و مدآ سمتم به او اما رفتم می اتاق به دوباره بود بهتر … بود شده دیوانه امروز انگار این …وای  

 زد فریاد و کشید محکم را دستم

  گمشو برو گفتم …کجا می ری احمق  -

عداوت و دشمنی را پایان دهد ، قبل از اینکه  این خواست می کی …تا کی می خواست توهین کند 

من جوابش را بدهم دستش محکم از دور مچم جدا شد و هر دو با دیدن جالل خشکمان زد ، انگار 

 ترساند هم مرا فریادش با و کرد نگاه را حوریه عصبانی …زودتر آمده بود تا من تنها نباشم 

 رو درست کنی ؟ رفتارت خوای می کی …چه غلطی می کنی حوریه  -

 تا وقتی که این دختره ی عوضی رو بندازم بیرون -

من از فریاد جالل بر سر حوریه ترسیدم اما او نه  ، جالل کنترلش را از دست داد و محکم به دهانش 

 زد 

 کنی توهین بهش دم نمی رو اجازه این بهت من … منه همسر فرشته …درست صحبت کن   -

 ن حوریه نگاه می کردم و او دوباره با نفرت گفتمن مات فقط به خون دها

 آشغال کثافت یه …هرچی هست برای من یه عوضی بیشتر نیست  -

همین جمله کافی بود تا جالل را کامال از کوره به در برد ، کمربندش را از کمر باز کرد و به سمتش 

 ر من هم فریاد کشیدحمله کرد که من مقابلش رفتم تا شاید مانعش شوم اما جالل حتی بر س

 اتاق توی برو …تو دخالت نکن فرشته  -

 شده هخست …با بغض از برخورد جالل بدون درنگ به اتاق رفتم و پشت در نشستم و اشک ریختم 

 که خواست می را خودم ی خانه آرامش دلم … ها توهین این از … ها کشمکش این از …   بودم

 بیاورم دستش به بود مهال دیگر

 دمش می جالل مانع باید …د های حوریه داشت دیوانه ام می کرد  ، دوباره از اتاق بیرون رفتم  فریا

 گفتم التماس با

 جون فرشته تمومش کن جالل -

 لحظه ای نگاهم کرد و بعد کمربندش را با خشونت روی زمین پرت کرد 

که تا حاال نکرده بودم  رو کاری … کنم بلند روت رو دستم خواستی می …همین رو می خواستی  -

 با همه ی غلطایی که می کردی

 نفس و بود زده بیرون گردنش های رگ خشونت شدت از …هنوز از چشمان جالل می ترسیدم  

 تتخ روی … بردمش اتاق داخل و کردم کمکش و رفتم حوریه سراغ به تردید با ، بود تند هایش
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بش را تمیز کنم ، درد داشت و همچنان گریه ل خون تا آوردم دستمالی و آب ظرفی و خواباندمش

 یرونب اتاق از خواستم ، بکند او با را کار این جالل نداشتم دوست …می کرد  ، من هم بغضم گرفت 

 گفت که بروم

 حاضر بودم زیر کتکای جالل بمیرم اما به خاطر تو از دستش خالص نشم -

خودمان که شدم  ، جالل را دیدم که روی تخت  اتاق داخل …جوابش را ندادم و از اتاق بیرون رفتم 

 صورت هب نگاهی …دراز کشیده بود و با چشمانی بسته هر دو دستش را روی پیشانی گذاشته بود 

 لجال به ،  نشستم تخت لب اش طالیی پشت پر موهای نوازش با و کردم دخترم زیبای و خواب در

 بود ترسناک هم هنوز ،  گشود را چشمانش که کردم نگاه

 حالش چطور بود ؟ -

 پوزخندی زدم و نگاهم را از چشمانش گرفتم

 کارت درست نبود جالل -

 همانطور که در کنارم می نشست گفت

 من نشنیدم که تو جوابی بهش بدی وگرنه همین رفتارو با تو هم می کردم -

 نبود شوخی از اثری هیچ لحنش در …ناباور و با بهت نگاهش کردم 

 ! جالل ؟ -

 لبخندی تلخ روی لبهایش نشست و با گرفتن دستم بوسه ای بر آن زد

 من می دونم که تو هیچ وقت کاری نمی کنی من چنین رفتاری باهات بکنم عزیزم -

 با افسوس به چشمانش نگریستم ، دستم را باال بردم و آرام روی صورتش گذاشتم 

 پدرت اگه بفهمه خیلی عصبانی می شه جالل -

 دونم  می -

  کشید فریاد من سر بر جالل جای به فهمید را ماجرا وقتی پدرش …و همینطور هم شد 

 کنم مشخص رو تکلیفت باید امروز همین …همه چی زیر سر توئه دختر  -

 مقابل هم باز جالل ، نبود بردار دست که بود حوریه این …چرا من ؟ من که کاری نکرده بودم  

  ایستاد پدرش

 منه زن اون …س نمی تونه جز من برای همسرم تعیین تکلیف کنه و همینطور برای حوریه هیچ ک -

 کردم می ادبش باید شوهرش عنوان به من و

 پدرش با نگاهی به من دوباره با جدیت به جالل گفت

 باید فرشته رو طالق بدی -
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ین از این خونه می برمش بد آزارش حرفاتون با این از بیشتر بخواین اگه هم شما …به هیچ وجه  -

 و خودم هم دیگه بر نمی گردم

 پس پسرات چی بی غیرت ؟ -

 برداره کاراش از دست باید کنه زندگی من با خواد می اگه هم حوریه …پسرام رو تخم چشمام   -

 است حوریه دم می طالقش که اونی اینصورت غیر در

 گاه کرد و گفتحرف آخر جالل پدرش را بیش از حد بر آشفت ، به من ن

 طالقت رو بگیر و دست از سر پسرم بردار -

دست از سر پسرش بردارم ؟ ! مگر من پسرش را با حیله و فریب عاشق خود کرده بودم  ! چرا 

 حرف با که دانستند نمی ؟ من معصوم و کوچک غزال ؟ چه دخترم پس …راحتم نمی گذاشتند

 حرف … جالل پدر های نگاه …راهیم ادیب می آورند اب دختر تنها سر بر بالیی چه دارند  هایشان

 تار ی چهره فقط من و رفت سیاهی چشمانم … آورد در پا از مرا لحظه یک غزال ی گریه و هایش

 دوید می سمتم به  زد می صدایم که حالی در فریاد با که دیدم می را جالل شده

 صلو سرم به دستم یک …تان پدرم بیمارس …چشمانم را که گشودم خودم را در بیمارستان دیدم 

 گفت و زد لبخند رویم به ، جالل دست در دیگرم دست و بود

 خوبی ؟ -

  بودم دخترم نگران ،  بودم بد هم خیلی … نبودم خوب …نه 

 غزال ؟ -

 مواظبشه مادرم …نگران نباش عزیزم  -

اباوری پدر و مادرم را دیدم نگاهم را از چشمان خسته اش گرفتم و سرم را که چرخاندم در کمال ن

 فقط … بود رفته سراغشان به جالل نداشتم شک …که گوشه ای ایستاده بودند و نگاهم می کردند 

 بغض با فقط من و  بوسیدم و گرفت آغوشم در مادرم … بودم دلتنگشان چقدر داند می خدا

 …م نگاهشان کنم  خواست می فقط بزنم حرفی خواستم نمی و بودم  دلتنگ ، کردم می نگاهشان

 دآم نزدیکم ، بشنوم را صدایش داشتم دوست ، پدرم ی خیره من و بود جالل دست در هنوز دستم

  بوسید را سرم و

 چیکار کردی با خودت بابا ؟ فشارت خیلی پایین بود -

 وقتی و دش آزیر سر اشکم …جالل  با فشار خفیفی به دستم ، فاصله گرفت و کمی دور تر ایستاد 

 رم دستم را گرفت ، گریه ام شدت یافتپد

 منو ببر خونه بابا -
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 جالل ناباور نگاهم کرد و پدرم با حیرت با نگاهی به من به مادرم نگریست

 زنه می پر پدرم ی خونه برای دلم …می خوام برگردم بابا  -

 جالل  هراسان و عصبی نزدیکم شد 

 چی می گی فرشته ؟ ! کجا می خوای بری ؟ -

 چشمانی خیس به آسمان آبی جالل خیره شدم و با صدایی لرزان گفتم با

 ام خسته خیلی …دیگه نمی تونم جالل  -

 خندید اما نه از سرخوشی از دیوانگی ، هنوز هم گیج و ناباور بود

 پس غزال چی ؟ ! اون بهت احتیاج داره فرشته -

 از نه … بروم خواستم می فقط …کنم نمی توانستم بیشتر از این به چشمان خسته و سردش نگاه 

 از … هایش نگاه از … حوریه از …  باشم دور تا بروم … جالل زندگی از …  پدرش ی خانه

 بودنش هوو از … هایش دادن عذاب

سخت است که عاشق باشی و به خاطر عاشق بودنت ، عذاب ببینی و من از این عذاب خیلی خسته 

 کنم ؟ بودم فقط نمی دانستم با غزال چه

پدرم به مادرم نگریست و مادرم همانطور که مرا در آغوش داشت سرش را تکان داد و با تایید 

سیمین ، ابراهیم به جالل که عصبی و کالفه دست در موهایش فرو می برد نگریست و با جدیت 

 گفت

 طالقش بده -

 ی کرده گره مشت … نیامد در صدایم و دیدم را جالل چشمان دیوانگی …همان حرف پدر جالل 

 بود فتهگر غم از بیشتر که  صدایی با کرد می نگاه مرا خیره که همانطور ، کرد سنگین را قلبم جالل

 گفت

 میرم می فرشته بدون … نابودم فرشته بدون من … تونم نمی …طالقش نمی دم  -

 هک من مگر …د من هم بدون او نابود بودم و هیج شکی در مردنم نبود ولی ظرفیتم تمام شده بو

 عذاب همه این  نشده تمام سالم بیست هنوز که بودم ادیب ابراهیم  پرورده ناز دختر من ؟  بودم

 نم خواستند نمی که آنهایی از… بود کنارش در بودن در که نبود جالل از عذابم…   بودم کشیده

  باشم کنارش در

 جالل با التماس دستم را گرفت و زمزمه کرد

 شم می تر تنها هم قبل  از بری تو اگه …با جالل نکن فرشته این کارو  -

 سوختنش از گرفتم می آتش داشتم …نگاهش کردم 
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 فشار همه این زیر من قلب … ندارم رو ات خانواده و حوریه با مقابله توان من …بذار برم جالل  -

 برم خوام می فقط … نمیاره تاب

 هب حاال و بودم خسته چقدر …ر و دیوارش نگاه می کردم رفتم  و دلتنگ خانه ی پدرم ، فقط به د

 کشیدم دراز تخت روی و رفتم اتاقم به … بود شده اضافه هم غزال و جالل از دوری خستگی این

 بخشش آرام سکوت و پدری ی خانه بود خوب چه …

ا می مر شیر هم کوچکم دختر …زل زدم به سقف و چهره ی غزال زیبایم را در ذهن ترسیم کردم 

 ام گمی سردر با کردم می چه خدایا …خورد و هم شیر خشک اما شیر خشک راضی اش نمی کرد  

 کی حتی … برگردم خواستم نمی فقط … دانستم نمی …  فرزندم و همسر و پدری ی خانه بین

 لحظه

وبرو ر وکالتم را به پدرم سپردم تا کارهای طالقم را انجام دهد نمی خواستم تا مجبور نشدم با جالل

شوم ، می دانستم دیدن آسمان چشمانش  دست و دلم را می لرزاند و من این را نمی خواستم  ، 

 دلتنگ غزال برایش بی تابی می کردم و مادرم در آغوشم می گرفت و پدرم می گفت

 منه تن ی پاره تو مثل اونم …هر طور شده غزال رو از جالل می گیرم  -

می خواستم ، اگر قرار بود تنهایش بگذرام گرفتن غزال از او جفای اما من غزال را بدون جالل ن

 خواستم نمی را این من و شد می نابود کامال داد می دست از هم را غزال اگر جالل …بزرگی بود 

 یم مهظر به باید فقط …باالخره دادگاه رای به طالق داد و جالل موفق به بر گرداندن نظر من نشد 

 آسمان پایان … هایش خنده پایان … امروز تا برایم جالل پایان …همه چیز  پایان بعد و رفتیم

 چشمانش آفتابی

 … انداخت تپش به مرا قلب و آمد …قبل از جالل به همراه پدرم به مهظر رفتم و منتظرش نشستم 

 هشنگا … بایستد حرکت از است قرار لحظه هر کردم می فکر که زد می محکم و تند قلبم قدر آن

 تاب را ها لحظه او از بعد توانستم می چطور … خواستنی و جذاب …دم  ، هنوز همانطور بود  کر

 داشتنم دوست نهایت و عشق … بود ام هستی ی همه که شوم جدا مردی از خواستم می من ، بیاورم

 و گذاشت ام چانه زیر را دستش ، کنم نگاهش نتوانستم …نزدیکم شد و مقابلم قرار گرفت 

 کرد می نگاهمان داشت فاصله صندلی چند با پدرم …را باال آورد و وادارم کرد نگاهش کنم  صورتم

 تلخ بخندیل با ، بود گرفته را دیدشان جلوی کامل جالل هیکل ،  ببینند مرا توانستند نمی سایرین و

 گفت آرام و کرد نگاهم

یلی برات بی تابی می کنه خ غزال … اومده جاللت روز به چه نبودت در ببین …برگرد فرشته  -

 رو مادرش …  خواد می رو تو اون …
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 ترک ورودش روزهای اولین همان بود تلخ چه … ندید مهرم از هیچ که کوچکم دختر …غزال من 

 بریا آسمان به باختم می که نداشتم شک وگرنه گرفتم می چشمانش از را نگاهم باید… کردنش

 ایش کنمصد خواستم آخر بار برای فقط ، چشمانش

 جالل ؟ -

 جانم -

 مواظب غزال باش -

 حال ما دوی هر حال … من از بدتر حتی ،  بود بد حالش …و دستش را آرام از چانه ام دور کردم 

 بود دادن جان حال در انسان دو

 آب و مردن لحظه لحظه …خطبه خوانده می شد و من لحظه لحظه جان دادن خودم را می دیدم 

 را شدنم

 تمام …شد تمام 

 خواستم نمی که من …  نیاوردم در را اش حلقه …من دیگر همسرش نبودم و او شوهرم نبود 

 باشد خوش هایمان حلقه به دلمان بگذار … کنم ترش دیوانه

 را در خواستم وقتی رسیدم که ماشین کنار …دیگر نگاهش نکردم  ، فقط همراه پدرم به راه افتادم  

 می نگاه را جالل مبهوت و خیره …کسی گرفته شد و من در جا خشکم زد  توسط دستم مچ کنم باز

 آمد سمتش به عصبانیت با پدرم که کردم

 فرشته دیگه همسرت نیست  -

 برق حسرت در چشمان جالل نشست و دستش شل شد و قلب من فشرده شد

 باید یه چیزی رو بهت بگم فرشته -

 …بگذارد و پدرم با مکث و چهره ای کالفه قبول کرد با نگاهم از پدرم خواهش کردم تنهایمان 

  کشید پرصدا و عمیق نفس یک جالل ، نشست که ماشین داخل

 سراغت میام …منتظرم بمون فرشته  -

 ههم دوباره که  ؟ ماندم می منتظرش باید چرا …  نباشم کنارش در که شدم جدا …خنده ام گرفت 

 ماشین داخل ، بدهم را جوابش اینکه بدون …نبود  من توان در این نه … شود قبل مثل چیز

 جالل از شدنم دور به فقط من و کرد حرکت پدرم … شدند جاری هایم اشک لحظه همان و نشستم

  کردم می نگاه چشمانم باران پشت از
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 …من زن بیوه ای بودم که عالوه بر رنج از دست دادن شوهرم ، دوری دخترم هم زجرم می داد 

ند در آرامش و سکوت برایم می گذشت اما هر لحظه یاد جالل و غزال اشک هایم را چ هر روزها

 جاری می کرد

 هم آنها دانستم می …دوری از غزال ضعیفم کرده بود و این ضعف غصه ی پدر و مادرم را زیاد 

 نبود ای چاره … فهمید هم سکوتشان از شد می حتی را این … دارند را یشان نوه دیدن حسرت

 وجود هب پی هرگز شاید حتی که او ، ببینم دوباره را غزالم که روزی امید به …تحمل می کردم  باید

 نبرد من

 …درس و دانشگاه دیگر برایم جذابیتی نداشت اما تنها چیزی بود که مرا از افکارم دور می کرد 

 کتابهایم از بهتر چیزی چه و کردم می دیگری چیز گیر در را ذهنم باید

می خواندم و داشتم با معادله ها و رابطه های پیچیده ی فیزیک ، ذهن متالطم خودم را  سخت درس

 از جالل و غزال خالی می کردم اما مگر می شد ؟

  خاطرات نه و ام داشتنی دوست و زیبا دختر نه …نه جالل فراموش شدنی بود 

تم و  آرام آرام در پیاده رو در یک ظهر بهاری فروردین ماه وقتی که داشتم از دانشگاه بر می گش

قدم بر می داشتم حرکت کند ماشینی توجه ام را جلب کرد و تا خواستم نگاهش کنم صدایی مرا 

 دیوانه کرد

 فرشته -

 جالل و دویدم ماشینش سمت به اراده بی … بود آورده هم را غزال … من خدای وای …جالل بود 

 تر تپل …ل ماشین نشستم و غزال را از او گرفتم داخ زده هیجان … گشود برایم داخل از را در

 چقدر …فشردمش می خود به و بوسیدمش می … شناخت می مرا هم هنوز …تر زیبا و بود شده

 بود شده تر دلفریب حاال که چشمانی … بودم چشمانش دلتنگ

 حالت خوبه ؟ -

نبودم ، نگاهش کردم  آن قدر  هیجان در آغوش گرفتن غزال را داشتم که متوجه هیچ چیز دیگری

 و آهسته گفتم

 ؟ چطوری تو …خوبم  -

 لبخند کمرنگی روی لبانش نشست 

 خیلی بد -

نگاهمان برای چند لحظه با حسرت در نگاه هم گره خورد  ، حرکت انگشتان کوچک غزال روی 

 دهانم  مرا به خود آورد و باز هم غرق تماشای دخترم شدم
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 بریم یه چیزی بخوریم ؟ -

 من باید برم خونه جالل -

 پوزخند زد و گفت

 دارم حرف باهات … دزدمت نمی …نترس -

 تر دردناک هم گریه از حتی که ای خنده …با  اعتراض نگاهش کردم و نگاهم باعث خنده اش شد 

 مامت برایم و برد سنتی رستوران همان به مرا و کرد حرکت بگویم را موافقتم اینکه بدون ، بود

 را که قصد کشتنشان را داشتم دوباره زنده کرد خاطراتی

 نگینیس …روی تختی نشستیم و من فقط دلتنگ می خواستم این دقایق  کودکم را خوب نگاه کنم 

 کنارم را غزال رنگ صورتی کیف ، کشیدم می عذاب حسرتش از و کردم می احساس را جالل نگاه

 وگفت گذاشت

 هستشیر خشک و  فالسک آب جوش توی ساکش  -

شیشه ای شیر درست کردم و در دهانش گذاشتم و جالل هم بدون پرسیدن نظر من غذا را سفارش 

 داد

 غزال با …می خوام از ایران برم  -

 مبهوت نگاهش کردم و تا خواستم چیزی بگویم خودش دوباره گفت

 با من میای ؟ -

 ی کرد ؟ !م صحبت چه از جالل … رفتم می کجا!  بود چه منظورش …می رفتم 

 من نمی فهمم تو چی می گی جالل ؟ -

 تونه نمی کس هیچ دیگه و کنیم می زندگی همه از دور و ریم می ایران از …با من بیا فرشته  -

 بزنه هم به رو زندگیمون

 از تعحب خنده ام گرفت

 تو هیچ می دونی چی می گی جالل ! کجا بریم ! زن و بچه ات چی ؟ -

 ش را به غزال دوخت پوزخندی زد و نگاه

 یا یباش کنارم دوباره و بیای من با باید یا …تو این سه چهار ماهی که رفتی داغون شدم فرشته  -

 بمیرم لحظه هر و بمونم باید

 رتکرا تحمل اما …من هم حالی بهتر از او در این چند ماه نداشتم  ولی رفتنم با او غیر ممکن بود 

 تمنداش را روزها آن از لحظه یک

 من به بده هم رو غزال کنم می خواهش ازت …من نمی تونم بیام جالل  -
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 فرشته بیای من با باید خوای می رو غزال …ابدا   -

 ندارم رو دوباره عذاب تحمل من …نمی شه جالل  -

 برای لحظه ای نگاهم کرد و بعد نگاهش را به یک نقطه محو دوخت و با صدایی گرفته گفت

  …ر لحظه با این ترس زندگی کنم که کسی جزمن  کنارت نمی تونم ه -

 من برای شنیدنش نه و بود راحت او برای گفتنش نه …ساکت شد و دیگر ادامه نداد 

 با من بیا فرشته  -

 عاشق ، بودم مرد این عاشق هنوز من … شناخت نمی محضری سند که عشق …نگاهش کردم 

 یم شیر … نگریستم غزال به …ت و طوفانی نشد نباخ رنگ برایم هرگز که چشمانش آسمان

 دست و کردم ش نواز را موهایش ، کرد می نگاهم کنجکاو و خیره زیبایش چشمان با و خورد

 … مبود کشیده عذاب کافی ی اندازه به و بود بس برایم دوری ماه چند این … بوسیدم را کوچکش

 م نبودا مادری مهر نداشتن دخترم حق ،  بود حق اگر چیزی هر

با موافقت من ، هر چیزی را که الزم بود به جالل دادم تا مقدمات رفتنمان را فراهم کند ، قرار شد به 

آلمان برویم و دوباره زندگیمان را شروع کنیم و چند سال بعد وقتی پایه های زندگیمان محکم شد 

 دوباره باز گردیم

ه دیگر ادامه می یافت و امیدی به باز گشت تازه آن روزها بود که فهمیدم اگر این دوری چند ما

 جالل نبود دیوانه شدنم حتمی بود

هر قدر جالل اصرار کرد قبل از رفتنمان دوباره عقد کنیم قبول نکردم نمی خواستم تا از دور 

 شدنمان مطمئن نشدم همسرش شوم ، هنوز وحشت داشتم

 و رپد هنوز …م مرداد ماه پرواز داشتیم همه چیز برای رفتنمان آماده شد و برای دوشنبه  شب ، سو

  نداشتند خبر تصمیمم از مادرم

 همان روز که می خواستم قضیه را به آنها بگویم پدرم خود به اتاقم آمد و بی مقدمه گفت

 امشب قراره امیرعلی شریف و خانواده اش برای خواستگاری از تو  بیان -

 ،  کسی چه هم آن …ن و جالل از آن وحشت داشتیم م که چیزی همان …دهانم از حیرت باز ماند 

 !  رضا … جالل صمیمی دوست برادر

 گفتم می رفتنمان از باید ، زدم می حرف باید …مادرم هم به اتاقم آمد و من هنوز گیج بودم 

 کنیم ازدواج هم با دوباره خوایم می …ولی من و جالل قراره چند روز دیگه از ایران بریم  -

 بانی نگاهم کرد و با تحکم گفتپدرم عص

 جالل رو فراموش کن فرشته -
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 با التماس نگاهی به مادرم انداختم و با بغض گفتم

 ماهشه شش فقط اون کوچیکه خیلی من غزال … دارم دختر یه ازش من …نمی تونم بابا  -

 پدرم ناگهان فریاد زد

 پس کجاست این دختر ؟ چرا من ندیدمش ؟ -

 نای از چقدر من و بود اش نوه دلتنگ پدرم …د ابراهیم هم حسرتش حس می شد حتی پشت فریا

 گفت و کرد نگاه پدرم به مادرم ،  خوردم می غصه بابت

 سخته چقدر آدم تن ی پاره ندیدن دونیم می خوب تو و من …بذار با جالل بره ابراهیم -

 پدرم قصد کوتاه آمدن نداشت ، در چشمان خیسم زل زد و گفت

یک بار به احساست احترام گذاشتم و نتیجه اش شد طالق و حال امروزت اما دیگه نمی ذارم این  -

 اتفاق بیفته 

 غزال …ولی بابا  -

 های التماس نه و هایم گریه نه …پدرم با یک آه نام غزال را تکرار کرد و از اتاق بیرون رفت 

رد و حتی تلفن را هم از دسترسم دور کرد ، ک منع را رفتنم بیرون پدرم … نبرد جایی به راه مادرم

 می ترسید جالل را خبردار کنم و کاری از دستشان برنیاید

 ریدیگ مرد همسر اما بمانم تنها ابد تا بودم حاضر …می دانستم این اتفاق جالل را از پا در میاورد 

 بود کافی داشت دوستم عاشقانه که جالل زدن زمین برای این که نشوم

 حاضر …ب امیر علی و خانواده اش البته به جز رضا و مرضیه برای خواستگاری آمدند همان ش

 و رابست در … کرد تعارف داخل به را امیرعلی و گشود را اتاقم در خود پدرم ،  بروم بیرون نشدم

 رفت

 خود به بودم مطلقه زن یک حاال چون ، دیوانه یک از بدتر ای شده ویران حال …حال بدی داشتم 

 جرأت داده بود و به خواستگاری ام آمده بود

 روی مبلی در مقابلم نشست و من عصبانی در چشمان سیاهش نگاه کردم و گفتم

 بچه هم ، دارم شوهر هم من …برای چی اومدین اینجا   -

 خونسرد خندید و گفت

  کنین فراموش رو فقیه جالل …من یه توصیه ی دوستانه بهتون می کنم  -

 از توصیه ی برادرانه تون ممنون -

 ولی من یه نصیحت دوستانه بهتون کردم خانوم ادیب -

 باید از در دیگری وارد می شدم با تمسخر نگاهش کردم و گفتم
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 جایگزینش رو ای دیگه کس بخواید آوره تاسف …من از عشق شما به همسرتون زیاد شنیدم  -

 کنین

 ش ازدواج کنمبه مریم قول دادم با یه فرشته مثل خود -

 گفتم بلند صدایی و خشم با …خدایا چه می کردم 

 کارتون پی برید …من فرشته نیستم آقا  -

 را پدرم توانست نمی هم مادرم …هر چه به پدرم التماس کردم که دست بردارد ، بی فایده بود 

 کند قانع

را کامال خلع سالح کردند ، باید عصر همان شب که قرار بود با جالل بروم عاقد را به خانه آوردند و م

 با امیرعلی اتمام حجت می کردم و برای عقد در کنارش می نشستم  

 هک نمونده باقی برام حسی هیچ و مونم می جالل عاشق همیشه من …یادت باشه خودت خواستی  -

 کنم صرفش تو برای بخوام

 او فقط پوزخند زد و گفت

 زود خیلی …فراموشش می کنی -

 امروز همین تا  شد می امیرعلی عصبانیت باعث همیشه این و  نتوانستم …شد  اما ن

 لیو گفتم می را بله باید …برای عقد در کنارش نشستم و ماتم زده نگاهم را به پایین دوختم 

 قفل دهانم اما دیدم می را امیرعلی چشمان کالفگی … شوم همسرش خواستم نمی و بودم ساکت

 حرف تا جمله یک …کم آمد و آهسته کنار گوشم حرف زد ، فقط یک جمله نزدی پدرم ، بود شده

 بزنم

 می خوای پدرت از غصه ی تو بمیره -

 مین شک بی ،  پدرم و خودم قلب انتخاب بین کردم می چه …حتی تصور نبودنش آتشم می زد 

 بشکنم را پدرم ی کشیده درد قلب دوم بار برای خواستم

 تمانگش به را  حلقه خواست امیرعلی وقتی …م را با تمام وجود آرزو کردم بله را گفتم و بعد مردن

  دادم نشانش را دستم کند

 خوام نمی تو از … جالله مال …دارم  -

ولی او خونسرد و آرام حلقه ی جالل را از انگشتم بیرون کشید و حلقه ی اسارت خود را به دستم 

 همه شام از بعد …ریختن حلقه را از او پس گرفتم   کرد و من بعد ها با یک دنیا التماس و اشک

 یم ، نگفتند هم تبریک حتی مرضیه و رضا ،  رفتند امیرعلی مادر و پدر با هم فرزندانش حتی

 ندارد برادرش کنار در را دوستش همسر دیدن تحمل رضا دانستم
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 وقتی خواستم همراه امیرعلی بروم  ، پدرم مرا بوسید و گفت

 دخترم شی می خوشبخت کنارش در دونم می …زشک بی نظیریه امیرعلی پ -

 و من فقط تلخ لبخند زدم ، مادرم هم در آغوشم گرفت و با بغض گفت

 عزیزم باشه زندگیت به هواست …غزال رو بسپر به خدا  -

ه ک بود زمانی دقیقا و بود ده ساعت …بازهم جوابی ندادم و در سکوت همراه امیرعلی به راه افتادم 

باید طبق قرار خودم را به فرودگاه می رساندم اما چگونه ؟ من اینک زن شوهر داری بودم که اجازه 

 و ریختم اشک صدا بی راه طول تمام در …ی رفتم نه به اختیار پدرم حتی به میل خودم هم نبود 

 شدم خیابان ی خیره

 تمام من …وی خودم قفل کردم به خانه اش که رسیدم وقتی به اتاق راهنمایی ام کرد در را به ر

 دایمص بار چند … بریزم امیرعلی پای به تا نداشتم عشقی دیگر و بودم کرده جالل نثار را عشقم

 باشم تنها خواستم می فقط … ندادم پاسخی اما کرد

 … التماس با … کرد می صدایم  امیرعلی …تا غروب فردا همانطور در اتاق خودم را حبس کردم 

 ی با فریاد  اما باز هم از من صدایی نیامد ، دوباره چند ضربه به در زد و آرام گفتحت خواهش با

 نخوردی چیزی حاال تا صبح از … بخور چیزی یه بیرون بیا …دارم می رم دنبال بچه ها  -

 …حالم حتی از نگرانی اش هم به هم می خورد ، وقتی از رفتنش مطمئن شدم  از اتاق بیرون رفتم 

 و  رداشتمب شیر لیوانی و کیک ای تکه و رفتم آشپزخانه به …م و باید چیزی می خوردم داشت ضعف

 دلم … نداشتم هم را اش خانه دیوار و در به کردن نگاه ی حوصله حتی … رفتم اتاق به دوباره

 به ات پوشیدم لباس و افتادم مرضیه یاد به ، بزنم حرف کسی با خواستم می فقط و بود سنگین

 لممقاب فرزندانش همراه امیرعلی و شد باز در که بودم نکرده باز را سالن در هنوز …وم بر دیدنش

 پرسید و کرد پایم تا سر به نگاهی ، گرفتند قرار

 کجا ؟ -

 بیرون -

 با اجازه ی کی ؟ -

 در چشمان عصبانی اش با حرص نگریستم و گفتم

 اجازه ی من دست تو نیست -

 شوهرت دست …ه ی تو دیگه دست منه اجاز …اشتبتاه می کنی  -

 تو شوهر من نیستی -
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 از اختیار بی …فریادم  دخترش را ترساند و باعث گریه اش شد و من یک لحظه تکان خوردم 

 گفتم بغض با و گرفتمش علی امیر آغوش

 بترسونمت خواستم نمی …معذرت می خوام عزیزم  -

 گناهی چه آنها …کرد  ، معصوم بود و زیبا  می نگاهم ساکت …نگاهم به چشمان پسرش افتاد 

 گفت آرام لحنی با بار این امیرعلی ، نداشتند مادر از سهمی من غزال مثل هم آنها … داشتند

 کجا می خواستی بری ؟ -

 همانطور که دخترش را می بوسیدم گفتم

 پیش مرضیه -

 ریم می هم با  …خیلی خب  -

فتنم مساوی شد با آتش گرفتن قلبم ، آنجا مردی را دیدم که با ر …و رفتیم که ای کاش نمی رفتم 

 نگاهش  همه ی وجودم را سوزاند

 نهات …در کنار پدر و مادرم به فرزندان امیرعلی محبت می کردم تا قلبم بهانه ی غزالم را نگیرد 

طمه بود فا و امیرمحمد به محبتم نثار  کرد می رام را وجودم در شده سرکش مادری مهر که چیزی

اما بازهم قلبم جای خالی غزال را احساس می کرد مثل پدر و مادرم که در عمق نگاهشان حسرت 

 دیدن دخترم  کامال پیدا بود

 که است درست …امیرمحمد هم مثل فاطمه مرا مادر صدا می کرد و هر بار من بغض می کردم 

 سال ده …  امیرمحمد مخصوصا …ود نب فاطمه و امیرمحمد بزرگی به که دخترم اما بودم مادر خودم

 … هرگز را امیرعلی اما را فاطمه هم و او هم … داشتم دوستش … کرد می صدا مادر مرا و داشت

 توانستم می ، دخترم برای خصوصی معلم جای به سال هفده از بعد اینک گذشت می من از اگر

 بگیرم آغوشش در مادرانه

ازدواجم با امیرعلی گذشت که ناگهان قلب پر از مهر روزها می گذشت و به سرعت هشت سال از 

 مادرم ایستاد و من چون دیوانه ها سیمین را صدا  می زدم

 مادرم … خدایا …مادرم 

 زیر پدرم خیس دیدگان مقابل …  من ی اجازه بدون را مادرم اما زدم می فریاد …ضجه می زدم 

 لبش ایستاد؟ق چرا بود خوب حالش که او … گذاشتند خاک ها خروار

 مادر چون خالصانه مهری با کس هیچ دیگر و رفت عشقش غرق نگاه و رفت مهرش …مادرم رفت 

 نزد صدا مرا و نبوسید مرا صورت



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – غزال عشق

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

1 6 4  

 

 تصادف پدرم که دادند خبر مادرم چهلم مراسم فردای درست …ولی درد من همین یکی نبود 

   است وخیم حالش و  کرده

چرا این اتفاق افتاد ؟ ! حتما دیدگانش مثل تمام آن چهل روز اشک او که رانندگی اش بی نقص بود 

 می خدا از …بار ندیدن همسرش بود که مقابلش را ندید و آن سانحه ی دلخراش اتفاق افتاد 

 در هم باز و برود خواست می ابراهیم بودم می خودخواه نباید اما دارد نگه من برای را او خواستم

 باشد سیمینش کنار

 ماک هفته یک از بعد  مومنی سیمین دکتر همسر … ادیب ابراهیم دکتر …حکم و استوارمن پدر م

 بازنگشت دیگر و رفت بود اش کاره همه خودش که بیمارستانی در برفی و سرد صبحی در

 رایمب زندگی دیگر …من در سن بیست و هشت سالگی یتیم شدم و این برایم قابل تحمل نبود   

 همسرم عالوه امیرعلی … تحرک بی و خاموش …ثل یک مرده شده بودم م و نداشت مفهمومی

 شدم بستری بیمارستان در روز نه نزدیک و بود شده نیز پزشکم

 بودن ابراهیم ولی بودم آنجا من … کرد می طبابت و کشید می نفس …جایی که پدرم راه  می رفت 

 کرد می بیشتر را دردم این و

را به عنوان مدرس در دانشگاه شروع کنم و با دکتر مومنی رقابت ، اما  قرار بود ترم مهر بعد کارم

 دیگر او نبود و این هم شد یک حسرت برایم تا امروز

 پدرم رفت در حالیکه او هم مثل مادرم آرزوی دیدار دخترم را در قلب داشت

ز را نمی طبق وصیت پدرم باید ثلث مالش را صرف امور خیر می کردم اما بدون آنها هیچ چی

 توانستم نمی را خانه …خواستم این بود که تمام اموالش به جز خانه ی کودکی هایم را بخشیدم 

 احساس را هایشان نفس و کنم حفظ را خاطراتشان تا بود جایی باید بدهم

 برای نرگس و مادرم برای مریم … نرگس و مریم گلهای با …همیشه بر سر مزارشان می روم 

 گوید می پدرم …یشان را می شنوم  ، گوش کن  صدا هنوز … پدرم

 یه لیوان آب خنک برای پدرت بیار دخترم -

  زیباست چقدر …مادرم در حال نماز است 

 قبول باشه  -

 خوندی؟ رو نمازت تو …قبول حق دخترم  -

 دکتر خانوم نیستم تنبل شما مثل که من …اول وقت  -

 ضر جوابی دخترش می خنددحا و شیطنت به مادری …دارد می خندد 

 پدر من ابراهیم ادیب هرگز تمام نشد درست مثل مادرم که هنوز جاری است و زنده
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خوب به یادم مانده است وقتی امیرعلی با جعبه ی شیرینی به خانه آمد و گفت که به عنوان رییس 

فریاد  دم وکر پرت زمین روی را شیرینی ی جعبه …بیمارستان انتخاب شده می خواستم بکشمش 

 زدم

 تو به چه جرأتی جای پدرمو گرفتی ؟ -

و او که حال مرا درک می کرد هیچ نگفت ولی من آرام نمی گرفتم ، با حرص تمام آشپزخانه را به 

 شود مانعم توانست نمی او و شکستم می و کردم می پرت زمین روی را ها ظرف …هم ریختم  

 می اهر ها شکسته روی جیغ و گریه با …ن را باور می کردم انگار تازه داشتم نبود ابراهیم و سیمی

 کف … نبود داشتنم نگه به قادر امیرعلی و کردم می صدا را مادرم و پدر ها دیوانه چون و رفتم

 اهر … گذاشتم می ها شکسته روی قدم هم باز دردش به توجه بی من و بود شده خون از پر پاهایم

 ز دستان امیرعلی که به زور سعی داشت نگهم دارد خالص کنما را خودم خواستم می و رفتم می

باالخره از شدت درد و فریاد از هوش رفتم و این بار برای مدت یک ماه در بستر افتادم  اما در خانه 

 ار ها بچه محبت … کردند می محبت من به پدرشان همراه و بودند نگرانم و شده بزرگ ها بچه …

 من به حتی او …دم ولی مهر امیرعلی هنوز برایم تلخ بود و غریبه کر می قبول و داشتم دوست

 بخشم نمی را او هرگز بگیرم دخترم از سراغی داد نمی اجازه

فاطمه دختر برازنده و زیبایی شده بود و امیرمحمد یک نوجوان هجده ساله که من عاشق مادر صدا 

 کردنش بودم

 من عشق غزال …دخترم 

 چشمان آسمان دیدار آخرین …ن دفتر را با آخرین دیدار پدرت پایان دهم بگذار آخرین مطلب ای

 برفی برفی اما جالل

همان شب که با امیرعلی و فرزندانش به منزل برادرش رفتیم که البته بعد ها به دلیل اینکه فکر می 

مثل جالل کرد دیدن رضا و مرضیه جالل را به یادم میاورد رابطه اش را با برادرش کم کرد  درست 

 خرهباال …که به خاطر ازدواج من با برادر  رضا رابطه اش را با نزدیکترین دوستش کامال به هم زد 

 رضا آقا از تر ساده و تر صاف کسی چه و گرفتند می مقصر را کسی باید مرد دو این

 هرگز آن شب سرد و تلخ را از یاد نبردم و نخواهم برد

 سالها من برای …خواهم برایت بنویسم تنها چند دقیقه نیستند  می که را دقایقی … دخترم …آه 

 دارد هم هنوز و داشت همراه به رنج

 نم نگاه …لحظه ای که چشمان جالل به من و چشمان من به او افتاد انگار دنیا برایم زیر و رو شد 

 سیاه و تیره او آبی نگاه و بود رنج از پر
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 دیگری مرد همراه مرا و برود …دید قدم برداشت تا برود  مرا که به همراه امیرعلی و فرزندانش

  زدم صدایش عاجزانه ها نگاه و سکوت به توجه بی ، بیاورم تاب نتوانستم … نبیند

 جالل -

 گفت اندوه با برگردد اینکه بدون شد حبس ام سینه در نفس …ناگهان ایستاد  

 جالل مرد -

 گفتم بغض با …من هم مرده بودم 

 رم جاللدخت -

 به ،  کردم نمی نگاهش کاش … بود نور بی چقدر چشمانش …برگشت ولی ای کاش برنمی گشت 

 گفت سردی

 کافیه مردنم برای  گرفتن ازم منو ی فرشته که همین …دخترم دیگه نه  -

 اشک در چشمانم حلقه زد و نگاهم تار شد

خوام تو اتاقی باشه که من توش نفس فقط ازت یه خواهش دارم حاال که غزالم مادر نداره  می  -

 بکشه نفس نفسام با خوام می …کشیدم 

 چشمان جالل ناگهان طوفانی شد ، باخشم فریاد زد

 ؟ گرفتی بازی به رو قلبم چرا …قرار ما این نبود فرشته  -

 ما گریه ، کشید می فریاد سرم بر چرا …ولی من که قلب او را دوست داشتم و پر از عشق کردم 

 دت یافت و امیرعلی که تا آن لحظه ساکت بود چند قدم به جالل نزدیک شد و با عصبانیت گفتش

 بیرون برو…صداتو رو زن من بلند نکن  -

 امیرعلی به و گذاشت قلبش روی دست ای لحظه …وای که  حرف امیرعلی جالل را از پا در آورد 

 هنوز دستش …اره به من نگاه کرد دوب و زد رویش به پوزخند یک فقط و شد خیره … شد خیره

 بود قلبش روی

 شه می کنده جا از داره قلبم … شنوی می …گریه نکن فرشته  -

 ادنایست تاب دیگر و کشید تیر قلبم …و رو برگرداند و به سرعت قدم برای رفتن برداشت  

  کردم گریه به شروع بلند صدایی با و نشستم  زانوهایم روی … نداشتم

 در حالیکه صدای گریه ی مردانه اش هنوز هم در گوشم مانده است جالل رفت

 من برای تو اما سیمین مثل و ابراهیم مثل … شد خاطره یک برایم و همیشه برای …جالل رفت 

 من عشق غزال … بمان

 آورد می در پا از و میراند می مرا او از گفتن …بمان ولی برایم از پدرت نگو 
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  ؟ نیک نابودم چشمانت آبی با داری قصد پدرت مثل چرا …آغوش گرفتنت  در تنگ دل …دلتنگم 

 دخترم  دارم نیاز تو به من

 غزال عشق من

 دوستت دارم

 برای حتی…تمام شد و باالخره قطره اشکی از چشمانش به خاطر جالل و فرشته بیرون چکید 

و مهمترینش هم کیک های  داشت جواب ذهنش های سوال از خیلی برای حاال … سیمین و ابراهیم

تولدش بودند که همیشه به جای یکی دو تا بودند در حالیکه شمع یکی  ، یک عدد بیشتر از دیگری 

 شد لندب صندلی روی از…بود و پدر هرگز پاسخی به سوالش نمی داد ، پس دلیلش یک فرشته بود 

ه ها که مادر اینجا لحظ چه … چکیدند هایش اشک هم باز  شهر های چراغ به هایی نگاه با و

  دبو شده دیوانه نگرانی از االن تا حتما  ؟ مادر …ایستاده بود و زمان را در انتظار پدر می گذراند 

 ار گوشی داد می نشان را یازده که ساعت به نگاهی با … بگیرد او با تماسی تا آمد داخل به …

جای صدای مادر صدای امیرمحمد  به بوق چند از بعد … گرفت را مادر همراه ی شماره و برداشت

 بود که در گوشش پیچید

 بله -

 گوشی رو بدین به مادرم -

 تویی غزال ؟ کجایی ؟ -

 بی اهمیت به سوالش باز هم با تحکم گفت

 می خوام با مادرم صحبت کنم -

 سرمه زیر …نمی تونه صحبت کنه  -

 گوشی رو بده بهش -

 از گوشش دور کند فریاد امیرمحمد وادارش کرد گوشی را

 بگو کجایی  غزال ؟ از کجا داری زنگ می زنی ؟ -

 بغض گلویش باعث لرزش صدایش شد

 خونه ی یه فرشته ام -

 خونه برگرد هستی کجا هر …درست حرف بزن ببینم  -

 متنفرم شما ی خونه از …نه  - 

 دست از لجاجت بردار غزال  -

 ی لرزیداین بار صدایش به جز بغض از حرص هم م
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 لجاجت ! شما به ناراحتی من از برخورد پدرتون می گین لجاجت -

 صدای بازدم عمیق او را می شنید

 ؟ کجایی بگو لطفا …من واقعا متاسفم  -

 نباشه نگران بگو مامانم به …گفتم که خونه ی یه فرشته  -

ی دستگاه گذاشت و و بدون اینکه به امیرمحمد فرصت دیگری برای حرف زدن بدهد گوشی را رو

 ایج مادر و پدر از سهمش که بود تلخ چه …با ترکیدن بغضش با صدا شروع کرد به گریستن 

 بود کور و سوت ی خانه این در خالیشان

***********************************************************

****************** 

 از که همانطور …اصال نفهمید کی خوابش برد  …با صدای پی در پی زنگ تلفن چشمانش را گشود 

 بود گذشته شب دوازده از دقیقه ده ، انداخت ساعت به نگاهی شد می بلند مبل روی

 بفرمایید -

 نگ می … باال بیان خوان می اومدن آقایی و خانوم یه … هستم صادقی…شب بخیر خانوم فقیه    -

 هستن مادرتون

 راهنماییشون کنین لطفا -

ا گذاشتن گوشی روی دستگاه از جا بلند شد و بعد از انداختن شال روی سرش در را باز کرد و و ب

 گفت عصبی و لرزان صدایی با فرشته …همان لحظه فرشته و امیرمحمد را مقابل خود دید  

 ببین چیکار کردی ؟ مجبورم کردی بیام اینجا -

به راه افتاد ، نشست و با گره کردن  فقط یک پوزخند کمرنگ زد و بدون جواب به سمت مبل ها

 دمق چند با ایستاده همانطور امیرمحمد و نشست کنارش در مادر …دستانش در هم به پایین زل زد 

 غزال ی چانه زیر دست فرشته ، کرد می نگاهشان و برد فرو شلوارش جیب در دست فاصله

ت راست صورتش را به سم امیرعلی دست جای ، برگرداند خود سمت به را صورتش و گذاشت

 …شدت قرمز کرده بود و پوست سفیدش هم این قرمزی را خیلی واضح به نمایش می گذاشت 

 بارشش ی آماده چشمان از را نگاهش ،  کند تحمل نتوانست افتاد چشمانش به که امیرمحمد نگاه

می ن …  شد تندتر امیرمحمد های قدم و ترکید فرشته بغض ، رفت بالکن سمت به و برداشت

 جالل که خوب چه …خواست صدای گریه ی زنی را که جای مادرش بود بشنود و عذاب بکشد 

 آغوش در را دخترش ، آورد نمی تاب را دیدنشان فرشته … بود کرده پنهان را ها تصویر تمام

 گفت گریه میان و کشید
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 معذرت می خوام عزیزم -

 عذر با سال هفده این نه …ر همسرش از چه عذر می خواست ! از هفده سال نبودنش یا رفتا

 کرد می ترش دلتنگ این و بود شکسته قلبش ، امیرعلی سیلی نه شد می جبران خواستن

 … حوریه مامان و فرهاد داداش حتی … فرامرز داداش واسه …دلم واسه بابا خیلی تنگ شده  -

 ؟ مامان بگم بهش نداره که اشکالی

 لب کوچیکت برمق قربون … دخترم نه …نه عزیزم  -

 و صورت غزال را از روی سینه اش برداشت و با پشت دستش اشکهایش را پاک کرد

 بریم مادر ؟ -

فرشته به امیرمحمد که در حال نزدیک شدن بود نگریست و تا خواست جوابی دهد غزال همانطور 

 که در آغوش مادر بود آهسته اما قاطع گفت

 من نمیام -

 کردند و صدای امیرمحمد با جدیت باال رفتهر دو با حیرت نگاهش 

 همین االن راه می افتی -

 با غیض از لحن  آمرانه اش در چشمان سیاهش نگریست 

 بمونم جا همین خوام می …حاضر نیستم دیگه به خونه ی شما برگردم  -

 این بار مادر لب سخن گشود و با لحنی مالیم سعی داشت متقاعدش کند

 ؟ بذارم تنهات چطور … نمی شه  عزیزم -

 نگاهش کرد و با پوزخندی خیلی سرد گفت

 همونطور که این هفده سال تنهام گذاشتی -

فرشته رنجیده نگاهش کرد ، این هفده سال چه بالیی بر سر غزال عشقش آورده بود که حتی با 

با  شست ون مبل روی کالفه امیرمحمد …دانستن گذشته هنوز هم از سردی رفتارش کم نمی کرد 

 فروکردن دستهایش الی موهایش گفت

 دارم عمل هم صبح … بخوابم خوام می ام خسته …بلند شو بریم  -

 نمیام …گفتم که  -

 لجباز ی دختره کن بس …آه  -

 عصبی و تند نگاهش کرد و قبل از اینکه جوابی به امیرمحمد دهد مادر با لبخندی تلخ گفت

 اخالقت فقط به خودم رفته این و لجبازی …راست می گه  -

 ولی من تشابهی توی رفتارم با شما نمی بینم -
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 قلب فرشته تیر کشید و صدای خنده هایی در گذشته قلبش را به تپش انداخت

 توی صورتت با من چی ؟ -

 رنگ چشمام همه ی شباهتم رو به شما انکار می کنه -

 یرمحمد عصبانی شدبغض دوباره راه گلوی فرشته را گرفت و باز هم ام

 ؟ کنی می احترامی بی کی به داری فهمی می هیچ …خجالت هم خوب چیزیه  -

 بدون اینکه به مادر نگاهی بکند  ، خشک به امیرمحمد و چشمان سیاه خشمگینش نگریست و گفت

 به همسر پدر شما -

 خشم چشمان امیرمحمد بیشتر شد و رنجش کالم فرشته هم بیشتر

 بریم پاشو …ب نیست غزال جان من حالم خو -

 می تونم از پس خودم بر بیام -

 شاید اما با زیبایی زیادت این کمی سخت می شه  دخترم -

 نگاه امیرمحمد کالفه تر شد و فرشته دوباره گفت

 عزیزم بفهمی منو حال کن سعی …من نمی تونم بیشتر از این اینجا بمونم  -

خیره و عصبانی نگاهش می کرد به مادر نگریست و بی آنکه کوتاه  با نگاهی کوتاه به امیرمحمد که

 بیاید گفت

 نمیام -

 فرشته درمانده سری تکان داد و امیرمحمد در حال برخاستن خیلی جدی و با تحکم گفت

 میای -

 دیگر داشت کنترل خود را از دست می داد

 کسی نمی تونه منو وادار به کاری بکنه -

 ی به رویش زد و با نگاه به فرشته که رنگ پریده به نظر می رسید گفتامیرمحمد پوزخند

 بریم بهتره …پاشین مادر  -

 …ولی امیرمحمد  -

 نگران نباشین مادر  -

 و با نگاه به چشمان آبی غزال ادامه داد

 میاد -
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 را نجوا می نامش فرشته گوش در مدام صدایی …این بار غزال بود که پوزخند می زد اما با تمسخر 

 زالغ به خطاب دوباره امیرمحمد شد بلند که جا از ، نبود صالحش به ماندن …کرد و باید می رفت 

 گفت

 تا یک دقیقه ی دیگه پایینی -

 الغز به و برگشت ای لحظه در دم فرشته …حتی نگاهش هم نکرد چه برسد به اینکه جواب دهد 

باشد ، آن قدر غریبه که حتی سر بلند نکند تا  غریبه برایش حد این تا نداشت باور … نگریست

 با و برگشت عقب به قدم چند دوباره  امیرمحمد اما رفت فرشته …اشک چشمان مادرش را ببیند 

 گفت بود پایین ی خیره چنان هم که غزال به نگاه

 … عزیزه خیلی برام وجودش اما نیستم وجودش از …مادرم نیست اما مثل مادرم دوسش دارم  -

 تو که دخترشی و از وجودش چرا ازش فاصله می گیری و عذابش می دی

 گیکالف این از سر و کرد کالفه را امیرمحمد دوباره خیسش چشمان …سر بلند کرد و نگاهش کرد 

 آورد نمی در

 ولی یکی از این عوامل عذاب پدر شماست -

 دی سخت می گیره اما تو بهزیا من پدر … توئه با حق متاسفانه …نمی گم حرفت درست نیست  -

 شدنیه که این …سهم خودت آزارش نده 

 و درپ از … بالتکلیفیم از … خودم از  … ام خسته خیلی من … نیست شدنی …نه  آقای دکتر  -

 پدرم از تونم می نه … باشم وضعیت این تو من االن تا شدن هم عاشق چرا فهمم نمی که مادری

 جای من نیستی تا بفهمی چی می گم تو … مادرم از نه و بکشم دست

 پوزخندش را به خوبی می دید

 تو هک همونطور ممکنه غیر تقریبا این …قرار نیست برای درک آدما تو شرایطشون قرار بگیری  -

 فهمیب تونی می تو … رفته که ساله بیست تقریبا مادرمن … کنی درک منو حس هرگز تونی نمی

 … تونی نمی خانوم دختر نه …ی رنج منو از نبودنش تصور کنی  اندازه تونی می … گم می چی من

 عذاب رو کشیده رنج زن این انقدر …کن بس پس … کنه ات دیوونه هم فکرش حتی کنم فکر

 نده

 این را گفت و قدم برداشت ، قبل از اینکه از در بیرون برود باز هم آمرانه و جدی  گفت

 لکمتر از یک دقیقه ی دیگه پایینی غزا -

 شناسدب را امیرمحمد توانست نمی هرگز …پشت دستش را زیر چشمانش کشید و به مبل تکیه زد 

 بود ممکن غیر تقریبا چشمانش تیرگی پشت از شناختش…
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***********************************************************

****************** 

واند  هواسش به امیرمحمد که خوشه های گوشه ی تخت نشسته بود و همانطور که کتاب می خ

 های خوشه و بود ایستاده امیرمحمد کنار در ظرفی با فاطمه …رسیده ی انگور را هم می چید بود 

 ، باشد ساکت خواست می او از و کرد می کالفه را امیرمحمد این و داد می نشان را نظرش مورد

 ش امیرمحمد و بی صدای غزال می شدسرخو های خنده باعث هایش اعتراض و فاطمه غرولندهای

 کتابی که بهت دادم خوبه غزال ؟ -

 بدون اینکه نگاهش را از کتاب بردارد گفت

 شد سرگرم جونوراش و جک عکس با شه می …بد نیست  -

 خب به درد خوردن نمی خوره  ، بگو نمی خوره چرا مسخره می کنی -

 داخل هم را خوشه آخرین امیرمحمد …نگفت  باز هم بی صدا از دلخوری فاطمه خندید و هیچ

 گفت و گذاشت ظرف

 اگه خانوم  قبول کنن فکر کنم کافی باشه دیگه -

فاطمه با خنده از لحن بانمک  برادر برای شستن انگورها دور شد  و امیرمحمد با نگاهی به غزال 

 روی تخت نشست و با دراز کردن پاهایش خطاب به غزال گفت

 باشه جالب خیلی باید شدین خوندن غرق شما که اینطور …ین کتابو از فاطمه بگیرم یادم باشه ا -

 بدون اینکه نگاهش کند خیلی خشک گفت

 اتفاقا خیلی هم بی مزه است -

 لبخندی گوشه ی لب امیرمحمد نشست و با گرفتن نگاهش از او خیلی آهسته زیر لب گفت

 لجباز -

ای شسته شده و چند عدد پیش دستی باز گشت ، ظرف انگور را چند لحظه ی بعد فاطمه با انگوره

 درخشش با رسیده و تازه های انگور …در میانه گذاشت و مقابل هر کدام پیش دستی قرار داد 

 هم امیرمحمد دست که کرد دراز ای خوشه گرفتن برای را دستش غزال و کردند می خودنمایی

نگاهشان در هم گره خورد ، هر دو نگاه از هم گرفتند و  و ماند ثابت خوشه همان روی او با همزمان

 فاطمه با برداشتن همان خوشه انگور باشیطنت  گفت

 باال رفت زودتر کی هر دست …حاال به کدومتون بدم  -

غزال بی توجه به آنها خوشه ای دیگر برداشت و فاطمه متعجب نگاهش می کرد که خوشه از 

 دستش بیرون کشیده شد
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 من امیرمحمد بدش به -

 بود خودم با چیدنش زحمت …شرمنده خواهر جون  -

 بده گفتم …اذیت نکن امیرمحمد  -

 چه خبرتونه بچه ها ؟ -

 با فاطمه و کرد جمع پدر احترام به را پاهایش امیرمحمد …صدای امیرعلی بود و لحن سرحالش 

 گفت شیطنت

 باز این آقای دکتر شما اذیتم کرد بابا -

 د خندان حبه ای انگور به دهان گذاشت امیرمحم

 فعال که سوگلی شما بنده رو کرده باغبان -

 اتفاقا خیلی بهت میاد داداشی -

امیرعلی با خنده از کشمکش آن دو روی تخت نشست و با برداشتن خوشه ای و نگاهی کوتاه به 

 غزال  دوباره گفت

 کی برین تا من یه نفسی از دستتون بکشم -

 البیط آب لیوان پنج حاوی سینی با نیز فرشته …فاطمه حتی غزال را هم بی صدا خنداند  اعتراض 

 به کمی را سینی فقط که امیرعلی جز به البته داد قرار لیوانی کدام هر مقابل و پیوست جمعشان به

  یامیرعل ، بود سرسنگین و بود نبخشیده را او غزال با برخوردش خاطر به هنوز … داد هل سمتش

 با جدا کردن حبه ای انگور از خوشه ی درشتش گفت

 نظرتون با یه سفر  شمال چیه ؟ -

 قبل از اینکه کسی حرفی بزند فاطمه با کوبیدن کف دستهایش به هم با شادی گفت

 شده تنگ خیلی ریحانه عمه برای دلم …عالیه -

 و دختر عمه -

 منظورت به خودت بود دیگه داداشی -

 شدار به فاطمه نگریست و با اعتراض گفتامیر محمد با ه

 هزار بار بهت گفتم من از اینجور شوخی ها خوشم نمیاد فاطمه -

 فاطمه پیروزمندانه لبخند زد و امیرعلی با نگاهی به فرشته گفت

 مگه خواهرت دروغ می گه امیرجان -

 تن لیوان آب طالبیامیرمحمد که می دانست این حرف پدر آغاز همان بحث همیشگی است با برداش

 اش  از جواب دادن خودداری کرد ولی امیرعلی دست بردار نبود
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 نه و داری درس تو نه  االن …تا دیروز بهانه ات این بود که درس دارم و مهتاب بچه است   -

 ؟ چیه حرفت دیگه ،  بچه مهتاب

فه از قرار گرفتن در کال امیرمحمد …قلب غزال به لرزه افتاد و گوش هایش بی اختیار تیز شد  

 بحثی که  هیچ عالقه ای به  ادامه اش نداشت  به پدر و چهره ی جدی اش نگریست 

 فعال قصد زن گرفتن ندارم -

 مهتاب بی دلیل خواستگاراشو رد می کنه امیرمحمد -

 امیرمحمد  به فرشته که ادا کننده ی این جمله بود نگریست و خونسرد گفت

 اشتباه می کنه -

 این یعنی اینکه مهتاب به تو عالقه داره -

 تپش قلب غزال بیشتر شد و نگاهش روی کلمه ای ثابت  ماند

 خوام نمی زن من بگم بهتون باید بار چند … کنم می خواهش …مادر   -

 امیرعلی  با اینکه می دانست مثل همیشه نمی تواند او را قانع کند  این بار از در دیگری وارد شد

 گیره جایی دلت …ن گرفتن نداری یا نمی خوای با مهتاب ازدواج کنی یا نه  قصد ز -

 با اینکه کالم آخر پدر کمی دستپاچه اش کرد اما با تسلط گفت

 همین فقط …قصد ازدواج ندارم بابا -

 گرفت رو مچت بد بابا که بنداز روت و رنگ به نگاه یه پس …آره جون خودت  -

 ص به فاطمه نگریست امیرمحمد این بار با حر

 گیرم نمی زن من نکنی شوهر تو تا …اصال می دونی چیه  -

 امیرمحمد  -

اعتراض فاطمه همه جز غزال را که همچنان سرگرم کتاب بود و خود را بی توجه به جمعشان نشان 

 می داد خنداند و امیرعلی باز هم گفت

 پس همین فردا شوهرش می دم -

 ن بداخالق نمی رسه به من چه ربطی دارهای به زورتون …بابا  -

 فرشته در حالیکه که هنوز می خندید گفت

 ؟ ندارین شام واسه پیشنهادی …کافیه بچه ها  -

 ما کارونی -

 تو که می دونی برادرت نمی خوره فاطمه جان -

 تکرد گفامیرمحمد با لبخندی مرموزانه برلب همانطور که چشمان پر از شیطنت فاطمه را نگاه می 
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 دارم قرار پیمان با …من  برای شام خونه نیستم مادر  -

 از ای جرعه امیرعلی …تیر فاطمه به خطا خورد ، او هرگز نمی توانست در برابر برادر برنده باشد 

 نگریست فرشته به و خورد را اش طالبی آب

 هفته ی دیگه واسه رفتن به شمال خوبه ؟ -

 او خیلی سرد گفت فرشته  با نگاهی کوتاه به 

 ندارم حرفی منم …اگه بچه ها مشکلی نداشته باشند   -

 فاطمه و امیرمحمد موافقتشان را با کالمشان هم تایید کردند بنابر این فرشته گفت

 بریم تونیم می …پس مشکلی نیست  -

 ولی غزال خانوم هنوز نظری ندادن -

 د را به نشنیدن زد و اهمیتی ندادبا اینکه جمله ی امیرعلی را شنیده بود اما خو

 با شما بودم غزال خانوم ؟ با شمال موافقی ؟ -

باالخره سر از کلمات کتاب برداشت و نگاهش کرد ، همه ی نگاه ها  به او و امیرعلی بود و او خیلی 

 آرام گفت

 برای من فرقی نمی کنه -

با غزال کم می کرد پس لبخند زد و شاید بهتر بود به خاطر نزدیک شدن به فرشته فاصله اش را 

 دوباره گفت

 یعنی موافقی دیگه ؟ -

 ردک می نگاهش داشت …فقط سری تکان داد و با گرفتن نگاه از او چشمانش به امیرمحمد افتاد 

 ،  تانداخ کتاب خطوط به دوباره و گرفت او از نگاه سردی به …ستاره  بی سیاه چشمان همان با …

 اندیشید خود با …سوال شده بود  برایش مهتاب نرفته

 ندارم بهت خوبی حس …  هستی هرکی …مهتاب -

***********************************************************

****************** 

 …به ماشین امیرعلی تکیه زده بود و نگاهش به امیرمحمد بود که سعی داشت پدرش را قانع کند 

 میرمحمدا … بود مانده نتیجه بی هنوز قبل شب از که بحثی …ر چیست س بر بحثشان دانست می

 ینا رانندگی حین او باالی سرعت خاطر به امیرعلی ولی بیاید سفر به خود ماشین با خواست می

 کاری پدرش موافت بدون امیرمحمد که بود این بود جالب غزال برای که چیزی ، داد نمی را اجازه

 داد نمی انجام را
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 یم دیگه بابابر -

 هنوز مادرت نیومده فاطمه جان -

 اومدم بریم -

 و با نگاه به چهره ی کالفه ی امیرمحمد ادامه داد

 تو بشین جلو عزیزم -

 من می خوام با ماشین خودم بیام مادر -

 فرشته با لبخند شانه ای باال انداخت 

 کاری از دست من بر نمیاد امیرجان -

 ا بیست و هفت سال سن مثل بچه ها بشینم تو ماشین پدرمخب خنده دار من ب -

 سوارشو …فرشته جان   -

 فرشته با نگاهی به امیرعلی دوباره گفت

 به خاطر من عزیزم -

 و با نگاه به غزال به سمت در ماشین به راه افتاد

 سوار شو غزال جان -

به سینه همچنان ایستاده بود بعد از در جواب مادر سری تکان داد و با نگاه به امیرمحمد که دست 

 گفت شوخ لحنی با بار این امیرعلی …مادر  ، در کنارش نشست 

 بشین بیا …قهر دیگه ازت گذشته آقای دکتر  -

 از هک بود بیرون خیره غزال نگاه …با کشیدن نفس عمیقی در جلو را باز کرد و بی حرف نشست  

 روی پوزخندی چشمانش سردی …نگاهش می کرد   که افتاد امیرمحمد چشمان به جلو ی آینه

 بخندل نتوانست حتی گرفت قرار مادر دست در که دستش …  گرفت او از نگاه و نشاند غزال لبهای

 تپوس با هوا  جو بخش لذت تماس با و گذاشت بیرون کمی پنجره از را دیگرش دست فقط بزند

 این همه خستگی از بگیرد آرام کمی تا گذاشت هم روی را چشمانش دستش

 اکتس  … است تیره شب …روز با اینکه خورشید پر حرارتی دارد اما گرم نمی کند قلب سردم را 

 … دلتنگم … بودنت رویای … دیدنت رویای آن از بارد می و دارد ستاره …  دارد ماه … است

 لبخند همان … لبخندت دلتنگ …  دلتنگم … سردت و خسته نگاه همان … نگاهت دلتنگ

  … دلتنگم …نایابت 

 ، شد می فراموش اش دلتنگی خواب در شاید …و با خواب رفتنش ذهنش نیز به خواب رفت 

 گفت و برگشت عقب به امیرمحمد
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 بیرونه دستش …خوابش برده مادر  -

فرشته با لبخندی به روی او دست غزال را با احتیاط برداشت  و با بوسه ای نرم بر آن روی پاهایش 

 انهش روی سرش گرفتن قرار با  و  گرفت دست در هم را فاطمه دست دیگرش دست با …گذاشت 

 ستودنی مهرش و بود مادر … زد او سر به هم ای بوسه خود ی

***********************************************************

****************** 

که دریا خیلی آن طرف تر بود ، حتی نگاه یک خانه ی ویالیی میان انبوه سرسبز درختان در حالی

 و ریحانه فقط او و بودند احوالپرسی و سالم گرم همه …سرد غزال را هم مجذوب خود کرده بود 

 گفت بلند خیلی هیجان و شادی با صدایی ، صداها میان که  دید می را منصور همسرش

 سالم -

، با موهایی به رنگ خرمایی روشن   درشت مشکی چشمان و مهتابی سفید پوست با …مهتاب بود 

 را هفاطم شادی با سپس و گرفت آغوش در را فرشته و امیرعلی ابتدا…که زیبا نشانش می داد   

 نگریست ،  کرد می نگاهش لب بر لبخند که امیرمحمد به خاص ظرافت یک با بعد  و کرد بغل

 خوشحالم که می بینمت آقای دکتر -

 یکسال که ندیدمت چقدر بزرگ شدی این تو …منم همینطور   -

لبخندی  زیبا روی لبهای مهتاب نقش بست و نگاهش که به غزال افتاد ، زیبای چهره اش برای 

 لحظه ای مبهوتش کرد اما با تسلط دستش را به سمتش دراز کرد و همراه با لبخند گفت

 تو باید غزال باشی -

 ن فشرد و بدون لبخند گفتهمانطور که خیره ی چشمانش بود دستش را بی جا

 غزال فقیه هستم -

 باعث اش خانوادگی نام به تاکید و غرورش این و …چه سرد و بدون ابراز خوشحالی از دیدنش 

 شد مهتاب خوردن جا و تعجب

 خوشحالم از مالقاتت -

رد  ، محو ک لب روی از را مهتاب لبخند اختیار بی غزال جذاب و آبی نگاه …این بار کوتاه لبخند زد  

 ریحانه با رویی خوش گفت

 کرده خستتون راه …بفرمایید داخل  -

 منصور در ادامه ی حرف همسرش با لحنی شوخ گفت

 چه عجب ریحانه خانوم اجازه ی ورود دادن -
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 منصور -

 داشتی نگه پا سر رو مهمونا ساعته یه … دیگه گم می راست خب …جانم خانوم  -

به خنده ها ، به در یا بود و نور درخشان خورشید ظهر در آبی آبش ، امیرعلی نگاه غزال بدون توجه 

 میان خنده گفت

 حاال بریم تو یا نه ؟ -

 بفرمایید …  ببخشید …وای داداش  -

 …به داخل رفتند  و همه روی سرویس طوسی رنگ مبل ها داخل نشیمن بزرگ  ویال جای گرفتند 

یی شد  ، وقتی شربت های خنک و خوشرنگ پرتقال را مقابل پذیرا مشغول جوش و جنب پر مهتاب

 امیرمحمد گرفت غزال به وضوح صدای او را می شنید

 برای خودت کدبانو شدی زلزله -

 تو هم که سر دسته ی زلزله ها بودی -

 امیرمحمد با خنده ای لیوان شربت را به دهان نزدیک کرد 

 ه دخترآخه سن تو که به بچگی ها من قد نمی د -

 بابابزرگ  نبود هواسم …راست می گی  -

 مثل هم باز …خنده ای امیرمحمد بیشتر شد و دست غزال بی اختیار ، آرام اما با حرص مشت شد 

 شد بلند ریحانه آمیز شیطنت  اعتراض صدای همیشه

 شد گرم شربتا …  خانوم مهتاب …باز این  دو تا رسیدن به هم  -

فت و با گرفتن سینی مقابل غزال نگاه او را از چشمان امیرمحمد جدا کرد ، مهتاب با خنده چشمی گ

 کرد نمی گمان هرگز …با یک تشکر آهسته لیوانی برداشت و چشم دوخت به محتویاتش 

 کند برخورد مهتاب با گرم اندازه این تا امیرمحمد

 ؟ خوبه حالشون …از مهسا و مهال چه خبر  -

 دلتنگ در پاسخ فرشته گفتریحانه با لبخند و نگاهی 

 کنه می اذیتشون دوری فقط …خوبن   -

 فاطمه با نگاهی شیطنت آمیز به مهتاب گفت

 پس مهتاب جونتون بره می خواین چیکار کنین عمه ؟ -

 من جایی جز دانشگاه نمی رم فاطمه جون -

 مهسا و مهال هم از دانشگاه رفتن خونه ی شوهر  -
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ر دهنده ی مهتاب دوباره باعث خنده ی جمع شد ، منصور  لیوان خالی لحن فاطمه و نگاه هشدا

 شربت را داخل پیش دستی مقابلش گذاشت و رو به امیرعلی گفت

 آقا رضا و مرضیه خانوم رو هم میاوردین  -

 ؟ است بچه رضا مگه …من بیارمش منصور جان  -

 هنوز باهاش سرسنگینی داداش ؟ -

 ه ی فرشته که حاال درهم شده بود در جواب ریحانه گفتامیرعلی با نگاهی به چهر

 نمیاد من سمت خودش رضا …این چه حرفیه خواهر من  -

 ریحانه که خیلی خوب متوجه ناراحتی امیرعلی شده بود گفت

 راضی … نشده پدر هنوز اما پیرشده  …هر کس دیگه هم جای رضا بود همین حال رو داشت  -

 ج کنهازدوا دوباره شه نمی هم

 منصور ناراضی به همسرش نگریست 

 شماست ی خاله دختر مرضیه …چی می گی ریحانه جان   -

 خونه برادرم ی غصه از دلم …من که حرف بدی نزدم منصور  -

 فرشته لبخندی تلخ روی لب نشاند و گفت

ی رضایت مرضیه که همون چند سال پیش خواست جدا شه اما آقا رضا راضی نشد  ریحانه جان حت -

  بدونی همه از بهتر باید که شما …داد به ازدواج مجدد برادر شما اما بازم خود  آقا رضا قبول نکرد 

 داره عالقه مرضیه به چقدر رضا آقا

 هستم رضا نگران فقط من …چه می دونم  -

 نداره هم شکایتی و خواست خودش رضا …نگران نباش خواهر من  -

 ع بحث را عوض کند با لحنی سرحال گفتامیرمحمد برای اینکه موضو

 کرده باز اشتهامو حسابی غذاتون بوی …نمی خواید به ما ناهار بدین عمه جان  -

 است زلزله کار …من نپختم عمه جون  -

 پس خیلی خوب شد که با کیف پزشکیم اومدم -

 امیرمحمد -

ه خود را سرگرم نوشیدن شربتش اعتراض مهتاب  باز هم خنده را مهمانشان کرد البته جز غزال ک

کرده بود ، نگاهش به لبخند روی لب امیرمحمد بود که با چرخیدن چشمانش به سمتش نگاهش را 

  کرد می ترش  دلتنگ ها خنده این و بود دلتنگ …از او گرفت و خیره ی لیوان خالی اش شد 
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***********************************************************

****************** 

 حال رد هنوز خورشید …روی تخته سنگ بزرگی لب دریا نشسته بود و خیره ی امواج مالیمش بود 

 در ورترد کمی بزرگترها … ببیند آب به را گلگونش سرخی تا بود نشسته منتظر او و بود غروب

اما تمام  بود آب به نگاهش … بازی حال در هم ها بچه و بودند کباب بساط کردن مهیا حال

 هواسش به بازی امیرمحمد و فاطمه و مهتاب

 بگیره مهتاب نذار … توپو اون بنداز تر بلند …فاطمه  -

 ولی من می گیرمش پسردایی -

 حاال می بینیم  -

 و همان لحظه نگاهش به چشمان غزال افتاد و قفل شد

 هواست کجاست داداش ؟ ! بنداز دیگه ! -

طمه و جدا شدن از دستانش با یک حرکت محکم  ، نگاه غزال نیز از او با پرتاب توپ به سمت فا

 فقط و بود تیرگی حال در چشمانش مثل دریا آبی …جدا و دوباره به موج های دریا کشیده شد 

 … نداشت خورشیدی غزال چشمان آبی ولی بزند آتشش حرارتش با توانست می که بود خورشید

 و صدایی آرامتر شنیده شد گرفت قرار اش شانه روی آرام دستی

 بهتر نیست با بچه ها باشی ؟ -

 امیرعلی بود که لحنش غزال را متعجب کرد و نگاهش را به چشمانش دوخت

 تنها راحت ترم -

 تنهایی همیشه خوب نیست  -

 همیشه هم بد نیست -

 حنه یص …با یک لبخند کمرنگ در کنارش نشست و چون او چشم به قرمز شدن خورشید دوخت 

 انگیز دل و زیبا …زیبایی بود 

نمی دونم چرا اون شب کنترلم رو از دست دادم و اون کارو کردم ولی ازت می خوام منو ببخشی و  -

 فراموش کنی

 و ردب فرو بغل زیر کوتاه آهی با را دستانش …پس آن قدر ها که فکر می کرد بی انصاف نبود  

 مرخ زیبای او دوباره گفتنی به نگاهی با امیرعلی ، نداد جوابی
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 به نم اما سرده مادرت درسته … کنم فکر نبودنش به تونم نمی حتی …من عاشق مادرت هستم  -

 به حاضر اما کشه می نفس داره گذشته یاد با هنوز اون دونم می … ام راضی سردش حضور همین

 نیستم دادنش دست از

 م نگرانی را در نگاهش می دید خیلی آرام گفتنگاهش به سمت مادر چرخید  ، حتی از این فاصله ه

 خیلی من پدر … نیست سابق مثل دیگه االن الاقل … نداره وجود فقیهی جالل …نگران نباشین  -

 نیست کار در رقیبی جمع خیالتون پس شده تنها و شکسته

 نگاه … داز جا بلند شد و با گذاشتن دستی دیگر به  شانه اش و پاشیدن لبخندی به رویش دور ش

 افکارش دریای غرق … دریا غرق … شد غرق … شد سپرده ها موج به تر دلتنگ بار این غزال

 زا ها تازگی … گذاشت قلبش روی دست و ترساند را او ناگهان افتاد پایش جلوی که توپی …

 ترسید می صدایی کوچکترین

 ترسیدی ؟ -

 با نیم نگاهی کوتاه به امیرمحمد جواب داد

 یفقط کم -

 ولی رنگت خیلی پریده ؟ ! -

 صدای مهتاب نگذاشت جواب دهد

 بیا دیگه امیرمحمد -

 توپ را محکم به سمتشان پرتاب کرد 

 خودتون بازی کنین -

 دو نفری عقل کل ؟ -

 خسته شدم فاطمه جان -

 نگاه خورشید به دو هر درسکوت …و با نگاهی به غزال روی تخته سنگی در کنارش نشست 

 ند ، غروبش با تمام زیبایی اش غزال را دلگیرتر می کرددوخت

 فکر نمی کنی باید به این تنهایی خاتمه بدی ؟ -

 پوزخندی کمرنگ زد و گفت

 شدم جدا ام خانواده و پدر از که وقتی از …ولی تنهایی من تازه شروع شده  -

 پس مادرت چی ؟ -

 الی که من نداشتمشس هفده تمام …مادرم سالهاست متعلق به شماست  -
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 …با گره کردن دستانش در هم آرنج هایش را روی پاهایش گذاشت و به نیم رخش نگریست 

 کرد می حکومت صورتش در که بود اندوه فقط

 بیاری دووم تونی نمی …ادامه نده غزال  -

دن یک کشی با ، بود سیاه  نگرانی از شاید  نبود سردی از بار این چشمانش تیرگی …نگاهش کرد 

 نفس عمیق نگاهش را از او گرفت 

 کنم مبارزه خستگی این با تونم نمی …می دونم  ولی خیلی خسته ام  -

 می تونیم بشینیم ؟ -

نگاه هر دویشان به سمت مهتاب چرخید  که دست فاطمه را در دست داشت  ، غزال با یک لبخند 

 تلخ زودتر از امیرمحمد پاسخ داد

 البته -

نار برادر نشست و مهتاب روی تخته سنگی در مقابلشان ، طوریکه به هر سه نفر تسلط فاطمه در ک

 اب مهتاب شد بلند که جا از ، رفت می باید آزرد می را غزال حضورش و مهتاب نگاه …کامل داشت 

 گفت آمیز کنایه لبخندی

 کجا غزال جون ؟ مزاحم شدیم ؟ -

 ابدا …نه  -

 باشد قدم برداشت ، مهتاب با پوزخندی گفت و بی آنکه منتظر جواب دیگری

 دختر مغروریه -

 فاطمه با نگاهی به امیرمحمد که خیره به دریا بود  گفت

 نیست خوب حالش روزا این …اینطور نیست  -

 بینه نمی رو کسی و زیباست زیادی …ولی من اینطور فکر نمی کنم  -

او با یک پوزخند نگاه از مهتاب گرفت و بی  جمله ی آخرش را خیره در چشمان امیرمحمد گفت و 

توجه به آنها به غزال انداخت  که آرام و شمرده در امتداد امواج دریا قدم برمی داشت  و برعکس 

  بود غزال یک او بود چه هر …موج ها ی آرام آن دقایق  سرکش بود و لجوج 

***********************************************************

****************** 

 ها خترد و منصور ماشین با ها بزرگتر …قرار شد برای تفریح و خرید و صرف شام به اسکله بروند 

 سر هب نیز ای قهوه شالی و رنگ قهوهای سبک کتان شلوار با رنگ کرم مانتوی یک … امیرمحمد با
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رمحمد مقابل ورودی بازارچه جدی امی ، شوند وارد اینکه از قبل رسیدند که بازارچه به…  بود کرده

 نگاهشان کرد و آمرانه گفت

 اینجا زیادی شلوغه پس از من دور نمی شین -

 کیی یکی …فاطمه و مهتاب با شیطنت چشمی گفتند اما غزال بی توجه به همراهشان به راه افتاد 

دور یقه ی  … کرد جلب را توجهش تیره سبز مانتوی یک  ،  کرد می نگاه را ها مغازه ویترین

گردش و همینطور سر آستین ها و قسمت پایینش با منجق های سفید خیلی زیبا کار شده بود و از 

وسط هم با یک زیپ سفید از پایین تا باال کیپ بسته می شد ، بی اعتنا به همراهانش به داخل مغازه 

 رفت ، فروشنده با دیدنش مودبانه گفت

 ؟ پسندیدین چیزی …بفرمایین  -

 ویترین پشت ی تیره سبز مانتوی اون …له ب -

 همون پولک دوزیه ؟ -

 بله -

 ببینید تونید می …از اون کار رنگهای دیگه هم هست  -

 اخالقش طوری بود که انتخاب اول آخرین انتخابش بود 

 لطفا همون رو بیارین -

 کنم سایزتون باشه فکر … بیارم درش مانکن از بدین اجازه…از اون رنگ همون یکی مونده  -

 اون دختره رو نگاه چقدر خوشکله -

نگاهش چرخید و به دو پسر جوان با ظاهری جلف افتاد ، اخمی روی چهره نشاند و صورتش را 

 دیدن از و پوشیدش …برگرداند ، مانتو را با تشکری از فروشنده گرفت و به اتاق پرو رفت 

 برد لذت خود دیدن از خودش …ی بود عال خورش تن … بست نقش لبانش روی لبخند خودش

 اخلد پسرک دو هنوز ولی  شد خارج پرو از لباس تعویض با … بیمار های نگاه بعضی به برسد چه

 زودتر خریدش حساب با تا کرد حرکت پیشخوان سمت به و نداد اهمیتی هم باز ، بودند مغازه

 برود بیرون

 چقدر تقدیم کنم ؟ -

 انوی زیباما برات حساب می کنیم ب -

 تند و عصبی نگاهشان کرد و قبل از او صدای فروشنده در آمد

 نشین مزاحم …تشریف ببرین بیرون آقایون   -

 هستیم همراهانشون ما …به شما چه آقا  -
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 هب باید پس شد نمی غافل ها بچه از کاش …نه ؟ !  مثل اینکه گستاخ تر از این حرف ها بودند 

خرید می شد و مغازه را ترک می کرد ، تند قدم برداشت که با کشیده  خیال بی اهمال این جزای

 شدن بند کیفش نگاهش هم به عقب کشیده شد

 ولم کن عوضی -

اما پسرک با لبخندی موزیانه برلب ابروهایش را به عالمت نه باال انداخت ، بند کیفش را دوباره 

نیت به سمتشان آمد که دستی دور مچ کشید تا از دستش رهایش کند و همزمان فروشنده با عصبا

 پسرک نشست و صدایی با حرص و خشم غرید

 چه کار می کنی مردیکه ؟ -

خوشحال از دیدن امیرمحمد در چشمانش نگریست اما با دیدن نگاه پر از خشم او جرأت گفتن 

 حرفی را پیدا نکرد ، دست پسرک شل شد و همزمان امیرمحمد او را محکم به دیوار چسباند

 بار آخرت باشه که مزاحم یه خانوم می شی -

 خب این خانوم زیادی زیباست -

چشمان امیرمحمد به خون نشست و محکم گلوی پسرک را فشرد ، فروشند و دوست پسرک سعی 

 گفت مستاصل و شد نزدیک مضطرب غزال …داشتند امیرمحمد را آرام کنند اما بی فایده بود 

 ریمب بیا …ولش کن امیرمحمد  -

 ؟ رفتی گوری کدوم دفعه یه …مگه نگفتم ازم دور نشو  -

این چه لحن و حرفی بود ؟ ! بغض در نگاهش نشست و امیرمحمد با فشاری محکم به گردن پسرک 

رهایش کرد و با نگاه خشمگینش هم به غزال او را به حرکت امر داد  ، هنوز از در بیرون نرفته 

 خر پسرک بلند شدبودند که باز هم صدای پر از تمس

اگه من جای تو بودم نمی ذاشتم زن خوشگلم تنهایی تو این بازار بگرده پس برام غیرتی نشو پسر  -

 جون

امیرمحمد این بار تحمل از دست داد و به سمت پسرک هجوم برد و مشت محکمش را به دهانش 

 کوبید 

 دهنتو ببند احمق -

 کنار را امیرمحمد التماس با پسرک دوست …چید چهره ی پسرک از درد جمع شد و به خود پی 

  کشید

 برین شما …آقا ما اشتباه کردیم   -
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محکم دوباره هلش داد و با گفتن آشغال رهایش کرد و بعد  به سمت غزال برگشت و تقریبا فریاد 

 زد

 برو بیرون -

دم م هایی تند قبغضش هر لحظه بیشتر می شد و قلبش شکسته تر از برخورد امیرمحمد  ، با گا

 برداشت و اهمیتی به امیرمحمد که به دنبالش به سرعت قدم بر می داشت نداد

 ؟ نیستم تو با مگه …وایسا غزال  -

فقط می خواست از او دور شود تا اشکهایش در مقابلش جاری نشود ، مقابلش قرار گرفت و غزال را 

 وادار به ایستادن کرد

 یه لحظه ازم دور بشی من می دونم و تو به روح  مادرم قسم اگه فقط  -

 و بود شلوغ اندازه از بیش چه بازار …صدایش با اینکه خیلی پایین بود اما پر از خشم بود و هشدار 

 گفت تحکم با دوباره پس کرد می کالفه بیشتر را امیرمحمد این

 ؟ فهمیدی …از کنارم تکون نمی خوری -

 و در کنارش قدم بردارد لحنش مجبورش کرد سرش را تکان دهد 

 چیزی انتخاب کرده بودی ؟ -

 لحنش آرام تر شده بود اما همچنان خشک بود با یک پوزخند در جوابش گفت

 مغازه اون تو نرفتم که دلیل بی …معلومه  -

 گردیم برمی هم با پیششون بریم … ترن باال مغازه تا چند مهتاب و فاطمه …خیلی خب   -

 یگه نمی خوامشد …الزم نیست  -

 مزاحمت که دیدی … کردی می گوش حرف باید  بود خودت تقصیر …برای چی لج می کنی  -

 شدن

 ایستاد و به سردی در چشمانش نگریست ، هنوز از غضب به سرخی می زد

 به شما ربطی داره آقای دکتر ؟ -

 ل مغازه ای برود خیلیچند لحظه فقط نگاهش کرد و سپس در حالیکه با دست اشاره می کرد به داخ

 خشک گفت

 البته که نه خانوم فقیه -

 جلوتر از او وارد مغازه شد و همان دم فاطمه با دیدنشان پرسید

 کجا رفتین شما دو تا ؟ -

 غزال پاسخی نداد و امیرمحمد هم به جای جواب پرسید
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 خریداتون رو کردین ؟ -

 تین !بله پسردایی ولی مثل اینکه شماها چیزی نگرف -

 هم غزال و هم امیرمحمد متوجه کنایه ی مهتاب شدند اما باز هم امیرمحمد بی اعتنا گفت

 منتظرن ساحل لب بقیه …بهتره بریم  -

 خود دو آن حال از متعجب فاطمه …و با نگاهی به غزال به سمت در اشاره کرد و همگی راه افتادند 

 پرسید و رساند غزال به را

 چیزی شده ؟ -

 هن -

 پس چرا شما دوتا اخمتون تو همه ؟ ! -

 همینطوری -

 یعنی نمی خوای بگی دیگه ؟ -

 نه -

فاطمه دیگر سوالی نپرسید  ، در این مدت کوتاه پی به خود دار بودن غزال برده بود  پس پرسیدن 

شان به هنگا داشتند سعی دو هر ویال به برگشتن زمان تا …بی فایده بود و همینطور حرف زدن با او 

هم نیفتد ، با اینکه امیرمحمد خوب حال مزاحم ها را گرفته بود اما رفتارش قلب غزال را شکاند و 

 … ندگرفت پیش در را اتاقشان راه و برگشتند سعادت ویالی به خسته همه شب …ناراحتش کرد 

را روی تخت  خودش مانتویش آوردن در با … شدند اتاق وارد هم با و بود اتاق هم فاطمه با غزال

 پرت کرد تا برای دقایقی دراز بکشد ، فاطمه با گذاشتن کیسه ی نایلونی روی تخت گفت

 بهت بدم گفت …اینو امیرمحمد داد  -

 اش یانتخاب مانتوی همان …با تعجب سر جایش نشست با برداشتنش محتویاتش را بیرون آورد 

 شیطنت لبخند زد  با نیز فاطمه و نشست لبش روی لبخندی اختیار بی … بود

 فکر نمی کردم داداشم انقدر خوش سلیقه باشه -

 با خنده ای بی صدا نگاهش کرد و گفت

 بود خودم انتخاب …زیاد ذوق نکن  -

 اون وقت کی ؟ نکنه همون وقتی که غیبتون زده بود -

 هر جور دوست داری فکر کن عزیزم -

 یه خرده مشکوک می زنیا -

 نه به اندازه تو -
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 سرت به زده خستگی از …برو بابا  -

 دقیقا -

 دور با لحظه هر که او ؟  امیرمحمد دست از کرد می چه …و هر دو با خنده روی تخت ولو شدند 

 کرد می گیجش و شد می نزدیکتر قدمی شدنش

***********************************************************

****************** 

بود و غزال آخر از همه با سر و وضعی شیک و مرتب کنار ماشین رسید و اولین نگاهی  زمان رفتن

 را مانتو همان …که به سمتش رفت ، امیرمحمد بود که دست به سینه به ماشین تکیه زده بود 

 پیدا مه با خوبی هماهنگی سفیدش دوزیهای پولک خاطر به که سفید جینی و  شال با بود پوشیده

، حتی نگاه مهتاب هم خیره اش شد و غزال این را خوب فهمید ، امیرعلی همانطور که  بودند کرده

 دست منصور را می فشرد گفت 

 منتظرتون هستیم -

 منه انتظار در تهران …بزودی میام دایی جون  -

 حاال تو بزار قبول بشی -

 یک هفته دیگه که جواب اومد بهت ثابت می شه پسر دایی -

 ره می داییش به زاده حالل …بهش ثابت می شه دایی جون معلومه که  -

 بر منکرش لعنت -

 تو شک داری ریحانه جان ؟ -

 رفته شما خود به که زبونش …نه داداش  -

 و باز هم خنده  و این بار صدای صمیمانه ی فرشته

 هر وقت تشریف بیارین قدمتون روی چشم -

نگاهی به غزال لبخند  زد ، لبخندش حال غزال را دوباره  منصور و ریحانه تشکر کردند و مهتاب با

 مدامیرمح سمت به را سوییچ امیرعلی ،  هرگز … نشود باز تهران به پایش هرگز کاش …بد  کرد

  کرد پرتاب

 با سرعت باال نمی ری -

 سوییچ را در هوا گرفت و گفت

 لذت رانندگی به سرعتشه بابا -

 امیرمحمد ؟ ! -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – غزال عشق

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

1 8 8  

 

 مچش …چشم  -

 گرم و دلنشین ،  بود رضا مثل درست اخالقش …غزال بعد از فاطمه ریحانه را بوسید و تشکر کرد 

 گاهن ،  بود امیرمحمد دوم نفر … نشست ماشین داخل بقیه از قبل و کرد خداحافظی هم منصور با ،

،   ل شنیدقب بدجنسی به را صدایش بعد لحظه چند ، روبرو به امیرمحمد نگاه و بود دریا به غزال

 شاید به بدجنسی اولین مالقاتشان

 گرون خیلی هم …انتخابت هم خیلی قشنگ بود  -

 بدون اینکه نگاهش را از دریا بردارد با لحنی بی تفاوت گفت

 تصمیم داشتم تو اولین فرصت پولتون رو بهتون بدم -

 حتما همین کارو بکن -

اید او  را هم از این عصبانیت بی نصیب نمی لحن خونسردش باز هم حرص غزال را در آورد پس ب

 گذاشت  

 مطمئنا اگه شما سر نمی رسیدین اون آقایون بهترشو برام می خریدن -

 قدر آن نگاهش …به عقب برگشت و چنان نگاهی به غزال  انداخت که لحظه ای تکان خورد 

 همه از نگاه نافذ و محکمش این اینکه از ، نبود حرفی گفتن به نیاز که بود خشمگین و هشداردهند

 ، شیندبن هم فاطمه تا شد تر نزدیک در به خود کنار در مادر نشستن با …ترسید بغضش گرفت 

 ادرم ی شانه روی سر اختیار بی افتاد حرکت به سعادت ی خانواده برای بوقی تک با که ماشین

 کرد نوازش را هایش گوش مالیمش صدای و گذاشت

 خوابت میاد عزیزم ؟ -

می خواست بگوید دلش می خواهد نزدیکش باشد اما فاصله نگذاشت و فقط به گفتن یک آره اکتفا 

 شد امیرعلی اعتراض باعث هم باز ماشین زیاد سرعت …کرد 

 آروم تر امیرمحمد -

 اما امیرمحمد آن قدر عصبانی بود که هیچ نشنید و صدای امیرعلی باالتر رفت

 و کم کنر سرعتت …با توام امیرمحمد -

 روی سر که افتاد غزال به نگاهش ماشین ی آینه از …به خود آمد و دنده ی ماشین را عوض کرد 

   وختد روبرو به  و گرفت او از را نگاهش غیض با … کرد می نگاهش باز چشمانی با فرشته ی شانه

ن کرد فروکش برای فقط نبود لذت و عادت روی از باالیش سرعت همیشه برعکس بار این…

  شود می چه پایانش دانست نمی و کرد می بازی اعصابش با داشت غزال …عصبانیتش بود 
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***********************************************************

****************** 

 گرسنگی تشنگی بر عالوه مادر غذای بوی …در سالن را گشود و جلوتر از فاطمه به داخل رفت 

 مه امیرمحمد ،  رفتند آشپزخانه به یکراست تشنگی رفع برای دو هر …کرد  تشدید هم را اش

 و هفرشت نگاه سالمشان صدای ، خواند می کتاب چای صرف حال در همزمان و بود نشسته میز پشت

  کشاند سمتشان به را امیرمحمد

 چرا انقدر دیر کردین ؟ -

 با عمو اومدین دیگه ؟ -

 خنده ای گفتغزال حرفی نزد و فاطمه با 

 هر هب کنم فکر …دیر کردیم چون باید صبر می کردیم کار عمو تموم بشه خودش ما رو برسونه  -

 دادم جواب سوال دو

 فرشته از لحن بامزه فاطمه خندید اما امیرمحمد همانطور جدی پرسید

 چرا تماس نگرفتی سر راه بیام دنبالتون ؟ -

 ا روی میز می گذاشت جواب دادفاطمه با نگاهی به غزال که کتابها ر

 فکر می کردم امشب کشیکی داداش -

 امیرمحمد دقیق نگاهش کرد و خیلی جدی  گفت

 ولی تو می دونستی من امشب کشیک نیستم -

 به نگاهش با و انداخت باال شیطنت با ای شانه ، بود ممکن غیر امیرمحمد دست از فرار …وای  

 و نداد را اجازه این غزال پس …ب برای خودش بود اشاره کرد آ لیوانی ریختن حال در که غزال

 نشاند امیرمحمد های لب روی پوزخندی فکر این

 عمه ات اینا پنج شنبه شب اینجان -

 نگاه غزال هم همزمان با فاطمه به سمت مادر رفت و هیجان صدای فاطمه  دستانش را لرزاند

 یعنی مهتاب تهران قبول شده ؟ ! -

 د قبل از فرشته همانطور که نگاهش به صفحات کتاب بود گفتامیرمحم

 عمران …همونی که می خواست  -

شنیدن این خبر و تحسینی که در صدای امیرمحمد بود لرزش انگشتان غزال را بیشتر کرد و لیوان 

 ؟ شد می قبول تهران همان باید مهتاب چرا …خالی از دستش سر خورد و کف سرامیک افتاد 

 شد ؟چی  -
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 افتاد دستم از …ببخشید مامان  -

متوجه سنگینی نگاه امیرمحمد و فاطمه هم بود اما جرات نگاه کردن نداشت ، می ترسید اشک 

 هایش هر لحظه جاری شوند

 باش مواظب … طرف این بیا…عیبی نداره عزیزم -

رون فت  ، خواست بیبا احتیاط قدم برداشت و برای ترکاندن بغضی که ناخواسته راه گلویش را گر

 برود ولی هنوز یک قدم از در بیرون نگذاشته بود که صدای امیرمحمد مانع شد

 کتاباتون غزال خانوم -

 قتیو از … خشک نهایت بی لحنش و  بود کتاب به همچنان نگاهش …ایستاد و به عقب برگشت 

 زد سرد بود و با لحنی کامال می حرفی هم اگر یا شد نمی کالم هم او با یا بودند برگشته سفر از که

رسمی ، بی اهمیت به فاطمه که خیره نگاهش می کرد کتابها را از روی میز برداشت و همان لحظه 

 …نگاهشان برای چند ثانیه در نگاه هم گره خورد و پوزخند امیرمحمد نگاهشان را از هم جدا کرد 

ا حرص کتابها را روی میز پرت کرد و ب شد که اتاق داخل ، رفت بیرون آشپزخانه از شتاب با غزال

 زیر  لب با بغض غرید

 وقت هیچ …کاش هرگز اینجا نیای مهتاب  -

***********************************************************

****************** 

دقایقی می شد که خانواده ی سعادت رسیده بودند و با آمدن رضا و مرضیه سر و صدای مهتاب 

 جینی و لیمویی رنگ به و زانو باالی بلوزی ، نگریست خود به و ایستاد آینه مقابل …یشتر شد ب

 چشمان رنگ و بود برده  ارث به مادر از را زیبایی این و بود زیبا …  لیمیویی شالی با مشکی

 الس هفده را جالل گذشته کاش …  پدر … کرد می تداعی برایش را پدر نگاه خودآگاه نا جذابش

برایش خاموش نمی کرد ، لبخندی تلخ به روی دخترک زیبا که چشمانش قصد بارش داشت  زد و 

 صمیمانه  هم رضا و منصور با و کرد روبوسی گرم مرضیه و ریحانه با …از اتاق خارج شد 

 گفت کوتاه و داد دست فقط مهتاب با و  احوالپرسی

 تبریک می گم -

 مرسی عزیزم  -

 ار بود میز روی مقابلش که را چای فنجان …یلش داد و کنار مادر نشست یک لبخند کوتاه تحو

 باشد مکالماتشان ی شنونده فقط تا برداشت

 خب پس کی به ما شیرینی می دی خانوم مهندس ؟ -
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 مهتاب سرخوش از کالم امیرعلی خندید و با شیطنت پاسخ داد

 هست وقت سال چهار …چه عجله ای دایی جون  -

 ستت به بابات رفته وروجکاین خسا -

 منصور با خنده پایی روی پا انداخت 

 رفت می داییش به زاده حالل که دیروز تا …اینطوریه امیرعلی خان  -

 ها خنده میان نگاهی سنگینی ؟  آزرد می را غزال ها خنده این چرا …و باز هم صدای خنده ی جمع 

یره ی امیرمحمد بود که بی  لبخند نگاهش می ت و سرد چشمان ، بگیرد باال را سرش کرد مجبورش

 بخندد توانست نمی هم او پس …کرد 

 تصمیم که نداری بری خوابگاه مهتاب جان ؟  -

 صدای رضا بود که مثل همیشه آرام بود ، قبل از اینکه مهتاب حرفی بزند ریحانه با لبخند گفت

 چرا خوابگاه وقتی برادرای من اینجان -

 که دوخت مهتاب به را نگاهش …م لرزید و بی اختیار دستش در هوا خشک شد قلب غزال باز ه

 گفت منصور

 هر ی خونه یا خوابگاه …البته ما قبال حرفامون رو با هم زدیم ولی تصمیم نهایی با خود مهتابه  -

 هاش دایی از کدوم

 پس میاد اینجا -

زد و با همان لحن مخصوص به خودش  کالم فاطمه تپش قلب غزال را بیشتر کرد که مهتاب لبخندی

 با تسلط گفت

اولش باید بگم که من دایی هام رو به یه اندازه دوست دارم و همینطور زندایی هام ولی ترجیح می  -

 دم مهمون دایی رضا و زندایی مرضیه باشم

ر غزال نفس در سینه حبس شده اش را به آرامی بیرون داد و باز هم نگاه امیرمحمد بود که د

 و  کرد می غافلگیرش هایش نگاه با لحظه هر که خواست می جانش از چه …چشمانش نشست 

 کرد می اش حواله پوزخند یک بعد

 چشم روی قدمت … ای خونه صاحب …مهمون چیه دایی جون  -

 مرضیه نیز در ادامه ی حرف رضا با لحنی صمیمانه گفت

 ا شب که داییت برگرده تنهایی اذیتم می کنهت میام که مدرسه از …خوشحالم کردی مهتاب جان -

 ریحانه آهی کشید که شاید بیشتر به خاطر غصه ی برادرش بود 

 کنم چیکار تنهاییم با من حاال …  تهران هم یکی این … اصفهان یکی …یکی شیراز  -
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 نداره غصه که زلزله از دوری …خوشحال باشین عمه جان  -

هتاب باز هم خنده را مهمان لبانشان کرد جز لب غزال  حتی اوقات لحن شوخ امیرمحمد و اعتراض م

 همراه به شام از بعد …شام هم برایش با حضور مهتاب و انرژی زیادش سخت و طوالنی گذشت 

  حیاط به تابستان متنوع های میوه و قرمز هندوانه های برش از ظرفی گرفتن با مهتاب و فاطمه

رین هم به جمعشان بپیوندند ، دوست نداشت با مهتاب هم کالم سای تا نشستند تخت روی و رفتند

 ؟ کرد نمی پیدا را اش ستاره چرا راستی به …شود پس لب تخت نشست و خیره ی ماه شد 

 تو می خوای چه رشته ای بخونی غزال جون ؟ -

 سرش را چرخاند و با نگاهی به فاطمه به مهتاب نگریست

 پزشکی -

 چرا  ؟ -

 سوال کنایه آمیز مهتاب  جواب داد با تعجب از

 چی چرا ؟ -

 حاال چرا پزشکی ؟ -

 به همون دلیلی که شما می خواین عمران بخونین -

 لبخندی روی لب های مهتاب نشست و باز هم کنایه زد

 عالقه من کامال ذاتی بود -

 زد می طعنه کالمش نیش با حقی چه به …خنده اش گرفت 

 بردم ارث به بزرگم پدر از …عزیزم عالقه من موروثیه  -

و از جا بلند شد  ، همانطور که خیلی واضح جا خوردن مهتاب را از جسارت خود می دید   ، لبخند 

 کار امشب تندش زبان ، دانست نمی جایز را ماندن این از بیشتر …روی لب فاطمه را هم می دید 

 ر گذشت و در جواب مادر فقط گفتبخی شب یک گفتن با بزرگترها کنار از ، داد می دستش

 خوابم میاد -

و تند تر از پله ها باال رفت ، هنوز دستگیره را نگرفته بود که در باز شد و امیرمحمد در مقابلش قرار 

 گرفت و چشمانشان در هم خیره ماند

 می شه برین کنار ؟ -

 امیرمحمد سردتر از او جواب داد

 بفرمایید -

 رفت و به رفتن غزال چشم دوخت ، باید به این سردی خاتمه می دادو از جلوی در کنار 
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 مشکلی پیش اومده ؟ -

 ایستاد  و با پوزخند به سمتش چرخید

 ندارم کسی با مشکلی من …نه آقای دکتر  -

 شاید اما نه با مهتاب -

 پس می دانست  ؟ ! با اینکه نگاه نافذش غافلگیرش کرد اما با غیض و لحنی خشک گفت

 نگران نباشین مشکل ساز نیستم -

 خندید  ، کوتاه و بی صدا ، دوباره شد همان امیرمحمد بدجنس

 ناراحتت کرد ؟ -

 ابدا -

 ولی فکر کنم این کارو کرده  -

 حاضر نبود به بحث ادامه دهد پس قدم برداشت 

 شب بخیر -

ه اتاق پناه برد ، اشکهایش روی گونو بی آنکه جوابی بشنود قدم هایش را تند تر کرد و با بغض به 

 … کامل و بود شاد هم او بی جمعشان انگار …های تب دارش می چکیدند و پشت پنجره ایستاد 

 علقت خانواده این به و بود جالل دختر او ، جداست فامیل این از که پذیرفت می ، پذیرفت می باید

 نالید و کوبید پنجره ی شیشه به را اش کرده گره مشت …  نداشت

 برو فقط …از اینجا برو مهتاب  -

***********************************************************

****************** 

 می خرد او پاهای زیر پاییز صبح اولین در که خشک هایی برگ رنگ …نارنجی و قرمز و زرد 

د همیشه اولین روز مهر پدر خو … نشاند می لبهایش روی تلخ لبخندی ، شکستنشان صدای و شدند

او را به مدرسه می برد اما صبح امروز در مقابل اصرار و خواهش های مادر کوتاه نیامد و نخواست که 

 بگذار بود کرده فراموش هم را امروز پدر که حاال …با او همراه شود ، دوست داشت تنها باشد 

متوجه اش کرد و با دیدن ماشین  ماشینی بوق صدای … کرد می فراموش تنهایی با هم خودش

 مشکی امیرمحمد که برای او توقف کرده بود به سمتش حرکت کرد

 سوار شو -
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با نگاهی کوتاه به چهره ی جدی اش در را باز کرد و بی حرف روی صندلی جلو نشست  و با 

 گذاشتن کوله ی مشکی رنگش روی پاهایش نگاهش را به خیابان دوخت ، امیرمحمد  با نگاهی

 کوتاه به نیم رخش پرسید

 چرا با مادر نرفتی ؟ -

 من بچه نیستم -

 پوزخندش را می دید 

 اشتباهت تو همینه -

 با حرص به او که خونسرد و مثل همیشه با سرعت رانندگی می کرد نگاه کرد و گفت

 پس وقتتون رو با حرف زدن با یه بچه هدر ندین -

 خانوم دختر نه …کردی  با سکوت چیزی درست می شه  فکر …تو با خودت چی فکر کردی   -

 نداره وجود خیال جز چیزی سکوت توی … کنی می اشتباه

 متوجه منظورش نمی شد  ، این حرف ها را چه تعبیری باید می کرد

 من نمی فهمم شما چی می گین ؟ -

 منظورم کامال واضحه از این به بعد  سعی کن هر جا که من هستم تو نباشی -

 می عذابش لحنش تلخی با و بود دادنش آزار حال در مدام چرا …لحظه ای با بهت نگاهش کرد  

 داد

 لطفا نگه دارین -

چند ثانیه بعد ماشین از حرکت ایستاد و قبل از اینکه در را باز کند باز هم صدای با تحکم امیرمحمد 

 را شنید

 مقنعه ات رو درست کن  بعد پیاده شو -

چرا با تمام سرد بودنش باز هم در کارش دخالت می کرد ، این بار به غزال که با نمی فهمید 

 عصبانیت نگاهش می کرد نگریست و دوباره آمرانه گفت

 گفتم موهات رو بپوشون غزال -

 من خواهرتون نیستم که بخواین تو کارم دخالت کنین -

رکت کرد و صدایش باز هم خونسرد و خواست در را برای پیاده شدن باز کند که دوباره ماشین ح

 شنیده شد

 رسه نمی پاش به کسی و است دونه یه فقط خواهرم …البته که خواهرم نیستی  -
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 شریز جلوی فشردنشان با تا کرد فرو هم در را لرزانش انگشتان …بی اختیار بغضش گرفت 

 بگیرد را اشکهایش

 جعبه ی دستمال روبروته -

 الدستم ی جعبه خونسرد وقت آن میاورد در را اشکش …تا نگاهش کند حتی سرش را باال نیاورد 

 ، تگرف سمتش به و کشید بیرون دستمالی امیرمحمد خود نخورد تکانی وقتی داد می نشانش را

 شده پر غزال گنجایش که فهمید نمی چرا …  دوخت بیرون به را خیسش نگاهش و نداد اهمیتی

 ندارد را عذاب تاب و است

 خانوم دختر نکن گریه …  بگیرش -

 درپ که مهری اولین خاطر به حالش …بدون نگاهی به او دستمال را گرفت و اشکهایش را پاک کرد 

 خواست دبیرستان مقابل ماشین توقف با ، کرد ترش گرفته او رفتار و بود گرفته نبود کنارش در

 شنید محکم را صدایش هم باز که شود پیاده

 درست نکردیهنوز مقنعه ات رو  -

چه می کرد از دست او ؟ با نیم نگاهی به او که خیلی جدی نگاهش می کرد ، تار های طالیی 

موهایش را زیر مقنعه پنهان کرد و بعد با تشکری زیر لب پیاده شد  و به میان انبوه جمعیت همسن 

د از هیچ نمی ش که موجودی افکار به ،  گذشت می احترام افکارش به باید شاید   …و ساالنش رفت 

 رفتار و نگاهش خواند

***********************************************************

****************** 

 همزمان و بود نشسته  نیز امیرعلی …با تشکری از مادر  فنجانی چای برداشت و روی مبلی نشست 

 خواند می روزنامه چایش صرف با

 دم تازه چای …به به  -

  بود رسیده خود وضع و سر به اندازه از بیش …ای امیرمحمد بود که در حال نزدیک شدن بود صد

 به و بود جمعه … کرد پر را فضا لحظه یک در اش مردانه ادکلن بوی ، همیشه مثل آراسته و شیک ،

 بروند رضا منزل به ناهار برای  خواستند می مهتاب دعوت به فاطمه همراه

 بشین بخور عزیزم -

 نه مادر دیر می شه -

 خیلی عجله داری آقای دکتر  -
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حرف کنایه دار امیرعلی لبخندی روی لبهای فرشته نشاند و باعث خنده ی فاطمه شد و این خنده 

 امیرمحمد را وادار کرد بنشیند

 دیرمون می شه امیرمحمد -

 انی چای از داخل سینیولی امیرمحمد بی توجه به اعتراض فاطمه با گذاشتن سوئیچ روی میز فنج

 برداشت و بی خیال پاهایش را روی هم انداخت

 امیرمحمد -

 دارم چای می خورم فاطمه جان -

 فاطمه با حرص کلید ماشین را از روی میز برداشت

 ماشینو بردم بیرون اومدی -

 نزنی ماشینمو به درو دیوار -

 حاال خوبه پیش خودم آموزش دیدی -

ی لبهای غزال هم لبخند نشاند ، فنجان خالی چایش را روی میز گذاشت تا از جا لحن فاطمه حتی رو

 بلند شود که صدای امیرمحمد را شنید

 نظرت عوض نشده  ؟ نمیای ؟ -

چه عجب بعد از چند روز باالخره نگاهش کرد و حرفی زد اما غزال بدون اینکه نگاهش کند از جا 

 بلند شد و کوتاه گفت

 درس دارم -

 هر طور مایلی -

 را نشیمن مادر از تشکری با ، زد نمی هم لبخند حتی … سرد و مغرور …لحظه ای نگاهش کرد  

 رارق لحظه هر و بود قصه اول تازه مهتاب حضور اینکه مثل … رفت اتاقش به یکراست و کرد ترک

ورتش را ص مهر روزهای اولین خنک هوای داد اجازه و گشود را پنجره ، دهد عذابش طوری بود

نوازش کند ، چند تار موی بیرون زده از شالش روی صورتش می رقصیدند و او چشمانش را با یک 

لبخند و حس دستهای نرم باد بست و در تصویر ذهنش چهره ی زیبای دخترکی را می دید که در 

 می بردحیاط خانه ی پدری میان باغ می دوید و برگ درختان را زیر پا له می کرد و از صدایش لذت 

 میام داریم …خیلی خب خانوم مهندس  -

 چشمانش را گشود و امیرمحمد را دید که موبایل به دست پله ها را با گام هایی تند پایین می رفت

 فعال … اونجاییم دیگه ربع یه …باشه دختر عمه  -
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ش با دیدنو همزمان با کلمه ی آخر جمله اش به عقب برگشت و مستقیم به اتاق غزال نگریست و 

پشت پنجره خیره در چشمانش شد ولی غزال بی اهمیت کنار رفت و پنجره را بست ، بست تا راه 

  رفتن …بود او های لحظه سهم همیشه انگار رفتن …اشکهایش را هم از ندیدن رفتنش ببندد 

 هایش داشتن دوست

***********************************************************

***********داخل آشپزخانه پشت میز نشسته بود و سرش را به کتاب درسی اش *******

 گرم کرده بود ، مادر هم با وسایل ساالد مقابلش نشست و مشغول کارش شد

 شامت آماده نشد فرشته جان؟ -

 هر دو نگاهی کوتاه به امیرعلی انداختند و فرشته جواب داد

 ومدننی هنوز ها بچه …غذا که آماده است   -

 در حال نشستن روی صندلی گفت

 شاید خواستن شام هم بمونن -

 باز هم قلب غزال تکانی خورد  ، فرشته دوباره گفت

 نه یا میان بپرس …یه تماس بگیر   -

 تکه ای از خیار حلقه شده را از داخل ظرف برداشت و گفت

 بیفته فکر به امیرمحمد شاید اینطوری …زنگ بزنم میان  -

 دوخته کتابش های نوشته به چشم که غزال به امیرعلی …ه شانه ای باال انداخت و هیچ نگفت فرشت

  نگریست بود

 درسا چطوره ؟ خوب پیش می ره ؟ -

 با نگاهی به مادر نگاهش کرد و آرام گفت

 خوبه -

 هواست به امتحان ورودی دانشگاه هست ؟ -

 گفت فرشته قبل از غزال با لبخند در جواب امیرعلی

 پدرم مثل … بشه پزشک خواد می …معلومه که هست  -

 عالیه ولی مثل ابراهیم ادیب شدن زحمت زیادی می خواد -

 ادیش خاطر به اما آورد نمی زبان به شاید …لبخندی به لبخندش زد و دوباره نگاه به کتاب دوخت 

بازیهایش  درمان  از یکی کودکی از که شدن پزشک برسد چه بکند کار همه بود حاضر مادر
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عروسک های بود  و همینطور برای هوش سرشارش زیاد هم سخت نبود ، صدای باز و بسته  شدن 

 در سالن و سالم بلند فاطمه که شنیده شد امیرعلی گفت

 گرسنمه بدجور که بچین رو شام میز …اینم از بچه ها  خانوم دکتر  -

 داشت خندیدن برایش راحت تر بود خود کنار در را غزال که حاال …فرشته خندید  

 کنی می کالفه آدمو …خدا نکنه تو گرسنه ات بشه امیرعلی  -

 دست خودم نیست خانوم دستپخت شماست که منو بی قرار می کنه -

 لحن امیرعلی این بار حتی غزال را هم خنداند و خنده ی فرشته را نیز شدت داد

 خوب بدون ما می خندین -

 دون ما خوش می گذرونین فاطمه خانومشما هم خوب ب -

 گذره می خوش آدم به شما بداخالق پسر این با مگه …چه خوشی باباجون  -

 شدم خسته … دم می دورتون دارم االن تا عصر از …بس کن دختر  -

 فاطمه تا خواست جوابی بدهد صدای خندان فرشته مانع شد

 بخوریم شام کنین عوض لباساتونو برین …بسه بچه ها  -

فاطمه با نگاهی قهر آلود به امیرمحمد چشمی گفت و بیرون رفت و امیرمحمد هم کالفه با نفس 

عمیق و یک نگاه کوتاه به غزال که انگار قصد نداشت سر از کتاب بلند کند آشپزخانه را ترک 

 رد که کسی تنها … نشستند دورش همه و شد چیده سالن در شام میز بعد ی دقیقه چند …کرد

این میان کامال بی اشتها بود غزال بود که فقط مقداری ساالد داخل ظرفش ریخت و در مقابل 

 اعتراض مادر فقط لبخند زد  ، فاطمه لیوان خود را پر از دوغ کرد و گفت

 بوده گذار تاثیر کامال مهتاب وجود …روحیه عمو و زنغمو خیلی تغییر کرده  -

 و گفتامیرعلی قاشقی  ماست به دهان برد 

 اما مهتاب قرار نیست برای همیشه کنارشون بمونه -

 فرشته ناراضی به امیرعلی نگاه کرد 

نکنه تو هم مثل خواهرت فکر می کنی آقا رضا باید مرضیه رو طالق بده و با یه زن سالم ازدواج  -

 کنه

 ینهم …تم  هس مهتاب رفتن از بعد حالشون نگران فقط من …منظور من این نبود فرشته جان  -

فرشته دیگر حرفی نزد و فضا در سکوت فرو رفت ، باز هم اولین نفری که میز را ترک می کرد 

 زا خبری هیچ …غزال بود  ولی به جای رفتن به اتاقش از ساختمان خارج شد و روی پله ها نشست 

 …شد  تنگ دلش دوباره …  نبود چشمگیر امشب هم ماه نور حتی ،  نبود آسمان در ها ستاره
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 ناال و داشت دوستشان بودنشان سرد تمام با که برادرانی دلتنگ … اش خانواده و پدر دلتنگ

 می رس هایش گونه از و باریدند اختیار بی هایش اشک ،  بود شده زنده وجودش در حس این بیشتر

 خوردند

 چرا گریه می کنی ؟ -

سینه به ستون کنار پله تکیه داده بود و سرش را چرخاند و کوتاه به امیرمحمد نگاه کرد ، دست به 

 نگاهش می کرد

 دلم برای پدرم تنگ شده -

 چرا نمی ری دیدنش ؟ -

 پوزخندی زد و خیره به ماه گفت

 اون منو فراموش کرده -

 نگاهش را چون غزال به ماه دوخت 

 فکر نمی کنی داری زود قضاوت می کنی؟ -

 مثل شما -

 یرمحمد را خنداند ، خنده ای از روی تمسخر ، کوتاه و بی صدالحن سرد و کنایه دارش ام

 متوجه منظورت نمی شم -

 از جا بلند شد و با نگاه به چشمان سیاهش بازهم خشک گفت

 مثل اینکه امروز حسابی بهتون خوش گذشته  -

 شما مشکلی با این قضیه دارین ؟ -

 ابدا …نه  -

 ؟پس دقیقا بگو منظور حرفت چی بود  -

لحن جدی و پر از تحکمش وادارش کرد چند قدم نرفته سرجایش بایستد ، برگشت و به او که فقط 

 با چند گام فاصله در مقابلش ایستاده بود نگریست 

 بشین تازه سوال یه برام نکنین سعی …من از معما متنفرم  -

مانش در مقابل چشمان و به سرعت از مقابل دیدگان امیرمحمد دور شد ، نباید می گذاشت راز چش

 سرد و غیرقابل نفوذ او فاش می شد

***********************************************************

****************** 
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تنها بود و برای همین کتابهای درسی اش را روی میز ناهارخوری گوشه ی سالن ریخته و مشغول 

فاطمه و مهتاب مجبورش کرد از جا بلند شود و  بعد و سالن در شدن باز صدای …خواندن بود 

 رسید که نزدیکشان ، نداشت را هایش خنده و مهتاب ی حوصله اصال …کتابهایش را جمع کند 

 تبرگش عقب به و ایستاد مهتاب صدای با که گرفت پیش در را اتاقش راه و کرد کوتاه سالمی

 ی و به ما کمک کنی ؟بزن هم به درسیتو ی برنامه امروز شه می  …غزال جون -

 با نگاهی به مهتاب  ، نگاه پر از سوالش را به فاطمه دوخت  که گفت

 تولد امیرمحمده -

 ! ؟ بود نگفته او به زودتر چرا …متعجب به فاطمه نگریست  

 هدیه گرفتن برای داری وقت هنوز …ناراحت نباش عزیزم  -

 داد و فاطمه با لحنی ناراضی گفتدر لحن مهتاب فقط کنایه بود و سردی ، اهمیتی ن

 جشن به حتی اون … نمیاد خوشش کارا این از امیرمحمد …من بازم بهت می گم مهتاب  -

 کنه می اعتراض هم چهارنفرمون کوچیک

 کردن استقبال پیشنهادم از هم خیلی …ولی دایی و زندایی نظر تو رو نداشتند   -

 ت اما باز هم گفتعلت موافقت پدر و فرشته را خوب می دانس

 پس همین االن گفته باشم اگه امیرمحمد شاکی شد من هیچ مسئولیتی رو قبول نمی کنم -

 مهتاب همانطور که دکمه های مانتوی دودی رنگ خود را باز می مرد کالفه گفت

 بیاریم هم رو کیک بریم باید …باشه بابا حاال بیا بریم آشپزخونه به کارامون برسیم  -

 میاره خودش ،  میاد داره که راه سر مامان …ی نیست نیاز -

 کنم اضافه تزئینش تو چیز تا چند  خوام می … بریم خودمون باید …نه  -

 فاطمه با نگاهی درمانده به غزال معترض گفت

  کشه می منو امیرمحمد …وای مهتاب  -

 ت خودم عصبی هستموق کمبود این با همینطوریش … زنی می غر انقدر چرا فاطمه …اَه  -

 غزال قبل از فاطمه با لبخندی موزیانه بر لب گفت

 شین می خوشحال کردن تشکر ازتون دایییتون پسر وقتی …نگران نباش مهتاب جون   -

 نخواست نظر ازت کسی …لطفا نظراتت رو واسه خودت نگه دار  -

 اگه خواست چی ؟ -

 متعجب کرد و مهتاب را بر آشفتلحن کنایه دار و پر از غرور غزال فاطمه را 
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 دنینازی اگه عزیزم نناز زیاد … پولدارت بابای به …تو به چی خودت می نازی ؟ به خوشکلیت   -

  نبودی اینجا االن بودی

 نباید در مقابل مهتاب می شکست پس محکم گفت

 اینجا خونه ی مادر منه -

 …  و دایی پسر و دایی ی خونه اینجا …اشتباه نکن  -

 فاطمه نگذاشت مهتاب بیشتر از این ادامه دهد

 بزنی غزال به رو حرفا این نداری حق تو …بس کن مهتاب  -

 مغروره خودش به زیادی خانوم این …برای چی فاطمه  -

 غزال پوزخندی زد و با تاسف به مهتاب نگریست

 نداری  پاک قلب یه اصال دی می نشون که چیزی اون برعکس تو …برات متاسفم  -

 از چه مهتاب …نگاه مهتاب پر از نفرت شد و خشم و غزال با بغض به سمت اتاقش دوید 

 لباس پس ماند می خانه این در نباید را امشب … خواست می جانش از چه و دانست می دردهایش

  شنید را فاطمه صدای که کند باز را سالن در خواست می ، رفت بیرون اتاق آز و پوشید

 ری غزال ؟ کجا می -

 با لبخند به سمتش چرخید و گفت

 دنبالم بیاد شب آخر بگو مامان به …آپاراتمان خودم  -

 ؟ باشی خوای نمی …امشب تولد امیرمحمده  -

 فکر نکنم نبودن من مشکلی به وجود بیاره -

 کمی مکث کرد و بعد حرف دل خود را به زبان آورد

 داشته باشه که تو هم باشیاما من فکر می کنم امیرمحمد دوست  -

 پوزخند کمرنگی زد و گفت

 اشتباه می کنی -

و بی آنکه به فاطمه فرصت جوابی بدهد در را باز کرد و رفت ، در حالیکه صدایی در گوشش می 

 پیچید

 سعی کن هر جا که من هستم تو نباشی -

***********************************************************

****************** 
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 مچ دور شک بی و بود شیک …روی مبل لم داده بود و خیره به ساعت مردانه ی داخل دستش بود 

 لوغیش او اما برگردد که خواست و بود گرفته تماس مادر اینکه با ، کرد می جلوه تر زیبا امیرمحمد

 که برای امیرمحمد گرفته بود ساعتی به دوباره دیوار روی ساعت به نگاهی با ،  کرد بهانه را درس و

 کرد بلندش جا از تلفن زنگ صدای …خیره شد ، هر دو دوازده و نیم شب را نشان می دادند 

 بله  -

 هستن منتظرتون پایین شریف آقای …شب بخیر   -

 بهشون بگید چند دقیقه دیگه میام   -

کرد و شال مشکی اش را هم به  تن به را رنگش بامدجانی ی پاییزه مانتوی …و تماس را قطع کرد 

 لداخ گذاشتنش با و گذاشت رنگش ای قهوه چوبی ی جعبه داخل محوی لبخند با را ساعت …سر 

 البی دوار آمده دنبالش به امیرعلی اینکه گمان به و شد آسانسور سوار ، رفت بیرون در  از اش کوله

که با دیدنش از جا بلند شد و در  دید مبل روی نشسته را پسرش امیرعلی جای به اما شد ساختمان

 چشمانش خیره شد

 این کارا چیه که تو می کنی ؟ -

صدایش تا حد ممکن پایین بود اما پر از خشم بود و عصبانیت ، پوزخندی تحویلش داد و با لحنی 

 سرد گفت

 یادتون رفته که خودتون ازم خواستین هر جا که هستین من نباشم -

 ا و پر از تمسخر صد بی ای خنده …خندید  

 یول زدم بهت هم ای دیگه حرف یادمه …نه یادم نرفته اما مثل اینکه تو فقط همین یادت مونده   -

 برداری کابوس و خیال از دست خوای نمی هم باز تو

 کابوس نه … خیاله نه مهتاب … کابوس کدوم …کدوم خیال   -

 این بار امیرمحمد بود که پوزخند می زد

 شناسی نمی خوب منو تو …اسفم برات مت -

 ندارم شناختتون به هم ای عالقه …نه نمی شناسم  -

 همانطور که نگاهش می کرد دستی به پشت گردنش کشید و با لحنی خشک گفت

 ماشینه تو فاطمه …راه بیفت  -

 عصبی از لحن و دستورش با حرص گفت

 چرا مادرم نیومد دنبالم ؟ -

 پرسرسیدی خونه از خودش ب -
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 عقب به لبخند با فاطمه و شد سوار …و حرکت کرد و غزال را هم به ناچار به دنبال خود کشاند 

 برگشت

 حالت خوبه غزال ؟ -

 یحت ، سکوت از شد پر فضایش و آمد در حرکت به ماشین …فقط سری تکان داد و هیچ نگفت 

 نشد روشن هم پخش

 که این برنامه ی مسخره رو امشب راه انداختین ؟من نمی دونم شما چه فکری با خودتون کردین  -

  خودش ی برنامه  و بود مهتاب پیشنهاد بگم بهت باید بار چند …وای امیرمحمد  -

 می شه بگی مهتاب چیکاره ی منه ؟ -

 درمانده از لحن عصبانی او با کالفگی گفت

 ی با پیشنهاد مهتاب نکردنمخالفت که بگو مامان و بابا به …چرا اینو به من می گی  داداش  -

پوزخندی زد و همزمان با چرخاندن رل ماشین به سمت راست و نگاهی از داخل آینه به غزال که  

 بی اهمیت بیرون را تماشا می کرد گفت

 موافقت کردن و نتیجه اش رو هم دیدن -

 و این حرف امیرمحمد غزال را متوجه و نگران کرد

 اتفاقی افتاده ؟ -

 د پاسخی نداد و فاطمه با لبخندی تلخ به عقب برگشتامیرمحم

 شد بحثشون هم با مامان و بابا مهمونا رفتن از بعد فقط …چیز مهمی نیست  -

 چرا ؟ -

 قبل از اینکه فاطمه جوابی دهد امیرمحمد گفت

 تو خاطر به …به خاطر یه موجود بی فکر  -

 عصبانی از حرف او با خشمی کنترل شده گفت

 نخورد هم به که جشنتون …ا از چی ناراحتین شم -

 در یک لحظه ماشین متوقف شد و صدای جیغ الستیک هایش روی آسفالت خیابان به هوا خواست 

 چیکار می کنی داداش ؟ -

امیرمحمد بی توجه به اعتراض فاطمه به عقب برگشت و به غزال نگریست  ، از حرکت ناگهانی 

 قلبش گذاشته بود ماشین ترسیده بود و دست روی

 با … لجبازیات با … فکریات بی با …از وقتی که اومدی همه ی آرامش ما رو به هم زدی  -

 ات گانه بچه رفتارهای
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 که لحنی با فاطمه  باریدند که اشکهایش ، زد می فریاد سرش اینگونه حقی چه به …بغضش گرفت  

 گفت کند آرام را امیرمحمد داشت سعی

 بشه بیشتر مامان ناراحتی خوای نمی که تو …داداش  حرکت کن بریم -

چند ثانیه همانطور خشمگین به غزال نگریست و وقتی او صورتش را با دستانش پوشاند و شانه های 

 هب کاغذی دستمال عدد چند فاطمه …ظریفش از هق هق گریه به تکان افتاد  ، دوباره حرکت کرد  

 گرفت سمتش

 باش آروم …غزال  -

نش را برداشت و در چشمان فاطمه نگریست ، لبخند دلنشینش لبخند کوتاهی روی لبانش دستا

نشاند ، دستمال ها را گرفت و اشک های را پاک کرد ، نگاه امیرمحمد از آینه به صورتش بود و 

 چشمان ترش ، با کالفگی ادامه ی حرفش را در دل با خود نجوا کرد

 زم گرفتی لعنتیاز وقتی که اومدی آرامش منو هم ا -

***********************************************************

****************** 

چند سوال فیزیکی را که داشت از مادر پرسید و از اتاق که بیرون آمد امیر علی را در چند قدمی 

 خود دید ، خسته به نظر می رسید اما به روی غزال لبخند زد

 نباشین خسته …سالم آقای شریف  -

 ؟ بودی مادرت پیش …سالم دخترم  -

 با لبخند سری تکان داد و با خروج فرشته نگاه امیرعلی به سمتش کشیده شد

 سالم عرض شد خانوم -

 هنوز …فرشته بدون نگاه فقط با تکان سر جواب سالمش را داد و راه آشپزخانه را در پیش گرفت 

 زد نمی حرف و بود سنگین سر او با

 نباشین خسته …سالم بابا جون  -

 ؟ کجاست برادرت …سالم عزیزم  -

 فاطمه در حالیکه از پله ها پایین می امد گفت

 بیرون بره پیمان با شام برای خواد می …تو اتاقشه  -

غزال با نگاهی به فاطمه که کیف امیرعلی را از دستش می گرفت به اتاق خود رفت و با قرار دادن 

رش روی میز ، روی صندلی نشست و با گرفتن مداد شروع کرد به حل تست ها ، کتاب و دفت
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هفدهمین تست را هم به درستی جواب داد که چند ضربه به درش خورد و فاطمه با اجازه ی ورود به 

 داخل آمد 

 مامان و بابا بشه باعث تنهایی شاید گه می …امیرمحمد می خواد من و تو هم باهاش بریم   -

 ین چند روز رو بشکننا سکوت

خودش هم از سردی رفتار مادر با امیرعلی دلش گرفته بود ، دلیلش را نمی دانست اما حاال دیگر از 

 امیرعلی نفرت نداشت

 شم می آماده دیگه ی دقیقه چند …باشه  -

 کیمش جذب جین …فاطمه با لبخندی به رویش اتاق را ترک کرد و غزال هم از پشت میز بلند شد 

پالتوی چرمش را نیز به تن کرد و با سر کردن شال ضخیم خردلی رنگش ، کیف دستی مشکی  و

 های بوت برداشتن برای امیرعلی و مادر از خداحافظی با …اش را هم برداشت و از اتاق خارج شد 

  بپوشدش  تا شد خم و داشت برش ، گشود را جاکفشی در اش مشکی بلند ساق

 یه لحظه اجازه بدین -

نگاهی کوتاه به امیرمحمد کنار رفت و تا او هم کفش را بردارد ، در حال پوشیدن بوت هایش  با

نگاهش می کرد ، شلوار کتان سورمه ای رنگ و پلیور یقه هفت آبی به تن داشت ، کت کتان سورمه 

ای  اش هم تا خورده روی دستش بود ، نگاه امیرمحمد که به او افتاد با باال کشیدن زیپ بوتش 

چشم از او گرفت و فاطمه نیز سر رسید و با پوشیدن نیم بوت های قهوه ای اش هم رنگ پالتویش 

 نگاه در آمیز شیطنت غزال براق و آبی چشمان …بعد از امیرمحمد  ، در کنار غزال قدم برداشت 

 نشست فاطمه

 می دونه که تو هم می خوای بری ؟ -

 کی ؟ -

ی تفاوتی ، اما غزال هم قصد کوتاه آمدن نداشت ، با لبخندی مثل برادرش خونسرد بود و استاد ب

 مرموزانه گفت

 آقا پیمان دیگه -

 تو دچار خیاالت شدی غزال -

 زنه می برق خوشحالی از داره بد که بکن چشمات حال به فکری یه پس …جدا  -

 فاطمه در حال گشودن در جلوی ماشین با خنده ای گفت

 ق چشمای تو علتش چیه ؟اون وقت می شه بگی بر -
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متعجب از کالم فاطمه دستش روی دستگیره ثابت ماند و با نشستن او داخل ماشین بی اراده لبخندی 

 شیرین روی لبهایش نشست ، نباید دست کم می گرفتش او خواهر امیرمحمد بود

 سوار شین لطفا -

 …وز لبخندی محو روی لبانش بود با نگاهی به امیرمحمد  ، همزمان با او سوار شد  ، درحالیکه هن

 و بود ماه آذر اواخر ،  رفتند می پیش شد می پخش ماشین فضای در که مالیمی آهنگ و سکوت در

 نیامد سراغش به کس هیچ مدت این در اما گذشت می ماه شش حدود شریف منزل در حضورش از

اده شد ولی با دیدن فضای پی ماشین از و آمد بیرون اش دهنده آزار افکار از ماشین توقف با …

 یلم بی بارها و بارها که بود رستورانی همان اینجا!  ؟ اینجا چرا …آشنای رستوران  ، در جا ایستاد 

 صاحبش که رستورانی ی خدمه برای آشنایش ی چهره مطمئنا … بود آمده بهنام همراه رضایت و

 شد می آزارش باعث بود بهنام دوستان از یکی

 ؟هواست کجاست  -

صدای امیرمحمد بود که با جدیت نگاهش می کرد ، خواست نظرش را برای رفتن به داخل تغییر 

 دهد اما او دوباره گفت

 چرا وایسادی ؟ پیمان داخل منتظرمونه -

با کمی مکث و نگاهی به فاطمه که لبخند بر لب نگاهش می کرد به ناچار به راه افتاد ، داخل رفتند و 

 و بود یممال رستوران هوای اینکه با …منتظرشان نشسته بود قرار گرفتند  پشت میزی که پیمان

 حس و بود بهنام کنار های لحظه حال حالش … کرد می سرما احساس اظطراب از غزال اما گرم

 یزم زیر را دستانش کند پنهان همراهانش دید از را انگشتانش لرزش اینکه برای …  داشت بدی

 یرمحمد پنهان نماندام چشم از ولی کرد پنهان

 حالت خوب نیست ؟ -

 در نخواست هرگز غزال که چیزی …حتی ته این نگاه های سرد و جدی اش هم چیزی پنهان بود 

 نمی بهنام از دست هرگز داد می اهمیت دیدنش به اگر شاید که چیز همان ، ببیند بهنام چشمان

داخت  ، قلبی که این روز ها  می تپید ان نمی تپش به را سردش قلب وقت هیچ  که بهنامی … کشید

 و او از این تپش می ترسید

 سردمه کمی فقط …خوبم  -

 ولی هوای اینجا که خوبه -

 روی کمرنگی لبخند بود آنها مکالمات به حواسشان تمام …نگاهی کوتاه به پیمان و فاطمه انداخت 

 گفت کند قانع را او اینکه برای و نشاند لب
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 فکر کنم مال فشار زیاد درسامه …االن بهترم  -

امیرمحمد با چند ثانیه مکث و نگاه به چشمانش سری تکان داد که پیمان با لبخندی شیطنت آمیز و 

 نگاهی به فاطمه گفت

 امیرمحمد چند وقته سر به هوا شده فاطمه خانوم -

امیرمحمد با نگاهی به فاطمه خندید و نگاه به غزال دوخت ، داشت با تعجب پیمان را نگاه می کرد ، 

 غزال لبخند موزیانه ای بر لب نشاند و زیرکانه گفت

 مثل اینکه یادت رفته کارت پیش من گیره جناب مهرپرور -

پیمان ناگهان به سرفه افتاد و این بار امیرمحمد بود که می خندید  ، حضور پیش خدمت هواس همه 

یشگی اش مخصوصا در این رستوران نداشت ، را پرت منو کرد جز غزال که تردیدی در انتخاب هم

نوبت به غزال رسید تا سفارش خود را بدهد و و قتی پیش خدمت از پشت صندلی او یک قدم به جلو 

 برداشت ، چهره ی آشنایش لبخندی روی لبهای مرد کت و شلوار مشکی نشاند 

 رستوران از …نیم بی نمی اینجا رو دکتر آقای و شما شه می مدتی …چه عجب خانوم سروش  -

 دین نمی افتخار که نیستین راضی

 سرد چشمان به نگاهش ای لحظه ، کرد نمی رهایش بهنام کنار لعنتی گذشته این چرا …وای 

 در ایدنب ولی شد تر سرد خواند سروش فامیل نام به را او گارسون وقتی و بود سرد ،  افتاد امیرمحمد

 باخت می رنگ چشمانش سیاهی مقابل

 … هم من برای لطفا …دتیه سرمون شلوغه م -

 پیش خدمت که انتخاب او را حدس می زد خیلی مودبانه حرفش را قطع کرد و گفت

 سلطانی کباب چلو …مثل همیشه  -

 داشت را کردنش ویران قصد گذشته این اینکه مثل …نه 

 لطفا برای من هم جوجه بیارین -

 ذایقتون عوض شده ؟ -

 م امشب به سلیقه ی همراهانم غذا بخورمخوا می …نه   -

 همین الساعه -

 ی همه به آتش نگاه این چرا …و رفت و نگاه غزال بی آنکه بخواهد به چشمان امیرمحمد افتاد 

 سنگین حاکم جو … بود انداخته جانش به کننده خفه هم را  بغض یک حاال و انداخت می وجودش

 و کالم امیرمحمد سکوت شکسته شد پوزخند با که تر سنگین ها نفس و بود

 ظاهرا مثل اینکه سابق زیاد به اینجا می اومدین  ؟ -
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 مغرورانه در چشمانش نگریست و با لحنی کنایه دار حرف خود او را تکرار کرد

 شما مشکلی با این قضیه دارین ؟ -

 پوزخندی تحویلش داد و قبل از اینکه جوابی دهد پیمان با لحنی مالیم گفت

 گذشته ی هرکس به خودش مربوطه امیرمحمد -

 شاید اما بخشی از گذشته شکل دهنده ی آینده ی ماست -

 ؟ نبودی منطق بی که تو …آینده رو نباید گرو  گذشته بگیری داداش  -

 شخصیه کامال موضوع یک …این قضیه هیچ ربطی به منطق نداره فاطمه جان  -

 باید االن چرا قضیه این …زهای رفته اش کنار بهنام رو …داشتن سر چه چیز بحث می کردند 

 به ار مشتش براعصابش تسلط برای و شد مشت میز زیر از غزال دست ؟ باشد بحثشان موضوع

  نگریست امیرمحمد به نلرزد داشت سعی که صدایی با و فشرد پایش

ه ی و فقط بشخص کامال من ی گذشته پس شخصیه کامال موضوع یه این …شما درست می گین  -

 خود من مربوط می شه نه کس دیگه ای

 در این شک نداشته باش  دختر خانوم -

دیگر خوب می دانست وقتی او را با این لفظ خطاب می کرد یعنی اینکه ختم کالم  و پایان دادن 

 و شدند مشغول سکوت در همه …بحث ، حضور پیش خدمت با چرخ غذا آنها را به خود آورد  

 یم باید واقعا ،  کرد نمی لج محبوبش غذای با بهنام خاطر به کاش …و بازی با غذایش  ماند غزال

 سرتح گذشته وگرنه کرد می خداحافظی هایش داشتن دوست تمام با باید بهنام خاطر به پذیرفت

 گذاشت می دلش به را آینده های خوشی

 نمی تونی بخوری ؟ -

د ، سنگینی نگاه فاطمه و پیمان را هم حس می کرد  ، تکه حتی سر بلند نکرد تا به امیرمحمد نگاه کن

 ای از جوجه را با چنگال گرفت و به سردی گفت

 خوبه …می خورم  -

مکث چند لحظه ای نگاه امیرمحمد را روی صورت خود حس می کرد ولی باز هم نگاهش را از 

پیش خدمت را صدا کرد و بشقاب غذایش نگرفت و بی اشتها چنگال را به دهان برد ولی امیرمحمد 

 باید را رفتارش کدام ،  بود شناختی غیرقابل موجود عجب …سفارش غذای مورد عالقه اش را داد 

 … کرد می پنهان چشمانش سردی پشت که را صدایش نگرانی یا نگاهش سردی … کرد می باور

د هرگز نمی تواند فهمی تازه خورد آخر تا را غذایش وقتی غزال و برگشت عادی حالت به جو کم کم

به هیچ قیمتی از عالیقش دست بکشد که حاال مهمترینش همین پسرک لجباز و مغرور بود که لحظه 
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ای دست از عذابش بر نمی داشت اما دست کشیدن از او تقربیا ناممکن بود و برابر بود با ویران 

ی ان در کنارش قدمپیم گرفتن قرار با که شد قدم هم فاطمه با رفتن موقع …شدنش برای همیشه 

به عقب گذاشت و خود را در کنار امیرمحمد دید ، برایش جای سوال و تعجب بود که چرا امیرمحمد 

 اعتراضی از هم قدم شدن پیمان با خواهرش نداشت

 به هم میان ؟ -

 تعجبش حاال از سوال امیرمحمد بیشتر شده بود

 خواد می …من این اجازه رو امشب بهش دادم قبال  ازم اجازه خواست تا با فاطمه صحبت کنه  و  -

 بیاد خانوادش با بعد و کنه خواستگاری فاطمه از خودش اول

پس در تمام این مدت از حس این دو نفر به هم خبر داشت ، کاش از حس غزال هم چیزی می 

 فهمید ولی اول باید تکلیف گذشته اش را با او مشخص می کرد

 هرگز من ذهن و قلب …جز یه رابطه ی سرد و یک طرفه نبود بین من و بهنام هیچ چیزی  -

 کنه قبول رو بهنام نتونست

 به نیم رخ زیبا و خواستنی اش با یک پوزخند کمرنگ نگریست و با لحنی بی تفاوت گفت

 می شه بگی چرا این و به من می گی ؟ -

شت اینطور بی رحمانه قلبش شکست و برای لحظه ای پاهایش روی زمین بی حرکت ماند ، چرا دا

 تپش به را امیرمحمد قلب ای لحظه برای و رفت و گرفت فاصله او از بغض با …قلبش را می شکاند 

 تهفرش سابق همسر همان یا فقیه جالل دختر مورد در پدر افکار با را خود تکلیف کاش … انداخت

علی ییر پذیر بود  ، نه امیرتغ گذشته نه … برد نمی سر به سردرگمی در غزال از بدتر تا دانست می

 …و نه قلبش که این روزها تپشش در اختیارش نبود ، چه می کرد با حسش به این غزال تیزپا 

 بردنش بین از قصد چشمانش با آهو این … آورد نمی خانه به را هایش چمدان روز آن هرگز کاش

 داشت را

***********************************************************

****************** 

نگاه غزال به پرتقال داخل دستش بود که با  چاقو در حال پوست گرفتنش بود اما تمام حواسش به 

 امیرعلی که فاطمه را مورد خطاب قرار داده بود

پیمان پسر خیلی خوبیه  ، در این هیچ شکی نیست اما به دلیل شغلی که داره دائم توی سفره ، جدا  -

 نی من ، تو خودت می تونی با این قضیه کنار بیای عزیزم ؟از نگرا

 حتی سرش را باال نیاورد تا به پدر نگاه کند  ، نگاه فرشته هم به صورت او بود که امیرمحمد گفت
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من که بهتون گفتم بابا ، برادر پیمان خونه گرفته و قراره طبقه ی باالی خونه خالی بشه  پس  -

 شیننگران سوگلی خودتون نبا

با اینکه از برادر به خاطر حرف به موقعش ممنون بود اما جمله ی آخرش  باعث اعتراضش شد  و 

 اعتراضش باعث خنده ی همگی

 برسه پیمان داد به خدا ، کرده قیچیش ته از یکی کردم فکر …پس زبونت هنوز سر جاشه  -

 امیرمحمد ؟ -

از خجالت روی لبها نشست و امیرعلی  این بار به و باز هم خنده بود که از لحن ناله مانند فاطمه 

 فرشته نگریست و گفت

 نظر تو چیه فرشته جان ؟ -

فرشته با لبخند به صورت زیبای فاطمه نگریست ، چقدر زود آن دخترک چهار ساله که در آغوشش 

 می گرفت و می بوسید ، بزرگ شد و به سن ازدواج رسید

 بگه خودش  چی هر نیست میل بی که هم فاطمه …مودبیه به نظر من پیمان پسر باشعور و  -

 امیرعلی دوباره به فاطمه نگریست و با مکث گفت

با اینکه برام خیلی عزیزی و طاقت دوریت رو ندارم ولی چه بخوام یا نه باالخره یه روزی باید  -

 تمبارک …ج کنی  ازدواج کنی و چه چیز بهتر از اینکه با کسی که کامال قابل اعتماد ماست ازدوا

 دخترم باشه

لبخندی زیبا روی لبان فاطمه نقش بست و با گونه هایی سرخ شده سر به زیر انداخت که این باز هم 

 صدای شوخ و شیطان امیرمحمد را در آورد

 عزیزم  نیست هم مالی همچین پیمان این …تو چرا مدام سرخ و سفید می شی   -

میرمحمد رفت و خنده ها شدت یافت ، امیرعلی سری تکان داد و فاطمه با اخطار چشم غره ای به ا

 در حالیکه هنوز آثار خنده در چهره اش وجود داشت گفت

 رسه می هم ایشون شدن سفید و سرخ نوبت …به دل نگیر فاطمه جان  -

 نگاه غزال بی اختیار به چشمان امیرمحمد افتاد ، بی هیچ وقفه ای پاسخ داد

 ندارم ازدواج برای تصمیمی فعال …حاال حاالها خط بکشین دور من یکی رو  -

 نگاه امیرعلی این بار جدی شد 

 دمور در ات عمه با فرصت اولین تو …دیگه هیچ عذر و بهانه ای برای من من قابل قبول نیست  -

 کنم می صحبت مهتاب
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ای نگاهشان در هم گره دوباره قلب غزال لرزید و باز هم بی اراده به امیرمحمد نگریست  ، لحظه 

 خورد و امیرمحمد با گرفتن نگاه از او به پدرش نگریست و مودبانه گفت

 می شه خواهش کنم فعال این قضیه رو فراموش کنید -

 شم نمی متوجه رو تو مخالفت همه این علت من…هیچ می فهمی چی  می گی امیرمحمد    -

شد و در چشمان جدی پدر با لبخند نگریست و  برای اینکه پدر دست از سرش بردارد از جا بلند

 گفت

 یربخ شب … بدم رو شما جواب تونم نمی باشه بد عملکردم اگه …صبح عمل دارم جناب رییس  -

 امیرمحمد ؟ -

 ندارم تصمیمی هیچ فعال … کنم می خواهش …بابا  -

،  ل جمعشان را ترک کردامیرعلی کالفه نفس عمیقی کشید و امیرمحمد با نیم نگاهی دوباره به غزا

 امیرعلی با انداختن پاهایش روی هم گفت

 خیلی من …امیرمحمد بعد از گذشت این همه سال هنوز نتونسته با مرگ مریم کنار بیاد  -

 نداره ازدواج به تمایلی هیچ …  نگرانشم

 فرشته  به امیرعلی نگریست و با لحنی آرام گفت

 نکن اصرار بهش انقدر … بذار به حال خودش باشه  امیرعلی -

    زنه می رو ازدواج قید کل به که باشم نداشته کاریش …بهش اصرار می کنم و بی خیاله  -

 مثل چیزی … کنی می اذیتش داره چیزی کنم می حس من …ولی من اینطور فکر نمی کنم  -

 بزار راحتش امیرعلی ازت کنم می خواهش … بره می رنج عشق از داره امیرمحمد … عشق

 امیرعلی متعجب به فرشته نگریست و با خنده ای ناباور گفت

 شسختگیری و جدیت بیمارستان توی …عشق  ؟!  امیرمحمد تا االن به هیچ دختری نگاه نکرده  -

 است شده اثبات همه برای

 قبل اینکه فرشته حرفی بزند  فاطمه برای قانع کردن پدر حدس خود را بر زبان آورد

 شده عالقمند کسی به امیرمحمد ندارم شک …امان موافقم بابا منم با م -

 ؟  زنه نمی حرفی چرا …اگه اینطوره که شماها می گین  -

 فرشته لبخندی تلخ زد و گفت

 بهش عشق که چیزیه تنها سکوت حال هر به … داره سکوتش برای دلیلی  شاید …نمی دونم  -

 داره نیاز
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شته نگریست وسپس با پوزخندی به مبل تکیه زد ، سکوت شد و امیرعلی چند لحظه در چشمان فر

 به …غزال با برخاستن و گفتن یک شب بخیر  ، هم سکوت را شکست و هم تنهایشان گذاشت 

 را یزم کشوی ، آینه داخل خود به نگاهی با … نشست آرایش میز پشت صندلی روی و رفت اتاقش

 …گشود و خیره شد به حرکت عقربه هایش  را درش و آورد بیرون را ساعت ی جعبه و گشود

 قعش روی ابد تا سکوت اگر ؟ کی تا ولی  داشت سکوت به نیاز عشق … باشد مادر با حق شاید

 دست در را ساعت ؟ چه نشود ابراز هرگز و شود عشق بر غالب سکوت اگر ؟ چه بیندازد سایه

  کرد نجوا لب زیر و گرفت

 لحظه های زندگیم رو با عقربه های این ساعت تنظیم می کنم  …تا وقتی سرا از حست در نیارم  -

***********************************************************

****************** 

 خریدیم چیا ببین بیا …غزال  -

 با بستن کتاب از پشت میز بلند شد و از اتاق بیرون زد

 ؟ کردین دیر چقدر …سالم  -

ند جوابش را داد و امیرمحمد بدون نگاه با یک تکان سر و فاطمه به جای جواب با مادر با لبخ

 شیطنت گفت

 ترکیب بد کتابای اون به چسبیدی همش …می خواستی بیای   -

خنده اش گرفت و به دنبالش به راه افتاد ، همگی روی مبل ها نشستند و فاطمه یکی یکی بسته ها را 

 ستگی پاهایش را روی هم انداخت و خطاب به فرشته گفتباز می کرد ، امیرمحمد با خ

 بیارین چای شه می … این خسته …شرمنده مادر  -

 حتما عزیزم -

 غزال در حال برخاستن مانع شد 

 میارم من …شما بشینین مامان  -

 لبخند مادر گرم به صورتش  پاشیده شد

 ممنون دخترم -

قیقه بعد با سینی چهار فنجان چای و ظرفی شکالت بیرون لبخندی زد و به آشپزخانه رفت ، چند د

 آمد و روی میز گذاشتشان و دوباره کنار فاطمه نشست و باز هم مشغول بررسی لباس ها شد

 اون  نایلون سبزه هم مال توئه غزال جان -

 با لبخند به مادر نگریست و تا خواست جوابی دهد فاطمه ادامه داد
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 و همینطور این یکی -

 به دست فاطمه نگریست ، کیسه نایلون قرمز رنگ بزرگی داخل دستش بود

 ؟ کشیدی زحمت چرا …مرسی  -

  کنی تشکر دکتر آقای از باید …زحمت من نبود   -

با تعجب نگاه از فاطمه گرفت و به امیرمحمد انداخت  ،  نایلون را که از دست فاطمه گرفته بود  ، بی 

 اراده روی میز گذاشت 

 فاطمه باشه یکی تو و من  سایز کنم فکر …ممنون  -

 پوزخند امیرمحمد را حس می کرد ، فاطمه با نگاهی گیج به فرشته و امیرمحمد نگاهش کرد و گفت

 ولی امیرمحمد اینو برای تو گرفته غزال -

نمی خواست در حضور امیرمحمد جوابی دهد پس لبخندی کوتاه زد و هیچ نگفت ، نگاه مادر هم 

 امیرعلی پسر به خاص حسی مغرورش و زیبا دختر ، بود درست حدسش یعنی …قیق به او بود د

  پذیرفت نمی عروس عنوان به را جالل دختر هرگز امیرعلی … نبود خوشایندی اتفاق این و داشت

  تپذیرف می امیرعلی نه و بود فرشته توان در نه جالل با شدن روبرو ، بود غیرممکن تقریبا…

 نفر ود این رفتار و نگاه در که متانتی از …سکوت امیرمحمد  همین بود ، دلش گرفت  علت پس…

 بهترین … زمان گذر …  زمان … نبود امکانش اما هم کنار در شوند می بهترین دانست می ، بود

 بود همین کار

 نکنه صدام کسی لطفا نشدم بیدار خودم تا … ام خسته خیلی …من می رم بخوابم  -

 امیرمحمد ؟  شام -

 ام خسته …نمی خورم مادر -

صدای خسته اش غزال را وادار کرد نگاهش کند ، لحظه ای به او نگریست ولی باز هم سرد نگاه از 

 گفت معترض و نگریست غزال به حرص با فاطمه رفتنش محض به …او گرفت و رفت 

 یعنی چی که هدیه رو رد می کنی ؟ -

 از حرصش خنده اش گرفت 

 دارم زیاد لباس من خب … هستی عصبانی انقدر چرا …وای فاطمه  -

 کردی ناراحت منو برادر رسما تو …حرفت خیلی مسخره است غزال   -

 !  ؟ عصبانیت این و خونسرد ی فاطمه …این بار به شدت از حالت گارد فاطمه خنده اش گرفت 

 به چی می خندی ؟ -

 ل داداشت خدا به داد آقا پیمان برسهقو به …به قیافه ی تو عروس خانوم  -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – غزال عشق

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

2 1 4  

 

 غزال ؟ ! -

 بدین شام ما به تا دو شما شه می امشبو یه …بسه دخترا  -

این حرف فرشته  ، هر دو را به خنده انداخت و وقتی فاطمه  با شیطنت چشم گفت ، غزال در حال 

 برخاستن گفت

 یه دور تستای شیمی رو بزنم اومدم -

 که مادر با اشاره به کیسه نایلون ها گفتو خواست قدم بردارد 

 تعویض واسه هست وقت فردا تا فقط …ببر بپوششون  -

 با ثبح ی حوصله …کمی مکث کرد و با نگاهی به چهره ی فاطمه ، به ناچار هر دو بسته را برداشت 

نیز شو ، آورد بیرون را مادر خرید اول و رفت اتاق به ، نداشت هم را شوخی به هرچند فاطمه

 یدترد با … شیک و بود دوخت خوش …شکالتی رنگی بود با شلوار کتان راسته ی کرم رنگ 

 پوشاند می باال تا را گردنش که بود گردی یقه تاپ … ریخت بیرون را قرمز نایلون کیسه محتویات

 مشکی دکمربن یک با که رنگی سبز بلند آستین باز جلو سارافون عالوه به مشکی جذب شلوار با

ته می شد که بلندی اش هم تاروی زانویش بود به همراه یک شال که ترکیبی از سبز و مشکی بس

 رازندهب حد این تا کرد نمی فکر … ایستاد آینه مقابل و پوشید … بپوشدش شد وسوسه …بود 

 می دخالت پوشش در غیرمستقیم اینکه ، رفت نمی انتظار هم این جز امیرمحمد از … باشد اش

  رخیچ ،   بفهماند او به را اعتقاداتش حرف بدون داشت سعی …دی روی لبانش نشاند لبخن ،  کرد

 گفت شیطنت با و زد

 سلیقه ات حرف نداره  آقای دکتر  -

***********************************************************

****************** 

 …وارد سالن پذیرایی شد و به همه سالم کرد نگاه غزال به فاطمه بود که خیلی آرام با سینی چای 

 اطمهف آرامش کاش … بود تر آرام و زیباتر همیشه از حاال و  داشت سر به زیبایی حریر سفید چادر

 هب سپس و کرد تعارف چای پیمان پدر به ابتدا فرشته ی اشاره با فاطمه ، بود او وجود در کمی

امیرمحمد و خود پیمان که با لبخند تشکر کرد و باز هم  ، پیمان برادر پدرام … رضا بعد و امیرعلی

سینی را گرداند ، مادر پیمان ، نگین همسر پدرام ، دختر کوچکش نیلوفر  ، فرشته ، مرضیه ، مهتاب 

 و غزال که خودش هم در کنارش نشست 

 سینی زیادی سنگین نبود ؟  -

 آهسته تر از خود غزال گفت
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 کردم داره از دستم می افته می فکر لحظه هر …وای نگو  -

بی صدا خندید و نگاهش را که چرخاند به امیرمحمد افتاد ، کت و شلوار شیکی به تن کرده بود و در 

 سکوت به حرف بزرگتر ها گوش می داد

 بزنن رو حرفاشون هم بچه … زنیم می رو اصلی حرفای ما تا …اگه شما اجازه بدین آقای دکتر  -

 جناب مهرپرورصاحب اختیارین   -

 و به فرشته نگریست که او با نگاه به فاطمه گفت

 کن راهنمایی رو پیمان آقا …عزیزم  -

فاطمه سری تکان داد و با نگاه به پدر و دیدن لبخندش از جا بلند شد و با اجازه از بزرگترها جلوتر 

 یمانپ نگاه …کردند از پیمان قدم برداشت ، گوشه ای از سالن روی مبلی نشستند و هر دو سکوت 

 شکست را سکوت فاطمه از قبل که بود پیمان ،  پایین به فاطمه نگاه و بود فاطمه صورت به

 گیره می نشأت چی از امیرمحمد و شما زیاد خونسردی …همیشه دوست داشتم بدونم  -

 سرش را باال آورد و لبخند زد ، پیمان نیز لبخندی زد 

 تر می تونم حرفام رو بزنمبه اینطوری …حاال بهتر شد  -

 فقط لبخندش بیشتر شد و پیمان ادامه داد

 مشکلی که با زندگی نزدیک پدر و مادرم نداری ؟ -

 وجه هیچ به …نه  -

 نمک اجاره رو جایی خودت ی خونواده نزدیک تونم می … بگی کافیه فقط …اگه ناراضی هستی  -

یاد و لزومی هم نداره به خودمون زحمت مستاجری نم خوشم هم آپارتمان از …گفتم که موافقم  -

 رو بدیم

 لبخندی روی لبهای پیمان نقش بست و با انداختن پاهایش روی هم گفت

 هم کشور از خارج های ماموریت ، داخلی سفرهای از جدا …اینطوری خیال من هم راحت تره  -

حدود هشت سال اونجا زندگی  هم برادرم … کمتره نگرانیم باشی که مادرم و پدر نزدیک … دارم

 هستند محبت با و گرم خیلی مادرم و پدر …کرد و هرگز مشکلی پیش نیومد 

 لبخند زد و آرام گفت

 ، زنمب وکالت دفتر یه دوستام از یکی با درسم شدن تموم از بعد خوام می منم …حتما همینطوره   -

 ؟ ندارین موضوع این با مخالفتی که شما

اینکه همسر آینده ام نقشی تو این اجتماع داشته باشه برای من خوشحال کننده است البته که نه  -

 نیست تنش و دردسر از دور وکالت …اما باید بهم قول بدی از دردسر دوری کنی 
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 بی صدا خندید و گفت

 بشه زده بعدا حرفها این نیست بهتر …هنوز از درسم یه ترم مونده  -

 ه از صلح آخرولی به نظر من جنگ اول ب -

 موافقم -

 پیمان لبخندی زد و گرم و مالیم گفت

 می دونی چقدر منتظر این لحظه بودم تا بدون هیچ قید و شرطی در کنارت باشم -

 با لبخند کوتاهی سر به زیر انداخت که باز هم صدای مالیم پیمان را شنید

ث زی تو نگاه و رفتارت بود که باعچی یه …هرگز نتونستم به جز تو به دختر دیگه ای فکر کنم  -

 هی برام بشی همسرم شدی حاضر و کردی قبولم اینکه …می شد چشم به همه ی نگاه ها ببندم 

 تو ی عالقه امیدوارم … فاطمه توئه تصور از بیشتر دارم بهت من که ای عالقه … نهایته بی نعمت

 نباشه من از کمتر هم

 ز صداقت هیچ در نگاهش دیده نمی شد ج …سر بلند کرد و به چشمانش نگریست 

 اگه مصاحبه ی خبری هم بود باید تا حاال تموم می شد -

 هر دو سر بر گرداندند و به امیرمحمد نگریستند ، لبخند شیطنت آمیز روی لبش هر دو را خنداند 

 هنوز اول راه عاشقی هستی امیرمحمد خان -

تسلط و نگاهی هشدار دهنده  به فاطمه که بی صدا می با اینکه کالم پیمان غافلگیرش کرد اما با 

 خندید گفت

 حرفت رو نشنیده می گیرم پیمان  -

 یعنی تو می خوای منکر عالقه ات بشی -

 ؟  کی به ؟ عالقه کدوم …چرا مزخرف می گی پیمان  -

 پیمان با نگاهی به فاطمه با لبخندی مرموزانه گفت

 ازش رو نگاهت لحظه هر که همونی …ز حست چیزی نفهمه به همونی که سعی داری خودشم ا -

 بره تاراج به یکجا قلبت نکنه موقع یه تا گیری می

 ابروهایش از تحیر باال رفتند و خنده های فاطمه کالفه ترش کرد

 جان پیمان شدی شاعر دلت زیر زده زیادی خوشی …برو بابا  -

 شاید  -

ش خنده ی فاطمه را شدت داد و قبل از اینکه امیرمحمد جوابی لحن بامزه پیمان و طریقه ی ادا کردن

 دهد صدای فرشته شنیده شد
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 مثل اینکه صحبتاتون تموم شده -

 فاطمه با نگاهی به چهره ی جدی و عصبانی امیرمحمد خنده اش به زحمت کنترل کرد و گفت

 ندادن اجازه دکتر آقای …نه کامال  -

 فرشته لبخندی زد و گفت

 کنن دستت تو انگشتر خوان می پیمان مادر  …هست عزیزم  وقت -

لبخندی روی لبهای فاطمه نشست و با نگاهی به پیمان به همراه فرشته به راه افتاد و پیمان نیز با 

 گذاشتن دستی روی شانه ی امیرمحمد گفت

 شه می درست …نگران نباش  -

 فتپوزخندی زد و در حالیکه در کنارش قدم بر می داشت گ

 ولی من فکر نکنم به این راحتی ها مشکل حل بشه -

 کن تحمل فقط …بسپر به زمان  -

 االن هم دارم همین کارو می کنم -

 او به ار اش عالقه باید یا …و نگاهش از دور به غزال افتاد ، آرام نشسته بود و نگاه به پایین داشت 

 هک غزال نگاه …را به گذر زمان می سپرد  چیز همه و کرد می تحمل باید یا کرد می حبس قلب در

 شا سیاهی عمق در را حقیقت چشمانش تکبر با تا گرفت او از نگاه مغرورانه ،  افتاد چشمانش به

 نداشت را آفتابی و روشن آسمان این وسعت با مقابله توان او ،  کند پنهان

***********************************************************

****************** 

 از رپ ماشین به پیمان و امیرمحمد …نگاه غزال به فاطمه بود که در آغوش فرشته اشک می ریخت 

 فتهر مهمانها همه منصور و رضا ،  پیمان ی خانواده جز ، کردند می نگاه و بودند داده تکیه پیمان گل

 گفت کند پنهان را صدایش بغض داشت سعی حالیکه در فرشته ،  بودند

 کنی می ناراحت رو همه داری …بسه دیگه عروس خانوم  -

 و اورا با مالیمت از خود جدا کرد و امیرعلی با گذاشتن دست روی شانه اش گفت

 عزیزم ندارم رو اشکات تحمل من …گریه نکن دخترم  -

 آخه من تا االن ازتون دور نبودم بابا -

 یخت  و دوباره به آغوش پدر رفت و باز هم اشک ر

 سرده خیلی هوا ماشین تو برو …کافیه دخترم  -
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 کوتس در همه …و با بوسیدن پیشانی دخترش دستش را گرفت و به سمت ماشین پیمان بردش 

 ار آغوشش که بود امیرمحمد به غزال نگاه ، کردند می نگاه و بودند زده تکیه هایشان ماشین به

 گیدلتن از اش گریه بار این …وباره اشکهای فاطمه د و بود گشوده خواهرش برای لبخند با و گرم

 داد می آزار سخت را دو هر شبی چنین در که بود مادر نبودن غم از نبود

 خیلی دوست دارم داداشی  -

 میندازه مامان یاد منو که هستی کسی تنها تو …منم خیلی دوست دارم  -

 ای اعتراض پیمان را در آوردهمین حرف کافی بود تا اشک های فاطمه را شدت دهد و صد

 کنی می گریه داری فقط کی از …کافیه دیگه فاطمه جان  -

اما فاطمه قصد جدایی از برادر را نداشت ، امیرعلی که حال فرزندان خود را اینگونه دید نزدیک شد 

 و خطاب به پیمان گفت

 سرده خیلی هوا …فاطمه رو ببر تو ماشین پیمان جان   -

 ا مالیمت فاطمه را از خود جدا کرد و با صدایی گرفته گفتامیرمحمد  ب

 دلم برات تنگ می شه خواهر کوچولو -

بغض گلوی فاطمه را فشرد و پیمان که در ماشین را گشود امیرعلی که دیگر تحمل دیدن فرزندانش 

 بیرا با این بغض و اشک نداشت  ، دست دخترش را گرفت و داخل ماشین نشاندش   و امیرمحمد 

 هیچ حرف دیگری از ماشین فاصله گرفت و کنار فرشته و غزال ایستاد

 مواظبش باش -

 چشم پدر جان -

 بود که شب از وقت هر ،  بگیرین تماس هم رسیدین …با احتیاط رانندگی کن  -

 حتما -

 با دور شدن امیرعلی از ماشین غزال نزدیک شد و با گرفتن دست فاطمه لبخند زد

 دت باشمواظب خو -

 تو هم هواست به داداش بد اخالق من باشه -

 معترض به فاطمه نگریست و تا خواست جوابی دهد پیمان با خنده ای گفت

 داره هواخواه چقدر ببین  …راست می گه دیگه   -

با اشاره ی پیمان سرش را چرخاند و مهتاب را دید که کنار امیرمحمد ایستاده بود  و گرم صحبت  ، 

 ند تلخی نگاهش را گرفت و گفتبا لبخ

 شاید به تفاهم رسیدن -
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 فاطمه با نگاهی به پیمان با شیطنت گفت

 جدا ؟ ! -

 مامان بیا …غزال  -

بی خیال جواب دادن به او دوباره دستش را فشرد و از ماشینشان فاصله گرفت ، امیرمحمد نیز 

مقابل ماشین امیرعلی پارک شده بود همزمان با نگاهی کوتاه به او سمت ماشینش رفت که درست 

 و دبو زیبا ، شد می اش کالفگی باعث خواسته نا رفت می غزال سمت به که هایی نگاه امشب …

  دش می عصبانیتش باعث هم باز این و زیباتر همیشه از رنگ ارغوانی بلند لباس این با امشب

 عزیزم بیا امیرمحمد با تو …غزال جان   -

 در علت دانست می …ه ی در عقب ثابت ماند و نگاهش هم روی امیرعلی دستش روی دستگیر

 اینکه از قبل ،  نیست دیگری چیز زیادش سرعت و امیرمحمد امشب روحی حال جز خواستش

 داد ادامه مادر بزند حرفی

 با امیرمحمد برو عزیزم -

ان را شنیده اما بی بی اختیار سرش را برگرداند و به امیرمحمد نگریست ، می دانست حرف هایش

توجه در حال نشستن داخل ماشینش بود ، یک لحظه نگاهش به مهتاب افتاد که خیره نگاهش می 

 دهد انجام را امیرعلی ی خواسته و دهد تکان سری کرد وادارش مهتاب نگاه اما چرا نفهمید …کرد 

خل در را برایش گشود  و دا از امیرمحمد خود کند باز را در اینکه از قبل رسید که ماشینش کنار …

 امادد و عروس مسیری تا کردند حرکت همه افتاد راه به که پیمان ماشین …غزال بی حرف نشست 

 تانزمس در دریا ، بگذرانند آنجا در را عسل ماه تا داشتند را شمال به رفتن قصد … کنند همراهی را

واج متالطمش تجربه کنند و برای همیشه ام کنار در را بودن هم با روزهای اولین تا بود انتظارشان در

 در قلب و ذهن ثبتش کنند

 دریا باید تو زمستون خیلی دیدنی باشه -

 که نداره تابستون و زمستون …دریا دریاست دیگه  -

لحن سرد و بی حوصله اش غزال را مجبور کرد لحظه ای نگاهش کند ، دوباره نگاهش را به بیرون 

لحظاتی در کنارشان قرار گرفت و باز هم نگاه خیره ی مهتاب ، به هیچ  دوخت  ، ماشین منصور برای

 وجه حس خوبی از نگاه مهتاب نداشت ، زیر لب با حرص غرید

 ازت متنفرم مهتاب -

 چیزی گفتی ؟ -

 با خودم بودم -
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 با خودت بودی یا مهتاب ؟ -

 بدون اینکه نگاهش را از خیابان بردارد ، سردتر از او گفت

 ا خودمب -

 ولی تو دقیقا با دختر عمه ی من بودی  -

 چرا باید به او جواب می داد ؟ اصال قصدش از پرسیدن این سوال ها چه بود  ؟

 می شه بگی علت تنفرت از مهتاب چیه ؟ -

 پوزخندی زد و با تکیه به صندلی گفت

 متنفره من از اون که دلیلی همون به شاید …نمی دونم  -

 را  ؟اون وقت چ -

 این سوالیه که خودمم دلم می خواد جوابشو بدونم -

 با همزمان که ای پی در پی های بوق …فقط پوزخند امیرمحمد را حس کرد و چشمانش را بست 

 با آخر بار برای تا ایستادند لحظه چند همه ،  کند باز را چشمانش کرد وادارش هواخاست به هم

ه ناراحت امیرمحمد را می دید که دستش را بی اراده روی بوق نگا ،  کنند خداحافظی داماد و عروس

 جهت هب پیمان ماشین …می فشرد   ،غزال شیشه را تا ته پایین زد و برای فاطمه دست تکان می داد 

 گرفتند پیش در را خود راه هم بقیه و کرد و حرکت دیگری

 سرده خیلی هوا …شیشه رو بده باال غزال  -

 رانه ی او با لبخندی از حس سرما روی صورتش گفتبی توجه به لحن آم

 بخشه لذت خیلی …من عاشق هوای سردم  -

 سرما خوردن هم برات لذت بخشه ؟ -

همان لحن بدجنس و همان لبخند خونسردش ، خنده ای بی صدا کرد و بدون باال دادن شیشه خسته 

 به صندلی تکیه زد ، شیشه که باال رفت ، معترض گفت

 چی بستینش ؟برای  -

 مقابل در اعتراضی توانست نمی ابدا غزال …فقط لحظه ای با جدیت نگاهش کرد و جوابی نداد 

 روی لبخندی ، آمد می سرشان پشت که افتاد امیرعلی ماشین به ی آینه از نگاهش ، بکند او جدیت

دای و ص گرفت قرار کنارشان در امیرعلی ماشین ،  رفت باال که ماشین سرعت … نشست لبانش

 اعتراضش بلند شد

 ؟ کنی می پرواز داری …این چه وضعشه امیرمحمد  -

 این وقت شب که مشکلی پیش نمیاد بابا -
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 همین االن سرعتت رو کم می کنی  -

 نگاه غزال به امیرمحمد بود و چهره ای که به زحمت سعی داشت حرصش را پنهان کند

 چشم -

 کمش را به رل ماشین کوبید که غزال با تردید پرسیدو همزمان با کم کردن سرعت مشت مح

 حالتون خوبه ؟ -

 با نگاهی به او خیلی کوتاه و سرد گفت

 خوبم -

 ار اشکهایش راه تا بست را چشمانش …دلش از برخوردش گرفت و با بغض به ماشین تکیه زد 

وش عطرش حس خ بوی که بود امیرمحمد کت … گرفته قرار رویش چیزی کرد احساس ، ببندد

 را کتش ، خشک و بود سرد هم هنوز …خوبی به مشامش داد ، چشمانش را گشود و نگاهش کرد 

  کرد حس را امیرمحمد نگاه سنگینی ای لحظه … گذاشت عقب صندلی روی حرف بی و برداشت

 اخلد سکوت … زد تکیه صندلی به بغل زیر دستانش گذاشتن با و بست را چشمانش دوباره اما

و هوای مطبوعش داشت چشمانش را سنگین می کرد که با توقف ماشین چشمانش را نیمه  ماشین

 باز کرد و با نگاهی به امیرمحمد که داشت با ریموت در حیاط را باز می کرد پرسید

 رسیدیم ؟ -

 می بینی که -

ید را هم د انگار نمی توانست بدون طعنه با او حرف بزند ، نگاهی به عقب انداخت و ماشین امیرعلی

 و داشت نگه را ماشین امیرمحمد پارکینک به رسیدن از قبل …که پشت سرشان وارد حیاط شد  

 با و برداشت قدم فرشته کنار در … شد پیاده نیز او ،  امیرعلی ماشین از مادر خروج با همزمان

 دش کمیلبخن فقط بوسید را صورتش که مادر  ،  زد لبخندی اش شانه دور مادر دست شدن حلقه

 زج چیزی را فاصله این ، کند کم فرشته با را اش فاصله نداشت قصد هم هنوز …پررنگ تر شد 

 وارد هاینک از قبل و رفتند داخل به ، بود غیرممکن هم این که ببرد بین از توانست نمی پدر وجود

 گفت مادر شود اتاق

 لباس عوض کن بیا چای بخوریم  عزیزم -

 اب لباسش کردن عوض و آرایش کردن پاک با بعد ی دقیقه چند …اق رفت سری تکان داد و به ات

 سایرین مثل اوهم انگار … کرد ترک را اتاق همرنگ شالی و مشکی طوسی بلوزی و طوسی شلوار

 لیامیرع نه ، برداشت چای فنجانی و نشست مادر کنار در مبلی روی … آمد نمی چشمانش به خواب
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 صدایی با و نوشید را چایش از ای جرعه فرشته…نه امیرمحمد   و بود کرده عوض را لباسهایش

 گفت ناراحت

 سخته خیلی برام خونه تحمل …بدون فاطمه  -

 امیرعلی لبخندی زد و با انداختن پاهایش روی هم گفت

 به خاطر تمام زحماتی که برای فاطمه کشیدی ازت ممنونم -

 فرشته پوزخندی زد 

هر یه مادرو درک کنی وگرنه االن می فهمیدی تشکر کردن فقط حال منو تو هیچ وقت نمی تونی م -

 بدتر می کنه امیرعلی

 من نمی فهمم تو چرا مدام اصرار داری گذشته ها رو زنده کنی  -

انگار می خواست دوباره بحث همیشگیشان شروع شود ، غزال به امیرمحمد نگریست و او فقط کالفه 

 گره کرواتش خسته به مبل تکیه زد ، امیرعلی ادامه دادسری تکان داد و با شل کردن 

 ؟ چیه حرفت دیگه …یه دختر داشتی تو اون گذشته که االن کنارت نشسته  -

 صدای امیرعلی داشت باال می رفت و این یعنی اینکه بحث هم داشت شدید تر می شد

  نیست شدنی درست دیگه چیزا خیلی …دیر شده امیرعلی  -

ر حرفش بود  ، بی توجه به حضور امیرمحمد و غزال که در سکوت نگاهشان می کردند ، متوجه منظو

 دوباره با عصبانیت گفت

 تو فقط می خواستی با من لج کنی واال بچه دار شدنت فقط یه بهانه بود برای عصبانی کردن من  -

خره ی مس دلیل این آوردن با رو خودت خودخواخواهی داری …برات متاسفم امیرعلی -

 همیشگیت توجیح می کنی

شاید با وجود داشتن فرزندی مشترک االن فرشته تا این حد سرد نبود  ، قبل از اینکه امیرعلی 

 جوابی دهد ، امیرمحمد مودبانه با صدایی خسته گفت

 هستیم خسته همه که امشب الاقل …می شه خواهش کنم دیگه ادامه ندین   -

شتن فنجان خالی اش روی میز به مبل تکیه زد و به فرشته نگریست امیرعلی پوزخندی زد و با گذا

 که او گفت

اگه همه ی این سالها کنارت موندم و تحمل کردم فقط به خاطر امیرمحمد و فاطمه بود واال توی  -

زندگی که هیچ دلخوشی نداشته باشی موندن فقط یه اجباره ، موندم چون تمام زندگیمو تو گذشته 

 دختری که تو هفده سال ازم دورش کردی …جا گذاشتم 

 مثل اینکه بغض و حسرت فرشته هیچ گاه قصد از بین رفتن نداشت
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 بگم بهت باید …اگه فکر کردی با ادامه دادن به حرفای کهنه ات من یه روز طالقت می دم   -

 ن می بریبی از رو خودت داری فقط تو کارا این با ،  دم نمی طالقت هرگز من ، اشتباهی در سخت

 حال …غزال که دیگر حاضر به ماندن و شنیدن حرف هایشان نبود از جا بلند شد تا به اتاقش برود 

 به نگاهی ،  زد می حرفی باید اما کرد می بدترش ها حرف این و بود بد کافی ی اندازه به خودش

فرشته نگاه کرد  به ،  بود شده خسته ها کشمکش این از غزال از بدتر هم او … انداخت امیرمحمد

 و گفت

 که چی هر و گذشته اون از من …اگه شما از یاد آوری گذشته لذت می برین  ، من نمی برم  -

 زندگی این کجای دونم نمی من … کرده متنفر خودم از منو چون … متنفرم افتاده اتفاق توش

ینجام ؟ کنار شمایی ا من چرا ؟ هستن کیا  ام خانواده ؟ کجاست مادرم ؟ کجاست پدرم ؟ وایسادم

 و ذشتهگ اون جون از چی … کنید بس فقط …که تو این چند ماه نتونستم و نخواستم درکتون کنم 

 که شمایی برسه چه ، کرده فراموش هم رو دخترش حتی فقیه جالل … خواین می فقیه جالل

ا چون خواست ب زد من نام روبه خونه اون بابا چرا دونین می … رفتین بیرون زندگیش از سالهاست

 نداشتنش  برای همیشه باور کنه فرشته ای دیگه وجود نداره

 اشک در چشمان فرشته حلقه زد و زیر لب نالید

 غزال ؟ -

 ی خونه تو که چی هر … کنم فراموش چیزو همه خوام می …من دیگه نمی تونم ادامه بدم مامان  -

ه شما نوشتین و من با خوندنش فقط ک چی هر … دیدم خودم چشم به من و افتاده اتفاق پدرم

 کنین فراموش هم شما پس … شما کنار … کنم فراموش خوام می فقط من …حسرت خوردم 

دیگر نتوانست ادامه دهد ، اشک هایش هر لحظه در حال ریزش بودند ، نگاهش برای لحظه ای در 

 نگاه در …اقش دوید نگاه امیرمحمد گره خورد و برق اشک که در چشمانش دیده شد ، به سمت ات

 ندهباز آینده و بود برنده گذشته … شد نمی دیده دیگر چیز هیچ نشدن و فاصله جز دویشان هر

 این هب فقیه جالل دختر کنار در شریف امیرعلی پسر گرفتن قرار ، پذیرفتند می را این باید …

 نبود پذیر امکان ها راحتی

***********************************************************

****************** 

 ماه از پیمان و فاطمه …برای بار آخر نگاهی به تست های ریاضی انداخت و از پشت میز بلند شد 

 کرد می نگاه یکی یکی را کمد داخل های لباس … بیایند شام برای بود قرار و بودند بازگشته عسل



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – غزال عشق

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

2 2 4  

 

بی اختیار روی لبهایش نقش بست و برش  لبخندی ، ماند ثابت امیرمحمد خرید روی دستش و

 آشپزخانه به یکراست و رفت بیرون اتاق از پوشیدنش از بعد …داشت 

 کمک نمی خواین مامان ؟ -

چقدر این مامان صدا کردن هایش فرشته را شاد می کرد ، در حال کم کردن شعله ی گاز سرش را 

 چرخاند و با دیدنش لبخند زد و نگاهش پر از تحسین شد

 چقدر این لباس بهت میاد عزیزم -

 نگاهی به خود انداخت و لبخند زد

 عمو اینا اومدن -

همزمان با مادر به امیرمحمدکه در آستانه ی در ایستاده بود نگریست  ، فرشته که بیرون رفت ، 

 غزال نیز خواست از در بیرون برود که صدای امیرمحمد در جا نگهش داشت

 بگم آفرین خودم به باید …ر خوش سلیقه باشم  فکر نمی کردم انقد -

 اب …و با همان لبخندش از مقابل دیدگانش محو شد ، غزال هم بی اختیار لبخند زد و بیرون رفت 

 داد دست همیشه مثل مهتاب با اما روبوسی مرضیه با و کرد احوالپرسی رضا

 لباس قشنگی پوشیدی -

 د ، دوست داشت این بار کوتاه نیایدپس قشنگی لباسش چشم او را هم گرفته بو

 ؟ نه نداره حرف …سلیقه ی پسر داییتونه  -

 تغییر رنگ چهره ی مهتاب را به خوبی می دید  

 چون خودش حرف نداره-

 در این که شکی نیست -

 ولی من توی بی نظیر بودن تو شک دارم -

 سعی کرد بر خودش مسلط باشد و کنترلش را از دست ندهد

 ف که مهمونی حی -

 مهتاب تمسخر آمیز خندید 

 نکنه تو فکر کردی صاحب خونه ای-

نه حوصله ی بحث بیشتر را با او داشت و نه ادامه اش را جایز می دانست ، اخالق خودش را خوب 

 و گذشت کنارش از پس …می دانست  ، شک نداشت لحن تندش مهتاب را از کوره به در می برد 

مبلی نشست ، معلوم نبود تا به کی مهتاب قصد داشت با حرف ها و خنده  روی سایرین کنار در

 هایش عذابش دهد
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 هواست کجاست دخترم ؟ -

با لبخندی تصنعی به روی مادر به خود آمد و فنجانی چای برداشت و همان لحظه چشمانش به 

ی غزال نگاه از او امیرمحمد افتاد که نگاهش می کرد ، مطمئنا متوجه حال دگرگون شده اش بود  ول

گرفت و مشغول نوشیدن چایش شد ، وقتی  فرشته به همراه مرضیه به آشپزخانه رفت غزال هم 

بلند شد و رفت ، در کنارشان پشت میز نشست تا به آنها در تمیز کردن سبزی خوردن کمک کند 

 دو آن مکالمات به هواسش و بود دستش داخل سبزی ی بوته به غزال نگاه …

 ضا خیلی سرحال تر از قبل شده مرضیهآقا ر -

 به خاطر مهتابه -

 غم به خوبی در کالم مرضیه حس می شد ، فرشته پوزخندی زد و گفت

 مهتاب واسه همیشه موندنی نیست مرضیه -

 اهپرورشگ از بچه یه رضا دادم رضایت همین برای دونم می خوب اینو …نگران  نباش فیزیکدان  -

 بیاره

و خوشحال به مرضیه نگریست و دست روی دستش گذاشت ، نگاه غزال هم با  فرشته ناباور

 … تگذاش دلشان به بزرگی حسرت گذشته که دوست دو …لبخندی کوتاه به دستهایشان بود 

 دنیا به که دختری کردن بزرگ حسرت در را دیگری و فرزندی آوردن دنیا به حسرت در را یکی

 بود آورده

 شدم خوشحال …کار خیلی خوبی کردی  -

 چای هست مادر ؟ -

 نگاه هر سه نفر به سمت امیرمحمد رفت  ، فرشته لبخندی به رویش زد و جواب داد

 مامان بریز چایی تا چند پاشو جان غزال …آره عزیزم  -

با تکان  سری از جا بلند شد و بدون نگاه به امیرمحمد سینی را از دستش گرفت و با گذاشتن فنجان 

داخل سینک ظرفشویی ، فنجان های تمیز را داخل سینی چید و مشغول ریختن چای شد ،  های خالی

امیرمحمد کنارش قرار گرفت و با نگاهی به فرشته و مرضیه که گرم کار خود بودند  در حالیکه نیم 

 رخ زیبای غزال را نگاه می کرد خیلی آرام پرسید

 ؟ شده چیزی …گرفته به نظر می رسی  -

 ون نگاه فقط سری به عالمت نه تکان داد و این باعث پوزخند امیرمحمد شدباز هم بد

 مهتاب داشت بهت چی می گفت ؟ -

 با اینکه لحنش جدی بود و آمرانه اما غزال  گفت
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 احوالپرسی …هیچی  -

 دروغگوی خوبی نیستی دختر خانوم -

ز چای کرد و سینی را به سمتش با نگاهی کوتاه به چشمان سیاه و نافذش آخرین فنجان را هم پر ا

 گرفت 

 مشکل من با مهتاب به خودم مربوطه -

 مشکل تو با مهتاب یا مهتاب با تو ؟ -

 کشیدن با غزال …این را گفت و نگاه سیاهش را از آسمان چشمانش گرفت و با پوزخندی رفت 

بر از ی زنگ در خ کشیده و بلند صدای ، دوخت پایین به نگاه و زد تکیه کابینت به عمیقی نفس

 زالغ نگاه ، کرد آماده را اسپند و شد بلند جا از خوشحالی با فرشته …آمدن فاطمه و پیمان می داد 

 غزال برای این و نبود وجودش از که کرد می شادی دختری برای … هیجانش و بود مادر شادی به

 می کرد  محبت برایش مادرانه سالها این تمام در هم حوریه کاش ،  بود دردناک

 معرفت بی دیگه اینطوریه …سالم  -

 در که بود اسپند بوی فقط …فاطمه بود که به آشپزخانه آمده بود ، نه مادر بود و نه مرضیه 

 بغلش خوشحالی با فاطمه وقتی … نفهمید او که بودند رفته بیرون کی ، بود مانده جا به آشپزخانه

 ، اشتد حق مادر شاید …کرد دلش برایش تنگ شده  می را فکرش آنکه از بیشتر فهمید تازه کرد

 نما انانس ای فرشته برسد چه ، کرد می اش شیفته را کسی هر بود فاطمه چشمان در که معصومیتی

 مادرش چون

***********************************************************

****************** 

ذاشتن سینی حاوی شیرکاکائو داغ روی میز با یک صندلی آخر از بچه ها وارد آالچیق شد و با گ

فاصله در کنار مهتاب نشست ،  همه یک لیوان شیر کاکائو برداشتند ولی غزال لیوانی چای از داخل 

 سینی دیگر برداشت ، داغ داغ بود 

 پزشک شدنت حتمیه دیگه غزال خانوم ؟ -

 لبخندی به روی پیمان زد و گفت

 شه می چی ببینم تا …سعی ام رو می کنم  من که دارم تمام -

 ؟ پزشکی چرا …این همه تنوع رشته  -

 دیگر داشت از مهتاب و کنایه هایش خسته می شد ، در چشمانش  نگریست و با لحنی سرد گفت

 بخونم پزشکی داشتم دوست بچگی از …قبال که بهت گفتم  -
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 رویای زیباییه -

حمد در حال مزه کردن شیر کاکائوی داغش نگاهش می کرد امیرم …بی اختیار خنده اش گرفت 

 یا هرشت یک به عالقه ، بود چه سر بر دعوایشان …که این نگاهش بیشتر از همه مهتاب را می آزرد 

 ؟ دیگری چیز

 رو اش انگیزه هم و دارم رو اش عالقه هم چون …من به رویاهام همیشه رنگ حقیقت می دم  -

 چیه عزیزم ؟ می شه بگی انگیزه ات -

 با همان لحن خود مهتاب جواب داد

 شخصیه کامال …نه عزیزم  -

به وضوح جا خوردن مهتاب را می دید و همینطور لبخند گوشه ی لب امیرمحمد را ، به فاطمه 

 نگریست و با لبخند پرسید 

 باشه دیدنی خیلی زمستون تو باید دریا …ماه عسل خوش گذشت  -

 پیمان خندید فاطمه با نگاهی به 

 نکردم حس چیزی سرما جز که من …دیدنی که چه عرض کنم  -

 غزال با خنده ار لحن فاطمه دستانش را دور لیوان گرم چایش حلقه کرد  

 ده می بهم خوبی حس سردی …ولی من عاشق سرمام  -

  ندارم تو سرد عشق این به ای عالقه که من …اینکه همین االن هم کامال مشخصه  -

 لحن فاطمه همه را خنداند و پیمان با حلقه کردن دستش دور شانه ی فاطمه گفت

 می خوای بریم تو عزیزم ؟ -

 یه خرده دیگه بشینیم بعد بریم  -

 مطمئنی ؟ -

 قبل از اینکه فاطمه پاسخی دهد  ، امیرمحمد با گذاشتن لیوان خالی اش داخل سینی با شیطنت گفت

 رفیق شه می لوس …پیمان  داری زیاده روی می کنی -

 فاطمه معترض به برادر نگریست و قبل از اینکه حرفی بزند پیمان با خنده ای گفت

 شما رو هم می بینیم آقای دکتر -

 پوزخندی زد و دست به سینه شد

 ندارم هم رو کشی ناز ی حوصله …من زن نازک نارنجی نمی گیرم  -

 گرم خوردن چایش کرده بود با شیطنت گفتفاطمه با نگاهی به غزال که خود را سر

 فکر می کنی کسی حاضره تو رو قبول کنه جناب بد اخالق  ؟- 
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 امیرمحمد سرخوش خندید و پیمان قبل از او با لبخندی مرموزانه گفت

 حتما طرفشو پیدا کرده که اینطور مطمئن حرف می زنه فاطمه جان -

 باز هم خندید و در حال برخاستن گفت

 ایدش -

 و بعد در حالیکه مهتاب را نگاه می کرد ادامه داد

 شه می سردتر داره هوا … تو بریم پاشو …غزال  -

این حرف را فقط و فقط برای تفهیم مهتاب زده بود تا بیشتر از این غزال را نیازارد ، ولی غزال هم 

 چون مهتاب با بهت نگاهش می کرد و البته عصبانی

 گفتم بریم تو …مگه با تو نیستم  -

با نگاهی به پیمان و فاطمه که لبخند بر لب نگاهشان می کردند از جا بلند شد و در حالیکه خیلی 

خوب متوجه سنگینی نگاه مهتاب و پوزخندش بود به دنبالش به راه افتاد تا در تنهایی عصبانیتش را 

 نشانش دهد کمی که دور شدند ، ایستاد و خیلی جدی گفت

 هتون گفته بودم مشکل و من و مهتاب به خودم مربوطهفکر کنم ب -

 مغرورانه خندید و با فرو بردن دستهایش داخل جیب های شلوارش گفت

 مربوطه من به دقیقا مهتاب با تو مشکل …ولی من اینطور فکر نمی کنم  -

او با آن  با اینکه از صراحت کالمش جا خورده بود اما نباید در مقابل موجود نفوذ ناپذیری چون

 چشمان سخت و سرد ضعفی نشان می داد پس مثل او حق به جانب گفت

 فقط مهتاب …فکر کنم اون رویایی که دختر عمه تون ازش حرف می زد تو خیال شما وجود داره  -

 دکتر آقای نداره شما به ربطی هیچ دخترانه حسادت این که کنه می حسادت من به

 ی امرانه ی امیرمحمد از حرکت منعش کردو قدم برای رفتن برداشت که صدا

 وایسا دختر خانوم -

نمی دانست چرا این لفظ را که به کار می برد  ، بی اختیار از او می ترسید و جرات مخالفت را در 

مقابلش از دست می داد ، همانطور دست در جیب در کنارش ایستاد و با نگاه به نیم رخش که زمین 

 حکم گفترا نگاه می کرد خیلی م

 فکر کنم بهتر باشه همین االن و همین جا تکلیف افکار تو رو در مورد مهتاب مشخص کنم -

 نگاهش کرد و با پوزخند گفت

 من هیچ فکری در مورد مهتاب نمی کنم -

 راجع به من چی؟ -
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 چند لحظه نگاهش کرد و با تمام درماندگی در مقابل نگاه نافذش به سردی گفت

 چ فکری راجع به پسر مردی که مادرم رو از من و پدرم گرفت نمی کنممن هرگز هی -

 نگاه سرد و خشک امیرمحمد را می دید که لبخندی تلخ روی لب نشاند 

  خوبه خیلی …خوبه  -

  کرد نجوا و شد خیره آسمان به عجز با غزال…و با گام هایی بلند قدم برداشت و از غزال دور شد   

 چ کدوم از ستاره های تو  سهم من نیستهی یعنی …خدایا  -

***********************************************************

****************** 

 غزال بیا شام مامان

 االن میام -

 امیرعلی …و با گذاشتن مداد الی کتاب از اتاق بیرون رفت و بعد از شستن دستهایش به آشپزخانه 

 …ی خود را برایش عقب کشید و غزال با لبخند و تشکری رویش نشست کنار صندلی دیدنش با

 را امشش آرام وخیلی سکوت در که امیرمحمد به نگاهی با ، بود خوبی گاه تکیه اما نبود پدرش شاید

 اکتس علت همین به شاید و رسید می نظر به خسته ، گذاشت بشقابش داخل الویه مقداری خورد می

 رای خود گرفت و با آهی گفتب ای لقمه فرشته … بود

 بدون فاطمه غذا از گلوم پایین نمی ره - 

 فاطمه که همین دیروز اینجا بود فرشته جان -

 مادر نیستی که بفهمی من چی می گم امیرعلی -

 کاش منم بچه ات بودم -

 میرعلی درا …لحن امیرعلی ، فرشته و غزال را خنداند و لبخندی را هم روی لبهای امیرمحمد نشاند 

 حال ریختن لیوانی دوغ خطاب به امیرمحمد گفت

 چیزی شده آقای دکتر ؟ سرحال نیستی ؟ -

 با نگاهی به پدر خیلی کوتاه گفت

 فقط خسته ام -

 یکی دو روز مرخصی بهت بدم ؟ -

 در حال فرو کردن چنگال داخل پیش دستی ساالدش باز هم کوتاه گفت

 نیازی نیست -
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اهی دوباره به او پرسشگرانه به فرشته نگریست ولی فرشته شانه ای به عالمت امیرعلی با نگ

ندانستن باال انداخت و حرفی نزد ، نگاه غزال بی اختیار به صورت امیرمحمد کشیده شد و و قتی 

 چشمان او هم به غزال افتاد ، نگاهش را گرفت و به بشقابش انداخت

 ممنون مادر -

 نوش جان پسرم -

 همراه به …رچشمی نگاهی به رفتنش انداخت و بی حوصله بقیه ی شامش را خورد  غزال زی

 که کند کمک هم ها ظرف شستن در خواست و کرد کمک میز کردن جمع در فرشته به امیرعلی

  شد مانع امیرعلی

 کنم می کمک مادرت به من …تو برو به درسات برس دخترم  -

 خندید و با شیطنت پرسید

 ز این کارا هم می کنین ؟مگه شما ا -

 فرشته در حال بستن پیش بند به جای امیرعلی جواب داد

 فقط گاهی اوقات -

 تو خودت نمی ذاری من کمکت کنم خانوم دکتر -

 کمک یا شکستن ؟ -

 …لحن مادر غزال را هم مثل امیرعلی خنداند و با گفتن یک شب بخیر تنهایشان گذاشت 

ی مبلی لم داده بود و تلوزیون تماشا می کرد ، به اتاق رفت و نگاهش که رو که دید می را امیرمحمد

 هنوز …به جعبه ی ساعت روی میز آرایش افتاد برش داشت و به ساعت داخلش نگاهی انداخت 

 امیرمحمد نداشت شک دیگر حاال ، بود شده کمتر اش عالقه به تردید اما داشت تردید دادنش در

 چشمانش آسمان در غزال که را حسی همان …نش پنهان می کند چشما سیاهی در را چیزی هم

 رافاط به را نگاهش ،  ندید را امیرمحمد ولی رفت بیرون اتاق از جعبه در بستن با ، کرد می مخفی

 کرد صدایش ها پله پایین و برداشت قدم تند … دید ها پله از رفتن باال حال در را او و چرخاند

 آقا امیر -

 ردک می صدا کوچکش نام با را او غزال که بود بار اولین برای …شت و نگاهش کرد به عقب  برگ

 بله -

لحن سرد و جدی اش در تصمیمش تردیدی دوباره بوجود آورد اما چند پله باال رفت و دو پله پایین 

 تر از او جعبه را به سمتش گرفت و خیلی آرام گفت

 برای شماست -
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 ر سرد پرسیدهمزمان با تکان سرش همانطو

 چی هست ؟ -

 کادوی تولدتون -

 فکر نکنم امروز روز تولدم بوده باشه -

 لحنش قلب غزال را شکاند  ، همانطور که نگاهش به جعبه ی ساعت بود آهسته گفت

 همون روز تولدتون گرفته بودم ولی نشد که بهتون بدم -

 بخیر شب …ممنون  -

 ال نیز دلخور با بغض از پله ها سر آزیر شد و دوباره از پله ها باال رفت ، غز

 یه لحظه صبر کن -

 ایستاد اما به عقب بر نگشت ، امیرمحمد خود چند پله را پایین رفت و با دراز کردن دستش گفت

 من به بدش …خیلی خب   -

ما ا بدون اینکه نگاهش کند  تا امیرمحمد برق اشک را در چشمانش ببیند  ، جعبه را به دستش داد 

 قطره اشکی از گوشه ی چشمانش بیرون چکید و صدای  امیرمحمد ناباور در گوشش پیچید

 غزال -

لحظه ای سر بلند کرد و به چشمان جدی و ناراحتش نگریست  ولی  به سرعت دور شد  ، به اتاق 

 ساعت این دادن دانست می خوب قلبش …رفت و با بستن در به اشک هایش اجازه ی بارش داد   

 یعنی از این لحظه به بعد پنهان کردن عالقه اش در عمق ضربان و تپش قلبش

***********************************************************

************************************ 

همگی داخل ماشین امیرمحمد نشسته بودند و در راه خانه ی رضا  ، می خواستند مهمان آنها یا در 

 و شدند هپیاد همگی ماشین توقف با …قع شخصی را که به سرپرستی گرفته بودند را ببینند وا

 فشرد را زنگ شاسی امیرعلی

 کیه ؟ -

 ماییم مهتاب جان -

 بفرمایید تو دایی جون -

 ایوان روی مهتاب و مرضیه و رضا …در باز شد و همگی وارد حیاط کوچک و دلباز منزل رضا شدند 

ند و بعد از احوالپرسی به داخل رفتند و روی مبل ها جای گرفتند ، امیرعلی در حالیکه بود ایستاده

 فنجانی چای با تعارف مرضیه بر می داشت پرسید
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 پس مهمونتون نیستن ؟ -

 رضا با نگاهی به مرضیه که ناراحت به نظر می رسید با لبخند کمرنگی گفت

 االن میارمش -

الف انتظار همگی پسر نوجوانی چهارده پانزده ساله در کنارش و رفت و وقتی بازگشت  ، برخ

 را اش انداخته زیر به سر مهمان که همانطور رضا …ایستاده بود  ، چهره معصوم و جذابی داشت 

 گفت لبخند با کرد می نگاه

 شریف سیامک آقای …این مرد جوان از این به بعد پسر من و مرضیه است  -

ه ی چیزی جز بهت و حیرتشان نبود ، آنها تصور دیدن کودکی را سکوت حاضرین نشان دهند

 به ندت هایی قدم با نیز سیامک ، کرد ترک را نشیمن که مرضیه …داشتند نه این پسر نوجوان را 

 گفت عمیقی نفس کشیدن با رضا آمد شدنش بسته صدای قتی و و رفت سالن در سمت

 سیامک کردم فکر …چند ساله رو بزرگ کنیم از من و مرضیه گذشته که بخوایم یه بچه ی  -

 ماست برای مورد بهترین

 نرفت و مرضیه نبودن …بود بدی جو …هیچ کس حرفی نزد  و این سکوت تایید حرف رضا بود 

 را علتش اینکه وبدون شد بلند جا از امیرمحمد به نگاهی با غزال … کرد سنگین را فضا سیامک

پله های ایوان نشسته بود و بدون خجالت اشک می ریخت ، به  روی … رفت سیامک سراغ به بداند

 نرده ی ایوان تکیه داد و همانطور که ستاره ها را نگاه می کرد گفت

 شه می درست چیز همه …زیاد ناراحت نباش آقا سیامک  -

 سر برگرداند و به غزال نگاه کرد ، پسر خجالتی به نظر می رسید 

 امیدوارم -

را به پایین دوخت و دل غزال از اشک های او که بی خجالت از چشم هایش می  و دوباره نگاهش

 صدای هم بعد و سالن در شدن بسته و باز صدای که بزند حرفی خواست می …چکید گرفت 

 شد مانع امیرمحمد

 کجایی؟ …غزال  -

 اخمی به چهره داشت و انگار عصبانی بود

 سرده هوا …بیا تو  -

دهد با نگاهش به سیامک اشاره کرد و امیرمحمد با دیدن سیامک در این حال بدون اینکه جوابی 

 نزدیک شد 

 مرد که گریه نمی کنه -
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 بدون اینکه به امیرمحمد نگاه کند ، باز هم آرام گفت

 مرد تنها گریه می کنه -

 نه وقتی که پسرعمویی مثل من داشته باشی -

 و کنارش نشست و با لحنی آرام ادامه داد 

 هست زمان گذر به نیاز اوضاع تغییر برای …زنعمو نیاز به فرصت داره و همینطور تو  -

 سیامک کمرنگ لبخند زد و با خجالت به امیرمحمد نگریست 

 بخونم پزشکی خوام می منم …آقای شریف گفتن که شما و پدرتون پزشک هستین  -

 پس در آینده همکاریم -

 را دستش و شد بلند جا از امیرمحمد …رمحمد پر رنگ تر شد لبخندش از لحن دوستانه ی امی

  دش بلند جا از او دست در دستش گذاشتن با نیز سیامک و کرد دراز سیامک سمت به صمیمانه

 بهتره بریم تو -

سیامک با تکان سری در کنار امیرمحمد قدم برداشت و امیرمحمد به غزال که همانطور تکیه زده به 

 آسمان داشت نگاه کرد نرده ها چشم به

 تو بریم …غزال  -

 بدون اینکه نگاهش را از ماه بردارد گفت

 میام …شما برین  -

 همین االن -

 نگاه آسمان به هم باز خواست می … بود تر جدی هم لحنش از حتی چشمانش …نگاهش کرد  

 بود نکرده پیدایش هنوز … کند جستجو را اش ستاره و کند

 ت کجاست ؟هواس …غزال   -

 آسمان در فایده بی او و بود زمین روی … جا همین اش ستاره شاید …به خود آمد و قدم برداشت 

 شد می یافت مرد همین چشمان سیاهی در اش ستاره شاید … گشت می دنبالش شب

***********************************************************

************************************ 

 داری کالس … مامان  شده  دیرت … جان غزال …غزال  -

 غلتی روی تخت زد و با صدایی خش دار از خواب گفت

 ام خسته …بزار بخوابم مامان  -

 هشته نزدیک ساعت باشم گفته فقط …باشه  -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – غزال عشق

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

2 3 4  

 

 با این حرف مادر مثل فنر از جا پرید 

 ! ؟ نکردین بیدارم زودتر چرا … شد دیرم …وای  -

 فرشته با خنده ای شیطنت آمیز گفت

 چند بار صدات کردم ولی خانوم هر دفعه گفتن خوابشون میاد -

 در حالیکه با عجله از اتاق بیرون می رفت غرو لند کنان گفت

  متنفرم تاخیر از …االن وقت شوخیه   -

صورتش آماده اما  و خنده ی دوباره ی مادر  ، غرغرهایش را بیشتر کرد  ، بعد از شستن دست و

 سویچ که مادر …عجوالنه به آشپزخانه رفت و  همانطور ایستاده شروع کرد به خوردن صبحانه 

 پرسید برد می دهان به را پنیر و نان ی لقمه حالیکه در گذاشت میز روی را ماشینش

 مگه خودتون کالس ندارین ؟ -

 ؟ شه می تموم کالست کی … رم می آژانس با …ساعت ده  -

 هستم هشت تا …یک  ولی بعدش باید برم بیمارستان  -

 مادر معترض نگاهش کرد 

 کنم چیکار تنها …شب مهمون داریم  -

 کلید ماشین را برداشت و خندید

 مهمونی میاد شب هر …از دست این فاطمه  -

 هستن اینام رضا آقا امشب …فاطمه طفلک که همه ی کارا رو خودش می کنه  -

 گونه ی مادر را بوسید  چاپلوسانه

 شده دیرم خیلی برم …مگه غریبه ان مامان  -

 بازم فاطمه که با همه ی درگیری هاش کمک حالمه تو که هیچی   -

 با خنده ای در حال بیرون رفتن  گفت

 خوبه خودتون هر دفعه به این نتیجه می رسین خانوم دکتر ادیب -

 ش را تند تر کردو با شنیدن صدای خنده ی مادر قدم های

 با سرعت نمی ری غزال  -

 چشم عزیزم  -

***********************************************************

************************************ 
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از شلوغی سالن با شتاب می گذشت و جواب سالم بچه های آشنای دانشکده را کوتاه و با عجله می 

 ی کالس نفس عمیقی کشید و بعد از زدن ضرباتی کوتاه به در  ، بازش کرد بسته در پشت …داد 

 تو بیام تونم می …سالم استاد  -

 با …استاد جوان با یک تکان سر جواب سالمش را داد و با اشاره ی دست اجازه ی ورودش را 

 نشست روناک کناری صندلی روی و برداشت قدم کوتاه تشکری

 کی اومد ؟ -

 ؟ کردی دیر انقدر چرا …می شه  یه ربعی -

 آهسته تر از روناک جواب داد

 خواب موندم -

 ساکت لطفا …خانوما  -

 و  تاداس نباشید خسته با …هر دو شرمنده از استاد عذر خواهی کردند و تا پایان کالس نیز سکوت 

 ن زدندبیرو کالس از کوله داخل هایشان جزوه و کتاب گذاشتن با  ها بچه ی همهمه صدای

 خانوم فقیه -

 بودند رقبایش و ها دوره هم بهترین جز دو هر …صدای بهداد بود که در کنار آرش ایستاده بود 

 گفت روناک به کالفه نکاهی با …

 امری دارین آقای سلیمانی ؟ -

 ؟ رفته یادتون نکنه …قرار بود یه کتاب برام بیارین  -

می شد ، با اینکه دو روز پیش در بیمارستان امیرمحمد دیگر داشت از دست سماجت های او خسته 

 حسابی حالش را گرفته بود اما باز هم بهداد بی خیال نمی شد پس با خشمی کنترل شده گفت

 کردم فراموش داشتم عجله بس از صبح …دقیقا همینطوره   -

 بهداد پوزخندی زد و گفت

 ما باشه خانوم فقیهفکر نمی کنم حرف من دلیلی برای عصبانیت االن ش -

 قبل از اینکه غزال جواب دهد  ، روناک با جدیت گفت

 فعال …ما کار داریم آقایون  -

 آرش با خنده ای گفت

 ترن عصبی دوستشون از سرمدی خانوم اینکه مثل …بیا بریم بهداد  -

 وادارشروناک با حرص به آرش نگریست و قبل از اینکه حرفی بزند  ، غزال دستش را گرفت و 

 کرد همراهش به راه افتد 
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 پسره ی پر رو -

 غزال با خنده ای گفت

 تری عصبانی من از انگار تو …حق با فرجاد بود  -

 … کنی ازدواج من ی زاده برادر با باید فقط گه می …چون پدر این روزا اعصابی برام نذاشته  -

 زنه نمی حرف پدر حرف رو که هم مامان

 ه دونه نشی عزیزممی خواستی یکی ی -

 نه که تو نیستی -

 بند کوله اش را روی شانه جابه جا کرد 

 عاشقته همه از مهمتر و خوبیه خیلی پسر تو عموی پسر … کافیه …آه روناک  -

 رو مادرم و پدر همینطور …ولی من دوست ندارم ایران رو ترک کنم  -

محوطه ی دانشگاه شدند و هر دو گوشه ای از  وارد …این بار شانه ای باال انداخت و جوابی نداد 

 هیاهو و ازدحام نشستند  ، روناک همانطور که نگاهش به اطراف می چرخید پرسید

 جواب استاد جاللی رو دادی ؟ -

 در حالیکه نگاهش به صحفات کتاب بود فقط سرش را تکان داد و روناک این بار با شیطنت گفت

 مت رو داد پس بگو چرا اونطوری جواب سال -

 آهی بلند به شوخی کشید 

  امانم ماشین به بود زده پسره یه بودیم هم با که پیش هفته یادته …دارم دیوونه می شم روناک  -

 بده خسارت بیاد تا بدم آدرس و شماره که کرد اصرار و

 خب ؟  -

وشم اومده اجازه خ ازتون من خانوم گه می و اومد گل دسته با دیشب یارو …خسارت بهانه بود  -

 می دین با خانواده تشریف بیارم

 روناک میان شدت خنده گفت

 پس بیخود پیله نشده بود -

 در آب از مامان دانشجوی آورد شانس طرف فقط … دادم آدرس بهش هم ساده من …آره بابا  -

و  شریف آقای جلوی…  بکشه بود مونده کم که منو … کرد می بیچارش امیرمحمد وگرنه اومد

 مامان سرم داد زد که واسه چی به کسی که نمی شناسی آدرس دادی

 ؟ گفتی چی تو…وای  -

  دادن امیرمحمد به رو حق هم شریف آقای و مامان که مخصوصا نیومد در صدام …چی می گفتم  -
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 دیگه کنه مشخص رو تکلیفت خب …عجب ابهتی داره آقای دکتر -

 نگاه کرد و با حرص گفتخیره خیره به چهره ی خندان روناک 

 خندی می چقدر …بسه دیگه  -

 در حالیکه سعی داشت خنده اش را کنترل کند گفت

 شه نمی رد هم تو متری صد از دیگه …  ترسید خیلی …بیچاره بهداد   -

 شه می تر رو پر کنم می محلی کم بهش بیشتر چی هر …نه بابا  -

 بایی بیش از حده دیگه خانومزی دردسرهای از اینم …خب عاشقه دیگه  -

 رهدا تو خاطر به که بکن ات بیچاره پسرعموی حال به فکری یه …تو یکی دیگه هیچی نگو  -

 زنه می آتیش و آب به رو خودش

 می خوام صد سال سیاه نزنه -

 باز هم خندید و با لحنی بامزه گفت

هام از دست اون پرهام زلزله در  جزوه و کتاب تا کنم چیکار امشب بگو …این حرفا رو ولش کن  -

 امان باشه

 روناک با شادی هر دو دستش را به هم کوبید 

 شده ذره یه براش دلم …الهی قربونش برم  -

 اگه یه بار جزوه های تو رو هم پاره کنه قربون صدقه رفتن یادت می ره -

 تپل و خوشکلش لپ به بزنی دار آب ی گنده بوس یه باشه یادت فقط تو …من عاشقشم   -

 امر دیگه ای نیست ؟ -

 در حال بلند شدن از روی نیمکت فلزی خندان گفت

 نشده شروع کالس تا کنیم کوفت چیزی یه بوفه بریم پاشو …چرا  -

 با لبخندی از جا بلند شد و با شیطنت گفت

 نهه می کبزار به جناب سرهنگ بگم دختر یکی یه دونشون از چه کلماتی تو حرف زدن استفاد -

 می زندگی سربازا مثل دارم همینطوریشم … ندارم رو شدن توبیخ ی حوصله …نه تو رو خدا  -

 کنم

 لحن روناک به حدی با نمک و خنده آور بود که هر دو به شدت به خنده افتادند

***********************************************************

************************************ 

 نکن… عزیزم …پرهام   -
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ولی پرهام با حرص و لذت سعی داشت برگه ها را مچاله و پاره کند و غزال برای رهایی از دستش 

او را بغل کرد تا از اتاق بیرون برد اما پرهام با سر و صدا جیغ می کشید تا غزال برگه ها را از 

 از دستش بیرون بکشددستش بیرون نکشد و فقط توانست پاره های کاغذ را 

 ماشاال سنگینه هم چقدر …بچه ی یه ساله انگار باهام پدر کشتگی داره  -

پرهام شاد و کودکانه از حرص خوردن غزال خندید و خنده ی زیبایش باعث شد به قول روناک 

د ش بوسه ای آبدار و گنده به گونه ی تپلش بزند و همراهش از اتاق بیرون برود ، وارد آشپزخانه که

 با اعتراض به فاطمه که در حال درست کردن ساالد بود نگریست 

 بنویسم دوباره باید …باز این پسرت جزوه های منو پاره کرد   -

 فرشته با خنده به سمتش رفت تا پرهام را در آغوش بگیرد و فاطمه هم با شیطنت گفت

 بچه ام حقش رو می گیره خانوم دکتر -

 رو از پدرو مادری که همیشه سرشون شلوغه رو از من بیچاره می گیره حقش نکنه …نه بابا  -

 فرشته زودتر از فاطمه جواب داد

 مامانش مثل …از بس شیطونه این وروجک  -

 چیزی یه بگین امیرمحمد به باز … شیطنت و من …وای مامان  -

 تو دوباره سر منو دور دیدی فاطمه جان -

 برای هم امیرمحمد نگاه …د رفت که در کنار پیمان ایستاده بود نگاه غزال هم به سمت امیرمحم

 گفت شیطنت با دوباره فاطمه و افتاد چشمانش به ای لحظه

 من نمی دونم تو چرا همیشه به موقع پیدات می شه داداشی -

 این پیمان چی می کشه از دست تو -

 دیگه کنه می خودش اسیر منو زبونش همین با …نگو امیرمحمد  -

 با این حرف پیمان  شلیک  خنده همگی به صدا در آمد و میان خنده ها ، صدای امیرعلی

 اومدن مهمونا …همیشه به خنده  -

 دیدن با غزال …و با گرفتن پرهام از فرشته جلوتر از همه با لبخند از آشپزخانه بیرون رفت 

 گفت لبخند با رسید می نظر به جوانی مرد حاال که سیامک

 درسی درگیر سخت شنیدم … بیای کردم نمی فکر…عجب سیامک خان چه  -

 سیامک خندید و بعد با نگاهی به امیرمحمد با شیطنت گفت

 منم شنیدم که شما موقع کنکورتون حتی غذا هم نمی خوردین -
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غزال که می دانست منشا این حرف از کجاست با حرص به امیرمحمد نگریست اما او بی توجه در 

یه روی مبلی نشست و این حرص غزال را بیشتر کرد ولی به ناچار نشست و در همان حال کنار بق

 صدای آهسته مهتاب را شنید

 چطوری خانوم دکتر ؟ چه کار می کنی با درسا  ؟ -

معلوم نبود این مهتاب کی می خواست دست از طعنه و نیش کالمش بردارد ، خونسرد و آرام در 

 جوابش گفت

 چه خبر ؟ به سالمتی ترم آخری دیگه ؟ شما…خوبه  -

 منظورت چیه ؟ -

 منظور خاصی نداشتم عزیزم -

 خانوما نمیان واسه کمک برا چیدن میز ؟ -

هر دو به فاطمه نگریستند که لبخند بر لب نگاهشان می کرد  ، مهتاب با نگاهی مغرورانه به غزال از 

 جا بلند شد اما غزال با لحنی بانمک گفت

 ام خسته خیلی …معاف کن خانوم وکیل  من و -

 تو هم  که همیشه معافی -

خندید و بعد از رفتنشان با انداختن پاهایش روی هم فنجان چایش را از روی میز برداشت و در حال 

 نوشیدنش صدای رضا را شنید

 کتابسرا بیا سری یه … رسید خواستی می که کتابایی …غزال جان  -

 کرد و با لبخند گفت فنجان را از لبش دور

 میام روناک با فردا …حتما  -

 با اون زلزله ؟ -

 این حرف رضا خنده را بر فضا پاشید

 شما که یکی از طرفداراش بودین  -

 برام شد می عروس بهترین ، نبود بزرگتر سیامک از اگه …هنوزم هستم دخترم  -

نشسته بود شاد می خندید و نگاه غزال را  امیرعلی پاهای روی که هم پرهام حتی …و باز هم خنده 

 داشت یاد به پرهام تولد از را امیرعلی خوشحالی و هیجان هنوز …به سمت خود کشاند 

 اگه شما بخواین من حرفی ندارم بابا -

 غزال به شدت به خنده افتاد و میان خنده ها به سیامک نگریست 
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با پسرعموش ازدواج کنه ولی اگه بخوای من می  قراره روناک …به دلت صابون نزن سیامک خان  -

 تونم چند تا دختر خوب بهت معرفی کنم

 قبل از اینکه سیامک حرفی بزند  ، امیرعلی با نگاهی به امیرمحمد گفت

 خب اگه اینطوره یکی از اون دخترا رو برای امیرمحمد انتخاب کن غزال جان -

 ی در چشمان سیاه سردش ماندنگاهش به سمت امیرمحمد چرخید و برای لحظه ا

 حتما ولی آقا امیر خیلی سخت سلیقه هستن -

 پوزخند امیرمحمد را خیلی خوب می دید و صدای امیرعلی را دوباره شنیده شد

 شاید دنبال بهترین می گرده -

 بهترین ؟ بهترین کس که بود که الیق چشمان پاک و زالل او بود

 ها بوده پدرجونامیرمحمد همیشه دنبال بهترین  -

 حرف پیمان جز امیرمحمد و غزال همه را خنداند 

 شام آماده است بفرمایید -

با صدای فرشته غزال زودتر از جمع آقایان بیرون رفت و کالفه از نگاه های سرد امیرمحمد پشت 

 میز نشست ، فاطمه در حال نشستن در مقابلش با شیطنت گفت

 تنبل ها زودتر میان می شینن -

 خالی بشقاب به خیره همچنان او اما نشستند همه کم کم …فقط یک لبخند کوتاه زد و هیچ نگفت 

 آورد خود به را او اش کناری صندلی روی امیرمحمد نشستن ، بود مقابلش

 چرا غذا نمی کشی ؟ -

 بی اهمیت به حرفش لیوانی آب برای خود ریخت که باز هم صدایش را جدی شنید

 آب نمی خورنقبل از غذا  -

 اش سردی و او از خسته … بود خسته …باز هم توجهی نکرد و لیوان آب را به لبش نزدیک کرد 

 سیاهش چشمان و سکوت از …  هایش نهی و امر از … هایش نگرانی از …

 غذا بکش خانوم دکتر -

یز گذاشت و با نگاهی به امیرمحمد که دیس برنج را مقابلش گرفته بود  ، لیوان خالی را روی م

 که لبخند ،  کرد می نگاهشان داشت …مقداری برنج کشید و همان لحظه نگاهش به امیرعلی افتاد 

 و رضیهم صندلی مابین که افتاد سیامک به نگاهش و زد لبخند کمرنگ نیز غزال ، نشست لبش روی

ر از کرده بود و مهمت پیدا خانواده میان در خوبی جایگاه او حاال و بود گذشته زمان ،  بود نشسته رضا

 همه عشق مادری مرضیه بود که با حضور او بیدار شده بود و این بهترین درمان دردهایش بود
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 بخور رو غذات ؟ کنی می نگاه رو چی داری …غزال - 

 اولین جواب بدون …سرد بود و با این حال باز هم در کارهایش دخالت می کرد و دستور می داد 

 د و با خود اندیشیدبر دهان به را قاشق

 کاش سکوتت  رو تمومش کنی -

***********************************************************

************************************ 

 سالم عمو رضا -

 ؟ شما حال … جوان دکترهای خانوم به سالم …به به  -

 روناک قبل از غزال با همان شیطنت همیشگی اش گفت

 ؟ خانوم مهتاب ؟ پسرتون آقا ؟ خانومتون ؟ چطورین شما …ما که خوبیم آقای شریف  -

 رضا در حال بلند شدن از پشت میزش  همانطور که می خندید گفت

 ده نمی فرصت آدم به دختر این …ماشاال  -

 پدر هم همین نظرو دارن آقای شریف -

 روناک رو به رضا گفتخنده ی رضا بیشتر شد و غزال با چشم غره ای به 

 با اجازه تون ما بریم کتابامون رو برداریم -

 بفرمایید  اجازه ی ما هم دست شماست -

 حرفیه چه این …خواهش می کنم آقای شریف  -

 دیگه بسه …بیا بریم روناک  -

 خنده باعث فقط هم روناک غرغرهای و اعتراض …و دستش را گرفت و او را به دنبال خود کشاند 

 را کتابی هر … رفتند درسی غیر های کتاب سراغ و برداشتند را درسی های کتاب …اش می شد 

 ستخوا روناک وقتی سلیقه اختالف همین سر بر و شد می مواجه روناک مخالفت با داشت برمی که

 زمین رب نقش کتابهایش و کرد برخورد کسی به محکم پشت از ،  بکشد بیرون دستش از را کتاب

 شد

 خوام می معذرت …ای خانوم ببخشید و -

 …و خودش هم خم شد تا به او در جمع کردن کتابهایش کمک کند ولی غزال فقط نگاه می کرد 

 و ودب خورده جا ناخودآگاه اینطور دیدنش از … بود شکننده و ظریف ها گذشته مثل که زنی به نگاه

 نبود غزال متوجه ابدا او

 آوا -
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 بلند جا از مبهوت و چرخید سمتش به سرعت به آوا طوسی چشمان …ر صدایش خفه بود و ناباو

 شد

 تویی غزال ؟ ! -

 رایشب که دوستش دیدن از سنگینی بغض …حتی نتوانست پاسخی دهد و نه در آغوشش بگیرد 

 و بارها که روناک … کرد می نگاه را آوا خیره فقط او و گرفت را گلویش راه بود برادرش یادآور

 آوا را از زبانش شنیده بود با لبخند به غزال نگریست و پرسید نام بارها

 زنداداشت ایشونه ؟ -

با نگاهی به او آرام سرش را تکان داد  ، آوا کتاب هایش را از دست روناک گرفت و قدم برای رفتن 

 برداشت 

 خداحافظ -

 غزال بی اختیار به سرعت دست آوا را گرفت 

 کجا آوا ؟  -

 دارم کار … باید برم -

 خودم می رسونمت خونه -

آوا انگار از چیزی وحشت داشته باشد  ، دستش را محکم از دست غزال بیرون کشید و با لحنی 

 غریبه گفت

 رم می خودم …ممنون  -

انگار این دو دوست حاال از غریبه هم غریبه تر بودند ، روناک پادر میانی کرد و با لحنی صمیمانه رو 

 به آوا گفت

 لطفا کمی صبر کنین آوا جون -

 …آخه من  -

 خواهش کردم -

با مکث سری تکان داد و دقایقی بعد هر سه نفر کتابسرا را ترک کردند ، بدون اینکه هیچ کدام 

 عقب صندلی آوا و نشست کنارش در روناک …خریدی کرده باشند یا حتی با رضا خداحافظی 

 می خوای من رانندگی کنم ؟ -

 در مقابل محبت دوستش تحویلش داد  لبخندی

 ؟ خونه ری می تو …نه عزیزم  -

 شه می بدتر حالش نباشم من خورده سرما پدر …آره  -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – غزال عشق

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

2 4 3  

 

 پس اول تو رو می رسونم -

 روناک سری تکان داد و سپس با نگاهی به عقب آهسته فقط طوریکه غزال بشنود گفت

 بزنه حرف باهات نکنم فکر …خیلی تو خودشه  -

 تودار و ساکت …همیشه همینطوری بوده  -

 لرزه می داره دستات … شدی زده هیجان …فقط مواظب خودت باش عزیزم  -

 چشم خانوم  -

 چشمتون بی بال  -

 او مثل دوست یک که خوب چه …باز هم نشاط روناک سرحالش کرد و خنده را روی لبانش نشاند 

 از انگار حاال …اند و تنهایش نمی گذاشت م می برایش هم هایش گذشته دوست کاش … داشت

  رسید می نظر به تر شکسته و تر ساکت سابق

***********************************************************

************************************ 

 با تشکری از پیشخدمت مرخصش کرد و بعد با لبخند به آوا نگریست

 تیهس چی معطل …ه قهوه ی داغ حسابی می چسبه  اونم با یه کیک شکالتی  تو این هوای سرد ی -

 کن شروع ؟

 با لبخند کوتاه و کمرنگی فنجان قهوه را برداشت و به لب نزدیک کرد و غزال دوباره گفت

 مهری و فرامرز داداش از … خانوم  گلی … حوریه مامان …خب بگو ببینم چه خبر ؟ از بابا  -

 داداش فرهاد چطوره ؟ خودتون کوچولو ندارین ؟ ؟ ندارین خبری

 خیلی سرحالی ؟ -

 لحن آوا بی دلیل دلخورش کرد اما باز هم با صمیمیت گفت

 نباید باشم ؟ بعد از چهار سال زنداداش عزیزم و مهمتر بهترین دوستم رو دیدم -

 پوزخندی زد و خیلی سرد گفت

 دوست شاید ولی زن داداش نه -

 فنجان را روی میز گذاشت و با گیجی گفتبی اختیار 

 ؟ چیه منظورت …متوجه نمی شم  -

 خبری هیچ اصال بگم بهتره … ندارم ازش هم زیادی خبر …دو سالی می شه از برادرت جدا شدم -

 نیست پدرت ی خونه دیگه دونم می فقط ندارم

 ه زحمت گفتنمی توانست حرفهایش را باور کند ، حیران و مبهوت خیره اش بود و ب
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 داری دروغ می گی -

 منتونست هرگز من دونی می بهتر که تو!  ؟ گم می دروغ بهت دارم کنی می فکر چرا …نه غزال   -

 بیام کنار برادرت با

  بگذره ازت فرهاد نداشت امکان …باورم نمی شه آوا -

 مطالق گفت …م سکوت از … رفتارم سردی از … خودش به ام توجهی بی از …فرهاد خسته شد  -

 کردم قبول منم و ده می

 اما اون دوست داشت -

 خندید و با لحنی تند و غریبه گفت

 داری از کسی دفاع می کنی که هرگز رفتار خوبی باهات نداشت -

 با غضب در چشمانش نگریست و بی اختیار با حرص گفت

 منه برادر فرهاد …این به تو مربوط نیست  -

 به تو …وم برادر ؟ برادری که هیچ وقت دوست نداشت و درکت نکرد کد …بس کن غزال  -

   برادر گی می هنوز آدمی همچین

  …گفتم که این قضیه هیچ ربطی  -

 آوا حرفش را ناتمام گذاشت و با لحنی سردتر ادامه داد

 هک همونی … نامادریت گفت می ؟ گفت می چی دونی می …چند وقت پیش گلی خانوم رو دیدم  -

 بیمارستان که بوده زیاد دیوونگیش هم اونقدر …تو هنوز هم مامان صداش می کنی دیوونه شده 

 … زنش و برادرت به … مادرت به … پدرت به … کرد بد همه به اون … کردن بستریش روانی

  …افتاده حال این به اینکه …تو و من به حتی

  بشنوم چیزی خوام نمی …تمومش کن آوا  -

 داشت ها حرف این بود خوب خیلی حالش که سال چهار از بعد …ان دستانش گرفت و سرش را می

  دش بلند جا از میز روی گذاشتنش و ای برگه روی آدرسش نوشتن با آوا … کرد می بد را حالش

 واگذاری و ازدواج توی که اجباری جبران به تونست برادرت که کاری تنها …این آدرس خونمه  -

 حسابمه تو ماهانه پول ریختن و خونه یه ی اجاره …رثیه ی پدریم به عموم بکنه ا ی مغازه و خونه

 شدم می عاشقش منم داری انتظار تو وقت اون … همین …

 محکم در چشمان آوا نگریست و نیش خند تلخی زد

 ندارم شک …چون شدی  -

 کجاست فرهاد دونم نمی حتی من …اشتباه می کنی  -
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 تنهایش کاش …وانی نداشت مخصوصا وقتی نام فرهاد را بر زبان آورد چشمانش با زبانش هم خ

 داد واآ تحویل پوزخند یک فقط … کند برمال را پنهانش عشق حسرت نگاهش االن تا گذاشت نمی

 گرفت دستان میان را سرش دوباره و

 دوستیم هنوز ما …به دیدنم بیا  -

قطره اشکی از گوشه ی چشمانش و الی مژه های  هیچ جوابی به آوا نداد و بعد از رفتنش بی اراده

 تابدار و بلندش بیرون چکید و زمزمه کرد

 دوستیم -

***********************************************************

************************************ 

 در اتاقش برای بار دوم توسط مادر باز شد و آن فرشته ی زمینی باز هم گفت

 چرا نمیای عزیزم ؟ می خوایم شام بخوریم -

 بدون اینکه از روی تخت تکانی بخورد و یا حتی نگاهش را از دیوار روبرو بردارد گفت

 بخورین شما …گفتم که میل ندارم  -

 فرشته نزدیک شد و لب تخت نشست و با گرفتن دستش با محبت پرسید

 نمی خوای به مامان بگی چته ؟ -

 یستچیزیم ن -

 پس چرا از وقتی اومدی خونه از اتاقت بیرون نیومدی  ؟ -

…- 

 چرا چیزی نمی گی غزال جان ؟ یه حرفی بزن ؟ -

 حرف ؟ چه حرفی  ؟ با بغض عصبی روی تخت نشست و بی اختیار فریاد زد

 … ام خانواده سر بالیی چه دونم نمی فقط … خوبه حالم … هیچی …گفتم که چیزیم نیست  -

 فریادش …مادر بغلش کرد  ، به جای ادامه ی حرفش بغضش ترکید و شروع کرد به گریه  وقتی

   کشاند اتاق به را امیرمحمد و امیرعلی

 چی شده فرشته ؟ ! -

فرشته فقط به امیرعلی نگاه کرد و هیچ نگفت ، امیرمحمد به دیوار کنار در تکیه زد و امیرعلی 

 اشت و با مالیمت پرسیدگذ غزال ی شانه روی دست …نزدیک شد 

 چرا گریه می کنی دخترم ؟ کسی مزاحمت شده ؟ -

 میان اشک با چشمانی تار شده نگاهش کرد 
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 شده تنها خیلی بابام … بابام … گرفته خیلی دلم فقط …نه آقای شریف  -

 امیرعلی به فرشته نگریست و پرسید

 چی می گه این دختر ؟ -

 حرفاش در نمیارم  از سر …نمی دونم امیرعلی  -

 ببرش یه آبی به صورتش بزنه فرشته جان -

 زالغ نگاه …فرشته با تکان سری و لبخندی به روی دخترش بازویش را گرفت و بلندش کرد 

 …  کرد می اش خسته داشت ها روز این ها نگاه این ، افتاد امیرمحمد سیاه چشمان به ای لحظه

 دیوار به هنوز امیرمحمد …اه مادر از اتاق بیرون رفت همر به و گرفت نگاهش از را خیسش نگاه

 کرد خارجش فکر از صدایش و پدر دست ی ضربه … داشت زیر به سر فکر در و بود زده تکیه

 تو چته امیرجان ؟ -

 به چشمان جدی پدر نگریست و با تردید گفت

 گیر گوشه و منزوی …نکنه دوباره مثل قبل بشه  -

 حکمیهغزال دختر قوی و م -

 اما خیلی حساس و شکننده است -

 امیرعلی دقیق نگاهش کرد و با لحنی نافذ پرسید

 چی می خوای بگی امیرمحمد ؟ -

 آمدن کنار … بود مهال اش خواسته …نگاه از چشمام پدر گرفت و دوباره به زمین خیره شد 

 نبود پذیر امکان فقیه جالل دختر با امیرعلی

 بیفت که من خیلی گرسنمه راه …راه بیفت پسر  -

لحن سرحال و لبخند روی لب پدر  ، لبخندی کمرنگ روی لبهای امیرمحمد نشاند و دوشادوش پدر 

 هم ازب و کرد مهمانش لبخندی اختیار بی افتاد غزال آبی چشمان به که نگاهش …اتاق را ترک کرد 

 خنداند را همه امیرعلی قرار بی صدای

 دم از گشنگیمر …یکی به ما شام بده  -

***********************************************************

************************************ 

 کجا غزال ؟ صبر کن ببینم -

 برم باید …عجله دارم روناک   -

 نیاوردی ماشین که تو …می رسونمت  -
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 کوله اش را روی شانه انداخت و با لحنی سپاسگزارانه گفت

 باشم تنها خوام می …مرسی عزیزم  -

 اخالق بد دکتر آقای یا مادرت اگه … خاموشه گوشیت همیشه که تو …الاقل بگو کجا می ری  -

 بدم بهشون باشم داشته جوابی گرفت تماس

 با خنده از کالم آخر روناک گفت

 پدرم دیدن رم می دارم …خودشون می دونند  -

 با لحنی لوس و بچه گانه گفت

 خیلی دوست دارم پدرت رو ببینم -

 دارم عجله …  کن ولم … بعد برای باشه …وای روناک  -

 خسیس -

 ودکیک ی خانه و پدر برای دلش …باز هم خندید و با تکان دستی برایش تند قدم برداشت و رفت 

قت دیدار و حاال و آمد کنار زحمت به اش دلتنگی با را سال چهار این تمام … کرد می پرواز هایش

 و شناختش می قبل از بهتر حاال که پدری دیدن برای تکاپو … افتاد تکاپو به قلبش و رسید …بود 

 و فشرد زنگ شاسی روی را اش کشیده و لرزان انگشت … کرده تحمل را رنجی چه دانست می

 پیچید گوشش در آشنا صدایی

 کیه ؟ -

  غزال …منم گلی خانوم  -

 با شادی و بغض به گوشش رسید صدای گلی خانم این بار

 عزیزم تو بیا … برم قربونت الهی …تویی مادر  -

 و ها نارنجی و ها زرد این عاشق همیشه …در باز شد و چشمانش به محوطه ی پاییزی باغ افتاد 

 را ها برگ و دوید  درختان البالی از … باغ میان فرش سنگ میان از دویدن جای به … بود قرمزها

 کارش این به که بود فرهادی نه دیگر االن اما بود زیبا هم هنوز صدایش …ه می کرد ل پا زیر

 رشت دلتنگ پاییزی دلگیر فضای این و بود دلتنگ … بزند قهقه که فرامرزی نه و کند اعتراض

 بوسید را مهربانش و پیر صورت و گرفت جای خانم گلی گرم آغوش در … کرد

 سالم به گلی جون خودم -

 ؟ دختر رفتی کجا …م به روی ماهت مادر سال -

 است؟ خونه بابام …قربون اشکات برم  -

 اومدی موقع به که بریم … تو بریم …آره عزیزم  -
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 تظرمن و زد در به ضربه چند …با اشتیاق همراهش به داخل رفت و بدون معطلی پشت در اتاق پدر  

 ماند ورود ی اجازه

 ندارم میل …ار نمی خورم ناه …من که گفتم گلی خانوم  -

 جالل …با لبخندی از شنیدن صدای پدر در را آرام گشود و یک لحظه بغض مهمان گلویش شد 

 گفت دوباره ها برگه میان سر و بود نشسته میز پشت

 ؟  دارین برنمی من سر از دست شما …ای بابا گلی خانوم  -

 نه-

 نگاه آسمان …ر شده ی غزال خیره شد جالل با مکث سر بلند کرد و حیران در چشمان تا

 شد می بارانی داشت هردویشان

 غزال -

 گشود که را آغوشش و شد بلند میز پشت از جالل …دلتنگ شنیدن همین بود و فقط نگاه می کرد 

 برد پناه پدر امن آغوش به گریه با و ترکید غزال بغض

 چقدر بزرگ شدی بابا -

که موهایش را نوازش می کرد التیامی شد بر درد دلتنگی  پدر دست …جوابی جز اشک نداشت  

 مادر خاطرات خواندن درد بر …اش 

 بره می بین از منو داره اشکات …گریه نکن عزیزم  -

 آسمان گفت می مادر که ها همان … کرد می دیوانه هم را مادر حتی که ها همان …اشکهایش 

 ترش خسته و کند می تر زالل را چشمانش

 نیومدی سراغم بابا ؟  چرا -

 دیگرش دست با و گرفت را دستش یک …روی مبلی نشاندش و خودش هم پایین پایش زانو زد 

 گفت حال همان در و کرد پاک را اشکهایش

 عزیزم بکنم براش تونستم می که بود کاری تنها این و … مادرت …مادرت خواست که نیام  -

 به تلخی لبخند زد و پرسید

 ان حوریه چطوره ؟حال مام -

 شه می مرخص روزا همین … بهتر خیلی …بهتره  -

 خوشحالم که خوبه -

 لبخندی به صورتش پاشید و با فشردن دستش به گرمی پرسید

 دخترم درس می خونه دیگه ؟ -
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 سال سوم پزشکی ام -

 تحسین در نگاه پدر نشست و صدایش گرمتر شد

 ثابت کردی که دختر مادرتی -

 و با صدایی که هنوز بغض داشت گفت خندید

 دوست دارم بابا  -

 بود درپ چشمان برق دیدن منتظر که بود سالها …سالها بود که این جمله را در سینه نگه داشته بود  

 نجر از باید ، نداشت را نگاه این غم دیدن تاب دیگر … کند شادش دوباره حرف این گفتن با تا

 کرد می دورش

 بچینم ؟ میز ناهارو -

 جالل با خنده از سماجت گلی خانم با گرفتن دست دیگر دخترش گفت

 خانوم دکتر افتخار می دن با پدرشون ناهار بخورن -

 نخوردم غذا شما کنار که وقته خیلی …البته  -

 شد باز اشتهام دیدم که رو تو …پس پاشو بریم عزیزم  -

 از بیش …ه دور بازویش حلقه شد از جا بلند شد  با پاشیدن لبخندی به روی پدر با کمک دستش ک

 ودب سابق مثل هنوز که چیزی تنها … بود شده کور و سوت اش پدری ی خانه کرد می فکر آنکه

 دلچسپ و بود آشنا گذشته مثل برایش هنوز که بود خانم گلی غذای عطر

***********************************************************

************************************ 

 یم تازه شاید …هوای اتاقش بعد از گذشت چهار سال  دیگر برایش خفه و غیر قابل تحمل  نبود 

 به … هایش آدم به و داشت تعلق آن به که ای خانه … است پدری ی خانه دلتنگ چقدر فهمید

نگاهش به قاب عکس هایش بود  … بود اندوه از پر نگاهش هم هنوز اما نبود سرد دیگر که پدری

 یم بزرگتر سال هر …که از جشن تولد هایش تمام دیوار کنار تخت را به خود اختصاص داده بود 

 اتاق چراغ … رفت بیرون اتاق از و شد بلند تخت روی از عمیقی نفس کشیدن با … زیباتر و شد

د ، چند ضربه به در زد و با ش پدر اتاق راهی چای فنجانی برداشتن با و بود روشن هنوز پدر کار

 بود میزش روی های برگه سرگرم جالل هم هنوز …اجازه ی ورود لبخند بر لب در را گشود 

 چرا نخوابیدین بابا ؟ -

 تو چرا هنوز بیداری ؟ -

 در حال گذاشتن سینی روی میز گفت
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 شده تنگ مامان برای دلم یعنی …خوابم نمی بره  -

 ل را بخوبی می دید گرفتگی آسمان چشمان جال

 فکر می کردم می تونم اینجا موندگارت کنم -

 سعی کرد لحنش پدر را نرنجاند  ، آرام گفت

 ؟ خواین می ؟ خواین نمی اینو که شما …مامان بدون من خیلی تنها می شه  -

چند لحظه به عکس چشمان خود در صورت فرشته ی کوچکش نگریست و سپس با فروکردن 

 موهایش که هنوز هم با گذر سالها خوش حالت بود و پر پشت ، با صدایی گرفته گفتدستانش الی 

 نشد و نتونستم جلوی تقدیر بایستم -

 است طوفان حال در پدر چشمان آسمان نداشت شک …باید بحث را عوض می کرد 

 از داداش فرهاد و فرامرز چه خبر ؟ خبری ازشون دارین ؟ -

 ی گفتدر حال برداشتن فنجان چا

 نه -

جواب کوتاه پدر نشان دهنده ی چیزی جز درد تنهایی این مدتش نبود ، خواست چیزی بگوید که 

 خود جالل گفت

 و سراغشون برم نتونستم اما نبود سخت کردنشون پیدا البته …حتی آدرسی ازشون ندارم  -

 وضعیه چه تو مادرشون بگم بهشون

 لندب میز روی خالی فنجان گذاشتن با جالل …یره بود غزال در سکوت فقط به صورت درهم پدر خ

 نای و بود شب … شد خیره باغ زیبای نمای به و زد کنار را پرده … ایستاد پنجره پشت و شد

 بود رویایی نهایت بی ها چراغ نور زیر پاییزی تصویر

 زن یک … زن یک و موندم من که زمانی … رفت و شد جدا آوا از فرهاد وقتی …وقتی تورفتی  -

 ارهدوب زمان ،  کرد سرد و گرفت بازی به بد رو قلبم که زن یک … بود گرفته ازم رو چیزم همه که

 گفت می بیراه و بد ، زد می داد … شد حساس … شد عصبی کم کم حوریه … برگشت عقب به

 …د ش می بدتر قبل روز از روز هر … خودش با یا منه با فهمیدم نمی که تهی سرو بی حرفهای …

 لقاب غیر یعنی شد سخت برام تحملش …  شدم کالفه …  کرد می بحث هم خانوم گلی با حتی

 تردک نظر … ببیندش تا  خونه آوردم رو روانشناس دکتر یه ، کردم می کاری باید … شد تحمل

 قابل مه من برای کجا ولی زنه می آسیب دیگران و خودش به گرنه و بشه بستری باید که بود این

 تمنداش هم رو کردنش بدبخت حق نکردم خوشبختش اگه من … روانی آسایشگاه …نبود  تحمل

 است زنده قلبم توی هنوز که فرشته همون مثل درست …
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 جالل با آهی چند لحظه سکوت کرد و دوباره ادامه داد

 دونه نمی خودم خدای و خودم جز کسی که چیزی …می خوام یه چیزی رو بهت بگم  -

 بود شده تنگ سرد مرد این برای دلش چقدر …امت کشیده ی پدر چشم دوخت منتظر به ق

 فردا پس شاید … فردا شاید …من زیاد زنده نمی مونم  -

جالل چطور می توانست انقدر بی رحمانه  ، از نبودن خودش در مقابل قلب کوچک غزالش حرف 

 بزند

 کنین ؟شما دارین چی می گین بابا ؟ ! دارین باهام شوخی می  -

 زد می سیاهی به غزال آبی چشمان …برگشت و نگاهش کرد 

 صدق قلبم … برنمیاد دکترا دست از کاری دیگه …چند سالی می شه مشکل قلبی پیدا کردم  -

 نتپیدن … نزدن قصد … داره خاموشی

 شنید یم نتپیدنش از باید بود شناخته خوب را پدر قلب که حاال … عدالتی بی …این بی رحمی بود 

 که سالهاست … بره می رنج فرشته یه نبودن از که سالهاست …درد قلب من تازه نیست دخترم  -

 شدنه ویران حال در من حسرت و آه با که سالهاست … خاموشیه منتظر

 جالل …قطرات اشک دانه دانه از گوشه ی چشمانش می چکیدند و او فقط به قامت پدر خیره بود 

 ای دومین بار زانو زدبر و نشست پایش مقابل

 به ور برادرات دوباره تا کنی کمک … کنی کمک پدرت به و باشی قوی باید تو …آروم دخترم  -

 ندارم آرزویی تو عروسی و برادرات دیدن جز من … برگردونی خونه این

 و دستان غزال را در دست گرفت و دوباره گفت

 دلیل برای خوردن این همه قرص و دارو  تنها …شماها تنها بهانه های زندگی من بودین  -

 ردک می اش دیوانه داشت قلبش خاموشی از …  نبودنش از پدر های حرف …نتوانست تاب بیاورد 

 با اللج … دوید بیرون اتاق از گریه میان و کشید بیرون پدر گرم و قوی دستان از از دستهایش …

د ، از چشمان بی نورش قطره اشکی بیرون ایستا پنجره پشت دوباره و شد بلند جا از عمیق آهی

 چکید و نجوا کرد

 راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست            آنجا جز آنکه جان بسپارند چاره نیست

***********************************************************

************************************ 

د بدون معطلی خود را به حیاط رساند  ، گلی خانم هم اسپند به دست صدای ماشین پدر را که شنی

آمد و قبل از غزال خود را کنار ماشین رساند ، جالل در سمت حوریه را باز کرد و با گرفتن بازویش 
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 کرد یم نگاه زنی به تردید با و بود ایستاده غزال لحظات این تمام در …کمکش کرد تا پیاده شود 

 …ی مادرش می دانست و با همه ی اتفاقاتی که افتاده بود باز هم دوستش داشت جا سال هفده که

 ی خیره که حوریه نگاه …  او از و  بود کرده جدا هم از را مادرش و پدر که داشت دوست را زنی

 ردک بغلش و رفت سمتش به اختیار بی و درخشید چشمانش آسمان در اشک  برق ، شد چشمانش

 خوش اومدین مامان -

 در چشمان حوریه هم درخشش اشک را می شد دید  ، گلی خانم هم با نم اشک چشمش گفت

 سرده هوا …بیارش تو آقا جالل  -

 جالل …غزال هم بازوی دیگر حوریه را گرفت و به کمک پدر او را به داخل ساختمان برد و اتاقش 

 گفت غزال به رو بعد و بخوابد تخت روی کرد کمکش

 ؟ عزیزم برگردم من تا مونی می پیشش تو …کارخونه  من باید برم -

با لبخند سرش را تکان داد و پدر با نگاهی به حوریه  پیشانی غزال را بوسید و سپس اتاق را ترک 

 گرفت دست در شک با را حوریه دست و نشست تخت لب غزال …کرد 

 اورب …زمان کمی نیست  شما به مادر گفتن سال هفده …خوشحالم که حالتون خوب شده مامان  -

  نشین ناراحت امیدوارم  … نکنم صداتون مادر که سخته خیلی  کنین

 این …لبخندی تلخ روی لب حوریه نشست و بدون جواب فقط به صورت زیبای غزال خیره ماند 

 بود کرده بیرون اش زندگی از رحمانه بی جالل قلب به توجه بدون که بود زنی آور یاد برایش چهره

 می کاش ، بود زیبا هم هنوز اما الغر و بود شده ضعیف …زال هم خیره ی صورت حوریه بود غ …

 و زن این به سالها … باشد نداشته دوستش تواند نمی فهمید تازه اما باشد دلگیر او از توانست

 محکم حوریه که شود بلند خواست و کرد رها آرام را دستش ، بود گرفته خو بودنش مادر عنوان

 کشید می فریاد تنهایی و ترس مثل چیزی نگاهش در …ش گرفت

 مونم که بگم بهش باید …  بزنم زنگ مادرم به رم می …جایی نمی رم مامان   -

 ولی حوریه دستش را رها نکرد و غزال برای قانع کردنش با لبخند صورتش را بوسید

 زود برمی گردم -

 بی …ندی دوباره به رویش اتاق را ترک کرد حوریه با مکث دستش را رها کرد و غزال با لبخ

 سالن ی گوشه تلفن سراغ به برد می سر به خاموشی در هم باز نداشت شک که موبایلش به اهمیت

 که صدا همان شاید گرفت تماس امیرعلی منزل با ،  مادر همراه ی شماره گرفتن جای به و رفت

 شد می شنیده بود دلتنگش

 بفرمایید -
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 مان پسرک مغرور که غزال عاشق تن صدای مردانه اش بوده …خودش بود 

 سالم آقا امیر -

 ؟ غزال تویی …سالم  -

 روی مبل نشست و جواب داد

 ؟ هست مامان …بله  -

 ؟ کنم صداش …تو اتاق کارشه  -

 نه فقط بهش بگین من ممکنه آخر شب بیام -

 صدای امیرمحمد این بار کمی عصبانی به گوشش رسید

 عنی برای شام خونه نیستی ؟ی -

 سعی کرد آرام باشد

 کن درک کنم می خواهش … بزارم تنهاشون تونم نمی …اینجا به من نیاز دارن  -

 ؟ شه می چی دانشگاهت و درس …پس می خوای تمام وقتت رو به اونها اختصاص بدی -

 که کسانی …ده ی من خانوا افرادش و منه ی خونه اینجا …هیچ لطمه ای به درسم نمی خوره  -

 کنم می نیستی احساس هم من نباشن اگر

 شنید سرد و تلخ هم را صدایش …پوزخندش را می شنید  

 دیگه امری نیست ؟ -

 االن الاقل … بزارم تنهاشون تونم نمی من …چرا متوجه نیستی  -

 گفتم کاری نداری؟ -

 خداحافظ -

 و غرید و محکم و با غیض گوشی را روی دستگاه کوبید

 دیکتاتور ی پسره …کاش با خود مامان تماس گرفته بودم  -

 ازب که را در …با کشیدن نفس عمیقی از جا بلند شد و دوباره راه اتاق حوریه را در پیش گرفت 

 می شکا صدا بی خواهرش دست گرفتن با و بود نشسته تخت لب که نگریست حوا به متعجب کرد

 توجه نشده بود ؟ ! م او که بود آمده کی … ریخت

 چرا وایسادی مادرجون ؟ -

با گیجی از سوال گلی خانم سرش را تکان  داد و طرف دیگر تخت نشست و فنجانی چای نیز با 

 غزال …تعارف گلی خانم برداشت اما حوا از برداشتن خودداری کرد و همانطور اشک می ریخت 

 گفت حال همان در و دوخت چایش بخار به را نگاهش
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 برای چی اومدین اینجا ؟ -

لحظه ای به غزال نگریست و بعد با نگاه به چشمان بسته ی خواهرش که گویا به خواب رفته بود 

 گفت

 حق ندارم خواهرم رو ببینم ! -

 پوزخندی تحویلش داد و بی توجه به لحن بغض آلود او گفت

 شما اصال می فهمین خواهر یعنی چی  ؟ -

 ال و روز خوشی ندارمح من …ولم کن دختر  -

 این حالو خودتون برای خودتون به وجود آوردین خاله جون -

 محکم و پروا بی …مثل مادرت حرف می زنی  -

 شدین عذابش و تنهایی باعث هم شما حتی که زنی …پس مادرم یادتونه  -

 نداره خوبی حال خواهرم …االن وقت گفتن این حرفا نیست  -

 …گر حرفی نزد و با وجود بغضی که راه گلویش را گرفت از اتاق بیرون زد  حق با حوا بود پس دی

 و بود حسرت فقط جالل از زن دو این سهم … گرفت هم حوریه حتی و مادر تنهایی برای دلش

 رفت اجبار به دیگری و ماند اجبار به یکی … تنهایی

***********************************************************

************************************ 

بشقابی برداشت و مقداری از سیب زمینی هایی که مادر در حال سرخ کردنشان بود  ، داخلش 

 یزمین سیب روی …ریخت و با برداشتن سس قرمز  ، همانجا داخل آشپزخانه پشت میز نشست 

ب روی میزش دوخت  ، شروع کتا به نگاه که همانطور و سس از کرد پر را طالیی و یکدست های

 کرد به خوردن

 ؟ دست با …غزال  -

 شورمشون می دفعه صد روزی … خب تمیزه دستام …وای مامان  -

 درحالیکه چنگالی برایش روی میز می گذاشت دوباره گفت

 مه دفعه هزار اگه …معلوم نیست روزی چند بار تو بیمارستان می زنیش به میکروب و ویروس  -

 فایده ای داره با این بدن ضعیفت چه بشوری

در رفتن از دست فرشته و نگرانیهایش تقریبا غیرممکن بود ، با خنده ای چنگال را برداشت و داخل 

سیب زمینی فرو کرد و با حس طعم سس روی مزه ی سیب زمینی با لذت نگاهش را به متن کتاب 

 درسی اش دوخت
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 مادر  -

م به امیرمحمد رفت که با کت و شلوار پاییزی نوک مدادی رنگ همزمان با فرشته  ، نگاه غزال ه

 وارد آشپزخانه می شد

 جانم -

 ساعت منو ندیدین ؟ درش آوردم وضو بگیرم نمی دونم کجا گذاشتمش -

نگاه غزال دوباره به کلمات کتاب کشیده شد و فرشته با اشاره ای به میز در حالیکه  آخرین سری 

 ماهیتابه می ریخت ، جواب دادسیب زمینی ها را داخل 

 دیببن اینو داری اصرار همش چرا ، داری تو که ساعتایی کلکسیون با دونم نمی من …روی میزه  -

  داره وجود اصرار این پشت دلیلی نکنه! 

جمله ی آخر فرشته ، لبخندی عمیق روی لبهای امیرمحمد نشاند و رنگ چهره ی غزال را تغییر داد 

مه جواب این سوال را می دانست ، پاسخش برمی گشت به اولین تولد امیرمحمد در ه از بهتر او …

 هب که همانطور امیرمحمد نگاه…حضورش در این خانه که با چند ماه تاخیر پیشکشش کرده بود 

 …ودب شده غلیظتر که لبخندی با چرخید می ،  بردارد کتابش از سر نداشت قصد که غزال صورت

 بشقاب برداشت و گفت داخل از زمینی سیب

 باشه درست شما حرف شاید …خودمم نمی دونم   -

 با دست نخور امیرمحمد -

 دکترا مریض نمی شن مادر -

 ؟ شیفتی …از دست تو  -

 همانطور که ساعت را به مچ دست چپش می بست گفت

 نشده دیرم تا برم …بله  -

 به سالمت عزیزم -

 ، غزال صدایش کردقدمی که از آشپزخانه بیرون رفت 

 دارم کارتون … لحظه یه …آقا امیر  -

 به سمتش چرخید و به او که حاال سرپا ایستاده بود مثل همیشه جدی نگاه کرد

 بفرمایید -

با نگاهی به مادر به سمتش رفت و امیرمحمد چند قدم دیگر هم دور شد تا غزال راحت تر حرفش 

 مطلبی را در نبود فرشته بگوید را بزند ، انگار فهمیده بود قصد دارد

 شنوم می …خب  -
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 نگاهش کرد و با تردید گفت

 می خوام فرهاد رو پیدا کنم -

 خب ؟ -

 باز هم با تردید و کمی مکث در مقابل نگاه جدی او گفت

 احتماال بهنام باید ازش خبر داشته باشه  -

 و تو هم می خوای بری سراغ بهنام ؟ -

 و چهره ی امیرمحمد سخت تر شد سرش را تکانی داد

 سراغ بهنام نمی ری غزال -

 تهنگف قرارداد یک طبق که را کسی …  کند اش راضی حرفی با کرد سعی …باز هم امر و دستور 

 دهد انجام کاری توانست می نه و خواست می نه اش اجازه بدون

 دماگه بهنام برام مهم بود چند سال پیش اون کارو با خودم نمی کر -

 … ممهمی براش هنوز تو باش نداشته شک …توی درستی حرفت شکی نیست اما خالفش چرا  -

 کن انتخاب برادرت کردن پیدا برای دیگه راه یه و کن فراموش پس

 … نیست من پدر االن حال و شرایط تو الاقل …انتخاب ؟ ! کدوم انتخاب ! انتخابی در کار نیست  -

 ی ترین دوست برادرم چون مطمئنم فقط اونه که از فرهاد با خبرهصمیم سراغ برم مجبورم من پس

 انگار حرفهایش هیچ تاثیری در تغییر نظر او نداشت چون نگاهش هنوز هم جدی بود و قاطع

 غزال  کن تمومش جا همین و بحث این پس …گفتم نه  -

 و بدون اینکه به غزال فرصت جواب دهد با نگاهی به ساعتش ادامه داد

 ؟ مونده ای دیگه حرف …داره دیرم می شه  -

 پوزخندی زد و خیلی خشک گفت

 نه -

 لحظه ای کوتاه نگاهش کرد و در حال رفتن فقط گفت

 فعال -

 را رضایتش …غزال نفس عمیقی از سرسختی اش کشید و دوباره راه آشپزخانه را درپیش گرفت 

 هن افتاد و او فقط توانست بگویدد از و کرد یخ هم هایش زمینی سیب حتی هیچ نگرفت که

 زورگو -

 با کی بودی ؟ -

 با خنده از نگاه و شیطنتت چشمان مادر گفت
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 خودتون می دونین -

فرشته چند لحظه با همان نگاه خیره اش شد اما ناگهان به خنده افتاد و خنده ی سرحال غزال هم در 

 دلیل خندیدنش می شد تنها فرشته کنار در که بود وقت خیلی …فضا شلیک شد 

***********************************************************

************************************ 

نتوانست حال پدر را نادیده بگیرد و بی خیال پیدا کردن فرهاد شود پس بدون اطاعت از تاکید 

 از ربیشت قدم چند …قرار داشت امیرمحمد به مجتمع پزشکی رفت که مطب بهنام سروش هم آنجا 

 بیرون امبهن مطب از که بود مهتاب … شد شخصی به متعجب نگاهش که بود نرفته بیرون آسانسور

 ننبیندش تا  کرد پنهان او از را خودش پس دید می را او نباید ، آمد می

 هب ولی …لی و …مهتاب اینجا چیکار داشت ؟ ! خب بهنام دندانپزشکه و مهتابم که دندون داره  -

 باشن داشته مشکلی دندوناش رسه نمی نظر

 و با انداختن شانه هایش به باال ادامه داد

  اومدی اینجا ای دیگه کار واسه تو … نیست مهم …اصال ولش کن غزال  -

 یمنش خوشبختانه …وقتی از رفتن مهتاب مطمئن شد  راه خود را در پیش گرفت و وارد مطب شد 

 ود و اال شناختنش برایش خوشایند نبودب شده عوض بهنام

 سالم  -

 ؟ دارین قبلی وقت …سالم -

 ؟ هست مالقاتشون امکان …نه   -

 با اشاره ای به افراد در انتظار گفت

  شلوغه سرشون …می بینید که -

 مونم می منتظر …اشکالی نداره  -

 منشی با کمی مکث سری تکان داد و پرسید

 اسمتون ؟ -

 هستم فقیه -

 بشینید تا صداتون کنم -

 یم دقایق این در ،  بود بهتر اینطور …با تشکری سری تکان داد و روی صندلی خالی نشست 

 و برداشت میز روی از ای مجله … تر خونسرد و شود آماده  بهنام با شدن روبرو برای توانست

 شد مشغول
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 داخل برید تونید می …بفرمایید خانوم فقیه  -

 حال اما داشت تردید بهنام دیدن و آمدن از هم هنوز …کرد و راه اتاق را در پیش گرفت تشکری 

 … کرد می پیدا را برادرانش باید … اضطرابهایش و شک ی همه به کشید می خط ،  پدر قلب

 ودب دستهایش شستن حال در او به پشت … رفت داخل به بهنام  ی اجازه با و زد در به ای ضربه

  میام االن …  بفرمایید -

 آشنا عطری کرد احساس …وقتی نه تکانی خورد و نه حرفی زد  ، بهنام بی اختیار به عقب برگشت 

 آورد می یادش به را آشناتر هایی نفس صدای

 غزال ؟ ! -

 کمرنگ لبخند زد و خیلی آرام گفت

 سالم -

 ؟ خوبی …سالم  -

 دایش حس کردجدا از بهت صدای بهنام  ، غم را هم می شد در ص

 خوبم  -

 ؟ وایسادی چرا …بشین  -

 هایلب روی تلخی لبخند …با تعارف دستش  ، روی مبل چرم مشکی رنگی در مقابلش نشست  

 نگریست بود زده زل پایین به که غزال به و بست نقش بهنام

 نمی دونم چرا این روزا کسایی میان مطبم که دندوناشون بی نقصه و مشکلی نداره -

 متوجه نمی شم ! -

 فکر نمی کنم دندونات مشکلی داشته باشند ؟ -

 نگاهش کرد و با کمی مکث گفت

 تیتوندوس ندارم شک … شه نمی باورم که تونی نمی نگو …اومدم تا کمکم کنی فرهاد رو ببینم  -

 است گذشته مثل هم هنوز

 با پوزخندی پاهایش را روی هم انداخت و گفت

 تدرس شد تنها اونم … فرهاد مثل مغروری و محکم آدم حتی …ذشته نیست دیگه هیچی مثل گ -

 من مثل

 ببینم رو برادرم خوام می فقط …من نیومدم واسه زیرو کردن گذشته ها بهنام  -

 مانه نشسته روبرویش که باوقاری بانوی شد نمی باورش …در چشمان آبی غزال خیره نگاه کرد 

 روزی آروزیش فقط تصاحب قلبش بود که باشد لجبازی و مغرور دخترک
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 من هنوز دوست دارم غزال -

 با وصامخص ، آمد می نباید … بود امیرمحمد با حق …نگاه کالفه ی بهنام عصبی اش کرد و بلند شد 

 هنوز مبهنا … برگشت عقب به دوباره و ایستاد سرجایش برداشت که قدم چند …  نظرش دانستن

 کرد می ناامیدش همیشه برای باید …می کرد  نگاهش اندوه و حسرت با داشت

 خودمم حاال چون … چی یعنی داستن دوست دونم می خودمم دیگه …دوست داشتن ؟ آره  -

 تونم نمی آدم اون بدون که زیاد اونقدر … عاشقشم … باالتر نه اصال … دارم دوست رو کسی

 یگه می دونم عشق چهد حاال … نفسش به نفسم … است بسته جونش به جونم … بکشم نفس

 هیچ هب اون از قبل که قلبی … دادم ای دیگه کسی به رو قلبم وقته خیلی من بدون هم تو…حسیه  

 بودم نداده کس

 و بی درنگ قدم برداشت ولی قبل از اینکه در را باز کند صدای بهنام لبخند را روی لبانش نشاند

 فرهاد پیش برمت می …صبر کن غزال  -

***********************************************************

************************************ 

 ماشین بهنام که مقابل آپارتمانی توقف کرد ، نگاهش کرد و پرسید

 همینجاست ؟ -

 یازده واحد … سه ی طبقه …آره  -

 ریست دستش را روی دستگیره در گذاشت اما بازش نکرد و باز هم به بهنام نگ

 می شه زحمت زدن زنگ رو خودت بکشی ؟ -

با لبخند کمرنگی سری تکان داد و  غزال همچنان نشسته داخل ماشین به او که حاال دست روی 

  شد پیاده آمد سمتش به بهنام وقتی …شاسی زنگ گذاشته بود نگاه می کرد 

 مثال منتظر منه -

 سپاسگذارانه لبخند زد و گفت

 کردی لطف … ممنون پسرخاله -

 ره نمی باال دیگه صداش … کنه می فرق خیلی قبل فرهاد با فرهاد این فقط …قابل تو رو نداشت  -

 باش خودت مواظب اما

 …و بدون معطلی داخل ماشین نشست و غزال فقط در جواب بوق کوتاهش دستی کوتاه تکان داد 

ز همیشه دلتنگ برادر بداخالق و ا بیشتر حاال او… نبود مهم برایش دیگر ؟ باشد خودش مواظب
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 در دندی با و ایستاد یازده واحد در پشت …سردش بود حتی اگر صدایش یا دستش را باال می برد 

 نواخت در به ضربه چند عمیق نفس یک با بازش نیمه

 چرا در می زنی بهنام ؟ بیا تو -

غرور باال می رفت و بر  با ها قبل صدایش که همان …  مغرورش برادر همان …صدای خودش بود 

 هایی قدم با …سر غزال آوار می شد اما حاال انگار تن صدایش مردانه تر و آرام تر شده بود 

 فرهاد از خبری ولی چرخاند اطراف به را نگاهش … بست آرام هم را در و رفت داخل به شمرده

 همان …شد  خشکش صورت ی خیره و چرخید عقب به سر پشت از ای سایه دیدن با  که نبود

 گذشته سرد ی چهره

 سالم داداش -

 تو؟ -

 داییج گویا …باور نداشت این صدای سرد که آرام در گوشش می پیچید  ، صدای فرهاد فقیه باشد 

 بود شکسته را او بد آوا از

 حالتون خوبه داداش ؟ -

 پوزخندی تحویلش داد و آمرانه گفت

 برو بیرون کوچولو  -

 و  ودنب متنفر لفظ این از دیگر …را به یاد داشت حتی بعد از گذشت چهار سال  پس هنوز این واژه

 روی حرفش به اهمیت بی و نشست لبش روی لبخندی اختیار بی ،  بود هم شنیدنش دلتنگ حتی

 که ودب دستش کوچک سینی یک برگشت وقتی … رفت و کرد نگاهش لحظه چند فرهاد …  مبلی

 نشست روبرویش هم خود و گذاشتش میز روی …ندان ق و بود چای فنجان یک داخلش

 چاییت رو بخور و برو -

 نگاهش کرد و با لبخند گفت

 ولی من برای خوردن چای نیومدم  -

 ندارم رو شام کردن درست ی حوصله اصال چون …بهتره بخوریش -

 گفت سرحال اش جدی لحن به اهمیت بی!  کردن درست غذا و فرهاد …خنده اش گرفت 

 خودم درست می کنم داداش -

لبخند گوشه ی لب فرهاد را  که انگار به زحمت داشت جلوی خندیدنش را می گرفت خیلی خوب 

  انداخت هم روی را پاهایش چایش فنجان برداشتن با ، بخنداند را او توانست پس …می دید 

 می دونستین مامان حوریه مریض بوده ؟ -
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 ا تکانی داد و غزال دوباره پرسیدفرهاد با تکیه به مبل  سرش ر

 پس چرا هیچ وقت نرفتین دیدنش ؟ -

 خیلی … کرد می داغونترم حال اون تو دیدنش که نداشتم شک …حال خوبی نداشتم و ندارم  -

 کنمن فکر چیز هیچ و کس هیچ به و باشم تنها خوام می فقط من … من حال حتی کرده تغییر چیزا

 ز پا در میاورد کوچولوا کامال منو مامان دیدن …

 پس برین سراغ آوا و با هم برین دیدن بابا و مامان -

 درد از … تعجب از نه … سرخوشی از نه …خندید  

 گیرم نمی ازش رو شادی این من … خوشحاله … شاده …آوا بدون من راحته  -

 دوتون هر … کنین می اشتباه دارین …نیست داداش  -

 با صدایی خسته گفت دستی به موهایش کشید و

 ام خسته خیلی من …پاشو برو  -

 و بد حال و نگاه غم از که نبود برادر رفتار سردی از بغضش …با بغض سرش را پایین انداخت 

 آورد می درد به را غزال قلب بد که بود اش گرفته

 تنها ؟ قبال که اجازه نمی دادین شب تنها جایی برم -

 شکوچک خواهر زیبای صورت ی خیره …وی لبهای فرهاد نقش بست لبخندی کمرنگ بی اختیار ر

 ندک رفتار تلخ ها گذشته چون مغرور دختر این مقابل در نیست قادر دیگر کرد می احساس … شد

 بر رحمانه بی که نیست سابق ظریف و حساس دخترک آن خواهرش دیگر کرد می قبول باید ،

 و دمانن فرشته مادری کنار در غزال بودن …ند شکا می را کوچکش قلب و کشید می فریاد سرش

 نیافتنی دست آهوی یک … بود ساخته رها و آزاد غزالی او از امیرمحمد چون مردی

 بشم آماده تا کن صبر دقیقه چند …خیلی خب کوچولو  -

 نیاید تا کرد می پیدا هم را فرامرز باید… بود تر صدادار هم خنده از حتی که لبخندی …لبخند زد 

 خواهرانه اش به اوج خود می رسید

***********************************************************

************************************ 

 مرسی داداش -

 فرهاد با لبخند نگاهش کرد و این لبخند به او جراتی بخشید و قبل از باز کردن در ماشین گفت

 ون ؟بازم می تونم بیام دیدنت -
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لبخند فرهاد عمیق تر شد و وقتی سرش را به عالمت مثبت تکان داد ، غزال با شادی دست دور 

 گردنش انداخت و صورتش را با خوشحالی بوسید

 خیابون تو زشته …ولم کن دختر  -

 خیابون چه می دونه من چه حالی دارم و چقدر خوشحالم -

 برسم خوابم به برم منم بذار برو …برو کوچولو  -

 چشمی با شیطنت گفت و در را باز کرد و خواست پیاده شود که صدای فرهاد مانع شد

 هی کوچولو -

 با خنده نگاهش کرد و فرهاد دوباره گفت

 خیلی بزرگ شدی -

 را رد و آورد در کیف از را کلید …خنده اش بیشتر جان گرفت و با خداحافظی از ماشین پیاده شد 

 …هاد هم تکانی خورد و با دیدن تکان دست برادر  ، در حیاط را هم بست فر ماشین کرد باز که

 در نداشت شک … بود شب ده حدود ساعت حاال و بود زده بیرون خانه از که بود وقت خیلی

 رد همیشه خیالش بی صاحب دست از که بوده اش همیشگی خاموشی حتما موبایلش صدای نیامدن

 درست بود چون حضور امیرمحمد روی ایوان و قدم هایش کامال حدسش … برد می سر به خاموشی

 … دکر می دخالت کارش در بیشتر هم امیرعلی و فرشته از حتی او …نشان از کالفگی اش می داد 

  شد اش عصبانی صدای منتظر و کرد سالم آرام خیلی افتاد او به محمد امیر نگاه وقتی

 ا خاموشه ؟چر گوشیت ؟ بودی کجا شب وقت این تا …سالم  -

 جواب هم خودش و بود اش همیشگی سوال این …خنده اش گرفت  اما جرات خندیدن نداشت

 داد می را خود

 ؟ غزال بودی کجا پرسیدم …کی روشن بوده که این دفعه ی دومت باشه  -

 با نگاهی کوتاه به صورت جدی اش پایش را روی اولین پله گذاشت و آرام گفت

 پیش برادرم -

 رفتی سراغ بهنام ؟پس  -

 چاره ی دیگه ای نداشتم -

 و تنها چرا … بیام باهات داشتم تصمیم …فکر کنم بهت گفته بودم دوست ندارم بری سراغش  -

 ؟ پیشش رفتی سرخود

 بود تر مشکی هم شب سیاهی از چشمانش گی تیره …روی پله ی آخر ایستاد و نگاهش کرد  

 ن دارین منو بازخواست می کنین ؟می شه بگین به چه دلیل شما اال -
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 بی توجه به پوزخندش داشت از کنارش رد می شد که صدایش را خیلی سرد شنید

 به همون دلیل که  تو قبل از رفتن نظر منو پرسیدی -

 مدآ می پیش کم خیلی … شده قرمز هم صورتش نداشت شک …لحظه ای قلبش به تپش افتاد 

 را دلش حرف هم نگاهش حتی …نگفته یشان حرفی بزند   قرار و قول از مغرور امیرمحمد

 گفت او از سردتر پس داد نمی بیهوده افکار ی اجازه غزال به و کرد می سرکوب

 من دلیلی جز مشورت با یک بزرگتر نداشتم آقای دکتر -

سنگینی نگاه امیرمحمد را به خوبی حس می کرد و و قتی از کنارش گذشت یک نفس عمیق کشید و 

 ردک اعتراض فرشته از زودتر امیرعلی و کرد سالم …داخل رفت حاال نوبت مادر و امیرعلی بود  به

 تا االن کجا بودی دختر ؟اون گوشی رو واسه چی همیشه خدا خاموش می ذاری؟ -

 با نگاهی به مادر که طلبکار نگاهش می کرد خیلی آهسته گفت

 معذرت می خوام -

 بار آخرت باشه -

 پدر یک مثل حرفهایش به که بود مدتها …از حرف امیرعلی ناراحت نشد حتی لبخند هم زد نه تنها 

  بوسید آمیز شیطنت لبخندی با را مادر گونه ، داد می گوش

 ببخشید دیگه -

 هم رو دوتا اون که بزن روناک و فاطمه به زنگ یه برو …چند بار دیگه باید ببخشمت غزال  -

 کردی دیوونه

 ام بچه من مگه … دوتا این به زدین زنگ شما باز …ن  وای ماما -

 محکم او پوزخند رسید می جمله این به حرفش وقت هر …پوزخند امیرمحمد حرصی ترش کرد 

 شد می تر

 امش بیا کن عوض لباساتو برو هم حاال … ای بچه که معلومه …دیرم می کنه زبونشم برام درازه  -

 بخوریم

از تعویض لباسهایش با یک بافت ظریف صورتی رنگ و جین زغالی ، چشمی آهسته گفت و بعد 

 ودب وقت خیلی …شال همرنگش را هم به سر کرد و با شستن دست و صورتش وارد آشپزخانه شد 

 را بشقابش و نشست میز پشت … کردند می صرف آنجا در هم را شام و ناهار مهمان غیاب در که

 سس از پر همیشه مثل و کتلت از کرد پر

 تنده خیلی طعمش …کمتر سس بریز غزال  -

 تندی رو دوست دارم مامان -
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 از ربیشت …و بالفاصله تکه ای به دهان گذاشت و با حس طعم تندش لحظه ای چشمانش را بست 

 دستی شپی داخل را چنگالش امیرعلی … اش گرسنگی از بیشتر نه ولی بود تند کرد می فکر آنکه

 خند گفتلب با و برد فرو ساالدش

 مثل اینکه خیلی گرسنته غزال خانوم -

 ودب برادر دیدن خاطر به حتما نه اما شاید …واقعا گرسنه اش بود و این از بشقاب پرش معلوم بود 

 گفت و خندید ،  بود همه از بیشتر  حاال کمش همیشه اشتهای که

 خورده بشه خانومتون غذای همه کنم می کاری امشب …نگران نباشین آقای شریف  -

 بزنیا حرفا این از نشنوم دیگه …دستپخت همسر من بی نظیره   -

 بگیرم ایراد شما خانوم از باشم کی من …چشم آقای رییس  -

 مادر و امیرعلی هر دو از جوابش خندیدند اما امیرمحمد بلند شد 

 ممنون مادر -

 نخوردی چیزی که تو …نوش جان عزیزم  -

 رم استراحت کنم  می …اشتها ندارم  -

 به کمک و میز کردن جمع از بعد …غزال نیم نگاهی به او انداخت و مشغول ادامه ی شامش شد 

 چای فنجانی فرشته خواست به … رفت نشیمن به و کرد آماده چای ،  ظرفها شستن برای مادر

 رد معموال …د بو معلوم بازش در از این و نبود اتاق داخل ولی  گذاشت امیرمحمد برای سینی داخل

 روی … شد خارج ساختمان از کند پیدایش تواند می کجا اینکه حدس با پس بود باز درش نبودش

 چای یسین و غزال متوجه حتی بود پایین ی خیره هم در دستانش کردن گره با و بود نشسته ها پله

 گفت غزال خود پس نشد بود گذاشته کنارش در که

 براتون چای آوردم -

 ببرش …رم نمی خو -

 گفت کنایه با و کرد گرفته را دلش هم غرورش از پر لحن …حتی نگاهش هم نکرد 

 شما که می خواستین استراحت کنین -

 کنی می خرابش تو که اعصابی …منم دارم به اعصاب به هم ریخته ام استراحت می دم  -

 لحن تلخ امیرمحمد عصبی اش کرد و با غیض گفت

 دارن االن که شرایطی با اونم …نواده ام رو بزنم توقع داری قید خا -

 گفت و نگریست سرد چشمانش طوفانی آسمان در …از جا بلند شد و در مقابلش ایستاد 

 نه اینو نمی خوام اما توقع دارم به فکر خودت هم باشی -
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 و با مکث آرامتر ادامه داد

 و به فکر من -

 عحب چه …بکاهد و اشاره ای به خودش هم بکند  پس باالخره قصد داشت کمی از کوه غرورش

 شده فراموش را پدرانشان  گذشته داشت قصد فقیه جالل دختر مقابل در شریف امیرعلی پسر که

 بداند

 شریف امیرمحمد آقای بزار راحتم دیگه تو …به اندازه کافی مشکالت دارم  -

اینکه بداند پسر مردی است که بی  آور یاد …مقصودش  از بردن نام کاملش فقط یاد آوری بود 

شک پدرانشان قصد مصالحه با هم را ندارند و این برایشان بدترین عذاب خواهد بود و چه مضحک 

 که هر دو در سرگردانی حسشان همچنان پیش می رفتند

 حتما همین کارو می کنم خانوم غزال فقیه -

 می اشک …ندگی روی پله ها نشست امیرمحمد که عصبانی به داخل رفت بغضش ترکید و با درما

 داشت … بود گرفتن آتش و سوختن حال در هوا سردی برخالف … بود آسمان ی خیره و ریخت

 متوجه فرشته وقتی امیرعلی خشم از پر نگاه و مادر حال از … امیرمحمد رفتار از … آورد می کم

هم  نه با عمل حتی با پیوند پزشکان نظر با که قلبی … پدر قلب از … بود شده پدر قلب خراب حال

جواب نمی داد و فقط باید این روز ها استراحت می کرد اما پدر حتی این را هم نمی پذیرفت و قصد 

 داشت این مدت سرپا باشد و روزهای باقیمانده را برای شادی فرزندانش بخندد

 چرا گریه می کنی دخترم ؟ -

 م روی شانه اش نشسته بود انداخت و گفتیک نگاه به امیرعلی و یک نگاه به دستش که گر

 نمی دونم -

 امیرعلی هم در کنارش نشست و با نگاهی به نیم رخ زیبایش نگاه به روبرو دوخت 

 رو فرشته تنها نه تو اومدن با …همیشه از خودم می پرسم چرا اجازه ندادم مادرت بیاد سراغت  -

با اینکه می دونم پدرت یک گوشه از قلبش  … شد نزدیکتر من به لحظه هر حتی ندادم دست از

هنوز هم زنده است اما دیگه مثل قبل عذاب نمی کشم چون با وجود تو داره فاصله اش رو از من کم 

 اشتهد رو کردنش پنهان قصد اگه حتی نیست بدی چیز عشق کردم قبول که مدتهاست …می کنه 

 …تر داره خیالش رو آروم کنه دخ یه ازش که مردی عشق به قلبش ته مادرت بذار … باشی

 امیرمحمد مثل …  تو مثل پاک … پاک و نظیره بی فرشته

 شدوست اما فرشته و جالل از کمتر شاید …  داشت دوستش …در سکوت به امیرعلی نگاه کرد  

 داشت
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 …  دادم می هم نباید …خیلی وقته فهمیدم که دل امیرمحمد جایی گیره اما نخواستم اهمیت بدم  -

 امیرمحمد تا ندادم اهمیت …ن دختر  ، دختر مردی بود که من تمام این سالها ازش فراری بودم او

  دختر اون عذاب باعث و شدم عذابش باعث فقط و نشد اما کنه فراموش هم

 نگاه غزال به پایین سر خورد و دست امیرعلی روی دستش نشست

که در تمام این مدت حجب و حیاش  پسری … من پسر برای …تو بهترینی برای امیر محمد  -

مانع از گفتن حرفش شده فقط امیدوارم پدرت نخواد تالفی گذشته ها رو به جای من به عشق پسرم 

 بکنه که در اون صورت امیرمحمد برای همیشه تنها می مونه

 می اما کند نثارش ای بوسه درکش و بودن خاطر به خواست می دلش …به دستش نگاه کرد 

 بود گرفته جالل از را فرشته او بود چه هر …می ترسید پدرش برنجد   … ترسید

 پدر من قلب بزرگی داره -

 داره تو مثل دختری چون …حتما همینطوره -

 خلوت کردین ؟ -

 هر دو با لبخند به فرشته نگاه کردند و امیر علی با لحنی سرحال گفت

 ه ؟دار اشکالی …یه بارم من با دختر شما خلوت کنم  -

 فرشته در حال نزدیک شدن همانطور که غرق آسمان چشمان غزال بود لبخند زد 

  خوبه هم خیلی …نه چه اشکالی  -

 غزال در حین برخاستن با شیطنت گفت

  بختر پاییزیتون شب…من می رم بخوابم تا مزاحم خلوت خانوم و آقا نباشم  -

 ما رو دست میندازی دختر -

 رعلی  به مادر که در حال نشستن در کنارش بود نگریست و گفتبا خنده از لحن امی

 القاخ بد استاد این با دانشجوهاشون بیچاره …مگه جرات اینکارو از ترس همسر گرامیتون دارم  -

 … اخمو و سختگیر و

با چشم غره و اعتراض مادر فرار را به ادامه ی حرفش ترجیح داد  اما نمی دانست این شیطنت 

 سر به سر او مثل که هایی لحظه و ها روز حسرت …حسرتی بر دل فرشته می گذارد هایش چه 

 که امیرعلی االن مثل … داد می سر بلند ای خنده هایشان کشمکش از ابراهیم و گذاست می سیمین

 بود داده قرار جالل های خنده جای را هایش خنده سرنوشت

***********************************************************

************************************ 
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هر طور بود آدرس و شماره ی فرامرز را از طریق خانواده ی مهری پیدا کرد ولی ترجیح داد به 

 جای تماس نامه ای بنویسد تا عمق دلتنگی اش را از میان کلمات به برادر بفهماند

 سالم فرامرز

 ات نبودی و رفتی …فهمیدی چی گذشت به لحظه های خواهرت بیشتر از چهار ساله که رفتی و ن

 یشپ جونش رهایی تا رو خودش نداشت بهش حسی هیچ که مردی کنار نبودن برای خواهرت ببینی

 بود وقعم اون تازه و ریختم اشک فرشته یه نبودن و بودن از که ببینی رو روزهایی تا نبودی … برد

 هم نم رفتنت از بعد و رفتی …و تو هم با تردید دوستم داری  متنفره من از فرهاد چرا فهمیدم که

 فرشته یه وجود با رو حوریه کنار مادری مهر ی داده دست از سالهای تا رفتم … خونه اون از رفتم

 نه … من های اشک نه … نیست پذیر جبران چیزی هیچ دونی می خوب خودت اما کنم جبران

 مادرت های اشک نه و مادرم های اشک

 زا تو و من مثل و شد جدا همسرش و عشق از …رفتی و نبودی تا مثل من بشنوی که  فرهاد از آوا   

 وت نبود از … ها گذشته یاد و تنهایی از مادرت که بشنوی تا نیستی و رفتی … رفت خونه اون

 صدا مادر سال هفده فهمیدم که بود موقع اون تازه من و شد اعصاب بیمارستان راهی وفرهاد

  بگه اتبر قلبش درد از پدر من مثل تا نیستی و رفتی …ردنش رو هرگز نمی تونم فراموش کنم ک

 … اشیب صبورش سنگ بخواد و کنه تکیه بهت خواهرت تا باشی نتونی … بکنی کاری نتونی و

 کنه می داغون رو خواهرت داره نبودنت این و فرامرز نیستی

 و در دهش کور و سوت چه ببین بیا …نه ی جالل فقیه خو سر به اومده چی که ببین …بیا و ببین 

 هب نیست حاضر و مونده پا سر االن تا که ماست خاطر به فقط جالل که ببین و بیا … دیوارش

 و شه می تر ضعیف صداش داره  لحظه هر و روز هر که قلبی … کنه توجهی قلبش هشدارهای

 اب … بیا زودتر …خطر نکن فرامرز  … ندیدنش خطر با مساویه نیومدنت … تر کند ضربانش

 مونده دلم به دیدنش حسرت االن تا که کوچولویی و مهری

 برگرد …برگرد فرامرز 

در آخر به جز شماره ی موبایلش شماره ی منزل شریف را هم نوشت و خواست که تماس بگیرد 

که این  ضعیفی اعصاب و حال با هم آن … نبود اعتباری خودش خاموش همیشه موبایل به …

 روزها داشت

***********************************************************

************************************ 

 دی می من به آب لیوان یه …غزال جان  -
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با لبخند نگاهش را از جزوه ی درسی اش گرفت و با برداشتن پارچ آب از روی کنسول کنار تخت 

 به دست حوریه داد و باز هم نگاه به جزوه اش دوختلیوانی آب ریخت و 

 غزال ؟ -

 دوباره نگاهش کرد که حوریه خودش را بیشتر روی تخت باال کشید 

 برام یه کاری می کنی  ؟ -

 بفرمایید …البته  -

 منو ببر دیدن فرشته -

 در سکوت فقط نگاهش کرد که حوریه با گذاشتن دستش روی دست ظریفش با بغض گفت

 بکن برام کارو این …باید ببینمش  -

 گفت حوریه حال دیدن با اما ندارد را حوریه دیدن تاب مادر دانست می …چه می گفت در جوابش 

 بزارین برای وقتی که حالتون بهتر شد -

 قول می دی ؟ -

از ا بب و خورد در به ضربه چند …کوتاه و کمرنگ لبخند زد و با تکان سری خیالش را راحت کرد 

شدنش ، حوا و بهنام وارد اتاق شدند و قبل از اینکه نگاه بهنام به غزال بیفتد شال فیروزه ای رنگش 

 از ، قبل مثل  بوسید را حوا و کرد سالم بهنام به …را روی موهایش انداخت و از لب تخت بلند شد 

 از آنها وجود با…شد  سپرده ها خاطره به ها گذشته یعنی این و نبود خبری دیگر حوا سرد رفتار

 اب غزال و بود سبزی کردن پاک حال در خانوم گلی … آشپزخانه به یکراست و رفت بیرون اتاق

 زد لبخند شیطنت با دیدنش

 احوال گلی جونم چطوره ؟ -

 تا تو باشی گلی جون حالی نداره -

 در حال ریختن چایی لیوانی برای خود خنده ای کرد 

 چرا عزیزم ؟ -

 بردار پیرزن من سر از دست برو …آتیش پاره برو  -

خنده ای دیگری کرد و بخار لیوان داخل دستش وسوسه اش کرد در این روز های سرد زمستانی ، 

 و نشست تاب روی …مثل روزهای قبل خانه ی پدری ، در میان درختان باغ چایش را داغ بنوشد 

 و خوش طعمش شد رنگ خوش چای صرف مشغول دستش کنار اش جزوه باگذاشتن

 می تونم بشینم ؟ -
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با نگاهی کوتاه به بهنام روی تاب جابجا شد تا برای نشستنش جا باز کند   ، بی توجه به بهنام خود را 

 با چایش سر گرم کرده بود

 هنوزم عادت داری مثل قبل بدون پوشیدن لباس گرم  بشینی تو سرما -

 ، بهنام هم متوجه نگاهش شد و زل زد به انگشتش لحظه ای نگاهش به حلقه ی بهنام کشیده شد

 باشه یادت خوب اینو …برای اینکه من هنوز همون آدمم  -

 حاضرجوابی و لحن مغرورش لبخندی روی لبهای بهنام نشاند و با انداختن پاهایش روی هم پرسید

 تو مهتاب سعادت رو می شناسی ؟ -

 عمولی گفتبدون اینکه نگاهش کند یا حتی تعجب خیلی م

 ؟ چطور …خواهر زاده ی آقای شریفه  -

 چند وقتیه میاد مطب من -

 داره سالم دندون تا دو سی هم مهتاب و دندانپزشکی تو …خب این که یه چیز طبیعیه  -

 با لبخند غلیظتری از زیرکی اش به نیم رخ جذاب و خواستنی اش نگریست 

 پس می دونی چه خبره -

تما میاد چکاپ تا از خرابی احتمالی دندوناش جلوگیری کنه که فکر نکنم ح …نه نمی دونم  -

 اشکالی داشته باشه

 البته نه تا وقتی که ازم نخواسته بود تو رو از امیرمحمد شریف دور کنم -

 بود دیوانه مهتاب این …با حیرت به سمت بهنام چرخید و ناباور نگاهش کرد 

ز سر راهش بردارم اما من بهش فهموندم کاری از من ساخته فکر می کرد من می تونم تو رو ا -

 …  دنش و  نتونستم هرگز ولی کنم خودم مال رو غزال کردم تالش خیلی من گفتم بهش …نیست 

 نباشه سرگردون خیال تو من مثل تا کنم روبروش واقعیت با کردم سعی

الاقل اونطور که اون فکر می  … نداره بهش حسی هیچ امیرمحمد …مهتاب داره اشتباه می کنه  -

 بیشتر چیزی نه داییه پسر یه حد در فقط امیرمحمد رفتار …کنه نیست 

 سعادت مهتاب به …بهش پیشنهاد ازدواج دادم  -

 ! ؟ بود کرده خواستگاری مهتاب از …این بار واقعا شوکه شد و حتی نتوانست پلک بزند 

 چیه تو نظر … نیومد بدی دختر نظرم به …داریم  تفاهم هم با جورایی یه …ازش خوشم اومده  -

 ؟

 آورد می ذوق سر را بهنام مهتاب نشاط و انرژی نداشت شک …شاید این بهترین کار بود 

 چیزی گفتی ؟ -
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 فکر می کنی جواب مثبت بهم بده ؟ -

 خندید و با شیطنت گفت

 اگه بگه نه با من طرفه -

 بهنام هم خندید 

 می برهانقدر ازت حساب  -

 زنیم می تیر با همو ی سایه … ره نمی جوب یه تو هم با آبمون اصال ما …نه بابا  -

 خنده ی بهنام از لحنش شدت یافت و سعی کرد نگاه این آهو را برای همیشه در دل نگه دارد

 رقابت یعنی همین دیگه خانوم دکتر -

 ولی من بی رقیبم آقای سروش -

 می دور خود از هم را اش خاطره تنها باید …و چند لحظه به انگشتش لحظه ای به غزال نگریست 

 گرفت غزال سمت به و آورد در را حلقه حسرت با … کرد

 بهترین روزها رو برات آرزو می کنم -

 همینطور منم…ممنونم  -

و با گرفتن حلقه ای که هرگز باورش نداشت  لبخند زد و آسوده شد از تمام شدن خاطرات گذشته 

 تنداش دوستشان که چیزهایی ریختن دور برای و کشیده عمیق نفس یک رفت که بهنام …اش 

 کرد بلند را صدایش شادی با و کرد پرتاب باغ میان قدرت تمام با را حلقه

 برو پی کارت  -

***********************************************************

************************************ 

 نگاهش را از قاب عکس روی دیوار گرفت و به صورت آوا انداخت

 برم باید … بشین بیا …چرا زحمت می کشی  -

 در حال گذاشتن ظرف میوه روی میز با لبخندی گفت

 کردی خوشحالم اومدنت با …چه زحمتی  -

 با برداشتن فنجان چای و انداختن پاهایش روی هم پرسید

 تنهایی سخت نیست ؟ -

 کردم عادت دیگه …نه مثل  اوایل  -

 نیست دار خنده …جدا شدی که تنها تر بشی  -

 در چشمان سرد و غریبه اش خیره نگاه کرد و چون غزال به سردی گفت
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 ازت توقع دوستی ندارم اما انتظار این لحن پر از سرزنش رو هم ندارم -

 دونی می خوب خودت …نش می دونی سرز منو نگرانی وقت اون …سرزنش ؟ من نگرانتم آوا  -

 برسونه آسیب بهش تونه می چقدر و خطرناکه چقدر زن یک برای تنهایی

 دیبو رفتارهاش شاهد خودت خوبه …وقتی همسر فرهاد هم بودم چیزی جز تنهایی نصیبم نشد  -

 تو هم نخواستی و نذاشتی فرهاد تغییر کنه -

 پوزخندی زد و با صدایی گرفته گفت

 بشناسی رو برادرت بهتر باید که تو …عوض بشو نبود  اون -

 رهادف تونستی می تو …در سرد بودن و سخت بودن فرهاد شکی نیست اما تو براش فرق داشتی  -

 با … رفتارت خشکی با … بیشترش خشونت دلیل شدی خودت ولی کنی دور خشونت از رو

 نداشتنت دوست

 ا از بغض لرزاندحرف ها و لحن بی رحمانه اش صدای آوا ر

 تو چه می دونی از تنهایی و درد قلب من -

پوزخندی زد و با گذاشتن فنجان خالی چایش برگه ای را از داخل کیفش در آورد و با گذاشتنش 

 روی میز از جا بلند شد

 اشنب زنده ای زنده امید این به اگه … نمیاد چون دنبالت بیاد تا نباش منتظر …آدرس فرهاده -

ودت بهتر از من فرهاد رو می شناسی پس بهتره خودت بری سراغش فقط دیگه ساکت خ چون

 قلبت از … تنهاییت از … بگو داشتنت دوست از …نمون 

 آوا با بغش فقط نگاهش می کرد و غزال با انداختن کیفش به روی شانه تلخ لبخند زد و ادامه داد

 تو عشق …ه سرپاش کنه عشقه  فرهاد شکسته آوا و تنها چیزی که می تونه دوبار -

 و بود تنهایی آن و داشت دلیل یک فقط اشک این …اشکش چکید و لبخند غزال تلخ تر شد 

 خستگی

***********************************************************

 ************************************ 

 عزیزم تلفن …غزال جان  -

 کیه مامان ؟ -

 در حالیکه چند قدم به داخل اتاقش می گذاشت با گرفتن گوشی به سمتش با شیطنت گفت فرشته

 یکی از همون هایی که با گوشی خاموشت مواجه می شند -

 با لبخند گوشی تلفن را از دستش گرفت و بعد از رفتن مادر کنار گوشش گذاشت
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 بله -

 سالم فسقلی -

 االب شادی از صدایش …مستانی ترکشان کرده بود ز سرد شب یک در که برادری …خودش بود 

 رفت

 فرامرز -

 ؟ خوبی…جان فرامرز   -

 از شادی و بغض صدایش می لرزید

 ؟ پسرت ؟ مهری ؟ چطوری تو …خوبم  -

 کنه می اذیتمون که دلتنگی فقط …ما هم خوبیم  -

 برمی گردی فرامرز ؟ -

 صدای خندان فرامرز شوخ به گوشش رسید

 نبودنم روت اثر گذاشته که داداش گفتن از دهنت افتاده خوب -

 باید برای نبودنت تنبیه بشی خب  -

 دهش ذره یه گفتنت داداش برای دلم … نه این اما نمیارم نه بگی تنبیهی هر…باشه فسقلی  -

 صدای خنده اش به هوا خواست 

 ؟ کجاست مهری … داداش بگی شما چی هر …چشم  -

 نگ محبت بیشتری گرفتصدای فرامرز ر

 فعال … کنه صحبت باهات خواد می … همینجاست مهری …چشمت بی بال فسقلی  -

 لحظه ای بیشتر طول نکشید که صدای مهری چون سابق در گوشش پیچید

 سالم غزال جان -

 مهری ؟ -

 گریه می کنی غزال ؟ -

 ی لغزیدندم هایش گونه روی دلتنگی و دوری از اشکهایش …دست خودش نبود 

 دلم براتون تنگ شده -

 ها بچه هم … ما هم …ما هم همینطور  -

 با تردید از چیزی که می شنید زمزمه کرد

 بچه ها یا بچه ؟ -

 صدای خنده ی نرم مهری لبخندی روی لبهایش نشاند
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ماش االن گوشی رو می دم به هومن تا خودش بهت بگه دو ماهه یه خواهر کوچولو داره که تو چش -

 یه آسمون هست مثل آسمون چشمای عمه اش

لحظه ای افسوسی به اندازه ی چهار سال دوری روی دلش نشست و بغضش را سنگین تر کرد  

 ودب هومن ی کودکانه و شیرین صدای فقط آورد می خبری بی همه این که است تلخ دوری چقدر…

 کرد لبهایش مهمان را لبخند که

 سالم عمه غزال -

***********************************************************

************************************ 

همراه روناک داخل محوطه ی بیمارستان قدم بر می داشت و برعکس روناک که دستهایش را محکم 

 داخل جیب پالتویش فرو کرده بود او از حس  سرما لذت می برد

 ه داشته باشیتو احتماال باید چربی نهفت -

 در جوابش فقط خندید و حتی نگاه از زمین برنداشت

 بداخالقه دکتر آقا …اونجا رو غزال  -

 گرم و داشت برمی گام همکارانش کنار در …رد نگاه روناک را دنبال کرد و به امیرمحمد رسید 

ر شد ، کمت که یشان فاصله و نشاند لبهایش روی لبخندی سفید روپوش آن در دیدنش … صحبت

چند تار موی طالیی بیرون زده از مقنعه اش را پنهان کرد که این کارش مثل همیشه شیطنت روناک 

 را به دنبال داشت

 ابهت به این می گن -

 جمله این گفتن از بار هزارمین برای نشدی خسته …بسه روناک  -

م و خسته نباشید از رسیدنشان به مردان سفید پوش مانع ادامه ی بحثشان شد و هر دو با سال

 کنارشان گذشتند

 غزال  -

 همزمان با غزال روناک هم به عقب چرخید و امیرمحمد با چند قدم نزدیک تر شد

 صبر کن با هم بریم خونه -

 با روناک می رم -

در حالیکه سوییچ ماشین را به سمتش می گرفت بدون توجه به حضور روناک آمرانه و جدی تر 

 گفت

 ماشین تا بیام بشین تو  -
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 با نیم نگاهی به روناک کلید را گرفت و بعد از رفتنش خنده ی روناک بود که حرصش را بیشتر کرد

 می شه بگی داری به چی می خندی ؟ -

 مشخص نیست ! به ابهت جناب شریف  -

 رفتم من …از دست تو  -

 ول بکشهط عمرم آخر تا اگه حتی …بی صبرانه منتظر شنیدن اعترافت هستم  -

 روناک  -

 خب بگو ازش می ترسی و خودتو خالص کن عزیزم -

چند لحظه با همان نگاه های عصبانی خیره اش شد اما مگر روناک کوتاه می آمد پس بی اهمیت راه 

پارکینگ را درپیش گرفت و در جواب صدای خداحافظی اش بدون اینکه برگردد فقط دستی تکان 

باز کردن در کناری راننده با کمی مکث و شیطنت دوباره بستش و از  با و فشرد را ریموت …داد  

 دش می امشب شاید و بنشیند ماشینش رل پشت داشت دوست همیشه …در خود راننده سوار شد

 ازب درش و فشرد را کنارش ی دکمه … کرد لمسش اختیار بی و افتاد ستاره آویز به چشمش …

 از بعد دانست می …خیره شد و تلخ لبخند زد  امیرمحمد مادر ی چهره روی نگاهش … شد

 لب به لبخند که امیرمحمد دیدن با … برد می رنج مادرش نبود از هم هنوز سال همه این گذشت

 پرسید و کرد نگاهش  شدنش سوار با و بست را ستاره داشت

 من رانندگی کنم ؟ -

 لبخندش که مدتها ندیده بودش با بدجنسی عمیق ترشد 

 ای من نشستی معنیش باید همین باشهوقتی ج -

 …من فقط  -

 ندارم رانندگی ی حوصله ام خسته خیلی …حرکت کن  -

 اهر دیدنشان با نگهبان … زد استارت و چرخاند جایش در را سوییچ نگاه بدون …باز هم دستور  

ه د کرفتن می پیش سکوت در … بود امیرمحمد لبخند جوابش که داد تکان دستی و کرد باز را

 صدای زنگ موبایل امیرمحمد سکوت را پایان داد

 سالم مادر -

 ؟ بیمارستانه هنوز غزال …سالم امیرجان  -

 خونه میایم داریم …با منه  -

 باز که گوشیش خاموشه -

 با نگاهی به غزال جواب داد
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  اولشه بار مگه …این که یه چیز عادیه  -

 ار کنمبهش بگو ببینمش می دونم باهاش چیک -

 خندید و گفت

 فعال…باشه بهش می گم شما فقط حرص نخور -

 و با پایان دادن تماسش قبل از اینکه حرفی بزند خود غزال با نیم نگاهی پرسید

 مامانم بود ؟ -

 نگاهش کرد و به جای جواب خیلی جدی پرسید 

 می شه بگی چرا همیشه گوشیت خاموشه ؟ -

 دزیاد از موبایل خوشم نمیا -

 از نگران کردن اطرافیانت چی ؟ خوشت میاد ؟ -

 مشکل اطرافیان من اینه که بزرگ شدن منو باور ندارن -

 گاز پدال روی را حرصش!  ؟  نداشت قبول را شدنش بزرگ چرا فهمید نمی …بازهم پوزخند زد 

 شد مواجه امیرمحمد اعتراض با بعد دقیقه چند و کرد خالی

 آرومتر برو -

 نکه نگاهش کند خونسرد و بدجنس گفتبدون ای

 تازه دارم لذت می برم  -

 بهت می گم سرعتت رو کم کن غزال -

 شما که عاشق سرعتین -

 بده انجام گفتم که رو کاری …با من یکی به دو نکن دخترخانوم  -

 …د ناخوداگاه وقتی با این لفظ خطابش می کرد جرات مخالفت را از دست می داد و کوتاه می آم

 رد ماشین فضای و دوخت بیرون به را قاطعش و جدی نگاه امیرمحمد شد تر کند که ماشین حرکت

 حیاط در و رسیدند … کرد می خاص را او ابهتش بود روناک با حق شاید … رفت فرو سکوت

 شنید را امیرمحمد صدای پارکینگ مسیر کردن طی حال در ، شد باز ریموت با امیرمحمد توسط

 گفت مهمون داریممادر ن -

 با دیدن ماشین پیمان و رضا فقط زیر لب گفت

 مهمون نیستن که -
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 داخل به …ماشین را خاموش کرد و با برداشتن کیفش هایشان از صندلی عقب همزمان پیاده شدند 

 ثلم پرهام های خنده … پیوستند مهمانها جمع به سالم برای  اتاقشان به رفتن از قبل و رفتند

 نه را پر از هیاهو کرده بود و فاطمه با دیدنش آهسته و با شیطنت گفتخا همیشه

 چقدر بهم میاین -

 به نظرت می شه با داداش بداخالقت کنار اومد ؟ -

 خنده ی کوتاه فاطمه از لحن ناله مانندش اخم هایش را باز کرد

 کار سختیه اما یه غزال حتما می تونه -

 راهی جمع در مادر نبودن و مهتاب سردی به اهمیت بی …کرد  خندید و با بقیه هم احوالپرسی

  شد آشپزخانه

 سالم به خانوم دکتر اخمو -

 مادر با بستن در یخچال نگاه ناراضی اش را حواله اش کرد

 چطور ادعای بزرگی داری وقتی نگرانی مادرت برات مهم نیست ؟ -

 با بوسیدن گونه ی مادر گفت

 بیمارستانممن که گفتم تا هشت  -

گفتی ولی نمی دونی پنج دقیقه دیر کردنت نگرانم می کنه و الاقل می تونی موبایلت رو روشن  -

 بذاری

 در حال بیرون رفتن فقط گفت

 ببخشید عزیزم -

 وارد خسته …لبخند روی لب مادر را ندید  ، عذرخواهی اش نشان  دهنده ی بزرگ شدنش بود 

 …ش ، موهای بلند و مواجش را هم باز گذاشت و روی راک نشست های لباس تعویض با و شد اتاق

 سمانآ مهتاب صدای و خورد در به که ضرباتی ولی ببرد لذت خوردنش تاب از تا بست را چشمانش

 کرد دور شب از را چشمانش

 می تونم بیام تو ؟ -

 با تعجب از شنیدن صدای مهتاب بدون برخاستن از راک جواب داد

 بیا تو -

 ی با ورودش هم از جا بلند نشد و فقط یک لبخند کمرنگ تحویلش دادحت

 مزاحمت که نشدم ؟ -

 ابدا …نه  -
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 و با تعارف دست غزال لب تخت نشست و در حالیکه تارهای طالی موهایش را نگاه می کرد گفت

 باید باهات حرف بزنم -

 چند لحظه نگاهش کرد و بعد از جا بلند شد و کنارش نشست

 گوش می کنم -

 چشم برداشتن از نیم رخ زیبای غزال در حصار دریای امواج موهایش کار مهتاب نبود

 من بهت باختم غزال -

  ؟ بود میدان کدام ی بازنده …خنده اش گرفت 

 ولی من باهات جنگی نداشتم -

 باختم بهت رو امیرمحمد که بودم من بازنده و داشتی …چرا  -

 ن حرف را  بزند  ، دست ظریفش بی اختیار روی دست سرد مهتاب نشستباور نداشت مهتاب ای

 به بهنام فرصت بده -

 می ترسم -

 لبخندی زد و خیلی آرام گفت

 چیز ردهک فکر تو به بهنام سال چند بعد اینکه …مهتابی که من شناختم ترس براش معنی نداره  -

 هم مال هامون لحظه …هم هم نبودیم س ما …  نیست بودنش بد دلیل من نخواستن … نیست کمی

 نگیر تصمییم زود و بده رو شناختنش فرصت خودت به … نبود

 نمی دونم چرا اینجوری شد -

 مالیم دستش را فشرد و لبخندش رادوستانه تر کرد

منم چند سال پیش همین رو از خودم پرسیدم اما بعد ها فهمیدم همه چیز طبق میل ما پیش نمی  -

 ره

 هم لبخند زد و دست دیگرش را روی دست غزال گذاشتمهتاب 

 ؟ کنی قبول رو دوستیم درخواست شه می …دیره ولی نه خیلی زیاد  -

 هیچ وقت دیر نیست آن هم برای شروع یک دوستی حتی اکر آن دو نفر ،  غزال و مهتاب باشند 

 نه که چرا …البته  -

 و لبخند هر دو جان گرفت 

***********************************************************

************************************ 

 داریم مهمون ؟ کجایین …سالم مامان  -
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 ؟ اومدی زود عجب چه … عزیزم کارمم اتاق تو …سالم  -

 با خنده از حرف مادر باز هم با صدای بلند گفت

 گفتم مهمون داریم -

 زال جانروناک که غریبه نیست غ -

 خنده ی دیگری کرد و با زدن ضربه ای به در باز اتاق فرشته دوباره گفت

 مهمون من روناک نیست مامان -

فرشته با بلند کردن سرش و برداشتن عینک مطالعه اش از چشم خیره شد به دو جفت چشم سبز 

زن که سالها  همان …  شد نمی دیده آن در هیچ نفرت و کینه جز گذشته در که چشمانی …رنگ  

 شد دبلن جا از اختیار بی …بود فرشته از هوو بودنش خود را رها کرده بود با پرداختن بهایی گران 

 بود عذابش سالها حاصل که فریادی … کشید فریاد توان تمام با و

 برای چی اومدی اینجا ؟ -

 حوریه با لبخندی تلخ فقط نگاهش کرد و غزال هراسان به سمت مادر رفت

 شماست مهمون حوریه مامان … باش آروم …مامان  -

 االن همین …از اینجا ببرش غزال  -

 دست سرد و لرزان مادر را میان دستان گرفت 

 وت همیشه برای ها دقیقه همین تو گذشته بذارین … خودتون خاطر به …خواهش می کنم مامان  -

 دن بدینز حرف فرصت حوریه مامان به … بشه فراموش و بمونه گذشته

 فرشته ناتوان روی صندلی نشست و سرش را میان دستان گرفت و زیرلب گفت

 تو برو بیرون غزال -

 عقب با و رفت جلو حرف بی حوریه …چشمی گفت و با نگاهی به حوریه از اتاق بیرون رفت 

 تا فتگ می چه … شد چشمانش ی خیره و کرد بلند سر فرشته … نشست رویش صندلی کشیدن

 نهایی این سالهایش را نشان می داد ت عمق

 کاش … قلبت از گذشتن داره درد …چیزت همه از گذشتن داره درد …خیلی درد داره حوریه  -

 موندم می دخترم کنار مادر من ذاشتی می و کردی می درک کمی نگذشتی اگه هم تو

 د روی میز حرکتقطره اشکی از گوشه چشمان حوریه بیرون چکید و دست لرزانش با ترس و تردی

 گفت آهسته خیلی ، خودش دست مثل بود سرد …کرد و روی دست فرشته نشست 

 منو ببخش -

 ریخت اشک و خندید …خندید
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ببخشم ؟ ! چی رو ببخشم  ؟ کدوم لحظه ی اون هفده سال رو می تونم ببخشم ؟ می تونی یه روز  -

 ولین سال تولدش رو ؟ می تونی حوریه ؟از اون همه سال ندیدن دخترم رو برام جبران کنی ؟ فقط ا

 نگاه تار حوریه به پایین سر خورد و با بغض گفت

 بودم من نداشت حضور که اونی …تو همیشه بودی فرشته  -

 پوزخندی زد و با بیرون کشیدن دستش سرد گفت

م بهای زیادی دار االن که آرامشی برای … برو اینجا از …تو هنوز هم تلخ و پر از کینه ای حوریه  -

 دخترم ندیدن سال هفده بهای …دادم 

 جا از پس سال همه این گذشت از بعد هم آن …ماندن و شنیدن و گفتن دیگر فایده ای نداشت 

 گفت دوباره و شد بلند

 خورم می غبطه بهت …دختر خوبی داری  -

 نگاهش کرد و به تلخی لبخند زد

 مه تو به هنوز اون …ستم غزال رو ازت متنفز کنم نتون هرگز چون …منم بهت غبطه می خورم  -

 مامان گه می

 نتونستی چون نخواستی -

 اب حوریه … بسازد را هایش لحظه کینه و نفرت با دخترش نداشت دوست …حق با حوریه بود 

 یافت شدت هایش اشک فرشته سوال با و افتاد راه به در سمت به او به دوباره نگاهی

 ده ؟حال جالل خیلی ب -

 …برای لحظه ای ایستاد اما صدای نفس های سنگین فرشته به او جرات برگشتن و دیدن نداد 

 بود امیدوار بخشش به او اما بود دیر خیلی جبران برای حاال و بود کرده اشتباه

***********************************************************

************************************ 

 ودب کشیده دراز تخت روی …چند ضربه به در اتاق پدر زد و با شنیدن صدایش آرام در را باز کرد 

 زد لبخند غزال دیدن با و

 داری می ری عزیزم ؟ -

 لبخند زد و با کنار رفتن از مقابل در سری تکان داد که جالل گفت

 …هنوز یک ساعت نیست که اومدی -

 …ی در از گفتن ادامه ی حرفش ماند و بی اختیار روی تخت نشست  ولی با دیدن کسی در آستانه

 نگر تواند نمی هرگز اما گذارد نمی نصیب بی تغییر از را انسانها ی چهره حتی زمان گذر اینکه با
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 می موج چشمانش در دو هر شادی و غم …  بود پدر ی چهره به غزال نگاه… کند عوض را ها نگاه

 انه زمزمه کندناباوار توانست فقط و زد

 رضا ؟ -

 ، هم چشمان در خیره دو هر …رضا که قدم برداشت ، جالل نیز از جا بلند شد و به سمتش آمد 

  کردند بغل را همدیگر

 پیر شدی رضا ؟ -

 اما تو تکون نخوردی آقای مهندس -

ه و حوری از …خنده ی پدر لبخندی روی لبهای غزال نشاند و با بستن در اتاق تنهایشان گذاشت 

 یصدا که بود نرفته پایین ها پله از هنوز …گلی خانم هم خداحافظی کرد و از ساختمان خارج شد 

 ی شماره دیدن با و آورد بیرونش رنگش مشکی کوچک  دستی کیف داخل از ، آمد در اش گوشی

 داد قرار گوشش کنار و فشرد را پاسخ ی دکمه امیرمحمد

 سالم آقا امیر -

 عجب گوشیت روشنه چه …سالم  -

 عصبی از لحن پر از غرور و سردش در حالیکه سعی داشت حرص صدایش را پنهان گند گفت

 کاری دارین ؟ -

 دنبالت بیام راه سر گرفتم تماس …مادر گفت خونه ی پدرتی و قراره بیای  -

 با نگاه به فضای پاییزی باغ قدم هایش را شمرده تر کرد و با لحنی خشک گفت

 بزنم قدم خوام می … رم می دارم خودم …ون ممن -

 درم دم دیگه ی دقیقه دو …کمی دیره واسه قدم زدنت  -

تا خواست اعتراض کند  ، تماس قطع شد و او کالفه  نفسش را بیرون فرستاد و با انداختن گوشی 

 اش داخل کیف غرید

 همون بهتر که خاموش بمونی -

 وتاهک پالتوی …یگری کشید و قدم هایش را شمرده تر کرد با یک نگاه به خودش نفس کالفه ی د

 داد یم نپوشیدنش به هشدار غیرمستقیم بارها امیرمحمد که همان …  بود پوشیده را رنگش قرمز

 هب نگاهی با و کرد پنهان رنگش مشکی شال زیر را اش طالیی موهای … کرد می چه این با حاال …

 ی دوباره زنگ صدای …مشکی اش قدم هایش کند تر شد  کتان جذب شلوار و بلند ساق های بوت

 ار هایش قدم ناچار به … داد می خبر در دم امیرمحمد انتظار از شد شنیده که بوقی تک و  موبایل

  نشست و رفت ماشینش سمت به یکراست و گشود را در عمیق نفس چند با و کرد تند
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 سالم -

 بود سنگین خشم از هم هایش نفس حتی …کرد سنگینی نگاه امیرمحمد را به خوبی حس می 

 اام بود آرام صدایش تن … رسید گوشش به امیرمحمد سالم صدای تا کشید طول ثانیه چند…

 با زالغ زیر به سر صورت به نگاهی با آورد در حرکت به که را  ماشین … معلوم کامال عصبانیتش

 گفت جدیت

 اینطوری می خواستی قدم بزنی ؟ -

اه به نیم رخ عصبانی اش کرد و بی جواب نگاهش را به خیابان انداخت که باز هم صدای نگاهی کوت

 اعتراضش در آمد 

 یادمه قبال بهت گفته بودم تو تاریکی هوا هوس قدم  زدن به سرت نزنه -

 هنوز خیلی مونده تا تاریکی -

روشن بودنش هم  …پوزخندش را می شنید اما اهمیتی نداد و باز هم صدای موبایلش در آمد 

 برایش دردسر داشت ولی با دیدن شماره ی فرهاد لبخندی زد 

 سالم داداش -

 ؟ کجایی …سالم عزیزم  -

 ؟ دارین کاری …دارم می رم خونه  -

 می تونی بیای خونه ی من ؟ -

 االن ؟ -

 ؟ تونی می …آره  -

ه اش کرده اما دیدن برادر کالف روزهایش این غیبت دانست می …نگاهی به امیرمحمد انداخت 

 برایش مهم بود پس لبخند زد و گفت

 بینمتون می …باشه  -

 پس فعال خداحافظ کوچولو -

 با لبخندی عمیق تر تماس را قطع کرد و به امیرمحمد نگریست 

 باید برم پیش برادرم -

 متوجه شدم -

 منو می رسونین یا پیاده شم خودم برم ؟ -

 ندی نگاهش کرد و گفتهمزمان با زدن پوزخ

 آدرسو بگو -
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 یک اب ماشین توقف با …دلگیر از لحن تلخش نشانی را داد و تا دم در آپارتمان فرهاد سکوت شد 

 گفت امیرمحمد که شد پیاده لب زیر تشکر

 برای برگشت تماس بگیر بیام دنبالت -

 فکر کنم برادرم خودش بتونه منو برسونه -

 ؟ غزال شدی متوجه …بزن نه اینکه هوس قدم زدن بزنه به سرت  اگه نتونست حتما زنگ -

 جدیت چهره و کالمش واردارش کرد سرش را تکان دهد ولی با صدایی پر از حرص گفت

  شدم متوجه …بله  -

و با بستن در ماشین به راه افتاد و با نگاهی به امیرمحمد که هنوز ایستاده بود شاسی زنگ را فشرد و 

 و دز لبخند  رسید که فرهاد  آپارتمان باز در پشت …در ماشینش به حرکت در آمد  با باز شدن

  گذاشت دستش در را دستش فرهاد دیدن با … شد داخل

 ؟ افتاده اتفاقی …سالم داداش  -

 ببینمت خواست دلم فقط …نه  -

 مشکوک به چشمان فرهاد که برق خاصی در آن دیده می شد خیره شد 

 همین -

 نی دلتنگی من انقدر برات عجیبهیع -

 این بار خندید و با انداختن شانه هایش به باال با شیطنت گفت

 کم نه    -

 حق داری  -

یعنی گوش هایش درست شنیده بودند ؟ ! با شک نگاه از فرهاد گرفت و همزمان دستش را که 

 به آوا نگریست و حیران باور نا …هنوز در دست بزرگش بود بیرون آورد و به جانب صدا برگشت 

 گفت

 آوا ؟ ! تو اینجا چیکار می کنی ؟ -

 در حال نزدیک شدن لبخندی به رویش پاشید 

 شوهرمه ی خونه اینجا …نباید باشم  -

 با تعجب نگاهی به فرهاد انداخت که خود او گفت

 دیروز عقد کردیم -

 انش را در آوردبی اختیار با هیجان و خوشحال آوا را بغل کرد و صدای خند

 شدم خفه …ولم کن غزال  -
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 کنی غافلگیر منو نخوای باشی تو تا …حقته  -

 بود برادرت نظر این …به من چه ربطی داره  -

 با رها کردن آوا به فرهاد که می خندید نگریست و سرحال گفت

 من شام عروسی می خوام -

 ای به چشم خانوم دکتر -

 داداش ها باالست خرجش …لطانی می خورم تو که می دونی من فقط س -

 فرهاد خنده ی بلندی سر داد

 ترسونی می بچه …برو کوچولو  -

 شاد از لحن برادر خندید و دوباره محکم آوا را بغل کرد و باز هم صدایش را در آورد

***********************************************************

************************************ 

در حال کم کردن شعله ی گاز با نگاهی به آوا که پشت میز نشته بود و سرگرم درست کردن ساالد 

 گفت

 به نظرت دیر نکردن ؟ -

 باشن داشته تاخیر طبیعیه … ها جاده شلوغی و ساله آخر تعلیالت …نه غزال جان  -

 و مشغول پوست گرفتنش شد با تکان سری پشت میز نشست و خیاری از داخل ظرف برداشت

 زیاد میای اینجا ؟ -

 بدون اینکه به آوا نگاه کند گفت

 ده می آرامش بهم … دارم دوست خیلی رو اینجا …آره  -

 شام چی شد خانوما ؟ -

 هر دو به فرهاد که وارد آشپزخانه می شد نگاه کردند و غزال با لبخند جواب داد

 بر کنی اومدنص دیگه یکم …آماده است داداش  -

 همانطور که صندلی را برای نشستن خود به عقب می کشید با لحنی با نمک گفت

 پس یه چایی دیگه بهم بدین -

 آوا در حال بلند شدن گفت

 االن برات می ریزم -

 مرسی عزیزم -
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از  کاهویی برگ برداشتن با فرهاد …لحن فرهاد به جز آوا لبخندی را هم مهمان لبهای غزال کرد 

 داخل ظرف با شیطنت گفت

 حاال که آشپزی هم یاد گرفتی فکر نمی کنی وقت شوهر کردنت رسیده کوچولو -

 خنده ی بی صدایی کرد و گفت

 مونم نمی دستتون رو …نگران نباش داداش   -

 بودن اعصاب رو مدام  خواهاناشون شدن بزرگ خانوم که وقتی از …اون که البته  -

 وا با گذاشتن فنجان چای مقابل فرهاد با لبخند گفتباز هم خندید و آ

 ولی خواهر شما تا االن کسی به چشمش نیومده -

 به نکرد نگاه از اما بود آمده چشمش به کسی بود سالها…این بار لخند کمرنگی زد و هیچ نگفت 

 نبود دلش حرف گفتن به حاضر که کسی … داشت واهمه سردش و تیره چشمان

 دستپختت انتظار خان فرامرز اومدن تا باید حاال …ش غذات داره بی طاقتم می کنه این بوی خو -

 دکتر خانوم بکشیم رو

 باز هم خندید و با نگاهی به آوا به فرهاد نگریست 

 قبلنا انقدر شکمو نبودی داداش -

 هنوزم نیستم اما این بویی که تو راه انداختی هر لحظه بیشتر تحریکم می کنه کوچولو -

 …صدای زنگ در با کوچولو گفتن فرهاد و خنده هایشان هم نوا شد و غزال زودتر از جا بلند شد 

 انیهث تا کند راهنماییشان اش خانواده و فرامرز ورود محض به تا بود کرده هماهنگ نگهبان با قبال

را  مهری و فرامرز گرمتر صدای و گرم آغوش فقط االن دلش … نشود برادر دیدن معطل هم ای

 می خواست و بس

***********************************************************

************************************ 

با لبخند و لذت در حال نوازش موهای طالیی  نرم و پر پشت هیوا  ، مالیم و نرم صدایش می کرد و 

 هر چند لحظه یک بار لبخندی روی لبهای کوچکش می نشست

 چاییت سرد شد غزال جان -

 بدون اینکه نگاهش را از  چشمان آبی هیوا بگیرد در جواب فرامرز  با همان لبخندش گفت

 سرد می خورم -

 فرامرز این بار به فرهاد نگریست و پرسید

 فردا بریم خونه داداش ؟ -
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 قبل از اینکه فرهاد پاسخی دهد مهری با صدایی پایین گفت

 ی ندارممن هنوز آمادگ -

  زدیم هم با رو حرفامون قبال ما کنم فکر…مهری جان  -

 لجن جدی فرامرز  نگاه مهری را دلگیر کرد و آوا هم به حرف آمد

 نیومدم کنار گذشته و خودم با هنوز …منم مثل مهری  -

 لنگاه غزال با لبخند تلخی خیره ی هومن شد که ما بین فرهاد و فرامرز نشسته و بی خیال مشغو

 دردناک های لحظه و بود کوچک مرد این دیدن تاب بی پدر …خوردن چیپس داخل دستش بود 

 کرد می سپری هایش نوه دیدن امید به را روزهایش این

  رفته مسیر یه …گذشته فقط یه خاطره است  -

 فتگ و کشید عمیقی نفس فرهاد …نگاه همه به سمت غزال رفت ولی نگاه او همچنان به هومن بود 

 …  ددارن نیاز ما حضور به قبل از بیشتر االن مادر و پدر …قرار نیست چیزی دوباره تکرار بشه  -

 کنه می بهتر حالشونو ما برگشتن

 و بود سرد گذشته مثل نگاه این هنوز …مهری با نگاهی به فرامرز در چشمان فرهاد نگریست  

 ط رنج بود و ناراحتی فق شک بی ، نداشت کینه دیگر سردی این اما بیشتر شاید

 اگه مادر از دیدن ما خوشحال نشن چی ؟ -

 لبخند کمرنگی روی لبهای فرهاد نقش بست و پاسخ داد

 کرده عوض رو چیزا خیلی فاصله سال چند این…نگران نباش زنداداش  -

رهاد ف …مهری با تردید به فرامرز نگریست و او با لبخندی دلنشنین سری تکان داد تا آرامش کند 

 با به هم ریختن موهای هومن با لحنی سرحال گفت

 شک ندارم بابا و مامان از دیدن این آقا کوچولو خیلی خوشحال می شن -

  فقیهم هومن من …من آقا کوچولو نیستم عمو فرهاد  -

صدای اعتراض شیرین هومن چهار ساله خنده را بر فضا پاشید و خنده ها در یک لحظه صدای گریه 

 یده ی هیوا را بلند کرد ی ترس

***********************************************************

************************************ 

نگاه از صورت زیبای هومن که کنارش روی زمین خوابیده بود گرفت و پتو را رویش مرتب کرد ، با 

 بیده بود چرخید و پرسیدبوسه ای به پیشانی اش به سمت مهری که روی تخت خوا

 هیوا خوابیده ؟ -
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 کنی بیدارش حالت به وای …بخواب غزال  -

 خنده ی بی صدایی کرد و مهری نیز به سمتش چرخید

 کی به هومن فهمم می دارم تازه …من اصال نمی دونم چرا قبول کردم امشب کنار تو بخوابم   -

 رفته

 به کی ؟ -

 دیگه بخواب …خودت خوب می دونی  -

 خنده ی مهری او را هم خنداند و خیره به سقف کامال دراز کشید

 مهری ؟ -

 جانم -

 تو می دونستی حوریه مادر من نیست ؟ -

 شتهگذ از کرد می احساس …نیم خیز شد و با تکیه به دستش به نیم رخ زیبای غزال نگریست 

 کرد باز لب عمیق نفس یک با … شده تر خواستنی و زیباتر

اون موقع ها خیلی پاپی فرامرز شدم تا علت رفتار سرد مادرجون رو باهات بفهمم اما فرامرز  -

 سخت برام باورش …  خوردم جا خیلی …چیزی بهم نمی گفت ولی اصرار زیاد من کالفه اش کرد 

 که یچیز تنها فقط نیست مهم برام گفت اما بود ناراحت گذشته تو پدرجون کار از فرامرز …  بود

 م با ارزشه خواهرمه که من خیلی دوسش دارم حتی اگه مادرم از دوست داشتن من ناراحت بشهبرا

 آن آوری یاد هم هنوز …غزال لبخند تلخی زد و با بستن چشمانش خواست راه اشکهایش را ببندد 

 مهری و گشود را چشمانش همراهش گوشی زنگ صدای … بود دهنده عذاب و تلخ برایش روزها

 ردک معترض را

 نشدن بیدار ها بچه تا  بیرون برو …وای غزال  -

 یدند با…با عجله موبایلش را  از داخل کیفش برداشت و با یک ببخشید سریع از اتاق خارج شد 

 رختخوابش شومینه کنار که فرامرز کنار از صدا و سر بی و زد را پاسخ ی دکمه  امیرمحمد ی شماره

 رفت ،  با یک نفس عمیق گوشی را کنار گوشش قرار داد  بالکن روی و گذشت بود کرده پهن را

 سالم آقا امیر -

 ؟ کردم بیدارت …سالم  -

 تکیه اش را به دیوار بالکن داد و با دید زدن به ستاره ها لبخند زد

 ؟ دارین کاری … نبودم خواب …نه  -

 خواستم بپرسم تنها که نیستی ؟ -
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پشت غرور صدایش پنهان می کرد لبخندش را عمیق تر جدیت لحنش و نگرانی که مثل همیشه 

 کرد و گفت

 نباشین نگران … هستن مهری و فرامرز …نه  -

  نیستی تنها که گفت مادر …نگران نبودم  -

 با حرص نگاهش را از ستاره ها گرفت و بی خیال  پیدا کردن ستاره اش لب زد

 پس می شه بگین  علت تماستون چیه ؟ -

 صدایش را ندیده احساس کرد و صدایش را اما جدی شنیدخنده ی بی 

 کاری نداری  ؟ -

 جواب نداد و این بار صدایش را کمی نرمتر شنید

 غزال ؟ -

 بله-

 دلخوری ؟ -

 شک نداشت همان لبخند همیشگی کمیاب این روزهایش را بر لب داشت

 بخیر شب …نه  -

 صدات که چیز دیگه ای می گه ؟ -

 همین … خسته ام -

 از من ؟  -

 دوست حتی و غرور از … اش سرگردانی از و بود خسته نبودنش از …از او ؟ هم بود و هم نبود 

 ؟ کرد می چه را پدر … کشید نمی انتظار جز فریادی سکوت در که داشتنی دوست … داشتنش

ه مد ؟ با مادر چآ نمی کنار شریف امیرعلی پسر با اگر کرد می چه ؟ را اش گذشته خاطرات و قلبش

 یب را نفسش و داد تکان را سرش افکار این از کالفه …می کرد ؟ با حضورش در کنار امیرعلی  

 داد بیرون صدا

 باش خودت مواظب … بینمت می بیمارستان فردا …باشه   -

 خستگی صدای او را هم خیلی خوب می فهمید اما غزال آهسته و کوتاه گفت

 شب بخیر -

 اس بغض کرده خیره شد به آن داس زیبای مزرعه ی بی نهایت ستارگانو با قطع تم

 داشتی با کی حرف می زدی ؟ -

 ترسیده از صدای فرامرز دست روی قلبش گذاشت و گفت
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 ؟ کردم بیدارت …ترسیدم داداش  -

 ؟ بود کی پرسیدم …خواب نبودم   -

 شخص خاصی نبود -

 غزال ؟ -

 داشت را برادرانش که خوب چه …اش شد   هشدار صدا و اخمش باعث خنده

 شریف آقای پسر …امیرمحمد بود  -

 فقط همین ؟ -

 در رزفرام …این بار بی صدا خندید و دستانش را زیر بغل برد و سرش را به سقف آسمان چسباند 

 گفت آرام ظریفش ی شانه دور دستش کردن حلقه با و گرفت قرار کنارش

 بودم می تفاوت بی نباید …ش فسقلی به خاطر گذشته منو ببخ -

 سرش را به سینه ی پهن برادر تکیه داد و با بستن چشمانش زمزمه کرد

 نرو دیگه تو …گذشته رفته داداش  -

 بوسه ای روی موهای مواج و بلندش زد و با صدایی خسته از دوری گفت

 کوچولو خواهر خوبه خیلی بودنت …خوبه که هستی  -

 از همه این گذشته کاش …ننده اش لبخند زد و بیشتر در آغوش برادر فرو رفت میان بغض خفه ک

 با ذره ذره قلبش های خالی میان نبودنشان خالی جای داشت شاید امشب … کرد نمی دورشان هم

 کنی نثار دریغ بی را هایت خواهرانه تا باشی خواهر باید … شد می پر صدایشان و نگاه

***********************************************************

************************************ 

 از دور روز سه …هیچ چیز بیشتر از قدم زدن در یک غروب سرد زمستانی سر ذوقش نمی آورد 

 شیرین با روز سه …  آرامش احساس با برادرانش و پدر کنار در روز سه …دلتنگی حس با مادر

ای او که یکباره واژه ی غریب عمه بودن را باید هضم می کرد ، خوب بود و بر هومن ی ها زبانی

 از عدب دانست نمی و بود مادر دلتنگ فقط …التیامی بود بر درد دوری و بی خبری این چند سالش 

 داخل کلید به اهمیت بی … بدهد عبوس و اخالق بد پسرک آن به باید جوابی چه روز چند این

 در انتظار صدای مادر لبخند روی لب نشاند و فشرد را زنگ کیفش

 کیه ؟ -

 منم آقا امیر -

 ؟ کردین گم راه …چه عجب  -
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 دور از …طعنه ی کالمش بدون دلخوری لبخندش را غلیظ تر کرد و با باز شدن در وارد حیاط شد 

ش های قدم به … کرد می نگاهش و ایستاده ایوان روی خودش از دلتنگتر که دید می را مادر

 سرعت داد و چند لحظه بعد آغوش پر مهر فرشته بود که تکه ی خالی قلبش را هم آرام کرد

 حالم االن خیلی خوبه مامان فقط دلم برات خیلی تنگ شده بود -

 ما هم همینطور -

 بدون اینکه از مادر جدا شود به امیرعلی لبخند زد و گفت

 سالم آقای شریف -

 وی شانه ی غزال اخمی تصنعی کرد و گفتامیر علی با گذاشتن دستش ر

 بی معرفت شدی ها خانوم دکتر -

 گفت شیطنت با و خندید …خندید 

 فکر کردم خوشحال می شین چند روز دورو بر خانومتون نباشم -

 فرشته اخم کرد و امیرعلی قهقهه زد

 همچین …ای  -

 امیرعلی -

گذاشتن دستش پشت کمر فرشته هر دو را به داخل اعتراض مادر غزال را هم خنداند و امیرعلی با 

 نای اش ناراحتی انگار اما بود اطراف به احتیاط با امیرمحمد جستجوی در غزال نگاه …هدایت کرد 

 ههمرا به را چای مادر تا نشست هایش لباس تعویض بدون … بود دیگری زمان هر از بیشتر بار

 بیاورد برایشان پختش دست کیک

 ا کار داره غزال خانومتلفن با شم -

 خشکی از آنقدر …اخم چهره اش واضح تر از هر زمان دیگری حتی نگاه امیرعلی را هم خیره کرد 

 یمن با … نداشت هم را است خط پشت کسی چه اینکه پرسیدن جرات حتی که ترسید رفتارش

و با  برش داشت … رفت تلفن سمت به و شد بلند جا از بود نشستن حال در که او به کوتاه نگاهی

 گفتن یک الو صدای طلبکار و پر انرژی روناک گوش هایش را پر کرد

  کنم چیکار تو دست  از من آخه …اون لعنتی که باز دوباره خاموشه  -

 خنده ی بی صدایی کرد و آرام گفت

 ؟ خوبی …سالم روناک جان  -

 ؟ روز چند این بودی کجا …سالم بی سالم  -
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 وبخ خیلی … سالش هفده تمام و پیش سال چهار شبیه نه … گذشته مثل نه …ام کنار خونواده  -

 خوب خیلی … روناک بود

 خوشحال شدم عزیزم  -

 ؟ اومد پسرعموت …مرسی  -

 صدای روناک این بار برخالف انتظارش شاد بود

 غزال بمونه ایران همیشه واسه کرده قبول… اومد دیروز کیانوش …آره  -

 صانه جان گرفت و خسته به مبل تکیه زد و روناک باز هم ادامه دادلبخندش خال

 دارم الزمت زود صبح … شدم می دیوونه داشتم نبودنت از همین واسه …فردا شب هم نامزدیمه  -

 خندید و گفت

 مگه می خوای چیکار کنی ؟ -

 غزال ؟ -

 ؟ خوبه …  چشم …چشم   -

 ادتی هم رضا عمو …نواده هم بگو شب تشریف بیارن  خا به … منتظرتم صبح پس …حاال شد  -

 پیمان و فاطمه کنار شه می هم رو اخالقه بد دکتر اقا و مهتاب حاال ؟ دعوته جونمم پرهام…  نره

 کرد تحمل

 از دست تو  -

 عصبانیه دستت از بدجور انگار دفعه این…  ترسیدم که من صداش از …وای غزال   -

 و پرسیدبا خنده سری تکان داد 

 کار دیگه ای نداری ؟ -

 فدات … خودت با خانواده دعوت …نه عزیزم   -

با یک خداحافظ گوشی را روی دستگاه گذاشت و با بستن چشمانش  پاهایش را روی هم انداخت 

 و زد می لبخند دردش ی همه با که داشت سر در چه … اش خیالی بی  و بود پدر قلب نگران …

 با روزها این …د داشت جبران تمام سردی هایش را در این روز ها بکند قص گویا … خندید می

 داشت درد … اش پی در پی های کردن صدا غزال با … قلبش صدای بی و نامنظم های تپش

 نبودنش های روز برای بیشتر دردی … هایش روز این جبران

 خسته ای ؟ -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – غزال عشق

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

2 9 1  

 

 کنار رد … بود که خوب چه …مقابلش  چشم گشود و کمرنگ لبخند زد به چشمان سیاه نانوشته ی

 … را داشتن دوست و جنگیدن … گرفت یاد را زیستن غزال مغرور و محکم اما سرد چند هر او

 را عشق

 ؟ نمیای …چاییت یخ کرد  -

لحن آرامش قلب نگران این روزهایش را کمی گرم کرد و با یک تکان سر برخاست و به دنبالش 

و بی حرف فنجان چای را برداشت و پیش دستی کیکش را روی  نشست مادر  کنار …راهی شد 

 همیشه مثل بود عطر خوش …پاهایش گذاشت 

 خبر ازدواج مهتاب به گوشت رسیده ؟ -

بهنام خود از خواستگاری شب قبل و تایید منصور و ریحانه و  جواب بله ی مهتاب برایش گفته بود 

 دادنی دل فهمیدند باالخره …برای هردویشان  …  بود خوشحال … فرامرز و فرهاد حضور در …

 و تنگریس امیرعلی به بود چایش خوردن سرگرم که امیرمحمد به نگاهی   با  …  گرفتنی نه است

 گفت

 خوشبخت بشن  -

 انشاال عروسی تو و امیرمحمد -

سر با این حرف امیرعلی خجالت زده سرش را زیر انداخت و زیر چشمی امیرمحمد را می دید که 

 از ای خنده با را امیرعلی تلفن صدای و خندید مادر … گذشته مثل بدجنس …بزیر لبخند می زند 

 اب فرشته و داد بیرون آسودگی با را اش شده حبس نفس غزال شدنش دور با … کرد بلند جا

 گفت شیطنت

 نمی دونین وقتی قیافه هاتون این شکلی می شه چقدر دیدنی می شین -

شته هرد و با نگاهی به هم به خنده افتادند و میان خنده هایشان صدای بلند امیرعلی با این حرف فر

 شنیده شد 

 میان شام برای گفت …فاطمه بود  -

***********************************************************

************************************ 

ه منتظر بود تا بعد از گذشتن چهار تغییر سال دور از پدر ، فردا اولین روز بهار بود و او بی صبران

 مانآس سیاهی ی خیره را اش آبی نگاه …ثانیه ی تغییر فردا را در کنار پدر و خانواده  شاد باشد 

 مینز روی شاید ها ستاره … ماه به زد زل و زد لبخند … بیابد را اش گمشده ی ستاره شاید تا کرد

 شانه یرو چیزی  گرفتن قرار با…اید آسمان باشی تا پیدایشان کنی  ب فقط داشتند درخشش هم
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 رها هایش شانه روی آرام را رنگش سفید پالتوی … دید را امیرمحمد و چرخاند را سرش هایش

 بود کرده

 سرده خیلی هوا …مادر داد برات بیارم  -

ن او خیره شد به چراغ زیر لب تشکری کرد و امیرمحمد نیز تکیه داده به حفاظ سنگی ایوان چو

 های آسمان

 دوست دارم موقع تحویل سال خونه باشی -

 دلتنگ پدر اما باشد مادر و او کنار داشت دوست هم خودش …لحظه ای نگاهش کرد و هیچ نگفت 

  اش کرده گره هم در دستان به دوخت بار این را نگاهش ، بود تر

 پدرت صحبت کردهحتما می دونی که بابا  در مورد من و تو با  -

 خواست نمی … نپرسید چیزی هم غزال و نداد نظری اما بود گفته برایش خود پدر …می دانست 

 تر مهم حتی … بود مهم برایش حرفش و پدر … بشکند بیشتر را پدر سالهای این ی شکننده قلب

 دعجزه کنم عشق صداقت بگذار … بیازارد بیشتر را پدر خواست نمی ابدا غزال … عشقش و او از

 باهام ازدواج کن غزال -

 درخواست … گفت اما جدی و آمرانه هرچند … گفت باالخره … کوتاه و صدا بی …خندید 

 سیاهش چشمان مثل مغرور … بود خودش روش به هم ازدواجش

 و خون همه اون دیدن با …وقتی اون شب پدر و برادرت تو رو با اون وضعیت آوردن بیمارستان  -

 بیداری و خواب تو مادر که غزالی شد نمی باورم …شنات جریان خون تو تنم تند شد آ ی چهره

 یکار نتونم من و باشه مرگ قدمی یک تو … بود ناراحتیش و گریه دلیل تنها و کرد می صداش

 می رو بودنت هم خودم فهمیدم ها بعد اما مادر خاطر به داره نگهت خواستم خدا از … بکنم براش

 ندیده … باهات شدم سرد …در و فرارش از گذشته خط می زد به همه احساسم پ ولی خواستم

 تو اشتند … کردم می صبر باید … نبود من کار ندیدنت و نخواستن … بود فایده بی اما گرفتمت

 نیست راحت هم زیاد

 و لخت ی گذشته یک … خواستنشان روی انداخته سایه گذشته یک …داشتن او هم راحت نیست 

 ستاره … یافت را اش ستاره … هم در خورد گره نگاهشان و کرد نگاهش ای لحظه … دردناک

  بود  سیاهش چشمان نی نی میان اش ستاره … بود محجوب و مغرور پسرک همین اش

 آرومم که توئه با فقط …من تو رو می خوام غزال  -
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میرمحمد نگران روی ا نگاه …لبخند بی جانی روی لبهایش نشست و بی اراده از جا بلند شد 

 رد ی دستگیره به نرسیده دستش …صورتش می چرخید و غزال آرام قدم برای رفتن برداشت 

 داشت نگهش جا در نگرانش لحن و جدی صدای و ماند هوا روی سالن

 این یعنی چی غزال ؟ رفتنت یعنی چی ؟ -

 ن دوخت و هیچ نگفتزمی به را نگاهش …جوابی نداد و با قرار گرفتن امیرمحمد در کنارش  

 بگو چیزی یه …غزال  -

 منتظر جواب پدرم باش -

 خواست نمی پدر اگر … داشت پدر جواب به بستگی چیز همه …جوابی جز این نداشت که بدهد 

 عقب قدم یک امیرمحمد …پدر دردهای روی شود دیگر دردی خواست نمی … خواست نمی هم او

 با لبخندی تلخ گفت ظریفش و زیبا رخ نیم به خیره و رفت

 بکشه طول سال هزار اگه حتی … کنم می صبر …باشه  -

 سال هزار الیق عشق کدام ؟ کشد می انتظار سال هزار عشق کدام …  سال هزار …هزار سال 

 ؟ را سال هزار آورد می تاب عمرش عشق کدام ؟ است انتظار

 هزار سال ؟ -

 هزار سال -

 می ارزه ؟ -

 می ارزه -

 مئنی ؟مط -

 مطمئنم -

 سنف یک کشیدن با امیرمحمد …لبخند زد و از مقابل نگاه قاطع و گرمش  دور شد و به داخل رفت 

  کرد زمزمه و در کنار دیوار به زد تکیه عمیق

 صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را          که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را -

***********************************************************

************************************ 

 دست خوش خودروی یک …نگاهش را از عیدی پدر گرفت و به سویچ داخل دستش انداخت

 شد خیره بود رفته خواب به آغوشش در که هیوا به و کرد رها میز روی را سوییچ … رنگ آلبایویی

ر جمع خانواده زیر درختان پر از شکوفه ی باغ حیاط قدیمی فقیه د حضورش و بود زیبایی ظهر …
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 توپ انرژی پر و شاد که دوخت هومن به را نگاهش …حاال از همیشه شاداب ترش کرده بود 

 اوست یبازیگوش پی در مدام پدر نگاه که دید می و بود انداخته تکاپو به درختان میان را رنگارنگش

 ده من ببرمش داخلب …بچه خوابیده غزال جان  -

 با یک نگاه به مهری که با لبخند نگاهش می کرد در جواب گلی خانم گفت

 باشه پیشم -

 شه می مریض …هوای بهار سرده غزال جان  -

ناراضی هیوا را به گلی خانم سپرد و فنجان چایش را از روی میز برداشت که صدای هومن را بلند 

 شنید

 بازی بیا …عمه غزال  -

 عزیزم میام …اییمو بخورم چ -

 جالل با لبخند نگاهش را از جست و خیز هومن گرفت و رو به جمعشان گفت

 تمام کارهای قانونی اموالم رو انجام دادم  و بقیه رو به وکیلم سپردم -

 نگاه فرهاد ، فرامرز و غزال شاکی شد و قبل از اینکه اعتراضی کنند حوریه ناراحت گفت

 اول سال نو این حرفا رو نزنینمی شه روز   -

 جالل کمرنگ لبخند زد و باز هم ادامه داد

 تنهاش و بمونین خونه این تو کنارش …فقط دوست دارم خیالم از بابت مادرتون راحت باشه  -

 همسراتون رضایت گرفتن نظر در با البته نذارین

لبهایشان نشان دهنده ی چیزی جز فرهاد و فرامرز همزمان به آوا و مهری نگاه کردند ، لبخند روی 

 قلب تپش کندش ضربان که بود پدر قلب فقط … بود خوب همه حال روزها این …رضایتشان نبود 

 کرد می تند را یشان ها

 حاال می مونه خانوم دکتر که چند روزه حسابی تو خودشه -

حاال  کس را نمی دید هیچ و چیز هیچ سابق که پدری …با لبخند سر بلند کرد و به جالل نگریست 

 روی خوبی به را خانواده اعضای ی همه نگاه سنگینی …چه خوب متوجه گرفتگی حالش می شد 

 ؟ داد قرار هم کنار لحظه این در  را همه که غزال این داشت چه … کرد می حس خود

 دلم می خواد بدون خجالت و صادقانه بهم بگی نظرت راجع به پسر امیرعلی شریف چیه ؟ -

واب به این سوال وقتی پدر امیرمحمد را پسر امیرعلی شریف خطاب می کرد نمی توانست راحت ج

 وتسک … بود کرده خود آن از را مرد این ی فرشته که بود سال بیست شریف امیرعلی …باشد 

 انداخت اش حنجره جان به را بغض که بود فرامرز شیطنت از پر صدای و کرد
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 میرمحمد خانه دیگه فسقلی ؟پسر امیرعلی شریف همون ا -

  دکر می پدر قلب فدای باید را عشقش …بغضش سخت تر شد و نگاهش خیره ی فنجان چایش 

 … ذارم می احترام بهش من بدی که جوابی هر …چرا حرفی نمی زنی عزیزم  ؟ از گفتن نترس   -

ه بود و اده مال گذشتافت اتفاق شریف امیرعلی و من بین که چیزی هر … نباش گذشته نگران و بگو

   بگو فقط … کنی من حس فدای رو حست تو خوام نمی من…گذشت  

 و بود کننده دلگرم لبخندش …آوا آرام دستش را روی دستش گذاشت و غزال نگاهش کرد  

  … دپاشی لبخند گرم رویش به اما داشت بغض نگریست حوریه به … کرد ترش آرام مهری لبخند

 مادر یک مثل …ار برادرانش می کرد نث که هایی لبخند مثل

 نمی خوای جواب بابا رو بدی کوچولو ؟ -

 کالم فرهاد گونه هایش را سرخ کرد و پدر این بار جدی تر از قبل پرسید

 به امیرمحمد شریف عالقه داری ؟ این برام خیلی مهمه دخترم -

 ینا با کرد می چه …رفت  می تاریکی به رو انگار چشمانش آسمان …لحظه ای به پدر نگریست 

 ؟ آسمان

 ؟ نه یا داری دوستش … نترس گفتم … بابا …غزال  -

 شک یب … گفت می باید … داشت عشق دنیا یک اما داشت غم …بابا گفتن پدر انگار درد داشت 

 گفت لب زیر آهسته و آرام… کرد می درک را عشقش پدر

 زیاد خیلی …دارم  -

 ا یک آه بیرون دادجالل لبخند زد و نفسش را ب

 مبارکت باشه عزیزم -

لبخندی بی اراده صورتش را پوشاند و گونه هایش دوباره قرمز شد و فرهاد و فرامرز در یک لحظه 

 به خنده افتادند و خنده هایشان لبخند غزال را غلیظ تر کرد و باز هم صدای هومن بلند شد

 بیا دیگه عمه جون -

 لند شود جالل با محبت گفتقبل از اینکه غزال از جا ب

 بابابزرگ بیاد هومن جان ؟ -

 بابایی بیا …هورا   -

 غزال زودتر از سایرین اعتراض کرد

 تحرک برای شما خوب نیست بابا -

 جالل در حال بلند شدن با لبخندی تلخ گفت



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – غزال عشق

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

2 9 6  

 

 نمی خوام حسرت بازی با نوه ام به دلم بمونه -

  قطره …مرز را هم که آماده ی اعتراض بودند ساکت کرد این حرف جالل و لحنش فرهاد و فرا

 وهن با شدن بازی هم حسرت اینک جالل تا گذشت می کاش ،  چکید بیرون حوریه چشم  از اشکی

 … شد می پرتاب چرخش با که توپی و بود نوه و بزرگ پدر بازی به همه نگاه … نخورد را اش

 سمتش به و شد بلند جا از همه از زودتر غزال … زد چنگ سینه به و شد مشت بار چند جالل دست

 پدر امتق فرامرز و فرهاد بیفتد زمین به اینکه از قبل و نبود جالل توان در دیگر ایستادن … دوید

 رفت باال اضطراب با فرهاد صدای و گرفتند بر در را

 کن عجله …برو ماشینو بیار فرامرز  -

 گرفتن نبض پدر عصبی و بلند گفت فرامرز به سمت پارکینگ دوید و غزال با

 بیاره قرصاشو یکی …قرصاش  -

 ترسیده هومن  …آوا با شتاب دوید و اشک های غزال شدت یافت و دست پدر را در دست گرفت 

 چیز همه جالل بدون … زد زانو زمین روی اشک میان حوریه و برد پناه مهری آغوش به بغض با و

 این زندگی سرد را نمی خواست دیگر جالل بدون … رفت می بین از

 کنم می خواهش …چشماتو نبند بابا  -

جالل بی جان لبخند زد و دستش را بی رمق باال آورد و روی صورت خیس از اشک فرشته ی 

 کوچکش گذاشت

 خوبم بابا -

 در اش فرشته انگار لحظه هر …و چشمان بی نورش را دوخت به آسمان بارانی غزال عشقش 

 که را چشمانش آبی نگاه …تر می شد و فقط فریاد غزال بود که نگاهش را می لرزاند  محو نگاهش

  بود زالل هم هنوز

 بابا -

***********************************************************

************************************ 

تکانی بخورد فقط به مادر که در نگاه یخ زده ی چشمانش را از آبی خاموش پدر گرفت و بی آنکه 

 می جلوه زیبا  دریایی چون را چشمانش آبی مواجش موهای …قاب در ظاهر شده بود نگریست 

 ؟ او از جمعه صبح این در خواستند می چه… داد

 نمیای صبحانه عزیزم ؟ -

 راک را تکانی داد و دوباره خیره به عکس پدر زمزمه کرد
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 میل ندارم -

 ندی تلخ پایین پایش زانو زد و دست ظریفش را گرم در دست گرفتفرشته با لبخ

 ؟ نامزدیته امشب رفته یادت اینکه مثل …پاشو غزال جان  -

 پوزخندی زد و آرام گفت

 مثل اینکه شماها یادتون رفته پدر من تازه پنج ماهه رفته -

 بری می بین از رو خودت داری …بس کن غزال  -

 مادر که تلخ چه …شته داشت اما غزال به خوبی لرزش صدایش را  می فهمید با تمام تالشی که فر

 نداشت هم نبودش در پدر از سهمی حتی

شما چرا سعی دارین گریه هاتون رو پنهان کنین ؟ چرا جلوی چشم همه واسه جالل عزا داری  -

 نکردین ؟ این شمایین که دارین خودتون رو از بین می برین مامان

 غزال -

د داشت عجز صدای مادر وقتی خیره در آبی چشمانش تمام تالشش را می کرد دیگر چشمان در

 گفت برخاستن حال در و داد دستش به مالیم فشاری فرشته …جالل را نبیند 

 عزیزم داریم کار کلی امروز …یه دوش بگیر بیا صبحانه بخور  -

 کنین فراموش رو چیز همه فعال …من که گفتم مامان  -

 ؟ بدی خوای می چی رو امیرمحمد جواب اصال ؟ گی می چی دونی می هیچ …یعنی چی غزال  -

 ندارم تصمیمی فعال گفتم تون همه به بار هزار قبال من …قرار نیست به اون جوابی بدم  -

 مادر کالفه از سماجت او نفسش را عمیق بیرون داد و گفت

 پس این تو و امیرمحمد و برادرات -

 سر زیر چیز همه …ستانش را مشت کرد و عصبی نگاهش را از پنجره به بیرون داد با حرص د

 وحیر حال … کردند موافقت امیرعلی پیشنهاد با و گرفتند را آخر تصمیم که بود فرامرز و فرهاد

 چه اما دهند قرار کنارش در را امیرمحمد زودتر تا کرد مصمم را برادرانش ماه چند این در اش

کرد که او فقط االن تنهایی می خواست تا با نبودن مردی کنار بیاید که بعد سالها  می درک کسی

 لندب جا از آه یک با …سکوت در نوشته های مادر یافته بود و پیدا نکرده خیلی زود از دستش داد 

 به … شد آینه در خود چشمان دلفریب آبی ی خیره جادویی آبی آن به دوباره نگاهی با و شد

زیبا بود این میراث به جا مانده از جالل که تا االن فرشته در عمق سینه اش عشق پاکش را  که راستی

 اسلب  ،  پدر عیدی آخرین و ماشین کلید برداشتن با و برد دست …معصومانه حبس کرده بود 

 طراوتی و اشتد زیبایی تضاد سفیدش پوست با که رنگی … مشکی پا تا سر …  پوشید بیرون برای
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او می داد ولی سایرین از اینکه در این مدت فقط تیره به تنش می دیدند اعتراض داشتند  به  خاص

 انهآشپزخ وارد صدا بی … کنند رهایش دیگران شاید برود …  برود پدر دیدار به تا زد لبخند …

 نادیده با ماه چند این در چقدر … شد چشمانش ی خیره که بود امیرمحمد نگاه همه از اول و شد

 تنش عذابش داد و باز هم نادیده گرفت غم چشمانش راگرف

 کجا ؟ -

 نگاه از سیاهی چشمانش گرفت و سر به زیر در جواب امیرمحمد گفت 

 می رم تا جایی و زود بر می گردم -

 فرشته در مانده به امیرعلی نگریست و او با تکان سرش به غزال نگریست

 بشین صبحانه بخور غزال جان -

 ودب دلگیر او از که بود ها ماه اما داشت دوست را لبش روی لبخند …کرد و نگاهش کرد سر بلند 

 تهفرش مگر شد می چه… کند شرکت پدر خاکسپاری در نداد اجازه مادر به حتی که بود دلگیر …

 آمد می پدر انتظاری چشم بدرقه برای

  اجازه با …میل ندارم آقای شریف  -

 غزال ؟پرسیدم کجا داری می ری  -

 تمام حرصش را در آسمان طوفانی نگاهش ریخت و خیره ی نگاه پسرک عصبانی مقابلش شد 

 بیرون -

 حال تو جوری نیست که ما اجازه بدیم تنها جایی بری دخترم -

کالفه از سوال و جوابهایشان خواست جوابی به امیرعلی بدهد که امیرمحمد این بار با جدیت بیشتری 

 رد و آرام کره را روی نان تست می مالید گفتدر حالیکه خونس

بهتره بشینی صبحانه بخوری و بعدش هم بری اتاقت استراحت کنی تا برای مراسم امشب آماده  -

 بشی

 زا را او و کرد امر  نفوذش پر و آرام صدای با همیشه مثل هم باز …از عصبانیت در حال انفجار بود 

  عاجز جواب دادن

 رخاک پدرت؟می خوای بری س -

 چرا …امیرعلی چطور می توانست حسرت این صدا و بغض را در نگاه فرشته ببیند و سنگدل باشد 

 و چکید چشمانش ی گوشه از اشکی قطره … برود جالل سرد سنگ دیدار به فرشته داد نمی اجازه

فاف عشق ش از هم مرد این نگاه کاش … نگریست امیرعلی به امیرمحمد ی کالفه نگاه به نگاهی با
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 را دمر این ی فرشته ببرد خواست می کجا رفته جالل …نبود تا آن وقت غزال هم سنگدل می شد 

 آمد می کنار روزهایش و گذشته با داشت که او … داشت واهمه  هم هنوز که

 ریم می هم با همه …بشین صبحانه ات رو بخور  -

و دو مرد نیز از رضایتشان لبخند بر لب و لبخندی همزمان رو لبهای مادر و دختر میان غم نشست 

 آوردند

***********************************************************

************************************ 

 مرغ باغ ملکوتم  ، نیم از عالم خاک             دوسه روزی قفسی ساخته اند از بدنم

 وست        به هوای سر کویش پرو بالی بزنمای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر د

 …تاسف آوره جالل ولی باید قبول کنیم که تنها در این صورت می تونستیم همدیگر رو ببینیم  -

 … غزال خاطر به … بگیرم آروم منم بذار … آروم …  بخواب آروم … من مرگ یا تو مرگ

 عشقمون غزال

ل و فرشته روی مزار جالل فرو چکید و با گل های و قطره اشکی همزمان از گوشه ی چشمان غزا

 و زد زانو فرشته کنار سکوت در و آرام علی امیر …پرپر شده ی روی سنگ قبر هم آغوش شد 

 غزال به را نگاهش … بگذارد خود حال به را اش گذشته خاطرات و او لحظات این در کرد سعی

 ا را به بازی گرفته بوده گلبرگ انگشتانش با و ریخت می اشک صدا بی که دوخت

 بیایم ما تا ماشین تو برین امیرمحمد و تو بهتره …غزال جان  -

برای لحظه ای نگاهش کرد اما تکانی نخورد و فقط از گوشه ی چشم نزدیک شدن و زانو زدن 

 امیرمحمد را هم دید و صدایش را هم خیلی نزدیک و آرام شنید

 نریز اشک انقدر …پاشو غزال  -

 هک سود چه ولی را جذاب و خونسرد پسرک این بود پذیرفته پدر …ند کرد و نگاهش کرد سر بل

 دهدن عذاب بیشتر را فرشته و نبیند تا رفت … نبود دلیل بی رفتنش شاید ؟ نبود دیگر

 شو بلند …غزال  -

می  را آرامش های قدم صدای …با تکان سری از جا برخاست و جلوتر از امیرمحمد به راه افتاد 

 عقب در ریموت توسط و رسید ماشین کنار او از زودتر …شنید و  بغضش هر لحظه بیشتر می شد 

 باشدن صحبت به مجبور تا بست را چشمانش رل پشت امیرمحمد نشستن با … نشست و گشود را

 بهتری ؟ -

 بهتر ؟ مگر حال او بهتری هم داشت ؟
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 اگه من و به حال خودم بذارین بهترم می شم -

 میرمحمد با کالفگی به عقب برگشت و با دیدن چشمانش که هنوز هم بسته بود عصبی تر گفتا

 کافیه غزال ؟ داری دیوونه ام می کنی -

 چشمانش را گشود و با خشم گفت

 بردارین سرم از دست فعال …نمی تونم آقای دکتر  -

 پوزخندی زد و این بار با صدایی خسته گفت

و ازم بخوای غزال ؟ چطور می تونی من رو ندیده بگیری ؟ اون هم درست چطور می تونی این ر -

 زمانی که چیزی به رسیدن نمونده

چند لحظه مسخ جادوی شب چشمانش شد اما خیلی زود نگاه گرفت و پلک روی هم گذاشت تا نگاه 

 نافذش در گفتن ناتوانش نکند

 له امحوص بی و خسته خیلی من …برای رسیدن دیگه خیلی دیره  -

 من این اجازه رو بهت نمی دم که احساساتم رو به هیچ بگیری دختر خانوم -

 را استبدادش هم عشق در که امیرمحمد بود زورگو چه …میان اشک لبخندی تلخ روی لبش آمد 

 و گرفت دست پشت با را هایش اشک ماشین داخل امیرعلی و فرشته نشستن با… کرد نمی رها

 پاشید مادر صورت به لبخندی

 خوبی مامان ؟ -

 مزارعشق از او ؟ باشد خوب توانست می چطور …فرشته آرام سری تکان داد و بی جان لبخند زد 

 هب نگاهی با امیرعلی … بود مهال برایش دیگر بودن خوب … آمد می اش زندگی روزهای بهترین

 گفت سرحال بینشان تلخ فضای تغییر برای و نگریست غزال به فرشته غمگین صورت

 ندارم دوست اخالق بد و اخمو عروس بودم گفته بهت قبال که من …غزال خانوم  -

 با خجالت نگاهی به امیرعلی انداخت و باز هم حرف خود را با سماجت تکرار کرد

 کنین فراموش رو چیز همه فعال …من که گفتم  -

ی و او این بار با لحنی جدی ول  پوزخندی از لبان امیرمحمد گذشت و فرشته نیز خیره شد به امیرعلی

 مالیم گفت

امشب قراره خانواده ی تو بیان و تو امیرمحمد رسما نامزد بشین و تو حاضر نیستی از  پیله ی  -

 هم ها اون … بود برادرات قبول و ما پیشنهاد با امشب مراسم دونی می خودت …خودت در بیای 

 اشیب امیرمحمد کنار در باید تو …یت احتیاج داری  زندگ تو تغییر این به تو دونن می خوب ما مثل

 عزیزم بذاری سر پشت رو آورت عذاب و سخت روزهای این بتونی تا
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 حرف هایش با اینکه درست بودند اما غم نبودن پدر نمی گذاشت با خیال راحت بخندد  

 ودم باشمخ حال به بذارین کنم می خواهش …هیچ چیز حال منو تغییر نمی ده آقای شریف  -

 به مه امیرعلی حتی بار این و شد سنگین سکوت …امیرعلی کالفه سری تکان داد و سکوت کرد 

  و گذاشت مادر گرم ی شانه روی سر حرف بی غزال … نکرد اعتراض هم امیرمحمد باالی سرعت

ه ک فرشته لبهای … امیرمحمد دلخور و سرد نگاه به خورد گره ای لحظه ماشین ی آینه از نگاهش

آرام پشت دستش را به بوسه گرفت ، خسته و بی رمق چشمانش را روی هم گذاشت و میان خواب 

 و بیداری تنها صدای زمزمه وار مادر را شنید

 خیال روی تو در هر طریق همره ماست         نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست

 ت موجه ماستبه رغم مدعیانی که منع عشق کنند          جمال چهره ی تو حج

***********************************************************

************************************ 

زیبایی آسمان مهتابی شب و نگاه به ستاره ی چشمک زنی که هر لحظه با هر سو سو زدنش  ، پر 

 نهایتی بی لذت با …نده بود نور تر و در خشان تر می شد  ، لبخندی شیرین و زیبا روی لبانش نشا

 را اه شب هم هنوز … نگریست می درخشید می او شادی برای تنها گویا که ستاره دادن سوسو به

  نهایتش بی ستارگان با … دلفریبش ماه با … داشت دوست ناپذیرش وصف آرامش با

 غزال -

 که بود بار اولین …د باز هم صدای خوش طنین امیرمحمد همراه جادوی مهری که در آن نهفته بو

 هاتن … بود شده نیستش و هست ی همه مالک امشب از گویا … خواند می مالکانه اینطور را نامش

 شلوار و کت آن با … بود تر خواستنی همیشه از حاال … نگریست زاللش چشمان در ای لحظه

 سفید رنگ پیراهن این با که خودش مثل درست … بود شده همتا بی و تر ابهت با رنگ مشکی

 خواست می خود برای را او تنها که مقابلش مرد خاطر به فقط … پوشیده و حریر …حریرش 

 این درسته که تو همچین شبی منو تنها بذاری و خودت خلوت کنی ؟ -

 ره …بی جواب چشم به فاطمه و روناک دوخت که دقایق زیادی می شد روی پله ها نشسته بودند 

و خواسته بودند دوباره به جمع بپوندد کوتاه نیامد و با لحاجت حرف خود را ا از شوخی و جدی با چه

 گفت شوخ لحنی با و نشست کنارش در تاب روی حوصله بی امیرمحمد …عملی کرد 

 رارق اگه بعد به این از …داداشات می خواستن بیان با گوشمالی بیارنت تو ولی من اجازه ندادم  -

 اون منم نه کس دیگه ای ببری حساب کسی از شما باشه

 حوصله ندارم امیرمحمد -
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 تو خیلی بیخود می کنی حوصله نداری -

 را روناک و فاطمه دیگر چشمانش …لحن امیرمحمد برخالف انتظارش جدی بود و حتی عصبانی 

 نعما کس هیچ و چیز هیچ دیگر ، بگذارند تنهایشان دادند ترجیح امیرمحمد حضور با گویا ندید

 قلبی با و چرخاند دیگری جهت به را سرش امیرمحمد برخورد از دلگیر …دو با هم نبود  آن بودن

 شروع آشنا کسی گذشته چون دوباره ذهنش در و دوخت نامعلومی ی نقطه به را نگاهش گرفته

 زدن حرف به کرد

 روی االن … بودی دنبالش آسمون تو همیشه که همون …  نشسته کنارت ات ستاره …غزال  -

 رها نک باور … لبخند … غزال بزن لبخند … قلبت کنار نزدیک … نزدیک خیلی…ن کنارته زمی

 ها اجبار تمام قید از شدی

 جان غزال …غزال  -

 رد اشک افتاد چشمانش سیاهی به که نگاهش …در صدایش چه بود که اینطور مجذوبش می کرد 

ید از شادی است یا از غم نبودن نفهم که اشکی … خورد سر مژگانش تاب از و زد حلقه چشمانش

 پدر در چنین شبی

 ؟ کنی می گریه چرا ؟ غزال … من خدای …آه  -

به جای جواب با چشمانی تار شده از اشک خیره شد به حلقه ی نامزدی اش که بی نهایت برازنده ی 

ه ب بودنش متعلق نشان که زیرا داشت دوست وجود تمام با را اش حلقه …انگشتان ظریفش بود 

 مردی بود که تمام قلبش را از آن خود کرده بود

 ؟ بزنی حرف من با خوای نمی …غزال  -

 را غزال نگاه اش حلقه برق …باز هم سکوت و امیرمحمد آرام دست چپش را روی دستش گذاشت 

 اش مردانه و بلند انگشتان به آمد می چه … کرد خیره

 دوست نداری با من حرف بزنی عزیزم ؟ -

 می که دانست نمی مگر …نداشت ؟! دوست داشت از االن تا ابد فقط با او حرف بزند  دوست

 کرد زمزمه و داد پرستاره آسمان به را نگاهش عمیق آهی با ، پرسید

 هدیگ اگه حتی ، شدم تحمل غیرقابل اگه حتی…بهم بگو هیچ وقت تنهام نمی ذاری امیرمحمد   -

 نداشتی دوستم

 انش داد و با لحنی دوست داشتنی و یک دنیا محبت آرام و جدی گفتفشار خفیفی به انگشت

باور کن هرگز لحظه ای رو نمی بینی که عشقی در نگاه من برای تو نباشه ،  جز زمانیکه من زنده  -

  منی عشق غزال ابد تا تو …نباشم 
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زن  ی چشمک برای لحظاتی چشمانش را بست و با لبخند کمرنگی نگاهش را به دنبال همان ستاره

 داد

 باور می کنم -

 شماست نوبت دیگه …خب   -

 نیاز دبو دیدنی که چیزی …بی اهمیت به لحن آمرانه و جدی اش نگاه به پایین دوخت و هیچ نگفت

 دخو سمت به را زیبایش صورت و گذاشت غزال ی چانه زیر دست امیرمحمد … نداشت گفتن به

 چرخاند

 منتظرم -

 اختیار بی … صداقت از بود پر …د و غرق شد در سیاهی مطلق چشمانش چند لحظه نگاهش کر

 ایصد بهتر تا بست را چشمانش … او به محتاج و بود خسته چقدر ،  گذاشت اش سینه روی سر

 زمزمه ،  دش حلقه کمرش دور که امیرمحمد دستان ، بشنود کوبید می سینه به تند تند که را قلبش

 گفت وار

 جا از حرکت به ایستهکاش زمان همین  -

 تو …به نغعته که حرفت رو پس بگیری چون در این صورت این قلب منه که از حرکت می ایسته  -

 ؟ خوای می ؟ خوای نمی رو این که

 بی رحم  -

 امیرمحمد خنده ای کرد و سپس در حالیکه او را با مالیمت از خود جدا می کرد  ، خیلی جدی گفت

 بشنوم خوام می … بگی باید …ره بری خانوم دکتر سعی نکن از گفتن طف -

 کرد می تعیین عشق از برایش نبایدی و باید چه …خنده اش گرفت 

 رو غرورم ی همه من که حاال … داره هم خنده تو مقابل غرور دادن دست از …بایدم بخندی  -

 طور نیست ؟این … باشه لحظات این از من سهم تو اعتراف شنیدن کنم فکر گذاشتم پا زیر

 زد لب بدجنسی با ، اتکا قابل و بود قوی …کوتاه به چشمان مشتاق و مصممش نگریست 

 بشنوی که چی بشه ؟ -

 که بفهمی و بفهمم هیچ کس و هیچ چیز قادر نیست به تو قدرتی داشته باشه جز من -

 چه خودخواه -

ه ز من نباید به تو تسلطی داشتهر طور دوست داری فکر کن ولی تو باید بپذیری که هیچ کس ج -

 باشی من ی سلطه تحت باید تو … شریف امیرمحمد جز …باشه 
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 لبق بند ودر بودن او عشق حصار در … داشت دوست را بودن سلطه زیر و تسلط این …لبخند زد 

 داشتنی دوست و بود دلنشین برایش بودن او

 منتظرم بگو -

 نه -

محمد نشاند و انگشت میان دریای مواج موهایش فرو برد و لحن سمجش لبخندی روی لبهای امیر

 در همان حال با مالیمت گفت

 نه ؟ ! پس می خوای همچنان بجنگی ؟ -

 البته و برنده فقط خودم هستم -

 زیاد مطمئن نباش عزیزم -

 … بودند برنده دو هر ها آن …و لبخند ی عمیق تر در یک لحظه روی لبان هردویشان نقش بست 

 نده ی عشقی پاک که سهم نجابتشان بودبر

 زندگی در کنار تو زیاد هم راحت نخواهد بود امیرمحمد -

 ولی نه برای غزال -

 دوباره به رویش لبخند زد و از جا بلند شد و گفت

 تو مثل اینکه از یاد بردی امشب چه شبیه و سایرین برای چی اینجان -

 را ای ثانیه دیگر …نه ؟ برود تنها خواست می چرا …شد و قدم برداشت و قلب غزال از جا کنده 

 خواست نمی او بی

 امیرمحمد -

ایستاد اما به عقب برنگشت تا غزال لبخند روی لبش را ببیند ، می خواست ته مانده ی غرورش را 

 در مقابل نگاه آتشین آهویش حفظ کند

 جان امیرمحمد -

 منو با خودت نمی بری ؟ -

 روی ار هایش شانه روی افتاده سفید حریر شال …  محکم و گرم نگاهی با …  به سمتش برگشت

 به … بگیرد دست در را غزالش دستان تا کرد دراز را اش قوی  دستان سپس و انداخت سرش

 کرد نجوا آهسته و گذاشت اش مردانه دست در دست و زد لبخند جذابش صورت

 از حالم پیدا نیست که چقدر برام مهمی  -

 …یدا بود حتی روشن تر از روز  ولی اعتراف گرفتن از این غزال تیز پا برایش شیرین تر بود پ

 ار آهور این که حاال توانست نمی … آورد باال را زیرش به سر نگاه و گذاشت اش چانه زیر دست
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 در شد خیره بعد و زد سرش روی آرام ای بوسه… باشد مغرور و بیاورد را جذابش نگاه تاب دارد

 آسمان جذاب چشمانش و با صدای خوش آهنگشش زمزمه وار خواند 

 صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را                که سر به کوه و بیابان تو داده ای مارا 

 شکر فروش که عمرش دراز باد چرا            تفقدی نکند طوطی شکرخارا

 نکنی عندلیب شیدا را غرور حسنت اجازت مگر نداد ای گل         که پرسشی

 78پایان آذر  

 به امیدی عشقی پاک برای تمامی جوانان این سرزمین 

 عاطفه میاندره )مهربان(

 

 پايان
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