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  من یهست

  یرضوان جوزان: نوشته

  
را  شیپا کیلم داده بود  یمبل راحت يسالن خانه پدرش رو ياهویفارغ از ه الیخ یو ب خونسرد

داده بود حواسش به همه مهمان ها بود  هیمبل تک یانداخته بود و سرش را به پشت گرشید يپا يرو

 یکه رد م ییجز معدود مهمان هابه او نداشت  یتوجه یهمه پنهان بود و کس درسیاما ظاهرا از د

شهال و الدن را . دیپائ یاش همه جا را م دهیو کش اهیکردند چشمان س یم یشدند و با او احوالپرس

هومن برادش . حلقه زده اند و مشغول گفتگو با عمه و شوهرشان هستند  نیکه دور عمه شه دید یم

انها  ییرایکرد و از پذ یها خوش و بش م و با مهمان دیدو یم ییکه با هر اشاره پدر به سو دیرا د

سفارشاتش را  ی، خواهرش که به کمک مادر شتافته بود و هر از گاه هیکرد و هد ینم يفرو گذار

 یهست)) رونیب ایب الیامشب رو از فکر و خ کیجان تو رو خدا  یهست(( نمود  یم يادآوری یبه هست

حرف  نیجان با ا یشوند هست یخاطر م يث شادباع یآدم در مواقع دلتنگ لیلذت ببر فام یجان کم

  با اون بخند یبزن هست

 نیاو ا هیروح رییجمع شلوغ را نداشت خسته بود پدر و مادرش به بهانه تغ نیاصال حوصله ا آه

پدر و  یقیخواست به طر یحوصله نداشت دلش م گریداده بودند اما او د بیرا ترت یلیفام یمهمان

 وبارهداد و د رونیب نهیاز س يآه بلند. د به اتاقش برود و استراحت کندمادر و خواهرش متوجه نشون

شد مهران و  زیخ مین شیدر جا يلحظه ا نیتازه وارد دنیچشمش را در سالن چرخاند و از د

 یکه به نظر هست یبود به طرز خاص بایز اریتازه وارد سالن شدند خانم مهران که بس میهمسرش مر
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مهران و . آمد  یهمسر مهران در نظر اول به چشم م يرفت باردار یم بود راه نیریو ش نیدلنش

کردند صورتش را به طرف پنجره چرخاند تا از هجوم  یهمسرش با پدر و مادر و هومن احوالپرس

بکشد نم  رونیگذشته ب يادآوریباز هم نتوانست او را از  يابر يهوا دنیکند د يریخاطراتش جلوگ

و دوستان هم  لیفام دنید ینواخت دلش گرفته بود حت یها م شهیشبر  یآرام ينم باران ملود

  دلش را کاهش دهد قیبود اندوه عم انستهنتو

 اریکند و بس یکه با مادرش گفتگو م دیبه نظاره مهمان ها پرداخت باز هم همسر مهران را د دوباره

فقط منتظر  یمدت هست نیانگار تمام ا... ردیگ يدارد تا در کنار همسرش جا یقدم بر م اطیبا احت

  مهمان بوده است نیهم

 چیماهرخ که همراه پسرش فرهاد آمده و وارد سالن شدند نه همسر فرهاد و نه پسر کوچکش ه عمع

  کدام همراهشان نبودند

کامال  ینمود هست یبا وقار و جذاب وارد شد و با تک تک مهمان ها احوالپرس شهیمثل هم فرهاد

دانست که فرهاد به دنبال او  یم دینگاه سرگردانش در تمام سالن چرخنظر داشت که  ریفرهاد را ز

  نایبدون همسرش سحر و پسرش س شهیباز هم تنهاست مثل هم دیشیگردد با خود اند یم

را روشن نموده  ینور آباژور اطراف هست ندیرا بب یتوانست هست یم یدر آن گوشه سالن کمتر کس و

 شیدست ها يرا به هم قالب نموده بود و چانه اش را رو شیهافرو رفته در مبل و دست یبود و هست

فرهاد  دفرهاد ثابت مان ينظر داشت باز هم نگاهش به رو ریهمه مهمان ها را ز باینهاده بود و تقر

از  شهیاش مثل هم دهیدستانش انداخت قد بلند و اندام ورز يبلندش را از تن در آورد و رو یباران

بار طرح صورت فرهاد را از نظر گذراند  نیهزارم يبرا یساخته بود هست زشیمتما لیتمام جوانان فام
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 یبانیکه سا نو په دهیصاف و براق بود و ابروان کش لتیژ غیاش که به کمک ت دهیصورت کش. 

بود  یپنهان شده بود فقط کاف اهشیاز مژگان س یانبوه ریاش بود که ز يچشمان خاکستر يبرا بایز

را به  قشیطرح چشمان و نگاه عم شهیهم يفرهاد بنگرد تا برا دهینافذ و کش بار به چشمان کی یکس

  خاطر بسپارد

التماس  شیپا ریز نیرفت که انگار زم یراه م یعاشق راه رفتن او بود طور خاص یراه رفتنش هست و

  حال مغرور و با وقار نیو ع يدیق یو ب یالیخ ینمود با ب یم

گرفت برخاست و با حوصله به طرف عمه  یرا م یسراغ هست که از مادرش دیعمه اش را شن يصدا

 یچشم ریفرهاد ز: داد يرا در بغل خود جا یاو آغوش گشود و هست دنیاش رفت عمه به محض د

به عالمت سالم تکان داد و همان طور از فرهاد جواب گرفت  يسر یبه او انداخت و هست ینگاه

گشت که حاال ان قدر سرد و  یم یو به دنبال هست دیکش یکه در بدو ورود گردن م نگارانگار نه ا

  یتفاوت و بعد گرم و خودمان یرفتار فرهاد کامال آشنا بود اول ب نیبا ا یتفاوت سالم نمود هست یب

که در وجودش  یخانم در آماده نمودن شام کمک کند انقالب هیبه آشپزخانه رفت که به صف یهست

کرد که  یسوختند و احساس م یم شیساخته بود گونه ها فرهاد به وجود آمده بود گرمش دنیبا د

باشد  ادتینداره  جانیهمه ه نیفرهاد که ا دنید یبس کن هست: زد  بیتب کرده است به خود نه

را  نشیزن در مانده که شوهر مهربان و دختر نازن کی یساله هست 29 وهیب کیدر حال حاضر  وکه ت

  .از دست داده است

   ستادینازك و شاد او را از حرکت باز ا ییصدابه آشپزخانه  دهینرس

  خانم؟ یهست -
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  :را به عقب برگرداند و گفت سرش

  بله؟ -

  :مهران با لبخند جلو آمد و گفت همسر

  هستم ، همسر مهران میمن مر. سالم  -

  حال شما چه طوره؟ نیسالم خانم ار -

. دستپاچه شد و جواب داد یکم یبه طرف آنها امدند و مهران هم سالم کرد هست زیو هومن ن مهران

  :هومن گفت. را هم چنان در دست گرمش نگه داشته بود  یدست هست میمر

  ؟یهست يآور یم ادیمهران خان را که به  -

  :به هومن انداخت و گفت یشرم زده نگاه یهست

قعا وا دنتونیببرم؟ از د ادیشود مهران خان را که آن قدر به من لطف داشتند از  یمگه م! بله  -

  .خوشحال شدم

  :سرش را به طرف هر دو چرخاند و گفت و

  تانیبه خاطر مسافر کوچولو گرید یکیو تبر میگو یم کیازدواجان را تبر زیقبل از هر چ -

  :انداخت و گفت یبه همسرش و سپس به هست یبا محبت نگاه مهران

متاسف شدم  دمیرا شنفوت همسر و دخترتان  انیجر یواقعا وقت مییگو یم تیما هم به شما تسل -

  دیما را ببخش یکوتاه دوارمیام

  :زد و گفت يلبخند میمر. انداخت و تشکر کرد نییسرش را پا یهست
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شما  یداشته ان قدر از متانت و خانم قتیمهران در مورد شما واقعا حق فیکه تعار نمیب یحاال م -

  بودم که حد ندارد دهیشن

  ان انداخت و گفتبه چهره مهربان و دلسوز مهر ینگاه یهست

  به من و خانواده ام لطف داشته اند شهیمهران خان هم دیشرمنده ام نکن -

  :گفت هومن

چه برو  یدان ینم. آقا دکتر داروساز شده اند.  دمیحان مهران را بعد از سالها در داروخانه د یهست -

فتخار حضورشان را و ا میفرصت است که دور هم جمع باش نیامشب بهتر دمیمن هم د! دارد ییایو ب

  میداشته باش

  :متواضعانه لبخند زد و گفت مهران

  !باور کن هومن جان بعد از مدت ها امشب واقعا خوشحالم که در خدمت شما هستم -

  :گفت یهست

  دیبه هر حال خوش آمد - -

  :کرد و گفت میرا به مر شیرو بعد

را  یخوب اریهمسر بس میگو یم کیات بهتان تبر یو قابل احترام فیمهران خان واقعا انسان شر -

  دیا دهیبرگز

  گذاشت و گفت یشانه هست يدستش را رو میمر
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 یلیشنده ام شوهرم خ. با تو آشنا شوم شتریخواهد ب یجان از لطف شما ممنونم اما من دلم م یهست -

ر از دستش فرا یبا شما اشنا شده اجازه داده که به راحت یدانم چرا وقت یمشکل پسند است اما نم

  د؟یکن

 میمر! نشسته بود با هم نشستند و سخن گفتند  شیبرد که فرهاد روبرو یاو را به طرف مبل یهست

  :گفت

  تو آمده ام داریجان من امشب به شوق د یهست یدان یم -

  :تعجب کرد و گفت یهست

  شما جالب باشد؟ يبرا دیمن با دنیخان؟ چرا د میمر دیدان یمن؟ شما از من چه م -

  :گفت میمر

تمام هواخواهان بسته است جالب  ينشسته و در را به رو اریکه به انتظار  یدختر عاشق دنید -

  ست؟ین

  :زد و گفت يلبخند یهست

  د؟یدان یرا از کجا م انیجر نیکنم شما ا یمن واقعا جالب است اما تعجب م یقصه زندگ -

  :گفت میمر

 شیپ يتا مرز نامزد يدختر ياستگارخو يام آمد به من گفت که برا يمهران به خواستگار یوقت -

برگشته است چون آن دختر عاشق پسر عمه اش  یبا دست خال يرفته است اما همان شب خواستگار

امشب قول گرفت من هم  یمهمان يو از او برا دیبرادر شما مهران را در داروخانه د یوقت... بوده 

  !نیهم نمیهر چه زودتر شما را بب9شدم که  مشتاق
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  :تازه کرد و گفت ینفس میمر

خب ! نرفت يدختر چیاز تو به سراغ ه يفهمم که چرا مهران تا دو سال بعد از خواستگار یحاال م -

  کند؟ دایو کمال تو پ ییبایبه ز يتوانست دختر یالبته حق داشته کجا م

  :گفت یهست

  مشخص است قایخوب مهران خان از انتخاب شما دق قهیجان، اما سل میمر يلطف دار -

  :و گفت دیبا ناز خند میرم

دختر خونگرم و  دمیفهم دمتیجان حاال که د یهست یمن حساب کن یدوست يخواهد رو یدلم م -

 یدلم م شتریدر ضمن از همه ب میباش یهم دوستان خوب يدوست دارم برا یلیخ یهست یدل صاف

که فوت  چه شد نتیشوهر مرحوم و دختر نازن! یکن فیتعر میرا برا تیزندگ انیخواهد جر

  نگرد؟ یات هنوز که هنوز است با چشمان نگران و مشتاقش تو را م مهکردند؟ چرا پسر ع

  :گفت یهست

  .دهم یسواالت پاسخ م نیبه تمام ا يجان اگر توانستم روز میباشد مر -

  :شده است با خجالت گفت یمیصم یبا هست يادیکه متوجه شد ز میمر

کرد حاال  یکه مهران دائم از تو م یفیاما با تعار ستمین یجان من زن فضول و سمج یباور کن هست -

خواهد مرا دوست  یدلم م! یهست ریقدر گوشه گ نیکنم که چرا ا یتعجب م نمیب یکه تو را تنها م

  !باشم یدوست نیا قیالبته اگر ال یخو بدان

  فتگ نیرا به حرف گرفته است بنابرا یهست میبه طرف انها آمد و متوجه شد که مر مهران

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://lordesyah.blogfa.com
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

http://lordesyah.blogfa.com هستی من                 
 رضوان جوزانی نوشته 

h t t p : / / w w w . j a d i d t a r i n . c o m
 

 8 صفحه 

 داریاست ام قدر مشتاق د شیاال یمثل خود شما پاك و ب میخانم مر یهست دیدلخور نشو میاز مر -

شما  غیدر یب یدوست يشناسد فکر کنم بتواند رو یشما بود که من حس کردم سال هاست شما را م

  کس را ندارد  چیبه جز من ه ایدن نیدر ا میحساب کند چرا که مر

  گفت یهست

  شناسم یجان را سال هاست که م میمنه هم انگار مر تمسین رینه دلگ -

  به خود گرفت و گفت یمتعجب افهیبعد ق و

  من متوجه نشدم ست؟یجان چ میمنطظور شما از تنها بودن مر -

  حلقه کرد و گفت یهست يدستش را دور بازو میمر

من  یکه تمام هستفقط مهران است  ایدن نیات که من پدر و مادر ندارم و در ا نیمنظور مهران ا -

  است

  گفت میبا آن آشنا بود مر یکه بارها فرهاد به زبان اورده بود و هست يجمله ا!!! من یهست تمام

فرصت  کیدر  مییایدر ب مانیاز خجالت شکم ها میبر ایجان انگار شام امده است ب یخب هست -

را  تیقصه زندگو  یکه تو اول شروع کن یگفتن دارم به شرط يبرا ییمناسب من هم حرف ها

  یکن فیتعر میبرا

همسرش را دارد  يهوا یبا سر موافقت خود را اعالم نمود و مشاهده کرد که مهران با چه دقت یهست

هم بودند تا او  نیو نازن دیداد کاش االن حم رونیب نهیاز س یلحظه آه کیکشد  یغذا م شیو برا

هومن به . را دوباره تازه کرد شیگلوبغض  نیو نازن دیحم ادیخورد  یشام نم بانهیطور غر نیا

هومن دستش را دور .  دندیغذا کش یهست يصرافت خواهرش افتاد و به همراه همسرش مهسا برا
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 یهست دهیدل رنج یمحبت برادرانه اش اندک دیبرد شا زیشانه خواهرش حلقه کرد و او را به طرف م

  :و گفت امد یبه طرف هست هیبر لبش نشاند هد يرا ارام کند و لبخند

  .را باز کن و بخند تیاخمها یکم یمادر نگران توست، تورو خدا هست -

پس  شیبه عمق خانه چشم ها زدیپلک به هم زدن فرو بر کیرا که اماده بود با  یپرده اشک یهست

 یکه فرهاد همان طور نگران و دلسوزانه به او م دیبه گردش آورد و د زیراند و نگاهش را دور م

 زشیر يتوانست صدا یم یرا برداشت و باز به آخر سالن همان جا که به راحت شینگرد ظرف غذا

  و غرش رعد را بشنود پناه برد ارانب

فرهاد باز هو او را دستخوش طوفان کرده  دید. شد  رهیبه وجود خسته اش چ یحس دلتنگ دوباره

فرهاد بر جانش  دنیحس شناخته شده را که از د نیهم!  دیاش پر کش يمجرد يدلش به روزها. بود 

 7گذشت  اینه؟ ا ایاست  ریدانست هنوز هم از فرهاد دلگ ینم! نشست صدها بار تجربه کرده بود یم

دوست . تکان داد یسرش را کم! آورد؟ نه رونیسال توانسته بود او را از فکر فرهاد و کمند مهرش ب

 يدست نخورده رو شیغذا! ختیر یکرد و به دور م یافکار را از ذخنش جارو م نیداشت تمام ا

 وسال  کیهنوز بعد از گذشت . دیپر کش نیو نازن دیحم يکرد و دلش برا یم یبه او دهن کج زیم

  رفت ینم نییپا شیاز گلو یغذا به راحت زانشیاز فوت عز ياند

 هیهد. نمود یکند و به مهمانها تعرف م یخانم کمک م هیبه صف زیکه تند و ت دیرا د هیهد خواهرش

برداشت و به طرف او امد  ينوشابه ا یهست دنیرا باال گرفت و در سالن چرخاند و با دگردنش 

  گفت تیمینگران اما با صم
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تو  يبر یخواه ینکند م! يباران انتخاب کرده ا دنید يرا برا یخوب و دنج يناقال چه جا يا -

 نیدائما ا اگر یجوان یلیتو خ! یکن هست يباش زند یکم به فکر زندگ هیحس و حال خودت؟ 

  یش یم ریزود پ يریها را بگ افهیق

  :و گفت دیخند یهست

  ؟ هاله و ارمان کجان ؟ يکرد حتیقدر نص نیا يخسته نشد هیهد -

  حوصله دستش را تکان داد و گفت یب هیهد

  دیایشود؟ فر کنم مسعود از پسشان بر ب یدو تا وروجک نباشم چه م نیساعت فکر ا کیبابا  يا -

  جلو برد و اهسته گفت یا به طرف هستبع د صورتش ر و

که دائم مثل مجردها  ستندیکشه انگار زن و بچه اش ادم ن یفرهاد تنها امده ، خجالت نم ؟يدید -

  ؟یزنش را چ ؟يدی؟ د یمهران را چ یراست! رود یور و ان ور م نیا

برق  طنتیشو  یانداخت که از شلوغ هیبه چشمان هد ینگاه. خنده اش گرفت هیهد جانیاز ه یهست

  :زد و گفت یم

صاف و ساده است به عالوه خوش اخالق و خوشگل  یلیخوشم امد خ یلیخ میاز مر دمیاره د -

  است

  نازك کرد و گفت یپشت چشم هیهد

  جان یهست ییبایرسد تو واقعا ز یتو نم يآره خوشگل است اما به پا -

  :را باال انداخت و گفت شیشانه ها یهست

  شود و نه بچه ینه شوهر م میبرا یشانس داشتم خوشگل یکاش زشت بودم و کم -
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  :به خود گرفت و گفت ينگران و دلسوزانه ا افهیدوباره ق هیهد

امشب از فکر و  کینبود تورو خدا به خاطر مامان و بابا هم شده  نیجان منظورم ا یببخش هست -

 دمیامان در مورد تو سفارش شنبه خدا آن قدر از م! ات لذت ببر یو جوان یو از زندگ ایب رونیب الیخ

  شدم وانهید

  :برخاست و گفت سپس

کن  ییرایتو هم از خودت پذ! گذاشتم  شیکه چرا دست تنها امدهیمادر ن يمن برم تا صدا -

  هست ي، ببخش اگه کم و کسر خانمیهست

  :زد و گفت یبه هست یچشمک بعد

اوا چرا زن و بچه ! شوند  یرما مف فیپشت سرت را نگاه نکن فرهاد خان دارند به سمت شما تشر -

  اورده؟یاش را با خود ن

  جمله به طرف مهمان ها رفت نیبعد از گفتن ا و

به خاطر خانواده اش هم که  دیبا. خنده اش گرفت  ینداشت هست یاز تنها امدن فرهاد تمام هیهد لج

نگران و دلسوز  پدر و مادر و خواهر و برادرش واقعا. داد  یبشاش نشان م یشده بود خود را کم

 حسرا  یزندگ یدو سال بود که طعم واقع. قلبش از محبت خانواده اش غرق در سرور شد . بودند

 مارستانیسرم در ب ریاز سال را ز ینکرده بود خانواده اش حق داشتند دائم نگران باشند چرا که نصف

  زده است یزار م زانشیسال را سر مزار عز گریبوده و نصف د

  :د که گفتفرها يصدا با

  نم؟یبنش یده یاجازه م!  دیببخش -
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  .ستینشست و به او نگر شیفرهاد روبرو. آمد رونیب الیفکر و خ از

.  دیند يزینگاهش در نگاه گرم فرهاد گره خورد و جز حسرت و ندامت در آن چ يلحظه ا يبرا

  :فرستاد و گفت رونیبه اه بود ب هیفرهاد نفس بلندش را که شب

  !یهست ردیگ ینفسم م نمتیب یم یسال ها وقتهنوزم بعد از  -

  چطور است؟ حالت

  :لب گفت ریز یهست

  ممنونم خوبم -

  :سرش را به طرف ششه پنجره چرخاند و گفت و

  .بند آمدن هم ندارد الیخ! بارد  یم یعجب باران -

  :گفت فرهاد

  ؟میقدم بزن اطیدر ح یکم ییآ یم! دل تو دیدل آسمان هم گرفته مثل دل من و شا -

  :نگاهش را از پنجره گرفت و به نگاه فرهاد دوخت و گفت یهست

 ندیمن و ناخوشا يحرف ساز برا یباران کم ری، آن هم ز وهیزن ب کیقدم زدن با  یکن یفکر نم -

  تو باشد؟ فرهاد خان؟ يبرا

ل داد و اش را به مب هیفرهاد تک. با آن آشنا بود یادا کرد که فرهاد به خوب یخاص يخان را با لجباز و

بر  یگذاشت نگاه هست یم اشیساعتش را به نم یکه به خوب يچانه اش گذاشت طور ریدستش را ز

  :فرهاد گفت. در انگشت او نبود تعجب نمود  يکه حلقه ا نیانگشت فرهاد ثابت ماند از ا
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 که چه دمیمثل مهران د. با من رفتار کن لیفام کیحداقل مثل ! جان یمن پسر عمه ات هستم هست -

  .يکرد یطور با احترام با او برخورد م

  :گفت یهست

 لیباشد، فام ثیپشت سرم حرف و حد یخواهد بعد از تمام شدن مهمان یکه من دلم نم یدان یم -

خواهد شرمنده سحر جون بشوم  یطور دلم نم نیهم. میگو یتنگ نظر و حرف ساز خودمان را م

  ...ن قدم زده امبارا ریز پشیبا شوهر خوشگل و خوش ت ابشیکه در غ

کنارش ... گفتم و زنش هم مثل دسته گل یبه او خوش آمد م دیبا ستین بهیضمن مهران غر در

  ؟يحاال متوجه شد!  میبود اما من و تو تنها هست ستادهیا

زن جوان که تازه دو  کیگفت، رفتار با  یراست م یهست دیشا. نگفت چیمغلوب و گرفته ه فرهاد

. هم از فرهاد نداشت یدل خوش یمخصوصا که هست. سخت باشد اریبس دیارا از دست داده ب زشیعز

شود ته دلش هنوز از من ناراحت  یباعث رنجش او م ییهر سخن و رفتار نا به جا: دیشیفرهاد اند

  .تاس

به اتاقش برود،  ندیرا دور بب هینگاهش را در سالن به چرخش در آورد تا اگر چشم مادر و هد یهست

 یم دنیبه سرش بار یمادرش را که بعد از تمام شدن مهمان يها حتیا و نصحوصله پنده چیه

  :کرد فکر او را خواند و گفت ینگاه م یفرهاد که آرام و خونسرد به چهره هست. گرفت نداشت

و  یکه جانش واسه مهمون طونیشاد و ش یکرد که هست یبه فکرم هم خطور نم یحت یوقت چیه -

بعد از رفتن مهمان ها  یترس ینم. شود میهد دور از چشم مادرش جرفت بخوا یو بپاش در م زیبر

 یچرا تا آخر مهمان ؟یهست يمرا نکرد يچرا فکر ابرو: (( دیمادرت به گونه اش چنگ بزند و بگو
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را نازك کرده بود و از  شیفرهاد که صدا ياز ادا یهست: یهست يو مهمانها را بدرقه نکرد يدنمان

  و گفت ردیخنده اش را بگ يانست جلوزد نتو یقول مادرش حرف م

  فرهاد؟ يدیتو هنوز مادر را نبخش -

 یخودش و مادر هست نیداد مشغول حساب کتاب ب یجمع کرد که نشان م یدهانش را کم فرهاد

  :است بعد گفت

  بخشمش یوقت نم چیه یتوانم هست ینه نم -

  :گفت یهست

  بوده نیدارد و سرنوشت ما هم ا یرنوشتبه هر حال هر کس س يریکامال معلوم است که هنوز دلگ -

  است نیدرسته ، سرنوشت ما واقعا هم -

  :زد و گفت یتلخ يسپس لبخند و

کردم عاشقان  یفکر نم. ، طفلک چقدر نگاهش به تو نگران و با محبت بود  دمیمهران را د یراست -

  بعد از ازدواح هم نگران تو باشند یدلخسته تو حت

لحن  نیهم که با ا یهست. بود  یرا باال داد ، منتظر حمله هست شیله ابروجم نیهمزمان با گفتن ا و

  :شد و پاسخ داد یآشنا بود عصبان یسخن گفتن فرهاد به خوب

من  يجا روبرو نیو ا يگذاشته ا يزن و بچه ات رو کدام گور ستیآره مثل تو ، تو که معلوم ن -

  ؟يخواند یشعر م میو برا يآورد یرا هم م تارتیچه طور بود گ يو به من زل زد ینشست

  :جواب داد یبا لودگ فرهاد

  ساعت با تو باشم کیحاضرم نصف عمرم را بدهم و ! یشد هست یم یآخ چ -
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  :دوباره با خشم جواب داد یهست

به  يمشغول بود ایو آن طرف دن يتو مرا سر کار گذاشته بود یبود که وقت یمهران همان کس -

که به خواسته  دید یبودم که بخواهم با او ازدواج کنم او هم وقت یآن تر از جیسراعم آمد اما من گ

مرد با  کیندارد رفت و مثل  يبه جز تو جا یدعوت شده و در قلب من کس يمادرم به خواستگار

را  دنشیراه نف کش یدوباره بغض وامانده مثل توپ. خواهد شرمنده تو شود یشرافت گفت که نم

 يادآوریمرگ شوهر و بچه اش و . شد رهیدوباره به آسمان خ و دیکش یقینفس عم. سد کرد 

به  یو سخن يادآوریساخته بود که با هر  فیشکننده و ظر يخاطرات گذشته اش از او موجود

  :آب را به دستش سپرد و گفت وانیفرهاد ل. افتاد  یم هیگر

 نهیو ک یناراحت شیسال پ 7در  میحرف ها دنیکردم بعد از شن یفکر م. جان یآرام باش هست -  -

خواهد باعث  یمن دلم نم یکه هنوز هم از دست من ناراحت نمیب یاما م! رفته  نیات از من از ب

اگر چه به اصطالح همسر و فرزند دارم . اما چه کنم هنوز هم نسبت به تو حسودم ! رنجش تو شوم

 یم يحسود امرزیابخد دیمن هنوز به حم. از وجودم شده است یبه دوستداران تو جزئ ياما حسود

  کوچه مانده ام کیکند اما من هنوز اندر خم  یسال تمام با تو زندگ 5کنم که توانست 

  :با بغض گفت یهست -

 یمن اجازه نم ؟یابیآن ب ریاز ز یتا آتش یزن یخاکستر به هم م يبس کن فرهاد دوباره دار - -

 دیحم ادیکه هنوز  یبدان دی،باییبا من سخن بگو حیدهم که تو در مورد گذشته آن قدر رك و صر

  !یباش نایبه فکر سحر و س شتریتو هم بهتر است ب. با من است
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 رونیبرخاست و از سالن ب لیدل نینوشد به هم لیکرد که بغضش به اشک تبد یم يخوددار یلیخ -

فرهاد ناراحت نبود انگار که  قیگرم و عم يهم از نگاه ها یلیاز خودش بدش آمد چرا که خ! رفت 

  !شد یباعث ارامشش م

  :و با خود گفت دیکش یقینفس عم. از انقالب تالطم دورنش کاست یکم يزیباد پائ يخنکا -

را مهار کنم و  یبغض لعنت نیگذرد اما من هنوز نتوانسته ام ا یم نیو نازن دیدو سال از مرگ حم -

 نیا بیمن ترت هیحدانم مادر به خاطر رو یم. کند یجا خوش م میگلو يتو يبا هر سخن و رفتار

 دهیچسب رشرا تحمل کنم ان از شهال که به مادر و شوه شیتوانم ادمها یرا داده اما واقعا نم یمهمان

خود فرهاد  یو حت هیشاهرخ ، هومن ، هد. مرا نداشت دنیوقت چشم د چیبود ان الدن هم که ه

 میرو يثل چمن جلوان مهران که م یحت. اند یخودشان راض یکنند و از زندگ یم یدارند زندگ

جا  نیپس من ا. ردیگ یاست لجم م یاش راض یدهد که چه قدر از زندگ ینشان م یسبز شد، وقت

همسرم هستم  يچه قدر محتاج شانه ها! وسط فقط من تنها هستم ، چه قدر خسته ام نیکاره ام؟ ا چه

آه فرهاد ! تنگ شده نمینازن دنیدر آغوش کش ياه که چقدر دلم برا. میکه سر به آن بگذارم و بگر

و حاال  ينبود يبود یم دیتو که ان زمان که با ؟يدیچرا نمک به زخم کهنه ام پاش يچرا؟ چرا آمد

عشقمان  یمیو قصه قد ینینش یم میرو يافتم جلو یم نمیریتلخ و ش يگذشته ها ادیبه  دنتیکه با د

  ؟یکن یرا تکرار م

باران  ریز دیکش یود و جودش را به اتش مکه ته قلبش ب یفرهاد داشتنش و عشق دنیحسرت د -

فرهاد محرز بود چرا  تیانگار که موفق. خواست که با او باشد یدلش فرهادر ا م ستیو گر ستادیا

را دگرگون کند و با نگاه با نفوذ و سحر کالمش او را  یربع حال هست کیکه توانسته بود در عرض 
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 يآور دیبه خاطر ا ای؟  نیو نازن دینداشتن حمبه گذشته ها بکشاند اشک او چه بود ؟ به خاطر 

  گجذشته اش؟ 

  فرهاد؟؟؟ -

 میخود را در آغوش مر دیرا پشت سرش د میزد و مر یشانه اش را فشرد چرخ یدست گرم

  :انداخت و هق هق کنان گفت

  کند؟ یبه من نگاه م یخدا ک میخسته ام مر -

  :و گفت دیگش شیدلسوزانه دست به موها میمر

دونم که دلت  یکه دائما در آشک غرق اند؟ م ستین بایز يچشم ها نیا فیح! جان یسته هیکاف -

. دلم زیکنم عز یرا درك م فتیاحساسات لط. و گرفته است يمثل اسمان ابر تیحال و هوا! گرفته 

به ! ياش پاسخ رد داده ا يبه خواستگار یچ يمهران به من گفته که تو برا. یتحمل کن دیاما با

 چیغرق شده که ه کیاست؟ حس  یدانم حس تو االن چه حس یفرهاد خان نه؟ م نیهم خاطر

کوچک  زیهر چ ای يپاره تخته ا یمواقع نیاو در چن یبه خدا توکل کن دیاما با! به ساحلندارد يدیام

بگو تا سبک  يزیجان چ یدلت را به خدا بسپار هست. آورد  یم دینجات بنده اش پد يرا برا يگرید

  .يشو

  :برداشت و گفت میر از شانه مرس یهست

باور  دیشا میاه مر. نبودم  تیبه فکر کوچول چیمحکم بغلت کردم ه یلیجان ، خ میببخش مر -

 کیآن قدر دلم گرفته که در . است نیریتنت مث حس مادر شدن دلچسب و ش ياما گرما ینکن

 ستید اما دست خودم ننگرانم هستن هیدانم االن مادرم و هد یشود م یساعت حرف زدن هم باز نم
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دانم چرا  یکنم نم یو تظاهر به خوشحال رمیشاد به خودم بگ افهیشاد ق يآدم ها نیا يتواند جلو ینم

 اسمنی. اندازد یم اسمنی ادیات مرا به  یو سادگ یمهربان! کنم  یم یقدر با تو احسا راحت نیا

  گ شدهتن شیچه قدر دلم برا یدان یخواهر فرهاد و دختر عمه ام است نم

  :دستش را در دست گرفت و گفت میمر

و تو  میبر رونیاصال ب ایمن به خانه تو  ای ییایتو به خانه ما ب ای میقرار بگذار يخواهد روز یدلت م -

  دلت تلمبار شده اند يکنم خاطرات گذشته رو یحرف بزن حس م میاز گذشته ات برا یکم

  :گفت یهست

که  هیصحبت نکرده ام هد یمیو صم یخودمان یچند سال است که با کس ییگو یدرست م -

شهال هم که . هم که همراز و همدلم بود به فرانسه رفت اسمنیبوده  شیو بچه ها یسرگرم زندگ

او مرد خوب . میبگو دیرا به حم میوقت هم جرات نکرده ام حرف ها چیه. از من دور شده یحساب

  میسخن بگو شیدلم برا ياز ناگفته ها دمیکش یمن خجالت م مابود ا یفیو شر

  :به اسمان کرد و گفت ینگاه سپس

ام صحبت کنم خودم هم  یاز زندگ تیتا برا ایبهم زنگ بزن و به خانه ام ب یهر موقع وقت داشت -

  است یو تلخ ینیریپر از ش. خاطرات گذشته را مرور کنم دیآ یبدم نم

  :گفت میمر

و به خانه تان  رمیگ یناسمت چشم ، تماس مش یکه انگار چند سال است م یآن قدر به دلم نشست -

  .ات را از دست بدهم یخواهد افتخار هم صحبت یدلم نم میآ یم

  :گفت یهست
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  !من افتخار است يبا تو هم برا یدوست -

  :گفت میمر

شود  دایچرا که ممکن است سر و کله شوهر ش پ مینزن يقدر افتخار خانم را صدا نیا گریخب د -

  اوردیدر ب و دمار از روزگارمان

  :کرد گفت یکه به پنجره اشاره م یدر حال میمر دندیبلند خند يدو با صدا هر

 يدلسوز! گردد یدنبالت م اطیح یکیچه طور در تار نینگرانت است بب یلیانگار پسر عمه ات خ -

  و با محبت ایر یخواهرش است ب يبرادر برا يدلسورز هیاش شب

  :گفت یهست

 کیشود و او در  ینم یمن زندگ يبرا گریاش د یاست اما نگران یوبدانم فرهاد مرد خ یآره م -

 یهر دومان را تباه کرد اگر او به خارج نم ندهیکه کرد آ يو لجباز ییاش با خود را یلحظه از زندگ

 زمن حکم نوشدارو پس ا ياو برا یشد االن نگران ینم مانیارزوها یرانیرفت باعث حسرت و و

  مرگ سهراب را دارد

  :لب گفت ریز میمر

  یعشق افالطون -

  :و گفت دیخند یهست

تو که  يمن برا یخواهد قصه زندگ یبهم زنگ بزن دلم نم یهر وقت از مهران خان اجازه گرفت -

تو  یبه دنبال داشته باشد و شوهرت مرا در ناراحت یناراحت یگذران یات را م یدوران حساس زندگ

  مقصر بداند
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  و گفت دیخند میمر

با درد بزرگ  یهستم که از بچگ یمیتیپر قو بزرگ نشدم من بچه  يجان من هم ال یتبابا هس يا -

داشته باشم کهخ بتوانم دوستانم معاشرت کنم  اریفکر کنم آن قدر از طرف مهران اخت یشده ، در ثان

  راحت باشد منتظر هستم التیخ

  :و گفت ستیشاعرانه به اسمان نگر یسر خوش با حالت یهست

  ؟یمن وانهیدل دآسمان مگر  يا

  ؟یزن یو نعره م یکش یشعله م نگونهیکا

  و مست یو اشکبار مگر عاشق ناالن

  ؟یدوست دشمن يچو ما مگرا شتنیخو با

  :کرد و گفت میو شاعرانه رو به مر بایز یکرده بود حس دایپ یبیحس و حال عج یباران يآن هوا در

 یدر مورد زندگ یرف شوهرت کمراستش بعد از ح ؟ییبگو تیاز زندگ یکم میبرا یتوان یم -

  ات کنجکاو شدم

  :گفت میمر

 یم تیبرا یخواه یاما حاال که تو م! ستین يزیانگ جانیجالب و ه يماجرا ادیمن ز یالبته زندگ -

مادر مادرم که اجازه ازدواج  یعنیمادر بزرگم  يمادر و پدرم عاشق هم بودند با مخالفت ها. میگو

داد باالخره آن دو با هم ازدواج کردند آن هم چه  یپدرم نم ینعیدخترش را با خواهر زاده اش 

بوده که  یو خواستن بایشود آن قدر ز یشانزده ساله م یکرده که وقت فیتعر میمادرم برا!  یازدواج

بود که عشقش را  امدهیبه دست ن یپدرم که عاشق مادرم بوده و فرصت. خواستگار فراوان داشته است
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افتد که مبادا  یم لوصف خواستگاران مادرم دلش به شور و هو دنیز کند با شنبه دختر خاله اش ابرا

که مادرم کفش و  يخاطر روز نیبه هم. کاله بماند یخاله اش دخترش را شوهر دهد و سر او ب

 یاز او با کس ریکه دوستش دارد و غ دیگو یو م ردیگ یکاله کرده که به حمام برود سر راهش را م

  .کند تواند ازدواج ینم

شود و با زحمت  یدار بوده از ابراز عالقه پدرم خوشحال م شتنیتو دار و خو یکه ذاتا زن مادرم

خاله و پسرش به  یخالصه وقت. هست یدلدادگ نیبه ا لیفهماند که او هم ما یفراوان به پدر م

 ززرگم اشوند چرا؟ چون مادر ب یمادر بزرگم روبرو م دیبا مخالفت شد ندیآ یمادرم م يخواستگار

به جز به هم خوردن رابطه دو  یلیداشت که ازدواج فام دهیآمد و وعق یخوشش نم یلیازدواج فام

مادر بزرگم به نظر  لیدال. ندارد يدیعا دیا یبه وجود م شانیاز بچه ها يخواهر که بر اثر طرفدار

جا  نیف انها از اشود و در واقع سر منشا اختال یباعث اختالف م نیو هم دیآ ینم یمنطق چیمادرم ه

مادرم مادر بزرگم بقچه مادرم  يها يو زار هیخالصه بعد از کشمکش فراوان و گر دیآ یبه وجود م

خواهد عروس  یحاال که دلت م دیگو یکند و م یم رونیدهد و او را از خانه ب یرا به دستش م

به در  یناراحتمادرم با ! برو آن خاله ات و آن پسرش یحرف من حرف بزن يو رو يخاله ات شو

به خانه پسر خاله  دیعشق و ام ایدن کیمادرم که با ! شود یو با حقارت قبول م دیآ یخانه خاله ام م

نداشته وارد  قتیمادر مطا يکدام از ارزوها چیکه با ه ياش قدم گذارده بود به دنبال عقد مختصر

 یتیآزار و اذ چیاله اش از هخ. خرد یخاله اش را به جان م يها تیشود و آزار و اذ یم یزندگ نیا

ها روح و روان و جسم مادرم را در  هینکرده و با انواع طعنه ها و زجرها و کنا يدر حقش فرو گذار
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نداده و  تیمادرش اهم يشود که چرا به سخن ها یم مانیکه مدر پش ییدهد تا جا یفشار قرار م

  نامهربان افتاده است يا هست خالد ریطور از خانه و کاشانه خود با حقارت رانده شده و ز نیا

 یجوان بوده اما از ترس مادرش نم یلیپدر مهربان بود اگر چه خ. مادرم به پدرم بود یدلخوش تمام

 نیشدند بنابرا یکند چرا که در آن صورت هر دو از خانه رانده م يتوانست از همسرش طرفدار

ل همسرش را البته اگر مادرش آورد و هم د یکرد هم دل مادرش را به دست م یکه م يرفتار

سرت را . کنند یداد که آن دو با هم زندگ یشد و اجازه م یاو نم یو مهربان يخوش رفتار همتوج

داشتن خانه  شیجان آن قدر در ان خانه به مادرم سخت گذشته بود که تنها آرزو یهست اورمیدرد ن

 رتوانست نان اور ماد یم یه به سختدست و ندار بوده ک یمستقل بوده اما پدرم ان قدر ته یو زندگ

کند  هیمادرم ته يجداگانه برا يکه خانه ا نیو همسر و سه خواهر کوچک ترش باشد چه برسد به ا

داده و  یانجام م رویآن خانه را با تمام ن يشود اما باز هم تمام کارها یکه مادر مرا باردار م نیتا ا

ها و سخنان  رزنشها و س هیبالفاصله با انواع کنا صورت نیا ریگشود چون در غ یلب به اعتراض نم

در دوران سخت  یمادر مادرم حت. شد که حکم شکنجه اش را داشت یدار خاله اش روبرو م شین

کند  یم یتابانه دلتنگ یمادر و خواهر و برادرش ب دنید يو او برا دیا یهم به سراغش نم یحاملگ

 یقدر تحمل م انباشد؟ مادرم صبور بوده  نهیو پرکقدر سخت  نیمادر ا کیشود  یمگر م ایآه خدا

پا بند نبوده و  يرو یپدرم از خوشحال میآ یم ایسخت به دن یشب برف کیکه من در  نیکند تا ا

 شیها و مرارت ها یمن در آغوش خود تمام سخت دنیداشته اما با د یسخت مانیکه زا نیمادرم با ا

 لیدل نیآن هم به ا وشود  یشود اما خوب خوب نم یهتر مکند رفتار خاله ام با او ب یرا فراموش م

سالم شد نه از مادر بزرگم نه از خاله و  5است تا من  اوردهین اینوه پسر به دن شیکه چرا عروسش برا
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روز خاله مادرم که همان مادر بزرگم باشد  کیکه  نیکدام خبر نداشتم تا ا چیام از وجود ه ییدا

  خفه شده است یرسش که همان خاله من باشد با گاز کخبر آورد که خواهر زاده ا

ساله  7امده و آن موقع  رونیگفت خواهرش دو ساله بوده که او از خانه ب میطور که مادرم برا نیا

رود تا  یبه خانه اش م هیگردد مادر بزرگم به خواهش هما یروز که از حمام بر م کی. بوده است

 يرفع کند لحاف را رو یخوابد که خستگ یم یکرس ریز در پختن اش به او کمک کند و خاله ام

او  یهم در خانه نبوده که متوجه خفگ یخفه اش کرده بود کس یصورتش انداخته و گاز زغال کرس

شود مادر  یجان دخترش روبرو م یشده و ب اهیگردد با جسد س یباز م یشود مادر بزرگم وقت

مادر و  دنیناراحت بود و اجازه داد که عروسش به د یلیداد خ یخبر را به مادرم م نیا یبزرگم وقت

که مادرم بعد از  یدادند شب یم لیکه فقط مادر و برادرش ان را تشک ياش برود خانواده ا خانواده

و  میخانواده اش به خانه امد آن قدر گرفته و مغموم بود که من جرات نکردم با او سخن بگو دنید

حتما  چرا؟دانم  یکنم مادرم مرا به خانه مادرش نبرد نم یوالکودکانه ام از او س تیبا همان ذهن

چرا که بعد از چند  دیانها برود و بعد مرا ببرد اما ان روز هرگز نرس دنیخواسته اول خودش به د

مادر شوهرش شروع شد و مادر اجازه نداشت که با خانواده اش  يها يریدوباره سخت گ یوقت

رو  رشتوانست به خاطر همس یشد و نم یمادرش نم فیحر انیم نیپدرم هم در ا. رفت و امد کند

با همان  یبرم وقت ینم ادیکرد را هرکز از  یم هیکه مادر به شدت گر يروز ستدیمادرش با يدر رو

  :در آغوش گرفت و گفت دمیرا پرس ستنشیلحن بچه گانه ام از او علت گر

 یهد رفتند تا در آن جا ساکن شوند مادرم نماز تهران رفتند انها به مش شهیهم يمادر وبرادرم برا -

  کند که دخترش را از دست داده است یزندگ يتوانست در خانه و شهر
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که خداوند به  نیمادر من و خواهرش فرق هست مگر نه ا نیقدر ب نیمن تعجب کردم که چرا ا و

 یفت تا تاوان ببوده او را از مادرش گر تینها یکه عشق مادر بزرگم به دختر کوچکش ب لیدل نیا

 یکاه مادر بزرگم نم چیکه مادرم بوده باشد چس چرا ه گرشیمادر بزرگم به دختر د يها يمهر

 اریاز شهر و د زیکرد و خود را ن شهتركیهم ي؟ و او را برا اوردیو دل مادر را به دست ن دیفهم

  .خودش اواره نمود

دار شد که برادر و مادرش به مشهد  مادرش خبر کیو نزد میها قد هیاز همسا یکی قیمادرم از طر

در اتاق خودمان موضوع کوچ مادر وبرادرش  یواشکیهمان شب مادر  دیآ یم ادمی. کوچ کرده اند

فراوان شرح داد و پدر قول داد که او را به مشهد خواهد برد تا خانواده اش را  هیپدر با گر يرا برا

جان من با همان چشم  یآه هست. مادر نداشتند ندیبه د يهر چند که مادرو برادرش عالقه ا.  ابدیب

اتوبوس گرفته تا من و  طیپدر بل دیکه شن نیکه مادر پدرم بعد از ا دمیمعصوم کودکانه ام د يها

آورم تمام  یم ادیآن صحنه را به  یهنوز هم وقت.مادرم را به مشهد ببرد چه به روز مادرم آورد

 دنید ياشت که خواهرش به مشهد رفته و دخترش برالرزد مادر بزرگم خبر ند یوجودم از خشم م

سر خودش  يتو یحساب. میرو یبه مشهد م ارتیو ز حیتفر يرود فکر کرد ما برا یآنها به مشهد م

  :زد و با لنگه کفش به جان مادرم افتاد و گفت

  تا خرج سفرت کند؟ یده یو به شوهرت م یکن یو جمع م يدزد یمرا م يتو پولها -

مادر و برادر  دنیعشق د. گفت ینم چیخورد و ه یضربات او کتک م ریم و مظلوم زمادر معصو و

چه طور  ندیمادرم و برادرش را بب دیآ یم ادمی یکه وقت میچه بگو. الل و درمانده اش ساخته بود

را  میو سوار اتوبوس شد میرفت نالیبه ترم یواشکیکه با هزار زحمت و  يروز! شوم یم نیخشمگ
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را از پاشنه  میمادر خوشحالتر و من که پا تیمادرم خوشحال بود پدر از رضا. رود ینم ادمی رگزه

کردم و پر از شور و  یها و آدم ها نگاه م ابانیبه خ اقیو با اشت رانینگذاشته بودم ح رونیخانه ب

  جان؟ یهست يسفر بودم چه سفر نیا اقیاشت

  :گفت یدر مما. میو شاد بود میدیخند یبه راه افتاد و ما م اتوبوس

ارزد که به  یم نیمادرم به او داده بر فرض محال هم اشتباه باشد به ا هیآدرس که همسا نیاگر ا -

  .میامام رضا آمده ا یپابوس

  :گفت یدائم م پدر

  زمیقسمت بوده عز -

اتوبوس نصف راه را پشت سر گذاشته بود که راننده خوابش . دمیفهم یاز قسمت نم يزیمن چ و

مانده بود، راننده دائم چرت  داریتک و توك مسافر ب. بودند یفران در خواب شبانگاههمه مسا. برد

جاده  گریعاقبت اتوبوس به سمت د. شد یم دهیطرف و آن طرف کش نیزد و اتوبوس به ا یم

 یاصل ریکه از همان جاده و در واقع مس یلیبا تر يدیشود و همان موقع برخورد شد یمنحرف م

موقع تصادف پدر مرا از  دیآ یم ادمی. مادرم مرا در آغوش داشت. کند یم دایآمده پ یخودش م

زن ها و بچه ها در  غیج يصدا. و سفت و محکم در آغوش خودش نگه داشت دیآغوش مادر قاپ

در دم جان باختند که پدر و مادر من هم  نیمسافر شتریب. در گوشم است هنوز یآن سکوت شبانگاه

 یتمام کسان. کرد یرا اب م یسوزناك من دل هر کس يها هیبودند گر مسافران جان باخته نیاز هم

 يمتفق القول بودند که چون پدر سپر بال دندیکش رونیو از آغوش خون آلود پدرم ب دندیکه مرا د

بوده  نیهر چه بود ا ریتقد ایقسمت  ایکار خدا بود . وارد نشده است یچندان بیسمن شده به من ا
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بهدل  نهیکه از او به خاطر عشق به پسرخاله اش ک يمادر دنیم به عشق دمادر. شوم میتیکه من 

 تیرضا يکه به همسرش داشت و برا یگرفته بود جان خود را از دست داد و پدرم به خاطر عشق

مرا به . پدر و مادر شدم و به پاسگاه انتقال داده شدم یمن بودم که ب انیم نیدل او کشته شد و در ا

داده بود آدرس را به  ادیآدرس خانه مان را به من  یبودم مادرم حت یدختر باهوشتهران آوردند من 

 ینم يزیو ندامت مادر بزرگم چ يدادند از سوگوار لیگفتم و آنها مرا به مادر بزرگم تحو نیمامور

مردند که مادر  یم دیکه انگار پدر و مادر من با میقدر بگو نیهم. کنم یچون خسته ات م میگو

سال بعد از ازدواجم  کیمرا به عهده گرفت و  یاو سرپرست. و مهربان شود دیایخودش ب بزرگم به

  .شدم میتی یسالگ 6من که در  یهم از قصه زندگ نیا. فوت کرد

  :که به شدت بغض کرده بود گفت یدر حال میگذاشت و مر میدست مر يدستش را رو یهست

دهد  یکه ازارم م يخاطره ا شتریاز همه ب که دمیام رنج فراوان کش یمن در زندگ! يدیحاال د -

 گریمن د. بود انیاز مادر وبرادرش گر ياشک الود مادرم است که در دور يچشم ها يادآوری

 باگاه از مرگ مادر و پدر من  چیفکر نکنم که انها هم ه. ام ندارم ییاز مادر بزرگم و دا يخبر چیه

  .خبر شده باشند

  :گفت یهست

  ؟ینیبیرا نم چه؟ آنها تیعمه ها -

  :گفت میمر

به . افتدیخواهم چشمم به چشمشان ب ینم. خواهد با آنه ارفت و آمد داشته باشم یاصال دلم نم -

  .راحت ترم يطور نیقطع رابطه کردم ا! دمشانیند گریبعد از ازدواج با مهران د لیدل دیهم
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  :و گفت دیکش یآه یهست

از ازدواج من و هومن و  زیدارد مادر من ن من شباهت یبه قصه زندگ یمادرت کم یقصه زندگ -

در واقع . مینکرد يعشقمان پافشار ينبود اما من و هومن مثل مادر تو رو یاصال راض لیبا فام هیهد

 يزیاما باز ته دلمان چ میکن یم یو حاال هم زندگ میداد حیمادر را به خواست دلمان ترج تیرضا

  کشد یگنگ و مبهم به نام حسرت زبانه م

  :گفت میمر

حتما مهران نگران  میحاال بلند شو تا با هم به داخل سالن برو ییبگو میهمه را سر فرصت برا دیبا -

  !من شده و مادرت نگران تو

  زد و گفت يمادرش لبخند يآور ادیاز  یهست

  کنم یم یاست که خود را از مهمان ها مخف نیکه نگران من باشد نگران ا نیاز ا شتریمادر من ب -

  :ان دو که وارد شدند به طرفشان رفت و گفت دنیو به داخل رفتند شهال با د دندیخند دو هر

هم  قهیدق 5هم  يتا االن رو یاز اول مهمان ست؟ین تیدایمعلوم هست امشب چرا پ چی؟ ه یهست - -

  ؟يبا من حرف نزد

  انداخت و گفت میبه مر یسپس نگاه و

  يرینگ لیهم مرا تحو دیبا يکرد دایپ دیدوست جد!  گریمعلوم است د -

  :زد و گفت يلبخند میمر

جان ان قدر جذاب و خوش  یرا از شما دور کردم راستش هست یهست یامشب حساب دیمرا ببخش -

  شود یصحبت است که ادم از صحبت کردن با او خسته نم
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خودش  يفرهاد را رو نیکردند باز هم نگاه سنگ یرا همراه میتشکر کرد و با شهال و مر یهست

است  دهیچیاحساس کرد که در سرش درد پ انداختیبه طرف او ن یحساس کرد اما اصال نگاها

  .کرد یرفت و استراحت م یشد و او به اتاقش م یتمام م یمهمان نیکاش زودتر ا

نداشت اگر هم داشت تنها  یاو حاصل يبرا دیو سر درد شد قیعم یشانیشب گذشته جز پر یمهمان

مهربان و دلسوز  یرا زن میگفت چرا که او مر نیدل به انتخاب مهران آفردر . بود  میبا مر ییآشنا

 دیچیپدر ذهنش  بایز یچکیمثل پ اسمنی ادی. اداخت یم اسمنی ادیاو را به  شیها یکه مهربان افتی

  :به جا گذاشت با خود گفت شیرا برا دیشد یو احساس دلتنگ

  ((م را مشغول کردندفکر یخواهر حساب نیبرادرش و امروز هم ا شبیاز د(( 

خورده  سیچمن تازه و سبزه و خاك خ يانداخت پنجره را باز کرد بو اطیبه ح یو نگاه برخاست

 عتیطب زیکرده بود چون همه چ یدرست و حساب یحمام نیانگار زم دیرا با تمام وجود به جان کش

 رونیاز آن رخوت ب غرق در افکار خود بود که زنگ تلفن او را. کرد یم ییخودنما زیسر حال و تم

  توان برخاستن نداشتند یمطمئنا هنوز اعضا خانواده اش خواب بودند و از خستگ. دیشک

  را برداشت یگوش یتان با

  دییالو؟ بفرما -

  :دیچیگرم فرهاد در گوشش پ يصدا

  ؟يخواب بود! جان یسالم هست -

  ؟یداشت يخواب بودم کار بایبله تقر ریسالم صبح بخ -

  کردم؟ تتیاذ شبینگرانت بودم د! که نه  یکردم کار خاص تداریببخش که ب -
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  کردن است تیکار تو اذ! داره؟ معلومه دنیپرس نیا -

  باهات حرف بزنم؟ کمیشه  یم!  يممنونم لطف دار -

  يدر چه مورد -

  ؟ياست که با من دار یچه رفتار سرد و خشن نیا!  یاه ، تروخدا هست -

  :گفت یهست

  ؟یکن یبودم که حاال از رفتار سردم گله م یمیو صم یا خودمانبا شم یمن ک! دیببخش -

با من  لیفام کیباش اما مثل  یمیو صم یبا من خودمان میگو یمن نم لتیبابا من فرهادم فام -

  حرف بزن

من شوهر داشتم و  شیاما بدان که تا دو سال پ یشناسمت تو پسر عمه ماهرخ هست یم ل؟یاوه فام -

. شوهر مرده ام يزن تنها کیکنارم بود اما االن  دیکردم حم یتو برخورد م با لیفام کیاگر مثل 

 دپشت سرم حرف بزنن گرانیبا تو باعث شوم که د يباز لیخواهد با صحبت کردن و فام یدلم نم

  .است ادهایمخصوصا من و تو که گذشته مان هنوز در 

 ییالال شیار که داشت براانگ ختیر یگرمش را در گوش هست يبا آرامش و خونسرد صدا فرهاد

  نجوا گونه گفت. خوند یم

قدر  نیزنم ا یبا تو حرف م یمهم است؟ من دوست ندارم وقت تیبرا گرانیقدر نظر د نیچرا ا -

  .ات شدم بگو قطع کنم یاگر باعث ناراحت یو ناراحت باش یعصب

 ادیبه . ندخلسه غرق ک نیصحبت کند و او را در ا شتریرفت که فرهاد ب یدلش ضعف م یهست

 نیفرهاد هم به هم دیشا. سخن گفته بود ندهیاتاق ساعت ها با فرهاد از ا نیافتاد که در هم ییروزها
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را بست پنجه  شیدوباره بغض گلو. آمد ینم شیجز نفس ها ییصدا چیکه ه دیشیاند یخاطره ها م

شد  شیاباعث روان شدن اشک چشم ه شیگلو يبود که فشار آن بر رو يبغض آن قدر قو ياه

  داده بود ثابت ماند هیکه فرهاد به او هد ییتابلو يو به رو دینگاهش در اتاقش چره

  ))میغزل زندگ تیشاه ب ییدانم که تو یام من فقط م یمن ندانم که ک(( 

  دستته؟ یگوش ؟یالو هست -

  بله فرهاد گوشم با توست بگو -

آور  ادیاتاقت  وارید يهنوز تابلو ؟يکرد یبه چه فکر م یدانم داشت یکه م میبگو م؟یچه بگو -

  يان را خرد کرد ایصاحبش هست 

  فرهاد؟ -

  زمیجانم بگو عز -

  لبش را محکم گاز گرفت و گفت دیگرم شد با خود جنگ یهست تن

است چرا  یسر کردن با خاطراتت کاف يعمر برا کیفرهاد؟  يدار یچرا دست از سرم بر نم -

 يمگر تو زن و بچه ندار ؟یپاش یک به زخم کهنه ام مو نم يشو یسبز م میرو يخودت جلو گرید

  ؟یکن یکه دائم خونه عمه منو کنترل م

همراه بود با خود  يبا لجباز یبود لحن نرم هست یکاف شیزد برا یبا او حرف م یکه هست نیهم

  دیشیاند

مان شد  ندهیاش باعث تباه شدن ا يلجباز نیسر و لجباز بوده و با ا رهیخ شهیهم وونهید یهست نیا(( 

  ))میداشته باش ینا موفق يباعث شد که هر دو ازدواج ها
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  ؟يچرا تلفن را قطع کرد ؟یهست يعجب دختر ؟یآه هست -

. دانست که او به خاطر فرار از احساساتش تلفن را قطع کرده است یلبان فرهاد نشست م يرو لبخند

اش امده بود  ییاز خانه دا که شبیگذاشت و به طرف پنجره اتاقش رفت از د شیرا سر جا یگوش

کوبد  ینا آرام که به صخره م یدلش در تالطم بود مثل موج. حوصله رفتن به خانه را نداشت چیه

  .بود یطوفان

 یآخر را گرفته بود و حاال که هست میحاال فرهاد تصم! بود یگرفت و بهانه دلش هست یبهانه م دلش

 یدر زندگ نایکه سحر و س نیاو صحبت کند با ا مورد با نیدر ا يخواست به طور جد یازاد بود م

ندارد  ماتشیبه او و تصم يدانست که سحر کار یخودش م یاش نقش خانواده اش را داشتند ول

کرد ان قدر پسرش را به خود وابسته کند که  یم یسحر سع یول دیکش یپر م نایس يدلش برا فقط

چه قدر دوستش دارد اما مادرش او را  نایکه س دیفهم یو م دید یفرهاد م ردیبهانه پدرش را نگ ادیز

 اهدشان به بن بست خو یزندگ يکرد که روز یم ینیب شیپ دیشا. کرد یبا فرهاد وابسته نم ادیز

سوخت هم در  یخودش م يخود داشته باشد دلش برا يرا برا نایخواست بتواند س یم دیرسس

خواست  یرا م یمهم نبود او هست شیبرا گریاما د! عشقش شکست خورده بود و هم در ازدواجش 

بود که او  رید یلیسال به نظرش خ 7. کند تیو از او حما ردیخواست او را در پناه خود بگ یدلش م

خواست وجود  یدلش م. او ، عشقش ، عاشقش و معشوقش  یتمام هست یبرسد اه هست عشقشبه 

. نگراه و تنها باشد دینبا گریو در گوشش زمزمه کند که د ردیاو را در آغوش بگ يخسته و تنها

  خواهد ماند یجان پشت و پناهش باق يدوران هجران سر آمده و فرهادش تا پا گرید
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 یکند؟ وقت يخواستگار یتوانست از هست یچگونه م یول. دلش مالش رفت  یتصور داشتن هست از

از خودش و  باشند ختهیتن گرمش ر يسرد بر رو یافتاد انگار سطل آب یم یهست يلجباز ادیبه 

فقط  دیشد از خودش بدش امد چرا آن قدر سنگدل شده بود؟ چرا با مرگ حم یم دینا آم یهست

  خواست؟ یرا م یفقط داشتن هست دیسوخته بود؟ و از مرگ حم یسته يدلش برا

اما . حق من بوده  یاو را دوست داشتم هست یهست یرا قانع کرد که آخر من از پانزده سالگ خودش

 یمن چه م ایآه خدا. ام را با خود برد یامد و هست يمثل گردباد دیمان گرفتار بودم حمدر ال یوقت

  ند؟ینش یکله شق و لجباز از لج من هم که شده بر سر سفره عقد م یهست نیدانستم ا

بود که اتش به جان فرهاد  یرا گرفت باز هم هست ییرا برداشت و شماره خانه دا یگوش دوباره

  :و مغموم بود فرهاد گفتگرفته  شیصدا ختیر

  ؟یالو هست -

  بله بگو -

  ندیقشنگ به اشک بنش يلعنت به من که باعث شدم چشم ها -

به هم  یاالن هم حساب یکن یمنو اشک الود م يچشم ها شهیتو هم ياره اعصابم را خرد کرد -

  ؟يدار يام کار ختهیر

باهات درت صحبت کنم مثل  یکه نگذاشت شبیخوام باهات حرف بزنم د یم یهست نمتیبب دیبا -

  يحاال هم حوصله ندار. يها با من رفتار کرد بهیغر

  ؟يبود اوردهیرا ن نایسحر و س شبیچرا د یفرهاد ؟ تو بپرس تا من جواب بدهم راست میچه بگو -

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://lordesyah.blogfa.com
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

http://lordesyah.blogfa.com هستی من                 
 رضوان جوزانی نوشته 

h t t p : / / w w w . j a d i d t a r i n . c o m
 

 33 صفحه 

ان قدر که به سحر وابسته  نایس. برد یرا هم با خودش م ناینبودند سحر با مادرش به شمال رفته س -

  ستین ناست به م

  است یشمال؟ حاال چه وقت شمال است هوا همه اش گرفته و باران -

 يایدر. یاست که تو عاشقش هست یدختر خاله اش است االن شمال معرکه است همان یعروس -

  هست؟ ادتی یکن يبشه و تو سوار دایپ یهم اسب دیشا یو باران يابر يو هوا یسرکش و طوفان

  :زد و گفت یقیلبخند عم یهست

  د؟یآ یاز شمال خوشت نم گرینکند د ؟يشمال و تنها ماند یچرا تو نرفت! فرهاد ریبه خ ادشی -

من و  ییکاش تنها.  ییدوست دارم تنها باشم همان طور که تو تنها. برم یحوصله نداشتم به عروس -

  شمال؟ میبا هم بر ییآ یم یشد هست یتو با هم پر م

 یم يدر ضمن تو جد. پر کند که گذاشته رفته دیسحر باتو را  ییتنها ؟ییگو یم يدار یمن ؟ چ -

  م؟یبه شمال برو ییگو

نفس نکش  ییکه اگر االن بگو یبدان دیشود با یحال و هوات هم عوض م میگو یم يآره جد -

که نفس من به نفس تو بسته  میگو یهنوز هم م. یهست یکنم تو هنوز سلطان قلب من یاطاعت م

  .یکن یا من رفتار مب والیه کیاست اما تو مثل 

  :از حرف آخر فرهاد خنده اش گرفت و گفت یهست

گوش همسرت  يحرف ها تو نیاز ا یاگر کم یفکر کنم بنده را با سحر اشتبا گرفت والیه يآقا -

گرم  يجور نیا یکانون زندگ! بچه سه ، چهار تا دور برت بود کی ياالن به جا يکرد یزمزمه م

  شه یم
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  و گفت دیخند فرهاد

  شمال؟ میبر ییای یاعترافات فقط مخصوص توست خوب خانم معلم م نیجان ا یه هستن -

  :بود خود را کنترل کرد و گفت ندیخوشا شیبرا نیریسخنان ش نیسال هنوز ا 7که بعد از  یهست -

 نیو نازن دیو حم نایحرف درست شود در ضمن سحر و س میخواهد برا یدلم نم میآ ینه شمال نم -

  کنم یبا تو رفتار م والیکه من مثل هما هستند  نیب

 ستیات ن یو خاطره شان در قلب توس اما در زندگ ادی ستندین نیو نازن دیاما حم دیشا نایسحر و س -

همه اش  یپرنده تنها از همه کناره گرفت کیجان تو مثل  یفرهادت نمرده هست یکن یزندگ دیتو با

 یم شهگو کیزن ها  ریمثل پ یساله هست 29ان زن جو کیانگار نه انگار که  یتو خودت فرو رفت

ات را از نو بساز  یجان زندگ یهست ؟يریو کاموا هم دستت بگ یبافتن لیم کیچه طوره !  ینینش

من مثل کوه پشت رت  یداشت ازیزند اگر هم به کمک ن یاشک الودت قلبم را ات م يچشم ها

  ؟یکن یجان ؟ کوش م یهست ستادمیا

  ادبغض الود جواب د یهست

به قول معروف اشک دم مشکم . خودم را کنترل کنم  یکه کم رمیبگ ادی دیخوددارتر باشم با دیبا -

  کنم؟ یزندگ يزود رنج شده ام تو بگو چه طور یلیدانم چرا فرهاد خ یاست نم

قدم  ییایب رونیات ب ییتنها لهیکه تو از پ نیدارد؟ هم یکردن روش و اسلوب خاص یمگر زندگ -

 اد؟ی یم ادتی یهست يوا د؟یو شهال خوش بود یاسیهست که چه قدر با  ادتی يشته ااول را بردا

  ؟يکرد یدرخت و از آن جا شاتوت به سر وکله من و هومن پرت م يباال يرفته بود
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خوشم تنگ شده که  يان روزها يدلم ان قدر برا. ردیگ یکه دلم اتش م اندازین ادمیآه فرهاد  -

  روز به ان دوران برگردم کیو حاضرم تمام عمرم را بدهم 

آن وقت . را که به آلمان رفته دوباره از نو شب کنم  يمن هم حاضرم تمام عمرم را ببخشم و روز -

  یاالن تو را داشتم هست

  زد و گفت دنیخود را به نشن یهست

و پاش است تو هم برو به  ختیبروم به مادرم کمک کنم خانه شلوغ و ر گریخوب فرهاد من د -

  ؟يندار يبرس کار تیاکاره

  :گفت فرهاد

 يرو یتوان یو بدان که قلب من هنوز در گرو مهر توست م یمن فکر کن هست يحرف ها يرو -

  یبا من فکر کن یزندگ

  :گفت جیناباورانه و گ یهست

  فرهاد خدا نگهدار يدیخوب نخواب شبید دیآ یبه نظر م -

گذاشت و چشمانش را بست و  شیر جارا س یکرد تا عمق دلش را لرزاند گوش يخنده ا فرهاد

کند آن چنان که مهرش را به  میاش را در ذهنش ترس ییدختر دا يبایکرد که طرح صورت ز یسع

  کرده بود میدلش ترس

 نیشد و از ا یدر آن غرق م یکه هست یموج. کشاند  یرا به رف فرهاد م یارام داشت هست یموج

  .بابت هم خوشحال بود و هم ناراحت
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ان زمان که . برده بود  یسال پ 7از مهر فرهاد با آن آرامش و غرورش انگار که او را به  رفتار پر

حاال هم فرهاد داشت با او . زد یعشقش دست و پا م يایوار فرهاد را دوست داشت و در در وانهید

ش باعث یبا صحبت ها. کرد و نگرانش بود یمحبت م. کرد یرا م شانیهمام کار قبل از ازدواج ها

دست خودش نبود ، تنها . ساخت یدلگرم م یشد و با نگاهش او را به زندگ یم یرامش روح هستآ

او فراهم کرده بود اما  يرا برا تیموقع نیا رکانهیگشت و فرهاد ز یم یبود دلش به دنبال همدم

دردناك  يوزنه ا شیشانه ها يبود و رو نیسنگ. سخت در عذاب بود یوجدانش وجدان هست

  . نایبه خاطر سحر و س.  بود اختهاند

 یسحر اواز سر دهد و با مهر و محبت ذات یزندگ رانهیباشد که بر و یخواست جغد شوم ینم دلش

چقدر از . رف اطیافکند و به ح شیشانه ا يبه رو یشال یهست. محبتش کند ریاش فرهاد را دوباره اس

 ریو خش خش برگ ها ز یجزرد و نارن يلخت با برگ ها مهیآمد درختان ن یخوشش م زییفصل پا

را  عتیطب نیگفت االن آن جا بهتر یفرهاد راست م. و خاطرات شمال کشاند ادیاو را به  شیپا

 یکاش م. سفر خشنود بود نیرفتن به ا يدر دل از اصرار فرهاد برا! شاعرانه و عاشقانه بود . داشت 

 و بایز یلیمطمئنا خ. برود مسافرت نیروز با فرهاد به ا کی یکند که حت یتوانست خود را راض

سحر کالم و ! نکرده بود یقدر احساس خوشحال نیهرگز ا دیبعد از فوت حم. بود زیانگ جانیه

 یاگر فرهاد م.  دیآ دیدر وجودش پد نیریش یگرم پسر عمه اش باعث شده بود که رخوت يصدا

 يا هیدوستانه روح ییاست و چه قدر با چند کلمه و گفتگو ریچه طور با خود درگ یدانست که هست

با او همگام و هم کالم  یهست هیداشت و تا بهبود روح یدست از سرش بر نم دهیمضاعف به او بخش

شود و هر  یگاه کهنه نم چیاست که ه یعشق واقع. معجزه عشق بود نیا یشد به نظر خود هست یم
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که او عاشق  دیفهم یم دیشیاند یدرست که م دیافزا یعشق م نیا یبر تازگ اریاز  يو هجر يدور

و اوج  يدیکه او در نا ام دیبه داداش رس یدرست زمان دیحم! او را دوست داشته یول بودهن دیحم

بود که  یو صبور و منطق نیاگر چه دوستش داشت اما ان قدر مت دیحم! زد یدست و پا م یفیبالتکل

دوستش داشته باشد و با او با او به شوهرش عادت کند ، یارام ارام در روند زندگ یاجازه داد هست

  باشد قیرف

به  ازین دیاست شا ازمندیرابطه پاك و ساده ن نیبه ا یاز هست شتریدانست که خود فرهاد ب یم یهست

 نیمطمئن بود که ا یکشاند اما هست یطور به طرف هم م نیو هم دم بودن هر دو را ا یهم صحبت

 وزاندوباره س دیشود تا شا یدارد گرم تر مخاکستر رفته شان است که  ریعشق ز يگرما همان گرما

نبوده که بتواند  یکه فرهاد در امر ازدواج داشته همسرش ان کس یدانست با عجله و شتاب یم. شود

از آن که خود فرهاد را دوست داشته باشد پول  شتریسحر ب.  ردیعشق بر باد رفته اش را بگ يذره ا جا

بود که قلب  همتوجه شد قایلبته حق داشت چون سحر دقا. خواست یفرهاد را م تیو رفاه و جذاب

امر واقف شده  نیاش به ا يماه بعد از نامزد کیسحر . است ینفر است و آن هست کی يفرهاد جا

  بود

انها را گوش کرده بود و  يگفتگو یپنهان یخورد هست یکه عمه ماهرخ با مادر عصرانه م يروز

  :گفت یبود که عمه م دهیعالوه بر مطالب فوق شن

 يخودم روز. دارد یروح یسرد و ب یدانم چه زندگ یجان، نم يپسر خون است پر نیا يدلم برا -

در  یبه ظاهر با هم خوبند ول گرانید يجلو. که خانه شان بودم شاهد مشاجره و رابطه سردشان شدم

 یحر مدهد از س یپرسم جواب سر باال م یکنند از فرهاد م یم یزندگ بهیخانه شان مثل دو غر
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 یم یپدر سحر بعد از به هم خوردن عقدش توسط پسر خاله اش وقت میتفاهم ندار دیگو یم رسمپ

 یازدواج م نیا رشیلرزد و سحر را مجبور به پذ یدارد دست و دلش م یخوب تیفرهاد موقع ندیب

 ندتوا یم که به پسر خاله اش نشان دهد از او بهتر نینبوده او هم به خاطر ا یسحر قلبا راض یکند ول

خود و  يپسر خاله اش را کم کند هم ابرو يکند تا هم رو یم چارهیکند فرهاد من را ب دایشوهر پ

. ندارد طفلک  ایدن نیا يتو یشانس چیه. بود نیپدرش را حفظ کند به هر حال قسمت بچه من هم ا

  هم از سحر نیو ا یان از هست

  :پاسخ دادبود که اعتراض کنان  دهیمادرش را شن يصدا یهست و

خودش  یاز زندگ یدارد ؟ او به اندازه کاف يریوسط چه تقص نیمن ا یماهرخ خانم هست! وا -

هم  یسرنوشت هست ایافتاد برود ان سر دن یراه نم يریکرد و دنبال ام یاگر پسرت لج نم دهیکش

  کس یبود نه مثل حاال داغذار و ب يگرید يزیچ

 یبازنده هست. بازنده بود کینداشت او  یو روز هست در حال يریتاث چیسخنان ه نیهر حال ا به

  خودش

چشمانش را فشرد دست برد و دستان مادر را به لمس انها شناخت سرش را به عقب  یگرم دست

  بلند دخترش نشاند و گفت يگرم به موها يمادر بوسه ا. داد يمادر جا نهیگرداند و در س

 يزیپا يصورت خندان و شاداب از هوا. جا اورده  یحالت را کم يزیپائ يکه حال و هوا نمیب یم -

  شب؟ید یاز مهمان ایاست 

  و گفت دیخند یهست

  دارد یاز هر دو مادرجان احساس خوب -
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و گاه در  يخند ینظر دارمت گاه م ریاست که ز یساعت میدلم از پشت پنجره ن زیدانم عز یم -

  ؟يکرد یبه چه فکر م يشو یفکر غرق م

  ها بود گذشته ادیبه  چ؟یه -

  :را نجوا کرد يشعر مادر

  هاست ادیهنگامه فر یزندگ

  ادهاستیدر گذشت  سرگذشت

  ؟يدیرا د میخوش گذشت؟ مهران و مر شبید نمیخوب بگو بب. يگذشته ا ادیهم دائم به  تو

شدم به نظرم خانم خوب و  یمیصم یلیهم خ میبا مر دمیبله خوش گذشت مهران را هم د -

  است یمهرابان

که به  یشب ؟یهست دیآ یم ادتیشود؟  یدارد پدر م يدید. قسمتش شده یان همسر خوبآره مهر -

  ر؟یامد چه قدر خوشحال بود و موقع رفتن چه قدر ناراحت و دلگ تیخواستگار

را  یجانیه چیمهران ه دنیمادر د یدان یم. چه قدر حال و روزم خراب بود دیآ یم ادمیبله مادر  -

قصد مرور خاطراتم . که به خانه مان آمد دلم در گرو مهر فرهاد بود آن وقت. ختیانگیدر وجودم ن

در بر  مرا ییبایو دوران شاد و ز یحال جوان نیسال گذشته که در ع 7کنم آن  یرا ندارم اما حس م

طور گذشت  نیچرا ا! بود الیام در خواب و خ یکننده بود انگار زندگ جیگ میبرا یلیداشت خ

  مادر؟

تو بزرگ تر  ياست اما من برا سریدلسوزش م يجوان با کمک بزرگ تر ها کی ندهیساختن آ -

  .یتو بود هست ندهیبه نظر تو بنودم اما به خدا من تمام فکر و ذکرم آ دینبودم شا يدلسوز
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از عقلش است ان قدر احساسش عالب و برنده است که  شتریجوان است احساساتش ب یآدم وقت -

ام به  ندهیا يبرا یمانیپش ایدن کیچرا ان موقع که من جوان بودم  ردیگ یعقل در درجه دوم قرار م

  فرهاد برگشت؟ یگذاشتم؟ چرا وقت يجا

  :گفت هینداشت با گر یتمام شیهجوم باران چشم ها. مجالش نداد اشک

 یگرفته است؟ چرا فکر کردم م يگرم شده و مرا به باز ییچرا من فکر کردم او سرش به جا -

با فرهاد سر سفره  يله کند؟ چرا مادر؟ چرا به خاطر لجباز شیپا ریس مرا زخواهد غرور و احسا

با  دیچرا من حاال با رم؟یبگ ينشستم که چه؟ بهش نشان بدهم من هم بلدم دلش را به باز دیعقد حم

  چرا مادر؟ افتمیمرگ عشقمان ب ادیگرفته اش به  يو صدا نیغمگ يچشم ها دنید

به دو سال از مرگ  کیدوست نداشت حاال که نزد چیشد ه یم يباعث جنون پر یهست يها اشک

ارامش موقت را از  نیکند و ا دایغصه خوردن پ يبرا گرید يبهانه ا یگذشته هست نیو نازن دیحم

خواست دخترش افسوس گذشته را بخورد و به خاطرات خوش گذشته اش  یدلش نم. ببرد نیب

  !غبطه بخورد

را در بر گرفت و شروع به  یسر هست! اتش گرفت يل پرو حسرت بود د انیاشک عص یهست اشک

  :کرد و گفت شینوازش موها

 چیدانم که ه یم. توانم خودم را ببخشم  یجان مادرت را ببخش هر چند که تا عمر دارم نم یهست -

من از عمه  نهیتو است اما اگر ان روزها حس ک يبزرگوار نیو ا ياوریب میگاه دلت راض نشد به رو

 دیآ یم ادتیدلخواهت بود  دیبود و شا يگرید زیسرنوشت تو االن چ دیبود شا دهینکشات شعله 

خوردم ؟ دوست نداشتم من که  یکردم؟ چه قدر حرص م یچه قدر از دوست داشتن فرهاد منعت م
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. شوهرم حرص خوردم دخترم عروس خواهر شوهرم باشد يعمر از دست مادر و خواهرها کی

تو را به  دیمن با. من نگذاشت که راه درست را به تو نشان بدهدم یو خود خواه نهیحس ک دیشا

مانع از  بیآموختم اما چه کنم ان حس غر یبه تو صبر م دیکردم با یم قیتشو عشقتدر  يداریپا

به . دمید یتو و فرهاد را نم نیب یقیمن کور بودم و عشق پاك و حق يار. شد یاموزش ها م نیا

چه قدر به . تو را خراب کردم تیگردد، من ذهن یبر نم گریه فرهاد دکردم ک یاصرار م لیدل نیهم

چه قدر عمه ات غصه خورد و گفت که فرهاد .  یبه مهران جواب مثبت بده دیکه با ردمتو اصرار ک

 کیمن با ! یاه هست. يتر شو يگفتم که جر یعمه ات را عمدا به تو نم يحرف ها. گردد یبر م

را  تیعشق و زندگ ينابود ییبرگ برنده من در مقابل عمه ات تو کردم یکه فکر م یمیقد نهیک

مردم و جگر گوشه  یکاش م. دمید یمردم و اشک تور انم یدخترم کاش االن م شمرا ببخ. دمیخر

دارد؟ نه به وضوح  یفرهاد از من دل خوش یکن یفکر م! طور غصه بخورد نیکه ا دمید یام را نم

  !خودخواهم یلیجان من خ یشوم هست یرفتار سردش را متوجه م

  :را به درد اورد سر مادرش را در آغوش گرفت و گفت یدل هست يهق بلند پر هق

 یتیبوده است من از شما گله و شکا نینوشت من هم ا یمامان گذشته ها گذشته پشان گریخب د -

فرهاد و هومن  دوارمیو ام دمیشما را ندارم من قلبا شما را بخش یمن طاقت ناراحت...ندارم مادر جون

  هم ببخشند اسمنیو 

 یتمام عمرم کاف يدرد و عذاب برا نیاز کجا معلوم که انها مرا ببخشند ا! یهست ییگو یراست م -

بار عمه ات در  کیبود  اسمنی فتهیبچه ام هومن چه ق در ش. یستیعذاب وجدان من تو تنها ن. است

  باغ لواسان با خنده گفت
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  یهست يبه جا یاسی میریگ یدختر م کیو  میده یدختر م کی ستین یحرف -

دوست نداشتم تو عروس عمه ات  نیواسه هم. حرف عمه ات لجم گرفت که نگو نیقدر از ا ان

چه قدر هومن . برود شیوسط حرف عمه ات پ نیو ا دیریرا بگ اسمنیکه مبادا هومن هم  يبشو

  بهش گفت اسمنی یناراحت شد وقت

  را سر کار بگذار يجانت روشن کن بعد دخترخودت را با مامان  فیاول تکل -

هم با مهسا ازدواج کرد ان هم به خواست من در ته چشمانش حسرت را خواندم االن هم  یوقت

هومن مثل  يبرا یاسیحسرت داشتن . دارند اما حسرت بچه به دل هومنم مانده است یخوب یزندگ

  .وجود دارد یعشق نفر باز هم 4ته قلب شما . فرهاد است يحسرت داشتن تو برا

ازدواج کند و به  رضایلج با عل ياز رو اسمنیمن چه طور خودم را ببخشم که باعث شدم  یهست

دخترش در  يعمه ات ان قدر از دور. يکه تو با فرهاد کرد يفرانسه برود و درست همان لجباز

چه  دمیکش یتو آه م يو دائم در دور يرفته بود شمیکنم اگه تو از پ یغصه است که من فکر م

از عشقتان  دیاحترام مرا نگه داشت یلیدانم دخترم تو و هومن خ یمرا ببخش م ایخدا. اشتمد یعذاب

  یمن چه قدر خودخواه بودم هست. دیحرف من حرف نزن يو رو دیگذشت

برخاست و مادر را با خود به طرف ساختمان برد . نگفت تا مادر دلش را سبک کند يزیچ یهست

خواهر فرهاد و دختر عمه  اسمنی دیشیاند یم اسمنیاو به  يلبانش نشسته بود ار يرو یقیلبخند عم

تنگ شده بود ، چه قدر  اسمنی يچه قدر دلش برا. اش یاش و همراز جوان یکودک ياش ، همباز

 يصدا شهیکه هم یوحشتناک يها طنتیش.قبل از ازدواجشان تنگ شده بود  يها طنتیش يبرادلش 

بسه بده دختر . گوشود یکردن آنها م حتیآورد و لب به پند و نص یدر م را اسمنیپدر فرهاد و 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://lordesyah.blogfa.com
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

http://lordesyah.blogfa.com هستی من                 
 رضوان جوزانی نوشته 

h t t p : / / w w w . j a d i d t a r i n . c o m
 

 43 صفحه 

 يکه فقط برا ینیچن نیا ییو اندرزها. را بلند کند شی، زشته دختر صدا دیزن یم غی، چه قدر ج.نخند

از  اسمنیاز آن جا داشتند با شهال و  ییبایآه باغ لواسان چه خاطرات ز. و شهال بود اسمنیو  یتهس

زدند و  یرا به نشانه فتح نوك درخت گره م شانیها يرفتند و روسر یت و گردو و باال مدرختان تو

کرده  يزبا شانیبچه ها ندهیبا ا يلجباز ياگر چه مادر و عمه از رو دندیخند یبه عالم و آدم م

حاال که عمه شوهرش را از دست داده بود م ادر سرکش . نداشت ياز آن دو گله ا یبودند اما هست

هم شده بودند مثل دو خواهر همدم و  يبرا یآرام و صاف شده بود چه دوستان خوب شیچو نهیو ک

  .همراز

 يبا متانت به تمام سوال ها یهست. کرد یاحوالپرس یبا هست یدالوصفیزا یعمه ماهرخ با خوشحال

  :دیپرس یم یعمه جواب داد و در جواب عمه که با تعجب از هست

  !يما کرد ادیچه عجب  -

  :گفت

  دیرا به من بده اسمنیشماره  ستیعمه جون اگه زحمت ن -

  :گفت عمه

  ؟يافتاد اسمنی ادیجان  یشده هست یچ -

من  يافتم و در تمام لحظه ها یخوشمان م يروزها ادی ادیها ز یتنگ شده عمه تازگ شیدلم برا -

  مشهود است اسمنیحضور 

  از او بپرسم یخواهم حال یم

  :گفت يبا شاد عمه
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 ادداشتیمداد دم دستت است؟ . عمه جان، از طرف من هم سالم برسان یکن یم يخوب کار -

  .کن

مانع  یاسیتماس گرفتن با  ياو برا جانیه. کرد یشماره از عمه خداحافظ ادداشتیبعد از  یهست

  :دیشیشد با خود اند یتمرکزش م

  ))باشد؟ دهیخواب ایجا صبح است ان جا حتما بعد از ظهر است نکند سر کار باشد  نیاالن که ا((

  :نداد و گفت یتیاهم

  دارد یرا بر م یکند و بعد گوش یغرغر م یطبق معمول کم ایود و  یم داریاز خواب ب ایفوقش  -

 یخواست منصرف شود حاال که خوب فکر م یزد و شماره را گرفت دلش نم يفکر لبخند نیا

شاد و شلوغ  يصدا يدلش براچه قدر ! دارد ازین اسمنیبا  یچه قدر به هم صحبت دید یکرد م

. جا به جا شد  شیدر جا یشد کم دهیبوق شن يصدا يریشماره گ نیبا اول! تنگ شده بود اسمنی

گفت  یبله م گریبود که به زبان د اسمنی يصدا نیبله ا. ابدیتسلط  جانشیتا به ه دیکش یقینفس عم

  :گفت يشاد غیبا ج یهست. 

  سالم ؟یخودت هست اسمنیالو ؟  -

  :از تعجب گفت یبعد از مکث اسمنی

  ؟یخوب! عجب! یاز من کرده باش يادیشود که  یباورم نم ؟یی؟ تو یهست -

  :گفت یهست

  تنگ شده ، شوهرت چه طور است؟ تیچه قدر دلم برا یدان ی؟ نم يخوبم تو چه طور -

  چه طورند؟ ییو زن دا ییدا. رساند  یاو هم خوب است، سالم م -
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  چه خبر؟ ؟یکن یکار م یچ گرینند درسا یهمه خوبند سالم م -

کله  یخانه ما حرف تو و خاطرات مشترکمان است که حساب يآنقدر تو! یشه هست یباورم نم -

  در خانه ماست شهیاسم تو هم. را برده ام رضایعل

 کیو  مینیبنش میخواهد مثل قد یچه قدر دلم م یدون یجون نم یاسیهستم  ادتیبه  شهیهم هم من

  ران؟یا ییآ یم یک. میحرف بزنبا هم  ریدل س

  ....از همه لیاز فام رانیاز ا ،یجان از خودت بگو هست یهست میآ یم-

  سالم رساند یلیاز عمه شمارت را گرفتم خ ستمیبد ن يکه ا خودم

  چه طوره؟ تیروح ؟یخودت چ -

  هم بشوم نیبهتر از ا دیشا رانیا ییایکه بهترم که به تو زنگ زدم اگر تو ب ینیب یم -

  ا نکند من دامپزشکم و خودم خبر ندارم ؟ نه؟ -

او ن  یو رفت يبلند شد يشد وونهید ؟یبچه گانه ات بر نداشت يکارها نیتو دست از ا وانهید يا -

  ؟یو منو تنها گذاشت ایسر دن

است  یمیکند و با او راحت و صم یم یمثل گذشته ها شوخ یکه هست دید یکه م نیاز ا اسمنی

  :گفت يادخوشحال بود و باش

 رانیا میایبا من است اگر بدانم ب شهیتو مثل هم ادی! چه قدر به فکرت هستم یدان ینم یبه خدا هست -

  افتم یزود راه م يشو یتو مثل گذشته ها م

  من منتظرم ایب ریبگ طیزودتر بل اسمنی. شم یآره م -
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 نیالبطه به شرط ا. رمیبگ طیرا رو به راه کنم و بل میکم فرصت بده که کارها کیجان  یباشه هست -

عوض شود  تیتا هم آب هوا یجا بد بگذران نیرا ا یو چند وقت ییایکه موقع برگشتن تو هم با من ب

  خالص شوم ییتنها نیو هم من از ا

  نرود ادتیهم  یدر ضمن سوغات. تا بعد ایباشه تو ب. مگه ان جا هم بد گذشتن دارد وانهید يا -

  قهقهه زد و گفت اسمنی

  جان به همه سالم برسان یخوشحال شدم هست یلیچشم خ يهم به روآن  -

  !نرود من منتظرم ادتیسالم برسان  رضایطور مواظب خودت باش و به عل یتو هم هم -

  .خدانگهدار میآ یم يمطمئن باش که به زود -

******  

  :شد و گفت رهیبا تعجب به مادرش خ فرهاد

  شدجا زنگ زده با نیا یشود هست یباورم نم -

  به فرهاد انداخت و گفت قیعم ینگاه دیکش یخوشرنگش را سر م يکه چا یدر حال مادر

به عمه  یتعجب آور است که هست تیقدر برا نیچرا ا يباز یرنگ م یتو هنوز از اسم هست هیچ -

  اش زنگ زده است؟

رفتند  یباال م خانه نیا واریاز در و د اسمنیجا بود و با  نیدائم ا یآخر آن روز ها گذشت که هست -

حرف هاست که بعد  نیتازه او مغرورتر از ا. جا آمده و نه زنگ زده نیوقت است که نه به ا یلیخ

  حاال چه کار داشت؟... جا زنگ بزند و حال عمه اش را بپرسد نیاز سال ها ا
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خواهد شماره اش را  یتنگ شده و م اسمنی ينداشت گفت که دلش برا یکار خاص زیچ چیه -

! شود یچه قدر خوشحال م یهست يصدا دنیدانم با شن یم اسمنیطفلک . به او زنگ بزند و ردیبگ

  :و گفت دیکش يو بعد اه بلند

 یدو مثل دو خواهر بودند همدم و همراز هم بودند آه که روزگار ناکردار چه به روز آدم ها م نیا -

  ماندندخبر  یقدر از هم دور شدند و از هم ب نیدو تا که ا نیمثل ا! آورد

  لب نجوا کرد ریز فرهاد

  م؟یقدر از هم دور شد نیچه شد که ما ا -

  شود یم دایپ يبه زود اسمنیکه شده سر و کله  یبه خاطر هست دیشیبا خود اند و

او  نهیحاصل از شوم يگرما. لم داده بود و به فکر فرو رفته بود  یمبل راحت يرو نهیکنار شوم فرهاد

 یشده بودند و چشمان خمارش خواب م نیسنگ شیه بود و پلک هاخوش فرو برد يرا به خلسه ا

سحر تنگ  يشد چرا که اصال دلش برا یم دنشیاما عذاب وجدان مانع از درست خواب دندیطلب

مدت دل  نیدختر خاله اش به شما رفته بود و در تمام ا یعروس يدو هفته بود که سحر برا! نشده بود

ه بود چند بار با شمال تماس گرفته بود و حال پسرش را تنگ شد نایپسرش س يفرهاد فقط برا

 ناینداشت اما س یاش دل خوش یراحت بود سحر اگر چه از زندگ نایاز بابت س الشیبود و خ دهیپرس

 یول دیطپ یهمسرش نم يبود که دلش برا نیعمر و جانش بود عذاب وجدان فرهاد به خاطر ا مامت

را از ذهن خارج سازد تمام وجودش  یتواند فکر هست ینم دانست چرا ینم دیکش یپر م یهست يبرا

و وضع موجود فرهاد را  یتفاوتش به زندگ یو نگاه ب یحال یب ینگاه پر از اندوه هست دیطلب یاو را م

کلنجار رفته بود  یلیدانست با خود خ یاش مسئول م ییکرد خود را در مقابل دختر دا ینگران م
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توانست  یکند کاش م یخود را عمل میاحت کند و تصمخواست زودتر فکرش را ر یدلش م

 نیهم ا دیکم کند شا شیفکر بر شانه ها نیاز بار فشار ا یتا کم دیخود را به مادر بگو میتصم

که اگر به مادر  دیترس یم دیترس یاما م. طور ناراحتش ساخته بود نیبود که ا دانشعذاب وج

دارد  يرخ او بکشد که زن دارد و از همسرش فرزند و به ردیمادرش او را به باد سرزنش بگ دیبگو

کاش ازدواج مکرده بود کاش به خواست و اصرار مادرش . است يجار شیکه خو ن او در رگ ها

شود  یقدر زود تنها م نیا یدانست هست یرفت اگر م یعجوالنه و بدون عالقه نم یجبار ازدوا ریز

 يبرا یسحر تالش یخود خسته شده بود اگر گاه کنواختیسرد و  یکرد از زندگ یاصال ازدواج نم

به  تیاهم یب زیشد و او ن یفرهاد مواجه م يو سرد یتفاوت یکرد با ب یشان م یگرم کردن زندگ

  بود نایس يکه فقط برا یزندگ. داد یم هاش ادام یزندگ

ه او هنوز ب یدانست هست یم. فشرد  شیها قهیافکار سرش درد گرفت دستش را به شق نیفشار ا از

 یمیقد یهنوز از عشق یته قلب هست دید یخواند انگار که م یم یرا از نگاه هست نیعالقمند است ا

  گرم و روشن است

  دیشیخود اند با

است که با وجود سحر  نیدانم که او مغروئر تر از ا یچه؟ م رفتیدر خواست مرا نپذ یاگر هست اما

و صحبت کنم و شانس خود را امتحان کنم اگر قبول با ا دیبه هر حال با ردیمرا بپذ شنهادیپ نایو س

 دیکش یقیکنم نفس عم یبا سحر اماده م ییارویرو يکنم و بعد خود را برا یکرد با مادر صحبت م

هم  يکردهبود چشمانش را رو دایپ ایدر کرانیب یبه وسعت اب یافکار ارامش نیه با ا کیو در حال

  .گذاشت
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لبخند  تیآشپزخانه قرار داد و با رضا نتیکاب يشده را رو يداریخر لیخسته و کالفه وسا یهست

که امروز مادرش بر عهده اش گذاشته بود سرحال تر  يدیخر تیکرد که با مسئول یاحساس م. زد

 دیانم هیخانه را ته ازیمادر با اصرار از او خواسته بود که به فروشگاه برود و اقالم مورد ن. است

 یم لیدل نیبه وجود آمده به هم یهست هیدر روح يرییتغ دایکرد که جد یمادرش احساس م

همه اندوه و  نیاز ا دیتا شا اوردیاو را به خود ب یهست يبه عهده  تیخواست با گذشاتن مسئول

نام  يخوش صحبت آشنا شده بود آن خانم که مهر یدر فروشگاه با خانم یبکاهد هست یدگیخم

مواد جانش را از  قیشوهرش بر اثر تزر. ده بودبود که شوهرش را از دست دا یداشت چند سال

کرده بود که بعد از ف وت  فیتعر يمهر. قد میمانده بود و سه بچه قد و ن يدست داده بود و مهر

احساس اندوه و  دایداد شد ینم شانیبه وجود او و بچه ها یتیکه شوهرش اهم نیشوهرش با وجود ا

هس  ينگهدار تیست داده بود و هم مسئولاست چرا که هم شوهرش را از د ردهک یافسردگ

  .او طاقت فرسا بود يفرزندش برا

مشغول به کار شود و گذران عمر کند  يبا کمک دوستان و اقوام توانسته بود در کارخانه ا سرانجام

که زحمات او را هدر  نیکرد و ا یم ادیدرسخوانش  ياگر چه سخت بوده اما او با افتخار از بچه ها

برود  یورزش يکرده بود که به کالس ها شنهادیپ یبه هست يباعث افتخارش شده اند مهرنداده اند و 

 یدانست هست یم یو خمودگ یبودن را دشمن افسردگ زیکند چرا که سحر خ يرو ادهیصبح ها پ

داشته  یکوتاه ییزناشو یاحساس کرده بود که اگر چه زندگ ياز مهر یو خداحافظ دیبعد از خر

کرده  يرا سپر یسال دوران خوب و آرام 5در ان  یبود و هست یفیب و شراما شوهرش مرد خو
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را  يرو ادهیو پ یورزش يبا فرهاد ثبت نام در کالس ها داریگرفت که بعد از د میتصم یهست. تاس

  .قرار دهد شیکارها تیدر اولو

  ":گفت يگذاشت و با خوشنود يجلو یگرم و مطبوع يچا مادر

و  يبه خودت امد نمیب یاما چه قدر خوشحالم که م يخسته شدجان  یدستت درد نکند هست -

  !ینینش یگوشه خانه نم گرید

  :و گفت دیخود کش يبه گونه ها یدست یهست

لذت بخش  یلیهوا خ نیگرفته و سرد است اما باز هم قدم زدن در ا یکم يزیپائ يکه هوا نیبا ا -

همه مردم سرگرم  دمیوشگاه رفتم و دبعد از مدت ها به فر یمامان امروز وقت یدان ینم. است 

 کیمن نزد. کردم یهودگیچه قدر احساس ب ستیهم چنان جار یخودشان هستند و زندگ يکارها

 يو عده ا رندیمیادم ها م. کردن هم تنگ شده بود دیخر ياز مردم دور بودم دلم برا سالبه دو 

آشنا شدم که  یروز با خانمام. کند یم یروال خودش را ط یشوند اما هم چنان زندگ یمتولد م

سر و سامان  یرا کم شیتا بچه ها دهیکش يادیز یشوهرش فوت کرده بود معلوم بود واقعا سخت

 دیداشتم و حم یخوب یاگر چه خواست خدا بود که من تنها بشوم اما قلبش زندگ ردمفکر ک. بدهد

  .بودفراهم کرده  نیمن و نازن يبرا یخوب یبود و زندگ یمرد مهربان و سالم

  :نهاد و گفت یدست هست يدستش را رو مادرش

 یم یکنند وسع یاشان را حفظ م یاز آدم ها با چنگ و دندان زندگ یلیدرست است دخترم خ -

به هر حال تو . رود یم نیشود و از ب یشود پاره م نیاشان به نخ نرسد که اگر چن یکنند طناب زندگ

هر چه دلم خواست نه ((شود به قول شاعر  یمان مکه هر چه بخواهد ه یبه خدا توکل کن دیهم با
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باور . خدا باش و بخند  يبه رضا یشود پس تو هم راض یشود هر چه خدا خواست همان م یم آن

 زیچ چیرا به ما داده است ه ایانگار که خدا دن مینیب یمن و پدرت تو را شاد و سرحال م یکن وقت

  .ستیمادر بدتر از غصه فرزندش ن کی يبرا

  :و گفت دیو خند دیبا تما عشق مادرش را در آغوش کش یهست

 نیاگر چه سخت است که به ا. نکنم  الیفکر و خ ادیز گریدهم که د یچشم مادر جون قول م -

  دیخواه یباشد که شما م یکنم همان یم یاما سع میایب رونیب نیو نازن دیاز فکر حم يزود

دعوت کرد که به خانه شان برود اما  یاز هست میمر نمود یاحوالپرس میتمام با مر یبا خوشحال یهست

 دیایشنبه همان هفته به خانه شان ب5را رد کرد و از او خواست که  میدعوت مر یبا عذر خواه یهست

 دنشیشن تاقکه آن قدر مش میمر ياش را برا یزندگ انیجر یتا هم ناهار را با هم باشند و هم هست

مهران که . مهران گفت يبرا یبا آ ب و تاب از دعوت هستقبول کرد و  میمر دینما فیبود تعر

قرار گرفته است  یهست یو مهربان يو خوش برخورد تیجذاب ریهم تحت تاث میکرد مر یاحساس م

دارد  ازین ترفاق نیبه ا میدانست هم مر یادامه دهد چرا که م یدوست نینمود که به ا قیرا تشو میمر

 یپدر و مادر خود را از دست داده بود و سرپرست یه در کودکبود ک ییدختر تنها میمر. یهم هست

با تالش فراوان در دانشگاه قبول شده بود و مهران او را  میاش را مادر بزرگش به عهده گرفته بود مر

زحمت فراوان توانسته  باهم  میبرخوردار است مر یبود که از وقار و متانت خاص دهیدر داشنگاه د

مهران بعد از به هم . دل به مهران باخته بود  دایخود جلب کند چرا که او شدبود نظر مهران را به 

سکوت  نیعاشق هم میگرفته و ساکت بود و مر يو تا حد ریگوشه گ یاش با هست يخوردن نامزد

 یبه هر حال خدا خواسته بود و آن دو با هم ازدواج کرده و زندگ. پر راز و رمز مهران شده بود 
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 میوصا حاال که منتظر ورود فرزندشان بودند اما باز هم مهران دوست داشت مرمخص. داشتند یخوب

  .بود افتهی ایر یمهربان و پاك و ب یرا زن یبا او پر کند چرا که هست یو دوست یاش را با هست ییتنها

 یکند مادر گه مک ییرایدر خانه خودش پذ میکرده بود که از مر یبه اصرار مادرش را راض یهست

مادر را  یشد اما هست یگذشته ها مانع رفتن هست یتداع یعنیبه آن خانه  یا گذاشتن هستدانست پ

سخن  میمتقاعد کرد که مواظب خودش است و دوست دارد در خانه خودش از خاطراتش با مر

به گوشه کنار  ستنیبه اطراف کرد و با هر نگر ینگاه. از ماه ها به خانه خود پا گذاشت  عدب دیبگو

 نیو خودش و نازن دیعکس حم.  ختیافتاد و اشک ر نیو نازن دیخاطرات خودش و حم ادیخانه به 

 هیمادرش و هد ادیبه احتمال ز. داشته است  یخوب یکرد که زندگ یم يآور ادیبه او  نهیشوم يرو

او پنهان دارند چرا که بعد از فوت آن دو مادرش و  دیادشان رفته بود که آن قاب عکس را از دی

 زیرا ن شانیرا از خانه خارج کرده بودند و عکس ها نیو نازن دیحم لیا سرعت لباس ها و وساب هیهد

  .زدیبه آنها اشک حسرت نر ستنیبا نگر یجمع کرده بودند تا هست

تشک  يبه رو یداد خم شد و دست یرا م شیدختر کوچولو يشد اتاق هنوز بو نیاتاق نازن وارد

سپس به اتاق خواب .  ستیتاق را در مشتش گرفت و گرا یعروسک يپرده ها دیتخت دخترش کش

سرنوشت  يتخت نشست و برا يامان او را از پا انداخت رو یب یرفت هچوم بغض دیخودش و حم

خواست  یرا م نیو نازن دیاگر چه ته عشق ناکام زنده بود اما او حم ختیر شکا نیو نازن دیحم

که در نبود او و  یبود و کودک دهیاز او نشن کرده بود و از گل نازك تر یکه با او زندگ يمرد

  .سوخت یم دنشیو بوئ دنیحسرت در آغوش کش
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و  فیانداخت همه جا کث يصورتش پاك کرد و به اطراف خانه اش نظر يرا از رو شیها اشک

وقت  یدو سه ساعت میها دود گرفته بودند تا آمدن مر شهیشده و ش اهیخاك آلود بود پرده ها س

ها  شهیانداخت ش نینمود پرده ها را باز کرد و در ماش يریبرداشت و شروع به گردگ یداشت دستمال

 یافتاد که خانه را برق م یزمان ادیرا شست به  ییدستشو سیانداخت و اشپزخانه و سرو قرا بر

را به در  دیکل دیحم یو وقت دیجیپ یدر خانه م شیغذا يبو دیکش یانداخت و انتظار شوهرش را م

داد و دوباره  رونیب نهیاز س يرفت اه بلند یاو شاد و خوشبخت به استقبال شوهرش مانداخت  یم

 یبار به خانه اش م نیاول يکه برا میخواست در نظر مر یکردن خانه اش شد دلش نم زیتم لمشغو

جلوه کند هر چند ماه ها بود که به خانه اش پا نگذاشته بود پدر و مادرش  فیشلخته و کث یآمد زن

را  یاش را تنها ادامه دهد و او کماکان زندگ یدادند که او به خانه اش برگردد و زندگ ینماجازه 

دانست اگر پا به  ینبود چرا که م یهم ناراض ادیگذراند ز یاش م يدر اتاق خودش در خانه پدر

در  يعلت اصرار نیبه هم.اش خواهد کرد وانهیخاطراتش د يآور ادیو  ییخانه خود بگذراد تنها

ن خانه یا يبرا يفکر دیافکند با ياش نداشت به دور تا دور خانه نظر یگشتن به سر خانه و زندگباز

را  شیفکر کردن به سراغ اسباب و لوازم خودش رفت در کمدها یکرد بعد از کم یم لیو وسا

 يجعبه ها و کارتون ها يرفت و از داخل انبار نیزم ریبه ز ختیر رونیانها را ب لیگشود و تمام وسا

اش  هیاثاث ییلوازمش در داخل کارتون ها شد هنگام جابجا دنیرا به سالن اورد و مشغول چ یخال

زد به  یرا در دست گرفت ولبخند تلخ شیافتاد قلم ها شیو قلم ها یسیخوشنو يچشم به دفترها

 زانیاو اتاقش واریعاشقانه نوشته و به در و د يقلم ها شعر ها و متن ها نیآورد که چه قدر با ا ادی

  . کرده است
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اش بودند با او از روزگار و گذشت  یو دوران خوش جوان يآور زمان مجرد ادیقلم ها که  انگار

اش را ورق زد  یسیخوشنو يگفت انها را مرتب درون چعبه گذاشت و دفتر ها یسخن م امیا

 نیتحس قابل دیرس یبه صفحات آخر م یبود اخما وقت يحرفه ا ریخطش در صفحات اول زشت و غ

شد  یشد دچار ضعف اعصاب م ختهیذهنش ر يخاطراتش که مثل اوار به رو يآور ادیاز . شد یم

 ابد؟ی ییشمار ان رها یاز گذشته و خاطرات ب يا هیتوانست مغزش را استراحد دهد و ثان یچرا نم

کند کارش را تمام کرد  يریجلوگ شیمدام اشک ها زشیتا از ر دیکش شیچشم ها يدستش را رو

را  یرا پاك نمود و گوش شیزنگ تلفن اشک ها يبا صدا دیهم چ يرو اتاقکارتون ها را کنار  و

  :گرفته گفت ییبرداشت با صدا

  بله؟ -

 یخواست مطمئن بشود هست یبود که م میانداخت مر نیدر گوشش طن میخوش و گرم مر يصدا

. راگذاشت یمنتظر است و گوش داد که نانیاطم میبه مر یهست. به خانه آمده و قرار شان پا برجاست

رستوران مورد نظرش سفارش چند نوع غذا و  يریتلفن را برداشت و بعد از شماره گ یدوباره گوش

رفت بعد از دم  یدست و دلش به کار خانه نم دیشا اینداشت و  يحوصله آشپز چیه. ساالد را داد

  .به اتاقش رفت ینیریو اماده نمودن ش يکردن چا

را بیرون کشید تا کمی خود را بیاراید ناگهان قاب عکس عروسی اش را دید که  کشوي میز آرایش

به او دهن کجی می کرد حتما کسی با عجله قاب را در درون کشوي میز نهاده بود هستی قاب را 

برداشت و به خودش و حمید خیره شد یاد گذشته ها در درونش شعله کشید آه حمید چه مرد 

یاد شب عروسی اش لبخند عمیقی روي لبان خوش فرمش نشست او با  مظلوم و مهربانی بود با
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آرایش بی نقص و لباس زیبایش خیره کننده شده بود به یادش آمد که حمید با نگاهش می خواست 

او را قورت بدهد آرایشگرش بعد از اتمام کارش زبان به تحسین هستی گشود و اقرزار کرده که 

ی است دستش را روي صورت حمید کشید که با چشمانی براق و هستی مثل فرشته ها زیبا و ستودن

. چه قدر دلش براي حمید تنگ شده بود حمید دوست داشتنی او . امیدوار به دوربین نگاه می کرد

هستی نگاهش را به . اوه شاید در اتاق حضور داشت و همسر تنها و اندوهگینش را تماشا می کرد

حتی خودش از دیدن قیافه اش در شب عروسی . نی بود روي صورتش ثابت کرد زیبایی اش دید

سیر نمی شد اگر چه آن شب زیبا و خوشحال بود اما ته قلبش باز چیزي آزارش می داد و آن عدم 

  .حضور فرهاد بود و حضور یاسمن و عمه که با حسرت به هستی نگاه می کردند

امروز با یادآوري خاطراتش زیاد سرش را تکان داد بغض هجوم آورده و امانش نمی داد می دانست 

  .خواهد گریست طفلک مریم چه گناهی کرده بود که مجبور به تحمل هستی بود

خنکاي آب حالش را جا آورد و چشم هاي خسته و گریانش را نوازش داد بلوز و شلوار کرم رنگی 

براي اولین بار به تن کرد و با کمی آرایش قیافه اش را از آن حالت قبل در آورد هر چه بود مریم 

با صداي . به خانه اش می آمد و او نمی خواست در بدو ورود مهمانش افسرده و گریان دیده شود

زنگ به طرف آیفون رفت و در را باز کرد مریم با دسته گلی زیبا وارد شد و هستی بعد از 

ه رفتن مریم مریم با احتیاط راه می رفت و هستی که از را. احوالپرسی او را به داخل دعوت کرد

  :خوشش می آمد خندید و گفت

حسابی سنگین شدي مریم فکر کنم چند وقت دیگر راحت می شوي و کوچولویت به دنیا می  -

  .آید
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  :مریم خندید و نگاهی به اطراف خانه انداخت و گفت

وز اي بابا همه می گویند بعد از به دنیا آمدن این فسقلی تازه اول گرفتاري و دردسر است فعال هن -

  راحتم

  :هستی گفت

خب درست است اما وقتی به دنیا می آید حس می کنی قادر هستی هر کاري را برایش انجام  -

  دهی ان قدر عزیز و شیرین است که تو دلت می خواهد برایش جان دهی

مریم متوجه گرفتگی هستی شد و از این که او را به یاد کودکش اداخته ناراحت شد با سرعت 

  :ان را تعییر داد و گفتمطالب گفتگویش

  به به چه خانه تمیزي معلوم است که بانوي خانه حسابی بهش رسیده است -

  :هستی با خوشرویی جواب داد

امروز کمی به خانه تکانی مشغول بودم باور نمی کنی اگر بگویم در این مدت که خانه مامان بودم  -

کردي که به یاد خانه و کاشانه ام بیافتم و  از حال و روز خانه ام خبر نداشتم اما امروز تو وادارم

  .دستی به سر ورویش بکشم

  :مریم گفت

خب خدا را شکر که مزاحمت من تو را به زندگیت کشاند تا کی می خواهی در خانه پدرت  -

باشی و غصه بخوري به فکر زندگی ات باش و اجازه نده پدر و مادرت دائما مراقبت باشند باید 

  وفق دهی خودت را با روزگار

  :هستی گفت
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آره خودم هم همین تصمیم را دارم دلم می خواهد سر کار بروم و یا در کالس هایی شرکت کنم  -

  که سرگرمم کند دیگر می خواهم از الك تنهایی و افسردگی بیرون بیایم

  :مریم گفت

  خوشحالک که این را می شنوم می توانی روي کمک من هم حساب کنی -

  :هستی با شیطنت گفت

  تو اگر به کمک من نیاز داشتی خبر کن نمی خواهد به من کمک کنی -

  :مریم از ته دل خندید و گفت

  راست می گویی چند وقت دیگر سرم شلوغ می شود -

  سپس برخاست و به هستی نگاه کرد و گفت

من خوشحال می شوم که همیشه در کنارت باشم هستی این را از ته قلبم می گویم تو برایم مثل  -

  واهر می مانیخ

هستی نگاه عمیقی به چشمان مریم افکند و صداقت را در آن دو چشم معصوم دریافت لبخندي زد و 

  :گفت

  خب چه طوره اول نهار بخوریم و بعد بنشینیم یک گپ حسابی بزنیم؟ -

مریم موافقت کرد و برخاست تا به هستی در چیدن میز کمک کند مریم با دیدن میز شرمنده شد و 

  :ی گفتبه هست

  قرار نبود این قدر به زحمت بیافتی -

  :هستی گفت
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اي بابا چه زحمتی ؟ دوست نداشتم وقتی را به آشپزي بگذرانم این طوري بیشتر در کنار تو هستم  -

  و از هم صحبتی با تو بهره می برم

  :مریم گفت

قول بده نه بابا خیلی خوب لفظ قلم حرف می زنی می دانم که آشپزي هم بلدي دفعه دیگر  -

  خودت غذا درست کنی باشد؟

  هستی بلند خندید و گفت

  چیه؟ داري براي دفعه دیگر هم برنامه می چینی؟ -

  :مریم گفت

  البته اگر امروز به من خوش بگذرد افتخار قرار دیگر را به تو می دهم -

بود که هستی مشغول تعارف به مریم . هر دو با صداي بلند خندیدند و شروع به کشیدن غذا کردند

  با عذرخواهی از مریم به سوي تلفن رفت و گوشی را برداشت. صداي زنگ تلفن در خانه پیچید

  بله؟ -

  هستی -

  هومن تویی! نه نیستم -

  نه منم فرهاد سالم -

  آه سالم فرهاد فکر کردم هومن پشت خط است خوبی؟ -

بد و وحشتناك است که صداي من این قدر . با مزه شدي هستی خانم اخیرا ندیده بودم شوخی کنی

  با هومن اشتباه گرفتی
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  خب چه خبر؟...اتفاقا صداي هومن خیلی گرم و زیباست 

  زنگ زدم خانه دایی مادرت گفت آمدي خانه خودت خبري شده؟ -

  نه مهمون دارم ترجیح دادم از مهمانم در خانه خودم پذیرایی کنم -

  ....مهمانت مخصوص است یا -

  ي از من سوال و جواب کنی؟یعنی چه فرهاد؟ زنگ زد -

  منظوري نداشتم هستی انگار بد موقعی مزاحمت شدم می توانم بعدا تماس بگیرم -

  هستی که از فرهاد دلگیر شده بود با لحن تندي گفت

مگر همیشه که گاه و بیگاه زنگ می زنی و مرا بازجویی می کنی یا در مورد مهمان هایم یا  -

رسی اجازه می گیري که االن داري واسه تماس بعدي اجازه می خواستگاران قبلی ام چیزي می پ

  خواهی؟

. تلفن را قطع کرد))عذر می خواهم خدا نگهدار((لحن تند هستی باعث رنجش فرهاد شد با گفتن

هستی ناراحت گوشی را گذاشت نمی دانست چرا مثل بچه ها با فرهاد لجبازي می کند چرا خوشش 

حرص او را در بیاورد انگار که باعث تسکینش می شد به خوبی با  می آمد فرهاد را عصبانی کند و

این لحن . صداي فرهاد آشنا بود آن هم وقتی با آن لحن او را صدا می زد هستی؟ گرم و پرخواهش 

همیشه در ضمیر قلبش حک شده بود پس چرا با صدا کردن هومن حرص فرهاد را در آورده بود؟ 

فرهاد را حق خود می دانست همان طور که فرهاد چنین فکر  خودش هم نمی دانست انگار او هم

می کرد انگار حاال که تنها شده بود فرهاد را فقط براي خودش می خواست آه چه قدر خودخواه 
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نگاهش به مریم افتاد . جمله اي بود که خطاب به خودش گفت)) واقعا که خیلی خودخواهی! ((بود

  که به او نگاه می کرد

  :شرمنده گفت

  عذر می خواهم مریم جان غذایت سرد شد چرا نخوردي؟ -

  منتظر تو شدم فرهاد خان بود؟ -

  غذایت را بخور! آره بی خیال  -

مریم می دانست هستی چه عذابی می کشد از این که دائما ماسک بی تفاوتی به چهره بزند چرا که 

تی می سوخت می دلش براي هس. گونه هاي گلگون هستی خبر از هیجان درونی اش می داد 

دانست در چه برزخی دست و پا می زند از یک طرف دل تنهایش که نیاز به همدمی داشت و از 

طرف دیگر یک عشق قدیمی که در وجودش زبانه می کشید عشقی که مانعی در سر راه هستی 

  ......نداشت او فرهاد

است ، هستی سرسختانه  مریم می دانست که فرهاد سر سختانه مشغول گرم نمودن ذره هاي آن عشق

  .چرا که عذاب وجدانش از بودن سحر و سینا مانع از اندیشیدن او به فرهاد بود. با او می جنگد

اما انگار فرهاد نمی خواست که این بازي را به آخر برساند و دست از سر هستی بردارد براي هستی 

  زندبسیار شیرین بود که دوباره با پسر عمه اش حرف از عشق و محبت ب

اما باز هم ان عذاب وجدان بر شانه هایش سنگینی می کرد و به او هشدار می داد که فرهاد تنها 

نیست هستی با غذاي خود بازي می کرد و مریم کامال او را زیر نظر داشت عاقبت بعد از کشمکش 
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طم طوالنی با خودش دست هایش را در هم قالب کرد و به مریم نگاه کرد مریم که می دانست تال

  :روحی هستی براي چیست گفت

  هستی جان من نیامدم این جا که مزاحمت باشم اگر کاري داري برو -

  هستی شاد خندید و گفت

  ناراحت نمی شوي من از اتاقم با فرهاد صحبت کنم؟ -

  نه عزیزم این چه حرفیه ؟ می دانم که در دلت چه غوغایی برپاست راحت باش -

  :هستی گفت

ن قدر بد شدم مثل بچه ها با او لجبازي می کنم دلم نمی خواهد فکر کند هنوز نمی دانم چرا ای -

بچه ام حتما کاري داشته که این وقت روز زنگ زده انگار که تمام تنهایی و بی کسی ام را از چشم 

  او می بینم 

  :مریم گفت

  تا تو با فرهاد صحبت می کنی من هم غذایم را می خورم -

  یق به رفتن کرد هستی گونه مریم را بوسید و گفتو با لبخند هستی را تشو

  با اجازه شما -

و به طرف اتاقش رفت در را به روي خود بست و لب تخت نشست انگشتان دستش یخ کرده بود 

نمی دانست هیجان دارد یا می ترسد؟ اما ترس براي چه؟ منصرف شد آخر فرهاد چه کار دارد که 

فرهاد حدا شده و او نباید کاري کند که فرهاد دوباره آن رابطه  دائما با او تماس می گیرد راه او و
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قدیمی را از سر بگیرد اما باز هم دلش می خواست صداي فرهاد در گوشش طنین اندازد شماره را 

  گرفت

  پوست لبش را جوید تا گوشی برداشته شد

  جانم بفرمایید -

ي گرفته فرهاد با نواي غم انگیز هستی دگرگون شد انگار که در دلش اتش روشن کرده باشند صدا

  خواننده در هم امیخت

  :هستی لب گشود 

  فرهاد؟ -

  جانم -

صداي نفس هاي متالطم فرهاد در آن طرف سیم هستی را در این طرف دیوانه می کرد چهقدر 

دلش براي این ترانه تنگ شده بود دلش می خواست زمان به عقب باز می گشت و او این خطاي 

که اگر بر می گشت االن فرهاد براي او بود و او این طور در . ا مرتکب نمی شدجبران ناپذیر ر

اشک هاي پی در پی هستی بر روي صورتش او را به خود آورد گوشی را در . حسرت نمی سوخت

  دستش محکمتر فشرد و گفت

  چیزي شده فرهاد؟  -

  :فرهاد با صداي بلند آهی کشید و گفت

  کمی دلم گرفته هستی! نه  -
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از حرف من ناراحت شدي؟ من منظوري نداشتم در ضمن مهمان دارم و نمی دانم چه طور این  -

  قدر زود از کوره در رفتم

اخ هستی کاش . نه ناراحت نشدم مگر می شود از تو ناراحت بود؟ ناراحتی من از نداشتن توست -

کاش ما با هم تو با من بودي چه می شد وروق سرنوشت ما بر می گشت؟ هستی؟ دارم می سوزم 

  بودیم 

چی شده که تو این قدر نازك دل و حساس شدي؟ تازگی ها ندیده بودم این . آرام باش فرهاد -

  .طور در خودت فرو بروي و گرفته باشی

من همیشه در خودم فرو رفتم هستی اما دیگر نمی توانم ظاهرسازي کنم و نشان بدهم که  -

  خوشبختم من تو را می خواهم می فهمی ؟

نه فرهاد نگو خواهش می کنم تو سحر و سینا را داري اگر چه داشتن تو هم براي من ارزو شد، اما  -

  دلم نمی خواهد سرنوشت سحر و سینا را با خودخواهی خودم سیاه کنم

. طعم شیرین این اعتراف برایش از هر چیزي دلچسب تر بود. فرهاد از این اعتراف هستی جا خورد

و لجباز این طور به او ابراز عشق قدیمی اش را کرد شاید صداي ترانه که چه شده که هستی مغرور 

او را شدیدا تحت تاثیر قرار داده بود به سیر گذشته کشانده بود به او جرات داده بود و واقعا هم 

  .همین طور بود

د کاش زمان می ایستاد و ان دو به مرگ عشقشان می گریستن. و حاال هم او گریه می کرد هم هستی

  و این خواسته قلبی هر دو بود چرا که براي چند لحظه و براي دقایقی براي هم بودند
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اصال ندانست فرهاد چه کارش داشته و خود او به چه منظوري به فرهاد زنگ زده تنها گوشی را در 

دستش می دید و صدایی از آن طرف شنیده نمی شد و هستی نمی دانست قلب فرهاد یاري بیشتري 

ت کردن با او نداشته و به شدت به سوزش افتاد و فرهاد مجبور به تمام کردن مکالمه شده براي صحب

مریم کنارش نشست و سر او را در . ارام اشک هایش را که بر گونه سر می خورد پاك کرد. است

  آغوش گرفت و گفت

یدا رنج می نمی دانم ، نمی دانم چرا فرهاد این طور غریب شده انگار یک مسئله اي راو را شد -

  چش شده بود؟ یه جوري بود که انگار تمام غم عالم را به دلش ریخته اند. دهد

  خوب ازش می پرسیدي -

نشد ان قدر حال هر دومان گرفته بود که نشد هر دو به گذشته ها رفتیم و یادخاطرات قبل افتادیم  -

زدم و براي اینده مان نقشه می ما از این برنامه ها زیاد داشتیم گاهی با فرهاد تا نصف شب حرف می 

کشیدیم اما مریم او این دفعه یک جور دیگر شده بود انگار منتظر یک اتفاق است که این طور 

دلم بدجوري . عاجزانه از من خواهش می کند بیشتر با او در تماس باشم و به حرفهایش گوش بدهم

  به شور افتاده است

ین است که در یک فرصت مناسب یا با او تماس بگیري هب این که ناراحتی ندارد راه چاره اش ا -

  یا جایی همدیگر را ببینید و از او بپرسی که چه کارت دارد

  راست می گویی مریم حان باید یک روز به خانه عمه ام بروم و با او صحبت کنم -

نا ء حتما این کار را بکن مطمئنا عمه ات هم از دیدن تو خوشحال می شود به خدا توکل کن اش -

  همه چیز رو به راه است... ا

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://lordesyah.blogfa.com
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

http://lordesyah.blogfa.com هستی من                 
 رضوان جوزانی نوشته 

h t t p : / / w w w . j a d i d t a r i n . c o m
 

 65 صفحه 

  هستی نا امید گفت

یک زمانی باید به حرف هایش گوش می دادم باید پیگیر می شدم که در آلمان چه کار می کند  -

حاال (( و چرا بر نمی گردد اما غرور و لجبازي ام اجازه نداد و من کله شق تر از او به خودم می گفتم

و این حرف ها و توجیهات بچه گانه )) براي چه منت او را بکشم که او سراغی از من نمی گیرد من

باعث شد که یک عمر در حسرت و پشیمانی بسوزم اه مریم نمی دانی چه کشیدم حاال هم نمی 

خواهم دوباره با ندانم کاري هایم فرصت صحبت کردن و روشن شدن هر مسئله اي را از او بگیرم 

ما فرهاد مانند تشنه اي است که شدیدا به دنبال اب می گردد هر چند من در زندگی اش نقش ندارم ا

و به نظر می آید سحر همسرش او را سیراب نکرده است که او این طور به یاد عشق از دست رفته 

. اش افتاده و مرا می لبد هر چند که خودم هم دلم می خواهد همیشه در کنارش باشم اما نمی توانم

  اوست که در کنارش باشد نه من او همسر دارد و این حق همسر

  :مریم دستش را به روي شانه هستی نهاد و گفت

نهار درست حسابی که نخوریم . بلند شد هستی جان با ایک دیدار می توانی از مسئله اگاه شوي -

  حداقل بلند شو یک چایی مهمانم کن

  هستی سرش را روي گردن کج کرد و گفت

بودي؟ عجب مهمان داري کردم ا مروز ببخش مریم جان بلند شو  تا حاال میزبانی به این بدي دیده -

  بریم که حسابی بهت برسم و ازت پذیرایی کنم

  :بعد از خوردن نهار هستی چاي و میوه را به روي میز در مقابل مریم نهاد و گفت
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ال و اگر موافق باشی خیلی دلم می خواهد برایت از فرهاد بگویم از یاسمن از عمه و مادرم از شه -

از زندگی ام نمی دانی چه قدر دلم می خواهد گذشته را مرور کنم شیطنت هایی . هومن و دیگران

  .که با یاسمن می کردیم از باغ لواسان بگویم و به گذشته سفر کنم به جوانی ام

  مریم برق چشمان هستی را در لحظه اي که از فرهاد یاد می کرد به خوبی مشاهده کرد و گفت

  .ام هستی جان این دو گوش من مال تو بگومن آماده  -

  باد به خیر...یاد ایام جوانیو غزلخوانی و عشق 

سالگی ام می شود که آن روزها که  17، 16تمام خاطرات خوش من از زندگی ام مربوط به دوران 

من و یاسمن هم سن بودیم مثل دو خواهر دو دوست و دو رفیق . عشق فرهاد در قلبم جوانه زده بود

آن قدر صمیمی بودیم که مثل هم لباس می پوشیدیم و حتی موهایمان را مثل هم بلند ! ا نشدنیجد

کرده و می بافتیم غریبه ها در نظر اول فکر می کردند ما خواهران دو قلو هستیم تما م شادي هایمان 

زیبا که پدرم یک باغ بزرگ در لواسان داشت باغی . تمام غصه هایمان خنده و گریه مان با هم بود

وسطش خانه بود دور تا دور باغ را پرچین شده بود و درختان گردو و توت و شاتوت و انجیر و 

البالو در ان فراوان بود به اضافه درختان انگور که وقتی موقع چیدنش می شد واقعا دیدنی بود خوشه 

ي طالیی و فرمز خوشه ها. هاي طالیی و قرمز انگور که وقتی موقع چیدنش می شد واقعا دیدنی بود

شب هاي تابستان وقتی که من و یاسمن از درخت . انگور که زیر نور آفتاب مثل طال می درخشیدند

نارون کنار خانه باال میرفتیم و با هم روي پشت بام خانه دراز می کشیدیم آسمان از ستاره برق می 

مان را دراز کنیم مشتمان زد ستاره ها ان قدر نزدیک بودند که من و یاسی فکر می کردیم اگر دست

  .پر از ستاره خواهد شد آه یادش بخیر چه دوران پاك و بی آالیشی داشتیم
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پدرم پسر . باغمان ان قدر پر برکت بود که موقع محصول دادنش تمام فامیل آن جا سرازیر می شدند

ی داد بزرگ خانواده بود و همیشه دو خواهر و یک برادرش را دور خود جمع می کرد و اجازه م

که همه از محصول باغ استفاده کنند عمه ماهرخم که مادر فرهاد و یاسمن بود عمه شهین که دو پسر 

به اسم شاهرخ و شاهین داشت و یک دختر به اسم شهال و عمو احمدم که یک دختر به اسم الدن و 

شدیم شور  یک پسر به اسم فرامرز داشت و من و هدیه و هومن که وقتی ما بچه ها در باغ جمع می

و غوغایی به پا بود که خودمان لذت می بردیم ان قدر به ما خوش می گذشت که گذر زمان را 

احساس نمی کردیم از آن دوران شیطنت هاي من و یاسی و شهال به عنوان بهترین خاطراتمان در 

د که به مثل میمون از درخت ها باال می رفتیم و از آن باال گردو و سیب بو. ذهنمان حک شده است

  سر پسرها پرت می کردیم هیچ کس از شیطنت هاي ما در امان نبود

تازگی ها متوجه نگاه هاي بی قرارش . سال از من بزرگتر بود 5سال داشتم و فرهاد  17آ ن موقع 

شده بودم از شرح دلدادگی اش همه خبر داشتند چرا که فرهاد اصال اهل پنهان کاري نبود هر چه در 

زبانش بود یا در نگاه بی قرارش و این طور بود که به زودي همه از عشق فرهاد دلش بود یا در 

  نسبت به من خبردار شدند

یک شب که همه در باغ جمع بودیم و قرار بود شب را آنجا سپري کنیم عمه نگران و ناراحت بود 

  ز برنگشته بودچون فرهاد در جمع ما حضور نداشت و براي امتحان کنکور به تهران رفته بود اما هنو

باالخره با دلداري هاي دیگران عمه مجاب شد که فرهاد ترجیح داده در تهران بماند و به لواسان بر 

نگردد همه در بسترهایشان خوابیدند اما من نمی توانستم بخوابم شاید از خستگی زیاد بد یا شاید هم 

  .منتظر بودم
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ز صبح منتظر بودم که فرهاد امتحان بدهد و انگار بدون فرهاد آن طبیعت زیبا هم صفایی نداشت ا

اما او نیامد بعد از . برگردد چشمم به پرچین ها می افتاد و هر لحظه انتظار رسیدن فرهاد را می کشیدم

ظهر با یاسمن و شهال به ده هاي اطراف رفته بودیم و با دوستانی که پیدا کرده بودیم در مورد روح 

ده عقیده داشتند که جن دیده اند و وقتی براي ما تعریف می  و جن صحبت کرده بودیم ساکنان آن

کردند یاسمن از تر جیغ می کشید شهال مسخره بازي در می آورد و من گوش می دادم و فکرم 

  اطراف خانه دور می زد که ایا فرهاد رسیده است یا نه

. ف تر خوابیده بودطر» یاسمن در حالی که به من چسبیده بود در خواب فرو رفته بود شهال نیز ا

برخاستم و اشتباها پایم به جاي زمین پاي یاسمن را لمس کرد سریع خوابیدم چون یاسمن با ترس 

  فراوان به دنبالم می گشت تا مطمئن شود من در کنارش هستم با آسودگی گفتم

  بخواب یاسمن چرا این قدر وول می خوري -

  یاسمن سرش را به گوشم چسباند و گفت

  یکی از ان جن ها پایم را لگذ کرد تورو خدا از کنارم نرو من واقعا می ترسم همین االن -

  دستش را در دستم گرفتم و گفتم

  خیالت راحت باشد منی نیم گذارم کسی ازاري به تو برساند -

در حالی که خنده ام گرفته بود برخاستم و به حیاط رفتم ان چه اسمانی پر از ستاره آن قدر زیبا که 

به پرواز در می آمد باد خنکی می وزید که باعث نشاط روحم می شد روي صندلی کنار روح آدم 

ایوان نشستم و سرم را به پشت تکیه دادم و به آسمان خیره شدم اسمان پولک باران ان جا با اسمان 

صاف و شفاف بود و همه ستاره ها خوشه پروین ، کهکشان راه شیري انگار . تهران فرق داشت
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در فاصله یک قدمی بودند باد البه الي شاخه هاي درختان می پیچید یک لحظه جلوي چشمت 

زده بودیم در ذهنم تداعی شد غرق ... و.ترس برم داشت و حرف هایی که در مورد جن و روح و 

در افکار خودم بودم و به فرهاد می اندیشیدم که چه طور تمام روح مرا تسخیر کرده و حاال اصال 

ویاي شیرین عشقم فرو رفته بودم که گرماي دستی به شدت از جا پراندم به فاصله پیدایش نبود در ر

یک متر به عقب پریدم و از ترس جیغی کشیدم و دستم را جلوي دهانم گرفتم هراسان به پشت سرم 

نگاه کردم و فرهاد را دیدم که از عکس العمل من نمی توانست جلوي خنده اش را بگیرد و از 

هایش نشسته بود با خدم گفتم، هستی خانم یاسمن از ترساندي برادرش تالفی شدت خنده روي پا

  کرد با خشم فراوان گفتم

کار می کنی؟ داشتم سکته می ....خدا خفه ات کند معلوم هستی این موقع تو این جا چه غلط  -

  کردم

  :فرهاد که هنوز خنده بر لبانش بود نفس عمیقی کشید و گفت

  م بیام اما مجبور شدم بیام؟تازه رسیدم نمی خواست -

  کی مجبورت کرد که این موقع شب راه بیافتی؟ -

  :نگاهی از گوشه چشم به من انداخت و گفت

  دلم-

  دلت؟ -

  :خندید و گفت

  آره دلم مجبورم کرد که امشب این راه طوالنی را با شوق رانندگی کنم و به این جا برسم -
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  به شوق؟ -

  چه طوري؟! رف می کشی؟ بگذریم چیه ؟؟ داري از زیر زبون من ح -

  خوبم امتحان چه طور بود؟ -

  خوب بود فکر کنم قبول شوم -

  دست هایش را روي سینه اش گره زد و رو به من کرد و گفت

  چه شب مهتابی زیابیی است هستی بیا کمی قدم بزنیم -

. دست می دادموفقت کردم و شانه به شانه اش راه افتادم از راه رفتن در کنارش لذت خاصیبهم 

  لرزیدم نگاهم کرد و گفت

  سردته ؟ -

  سرم را باال انداختم و گفتم

  فکر نمی کنم، شاید از بس امروز از جن و روح حرف زدیم کمی ترسیدم -

کاپشن بهاره تنش بود چون اواخر بهار بود اما هواي ان اطراف در شب . خندید و روبه رویم ایستاد 

  :ا از تن در آورد و روي ششانه هایم انداخت و گفتها نسبتا خنک بود کاپشن نازکش ر

اگر سردت است که مشکلت حل شد اگر هم لرزیدنت به خاطر ترس است نترس من کنارتم  -

  همیشه با توام هستی

کنارم ایستاد نگاهش عجیب روشن شده بود انگار که مهتاب در چشمانش بود و من در نور آن غرق 

هم نزدیک بودیم و نفسم به صورتش می خورد ا حساس خجالت و از این که این قدر به . می شدم

  :شرم داشتم متوجه شد و ابرویش را باال انداخت و گفت
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دعا کن قبول شوم هستی دلم می خواهد در همه چیز اول باشم در درس در کار در پیشرفت  -

  .زندگی ام

  :نفسم را بیرون دادم و گفتم

  انشا اهللا موفق می شوي -

ر کنارتم همیشه با توام در ذهنم داشت تجزیه می شد و من هنوز از تحلیل ان چیزي هنوز جمله د

نفهمیده بودم دلم می خواست جرات داشته و از او می پرسیدم که منظورش از این حرف چیست در 

  :فکر فرو رفته بودم که صدایش در آمد و گفت

  چیه ساکتی هستی؟ به نظرت چه رشته اي به من می آید -

  ور؟چه ط -

  دوست دارم نظرت را بدانم دلم می خواهد تو به من بگویی که قیافه ام به چه رشته اي می خورد -

  در حال حاضر به یک جن گیر یا دعا نویس شباهت داري..وا -

  قهقه اي زد و گفت

  !معذرت می خوام معلوم است خیلی ترسیدي -

سبز شوي و او را بترسانی اگر در تاریکی شب مثل جن جلوي یک دختر ظریف و دل نازك  -

  معلوم است که این رشته را باید انتخاب کنی

  .نه جدي می گویم هستی دلم می خواهد نظرت را در مورد رشته ام بگویی -

  به نظرم به تو یا وکالت می آید یا تجارت -
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 در نظرم فرهاد را مجسم کردم که جلوي میز قاضی ایستاده و از بی گناهی دفاع می کند یا کیف

  :بزرگی در دستش گرفته و مدیر یک شرکت تجاري معتبر ات انگار فکر را خوانده باشد گفت

آفرین همین است هستی من عاشق تجارت هستم دلم می خواهد به کشورهاي خارجی سفر کنم و  -

  تجارت کنم واقعا بهم می آید؟

  .ش تیپ و پولدارآره تو تاجر موفق و معتبري خواهی شد چرا که هم جذاب و زیبایی هم خو -

  :هاج و واج به من نگاه کرد و گفت

تو واقعا به آدم روحیه می دهی اما اگر من ! چه قدر شنیدن این سخنان از زبان تو دلچسب است -

؟ دل من همیشه در  تاجر موفقی شدم و به کشورهاي خارجی سفر کردم تکلیف دلم چه می شود

  ایران جا می ماند

  به مسافرت ببرخوب دلت را هم با خودت  -

می . مادر صاحب دلم خیلی سخت گیر است می گوید من دختر به فامیل نمی دهد. آخر نمی شود -

  ترسم از دستم برود

  :شانه هایم را با بی تفاوتی باال انداختم و گفتم

  خب نرو، در ثانی اگر صاحب دلت خیلی دوستت دارد باید بگوید که با تو به همه جا خواهد آمد -

  کل همین جاست هستی، نمی دانم دوستم دارد یا نه؟خب مش -

  خب ازش بپرس -
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ا ، مگر این قدر سبک و جلفم؟ تو می پرسی هستی؟ اگر من از او بپرسم و اگر او رك و راست نه  -

بگوید بهم بر می خورد و در واقع غرورم جریحه دار می شود اما اگر تو بپرسی و برایم خبر بیاوري 

  اسمش را بگویم تا از او بپرسسی؟ خیالم راحت می شود،

سال بیشتر نداشتم و فرهاد  17آن قدر حرصم گرفته بود که می خواستم در جا خفه اش کنم من 

در واقع در این امور هیچ تجربه اي نداشتم می دانستم که منظور فرهاد . عشق اول من حساب می شد

برده بودم اما باز هم در اندیشه ام بود شاید من باشم چرا که نگاه هاي عجیب و عاشقش را از یاد ن

که نکند فرهاد کس دیگري را دوست داشته باشد و احساس مرا به بازي گرفته باشد، نکند او که 

این قدر جدي حرف می زند منظورش کس دیگري است چرا که چه جایی بهتر از باغ و طبیعت و 

که فرهاد عشقش را به من ابراز کند، مهتاب و چه زمانی بهتر از شب که نشانه سکوت عاشقان است 

یعنی او کس دیگري را دوست دارد؟ نکند الدن باشد؟ او همیشه به من حسادت می کرد و از این 

که فرهاد هواي مرا دارد حرص می خورد یا نه شاید نسترن باشد؟ دختر همسایه دیوار به دیوارشان 

توجه شدم فرهاد با لبخندي موذیانه و که کشته مرده فرهاد است؟ غر در افکار خویش بودم که م

  :شیطنتبار به من خیره شده است گفت

  چیه؟ پیداش نکردي ؟ چند تا دختر را توي ان کله کوچکت ردیف کردي؟ -

  :به نشانه بی تفاوتی نگاهی به او انداختم و گفتم

او بگو خوابم می آید می خواهم بروم به من چه که تو چه کسی را دوست داري؟ خودت برو به  -

  که بهش چه احساسی داري مگر من رابط بین تو و او هستم؟

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://lordesyah.blogfa.com
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

http://lordesyah.blogfa.com هستی من                 
 رضوان جوزانی نوشته 

h t t p : / / w w w . j a d i d t a r i n . c o m
 

 74 صفحه 

فرهاد که می دید من چه قدر حرص می خورم مطمئن شده بود که من هم دوستش دارم خندید و 

  :گفت

  اوه حاال چرا این قدر لجت گرفته؟ خودم به او می گویم و منت تو را نمی کشم -

آورد چشمانش پر از خواهش بود و نگاهش نافذ و سپ نگاهی به آسمان کرد و نگاهش را پایین 

  :عمیق به چشمانم دوخته شد و گفت

امشب وقتی به بستر رفتم که بخوابم هر کاري کردم خوابم نبرد نقش دو چشم سیاه و معصوم در  -

ذهنم نقش بسته بود آن قدر دوستش دارم که به عشق او خطر جاده را به جان خریدم تا امشب در 

ومی دانم تو هم از ترس . تا نفسم در هوایی دم و بازدم کند که عطر نفس هاي او باشد کنارش باشم 

و بی خوابی به حیاط نیامدي تو هم منتظر من بودي منتظر که من از راه برسم تا بتوانی با خیال راحت 

  بخوابی، نه هستی جان؟ من و تو به هواي هم تا این موقع شب بیدار ماندیم

چشمانش خیره شدم راست می گفت تمام بهانه من براي شب زنده داري ام او بود ناباور و گیج به 

خود او که به عشق من این راه را پیمود و به آن جا آمده بود از اعتراف صریح و بی پروایش سرخ 

  :قصد رفتم کردم راهم را سد کرد و گفت. شدم

  خیلی می خواهمت هستی تا آخرین نفس -

خوشحال و شاد به بسترم رفتم فرهاد را دیدم که روي صندلی . کرده بودند انگار در دلم جشن به پا

نشسته و به آسمان خیره شده است دستم را دور گردن یاسمن انداختم جیغ کوتاهی کشید و خودش 

  را زیر پتو جمع کرد ، شهال غر زد و گفت

  این یاسمن دیوانه شده امشب؟ -
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عشق ! فراري بود چه قدر حرفهاي فرهاد برایم شیرین بود اما خواب از چشمان من . و دوباره خوابید

  !آه چه روزگار خوشی بود! بود و شور و جوانی 

  

نه تجارت و نه وکالت، عمه برایش جشنی بر پا کرد . فرهاد در دانشگاه در رشته مهندسی قبول شد 

بچه هایش ابراز یا حداقل آن قدر عالقه اش را به ! آه که چه قدر عمه بچه هایش را دوست داشت 

  می کرد که همه فامیل می دانستند ماهرخ جانش براي بچه هایش می رود

تابستان همان سال من هم دیپلم گرفتم شبی که قرار بود به جشن خانه عمه برویم آن قدر هیجان 

داشتم که مثل فرفره دور خودم می چرخیدم موهایم را در آریشگاه کمی کوتاه کردم و لباس هایم 

مادر که وسواس مرا می دید و تعجب . روي تخت ریختم تا از بین آنها بهترین را انتخاب کنمرا به 

  می کرد چشم غره اي به من رفت و گفت

  مگر بار اول است که به خانه عمه می روي ؟ چه شده سرگیجه گرفتی؟ -

اتاقم نگاهی به عاقبت براي آخرین بار در آئینه . از حس زیرکانه و سریع مادرانه اش خنده ام گرفت

با . صورتم از شادي می درخشید و چشمانم از عظمت عشقم برق می زد. سر و ضعم انداختم 

هومن و پدر و مادر آماده رفتن بودند همگی سوار . رضایت کیفم را برداشتم و به طبقه پایین رفتم

م وقتی به خانه ماشین شدیم سر راه بد گل زیبایی با گل هاي مریم و رز و چعبه اي شیرینی خریدی

عمه رسیدیم ماشین عمو احمد را شناختم و دانستم آنها هم رسیده اند به محض باز شدن در به داخل 

  :رفتیم و با استقبال گرم عمه و آقا جالل و فرهاد روبرو شدیم سبد را به طرف فرهاد گرفتم و گفتم

  تبریک می گویم آقاي مهندس -
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  :لبخندي زد و گفت

  ه من بیشتر بیاید تا وکیل و تاجرفکر کنم مهندس ب -

  همه شغل ها به تو می آید حتی دعا نویسی -

  شهال که تازه به جمع ما پیوست بود با دستش به پشتم زد و گفت

خوشم آمد فکر کرده هنوز درس نخوانده مهندس شده من نمی دانم این خاله چرا ! آفرین هتی  -

  آورده ؟این قدر بچه هایش را لوس و از خود راضی بار 

  :هومن قهقه اي زد و گفت

  آخ جون فرهاد امروز وقت حال گرفتن از این دخترهاست حاضري؟ -

یاسمن و شهال مرا به داخل هل دادند و خنده کنان از آن جا . فرهاد نگاه گله مندي به من انداخت 

  :دور شدیم الدن را دیدم و با هم به سردي بر خورد کردیم الدن گفت

  نوز بچه تر از آن هستی که در کار بزرگ تر ها دخالت کنی؟فکر نمی کنی ه -

  :منظورش را نفهمیدم و گفتم

  منظورت چیست؟ -

  منظورم فضولی ات در مورد رشته فرهاد است -

  :یاسمن گفت

  .خود فرهاد از هستی در مورد رشته اش نظر خواست الدن جان -

  :و شهال با حرص گفت
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الت می کنند؟ مثال امروز مهمانی است و باید کاري کنیم که من نمی دانم چرا همه در کار هم دخ -

  .به ما خوش بگذرد

پکر شدم ، الدن دو سال از من و شهال و یاسی بزرگ تر بود و به خودش اجازه می داد هر طور می 

فرهاد دائم در تکاپوي احوالپرسسی با مهمانان . خواهد با ما رفتار کند و در عوض توقع احترام داشت

می دانستم حالش را گرفته ام اما نمی دانم چرا خوشم می آمد سر به سرش . رایی از آنها بودو پذی

. بگذارم یاسمن در مورد معدل دیپلم پرسید و من و شهال نیز در مورد امتحان ها با هم گفتگو کردیم

شهال نظر می داد که بعد از گرفتن دیپلم چه کاري کنیم، خودش می خواست در کنکور شرکت 

یاسمن نیز درس خواندن را دوست داشت اما من گفتم هیچ عالقه اي به درس و کتاب ندارم و . ندک

  :یاسمن گفت. می خواهم هنر خوش نویسی ام را تکمیل کنم 

نگاهش کن انگار از این که فرهاد . الدن امسال در کنکور رد شد براي همین کمی ناراحت است -

قبل از آمدن شما به من گفت، چرا فرهاد یک دفعه بعد . یستدر دانشگاه قبول شده زیاد هم راضی ن

  از چهار سال که از دیپلم گرفتنش می گذرد به فکر تحصیل افتاده؟

  

می دانی . من هم گفتم، خب دلش نخواسته حاال هوس کرده که تحصیالت دانشگاهی داشته باشد

  .رهاد غرف شضده استهستی فکر کنم الدن فرهاد را دوست دارد ببین چه طور در کارهاي ف

  :شانه هایم را به عادت همیشگی باال انداختم و گفتم

  .ول کن بابا به ما چه؟ من که اصال از الدن خوشم نمی آید -
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یاسمن و عمه با ورود خانواده نسترن همسایه دیوار به دیوارشان برخاست و به استقبال انها رفتند 

با خانواده عمه صمیمی بودند و هر دو خانواده می  نسترن دختر سبزه رو و زیبایی بود خانواده اش

نسترن در بود ورود بسته کادو شده کوچکی را که . دانستند که نسترن به فرهاد عالقه شدیدي دارد

. گل سرخی روي آن خودنمایی می کرد به دست فرهاد سپرد فرهاد سر به زیر انداخت و تشکر کرد

همه بی پروا بود و به مناسبت قبولی فرهاد به او هدیه داد من و شهال از این که نسترن آن قدر نزد 

فرهاد پسري ! متعجب به هم نگاهی انداختیم ان قدر حرصم گرفته بود که داشتم خفه می شدم

ولی مطمئن بودم هیچ کس حتی نسترن و الدن مثل . جذاب بود و به همین دلیل هواخواه زیاد داشت

زخانه رفتم یاسمن در حال اماده کردن چاي بود دستانم را به من عاشق او نیستند برخاستم و به آشپ

  :کابینت تکیه دادم و وزنم را روي دست هایم انداختم به یاسمن گفتم

  جلوي روي همه به فرهاد کادو می دهد! این نسترن عجب رویی دارد یاسی -

انواده اش افتخار چون دختر دردانه پدر و مادرش است و بعد از سال ها نذر و نیاز و دعا به خ -

جان بخواهد دریغ ندارند . حضور داده کافیست بگوید ف، پدر و مادرش یک ثانیه بعد فرحزادند

پدرش آن قدر فرهاد جان ، فرهاد جان می کند که خود فرهاد خسته شده مادرم . چه برسد به فرهاد

  یک بار گفت

  به نظرم می توانم نسترن را مثل عروس خانواده قبول کنم -

  :فرهاد آب پاکی را روي دستش ریخت و گفت ولی

  من؟ -

  من چی؟ یاسی چرا بقیه اش را نمی گویی؟ -
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  :یاسمن گفت

  شاید دلش نخواهد تو بدانی که او چه کسی را دوست دارد؟ -

گل را از روي . در همین حین فرهاد در حالی که کادوي نسترن در دستش بود به آشپزخانه وارد شد

  :من گذاشت و به یاسمن گفتکاو کند و روي موهاي 

  .هستی من یکی است و آن دختر دایی عزیزم. خود هستی می داند که تمام هستی من است -

شهال که گل نسترن . خجالت کشیدم و به یاسمن که با نگاهی پر مهر به من می نگریست لبخند زدم

  :را روي موهاي من دید گفت

. فرهاد توام؟ بابا هستی جان تبریک می گویم! ندارم  بابا این جا چه رمانتیک بازي است و من خبر -

  فرهاد چه افتخاري پیدا کرده که دختر دایی مرا تور کرده؟

  :فرهاد کادوي نسترن را به شهال داد و گفت

با این که می دانم نسترن براي تهیه این کادو یک هفته وقت گذاشته اما با تمام احساس نابم به تو  -

  .اي من ارزشی نداردتقدیم می کنم چون بر

  :شهال کادو را قاپید و گفت

  .مرسی پسرخاله عزیز از این به بعد به هستی می گویم کادوهاي تو را هم به سلیقه من انتخاب کند -

  :فرهاد گفت

نه بابا؟ کادوهاي هستی براي خودم است کادوهاي دخترهاي لوس و ننر را به تو می دهم چون  -

  .مثل خودت هستند

  :رص گفتشهال با ح
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  .حیف که می خواهی داماد دایی ام شوي و گرنه حسابت را می رسیدم -

  :من و فرهاد با این جمله شهال به هم نگاهی کردیم و فرهاد لبخند عمیقی زد و گفت

حتی سخت تر از . خدا از دهنت بشنود کار سختی است که از الک زندایی بگذرم و قبول شوم -

  .کنکور

  :شهال گفت

هستی قبول می کند و من شیرینی خوشبختی تو و شیرینی بد بختی و سیاه روزي هستی را انشااهللا  -

  .می خورم

شهال خندید و . فرهاد لیوان آب دم دستش را به صورت شهال ریخت و تقریبا از آشپزخانه فرار کرد 

  :گفت

  .او می سپردانگار زندایی به این راحتی دردانه اش را به دست ! پسره دیوانه چه ذوقی می کند -

  :خندیدم و گفتم

  شهال جان فرهاد براي من یک ارزوست یک خیال و یک رویا -

  :ابروهایش را تا جایی که ممکن بود باال داد و گفت

ماشااهللا هستی جان بهت بگویم االن دو نفر ان طرف در سالن نشسته اند تا فرهاد گوشه چشمی  -

م و حرصش را در می آورم واقعا پسر خوب و فهمیده نبین که سر به سرش می گذار. بهشان بیاندازد 

  اي است از همه مهمتر عاشق توست

  :چشمکی زد و گفت
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باید بگویم واقعا به هم می آیید راستی این . ماشاهللا خوشگل و خوش قد و باال هم هست -

  خواستگار هدیه چه شد؟ کی می آید و چراغ را براي تو سبز می کند؟

دیه بود و در خانه ما برو بیایی بود مادر همه جا را از تمیزي برق انداخته بود دو هفته بعد بله بران ه

کریستال ها داخل دکور تمیز و براق پر از شکالت و شیرینی و شربت روي میزها خودنمایی می 

صورتش از . کردند هدیه لباس آبی کمرنگی را که مادر به خیاط سفارش داده بود به تن داشت

هره اش با آرایشی مالیم زیباتر شده بود اولین مهمان ها عمه ماهرخ و خانواده شادي می درخشید چ

من هم بلوزي صورتی و شلواري همرنگ بلوزم را پوشیدم و صندلهایی به همین رنگ به . اش بودند

پا کردم هر چه مادر حرص خورد که دامن یا پیراهم بپوشم حریفم نشد با شلوار راحت تر بودم عمه 

  :آغوش گرفت و گفتسرم را در 

  ماشااهللا هستی جان تو از همه عروس هاي دنیا زیباتر می شوي انشااهللا روي جشن نامزدي تو بیایم -

صداي غلیظ انشا، اهللا گفتن فرهاد که پشت گل بزرگی پنهان شده بود زودتر از خودش رسید همه 

رسیدند عمو احمد رو به  خندیدند و وارد خانه شدند عمه شهین و عمو احمد و دایی بهران با هم

  :هدیه که گوشه اي با خجالت سر به زیر انداخته بود کرد و گفت

خوب هدیه حان تو واقعا موافق به این ازدواج هستی یا هومن به خاطر دوست صمیمی اش تو را  -

  مجبور به این وصلت کرده؟

  فرهاد گفت. هدیه لبخندي زد و هیچ نگفت 

  ر از درون مشوش و خوشحالش می دهد چرا اذیتش می کنی؟دایی جان حال و روز هدیه خب -
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با صداي زنگ هدیه از جا . همه نگاه ها به هدیه چرخید که چشمانش از محبت مسعود برق می زد

پرید و من و یاسمن که نزدیک در بودیم دوان دوان و به گمان این که خاله محبوبه پشت در است 

م مادر و پدرم به روي ایوان امده بودند صداي خنده و جیغ براي در باز کردن از هم سبقت می گرفتی

و فریاد من و یاسمن به آن طرف در کشیده می شد آه خدایا من فکر می کردم خاله محبوبه پشت 

با باز شدن در من و یاسمن که نفس نفس می . در است نه مسعود و پدر و مادرش و یک ایل مهمان 

ن ریخته بود در یک لحظه میخکوب شدیم یاسمن که صدایش زدیم و موهایمان روي پیشانی هایما

چشمان من فقط در چشمان . از فرط فریاد و خنده دو رگه شده بود پشت من پنهان شد و سالم کرد

پدر و مادر به اتفاق هومن و فرهاد به . مسغود خیره شده بود از خجالت توان گفتن سالم هم نداشتم

رف کردند نیشگونیکه هومن از بازویم گرفت مرا به خود آورد و جلوي در آمدند و به مهمان ها تعا

مثل بچه هاي شیطان مدرسه که منتظر تنبیه هستند آماده بودم که پدر و مادرم جلوي آن . سالم کردم

فامیل مسعغود یکی یکی وارد شدند فرهاد . همه مهمان خجالتم دهند اما آنها سرگرم مهمان ها بودند

نگاهش پر از سرزنش بود انگار می . ایستاده بود به آنها خوشامد می گفتدر حالی که کنار من 

باز هم لبریز از . یکی باید به خواهر خودش می گفت. مثال بزرگ شدي شیطنت بس است: گفت

. خنده بودیم داشتن فرهاد و بودن او در کنارم به گرمی دلم می افزود و خیاالم را راحت می کرد

خوش و بش کردند پسر عموي مسعود به اتفاق همسرش وارد شدند و دسته  خاله و عمه مسعود با ما

گلی را تقدیم کردند آخر سر مهمان ها جوانی شیک پوش و خوش آندام بود که وارد شد نگاهی 

  به من و یاسمن انداخت و گفت
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سالم من شهریار پسرخاله آقا مسعود هستم فکر کنم صداي جیغ شما بود که به گوش می رسید  -

  ن واقعا روحیه شاد و جوان شما را تحسین می کنمم

  :بر و بر به او نگاه کردیم سرش را کمی خم کرد و گفت

  :شما؟ افتخار آشنایی با چه کسانی را دارم؟ تا آمدم حرف بزنم فرهاد لبخندي زد و گفت -

شما  ایشون خواهر هدیه خانم هستی ، یاسمن خواهر من و من پسرعمه عروس خاله! خوش آمدید  -

  هستم

شهریار که انتظار پاسخ از طرف فرهاد را نداشت کمی خود را جمع جور کرد انگار داشت در 

  ذهنش جواب فرهاد را حالجی می کرد که باالخره بفهمد ما در ان خ انه چه کاره ایم

فهمیدم که فرهاد از شهریار خوشش نیامده چون صبر نکرد که شهریار با ما همگام شود همراه من و 

اسی حرکت کرد و هر سه با هم به داخل رفتیم به محض رسیدن به سالن سریع به اتاقم رفتم پشت ی

  :سرم یاسمن وارد شد و هر دو روي تخت پریدیم و تا جایی که می شد خندیدیم یاسمن گفت

هستی خدا به خیر کند و گر نه امشب هم تو سرزنش می شوي هم من مادرت را ندیدي چه طور  -

  رفت؟ چشم غره می

  :و بعد خاست و در حالی که ژست عصا قورت داده اي می گرفت اداي شهریار را در آورد و گفت

  ؟.....من شهریار هستم افتخار آشنایی -

ناگهان لبهاي پر از بادش را خلی کرد و کنار من نشست چون مادر در اتاق را باز کرده بود و به ما 

  :چانه اش مشت کرد و گفت نگاه می کرد طبق عادت همیشگی دستش را زیر
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پس فردا بله بران خودتان هم این کارها را می کنید؟ . دختر خرس گنده آبرو براي ما نگذاشتید -

واقعا که هستی خانم مثال پذیرایی مهمان ها به عهده تو بود چی شد؟ آمدي این جا و با یاسمن اداي 

  مردم را در می آورید؟

  :یاسمن رو به من کرد و گفت

. ندایی من اصال پس فردا آمادي بله بران را ندارم آخه با بچه ها قرار گذاشتیم بریم سینماآخ ز -

نمی شود قرار پس فردا را بگذارید براي هفته دیگر؟ راستی این داماد خوشبخت کیست که من خبر 

  ندارم؟

ه می گفت از مادر غرولند کنان در حالی که زیر لب به جوان هاي پر رو این دوره زمانه بد و بی را

  :یاسمن که از خنده قرمز شده بود دستی به سر و ري خود کشید و گفت. اتاق خارج شد و رفت

خدا کنه او نپایین بین این همه آدم جوانی پیدا شود که پس فردا آمادي ازدواج با من را پیدا کند  -

  !و گر نه مادرت خیلی ناراحت می شود

  :را مرتب کردم و گفت من جلوي آینه رفتم و کمی موي و صورتم

بیا برویم یاسمن چه قدر نمک می ریزي ناسالمتی من امشب خواهر عروسم و باید کمک کار  -

  مادرم باشم

  :یاسمن گفت

  آخه با خوشگلی و تیپی که تو زدي من باید برم پارکینگ -

  :گونه اش را بوسیدم و گفتم

  خودت می دانی که هم از من زیباتري و هم خوش تیپ تر -
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رد سالن شدیم به وضوح نگاه خیره شهریار را روي صورتم احساس کردم با کمک یاسمن و وا

  :شهال مشغول پذیرایی شدیم وقتی پیش دستی جلوي شهریار گذاشتم لبخند عمیقی زد و گفت

  .و من خواهد بود.... امشب واقعا شب فراموش نشدنی براي مسعود -

ه بودند برایشان بشقاب گذاشتم الدن نیز نزدیک ان کمی آن طرف تر شاهرخ و فرهاد کنار هم نشست

. دو نشسته بود فرهاد نگاهی به سر تا پایم کرد و نگاه غریب و پر از خشمش را به چشمانم دوخت

می دانم از این که مورد توجه شهریار قرار گرفته ام مخصوصا بعد از ابروریزي داخل حیاط دارد 

  :مهربانی گفتدیوانه می شود شاهرخ نگاهم کرد و با 

نکند به خاطر این لباس زیبایی است که پوشیدي؟ ! ممنون هستی جان، چه قدر امشب مظلوم شدي -

  چه قدر رنگ صورتی بهت می آید

  :الدن سرش را کمی جلو آورد و گفت

  درست مثل پلنگ صورتی شده -

حرف الدن هم آخ خدایا چرا حسادت این دختر به من تمامی نداشت از رفتار فرهاد دلگیر بودم 

ناراحتم کرد بغض گلویم را فشرد و قصد رفتم به اتاقم را کردم فرهاد متوجه شد که ناراحت شده ام 

به مادرش اشاره کرد و عمه دستم را گرفت و بین خودش و خواهرش براي م روي مبل جا باز کرد 

نگاه معنی داري کردند سرم را باال آوردم و نگاه عصبانی الدن را دیدم و فرهاد و شاهرخ که به هم 

  :و خندیدند عمه ماهرخ آرام گفت

  می بینی این پدر سوخته ها چه طور با نگاه هایشان برایت نقشه می کشند؟ -

  :خودم ر به آن راه زدم و گفتم
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  کی -

  :عمه خندید و گفت

  .همین پسر خودم فرهاد و او ن شاهرخ پدر سوخته را می گویم -

  :فتعمه شهین سرش را جلو آورد و گ

  فکر کنم دارند شرط می بندند که چه موقع نامزدي تو بر پا می شود و با چه کسی؟ -

  :سرم را پایین انداختم و عمه ماهرخ در گوشم گفت

  امیدوارم فرهاد زرنگ تر از شاهرخ باشد و تو عروس این عمه ات شوي نه ان عمه ات -

که پاهاي را روي هم انداخته بود و با نگاهم به فرهاد افتاد . و با سرش به عمه شهین اشاره کرد

چشمانش به من می خندید از عمه هایم عذر خواهی کردم و برخاستم به طرف اشپزخانه رفتم 

یاسمن و شهال مثل جوجه اردك هایی که به ترتیب پشت سر مادرشان راه می افتند به دنبال من 

  :روانه آشپزخانه شدند شهال در آغوشم گرفت و گفت

عیب ندارد هستی به حساب .... دن چه گفت خوب کاري کردي جوابش را نداديشنیدم ال -

  حسادتش بگذار

  :گفتم

  آخه من کاري به او ندارم -

  :یاسمن با گفتن

  .....ببخشید من افتخار آشنایی -

  :دوباره فضا را از خنده ما پر کرد گفتم
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  یاسمن عجبه پیله کردي به این شهریار نکند ازش خوشت امده؟ -

  بابا از لفظ قلم حرف زدنش خوشم امده نه -

فرهاد در چارجوب در اشپزخانه ایستاده بود و در حالی که انگشتش را روي بینی اش می فشرد 

  :گفت

بابا چرا شما سه تا مثل نارنجک منفجر می شوید یک کم ابروداري کنید یاسمن کافیه ان جا دارند  -

  قت شما سه تا این جا عروسی گرفتید؟عروس و داماد را صیغه محرمیت می خوانند ان و

  .یاسمن و شهال ظرف شیرینی ها را برداشت و به سالن رفتند

فرهاد تکیه به کابینت داد و به من که بی اهمیت و خونسرد وسایل شام را اماده می کردم نگاه کرد 

  عاقبت به سخن در آمد و پرسید؟

  قهري؟ -

ست داشتم؟ ان چشم هاي خاکستري و خوش نگاهش کردم آخ خدایا چه قدر این چهره را دو

حالت با آن ابروان پرپشت و بلند موهایی که رو به باال شانه و روغن زده شده بود و لبان خوشفرمی 

فرهاد . که با هر عکس العمل صاحبش تغییر می یافت و دائما حالت هاي گوناگون می گرفت 

  :خندید و گفت

  خوشگلم ؟ می پسندي؟ -

  :ه شدنم طوالنی شده سرم را تکان دادم و گفتممتوجه شدم که خیر

  نه قهر نیستم شاید به قول تو بزرگ نشده ام -

  :فرهاد روبه رویم ایستاد و گفت
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  و من عاشق همین سادگی و روح صاف و بی االیشت هستم که مثل بچه ها رفتار می کنی -

  :حرصم گرفت و گفتم

شده ام همین االن از مادر جنابعالی شنیدم  اما خدمت شما آقاي خوش خیال بگویم که من بزرگ -

  ......که داشت به من می گفت

  :لنگه ابرویش را باال داد و گفت

  می گفت باید عروس عمه ات بشوي ان همه عمه ماهرخت؟: چی می گفت -

  :سرم را زیر انداختم و چیزي نگفتم با دستش چانه ام را باال آورد و گفت

ید عروص عمه ات باشی محال است که بگذارم دست کسی به تو این را بدان هستی جان تو با -

  .برسد

  :و سپس لبخندي زد و گفت

  کاري نداري؟ چیزي نیست که ببرم. برویم به عروس و داماد برسیم -

  همان طور گیج وسط اشپزخانه ایستاده بودم و نگاهش می کردم

  :چشمکی زد و گفت

  .زود بیا داخل دلم برایت تنگ می شود -

می دانستم امشب تا خیال من و خودش را راحت نکرده از خانه ما خارج نمی . انجا خارج شدو از 

به همین دلیل هم آن قدر با شتاب و اضطراب به من فهماند که تنها خواستگارم باید خودش . شود

  .از نوع ابراز عالقه اش خنده ام گرفته بود. باشد
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خاست و سینی را از دست من گرفت و مشغول هومن بر. اضطرابم فنجان ها در سینی می لرزید

  :شهال لبخندي زد و گفت. پذیرایی شد

تا حاال دخترهایی این طور با شخصیت و فهمیده دیده بودي؟ تا فهمیدیم فرهاد خان قصد  -

  خواستگاري دارد زود رفتیم دنبال نخود سیاه

  :و بعد به خودش و یاسی اشاره کرد و گفتم

  من خواستگاري می کنداز کجا فهمیدید او از  -

  :شهال با دست به مغزش اشاره کرد و گفت

  هوش زیاد عزیزم -

  :گفتم

  اتفاقا تنها کاري که فرهاد نکرد خواستگاري بود -

  :یاسمن خم شد و گفت

  پس چی کار کرد؟ -

انگار من و فرهاد در آشپزخانه چه کار . آن قدر مظلوم و ساده حرف زد که سه تایی زدیم زیر خنده

با خنده ما سکوت مجلس را فرا گرفت شهریار خندید و . م که یاسی آن طور سوال می کرد کردی

  :گفت

  انگار روح زیباي زندگی در این جا به حضور خانم هاي شاد و خندان جریان دارد -

  . کمی خود را جمع و جور کردیم. لبخندش را نثار ما سه نفر کرد

  :پدر گفت
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  .است همیشه شادي و خنده در خانه جریان داردحسن داشتن جوان در خانه همین  -

  :و پدر مسعود گفت

  اشاءاهللا همیشه جوان هایتان سالمت باشند و زیر سایه شما بزرگ ترها زندگی خوبی داشته باشند -

. هدیه که مثل ماه می درخشید کنار مسعود نشسته بود اما معصوم و خجالت زده به نظر می رسید

  :مادر مسعود گفت

ازه شما بزرگ ترها حاال که عروس و داماد محرم شده اند مسعود جان حلقه نامزدي را در با اج -

  .دست هدیه جان کند

هومن مشغول فیلمبرداري از این صحنه . با کف زدن همه حلقه جواهرنشان در انگشت هدیه نشست

روي شانه هاي  مادر مسعود پارچه زیبایی که به نظر می آمد از آن طرف آب رسیده باشد را. ها بود

  :مادر زیر گوش هدیه گفت. هدیه انداخت

  .چه خبر دختر؟ این قدر قرمز شدي عروس شدي لبو که نپختیم بلند شو برو حیاط کمی هوا بخور -

  :شهال گفت

  .اگر موهایتان را کمی کوتاه کنید و رنگ کنید کمی هم به صورتتان برسید جوان تر می شوید -

  :صفیه خانم گفت

می خواهم چه کار شهال جان؟ جوان که بودم جوانی نکردم چه برسد حاال که نیم قرن  جوانی را -

  .را پشت سر گذاشته ام

  :یاسمن کنار صفیه خانم روي صندلی جاي گرفت و کنجکاو پرسید

  چرا جوانی نکردید صفیه خانم؟ می شود کمی از زندگیتان برایمان حرف بزنید؟ -
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  :صفیه خانم خندید و گفت

دگی من چه چیز جالبی می تواند براي تو داشته باشد عزیزم ؟ زندگیم سراسر درد و غصه آخر زن -

  !بوده و دل نازکتان را ناراحت می کند مادر

  :شهال گفت

حاال تا ما وسایل شام را آماده می کنیم شما هم به طور مختصر چیزي بگویید که حس فضولی این  -

اند و هدیه و مسعود هم به حرفغ زدن گرم شده اند تا آنها بچه بخوابد فعال که مهمان ها تخت نشسته 

  نیایند که شام را نمی کشیم

  :صفیه خانم لبخند تلخی زد و شروع کرد و گفت

،  14سال پیش پدرم مرا به فامیل دورش که مرد خوشگذران و عیاشی بود شوهر داد من  40حدود  -

مادرم یک زن مظلوم و کم حرف بود که تمام .  ساله بودم و زیبا ، اندام کشیده و موزونی داشتم 15

دلخوشی اش من و دو برادرم بودیم پدرم هم خوب بود اما دیکتاتوري مطلق بود که در خانه حرفش 

نمی گویم مثل جوان هاي االن . مرا به قدرت شوهر داد و بی آن که از خودم نظر بخواهد. یکی بود

حداقل تا نشستن سر سفره عقد چیزي به من می از من نظر خواهی می کرد اما دلم می خواست 

خودم هم بدم نمی آمد قدرت جوان . گفت که بدانم دور روز دیگر سر سفره عقد قدرت می نشینم

خوش قد و باال و جذابی بود اما خوشگذران بود تمام زندگی اش در کافه ها و رستوران ها می 

ادرم خیلی مومن بود او مرا طوري بار گذشت پدر و مادر من آدم هاي معتقدي بودند مخصوصا م

بعد از عقدمان وقتی مرا به . آورده بود که به تمام اعتقاداتم پابند باشم اما قدرت چنین کسی نبود 

  :خانه اش برد شروع به غر زدن و گفت
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دلم نمی خواهد با چادر و روسري بگردي مخصوصا وقتی دوستانم به خانه می آیند باید بی  -

  اد باش صفیه از جوانی ات لذت ببرحجاب باشی آز

کاش دستورات بی غیرتی اش به همین جا ختم می شد دوست داشت که من که عمري حتی در 

یک روز مرا به الله زار برد و . حضور پدر و برادرانم روسري به سر داشتم در خیابان با دامن بگردم

  :گفت زن هاي کت و دامن پوشیده و کاله به سر را به من نشان داد و

  از این به بعد باید مثل این زن ها بگردي -

سپس مرا به مغازه اي برد و برایم کت و دامن کوتاهی که روي هم براي دوختنش یک متر پارچه 

مصرف کرده بود خرید از تصور این که دامن به این کوتاهی بپوشم و به خیابان و مجلس دوستانه 

قدرت بعد از کتک هایی که به . دم و کتک خوردمقدرت بروم عرق شرم به تنم نشست مخالفت کر

من زد با خیال راحت می نشست و مشروب می خورد و من تنها و درمانده گریه می کردم و به 

  مادرم چیزي نمی گفتم چرا که می دانست کاري از دستش بر نمی آید

او به من فشار  روزها گذشت و خبري از حاملگی من نبود یک سال از ازدواج من و او گذشته بود و

دیگر . می آورد که برایش بچه بیاورم اما انگار خواست خدا نبود که از او صاحب اوالدي گردم

وقتی دید من به حرف هایش گوش نمی دهم و مطابق . کتک زدن من برایش امري عادي شده بود

وم گفت که میل او رفتار نمی کنم براي بار آخر از من خواست که با او به مجلس دوستانه اش بر

همه دوستانش با همسرانشان که شیک و اراسته اند حضور دارند از من خواست که لباس هاي مطابق 

مد بپوشم و ابرویش را بخرم وقتی دید به هیچ وجه زیر بار این حرف ها نمی روم رفت و زن 

ا خبر شد وقتی پدرم از ماجرا ب. زنی که مثل خودش عیاش و بی بند وبار بود. دیگري را عقد کرد
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افسرده شدم و گوشه خانه نشستم تا این که یک روز به . مردانگی کرد و فورا طالق مرا گرفت

اصرار مادرم به مجلس زنانه اي که در عزاي امام حسین بود رفتم خانمی در ان مجلس مرا براي 

کرده  برادرش خواستگاري کرد برادرش مرد تنومند و پر بر و بازویی بود که زنش به تازگی فوت

دیگر . وقتی علی اصغر را در روز خواستگاري ام دیدم از قد و هیکل و اندامش خوشم امد. بود

علی اصغر مغازه بقالی داشت و چهار خواهر . تحمل بر چسب بیوه خوردن را نداشتم و موفقت کردم

که انها و برادر داشت که مادرش به تنهایی انها را بزرگ کرده بود چرا که پدرش در جوانی وقتی 

  :علی اضغر رابطه خوبی با مادرش داشت و گفت. بچه بودند مرده بود

نفرین مادرم دامنش را گرفت . خدا بیامرزد زنم خوب بود اما احترام مادرم را زیاد نگه نمی داشت -

من باور نمی کردم اما علی اصغر روي این قضیه که آه مادرش دامن زن . و در جوانی ناکامش کرد

رفته تاکید داشت و به من هم دائما گوشزد می کرد که احترام مادرش را نگه دارم چرا جوانش را گ

پا به خانه اي شلوغ گذاشتم و با مادر شوهر و چهار . که معتقد بود زن فراوان است و مادر یکی است

خود خواهر شوهر و دو برادر شوهر هم خانه شدم عالوه بر این ها مادر شوهرم مادرش را نیز به خانه 

شدم پادوي خانه شان دختري بودم . آخ چه روزگاري پیدا کردم. که با آنها زندگی کند.آورده بود

. که سیکل داشتم و پدرم اگر چه مردي مستبد بود اما از پیشرفت بچه هایش کوتاهی نمی کرد

زت و از همه نظر از آنها سر بودم اما هیچ ع. خودش سواد قرانی داشت و به من هم یاد داده بود 

احترامی نداشتم در مطبخ که در زیر زمین خانه جاي داشت غذا می پختم اما تا سفره را می انداختم 

و از اتاق به حیاط می رفتم تا دیگر وسایل غذا را بیاورم هیچ کدام از جایشان جم نمی خوردند وقتی 

د بودم تا کم و غذا کشیده می شد حتی سهم مرا هم کنار نمی گذاشتند و من مدام در رفت و آم
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کسري سفره را تهیه کنم شوهرم که خواهرهایش را شوهر داد و تمام خرید جهیزه شان به عهده من 

تازه همیشه هم متوقع و ناراضی بودند تا سه سال بچه دار نشدم و حرف و حدیث بود که پشت . بود

ار می شد و سرش را سرم ردیف می شد قدیم که مثل حاال نبود تا دختري شوهر می کرد باید بچه د

گرم می کرد یعنی وظیفه دیگري جز این نداشت من هم که سه سال بود از ازدواجم می گذشت و 

هنوز چراغ خانه شوهرم را روشن نکرده بودم دائما مورد تهدید مادر شوهرم قرار می گرفتم که براي 

ود من هم نشانش علی اصغر زن خواهد گرفت حتی یک دختر را براي پسرشان نشان کرده و به خ

داد نمی دانی احساس من چه احساس بدي بود یک روز به امامزاده رفتم و آن قدر گریستم و به 

اگر . درگاه خدا ناله کردم که بچه اي در دامنم بگذارد چرا که دیگر روي طالق گرفتن نداشتم

  شوهرم زن می گرفت چه بالیی به سر من می آمد؟

الی روي پا بند نبودم انس و التی که با بچه ام در وجودم بر قرار خدا خواست و حامله شدم از خوشح

کرده بود به من نیرو می بخشید که زندگی کنم و چشم به آینده بدوزم بچه ام را فرشته نجاتم می 

دانستم خیلی خوشحال بودم اما همچنان کار می کردم باز هم با وجود ویار شدید غذا می پختم و 

مان هایش می گذاشتم تا این که مهرداد به دنیا آمد با آمدن مهرداد کمی جلوي مادر شوهرم و مه

ابرو و عزتم زیاد شد مادر شوهرم خوشحال بود اما شوهرم تا ده روز به اتاقم نیامد و حالم را نپرسید 

  چرا که می ترسید با دیدن بچه اش به مادرش بی احترامی کرده باشد

بغل نمی کردند و این را یک نوع بی احترامی به بزرگ تر  قدیم جلوي مادر و پدرشان بچه خود را

می دانستند بچه دومم بالفاصله بعد از مهرداد به دنیا آمد دخترم صدیقه که به دنیا آمد هیچ کس 

  :خوشش نیامد حتی پدرش علی اصغر با اخم و تخم گفت
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دنیا آوردن این زردنبو از مهرداد را که به دنیا آوردي خوشحال شدیم و گفتیم پسرزایی اما با به  -

  چشمم افتادي

ناشکري می کرد انگار که دختر و پسر شدن بچه دست ما انسان هاست با ناشکري هاي پی در پی 

خدا را به خشم آورد تا این که صدیقه ام لب حوض به زمین خورد و پایش شکست در رختخواب 

بچه ام در یک سالگی . ا انداختش و مردتب کرد و تشنج باالخره هم تب از پ. افتاد و دیگر بلند نشد

در اثر نا شکري پدرش مرد بی هیچ عزاداري و بی هیچ ناراحتی تنها من بودم که ضجه می زدم و 

می گریستم خدا به شوهرم غضب کرد چون بعد از صدیقه دیگر من حامله نشدم و همه این ها از 

م سال ها گذشت و وقتی مادر شوهرم ناشکرهاي واضح و پی در پی شوهرم و خانواده اش می دانست

شب . دید که من دیگر براي پسرش بچه نیاوردم زود دست به کار شد و براي علی اصغر زن گرفت

عروسی او تا صبح در اتاقم گریستم خانه هاي قدیم یک حیاط بزرگ بود با چند اتاق در دور تا 

دند آب توالت رفتن و اب دورش یک حوض بزرگ هم وسط آن بود که با اب آن همه کار می کر

ظرف شستن و لباس شستن همه از حوض تامین می کردند به ندرت کسی شیر اب را باز می کرد 

یکی از همین اتاق ها را به من و مهرداد دادند از نظر خودشان لطف بزرگی . مگر براي غذا بپختن

مهرداد با خون دل . زندگی کنمبود چرا که مرا طالق نداده بودند و اجازه داده بودند که در آن خانه 

ساله بود که هوویم دختري براي علی اصعر به دنیا اورد و بعد از گذشت  9من بزرگ شد درست 

چهل روز از زایمانش مادر شوهرم سکته کرد و مرد بعد از آن شوهرم پیر و شکسته شد معتاد و 

و زن و فرزند دارد و خیلی به  االن مهرداد. خدا تقاص مظلومیت مرا از آنها گرفت. خیابان گرد شد
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! من اصرار می کند که با آنها زندگی کنم اما خودم قبول نمی کنم این هم قصه زندگی تلم من 

  راضی شدي یاسمن جان؟

  :یاسمن در حالی که بغض کرده بود و در سخنان پر درد صفیه خانم محو شده بود گفت

زندگی تان باز کردید باور کنید احترام قلبی  ممنون از این که چشم و گوش ما را به واقعیت هاي -

  . و محبتم به شما چند برابر گذشته شد

  .صفیه خانم برخاست و ارام و پر بغض دوباره به کارهایش مشغول شد

  :بعد از صرف شام شاهرخ به پشت پنجره رفت و گفت

  .بچه ها بیایید دارد برف می بارد -

شت پنجره رساندیم و از دیدن برفی که روي زمین نشسته من و یاسمن و شهال با سرعت خود را به پ

  :بود و از اسمان می بارید جیغ کشیدیم ان قدر زیبا بود که دل از آدم می برد شاهرخ گفت

  :مگر در قحطی برف مانده اید که این طوري جیغ می کشید -

  :یاسمن گفت

  حیف که فامیل مسعود هستند و گر نه می رفتیم برف بازي -

  :تشهال گف

کی به ما کار داره؟ یک کم برف بازي می کنیم و زود بر می گردیم سرجایمان مثل سه خانم می  -

  نشینیم

  :در همین هنگام خانواده مسعود و فامیل و اقوامش یکی یکی بلند شدند که بروند یاسمن گفت

  آخ جان دارند می روند -

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://lordesyah.blogfa.com
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

http://lordesyah.blogfa.com هستی من                 
 رضوان جوزانی نوشته 

h t t p : / / w w w . j a d i d t a r i n . c o m
 

 97 صفحه 

د هومن شروع به سر وصدا و لودگی کرد به قصد خداحافظی با آنها به طرفشان رفتیم وقتی انها رفتن

و چند بار هم تذکر داد که جلوي فامیل مسعود رویمان نمی شد از جایمان تکان بخوریم فرهاد به 

  :سمتم آمد و گفت

  .هستی برویم در حیاط قدم بزنیم -

  نه تو رو خدا فرهاد مگر می خواهی مادر پوست کله ام بکند؟ -

  سر همه به مسخره بازي هاي هومن گرم است بیا من می روم تا مجلس گرم است و -

و با گفتن این جمله به آرامی از در سالن خارج شد کمی بعد طاقت نیاوردم و بلوز یقه اسکی روي 

شاخه . لباسم به تن کردم و به دنبال فرهاد به حیاط رفتم فرهاد ارام داشت روي برف ها قدم می زد

ودند با این که شب بود اما نور سفید برف به چشم هاي خشک درختان از برف پوشانده شده ب

نوازش می داد و منظره شب را نقره فام و جادویی کرده بود پاهایم را درست روي جا پاي فرهاد 

دست هایش را در جیب کرده بود و آمدن مرا می نگریست گوشه . گذاشتم و به کنارش رسیدم

  گرمم شد دستم را کشیدم و گفت. لبش را لبخند پوشانده بود دستم را در دستش گرفت

  حاال نه فرهاد زود است که این قدر زود خودمانی شویم -

  ؟ تو مال منی هستی یقین داشته باش:چرا -

حاال که موقعه اش نیست در ضمن اگر می خواهی مادرم با دیدن این حرکت از هستی ساقطم  -

  کند باشد حرفی نیست

  می ترسی؟آخه دختر تو چرا این قدر از مادرت  -
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آمدم جوابش را بدهم که یخ کردم برف پشت گردنم را پوشانده بود به پشت سرم نگاه کردم دیدم 

هومن و شاهرخ و شهال و یاسمن در حالی که گلوله هاي برف را در دستشان سبک و سنگین می 

ان پرتاب کنند آماده مبارزه اند مبارزه شروع شد من و فرهاد با سرعت برف گلوله کردیم و به سمتش

  کردیم اما مگر ما حریف انها می شدیم گرم برف بازي بودم و داد می زدم

  اي یاسمن و شهالي بی معرفت؟ با پسرها دست به یکی شدید؟ -

  :شهال فریاد کشید

  حقت است تا تو باشی که ما را قال نگذاري -

دیگر هدیه و  وسط بازي من و شهال و یاسمن در یک جبهه قرار گرفتیم و پسرها در یک جبهه

مسعود که در خانه ما مانده بود تا آخر شب برود نیز به حیاط امدند هومن در یک حرکت سریع مرا 

روي برف خواباند و صورتم را از برف پوشاند یاسمن و شهال او را خواباندند و در پلوورش برف 

ان برف صاف فرو کردند آن قدر بازي کردیم که گرممان شد و برف هاي حیاط پاك شد و جاي 

  و زیبا برف هاي له و گلوله شده گرفت مادر پشت پنجره آمد و گفت

  بیایید تو سرما می خورید -

  :یا حرص می خورد و می گفت

  آخر شب است مردم خوابیده اند -

همه توافق کردیم و به داخل سالن برگشتیم عمه برایمان چاي داغ آورد که حسابی مزه داد مسعود 

  ي کمی رویش به روي ما باز شده بود گفتکه در این برف باز

  این خاطره را از شب نامزدي من دارید یادتان باشد -
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  هدیه نگاهش کرد و لبخند زد

آن شب به همه ما خوش گذشت وقتی مهمان ها خداحافظی کردند ورفتند از نیمه شب هم گذشته 

ین که هدیه تابستان از پیش بود دست دور گردن هدیه انداختم و بوسه اي بر گونه اش نشاندم فکر ا

ما می رود ناراحتم می کرد اما به قول مادر این شتري بود که در خانه همه جوان ها می خوابید و به 

  :قول هومن که می گفت

 .کاش در خانه ما گله اش بخوابد -

از . نهامسعود و هدیه مثل دو کبوتر عاشق دائما کنار هم بودند یا مسعود خانه ما بود یا هدیه خانه آ
مسعود مرد فهمیده و . وقتی هم نامزد شده بودند رفت و آمد دو خانواده به هر مناسبتی زیاد شده بود

او در اصل دوست هومن بود ولی مرا به خاطر . خوش اخالقی بود و رابطه اش با همه خوب بود
به اصرار مرا  روزي که به اتفاق هدیه قرار شد به خرید بروند. خواهر زن بودنم خیلی دوست داشت

دلم نمی خواست مزاحم خلوتشان شوم اما هم هدیه و هم مسعود با اصرار . هم با خود همراه کردند
  :از من خواستند که همراهشان باشم مادر هم گفت

  .چه اشکالی دارد ؟ تو خواهر هدیه هستی خوب نیست هدیه در خرید اولش تنها باشد -
ن رفتیم پشت هر ویترینی که آنها براي خرید حلقه و سرویس طال به اجبار با آنها به بازار طال فروشا

! می ایستادند من حلقه هاي ازدواج خودم و فرهاد را نشان می کردم واقعا که چه عالمی داشتم
وقتی هدیه . عاقبت بعد از دیدن چند مغازه هدیه سرویس طالي زیبایی را پسندید و وارد مغازه شد

کرد مسعود انگشتر طالي دخترانه و زیبایی را جلوي روي من  سرویسش را کادو شده دریافت
  گذاشت و گفت

  می پسندي؟ -
  :گفتم

  قشنگ است از خود هدیه بپرس که خوشش می آید یا نه؟ -
  :هدیه گفت

  نه می خواهد براي تو بخرد اگر خوشت امده بگو اگر هم نه یکی به سلیقه خودت انتخاب کن -
  :شرم زده گفتم

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://lordesyah.blogfa.com
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

http://lordesyah.blogfa.com هستی من                 
 رضوان جوزانی نوشته 

h t t p : / / w w w . j a d i d t a r i n . c o m
 

 100 صفحه 

  دارم خودم دارمنه من الزم ن -
  .این یک رسم است هستی جان، سلیقه من این است اگر دوست نداري خودت انتخاب کن -

به هدیه نگاه کردم ارام چشمانش را به هم زد و من فهمیدم که باید قبول کنم و گر نه مسعود 
  :ناراحت می شود خندیدم و گفتم

  تخیلی زیباست همین خوب است هر چه باشد سلیقه داماد اس -
مسعود بعد از دادن پول طالها ما را به رستوران برد نهار خوشمزه و دلچسبی را صرف کردیم و بعد 
از آن به سینما رفتیم از این که همراهشان امده بودم شدیدا پشیمان بودم مثل جوجه اردك زشت 

می کردم و  دنبالشان روان بودم ان دو در عالم خود سیر می کردند و من تنها و خسته به فیلم نگاه
هدیه وسایل خریدش را به ذوق . عاقبت رضایت دادند و دم غروب به خانه برگشتیم. چرت می زدم

فراوان به مادرش نشان می داد و من خسته از پیاده روي به اتاقم رفتم تا بخوابم روي تختم دراز 
  .کشیدم و از ته قلب ارزو کردم روزهاي خوش من و فرهاد نیز زودتر از راه برسد

آخر اسفند بود روزها هوا گرم تر شده بود و شب ها بوي بهار البهالي درختان غوغا می کرد ایام 
  خانه تکانی بود و مادر به شدت سرگرم در این مواقع عصبی و وسواسی می شد

یک روز که از بیرون به خانه آمدم دیدم که خانه به هم ریخته است صفیه خانم باالي چهارپایه بود 
را پاك می کرد مادر هم به سرش روسري بسته بود و دائم غر می زد که دست تنهاست وشیشه ها 

اثري از هدیه نبود حتما دوباره با مسعود به گردش رفته بودند روسري ام را در اوردم و مانتویم را 
صفیه خانم باالي چهارپایه بود و با هر بلند و کوتاه شدن . گوشه اي انداختم و به کمک مادر رفتم

جیغ خفیفی می کشید به سراغش رفتم و از او خواستم که پایین بیاید گفتم که پاك کردن شیشه ها 
می دانست چه قدر از شیشه پاك کردن متنفرم اما دلم به . مادر هاج و واج نگاهم می کرد. با من

 حال صفیه خانم می سوخت از وقتی قصه زندگی اش را شنیده بودم مثل مادربزرگم دوستش داشتم
از این که این قدر در زندگی اش سختی کشیده و تحقیر شده بود از این که طفلش را از دست داده 

خوشحال شد و پایین . بود و دیگر بچه دار نشده بود از این که عمر خوشبختی اش خیلی کوتاه بود
  :گفتم. امد 

  .شما برو کمک مادر کن و کار دیگري انجام بده  -
  .به کار دیگر مشغول شد در حالیک ه دعایم می کرد

عید دیگري می آمد و یک سال به سال . باالخره خانه تکانی پر از وسواس مادر هم پایان گرفت
هاي عمر ما اضافه می شد و در زیر گذر این ایام روزهاي پر شور من هم می گذشت و وروق 
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رفتیم و لباس و با مادر به بازار . کم کم به عید نزدیک می شدیم . زندگی من هم عوض می شد
کیف و کفش خریدیم با این که بزرگ شده بودم اما هنوز از بابت خرید مثل بچه ها ذوق می کردم 

اواخر اسفند حال من هم . جوان بودم و پر از ارزو پر از امید به داشتم فردایی رویایی. و شاد بودم
مخصوصا چهار شنبه . اشت تغییر می کرد ان قدر روزهاي اخر سال برایم مست کننده بود که حد ند

سوري ان سال که به زودي می رسید و عمه ماهرخ ما را به خانه اش دعوت کرده بود خوشحالی ام 
عالوه بر مراسم چهارشنبه سوري بیشتر به خاطر دیدن فرهاد بود می توانستم شب پر خاطره اي داشته 

در عین خوشحالی اندوهناك . تباشم قلبم از شوق دیدارش می لرزید اه حال ادم عاشق نگفتنی اس
  ....هم هست اندوه پایان دیدار اندوه خداحافظی 

وقتی پشت در خانه عمه رسیدیم خانواده نسترن نیز از خانه بیرون امدند ظاهرا انها نیز مهمان عمه 
بودند از این که آن شب الدن و نسترن جلوي چشمم رژه می رفتند کمی دلخور بودم در باز شد و 

رفتیم اولین چیزي که نگاهم کاوید دید فرهاد و الدن بود که داشتند با هم از روي آتش به داخل 
می پریدند این مسئله نیز به ناراحتی ام افزود حسود نبودم ولی از این که الدن این طور اعصابم را 

او عمدا این کار ها را جلوي روي من می کرد و فرهاد ناخواسته و . خرد می کرد لجم می گرفت
هومن فورا ترقه اي از جیبش در آورد و جلوي پاي الدن انداخت الدن . ندانسته با او همراه می شد

متوجه نبود و داشت با صداي بلند می خندید که ترقه صداي جیغش را در آورد دستش را روي 
 ارام خندیدم اما شلیک خنده. قلبش گذاشت و به عقب پرید من نتوانستم از خندیدنم جلوگیري کنم

  بلند هومن و شاهرخ و شهال به هوا برخاست الدن نگاه پر نفرتی به هومن کرد و گفت
  بگذار برسی بعد این کارهاي بچه گانه را انجام بده -

  :هومن با صداي بلند خندید و گفت
دست خودم نیست وقتی می بینم زندگی به روي تو لبخند می زند و تو از ته دل شادي دلم می  -

  .را خراب کنمخواهد شادي ات 
  سپس سرش را تکان داد و گفت

  باور کن دست خودم نیست-
کی دانستم هومن هم از رفتار الدن که مرا خرد می کند ناراحت شده و تالفی کرده . دلم خنک شد

شهال و یاسمن دستم را کشیدند تا به وسط حیاط برویم فرامرز و شاهرخ پشته هاي چوب را . است
بودند که بقیه پشته ها را آتش بزنند از یاسمن و شهال عذر خواهی کردم  روي هم چیدند و منتظر ما
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کنار مادر نشستم و مشغول خوردم . عمه با خوشرویی از من استقبال کرد. و به داخل ساختمان رفتم
  :نمی دانم چرا اما باز هم دلم خنک نشده بود یاسمن کنارم امد و گفت. میوه شدم

  هستیمپس چرا نمی آیی؟ منتظر تو  -
کاظم . یاسمن با دلخوري نسترن را به حیاط دعوت کرد. سردرد را بهانه کردم و از رفتن امتناع کردم

گوشت را در ظرفی بزرگ ریخته بود و به سیخ می کشید . آقا مشغول اماده کردن کباب ها بود
  گفت. برخاستم و به کمک رفتم

  از دست نده جوانی است و هزار خاطرهبرو هستی جان ، برو پیش بچه ها این روزها را اسان  -
  :فرهاد در حالیک ه چاي پر رنگ و قرص مسکنی را جلوي من گذاشت و گفت

  هستی بخور چاي و قرص سردردت را آرام می کند بدون تو از اتش پریدن صفا ندارد -
  به چشمانش نگریستم صداقت و محبت در آن موج می زد گفتم

  تو برو من می آیم -
  هم برویم چی شده؟ کمی گرفته اي از من ناراحتی؟ نه باید با -
  نه از این که الدن و نسترن دائم جلوي رویم هستند ناراحتم -
چه کار به آنها داري هستی؟ من و تو دنیاي خودمان را داریم باالخره انها مهمان ما هستند الدن  -

  ان احترام بگذارم؟دختر دایی ام است ناراحت می شوي اگر به عنوان فامیل و همسایه بهش
  :خندیدم و گفتم

  ولی خیلی حسودم! نه  -
درست مثل من وقتی شهریار با ان چشمان ابی اش به تو خیره می شود دلم می خواهد خفه اش  -

  کنم
  با هم خندیدیم و فرهاد گفت

همان طور که من دوست دارم تمام فکر و ذهن تو براي من باشد تو هم این حق را داري اما هستی  -
جان دیگران هم با ما زندگی می کنند و بی احترامی بهشان درست نیست مهم این است که بدانیم 

  هر دو به هم تعلق داریم قلب و روح و نفسمان مگر نه؟
  .سرم را تکان دادم و با هم به طرف حیاط رفتیم

تم را گرفتند در حیاط صداي هیاهوي شاد بچه ها به اسمان میرسید یاسی و شهال به طرفم امدند و دس
کاظم آقا با کمک فرامرز و شاهین داشت کباب ها را آماده می کرد . تا سه تایی از روي اتش بپریم

بوي دود کباب و هواي عید و شادي که در رگ هاي جوانی ام جریان داشت از آن شب بهترین 
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یشتري روي مسعود و هدیه با هم از روي اتش می پریدند هومن نفت ب. خاطره را برایم ساختند 
چوب ها ریخت زبانه اتش باال کشید الدن به طرف فرهاد رفت و دستش را گرفت که با هم بپرند 
فرهاد دستش را کشید و الدن سمج پیراهم فرهاد را گرفت و پرید نمی دانم چرا بیخود به الدن 

آمد حساس شده بودم باالخره هر چه بود او هم همخون ما بود ولی از سمج بازي اش بدم می 
مخصوصا که جلوي من عمدا با فرهاد گرم و خودمانی می شد ولی من همین که از عشق فرهاد 

  نسبت به خودم با خبر بودم ارام می شدم یاسمن از این افکار بیرونم کشید و گفت
  سرت بهتر شد هستی؟ -

  شهال گفت
  وقتی فرهاد برود دنبال معلوم است که خوب می شود -

  :یاسمن گفت
  وب شد که امدي هستی بدون تو خوش نمی گذشتچه قدر خ -

  شهال چشمانش را درشت کرد و گفت
  .واي یاسی تو چه قدر دو رویی همین االن می گفتی چه قدر بدون هستی غرغرو خوش می گذرد -
  من گفتم؟ -

و با جیغ و فریاد به دنبال شهال دوید هومن دستم را گرفت و با سرعت از روي اتش پریدیم فرهاد به 
رده هاي ایوان تکیه داده بود و به من و شهال نگاه می کرد شعله اتش به صورتش افتاده بود و او را ن

جذاب تر نشان می داد پلوور سرمه اي رنگ و شلوار جین ابی رنگی پوشیده بود در دلم او را ستودم 
  .خدا می دانست که با هر نگاه چه قدر محبتم به او زیاد می شد

  :د رفت و گفتیاسمن به طرف فرها
  مظلوم شدي فرهاد بیا با خواهر قشنگت از روي اتش بپر -

  :الدن گفت
اوه یاسمن کی می گوید ماست من ترش است؟ خوبه خوشگل زیاد این جا هست و تو توي انها  -

  گم شدي
  شهال گفت

  راست می گه همچین می گوید خوشگل انگار خوشگل تر از خودش ندیده -
  گفتن این جمله چه قدر دشمن تراشیده لبخند کمرنگی زد و گفتیاسمن که نمی دانست با 
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ببخشید تا حاال فکر می کردم افتخار می کنید که دختر خاله و پسر خاله هایی به این خوشگلی  -
  داري

  شهال گفت
  اره افتخار که می کنم چون داداش هاي خودم از همه خوشگل ترند -

  ا صاف کرد و گفتمن و هومن به هم نگاه کردیم هومن صدایش ر
  ....خانم ها اقایان عصبانی نشوید اگر خانم خوشگلی این جا باشد اون کسی نیست جز -

  و دستش را به طرف من نشانه گرفت
  هستی -

  صداي کف زدن فرهاد همه را مغلوب کرد و هومن دوباره گفت
  یک اقاي خوشگل هم هست و او نکسی نیست جز -

  فرهاد با صداي بلند گفت
  من -
  من گفتهو
  نه خودم -

  همه خندیدند
فرهاد به سوي من آمد تا با هم بپریم خجالت کشیدم و سر به زیر انداختم فهمید و کمی عقب تر 

  ایستاد و با هم از روي اتش پریدیم 
  فرهاد زیر لب گفت

  زردي من از تو سرخی تو از من-
  و بعد ارام گفت

  درد و بالي هستی هم براي من -
  :گفتم.  نگاهم کرد و خندید

  !خدا نکند فرهاد -
نگاهم چرخید و الدن را دیدم که با نفرت به من می نگرد ونسترن که حسرت در چشمان زیبایش 

  .موج می زد
خب همه آدم ها در . دلیل نفرت الدن را از خودم نمی دانستم االن هم الدن با من زیاد خوب نیست

شتیم اما بی تفاوتی فرهاد نسبت به الدن باعث انتخاب ازادند من و الدن همزمان فرهاد را دوست دا
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نفرت او از من می شد و محبت عمیق فرهاد به من او را جري می کرد شام را با سر وصداي زیاد 
  :بعد از شام نسترن به فرهاد گفت. خوردیم مادر پدرهایمان شاد و سرخوش با هم گفتگو می کردند

  فرهاد خان می شود کمی برایمان ساز بزنید؟ -
  و بعد رو به مه ما کرد و گفت

  شب ها صداي ساز فرهاد خان تا خانه ما می آید و ما را هم بی بهره نمی گذارد -
  فرهاد گفت

  شرمنده نمی دانستم براي همسایه ها مزاحمت دارم -
  :نسترن با خجالت گفت

  اتفاقا من با صداي ساز شما ارام می شوم! اوه نه -
  :شهال پشت چشمی نازك کرد و گفت

  چه لوس انگار صداي ساز آدم را ارام می کند -
  یاسمن صدایش را پابین آورد و گفت

  زشته شهال ناراحت می شود-
فرهاد برخاست تا به اتاقش برود و سازش را بیاورد در همین لحظه تلفن زنگ زد و فرهاد بعد از 

  گفتگویی کوتاه رو به همه کرد و گفت
م مشکلی پیش امده و من باید به کمکش بروم ببخشید که با عرض معذرت براي یکی از دوستان -

  تنهایتان می گذارم
  همه با او خداحافظی کردند و او از خانه بیرون رفت

یاسمن با اصرار از من خواست که آن شب را پیشش بمانم از مادر اجازه گرفتم و مادر موافقت کرد 
  م می روم لباس و کفش بخرمو مقداري هم پول به من داد تا فردا که با یاسمن به خری

به طرف اتاق یاسمن رفتیم اتاق فرهاد درست روبروي اتاق یاسمن بود دلم برایش پر کشید کاش به 
کمک دوستش نرفته بود آن وقت مجبورش می کردم برایم ساز بزند صداي گیتارش اواي گلویش 

  :فقط براي من باشد یاسمن شیر کاکائو و شکالت را روي میز گذاشت و گفت
بخور هستی ، االن میروم تخمه می آورم با این که خیلی خسته ام و مادر از صبح ازم کار کشیده  -

  ولی دلم می خواهد امشب را خوش باشیم
روي تخت دراز کشیدم و دست هایم را زیرسرم قرار دادم یاسمن لباس راحتی از کشوي میزش در 

  :آورد و گفت
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  هستی این ها را بپوش راحت ترند -
  :عد دوباره گفتو ب
امشب وقتی . هستی می بینی فرهاد چه قدر هوایت را دارد؟ خوش به حالت واقعا عاشق توست -

  گفتم هستی سرش درد میکند ان قدر ناراحت شد که فکر کردم سر خودش درد گرفته
  :لبخندي زدم و گفتم

  حس من هم به او همین قدر قوي است -
  :یاسمن دراز کشید و گفت

  ه ام هستی تا تو می روي اشپزخانه ظرف تخمه را بیاوري من هم یک چرت می زنمچه قدر خست -
  :غرغر کنان گفتم

  اه ، یاسی تو چه قدر تنبل شدي مثال من مهمانم -
  برو بابا چه مهمانی تا چند وقت دیگر صاحبخانه می شوي زن داداش -

ز پله ها پایین رفتم طفلک خوشم امد حس این که شاید روزي عروس آن خانه شوم دلم را لرزاند ا
عمه از خستگی زود خوابش برده بود به آشپز خانه رفتم و دستم را در جستجوي کلید برق به دیوار 
کشیدم که ناگهان دستی محکم دستم را گرفت از ترس جیغ کوتاهی کشیدم و به عقب پریدم دهانم 

  خشکم شده بود
  نگاه می کرد به طرفم امد و گفتچراغ روشن شد و فرهاد را دیدم که با تعجب به من 

تویی هستی من را ببخش فکر کردم یاسمن است که آمده چیزي بردارد تو این جا چه کار می  -
  کنی

  روي صندلی نشستم و گفتم
  بار دوم است که این طور مرا زهره ترك می کنی فرهاد کی برگشتی؟ -

  :روي صندلی کنار من نشست و گفت
م که پایم به چیزي خورد و با دیدن آن شی به یاد صاحبش افتادم و در تازه رسیدم آمدم آب بخور -

  تاریکی نشستم و داشتم به او فکر میکردم این براي توست؟
  دستش را باز کرد و من گوشواره ام را دردستش دیدم

  دستم را به الله گوشم کشیدم بله جاي گوشواره خالی بود
را بردارم که ناگهان مشتش را گره کرد و دستش را دستم را به طرفش بردم که لنگه گوشواره ام 

  عقب کشید جا خوردم نگاهش کردم
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  :با دیدن چهره متعجبم لبخندي زد و گفت
  گوشواره ات امانت پیشم می ماند تا وقتی که انگشترش را برایت باورم قبول؟ -

  بدنم سست شد هبود پلک هایم را به عالمت مثبت بستم و باز کردم
این نگاه تا ابد طول بکشد لنگه دیگر گوشواره را در اوردم و به دستش دادم و دلم می خواست 

  :گفتم
  این هم پیش تو باشد وقتی که سرویس کامل شد برایم بیاور و من منتظر آن روز هستم -

  :نگاهی به گوشواره ها انداخت و گفت
را سفارش می دهم تا انگشتر گردنبندي به شکل همین قلب که دورش پر از نگین هاي سفید است  -

  برایت بسازند و بعد می آیم تا براي همیشه با هم باشیم
خندیدم و از شرم برخاستم و با سرعت به اتاق یاسمن رفتم یاسمن هفت پادشاه را خواب می دید 
پنجره را باز کردم و هواي خنک آخر اسفند را به ریه هایم کشیدم احساس گرما تمام تنم را می 

ار از همه وجودم قلبم بود عشق فرهاد گرمم کرده بود آه خدایا چه قدر عشق شیرین سوزاند و داغ ت
  و پر جاذبه است صداي گیتار فرهاد با ترانه اي که نجوا می کرد گوشم را نواز داد

  لحظه دیدار نزدیکست
  باز من دیوانه ام مستم

  باز گویی در جهان دیگري هستم
  هان؟ به غفلت نخراشی گونه ام را تیغ

  ي نپریشی صافی زلفکم را بادا
  ابرویم را نریزي دل؟

روحم صیقل می خورد انگار که قلبم گنجایش آن همه مهر را نداشت اشک هاي گرمم روي 
  :صورتم روان شد دلم می خواست کسی در آن لحظه به من می گفت

  .دل مبند مهر و محبتت را قطع کن این عشق نافرحام است
ا می داد هر چند که در آن زمان هم نمی توانستم دست از فرهاد کاش ندایی به من اي هشدار ر

  .بکشم عشق فرهاد در دل و جان من ریشه داشت و هستی ام را می سوزاند
بهار با سر سبزي خود از راه رسید درختان شکوفه هاي زیباي خود را سخاوتمندانه به رخ آدم ها می 

ودم دست هایم را باز کردم و کش و قوسی به کشیدند با چابکی از تخت جدا شدم و پنجره را گش
حال و هوایم ناگفتنی بود انگار روي . بدن کوفته ام دادم هواي بهاري در منشور جوانی برانگیخت
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بوي ماهی سرخ شده فضا را . آسمان ها پرواز می کردم به پایین رفتم مادر مشغول پختن غذا بود
  :انباشته کرده بود مادر رو به من کرد و گفت

  بیدار شدي؟ صبحانه ات را بخور و سفره هفت سین را بچین! چه عجب هستی -
  متعجب از دیدن ظرف هاي پر از غذاي روي گاز به مادر گفتم؟

  مهمان داریم؟! چه خبره مامان؟ این همه غذا -
  :هدیه شاد و شنگول بینی ام را کشید و گفت

  اش مهمان ما هستندبله خانم کوچولو ، نامزد عزیز من به اتفاق خانواده  -
  :پکر شدم و گفتم

  اوه آمدن مسعود که این قدر خوشحالی ندارد -
  :هدیه به طرف من چرخید و گفت

  براي من بهترین اتفاق سال است -
  :در حالی که کمی نان در دهانم می چپاندم گفتم

  کاش یاسمن هم می آمد -
  هدیه با شیطنت گفت

  یاسمن یا فرهاد؟ -
  دادم و گفتخود را خونسرد نشان 

  یاسمن من با فرهاد چه کار داردم؟ -
  .آره جون خودت، چشمهایت فریاد می زند که فرهاد را می گویی -

  حاال اگر بگویم خانواده عمه هم دعوت اند خوشحال می شوي؟
  :با خوشحالی دست در گردنش انداختم و گفتم

  آخ جون راست میگی؟ -
  ولی آمدن فرهاد دارد؟حاال چه طور آمدن مسعود خوشحالی ندارد  -
  آخه فرهاد یک چیز دیگر است -

  مادر وارد اشپزخانه شد و گفت
چی شده هستی؟ امسال سال آخر است که هدیه پیش ماست حسابی بهش برس که وقتی عروسی  -

  کرد و برود تو خیلی تنها می شوي
  اشک از چشمان هدیه حلقه زد و گفت
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  باورم نمی شود مهمان امسالتان هستم -
  :در با لحن غم آلودي گفتما
خدا کند من زنده باشم و عروسی هومن و هستی را هم ببینم در همین لحظه هومن که روسري  -

مادرش را به سرش بسته بود داخل آشپزخانه شد و اداي مادر را در آورد صدایش را نازك کرد و 
  ش گرفت و بوسیدشروع کرد به رقصیدن ما از خنده رسیه رفتیم و مادر سر هومن را در آغو

  با صداي زنگ پدر به حیاط رفت مادر رو به من کرد و گفت
  بلند شو هستی لباس بپوش و آماده شو نا سالمتی عید است -

  زود بیا سفره را بچین
با سرعت به اتاقم رفتم درهاي کمدم را گشودم و از میان لباسهایم مناسبترین را انتخاب کردم و با 

نمی دانستم چرا آن قدر اضطراب داشتم . ا اماده نمودم دلم شور می زددقت و وسواس بسیار خود ر
صداي شاد یاسمن که از مادر سراغ مرا می گرفت از پایین شنیده می شد این که کسی ان پایین 
منتظر من است و هر لحظه انتظارم را می کشید شادم می ساخت قلبم آن قدر هیجان داشت که 

مرا در آغوش گرفت و سال نوي نیامده را تبریک گفت آرام  متوجه ورود یاسمن نشدم یاسمن
  گفت

  فرهاد داره می میره چرا زودتر نمی آیی طفلک از بس باال را نگاه کرد گردنش درد گرفت -
خندیدم و با هم به طبقه پایین رفتیم با صداي بلند به عمه و شوهرش سالم کردم فرهاد هم سالمم را 

هدیه بی قرار گوش به زنگ بود عاقبت زنگ خانه نواخته شد و پدر و پاسخ داد و کنار پدر نشستم 
مادر و هدیه با هم به حیاط رفتند به فرهاد نگریستم بلوزي اسپرت به رنگ سفید پوشیده بود که 

  صورتش را معصوم و خواستنی جلوه می داد لبخند گرمی زد و گفت
  خوبی؟ -

تعارفات پی درپی مادر و پدر وارد شدند مسعود  خانواده مسعود با. سرم را تکان دادم و خندیدم
  خوش و خندان به همه سالم کرد و به من گفت

  !حال هستی چه طوره؟ خواهر زن عزیزم -
  :گفتم

  خوبم ممنون -
  اشاره اي به پشت سرش کرد وفگت

  هر کاري کردم دست به سرش کنم نشد -
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در حالیک ه مودبانه با پدر و مادر  و با نگاهش پشت سرش را نشان داد از دیدن شهریار جا خوردم
  روبوسی می کرد گفت

ببخشید که مزاحم جمع فامیلی اتان شدم امروز سر زده به خانه خاله آمدم و راستش در مقابل  -
  اصرار خاله و مسعود خان مزاحم شما شدم شرمنده

  مادر لبخندي زد و گفت
  مسعود عزیز هستیداختیار دارید شهریار خان منزل خودتان است شما هم مثل  -

  هدیه چشمکی زد و گفت
  معلوم نیست عاشقان سینه چاك هستی خانم چه طور از در و دیوار به خانه ما هجوم می آورند -

  شانه ام را باال انداختم و گفتم
  اتفاقا من اصال از این شهریار خوشم نیم آید به نظرم زیادي پر رو است -

ر فرهاد نشسته بود و می دانستم که زیاد از این که شهریار آن اصال به فرهاد نگاه نکردم شهریار کنا
  جا حضور دارد راضی نیست

با کمک یاسمن سفره هفت سین را روي میز چیدیم و قران را بوسیدم و شمع ها را روشن کردم در 
  :یک لحظه فرهاد را دیدم ك همحو تماشاي کارهاي من شده برخاست و به کنار من آمد و گفت

  ت در موقع بوسیدن قرآن ملکوتی شده بودقیافه ا -
  :خندیدم و گفتم

  یک ربع دیگر سال تحویل می شود دعا کن فرهاد دعا کن که خوشبخت شویم -
  می شویم خدا ما دو نفر را براي هم آفریده است -

  :با نو شدن سال همه به هم تبریک گفتند یاسمن مرا در آغوش گرفت و گفت
  .برایت باشد امیدوارمهمین امسال زن داداش من شوي انشا اهللا امسال سال خوبی -

  :به عقب هلش دادم و گفتم
تازگی ها متوجه نگاه هاي خیره و پر مهر تو و هومن شده ! نکنه حرف دل خودت را زدي یاسی -
  .ام
  تو هم فهمیدي ؟ دلم می خواست تو آخرین نفر باشی که بفهمی  -
  آخر چرا؟ -
  .خواهر شوهرت باشم هم زنداداشت ترسیدم بگویی نمی خواهم هم -
  از خدا می خواهم چی از این بهتر -
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پدرم من و یاسمن را صدا کرد و عیدي هایمان را از الي قران در آورد و داد بعد پدر یاسمن و 
سپس هومن بود که به من و هدیه و یاسمن عیدي داد و وقتی پول را کف دست یاسی گذاشت 

  :ش را بوسیدم و گفتممتوجه لرزش دستانش شدم گونه ا
  .هومن جان حواست جمع باشد بدجوري غرق شدي -

  با تعجب نگاهی به من انداخت و خندید یاسمن از کیفش بسته اي در آورد و به من داد و گفت
  قابل تو را ندارد هستی جان ببخش اگر نا قابل است -

درونش عطري بود که مدت . مشرمنده از این که به فکر کادو و عیدي یاسی نبودم بسته را باز کرد
ها قصد خریدنش را داشتم از یاسمن تشکر کردم بعد ازصرف ناهار که خیلی دلچسب بود مشغول 

  :پذیرایی شدم فرهاد موقع برد اشتن میوه گفت
  بنشین هستی خیلی خسته شدي چشم هایت قرمز شده اند -

  :با تعجب گفتم
  چشمان من؟ -
  !آره برو تو اتاقت ببین -

را دو تا یکی کردم و در اتاقم را گشودم و جلوي میز ارایشم ایستادم از دیدن شاخه گل مریم پله ها 
و بسته کادو شده اي روي میز تعجب کردم حدس زدم کار خود فرهاد است اما این که کی به اتاق 
من امده و کادو را گذاشت هیادم نمی آمد ان قدر از احساس لطیف و رمانتیکش خوشم آمد که 

اي به فکر فرو رفتم در هیچ فرصتی از ابراز عالقه اش به من کوتاهی نمی کرد از این که به  لحظه
فکر من بود و برایم عیدي گرفته بود غرق در شادي بودم کادو را باز کردم و از دیدن گردنبندي که 
ر شبیه گوشواره هایم بود تعجب کردم بله گردنبند همان قلب بود که دورش نگین هاي سفید کا

گذاشته شده بود آن را به گردنم اویختم و به طبقه پایین رفتم اولین نگاه به روي گردنبند نگاه مادرم 
  :بود با تعجب گفت

  گردنبند نو مبارك هستی از کجا رسیده؟ -
  :با اطمینان گفتم

  خودم سفارش دادم براي خودم عیدي گرفتم -
  :شهریار خندید و گفت

  .وبی داریداتفاقا خیلی زیباست سلیقه خ -
  تشکر کردم و به فرهاد نگریستم چشمانش از رضایت می خندید 
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  :گفت
  مبارك باشد گوشواره هایت را به همراه انگشترش می آورم -

  :خندیدم و گفتم
  لطف می کنی ممنون -

  :گفت
  روي دیوار را هم نگاه کردي؟ -
  دیوار؟ نه مگر روي دیوار چه بود؟ -
  برو ببین -

اتاقم رفتم و ازدیدن قاب زیبایی که به دیوار آویخته شده بود شادي خاصی دوباره با سرعت به 
وجودم را پر کرد دستانم لرزیدند تمام تنم از گرماي عشق فرهاد می سوخت در درون قاب شعري 

  به این مضمون بود
  من ندانم که کی ام 
  من ندانم که چی ام 

  من فقط می دانم
  که تویی شاه بیت غزل زندگی ام

لویم را گرفت از احساس ناب و پاك فرهاد از این که من برایش چیزي تهیه نکرده بودم و بغض گ
او به فکر من بوده شرمنده شدم وقتی که می دیدم زحمت اویختن قاب را هم به دیوار خودش 

  .کشیده بیش از پیش محبتش در قلبم جاي گرفت
  وقتی دوباره وارد سالن شدم مادر مسعود داشت می گفت

  .ود جان هدیه خانم منتظر عیدي هستند عروس را نباید منتظر گذاشتمسع -
  :مسعود گفت

  آخ ببخشید آن قدر جذب صحبت هاي آقا کاظم شدم که یادم رفت -
سپس جعبه زیبایی را که ماهرانه و با سلیقه کادو شده بود و چند رز کوچک روي آن چسبانده شده 

  :بود به طرف هدیه گرفت و گفت
  ا نداردقابل شما ر -

  :مادر مسعود گفت
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البته هدیه و عیدي من و آقاي سبحانی محفوظ است هر وقت عروس گلم سرفرازمان کرد تقدیم  -
  می کنیم

  هدیه محجوبانه گفت
  ممنون مادر جون راضی به زحمت نبودم همین کافی است -

  یاسمن انگار که از این تعارفات خسته شده باشد گفت
  ات را باز کن ببینم آقا مسعود چی خریدهزود باش هدیه جان جایزه  -

  فرهاد در حالیکه می خندید گفت. شلیک خنده به هوا برخاست
  یاسمن جان جایزه براي بچه هاست این کادو عیدي است-

  یاسمن خندید و گفت
  می دانم می خواستم شما کمی بخندید بد کردم؟ -

  عمه لب زیرین خود را گاز گرفت و گفت
  ببینیم کادوي عروس خانم چیست؟یاسمن اجازه بده  -

  یاسمن با چشم غره همه در مبل فرو رفت هدیه گفت
  یاسمن جان می شود تو زحمت باز کردنش را بکشی؟ -

می دانستم می خواهد یاسمن بیشتر از این ناراحت نشود کادو را گرفتم و به دست یاسمن دادم 
و سپس در جعبه را گشود و از دیدن  یاسمن با احتیاط غنچه گل را باز کرد و به دست هدیه داد

  سرویس جواهر نشانی که زیبایی خاصی داشت جیغ کوتاهی کشید و گفت
  واي هدیه یک کتاب فال حافظ هم هست ببین چقدر زیباست ، آقا مسعود خیلی زحمت کشیدید -

  مادر و پدر و هدیه شروع به تشکر از مسعود و خانواده اش کردند 
  :شهریار گفت

یاسمن خانم یک فال هم بگیرد این طوري جمع حال و هواي خاصی پیدا می کند بد نیست  -
  مخصوصا حاال که سال نو هم تازه آغاز شده است
  همه از پیشنهاد شهریار استقبال کردند یاسمن گفت

ببخشید درست است که من خیلی به حافظ عالقه دارم اما در شعر خواندن کمی لکنت پیدا می  -
  .واند قول می دهم همه تان لذت ببریدکنم اگر فرهاد بخ

و کتاب را به فرهاد سپرد فرهاد فاتحه اي خواند و چشمانش را بست و وقتی کتاب را گشود شروع 
  :به خواندن کرد
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  دیدي اي دل که غم عشق دگر بار چه کرد
  چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد

  آن از ان نرگس جادو که چه بازي انگیخت
  ت که با مردم هشیار چه کرداه از ان مس

  اشک من رنگ شفق یافت ز بی مهري یار
  طالع بی شفقت بین که در این کار چه کرد

  برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر
  وه که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد

  ساقیا جام می ام ده که نگارنده غیب
  نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد

  فظ زد و سوختفکر عشق اتش غم در دل حا
  یار دیرینه ببیند که با یار چه کرد؟

فرهاد بعد از اتمام شعر نگاهی عمیق به من انداخت منظورش توجه به معنی شعر بود چون من از نیت 
او خبر داشتم و مطمئن بودم او هم از نیت من با خبر است مادر اشاره اي بههدیه کرد که عیدي 

مسعود را به دستش داد می دانستم که کادواش ساعت  مسعود را بدهد هدیه برخاست و کادوي
مچی است که با هم خریده بودند اما هدیه پدر و مادر یک سکه بهار ازادي بود که کف دست 

صداي زنگ خانه خبر از رسیدن مهمان می داد و خانواده عمو احمد و عمه . مسعود گذاشته شد
ین تا اسمان با هم فرق داشت شهال بی ریا و شهین به دیدن پدر امدند رفتار شهال و الدن از زم

سرخوش من و یاسی را بغل کرد و عید را تبریک گفت اما الدن سرد و بی اعتنا به سالمی اکتفا کرد 
و رفت درست روي مبل کنار فرهاد را اشغال کرد تنها زحمتی که کشید تبریک گفتن عید به 

  :آغوش گرفت وگفت بزرگ تر ها بود وقتی عمه ماهرخ را دید عمه را در
  چه قدر دلم برایتان تنگ شده بود عمه جان -

انگار صد سال بود که عمه را ندیده است الدن که متوجه شده بود حواس من به او و فرهاد است 
عمدا تظاهر به صمیمیت با فرهاد می کرد براي این که نشان دهم اصال این نوع رفتار برایم مهم 

  اجیل را جلوي شهریار گذاشتم و با لبخند گفتم نیست مشغول پذیرایی شدم ظرف
ببخشید اگر در پذیرایی کوتاهی بود می بینید که چون پدر فرزند بزرگ خانواده استخانه ما زود  -

  شلوغ می شود
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  دستش را از روي دسته مبل برداشت و به هم قالب کرد وگفت
واقعا زیباست فرهاد خان  خواهش می کنم شما ببخشید که من مزاحم شدم راستی گردنبندتان -

  خیلی خوش سلیقه است هم به خاطر گردن بند هم به خاطر انتخاب شا
  سرخ شدم او از کجا فهمیده که این هدیه فرهاد است

  وقتی تعجبم را دید گفت
  من هم یک مردم و راحت می فهمم این هدیه یک هدیه عاشقانه است -

زدم و با سرعت از ان جمع گریختم و خود را به با صورت متعجب و گونه اي فرمز به زور لبخندي 
دسته گل شاهرخ را ! اشپزخانه رساندم و ابی به صورتم زدم عجب ادم تیز و زیرکی بود این شهریار 

درون گلدان اب گذاشتم و به سالن اوردم و روي میز قرار دادم شاهین گلی از ان جدا کرد و به 
  طرفم گرفت و گفت

  وبمتقدیم به دختر دایی خ 0
  :گفتم

چی شده شاهین ؟ سالم گرگ بی طمع نیست حتما چیزي از من می خواهی که این طور دست و  -
  دل بازي می کنی؟

  شهال گفت
آفرین درست زدي به هدف از دیروز تا حال نق می زند که کی به خانه دایی می رویم تا من از  -

  هوس خواندن زبان کرده است هستی سري کتاب ها و نوارهاي زبان انگلیسی اش را بگیرم آقا
  با مهربانی نگاهی به شاهین کردم و گفت

  وقت رفتن یادم بینداز تا از باال برات بیاورم. چه عیبی دارد؟ من به انها نیازي ندارم شاهین جان -
  شاهید دست هایش را به هم مالید و گفت

م تا این درخواست را از تو ممنون هستی اگر می دانستم این قدر مهربانی منت شهال را نمی کشید -
  بکند

شاهین سه سال از من کوچک تر بود و عالقه من به او مانند خواهري به برادر کوچک ترش بود گل 
در دستم مانده بود ان را به یاسمن دادم و یاسمن ان را به هومن هدیه کرد هومن مثل بچه هاي 

شروع به رقصیدن کرد جوان ها  شیطان و تخس گل را پر پر کرد و به سرش ریخت ولی لی کنان
که انگار منتظر چنین موقعیتی بودند هومن را همراهی کردند صداي خنده شادمان بزرگتر ها را نیز به 

هدیه و مسعود را به وسط مجلس کشاندیم و ان دو عاشقانه با هم رقصیدند . خنده انداخت بود
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ش چنین روزي را براي خودمان محسم نگاهم به فرهاد افتاد که به من می نگریست و شاید در ذهن
  می کرد دستی به گردنبند کشیدم و به او لبخند زدم

هیچ گاه آن روزهاي شاد را فراموش نمی کنم قلبم در سینه ارام نمی گرفت دلم می خواست فرهاد 
  .زودتر به خواستگاري ام بیاید و ما تا ابد براي هم نفس بکشیم

مان ها و خوابیدن اهل خانه به سراغ تلفن رفتم دلم برایش پر آن شب بعد از خالی شدن خانه از مه
  می کشید چشمم به تابلو و شعرش خیره می شد و قلبم از احساس پاك فرهاد غرق در لذت می شد

شماره گرفتم فرهاد انگار که منتظرم بود گوشی را برداشت صدایش گرم و گیرا و کمی خسته بود 
  .دیوانه ام کرد

  الو جانم؟ -
  !م فرهاد منم هستیسال -
  سالم به روي ماهت چه طوري خسته نباشی -
  ممنون زنگ زدم از هدیه هایت تشکر کنم واقعا غافلگیر شدم  -
  قابل تو را نداشت ببخش اگر بی اجازه وارد اتاقت شدم در واقع می خواستم غافلگیرت کنم -
ود و دائم سرزنشم کند که ناراحت که نشدي ؟ گفتم خودم خریدم نمی خواستم مامام حساس بش -

  چرا چنین هدیه اي را از تو قبول کردم
راست گفتی من و تو یکی هستیم وقتی گوشواره هایت را به من دادي که امانت پیشم بماندد  -

وست داشتم من هم نزد تو یادگاري داشته باشم یک روز هم انگشترش را برایت می خرم که نشان 
  بین من و تو باشد باشد؟

  :را دقیقا فهمیدم سکوت کردم فرهاد گفت منظورش
  خوابت برده هستی یا سکوت عالمت رضایت است -

جوابی ندادم صداي نفس هاي فرهاد با نفس هاي من گره خورده بود انگار که هر دو از صداي 
واقعا راست می . نفس کشیدن هم حان می گرفتیم او نیز ساکت بود و از سکوت من رضایت داشت

  کوت و زبان نگاه از هر ابراز محبتی روشن تر استگویند صداي س
  صداي فرهاد در گوشم طنین انداخت

هستی من یک سال از درسم مانده تا ان موقع هدیه تازه عروسی کرده به من قول می دهی که تا  -
  سر وسامان گرفتن کارهایم منتظر بمانی؟

  نم به تو چنین قولی بدهماوه تا یک سال دیگر معلوم نیست چه پیش می اید من نمی توا -
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  یعنی چی هستی؟ یعنی نمی خواهی با هم ازدواج کنیم؟ -
چرا منظورم این نبود که در خانه را به روي خواستگارانم باز می کنم منظورم این است که حاال  -

. ساله شدم 20براي این حرف ها زود است عروسی هدیه مانده هومن هم باید ازدواج کند من تازه 
  .بخواهم درس بخوانم و به دانشگاه برم اما بدان که به هیچ کس جز تو فکر نمی کنم شاید من

خوب این که مسلم است ادم نمی تواند اینده را پیش بینی کند اما یک چیز بگو که خیال من  -
  ....گو که دوستم.راحت شود هستی ب

  خب دیگه فرهاد جان هم من خسته هستم هم تو شب بخیر  -
  رور و لجباز بدان که باالخره یک روز این اعتراف را از زبانت بیرون می کشماي هستی مغ -

  :خندیدم و گفتم
  شب بخیر پسر عمه عزیزم-

  :آهی کشید و گفت
  !شب تو هم به خیر تمام هستی من -

آن روز خانه دایی دعوت داشتیم با هزار غرولند آماده شدم که برویم نمی دانم چرا؟ اما حوصله 
دایی همه فامیلش را . در را نداشتم انگار از دماغ فیل افتاده بودند مغرور و پولدار بودندفامیل هاي ما

در خانه اش جمع کرده بود مادر شاد بود و چپ و راست می رفت و می آمد به قیافه من به لباس من 
ه از نمی دانم مادر ک. به همه چیز من پیله می کرد می خواست من تنها دختر چشمگیر آن جمع باشم

صبح زود به . ازدواج فامیلی بدش می آمد چرا مرا براي فامیلش اینقدر تر گل و ورگل می کرد
  اتاقم آمد و گفت

کمی رژگونه به گونه ... آن لباسی را که خودم برایت خریدم بپوش موهایت را این طور کن  -
  هایت بمال این کفش بپوش ان روسري را سرت کن

  :خسته شدم و گفتم
  .آرایش هم نمی کنم. من عروسکم مادر؟ هر چه را که بخواهم می پوشماه مگر  -
خوب؟ حاال که نوبت فامیل من شد دختر ارام و سر به زیري شدي؟ وقتی می خواهی به خانه عمه  -

  جانت یا عمویت بروي لپ هایت گل می اندازد و عروسک نیستی؟
دلم نمی خواهد مثل مجسمه بیایم و  خب چه کار کنم؟ فامیل پدرم را دوست دارم زور که نیست؟ -

  .جلوي روي خاله خانم بنشینم از حاال گفته باشم مادر من دست خاله ات را نمی بوسم
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یعنی چی هستی؟ من ابرو دارم این یک رسم است که کوچک تر ها دست بزرگ ترفامیل را  -
  ببوسند اگر این کار را نکنی ابروي مرا برده اي

دیگر شاهان هم چنین توقعی ندارند من نمی دانم فامیل شما ...بوسم وا من دست خاله ات را نمی -
  کی می خواهند دست از این اعمال مسخره شان بردارند

  هومن به داخل اتاق امد و گفت. مادر کفري شد و خروشید 
راست می گوید مادر من هم چنین کاري نمی کنم ان زمان که بچه بودیم و عقلمان نمی رسید  -

نی چه؟ کوچ و بزرگ ردیف می شوند و خاله خانم شما دستش را روي عصایش می یع. گذشت
  گذارد و منتظر است همه یکی یکی تف به روي دستش بچسبانند؟

  مادر جیغ کشید و گفت
  .اگر می خواهید ابروي مرا ببرید بهتر است نیایید -

داختیم و با دیدن ژست سپس چشم غره اي به هر دوي ما رفت و از اتاق خارج شد نگاهی به هم ان
  :هومن که اداي خاله مادر را در می اورد از خنده ریسه رفتم گفت

  .یک ماچ که ارزش عیدي هاي خاله و دختر خاله مادر را دارد بیا برویم! برویم هستی -
چشم هاي هومن از شیطنت برق می زد می دانم که می خواست عیدي اش را بگیرد و یواشکی نوه 

انگار که می . را که مثل عروسک به خود می رسیدند تماشا کند و دستشان بیاندازدهاي خاله مادر 
  سرم را تکان دادم و گفتم. خواست به تئاتر برود 

  می آیم اما دست خاله ملوك را نمی بوسم حاال ببین -
  هومن دستش را زیر گلویش کشید و گفت

  پس شب که آمدیم منتظر توبیخ مادر باش -
  اما دست نمی بوسم به جان می خرم -
  خود دانی و از در اتاق خارج شد -

هدیه و مسعود هم سر رسیدند همه خود را اماده کردیم که به خانه . به در خانه دایی که رسیدیم 
وارد شویم مادر روسري اش را مرتب کرد و وارد ش د و همه ما پشت سرش وارد شدیم یکی یکی 

. د پدر دست خاله را که روي مبل لم داده بود بوسیدندسالم و احوالپرسی کردیم اول مادر و بع
هومن چاپلوسانه جلو رفت و بعد از به به و چه چه کردن اول صورت خاله ملوك و سپس دستش را 

خاله ملوك که . هدیه و مسعود نیز همین کار را کردند من جلو ر فتم و سالم کردم. بوسید 
  نازك و پیرش گفت صورتش از چروك باز نمی شد خندید و با صداي
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  سالم عزیزم هستی جان خوبی؟ -
  خم شدم و صورتش را بوسیدم و گفتم

  .به لطف شما سال نو مبارك -
  خاله که منتظر بود دستش را ببوسم گفت

  .عید تو هم مبارك عزیزم -
دستم را روي دست چروکیده اش گذاشتم و فشار دادم و رفتم کنار هومن نشستم چشم هاي مادر 

  :ود و اخم هاي خاله ملوك در هم رفته بود اما به روي خودش نیاورد هومن ارام گفتگرد شده ب
بابا تو دیگه چه قدر لجباز و مغروري حاال یه تف می چسباندي چی می شد؟ پیرزن بنده خدا شاد  -

  می شد
  :آرام و بی توجه به اخم هاي مادر گفتم

  زم باشد دست مادرم رامن در زندگی ام فقط دست پدرم را می بوسم و اگر ال -
پس خودت را براي تنبیه شب اماده کن چون اگر اماده نباشی به تو شوك وارد می شود ان وقت  -

  در رختخواب باران می آید
  :نیشگونی ارام از بازویش گرفتم و گفتم

  .اماده اماده ام -
  :تدختر خاله هاي مادر با مادر حسابی گرم گرفته بودند دایی به کنارم امد و گف

  خوب کاري نکردي هستی جان باید به رسوم احترام بگذاري 0-
  :گفتم

  تا حاال جایی رسم ندیدم که دست ببوسند -
  :سرش را تکان داد و گفت

  امان از بچه هاي این دوره زمونه -
دست در کیف گرانبها و . خاله خانم مهلت نداد تا به خانه اش برویم و عیدي هایمان را بدهد

هومن را صداي کرد و با خنده گونه . به مسعود و هدیه عیدي قابل توجهی داد خارجی اش کرد و
اش را کشید و به او نیز چند هزار تومانی داد اما به من هیچ نداد یعنی اصال به روي خودش نیاورد 

دلم خنک شد برایم . سرش را به عیدي دادن به بچه هاي دیگر گرم کرد که مثال من یادش رفته ام
  .که به من عیدي نداده عیدي فرهاد در نظرم حکم هستی ام را داشتمهم نبود 
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شب به خانه برگشتیم خانه ازفریاد ها و جیغ هاي عصبی مادر می لرزید و من موذیانه در اتاقم می 
  خندیدم

  .صبح با سر و صداي مادر که غرغرکنان از پله ها باال می امد بیدار شدم
  وابیهستی بلند شو دیر شد چه قدر می خ -

  :در را گشود و گفت
مگر با تو نیستم این هومن هم معلوم نیست کجا رفته بلند شو باید چند جا عید دیدنی برویم شب  -

خسته و با بدنی کوفته بلند شدم و کش و قوسی به کمرم دادم و . هم شام خانه عمو احمد هستیم
ند وجودم از مهر و محبتی احساس می کردم بند ب. جلوي اینه ایستادم و به صورتم دست کشیدم

لبخندي زدم و چشمم به مادر خورد که مبهوت نگاهم می کرد دستش را به . عمیق فریاد می کشد
  :عادت همیشگی زیر چانه اش گره کرد و گفت

  ا وا تا حاال خودت را ندیدي که این قدر خوشت امده؟ - -
  تا حاال نمی دانستم چه قدر زندگی قشنگ است -
ست یا در اینه خوشگلی ات را محک می زنی؟ اون فرهاد پدر سوخته بهت گفته زندگی قشنگ ا -

  خوشگلی که زندگی این قدر برایت قشنگ شده؟
  :با حیرت به مادر نگریستم خندید و گفت

چیه فکر کردي من نمی دانم که چه طور با هم قصه عشق و عاشقی راه انداختید؟ بابا نگاه هاي  -
  سوزناك فرهاد تابلوست

  طرز حرف زدن مادر خنده ام گرفت مادر جدي شد و گفتاز 
من مادرت هستم هر کس نفهمد من که می فهمم هر چند این کارهاي فرهاد فقط . خنده ندارد -

به هر حال امیدوارم این یک احساس زودگذر باشد هستی . مجسمه فردوسی است که خبر ندارد
  چون محال است که من تو را به فرهاد بدهم

  ...این حرفا چیه؟ من و فرهاد مامان -
  :نگذاشت حرفم را تمام کنم گفت

من همه چیز را می . الزم نیست چیزي بگویی هر چه قدر انکار کنی از من نمی توانی مخفی کنی -
  مطمئن باش این را بدان که من دختر به ماهرخ و فرهاد نمی دهم. فهمم

  صورتم زدم مادر از پایین پله گفت مادر ان قدر جدي سخن گفت که حرصم گرفت ابی به سر و
  .زود باش هستی صبحانه ات اماده است باید به خانه خاله خانمم برویم -
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پگر شدم، چرا حاال که جوانه عشق من به شکوفه نشسته بود مادر این طور محکم و جدي در مقابل 
ین مادر را پشت من جبهه گرفته بود ؟ گیج و سردر گم صبحانه خوردم و به اتاقم رفتم نگاه سنگ

سرم حس می کردم کامال مرا زیر نظر داشت حتما به خود آفرین می گفت که روز سوم عید حال 
  .مرا این طور گرفته است چرا که دیشب در خانه برادرش ابرویش را برده بودم

شب می دانستم که مادر تا به خاله خانم و دختر خاله هاي افاده اي و دایی پولدارش سر نزند صبح را 
نمی کند شب هم در خانه عمو احمد حوصله الدن را نداشتم به روي تخت دراز کشیدم و پتو را 
روي سرم کشیدم صداي هومن و پدر ار می شنیدم که منتظر من و مادر بودند مادر صدایم زد براي 

ن این که من هم به او نشان دهم که در عشقم ثابت قدم هستم و او نمی تواند عقیده اش را به م
  مامان در اتاقم ظاهر شد و گفت. تحمیل کند سردرد را بهانه کردم

  تو که هنوز اماده نیستی  -
  سرم درد می کند حالم خوش نیست -
ا تا نیم ساعت پیش که زندگی قشنگ بود حاال که می خواهیم به خانه خاله خانم برویم سر  -

  ستنددردت شروع شد یا ا هستی زیاد وقت نداریم نهار منتظرمان ه
من نمی ایم دلم نمی خواهد دختر خاله هایتان دائم به من جشم بدوزند و قد و هیکل و صورتم را  -

  محک بزنند و براي پسرانشان نشان کنند
تازه دلت هم بخواهد ارزویت باشد که نوه هاي خاله من که همه شان تحصیل کرده اروپا هستند  -

  تو را بپسندند
مگر دیشب انها را ندیدیم؟ سرما خوردم . نیست خاله خانم هم نمی ایمدلم نمی خواهد ارزویم هم  -

  سرم درد می کند می خواهم استراحت کنم
پس با این حال و روزت شب هم نمی توانی خانه عمو جانت بیایی فکر کنم عمه جانت هم  -

  ناراحت شود
  حاال تا شب خداحافظ -
  پس از دیروز غذا در یخچال هست نهار و شام بخور -

از سکوت خانه متوجه شدم که . با تکان دادن سر خیالش را راحت کردم و پتو را روي سرم کشیدم 
تنها هستم نگاهم به قاب فرهاد افتاد شاه بیت غزل زندگی فرهاد بودم می دانستم از این که مرا شب 

. راحت استدر خانه عمو نمی بیند چه قدر پکر میشود تا وقتی که از انحا برود حرص می خورد و نا
بد هم نشد حال الدن گرفته می شد از این که فرهاد عصبانی و پکر در خانه شان مهمان بود و نمی 
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توانست با او بگوید و بخندد خوشحال بودم از فکر خودم خنده ام گرفت طفلک الدن چه قدر 
  درموردش بد فکر می کردم البته حقش بود از من هیچ خوشش نمی امد

یرون امدم و لباس پوشیدم خدا خدا می کردم که حداقل مغازه هاي سر چهارراه با جستی از اتاق ب
باز باشند خیابان ها خلوت بود و از خانه ها بوي غذاهاي مختلف بیرون می آمد باید براي فرهاد 
هدیه اي می خریدم تا نشان دهم من هم به فکرش هستم با خوشحالی قدم هایم را به طرف مغازه 

کردم پیراهنی که مدت ها قصد داشتم براي تولد هومن بخرم هنوز فروخته نشده بود مورد نظرم تند 
مغازه دار ان را کادو کرد دعا کردم که اندازه اش باشد از همان پاساژ عطر خوشبویی هم خریدم و 

  .یکی هم مثل همان را براي خودم خریدم که بوي عطري که فرهاد استفاده می کند در اتاقم بپیچد
ه برگشتم کمی غذا گرم کردم و نشستم پاي برنامه هاي تلویزیون تا عصر با انها سرگرم شدم به خان

کمی صدایم را ارم کردم و . غروب از چرتی که زدم بیدار شدم صداي زنگ تلفن در خانه پیچید
  :گفتم

  .بله ؟ بفرمایید-
  الو هستی؟ -

  بله هستم شما؟
  زهر مار معلوم هست چرا خانه دایی نیامدي؟

  هال سالم خوبی؟ش
  ا شناختی؟ چه مرگت شده؟ -
  سرم درد می کنه احوال پرسیدنت هم با غرغر است؟ -
اره جون خودت فرهاد دارد بال بال می زند من که می دانم داري فیلم بازي میک نی بابا پسر  -

  مردم مرد راضی شدي؟
  راستی حالش چه طوره؟ -
منتظر ورود تو بود اما وقتی مادرت گفت هستی  طفلک حسابی پکر است وقتی بابات اینا امدند -

  .خانه مانده و نیامده مثل توپ پنچر شد
  :یاسمن گوشی را گرفت و گفت

  .ژانس بگیر بیا هستی ؟ نمی یایی؟ یک ا -
  .نه بابا کی حوصله داره اژانس بگیره شب شده یک وقت ورا می دزدند -

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://lordesyah.blogfa.com
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

http://lordesyah.blogfa.com هستی من                 
 رضوان جوزانی نوشته 

h t t p : / / w w w . j a d i d t a r i n . c o m
 

 123 صفحه 

د داداش بیچاره مرا اذیت کنی هومن نمی فقط دلت می خواه... اوه همچین تحفه اي هم نیستی -
  اید دنبالت؟

  :صداي شهال بلند شد که می گفت
  هومن می گوید می خواست خودش بیاید من حوصله ندارم تا خانه بروم -

  :یاسمن گفت
  .مادرت می گوید اگر سر دردت خوب شده پدرت را به دنبالت بفرستم -
  .بگو خوب خوب شدم زود بیا -

  :یاسمن گفت
  .و شهال هم می آئیم من -

با سرعت به اتاق رفتم و لباس پوشیدم نیم ساعت بعد زنگ خانه به صدا در امد کادوي فرهاد را در 
کیفم چپاندم و به طرف حیاط رفتم در را باز کردم و از دیدن فرهاد که یک دستش را به کمرش 

  :نگاهم کرد و گفت زده و دست دیگرش را باالي سرش به دیوار گذاشته بود جا خوردم مشتاق
  سالم خوبی؟-

  :سالم کردم و گفتم
  پدرم کو؟ -
  من به جاي دایی آمدن ناراحت شدي؟ اشکال دارد؟ -
  .کاش همیشه دیدن کسی که منتظرش هستی این قدر راحت باشد نه چه اشکالی ، -
  راستی؟ یادم باشد از فداکاري دایی حسابی تشکر کنم -

  :در ماشین را برایم گشود و گفت
  به بنده افتخار همراهی می دهید؟ -

  :گفتم
  البته آقاي ستایش -

  :گردنش را روي شانه کج کرد و گفت
  پس بفرمایید خانم ستایش -

آه، چه آرزوي دوري، حس کردم این که فامیل فرهاد دنباله اسمم باشد چه قدر دور از دسترس 
  :فرهاد پخش ماشین را روشن نمود وگفت. است

  نی بود که نگومادرت ان قدر عصبا -
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او . می دانم از صبح خودم را به مریضی زدم که به دیدن خاله و دایی و فامیل افاده اي اش نروم -
  .هم گفت پس خانه عموت هم نیا و استراحت کن

  با گوشه چشم نگاهی ویران کننده به من انداخت و گفت
  !تو هم چه قدر استراحت کردي و به خانه عمویت نمی روي -
  ..چه شد؟ قرار بود شهال و یاسمن هم بیایند پس پدرم -
هومن که خود را سریع با شاهرخ سرگرم کرد پدرت برخاست که بیاید من سوئیچ ماشینم را  -

برداشتم و گفتم، من می روم دایی جان شما زحمت نکشید دایی هم از خدا خواسته نشست مادرت 
می رود که یاسمن با جیغ گفت ما  با حرص گفت، راضی به زحمت شما نیستیم فرهاد خان هومن

وقتی به در حیاط رسیدیم صداي الدن را شنیدم که می گفت، . هم با فرهاد می رویم تا تنها نباشد
حاال باید یک ایل دنبال خانم بروند خوب خودش می آمد بعد من هم رو کردم به شهال و یاسمن 

  .نفر می شوید و کله مرا در ماشید ببرید گفتم، شما کجا؟ حوصله شما دو تا را ندارم که با هستی سه
ماشینت پنچر شود ... یاسمن پکر شدو شهال گفت به جهنم ما می خواستیم تو تنها نباشی برو انشاءا

  .این بود تمام ماجرا! همین
  :گفتم

  خوب یاسمن و شهال را می آوردي -
  .به دنبالت بیایم برو بابا من هزار چشم غره و کنایه را به جان خریدم که خودم تنهایی -
  مگر کس دیگري هم چیزي گفت -
هستی جان چه قدر هوادار دارد و ما نمی دانستیم من که هم از ... آره زن دایی احمد گفت، ماشاا -

  :حرف زن عمویم و هم از حرف الدن ناراحت شده بودم گفتم
ژانس می گرفتم و می الزم نبود به زحمت بیافتی اگر می دانستم تو به جاي پدرم می آیی خودم آ -

  آمدم
  :نگاهی به من انداخت و گفت

  ....الزم نبود به زحمت بیافتی و  -
  داشت اداي مرا با حرص تمام در می آورد

دستش را پشت صندلی من گذاشت و براي . سپس ماشین را به گوشه خیابان کشاند و توقف کرد
  لحظاتی با عصبانیت سکوت کرد سپس با صدایی دو رگه گفت
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ي اون گوش هاي گرفته ات این را فرو کن هستی حز من هیچ کس حق ندارد کاري براي تو تو -
  انجام دهد

  :و بعد دستش را به سینه اش زد و گفت
  چاکرتم تا قیامت -

پایش را روي پدال گاز فشرد و با سرعت حرکت کرد بوي عطر فرهاد و نفس هاي داغش گیجم 
  :ت و چشمکی زد و گفتکرده بود نگاهش کردم او هم به من نگریس

  قبول؟ -
  خندیدم و از کیفم کادوي عیدش را در آوردم و روي پاهایش گذاشتم و گفتم

اگر چه کم است اما من با تمام احساسم ان را برایت خریدم . ببخش اگر ناچیز و کوچک است -
  .چون اولین هدیه من به تو است

  متعجب نگاهی به بسته انداخت و گفت
اخه چرا؟ هستی؟ چی بگم ؟ فکر نمی کردم به فکرم . راضی به زحمتت نبودم ممنونم عزیز من -

  باشی؟
  :گفتم

  من همیشه به فکرت هستم فرهاد -
  . می دانم عزیز دلم همان طور که تو همیشه در یاد منی -

فرهاد ! به خانه عمو رسیدیم آن قدر زمان زود گذشت که نفهمیدم چه قدر فاصله را سریع پیمودیم
  :گفت

  .کاش ما نامزد بودیم و االن به جاي رفتم به خانه دایی سر از شمال در می اوردیم -
  :کمی خجالت کشیدم و گفتم

  بیا بریم فرهاد االن است که صداي مادرم در اید -
  :در ماشید را براي من گشود و من پیاده شدم و گفتم

  .داري بد عادتم می کنی فرهاد -
  .فداي بد عادت شدنت -

  فرهاد نگاهی به باال افکند و گفت. نجره افتاد سایده الدن از پشت پردا را شناختم نگاهم به پ
  !دارد می ترکد دختره حسود -
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در باز شد و وارد شدیم به محض ورودمان از دیدن یاسمن و شهال که هنوز در حیاط نشسته بودند 
ا سرزنش نکند که چرا با طفلکی ها از موقع آمدن فرهاد داخل نرفته بودند که مادر مر. جا خوردم

فرهاد تنها آمده ام هر دویشان را بوسیدم و موقع ورود به سالن فرهاد تنها در کنار من قرار گرفت 
همه نگا هه ا به طرف ما چرخید نگاه مادر کمی دلخور و همراه با سرزنش بود و نگاه عمه ماهرخ 

  :آرزومند مرا در اغوش گرفت و آهسته گفت
  رم چه قدر به هم می آییدالهی قربونتون ب -

  :سرم را پایین انداختم و کنار مادر نشستم شهال و یاسمن سرو صدا می کردند سرانجام شاهین گفت
آخ آخ ببین تا حاال که هستی نبود خانه ساکت بود این سه تا که هستند انگار در خانه نارنجک  -

  .منفجر می شود
  را پیچاند و گفتهمه خندیدند یاسمن به طرف شاهین رفت و گوشش 

  !این فضولی ها به تو نیامده بچه -
  :شاهین گوشش را در دستش گرفت و گفت

  ببخشید مادر بزرگ یادم رفت دندان هایت را نگذاشتی و عصبانی هستی -
  همه خندیدند مادر چشم در چشمم دوخت و گفت

  !می بینم که رنگ و رویت باز شده و حالت جا آمده ور پریده -
  وسیدم و گفتمگونه اش را ب

  آره دیدن فامیل بابا جونم حسابی سرحالم آورد-
  :گفت

بله آقا فرهاد که ماشااهللا از رو کم نمی آورد و به دنبال جنابعالی میآید تو هم باید این قدر پرو  -
  باشی

  یاسمن دست من را گرفت و با شهال سر و صدا کنان به اتاق فرامرز رفتیم فرامرز با صداي بلند گفت
  آپاچی ها اتاق مرا به هم نریزید تازه جمع و جورش کردم آي -

سه تایی از دیدن اتاق فرامرز زدیم زیر خنده اتاقش به بازار بیشتر شباهت داشت تا اتاق جمع و جور 
  :شهال گفت. جا باز کردیم و نشستیم. شده

در خانه شان مهمان باز هم به معرفت فرامرز الدن که اصال محل نمی گذارد انگار نه انگار که ما  -
  .هستیم
  :گفتم
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  چه طور مگه؟ -
  :گفت

  :تا ما خواستیم به اتاقش برویم گفت -
  شرمنده بچه ها بابا تازه برایم کامپیوتر خریده خراب می شود -

  :یاسمن گفت
  دختره لوس و ننر. انگار ما کامپیوتر ندیده ایم -

  گفت شهال ماجراي آمدن فرهاد و حرف هاي مادر و الدن را برایم
  :گفتم

  .می دانم فرهاد برایم تعریف کرد -
  :یاسمن با شیطنت گفت

نمی دانم این الدن چه پدر کشتگی با تو دارد هستی یک چشم و ابرویی می آمد که ادم لجش می  -
  گرفت

  :شهال گفت
  فکر کنم الدن فرهاد را دوست دارد -

  :یاسی گفت
و به اصطالح رقیب برایش پیدا شده این آره حاال که دیده فرهاد کس دیگري را دوست دارد  -

  طور با هستی رفتار می کند
  :گفتم

  منظورت از رقیب منم؟ -
  ....آره خوب تو -

  شهال پس کردنی به یاسمن زد و گفت
پاشو جمع کن بابا همچین واسه داداشش بازار گرمی می کنه و رقیب رقیب راه انداخته انگار  -

هاد همچین آش دهن سوزي هم نیست از خدا بخواهد هستی نه بابا فر. فرهاد فرهاد شیرین است
  گوشه چشمی به او بیاندازد

  یاسمن هاج و واج شهال را نگریست و گفت
  چیه؟ نکنه فرهاد دل تو را هم برده؟= 
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با این گفته یاسمن شهال ربه روي یاسی پرید و تا جایی که می توانست او را قلقلک داد به سرعت 
که به سرغ من نیایند از سر وصداي ما هومن و فرهاد وفرامرز و شاهرخ باال آنها را به عقب راندم 

  آمدند فرامرز در را گشود و گفت
  واي خدا ببین چه به روز اتاق نازنین من اوردند -

  :شهال گفت
  برو بابا تو هم به این می گویی اتاق؟ صد رحمت به بازار سید اسماعیل -

  هومن گفت
سه چی دعوا می کردید ؟ سر من؟ بابا این که دعوا ندارد باید از مامانم تو را به خدا بگویید وا -

  .اجازه بگیرم ببینم کدام یک از شما را می پسندد
  شهال پارچ آبی را که روي زمین بود برداشت و در یک لحظه به روي هومن پاشید و گفت

  برو گم شو تحفه انگار کی هست؟ -
ن به پایین رفتند من و یاسمن با دیدن فرهاد که آنها را می هومن به دنبال شهال دوید و فریاد کنا
  :نگریست زدیم زیر خنده یاسی گفت

  !طفلک شهال چه قدر حرص خورد -
  :شاهرخ گفت

  .کاش قبل از شام کمی در حیاط وسطی بازي کنیم -
  همگی موافقت کردیم و با هیاهو به حیاط رفتیم هومن گفت

  چه خبره؟ -
  کنیم الدن شاهین شما هم به حیاط بیایید می خواهیم وسطی بازي -

  :دعوا بر سر یارکشی شروع شد شهال گفت
  پسرها با هم دخترا هم با هم -

  فرهاد که می خواست لج الدن را در آورد و گفت
  نمی شود استثنا باشد و هستی با پسرها بازي کند؟ -

  :یاسمن گفت
  نخیر -

  :فرهاد گفت
  پس من هم یار دخترها می شود -
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  : گفتشهال
  بابا تو چه رویی داري فرهاد برو دیگر -

پسرها وسط بودند ان . الدن با حرص دست یاسمن را گرفت و من و شهال هم طرف دیگر ایستادیم
قدر صداي بازي مان بلند بود و جیغ می کشیدیم که بزرگ تر ها هم به حیاط آمدند و با رضایت به 

د را نشان بگیرم که در موقع اصابت توپ باعث بل ما نگاه می کردند من سعی می کردم فقط فرها
عاقبت نوبت ما دختر ها رسید یکی یکی بچه ها بیرون رفتند . جیغ بچه ها به هوا رفت. گرفتن او شد

و سوختند فقط من وسط بودم و با گرفتم بل یکی یکی بچه ها را به وسط بازي اوردم پسرها که می 
ه بود شاهرخ توپ را زیر شیر آب گرفت توپ سنگین دیدند حریف ما نیستند حرصشان در آمد

  شده بود و به شهال خورد شهال جیغش به هوا رفت و گفت
  .خیلی جر زن و حسود هستید توپ سنگین شده -

  توپ بعدي به الدن خودر الدن گفت
  درد می آورد خیلی سنگین شده -

ي خواندن بعد از بازي یکی یکی خوردیم و بازي با برد پسرها تمام شد از همه جالب تر کر
  ناجوانمردانه شان بود

  به شهال و یاسمن گفتم
  تالفی می کنیم خیلی نامردند -

  شهال که از شکلک در آوردن هومن و شاهین داشت منفجر می شد گفت
  خیلی نامردید از قصد توپ را خیس کردید که درد آور باشد؟ -

  :فرهاد شانه هایش را باال انداخت و گفت
  .برادر خودت خیس کرد من کاره اي نیستم به من چه؟ -

با چشمان خمارش به من می . نگاه پر مهر فرهاد صداقت را در چشمانش به نمایش می گذاشت
  گفت

  . من بی تقصیرم دیدي که دلم نیامد هیچ کدامتان را بسوزانم -
. بود و می زد هومن با دستانش روي قابلمه ریتم گرفته. خسته از بازي همه در حیاط دور هم نشستیم

  :ناگهان شروع کرد به خندیدن ان قدر خندید که همه ما مات و مبهوت به هم نگاه کردیم پرسیدم
  چت شده هومن؟ چرا ریسه رفتی؟ -

  :با خنده گفت
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رفتیم چه اتفاقی افتاد شما هم می ... اگر برایتان تعریف کنم که دیروز وقتی با دوستم به خیابان  -
  خندید

  یاسمن گفت
  .باره سر کاري است همه ما را سر کار گذاشته و به این می خندددو -

  :شاهرخ گفت
  حاال بگو ببینم چه دسته گلی به اب داده اید؟ -

  هومن دوباره خندید و گفت
وقتی داخل . آخ دیروز با دوستم علی تمام صندلی هاي ماشینش را بیرون ریختیم تا تمیزش کنیم -

تیم صندلی هاي عقب را سر جایشان بگذاریم مادرش صدایش ماشین را جارو کشیدیم و می خواس
  کرد و گفت

دیگر فرصت نشد . بدو علی حال پدرت خوب نیست برو از داروخانه برایش قرص قلبش را بگیر -
علی پشت فرهان نشست و من هم کنارش چون ایام تعطیل . که صندلی هاي عقب ماشین را جا بزنیم

. ور شدیم به خیابان اصلی برویم و از داروخانه شبانه روزي خرید کنیممجب. بود داروخانه اي باز نبود
اخ سر خیابان دو تا دختر سانتی مانتال ارایش کرده با دك و پز عالی ایستاده بودند و منتظر ماشین 

  :بودند سوار هر ماشینی هم نمی شدند به علی گفتم
ختر با فیس و افاده و ادا آمدند و در را علی نگه دار سوارشان کنیم علی هم زد روي ترمز دو تا د -

  باز کردند داشتند با هم حرف می زدند و متوجه نشدند که ماشین صندلی ندارد اولی با ناز گفت
  .سالم -

و افتاد روي بدنه لخت ماشین من و علی از خنده نمی توانستیم فرار کنیم ان دو تا دختر که حسابی 
م به هم زدند و چند تا فحش اب دار نثار من و علی کردند حرص شان گرفته بود در ماشین را محک

آخ این قدر خندیدیم که یادمان رفت براي چه به بیرون آمده ایم عاقبت بعد از یک ربع خندیدن 
  قرص خریدیم 

من و شهال و یاسمن حرص می خوردیم وشاهین و شاهرخ و فرهاد از خنده غش کرده بودند 
  شاهرخ گفت

من یک بار با دوستم به خیابان هاي خیلی باال شهر رفته بودیم ان موقع ها تازه  این که چیزي نیست -
گوشه خیابان یکی پارك شده بود من و صادق با چه . بنز الگانس با شیشه دودي به ایران امده بود

چه و به به به طرف ماشین رفتیم و دست هایمان را دور صورتمان گذاشتیم و صورت هایمان را به 
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باندیم و شروع کردیم به دید زدن داخل ماشین که ناگهان همان شیشه اي که ما به آن شیشه چس
چسبیده بودیم با حرکت اتوماتیک پایین کشیده شد تازه آن وقت بود که فهمیدیم ما به ماشین پر از 

نها آدم ان طور زل زده ایم و چهار نفر در ماشید دارند به ما می خندند ولی چون شیشه تیره بود ما آ
  را نمی دیدیم 

  .و باز صداي خنده بچه ها در حیاط پیچید
خانواده مسعود همگی ما را به . روز سیزده بدر بود همگی مهمان مسعود در ویالي شمال بودیم

من و یاسی و شهال از خوشحالی روي پا بند نبودیم به پیشنهاد پدر قرار . شمال دعوت کرده بودند
ه طرف شمال حرکت کنیم خانواده عمو احمد عذر خواهی کرد و شد یک روز قبل از سیزده بدر ب

نیامدند به قول شهال بهتر هر چه الدن کمتر برایم قیافه می گرفت و ریخت او را نمی دیدم بیشتر 
  .بهمان خوش می گذشت

شب قبل از حرکت یاسمن و شهال به خانه ما آمدند بهانه شان این بود که صبح هر سه با هم جمع 
  روزهاي پایانی عید را بیشتر خوش بگذرانیمباشیم و 

آن شب به جاي خوابیدن تا دم صبح بیدار بودیم و از اوقات خوش جوانی مان به قول یاسی لذت 
می بردیم چه روزهاي خوش و قشنگی داشتیم هر سه سرشار از حس جوانی بودیم و غم در خانه دل 

ه با شکوفه هاي بهاري گل کرده و معطر هایمان را نمی کوفت جوانه عشق فرهاد در دل من همرا
شده بود یاسمن و شهال نیز سرخوش و شاد بودند هنوز هم از یادآوري ان روزهاي زیبا دستخوش 
هیجان می شوم چه می دانستم بعد از ان ایام سرنوشت چه خوابی برایم دیده و روزگار چه معامله اي 

  د و خاطرم را پریشان می نمایدمعامله اي که قلبم را می سوزان. با من خواهد کرد
صبح روز حرکتمان هر سه از بی خوابی قبل ناي بیدار شدن نداشتیم مادر هر سه مان را به زور سر 
میز صبحانه کشاند هنگام صرف چاي هومن با اخم و تخم وارد اشپزخانه شد و بعد از کمی چپ 

  :یاسمن گفت. چپ نگاه کردن به ما مشغول صرف صبحانه شد
  .هومن خوب نخوابیدي؟ امروز می خواهیم به سفر برویم اخم هایت را باز کن و بخندچیه  -

  :هومن گفت
چه طور بخندم شما سه نفر دیشب مثل جغد بیدار بودید و از سر وصدایتان از خنده ها و جیغ و  -

می مخصوصا تو شهال با اون صداي ریز و جیغ مانندت وقتی اواز . اوازتان تا صبح کابوس می دیدم
خواندي واه واه اگر صاحب ترانه می دانست روزي روزگاري ترانه اش را تو می خوانی از غصه دق 

  .می کرد
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  :شهال گفت
آرام باش هومن جان نفست گرفت این قدر پشت سر هم حرف زدي اگر انشا اهللا یه وقت خفه  -

  بشوي من ناراحت می شوم
  واب بدهد گفتهومن انتظار نداشت شهال این قدر خونسرد و ارام ج

  ....حیف که یک خانم محترم بین شما دو تا نشسته و من به احترام او هیچی -
  .یاسمن سرخ شد و سرش را پایین انداخت و من و شهال از پر رویی هومن خندیدیم

  شهال رو به هومن کرد و گفت
ابرازعالقه ات نونی  پاشو برو دیگه مثال دیشب کابوس دیده و این قدر اشتها دارد بلند شو تا با این -

، چایی چیزي توي گلوي آن خانم محترم گیر نکرده، من هم وقتی تو جلوي رویم نشستی نمی 
  توانم چیزي بخورم انگار یک جن جلوي رویم نشسته برو دیگه

  هومن با صداي زنگ بلند شد و گفت
ه حالتان را کوفت بخوري تو که این قدر شکمویی ، بخور جون بگیري چون امروز و فرداست ک -

  بگیرم
  :و زیر لب زمزمه کرد

  !آخ چه مزه اي می دهد حال این دختر ها را بگیریم -
  :شهال لپ هایش را باد کرد و چشمانش را درشت کرد و همزمان با خالی کردن لپ هایش گفت

  اخه یاسمن این هومن ادمه که تو دوستش داري؟! آخ چه پر رو است این هومن -
  :من اعتراض کنان گفتم

اوه شهال خانم تند نرو ناسالمتی خواهرش این جا نشسته و نمی گذارد تو در مورد برادرش این  -
  طور حرف بزنی

  شهال اداي مرا در آورد و گفت
  .....برو بابا دلت خوش است کل اگر طبیب بودي -

  :مادر وارد اشپزخانه شد و گفت
  .می خواهیم را ه بیفتیم. بشوید چه خبره همه آمدند، منتظر شما هستیم بلند شوید اماده -

هومن و پدر . مشغول اماده شدن بودیم شهال و یاسمن ساك هایشان را برداشتند و به حیاط رفتند 
فرهاد نگاهی به پنجره انداخت برایش دست تکان دادم صورتش . اثاث ها را در ماشین می گذاشتند
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ودم را به تن داشت چه قدر به او می آمد صاف و از شادي می درخشید پیراهنی که به او کادو داده ب
  زیباتر و جذاب تر از همیشه دل عاشقم را می لرزاند

به حیاط رفتم همه اماده رفتن بودند فرهاد جلوي ماشین ایستاده بود و روغن و اب آن را چک می 
کرد تا متوجه حضورم شد سرش را باال گرفت و به من نگاه کرد و سپس اشاره به تنش کرد و 

  :تگف
  می پسندي؟ -

  :لبخند زدم و با چشمانم گفتم
  .بله -

  :شاهرخ که متوجه ما شده بود با صداي بلند گفت
  سلیقه ات تازگی ها خوب شده، لباست را از کجا خریدي؟! فرهاد چه قدر خوش تیپ شدي -
  نخریدم هدیه است -

  :شهال گفت
  هدیه که با مسعود زودتر از همه رفته شمال؟ -

  :فرهاد گفت
  !من نمی دانم تو دختر خاله من هستی یا غریبه ؟ بابا تو چه قدر خنگ شدي -
  بگو سلیقه یار است و خالصمان کن -
آره بابا سلیقه طرف است چه کنم . نه خیر تا زندایی را به حان من نیاندازید راحت نمی شوید -

  خوش تیپی است هر چه بپوشم می آید
دند تا ببیند جوانها در مورد مسافرهایشان چه تصمیمی می پدر و مادرهایمان بالتکلیف ایستاده بو

  هومن گفت. گیرند
  شما سن و سال دارها با هم بروید و ما جوان ها هم با هم -

شوهر . و با ابرویش خودش و دختر ها را نشان داد و بعد اشاره اي به فرهاد و شاهرخ و شاهین کرد
  :عمه ماهروخ گفت

  ه ها با کی بیاییم؟ببخشید آقاي کارشناس ما بچ -
مادر و پدر و شاهین و عمه شهین در یک ماشین و آقا کاظم و عمه . شلیک خنده به هوا برخاست

ماهرخ و شوهر عمه شهین با شاهرخ در یک ماشین ، هومن و فرهاد و من و یاسی و شهال هم در 
  .ندفرهاد را افتاد و دو ماشین دیگر به دنبال ما روان شد. ماشین فرهاد نشستیم
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از جوك هاي بی مزه هومن . اگر بگویم تا خود شمال چه قدر خوش بودیم و خندیدیم دروغ نگفتم
و ویراژهاي فرهاد از سر به سر گذاشتن هومن و شهال و از نگاه هاي گاه و بی گاه فرهاد که از آئینه 

  .چشمانم را نوازش می داد و مرا غرق در ارامش می کرد
از ظهر بود با استقبال گرم مادر و پدر مسغود و هدیه به داخل حیاط وقتی به رامسر رسیدیم بعد 

  :مسعود دوان دوان به استقبالمامن امد و گفت. رفتیم
  :خوش آمدید و رو کرد به مادر و گفت -
این دختر شما صحیح و سالم ان قدر گفت دلم براي خانواده ام تنگ شده که مرا بیچاره کرده  -

  .است
  :رفت و گفتهدیه مرا در آغوش گ

  دلم براي همه تان تنگ شده بود مخصوصا خواهر کوچولویم  -
  :بینی اش را کشیدم و گفتم

  من که حرفت را باور نمی کنم هدیه ، مسعود حسابی جاي ما را پر کرده است -
  :مادر مسعود گفت

  هر گلی بوي خودش را دارد هستی جان و هر کسی به جاي خودش عزیز است -
همراه خانم مسنی که بعدا فهمیدم خاله مسعود است . نگاهم به نگاه شهریار نشست از سر شانه هدیه

  به بیرون از ساختمان آمدند با تعجب نگاهی به هدیه انداختم خندید و گفت
  ؟!یادت رفته ؟ این جا خانه خاله شهریار هم هست-

اده مسعود بودند موقع با چشمانم دنبال فرهاد گشتم مادر و پدر و عمه هایم مشغول تعارف با خانو
. وارد شدن به خانه از جلوي شهریار رد شدم سالم کوتاهی کردم و به همان کوتاهی پاسخ گفتم

بعد از مدت کمی . تازه متوجه شدم که فرهاد و شاهرخ مشغول خارج کردن اثاثیه از ماشین هستند
صله متوجه شدم که شهریار را قیافه فرهاد کمی در هم رفته بود بالفا. شاهرخ و فرهاد به داخل امدند

به غیر از خاله مسعود . اهمیتی ندادم، به من چه مربوط که به خانه خاله اش امده است. دیده است
ظاهرا انها همان جا سکونت داشتند مادر . مش شعبان و همسرش شهناز خانم هم در رفت امد بودند

  :مسعود گفت
  یاندازیم؟اگر گرسنه هستید بساط عصرانه را در ایوان ب -

  :مادر تشکر کرد و گفت
  نه ما در راه نهار خوردیم و حسابی سیر هستیم زجمت نکشید  -
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  :مادر مسعود به شهناز خانم گفت
بی زحمت اتاق هاي مهمان هاي عزیزمان را نشانشان بده تا هم لباس عوض کنند و هم استراحت  -

  کنند و راحت باشند
  :مادر گفت

  ت خسته نیستیم اخر حیف این هوا نیست که ادم برود بخوابد؟نه نیازي به استراحت نیس -
  شهال با صداي بلند گفت

  وا چه موقع خواب و استراحت است مرغ هم به این زودي جا نمی رود -
  نگاه شاهرخ و عمه شهین به هم دوخته شد عمه چشم غره اي به شهال رفت و گفت

  .ببخشید ترو خدا ، شهال در صحبت کردن کمی رك است -
  مادر مسعود گفت

خوب راست می گوید طفلک ، جوانند باید هم تا آخر شب بیدار باشند و از این هوا و محیط  -
  .لذت ببرند

مش شعبان اسباب ما را به باال برد و من و یاسمن و فرهاد و . شهال برخاست و از اتاق خارح شد 
اتاقی را که رو به دریا بود انتخاب  هومن به دنبالش رفتیم تا آن ها را جا به جا کنیم من و یاسمن

  :هومن دست فرهاد را گرفت و اتاق آخر را نشانش داد و گفت. کردیم 
اگر بدانی شب ها از اتاق این دختر ها چه سر و صدایی بیرون می آید و خواب را به چشم ادم  -

  .حرام می کند یک لحظه هم حاضر نیستی اتاق کنار اتاق این ها را انتخاب کنی
آمد آن قدر  همیشه از آرامش و خونسردي اش خوشم می . هاد لبخندي زد و همراه هومن رفتفر

  غرور داشت که از چیزي شکایت نمی کرد و همیشه با جذابیت مردانه اش لبخند می زد
  :من و یاسمن لباس هاي راحتی تري پوشیدیم موهایم را بافتم تا مزاحم دویدنم نباشد یاسمن گفت

  آن قدر لب دریا بدوم که نفسم بند بیایدهوس کرده ام  -
خندید و از ساکم پلووري سرمه اي در آوردم با شلوار جین آبی پوشیدم یاسمن نگاهی به سر تا پایم 

  انداخت و گفت
طفلک فرهاد تو را می بیند و فقط می تواند نگاهت کند کاش زودتر ازدواج می کردید هستی می  -

  .خوشی ندارددانم االن با وجود شهریار حال 
  :گفتم
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چه طور وقتی نسترن و الدن جلوي من رژه می روند حال من خوش است؟ حاال فرهاد هم باید  -
  شهریار را تحمل کند در ثانی شهریار که کاري به کار او ندارد

  همین که هر جا که تو هستی او هم هست براي عصبانیت فرهاد کافیست -
سته صدایش کردم برایم دست تکان داد و اشاره کرد که به از پنجره شهال را دیدم که لب دریا نش

  نزدش بروم به یاسی گفتم
دلم براي شهال می سوزد دست خودش نیست هر چه در دلش باشد سریع بع زبان می آورد عمه  -

  نباید جلوي همه ضایعش می کرد
که این جا هستیم ولش کن بابا اون االن یادش رفته که چی شده دلم می خواهد این سه چهار روز  -

  .خوش باشیم
در حین پایین رفتن از پله ها شهریار که روبروي پله ها نشسته بود به من نگاهی کرد و لبخند زد بی 
اختیار در جوابش لبخند زدم که از دید فرهاد پنهان نماند فرهاد برخاست و از اتاق بیرون رفت پدر 

  :مسعود گفت
  .ي بخورید بعد برویدکجا هستی جان؟ عصرانه حاضر است چیز -

  :تشکر کردم و به یاسمن گفتم
  بیا یاسی، نمی شود تعارف اقا محموود را رد کرد، بنشین چیزي بخوریم -

نشستیم و نگاهی دور تا دور سالن انداختم اتاق هاي خواب در طبقه باال قرار داشت و اشپزخانه اپن 
پوشانده شده بود و یک میز ناهار خوري در قسمت اخر سالن بود سالن با چند دست کاناپه و راحتی 

با صندلی هاي اضافه در قسمت دیگر سالن قرار داشت پرده هاي آبی پنجره ها با روکش کاناپه 
شومینه اي زیبا که در آن فصل هنوز روشن بود و زیبایی اتش ادم را گرم می کرد .هماهنگی داشت

  :فتمبعد از خوردن کمی ساالد الویه با ساندویچ به یاسمن گ
  بلند شو یاسی دلم می خواهد زودتر دریا را ببینم بویش دارد دیوانه ام می کند -

  شهریار گفت
  چه طور است همه با هم به لب دریا برویم و پیاده روي کنیم غروب دریا دیدنی است -

  .همه ازپیشنهاد او استقابال کردند وبرخاستند تا در هواي ازاد بهاري نفسی تازه کنند
مسابقه گذاشتین که زودتر به شهال برسیم و شروع به دویدن کردیم شهال ما را دید که به  با یاسمن

طرفش می دویم برخاست و او هم به طرف مخالف دوید هر سه به دنبال هم می دویدیم و جیغ می 
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بوي دریا و ابی گسترده اش جلوه . کشیدیم خسته و عرف کرده به روي شن هاي ساحل ولو شدیم
  .عت پاك و آرامش بخش بوداي از طبی

هواي گرفته و بارانی شمال خبر از امدن باران می داد سوز زمستان با وجود بهار ادم را می لرزاند به 
  :اسمان نگریستم و گفتم

  به زودي باران می بارد اسمان بدجوري دلش گرفته است -
  :یاسمن گفت

  اره فصل بهار اسمان شمال بیشتر بارانی است -
  :گفتم

که از موقع امدن خورشیدي در این اسمان ندیدم شهریار غیب گفته که غروب دریا دیدنی من  -
  است؟ چه غروبی؟ چه خورشیدي؟ 

  شهال دوباره با لحن بی پروایش گفت
  طفلک هذیان می گفت، وقتی تو را می بیند مرضش عود میک ند هستی -

ز خودشان کس دیگري را نمی از دور هدیه و مسعود دست در دست هم نمایان شدند انگار به ح
  :دیدند شهال با دیدن آن دو سرش را تکان داد و گفت

  خوش به حالشان چه دنیایی دارند کیف می دهد ادم در این هوا با مرد محبوبش قدم بزند -
  یاسمن با حالتی شیطنت بار گفت

  کاري ندارد شهال بلند شو برو دست مش شعبون را بگیر و قدم بزن -
  ومن خفه شه که تو این قدر دوستش داريالهی این ه -

  :من گفتم
  به داداش من چه کار دارید؟ -

  :و هر سه با هم خندیدند یاسمن دوباره گفت
  نشستن و به اسمان ابري زل زدن که مزه اي ندارد بلند شوید قدم بزنیم -

دریا قرار سه تایی برخاستیم و شروع به پیاده روي کردیم یاسمن که تحت جادوي ابی و خاکستري 
  :گرفته بود رو به من کرد و گفت

  هستی سوالی بپرسم صادقانه جواب میدهی؟ -
  من به کی دروغ گفته ام که به تو بگویم؟ -
  منظورم دروغ گفتن نبود دلم می خواهد احساس قلبی ات را بدانم -
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  خوب بپرس -
  تو چه قدر فرهاد را دوست داري -

  گفت شهال خندید و مورچه اي را نشان داد و
  اندازه این مورچه خیالت راحت شد خانم کارآگاه؟ -

  :یاسی گفت
نه کار آگاه بازي در نمی اورم مادرم تازگی ها بر سر ازدواج فرهاد بدجوري پیله کرده است  -

فرهاد هم ان را نشنیده می گیرد و امروز و فردا می کند دلم می خواهد بدانم که این مسئله براي 
ارد ایا ان قدر هست که به ازدواج بیاندیشد و فرهاد را از این سردرگمی هستی چه قدر اهمیت د

  نجات دهد؟
می دانستم که نظر عمه کسی جز من نیست و می دانستم که با نزدیک شدن عروسی هدیه عمه به 

عمه می دانست که خواستگاران من از هدیه بیشتر . هول و وال می افتد که مبادا مادر مرا شوهر دهد
  هال نگاهی به من انداخت و گفتهستند ش

به نظر من هستی و فرهاد واقعا به هم می آیند انگار خدا این دو را براي هم افریده است هر دو  -
  .تودار مغرور و یک دنده

  :خندیدم وگ فتم
  ممنون از این همه لطف و عنایت -

  شهال گفت
  جان چه کشید تا مردیکدندگی و توداري تان به مادر بزرگ خدابیامرز رفته طفلک آقا -

  هر سه زدیم زیر خنده و شهال خیلی جدي گفت
  هستی باید بگویم فرهاد در میان دختر ها خواستار زیاد دارد  -

  :گفتم
  تو از کجا می دانی؟ -
  .یک روز که با الدن صحبت می کردم گفت -

  یاسمن جلوتر امد و دست هایش را به هم مالید و گفت
  دار داردداداش خوشگلم همه جا هوا -

  شهال گفت
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هول نشو از هواداري و خوشگلی داداشت به تو چیزي نمی رسه داشتم می گفتم الدن می گفت  -
دختر خاله اش مونا در همان دانشکده اي دانشجو است که فرهاد درس می خواند می گفت مونا می 

د به قولی بین دختر ها گوید دختر ها خود را می کشند تا فرهاد لبخندي بزند یا نگاهی بهشان بیانداز
  .از شیک پوشی و زیبایی و جذابیت مردانه فرهاد سخن ها است

حسادتم تا حدي تحریک شده بود اما با اید آوري این که بین همه این ادم ها فرهاد عاشق من است 
  :دلخوش شدم و لبخند زدم یاسمن به من نگریست و گفت

  چیه هستی؟ یاد فرهاد افتادي؟ -
  گفت و شهال با حرص

دختره ندید ! یاسمن یک بار دیگر فرهاد فرهاد یا داداشم بگویی می زنم تو سرت تا خفه شی  -
  !بدید انگار داداش همه مرده اند و این یکی تو دنیا داداش داره تحفه

  بعد رو به من کرد و گفت
  .اگر همین االن چند تا از سینه چاك هاي هستی را اسم ببرم دهنت بسته می شود -

  س دستش را دور گردن من انداخت و گفتو سپ
همین االن ان اقا پسر که با شاهرخ . فرهاد به زیبایی و نجابتی هستی کجا می توانست پیدا کند -

  صحبت می کند همه حواسش دائم این جاست او یکی از خاطر خواه هاي هستی است
ایش را به سینه حلقه با حرف شهال هر سه به شهریار نگاه کردیم راست می گفت شهریار دست ه

  کرده و به ما می نگریست شهال گفت
  راستی فرهاد کو؟ -
  نمی دانم -
  من دیدم که از ویال بیرون رفت حتما رفته هوایی بخورد -

پیاده روي جان از پاهایمان گرفته بود روي تخته سنگی نشستیم قطره ابی به صورتم خورد به اسمان 
  :نگاه کردم و گفتم

  .باران شروع شده بهتر است برگردیم خیس می شویمبه نظرم بارش  -
  :شهال گفت

کو باران ؟ حتما قطره اي از اب دریا به صورتت خورده نکند عشق مثل شهریار تو را هم دچار  -
  هذیان کرده است
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باز هم اب به سر وصورتم خورد هوا رو به تاریکی می رفت و همین امر مرا می ترساند هنگام شب 
  :غرش موج هایش وحشت داشتم رو به یاسی و شهال کردم و گفتم از دریا و صداي

  دیدید گفتم بارش باران شروع شده -
  :یاسمن گفت

هستی جان شهال پوستش از کرگدن است تا خیسی اب باران را روي پوست کلفتش احساس کند  0
  طول می کشد

  :بعد رو به شهال کرد و گفت
. که یکدعفه اب زیادي به سرو صورتمان پاشیده شد  یعنی تو این قطره باران را حس نمی کنی؟ -

من با سرعت جا خلی دادم یاسمن و شهال حسابی خیش شدند هر سه وحشت زده برخاستیم به عقب 
قدم برداشتیم که برگردیم هوا تاریک شده بود وقتی برگشتیم سرم به جسمی برخورد کرد همزمان 

ا باال اوردم و ازدیدن فرهاد که در تاریکی به قیافه سرم ر. با جیغ من یاسی و شهال هم جیغ کشیدند
یاسی و . فرهاد از خنده ناي حرف زدن نداشت . هاي وحشت زده ما می خندید به عقب پریدیم

شهال با غرولند به فهراد بد وبیران می گفتندو چون خیس شده بودند و هوا کمی سرد بود به طرف 
قصد رفتن به دنبال یاسمن و شهال را کردم که فرهاد محکم نگاهی به فرهاد انداختم و . ویال دویدند

مچ دستم را چسبید با شتاب مرا به دنبال خود کشاند چشمان شیطانو بازیگوشش در تاریکی برق می 
  :زد گفتم

  .انی چندمین بار است که مرا ترساندي -
  :سرش را روي شانه اش خم کرد و با مظلومیت گفت

  در نظر گرفته بودم اما چون خیلی ترسیدي فعال این کافیست تنبیهی بدتر از این برایت -
  براي چه؟ مگر چه کار کردم؟ -
  به به به اون شهریار مگس لبخندهاي ویران کننده می زنی و خبر نداري که مرا ناراحت کردي؟ -
  خیلی حسودي فرهاد -
  از عشق؟جان فرهاد فداي اون فرهاد گفتنت بگو ببینم داشتید از چه حرف می زدید  -
  شهال و یاسمن! من نه -
  .مگر انها هم مبتال هستند -

  نمی دانم
  تو چه طور؟ -
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  در مورد شخص خاصی صحبت نمی کردیم بحثمان کلی بود -
  مطمئنی؟ -

به چشمانم نگاه کرد داشتم مست می شدم گرماي دستش در ان نم نم باران و هواي تقریبا سرد بهار 
  ا برایم جذاب تر و خواستنی تر می کرد گفتمدر رگ و جانم نفوذ می کرد عشق ر

  برویم فهراد وقتی شب می شود من از تاریکی و صداي دریا وحشت می کنم -
دلم می خواهد آن قدر در بغلم بگیرمت که ارام شوي و از تاریکی و دریا نترسی؟ تا من را داري  -

  !از چیزي نترس هستی من
فهمیدم حتما حسابی سرخ شده ام به قول مادرم  ان قدر خجالت کشیدم که از سوزش گون هایم

  درست مثل لبو عاجزانه گفتم
  برویم فرهاد -

  :نگاه زیرکانه اي به من کرد و گفت
  برویم هستی من -

با وارد شدن هر دوي ما به ویال نگاه ها به رویمان ثابت ماند عمه باز هم ارزومند نگاهم کرد نمی 
ست نیافتنی می دیدم نگاهم به شهریار افتاد که گرفته به نظر می دانمم چرا در نگاه عمه ارزویش را د

رسید و داشت شطرنج بازي می کرد شاهین هم مشغول مطالعه درس هایش بود خبري از شهال و 
یاسمن نبود به اتاق باال رفتم و دیدم که هر دو حمام کرده اند و موهایشان را خشک می کنند با 

  فره شام را گسترانده و ما را به شام می خواندصداي طاهره خانم مادر مسعود س
بعد از شام قصد استراحت کردن داشتیم که مش شعبان خبر داد آقاي امیري همراه دخترش امده 
است پدر و مادر مسعود عذر خواي کردند و براي استقبال به حیاط رفتند من هم به کمک خاله 

واهش خاله خانم چاي ریختم و بردم سینی جاي مسعود به اشپزخانه رفتم و ظرف ها را شستم و به خ
در دستم بود که وارد سالن شدم سالم کردم همه نگاه ها به طرف چرخید و همه دست از صحبت 

استگاري اش امده اند مخصوصا با سینی چاي به .کشیدند ورودم به عروسی شباهت داشت که به خو
بر لب داشت اقاي امیري جواب سالمم را  فرهاد نگریستم که در مبل فرو رفته بود و لبخند محوي

  عمه ماهرخ گفت! داد و دخترش زیر لب سالم گفت
  الهی قربونت برم عمه جون اشاءاهللا عروسی ات چه قدر خوشگل می شوي -

و به فرهاد اشاره کرد فرهاد برخاست و سینی چاي را از دستم گرفت با خچالت رفتم و کنار شهال و 
ي به من زد و اشاره به شهریار کرد خنده ام گرفت می دانستم که می یاسمن نشستم شاهرخ لبخند
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گوید نفس گیر شدي هستی احساس من با شاهرخ مثل احساس خواهري به برادر فوق العاده مهربان 
و دلسوز بود وي دانستم شاهرخ هم همان قدر که هومن دوستم دارد همان طور دوستم دارد نگاهم 

قاي امیري ثابت ماند چشم از فرهاد بر نمی داشت ژستی که فرهاد چرخید و به روي رها دختر ا
گرفته بود براي هر دختري جذاب و خواستنی بود هر نگاه رها خریدارانه وبا محبت بود بعد از کمی 

  :پذیرایی اقا محمود پدر مسعود رو کرد به ما و گفت
کی از کارخانه داران موفق امیري جان از دوستان دوران تحصیل من در دبیرستان است ایشان ی -

تهران هستند بعد از سال ها قطع دوستی مان روي نزدیک ویال دیدمش و فهمیدم که همسایه هستیم 
  و خبر نداریم ویالیشان درست روبروي ویالي ماست

  :اقاداریوش یا همان امیري فروتنانه گفت
وردید ان هم با مهمان در خدمت هستم وقتی ماشین مسعود جان را دیدم حدس زدم که تشریف ا -

  من و رها دو روزي است که به شمال امدیم حاال هم مزاحم شدیم که عرض ادبی کرده باشیم
  :مادر مسعود گفت

  پس راحله خانم کجا هستند؟ -
  به جاي امیري رها را عشوه و ناز خاصی گفت

  یممامان رفته فرانسه که به دایی جان سر بزنند ما هم اخر فروردین راهی می شو -
و در همان حال نگاه پر از عشوه اي به فرهاد انداخت فرهاد با استیل خاصی که روي مبل لم داده بود 
به نظر می رسید حسابی توجه تازه وارد را به خود جلب کرده است نگاهش کردم بی نقص و 

همان  .جذاب بود در بدو هر اشنایی هر کس مفتون رفتار مردانه و قیافه فوق العاده جذابش می شد
  طور که هومن با بذله گویی و شیطنت هایش توجه هما را جلب می کرد

اقا محمود و شاهرخ و فرهاد و شاهین و هون را معرفی کرد و در مورد شغل ها و کارهایشان سخن 
  :گفت و در اخر هم گفت

  شهریار جان هم که معرف حضور شما هست پسر با جناق بنده رو دکتر اینده -
  :د و به فرهاد رو کرد و گفتامیري لبخندي ز

  پس شما مهندس مکانیک هستید ؟ درسته؟ -
  :فرهاد گفت

  البته کمی از درسم مانده اما در مورد رشته ام بله درست است -
  کار هم می کنید؟ -
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نه به ان صورت متداول در واقع شغل اصلی ام نیست اگر پدرم کاري داشته باشد گاهی اوقات  -
  کمکشان هستم

  ببخشید پدرجان چه شغلی دارند جسارتا -
  فرش فروشی دارند -

  :واضع بود که امیري از فرهاد خوشش امده بود پس دوباره گفت
ما در کارخانه به افراد متخصص و با اسعدادي مثل شما نیاز داریم در واقع نیروي جوان و فعال هم  -

مکاري داشته باشند با هزینه زیاد داریم براي افراد کارشناس و تحصیل کرده که با کارخانه ها ه
خود کارخانه بلیط تهیه می کنیم و ان ها را براي اموزش دست گاه هایمان به خارج می فرستیم در 
واقع قرار داد می بندیم و تا حداقل دو سال براي کارخانه خدمت کنند چون با هزینه کارخانه براي 

ساي باید در همان کارخانه تجربیات و اموزش به خارج از کشور میروند بدیهی است تا حداقل دو 
اموزش هاي خود را مورد استفاده قرار دهند اگر زمانی دنبال کار در خور شخصیت و تحصیالتتان 

  .بودید من در خدمتم نمی دانم چرا؟ ولی از بدو اشنایی مان به دلم نشستید
رهاد خم نشد که ف. بعد کارتی را از جیب بغل کت خارجی اش در اورد و به طرف فرهاد گرفت

کارت را بگیرد کارت دست به دست گشت تا به دست فرهاد رسید به نظرم امد که در خواستش از 
فرهاد همراه با کمی غلو و تکبر است و شاید فرهاد هم فهمید که اهمیتی نداد و کارت را روي 

  دسته مبل قرار داد
رابا جذابیتی خاص براي فرهاد خم کرد موقع رفتن انها باز هم با سقلمه شهال به رها نگریستم سرش 
  و خداحافظی کرد هومن خندید و اهسته به من و شهال گفت

  اصال انگار ما ادم نیستیم نگاهی هم به من نیانداخت -
  :شهال گفت

  به یاسمن می گویم ها؟ -
  .برو گم شو از اب گل الود کوسه میگیرد -

ز ما براي ناهار ظهر فردا قول گرفت مادرها خندیدیم جنگ بین شهال و هومن تمامی نداشت امیري ا
چه تعارفی می کردند راضی به زحمت نیستیم اخه خانه بدون کدبان؟ ولی باالخره قبول کردند که 

  فردا ظهر مهمان امیري باشیم دم در رها به فرهاد لبخند زد و گفت
  منتظر هستیم -
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ذهنم نقش بست بله همان  یک لحظه حرف هاي مونا در! فرهاد هم لبخندي زد و هیچ نگفت
  .فرهادي که از لبخند من به شهریار دیوانه شده بود خود لبخند جانانه اي به رها تحویل داد

تمام فکرم مشغول رها و . دیشب خواب خوبی نکرده بودم. صبح با هیاهوي شهال و یاسمن بیدار شدم
لم شور می زد انگار رها آمده بود د. به نظر می آمد رها دو سه سالی از من بزرگ تر باشد. فرهاد بود

شهال پارچ آب را باالي سرم گرفته بود . که فرهاد را با خود ببرد که من آن طور عزا گرفته بودم
ظاهرا مهلتی براي برخاستنم داده بود رو به اتمام بود سریع برخاستم و پارچ را از دستش قاپیدم و 

در . اورانه از عمل سریع من نگاهم می کردروي سرش خالی کردم مثل موش آب کشیده بود و ناب
همان لحظه یاسمن لیوان ابی را که پشتش قایم کرده بود در یقه ام خالی کرد من به دنبال یاسمن 

اما من سنگین و با وقار کنار مادر نشستم و . دویدم یاسمن با جیغ و فریاد پشت پدرش سنگر گرفت
کنارن نشست و خیالش راحت بود که من در  مشغول خوردن صبحانه شدم یاسمن با خیال راحت

وقتی . بین جمع کاري به کارش ندارم چاي شیرین کردم و گذاشتم تا کمی از داغی آن کاسته شود
موقع اش شد تمامش را روي پاي یاسمن خالی کردم جیغ کوتاهی کشید و لبش را به دندان گزید 

  :برخاستم و گفتم
  .فیل بازي نکن داغ نبود -

شهریار خندیدم و به فرهاد نگاه کردم و برایش پشت چشمی نازك کردم و از در اتاق به لبخند 
  بیرون رفتم

از دور دیدم که هومن و بقیه به طرفم می آیند در دست فرهاد صندلی بود به اضافه یک کتاب شعر 
  هومن به من رسید و گفت

  بد حال می گیري هستی خانم یاسمن را سوزاندي -
ن رسیدندو مثل دو تا کبوتر عاشق از جلوي من رد شدند و خط ساحل را گرفتند هدیه و مسعود به م

  :و رفتند هومن به شهال گفت
همه خندیدند فرهاد صندلی . ترو خدا این دو تا رو نگاه کن مثل دو تا سوسک چسبیدند به هم  -

  اش را در افتاب گذاشت و شروع به خواندن کتابش کرد
اهرخ و شهریار شلوارهایشان را باال زدند و پاهایشان را تا زانو در آب هوا سرد بود هومن و شاهین ش

فرو کرده بودند فرهاد اما تافته جدا بافته بود عینک افتابی اش را به چشم زده بود و از زیر آن ما را 
در نظر داشت ظاهرا توجهی به کسی نداشت و از من هم دلگیر بود من هم دلگیر بودم و قتی 
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اشت به قول خودش دندان هاي مرا کسی ببیند باید می دانست من هم چنین خودش دوست ند
  :چیزي را نمی خواهم با یاسی و شهال روي ماسه هاي نرم و گرم ساحل نشستیم یاسمن گفت

چه کیفی داشت اگر این پسرهاي پر رو را در اب فرو می کردیم به تالفی آن توپ هاي خیس و  -
  سنگین که به بدن ما می زدند

ر سه به هم نگاه کردیم و فکر یکدیگر را خواندیم من پشت هومن و آن دو پشت شاهین و شاهرخ ه
قرار گرفتند ارام و بی صدا و در یک زمان هر سه با شدت تمام به درون اب هلشان دادیم شهریار 
مات و مبهوت به ما نگاه می کرد و که از دیدن آنها که دست و پا چلفتی در اب ولو شدند غرق 

  خنده بودیم شهال با خنده به فرهاد گفت
هومن و شاهرخ و شاهین خیس . تو یکی از دستمان در رفتی باشد تا جایی زهرمان را به تو بریزیم  -

یاسمن به طرف فرهاد رفت و کتابش را از دستش قاپید و به . از اب برایمان خط و نشان کشیدند 
دویدیم و در حالیک ه از خنده روي پاهایمان بند  درون دریا انداخت هر سه جیغ زنان به طرف ویال

نبودیم و انها البته به جز شهریار به دنبال ما می دویدند مادر با دیدن سه موش آب کشیده شده انها را 
  :عمه گفت. به داخل حمام فرستاد تا سرما نخوردند

  بزرگ شدید وقت شوهر کردنتان است این کارها چیست؟ - -
  :شهال گفت

  .د ببینید چه بالیی سر ما آوردندنبودی -
  :مادر گفت

  .خب شوخی می کنند جنبه شوخی پذیرفتن هم داشته باشند -
  :و رو به ما کرد و گفت

  .بروید اماده شوید تا به موقع به خانه آقاي امیري برویم -
  .و همراه ما به طبقه باال آمد و براي پسرها حوله و لباس گذاشت

  :مادر مسعود گفت
  است ما خودمان برویم و جوان ها با هم بیایند؟ چه طور -

  :عمه سفارشاتی به ما کرد و در آخر گفت
  .زود بیایید زشت است سر نهار برسید -

فرهاد در حالیک ه حوله تمیزي روي . چشم بلندي گفتیم و مشغود شانه کردن موهایمان شدیم
  دوشش انداخته بود به یاسمن فت
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  اس بیاورمن هم می روم حمام برایم لب -
  بفرمایید آقا فرهاد خوب جا خالی دادي -

  شهال گفت
دیگه کی رغبت می کند به حمام برود شده حمام عمومی مردانه من که پایم را دیگر در این حمام  -

  نمی گذارم
و نگاهش به چفت پشت در حمام افتاد چشمش برقی زد و به من نگاه کرد در حمام هم از داخل 

ت در خندیدیم و یاسمن آهسته و ارام چفت پشت در را انداخت و هر سه قفل می شد و هم از پش
در حالی که مراقب بودیم از خنده منفجر نشویم به طبقه پایین رفتیم فرهاد اواز خواند و دیگران 

  دست می زدند حتما هومن هم می رقصید شهریار با ما به خانه امیري امد و در راه به ما گفت
  !یدچی شده خیلی خوشحال -

  :شهال گفت
  بعدا می فهمی -

  هر سه صورتمان از خنده و هیجان قرمز شده بود که به خانه امیري رسیدیم
با پذیرایی الله خانم سرایدار خانه امیري کمی نفس تازه کردیم شهریار مرموز و کنجکاو نگاهمان 

  شغول بق بق بقو بودندمی کرد هدیه و مسعود باز مثل دو کبوتر البته به قول شهال از نوع چاهی اش م
  امیري به مادر گفت

  .پس آقا پسرها کجا هستند تشریف نیاوردند -
  یاسمن در حالی که لبش را گاز گرفته بود تا نخندد گفت

  حمام هستند گفتند خودمان می آییم اما اگر دیر شد نگران نشوید -
  :به وضوح دیدم که اخم هاي رها در هم فت مادر گفت

  گردشی کنند و بعد بیایندشاید می خواهند  -
  شهال گفت

  آره زندایی می گفتند کمی گردش می کنیم و می آییم -
  و بعد آهسته زیر گوشم گفت

  فکر کنم یکی به رقباي سمجت اضافه شده دختر متکبر با یک من عسل هم نمی شود قورتش داد -
کرد و فقط چشمش به در  و اشاره به رفها کرد به نظر من هم همین طور بود ما را مهمان حساب نمی

  بود که حتما فرهاد زودتر از در وارد شود شهریار که تنها پسر از گروه پنج نفره بود اهسته گفت
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  نکند سرشان را زیر اب کردید و به روي خود نمی آورید -
  یاسی با قیافه حق به جانبی گفت

حمام نشستند و براي هم کیسه  وا؟ مگر زور ما به انها می رسد که سرشان را به باد دهیم شاید در -
  .می کشند

  آن قدر خندیدیم که اشکام جاري شد
نهار را در حالی صرف کردیم که امیري دائم ابراز ناراحتی می کرد که چرا پسرها قابل ندانستند و 
نیامدند مادرها و پدرهایمان از همه جا بی خبر حرص می خوردند و در ذهنشان براي آن چهار نفر 

به نظر انها این نهایت بی احترامی به خانواده امیري بود چرا . و خط و نشان می کشیدند بدبخت نقشه
که آنها دیشب می دانستند که براي ظهر خانه امیري دعوت شده اند و حاال حسابی جلوي امیري 

  شرمنده بودند
  .دلم خنک شد تا رها خانم به فرهاد نگوید منتظر هستیم

ما پسرها بی حال در حمام غش کرده بودند مادر مسعود از امیري قول عصر شد دلم به شور افتاد حت
گرفت که شب را مهمان ما باشد گویی از خجالت بود یا از دلسوزي که می گفت سیزده به در است 
و تنها خانه نمانید می دانستم که می خواهد به نوعی از دل امیري پاك کند که پسرها نیامدند تا 

  د و امیري هم قبول کردباعث دلخوري انها نشو
وقتی به ویال امدیم صداي فریاد پسرها از داخل حمام همه را به طبقه باال کشاند وقتی آقا کاظم 

نفر دیدنی بود بخار حمام انها را خمار کرده بود چرا که براي گرم  4چفت در را گشود قیافه هر 
ارشان ساخته بود موهایشان روي شدن نیاز به باز گذاشتن اب گرم بودند و همین خواب الود و خم

پیشانی هایشان چسبیده بود ناي حرف زدن نداشتند هر کدام حوله اي به دور خود پیچیدند و مثل 
لشگر شکست خورده یکی یکی خارج شدند پدر اول با بهت به انها نگریست ولی بعد صداي قهقهه 

تق و کوچولی خود را لباس می مادرها نگران مثل این که پسر سر. پدر همه را به خنده وا داشت
پوشاندند دائم دور و برشان می پلکیدند و سفارش می کردند که زودتر خود را خشک کنند تا سرما 

  مسعود دائم می پرسید. هر چهار نفر بغل شومینه کز کرده بودند پتویی روي خود انداختند. نخورند
  کی پشت در را انداخته؟ -

نگریست شیر داغ به خوردشان دادند و اصرار کردند که نهارشان را و هدیه با حالت خاصی به ما می 
  :ان موقع بخورند دلم خنک شد اما داشتم از خنده می مردم پدر مسعود شرمنده گفت
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ببخشید ترو خدا تقصیر من است چند وقتی است طاهره خانم می گوید چفت پشت در لق شده و  -
  فتم یادم رفت که بگویمنیاز به تعمیر دارد اما من به مش شعبان نگ

فرهاد در حالی که سرش را به دیوار شومینه تکیه داده بود فقط با چشمان خمار و خواب الودش به 
من می نگریست با زبان نگاهش می گفت آخه چی بهت بگویم هستی؟ این انتقاب بود که گرفتی؟ 

ن و یاسمن و شهال نقشه و در نگاه هومن و شاهرخ و شاهین به وضوح می خواندم که دارند براي م
می کشند، خط و نشان هاي وحشتناك در این میان فقط شهریار بود که خیره و مبهوت در حالی که 

  به من و یاسمن و شهال می نگریست با خود فکر می کرد اینها دخترند یا جانور؟
در کالس بعد از تعطیالت عید تصمیم گرتم خودم را تا اعالم نتایج کنکور سرگرم کنم اسمم را 
  .خوشنویسی نوشتم چرا که از دست خط خوبی بهره مند بودم و استعداد خوشنویسی داشتم

عمه ماهرخدر هر دیدار که یا در خانه خودشان بود یا در خانه ما به من در لفافه یاد آوري می کرد 
ن سه وقتی ای. که عروسی هدیه نزدیک است و درس فرهاد نیز رو به اتمام تو هم خواستگار داري

. معادله را کنار هم می گذاشتم نتیجه می گرفتم که یعنی به زودي براي خواستگاري اقدام می کنیم
در پوست خود نمی گنجیدم عروسی هدیه نزدیک بود مادر با این که شدیدا سرگرم تهیه کردن 

د با جهیزیه هدیه بود باز حواسش شش دانگ به من بود و گاه گاه که عمه را دور و بر من می دی
فکر به فامیل شوهر دادن از سرت بیرون کن یا من دختر دسته گلم را به فامیل نمی : طعنه می گفت

  .دهم یا ازدواج فامیلی عاقبت خوشی ندارد
اتفاق جالی که فکر مرا تا چند روز مشغول کرده بود این بود که یکی از روزها که در تدارك بردن 

ن زنگ زد از ان طرف صداي خاله مسعود را شناختم و جهیزیه هدیه به خانه شوهرش بودیم تلف
گوشی را به مادر دادم و خودم کنار پله گوش ایستادم مادر با احترام و رودربایستی با خاله مسعود 

  حرف می زد و در اخر سخنانش گفت
  نتیجه را بعد از مشورت با پدرش اعالم خواهم کرد -

  نش بود مرا دید و گفتبعد از خداحافظی در حالی که لبخندي بر لبا
  خاله مسعود بود زنگ زده بود براي فردا شب وقت می خواست که به خواستگاري تو بیایند -
  براي چه کسی؟ -
  وا مگه خاله مسعود چند تا پسر دارد؟ شهریار دیگر -

  :وا رفتم دلم به شور افتاد محکم و جدي گفتم
  وقت خود را تلفن می کنند -
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  ایی اظهار نظر کنی ناسالمتی این خانه بزرگ تري هم داردتو الزم نکرده به تنه -
  صداي زنگ حیاط در آمد مادر بعد از باز کردن در گفت

خاله مسعود می گفت شهریار براي جواب عجله دارد نمی دانستم شهریار این قدر به تو عالقه  -
  دارد

از سالم و احوالپرسی مادر تا امدم جواب بدهم در سالن باز شد و هومن و فرهاد وارد شدند و بعد 
  جلوي فرهاد به هومن گفت

  داري تنها می شوي هومن جان این خواهر هنوز نرفته براي این خواهرت هم خواستگار امده -
  هومن گفت

  !کی هست هنوز بچه است که -
  وا بیست سالش شده کجاش بچه اس؟ -
  حاال کی هست؟ -

  مادر به چشمان فرهاد نگاه کرد و گفت
  شهریار -

به فرهاد نگاه کردم سرش را پایین انداخته بود مادر با اب و تاب تماس گرفتن خاله مسعود و عجله 
  شهریار را براي جواب گرفتن براي هومن تعریف کرد و سپس به درون اشپزخانه رفت

  :هومن نگاهی به من کرد و گفت
  کاري نداردهستی؟ با یک نه گفتن خودت را راحت کن -

رهاد نگریستم فرهاد نگران بود می خواست از چشمانم اطمینان به پاسخ رد را لبخندي زدم و به ف
بخواند چشمانم را ارام باز و بسته کردم و لبخندي به لبانش نشاندم اما خودم هنوز از مادر مطمئن 
نبودم مادر از هیچ کاري براي کم کردن روي عمه کوتاهی نمی کرد حتی اگر الزم بود با بی 

ي قلب و عشق و احساس دخترش بگذارد فرهاد با بی حاالي که روي راه رفتن رحمی پا بر رو
  .خاصش هم تاثیر گذاشته بود خود را به دنبال هومن به باالي پله ها کشاند

روز عروسی هدیه یکی از بهترین روز هاي عمرم بود من و یاسمن و شهال با هدیه به ارایشگار رفتیم 
ماسک اریش بی نقص و زیبا بود مسعود با شیفتگی تورش را باال هدیه با زیبایی خداداي اش بزیر 

  زد و به ما نگاه کرد و گفت
  دختر خانم ها چشم ها درویش -

  بعد گونه هدیه را بوسید شهال با صداي بلند گفت
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  .انشاءاهللا یک روي براي ما باشد -
  مسعود ناباورانه به شهال گفت

  رديکاش یک کمی فرمز می شدي و بعد دعا می ک= 
حیاط خانه چراغانی شده بود بوي اسفند و عطرهاي مختلف در هم ادغام شده بود و دل مرا به شور 
و شادي وا می داشت همراه عروس و داماد وارد خانه شدیم گوسفندي جلوي پاي عروس قربانی 

می  شد و پول هایی به سر عروس و داماد ریخته می شد و بچه ها با سرعت انها را از روي زمین بر
داشتند نقل هایی به سر و صورت عروس و داماد اصابت می کرد و من در این میان چشمم به دنبال 
فرهاد می گشت روبرویم بود درست روبرویم ایستاده بود و به من می نگریست دستش را کنار 
 ابرویش برد و ارام سالم کرد انگار چشمانم هیچ جایی را نمی دید فقط او را می دیدم که کت و

  شلوار سفیدي به تن کرده و پیراهنی زرشکی و کراواتی هماهنگ با کت و پیراهنش 
به طرف عروس و داماد امد طرز راه رفتنش باز هم او را از تمام جوان هاي ان محلس متمایز می 

یک جور خاصی که شاید فقط به نظر من می امد به ! کرد ارام و مغرور همراه با بی قیدي خاصی
سیراي از دختران حسرت بار او را دنبال می کرد وبا مسعود دست داد و تبریک وضوح چشمان ب

  :گفت و کنار من ایستاد و گفت
  داغ کردم هستی خوشگلی ات داره منو می کشه-

بعد از مراسم عقد با یاسمن و شهال به حیاط رفتیم فرهاد و شاهرخ و هومن مثل یک مثلث گوشه 
شکی و بلندي پوشیده بودم که اندامم را کشیده تر نشان می داد هاي میز نشسته بودند من پیراهنی م

ارایشگر به طرز زیبایی موهایم را جمع کرده بود و البه الي انها نگین کار گذاشته بود رشته 
مرواریدي که به گردنم انداخته بودم و النگوهایم تنها وسایل زینتی ام را شامل می شدند یاسمن بلوز 

به تن داشت و موهاي کوتاهش را ازادانه رها ساخته بند و شهال پیراهن  و دامن چسب و زیبایی
زرشکی که رگه هاي اکلیلی داشت و به او خیلی می امد هر سه از لباس و ارایشمان راضی بودیم در 
یک لحظه چشمم به نگاه شهریار افتاد فرهاد خط نگاهم را دنبال کرد و به شهریار رسید برخاست و 

و ما را به سر میز خودشان کشاند می دانستم هنوز از خواستگاري شهریار و برخورد به طرف ما امد 
مادرم دلخور است هدیه و مسعود براي خوشامدگویی به سر میزها امدند وقتی به سر میز ما رسیدند 

  :مسعود ارام چشمکی زد و گف
  فامیل می شویم؟ -

  :قاطعانه گفتم
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  ی استهمین که این قدر فامیل شدیم کاف! نه -
  منظورش از فامیل شدن جواب خواستگاري شهریار بود

مادر و پدرم و مادر و پدر مسعود دائم گرم تعارف و خشو و بش با مهمان ها بودند پدر را می دیدم 
که عاشقانه به هدیه می نگریست و هراز چند گاهی گوشه چشمانش را پاك می کرد می دانستم 

فتن او خیلی ناراحت است از بس به این طرف و آن طرف پدر هدیه را خیلی دوست دارد و از ر
رفتم و با مهمان ها اشنا شدم و تعارف کردم خسته روي صندلی نشستم و پاهایم را از کفش هاي 
پاشنه بلندم خارج کردم درد در پاهایم پیچید سرگرم تماشاي مهمان ها و شادي شان شدم فرهاد 

  :کنارم نشست و گفت
  نفس گیر شدي هستی 0

  :خندیدم و لیوان شربتش را سر کشید و گفت
  کی می شود چنین شبی براي من و تو باشد هستی؟ -

نگاهش کردم می دانستم ده ها جفت چشم ما را نگاه می کنند وقتش بود که عالقه ام به فرهاد را به 
مت همه نشان مید ادم همه باید می دانستند که من فقط فرهاد را می خواهم تا دیگر به خود زح

  :خواستگاري ندهندو گفتم
  انشا ء اله بگو فرهاد خان -

  پرسید
  براي خواستگارت چه کردي -
من که همان موقع جوابم را به مادر گفتم اما فکر نکنم مادر دست از سرش بردارد و به همین  -

  راحتی جوابش کند
  چطور؟ -
شاید صد بار گفته که به فامیل  ده ها بار به من گفته من هم مثل هدیه باید به غریبه شوهر کنم و -

  دختر نمی دهد
  خوب حق دارد طرف خوش تیپ است پولدار است و از همه مهم تر دکتر -
تو هم خوش تیپ و پولداري و مهندس می شوي بهتر از همه این که قلب تو براي من است و قلب  -

  من براي تو
ایی مطمئن نیستم می دانم که او می دانم که تو روي حرف خودت هستی اما از زند! شوخی کردم -

  شهریار را بیشتر از من قبول دارد 
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  مادر می خواهد شوهر کند یا من؟ -
نمی دانم هستی دلم بدجوري شور می زند به اینده خوش بین نیستم االن هم که من کنارت نشستم  -

  مادرت حرص می خورد شهریار هم همین طور
  به درك -

ید اما نه مادر مشغول بود مشغول احوالپرسی با امیري و دخترش اما بی اختیار چشمانم مادر را کاو
وقتی به شهریار نگا کردم دیدم که سرگرم حرف زدن با الدن است اما حواسش به ما بود فرهاد با 

  دیدن امیري و دخترش گفت
  بیا با هم برویم و به امیري و دخترش خوشامد بگوییم -
  دیدن این دختره لوس و از خود راضی رو ندارمول کن بابا فرهاد من اصال حوصله  -
  اخرش چی ؟ باالخره تو میزبان هستی و چشمت به چشمش می افتد بلند شو زشت است -

  برخاستم و با بی میلی به طرف امیري و رها رفتم و خوشامد گفتم
دانستم  رها با اشتیاق فرهاد را نگاه می کرد انگار از تماشاي او سیر نمی شد ولی بد هم نشد می

منظور فرهاد این بود که رها او را با من ببیند و دست از عشق یک طرفه خود بردارد اما او پر رو تر 
از این حرفها بود چرا که اخر مجلس به طرف فرهاد امد و با طنازي خاص خودش روبروي فرهاد 

  ایستاد و گفت
  فرهاد خان شما جواب پدر مرا ندادید -
  لی کردند که من جواب ندادم؟پدرتان؟ مگر از من سوا -
منظورم در خواست همکاري شان در کارخانه بود فکر کنم این همه فکر کردن نتیجه داشته باشد  -

  و البته امیدوارم جوابتان مثبت باشد
  آه بله معذرت می خواهم خودم باهاشون تماس می گیرم -

ه به زودي با او تماس بگیرد ان و در اخر مجلس زمان خداحافظی اقاي امیري از فرهاد قول گرفت ک
دو دست بردار نبودند و همین براي فرهاد کافی بود که کسی به اصرار از او بخواهد کاري را انجام 
دهد اه فهراد احساس این که ان شب فرهاد از داماد بیشتر می درخشید و تمام وجودش به من تعلق 

  .بود هختاب که مرا سرشار از عشق ساحساس اسمانی و شیرینی بود احساس زیبا و دلچس. داشت
مادر به اصطالح هدیه را پا گشا کرده بود در این موقع که پاي ابروي مادر در میان بود نباید دست از 
پا خطا می کردیم چرا که جیغ و هوار مادر به هوا می رفت وسواس او آدم را کالفه می کرد دلش 

خانم زیر نگاه نگران مادر کریستال ها را از  می خواست همه چیز بی نظیر و بی نقص باشد صفیه
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بوفه در می اورد تا براي مهمانی اماده کند از شوق مهمانی دلم لرزید حضورفرهاد دلم را گرم می 
  .کرد

ساندویچ هاي اماده شده دسرهاي رنگارنگ و غذاهاي اماده در قابلمه ها در چند نوع حسابی سلیقه 
اشته بود براي اخرین بار خود را در ائینه نگریستم با کمی ارایش مادر و صفیه خانم را به نمایش گذ

مالیم قیافه ام جذاب تر و خواستنی تر شده بود بلوز و دامن بلندي به رنگ ابی کمرنگ به تن کرده 
بودم که پدر از خارج برایم اورده بود وقتی از پله ها پایین امدم مادر را دیدم که روي مبل ولو شده 

اماده اما از خستگی ناي حرف زدن نداشت نگاه پر مهري به من انداخت و به صفیه بود حاضر و 
  :خانم گفت

  مثل ماه می درخشد.. بی زحمت براي دختر خوشگلم اسفند دود کن ماشاء ا -
  :بعد به چشمانم خیره شد و گفت

  !نه نه... آخه دلم می اید این ماه را به ماهرخ بسپارم؟ -
 انتظار چنین حرفی را نداشتم صفیه خانم مشت پر از اسفندش را دور سرم قیافه ام اویزان شد اصال
  :چرخاند و به مادر گفت

آدم حظ می کنه قیافه و هیکلش رو می بیند به هستی جون ! وا؟ ماشاهللا آقا فرهاد مثل شاخ شمشاده -
  هم خیلی می آید

  :مادر پشت چشمی نازك کرد و گفت
  .تی را خط بکشد کی می گوید شاخ شمشاد نیستدور هس! خدا به ماد رش ببخشدش  -

نمی دانستم دلیل رفتار مادر ! و سریع برخاست تا برود برود که من فرصت اعتراض نداشته باشم
چیست؟ انگار چشم نداشت عمه و پسرش را ببیند خاضر بود مرا به رفتگر محله مان بدهد اما به 

  !فرهاد نه
سپس مرا در اغوش . تر به جاي بوسیدن مادر را می بوئیدهدیه خود را در آغوش مادر انداخت بیش

  :گرفت و گفت
  !الهی قربونت برم هستی در عرض دو سه شب که از شما دور بودم انگار صد سال است ندیدمتان -

  :مسعود دستم را فشرد و گفت
  نگفتی؟ فامیل می شویم یا نه؟ -
  سر خاله ات هم بگواگر بمیرم هم محال است عروس خاله ات شوم این را به پ -

  :مسعود ابروانش را باال برد و گفت
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  !اوه چه قدر خشن شدي هستی جان -
وقتی فرهاد وارد شد نفسم در سینه ام گره خورد خدایا چه قدر دوستش داشتم جلو آمد و با همه 
سالم و احوالپرسی نمود روي مبل نشست و به من اشاره کرد که به اتاقم بروم در یک فرصت 

  :اتاقم رفتم و ده دقیقه بعد وارد اتاقم شد و گفت خلوت به
  واي هستی اخر قلب من با دیدن تو یک روز ایست می کند -
  خدانکند فرهاد -

  :دستش را روي قلبش گذاشت و گفت
  .جدي می گویم چند وقتی است خیلی درد می کند فکر کنم از دوري توست -
قبل . فامیل نمی دهم جدي می گوید فرهاد کار مشکل شده مامان چپ وراست می گوید دختر به -

از امدن مهمان ها با من اتمام حجت کرد و گفت که این پنبه را از گوشم در بیاورم که مرا به تو 
  .بدهد

  دستت را می گیرم و فرار می کنم! ندهد -
  نه بابا بچه شدي؟ مثل بچه ها فرار کنیم؟ -
فردا ساعت . غصه نخور به وقتش راضی می شود  نه بابا شوخی کردم مگر می تواند مخالفت کند؟ -

  چند کالس داري؟
  3ساعت  -
  کی تمام می شود -
  5ساعت  -
  خوب است منتظرم باش باهات کار دارم -
  چی شده ؟ االن بگو -
  نگران نشو موضوعی است که باید بهت بگویم فردا می آیم دنبالت -
  

ا چه طور خط تمرین کردم گوش به زنگ از پله هاي کالس پایین آمدم نفهمیدم آن دو ساعت ر
  بودم که زودتر کالس تمام شود و من بفهمم که فرهاد با من چه کار دارد؟

فرهاد را دیدم که منتظر به ماشین تکیه داده بود حواسم ناگاه به دو سه دختري رفت که آن طرف تر 
. شین را گشود تا من سوار شومفرهاد را زیر نظر داشتند جلو رفتم و سالم کردم جوابم را داد و در ما

  :نشستم و او ماشین را روشن کرد و گفت
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  چه طوري؟ خوبی؟ -
  ممنون تو حالت خوبه؟ -
  مگه می شود آدم هستی خانم را ببیند و بد باشد؟ خوب کجا برویم؟ -
  ترو خدا بگو چی شده فرهاد؟ -
  می گویم کمی صبر داشته باش -
اي شد که دو طرف ان را درختان بید مجنون پوشانده بود و از شهر خارج شدیم فرهاد وارد جاده  -

خورشید در انتهاي ان ارغوانی شده بود پاییز بود و هوا کمی سرد شده بود برگ هاي درختان زرد و 
پیاده شدیم . نارنجی ادم را به یاد کارت پستال هاي مغازه ها می انداخت فرهاد ماشین را نگه داشت

  اد خورشید را نشان داد و گفتو روي نیمکتی نشستیم فره
  .پاییز خیلی فصل قشنگیه مخصوصا غروب هایش که خورشید رنگ خون می گیرد -
  آره بگو فرهاد بگو که چی شده؟ تو می خواهی خبر ناراحت کننده اي به من بدهی نه؟ -

  :دستش را پشت من تکیه داد و به طرف من چرخید و گفت
دیروز . ب مثبت دادم و یک ماهی است که روي ان فکر کردممی دانی که به پیشنهاد امیري جوا -

قرار شد که یک هفته در کارخانه باشم و با قانون و ! به کارخانه اش رفتم خیلی خوشحال شد
روز دیگر به ان ماموریتی بروم که امیري از ان حرف می زد یک  10مقررات ان جا اشنا بشوم و تا 

وب براي من باشد من هنوز به مادرم هم نگفتم می خواستم سفر کاري که می تواند تجربه خیلی خ
  اول از همه تو بدانی خودم خیلی مایلم که به این سفر بروم نظر تو چیست؟

من فکر می کردم تو یادت ! نه فرهاد دلم نمی خواهد تو بروي اگر نظر مرا بخواهی می گویم نه -
  رها شب عروسی هدیه کار خودش را کرده اما می بینم! رفته که امیري چه پیشنهادي به تو کرده

منظورت چیه هستی؟ مگر من می خواهم با رها به خارج بروم؟ در ضمن بدان که از همان اول در  -
شمال من در فکر سنگین و سبک کردن این پیشنهاد بودم وقتی به کارخانه امیري رفتم دیدم این 

هستی من همیشه دلم می خواست که  همان کاري است که با روحیه من سازگار است منطقی باش
  چنین موقعیتی داشته باشم به فکر اینده مان باش

اما من چنین اینده اي را نمی خواهم که چشمم به در باشد و گوشم به تلفن اگر تو دوست داري  -
به خارج بروي چرا از پدرت نمی خواهی کمکت کند او می تواند چنین موقعیتی را در اختیارت 

  بگذارد
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گر من می خواهم براي تفریح بروم المان؟ منظور من موقعیت شغلی است که با رشته من در م -
ارتباط است من می خواهم مستقل باشم و روي پاي خودم بایستم می خواهم زحمت بکشم و پول 
  در بیاورم نه این که مثل جوان هاي دیگر پول لباس عروسی تو و خرج عروسی ام را از پدرم بگیرم

توانستم قبول کنم فکر این که ازفرهاد دور باشم دیوانه ام می کرد فکر این که فرهاد به نه نمی 
حرف هاي پدر رها اهمیت داده و شاید دائم جلوي روي رها باشد دیوانه ام می کرد بهانه هایم الکی 

دارد و  می دانستم رها با موقعیتی که پدرش در اختار فرهاد گذاشته دست از سر فرهاد بر نمی. بودند
  .این موضوع مثل روز برایم روشن بود

بغض گلویم را فشرد خیلی سعی کردم که اشک هایم پایین نریزد اما بی فایده بود فرهاد به انتهاي 
  :جاده خیره شده بود بدون این که نگاهش را از جاده بر گیرد گفت

رق کرده باشد دیوانه ام فکر نکن براي من راحت است فکر این که بروم و برگردم و موقعیت تو ف -
می کند مخصوصا با مادري که تو داري حاضر است مار غاشیه ببیند و مرا نبیند دلم برایت تنگ می 
  شود اما خواهش می کنم این موقعیت را از من نگیر براي من مهم است که تو موافق باشی هستی من

  :آه بلندي کشیدم و گفتم
  وهر دهد پس براي چه می روي؟اگر دلت شور می زند که مادرم مرا ش -
مطئن هستم که تو اگر به من قول بدهی زیر ان نمی زنی و تو هم قول می دهی که فقط به من فکر  -

  کنی باشد هستی جان
  :سرم را به طرف او چرهاندم و گفتم

  چه مدت است؟ -
  ر استماه است اما دفعه بعد کمت 6چون بار اول است که براي اموزش دستگاه هاي می روم  -
  ماه؟؟؟؟؟ مگر دفعه بعدي هم وجود دارد؟ 6 -

به طرفم چرهید صورتش را نزدیک صورتم اورد و نفس گرمش به صورتم خورد بوي عطرش 
  مستم می کرد چشمان نافذش مسخم می کرد بله کار خودش را کرد و مراراضی کرد و گفت

نفع هر دومان است به نفع اینده ماه نبینمت هستی اما قبول کن به  6براي خودم هم سخت است که  -
  مان

اینده؟ اگر نیامد چی؟ می ترسم فرهاد ما که چیزي کم نداریم می توانیم مثل خیلی ها عادي  -
  ......زندگی کنیم مثل هدیه و مسعود مثل

  .قول بده هستی بگو که راضی هستی -
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  باشد هر چه تو بخواهی فرهاد کی قرار است بروي؟ -
  .ج شنبه هفته دیگرده روز دیگر درست پن

  به عمه گفتی؟ -
  امشب می گویم -
پس همه کارهایت را ردیف کردي و دیگر مخالف من دلیلی ندارد چون تو واقعا تصمیمی  -

  خودت را گرفتی
  ته دلت راضی هستی؟ -
  نمی خواهم مانع پیشرفتت باشم اره راضی ام -
  .افرین دختر خوب حاال بلند شو برویم چیزي بخوریم -

ماه نمی دیدمش  6در ماشین نشستم کالفه از این که فرهاد به زودي راهی می شد از این که وقتی 
پخش ماشین را روشن کردم و سرم را به طرف پنجره چرخاندم صورتم از اشک هایم خیس شده 

ماه از من دور  6بود دلم گرفته بود دست خودم نبود باور نمی کردم تا پنج شنبه دیگر فرهاد براي 
قلبم فشرده می شد و اشک می ریختم دستان فرهاد دستم را جستجو کرد ان را در میان . دمی شو

به چشممانم خیره . انگشتانش فشرد سرم را برگرداندم و نگاهش کردم صورتش از اشک خیس بود
  :شد و گفت

  اتشم نزن هستی اشک هایت ویرانم می کند قول بده که منتظرم می مانی -
  :فتممیان گریه خندیدم و گ

  ماه مخالفت نکنم 6ماه منتظر بمانم؟ نکند می خواهی بیشتر بمانی و به من گفتی  6براي  -
  من به تو دروغ نمی گویم عزیز دلم اما محض اطمینان این قول می خواهم -
  .قول می دهم فرهاد زود برگرد -

نستم تا به خانه پا در فرودگاه بغض گلویم را می سوزاند از ترس مامان جرات گریستن نداشتم می دا
فرهاد در حالی که با تک تک اعضاي فامیل خداحافظی می . بگذارم اماج سرزنش هایش می شوم

کرد هر از چند گاهی نگاه پر از غمش را به من می انداخت همراه فرهاد که او هم یکی از مهندسین 
  وي من ایستاد و گفتکارخانه بود با خانواده اش مشغول وداع بود فرهاد بی پروا و محک جلوي ر

  .مواظب خودت باش و منتظر من به زودي بر می گردم! خداحافظ هستی -
پرده اشک در چشمانش می رقصید بغض بی امانم اجازه هیچ سخنی نداد فقط نگاهش کردم و به 

  :زحمت گفتم
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  به سالمت -
  :یاسمن را بوسید و آهسته گفت

  .مواظبش باش -
د تا این که از دیدگان محو شد و به قسمت دیگر فرودگاه تا لخظه آخر به پشت سرش نگاه کر

از یاسمن خواستم که به خانه ما بیاید و فورا قبول . عمه خوددار بود اما یاسمن می گریست. رفت
  کرد

وقتی پا به درون اتاقم گذاشتم به تلخی گریستم و یاسمن هم به خاطر دوري از تنها برادرش همراه 
  من گریست

ماه از رفتن فرهاد گذشته بود دل و دماغ  4م امده بود که براي خرید عید با هم برویم یاسمن به دنبال
هیچ کاري نداشتم اما دیدن خیابان هاي شلوغ و هیجان مردم براي خرید عید مرا از ان حال و هواي 

دوبار  ماه فرهاد بارها تماس گرفته بود و از حال خود ما را با خبر کرده بود 4در این . کسل در اورد
وقتی مادر نبود من زنگ زده و حالش را پرسیده بودم شنیدن صدایش هر بار برایم با هجوم دلتنگی 

ماه دیگر بر میگ شت سر از پا نمی شناختم و هم از این که در کارش به  2همراه بود از این که تا 
ار به خانه عمه با یاسمن کمی خرید کردم و براي نه. موفقیت رسیده باشد بهش افتخار می کردم 
  رفتیم عمه با شادي در آغوشم کشید و گفت

  تبریک می گویم هستی جان مسافرت قصد بازگشت دارد -
  :ناباور به عمه نگریستم و گفتم

  فرهاد؟ کی گفت؟ حودش گفت؟ -
گفت که ! سعی می کنم تا عید ایران باشم اره همین یک ساعت پیش تماس گرفت و گفت، -

ا با موفقیت طی کردند و امیري از کارشان رضایت کامل داشته و اجازه اموزش هاي دستگاه ها ر
  .داده که زودتر از موعد مقرر بر گردند البته بعد از این که چند دستگاه خریداري کردند

  :یاسمن دور خودش می چرخید و گفت
  آخ جون پس عید دور هم جمعیم -
فرهاد هم گفت . تم که منتظرش هستیمبله بهش گفتم که ما براي عید به لواسان می رویم گف -

  خودش به ان جا می آید
  :گفتم

  خوب صبر می کنیم بیاید تا با هم برویم -
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فرهاد گفت معلوم نیست چه روزي پرواز داشته باشد یا اول عید یا چند روز بعد بستگی دارد  -
  غصه نخور عزیزم باالخره می آید... خرید دستگاه ها چه قدر طول بکشد

  :ذوق گفت یاسمن با
اگر می دانستم فرهاد تا عید می اید این قدر پول براي لباس و کیف و کفش خرج نمی کردم و  -

  منتظر سوغاتی هاي او می ماندم نه هستی؟
  من منتظر هیچ چیز نیستم فقط انتظار دیدن خودش را می کشم -
  با همین حرف هایت برادر مرا مجنون کردي -

  .بود که در عمرم خوردم نهار ان روز دلچسب ترین نهار
**  

  پدردر چشمانم خیره شد و گفت
  خوشحالی؟ -
  بله خیلی وقت است لواسان نرفته ایم دلم براي باغ تنگ شده  -

  بینی ام را کشید و گفت
  خوب بلدي خودت را به آن راه بزنی منظور من چیز دیگري است -

  شرم زده سرم را پایین انداختم پدر خندید و گفت
  بسوزد هستی خانمپدر عشق  -

دستش را در دستم گرفتم و بوسیدم از این که پدر مرا درك می کرد خوشحال بودم کاش مادر هم 
مثل پدرم به عشق من احترام می گذاشت کاش لج نمی کرد از این که انتظارم داشت به آخر می 

روزهاي اخر کشنده آخ که چه قدر انتظار . رسید لبریز از شوق بودم اه انتظار انتظار دیدن فرهاد 
  .است

روز هاي اول و دوم عید سرگرم تحویل سال نو و صحبت کردن و دید و بازدید بودم اما روز سوم 
وقتی به ویالي لواسان رفتیم بی حوصله بودم انگار که کارم فقط چشم دوختن به در شده بود ! عید 

زدند و شهال که خود تنها با ما یاسمن و هومن به دور از چشم مادر ال به الي درختان باغ قدم می 
عمه شهین نیامد قرار بود . امده بود وقتی بی حوصلگی مرا می دید خود را با یاسمن سرگرم کرد

مادر و عمه هر روز غذاهاي خوب و لذیذ می . فامیل شوهرش از شهرستان مهمان منزلشان باشند
  ن به شوخی به عمه می گفتپختند و عمه به انتظار فهراد چشم از در باغ بر نمی داشت هوم
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عمه به جاي زل زدن به در باغ به پر چین ها و دیوارها زل بزن چون فرهاد عادت دارد از روي  -
  .پرچین ها بپرد و به باغ بیاید

دلم می خواست استقبال خوبی از او می کردم به فرودگاه می رفتم و زیباترین گل هاي دنیا را نثار 
  ه سود که من تابع پدر و مادرم بودمچ....قدم هایش می کردم اما

هر روز بی حوصله از روز پیش می شدم به پشت بام می رفتم و از باال جاده را نگاه می کردم که 
  .اگر فرهاد امد اولین نفر باشم که ببینمش انگار که تمام دلتنگی هاي عالم در دلم زبانه می کشید

  انتظار می کشیدم هومن صدایم کرد و گفت یکی از همین روزها که بی خبري به سر می بردم و
  بیا می خواهم برایت فال بگیرم -

  :با شهال و یاسمن روبرویش نشستیم شهال گفت
  حوصله ات سر رفته و می خواهی ما را سر کار بگذاري؟ -
فال بلد بودم گفتم براي شما هم بگیرم ببینید راست می گویم یا نه؟ بد است می خواهم ! من؟ نه -

  تان را پیش بینی کنم؟اینده 
  :گفتم

  تو اگر فال درست و حسابی بلد بودي اول تکلیف خودت را می دانستی -
  :گفت

  تکلیف خودم را می دانم تکلیفم زیاد است معلممان زیاد مشق می دهند -
  :یاسمن خندید و گفت

  حاال چه فالی می خواهی بگیري -
  فنجان هایتان را برگردانید تا فالتان را بگیرم قهوه این قهوه اي را که دم کرده ام کوفت کنید و -

  :در همین حین مادر و عمه هم امدند و روبروي ما نشستند اول از همه فال شهال را گرفت و گفت
یک . یک غول در فنجانت می بینم به احتمال زیاد شاهرخ است که در خانه تان زندگی می کند -

بت را نشان می دهد بگویم که یک وقت نگویی طناب دار هم می بینم که فکر کنم اخر و عاق
خوب شاید از اخالق خراب و بیخودت . بیشتر نحس هستی تا سعد. طالعت زیاد خوشایند نیست

باشد یک سوسک هم در فنجان می بینم فکر کنم شوهر تاست که با دعا و جادو و جنبل سوسکش 
  می کنی خوب دیگر تمام شد

  :شهال گفت
  ل گرفتنت هر چه لیاقت خودت بود براي من گفتی حاال براي هستی بگوبرو گم شو با این فا -
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  هومن فنجان مرا نگاه کرد و گفت
زندگی ات بر وفق مراد نیست از چیزي ناراحتی و ! درست بشو نیستی. فاتحه ات خوانده است -

  نه هستی جان فالت خوب نیست بوي حلوایت به مشام می رسد! شدیدا انتظار می کشی
  تیاسمن گف

  دیدي مسخره بازي در می اوري همه این ها را که می توان از قیافه هستی دانست -
  به من چه دیگر فال نمی یگرم -

  :مادر گفت
  عیبی ندارد هومن جان فال مرا بگیر -

  هومن نگاهی به فنجان مادر کرد و گفت
کن خانم ن. یک ادمی در زندگیت است که خیلی اذیتش می کنی به احتمال زیاد شوهرت است-

این کارها عاقبت ندارد در جوانی ات زبان می بینم اره فکر کنم زبان دراز بودي؟ اره؟ یک خانم 
موهایش خرمایی است و چشم هایش عسلی . می بینم که تقریبا قدش کوتاه است تپل و زیباست

  ...است یک گرز به دست گرفته و دائم به سرت می کوبد از بس کهزبانت دراز است
  :مادر گفت

  پاشو پاشو معرکه ات را جمع کن -
همه از خنده ریسه فته بودندتمام مشخصات ان خانم با چشم هاي عسلی اش که هومن در ته فنجان 

. مادر که کمی از حرف هاي هومن دلخور به نظر می رسید برخاست و رفته. دید جز عمه کسی نبود
  هومن گفت. عمه هم با خنده به دنبالش رفت 

  خواهم فالت را بگیرم کجا عمه؟ می -
  براي مارت گرفتی بس است دلم نمی خواهد برایم فال بگیري -

  :شهال گفت
  حاال فال یاس را بگیر -

  هومن با دقت در فنجان نگاه کرد و گفت
اه . به زودي ازدواج می کنی خیلی هم خوشبخت می شوي شوهرت یک پسر قد بلند و زیباست -

چه قدر شبیه من است اره خودم . نم خیلی با نمک استیک کیسه نمک در بغلش گرفته فکر ک
  ...هستم ببین
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و فنجان را نشان یاسمن داد یاسمن ساده هم سرش را داخل فنجان کرد شهال حرصش گرفت و 
  گفت

خواهر برادر پاك قاطی کردند این یکی از عشق فرهاد مجنون شده و اون یکی هم فال بین و رمال  -
  دور شو تا نزدم نکشتمتشده هومن از جلوي چشمانم 

  هومن دستهایش را باال گرفت و رفت و در حال رفتن گفت
من که می دانم با این اخالقت ترشیده می ! بد بود زندگی اینده ات را پیش بینی کردم؟ بیچاره  -

  شوي می خواستم کمی امید به تو بدهم
ت جنگ بین این دو تمامی شهال لنگه کفشش را در اورد و به طرف هومن پرتاب کرد خنده ام گرف

  شهال گفت! نداشت
  .کاش می رفتیم کمی قدم می زدیم -

  :گفتم
  من حوصله ندارم -

  .یاسمن دست من را گرفت و خواهش کرد که سه تایی تا ده نزدیک باغ برویم و برگردیم
به ارام ارام قدم می زدیم و صحبت می کردیم تا به ده رسیدیم گله اي گوسفند از چرا بازگشته و 

جایگاهشان می رفتند دیدنی بود هر گوسفندي می دانست به کدام خانه تعلق دارد فورا به داخل 
خانه می رفت و به سوي جایگاهش و دیگر هم جنسانش با دیدن اهالی ده سالم کردیم و همین طور 

ی که قدم زنان پیش میرفتیم یکی از زنان ده مرا می شناخت نزدیک امد و سالم کرد و احوالپرس
  نمود نگران بود از او پرسیدم چرا این قدر گرفته و نگران هستی؟

  گاوم دارد زایمان می کند هیچ کس نیست که کمکم کند -
  اگر کاري از دست ما بر می اید انجام دهیم -
  .کار شما نیست ممنون منتظر شوهر و پسرم هستم که بازگردند -
  می شود گاوتان را ببینیم؟ -
  .بله با من بیایید -

سه نفري همراه زن به داخل خانه اش رفتیم بوي نان تازه اشتهایمان را تحریک کرد ما را به طرف 
طویله بود یک زمین نسبتا کوچک که با کاه و علف پوشیده شده بود گاو بی زبان با آمدن ما 
احساس غریبی کرد ان قدر زیبا بود که دلم نیامد روي بدنش دست نکشم باورت نمی شود شکمش 

ن قدر بزرگ و بر آمده بود که من به قدرت خدا احسنت گفتم به روي شکمش دست کشیدم و او ا
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که معنی نوازش را فهمیده بود نگاهم می کردو من مطمئن شدم که حیوانات هم محبت را درك می 
  کنند

  .وقتی به باغ برگشتیم هوا تاریک شده بود روز دیگري هم گذشت و خبري از هرهاد نشد
  :اسمن و شهال به کنارم امدند و شهال با اعتراض نگاهی به قیافه در هم من انداخت و گفتروز بعد ی

آه هستی شورش را در آورده اي مرده شور عاشقی ات را ببرند نا سالمتی عید است آمدیم که  -
کمی خوش باشیم مثل کنیزهاي کتک خورده دائم یک گوشه نشستی بلند و باالخره فرهاد هم بر 

  .اگر جنب و جوش داشته باشی انتظارت کوتاه تر می شودمی گردد 
  :گفتم

  خب بلند شوم چه کار کنم؟ -
هومن از بچه هاي ده یک اسب گرفته و می خواهد ما را سوارش کند، بلند شو برویم خوش می  -

  .گذرد
خنده ام گرفت هومن ژست . برخاستم و سه تایی به طرف اسبی رفتیم که هومن سوارش شده بود

شهال و . گران سینما را گرفته بود و ادا اطوارهایی در می آورد که آدم را به خنده وا می داشتبازی
یاسمن یکی یکی سوار شدند و حیوان ارام آنها را سواري می داد نوبت من شد چند نفر از بچه هاي 

از  حیوان نا آرامی می کرد و کمی ترسیده بود من خودم. شلوغ و شر ده به دور اسب جمع شدند
ترس سوار نمی شدم اما هومن آن قدر اصرار کرد که ناچار بر روي اسب جاي گرفتم شهال و 

. یاسمن جیغ می کشیدند و دنبالم با خنده و سر وصدا روان شدند هومن افسار اسب را به دستم داد 
  :گفتم

  می ترسم هومن تو هم بیا -
  :گفت

به عالوه سر و صداي یاسی و . سرت می آیمارام باش اگر تو بترسی او هم رم می کند من پشت  -
اسب بیچاره که فکر می کرد هر لحظه مورد هجوم قرار . شهال بچه هاي ده نیز با هیاهو دنبالم امدند

می گیرد شروع به دفاع از خود نمود و راه رفتنش را سریع کرد و من از ترس گردن اسب را 
ان قدر تند می رفت که من . را گرفتمتندتر کرد و من خم شدم و محکم تر گردنش . چسبیدم

صندلهایم را از پایم افتاد و روي پا و ساق پاي راستم به زیر شکم پر موي اسب . سرازیر شدم
. از تماس پشم هایش به پایم بیشتر جیغ کشیدم و هراس فرایاد می زدم، چندشم می شد. میخورد
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خر صداي هومن و یاسی و شهال را می فقط یادم می اید که از ترس چشم هایم را بستم لحظه هاي ا
  :هومن فریاد کشید. شنیدم که در هم ادغام شده بود من چیزي نمی فهمیدم 

  .هستی....هستی حیوان رم کرده خودت را پایین بینداز جلوتر یک سرازیري است هستی؟ هستی -
که مات و مبهوت  در آن لحظه اخر فقط وقتی با نا امیدي و هراس سرم را بلند کردم فرهاد را دیدم

  از ماشین پیاده شد و به طرفم امد و فریاد کشید
  هستی خودت را پرت کن پایین -

و من خودم را با شدت تمام پرت کردم اما متاسفانه همزمان اسب بیچاره هم روي دو پایش بلند شد 
شد  و من به جاي روي زمین صاف قل خوردم و به طرف سرازیري رفتم که به شیب جاده منتهی می

  .درد شدیدي در بدنم پیچید سرم به تخته سنگی خورد و بی هوش شدم
***  

  
فرهاد بغلم کرده بود و با همان . این طور که از فرهاد و دیگران شنیدم بعد از افتادنم بیهوش شدم

با سرزنش به هومن نگریسته و بر سر یاسمن . ماشینی که او را رسانده بود مرا به بیمارستان شهر بردند
شهال فریاد کشیده بود، به جاي ابغوره یک کم عاقل باشید مثل بچه هاي تخس دنبال حیوان و 

  .بیچاره دویدید و جیغ می کشید هر کس دیگري هم بجاي این حیوان بود رم می کرد و می ترسید
دگی انگار بعد از رسی. از این کا به بعد را بمادر با فرهاد و هدیه بعد از بهبودم برایم تعریف کردند

مرا به سی تی اسکن فرستاده بودند تا از سالمت . گروه اورژانس در پشت سرم چند بخیه خورده بود
جمجمه و مغزم مطمئن شوند که خدا را شکر اسیبی به سرم نرسیده بود اما فقط چون با قسمت پشت 

  . سرم به زمین خورده بودم چند ساعتی بی هوش بودم
  :هدیه گفت

راست می گفت یادم می آید که . دیدن قیافه هاي انها تعجب کرده بودم وقتی به هوش امدم از -
دکتر سرم دستم را تنظیم کرده و . قیافه هاي نا اشنا که دور تختم حلقه زده بودند گیجم می کرد

  پرسید
  خوب دخترم خدا را شکر که به هوش امدي حالت خوب است؟ -
  خوبم کمی سرم ضعف می رود -

و گوشم را کنترل کرد با بی حالی به پدر و مادر و هومن و هدیه و عمه و با چراغ قوه اش چشمم 
فرهاد نگاه کردم در صورت همه شان یک نوع نگرانی و دلشوره پیدا بود مادرم صورتش را به 
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هومن دستم را گرفت و پدر رو به اسمان کرد و خدا را شکر نمود اما من . صورتم چسباند و گریست
وقتی دوباره بیدار شدم باز پدر و مادرم و هومن و یاسمن و . ره به خواب رفتمبی حال و بی رمق دوبا
این طور که یاسمن بعد ها برایم گفت فرهاد رو دربایستی را کنار گذاشته بود . فرهاد را کنارم دیدم

و کاري نداشت که دیگران چه واکنشی نشان می دهند دائما دور و برم می گشت و اظهار نگرانی 
  اهی به من خیره می شد و اشک در چشمانش جمع می شدمی کرد گ

از این که به هوش امده بودم خیال همه راحت شده بود به جمجمه ام اسیبی نرسیده بود و شکستگی 
نداشتم بنابراین نوبت خوش آمدگویی و توجه به فرهاد بود اما به گفته دکتر که به انها خبر داده بود 

 شده ام همه خشکشان زده بود دکتر وقتی با سواالت بی مورد من من به نوعی فراموشی خفیف مبتال
در باره هویتم مواجه شد و سواالتش در مورد من با سکوت مواجه شد پی به فراموشی ام برد و با 

  اعالم این خبر همه را شوکه کرده بود
خت کالفه کرده یادم می اید پدر و مادرم با نگرانی از من پی در پی سواالتی می پرسیدند و مرا س

. وقتی مرخص شدم و به خانه رفتم دیدار دوستان و اقوام هم تاثیري در یاد آوري من نداشت. بودند
دکتر عقیده داشت فراموشی من از نوع حاد نیست فراموشی موقتی است که بر اثر ضربه به سرم 

است وفقط از  ایجاد شده است و رفع می شود فقط اگر همراه با شوك باشد جوابدهی اش باالتر
شوك به یاد آوردن ناگهانی خاطرات گذشته بود که می توانست حکارساز باشد از ان موقع بود که 

مادر گاهی . سیل یادآوري ها و خاطرات بر سرم ریخته شد و من مات و مبهوت فقط نگاه می کردم
ی بردند که قبل از خودداري را از دست می داد و گریه می افتاد یاسمن و شهال مرا به مکان هایی م

ان با هم زیاد رفته بودیم و از ان جا خاطره داشتیم هومن زیاد با من صحبت می کرد و هدیه وسایلم 
را به من نشان می داد و در مورد هر کدام توضیح می داد تنها اتاقم بود که دلگرمی خاصی بهم می 

ود را در اتاقم حبس می کردم و داد یک نوع حس امن اشنایی نسبت به لوازم داشتم بیشتر اوقات خ
یا روي تراس می نشستم و در مورد هویتم می اندیشیدم یک نوع بی خبري از تمام ان چه که در 
اطرافمن بود داشتم که هم خوشایند بود و هم ناخوشایند خوشایند به این دلیل که بی خبري گاه ادم 

ی به هیچ چیز و هیچ کس ندارد و را تا مسیر ابرها می برد یک نوع سبک بالی و این که تعلق
ناخوشایند به این دلیل که خودت هم نمی دانی کیستی؟ گیج و منگ به ادم هاي اطرافت می نگري 

  و از محبت خالصانه اش می ترسی
یک روز در تراس نشسته بودم و به گنجشکانی که با سر و صداي فراوان از شاخه هاي درختان به 

بهار بود و ریش گل و شکوفه ادم را سر مست می کرد نگاهم . دم سوي هم می پریدند نگاه می کر
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به در حیاط افتاد که پدر و فرهاد وارد شدند وقتی فرهاد وارد حیاط شد همان حس مبهمی که 
فرهاد به باال نگاه کرد و سرش را به عالمت سالم تکان . همیشه با دیدنش در دلم می افتاد پیدا شد

نم نشست مادر شاهد امدن فرهاد و لبخند من شد سریع از جایم داد لبخند محسوسی روي لبا
  :برخاستم مادر فکر کرد که من با دیدن فرهاد نکته اي را به یادم اوردم به کنارم امد و گفت

یادت است عید منتظرش بودي که از المان . یادت می اید هستی؟ پسر عمه ماهرخت است -
  برگردد؟ دوستش داري نه؟

  روي شانه هایم فشرده شد نگاه گنگ و مبهمی به مادر انداختم و گفتم دست هاي مادربه
  نه نمی شناسمش -

تنها جرقه اي در مغزم روشن شد و زود به خاموشی گرائید مادر ناامید به پدر و فرهاد که به طبقه باال 
  :امده بودند گفت

  :چه شد دکتر چه گفت -
  :پدر با مهربانی نگاهم کرد و گفت

ید باید یک مدت هستی را به مسافرت ببریم گفت برویم جایی که برایش جالب دکتر می گو -
  است شاید اید آور خاطراتش باشد

  مادر گفت
ما که یک هفته تمام در باغ لواسان بودیم از ان جا بیشترین خاطرات را دارد دیگر کجا ببریمش  -

  که بتواند کمکش کند؟
دور از هیاهو زندگی کند شاید بتواند فکر  خوب می شود پري جان دکتر گفت اگر یک مدت -

  کند و حافظه اش را به دست بیاورد 
  فرهاد گفت

  چه طور است یک مدت به شمال ببریمش پارسال به او خیلی خوش گذشت شاید کار ساز باشد -
  .پدر و مادر نگاهی به هم انداختد و موافقت کردند

مرا به شمال ببرد مادر به سختی رضایت داد فرهاد به زحمت پدر و مادر را راضی نمود که خودش 
خودش هم می . به این امید که فرهاد با عشق بی حدش بتواند مرا از ان بالتکلیفی نجات دهد

خواست همراهم بیاید اما پدر گفته بود اگر تنها باشم بهتر است ولی باز دلش راضی نشده بود و 
ود به دلم می نشست و می توانست مرا از ته دل یاسمن شوخ و شاد ب. یاسمن را همراهمان روانه کرد

  .بخنداند و فرهاد هم همین را می خواست

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://lordesyah.blogfa.com
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

http://lordesyah.blogfa.com هستی من                 
 رضوان جوزانی نوشته 

h t t p : / / w w w . j a d i d t a r i n . c o m
 

 167 صفحه 

منظره هاي بدیع و زیباي شمال مرا به رویا فرو برد کوهاي مه گرفته ارامشی عمیق در درونم ایجاد 
 صداي گرم و. می کرد فرهاد ترانه هاي اشنا را همراه با خواننده اش و با صداي بلند می خواند

هر از چند گاهی نگاهی نافذ به من می انداخت . گیرایش به دلم می نشست و تا قلبم رسوخ می کرد
حس سر در گمی در وجودم احساسم را به این طرف و آن . قیافه اش برایم آشنا بود. و لبخند می زد

  .طرف می کشاند
ي سرشان در پرواز بودند کوه هایی که درختان رویشان نشسته بودند و ابرهایی که به صورت مه باال

نفس عمیقی کشیدم . بوي رطوبت و برگ برایم دلچسب بود. هر لحظه نوید بارش باران را می دادند
با صداي رعد . فرهاد محزون می خواند و یاسمن خوابیده بود. و سرم را از پنجره ماشین بیرون بردم

فرهاد نگاه کردم ابروهایش در هم  به نیم رخ. و برق از جا پریدم و سرم را به داخل ماشین اوردم
آه چه قدر نیم رخ جذابش خواستنی بود وقتی متوجه نگاه عمیق من شد لبخندي . گره خورده بود

  :گفت. زد که چشم هایش نیز خندیدند
یادت هست؟ آن روز که خبر رفتنم را به تو دادم چه قدر ! دلم براي نگاه هایت تنگ شده هستی  -

  گریه کردي؟
  ستیادم نی -

نم نم باران مرا به حال و هواي زیبایی فرو برد باران . و دوباره سرم را به طرف شیشه ماشین چرخاندم
باران .... هاي شمال همیشه اول ارامند و بعد مثل آبی که از ابکش رد می شود سرعت می گیرند

چیزي که تابلوي زیبایی در جلوي رویم قرار داشت جنگل مه گرفته و بارش باران . شدت گرفت
دلم بی قرار شد فرهاد که انگار از درونم با خبر بود فکرم را خواند و ارام . من همیشه عاشقش بودم

ارام ماشین را به گوشه جاده هدایت نمود و کنار قهوه خانه کوچکی که مثل یک کلبه در وسط 
  .یک جاده زیر بارش باران شسته می شد توقف کرد

و در حال دویدن به قهوه خانه رساند بوي قلیان و عطر چاي دم کرده فرهاد پیاده شد و مرا با سرعت 
فرهاد کنارم . از پنجره کلبه آسمان و طبیعت بکر جاده را نگریستم. از گرفتگی چهره ام کاست

ایستاد و دستی البه الي موهاي نمناکش کشید و سپس با انگشتانش موهاي روي پیشانی مرا به بغل 
  :گوشم کشاند و گفت

  .بیا یک چاي بخور تا گرم شوي.نیم ساعت دیگر می رسیم و تو می توانی استراحت کنی  تا -
  :به اسمان نگریستم و گفتم

  مادرم راست می گوید که من شما را دوست داشتم؟ -
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  مادرت گفته؟ -
  بله گفت که من شما را دوست دارم -
فکر . شتی ولی حاال را نمی دانمقبل از این که این بال به سرت بیاید مرا دوست دا! درسته هستی -

  کن ببین قلبت برایم تندتر می زند؟؟
دست هایش را روي شانه هایم گذاشت و محکم . از گفته اش شور و هیجانی در قلبم به پا شد

  :گفت
یادت می آید من به تو گفتم ! من دوستت دارم هستی جان ما براي اینده امان با هم قرار گذاشتیم -

م و تو به من قول دادي مواظب خودت باشی؟ چرا به قولت عمل نکردي هستی که زود بر می گرد
  .من؟ آة هستی من

پرده ! چه قدر این مردجوان شیرین سخن می گفت. هستی من چه قدر این کلمه برایم آشنی بود
  .هاي مبهمی در ذهنم در هم می پیچیدند

سرم را در دستانم . کشانده می شد انگار که خاطراتم با این پرده ها به این طرف و آن طرف ذهنم
  :گرفتم فرهاد گفت

  خستی شدي؟ برویم؟ -
یاسمن چشمانش را گشود و با بی حالی . سرم را تکان دادم و هر دو دوان دوان به طرف ماشین رفتیم

  :گفت
  کجا بودید؟ -

  : زیر لب گفتم. روبروي دریا ایستادم و به ابی بیکرانش خیره شدم
تو که ابی هستی و من که ارغوانی ام و ! زاللی تو که مغرور و مشوشی دریا؟ تو که پاك و  -

  .زندگی که بی رنگ و مبهم است
موج هاي سرگشته و اسیر دریا مانند دختري خشمگین که موهاي بافته اش را رها کرده باشد کف 

  آلود به جلوي پایم می رسیدند و خسته و پر التهاب پا پس می کشیدند
  :به روي شانه ام انداخت لبخند گرمی زد و گفتیاسمن ژاکت نازکی 

  هستی جان خسته شدي؟ کافی است دیگر بیا برویم توي ساختمان -
  :با چشم اطرافم را کاویدم و گفتم

  برادرت کو؟ -
  .االن بر می گردد رفته خرید -
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  :بعد با حسرت نگاهم کرد و گفت
ها را در اب انداختیم؟ و بعد هم در حمام یادت می اید هستی؟ پارسال سیزده بدر با شهال و تو پسر -

  را به رویشان قفل کردیم؟
  :از سخنان یاسمن گرمی خاصی در وجودم پر شد و گفتم

  من و تو این کارها را کردیم؟ -
  :یاسی دستش را دور کمرم حلقه کرده و گفت

  !یادت بیاور هستی کمی فکر کن! بله هستی جان با من و شهال دختر عمه شهین  -
  :دم و گفتمخندی

  .چه قدر کارهاي شیطنت باري کردیم نه یادم نمی آید -
ذهنم پر از ابهام بود روي پله هاي ویال نشستم و سعی کردم که به یادم بیاورم که چند پسر را به 

در سرم ابرهاي سفید پدیدار . وسط اب پرد کرده باشم و بعد هم انها را در حمام زندانی کرده باشیم
م از ویالیی که در ان بودیم به طور مبهم چفت در حمام در خاطرم امد اما ان هم شدند تمرکز کرد
  با سرعت محو شد

فرهاد کنار ساحل برایم زیر اندازي انداخت هوا صاف بود و ستارگان می درخشیدند یاسمن به 
ه داخل ویال رفت تا تخمه و چاي بیاورد فرهاد چوب ها را روي هم گذاشت و انها را اتش زد چهر

  :اش در پناه نور اتش معصومانه به نظر می رسید گفت
  دو سال پیش یادت هست که چهارشنبه سوري از روي اتش پریدیم؟ -

. و چون جوابی نشنید با ژست خاص خودش گیتارش را در دست گرفت و شروع به نواختن آن کرد
پاهایم . جانم نشست  و به دریا نگریستم ترس مبهمی از صداي دریا در.اواي جادوئی اش سحرم کرد

را در بغل جمع کردم دست هایم را به دور پاهایم قالب نمودم فرهاد دست از نواختن کشید و به من 
  نگریست و در کنارم جاي گرفت

  لبخندي زد و گفت
  هنوز هم هنگام شب از صداي دریا می ترسی؟ -

  :گفتم
  آره-
  تی منمن که بهت گفتم تا من در کنارت هستم از چیزي نترس هس -

  :در کنارش انگار در پناه امنی بودم گفتم
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  برایم بزن -
  چه آهنگی -

  :یاسمن از راه رسید و سینی بیسکویتی و فالکس چاي را روي زیر انداز نهاد و گفت
  برایش همان ترانه اي را بخوان که در خانه ورد زبانت است -

  روع به خواندن کردفرهاد لبخند محوي زد و نگاه ارام و نافذش را به من دوخت و ش
  ساغر هستی من
  همه هستی من

  مثل یک کبوتر عشقی نشستی به دل من
  همه بود و نبود

  بهترین شعر سرود
  تو عزیزي واسه کوي قلبم مثل رود

  شب و روزم 
  ساز و سوزم 

  خط به خط غزل غزل
  تو رو خواندن

  با تو موندن دل به دل بغل بغل
من در دریاي ارام که در تاریکی شب و همناك می نمود او با چشمان بسته می زد و می خواند و 

  .می نگریستم
  

هر چند لحظه خنکی دلچسبی را روي پیشانی . سرم به شدت درد می کرد از گرماي تنم می سوختم
ام احساس می کردم و خنکاي اب که پاهایم در ان غوطه ور بودند صداي فرهاد دلواپس و نگران 

  :ند و صداي یاسمن که پر از تشویش بود و از فرهاد می پرسیددائم زیر لب دعا می خوا. بود
  پس این دکتر کجا مانده ؟ چرا نیامد؟ -
  دیر نکرده مگر باران این جا را نمی بینی؟ مثل سیل روي سر ادم خراب میشود -

  :و یاسمن غرید
از و اوازت اگر طوري اش بشود جواب دایی و زندایی را چه بدهیم؟ تقصیر تو بود نباید با ان س -

  این قدر به او فشار می اوردي بعد از خواندن تو این طور شد
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  :و فرهاد گفت
  خوب می شود نگران نباش به نظر من که این تب عالمت خوبی است -

خوابی عمیق و ارامش بخش در خواب دیدم که من و فرهاد باالي . با تزریق امپول به خواب رفتم 
تکه هاي ابر در زمینه اسمان جا به جا می شدند و مه . ی انبوه بودکوهی ایستادیم زیر پاهایمان جنگل

صداي شر شر ابشاري موسیقی زیبایی می . غلیطی از دامنه کوه سینه خیز خود را به جنگل می رساند
نواخت من و فرهاد سرخوش و شاد به دنبال هم مثل قطعات ابر شناور در مه غلیظی حرکت می 

از ترس و دلهره فریاد کشیدم . فرهاد را در میان جنگل مه الود گم کردمکردیم اما دققه اي بعد من 
او را صدا زدم آن قدر احساس تنهایی ام وحشتناك بود که پی در پی فرهاد را می خواندم ناگهان با 

رها بود که دست فرهاد را در . خودش بود. دیدن دختري که به دنبال فرهاد روان بود خشکم زد
قدم هاي فرهاد گاه به سوي من و گاه به سوي رها می رفت تا . او را می کشیددست داشت و محکم 

این که رها قدرذتمند و پر زود فرهاد را به دره پایین جنگل پرتاب کرد از خنده هاي وحشتناك رها 
من می نالیدم فرهاد را دیدم که زخمی و مجروح پایین سنگ ها افتاده است و من ان باال فقط جیغ 

  و فرهاد را صدا می زدم می کشیدم
نوازش دست هایی را به . سرم پر درد و سنگین و تنم لرزان و خسته در اغوش کشی فشرده می شد

. روي سرم احساس می کردم چشم هایم را گشودم فرهاد کنارم نشسته بود و به ارامی می گریست
  :تیاسمن به زود اب پرتغال را به دهانم نزدیک کرد و با صداي بغض الود گف

  .هستی جان بخور حالت را جا می اورد -
چشم هاي هر دو نگران و اشک الود به من دوخته شده بود در رختخواب دراز کشیدم ویاسمن ارام 

  :بالش را زیر سرم نهاد که فرهاد گفت
آن قدر جیغ می کشیدي و مرا صداي می زدي که کم مانده بود من هم از ترس از دست دادنت  -

  سکته کنم
دست بردم و . ي فرهاد باعث خجالت من می شد دور گردنم زنجیري کشانده می شدحرف ها

زنجیر را از دور گردنم باز کردم در دستم قلب فرمزي بود که دور تا دور آن را نگین هاي سفید 
احاطه کرده بود اه کشیدم فرهاد و یاسمن به دقت مرا زیر نظر داشتند به سقف خیره شدم یادم امد 

ر داریوش امیري بود همان کسی که با چشم هایش فرهاد را می طلبید و موقع حرف که رها دخت
زدن با فرهاد ادا و اطوارهایش تمام ناشدنی بود اه کشیدم از یاد اوري ویالي پدر مسعود و بعد از ان 
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فرهاد و یاسمن که فکر می کردند . باغ لواسان و سوار شدنم بر اسب و افتادنم به تلخی گریستم
  :گردنبند کمی به ذهنیت من کمک کرده است خوشحال روبرویم نشستند و فرهاد گفت دیدن

  هستی جان خدا را شکر که تبت قطع شده خوبی؟ -
  :سرم را تکان دادم و او ادامه داد

یادت هست هستی گوشواره هایت را امانت به من سپردي ان شب در اشپزخانه ما و من عید همان  -
  یت عیدي خریدم و قول دادم انگشترش را روز نامزدیمان در انگشتت بنشانم؟سال این گردنبند را برا

دلواپس و نگران چشم به دهان من دوخت همه چیز مثل پرده در برابر چشمانم کشیده می شد با 
خود اندیشیدم ان روز که من از اسب افتادم و سرم به سنگ خورد اخرین لحظه فرهاد را دیدم اره 

و از سفر بیاید از یاداوري انتظار تلخ و کشنده و دوباره هجوم اشک به دیدگانم من منتظر بودم که ا
  :امد گریستم و با دیدن فرهاد و یاسمن که به من چشم دوخته بودند گفتم

  چه قدر انتظار دیدنت طول کشید فرهاد من خیلی چشم انتظارت بودم دلم برایت تنگ شده بود -
  :گشود و روي صورتش گذاشت و گفتفرهاد ناباورانه دستان مرا از هم 

  یادت امد که من سفر بودم؟! آه هستی -
سرم را تکان دادم یاسمن از خوشحالی مرا در آغوش گرفت و گریست هر سه با هم می گریستیم 

یاسمن پی در پی مرا می بوسید و فرهاد خدا را شکر می کرد بعد رو به یاسمن کرد ! دیدنی بود
  وفگت

یدن گردنبند پی به خاطراتش می برد؟ باید با دیدن گردنبند به یاد عشق و نگفتم؟ هستی با د -
  قرارمان می افتاد

  :و سپس سرزنش کنان رو به من کرد و گفت
  .تو چه کار کردي دختر همه مار ا نصف جان کردي -

گوسفند قربانی جلوي پایم به زمین زده شد مادر در آغوشم کشید و پدر خدا را صدها بار شکر می 
هومن دستش را دور . عمه ها و عمویم مرا به نوبت بوسیدند و اظهار خوشحالی می کردند. مودن

  :گردنم حلقه کرد و مرا به طرف خود کشید و گفت
  تا تو باشی هوس اسب سواري نکنی ببین چه کار کردي که حیوان هم از دست تو رم کرد -

  :و هدیه با سرزنش کنان به هومن گفت
نگاهم در جمع چرخید و به . د هومن نمی دانم کی می خواهی بزرگ شويهمه تقصیر تو بو -

  :فرهاد افتاد با مهر و سپاس نگاهش کردم و گفتم

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://lordesyah.blogfa.com
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

http://lordesyah.blogfa.com هستی من                 
 رضوان جوزانی نوشته 

h t t p : / / w w w . j a d i d t a r i n . c o m
 

 173 صفحه 

شاید اگر یاسمن و فرهاد خان این قدر تالش نمی کردند و به بهانه هاي مختلف خاطرات مرا یاد  -
  .آور نمی شدند حاال حاال ها گیج و سردرگم بودم

  :مادر گفت
  را شکر همه ما اول از خدا و سپس از فرهاد و یاسمن ممنونیمخدا  -

امیدوار بودم با این حسن ظن ، مادر کمی به خود بیاید و دست از محالفت با من و فرهاد بردارد 
  شهال دستم را گرفت و گفت

چند وقت است خانم شده ایم بس است . حاال نوبت ماست که به قول فرهاد جانور بازي در اوریم -
  ...سی هستی اماده؟ حرکتیا

  و هر سه به طرف اتاق من دویدیم
صداي گفتگوي داغ پدر و مادر به وضوح تا اتاقم می رسید مادر قاطع ایستادگی می کرد و پدر 

هومن . سعی در قانع کردنش داشت به پایین پله ها که رسیدم هر دو نگاهم کردند و ساکت شدند
  گفت

  د که عمه براي فرهاد از او خواستگاري کرده؟یعنی چه؟ چرا به خودش نمی گویی -
  پدر نفس عمیقی کشید و گفت

  البته اگر سرکار خانم مادرتان بگذارد -
  :و به طرف من آمد و گفت

هستی جان البد خبر داري که فرهاد دوباره می خواهد براي ماموریت جدیدش به المان برود و  -
  .م نامزد کندعمه می خواهد قبل از رفتنش شما دو تا را با ه

  :در حالیک ه به شدت ناراحت شده بودم و گفتم
  نه من خبر ندارم که فرهاد می خواهد برود -

  :هومن گفت
  چه فرقی می کند؟ حاال که خبردار شدي -

  :مادر گفت
در ثانی پسره ان قدر تو را ادم . آره من بهت نگفتم گفتم که اجازه چنین وصلتی را نمی دهم  -

  .ش به تو این خبر را بدهدحساب نکرد که خود
  :گفتم

  فرقی ندارد حتما وقت نکرده بگویید، فرهاد را می شناسم قصد رنحاندن من را ندارد -
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  :مادر چشم و ابرویی امد و رویش را طرف دیگر کرد پدر گفت
  چرا مخالفی پري؟ این دو تا جوان همدیگر را دوست دارند چرا باعث گناه می شوي؟ -
و گفته بودم هم به تو هم به خواهر هاي عزیزت که دختر بهشان نمی دهم وقتی من قبال هم به ت -

دختردار شدم این عهد را با خودم بستم اگر قرار است هستی با فامیل ازدواج کند توي فامیل خودم 
  خیلی ها خواهانش هستند

  :من که فکر نمی کردم مادر به این شدت سخت و غیر قابل نفوذ باشد گفتم
  فرهاد را دوست دارم و می دانم که با او خوشبخت می شوماما من  -

  مادر طبق عادت همیشگی دستش را زیر چانه اش گره کرد و گفت
  رو در روي من ایستاده و می گوید فرهاد را دوست دارد! ا، ا ، ببین چه پرو شده جالل -

  و سپس برخاست و به طرف من آمد و گفت
م عروس این خانواده بودم ، االن نگاه نکن که با من خوب تو جوانی حالی ات نمی شود من خود -

از خدا بیامرز مادر شوهرم گرفته تا دو خواهر شوهرم زجرها . رفتار می کنند و عزت و احترام دارم
  دلم نمی خواهد تو را هم به این قوم بدهم. کشیدم

  هومن با شیطنت گفت
ودید حقتان بود که مادر شوهر و خواهرهاي ببخشید مامان چان، اگر این قدر سر و زبون دار ب -

  .شوهر بال سرتان بیاورند
  و قهقهه سر داد مادر جدي گفت

تو هم اگر خیلی دلت براي یاسمن پر می کشد بدان که من . من شوخی نمی کنم خومن خان -
دوست ندارم یاسمن عروسم شود و همین طور هستی عروس عمه اش شود حاال دیگر خود دانید 

خواهید مادرتان شب عروسی تان به جاي دعاي خیر برایتان اه بکشد بفرمایید این پدرتان و اگر می 
  ..ان هم عمه و بچه هایش

  و خود را روي مبل انداخت و قلبش را در دستانش گرفت و اه و ناله اش به هوا برخاست
  رو به پدر و هومن کردم و گفتم

  ناراحتی قلبی مادر عود کندفعال در این مورد حرفی نزنید دلم نمی خواهد  -
مادرتان حق دارد من جوان بودم و گوشم پی حرف مادر و خواهرهایم بود مادرت زیاد سختی  -

  کشید اما ببینید حاال عمه هایت مثل پروانه دورش می گردند خودشان شرمنده اند و دوستش دارند
  :گفتم
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که جوانی است و نادانی انها ذاتا خوب انها هم صبر مادر را دیدند و خجالت کشیدند می دانم  -
  .بدجنس نیستند

  :مادر نالید
تو که الالیی بلدي چرا خوابت نمی برد اگر جوانی است و نادانی پس تو چرا می خواهی خودت  -

  را به دام فرهاد بیاندازي؟
انتظارم به پایان یافت و بعد از زنگ زدن هاي متوالی فرهاد گوشی را برداشت صداي گرمش در 

  .ی پیچیدگوش
  جانم بفرمایید -
  سالم، خوبی؟ چه خبر؟ -
  سالمتی هستی خانم چه عجب یاد ما کردي -
  شنیدم دوباره می خواهی به المان بروي -
  پس براي همین است که این قدر سرسنگین صحبت می کنی؟ -
  من باید اخر نفر باشم که بدانم؟ -
  خب ان دفعه اولین نفر بودي این به ان در -
  دارم فرهاد می خواهم بدانم که کی این ماموریت هاي مسخره تو تمام می شود؟شوخی ن -
  براي چه می خواهی بدانی؟ -
  حق ندارم بدانم؟ تو چت شده فرهاد؟ به نظرم یادت رفته چه حرف هایی به من زدي؟ -
لیف می نه یادم نرفته تو یادت رفته که قرارمان چه بود؟ تا وقتی که مامان جونت برایت تعیین تک -

  .کند من همه چیز یادم می رود
می دانی به مادرم رك و صریح جواب رد داده؟ نکند می خواهی بگویی یک هفته است از جریان 

  خواستگاري خبر نداري؟
انگار من ادم نیستم که تازه دیشب . چرا فریاد می کشی؟ من همین دیشب فهمیدم موضوع چیست -

  اگر مادرم به من نگفت تو چرا زنگ نزدي؟. خبر شومباید از خواستگاري و ماموریت تو با 
ا، ببخشید اگر شما هم بودید زنگ می زدید؟ نه دختر خانم غرور من برایم بیش از این ها با ارزش  -

  .است
باور کن فرهاد من دیشب فهمیدم مادر هیچ به من نگفت از تو هم خبر نداشتم اگر مادر تو بود چه  -

  .می توانم روي حرفش حرف بزنممادرماست ن کار می کردي؟
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مادرت بی جهت مخالفت می کند اگر مادرم مخالف بود دستت را می گرفتم و می بردم عقدت  -
می کردم هستی خانم کسی نمی تواند براي من تکلیف تعیین کند تو تکلیف خودت را با مادرت 

  روشن 
  مادرم دوست ندارد من با فامیل ازدواج کنم -

  :خشمگین فریاد کشید
پس چه طور شهریار به خواستگاري ات امد مادرت در دلش قند اب شد؟ او هم فامیل است چرا  -

  .مادرت این قدر با غرور شخصیت من بازي میک ند
  او فامیل مسعود است نه فهامیل شوهر مامان یک کم حساسیت مادرم را درك کن -
هنوز منتظر توست از مسعود  انگار خودت هم پشیمانی که جوابش کردي بد هم نیست فکر کنم -

  شنیدم که گفته تا هستی ازدواج نکند من ازدواج نمی کنم
به من چه فرهاد؟ چرا این قدر عصبانی هستی من به تو قول می دهم وقتی برگردي مامان راضی  -

  شده باشد من فقط تو را می خواهم فرهاد
خودت بهم بگویی مرا نمی  هستی بدان فقط زمانی می روم و پشت سرم را نگاه نمی کنم ه -

  خواهی فهمیدي؟
  اره فهمیدم چت شده فرهاد؟ چرا می نالی چرا با درد حرف می زنی؟ -
هیچ قلبم چند روز است که درد می کند ان چنان می سوزد که دستم قلج می شود و نفسم می  -

  گیرد
  دکتر رفتی؟ چرا مواظب خودت نیستی؟ -
  .می دهم شاید هم در المان به دکتر مراجعه کردندقبل از رفتنم می وم خودم را نشان  -
  .می دانم هستی جان خدا نگهدار -

فرهاد می خواست راهی شود و من دلم شور می زد ان قدر در اتاقم راه رفتم که . خوابم نمی برد
پاهایم درد گرفت از احساس انتظاري که براي برگشتنش خواهم کشید می ترسیدم دلم نمی 

  ود دلم می خواست بیاید رو در روي مادرم بایستد و بگویدخواست به سفر بر
  ))من هستی را می خواهم باید او را به من بدهید و گرنه او را با زور با خودم خواهم برد((

براي او فعاال ماموریتش و . اما نه مادر از خر شیطان پایین می آمد و نه فرهاد چنین کاري را می کرد
د هم به حرف و گفته من اعتماد داشت که گفتم مادر را تا بازگشت او شای. رضایت امیري مهم بود

  .راضی می کنم
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آه، فرهاد را .پنجره را گشودم.صدایی مانند زدن سنگی بر شیشه . انگار صدایی ریز در اتاقم پیچید
  :خندید و گفت.دیدم که به درخت تکیه داده بود و به باال و به اتاق من می نگریست

  تی؟خواب بودي هس -
  تو این جا چه کار می کنی فرهاد؟ مگر فردا پرواز نداري؟ -
  فردا به فرودگاه می آیی؟! دلم برایت تنگ می شود هستی -
  حتما برو فرهاد برو که فردا به موقع بیدار شوي -

  نگاهش را از آن فاصله به چشمانم دوخت و گفت
  دوستت دارم هستی من -

  :خندیدم و گفتم
  خداحافظ -

نکند سرانجام این عشق پایان . اه خدایا سرنوشت من چه می شود. کان داد و دور شددستش را ت
نداشته باشد؟ یعنی می شود که روزي من بدون چشم هاي فرهاد زندگی کنم؟ نه خدایا ان روز 

  .نیاید
هیچ توقع همراهی رها و پدرش را . چشم هاي رها می درخشید و پیروزي اش را به رخم می کشید

عصبی و دلخور به فرهاد نگاه کردم ظاهرا به جاي سفر ماموریتی سفر . ر با فرهاد نداشتمدر این سف
ان قدر در درون حرص خوردم . سیاحتی در پیش داشتند چرا که از همکار قبلی فرهاد نیز اثري نبود

  که فرهاد فهمید و به کنارم امد و گفت
  .ن می ایند من تازه دیروز فهمیدمهستی جان باور کن من نمی دانستم امیري و دخترش با م -
  و به خاطر همین وجدانت ناراحت بود و دیشب زیر پنجره اتاق من سبز شدي؟ -
  .باور نمی کنی؟ به جان خودت قسم نمی دانستم -
  ....براي من مهم نیست حتما این سفربا رها خانم تشریف می بري و سفر بعد -

  :نگذاشت ادامه دهم گفت
  هایت را باز کن با اخم هایت محکومم می کنی؟اگر مهم نیست اخم  -
فرهاد مثل بچه اي سمج که . مگر ریگی در کفش داري که محکوم می شوي؟ برو خوش بگذرد -

  می دانست مادر حرفش را باور نکرده است گفت
  .بخند تا بروم اگر بخواهی همین االن با تو بر می گردم -
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نه چه متلک ها که بارم نمی کرد من مانع پیشرفت تو خدا رحم کرد مادر این صحنه را ندید و گر -
  !یادت هست ؟ خودت این را خواستی. نمی شود

ما تا فرودگاه المان با . ولی او اصال به من کاري ندارد او با پدرش می خواهد به خانه عمه اش برود -
  هم هستیم

  خوش باشید -
اه به انتظار هومن و عمه و یاسمن از سالن فرودگاه خارج شدم و روي نیمکتی در محوطه فرودگ

بعض گلویم را می سوزاند کاش از هومن خواهش نمی کردم که صبح زود مرا به فرودگاه . نشستم
اشک گرمم روي گونه هایم غلطید با همه دلخوري از فرهاد از این که بی خداحافظی ازش . بیاورد

. من گفته بود دیوانه ام می کردحرف هاي یاسمن که دو روز پیش به . جدا می شدم ناراحت بودم
این که امیري پیشنهاد ازدواج با دخترش را به فرهاد داده و گفته است، من به تو اطمینان کامل دارم 
. و می توانم تو را مثل پسر نداشته ام بدانم تو کاردانی و صداقت و لیاقت خود را به من ثابت کردي

فرزند من است و هر چه بخواهد براي من نیز اهمیت  او تنها. رها هم به این ازدواج بی میل نیست
دارد و او تو را می خواهد فرهاد و اگر تو با این وصلت موافقت کنی من با خیال راحت تمام 

این همه لطف شما .و فرهاد تنها یک جمله گفته بود. مسنولیت هاي کارخانه را به تو می سپارم
من ته ! نه جنگی و نه دلخوري هیچ! همین. نامزد من است اما باید بدانید دختر دایی ام هستی.ممنونم

قلبم می دانستم این از سیاست رها است که فرهاد را با زود نمی خواهد کم کم او را به خود وابسته 
  .می کند و من می مانم و چشم انتظاري بی پایان

و من با مخالفت حاال رها قدم اول را برداشته بود به همین خاطر چشمان پرغرورش می درخشید 
  :هومن دست به شانه ام گذاشت و گفت. هاي بی دلیل مادرم گام به گام به عقب پس رفته بودم

لحظه آخر اشک در چشمانش حلقه زده ! رفت هستی؟ چرا این طور رفتار کردي؟ دلش شکست -
  بود موقع رفتن گفت که به تو بگویم قولت یادت نرود چه قولی بهش دادي؟

  مامان را تا آمدن اوراضی کنمقول دادم که  -
  هومن با نا امیدي سرش را تکان داد و گفت

مامان راضی نمی شود چون دیشب به من گفت اگر هستی با فرهاد ازدواج کند راه براي تو و  -
  .یاسمن باز می شود و این چیزي است که من نمی خواهم

  ؟.چه کار کنین هومن. نه اي استباور نمی کنم دل مامان این قدر سنگ شده باشد مادر خیلی کی -
  به خدا توکل کن شاید معجزه اي شد و دل مامان نرم شد بلند شو عمه و یاسمن منتظرند -
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  :برخاستم و به دنبال هومن روان شدم زیر لب زمزمه کردم
  حال خود گفتی، بگو بسیار و اندك هر چه هست

  صبر اندك را بگویم یا غم بسیار را؟
  :یره شدم و گفتمناباورانه به مادر خ

  چی؟هدیه باردار است؟ یعنی من دارم خاله می شوم؟ -
طفلک بدجور ضعیف شده اگر میخواهی به ان جا بروي این ظرف غذا را برایش . بله باردار است -

ببر نمی تواند غذا درست کند با خوشحالی لباس هایم را پوشیدم و سر راه براي هدیه کادوئی تهیه 
ل در خانه شان را به صدا در اوردم تا در را گشود بوسه اي بر گونه اش نشاندم کردم و با یک سبد گ

  :و گفتم
  .مبارك باشد خواهر عزیزم نمی دانی چه قدر انتظار این روز را می کشیدم -

کنار رفت و من به داخل خانه رفتم کادوام را به دستش دادم به نظرم کمی الغرتر شده بود دستم را 
  فتدر دستش گرفت و گ

  چه خبر هستی جان؟ مادر و پدر و هومن خوبند؟ -
  .همه خوبند این غذا را مادر برایت فرستاد و گفت که هر روز برایت غذا می فرستد -

  مسعود وارد شد برخاستم و سالم کردم خندید و گفت
  خوشحالی هستی خانم -
  دارم خاله می شوم مگر تو خوشحال نیستی؟ -
ی کنم راستی خوب حال پسر خاله ما را گرفتی هنوز تصمیمت عوض من؟ دارم روي ابرها سیر م -

  نشده
  نه لطفا بهش بگو پایش را از زندگی من بیرون بکشد همین طوري هم هر روز با مادر مرافعه دارم -
  تسلیم هستی جان من بروم برایت چاي و میوه بیاورم -

  نفسم را با آه بلندي بیرون دادم هدیه پرسید
  خبر؟از فرهاد چه  -
با این که یک ماه از رفتنش می گذرد دلم به اندازه ده سال برایش تنگ شده خبر دارم که به عمه  -

  تلفن کرده است
  به تو چی؟ -
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نه هنوز با رفتاري که من در فرودگاه با او کردم توقع تماس گرفتن را ندارم همین که بدانم حالش  -
  .خوب است کافی است

مادر چی؟ . اه قهر و عتاب بیشتر از مهر و محبت چاره ساز استاشکالی ندارد هستی جان گ -
  نتوانستی راضی اش کنی؟

حرفش یک کالم است تا پدر هم . نه اصال به من رو نمی دهد که در این مورد با او صحبت کنم -
حرفی می زند زود دستش به روي قلبش می رود و شروع می کند به فیلم بازي کردن و داد و فغان 

طفلک هومن هم اگر از من طرفداري کند زود او را متهم می کند که سنگ خودش . اندازدراه می 
  را به سینه می زند ماجرایی داریم هدیه

  در مورد مادر این طور حرف نزن او مادر است و صالح تو را می خواهد -
. اعتقاد داردبراي همین دوست ندارم علی رغم میل مادر ازدواج کنم من به دعاي خیر پدر و مادر  -

  فرهاد برایم خیلی عزیز است اما به همان اندازه مادر هم محترم است
  هدیه گفت

می دانم عزیز دلم به خدا توکل کن و گشودن این گره را به خدا و زمان بسپار زمان همه چیز را  -
  حل می کند حاال هم بلند شو تا نهار خوشمزه مادر را بخوریم

روسی پسر همکار پدرم رفته بودند و من در خانه تنها بودم به سراغ مادر و پدر و هومن به جشن ع
دفتر رفتم و عکس فرهاد را از البهالي گلبرگ هاي فراوانی که خشک شده بودند برداشتم و 

  نگریستم دلم گرفته بود شدیدا نیاز به هم صحبتی اش را داشتم
ماموریت رفته یا این که با رها است از فکر این که فرهاد االن کجاست ایا واقعا راست گفته و به 

می دانستم که رها تعلق خاطر عمیقی به فرهاد پیدا کرده است و دست . دیوانه وار گریه می کردم
با امکانات و ثروتی که پدرش داشت راحت می توانست فرهاد را به طرف خود بکشاند . بردار نیست

داشت که فرهاد به دنبالش بود و او نه این که ثروت پدرش خودش کم بود اما پدر رها چیزي 
  موفقیت شغلی دلخواه فرهاد در رابطه با تحصیلش بود

یاد اخرین نگاه غمگینش در فرودگاه اتش به دلم می زد خیلی وقت بود که با مادر جدي صحبت 
 نکرده بودم به نظرم با داشتن رقیبی چون رها دالش کردن بی فایده بود و این خود فرهاد بود که باید

به طور جدي براي به دست اوردن من تالش می کرد نمی دانستم چرا این قدر یقینم نسبت به عشق 
فرهاد کم شده بود شاید به این خاطر که نزدیک به دو ماه بود از رفتنش می گذشت و حتی تلفنی به 

  من نکرده بود
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با تلفن کردن کاهش با صداي زنگ تلفن از جا پریدم حتما مادر بود که می خواست دلشوره اش را 
وقتی گوشی را برداشتم اول صداي در هم تلفن و بعد صداي فریاد گونه فرهاد در گوشم . دهد

  پیچید
  الو هستی سالم منم فرهاد -

  از خوشحالی نزدیک به غش کردن بودم ولی شدیدا خود را کنترل کردم و گفتم
  سالم حالت چه طوره؟ -
  بر؟خوبم توچه طوري؟ خوش می گذره؟ چه خ -

  :پوزخندي زدم و گفتم
  .فکر کنم به تو بیشتر خوش می گذرد -

  فرهاد از لحن سرد و بی اعتناي من وا رفته بود گفت
یاسمن گفت که این موقع تنهایی می خواستم با تو صحبت . انگار بد موقع مزاحمت شدم هستی -

  کنم ولی انگار حوصله نداري
  ی بگویی؟ در ضمن من یک کم خسته اماز راه دور با تلفن پر هزینه چه می خواه -
  خسته اي؟ خستگی سر کار از بابت پذیرایی از خواستگار جدید است؟ -
باز این یاسمن نتوانسته جلوي زبانش را بگیرد ببینم چه طور وقتی شما با یک دختر خانم به سفر  -

  می روید من در مورد پذیرفتن خواستگارم باید خسته باشم؟
اال فهمیدم خیلی عوض شدي به من که امیري با دخترش همراه من بود مگر تو چت شه هستی؟ ح -

  من ازشان دعوتکردم؟ انها به خانه خواهر امیري رفتند و من ازشان خبر ندارم باور کن هستی
  باشه گفتم که براي من مهم نیست -
  باشه هر طوري راحتی من زنگ زدم که موفقیتم را بهت اطالع بدهم -
  م ممنون که زنگ زدي خداحافظتبریک می گوی -

و گوشی را محکم به روي دستگاه کوبیدم باورم نمی شد که این من بودم که سرسختانه با فرهاد 
لجبازي می کردم انگار نه انگار که یک ربع پیش به خاطر دلتنگی او می گریستم و حاال این قدر 

ی رها با فرهاد دیوانه ام می کرد دست خودم نبود فکر همراه. سرد و جدي با او برخورد کرده بودم
سرم را روي بالشم گذاشتم و از ته دل ...حداقل می دانستم دلم سنگ این بار مثل دل مادرم شده

  .گریستم
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یاسمن مثل خواهري دلسوز از حق برادرش دفاع کرد . موضوع تماس فرهاد را به یاسمن گفتم
  :وگفت

  در پیش گرفته اي؟ چرا مثل بچه ها شدي؟ یعنی چه هستی این چه رفتاري است که با فرهاد -
چه طور بار اول که رفت تند تند زنگ می زد و از من . ببخشید که یک چیزي هم بدهکار شدم -

خبر می گرفت و حاال اقا بعد از دو ماه که انجا سرش گرم بوده ناگهان با شنیدن اسم خواستگارم به 
  یاد من افتاده؟

  د و گفتیاسمن هاج و واج به من نگاه کر
اما فرهاد چند بار زنگ زده و مادرت گفته تو خانه نیستی وقتی فرهاد گفته به هستی بگویید من  -

تو . زنگ زدم مادرت گفته هستی سرش شلوغ است و در تدارك پذیرفتن خواستگار جدید است
  ......هم اصال پیگیر نشدي و نخواستی که بدانی فرهاد چی 

  رم شرمنده شدم یاسمن حرف را عوض کرد و گفتحیران و ناباور از رفتار ماد
  حاال این خواستگارت کی قرار است بیاید ؟ همان مهران دوست هومن است؟ -
چه می دانم اره همان مهران است که چند بار دم در خانه با هم دیدیمش چند وقتی است که پیله  -

ا خودش زنگ زده به شده است من به خود هومن گفتم که بهش بگوید جواب من منفی است ام
  .مادرم و قرار گذاشته

  .و مادر تو هم که از خدایش است که همه به خواستگاري تو بیایند جز فرهاد -
  .این هم از شانس بد من است همه خواستگارانم به دل مامان می نشینند اال فرهاد -
  دلم براي فرهاد می سوزد طفلک برادرم -

  :محکم پاسخ دادم
  نمی روم ان قدر لجبازي می کنم تا مادر را شکست بدهماما من زیر بار  -

  :یاسمن با شادي گفت
  خدا کند که تو و فرهاد به هم برسید -

  :با شیطنت گفتم
  تو غصه من و فرهاد را می خوري؟ یا دلت شور خودت و هومن را می زند؟ -
  بگذار اول تکلیف شما دو تا مشخص شود تا بعد نوبت ما برسد  -
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نه هومن مثل فرهاد کشسته و مرده . اوضاع دارم فکر هومن را از سرم بیرون می کنم  با این وضع و
! من است و نه من مثل تو می توانم به پاي مادرت بیافتم مادرت زن سرسخت و یکدنده اي است

  طفلک من و برادرم
**  

خود را  خوشبختانه تا مدتی مادر از ترس جواب منفی من به مهران سر به سرم نمی گذاشت و من
صورتم برق . اماده می کردم که به استقبال فرهاد بروم خوشحالی از تمام زوایاي چهره ام پیدا بود

می زد و چشمانم هر لحظه انتظار دیدن فرهاد را می کشیدند خود را قانع کرده بودم که فرهاد راست 
یاد نگاه هاي ملتمس و ولی وقتی . می گوید دلیلی نداشته که با رها همراه شود و المان را بگردد

گیراي رها به فرهاد می افتادم و یاد پیشنها د امیري به او تمام بدنم به لرزشی می افتاد که دلشوره 
وقتی که عمه با ساده لوحی تمام به من زنگ زد و گفت فرهاد فردا به ایران باز می . خفه ام می کرد

وقتی گفت با رها و پدرش می اید که اي گردد جیغ کشیدم و از خوشحالی دستم را گاز گرفتم اما 
تمام سو ظن هایم . کاش نمی گفت تمام ذوق و شوق من فرو نشست و مثل توپ پربادي خالی شدم

شدت گرفت مطمئن بودم که این ها همه نقشه هاي رهاست که فرهاد را در رودربایستی گیر 
ه نرفتم می دانستم که فرهاد ناراحت روز موعود از لح فرهاد به فرودگا. بیاندازد و دل مرا بسوزاند 

می شود و رها یک قدم دیگر جلو می اید اما دلم نمی خواست بروم مادر که از حسیاسیت من نسبت 
به رها اگاه شده بود دائم کوکم می کرد که مردها همه همین طور هستند خود سر و بی وفایند 

یالن و بی رنگ و رو که با یک من اون رهاي نی ق! نگفتم که فرهاد مرد زندگی نیست! حیف تو
  کرم پودر و سرخاب سفید اب خود را رنگ و لعاب می دهد از تو ارزشش بیشتر است؟

اه خدایا چه قدر عمه من ساده بود روزي که فرها . خود را به نشنیدن می زدم اما از درون می سوختم
شام دعوت نمود و گفت که  د می خواست بیاید دوباره با سادگی تمام زنگ زد و همه ما را براي

فرهاد در کارش موفق شده و می خواهد از امیري و دخترش نیز دعوت کند که هم تشکر کند هم به 
  .نمی ایم. و من دوباره روي دنده لج افتادم . نوعی دم امیري را ببیند

م در مادر و پدر و هومن شیک و اماده در حالی که سبد گل بزرگی را که سفارش داده بودند تا د
هومن چه قدر سعی نمود که مرا به رفتن راضی کند و گفت . حمل می کردند از خانه خارج شدند

من به خانه عمه ام می روم و او در . نباید حساسیت الکی به خرج دهم و رها هم مثل ما مهمان است
در حرص و پ. هر حال یک غریبه است و من نباید با این لجبازي هایم راه را براي رقیب صاف کنم
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می خورد و از من می خواست به احترام عمه ماهرخ هم که شده حاضر شوم و بروم و مادر سر هر 
  :دوي انها داد کشید که

خوب نمی اید راحتش بگذارید به نفعش هم هست که نیاید در دلم از همه متنفر بودم از پدر مادر  -
خود را سرگرم ساختم به طور حتم االن  عمه رها و فرهاد که احساسم را نمی فهمید به اتاقم رفتم و

رسیده بودند و خانه عمه شلوغ و پرجمعیت بود صداي زنگ تلفن بلند شد یاسمن بود که گله می 
  کرد چرا نرفته ام گفتم

  حوصله ندارم خودم فردا می ایدم و از دل فرهاد در میاورم -
  :یاسمن ناراحت شد و گفت

  !خیلی عوض شدي هستی -
  اپید و گفتگوشی را شهال ق

خاك تو سرت هستی ناز می کنی و میدان را براي عشوه هاي طرف خالی می گذاري بیا ببین چه  -
  اور و اطوارهایی میاید مادرت می گوید مریض هستی اره؟

  نه بابا حوصله دیدن رها را ندارم -
  یعنی چه ؟ لوس بازي در نیار بلند شو و بیا -
  فرهاد چه کار می کند -
وقتی تو به فرودگاه نیامدي و دید که . پکر یک گوشه نشسته و حرص می خورد.نی استقیافه دید -

همراه دایی اینا نیستی به اتاقش رفت فکر کنم تا من تلفن را قطع کنم او زنگ بزند هستی دیوانه اي 
  به خدا فرهاد خیلی دوستت دارد

  رها چه می کند -
  فرهاد پایین می اید عصبی و چشم انتظار است چشم به پله ها دوخته که کی. هیچ ناخن می جود -

تلفن را بعد از خداحافظی قطع کردم و دو شاخه را نیز کشیدم که فرهاد فرصت تماس نداشته باشد 
  البته چه علتی بهتر از رها؟. علت این همه دلگیري ام را از فرهاد نمی دانستم 

نگار زمان از حرکت باز ایستاده بود با آن قدر در فکر بودم و ارام به ساندویچم گاز می زدم که ا
صداي زنگ در حیاط به شدت از جا پریدم هراسان ساندویچ را به روي میز پرت کردم و به طرف 

فرهاد پشت در بود دگمه ایفون را فشار دادم و با خونسردي به خوردن بقیه ساندویچم . ایفون رفتم
ز همیشه می زد و ان قدر هیجان داشتم که دستانم در دلم غوغایی به پا بود قلبم تندتر ا. مشغول شدم
برخاستم و سالم . در باز شد و قامت بلند و هیکل ورزیده اش چارچوب را پوشاند. یخ کرده بود
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کردم به نظرم صورتش الغرتر و کشیده تر شده بود کمی هم رنگ و رویش پریده به نظرم می امد 
  یک دسته گل مریم را به طرفم گرفت و گفت

  م هستی خانم خیر مقدم خوش امدیدسال -
  سپس خود را روي مبل انداخت و گفت

دفعه اول که از سفر برگشتم با افتادنت از اسب از من استقبال کردي این هم از دفعه دوم فکر نمی  -
کردم این قدر بی معرفت باشی انتظار داشتم در فرودگاه یا حداقل زودتر از همه در خانه مان 

  !ببینمت
  مریض بودم!توقع چه پر -

  لنگه ابرویش را باال داد و نگاهم کرد وگفت
  مریضی و ساندویچ با این همه سس می خوري؟! اهان مریض هستی -

  و گازي به ساندویچ زد و گفت
  خوشمزه است خوب بگذریم حاال حالت خوب است؟ -

  خوبم تو چه طوري؟
ما باید به دنبالت بیایم حاال من پر توقع ام چرا نیامدي خانه مان؟ حت! از احوالپرسی هاي تو بد نیستم -

  یا تو؟
  ازت دلخور بودم حوصله نداشتم با دلخوري ازت استقبال کنم -
  ازم دلخوري؟ چرا؟ -

  پاسخی ندادم برخاست و با دلخوري کمی قدم زد و گفت
  چرا جواب نمی دهی گفتم چرا از من دلخوري؟ -
  خودت می دانی براي چه می پرسی؟ -
انم هم نمی خواهم در موردش حرف بزنیم تو را به خدا امروز را خراب نکن هستی امده هم می د -

باور کن تمام فکر و حواس من پیش تو بوده و هست حاال هم که امده ام ....ام دنبالت که برویم من 
  داري اذیتم می کنی

  دل من هم برایش تنگ شده بود و حاال هم دلم برایش پر می کشید پس ارام گفتم
  میروم اماده شوم... اذیت نمی کنم کمی دلخورم که دیگر هم مهم نیست  -

  می خواستم بروم که گفت
  من همیشه با نگاه تو زنده ام نگاهت را ازمن نگیر -
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  سریع پله ها را باال رفتم و او گفت
  توي ماشین منتظرم سریع اماده شو مادرم و همه مهمان ها منتظرند -

لباس پوشیدم از قبل لباس هماهنگی تهیه کرده بودم بلوز سفید استین  و از در خارج شد به سرعت
کوتاهی که یقه اش از تور سفید بود که گردنم را می پوشاند وشلوار سفید زیبایی که اندامم را 

  کشیده تر نشان می داد فرهاد در ماشین را برایم گشود و خود پشت فرهان نشست و گفت
  خودمان دو نفر جشن می گرفتیم کاش می شد خانه نمی رفتیم و -
  امکان ندارد اگر می خواهی مادرم سکته کند این کار را بکن -

  جدي؟ شنیده ام مادرت بدجوري خشن شده
  اره بدجوري گیر می دهد و پیله می کند

  از مهران خان چه خبر
  اگر بدانم این خبرها را کی به تو می رساند در جا خفه اش می کنم

  دچرا؟ هومن گناه دار
  هومن به تو جریان خواستگاري مهران را گفته؟

مگر بد است که حساب کار را دستم داده؟ هومن گفت اگر نجنبم مادرت به زودي شوهرت می  -
دهد چرا که شدیدا از مهران خوشش امده است خدا شانس بدهد کاش مادرت گوشه چشمی هم 

  به من می انداخت
  به این کارهایش ادامه دهد خودم را می کشم براي من فرق نمی کند اگر مادرم بخواهد -
حیف تو نیست هر کاري چاره اي دارد اگر مادرت بخواهد این طور لج کند ! نه تورو خدا هستی -

  امشب نمی گذارم به خانه تان برگردي فردا می برمت محضر و عقدت می کنم
  کاش به همین راحتی بود که تو می گویی -

  :ماشین را پارك کرد و گفت
  کرش را نکن فعال امشب را خوش باش راننده شخصی داشتن که بد نیست هستیخ انم؟ف

  :خندیدم و بینی اش را کشیدم و گفتم
  دختر دایی خوشگل داشتن این دردسرها را هم دارد -

  دستش را کنار ابرویش گذاشت و گفت
  !ما چاکریم هستی خانم -
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ه ارزو کردم کاش نامزد بودیم یا با این یک لحظ. به محض ورودمان اسفند عمه دور سرمان چرخید
کار عمه مثل عروس و دامادي وارد خانه می شدیم عمه قربان صدقه ام رفت مادر لبخندي گوشه 

قیافه درهم و گرفته رها خبر از . لبش بود که به نظرم می امد در دل به ساده لوحی ام می خندید 
گذارد و به دنبال من بیاید دلم برایش سوخت چرا اندوه درونش را می داد توقع نداشت فرهاد او را ب

باالخره فرهاد جوان خوش تیپ و جذاب و . که شدیدا تنها بود و دلبستگی اش به فرهاد طبیعی بود
از الدن و نسترن (  موفقی بود و این امر طبیعی بود که هر دختري دلباخته اش شود با خودم گفتم

من مهم فرهاد بود که در این میان به گفته هایش عمل کند  براي. خیالم راحت شد گیر این رها افتم
  و خودش تصمیم بگیرد اما ته دلم فرهاد را حق مسلم خود می دانستم هر چه بود پسر عمه ام بود

یاسمن و شهال نجواکنان سر به سرم می گذاشتند بعد از شام هر سه نفر به کمک ثریا خانم رفتیم در 
  :ه امد و گفتهمین لحظه فرهاد به آشپزخان

  هستی جان نمی خواهی یک نگاهی به اتاقم بیاندازي؟ -
  چطور مگه؟ -

  :شهال گفت
  حتما ان قدر به هم ریخته است که احتیاج به تمیز کردن دارد و کی بهتر از تو براي این کار؟ -

  :فرهاد براي این که لح شهال را در اورد گفت
  ودش ساك سوغاتی هایش را باز کندنه اصال این طور نیست دلم می خواهد هستی خ -

  :شهال سوتی کشید و گفت
  مبارکش باشد اگر فکر کردي من االن از حسودي می ترکم اشتباه کردي -

شهال در . فرهاد با شیطنت موهاي شهال را که بافته بود گرفت و کشید و بالفاصله از در خارج شد 
درد قرمز شده بود زیر لب هر چه  حالی که ابروداري می کرد که جیغ نزند و از شدت حرص و

  :ناسزا و بد و بیراه بود به فرهاد گفت و در اخر به من و یاسی گفت
  .شاهد باشید چه کار کرد ببینید چه موقع حالش را جا بیاورم -

  و به من ویاسی که از خنده روده بر شده بودیم گفت
  .زهر مار خرس گنده ها بروید از جلوي چشمم گم شوید -

  :ال بین خودم و یاسمن جا باز کردم و به قصد دلجویی گفتمبراي شه
  بیا بنشین شهال هربالیی خواستی سر فرهاد در اوري کمکت می کنم -
  الزم نکرده زحمتت می شود -
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فرهاد که حواسش به ما بود لبخند شیطنت امیزي به شهال زد و شهال دوباره بد و بیراه نثارش کرد که 
  در همین لحظه رها به فرهد گفت .فقط خودش و من می شنیدم

  .فرهاد خان ؟ می شود یک کم برایمان گیتار بزنید -
  و سپس رو به مهمان ها کرد و گفت

المان که بودیم نواي گیتار فرهاد خان با ان صداي گرمشان حال و هواي ایران را برایمان زنده می  -
  کرد

  امیري سخن رها را تایید کرد و گفت
  فرهاد خان استخواهرم عاشق ساز  -

  هومن گفت
  جسارتا اقاي امیري خواهرتان چند سالشان است؟ -
  .سال شوهرش در یک درگیري در المان کشته شد و مژگان تنها زندگی می کند 40نزدیک به  -
  سال داشته باشد 60، 50ببخشید من فکر کردم خواهرتان  -

  :دوباره رها با سماجت گفت
  فرهاد ، گیتار می زنی؟ -

  شهال گفت! پر رو بود این دختر آخ چه 
نه پسوندي نه پیشوندي نه اقایی چه خودمانی به نظرم عمدا جلوي تو این طور رفتار می کند  -

  اهمیت نده
  :من با اندوه گفتم

نه شهال ببین چه قدر رابطه شان صمیمی بوده که فرهاد در خانه عمه رها گیتار زده و برایشان  -
  ان گسترده تر از این حرف هاستخوانده است به نظرم روابطش
  :یاسمن اعتراض کنان گفت

  شهال ترو خدا اینقدر ذهن هستی را خراب نکن شما چه قدر نکته سنج شدید -
  :شهال گفت

  چیزي که عیان است چه حاجت به بیان است؟. وا کور که نیستیم عشوه هاي رها خانم را نبینم -
از اتاقش بیاورد رها با پررویی تمام از ثریا خانم  فرهاد از ثریا خانم خواهش کرد تا گیتارش را

خواست چراغ هاي پذیرایی را خاموش کند و فقط اباژورها را روشن بگذارد از گستاختی و پر 
مادر نگاه پیروزمندانه اي به من انداخت و عمه سرش را ! رویی اش دهان من و شهال و یاسی باز ماند
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شب نبود و گرنه چه قدر به من می خندید چراغ ها خاموش تکان داد خدا را شکر که الدن در ان 
شدند و فرهاد که درس روبروي من نشسته بود الو همان اهنگی را که در دوران بیماري من و لب 

  .دریا برایم خواند اجرا کرد
. فرهاد نگاه مهربانش را در اطراف دور چرخاند و از همه که به خاطر او کف میزندند تشکر کرد

نگاهم را به . ه نافذش را به چشمانم دوخت از نگاهش می خواندم که منظورش من هستمسپس نگا
بر خود لرزیدم چرا که . نگاه رها خیره کردم می خواستم بدانم چه قدر احساس پیروزي می کنم

در اتاق فرهاد را . نگاه رها پر از خواهش و در عین حال پر از تکبر بود برخاستم و به طبقه باال رفتم
. شودم و کلید برق را زدم تا به حال به جز یکی دو بار ان هم چند سال پیش به اتاق او نیامده بودمگ

روبروي در روي میز عکس من بود که قاب شده خودنمایی می کرد عکس زیبایی از من که ژست 
ر زیبایی گرفته بودم یادم افتاد که این عکس را چند سال پیش در باغ لواسان از من انداخت زی

  :عکسم با خطی خوش نوشته بود
  همیشه در خیال منی ز شعله گرم تر تویی

  چه گرم دوست دارمت
از . بغض مهار ناشدنی ام گلویم را می سوزاند. احساساتم به طرز غیر قابل کنترلی بر من غلبه می کرد

نده بودم از این که فرهاد این قدر به من لطف داشت و من ان گونه سرد با او برخورد کرده بودم شرم
روي تختش نشستم و سرم را درون بالشش فرو بردم و گریستم بوي اشناي . رفتار مادر خسته بودم
  جلوي پایم زانو زد و گفت! اه فرهاد روبرویم ایستاده بود و مرا می نگریست. فرهاد در نفسم پیچید

  چی باعث شده تمام هستی من این طور با غم گریه کنه؟ -
می دانم چرا این دلشوره لعنتی از دلم بیرون نمی رود ازپایان این عشق می ترسم می ترسم فرهاد ن -

  از مادرم از رها از مهران از تو از همه می ترسم دلم به پایان این عشق روشن نیست
  :گفت

ارام باش هستی من فرهاد فداي ان اشک چشمهایت شود چرا روشن نیست پایان این عشق جز  -
  وصال تو و من نیست

  :ک هایم را از گونه ام پاك کردم فرهاد لبخند زد و گفتماش
  .برو فرهاد برو پیش مهمان هایت خوب نیست انها را تنها بگذاري -
  کجا برم از این جا بهتر؟ انها مهمان هاي مادر و پدرم هستند مهمان من فقط تویی هستی -

  :بپرسم یادم افتاد و گفتمموضوعی را که می خواستم ازش . صحبت کردنش ادم را دیوانه می کرد
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  قلبت چه طور است؟ در المان به دکتر مراجعه کردي؟ -
اره عزیز دلم باهاش می سازم تو نگران نباش گاه گاهی درد می گید و بعد خوب می شود دکتر  -

  .می گفت عصبی است
نت ولی تو الغر شدي فرهاد مطمئنی که به من دروغ نمی گویی؟ نکند مشکلی براي قلب نازنی -

  پیش امده است؟
  :خندید و گفت

  .نه بابا چه دروغی الغري من دلیلش دوري از توست -
  :گفتم. برخاست و ساك تقریبا کوچکش را جلوي رویم گذاشت

  مطمئن باشم که راست می گویی؟ -
  با خنده گفت

  بازش کن هستی این ساك فقط متعلق به توست -
  زیپ ساك را کشیدم گفت

مورد رها بی مورد است اگر یک کم تو و شهال و یاسمن با او گرم در ضمن حساسیت تو در  -
  .بگیرید می بینید ان قدرها هم خشک و بی احساس نیست

  من می دانم بی احساس نیست و این احساس اوست که مرا می ترساند و باعث عذابم میشود -
و به من اعتماد اگر انها به من لطف کردند و یک شب دعوتم کردند گناه کرده اند؟ هستی ت -

  نداري؟
  چرا دارم اما به من حق بده فرهاد -
باشد حق می دهم حاال باز کن ببین از سلیقه ام خوشت می اید؟ هر چند سلیقه من حرف ندارد  -

  .چون تو را انتخاب کرده ام
شهال مثال قهر . یکی یکی هدیه ها را از ساك بیرون می اوردم که شهال و یاسمن وارد اتاق شدند

د و رویش را از فرهاد گرفت و به سوغاتی ها نگاهی گذرا انداخت فرهاد برخاست و از باالي بو
  کمد جعبه بزرگی را اورد و جلوي شهال گذاشت یاسمن گفت

  .این براي شهالست -
  :فرهاد گفت

  بله چه طور مگه؟ -
  :یاسی گفت
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  فکر کردم چنین کادویی را فقط براي من اوردي اخر مثل مال من است -
  رهاد گفتف

  نه سه تا اوردم براي تو هستی و شهال -
  پس با این حساب شهال و هستی هم مثل خواهرت هستند؟ -

  :فرهاد گفت
هستی ! داري مچ می گیري یاسی؟ عالم و ادم می دانند باز هم بگویم؟ شهال شاید اما هستی نه -

  .....عشق. هستی من است تمام وجود من است
  :فتو شهال وسط حرفش پرید و گ

جه قدر تو رو داري فرهاد هستی چیه؟ می خواهیی بگویی عشق من است دیگر؟ نه ؟ .... بگو -
  .خوشم می اید مادرش حالت را می گیرد

همه خندیدند جعبه مزبور ست کاملی از لوازم ارایش به همراه دو عطر کوچک بود شهال خوشحال 
  گفت

دي از انتقام منصرف می شوم و گرنه می حاال چون پسر خاله خوبی هستی و به فکر من هم بو -
  خواستم انتقام سختی ازت بگیرم

هدایاي من دو سه بلوز و یک شلوارك جین و یک سرویس نقره و صندل هاي زیبا بود که همراه 
همان جعبه لوازمی بود که براي یاسمن و شهال هم اورده بود شهال با ارنج به پهلوي من زد و قاب را 

  شانم داد و لبخند زد یاسمن گفتدر امتداد نگاهش ن
  .زشت است همه باال جمع شدیم. برویم بچه ها پایین -

  شهال به فرهاد گفت
  خوشم امد فرهاد با شعري که خواندي حال بعضی ها را اون پایین نشستند خوب گرفتی -

  فرهاد دوباره موهاي شهال را در دست گرفت و گفت
  .ایت را می کشم که از بیخ و بن کنده شونداگر بخواهی شر به پا کنی ان چنان موه -

  شهال دست یاسمن را گرفت و گفت
  فرهاد خیلی قلدر شده همین که زندایی حالت را می گیرد برایت کافی است! بیا برویم یاسمن -

  :بعد از رفتن انها فرهاد رو به من کرد و گفت
  .دیگر دوست ندارم چشم هایت را بارانی ببینم -
  .باشد فرهاد -
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  :رهاد گفتف
  .حاال برو تا من بیایم -

موقع خداحافظی به توصیه فرهاد عمل کردم و به سوي رها رفتم و گرم و خودمانی از او خداحافظی 
به نظر می . کردم اما او ان قدر خشک و رسمی همراه با عشوه جوابم را داد که شدیدا پشیمان شدم

  .من هم ان جا بودم شدیدا دلخور است امد از این که فرهاد یک ساعتی را در اتاقش بوده و
روز ها به سرعت گذشتند یک ماه از آمدن فرهاد گذشته بود و مادر دیگر کالفه بود چرا که مهران 

می گفتم اگر پاي . اجازه خواستگاري رسمی می خواست و من چنین اجازه اي را به مادر نمی دادم
مادر . خانه عمه می روم و دیگر باز نمی گردممهران یا هر خواستگار دیگر به درون سالن برست به 

تا . فرهاد هم دنبال کارهایش بود. دستش را روي قلبش می گذاشت اما براي من اهمیت نداشت
  حرف از خواستگاري می زدم می گفت

این وسط من بالتکلیف بودم و . بگذار مادرت کمی از یک دندگی دست بردارد تا موقعش برسد -
فرهاد سف و سخت به کارش چسبیده بود و سمت جدیدي که . نج می شدهر لحظه اعصابم متش

و .امیري به عنوان معاون مدیر عامل کارخانه به او داده بود او را سخت تر از پیش مشغول کرده بود
فرهاد در یک سوم از سهام کارخانه امیري شریک شده بود و امیري به او سمت معاون مدیر عامل 

دلم شور می زد انگار که تمام . این بیش از پیش فرهاد را اغوا می کرد کارخانه را داده بود و
کارهاي امیري دامی بود براي کشاندن فرهاد به طرف رها امیري بدجور فرهاد را به خود وابسته 
کرده بود و این براي من اصال خوشایند نبود یک تنه جلوي مادرم و رها و پدرش ایستاده بودم 

بی مورد و امیري و دخترش با پیشنهادهاي رنگارنگ بین من و فرهاد ایستاده  مادرم با مخالفت هاي
  :بود فرهاد در یکی از همین روزهاي پر اضطراب به من زنگ زد و گفت

  تمام موقعیت شغلی ام را مدیون صبر و بردباري توام هستی -
  عهده بگیري نه فرهاد این از پشتکار و لیاقت تو بوده حقت است که پست مهم تري را به -

  :با کمی مکث گفت
  فردا به خانه مان می ایی؟ -
  اگر تو بخواهی حتما -
  پس منتظرم فردا ظهر خدانگهدار -

  از شنیدن سخنان فرهاد بی اختیار صدایم بلند شد و گفتم
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اما ته به من قول دادي که بعد از سفر آخیرت تکلیف مرا روشن کنی فرهاد دیدي که من به قولم  -
  و مادرم را تا حدودي راضی کردمعمل کردم 

  فرهاد دست هایش را در هوا تکان داد و گفت
کمی درك کن هستی من به عنوان معاون مدیر عامل باید در این سفر همراه امیري باشم تمام دار  -

و ندارم را داده ام و یک سوم سهام کارخانه را خریده ام فکر می کنی او عاشق من شده و این ست 
  حول کرده ؟ من مسئولیت قبول کرده امرا به من م

  :گیج و بی قرار پاسخ داد
مرده شور امیري و کارخانه اش را ببرند که از وقتی با تو اشنا شده زندگی مرا سیاه کرده من نمی  -

دانم من با مادرم اتمام حجت کرده ام که اگر مانع ازدواج من با تو شود اسبابم را جمع می کنم و به 
  حاال که او کمی نرم شده تو به من می گویی که براي پس فردا بلیط داري؟. اینجا می ایم

من خودم هم همین دیروز از رفتنم خبر دار شدم خواهش می کنم هستی این دفعه لج نکن من و  -
مادر و پدرم امشب براي خواستگاري به خانه تان می اییم اگر این طور که می گویی مادرت راضی 

  نشان می کنیم تا من بر گردمشده باشد انگشتري 
  :سرسختانه مخالفت کردم و گفتم

ان موقع که با هزار منت و خواهش به خاستگاري ام امدي مادر به عشق تو ایمان نداشت چه برسد  -
چه سرزنش ! به امشب که این طور با شتاب و عجله و بدون مقدمه چینی می خواهی مرا نامزد کنی

نکند فکر کردي من دختر ترشیده اي هستم که روي دست . خواهم شد ها و کنایه ها ازمادرمو دیگر
  مادر و پدرم مانده ام؟ در ضمن اي ن روز ها مادر دلواپس زایمان هدیه است و نگران اوست

  .تو بگو من چه کار باید بکنم -
  :پوزخندي زدم و گفتم

حرف هایت را نمی مگر تو کاري هم جز سر کار گذاشتن من داري؟ تقصیر خودم است که گول  -
خوردم و خواستگارهایم را راحت رد نمی کردم این طور با غرور له شده جلوي تو نمی ایستادم که 

  التماس کنم تکلیف مرا روشن کن
  قرهاد با خشم فریاد کشید

  این قدر خواستگارهایت را به رخ من نکش -
  سپس شروع به راه رفتن در اتاق کرد و ارام گفت
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ستی این سفر سفر آخر من باشد از همین فردا به اینشرط با امیري همکاري می من قول می دهم ه -
  کنم خوب است؟ فقط این فرصت را از من نگیر

  :"نگاهش کردم و با بی رحمی گتم
اگر امدي دیدي من ازدواج کردم از من گله نکن من به تو قولی ندادم که پایبندش باشم توقع هم  -

گفتم که وقتی مرا دیدي متلک پرانی کنی . ا استقبال به فرودگاه بیایمانداشته باش که براي بدرقه ی
  تو هم برو خوش باش اقاي معاون من هم جاي تو بودم رها را اول نمی کردم

از عمد این طور گفتم می دانستم همه حرف هایم دروغ است اگر می دانم محال است که با کس 
هاد را جریحه دار می کردم که از رفتن منصرف دیگري ازدوا ج کنم از روي قصد داشتم غرور فر

  در اخر حرفهایم مادر به من گفت. شود به زور و زحمت مادر را راضی به این ازدواج کند
  .خود دانی از من زیاد توقع داشته باش این این تو و این عمه ات و فرهاد-

  گري نخواد داشتآه چه می دانستم این بازي جز لجبازي فرهاد نا فرجامی عشقمان حاصل دی
  :فرهاد ناباورانه به من خیره شد و گفت

  حرف آخرت همین است؟ پس تمام حرف هاي قبلت دروغ بود؟ قولت چه می شود هستی؟ -
حاال گیرم . من به تو قولی ندادم هر باز که خواستی از من قول بگیري من از قول دادن طفره رفتم -

ي؟ من به تو اعتماد داشتم اما از روزگار و سرنوشت قول هم دادم تو چی؟ تو به قولهایت عمل کرد
رها به قدر کافی دل از .... امیري و المان و کارخانه اش و . می ترسیدم و حاال می بینم که حق داشتم

  تو برده اند دیگر من چه کاره ام که با پیشرفت تو مخالف باشم
  :با صداي بلند غرید

اعصابم را خرد کردي و به من توهین ! انه شدي هستیفکر کردي من این قدر عوضی ام؟ تو دیو -
  می کنی؟

  :دستش را روي قلبش گذاشت و ارام نالید
حال که من به موقعیت شعلی ثابتی و دلخواهم رسیدم این طور لجبازي ! خیلی بی انصافی هستی -

  .می کنی و چشم به روي اینده قشنگمان میبندي
یبا را هم می توانستی در کنار درت داشته باشی تو به رها فکر می اما این اینده ز! آره آینده زیبا اره -

  .کنی و پدرش برایت جاده ثاف می کند
  :برخاست و به طرفم امد به چشم هایش زل زدم و گفتم

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://lordesyah.blogfa.com
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

http://lordesyah.blogfa.com هستی من                 
 رضوان جوزانی نوشته 

h t t p : / / w w w . j a d i d t a r i n . c o m
 

 195 صفحه 

هم دامادش می شوي ! خودم شنیده ام که پدرش پیشنهاد ازدواج با او را به تو داده چه غمی داري -
در ضمن کور نیستم که نگاه هاي عاشقانه و پر از تمناي . و برو تو گلوهل. هم پسرش و هم جانشینش

  ....رها را نبینم حودت بدت هم نمی اید برایش ساز بزنی و اواز بخوانی
  :دستش را باال برد تا به دهانم بکوبد دوباره با صداي بلند فریاد کشیدم

ته مانده . اطوار به دهن من بکوبیبزن باید هم به خاطر ایک دختر مکار و حیله گر و پر ادا و  -
  !!!!!!!!!!!!عشمان را زیر پایت له کن فرهاد هستی تو مرد فرهاد براي همیشه هستی تو مرد فهمیدي

  :رویش را از من برگرداند و مشتش را به دیوار کوبید و گفت
ي همیشه باشد هر چه تو بگویی اگر فکر می کنی من به خاطر رها به سفر می روم همین فردا برا -

استعفا می دهم از کارخانه از امیري از همه چیز جدا می شوم چون تو می خواهی می روم و کنار 
  پدرم مشول به کار می شوم تا خیال تو راحت شود راضی شدي؟
  :برخاستم و کیفم را برداشتم و همان طور که پشتم به او بود گفتم

شاید رها و پدرش و . در ایران نیستحسم به من دروغ نمی گوید در المان چیزي است که  -
اما بدان فرهاد اگر در این میان تو بخواهی با حساس و غرور من بازي کنی من . کارخانه بهانه باشد

  .دور این عشق را خط می کشم براي همیشه من به قیمتی پاي این عشق می ایستم که تو نفروشی اش
  :با ناله گفت

  م که تو می خواهی حاال برو و راحتم بگذارگفتم که فردا همان کاري را می کن -
به روي زمین نشست و قلبش را در دستانش گرفت رنگش پریده بود اه خدایا چرا دلم از سنگ شده 
بود ان قدر دل زده و عصبانی بودم که فکر نکردم ممکن است بالیی سرش بیاید و من نباید او را تا 

تم و فرهاد گیر کرده بودم باید تکلیف خود را این حد عصبانی می کردم عجیب بین مادر سر سخ
روشن می کردم هر دو یک دنده و لحباز بودند دوان دوان از پله ها پایین رفتم و به عمه و یاسمن 

  گفتم
  حال فرهاد بد است -

مثل ادم هاي گیج تا منزلمان پیاده . عمه و یاسمن هراسان باال رفتند و من از خانه شان خارج شدم
  .زندگی خودم و فرهاد فکر کردمرفتم و به 

روزبعد از این جریان وقتی یادم می افتاد که فرهاد مهربان من می خواست به صورتم سیلی بزند 
غرف در اندوه می شدم ولی وقتی به یاد قولش می افتادم که گفت به خاطر تو من از امیري جدا می 

کنترل درستی روي رفتارم نداشتم تنها شوم می توانستم ببخشمش البته بدجوري عصبانی شده بودم و 
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کاري که کردم به یاسمن زنگ زدم و حال فرهاد را پرسیدم ان روز حال درست و حسابی نداشت و 
  :من در بد وضعیتی رهایش کرده بودم یاسمن گفت

  بعد از رفتن تو داروهایش را خورد و از منزل خارج شد و تا اخر شب برنگشت -
  حالش بهتر شد؟ -
  هتر شد اما خیلی عصبانیاره ب -
  کار سفرش به کجا کشید؟ -
  .من از برنامه اش اطالعی ندارم از کارهایش چیزي به ما نگفته است -
  بلیطش براي فردا است؟ -
  شب 11این طور که خودش می گفت بله فردا ساعت  -
  ممنون یاسمن به عمه سالم برسان -
  ان؟به من نمی گویی نتیجه چه شد؟ نتیجه صحبت هایت -
من تا جایی که می توانستم تالش خودم را کردم دیگر بستگی به خود فرهاد دارد که چه تصمیمی  -

  بگیرد
  آه بلندي کشید و گفت

  نمی دانم چرا از عاقبت این موضوع می ترسم مواظب خودت باش هستی -
  باشد خدانگهدار -

زل زدم اگرفرهاد قصد سفر شب بود دلم شور می زد در ترسا نشستم و به تاریکی حیاط  10ساعت 
تا یک ساعت دیگرپرواز داشت و من مطمئن بودم که فرهاد نرفته . داشت باید االن درفرودگاه باشد

اما دلتنگی و اضطراب حالم را دگرگون می کرد دیوان حافظ در دستانم می لرزید هیچ کاه . است
با خانه عمه می توانستم از فرامو نمی کنم که آن لحظات چه قدر به من سخت گذشت با یک تماس 

موضوع اطالع بیابم ببینم فرهاد به حرفش عمل کرده است یا نه؟ دیوان حافظ را با فاتحه اي گشودم 
  و خواندن این شعر تمام غم هاي عالم را به دلم ریخت

  دل از من برد و روي از من نهان کرد
  خدا را با که این بازي توان کرد

  مچرا چون الله خونین دل نباش
  که با نرگس او سرگران کرد

  که را گویم که با این درد جانسوز
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  طبیبم قصد جان ناتوان کرد
  میان مهربانان کی توان گفت

  که یار ما چنین کرد و چنان کرد
  عدو با جان حافظ ان نکردي

  که تیر چشم ان ابرو کمان کرد
صداي گرفته و محزون عمه  .در همین لحظه به طرف تلفن خیز برداشتم و شماره خانه عمه را گرفتم

  :از پشت خط غم به دلم نشاند سالم کردم و گفت
  خوبی هستی جان؟ مادر و پدرت چه طورند؟ -
  چه شده عمه صداتون چرا گرفته؟ -

  :عمه زیر گریه زد و هق هق کنان گفت
فرهاد رفت هستی دو ساعت پیش رفت فرودگاه هر چی بهش اصرار کردم به قولی که به تو داده  -
می گفت به امیري قول دادم و مسئولیت قبول کردم هستی جان من شرمنده . مل کند زیر بار نرفتع

ام وقتی داشت میرفت حال و رزوش هم خوب نبود از بابت قلبش خیلی نگرانم من هم نرفتم بدرقه 
  . اش اقا کاظم و یاسمن رفته اند

  :بهت زده گوشی را در دستم فشردم و گفتم
گفت که اگر قرار شد برود براي خواستگاري اقدام می کند گفت . ل داد که نروداما او به من قو -

حاال که مامان راضی شده حتما براي نامزدي نشان می اورد باورم نمی شود که رفته باشد ان هم 
  بدون خداحافظی

  عمه گفت
به خانه تان اصال قرار نبود برود وقتی تو رفتی به من گفت که می خواهد انگشتر بخرد و با هم  -

بیاییم امروز ظهر این دختر امیري زنگ زد و یک ساعت با او صحبت کرد بعد هم تند تند وسایلش 
خودم بهش زنگ می زنم و علت رفتنم را : گفتم پس هستی چی؟ گفت. را جمع کرد و رفت

  توضیح می دهم
و هوایی اش کرده  دنیا بر سرم خراب شد پس این دختره دوباره زیر پایش نشسته. قلبم فشرده شد 

بود از عمه خداحافظی کردم و درمانده سرم را روي پاهایم گذاشتم و گریستم خدایا این چه 
سرنوشتی بود این چه عشقی بود؟ حسی در درونم می گفت فرهاد بر نمی گردد و اگر هم برگردد 

  .مال تو نیست
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  مادر را در اتاقم دیدم گفت
ان رها دیگر نمی ! سینه می زدي؟ خیالت راحت چی شد رفت؟ دیدي چه قدر سنگش را به -

  گذارد فرهاد برگردد
  خواهش می کنم مادر این قدر ذهن مرا خراب نکن لطف کن و تنهام بگذار -
  تنهایت بگذارم که چه شود؟ بنشینی و براي کسی که قدر محبت و عشق تو را ندانست زار بزنی؟ -
  و خودش برایم توضیح می دهد هنوز که چیزي نشده مادر گفته که زنگ می زند -
این همه براي من خط و نشان می کشیدي که راضی شوم نامزد کنید کو؟ امد خواستگاري و  -

  نامزدت کرد؟
مشت هایم را به در و دیوار کوبیدم و به زمین و . جوابی نداشتم که بدهم مادر از اتاق خارج شد 

برایم غیر قابل توجیه بود اخر چه طور توانست به نظرم منطقی ترین دالیل فرهاد . زمان ناسزا گفتم
  مرا گلو بزند؟ به من بگوید که نمی روم و حاال رفته؟

هر روز به انتظار تماس گرفتن فرهاد به شب می رسید و من سردر گم و مایوس تر از هر روز به خانه 
  .عمه تلفن می کردم اما متاسفانه عمه هم از او خبري نداشت

سرگرمی جدیدي که شیرین و خواستنی بود دختر هدیه . و روزم کمی بهتر شد  با زایمان هدیه حال
کامال شبیه مسعود بود هاله اسمی بود که من پیشنهاد دادم و باالفاصله مورد پسند قرار گرفت مادر با 
به دنیا امدن هاله هدیه را به خانه خودمان اورد هاله موهبتی از طرف خدا بود که باعث کاهش اندوه 

می شد بی وفایی که فرهاد در حقم روا داشت بود رنجور و افسرده ام کرده بود به موقعیت  من
شغلی دلخواهش و اعتماد امیري به او ساختن اینده اي زیبا به همه و همه می خندیدم و از همه بیشتر 

  .به ساده لوحی خودم
راه انداخت و بهانه این  دو هفته از زایمان هدیه می گذشت که مادر دوباره مهمانی هایش را به

مهمانی و لیمه دادن بچه هدیه بود شهال و یاسمن از دیدنم تعجب کردند کاهش وزنم مشهود بود و 
قیافه ام به کسانی می ماند که هستی خود را باخته اند عمه ماهرخ شرمنده و ناراحت در آغوشم 

  کشید و گفت
  همه چیز درست می شود هستی جان عصه نخور 0

  :دي گفتمقاطع و ج
  من منتظر درست شدن چیزي نیستم عمه جان براي من همه چیز تمام شده است -

  یاسمن ملتمسانه گفت
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نگو هستی جان شاید فرهاد دلیلی براي کارش داشته باشد بار اولش نبود که رفت توقبال این قدر  -
  حساس نبودي که االن هستی

ه می توانست مرا زا رفتنش با خبر کند می حداقل می توانست به من خبر دهد با یک تلفن کوتا -
  توانست به من بگوید منتظرش باشم یا نباشم

  شهال گفت
  چه حرفی می زنی هستی مگر نمی خواهی منتظرش بمانی؟ -
من با او اتمام حجت کردم که اگر برود نه من نه او اما انگارر که این حرف من اصال برایش  -

گرفت دو ماه سا تکه رفته اگر می خواست تماس بگیرد تا حاال  اهمیتی نداشت او غرور مرا به بازي
  خبري میشد

  .اشک هایم بی اختیار صورتم را پوشاند و من در خود فرو رفتم
  :شهال گفت

خدا بزرگ است هستی جان تحمل کن ببین چه پیش می اید نگاهم به الدن افتاد که پر نفرت  -
به نظر می امد . بت می کرد مادر شهریار را می گویمنگاهم می کرد و گاه گاهی با خاله مسعود صح

بی عرضه : در نگاهش می خواندم که می گفت. که بدجوري مخ مادر شهریار را به کار گرفته است 
  !نتوانستی نگهش داري؟ لیاقت تو همین است حیف فرهاد

می کردم  مادر با غیظی صدایم کرد که به کمکش بروم به وضوع سردي رفتارش را با عمه احساس
هیچ رفتار معینی نداشت و من نمی دانستم با ادم هاي اطرافم چه رفتاریک نم مگر این همان مادري 
نبود که قاطع و محکم مانع وصلت ما بود و حاال که فرهاد رفته بود خیالش راحت شده و این طور به 

این طور بالتکلیف و عمه بی اع تنایی می کرد شاید به خاطر من ناراحت بود چرا که دیدن من که 
  .درمانده بودم ناراحتش می کرد

بعد از مدت ها یاسمن به دنبالم آمد که با همسري به خیابان ها بزنیم می خواست به بهانه خرید 
کردن مرا کمی سرگرم کند می دانستم برایم دلواپس است و همه این کارها را به خاطر بردارش 

یم هومن با سرعت زیاد جلوي پایمان توقف کرد هومن به انجام می دهد وقتی از در خانه خارج شد
همراه مهران پیاده شد مهران با نجابت سالم کرد و من و یاسمن همزمان جواب دادیم تا به حال 
درست و حسابی نگاهش نکرده بودم دلیلی براي این کار نداشتم اما حاال دلم می خواست 

صورتش مردانه و جذاب بود ابروهاي پیوسته و  .موشکافانه نگاهش کنم قد و قامت متوسطی داشت
در زیر ان چشمانی گیرا و دماغ و دهانی متناسب صورتش را ریشی انکارد شده پوشانده بود در واقع 
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براي هر دختري دلخواه و متناسب بود یاسمن به پهلویم کوبید هومن دستش را جلوي صورتم 
  گرفت و گفت

  کجایی هستی ؟ سوار شو -
  اسمن می خواهیم پیاده روي کنیم حوصله مان سر رفته نه من و ی -

  :مهران با لبخند گفت
  اگر اجازه بدهید من و هومن هم با شما همراه شویم -
  برویم سینما -

  :همگی موافقت کردیم و سوار شدیم هومن از صندلی جو رویش را به طرف ما کرد و گفت
  انه نشستی؟چه عجب هستی بیرون اومدي خسته نشدي این قدر در خ -
  امروز هم به اصرار یاسمن و مامان امدم و گر نه حوصله بیرون امدن نداشتم -

. سرم را بهطرف پنجره ماشین چرخاندم و همزمان چشمم به ایینه جلو افتاد که مهران نگاهم می کرد
در سینما ازفیلمی که دیدیم هیچ نفهمیدم صداي چیپس خوردن یاسی و هومن اعصابم را خرد می 

د بعد زا دیدن فیلم به پیشنهاد مهران به رسیتوران رفتیم و شام خوردیم خوش به حال هومن و کر
یاسمن چه قدر راحت و شاد بودند ولی من انگار تمام کشتی هایم غرق شده اند و مثل بیماران 
. روانی دائما دستمال کاغذي خرد می کردم چرا که دائما زیر نگاه کنجکاو و نگران مهران بودم

تی جوك ها و حرف هاي خنده دار هومن فقط لبخند کمرنگی به لبم می نشاند برخاستم و به ح
نفس عمیقی کشیدم و به طبیعت نیمه . خنکاي دلنواز پاییزي به صورتم خورد. بیرون رستوران رفتم 

اه . لخت پارك کنار رستوران نظري انداختم دست هایم را بر سینه گره کردم و به ماه خیره شدم
  ایا کاش االنفرهاد اینجا بود ان وقت من غمی نداشتم و ان قدر بی حوصله نبودمخد

دنیا انگار برایم به اخر رسیده بود و فقط خبري از فرهاد می توانست راه گشاي زندگی بی روحم 
  :باشد متوجه مهران شدم که کنارم ایستاده بود موشکافانه و کنجکاو نگاهم می کرد گفت

  شما صحبت کنم؟ می توانم کمی با -
  در مورد چی؟ -
  در مورد خودت به نظر کالفه و عمگین هستی -
  تا جایی که می دانم رشته شما در دانشگاه داروسازي است -
  بله درست است البته تقریبا رو به اتمام است -
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ز پس با این که این موضوع به رشته شما ربطی ندارد می توانید حدس بزنید که ناراحتی و غم من ا -
  چیست؟

  بله حدس می زنم در دریایی از غم دست و پا می زنید و روحتان در گیر و خسته است -
  خوبه درست حدس زدید اما می توانید دقق تر بگویید روح من درگیر چیست؟ -
  درد عشق -

  و به چشمانم خیره شد گفتم
ی تواند محبت بله درست است پس با این حساب من عاشقم و می دانید کسی که عاشق است نم -

کس دیگري را درقلب خود جاي دهد تعجب می کنم می دانم که درد عشق من همین االن براي 
شما روشن نشده و خیلی وقت است که هومن و مادر بیوگرافی مرا در اختیارتان قرار داده اند پس 

ه جان من چرا دست از سرم بر نمی دارید و این قدر سماجت به خرج می هید سماجت شما مادر را ب
  می اندازد

  :مهران دستی به صورتش کشید و گفت
من سماجت نمی کنم هستی خانم، و به نظر شما کامال احترام می گذارم اما منتظر فرصتی مناسب  -

بودم که شخصا با خود شما در این مورد صحبت کنم من از وجود شخصی به اسم فرهاد خبر 
شدم اگر می دانستم دلبسته فرهاد هستی به خودم اجازه  نداشتم گناه هم نکردم که به شما عالقه مند

خواستگاري را هم نمی دادم اما حاال که او رفته و این طور که شنیدم شدیدا به کارش در المان 
  ....وابسته شده و قصد بازگشت ندارد

  :بی اختیار فریاد کشیدم
  کی گفته؟ کی این مهمالت را سر هم کرده ؟ فرهاد بر می گردد -

  زانوانم نشستم و از ته دل زار زدم روي
می دانم که با رفتنش مرا خرد کرده اما دلم می خواهد برگردد اگر چه بازگشتن او دیگر فرقی به  -

حال من ندارد مگر این که توضیح قانع کننده اي داشته باشد اما من دوست ندارم او براي همیشه ان 
  .تم در دلم کینه فرهاد را جاي دهمجا بماند دل من شکسته مهران اما هنوز نتوانس

  مهران کنارم نشست و گفت
اگر دوستش داري نباید این طور در موردش فکر کنی دانسته هاي من چیزهاي است که هومن و  -

فقط دلم می خواهد مرا مثل هومن . مادرت گفته اند من قصد ناراحت کردن تو را نداشتم و ندارم
اگر روزي حس کردي که می توانی به من . م ها جلو نمی رودبدانی زندگی همیشه طبق خواسته اد

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://lordesyah.blogfa.com
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

http://lordesyah.blogfa.com هستی من                 
 رضوان جوزانی نوشته 

h t t p : / / w w w . j a d i d t a r i n . c o m
 

 202 صفحه 

خدا را چه دیدي؟ شاید سرنوشت طوري جلو رفت که روزگاري . اعتماد کنی من در خدمتت هستم
  .توانستی مرا مثل فرهاد بخواهی اگر ان روز رسید خبرم کن من منتظر هستم

  :صورت خیس از اشک را به طرف او برگرداندم و گفتم
ببخشید . زگی ها خیلیا فسرده و عصبی دشم و شما باعث شدید دق دلم را سر شما خالی کنممن تا -

من واقعا نمی دانستم شما این قدر منطقی و فهمیده هستید و گر نه در این مدت از شما در ذهن خود 
 یک هیوال نمی ساختم همه اش تقصیر مادرم است او براي این که من به فرهاد نیاندیشم دائما در

خانه حرف از شما و شهریار می زند من هم دست خودم نیست یا با مادر درگیر می شوم یا در خودم 
  بهنظر مادر یا شما یا شهریار ناجی من از این حالتها هستید. فرو می رم

  :مهران خندید و گفت
 خوب او هم یک مادر است و نگران تو اما روش خوبی را در پیش نگرفته است می دانم دوران -

سختی را می گذرانی اما تعجب می کنم که مادرت با توجه به عشق عمیق شما دو نفر چرا این قدر 
  .مخالفت می کند و در عین حال نگران تو نیز هست

یک رنجش قدیمی که به مرور زمان ریشه دار شده و تبدیل به کینه شده مادرم از عمه هایم کینه  -
به دنیا امدیم قسم خورده که ما را به پسرهاي عمه ام شوهر  به دل گرفته و می گوید وقتی من و هدیه

مادر می گوید ان وقت ها که کوچک بودیم حتی از این که شاهرخ فرهاد و فرامرز با ما بازي . ندهد
می کردند خوشش نمی امده و حاال از ازدواج من و فرهاد خون خونش را می خورد چه کنم؟ 

ضی کردم البته به هزار زود و تهدید و زحمت، فرهاد گذاشت قسمت من هم این است تا مادر را را
  و رفت و این براي من یک توهین یک شکست بود می فهمی مهران؟

  مهران اهی کشید و گفت
این قدر خودت را عذاب نده حل تمام این مسائل را به زمان بسپار از این که به حرف هایم گوش  -

ی دیگر نه مرا می بینی و نه خبري از من می شنوي دادي ممنونم تا موقعی هم که خودت نخواه
  امیدوارم اوضاع مطابق میلت پیش رود
  :نگاه بسیار مهربانی به او افکندم و گفتم

ممنونم مطمئن باش اگر زمانی نظرم عوض شد مزاحمت می شوم اما زیاد روي این حرفم حساب  -
  نکن

  خندید و گفت
  مطمئنم -
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رفتیم هومن و یاسمن در ماشین نشسته و منتظر ما بودند ظرف  برخاستمی و با هم به طرف ماشین
  غذاي یک بار مصرف در دست یاسمن بود با خنده گفت

  غذا که نخوردي برایت اوردم که گرسنه نمانی -
  از او تشکر کردم و سر بر شانه اش گذاشتم و گفت

  یاسی من خیلی بدبختم -
  :خدا نکند خوب چه شد ؟ چه گفت -
  را راحت کردم هیچ خیالش - -
  افرین خوب کاري کردي همه اش می ترسیدم مبادا به سرت بزند و امشب بله را به او بگویی -
  .نه خیالت راحت -

سرماي بدي در تنم خانه کرده بود به نظرم در زمان گفتگوي با مهران زیاد در معرض باد قرار داشتم 
  .میتی ندادماه. و چون لباس گرمی تنم نبود به شدت سرما خورده بودم

چند روز گذشت و به دکتر مراجعه نکردم هر چه مادرم حرص می خورد برایث این که حرفم را به 
کرسی بنشانم حتی از خوردن یک فرص هم خودداري کردم تا این که روز چهارم ضعف شدیدي 

هایم را  پاهایم بی حس بودند و قدرت بلند شدن از بسترم را نداشتم اه و ناله. تمام بدنم را گرفت
فقط خودم می شنیدم تا این که تب شدیدي تمام بدنم را در خود سوزاند انگار که در عالم دیگري 
بودم هاله اي از مه در اطرافم بود خسته بودم و ضعف و درد قدرت جسمانی ام را کاهش داده بود 

آهسته قدم بر  ان قدر گرمم بود که دهانم خشک شده بود فرهاد را می دیدم که پشت به من کرده و
می دارد دنبالش دویدم می خواستم تمام عقده هاي دلم را یک حا سرش خالی کنم با شدت تمام 

فرهاد من قلبی  ةدستم را به بازویش چسباندم و به طرف خودم کشاندمش آه خدایا چه می دیدیم؟
رد وحشت در سینه نداشت و جاي قلبش در سینه خالی بود و به طرز چندش آوري خودنمایی می ک

کشیدم و فرهاد را صدا زدم اه سرم به قدر خنک شد انگار که پاهایم را هم در استخر اب  فریادزده 
ناي گشودن . گیج و سردرگم به دنبال رویایم می گشتم اما در سرم صداي مادر بود. فرو کرده بودم

 کتربا مردي که دچشم هایم را نداشتم اما گوشهایم صداي مادر را می شنید که غمگین و ناراحت 
می نامیدش صحبت می کرد و دست پر مهر پدر را که موهایم را نوازش می داد و آرام قربان صدقه 

  .ام می رفت احساس می کردم
از لحظاتی دوباره به خواب عمیقی فرو رفتم که همه متاثر از داروهاي تزریق شده بود یک روز  بعد

مال زار و زرد شده بودم از مادر شنیدم که دکتر و یک شب هیچ نفهمیدم وقتی حالم بهتر شد کا
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و  اندبیماري ام را تب و لرز همراه با شوك عصبی تشخیص داده است مادر لباس مناسبی به تنم پوش
  :مار روي صندلی تراس نشاند برایم چاي داغی آورد و گفت

  بعد از سه چهار روز خوابیدن در رختخواب هواي تازه برایت خوب است -
ت و کور از صداي پرندگان بود درختان لخت و عور خود را اماده خواب زمستانی می سو حیاط

  کردند مادر کنارم نشست و ژاکت را محکم تر به دورم پیچید و بغض کنان گفت
  تا کی می خواهی با خودت این طور کنی کافی نیست؟ -

  :ود دوختم و گفتمبی رمقی را به شاخه هاي خشک درختی که کالغی روي آن النه کرده ب نگاه
گیجم مامان درتس است که راه می روم نفسم می کشم و زندگی می کنم اما سردرگم و گیجم  -

  شما بگویید من چه کار کنم
آخر این چه زندگی است هستی؟ تو داري خودت را از بین می بري هم خودت را هم من و  -

اد را صدا می زدي من و پدرت از این چند روز که در خواب آه و ناله می کردي و فره. پدرت را
غصه مردیم اخر چرا باید دختر دسته گلمان را ببینیم که این طور غصه می خورد تو دیگر وفاداري 
را به عشقت ثابت کردي این قدر که تو غصه خوردي فرهاد به فکر تو بود؟ اگر لحظه هاي اخر 

که بشناسی اش ولی اگر االن بیاید و رفتن فرهاد راضی شدم که با او نامزد شوي به خاطر این بود 
  .جلوي پایم زار بزند محال است که دستت را در دستش بگذارم

چرا؟ براي این که بی خبر رفت؟ شاید دلیلی داشته مادر چرا کینه شما تمام نا شدنی است؟ چرا  -
  گناه مادرش را به پاي او می نویسید؟ 

  :را بی حوصله در هوا تکان داد و گفت دستش
  ن نمی دانم هستی نمی دانم چرا؟ اصال دلم راضی به این ازدواج نمی شودم -

را امتداد دادم و به اسمان خیره شدم افتاب بی رمق اخر پاییز دلچسب به پوستم می خورد سرم  نگاهم
را پایین انداختم و با دگمه لباسم بازي کردم تا مادر متوجه پرده اشکی که چشمانم را پوشانده بود 

  :در با احتیاط و ارام ادامه دادنشود ما
مهران یواشکی چند باز از هومن حالت را رسیده و گفته که به تو نگوید این طور که از گفته  -

  هایش پیداست به تو قول داده که تا خودت نخواهی پیدایش نشود
  پسر فهمیده و با شخصیتی است هیچ نمی دانستم این قدر منطقی است -

  :با اشتیاق گفت مادر
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خوب عزیز دلم اگر پسر خوبی است چرا ردش می کنی ؟ بگذار بیاید جلو باور کن هستی اوست  -
که تو را می فهمد و خوشبخت می کند همین اول کاري دیدي با چه شعور و درك باالیی با تو 

  صحبت کرد؟
  ....فرهاد -

  بقیه جمله ام را ادامه دهم و گفت نگذاشت
سره حیله گر را به سینه نزن ندیدي چه طور با رها رفت و امد بس کن هستی این قدر سنگ این پ -

تو چه قدر ساده اي هستی تو نمی بینی . می کرد؟ بار اخر هم که خوب براي رها جانش زد و خواند
که با پدر رها و حتی خود رها به المان می رود می آید؟ ان وقت باز هم هوادارش هستی؟ تا کی می 

ی که این طور با احساسات بازي کند دست اخر هم با یک عطر و دو تا خواهی بنشینی و تماشا کن
  .بلوز دهنت را ببندد؟ مهران را قبول کن و تو دهنی محکمی به فرهاد بزن

بی حالی به مادر نگریستم با اشتیاق منتظر جواب من بود اما من خسته بودم از غرغرهاي مامان از  با
اش و از کینه تمام ناشدنی اش از عمه از همه خسته بودم از  پیله کردن هایش از نگاه هاي دلسوزانه

از  شهالخواهش هاي یاسمن که دائما زیر گوشم می خواند که نا امید نشوم از دلسوزي هاي 
سماجت شهریار و مهران و در آخر از بی خبري از فرهاد آه چه قدر قلبم می سوخت دلم می 

در المان خوش است و من این طور نا امید و خسته  خواست می سوزانمش فکر این که االن با رها
به  رادر یاس و سردرگمی دست و پا می زنم و یکه و تنها جلوي همه به خاطر عشقمان ایستادم قلبم 

اتش می کشید و دلم می خواست غرورش را می شکستم وزمانی که باز می گشت و من و مهران را 
را می دیدم و آن قوت تکه هاي غرور و احساس  با هم می دید من غرور و احساس خرد شده اش

  :مادر منتظر عکس العمل من بود برخاستم و با خونسردي گفتم. پاك من به هم پیوند می خورد
بگو همین امشب بیاید بی سر و صدا اول خواستگاري و بعد هم نامزدي همین . من موافقم مادر -

  .امشب تمام شود مادر همین امشب
  :برخواست و مرا در اغوشش گرفت و گفتبا خوشحالی  مادر

خدا را شکر که سر عقل امدي برو استراحت کن که براي امشب اماده باشی من ناهارت را برایت  -
  می اورم

  را به عقب راندم و با بغض به اتاقم رفتم خودم را در ائینه تماشا کردم مادر
می فشار مادرت عشقت را تو چت شده هستی یعنی این قدر ضعیف شدي که می خواهی با ک -

  بفروشی؟
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هایم سر خورد و پایین امدند انگار طلسم شده بودم انگار قلبی در سینه براي فرهاد نداشتم هر  اشک
چه بود غرور له شده و احساس بازي داده شده و لجبازي بود چشمم به قاب اهدایی فرهاد خورد با 

  :مشت به شیشه اش کوبیدم و گفتم
  ...لعنت به عشق مسخره ات لعنت به شاه بیت زندگی ات لعنت به تو لعنت به تو فرهاد -

را خون پوشاند و شیشه هاي قاب به روي زمین ولو شده بود مادر ناهارم را اورد و چشمش به  دستم
قاب و تکه هاي خرد شده شیشه افتاد سرش را تکان داد و رفت وسایل پانسمان را اورد با خودش غر 

  بال خودش و من ناسزا می گفتمی زد و به بخت و اق
  به اتاقم امد هاله را به روي پاهایم خواباند و گفت هدیه

با عجله تصمیم نگیر هستی مهران پسر خوبی است نمی دانم به اندازه فرهاد دوستت دارد یا نه اما  -
تو او را تو چه؟ به اندازه اي دوستش داري که بتوانی مهر فرهاد را از قلبت بیرون کنی؟ هر چه باشد 

و ذهن و قلب  ربه حریم خودت راه می دهی ایا حریم تو براي مهران خواهد بود؟ منظورم حریم فک
  .و دلت است خواهر عزیزم

صورتش که از خوشبختی برق می زد نگاه کردم چه قدر برایش از احساس من گفتن اسان بود  به
ري اشنا شده بود زندگی ام به هم کسی نمی دانست چه به روز من امده بود از وقتی فرهاد با امی

دست هاي کوچک هاله را در دست گرفتم انگشتم را محکم در مشتش گرفت و با . ریخته بود
اش به صورتم نگاه کرد و دست و پا زد بغلش کردم و بوسیدمش هدیه منتظر جواب  یچشمان عسل
  :من بود گفتم

بم دیگر به عشق و احساس قبل از ازدواج عشق را بعد از ازدواج می خواهم بیا! من راضی ام هدیه -
اعتقادي ندارم شاید مهران بتواند مرا خوشبخت کند و اگر هم چنین نشود حداقل از این بالتکلیفی و 

می اندازد  شوراز همه مهمتر از پیله هاي مادر خالص می شوم باور کن دیدن قیافه مادر دلم را به 
  ا مهران نامزد شوم و واقعا راحت شومدیگر حوصله موعظه هایش را ندارم بگذار ب

  را تکان داد و گفت سرش
  یعنی به خاطر مادر داري از عشق و احساست چشم می پوشی؟ -
آره هدیه من خودم را کشتم تا مادر دلش نرم شد که فرهاد جلو بیاید اما چه شد؟ فرهاد بی خبر  -

عاشقی را ندارم و بگذار رفت دیگر خسته شدم مرگ یک بار شیون هم یک بار حوصله عشق و 
  برود پی کارش

  :گفت هدیه
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  امیدوارم خوشبخت شوي -
مرا در اغوش گرفت و کمی نگه داشت سپس شروع کرد به موهایم ور رفتم مادر لباسم را به اتاقم  و

اورد و به تنم پوشاند نمی دانم در عرض یک نصف روز چه طور خانه را تمیز کرد و میوه و شیرینی 
 بلعمو و عمه هایم را دعوت کرد کارهایی که اگر وقت عادي بود از یک هفته ق گرفت ودایی و

کاش ! برنامه ریزي می کرد و وسواس نشان می داد زنگ تلفن اتاقم خبر از پایان انتظارم می داد اه نه
به جاي یاسمن که گریه کنان از من می خواست این اشتباه را مرتکب نشوم فرهاد بود فرهاد بود که 

عمه که گوشی را  پسگفت هستی ما داریم به خانه تان می اییم اماده باش اما نه یاسمن بود و سمی 
  گرفت و گفت

هستی جان فهراد را به من ببخش عزیزم من مطمئنم که مشکلی برایش پیش امده که نتوانسته  -
اب هستی؟ چرا جو... تماس بگیرد کاري نکن که یک عمر حسرت را براي خودت و فرهاد بخري

  نمی دهی؟ هستی؟
را روي دستگاهش قرار دادم دلم از سنگ شده بود باز هم فرهاد را می خواستم اما او کجا  گوشی

  .بود به تنها چیزي که فکر می کردم خریدن دوباره ابرو و غرورم بود
  عذر خواهی کرد و گفت. مهران به همراه تنها خواهر و شوهر و بچه اش امده بود

د که حتما همین امشب ما خدمت برسیم بنابراین فرصت نشد که به پدر و مادر و شما تاکید داشتی -
  . فامیلم در شیراز خبر دهم

  مادر خندید و گفت
هستی جون اصرار داشت همین امشب کار صورت گیرد انشاء اهللا بعدا خدمت خانواده محترم می  -

  .رسیم
عمه ماهرخ هم که نیامد حق . بودندمهمان هاي ما دایی و عمویم به همراه عمه شهین و شوهرش 

  دیدن نامزدي من برایش اسان نبود مخصوصا که پسرش هم نبود و دلش خون بود. داشت نیاید
دوستانش را به خانه می . هدیه و هومن در رفت و امد و پذیراییی بودن دکه هومن هم ناراحت بودم

  :اهم کرد وگفتاورد و باالي جان ما می کرد ان از مسعود و این از مهران نگ
  چیه؟ نکند مار هم مقصر می دانی؟  -
  خوب شد خواهر دیگري نداري و گر نه تمام دوستان تو داماد می شدند -
بد است؟ خوب خواهر هاي خوشگل و خانم داشتن این دردسر ها را هم دارد چه کنم زحمتش  -

  .با من است
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  :آرام به صورتش زدم و گفتم
  وي دلت چه خبر است حداقل خدا کند تو به ارزویت برسیبرو هومن برو که می دانم ت -

  با ناراحتی گفت
  .من هم از ارزویم دست می کشم با مادري که ما داریم ارزوي وصلت با فامیل محال است -

مادر صدایم کرد دستم را به بازوي هدیه چسباندم و با او وارد سالن شدم لباس صورتی ام کمی از 
وي مبل مچاله شدم پدر از من در مورد مهریه و جشم عقد و عروسی رنگ پریدگی ام می کاست ر

نظر خواست اما من هیچ اشتیاقی براي پاسخ نداشتم براي من تفاوتی نداشت عروسی بودم که بیشتر 
حلسه خواستگاري مهران مثل یک فیلم مبهم از جلوي چشمانم رد . به مرده متحرك شباهت داشتم
  خودم امدم که مهران گفت می شد و من تنها در زمانی به

  اجازه می دهید هستی خانم؟ -
  خودم را جمع و جور کردم و گفتم

  در چه مورد؟ -
  :مادر گفت 

  مهران خان مایلند که با تو خصوصی صحبت کنند. می توانی در اتاقت با اقا مهران صحبت کنی -
وي تخت نشستم و سرم را برخاستم و جلو راه افتادم و مهران خودش را به دنبالم به اتاق کشان ر

پایین انداختم مهران صندلی را جلوي رویم گذاشت و روي ان نشست و نگاهی به دور اتاق انداخت 
کتابخانه کوچکی که گوشه اتاق پر از کتاب جا خوش کرده بود میز و ایینه ام که روي ان را از 

شسته بودم و قالیچه کوچکی عطرهایی که فرهاد برایم اورده بود پر کرده بودم و تختی که رویش ن
نگاهش روي دیوار . که صندلی رویش جاي گرفته بود م هران روي ان نشسته و به اتاقم زل زده بود

به چرخش در امد پرده هاي اتاقم را کشیده بودم و عکس هاي زیبایی از غروب و طلوع خورشید بر 
. نویسی فرهاد ثابت ماندلب دریا وجنگل به در و دیوار چسبانده بودم نگاهش روي قاب خوش

برخاست و به طرف قاب رفت خرده هاي شیشه زیر پایش صدا کرد نوشته قاب را زیر لبش زمزمه 
کرد و در اخر اسم فرهاد را که گوشه اي نوشته شده بود بلند خواند سپس نگاهی به گوشه اتاق 

هال و فرهاد بود که انداخت کاناپه و میز کوچکی که رویش اباژور عکس من و هومن و یاسمن و ش
قاب عکس را در دستش گرفت و به فرهاد . همگی باالي درخت نشسته بودیم و توت می خوردیم 

  نگاه کرد و گفت

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://lordesyah.blogfa.com
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

http://lordesyah.blogfa.com هستی من                 
 رضوان جوزانی نوشته 

h t t p : / / w w w . j a d i d t a r i n . c o m
 

 209 صفحه 

پسر عمه خوش قیافه و جذابی داري هستی این طور نیست؟ امد و سر جایش نشست و خم شد و  -
  به صورتم نگریست و گفت

فته هیچ نشانی از طراوت و شادي یک نو عروس در با خودت چه کردي ؟ پاي چشم هایت گود ر -
  صورتت نمی بینم بهتر شدي هستی؟ نگرانت بودم

  :سرم را به زیر انداختم و سکوت کردم پاش را روي پاي دیگرش انداخت و ادامه داد
می دانم که مجبور شدي مرا بپذیري با تمام احترامی که برایت قائل بودم و هستم اما دلم نمی  -

ز من این طور استقبال کنی گفتم که روزي می ایم که تو خودت مرا بخواهی اما حاال خواهد ا
و یا شاید فشار غرورت مرا خوانده اي ... مطمئنم که از فشار مادرت یا فشار روحی شدیدي که داري

  هر چه هست عشق نیست فشار عشق نه؟ 
  :سرم را تکان دادم و گفتم

سی راه بیاندازي؟ مگر نگفتی که مثل هومن و یا یک دوست آمده اي که براي من بحث روان شنا -
  .رویت حساب کنم؟ االن هم شدیدا حس می کنم که به یک دوست نیاز دارم

  یک دوست، نه یک همسر درست است؟ -
  چه فرقی می کند مهران؟ مهم این است که تو مرا می خواهی -
هستی من امشب به قصد خواستگاریت  بله من تو را می خواهم؟ ایا تو هم مرا می خواهی؟ ببین -

امدم مادرت زنگ زد و گفت که تو خودت چنین چیزي خواسته اي و من هم امدم فقط به خاطر تو 
اما وقتی شتاب تو براي تمام شدن خواستگاري و نامزدي را در همین امشب را دیدم و وقتی قیافه 

  پکر تو هدیه و هومن و پدرت را دیدم حساب کار دستم امد
س جعبه کوچکی را از جیبش بیرون آورد و جلوي رویم گرفت درش را باز نمود درونش سپ

  انگشتري با نگین درشت و چند نگین ریز در اطرافش بود گفت
این هم انگشتري که برایت خریدم می خواهم مطمئن شوي قصد من از امدن به این جا چه بوده  -

عشق تو به فرهاد ان قدر عمیق و . خودم روا دارم اما بدان که من نمی توانم چنین طلمی را در حق 
پر رنگ است که قابل مقایسه با بی تفاوتی تو براي مرسم امشب نیست درد عشق فرهاد به این زودي 
از رو ح تو بیرون نمی رود من می دانم که همه کاره خانه شما مادرت است و مطمئنم که دوباره ان 

  به امدن من راضی شدي درست نمی گویم؟قدر در گوش تو از فرهاد خوانده تا 
  :درست می گفت از دل من سخن می گفت گفتم

  من خودم راضی شدم که تو امشب این جا هستی -
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اما من دلم نمی خواهد در بدترین شرایط روحی تو خودم را به تو تحمیل کنم من می دانم در چه  -
تو با این ! او تعلق دارد می فهمی برزخی دست و پا می زنی تو عاشق فرهاد هستی روح و دلت به

اوضاع باید منتظرش بمانی تو نمی تانی با مرد دیگري جز فرهاد زندگی کنی مگر ان که نفرت جاي 
  !عشق او را در دلت بگیرد گوش می دهی هستی ؟ کمی دیگر صبر کن

  ناباورانه به مهران خیره شدم و گفتم
  ؟پس منظورت این است که با من ازدواج نمی کنی -
نه هستی من نمی خواهم ان کسی باشم که تو به وسیله او غرور و شخصیت و احساست را ترمیم  -

  می کنی
  :و سپس به عکس فرهاد اشاره کرد و گفت

او فامیل توست دوست ندارم در هر زمان و در هر مهمانی و مراسمی در چشمانم نگاه کند و با  -
روح و روان تو براي من مهمتر از ازدواج با تو . ام زبان بی زبانی بگوید که چرا عشقش را دزدیده

  است و روح و احساست تو فرهاد است
  :چشمانش به دست باند پیچی ام افتاد و گفت

چرا باعث شوم که تو یک عمر حسرت اي را بخوري که چرا عاقالته تر فکر نکردي حسرت  -
ستی و قلب شکسته ات را بخوري که چرا قاب شعر خوشنویسی فرهاد را در شب نامزدي ات شک

  هزاران تکه کردي نه هستی از من نخواه که مرهم قلب و روحت باشم
خیالم راحت شد خدا . فکر نمی کردم مهران باور نمی کردم تو این قدر شریف و با وجدان باشی -

واي مهران تو چه قدر مرد با اخالقی . را شکر که من و تو امشب با هم این مسئله را حل کردیم
  تی هس

  خندید و سرش را تکان داد
اگر جه دست کشیدن از تو سخت است اما خوشحالم که یک مزاحم را از سرت باز کردي من  -

  امدنم را در امشب به حساب عیادت از تو می گذارم امیدوارم به عشقی که الیقش هستی برسی
  آهی کشید و گفت

ا این ارزو محال است چرا که تو و او از بچه آرزو می کردم زودتر از فرهاد با تو اشنا شده بودم ام -
  گی با هم بودید و من در این میان هیچ شانسی نداشتم

  به چشمک عم گرفته اش نگاه کردم و گفتم
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هیچ وقت لطف امشب تو را فراموش نمی کنم مهران امیدوارم همسري شایسته تر از من قسمتت  -
ت با هم از پله ها پایین امدیم تنها چشمان منتظر و شود تو لیاقت بهتر از من را داري خندید و برخاس

مشتاق چشمان مادر و خواهر مهران میترا بود که امدن ما را نظاره می کردند به یاد همراهی ام با 
فرهاد افتادم که هر زمان با هم وارد مجلسی می شدیم چشمان عمه می درخشید و مادر نگاهش را به 

یدم که مادر ظرف شیرینی را به دست گرفته و دور می سوي دیگري می چرخاند نشستم و د
چرخاند چه مطمئن بود از این که تا چند لحظه دیگر پکر و گرفته می شد دلم خنک می شد 

  لبخندي زدم و مهران به خواهرش اشاره کرد که برخیزد عمو احمد گفت
  خوب نتیچه صحبت هایتان چه شد ما را هم مطلع کنید -

  مهران برخاست و گفت
  با احازه شما ما رفع زحمت می کنیم هستی خانم همه چیز را برایتان توضیح می دهند -

مادر و پدر و بقیه هاج و واج به مهران و خواهرش نگاه کردند که برخاسته و مشغول خداحافظی 
بودند مادر و پدر هم برخاستند تا انها را بدرقه کنند از خواهر مهران تشکر کردم میترا لحظه 

  فظی گفتخداحا
نمی دانم نتیجه صحبتهایتان چه بود که ما مجبور به ترك این خانه با دست خالی می شویم اما هر  -

  چه بود حتما خیري در ان نهفته امیدوارم همیشه شاد و خوشبخت باشی
صورتش را بوسیدم و از او تشکر کردم مادر و پدر و هومن براي بدرقه شان به حیاط رفتند خودم را 

  شاد روي مبل انداختم عمه شهین گفتراحت و 
  چه شد هستی او که خیلی سمج بود چرا رفت؟ -

سکوت کردم منتظر شدم تا مادر و پدر هم بیایند حوصله نداشتم یک مطلب را براي هر کدام جدا 
  هدیه نگاهم کرد و با چشمکی گفت. توضیح بدهم

  چه کردي پسره دمش رو رو کولش گذاشت و رفت؟ -
کنارم نشست و چشم به دهانم دوخت لبخندي گوشه لبهاي پدر خودنمایی می کرد  مادر سراسیمه

  .اشفته تر از همه در ان جمع مادرم بود 
  :با خونسردي گفتم

خودش گفت که امشب به قصد خواستگاري از من نیامده به عیادتم آمده گفت که نمی خواهد  -
  رام حرف مادر آمدهچه می دانم گفت به احت. با من ازدواج کند پشیمان شده

  :مادر محکم به پشت دستش کوبید و گفت
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رفتی آن باال مخش را کار گرفتی؟ چه قدر گریه کردي و از فرهاد آسمان و ریسمان بافتی که این  -
  طور پشیمان شد و رفت؟

  :و دوباره دستش را زیر چانه اش حلقه کرد و گفت
اج داشت؟ معلوم نیست ان باال در گوشش چه ا ، ا ، هومن؟ بگو پسره چه سماجتی براي این ازدو -

  .خواند که این طور مثل لشگر شکست خورده و تاراج زده از خانه بیرون رفت
همه به حرص و جوش حوردن مادر نگاه می کردند و سکوت کرده بودند دلم خنگ شد مادر 

دلم  جلوي عمه و عمویم حسابی خجالت کشید به حساب خودش امشب دخترش را نامزد می کرد
به ضایع کردن مادر راضی نبود اما غر زدن ها و حرص خوردنش تمامی نداشت و دیگر داشت 

  :خسته ام می کرد برخاستم و با لج گفتم
خوب شد که رفت به کدام زبان بگویم دلم نمی خواهد ازدواج کنم چرا دست از سرم بر نمی  -

ترشیده شدم یا دختر مانده در خانه دارید اگر از من خسته شدید کافی است به خودم بگوئید که 
هستم که این طور وقت و بی وقت برایم خواستگار ردیف می کنید از دست اداهایتان خسته شدم 
امروز خیالتان از بابت مهران اسوده شد حتما فردا به سراغ شهریار می روید و پس فردا به سراغ پسر 

چه زبانی بگویم من نمی خواهم ازدواج همکار پدر و روز دیگر یکی دیگر از دوستان هومن به 
  .خسته ام کردید. کنم

بغض کنان به طرف اتاقم رفتم در حین باال رفتن از پله ها صداي عمو و پدرم را می شنیدم که مادر 
را اماج سرزنش هایشان کرده بودند و نصیحت بود که بر سر مادر هوار می شد از مادر می خواستند 

ارد و مرا چند وقتی به حال خودم بگذارد تا زمان درست تصمیم گرفتن که کمتر سر به سر من بگذ
  من فرا برسد

تا چند روز با مادر سر سنگین بودم ناهارم را در اتاقم می خوردم و شام را به اصرار پدر به سر میز می 
یک روز صبح قبل از این که پدر از خانه خارج شود به سراغش رفتم و از او خواهش کردم . رفتم

  که سوئیچ ماشینش را ان روز به من قرض بدهد پدر لبخندي زد و گفت
  هر کجا می خواي بروي خودم می رسانمت -

  :گفتم
جایی که می خواهم بروم ماشین رو ندارد و گرنه با تاکسی یا اژانس می رفتم می خواهم تنها  -

  باشم و کس دیگري نباشد
  ی افتم و شاید از دستش دلگیر شوم گفتپدر می کدانست اگر پرس و جو کند روي دنده لج م
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  باشد اما مراقب باش دوسال است که پشت فرمان ننشسته اي  -
  مراقبم لطفا سوئیچ را بدهید -

  :پدر سوئیچ را کف دستم گذاشت و گفت
  همه چیز ردیف است اب و روغن و بنزین فقط احتیاط کن -
  مراقبم پدر نگران نباشید -

دلم شدیدا گرفته بود قصد داشتم به مکانی کهفرهاد یک بار مرا به آن مادر کنچکاوانه نگاهم کرد 
  .جا برده بود بروم همان جا که براي اولین بار از همکاري اش با امیري و سفر رفتنش با من حرف زد

لباس پوشیدم و اماده خروج از خانه بودم که هدیه وارد خانه شد کمی هاله را باال و پایین انداختم و 
  :الندمش تا این که هدیه گفتحسابی چ

  کجا هستی؟ ان هم با ماشین -
  حوصله ام سر رفته می خواهم کمی بگردم -
  من هم بیایم؟ -
نمی توانی ببینی من هم یک . نه می خواهم تنها باشم تو که دائما با مسعود در گشت و گذاري -

  روز به گردش بروم؟
  :فت و گفتابرویش را باال انداخت وقیافه متفکري به خود گر

کمی مشکوك می زنی اخه ادم تنها هم به گردش می رود از این که یاسمن و .... چه می دانم وا -
  شهال با تو نیستند تعجب می کنم

یاسمن که دیگر در این خانه رفت و امد نمی کند فعال مادر پاي عمه اینها را از این خان هبریده  -
صداي شهال را هم ندارم دلم می خواهد ساکت و ارام به  مبادا من به یاد فرهاد بیافتم حوصله سر و

  حاي خلوتی پناه ببرم
  :گونه ام را بوسید و گفت

پس مواظب خودت باش خواهر کوچولی من این قدر هم فکر و خیال نکن خودت را باخته اي  -
 برو خدا. اگر فرهاد یک دهم ان چه که تو برایش سوز و گداز می کنی به فکرت باشد .... وا

  نگهدار
آه خدایا چرا آه و ناله همه دنبال فرهد بود ؟ ماشین را روشن کردم و از حیاط به خیابان بردم و ارام 
ارام در همان مسیري راندم که مورد نظرم بود بعد از ساعتی به همان مکان رویایی رسیدم جاده اي 

روي نیمکتی نشستم و در مورد بی انتها که دور تا دورش را درختان نارون و بید مجنون پوشانده بود 
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زندگی ام فکر کردم جاي خالی فرهاد روي نیمکت و از همه بیشتر در قلب من مرا به گریستن وا 
از سرنوشتم گله داشتم مگر من چه چیزي از زندگی می خواستم یعنی داشتن فرهاد این . می داشت

م از حس کینه اش گرفته بود اخر قدر زیاد بود؟ دیگر حوصله و توان جنگیدن با مادر را نداشتم دل
  چه کینه اي بود که دخترش را فداي ان می کرد

یک ساعت نشستم و با خودم خلوت کردم و فکر کردم ارام شده بودم زن و مرد جوانی با هم از 
جلوي رویم گذشتند و من در حسرت سوختم کم کم محیط شلوغ شد ان جا بیشتر میعادگاه زنان و 

ها و پسرها بود برخاستم و به طرف اتومبیلم رفتم و به قصد خانه راندم خیابان ها مردان جوان و دختر 
شولغ و پر ترافیک بود در دهنم تصمیم گرفتم که به خانه عمه شهین و دیدن شهال بروم رفتن به خانه 
زود بود چرا که نه من با مادر حرف می زدم و نه او روي خوش به من نشان می داد دور زدم و به 

ت خانه عمه شهین راندم وقتی به خانه شان رسیدم و زنگ زدم شاهین از پشت ایفون گفت هیچ سم
کس در خانه نیست و او تنهاست مادرش و شهال به خانه عمویش رفته اند هر چه اصرار کرد باال 
نرفتم و دوباره به سمت خانه خودمان حرکت کردم خیابان ها شلوغ و پر دود بود پشت چراغ قرمز 

م وقتی که چراغ سبز شد و می خواستم حرکت کنم یک موتور سوار با سرعت جلوي ماشین بود
پیچید می خواست به خیابان روبرو برود که بی محابا جلوي ماشین سبز شد من که تازه کالچ ار رها 
کرده و گاز پر به پدال داده بودم فرصت ترمز نداشتم و با موتور سوار برخورد کردم پسر جوان به 

ین خورد پاهایم سر شده بودند و ناي حرکت نداشتم با خود اندیشیدم حتما پاهایش شکسته قلبم زم
بدتر از ان جمع شدن عابرین و آدم هاي بیکاره . ان قدر تند تند می زد که داشت دیوانه ام می کرد
مخصوصا وقتی می دیدند راننده یک زن است . بود که یا متلک می گفتند یا سرزنش می کردند

. دیگر حرف زدن هایشان را تمام نمی کنند و انواع و اقسام متلک است که بار آن راننده می کنند
دراز کشیده بود و ساق پایش را می مالید با قیافه حق به . پیاده شدم و به طرف موتور سوار رفتم

  :جانبی گفت
  .این هم شد رانندگی؟ نزدیک بود به کشتنم بدهی -

  :فتمصدیام را بلند کردم و گ
می خواستی مثل جن جلوي ماشین ظاهر نشوي به من چه که تو می خواستی انحراف بروي و  -

  درست بران تا کسی به کشتنت ندهد. راهت را کوتاه کنی
  :فریاد کشید

  چه قدر پر رویی مرا له کرده اي تازه طلبکار هم هستی؟ -
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ستند همان جا روي زمین بخواب من مقصر نبودم تو ناگهان جلوي ماشین من پیچیدي همه شاهد ه -
  .تا افسر بیاید خدا را شکر انگار صدمه آن چنانی هم ندیدي که مثل بلبل حرف می زنی

مردم هم که جمع شده بودند چیزي می گفتند و نظر می دادند خود موتور سوار خنده اش گرفت و 
  گفت

  من منتظر افسر نمی شوم اگر خسارتم را بدهی راضی می شوم که بروي -
  : حرصم گرفت و گفتم . آخ که چه قدر پر رو بود

نه خیر آقا چون . عجب رویی داري؟ حتما گواهی نامه نداري که نمی خواهی منتظر افسر شوي -
  من نه خسارت می دهم نه رضایت می دهم که بروي منتظر باش

  مثل طلبکارها بر خاست و ایستاد و گفت
  باید خسارت بدهی -

  خونسرد گفتم
  ز من سالم تري خسارت چه بدهمتو که ا -

  به طرفم امد قصد دعوا داشت ناگهان صدایی از پشت سرم گفت
  آروم ، چه خبرت است؟ خسارتت چه قدر می شود بگو و برو -

نگاه کردم شهریار بود که ارام به من سالم کرد و به رف موتور سوار رفت مشتی اسکناس در 
  دستش چپاند و روانه اش کرد 

  ر حال رفتن گفتموتور سوار د
این دفعه مواظب باش تو که نه اهل خسارت دادن هستی نه از خر شیطان پایین می آیی چرا  -

  رانندگی می کنی؟
  .از حرص سر مردم بیکار که جمع شده بودند داد کشیدم. و خندید و رفت

  چه را تماشا می کنید مگر شما کار و زندگی ندارید؟ -
  رو به شهریار کردم و گفتم همه به سمت ماشین هایشان رفتند

چرا به او پول دادید، تقصیر من نبود او عمدا این کار را کرد که پول بگیرد فکر کردید من خودم  -
  پول نداشتم که به او بدهم؟

  می خواستم رویش را کم کنم
  شهریار ارام گفت

  .حرکت کنید هستی خانم راه را بند اورده اید ان طرف چهاررا منتظر شما هستم -
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سپس سوار ماشین شیک و خوشرنگش شد و راه افتاد با حرص پایم را روي پدال گاز فشردم ماشین 
پشت ماشین شهریار پارك کردم و پیاده شدم دست در کیفم کردم . از جا کنده شد و حرکت کرد

  :و مشتی پول در اوردم و روي داشبورت ماشینش گذاشتم و گفتم
را ضایع می کنید من هم زبان داشتم هم پول که از پس ان شما مرد ها همه جا زن هاي بدبخت  -

الت بی سر و پا بر ایم اما نمی دانم شما از کجا مثل رحمت جلوي رویش سبز شدید و کاسبی امروز 
  او را راه انداختید بفرمایید این هم پول شما، کم و زیادش را ببخشید

ا حرکتی سریع در ماشین را از طرف با حرص نگاهش کردم و آمدم پشت فرمان ماشین نشستم او ب
  :دیگر گشود و کنارم نشست و در حالی که پول ها را در کیف من می ریخت گفت

نگفتم بیایی این طرف چهارراه که پولم را پس بدهی پول اهمیتی ندارد که تو با آن الت بی سر و  -
  پا دهن به دهن بوشی و یک مشت ادم بیکار دوره ات کنند هستی خانم

ام این مسائل به خودم ربط دارد اگر صالح می دانستم زودتر خودم را از آن مخمصه رها می تم -
کردم نه این که منتظر شوم تا شما مثل زورو سر بر سید و مرا از چنگال ان ادم نجات دهید مگر من 

  دست و پا چلفتی هستم که شما از حقم دفاع می کنید؟
  :صدایم به فریاد تبدیل شده بود گفتم

چرا دست از سرم بر نمی دارید هر جا می روم یا خودتان هستید یا اوازه تان یا صحبت  -
  خواستگاري تان به چه زبانی بگویم که من قصد ازدواج ندارم

گذري رد شدم که ماشین .من دنبالتان نکرده بودم که به این جا برسید و من از شما طرفداري کنم -
و شما را دیدم که ایستاده اي و ده ها چشم محو خشم و ژست  پدرتان به چشمم آشنا امد و ایستادم

مطمئنم که اگر مسعود یا هومن هم بودند همین عکس العمل مرا انجام . زباي طلبکارانه ات شده اند
می دادند و اجازه نمی دادند که تو با ان جوان دهن به دهن شوي در ضمن من به قصد خواستگاري 

خیلی وقت است که سعی می کنم خیالت را از سرم . ار راه نکشاندمتتو در خیابان به این طرف چه
دفعه آخر که مادرم زنگ زد و با مادرت صحبت کرد فهمیدم چه بالیی به سر مهران . بیرون کنم

آوردي که از خانه تان فراري اش داده اي من هم این عشق را نسبت به فرهاد تحسین می کنم و در 
  .شود مطمئن باش دیگر به سراعت نمی آیم  عین حال به او حسودي ام می

عشق و عالقه یک طرفه زیاد جالب نیست همان طور که می بینی چیزي از یک مرد ایده ال کم 
ندارم لب تر کنم همان دختر عمویت الدن برایم جان می دهد اما من از سر سختی و غرور تو خوشم 

  .امده که این طور سماجت می کردم
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چشم دوختم و لب هایش که سریع تکان می خورد و عشق و عالقه دختر  هاج و واج به صورتش
  :عمویم را به رخم می کشید و ایده آل بودن خودش را با لج گفتم

شاید بتوانم مثلهومن و . از این که غیرت به خرج دادي و به دفاع از حق من پرداختی ممنونم -
باید بدانی همان الدن که برایت جان می در ضمن . مسعود کارت را توجیه کنم، به هر حال ممنونم

  .تو هم بهتر است کمتر به خودت بنازي آقاي دکتر. دهد کم خواستگار ندارد
  :با خنده دست هایش را روي لبه شیشه گذاشت و گفت. دستش را تکان داد و پیاده شد

  .موفق باشی هستی خانم امیدوارم به نهایت عشقت برسی خدانگهدار -
شا کردم و از گفته هایش حرصم گرفته بود ماشین را به حرکت در آوردم و پشت دور شدنش را تما

در خانه هومن را دیدم که مشول باز کردن در با کلید است با دیدن من به باز کردن در پارکینگ 
  :مشغول شد و گفت

  کجا بودي هستی ؟ ماشین را چه طور از زیر پاي پدر در آوردي؟ -
  : خندیدم و گفتم

  ودم بگردم خیلی هم خوش گذشترفته ب -
  ابروهایش را باال داد و گفت

  تنها؟ -
  نه با شهریار -

سپس ماشین را به داخل حیاط خانه پارك کردم و او را که مات و مبهوت نگاهم می کرد صدا 
  :کردم هومن با گیجی به سمتم آمد و گفت

  ؟...جدي با شهریار رفته بودي بیرون؟ یعنی -
از پشت پنجره حیاط نگاهمان کند اگر بدانی چه نسخه اي براي آقاي دکتر االن است که مادر  -

  پیچیدم؟ دیگر مادر هوس نمی کند مرا به غریبه شوهر دهد
  :گیج تر گفت

  .چه کردي هستی ؟ برایم تعریف کن -
  تمام قضیه را برایش تعریف کردم در حالیک ه می خندید گفت

پیري فرهاد دلش برایت بسوزد و بعد از چند بچه کور و فکر کنم تو یا ترشیده می شوي یا در سن  -
کچل که از آلمان سوغاتی می آورد به سراغت بیاید آخه آدم عاقل ادم این طور تمام 

  خواستگارانش را فراري می دهد؟
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اصال نمی توانم تصور کنم . چه کنم هومن؟ طفلکی ها هیچ چیز کم ندارند اما به دلم نمی نشینند -
  ذهنم کسی غیر از فرهاد بنشیندکه در قلب و 

  :هومن دلسوزانه نگاهم کرد و گفت
  .خدا هم کمکت کند و تو نتیجه این صبر را ببینی. خود دانی  -

  برخاستیم و با هم به طرف سالن خانه راه افتادیم مادر با دیدن من و هومن پرسید
  با هم بودید؟ -

  گاهی به من کرد و گفتجواب ما در صداي زنگ خانه گم شد پدر به داخل آمد ن
  می بینم که سالم هستی ماشین هم سالم است -
مگر به رانندگی من شک داشتید؟ معلوم است که سالم است فکر کنم مهارت رانندگی ام را به  -

  شما و هومن ثابت کرده ام
  :پدر مرا در آغوش کشید و گفت

  می دانم دخترم می دانم -
صبح با صداي زنگ خانه بیدار . اقم رفتم تا استراحت کنمشام در محیطی آرام خورده شد و به ات

شدم شاهرخ را از پشت پنجره دیدم و صدایش را از طبقه پایین شنیدم که سراغ مرا از مادر می 
  گرفت دستی به سر رویم کشیدم و به پایین رفتم با دیدنم از جا برخاست با تعجب گفت

  خودت اورده اي چه قدر الغر شده اي؟ سالم هستی این چه قیافه اي است؟ چه به روز -
مادر به اشپزخانه رفت تا چاي و میوه بیاورد شاهرخ با نگاهی . با بی حالی نشستم وسالم کردم 

  سراپایم را برانداز کرد و گفت
  همه فامیل از تو صحبت می کنند از تو از مهران شهریار فرهاد این چه وضعی است هستی؟ -

  ند کردم و گفتمدستم را به عالمت سکوت بل
کافی است شاهرخ فکر کردم امده اي که مرا ببینی اما می بینم که تو هم امده اي تا مرا موعظه  -

  کنی این روزها هر کسی به من می رسد یا سرزنش می کند یا به صبر دعوتم می کند خسته شدم
خیره به صورتم برخاستم و قصد رفتن کردم شاهرخ دستم را گرفت و با شدت مرا سر جایم نشاند 

نگریست می دانستم که پی به اوضاع نابسامان روح و روانم برده و می خواهد با من صحبت کند ارام 
  :گفت

  دیروز به خانه مان آمدي؟ -
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بله حوصله ام سر رفته بود امدم با شهال کمی حرف بزنم دلم برایش تنگ شده اما به جز شاهین  -
  شتمهیچ کس خانه هنبود من هم به خانه برگ

من این جا نیامدم که نصیحتت کنم یا سرزنش دیشب مادرم براي تو بی تابی می کرد و به شدت  -
ناراحت شد از این که تو تا ان جا آمده اي و ما نبودیم دیشب خیلی به تو فکر کردم هستی امده ام 

  .که با خودم به جایی برمت برو اماده شو
  :کنجکاو نیم خیز شدم و گفتم

  نکند تو از فرهاد خبري داري؟ بالیی سرش آمده ؟ خندید و گفت کجا شاهرخ؟ -
نه خیالت راحت نه فرهاد آمده و نه بالیی سرش امده است برو اماده شو تا کی می خواهی خودت  -

را در این خانه حبس کنی و زانوي غم بغل بگیري به نظرم تو زیاد از حد گوشه گیر شدي که این 
  ي برو آماده شو من منتظرمطور به خواستگارانت می تاز

با سرعت به اتاقم رفتم و لباس پوشیدم بعد از چند دقیقه از خانه خارج شدیم در ماشین سکوت 
. کردم هیجان داشتم و در فکر بودم شاهرخ بعد از گذراندن چند خیابان جلوي ساختمانی نگه داشت

نویسان با هم به داخل رفتیم تابلوي نصب شده بر روي ساختمان معرف مکان آن جا بود انجمن خوش
با شوق فراوان به اطرافم نظر کردم تابلوهاي بسیار زبیبایی با خط زیباتر به دیوارها نصب شده بود که 
نشان از هنرمندي اساتید و هنرجویان داشت لحظاتی در ابیات و متن هاي نوشته شده محو بودم و به 

مد دختر جوان و با نمکی همراهش بود که به نظر شاهرخ به سمتم ا. دیده تحسین به انها خیره شدم 
شاهرخ با دست به من اشاره . دو سه سالی از من بزرگ تر و دو سه سالی از شاهرخ کوچک تر بود

  کرد و گفت
  هستی مهرجو دختر دایی عزیز من -

  و سپس اشاره به دختر جوان نمود و گفت
  اتید خوشنویسیفرزانه نیک خو مسئول اینهنرکده و در ضمن یکی از اس -

  سالم کردم و فزانه دستش را جلو اورد و دستم را فشرد و گفت
از دیدارت خوشوقتم هستی جان شاهرخ تعریف زیبایی و نجابتت را زیاد کرده بود اما می بینم  -

  واقعا چیز دیگري هستی
 از لحن حرف زدنش متوجه شدم که زیاد با هم رسمی نیستند و کمی صمیمیت هم دارند من هم

  گفتم
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ممنون اینقدر ها هم که شما می گویید تعریفی نیستم در ضمن من هم نمی دانستم شاهرخ این قدر  -
  با سلیقه است تبریک می گویم و خوشوقتم

شاهرخ و فرزانه که از هوش من و حاضر جوابی ام خنده شان گرفته بود به هم نگاهی انداختند و 
  خندیدند شاهرخ گفت

  به زودي کیک عقدمان را می خوريحدست درست است هستی  -
  مبارکه پس درست زدم به هدف -

  فرزانه گفت
  خوب البته هوش تو هم به شاهرخ رفته است -

  :و نگاه عاشقانه اي به او انداخت شاهرخ گفت
خوب دیگه من تو رو این جا اوردم که هم به فرزانه کمک کنی و هم خوشنویسی را به طور  -

تعداد فوق العاده اي در این زمینه داري اما تنبل و سر به هوایی و این جدي دنبال کنی می دانم اس
  مانع یادگیري تو شده است

  :گفتم
ممنون که این قدر خجالتم می دهی شاهرخ مخصوصا جلوي فرزانه که به زودي با هم فامیل می  -

  شویم
  شاهرخ با دست به پیشانی اش زد و خندید و گفت

  واهم خودت را کشف کنی؟اوه ببخشید بد است که می خ -
  از لطفت ممنونم چند وقتی است که خودم هم به فکر این کار افتاده اما نتوانستم به دنبالش بروم -
حاال شروع کن و دیگر ذهنت را به مسائل حاشیه اي مشغول نکن هر چیزي به موقعه اش درست  -

  می شود
ین چند وقته فکر سرزنش کردن و با نگاهی پر سپاس از او تشکر کردم بین این همه ادم که ا

نصیحت کردن من بودند تنها شاهرخ مثل کی برادر خوب توانسته بود دستم را بگیرد و حداقل براي 
  چند ساعتی از ان خانه جدایم کند و ذهنم را به سمت ان چیزي که دوست دارم سوق دهد

  :به شانه ام گذاشت و گفت فرزانه دست. شاهرخ مرا به فرزانه سپرد و از ما خداحافظی کرد و رفت
  موافقی از امروز شروع کنیم؟ -
  اجازه هست به مادرم تلفن کنم که دلواپس نشود -

  گوشی تلفن را به دستم داد و گفت
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  زنگ بزن... البته منتظر اجازه هستی ؟ یاا -
دوست با فرزانه ورفت و آمدم به کالس ها حسابی روحیه ام را عوض کرد مادر و پدر خوشحال 

دند و در هر فرصتی از شاهرخ تشکر می کردند فرزانه دختر خوب و کاملی بود که با مهربانی و بو
درایت خود توانست کمی از االم روحی ام را بر طرف کند حرف هایش مثل ابی بود که بر روي 
 داغ دلم ریخته می شد در یکی از همین روز ها به من پیشنهاد کرد که سري به عمه و یاسمن بزنم به

  :فکر فرو رفتم او که تردید مرا دید گفت
چرا دو دلی هستی باالخره او عمه ات است به خاطر خودش بر حقش نیست که به خاطر پسرش  -

  ترکش کنی مطمئنم دلت براي یاسمن هم تنگ شده است
  سعی می کنم امروز عصر به خانه شان برم -

روم و پویش را به حانم بکشم دروغ بود همه تردید داشتم دلم واقعا پر می کشید که به اتاق فرهاد ب
خط و نشان هایی که برایشت در ذهنم می کشیدم دروغ بود دوستش داشتم و هنوز هم دلم برایش 

  .پر می کشید
عصر که آموزشگاه تعطیل شد دسته گلی تهیه کردم و به سمت خانه عمه تغییر مسیر دادم یاسمن با 

مرا به داخل خانه دعوت کرد از روزي که فرهاد رفته بود  ناباوري به من خیره شد و عمه خوشحال
روابط مادر با عمه سرد شده بود و من تعجب می کردم که چرا مادر گناه دیگران را به پاي هم می 
نویسد عمه از خوشحالی هر چه خوراکی در خانه داشت روي میز جلویم چید یاسمن کنارم نشسته 

من گله می کرد چرا به آنها سر نمی زنم و سراغی ازشان نمی  بود و از من جدا نمی شد و دائم از
  :گیرم دلخور رو به هر دوشان کردم و گفتم

  من مریض بودم و حال و روز درست و حسابی نداشتم شما چرا از من حالی نپرسیدید؟ -
  یاسمن شرمنده گفت

نیستی و گفت که اگر  دو بار به خانه تان آمدم که تو را ببینم اما مادرت گفت که تو در خانه -
  .هستی تو را ببیند به یاد گذشته می افتد و دوباره شوك عصبی به او وارد می شود

آه مادر ابرویم را بردي . مبهوت از رفتار نادرست و بد مادر از عمه و یاسمن عذر خواهی کردم
ور با اعصاب خودخواهی را به آخر رساندي آخر مگر من چه هیزم تري به تو فروخته بودم که این ط

  من بازي می کردي
  :عمه گفت

  نمی خواهی سراغی از فرهاد بگیري -
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  :نگراه و با هیجان گفتم
  مگر خبري شده شما از او خبري دارید -
آره یکی دو بار زنگ زد شبی که قرار بود تو و مهران نامزد شوید زنگ زد و پدرش خبر نامزدي  -

د اما انگار که به او شوك داده باشند گفت دیگر محال تو را به او داد تا به خودش بیاید و برگرد
است که برگردد گفت که ایران را بدون هستی نمی خواهد از تو هم گله کرد که چرا منتظرش 

  نماندي و باالفاصله گوشی را قطع کرد
یعنی شما از او نپرسیدید چرا زودتر زنگ نزده نگفتید مگر قرار نبود با من تماس بگیرد و مرا  -
  نتظر گذاشته؟م
یک بار دیگر هم زنگ زد که قبل از زایمان هدیه بود آن روز هم نتوانست درست صحبت کند  -

  می گفت قلب درد امانش را بریده و نمی تواند زیاد صحبت کند
  صورتم را با دست پوشاندم و نالیدم

  پس با این حساب نمی داند که نامزدي در کار نبوده؟ -
من هم نمی دانستم که چرایان چه بوده چند روز پیش شهین به من گفت که تا چند روز پیش ...وا -

آ نشب در خانه شما چه پیش آمده هستی مادرت از جان تو چه می خواهد این قدر از ما متنفر 
  است؟

نمی دانم عمه آقا کاظم فقط همین را گفت؟ برایم تعریف کن مو به مو بگو که به فرهاد چه  -
  :گفت

اقا کاظم هم دعوا کردم و گفتم تو که می دانی فرهاد چه حساسیتی روي هستی دارد  اتفاقا من با -
چرا این طور بی مقدمه این خبر را بهش دادي؟ قلب بچه ام ناراحت است یک وقت تحمل نمی کند 
آقا کاظم گفت باالخره چی؟ نباید بداند اگر فرهاد روي هستی حساسیت داشت حداقل دل این 

رد و نمی رفت نه این که بی خبر بلند شود و با امیري و دخترش برود اگر شو دختر را خوش می ک
که شود بهتر است یا این که یک عمر در حسرت بسوزد اتفاقا خوب شد که گفتم باید خود را 
بسنجد و ببیند عشقش حقیقی است یا نه این طوري تکلیف ان دختر معصوم هم روشن می شود 

ندارد به دست بهتر از فرهاد سپرده شود چه بگویم هستی جان؟ من که بگذار اگر فرهاد لیاقتش را 
  می دانم خواستگاري مهران هم از تو اجباري بوده به دلم اگاه شده بود این وصلت سر انجام ندارد

دلزده و غمگین همه چیز را براي خودم پایان یافته می دانستم اشک مزاحم مثل یک همدم و مونس 
  رازیر شد یاسمن دستانم را گرفت و مرا به طرف اتاقش برد و گفتجدا نشدنی از چشمم س
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  بیا برویم کار مهمی با تو دارد -
به دنبالش روان شدم تمام خانه عمه خبر از جاي خالی فرهاد را می داد دلم می خواست سر به اتاقش 

کرده بود دلتنگی می زدم ته دلم از او ناراحت بودم اما عشق و احساسم سر جایش بود و مرا درمانده 
شدیدي در جانم نشست دستگیره اتاقش را در دستان داغم فشردم و وارد شدم عطر تن و لباس 
هایش در دماغم پیچید و دیوانه ام کرد نفس بلندي کشیدم و روي تختش نشستم بالشش را باز 

قاب  برداشتم و سرم را در ان فرو کردم و به تلخی گریستم چشمم به روي میزش به جاي خالی
  عکسم افتاد یاسمن دست به روي شانه ام گذاشت و گفت

  .با خودش برده -
  منظورش قاب عکسم بود کاغذي در دستش بود به طرفم گرفت و گفت

فرهاد چند روز پیش زنگ زد و گفت این شماره را به تو بدهم که با او تماس بگیري اما خیلی  -
  صحبت کند می خواهد با تو. سفارش کرد که به کسی چیزي نگم

  گفتم حتی عمه؟ -
بله حتی مادرم نمی دانم چرا فرهاد این قدر مرموز شده به خدا گیج شدم هستی خیلی تودار و  -

عجیب رفتار می کند به هر حال گفت که هر وقت تو را دیدم این شماره را به تو بدهم تا با او تماس 
  بگیري

گ نمی زند می دانست که من منتظرش اگر می خواهد با من حرف بزند چرا خودش به من زن -
  هستم

شاید رودربایسستی کرد و شاید نخواسته جلوي خانواده ات زنگ بزند نمی دانم هستی حاال این  -
  کار را می کنی؟

نمی دانم یاسمن می ترسم زنگ بزنم و غرورم خردتر از این شود و اگر زنگ نزنم یک عمر  -
  پشیمان باشم

  طر عشق پاکت به خاطر خودت و وجدانت زنگ بزنپس براي اخرین بار به خا -
باشد یاسمن حتما زنگ می زنم اما بدان که دیگر نه فرهاد ، فرهاد گذشته است و نه من هستی  -

  سابق
آن شب در کنار عمه و یاسمن و پدرش ماندم شب آقا کاظم به همراه یاسی مرا به خانه رساندند و 

کنجکاوانه نگاهم می کرد که شاید از چهره ام تشخیص  در مقابل اصرارهاي پدر داخل شدند مادر
  دهد خوشحالم یا ناراحت من هم سعی کردم که خونسرد و عادي جلوه کنم
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فردا صبح خوشبختانه مادر با دوستش در ارایشگاه وقت داشت شب قبل تا خود صبح بیدار بودم و 
نامزدي من اصرار کرد که به او می اندیشیدم گفتم مرگ یک بار شیون هم یک بار فرهاد با دانستن 

زنگ بزنم پس نمی توانست غرور مرا بیش از این بشکند و شخصیتم را در هم بکوبد حتما خواسته 
حرف هایی را که سه ما پیش قول گفتنش را به من داده بزند تصمیم گرفتم در اولین فرصت وقتی 

ویم که نامزدي در کار نبوده و من حرف هایش را شنیدم و سخنانش را منطقی و موجه یافتم به او بگ
هنوز منتظرش هستم دلم از این که به زودي صدایش را می شنوم ضعف می رفت قلبم ان چنان می 
زد که از صداي ضربانش تکان می خوردم انگشتان دست و پایم یخ کرده و دهانم خشک شده بود 

شیدم حتما این شماره متعل به هتل یا اشتیاق بی حدم دستانم را به روي شماره گیر لغزاند با خود اندی
  .مسافر خانه اي است و من باید توضیح دهم که با چه کسی کار دارم

وقتی صداي ازا آن طرف خط رسید خود را جمع و جور کردم و با انگلیسی دست و پا شکسته 
  :گفتم

  ببخشید آقاي فرهاد ستایش هستند؟ می شود با ایشان صحبت کنم -
  :انه اي در گوشم پیچید که به فارسی صحبت می کردو پس صداي ظریف زن

  یاسمن شما هستید؟....الو...بله؟ -
  :با خوشحالی جواب دادم

  سالم من هستی ام دختر دایی فرهاد می توانم با فرهاد خان صحبت کنم؟ -
  صداي مزبور که از لحن صحبت کردنش فهمیدم کسی جز رها نیست با لحن خشکی گفت

  می خواهی؟ من رها هستمهستی؟ اینجا؟ چه  -
  :انگار که اوار بر سرم خراب شد گیج و منگ پرسیدم

  رها؟ آنجا کجاست؟ تو پیش فرهاد چه کار می کنی؟ -
  :با تمسخر گفت

اول بگو ببینم تو از کجا پیدات شد؟ نکند شماره این جا را یاسمن به تو داده که زنگ بزنی و  -
  از سر ما بر نمی دارید؟ چرا دست! فرهاد را پشیمان کنی؟ اه لعنتی

  ما؟ منظورت که خودت و فرهاد نیست؟ -
  :موزیانه خندید و گفت
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خوب سر کارت گذاشت ببینم؟ نکند ! فرهاد پسر عمه جانت. اتفاقا دقیقا منظورم من و فرهاد است -
اینجا خانه عمه من است و من و فرهاد وپدرم نزد عمه ! فکري کردي این جا هتل است؟ نه جانم

  ی می کنیم متوجه شدي خانم؟زندگ
  :سعی کردم خودم را نبازم در حالیک ه به سختی لرزش صدایم را کنترل می کردم گفتم

اما خود فرهاد از یاسمن خواسته که من به این شماره زنگ بزنم گوشی را به خودش بده  -
  کجاست؟

  صدایم به فریاد تبدیل شده بود رها هم فریاد کشید و گفت
ر من ولی نمی خواهد با تو صحبت کند تو چه قدر سمج هستی دختر اگر می این جاست کنا -

خواست با تو باشد که مرا ترجیح نمی داد و با ما به این جا نمی آمد می فهمی؟ این سخنان را هم 
این قدر منت فرهاد را . یاسمن از خودش در اورده که واسطه شود و تو و فرهاد را با هم آشتی دهد

  ....خواهد و گرنه با خودت تماس می گرفته نه این که نکش تو را نمی
  :فریاد کشیدم

  تو دروغ می گویی گوشی را به خودش بده که همین حرف ها را به خودم بزند -
  :رها با حالتی پرناز خندید و گفت

خوب نمی خواهد با تو صحبت کند شایت خجالت می کشد طفلک هر چه باشد تو فامیلش  -
می کنم عرورت را بیش از این خرد نکن و به دنبال بخت دیگري باشد چون من هستی بهت پیشنهاد 

و فرهاد نامزد شده ایم و قرار است بعد از عقدمان به ایران بیاییم و جشن عروسی مان را درك نار 
  .فامیل پر مهر شما برگزار کنیم

  :با سماجت تمام گفتم
از اول هم می دانستم ! ي باشم پست فطرتتو کی هستی که به من می گویی به دنبال شانس دیگر -

تو و پدرت چه مارهاي خوش خط و خالی هستید تا خودم از زبان فرهاد نشنوم که مرا نمی خواهد 
  قطع نمی کنم فهمیدي؟

  رها گفت
واي چه قدر دختر سبک و روداري هستی اگر می خواست با تو حرف بزند که در این سه ماه این  -

  کار را کرده بود
دم سکوت کردم در ذهنم مشغول تحلیل حرف هاي رها بودم که شنیدم رها گوشی را به گیج ش

  روي دستگاهش کوبید و تماس قطع شد
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حس کردم خونی در بدنم نیست آن قدر بی حال و ناتوان شدم که مغزم ضعف می رفت دستم را به 
ی که دور از اب و از دیوار گرفتم خانه دور سرم می چرخید و من توان راه رفتن نداشتم مثل ماه

اببیرون افتاده باشد دهانم خشک شده بود و تکان می خورد در و دیوار دور سرم چرخید و چرخید 
  تا روي زمین افتادم و هیچ نفهمیدم

مادر با اندوه فراوان و صداي . باز صداي گریه نگران مادر باز صداي دکتر و باز دستان پر مهر پدر
  ست و پدر با مهربانی سرم را نوازش می کرد دکتر ارام گفتگرفته از دکتر معجزه می خوا

چرا این دختر این قدر عصبی است این دومین بار است که به این حال و روز افتاد مواظبش باشید  -
  .و محیط را برایش ارام نگه دارید

  :هومن بود که از دکتر تشکر می کرد و او را به بیرون راهنمایی می کرد مادر به پدر گفت
نمی دانم چرا این بچه این قدر بد شانس است معلوم نیست یک دفعه چش شده از ارایشگاه که  -

خدا چه قدر بهش رحم کرده که سرش به پله ها بر خورد . امدم دیدم بی هوش بغل تلفن افتاده
نکرده اخ جالل اگر این طور می شد و دوباره فراموشی به سراغش می امد چه؟ می دانستم غصه دار 

  ست اما دوست نداشتم برایم دلسوزي کند مادر دوباره با اندوه ادامه دادا
معلوم نیست کی بهش زنگ زده که این طور درمانده و از حال رفته شده نکنه فرهاد باهاش تماس  -

  گرفته که این طور از خودش بی خود شده هان جالل
  پدر با عصبانیت به مادر گفت

ل معصوم داده که توانسته او را تا این حد بهت زده کند همه اش هر کس بوده خبر بدي به این طف -
تقصیر توست پري چه می شد اگر دست این دو جوان را در دست هم می گذاشتی همه اش کینه 
همه اش حرص و لجبازي و خودخواهی اعصابش را تو به هم ریختی حاال نتیجه اش را ببین فکر 

رهاد را کم کردي نه دخترت را داري از بین می بري کردي با این کارهایت روي خواهر من و ف
  بفرما تحویل بگیر ببین دختر نازنینم از دست کارهاي تو به این روز افتاده است

  :مادر گریان گفت
آخر مگر من چه کار کرده ام چه کنم دلم از دست خواهرت راضی نمی شود یادت رفته چه قدر  -

سوز شده است تازه من چند وقتی است که کاري به کار مرا چزاندند حاال این طور مهربان و دل
هستی ندارم چه کنم خدایا دفعه دوم است که بی هوش به این حال و روز می افتد و غش می کند 
جالل تو را به خدا به کسی نگویی که هستی غش کرده است برایش حرف در می اورند اه طفلک 

  دختر دسته گلم
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  هومن با غیظ گفت
دیگر براي هستی هم حرف در می اوري دفعه اول که مریض شده بود حاال هم  بس است مادر -

شوك عصبی بهش وارد شده است اگر خودت یک کالغ چهل کالع نکی کسی نمی فهمد که در 
  این خانه چه به روز این طفل معصوم می اید

  پدر گفت
  ناله کنید هومن دکتر رفت؟خوب بروید بیرون این حرفها را بزنید حتما باید باالي سر بایستید و  -

  :هومن عصبی پاسخ داد 
  حتما رفته که من این جا هستم دیگر -

چشمانم را گشودم و اب طلبیدم مادر با دلسوزي کنارم نشست و لیوان اب را به دهانم نزدیک کرد 
هومن لبخند پر مهري زد و بوسه پدر روي گون هام نشست به مادر نگریستم در ذهنم گذشت که در 

مادر دستی به موهایم کشید و قربان . ین فرصت علت این همه کینه اش را از عمه هایم بپرسماول
من هم دوستشان داشتم اما کاش مادر می فهمید که با .صدقه ام رفت دوستم داشتند همه شان

دلسوزي افراطی و کینه بی موردش چه به روز زندگی من می اورد چشمانم را بستم تا حداقل 
  امشم دهدخواب کمی ار

در خیال و رویا نیز با فرهاد و رها در کشاکش بودم می دیدم که فرهاد زار و ناتوان به پاهایم 
چسبیده و مرا از رفتن باز می دارد و من با بی رحمی تمام پاهایم را از حصار دستانش می کشیدم و 

بچه اي با دستان  صداي خنده وقیحانه و در عین حال پر درد رها در گوشم می پیچید حس کردم که
کوچکش مشغول نوازش صورتم است اه نکند بچه فرهاد و رهاست که این بار او به صورت 

  کابوسی هولناك به مرز رویاهایم قدم گذاشته خدایا چه قدر تشنه هستم
چشمانم را گشودم و هاله را دیدم که در آغوش هدیه دست و پا می زند و با ذوق چنگ در موهایم 

  ی خنددمی اندازد و م
  پس تو بودي کوچولوي من -

  هدیه لیوان اب پرتغال را به دهانم نزدیک کرد و گفت
  سالم عزیز دلم بخور که تشنگی ات بر طرف شود و کمی سرحال بیایی -

دستان کوچک هاله را که این بار در آغوش مادر جیغ می کشید بوسیدم هدیه کنارم نشست و با 
  مهربانی مرا تنگ بغل کرد و گفت

  قربونت برم هستی جان چرا با خودت این طوري می کنی -
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  ولی سریعا از گفته اش پشیمان شد و با لحنی شاد گفت
  من و هاله و مسعود امدیم که خاله را به یک جاي خوب ببریم -

کنجکاو نگاهش کردم خندید و ظرف سوپ را از میز کنار تخت برداشت و موهایم را از روي 
  و گفت پیشانی تب دارم کنار زد

  اول کمی سوپ بخورد تا حالت جا بیاید -
  من که مریض نیستم که سوپ بخورم دلم یک غذاي خوب می خواهد مثل کباب -
حاال این سوپ را بخور تا کبابت هم برایت بیاورم بعد هم می خواهم به حمام ببرمت تا کمی  -

حسابی مشت و مالت  حالت جا بیاید از بس در رختخواب خوابیدي تنت کوفته شده می خواهم
  بدهم

  :خنده ام گرفت و گفتم
  می خورم اما به یک شرط -
  تو بخور هر شرطی باشد قبول -

  کمی من و من کردم و ارام گفتم
مادر می دانم االن موقع مناسبی براي این در خواست نیست اما دلم می خواهد بدانم رفتار خانواده  -

ها دلگیرید االن که خیلی به شما احترام می گذارند برایم پدر با شما چه طور بوده که این طور از ان
  می گویی مادر؟

  مادر رو ترش کرد و گفت
  حاال که وقت این حرف ها نیست -
  خواش می کنم مامان چه شده که کینه عمیقی در دل مهربان شما جا گذاشته -

  هدیه گفت
یش بوده و ربطی به االن و زمان من به چیزهایی می دانم فکر کنم این قضایا مربوط به سال ها پ -

  حال نداشته باشد
  سرم را تکان دادم و گفتم

  هر چه هست به االن هم مربوط است چرا که مادر را این طور روي دنده لج انداخته است -
  :مادر گفت

چه بگویم هستی هیچ وقت دلم نمی خواهد گذشته ام را مرور کنم اما براي این که بدانی عمه  -
هم که االن خودشان را مهربان جلوه می دهند مهربان نبوده اند به طور خالصه  هایت ان قدرها
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برایت می گویم که چه قدر دلم را می سوزانند شاید به نظر شما که دخترهاي من هستید این 
حرف ها و حدیث ها پیش پا افتاده باشد و اهمیتی نداشته باشد اما براي من که با هزار امید و 

 .دواج کردم اهمیت داشتارزو با جالل از

با هزار منت و دسته گل مرا از پدرم خواستگاري کردند باعث و بانی این ازدواج همین عمه 
ماهرخت بود ان قدر رفت و آمد که پدرم تسلیم شد و مرا با ابرو و هزار ارزو روانه خانه شوهر کرد 

من چیزي نمی گفتند خاله یک دختر بودم و نازم خریدار داشت پدر و مادرم از گل نازك تر به 
محبوبه ات خواهر رضاعی ام بود و ان قدر دوستم داشت که شب عروسی ام گریه اش بند نمی امد 

به جالل کاري . اما هیهات که همه فکر میک ردند من به خانواده اي فهیم و باشعور شوهر کردم
جلب رضایت پدرم امدند و ندارم مرد خوب و مهربانی بود اما دو خواهر و مادرش که آن قدر براي 

رفتند شدند گماشته در ان خانه حق نداشتم بدون اجازه شان دستشویی بروم جالل صبح می رفت و 
شب می امد زخم زبان ها و حرف هاي قلمبه و سلمبه شان هنوز تنم را می لرزاند هنوز یک ماه از 

وقتی که چند ماه گذشت و  عروسی امان نگذشته بود که همین ماهرخ دستور داد که بچه دار شویم
خبري ازبچه نشد با حرف هایشان اتشم زدند که زن جالل نازاست از اول هم بد قدم بود باید فکر 

اما . زن دیگري براي پسر دسته گلمان باشیم و این حرف هاي صد من یه غاز من تحمل می کردم
می خواست کاسه شله یک روز ماهرخ اتشم زد دختر همسایه شان که در گذشته خاطر جالل را 

زرد نذري به خانه مان اورد وقتی خوش و بش دختر با ماهرخ تمام شد نگاهی به من انداخت و 
  گفت

  عمه نشدي ماهرخ؟ -
  و ماهرخ چشم و ابرویی امد و گفت

اي بابا دختره اجاقش کوره نمی دونم از کجا جالل بدبخت را گیر اورد و خودش را به او  -
دنیا دور سرم چرخید این همان ماهرخی بود که به خاطر . ي جالل می گرفتیمانداخت کاش تو را برا

دل برادرش به پدرم التماس می کرد همان موقع دلم شکست و قسم خوردم اگر روزي دختر دار 
شدم جنازه اش را هم روي دوش این خانواده نگذارم وقتی حامله شدم و بچه ام مرده به دنیا امد 

امی نداشت باورت نمی شد هستی ولی باور کن روزي نبود که از الي حرف و حدیث هایشان تم
بالش و زیر بالش و لباس هایم دعا و ورد و جادو بیرون نکشم جالل که اصال به این مسائل اهمیت 
نمی داد صبح می رفت و شب می امد وقتی که به او گله می کردم از سر جوانی و نادانی به اتاق 

ا سکه یک پول میک رد و بر می گشت مثال از من دفاع می کرد اما چون مادرش می رفت و بدتر مر
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صبحانه که . سیاست نداشت و بلند نبود بدتر اوضاع را به هم می ریخت ماهرخ که دائما خانه ما بود
می خورد چادرش را سرش می کشید و در خانه مادرش را می کفت تا شب که شوهرش به دنبالش 

می کرد و می فت و همه را به جان هم می انداخت جرات نداشتم  می امد حرف و حدییث درست
که یک روز به خانه مادرم بروم اتاقم را تمیز می کردم و درش را می بستم و می رفتم شب که باز 
می گشتم اتاق کن فیکون بود در کمدم باز بود و اثاثم و طال و جواهراتم ولو پخش بودند لباس 

بودند و بقچه هایم به هم ریخته بود چه بگویم دخترم شاید ماهرخ حوان هایم از جا لباسی در امده 
بود و از سر حسادت و جوانی این کارها را می کرد اما تخم کینه و بدبینی را به دلم نشاند کینه اي 
که پاك شدنی نیست دست خودم نیست نمی توانم ان روزها را از یاد ببرم وقتی دوباره حامله شدم 

ه به دنیا امده بود البته تازه تازه که نه دو سه سالی بود نمی دانی چه می کردند آن قدر که فرهاد تاز
چشان پدرت . دور و بر فهاد می چرهیدند که رگ غیرت و حسادت پدرت را باال می اوردند

حسرت و ارزو بود ماهرخ از قصد طوري با بچه اش در حضور پدرت رفتار می کرد که گاهی حس 
تارش پدرت را مجبور به ازدواج محدد می کند تا خدا خواست و من هومن را باردار می کردم با رف

شدم شبی که هومن به دنیا امد را از یاد نمی برم ان قدر خوشحال بودم که قادر بودم باز هم درد 
طاقت فرساي زایمان را تحمل کنم و زندگی ام را در ارامش ببینم وقتی هدیه و تو به دنیا امدید عمه 

ت از این رو به ان رو شد مخصوصا که مادرش فوت کرده بود و شهین هم ازدواج کرد و او تنها ا
شده بود زن عمو احمد هم مثل من نبود اصال محل به انها نمی گذاشت و هر رفتارشان را بدتر 
جواب می داد حاال که می بینی این قدر با من صمیمی و راحتند به خاطر صبر و تحملی است که 

دادم و احترامشان را نگه داشتم می دانم که عمه هایت هم عاشق بی ریایی تو و هدیه هستند  نشان
منکر محبت عمیق انها به شما نمی شوم اما چه کنم رفتارهایشان از دلم بیرون نمی رود وقتی یاد 

رفت کودکی هاي فهراد ورفتار مادرش می افتم به یاد جوانی از دست رفته ام که اعصابم به تاراج 
می افتم دلم می گیرد حاال فهمیدي که چرا این قدر مخالف فرهاد و مادرش هستم دست خودم 

  نیست اما دلم را بدجوري شکسته اند
  هدیه دست مادر را در دست گرفت و گفت

گذشته ها گذشته مادر ان روزها هم شما جوان بودید و هم انها مسلم است که انسان در جوانی  -
  بعد پشیمان می شود شما هم کم کم باید این گذشته ها را از دلتان بیرون کنید  کارهایی می کند که

مادر نگاهی به من انداخت و منتظر بود که من چیزي بگویم اما من هیچ نداشتم که بگویم فکرم دور 
حرف هاي رها ازارم می داد مگر نه این که گفت با فرهاد نامزد کرده پس . وبر فرهاد می چرخید 
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رهاد هم به دلخواه خودش رها را به جاي من برگزیده بود شاید ان قدر موقعیت عالی در المان حتما ف
پیدا کرده و شاید ان قدر رها در محبت خود غرقش کرده که این طور مرا از یاد برده حاال که او 

ن خشبخت و راضی است چرا من این جا در بستر غم و درد دست و پا بزنم مگر نه این که ارزوي م
خوشبختی فرهاد است حاال که او به نظر خودش و رها خوشبخت است چرا من مانع خوشبختی و 
پیشرفتش باشم هر چه باشد خون عمه در رگ هاي او هم جاري است اگر مادرش مادرم را اذیت 
کرده چرا من براي او بمیرم اما حداقل گوشه چشمی از او دریافت نکنم؟ غرق در فکر بودم که 

  به موهایم کشید و گفت هدیه دستی
  هستی جان به چه فکر می کنی که جوابم را نمی دهی -
  چه شده؟ متوجه نشدم -
در مورد پیشنهاد مادر چی می گویی می خواهد ت و را به حمام ببرد من و تو و هاله را به یاد  -

ی می دوران کودکی مان یادت می اید هستی جان هر وقت مادر ما را به حمام می برد چه عذاب
کشیدیم هنوز قدرت دستان مادر که سرم را مشت و مال می داد تا کف شامپو بیرون بیاید را به یاد 

  دارم چه قدر نفسم زیر دوش اب می گرفت اما مگر مادر مهلت می داد که فرار کنم
  با سستی که در صدایم مشهود بود گفتم

مطمئن می شد که موهایمان تمیز نشده اره یادش بخیر زیر دوش اب نفسمان می گرفت اما مادر تا  -
  رهایمان نمی کرد

  :مادر خندید و گفت
اگر خیلی دلتان براي روزها کودکی تان تنگ شده حاضرم همین االن سه تایی تان را به حمام ببرم  -

  و به یاد گذشته ها بشورم
  :من با اندوه گفتم

همان طور که جسمم پاك می  کاش همان سن می ماندیم و بزرگ نمی شدیم کاش با حمام رفتن -
  .........شد ذهنم هم از همه چیز پاك می شد کاش

  :هدیه دستم را در دستش گرفت و گفت
هستی جان ما نمی دانیم تو با چه کسی حرف زدي که به این روز افتادي یا اصال تلفنی درك ار  -

وع با خبر شویم ولی بوده یا نه قصد هم نداریم تا موقعی که خودت نخواهی چیزي بگویی از موض
خواهش می کنم یک کم به فکر خودت باش دکتر سفارش کرده که نباید به خودت فشار بیاوري 

  مادر و پدر را ببین که چه قدر از غصه تو رنج می کشند؟ دل کوچکت را این قدر ازار نده عزیزم
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  :سپس لبخندي زد و گفت
هوا سرد است اما دیدن ان جا در هرفصلی مسعود پیشنهاد داده که به شما ل برویم هر چند که  -

دلچسب است مادر و پدر هم همراهمان می ایند پس بلند شو بعد از یک حمام گرم اماده شو که 
  راهی شویم

جاده شمال پوشیده از برف بود مه غلیطی حاده را پوشانده بود و با وجود روشن بودن بخاري ماشین 
ن هواي گرفته و بارانی شمال خود را به هدیه چسباندم سرما به داخل نفوذ می کرد سرمست از دید

او سخاوتمندانه و پر از احساس خواهرانه دستش را به دور شانه ام حلقه کرد و مرا به خود چسباند 
به یاد روزهایی افتادم که یاسمن و فرهاد براي بازگشت سالمتی من و یاداوري خاطراتم مرا به شمال 

د از دیدن قهوه خانه کنار جاده که فرهاد برایم چاي گرفت و با من اوردند و چه قدر تالش کردن
صحبت کرد اندوه عمیقی دلم را پر کرد دست به شیشه ماشین کشیدم تا بخار ان را پاك کنم و بهتر 
بتوانم قهوه خانه را ببینم اي کاش می شد که دست به ذهنم می کشیدم و بخار خاطرات فرهاد را نیز 

نو زندگی ام را می ساختم اما این غیر ممکن بود چرا که فرهاد و خاطراتش مثل  پاك می کردم و از
زنجیري به ذهن و خاطره ام قفل شده بود و جزئی از وجودم شده بود و من هر چه تالش می کردم 
نتیجه نمی داد پاك کردن خاطراتم مثل پاك نمودن جوهر از روي فرش بود که نیاز به فرچه زمان و 

  داشت چیزي که هیچ موجود نبود قدرت اراده
لب دریا ایستادم و چشم به موج هاي وحشی و کف الود ان دوختم مسعود و مادر و هدیه ان طرف 
تر گرم صحبت بودند بغض گلویم را می سوزاند امدن به شمال تنها روحیه ام را بهتر نکرد بلکه 

که سازش را در دست گرفته و با  باعث عذابم شد به هر گوشه که نگاه می کردم فرهاد را می دیدم
اندوه برایم می خواند با سرسختی اشک هایم را پس راندم تا نزد خانواده ام رسوایم نسازد فرهاد 
رفته بود و با بی رحمی تمام حتی از من خداحافظی هم نکرده بود نامزد کرده بود و به زودي عق 

کشد اخر مگر من چه بدي در حق او دمی کرد و می امد ایران تا جشن عروسی اش را به رخم ب
کرده بودم خدایا من که بد نبودم با خود اندیشیدم و نقشه کشیدم باید سعی کنم که به خود بقوبالنم 
که جوانه عشق من در قلب او خشکیده و امیدي به اینده نیست قصد داشتم موضوع گفتگویم با رها 

ش ازاین خوار و حقیر نشوم تا زمانی که را درقلب خویش نگه دارم نگذارم هیچ کس بفمد تا بی
خود فرهاد به همراه رها پیدایشان شود و خبر ازدواج انها به گوش همگان برسد اري باید ازدواج می 
کردم قبل از فرهاد او فکر کرده که من با مهران ازدواج کردم پس باید کاري کنم که موجب ترحم 

پیش از ان که فرهاد و رها بازگردند من با غرور سرم و استهزا کسی نشوم باید ازدواج می کردم تا 
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را باال بگیرم و شوهرم را به فرهاد معرفی کنم ان وقت نمی سوزم که فرهاد این کار را با من بکند 
چرا که من قبل از او ازدواج کرده ام باید همین کار را بکنم تا غرورم ترمیم شود تا برگ برنده در 

  .دستم باشد
گر چه زنده کردن خاطراتم بود اما کمی روحیه ام را تغییر داد اولین کارم بعد از سفر به شمال ا

  بازگشت از سفر رفتن به کالس خط بود فرزانه به استقبالم آمد و جویاي حالم شد
به کارم مشغول شدم بعد از ساعتی سایه بلند شاهرخ روي میزم افتاد سر بلند کردم و سالم کردم با 

  و گفت شادي جوابم را داد
  خوش گذشت؟ -

  :سرم را تکان دادم و گفتم
  بد نبود چه خبر به تو که بیشتر خوش می گذرد -

  :لبخند پهنی زد و گفت
  آره شب جمعه نامزدي و عقدمان است امدم که شخصا دعوتت کنم -

  :دست هایم را به هم کوفتم و گفتم
  شدم راست می گویی؟ تبریک می گویم شاهرخ نمی دانی چه قدر خوشحال -

  :و سپس رو به فرزانه کردم و گفتم
  از صمیم قلب به شما تبریک می گویم امیدوارم خوشبخت باشید -

  فرزانه تشکر کرد و شاهرخ ادامه داد
مادرم را االن به خانه شما رساندم تا از دایی و زندایی دعوت کند ببین چه قدر خاطت عزیز است  -

  ی کندکه خودم اقاي داماد امده و تو را دعوت م
  :و به خودش با ژست خاصی اشاره کرد خندیدم و گفتم

  اوه چه خبره داماد شدن که این قدر ذوق ندارد عروس خوشگلی مثل فرزانه داشتن کیف دارد -
  شاهرخ نگاه عاشقانه اي به فرزانه افکند و فرزانه دست هایش را روي شانه هاي من گذاشت و گفت

تو فامیل می شوم هستی جان تو ان قدر زیبایی که خوشحالم می براي من نهایت افتخار است که با  -
شوم دوستیمان محکم تر شود البته زیبایی دلت مهم تر از خوشگلی بی حدت است خوش به حال 

  دامادي که تو عروسش شوي
  :با اندوه گفتم
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 بیچاره داماد به حاي عروس خوشحال صاحب یک عروس اندوه زده و پرغصه می شود زیبایی به -
  چه دردم می خورد فرزانه جان کاش کمی شانس داشتم

  شاهرخ اعتراض کنان گفت
اي بابا مثل ما داماد شدیم و شما با این حرف ها حال مرا می گیرید شادي مرا ضایع کردید بس  -

  است دیگر فرزانه حاال موقع گفتن این حرف ها نیست
  :خندیدم و گفتم

می شوي و گرن ه چه بالیی سر ما می اوردي با این ذوق و خدا رحم کرد تو یک بار بیشتر داماد ن -
  شوق بی اندازه ات

  شاهرخ گفت
به هر حال افتخار بدهید و تشریف بیاورید هستی خانم اگر دل و سر درد را بهانه کنی من یکی  -

  دنبالت نمی ایم فرهاد هم که نیست راننده شخصی خانم باشد و به دنبالت بیاید
  گرفت و گفت ناگهان دستش را گاز

  آخ ببخشید هستی جان من دیگر باید بروم -
  به روي خودم نیاوردم و گفتم

می آیم مطمئن باش شهال چه می کند ان قدر بی معرفت شده که سري به من نمی زند جز تلفن  -
  هایی که می کند دیگر از او خبر ندارم 

  و راست به من دستور می دهدخوب او دیگر خواهر شوهر شده و کالسش باال رفته از حاال چپ  -
  حقت است شاهرخ یک خواهر که بیشتر نداري مگر همان شهال حریف تو شود -
باید زودتر یک شوهر برایش دست و پا کنم اگر خانه بماند می خواهد به پر و پاي من و فرزانه  -

  .بپیچد
  تو هم شدي هومن که دوستانت را به خواهرانت غالب می کنی -
  ي به تو هم غالب کنم؟اگر دوست دار -

  :خندیدم و گفتم
بد نگفتی اتفاقا شدیدا قصد ازدواج دارم لطف کن و یکی از ان خوش تیپ ها و پول دارهایش را  -

  به در خانه مان بفرست
  قهقهه اي زد و گفت
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دچار شوند؟ اگر قصد ازدواج داري چرا مهران بدبخت را ... که به سرنوشت مهران و شهریار و  -
  ر کردي؟دست به س

  او خودش نخواست که گفت نمی خواهد با ازدواج کردن با من فرهاد را ناراحت کند -
  :ناگهان سکوت کردم و گفتم

  .اه لعنتی من قسم خورده بودم که دیگر اسم ان پسر خاله ات را به زبان نیاورم -
  :شاهرخ جدي پرسید

  نی؟چرا هستی حان؟ چرا با من حرف نمی زنی و دلت را سبک نمی ک -
  :بی حوصله گفتم

  خوب دیگر شب جمعه می بینمت برو به کارهایت برس اقاي داماد -
  :شاهرخ با شادي گفت

  زود بیا می خواهم به فامیل فرزانه نشانت بدهم و یک کم با تو پز بدهم می فهمی؟ -
  چشکمی زد و خندید و مشغول گفتگو با فرزانه شد و بعد از نیم ساعت خداحافظی کرد و رفت

ام سعی ام را می کردم که به او فکر نکنم بهترین لباسم را با صندل هاي همرنگش پوشیدم و تم
پیراهنی به رنگ ابی که با سنگ هاي زیبایی تزئین شده بود به تن کردم به ارایشگاه رفتم و کمی 
موهایم را مرتب نمودم مادر با دیده تحسین و تعجب به کارهایم نگاه می کرد فکر می کردم که 
تمام این کارها از تغییر روحیه ام ناشی شده اما نمی دانست که من با خودم در جنگم و این کراه ارا 
براي ارضاي احساسم می کنم دسته گل بزرگی گرفتیم و به خانه عروس رفتیم با دیدن فرزانه گل را 

مثل همیشه  می دانستم که. به طرفش گرفتم و تبریک گفتم یاسمن و شهال با شادي دوره ام کردند
نظر ها را به خودم جلب کرده ام شهال گله می کرد که چه قدر خودم را گرفته ام و سراغی از او 

  نمی گیرم و یاسمن منتظر فرصتی بود که تنها شویم و از من در مورد تماس گرفتنم با فرهاد بپرسد
  :موقع صرف شام وقتی سر شهال را شلوغ دید عجوالنه پرسید 

  گرفتی؟ با فرهاد تماس -
  هیچ از تو توقع نداشتم که این کار را بکنی یاسی؟... آره ولی خودش  -
  چه کاري؟ چه شده؟ -
  همین که به من شماره دادي که به فرهاد زنگ بزنم؟ -
  خوب مگر چه شده خفه ام کردي بگو دیگر -
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ت خواستی که نمی توانم جزئیات را برایت شرح دهم فقط همین را بدان که فهمیدم تو با این کار -
  خواستی که مرا جلوي او ضایع کنی و خرد نمایی. من باعث بازگشت فرهاد به ایران شوم

  نه به خدا هستی باور کن خودش اصرار داشت که با او تماس بگیري -
دیگر برایم مهم نیست فقط از تو خواهش می کنم که این قضیه بین خودمان بماند حتی فرهاد هم  -

  این را براي تو تعریف کرده امنفهمد که من این جر
  یاسمن مصرانه گفت

  تو بگو چه شده تا من قول بدهم من بیخود قول نمی دهم -
یاسمن عجب رویی داري با کاري که تو با من کردي و باعث کوچک شدن من شدي باز هم می 

  گویی بگویم چه شده؟
  :یاسمن مات و مبهوت نگاهم کرد و گفت

  ...که خود فرهادباشد قول می دهم باور کن  -
  :بی حوصله گفتم

  یعنی تو نمی خواستی من و فرهاد را با هم اشتی دهی؟ -
با این که ارزوي قلبی ام سا تکه شما دو تا اشتی کنید اما به خودم چنین اجازه اي را نمی دهم که  -

دن هر چه باشد من خودم یک دخترم و هم جنس تو و از خرد ش. کاري کنم تو منت فرهاد را بکشی
  غرور و احساسم بدم می اید تو که جاي خود داري و برایم از خودم هم عزیزتري

  :گونه اش را بوسیدم وگفتم
من این طور استنباط کردم مرا ببخش اما قول دادي که حتی به فهراد هم از این ماجرا چیزي  -

  نگویی
  نتیجه چه شده؟باشه قول کشتی مرا حاال نمی گویی که چه شده ؟ با فرهاد چه گفتید و  -
شاید زمنی یا خودم یا فرهاد برایت تعریف کردیم اما اگر روزي دیدي که من کاري ! حاال نه -

  کردم که تو و مادرت تعحب کردید ان زمان به من حق بده باشه؟
  منظورت چیست؟ -
  بعدا می فهمی -

  نگاهم در سالن چرخید الدن را دید م که دشات با شهریار حرف می زد گفتم
ین شهریار همه جا هست پسرخاله مسعود است پسرخاله ما که نیست در هر جشن و مراسمی ا -

  .خودش را می رساند

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://lordesyah.blogfa.com
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

http://lordesyah.blogfa.com هستی من                 
 رضوان جوزانی نوشته 

h t t p : / / w w w . j a d i d t a r i n . c o m
 

 237 صفحه 

  :یاسمن شانه باال انداخت و گفت -
نمی دانم رویش زیاد است دیگر از تو صرف نظر کرده و به دنبال الدن افتاده دید از تو خیري به  -

  بار با زندایی تماس گرفتهاو نمی رسد الدن را نشان گرفته مادرش یک 
  :با تعجب گفتم

  راستی؟ چرا این خبرها این قدر دیر به من می رسد -
اخر تو کجایی که از این خبرها اگاه شوي ذاتا فضول نیستی و گرنه مثل شهال از کم و کیف قضیه  -

با فامیل  سر در می اوردي مادرش به زندایی گفته شهرایر از فامیل شما خوشش می اید و اصرار دارد
شما وصلت کند هستی که نازش زیاد است تا ببینم خدا چه می خواهد و شهرایر با چه کسی ازدواج 

  کند
  :پشت چشمی نازکگ کردم و گفتم

همان بهتر که الند و شهریار با هم ازدواج کنند هر دو تایشان رو دار و از خود راضی اند تازه الدن  -
  یایددلش هم بخواهد شوهر داروساز گیرش ب

وقتی به خانه برگشتیم متوجه شادي محسوسی از در چهره مادر شدم لباس هایم را هنوز در نیاورده 
  بودم که وارد اتاقم شد و با خوشحالی گفت

  عمه ات می گفت فرهاد تا عید باز می گردد -
  :و گفتممنتظر بود من جیغ بکشم و از شادي به پرواز در ایم با خونسردي زیپ لباس را پایین کشیدم 

  خوب بیاید به من چه -
  .فرهاد که بیاید جشن نامزدي تان را با شکوه تر از هر جشنی در همین خانه بر پا می کنیم -

  :گفتم
  ا، چه شده که یک شبه این قدر تغییر عقیده داده اید؟ تاثیر صحبت هاي عمه است -

  در آغوشم گرفت و گفت
ی گفت من نباید با خودخواهی ام باعث ازار تو می تو برایم از هر چیزي مهم تري پدرت راست م -

شدم وقتی یادم می افتد که چند روز پیش به چه حال و روزي افتاده بودي جگرم اتش می گیرد بین 
من و عمه هایت هر چه بوده تمام شده و گذشته من نباید به خاطر یک سري رفتارهاي قدیمی که از 

  دتی که می خواهی محروم کنمروي جوانی و نادانی بوده تو را از سعا
  :با لج گفتم
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آن موقع که باید فکر سعادت من بودید با مشت به روي بهانه ها و احساسات دلم کوبیدید عشقم  -
حاال دیگر دیر شده مادر جان من دیگر قصد ازدواج با فرهاد را ندارم فرهاد . را در قلبم خفه کردید

شقش را از قلبم بیرون کردم اگر خواستگاري در این براي من مرده براي همیشه یاد و خاطره و ع
خانه را کوبید دعوتشان کنید که به داخل بیایند و جواب رد ندهید چون من قصد ازدواج با غریبه ها 

  را دارم همان چیزي که شما می خواهید
  :دستش را زیر چانه اش گرفت و گفت

م کنی و روز دیگر خواهان غریبه ها این مسخره بازي ها چیست؟ یک روز از دوري فرهاد غشق  -
  هستی من به کدام ساز تو برقصم؟

  :با حرص جواب دادم
  :با حرص جواب دادم

حاال می گویم ساز دل من با غریبه . آن موقع که باید به ساز دل من می رقصیدید گربه رقصاندید  -
  ها کوك می شود نه با فامیل نه با فرهاد

به سر کردي پسر به ان خوبی و اقایی را سر کار گذاشتی می دانی پس چرا مهرا نبیچاره را دست  -
  از تهران رفته معلوم نیست سر به کدام شهر و دیار گذاشته حیف شد

  مثل مهران زیادند دلم می خواهد همسري انتخاب کنم که پوز فرهاد را بزنم -
واه فقط روي فرهد و که با ا یک ازدواج نه چندان دلخ. پس زندگی اینده ات شده بازیچه دلت -

  ؟/عمه ات را ك کنی
  

  :با بغض جواب دادم
آینده به خودم مربو است دیگر هم حرفی از ان پسر توي این خانه جلوي من نزنید اگر  -

خواستگاري امد و در این خان هرا زد بدانید که جواب من مثبت است به هر کس جز فرهاد قولی به 
  عمه ندهید

سرم را در بالش فرو کردم و تا جایی که توانستم فریاد کشیدم و از ته دلم با سرعت به اتاقم رفتم و 
  گریستم

روزها یکنواخت و پر اندوه سپري می شد اگر چه تمام سعی ام را می کردم که به حرف هاي رها 
نیاندیشم اما باز نا موفق بودم انگار حفره عمیق و گودي در دلم ایجاد شده بود و هر چه غم و غصه 

لم بود در ان ریخته شده بود نمی دانستم چه بدي در حق فرهاد روا دشاتم بودم که این کار را در عا
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با من کرد مگر من چه چیز از رها کم داشتم ته دلم باز نمی توانستم قبول کنم کهتمام حرف ها و 
د و فرهاد را نگاه هاي عاشقانه فرهاد به من دروغ بوده نه دروغ نبوده این رها بود که مثل گردبادي ام

با خودش برد قدرت رها بیشتر از من بود اه خدایا از این که فرهاد تا عید باز می گشد شور غریبی 
در دلم بر پا بود هر چه هم می خواستم به ان اهمیت ندهم و ان شوق را در دلم خفه کنم باز از 

دم و با خودم و احساسم گوشه دیگر دلم سر در می اورد من چه کنم من درمانده باید مبارزه می کر
می جنگیدم اري باید مبارزه می کردم انگیزه ام چه بودنمی دانی چون از فهراد نفرتی نداشتم که 

اما سوختنم شکستن . انگیزه ام باشد هنوز عشق پاکم ان قدر به نفرت نیالوده بود که انگیزه اش کنم
احساسم بروم و بهترین راه را ازدواج دلم و حرف هاي رها را انگیزه کردم که با ان به جنگ عشق و 

  می دانستم
روزها خود را در هنرکده خوشنویسی سرگرم می کردم فرزانه با خیال راحت کارها را به من می 
. سپرد و با شاهرخ بیرون می رفت و خوش به حالشان چه روزهاي شاد و پر خاطره اي را م گذراندند

خیلی وقت بود یکدیگر را ندیده بودیم از او خواهش در یکی از همین روزها شهال به دیدنم امد 
  کردم که که شب را خانه ما بماند تا فردا صبح با هم به اموزشگاه برویم فورا قبول کرد و گفت

  اره باید ببینم این شاهرخ چه جایی در تور فرزانه گیر کرده -
  حاال مثال فهمیدي که چی داري خواهر شوهر بازي در می اوري؟ -
با اخه شاهرخ این قدر ساده نبود که زود گلو بخورد و ازدواج کند ببینم؟ هستی نکند محیط تقری -

  ان جا شاعرانه و پر از حال هواي عشق است؟
  اي تقریبا روح من که در ان جا خیلی احساس ارامش می کند  -
  ورفرزانهمی دانستم شاهرخ هم مثل تو کمی احساساتی و خل و چل است براي همین افتاده توي ت -

  :خندیدم و گفتم
  حسود خوب تو هم ازدواج کن -
  دارم شوخی می کنم فرازنه دختر خیلی مهربان و با شخصیتی است -
  من که دوستش دارم انشاء اهللا همه به ارزوهاي قلبی شان برسند -
  !از جمله شهال -
  من ارزویی جز شادي تو ندارم -
  واي تازه خوردن مزه می دهدبی خیال بیا برویم روي تراس بعد از شام ه -
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اسمان صاف بود و ماه می درخشید و سوز و سرماي بهمن ماه تنمان را می لرزاند ولی ما در حالیک 
ه لیوان هاي چاي داغمان را در دستانمان می فشردیم با سماجت هواي سرد را به ریه هایمان فرو می 

  بردیم شهال گفت
ین سکوت و بی خیالی تو براي من کمی مشکوك و نمی خواهی کمی با من حرف بزنی هستی ا -

ترسناك است وقتی این حالت می شوي معلوم است نقشه اي در ان کله ات می پرورانی که زیاد 
  خوش ایند نیست به من بگو هستی چرا این قدر بی خیال شدي

  چه کار کنم؟ بنشینم جلوي رویت و زار بزنم تو بودي چه کار می کردي؟ -
تو بودم که تا حاال از غصه مرده بودم اگر چه عشقی درقلبم نیست و کسی را زیر سر من اگر جاي  -

ندارم اما از عشق و احساس پاك تو و فرهاد خبر دارم قلب من از شوق مهربانی و عشق شما دو نفر 
می تپید ولی حاال می بینم که تو خود را خیلی خونسرد نشان می دهی این احساست واقعی است یا 

ی تفاوتی به چهره ات زدي؟ شب عقد شاهرخ خیلی شاد و شنگول بودي در حالی که من ماسک ب
  فکر می کردم بیش از اندازه در غم و غصه غرق شده اي

چه قدر شما ها خودخواهید از من توقع دارید خودم را براي فرهاد بکشم اما او خونسرد و بی  -
ه شدم حتی یک تلفن هم به من نکرد و با چه خیال در المان کیف کند نه شهال من دیگر نیستم خست

  دلخوشی به انتظارش بنشینم و از دوري اش اشک بریزم تو چه می دانی که به من چه گذشت
  :وقتی شهال رویش را به طرف من برگرداند و با صورت خیس اشک من مواجه شد گفت

  دلم را خون می کندهستی معذرت می خواهم منظوري نداشتم ترو خدا این اشک ها را پاك کن  -
  :بی رمق لبخندي زدم و گفتم

مگر تو نمی خواستی اشکم را ببینی خوب ببین ببین که از دوري فرهاد چه می کشم دست خودم  -
نیست چه کار کنم گهی ماندن بر سر دور راهی در کوچه تردید و ابهام ادم را از خود بی خود می 

د که مانند یک نسیم گذر کردند دلم می خواهد به کند انگار همه رویاهاي من مثل سایه اي بودن
  تلخی عشقم گریه کنم دارم دیوانه می شوم شهال

  شهال با ناراحتی گفت
نمی خواستم به تو بگویم اما بهتر است خود را اماده کنی که با این واقعیت کنار بیاي این طور که  -

انگار پدرش فرهاد را وسوسه کرده  از خاله شنیدم رها زنگ زده و گفته فرهاد قصد بازگشت ندارد
که ریاست یکی از کارخانه هایش را قبول کند اگر هم ازت خواستم با من حرف بزنی و از تغییر 

  رفتارت بگویی به این خاطر بود که می خواستم بدانم یاسمن چیزي در این مورد به تو گفته یا نه
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  با عصبانیت گفتم
به خودش اجازه می دهد همه کاره فرهاد باشد و از قول او من نمی دانم این دختره رها چه طور  -

سخن بگوید چرا فرهاد مثل موش قایم شده و خودش این مزخرفات را به عمه نمی گوید؟ خیلی 
  دلم می خواهد از رابطه شان سر دربیاورم شهال فرهاد مشکوك شده است

  شهال گفت
ترسد همه با دید بد به او نگاه کند شاید اره فرهاد ناگهان عوض شد شاید خجالت می کشد یا می  -

  هم از اه و ناله خاله می ترسد
  :گفتم

  فرهاد چه بود چه شد به هر حال همه چیز از نظر من تمام شد شهال این را جدي می گویم -
  :شهال روبرویم ایستاد و در حالی که دماغش از سرما فرمز شده بود گفت

رف هیچ کس گوش نده هر کاري که می بینی من هم می خواهم محکم باشم هستی به ح -
صالحت است همان کار را بکن فقط گریه نکن گریه ادم را ضعیف نشان می دهد کاري که اگر 

  یک روز فرهاد برگشت سرت را باال نگه داري و با غرور به او نگاه کنی
  سرم را تکان دادم و گفتم

را به من بزند پشت رها قایم شد جه غروري؟ او حتی مرا قابل ندانست که خودش حرف هایش  -
و اون دختره پر رو هر چه خواست بار من کرد اه ولش کن شهال فرهاد همیشه خودش را دست 

  .باال می گیرد
فرزانه با خوشحالی من و شهال را به سالن . صبح با شور و حال خاضی قدم به آموزشگاه گذاشتیم

جوان روي مبل هاي چرمی فرو رفته بودند که با راهنمایی کرد وقتی با هم وارد سالن شدیم دو مرد 
دیدن من و شهال برخاستند و سالم کردند و متقابل جواب دادیم می خواستم به سرك ارم بروم که 

  :فرزانه گفت
هستی جان معرفی می کنم آقاي حمید زاهدي و ایشان اقاي علی رضایی هستند هر دو از اساتید  -

اینجا آمدند که ببینند ما مایل هستیم در برپایی نمایشگاه خط  خوشنویس هستند زحمت کشیدند و به
با انها همکاري کنیم یا نه؟ ما منتظر اقایفروتن رئیس آموزشگاه هستیم اما متاسفانه من باید جایی 
بروم می شود خواهش کنم تا امدن اقاي فروتن شما در خدمتشون باشید البته اگر کار زیادي نداشته 

  !باشی
  :و گفتملبخند زدم 
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  نه شما برو به کارهایت برس من خدمتشان هستم البته شهال هم هست خیالت راحت -
  :فرزانه تشکر کرد و رفت و رو به آن دو نفر کردم و گفتم

  راحت باشید به شما نمی اید که استاد خوشنویسی باشید خیلی جوان به نظر می ایید -
ی این هنر را دنبال کرده اند در این سن سمت هر دو تشکر کردند و اظهار داشتند چون از نوجوان

استادي را گرفتند امدن اقاي فروتن طول کشید و شهال و من با ان دو جوان نشسته بودیم و معذب 
منتظر اقایفروتن لحظه ها را می شمردیم نگاهی به هر دو انداختم حمید پسر سبزه رویی با قامتی 

سیاهش بیشتر از هر چیز دیگر در صورتش خودنمایی  متوسط و چهار شانه بود که چشم هاي گیرا و
می کرد و علی پسري قد بلند و نسبتا الغر بود با چشمان عسلی و موهاي خرمایی رنگ که 
هرازگاهی زیر چشمی به شهال خیره می شد و شهال نیز بدش نمی امد نگاهش را پاسخ می داد با 

اي فروتن بود که تماس گرفته بود اظهار صداي زنگ تلفن گوشی را برداشتم خوشحال شدم چون اق
داشته بود نمی توانست ان روز به اموزشگاه بیاید موضوع امدن زاهدي و رضایی را گفتم و جریان را 

  برایش توضیح دادم با شادي گفت
  براي دوشنبه همان همفته براشان قرار مالقات بگذار -

  تلفن را قطع کردم و با شادي گفتم
د در این خصوص شخصا با شما صحبت کنند لطفا دوشنبه بعد از ظهر تشریف آقاي فروتن مایلن -

  بیاورید منتظر شما هستند
  زاهدي گفت

باعث افتخار ماست خانم که با شما و اقاي فروتن همکاري داشته باشیم پس ما رفع زحمت می  -
  کنیم و دوشنبه خدمت می رسیم طاقت نیاورد و موشکافانه نگاهم کرد و گفت

  ید که این سوال را می پرسم شما هنرجو هستید یا هنر اموز؟ببخش -
  :گفتم

به من می اید با این سن کم هنر اموز باشم؟ فعال که هنرجویم تا خدا چه خواهد انشاء اهللا تا چند  -
  چرا که استعدادم در این زمینه فوق العاده است. سال دیگر به سمت استادي برسم
  وان خود را باال انداخت و گفترضایی که تا حاال ساکت بود ابر

  به به خانم ها همیشه در تعریف از خودشان این قدر مبالغه می کنند؟ -
فورا شیطنت ذاتی اش را فهمیدم همین طور شهال شهال که دلش نمی خواست در هیچ جا و زمانی از 

  جواب دادن عقب بماند گفت
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سرترند اما متاسفانه اقایان بیشتر اوقات  مبالغه که نه خانم ها معموال از خیلی جهات از اقایان -
برایشان سخت است که این امر راقبول کنند البته فکر کنم این هم از حسودي شان است که این 

  .نکات مثبت را در وجود خانم ها دیر کشف می کنند
رضایی خنده اش گرفته بود شاید به حاضر جوابی شهال که مثل قطار کلمه ها را ردیف می کرد و 

  :فس نفس می زد می خندید رضایی گفتن
البته شما درست می فرمایید اما من تعجب می کنم خانم چرا این تعاریف و مبالغه ها را در مورد  -

  سنشان به کار نمی برند راستی شما چند سالتان است؟
  دقیقا به نقطه حساسیت خانم ها اشاره کرد و شهال با صداقت جواب داد

  سالم است 22عضی از خانم ها مربوط می شود من این دیگر به اخالق ب -
  سالم است 28ا ، چا جالب اتفاقا من هم  -
  کجاش جالب بود؟ -

  :زاهدي گفت
  فکر می کنم تفاهم موجود جالب بود -

  رضایی تایید کرد و گفت. همه زدیم زیر خنده
  بله تفاهم به وجود امده جالب بود -

  بعد رو به هر دویمان کرد و گفت
  د روز دوشنبه باز هم خانم هاي با استعداد را مالقات کرد؟می شو -

  شهال گفت
  من امروز با هستی این جا امدم و فکر نکنم هستی هم وقتی براي مالقات با شما داشته باشد متاسفم -

  زاهدي گفت
شما چرا از زبان هستی خانم صحبت می کنید شاید ایشان مایل باشند که روز دوشنبه در صورت  -

مکاري اقاي فروتن با ما بیشتر اشنا شوند و بتوانند زودتر در امر خوشنویسی پیشرفت کنند نه قول ه
  هستی خانم؟

  :گفتم
  نه ترجیح می دهم به طور عمومی با بچه ها جلو بروم تا به صورت خصوصی از لطف شما ممنونم -

  :تشهال که می دید این دو مرد جوان دارند صمیمیت را زیاد می کنند به من گف
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خوب دیگر هستی حان من می روم اقایان هم که دارند رفع زحمت می کنند تو به کارهایت برس  -
  خدانگهدار

  
روز دو شنبه وقتی به قصد خارج شدن از خانه در حیاط را باز کردم سینه به سینه با شهال مواجه شدم 

  خندیدم و گفتم
  چیه؟ شهال جان سحر خیز شدي؟ -

  شهال سالم کرد و گفت
  رو بابا دم ظهر و سحر خیزي؟ب -
  نکنه به خوشنویسی عالقمند شدي؟ -

  دستش را با بی قیدي پشت شانه من گذاشت و با هیجان گفت
  نه بابا چه خطی من که استعداد این کار را ندارم اما اگر یک چیزي بگویم مسخره ام نمی کنی؟ -
  تور په ن کرده؟نه ولی می دانم چه می خواهی بگویی فکر کنم طرف هم بدجوري  -
  تو عجب هوشی داري از کجا فهمیدي؟ -
  نگاهاتون به هم را نمی شود انکار کرد می دانم از ان روز تا حاال بهش فکر می کنی -
  از کجا فهمیدي؟ -
از ان جایی که باالخره امدي و مثل هویج در خانه ما منتظر من ایستاده اي اره فهمیدم فضولی  -

  در چه مکانی شاهرخ را تور کرده نگو خودت در دام افتادي ؟ نه؟کردي امدي ببینی فرزانه 
  قهقه اش به هوا برخاست و گفت

  بدو دیر شد هستی منتظر هستند -
بله منتظر بودند چون ان دو زودتر از ما امده و صحبت هاییشان را با اقاي فروتن کرده و موافقت او 

نویسی را داده و تاکید کرده که باید اثاري از را جلب کرده بودند فروتن قول برپایی نمایشگاه خوش
بچه ها و هنرجویان اموزشگاه خودمان هم در نمایشگاه باشد من زودتر به کالسم رفتم و شهال با 
فرزانه مشغول صحبت شد وقتی از کالس بیرون امدم با دیدن حمید و علی تعجب کردم چرا که 

م که گرم صحبت با علی رضایی است حمید با خنده هنوز نرفته بودند و از ان عجیب تر شهال را دید
  اشاره اي به شهال و علی کرد و گفت

  خیلی وقت است به تفاهم رسیده اند -
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از این که شهال تا این حد زود جوش بود و به راحتی با علی صمیمی شده بود داشتم شاخ در 
ه خدا را شکر شهال بی گذار میاوردم و از همه غیر منتظره تر خواستگاري علی در هما ن روز بود ک

  به اب نزد و گفت
  اول از همه باید به خانواده اش اطالع دهد و مایل است به صورت سنتی ازدواج نماید -

بله شهال و علی دو هفته بعد نامزد شدند روز نامزدي شان با خود اندیشیدم من و فرهاد سال ها به هم 
شهال و علی یک ماه نشده نامزد شدند همیشه عشق ورزیدیم و عاقبت کارمان معلوم نیست ولی 

کارهاي شهال عجیب بوده و بچه هم که بود کارهایش از بچه هاي دیگر متمایز ش می کرد 
  .اخالقش شباهت زیادي به اخالق فرهاد داشت غیر قابل پیش بینی و شدیدا تودار

  :شهال روي ابرها سیر می کرد و دست مرا دائما فشار می داد و می گفت
تو باعث شدي که به اموزشگاه بیایم و با علی اشنا شوم قسمت را می بینی هستی ؟ همان روز که  -

  من می ایم باید علی هم بیاید و با فروتن صحبت کند
  فضول خانم همان مکانی که شاهرخ را به دام عشق کشاند تو را هم به این دام انداخت -

  :خندید و گفت
  قدر خوشبخت بودي که چند سال عاشق فرهاد بودياه هستی عشق چه زیباست تو چه  -

و من گیح و مبهوت از سرعت این عشق این وصلت ته دلم می ترسیدم که مبادا شهال اشتباه کرده 
باشد نکند عجله کرده و عشق را خیلی زود یافته است اما وقتی به یاد چشمان هم دو نفرشان می 

می گرفتم و از این که پدرش و شاهرخ وسواس  افتدم که چه مشتاقانه به هم خیره می شد ارام
  زیادي در تحقیق از علی نشان داده بودند و نتایج را مثبت اعالم کرده بودند خیالم راحت می شد

روز عقد شهال حمید هم به عنوان بهترین و صمیمی ترین دوست علی حضور داشت به کنارم امد و 
ها با او برخورد کردم نمی دانم چرا اما از نگاه اظهار خوشوقتی کرد اما من مثل دست وپا چلفتی 

هاي خیره فامیلم می ترسیدم انگار همه دست از کار کشیده و به من زل زده بودند مخصوصا شهریار 
  که ظاهرا با الدن خوش و بش می کرد اما در واقع حواسش به ما بود گفتم

  ممنون -
  .مادر رساندمو سریع از جلوي نگاهش فرار کردم و خود را به کنار 

اما حمید دست بردار نبود و آمد روبروي من و مادر نشست و شروع کرد با مادر و پدر صحبت 
کردن اه مادر هم که فقط منتظر بود جوانی توجه اش به من جلب شود و چه تعریف ها و مبالغه 
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از هر دفعه قبل  هایی که از من می کرد باز هم فرار کردم و به کنار شهال رفتم و باز هم او رودارتر
  به کنارم امد و گفت

  از من فرار می کنید؟ یا بازار گرمی می کنید؟ -
  .هیچ کدام -
به شما نمی آید که در جمع فامیلتان این طور انزواطلب باشید در محیط کار و هنر زود جوش تر و  -

  گرم تر هستید
  نه سرم درد می کند کاش االن در تاقم بودم -
عمه تان با حضور در اتاقتان یکی است؟ ببینم چرا غمی که در چشم هایتان  یعنی جشن عقد دختر -

  می بینم این قدر عمیق و زیاد است؟
  

آه خدایا چرا هر کس به من می رسید از غم چشمم و چهره ام با من حرف می زد مگر چشمان من 
  :این قدر واضح غم درونم را فریاد می زدند با لجبازي گفتم

انشناس هستید یا یک نقاش صورتگر که این قدر به جشمان و صورت من توجه نکند شما هم رو -
  کرده اید؟

  :او هم با لجبازي گفت
  من نه روانشناسم نه نقاش اما می دانم که مشا یک دختر مغرور و لجباز هستید -

  :سپس سرش را خم کرد و گفت
شما هم مثل دختر عمه تان معذرت می خواهم اگر باعث ناراحتی تان شدم فکر کردم می شود با  -

  زود رابطه برقرار کرد با اجازه راهش را کشید و رفت شانه هایم را باال انداختم و در دل گفتم
  برو به جهنم -

به کنار هدیه رفتم و هاله را از اغوشش بیرون کشیدم و مشغول بازي با او شدم دست هایش تپل شده 
نداخت که گازش بگیرد هومن امد کنار من و هدیه بود و لپ هایش اویزانش امدم را به هوس می ا

  نشست و گفت
عجب گیري کردم ها این دختر ها دست از سرم بر نمی دارند دائم می گویند بیا کنار ما بنشین تا  -

  ما فقط تماشایت کنیم
  :هدیه خندید و گفت

  من نمی دانم تو این همه اعتماد به نفس را از کجا اورده اي هومن -
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  :گفتم
خوشگل و خوش تیپ و . ا؟ دختر ها خیلی دلشان بخواهد که هومن نگاهی به سویشان بیاندازد چر -

  کالس باال
  

  هومن با رضایت به من نگاه کرد و گفت
  یادم بینداز که کارت را تالفی کنم! افرین هستی  -

  :هدیه گفت
سابی از خجالتش تالفی کرده اي ببین که چه پر شور ازت طرفداري می کند حتما تو هم جایی ح -

  در امده اي
  هومن گفت

  چیه ؟ حسودي ات می شود من هستی را بیشتر از تو دوست دارم؟ -
  سر تو و هستی بی کاله است سر من که نیست. نه چرا باید حسودي ام شود -

  سپس به مسعود نگاه کرد و گفت
  فکر می کنی این شاخ شمشاد این جا چه کاره است؟ -
  

  :ما رسیده بود بی خبر از همه جا گفت مسعود که تازه به میز
  چی شده هومن؟ دوباره داري سر به سر هدیه می گذاري اگر بخواهی اذیتش کنی با من طرفی -
  

  هومن به عادت مامان دستش را زیر چانه اش گذاشت و اداي مادر را در اورد و گفت
رد که او را به خواهرم غالب کنم تا دیروز با من دوست بود و التماس می ک. ا ، ا ببین پسره پر رو  -

  .حاال شده دشمن من و جلوي رویم نشسته و به من بد و بیراه می گوید
  هدیه گفت

  حقت است پسره لوس -
  

  :همه زدیم زیر خنده ، هومن دستش را دور گردن هدیه انداخت و او را بوسید و گفت
  عزیز من هستید تو و هستی براي من هیچ فرقی نمی کنید هر دو خواهرهاي خوب و -
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برخاستم و به طرف شهال رفتم با ان شلوغ بودنش همه را دور خود جمع کرده بود با دیدن من با 
  صداي بلند گفت

  هستی بیا با همکاران علی اشنا شو -
  

دو دختر که . همکاران علی سه پسر قد بلند و دو دختر بودند که با من سالم و احوال پرسی کردند
سیم و اسم دیگري سیمین بود شروع به صحبت کردن در مورد خوشنویسی و اسم یکی از انها ن

با انها در مورد عالقه شدیدم به خوشنویسی صحبت کردم هر دو اظهار تمایل . نمایشگاهشان کردند
کردند که به اموزشگاهشان بروم و از نزدیک از کارهیاشان دیدن کنم بعد از کمی سخن گفتن 

  ه طرف حمید رفتند حمید نگاهی به من کرد و گفتراجع به خوشنویسی هر دو ب
رفتار و اعمالتان با همه منطقی و خوب است دلیل این که با من این طور سر سخت رفتار می کنید  -

  چیست؟
  

سرم را تکان دادم و بی هیچ حرفی از مقابلش گذشتم او هم ناراحت شد و تا اخر مجلس عقد شهال 
ا با یاسمن و هدیه سرگرم کردم او هم با شاهرخ و شاهین و هومن دیگر به سراغم نیامد و من خود ر

از طرز نگاهش ته دلم می لرزید یک طرز خاصی نگاه می کرد به اگونه اي که امید . گرم گرفته بود
را به من انتقال می داد انگار چشمانش دریاي از امید بودند که ناخود آگاه به چشمان ادم ارامش می 

شرمنده شدم مثل دخترهاي خیره سر و لجباز با همه رفتار می کردم اما دست  داد از طرز رفتارم
خودم نبود خودم را نمی توانستم کنترل کنم ان قدر حساس شده بودم که دلم به حال خودم می 

  سوخت
نگاه هایش مرا به یاد نگاه هاي خیره و عمیق فرهاد می انداخت و همین مرا عصبلی می کرد و در 

برد نگاهم در سالن چرخید الدن بدجور به شهیار پیله کرده بود شاهرخ و فرزانه هم با  اندوه فرو می
هم خوش و بش می کردند و یاسمن مشغول خندیدن به جوك هاي هومن بود و شهال نیز در علی 
غرق شده بود و من تنها بودم تنها به یاد فرهاد چشمم به حمید خورد که نگاهم می کرد با نگاهش به 

  حقت است خودت خواستی که تنها بمانی: گفت من می
به یاد قول و قرارم با دلم افتادم بله حمید خوب کسی بود من قصد داشتم دل فرهاد را بسوزانم یادم 
امد که قصد ازدواج داشتم یادم امد که می خواهد تا امدن فرهاد سر وسامان بگیرم و دلش را به درد 

  باشدبیاورم البته اگر دلی برایش مانده 
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رفت و امدهاي بیش ازا ندازه و بی بهانه حمید به اموزشگاه اول از همه شک فرزانه را برانگیخت 
روزي که حمید به اموزشگاه امد من سریع خود را به کاري مشغول کردم و سعی نمودم تا حد 

شماره  ممکن خود را از نگاه عمیق و مهربانش دور نگه دارم فرزانه با دیدن من که دستپاچه مشغول
  :گرفتن بودم گفت

الزم نیست اینقدر خودت را عذاب دهی اگر بخواهی از علی اقا می خواهم که بهش بگوید این  -
  جا نیاید دلم نمی خواهد تو با دیدنش این طور هرساان وسر در گم شوي

نه نیازي نیست همین که در دیدرسش نباشم کافی است نمی دانم چرا از روبرو شدن با او می  -
  رسم انگار نگاهش سستم میک ند نگاهش مثل نگاه فرهاد استت

بهتر است که از فکر فرهاد بیرون بیایی ان بیرون کسی مشتاقانه منتظر توست که شاید بتواند قلب  -
  شکسته ات را التیام ببخشد

  چه می گویی فرزانه شاید منظوري از این امد و رفت ها نداشته باشد -
نگهبان هنرکده هم فهمیده که هر روز و هر ساعت میل و اشتیاقی او را به  اي بابا هستی جان دیگر -

  این جا می کشاند بعد از برپایی نمایشگاه دیگر بهانه اي براي این رفت وامد نداشته جز تو
  براي من هم عجیب بود که این رفتار را بکند -
  وقتش است کمی جدي در موردش فکر کنی -
  

  گرفتن مشغول کردم و هیچ نگفتمخودم را دوباره به شماره 
  چنند روز بعد مادر از اتاقم صدایم کرد و گفت

هستی بیا شهال امده این قدر خودت را در ان اتاق حبس نکن پله ها را دو تا یکی کردم و پایین  -
  رفتم شهال خوشحال و شاد گونه ام را بوسید و گفت

  همان ما هستیبرو اماده شو هستی می خواهیم برویم بیرون تو هم م -
  کجا؟ با چه کسی -
  

  عدد بیلیط کنسرت در اورد و گفت 4از جیبش 
  ول یک کنسرت موسیق و بعد هم یک شام عالی -
  تا 4اوه چه خبره حاال چرا  -
  برو اماده شو تا بهت بکم -
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  با سرعت اماده شدم و لباس پوشیدم

بهار با ذوق به حیاط پریدم مادر  هوا کم کم بوي عید را پراکنده می کرد و من باز سرمست از بوي
  :رو به شهال گرد و گفت

  مواظبش باش شهال -
  

  :شهال گفت
  نگران نباشید شاید کمی دیر برگردیم -
  

  خداحافظی کردیم و به بیرون از خانه رفتیم
با دیدن علی و حمید درون ماشین عقب گرد کردم شهال با حالتی التماس گونه دستم را گرفت و 

  گفت
می کنم هستی ابرو ریزي نکن در واقع حمید ما را مهمان کرده من هم دلم می خواست خواهش  -

  تو باشی
  نگاهش کردم دیدم تمام ذوق و شوقش فرو نشسته خندیدم و گفتم

  باشه ولی فقط به خاطر تو -
  

  :بغلم کردو با حیغ گفت
ن را گشود و این مرسی هستی جان یاد یاسمن افتادم کاش او هم همراهمان بود حمید در ماشی -

کارش مرا به یاد فهاد انداخت چهره ام کمی در هم رفت و حمید فکر کرد از حظور اوست بعد از 
  :سام و احوالپرسی ارام در گوش شهال گفتم

  کاش به دنبال یاسمین می رفتمی جایش خالی است -
  زگار خوشی داشتیماره اخ هستی نمی دانی چه قدر دلم براي دیوانه بازي هایمان تنگ شده چه رو -
  

بر صورت علی لبخند نشست و ابروان حمید از تعجب شنیدن سخنان شهال باال رفت به پهلوي شهال 
  کوبیدم و گفتم

  خدا خفه ات کند شهال ببین می توانی اول کاري پشیمانش کنی -
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  شهال در حالی که می خندید صدایش را لوس کرد و گفت

انه خاله ماهرخ یک نیش ترمز بزنی و یاسمن را سوار علی جان می شود زحمت بکشی و دم خ -
  کنی خیلی دوست دارم او هم با ما باشد

  
  علی خجالت زده گفت

  شهال. تا بلیط داریم 4اخر ما فقط  -
  

  حمید سرخ شد و گفت
  اگر حضور یاسمن خانم الزم است من مزاحم نمی شوم و پیاده می شوم -
  

  :شهال هول شده بود و گفت
ا ما همین طوري دوست داشتیم یاسی هم با ما باشد اخر من و یاسمن و هستی همه جا حمید اق! نه -

  .با هم بودیم دلمان می خواست امشب هم با ما بود
  :سپس نفس کشید و گفت

  یادمان نرفته این مهمانی را شما ترتیب داده اید و ما مهمان شما هستیم -
  :حیمد گفت

  انم خوشایند نیستولی انگار حضور من زیاد براي هستی خ -
  :با بی میلی گفتم

  بود و نبود شما براي من فرقی ندارد مهم یاسمن بود که امکان حضورش نیست -
لب گزیدن و قیافه شرمنده شهال و خنده ریز علی خبر از تند رفتن من در سخن گفتنم می داد و این 

عمه ماهرخ راند وقتی از که دق دلم را سر حمید خالی کردم با اشاره حمید ، علی به طرف خانه 
  شهال خواست فورا یاسمین را صدا بزند رو به من کرد و گفت

مهم این است که شما خوش بگذرد هستی خانم و انگار حضور یاسمن این شادي را کامل می  -
کند نگران نباشید کنسرت متعلق به پسردایی حمید است پارتی مان کلفت است می توانیم یک 

  حل کنیم جوري قضیه بلیط را 
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  شرمنده و با خوشحالی از حمید تشکر کردم سرش را به طرف شیشه ماشین چرخاند و زیر لب گفت
  .خواش می کنم یادم رفته بود با چه خانمی طرف هستم -
  

پسردایی حمید که سروش . باالخره سر و صداي شهال و یاسکمن و من به سالن کنسرت رسیدیم 
نزدیک سن راهنمایی کرد اما من دوست داشتم وقتی به موسیقی  معرفی شد ما را به صندلی هاي اول

  گوش می دهم بر روي صندلی هاي آخر سالن بنشینم به همین دلیل به یاسمن گفتم
  یاسمن بیا بریم حاهایمان را با ردیف آخر عوض کنیم -
  

  یاسمن که حرفی نداشت اما شهال ناراحت شد و گفت
  خالف بزنی علی می خواهد از این جلو کنسرت تماشا کندبگیر بشین هستی همیشه باید ساز م -
راستی چرا صدایت مثل بز ! حاال مگر کسی تو را دعوت کرد من و یاسمن می ریم نه تو و علی -

  می لرزد؟
  

  شهال چشمانش را گشاد کرد و گفت
 اوف هستی من سردم است شاید هم هیجان دارم اخر اولین بار است که با علی به چنین مکان -

  .شاعرانه و عاشقانه اي می آیم اما از شانس بدم شما دو تا جوجه اردك را دنبال خودم راه انداختم
  

  یاسمن ارام گفت
او شهال تو آدم بشو نیستی شورش را در آوردي تو این قدر دلت می خواست ازدواج کنی و نمی  -

  گفتی؟
  

یدم و دست یاسمن را گرفتم و من از قیافه در هم شهال که مسل ماست وارفته بود به شدت خند
  برخاستم شهال ارام گفت

  هر گوري م خواهید بروید -
  

خندیدم و از جلوي علی و حمین رد شدیم و به ته سالن رفتیم هر دو با تعجب به ما نگاه کردند حتما 
  ))این ها مهمان ما هستند یا ما مهمان این ها؟)) پیش خود می گفتند
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راغها احساس کردم جاي بغل دستی او عوض شد اهمیتی ندادم با شروع کنسرت و خاموش شدن چ
در واقع محو آن محیط شده بودم که جز صداي گیتار و نواي حزن انگیز ان هیچ چیز را نمی دیدم و 
نمی شنیدم خواننده آهنگ اولش را آن قدر با سوز و گداز عاشقانه اي شروع کرد و از جور و 

ان من سخن می گفت و من غرق در آن شور و حال شناور در جفاي روزگار نالید که انگار از زب
  حوادث زمان فقط قیافه فرهاد و عمل غیر قابل توجیه و بی وفایی اش را جلوي رویم مجسم کردم

اشک هایم بیاختیار روي صورتم روان بودند اشک هاي حسرت و دلتنگی اشک هاي ناکامی و 
ی براي پنهان داشتنشان نمی کردم یاسمن دستم دروع و اشک هاي تحقیر و حقارت و من هیچ تالش

را در دستش می فشرد و به این صورت به من دلداري می داد به ناگاه دستمال سفیدي جلوي 
صورتم گرفته شد به جانب صاحبش برگشتم و با دیدن حمید که او نیزچشمانش را پرده اشک 

به صورتم زدم و نفس کشسیدم  پوشانده بود متحیر شدم برخاستم و از سالن خارج شدم اب خنک
هواي آخر اسفند ماه جان تازه اي به من بخشید و حالم را جا آورد دوباره به سالن برگشتم و سر 

  :جایم نشستم حمید آرام پرسید
گفته بودم که چشمان زیبایی غمی را فریاد می زنند حاال مطمئنم که این غم غم یک سفر کرده  -

  است
  

  به آرامی جواب دادم
  فر بی بازگشتس -
  اه نکند فوت کرده است؟ -
  

  :از سادگی اش خنده ام گرفت و گفتم
  نه سفر آخرت نه سفري که اگر بازگشتی هم داشته باشد خیلی خیلی دیر است خیلی دیر -
  

آن شب با دل سیري که اشک ریختم کمی صفا یافتم حمید و علی اخالقشان تقریبا مثل هم بود 
شام آن شب به من مزه د اد مخصوصا یاسمن و شهال . اکنده می کردندانگار ارامش را در جمع پر

که سعی داشتند مرا شد کنند یاسمن آه چه دختر منطقی و با محبتی بود نه حساسیتی بی مورد در 
حرف زدن من با حمید داشت و نه از گفتگوي خودمانی حمید با من ناراحت می شد در حالی که 

  شداگر کس دیگري بود ناراحت می 
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آخر شب که شهال و حمید و علی بعد از رساندن یاسمن مرا به در خانه اوردند حمید پیاده شد و 
  گفت

اگر چهخ هنوز تصویر چشمان پر از اشک تو قلبم را می سوزاند اما باید بگویم شب فوق العاده  -
  .خوب و شیرینی بود

  
ریک خیره شدم حس کردم چه قدر پشت در ایستادمو به حیاط تا.تشکر کردم و به دالخ خانه رفتم 

  .زندگی ام تاریک شده و کاش نور مهتابی به زندگی ام روشنی می بخشید
دلم نمی خواست اما چه کنم که قلب سرگردان و زخم خورده ام در پی مامنی براي پناه می گشت 

اهگاه و این پناه را گل هاي یاس و مریم که هر روز روي میزم خودنمایی می کرد و رفت و آمد گ
حمید و نگاه هاي مهربان و عمیقش تشکیل می دادند و من ارام ارام حذب صداقت و مهربانی اش 

  .می شدم
روز قبل از خواستگاري قرار گذاشتیم که به پارکی برویم و من مفصال در مورد خودم با او صحبت 

اطمینان و  کنم نمی دانم کدام خصوصیاتش مرا به سوي او می کشاند عاشقش نبودم نه اما حس
  .پشتوانه عاطفی اش باعث شده بود که دوستش بدارم و به او احترام بگذارم

در پارك برایش از همه چیز گفتم و در آخر اضافه کردم که دلم نمی خواست از گذشته ام چیزي 
  بر تو پوشیده بماند

  به چشمانم نگریست و گفت
و بی ریاي مرا پذیرفتی یک دنیا برایم مهم خودت هستی نه گذشته ات همین که قلب خالص  -

  ممنونم
  گیال خودم راحت است وجدانم اسوده است که ناگفته اي را از تو پنهان نگذاشتم -
  

سواس اب و جارو کرد این بار دیگر کسی نبود که مرا به صبر دعوت کند و بگوید .مادر خانه را با و
ان فرو رفته بود حتی پدر و هومن با منتظر فرهاد باش انگار فرهاد قطره ابی شده و به زمین الم

  رضایت مرا به این وصلت سوق داده اند
خواستگاري انجام شد و حلقه نامزدي حمید در انگشتم نشست بغض گلویم را سوزاند اما با بی 

از ان به بعد باید فقط خودم را متعلق به حمید می دانستم و ذهنم را از . رحمی تمام خفه اش کردم
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کردم قرار عقد براي هفته بعد گذاشته شد نمی دانم چرا حمید عجله داشت که  همه چیز پاك می
  زودتر عقد کنیم و البته اصرار مادر نیز به این مسئله دامن می زد

  آخر شب وقتی همه مهمان ها رفتند و تنها شدم رو به مادر کردم و گفتم
  حرفتان را به کرسی نشاندیدخیالتان راحت شد مادر؟ دو داماد غریبه فامیل هم نیستند خوب  -
  

  با دستش به روي دست دیگرش زد و گفت
اوا خدا مرگم بدهد که از دست تو راحت شوم این را که دیگر خودت انتخاب کردي هستی؟  -

  چرا با اعصاب من بازي میکنی؟
  

نگاهم را به چشمانش دوختم به نظرم از عمق چشمانم منظورم را فهمید سرش را تکان داد و رفت 
  .ه بخوابدک

  حمید به دنبالم آمد و گفت
اول به دربند می رویم و نهار می خوریم و بعد به سراغ طالفروشی می رویم و حلقه و سرویس  -

  انتخاب می کنیم موافقی؟
  .موافقم ، برویم -
  

  :با هم از سر باالیی دربند باال رفتیم و صحبت کردیم و در آخر صحبت هایش گفت
که با دیدن من عاشقم شده باشی به خصوص اول هاي آشنایی مان را می  من از تو توقع ندارم -

به عشق و احساست احترام می گذارم اما دلم می خواهد دوستم ! گویم که خیلی سرسخت بودي
براي . داشته باشی و در طول زندگی مان اگر الیق بودم دوست داشتنت به عشقی سوزان مبدل شود

  می توانی این قول را به من بدهی هستی؟. من ایده از گذشته مهم تر است 
  

  :گفتم
  چه قولی؟ این که عاشقت شوم؟ -
  

  :خندید و گفت
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نه این که وقتی با من ازدواج کردي فقط به من بیاندیشی و گذشته ات را دور بریزي این که اگر  -
  .زمانی فرهاد بازگشت اتش عشقت خاکسترش را گرم نکند و شعله ور شود

  
  :گفتم

  اطمینان نداري؟به من  -
  

  :گفت
موضوع اطمینان نیست اگر نمی خواستمت با داستن تمام زندگی تو به سراغت نمی آمدم براي من  -

مهم تایید شدن من است و مهم دل من است که تو آن را بپذیري من روي حرف تو حساب کردم 
  که گفتی از عشق پشیمانم

  
  :گفتم

ور که من فهمیدم فرهاد در آلمان با رها نامزد شده در ضمن بدان که این ط. قول می دهم حمید -
  است و من نمی توانم به مردي فکر کنم که همسر دختر دیگري است مطمئن باش

  
  :با چشمانش خندید وگفت

  ممنونم -
  

بقیه خرید را . با هم ناهار خوردیم و به چند طالفروشی سر زدیم و حلقه و سرویس و ساعت خریدیم
  ام دهیم چون خسته بودیممی خواستیم فردا انج

شب که مرا به خانه رساند جلوي در از من خداحافظی کرد و هر چه اصرار کردم که به داخل بیاید 
  :به چشمانم نگریست و گفت. نپذیرفت و دیر وقت بودن را بهانه کرد
  من امشب تا سحر خوابم نخواهد برد

  همه اندیشه ام اندیشه فرداست
  ییهمین فرداي افسون ریز رویا

  همین فردا که راه خواب من بسته است
  .به هر سو چشم من رو می کند فرداست
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  :سپس چشمکی زد وگفت
  !خوب بخوابی هستی من! شب بخیر -
  

  ))هستی من هستی من(( جمله اش مرا به یاد فرهاد انداخت . و رفت 
اندام مادر از . ددر را بستم و کمی در حیاط قدم زدم دم اخر با جمله اش حالم را دگرگون کرده بو

. پشت پنجره روشن اتاق نمایان بود که با چشمانش در تاریکی به سختی به دنبال من می گشت
  :صدایش کردم و دستم را تکان دادم و گفتم

  .من آمده ام مادر این جا هستم -
  

  :مادر فریاد کشید
  یاسمن پشت خط است با تو کار دارد -

  :صداي محزون یاسمن در گوشی پیچید که می گفت. شتم با شتاب به سالن رفتم و گوشی را بردا
  هستی ؟ باور کنم که حمید جاي فرهاد را در قلبت گرفته است؟  -
  

  :جواب دادم
نه نگرفته اما تو به جاي من بودي چه کار می کردي؟ شاید فرهاد به این زودي قصد امدن نداشته  -

  !باشد شاید تنها نیاید
  

  :گفت
  .کمی صبر کن ولی او می آید هستی -
صبر کنم که چه شود؟ بیش از این تحقیر شوم؟ من فکرهایم را کرده ام یاسمن می خواهم زندگی  -

  .کنم
  

  :یاسی گفت
  .مشکلی براي فرهاد پیش امده که این طور دیر کرده کاري نکن که پشیمان شوي -
  

  :با غضب گفتم
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ت؟ نه یاسمن او سرش گرم است ماه پیش چه؟ مشکل داشت که بی خبر رف 6االن مشکل دارد ،  -
  و از من ترسی ندارد

از من گفتن بود، مادر اصرار داشت که به تو بگویم کمی دیگر صبر کن باید می فهمیدیم حمید  -
  در سالن کنسرت کار دلت را ساخت امیدوارم خوشبخت شوي خدانگهدار

  
خودخواه و پرتوقع  گوشی را در دستم نگه داشتم داشتم به حرف هاي یاسمن فکر میک ردم چه

  پسرشان ان سر دنیا معلوم نبود چه غلطی می کرد و آنها این جا مرا از زندگی منع می کردند! بودند
. هر چه به مادر اصرار کردم که اجازه دهد لباس عروسی نپوشم به گوشش فرو نرفت که نرفت

ساده بپوشم و ان  حمید هم اصرار داشت که لباس بپوشم ولی من دلم می خواست روز عقدم لباس
  :لباس پرخاطره را به تن نکنم اما مادر به حمید زنگ زد و گفت

  .فردا صبح به این جا بیا تا با من و هستی برویم لباس عروس بخریم -
هستی خودش نمی خواهد : صداي حمید را نمی شنیدم اما مطمئن بودم که دارد با مادر می گوید

ساده مجلس را می گذراند که مدرم ان طور اخم هایش لباس عروس بخرد می گوید با یک لباس 
  :را در هم کشاند بود و منتظر بود که حمید حرفش را به اتمام برساند تا بگوید

نمی فهمد ، بعدا پشیمان می شود که چرا لباس بخت به تنش نکرده . هستی دارد لجبازي می کند -
  .تمام کنیم شما کاري نداشته باش فردا صبح بیا تا برویم و کار را

  
  .حتما حمید هم با تواضع تمام گفته بود چشم هر چه شما بفرمایید

  :که مادر لبخند رضایت بر لب گوشی را گذاشت و رو به من کرد و گفت
می رویم مغازه آقا رضا فخري خانم می گفت جدیدترین لباس ها را از مدل هاي ژورنال اروپا  -

یاور که غیر از دختران دیگر باشی و ادا و اطوار در آوري تو هم این پنبه را از گوشت در ب. دارد
عشق و عاشقی و ازدواجت که مثل همه نبود می خواهی عقد و عروسی ات هم با دیگران فرق داشته 

  باشد؟ حتما دلت می خواست روز عقدت با بلوز و شلوار اسپرت سر سفره بنشینی؟
  

رف ها و کنایه هایش می شدم سرم را تکان همان طور که به چارچوب تکیه داده بودم و اماج ح
  :دادم و گفتم
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باشد مادر هر چه شما بگویید چه قدر سر یک لباس عروس حرض می خورید من رفتم بخوابم  -
  .صبح خودتان بیدارم کنید

  :مادر در حالی که حرص می خورد رو به صفیه خانم کرد و گفت
شوقی و نه ذوقی انگار به زور شوهرش دادم دارم  می بینی صفیه خانم؟ می گوید مرا بیدار کنید نه -

  .از دستش دیوانه می شوم
  :صفیه خانم لیوان ابی به دست مادر داد و گفت

طفلک چه کار کند؟ هر دختري یک اخالق دارد همه . کاري به کارش نداشته باش پري خانم  -
  .که مثل هم نیستند

صبح مادر باالي سرم ایستاده بود و . یدم و خوابیدمبی حوصله از پله ها باال رفتم و در تختم دراز کش
  :چشمانم را گشودم گفت. مرا صدا می کرد

. چهخ قدر صدایت کنم هستی ؟ پاشو حمید یک ربع است که پایین نشسته و منتظر توست -
  :برخاستم و قصد رفتن به خارج از اتاقم را داشتم که بازویم را گرفت و کشید و گفت

ی خواهی از نامزدت استقبال کنی؟ با این موهاي ژولیده و چشم هاي باد کرده کجا؟ این طوري م -
  ؟ لباست را عوض کن و ابی به سر و صورتت بزن و کمی ارایش کن

  :در حالی که حرص می خورد و با خودش غر می زد گفت. سپس از اتاق خارج شد
نگار نه انگار عقدش است اخر سر از دست کارهاي این دختره سکته می کنم و را حت می شوم ا -

  .گیج و منگ است
از پله هاکه پایین رفتم حمید از . لباس مناسبی پوشیدم و سر وصورتم را اب زدم اما ارایش نکردم 

دسته گل کوچکی را جلوي رویم گرفت و خندید از او . جایش برخاست و خریدارانه نگاهم کرد
گل بیاورم مادرم لبخند رضایت بخشی زد و تشکر کردم و به آشپزخانه رفتم تا گلدانی اب براي 

  :گفت
  .برو هستی بیا این میوه ها را ببر و کنار حمید بنشین من خودم گل ها را سر و سامان می دهم -

  :نزد حمید رفتم نگاهم کرد و گفت
من به خواست تو احترام گذاشتم و خواستم روز جشن هر . دیدي گفتم مادرت موافقت نمی کند -

  .ی لباس بپوشی اما انگار سنت ها و رسوم براي مادرت اهمیت زیادي داردطور که مایل
  

  :سرم را پایین انداختم و مشغول پوست کندن میوه براي او شدم و در همان حال گفتم
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پدرم . اگر به مادرم باشد کارهایی را که تمام عمر در حسرتش بوده می خواهد براي من بکند -
براي همین این قدر اصرار دارد که . مختصر او را به مسافرت برده  برایش جشن نگرفته و با یک عقد

  .تمام ارزوهایش را در من می بیند. عقد و عروسی مان جدا باشد
  

  :حمید میوه را به دهانش گذاشت و گفت
فکرش را که می کنم می بنم اگر روزي . چه اشکالی دارد هستی جان؟ مادرت است و ارزو دارد  -

  .رین ها را برایش می خواهمدختردار شوم بهت
هومن در همین حال سر رسید و با شوخی و شلوغی کنار من نشست و بعد از سالم و احوالپرسی با 

  :حمید گفت
  .بگذارید اول عروسی کنید بعد حرف بچه را بزنید! بابا شما چه قدر هولید -

وش هایش سرخ شده من از خجالت نیشگونی از هومن گرفتم و به حمید نگاه کردم و دیدم تا گ
است خالصه ان روز هومن هم همراهمان امد مادر ما را از این مغازه به ان مغازه کشاند و سرانجام با 
وسواس زیاد لباس زیبا و گرانی را پسندید وقتی ان را به تنم امتحان کردم خودش پسندید و 

  .چرا که عقیده داشت مزه اش از بین میرود. نگذاشت حمید مرا ببیند 
بح روز عقدم دیتر از همه بیدار شدم مادر با وسواس و دلهره و نگرانی از این طرف به ان طرف ص

  :می رفت و دائم دستور می داد هدیه به اتاقم امد و گفت
  بلند شو هستی تا کی می خواهی بخوابی ؟. عروس به تنبلی تو ندیدم  -

شلوغ و پر رفت و امد بود دکوراسیون بر خاستم و به حمام رفتم و سپس صبحانه ام را خوردم خانه 
خانه عوض شده بود و میز و صندلی هاي زیادي در سالن چیده شده بود مادر قرآن را باالي سرم 
گرفت و پول را به عنوان صدقه برایم کنار گذاشت و در آخر نگاه نگرانش را به چشمانم دوخت و 

  :گفت
  در زندگیت شاد باشی که به گذشته ات بخندي آن قدر... به خدا می سپارمت هستی جان ، انشاءا -

  .و من به جاي خنده حسرت خوردم
از دیدن صورت و قیافه ام سیر نمی شدم آه خدایا . چهره ام را در آئینه آرایشگاه بارها تماشا کردم

لحظه اي سوزش در قلبم . نه حمید....! این من بودم که عروس شده بودم؟ عروس چه کسی؟ فر
گلویم را پوشاند به خودم قول دادم که دیگر به او نیاندیشم و عشق نافرجامش را  حس کردم و بغض
  .از قلبم بیرون برانم

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://lordesyah.blogfa.com
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

http://lordesyah.blogfa.com هستی من                 
 رضوان جوزانی نوشته 

h t t p : / / w w w . j a d i d t a r i n . c o m
 

 261 صفحه 

در جشن عقدم همه حضور داشتند حتی الدن و شهریار که به روزهاي نامزدي شان نزدیک می 
که  از دورویی اش حالم به هم می خورد حاال. شدند الدن جلو آمد و با گرمی به من تبریک گفت

به جایش . دید فرهاد داماد نیست خیالش راحت شده بود شهال دور و برم می گشت و یاسمن نبود
به وضوح . عمه و آقا کاظم آمدند معلوم بود عمه گریه کرده است به من تبریکی گفت و گذشت

دلخوري اش را حس می کردم سر سفره عقد از ائینه چشمم به حمید خورد انگار روي ابرها سیر می 
کرد چشمانش از شادي می درخشید اما با من صحبت نمی کرد شاید می خواست مرا در اخرین 
لحظه هاي تجردم محک بزند و ببیند می توانم بله را به او بگویم اما من قطعا می خواستم ازدواج 
 کنم اه دل سنگم عشق فرهاد را له کرده بود اما تقصیر من چه بود مگر من می دانستم چه پیش امده

  .خدایا کاش روزهاي رفته بر می گشت
مادر سنگ تمام گذاشته بود شام و دسر میوه و انواع نوشیدنی ها براي مهمانان مهیا بود هدیه به 

  چشمانم نگریست و گفت
  هستی جان امیدوارم به تمام ارزوهایت برسی -

د و هر چه می خواستم دیگر ارزویی برایم نمانده بود اروزي من او بو! اما مگر من ارزویی داشتم نه
  از او بود اما حاال؟

  :پدر در آغوشم گرفت و گفت. چه سود؟ من به خودم قول داده بودم که فکر او را از سر به در کنم
خوشبخت شوي عزیزم اما ته دلم از چیزي غمگین و .. من اختیار را به خودت دادم هستی انشاا -

حتما ان قدر برایش عزیز بودي که با تمام سختی . ستناراحتم و ان قیافه گرفته و اندوهناك ماهرخ ا
  .تحمل این وضع به این جا امده است

  :لبهایم لرزید و گفتم
خواهش می کنم پدر مرا به یاد خانواده عمه نیاندازید که اشکم جاري می شود از اول مجلس  -

  سعی کرده ام که به طرف عمه ننگرم 
حمد رفت می دانستم او هم ته قلبش از نبود فرهاد پدر رویش را از من گرفت و به طرف عمو ا

  .اندوهناك است
مهربانی هاي بی دریغ حمید وابسته ام کرده بود روحم از تالطم و آشفتگی باز ایستاده و جاي آن را 

اما . به آرامشی عمیق همراه با رضایت داده بود راضی بودم از زندگی ام از شوهرم از رضایت مادر 
حمید مثل کسی که نوار کاستی را پاك کند سعی می کرد . می زد و غصه می خوردباز ته دلم شور 

  .گذشته مرا از ذهنم پاك کند
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آشنیایی با فامیل حمید دیگر فرصتی براي خانه نشستن من .روزهاي عید برایم جذاب تر شده بود
ذابتر از عید هر روز از این مهمانی به آن مهمانی دعوت می شدیم و به قول حمید ج. نمی گذاشت 

هومن و هدیه سر به . دیدنی ها عیدي ها و کادوهایی بود که به مناسبت عید اول به ما اهدا می شد
  و پدر و مادر از خوشحالی آم شاد بودند دائما خدا را شکر می کردند. سرم میگذاشتند

و احمد و عمه عید شد و فرهاد هم نیامد سیزده بدر پدر همه را به باغ لواسان دعوت نمود امدن عم
شهین حتمی بود اما عمه ماهرح قولی براي امدن نداد و من قلبا دوست داشتم که یاسمن بیاید مادر 
خانواده مسعود و حمید را نیز دعوت نمود خانواده مسعود عذر خواهی کردند اما خانواده حمید قول 

خانم به باغ رفتند تا بساط امدن را دادند از روز قبل مادر و پدر به همراه مسعود و هدیه و صفیه 
پذیرایی را زودتر حاضر کنند تا مهمان هاي دعوت شده کم و کسر نداشته باشند وسواس مادر در 

  .این گونه موارد دیدنی بود مخصوصا حاال که خانواده دامادش مهمان بودند
مید هم با ما صبح روز سیزده بدر هومن صدایم کرد که زودتر اما ده شویم و راه بیفتیم قرار بود ح

بیاید و پدر ومادر و برادرش و زنش پشت سر ما حرکت کنند با صداي بوق ماشین حمید به سرعت 
در را باز کردم و خود را به ماشین انها رساندم و سالم کردم همگی خوشحال و سرحال بودند پدر و 

ه بود و از مهربانی مادرش واقعا انسان هاي با اخالق و شریفی بودند و برادرش که یک برادر نمون
کم نداشت حسام پنج سال بود که ازدواج کرده بود و همسرش تازه باردار شده بود رویا زن 
خونگرم و جذابی بود اما آدم براي برقراري ارتباط با او در ابتدا مشکل داشت چرا که در نظر اول 

  :فوق العاده خودگیر و مغرور به نظر می رسید و به حمید گفتم
  که امروز پدر و مادرت و خانواده ات با ما هستند خوشحالم -

  :خندید و گفت
  هر کجا باشیم با تو بیشتر خوش می گذرد هستی -

  :گفتم
خدا کند امروز هم خوش بگذرد نمی دانم چرا دلم شور می زند به برادرت بگو با احتیاط  -

ر مانده می ترسم نتواند رانندگی کند به هومن هم باید بگویم کامال مواظب باشد دیشب زیاد بیدا
  خوب براند 
  :هومن گفت

شدي مادر هستی وسواس مادر تو را هم گرفته؟ بیا برویم هر موقع خوابم گرفت رانندي را به  -
  .حمید محول می کنم
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  .دلم ارام گرفت اما نمی دانم چرا؟ باز هم از دلهره پر بودم
یکی یکی سوار شدند و من و شهال  علی و مسعود و هومن تاب محکمی به درخت بی زبان بستند و

. سر صدایشان آن قدر زیاد بود که تمام باغ را پر کرده بود. و فرزانه هم انها را تماشا می کردیم 
مادر به همراه صفیه خانم به این طرف و آن طرف می دوید تا ابرویش جلوي مهمان ها نریزد طفلک 

خواهد ذره اي کمک کار مادر باشم نشسته هدیه هم کمک می کرد اما نمی دانستم چرا دلم نمی 
زل زده بودم و هر از گاهی سرم را در برابر سخنان شهال و ...بودم و به کارهاي شاهرخ و هومن و 

  .فرزانه تکان می دادم
هومن سوار تاب بود و با داد و فریاد مشغول کري خواندن بود و براي بعد از نهار نقشه بازي وسطی 

درت تمام او را هل می داد و هومن هر لحظه باالتر می رفت به طوري که از ان را می کشید علی با ق
  :طرف پرچین ها می توانست جاده را ببیند ناگهان هومن با صداي بلند فریاد کشید

  هستی عمه دارد به این جا می آید. ماشین عمه ماهرخ را می بینم دارند به این طرف می آیند -
همه ذوق هومن براي دیدن یاسمن نبود براي این که عمه قهر نکرده  اضظراب زیادي بر جانم نشست

شهال متوجه دلشوره و اضطرابم شد و دستم را . حالت بدي پیدا کرده بودم.بود و به ان جا می آمد
  :گرفت و گفت

به خود ت مسلط باش هستی خاله و یاسمن و اقا کاظم هستند که مثل همیشه به باغ می آیند چرا  -
  شدي؟ این جوري

  نمی دانم شهال حالم خوب نیست کاش نمی امدند -
  ...یعنی چه؟ فرهاد نیست تو -

ادامه جمله اش راقورت داد چرا که عمه شاد و سرحال مشغول روبوسی با جمعی بود که همگی به 
استقبال به روي ایوان جمع شده بودن اقا کاظم هم وارد شد و یاسمن نیز پشت انها اول از همه به 

  ن امد و صورتم را بوسید عید را همراه با ازدواجم تبریک گفت اهسته در گوشم گفتسمت م
  به تو گفتم که کمی صبر کن ببین که فرهاد امده -

آه خدایا چه می دیدم فرهاد بود که مشغول روبوسی کردن با پدرم بود از سر شانه پدر چشمش به 
رت که ان موقع حمید مردانگی کرد و در ان من افتاد که مات و متحیر به او می نگریستم خدایا شک

جمع حاضر نبود خود را با علی سرگرم ساخته بود و در حیاطمانده بود فرهاد زرد و الغر شده بود 
صورتش کشیده شده بود اما هم چنان جذاب و خوش لباس بود عمه شهین عمو شهال شاهرخ زن 

  ند عمه ماهرخ به صدا در امد و گفتهمه حیرت زده با فرهاد احوالپرسی می کرد.... عمو پدر
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چیه جرا این قدر تعجب کردید فرهاد دیشب از المان رسید و امروز هم مایل بود که به این جا  -
  بیاید می خواست روز اخر عید را در کنار فامیلش باشد

 عمه از ناراحتی و دلخوري حتی نگاهی به من نیانداخت ناراحت بودم اعصابم به هم ریخته بود با
نگاهم به هومن و شاهرخ التماس می کردم نمی دانم التماس می کردم که چه کار کنند اما وقتی رها 
. را به دنبال فرهاد ندیدم ترسیدم کنار مادر رفتم پشت او نفس عمیقی کشیدم و به خودم نهیب زدم

گر رها را چه شده هستی شاید فرصت نشده که رها را دنبال خود بیاورد دیر نشده حتما روزهاي دی
نشان می دهد و می گوید با همسرم اشنا شوید چرا این قدر خود را باخته اي هستی یادت رفته با دل 
کوچک و پاکت چه کرد سرت را باال نگه دار و محکم باش اوست که باید بلرزد و خجالت زده 

  ....باشد تو که به او قولی ند ادي
به طرف جمع می ایند هومن برخاست و دست علی  در این افکار بودم که حمید و علی را دیدم که

  را گرفت و گفت
فرهاد جان زمانی که نبودي چند عضو به فامیل اضافه شدند علی اقا همسر شهال فرزانه خانم همسر  -

  ....شاهرخ و حمید اقا همسر
  نفس عمیقی کشید و گفت

  همسر هستی -
  فرهاد به شاهرخ تبریک گفت و به شهال گفت

  را تنها خوردي شهالشیرینی ها  -
آه چه قدر صدایش گرم و لطیف بود دوباره در گوش جانم نشست و مرا هوایی کرد شهال خندید و 

  گفت
اره تنها خوردم ترسیدم منتظر تو شویم سرمان بی کاله بماند فرهاد خندید و به علی و فرزانه هم  -

  تبریک گفت سپس دستش را به طرف حمید دراز کرد و گفت
  .ئیتان خوشوقتماز اشنا -

نمی خواهم در چشمانم : نه تبریکی به او گفت و نه مرا نگاه کرد یاد حرف مهران افتادم که گفت
  .زل بزند و با نگاهش بگوید که چرا عشقش را دزدیه ام

اه خدایا حاال می فهمیدم که ان روز چرا بی جهت دلم شور می زد در دل همه به نوعی هراس افتاده 
خونسرد در ان جمع پدر و مادر و برادر حمید بودند که خوشبختانه عمو انها را  بود تنها حاضرین

  گرم صحبت ساخته بود و ما در ایوان بودیم و انها در اتاق نشسته بودند 
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  هدیه گفت
  مادر جان تا کی می خواهی مهمان هایت را سر پا نگه داري همه خسته شدند سفره را پهن کنم؟ -

  لت گفتمادر شرم زده و با خجا
  ببخشید این قدر از امدن فرهاد خان شوکه شدیم که مهمان ها را فراموش کردیم -

  ناگها ن فرهاد ابرویش را باال انداخت و گفت
  مگر قرار بود من بر نگردم زن دایی؟ -

  مادر خود را به نشنیدن زد و زیر لب گفت
  .را شکر کنیم امروز دامنمان را نگیرد باید خدا 13اگر نحسی ... ال اله االا -

  .به اتفاق صفیه خانم مشغول کشیدن غذا شد
  سعی کردم جلوي فرهاد افتابی نشوم حمید کنارم امد و لبخند گرمی به صورتم زد و گفت

  خوبی؟ -
  بنشین سر سفره. اره خوبم -

  :نگاهم کرد و گفت
  به فکر من نباش من از خودم پذیرایی می کنم برو کمک مادرت -

در یک لحظه نگاهم به نگاه . کنم گیج و سردرگم دور خودم می چرخیدم نمی دانستم چه کار
  .فرهاد گره خورد و رویش را برگرداند و به سمت دیگري نگاه کرد دلخور و مغرور و بی اعتنا

شب خسته و درمانده ب خانه پناه بردم در را به روي خودم بستم و گریستم فکر نمی کردم دیدن 
شور اندازد طفلک حمید هم از حال و روزم خبر داشت و درکم می کرد با دوباره فرهاد قلبم را به 

  مردانگی زیاد راحتم گذاشت و با خانواده اش غروب همان روز به خان هبازگشت
شب تا صبح کابوس می دیدم و در خواب حرف می زدم حالم هیچ خوب نبود مادر از ترس شوك 

را به خواب زدم و حرفهایش را با هومن و دیه شنیدم عصبی دوباره در اتاقم ماند و مراقبم بود خود 
  هومن نگران می گفت

  قیافه فرهاد مثل زخم خورده هاي کینه اي است خدا عاقبت این کار را به خیر کند -
  .و هدیه که التماس می کرد ارام تر صحبت کنند شاید من بیدار باشم

ومن فهمیدم که باید حمید پشت شب بود که تلفن زنگ زد از لحن صحبت کردن ه 11ساع حدود 
  خط باشد چشمانم را گشودم و خود را به تعجب زدم و گفت

  شما این جا چه کار می کنید  -
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  مادر خندید و گفت
  .هیچ ترسیدم تو دوباره حالت بد شود مراقبت بودم -

  گوشی را از هومن گرفتم صداي حمید در گوشم نشست که حالم را می پرسید 
  :ارام گفتم -
  خوبم تو چه طوري؟ - -
دلم برایت شور می زد هستی لحظات اخر در باغ در حال و هواي خودت نبودي بد جوري به هم  -

  ....مزاحم زندگیت هستم...ریخته بودي اگر بدانم که من
  :بغض اجازه نداد حرفش را کامل کند گفتم

احساست با این قضیه این چه حرفی است که می زنی حمید تو شوهر من هستی تو چرا این قدر با  -
برخورد می کنی من قبال با تو حرف هایم را زده ام دیگر نیازي به فکر کردن دوباره نیست خیالت 

  راحت باشد
  با دلگیري گفت

تو قیافه خودت را ندیدي هستی وقتی که خانواده عمه ات امدند انگار خونی در صورتت وجود  -
  .و عاقالنه تر تصمیم بگیري و تلفن را قطع کرد نداشت با این حال زنگ زدم که بیشتر فکر کنی

روز بعد در خانه ما جلسه بود طوفان زندگی من اغاز شده بود جمله یاسمن در گوشم ظنین می 
انداخت که می گفت بهت گفتم صبر کن اما گوش نکردي اخر حاال که چیزي معلوم نبود هیچ 

علوم نبود که با رها امده یا بی رها کس از روزگار و وضع و اوضاع فرهاد چیزي نمی دانست م
خالصه ان روز هدیه در خانه ما بود و هومن مانند بازپرسی به من نگاه می کرد تا این که به فکر 
حمید افتادم به دلم افتد که زنگی به خانه شان بزنم وقتی با مادرش به گرمی احوالپرسی نمودم و 

  :سراغ حمید را گرفتم تعجب زده گفت
  نداري که به مسافرت رفته؟ می گفت که دیشب از تو خداحافظی کرده استمگر خبر  -

  با لکنت گفتم
  اه راست می گوید دیشب با من تماس گرفت و خداحافظی کرد هیچ یادم نبود ببخشید -

تلفن را قطع کردم و فهمیدم که حمید عمدا به مسافرت رفته تا من بتوانم تکلیف را با خودم روشن 
زه عقد کرده بودم که شوهرم مرا به حال خودم گذاشته بود چه اسان زندگی ام رو 10کنم عروسی 

  را باخته بودم اگر فهراد بدون رها بازگشته بود صداي زنگ در حیاط همه را از جا پراند

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://lordesyah.blogfa.com
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

http://lordesyah.blogfa.com هستی من                 
 رضوان جوزانی نوشته 

h t t p : / / w w w . j a d i d t a r i n . c o m
 

 267 صفحه 

مادر به حیاط رفت و با نامه اي به درون بازگشت پدر چشم در چشمم نمی شد مادر نامه را به طرفم 
  گرفت و گفت

  حمید است به نظرم خودش یا توسط کسی به در خانه اورده چرا که تمبر و مهر نداردخط  -
  با دستان لرزان ان را گشودم دستخط حمید بود که نوشته بود

  شیرین تر از جانم هستی ام سالم
ببخش که بی خبر رفتم اگر چه سخت است رفتم که ازاد باشی می دانم که ابهام و تردید در 

زت در گشت و گذار است تو ازادي که میان طوفان عشق و نسیم زندگیت یکی فراسوي خیال عزی
  .را برگزینی
  .خبرم کن

  .تکلیف زندگی من روشن بود. بغض گلویم را می سوزاند
دیر وقتی بود که مرا با طوفان عشقم به حدال بود م هر چه بود فرهاد مرا شکسته بود و حاال بازگشته 

عرق در اندیشه بودم که مادر صدایم کرد و گرفته و ناراحت سرم را به بود که حمید را نیز بشکند و 
  :طرفش برگرداندم مادر پرسید

  نامه حید بود؟ -
  :سرم را تکان دادم و مادر پرسید

  چه شده ؟ چه نوشته است -
  هیچی -
  یعنی کاغذ سفید فرستاده؟ -
  نه نوشته که می رود سفر تا مرا در انتخابم ازاد بگذارد -

  خمی بر چهره نشاند و گفتمادر ا
یعنی چه ؟ نوشته هستی هسمر عقدي شو نکند چیزي گفتی یا رفتاري کردي که او فکر کرده تو  -

  باید یکی را انتخاب کنی؟
  نه مادر من کاري نکردم رفتارم هم تغیر نکرده نمی دانم چرا چنین تصمیمی گرفته -
  توست نباید دلش را بشکنی تو که نمی خواهی زیر عهدت با حمید بزنی؟ او شوهر -

  :گفتم
  .نه مادر من چنین قصدي ندارم -
  از من گفتن بود که دچار وسوسه نشوي -
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  پدر که در حین حل کردن جدول به سخنان ما گوش می کرد سخن در امد و گفت
هستی جان تو که به فرهاد قولی ندادي که بخواهی دچار تردید شوي؟ اگر مشکلت دلت است من  -

  ه حمید ان قدر دوستت دارد که جاي فرهاد را در قلبت بگیردمطمئنم ک
  :فریاد کشیدم

بس است دیگر چرا با من مثل یک ادم دست و پا چلفتی و دهن بین برخورد می کنید من عقل  -
وشعور دارم و می دانم که حمید شوهر من است حمید را می خواهم براي همین است که قصد 

مید کس دیگري بود و من میلی قلبی به این وصلت نداشتم حتی اگر رنجاندنش را ندارم اما اگر ح
  عروسی هم کرده بودم طالق می گرتم و به سوي فرهد می رفتم

  :مادر نگران گفت
از عاقبت کار تو می ترسم هستی نمی ... اخر تو تمام زندگی ات شده لج بازي و خیره سري وا -

  شود یک ساعت دیگر زندگی ات را پیش بینی کرد
  :چشمانم را تنگ کردم و گفت

لجبازي و خودخواهی من کینه و بدخواهی ام روي شما رفته فراموش کنید که شما الگوي من در  -
  .زندگی ام بودید

  .نفس عمیقی کشیدم و به اتاقم رفتم و در را به روي خودم بستم
قط خواب می سعی کردم بخوابم تا مدتی از این کابوس بیدار زندگی ام رهایی یابم چرا که ف

توانست ساعتی مرا راحت و اسوده در بر گیرد عصبر بود که با تقه هاي در از خواب بیدار شدم 
  :یاسمن بود که پا به درون اتاقم نهاد از جا برخاستم و نشستم و سالم کردم و گفت

  امده ام چون دلم برایت تنگ شده بود  -
  :دستی به صورتم کشید و گفتم

  ؟ممنون ساعت چند است -
  بعد از ظهر است تنها نیستم مادر م اینها پایین هستند 7ساعت  -

  یاسمن در رابست و کنارم نشست و گفت
  فرهاد هم امده امده که با تو صحبت کند -
  چه حرفی و صحبتی یاسمن ؟ من شوهر دارم -
  هدمی دانم این قدر شوهرت را به رخ من نکش فرهاد امده دلیل دیر امدنش را برایت توضیح د -
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ماه است که رفته و حاالت امده که به من  6همه اش بهانه است من هیچ بهانه اي قبول نمی کنم  -
ماه دیر کرده دیر  5توضیح بدهد می خواستی بگویی من همان ماه اول منتظر توضیحش بودم حاال 

  امده یاسمن
  :یاسمن عصبانی شد و گفت

ل خراب شود امده ام که بگویم دلیل فرهاد هستی دلم نمی خواهد دوستی من و تو با این مسائ -
براي همه ما منظفقی و موجه بود امیدوارم تو را هم قانع کند تو و هومن خوب گوش به دهان 
مادرتان داده اید و از خود اراده اي ندارید در حیرتم که چرا عاشق می شوید دلم براي خودم و 

اج کردي و هومن به من گفت که وقتی فهراد می سوزد تو به او پشت کردي و در نبودش ازدو
مادرم راضی نباشد این ازدواج به دلم نمی نشیند شاید مادرتان بهانه است و تو حمید را پیدا کرده 
ایی و هومن کس دیگري را به هر حال به مادرت بگو هستی بگو که من یکی هیچ وقت از گناهش 

  تا عمر دارم دلم از او پر کینه استنمی گذرم عطاي عروس شدنش را به لقایش بخشیدم بگو که 
تو و هومن را کاري ندارم و از ان چه که بین شما رخ داده چیزي نمی دانم اما فرهاد چه؟ چرا این  -

قدر دلت برایش می سوزد یادم می اید که به من می گفتی دختر هستی و هم جنس خود من و 
اراحت نشو چون کاري خواهم کرد که دوست نداري که غرور من خرد شود به تو گفتم که از من ن

فرهاد بسوزد همان طور که او مرا سوزاند همان طور که رها به من گفت دست از سر فرهاد بردارم 
....  
  بغض دوباره در گلویم خانه کرد یاسمن با اندوه فراوان گفت -
  ...اول به سخنانش گوش بده بعد قضاوت کن رها نامرد بود او بوده که -

ش در گلو ماند چرا که فرهاد در استانه در ایستاده بود و به سخنان ما گوش می داد بقیه سخنان
  اندام فرهاد در اتاقم سایه انداخت با صدایی گرفته گفت. یاسمن با دیدن فرهاد ازاتاق بیرون رفت

  اجازه می دهی داخل شوم؟ -
  :نفس گره خورده در سینه ام را ارام بیرون دادم و گفتم

  .نمخواهش می ک -
فرهاد داخل امد و من سالم کردم سالم را جواب گفت و روبرویم نشست سرم را باال کردم و 
نگاهش کردم چه قدر منتظر این لحظات بودم که او از راه رسد و به انتظارم پایان دهد منتظر بودم 

  دیرکه نگاه گرمش در چشمم بیافتد و تمام عشقش را دوباره به پایم بریزد اما دیر بود خیلی 
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  دور اتاقم چرخی زد و کنار پنجره ایستاد و گفت
  انگار اتاقت هم به من غریبه شده هستی مثل نگاهت مثل خودت -
  چه می خواي به من بگویی فرهاد براي چه به دیدنم امدي؟ -
  امده ام بهت تبریک بگویم عروس خانم عیبی دارد؟ -

کرد که می دانستم دارد دستم می  دوباره نگاهش را مثل گذشته کرد و دهانش را طوري جمع
اندازد سکوت کردم و به قد وباالیش نگاه کردم روزگاري چه قدر این اندام و این هیکل برایم 
خواستنی بود جاال هم بود حاال هم دلم می خواست جانم را فدایش کنم و انگار تمام ان قول و 

ی شده بود و من آنی بودم که براي او قرارهایش را فراموش کردم دلم بی کینه بود دلم از نفرت خال
چشمانم را پایین انداختم لحظه اي به یاد حمید و نگاه نگران و متظرش . نقشه ریخته ریخته بودم

  :افتادم فرهاد روبروي قاب خوشنویسی ایستاد و گفت
  .خدا را شکر که این را نشکسته اي و از حرص به دور نیانداخته اید -
درت تمام به شیشه اش مشت زدم و تو و عشق سر کشت را ناسزا گفتم اما یک به چنین کردم با ق -

  .باز ان را شیشه انداختم و جلوي رویم گذاشتم تا بشود آئینه دوم من
چراغ آباژور بغل تخت را روشن نمود و روبرویم روي کاناپه . صدایش می لریزد و به بغض نشست

  نشست
ه من قول دادي که فرداي ان روز از کار استعفا بدهی تو آن روز یادت می اید فرهاد تو در خانه ب -

  .به من گفتی که تو و خواسته هایت از تمام دنیا برایت با ارزش تر است
  درسته تو در دنیا برایم از هر چیزي مهم تري -

  مبهوت نگاهش کردم و دیدم زیر چشمانش گود افتاده رنگش هم کمی پریده است گفتم
  راستی اوضاع قلبت چه طور است حالت خوب نیست فرهاد -

  سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت
هر چه می کشم از این قلب نیمه کاره است نه درست کار می کند و نه کامل از کار می افتد  -

گوش بده هستی به تمام ماجراي رفتن و ماندن و برگشتن من با دقت گوش بده ان وقت قضاوت 
  کن

  :و بعد چنین ادامه داد -
آن روز که تو در خانه ما از من قول گرفتی که از همکاري با امیري استعفا بدهم قصد گول زدنت را 
نداشتم اما تو آن قدر مغرور و لجباز بودي که حسابی کالفه ام کردي از یک طرف پیشنهاد کالن 
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امیري وسوسه ام می کرد و از یک طرف لجبازي تو و مادرت حرصم را در می اورد و از طرف 
  ...دیگر

  :مکثی کرد و ادامه داد
پرورنده پزشکی قلبم در المان نیمه کاره مانده بود هستی من بار دوم که به المان رفتم و به تو قول  -

دادم که خود را به یک متخصص نشان دهم این کار را کردم و پزشک با دارو و دوا مرا تسکین می 
تاکید داشت که اگر قلبم اذیتم کرد حتما باید ان را داد اما عقیده داشت که باید قلبم را عمل کند و 

عمل کنم و من بیشتر به خاطر عمل قلبم به المان رفتم اگر مادرم برایت تعریف کرده باشد به تو 
گفته که سه چهار ساعت قبل از پرواز رها تماس گرفت ومرا به رفتن تشویق کرد او می دانست که 

دهم او و پدرش از ناراحتی قلبی من خبر داشتند و دکتر وقت من باید اوضاع قلبم را سر وسامان ب
عمل قلب مرا براي همان ماهی داده بود که باید به المان می رفتم اما تو اصرار داشتی که نروم رها 
تشویقم کرد که به المان بروم و بعد از عمل برگردم کاري به نیت او ندارم می دانم که در دلت چه 

ه او نگران من بود و بیشتر نگران دل خودش بود اصرار رها براي رفتن من تو خواهی گفت اما بان ک
و خانواده ام را به این شک انداخت که حتما براي او و به خاطر رها رفته ام در حالی که این طور 

چراکه حسابی از تو دلخور بودم . نبود اگریادت باشد تا دو روز بعد از دعوایمان با تو تماس نگرفتم
هست در چه وضعیتی مرا رها کردي و از خانه خارج شدي اگر مادر و یاسمن به دادم نرسیده  یادت

بودند شاید االن فرهادي وجود نداشت که ائینه دق ات شود بعد از رفتن تو قلبم به مرز اتمام رسید 
ان قدر درد گرفت و سوخت که از حال رفتم اما تو چه کردي حتی زنگ نزدي حالم را بپرسی 

نت را نخواستم تو مرا جتی قابل یک تلفن کردن هم ندانستی چرا هستی؟ چرا تلفن نکردي چرا امد
مرا از پله هاي یکدندگی و لج پایین نیاوردي چرا مرا ارا نکردي تا من از لج تو به المان نروم تا ان 

مت با من جا وسوسه هاي امیري کار دستم ندهد و رها به پر وپاي من نپیچد؟ اگر تو کمی با مالی
رفتار کرده بودي من همین عمل را در کشور خودم انجام می دادم نه در غربت تو پرستارم می شدي 
نه یک زن اخموي فرنگی چهار ماه تمام در بیمارستان بستري بودم و تو منتظر بودي که من به تو 

ر می داشتی زنگ بزنم و برایت از کارم توضیح دهم اگر تو هستی اگر کی از یکدندگی ات دست ب
  وقتی زنگ می زدي رها با تو ان طور صحبت نمی کرد و این دروغ ها را تحویلت نمی داد

  :به میان حرفش پریدم و گفتم -
  دروغ؟ یعنی تو با رها نامزد نکردي؟-

  :خندید خنده اي تلخ و غم انگیز و گفت
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ه تو زنگ زدي من با تو چه طور باورت شد هستی و این قدر به من بی اعتماد بودي ؟ ان روز ک -
رها در هانه عمه اش بود من شماره را به . امیري به بیمارستان رفته بودم که دکتر مرا چک کند

یاسمن دادم که به تو بدهد و تو زنگ زدي و ساده لو خانه تمام آن دروغ هایی را که رها از روي 
حلی هاي من جمع کرد حسادت و حرص برایت بافت باور کردي رها تمام عقده هایش را از کم م

و به سر تو ریخت و باور کردي که من با او نامزد کرده ام و به زودي عقد می کنم و تو از لح من با 
و همه جا جار زدي که فرهاد مرا بازي داده و با احساس من بازي کرده و دیگر . حمید نامزد کردي 

  باز نمی گردد
دا کنم قصد امدن داشتم اما رها با بیرحمی تمام مانع وقتی من توانستم قواي از دست رفته ام را پی -

  :او به من گفت: شد و حرف هایی را که به تو گفته بود جور دیگري تحویل من داد 
هستی با مهران نامزد کرده و زنگ زده و گفته که من کاري با فرهاد ندارم اگر هم برگردد ((  -

  نگاهش نخواهم کرد
ج کنم و در اتمام این که دید نه می تواند با زود و نه با مهر و عشق نمی التماسم کرد که با او ازدوا -

تواند مرا براي خود داشته باشد به کشور دیگري رفت و با یک پسر خارجی ازدواج کرد و از المان 
به خاطر این که من نتوانستم مثل تو که از دل و چشمانت عشقت را می خواندم چنین کاري را .رفت

امدم از ان کشور لعنی . اقت نیاورد چون اون من را دوست داشت و من دوستش نداشتم ط. با و بکنم
اما امدم و دیدم که . ، که ببینم شاید شایعه ازدواج هستی با حمید مثل ازدواج با مهران دروغ باشد 

  تمام هستی ام را باخته ام
سرم را . من همراهش شدمبلند بلند گریست و . صدایش که به بغض نشسته بود رها شد و گریست -

  از حسرت و پشیمانی اه کشیدم و گفتم. روي زانوانم گذاشتم و نالیدم
چرا من احمق نفهمیدم؟ رها به من گفت که تو خودت مرا نمی خواهی ، خدایا چرا گول  -  -

  خوردم ؟ فرها؟ چرا به من نگفتی که قلبت را عمل کردي ؟ چرا؟ باید حداقل به من زنگ می زدي
  :دنالی -
بارها تلفن کردم اما قطع بود کسی گوشی را بر نمی داشت روز نامزدي ات به مهران به خانه مان  -  -

زنگ زدم و وقتی خبر را شنیدم شوکه شدم و دو روز توي بستر افتادم براي همین دیگر دلم نمی 
  خواست به ایران بازگردم

ر نمی گردي می گفتند وسوسه هاي تو چه می دانی که به من چه گذشت ؟ همه می گفتند تو ب -  -
کاش . المان و امیري و عشوه ها ي رها کار خود را کرده و تو را براي همیشه ان جا ماندگار کرده 
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در ان دو روز به دیدنت می امدم و به پاهایت می افتادم که نرو کاش عمل قلبت را در ایران انجام 
تو به من قول دادي . مقصري تو هم مقصري فرهادتو . می دادي یعنی ما این قدر غریبه بودیم فرهاد

وقتی نیامدي مطمئن شدم که . که همان شب با عمه به خواستگاري ام بیایی و انگشتر به انگشتم کنی
  به المان نمی روي براي همین به دیدنت نیامدم از تو حرص شدیدي داشتم

  :د کشیدفریاد اتاق را پر کرده بود فرهاد بلند شد و با عصبانیت فریا -
من همین قصد را هم داشتم اما رفتار تو هم ان روز خیلی بد و زننده بود به تو گفتم که به المان  - -

نمی روم پس چه دلیلی داشت که به قول خودت همان شب عجوالنه مثل یک دختر ترشیده به 
ان هفته به خواستگاریت بیایم گفتم فرصت زیاد است برو از مادرم بپرس قرار بود که شب جمعه هم

خانه تان بیایم اما وقتی تو به من اهمیت ندادي وقتی نه تو و نه هیچ کس دیگر نفهمید که من یک 
خوابیدم و هر لحظه چشمم به در خشک شد که تو به دیدنم  Ccuروز و یک شب تمام در اتاق 

می گویم اگر می  بیایی چه انتظاري داشتی که کارت را تالفی نکنم و بی خبر به سفر نروم اما باز هم
دانستم لجبازي من و تو به قیمت تباه شدن اینده مان تمام می شد همان شب به خانه تان می امدم و به 
دست و پاي تو و مادرت می افتادم هستی تو مرا شکستی خردم کردي غرورم را هیچ انگاشتی همه 

استم االن مرا ریشخند می کنند فامیل می دانستند که من عاشق تو بودم و تو را از جانم بیشتر می خو
که شاید شب عروسی ات به تو و حمید دسته گلی را تقدیم کنم می دانی چه قدر سخت و غیر قابل 

  تحمل است هستی تو مرا نابود کردي
دستش را روي قلیش گذاشت و نالید صداي عمه از پشت در اتاق شنیده می شد که گریه کنان به  -

  :فرهاد می گفت
بان قلب شکسته ات شوم مادر مواظب خودت باش تو تازه عمل شده اي هستی نگذار الهی قر -  -

  این قدر حرص بخورد نباید عصبی شود
  به کنارش رفتم و دستم را روي پیشانی عرق کرده اش گذاشتم و گفتم -
  هر چه بود تمام شده این قدر به خودت فشار نیاور می خواهی برایت لبوان ابی بیاورم؟ - -
  را گرفت و ارام کنارخ ودش نشاندم و گفت دستم -
  نه خوبم بنشین - -
  کنارش نشستم کمی فکر نمود و گفت -
  ازدواجت را به هم بزن هستی می توانی؟ - -
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ان قدر درمانده و مایوس بود که دلم به حال خودم و او به شدت سوخت جوابی براي سوالش  -
  نداشتم چه می توانستم به او بگویم

  پرسیدم -
  چرا نخواستی در ایران قلبت را عمل کنی؟ - -
  به چشمانم نگریست و گفت -
دلم می خواست اما نشد دفعه دوم که بالمان رفتم دردهایش بیشتر شد به طوري که دستم بی  - -

حس می شد به پیشنهاد امیري به پزشک مراجعه کردم و پزشک تاکید کرد که باید قلبم را عمل 
خبر هستی چه قدر از دردش رنج کشیدم وقتی رها و پدرش فهمیدند  کنم دفعه اخر که خودت با

که نمی خواهم به المان بروم رها از طرف پدرش پیغام داد که حداقل به خاطر بیماري ات به المان 
من هم به همین منظور رفتم بیشتر دلم می خواست اگر قلبم نیاز به عمل . بیا و بعد از چک اپ برگرد

د طاقت نداشتم جلوي چشم تو و مادرم به اتاق عمل برومدر ضمن قصد داشتم دارد ان جا عمل شو
موضوع را یک دفعه به تو بگویم که بتوانی راحت تر تصمیم بگیري که می توانی با یک مرد عمل 

  کرده و داغان ازدواج کنی یا نه؟
پایانی نداشت اشک هایم ان چنان پی در پی بر روي صورتم روان بود که انگار بارش چشم هایم  -

  فرهاد بی رمق و ارام اشک هایم را با سر انگشتانش پاك نمود و گفت
  !دلم نمی خواهد هیچ گاه این دو چشم زیبایت را ابري و بارانی ببینم هستی جان - -

  :گفتم
بمیرم فرهاد چه طور خود را ببخشم چه می دانستم که تو انجا چه می کشی ؟ اگر می دانستم  -

می رساندم و مرهم دلت می شدم رها به من گفت که تو حالت خوب است گفت که خودم را به تو 
قصد دارد عقد کنید و بهتر است غرورم را بیش از این خرج نکنم و دست از تو بکشم گفت که تو 
و پدرش و او در خانه عمه اش با هم زندگی می کنید چرا نیامدي کشور خودمان که ما در کنارت 

  درت نمی توانستیم مثل رها و عمه اش از تو پرستاري کنیم؟باشیم یعنی من و ما
  :فرهاد گفت

عمل قلب اورژانسی انجام شد من اول در هتل اقامت داشتم اما وقتی در پی حمله قلبی ام کارم به  -
در ضمن رها و عمه اش از من . بیمارستان کشید دکتر سریعا دستور داد مرا به اتاق عمل ببرند

  :میري و با حقوق خودم برایم پرستار پیر و اخمویی را استخدام کردپرستاري نکردند ا
  پس رها دروغ می گفت نه؟ - -
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بله رها همه حرفهایش دروغ بود روزي که با هم مفصال دعوا کردیم و به من گفت که چه  -  -
دروغ هایی به تو تحویل داده من هم از ناراحتی سیلی به گوشش زدم خیلی به او برخورد هر چه 

  ناسزا بود بار من و تو کرد و سپس سوار ماشینش شد و رفت
یک هفته بعد عمه اش به من خبر داد که با دوست پسر خارجی اش از کشور المان رفته و قصد  -

ازدواج با او را دارد ، او مرا دوست داشت و هر کاري کرد که من به او توجه کنم اما نمی توانستم و 
ستی نقنش صورت تو را در چهره پرستارم دیدم و سعی می کردم که من فقط به تو فکر می کردم ه

با ضفم با بیماري ام بجنگم رها دو بار پرستا ر را مرخص کرد که خود از من پرستاري کند اما 
  . نتوانست او مرا براي خودم نمی خواهد 

  :در آخر حرف هایش با التماس گفت -
من بدون تو می میرم . ي باید طالق بگیري مرا بفهمطالع بگیر هستی یک ماه نشده که عقد کرد - -

  تو با من چه کردي هستی؟
  آرام گفتم -
هستی و تمام هستی اش فداي قلب شکسته ات چه بگویم که جز ندامت تا اخر عمر هیچ چیز  -  -

  ندارم
  چرا حسرت ؟ باید طالق بگیري خواهش می کنم هستی به حمید بگو که من بدون تو می میرم - -
دور از انصاف است . من متواهلم فرهاد :دامت و حسرت تمام وجودم را فرا گرفته بود و گفتمن -

  .درك کن نمی توانم برنجنمش او شوهر من است من به او قول دادم 
  :نالید  -
  پس دل من چه هستی؟ - -

براي  همین براي تمام عمر بس که با یک اقدام عجوالنه و لجوجانه حسرت را براي تمام زندگی ام
تمام عمرم خریدم خواهش می کنم فرهاد مجبورم نکن که دل او را هم بشکنم او منتظر خبر خوشی 

  از جانب من است می دانم دل مهربانت راضی نمی شود که چنین معامله اي با او بکنم
خرد شد و روي تخت نشست اري من خردش کردم قلبش را شکستم و هستی اش را به دست 

  :گفت دیگري سپردم ارام
این جا که امدم چنین قصدي نداشتم نیامدم که تو را از حمید بگیرم امدم که حرف هاي دلم را به  -

می فهمی؟ ....هستی... نمی توانم. تو بگویم که یک عمر در شک و نفرت نمانی اما وقتی تو را دیدم

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://lordesyah.blogfa.com
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

http://lordesyah.blogfa.com هستی من                 
 رضوان جوزانی نوشته 

h t t p : / / w w w . j a d i d t a r i n . c o m
 

 276 صفحه 

یم که دیگر هستی چگونه بی تو بروم و به خود بگویم که تو براي همیشه از من جدا شده اي ؟ بگو
  ندارم؟

  :گریه ام گرفت گفتم
کاش بیشتر پی قصیه را می گرفتم کاش تو مرا در جریان بیماري ات قرار می دادي کاش بیشتر در  -

  .اه فرهاد چه کنم که شرمنده رویت هستم! موردت پرس و جو می کردم
  :فرهاد گفت

یادت . مان نمی گذاشتم زندگی ام تباه شدو کاش پیشنهاد امیري را قبول نمی کردم و پایم را در ال -
می اید هستی بار اول که از ان جا امدم تو از روي اسب افتاده بودي و دفعه دوم که امدم نشسته 

حاال هم کارت عروسی ات را برایم خواهی ... بودي و به ساندویچ پر از سس گاز می زدي و حاال ؟
  .فرستاد

  :سرم را در دستانم گرفتم و گفتم
  .م نمی خواهد دیگر روي زندگی را ببینمدل -
نمی خواهم تو را از . همین که بدانم تو از زندگی ات راضی هستی کافی است! خدا نکند هستی  -

زندگی حمید بیرون بکشم چون مطمئنم او هم همان طور که من می خواهمت به تو نیاز دارد و 
ت ما هم همین بوده می می روم اعتماد کرده است برایت ارزوي خوشبختی می کنم شاید قسم

  .هستی می روم دنبال زندگی ام
  کجا؟ حاال قصد داري چه کار کنی؟ -
با امیري حساب و کتاب . با یکی از دوستانم قصد داریم در یک شهرستان سرمایه گذاري کنیم -

ر هایمان را کرده ایم یک سوم سهام را هم دوباره به او فروختم با کوروش دوستم می خواهیم د
  یکی از شهرستان ها کارخانه اي احداث کنیم طاقت ماندن در تهران را ندارم

  :چشمان تب دار و افسونگرش را به چشمانم دوخت و گفت
  شاید در اینده اي نه چندان دور دوباره با هم باشیم! مواظب خودت باش هستی من  -

  :گفت سپس دست در جیبش فرو بردو جعبه زیبایی را در مقابل رویم گرفت و
این متعلق به توست انگشتر همان گردنبند و گوشواره است گفته بودم روزي انگشترش را برایت  -

  خواهم اورد اوردم اما دیر اوردم بگیر ببین اندازه انگشتت است؟
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انگشتر را گرفتم و با گریه در انگشتم نشاندم حسرت و ناکامی در چشمان هر دومان فریاد می کشید 
فرهاد را پوشانده بود دستم را گرفت و به طرف لب هایش برد چشمانش را  پرده اشکی چمشان

  :بست تا به خودش مسلط باشد و با بغض گفت
این هم کادوي عروسی ات امیدوارم همیشه شاد و خوشبخت باشی عزیز دلم اگر روزي  -

تم هستی روزگاري به کمک من نیاز داشتی بدان که دلم همیشه براي دلت می تپد و در خدمتت هس
  من تمام هستی من

  :هر دو سرشار از گریه و بغض بودیم گفتم
تو هم مواظب خودت باش فرهاد جان مواظب قلب شکسته و مهربانت هر کجا که باشم نمی توانم  -

  فراموشت کنم تو و صداي ساز غمگینت را
در اتاقم به  خداحافظی ما سوزناك ترین وداعی بود که در دنیا وجود داشت او رفت و عطر تنش را

  جا گذاشت خاطره سوزناك و ابدي اش را در دلم و حسرت را در زندگی ام
ماه می گذشت از یاسمن می شنیدم  4عروسی من زمانی بود که درست از رفتن فرهاد به شهرستان 

  .که احداث کارخانه فرهاد و دوستش با موفقیت روبرو بوده است و من از موفقیت او خوشحال بودم
  ام حمید خوشحال و شاد دستم را بوسید و گفت شب عروسی

می خواهم برایت مرد ایده الی باشم و غم ته چشمانت را از بین ببرم به من این طور نگاه نکن  -
  هستی دوستم داشته باش

ته دلم به شوره زاري تبدیل شده بود که جز گل حسرت ثمره اي نداشت عروسی بودم که با وجود 
می توانستم رویایی ترین شب زندگی ام را داشته باشم اما خودم نمی خواستم فرهاد به عنوان داماد 

چرا که وجدانم اجازه راندن حمید را به من نمی داد شب عروسی ام هم یاسمن و فرهاد نیامدند عمه 
و اقا کاظم زیاد در تیر رس نگاهم نبودند شهال هم مثل همیشه شاد و شنگول بود و الدن هم با 

  رده بودشهریار عقد ک
دو سال از ازدواج من و حمید گذشت روزها از پی هم می گذشت و مهربانی و اخالق خوب حمید 
مرا به او وابسته کرده بود یاسمن در شرف ازدواج با علیرضا بود یک بار هومن به خواستگاري اش 

کار رفت البته بدون حضور مادر و یاسمن رك و صریح جواب رد داد به نظرم می خواست تالفی 
مرا سر هومن در اورد اما وقتی علیرضا به خواستگاري اش امد قبول کرد او که از طرف دانشگاه 
بورس تحصیلی داشت دست یاسمن را گرفت و به فرانسه رفتند هومن هم بعد از ازدواج یاسمن به 

  پیشنهاد مادر مهسا را دید و ازدواج کرد وقتی هومن با مهسا ازدواج کرد به من گفت
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  و تو هر دو به خاطر دل مادر دل خودمان را سوزاندیممن  -
  مادر نیمی از قضیه بود لجبازي و یکدندگی هر چهار نفرمان به خانم جان خدابیامرز رفته است -

  خانم جان مادر بزرگمان بود که به قول همه فامیل مرغش یک پا داشت
ود انگار داشتم از حسادت به وقتی من باردار شدم خبر عروسی فرهادرسید حالتم گویاي درونم ب

پس فرهاد حق داشت که در عروسی من حضور  ((مرز جنون می رسیدم با خودم می اندیشیدم 
بهانه گیر شده بودم می دانستم از حاملگی است )) نداشت همین حس و حال را در مورد من داشت

با جنبه اي بود روز اما باز در وجودم به دنبال علتش می گشتم حمید مرد فوق العاده منطقی و 
  عروسی فرهاد به من گفت

اگر حس می کنی که رفتن به عروسی فرهاد ناراحتت می کند می توانیم خودمان به افتخار فرهاد  -
  جشن دو نفره اي بگیریم

  :خندیدم و گفتم
  چرا باید ناراحت شوم فرهاد پسر عمه من است و دلم می خواهد در جشن شادي اش شرکت کنم -

انگشتر و گردنبندش اهدایی فرهاد بود و نشان ما را به خود اویختم و لباس شیک و  سرویسی که
راحتی به تن کردم چرا که بارداري ام قدري نمایان شده بود و خجالت می کشیدم با لباس هاي 
عادي در مجلس حاضر شوم موهایم را مثل دوران مجردي ام فقط با سشوار صاف کردم و خیلی 

  و اماده روي مبل نشستم حمید با دیدنم سوتی کشید و گفتساده ارایش کردم 
مخصوصا حاال که با حس مادر شدن مثل . هستی من همیشه زیباست حتی با لباس و ارایش ساده -

  فرشته ها شده اي
  سادگی همیشه زیباست -

  جلوي رویم نشست و گفت
  .اما تو ان قدر معصوم و زیبایی که ادم به یاد فرشته ها می افتد -

  سپس دستانم را گرفت و به لبانش چسباند و گفت
  ازت ممنونم هستی بابت همه چیز -

می دانستم منظورش چیست از این که در ان جشن خود را خیلی نیاراسته بودم و لباس و ارایشم ساده 
خودم هم دلم نمی خواست به محض ورود به جشن نگاه ها را به خود . بود احساس خوبی داشت 

  که هنوز قصه من و فرهاد در ذهن ها و خاطره ها جا مانده بودجلب کنم چرا 
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با سبد گلی بزرگی وارد سالن شدیم کاظم اقا و عمه و یاسمن که به تنهایی از فرانسه به جشن امده 
با حمید به نزد پدر . بود به استقبال امدند خوشحالی و شادي از چهره پدر و مادر فرهاد مشخص بود

ن رفتیم دیدن فامیل و اقوام بعد از مدت زیادي که من انها را ندیده بودم برایم و مادر و هدیه و هوم
خوشایند بود شهال که اکنون پسر سه ساله اي به نام امیر داشت دوباره با سر صداي ذاتی خود به 
طرفم امد نگاهم به الدن خورد که از کنار شهریار جم نمی خورد تا نگاهش به من و شهال افتاد 

  نه به طرفمان امد و گونه مرا بوسید و گفتچاپلوسا
  چقدر به خودت رسیده اي هستی تو همین طوري هم جلب توجه می کنی؟ -

  دهانم از تعجب باز مانده بود گفتم
من نیازي به جلب نظر ندارم اگر تو به این لباس و ارایش ساده به خود رسیدن می گویی پس باید  -

  شب عروسی ام از حسودي کور می شدي
  شهال لبخند جانانه اي زد و گفت

اره الدن جان امدي حرفی بزنی که هستی را خرد کنی که خودت ضایع شدي هستی همیشه زیبا و  -
  دلفریب است

الدن که تا به حال از من چنین جواب تند و بی تعارفی نشنیده بود نگاه پر نفرتی به من انداخت و 
  راهش را کشید و رفت

کردن بودند شاهرخ و فرزانه هم مراقب دخترشان ترانه بودند که در  هومن و هدیه سرگرم صحبت
حین راه رفتن زمین نخورد شاهین براي خودش مرد خوش چهره و جذابی شده بود که در دانشگاه 
مشغول تحصیل بود و فرامرز هم به تازگی نامزد کرده بود شهال و یاسمن که متوجه نگاه هاي من به 

  ند اهی کشیدند یاسمن گفتجوان هاي فامیل شده بود
یادت است هستی چه روزگاري داشتیم با هومن و فرهاد و فرامرز و دیگران چه عالمی داشتیم  -

  .االن هم دور هم جمع هستیم اما خیلی متفاوت تر از گذشته
  :گفتم

  اره واقعا یادش بخیر هر جا سه نفرمان با هم بودیم چه اتشی می سوزاندیم -
  طره حمام اشاره کردیم و خندیدیم شهال گفتهر سه همزمان به خا

حاال چه مثل پیر زن ها نشسته اید و از گذشته سخن می گویید مثال جشن عروسی است خاطرات  -
  گذشته براي شما هر چه شیرین باشدشیرین تر از ان عروسی فرهاد است
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حالی که دست  در همین هنگام سر و صداي موزیک خبر از امدن عروس و داماد می داد فرهاد در
سحر زیر بازویش گره خورده بود وارد سالن شد از ان اول با همه مهمان ها دست داد و احوالپرسی 
کرد در کت و شلوار مشکی و پیراهن کرم رنگش جذاب تر از همیشه بود مطمئن بودم شاید چشم 

ل من باشند به هایی زیرکانه به طرف من چرخیده که مرا با سحر مقایسه کنند یا مواظب عکس العم
همین دلیل خونسرد و ارام ایستادم و منتظر شدم تا عروس و داماد به سر میز ما برسند یاسمن و عده 
اي می رقصیدند و پول به سر عروس و داماد می ریختند مدت خیلی زیادي بود که فرهاد را ندیده 

اشنایی و خوشامدگویی به سر بودم کمی جا افتاده تر و الغرتر به نظر می رسید فرهاد و سحر بعد از 
  میز ما رسیدند سالم کردیم و فرهاد ارام به سحر گفت

  شهال را که می شناسی ایشون هم هستی دختر دایی ام -
در هنگام دست دادن با فرهاد نگاهش به روي . من و شهال با هر دو دست دادیم و تبریک گفتیم

حس کردم از داغی گونه هایم اتش گرفته گردنبندم خیره شد و کمی دستم را در دستش فشار داد 
  ارام سر جایم نشستم و با نگاهی حمید را که با علی و مسعود گرم صحبت بود طلبیدم شهال گفت

  تا حاال سحر را ندیده بودي؟ -
  نه دو سه سالی است که خود فرهاد را هم ندیده ام -
  متوجه شدي که چه طور نگاهت می کرد -
  چه کسی -
  یم فرهاد همه جریان را برایش تعریف کرده مثل تو که براي حمید گفتیسحر را می گو -
  تو از کجا می دانی -
خوب ان موقع که نامزد بودند من چند باري به خانه خاله رفته و متوجه شدم خاله خودش به من  -

  گفت
  چرا این کار را کرد نباید می گفت و همسر را روي من حساس می کرد -
  ی خواسته با زنش صداقت داشته باشد هر چند که من هم با نظر تو موافقمخوب حتما او هم م -

شب وقتی با حمید از فرهاد و همسرش خداحافظی کردیم غم غریبی در چشمان من و فرهاد النه 
کرده بود در راه بازگشت به خانه قلبم سنگین و پر از اندوه شده بود حمید مهربان کاري به کارم 

  .نداشت و درکم می کرد
ان احساس ناب معنوي که . دخترم نازنین به دنیا امد و تمام عشق و محبت مرا براي خودش خواست

با در آغوش کشیدنش در تمام وجودم می نشست قابل ستایش بود او را می پرستیدم و حمید که می 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://lordesyah.blogfa.com
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

http://lordesyah.blogfa.com هستی من                 
 رضوان جوزانی نوشته 

h t t p : / / w w w . j a d i d t a r i n . c o m
 

 281 صفحه 

مک دید این گونه به خانه و شوهر و بچه ام می رسم لبخند رضایت از لبانش دور نمی شد به من ک
  :می کرد و زمانی که خسته از کارخانه و بچه داري می شدم مرا به اتاق هدایت می کرد و می گفت

  .من همه کارها را انجام می دهم. تو بخواب و استراحت کن -
دلم به زندگی ام گرم شده بود کمتر در ذهنم به گذشته کشیده می شدم ایام گذشت و ما با هم و در 

دوسال بعد از به دنیا امدن نازنین فرهاد پدر شد بله پسرش سینا دو سه . تیمکنار هم زندگی خوبی داش
سالی از نازنین کوچکتر بود خوشحال بودم که کانون زندگی او هم با زن و فرزندش گرم و پا 

  :ساله شده بود که یک روز حمید شاد و خوشحال به خانه امد و گفت 4نازنین دقیق . برجاست
  .ی خوشگلم یک هفته کار را تعطیل کرده ام که با هم مسافرت برویمبه مناسبت تولد هست -

عالی بود چند وقتی بود که هوس مسافرت کرده بودم از کارهاي خانه و بچه خسته شده و روحم 
تنوعی را می طلبید همان لحظه اسباب و وسایلمان را جمع کردیم طفلک نازنینم از خوشحالی هر 

وقتی اماده . به دنبالم از گوشه و کنار وسیله در ساك می گذاشت کاري که من می کردم می کرد و
در ماشین نشستیم به حرکات حمید گاه کردم که با وسواس زیاد مشغول تمیز کردن ماشین بود سرم 

  :را از شیشه بیرون اوردم و گفتم
  .بس است حمید اگر می خواهی به شب برنخوریم زودتر راه بیافت -

  :ذاشت و گفتدستش را روي چشمانش گ
  .چشم عزیز دلم تو فقط امر کن -
  :بعد پشت فرمان نشست و نگاهی به من و نازنین انداخت و گفت. و
  مسافرت با دو خانم زیبا و خوشگل حسابی کیف می دهد -

انگشتانم را در انگشتان دستش گره کردم و فشار دادم و نگاه مهربانم را به او انداختم سرش را به 
  :کرد و گفت روي شانه اش خم

  دوستم داري هستی؟ -
  خیلی -
  هنوز عاشقم نشده اي؟ -

  :خندیدم و گفتم
چرا می توانم بگویم که تو و نازنین عشق مرا در زندگی ام کامل کردید عاشق هر دوتان هستم و  -

  این عشق ابدي است
  نازنین دستش را دور گردنم حلقه کرد و با لحن بچه گانه اش گفت
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  بابایی هم عشق من هستید مامان هستی تو و -
  حمید نفس عمیقی کشید و گفت

  پیش به سوي شمال فکر کنم حسابی به ما خوش بگذرد چون هستی عاشقم شده -
راست می گفت عاشقش شده بودم و خیالش را راحت کرده بودم و او با خیال راحت در جاده می 

  اخالق نیکش بودمراند و زیر لب شعر می خواند و من عاشق مهربانی و ذات پاك و 
راست می گفت شمال ان چنان عالی بود و ان قدر به ما خوش گذشت که حد نداشت ان قدر شاد 
بودیم که انگار هیچ گاه غم راه خانه مان را بلند نیست از شهرهاي مختلف دیدن کردیم و خرید 

ع به بارش کردیم روز هشتم وقتی راه افتادیم که به سمت تهران حرکت کنیم باران شدیدي شرو
کرد هر چه قدر صبر کردیم باران بند بیاید یا کمتر شود فایده اي نداشت حمید پیشنهاد کرد که 
یک روز دیگر نیز بمانیم با این قصد به خانه مان تلفن کردیم که به مادر خبر دهم تا دلواپس نشود 

نا .... نه هدیه و هیچ کس گوشی را برنداشت به خ انه هومن زنگ زدم ان جا هم کسی نبود به خا
  امید به خانه مادر حمید مادر حمید بعد از احوالپرسی وقتی صداي نگران مرا شنید گفت

انگار حال پدر یاسمن خوب نیست مادرت به من گفت اگرامدید و انها در خانه نبودند به خانه  -
  .....عمه ات بروید انگار اقا کاظم

ی قراري مرا می دید باالجبار در ان هواي مه گفته و گریه امان نداد که خداحافظی کنم حمید که ب
باران شدید به ارامی شروع به حرکد کرد هوا زیبا بود و اگر در موقع دیگري بود دوست داشتم از 
ماشین پیاده شوم و زیر باران در ان هواي مه گرفته قدم بزنم اما انگار کاظم اقا شوهر عمه ام حالش 

  ...انستم چه شده که حالش بد شده یا اصال بالیی سرش امده یا نهخیلی نگران کننده بود نمی د
بارش باران ترس بچه گانه اي در دل کوچک دخترم نازنین انداخته بود با همان زبان شیرین از من 

سرش را در سینه ام .خواست که به کنارم بیاید قربان صدقه اش رفتم و در آغوش فشارش دادم
حمید با حرف ها و صحبت هایش سعی در دلداري من . من چسباندمخفی کرد و خود را محکم به 

داشت و براي این که ترس از چهره نازنین از بین ببرد همواره با او شوخی می کرد و درست در 
زمانی که داشت با ما صحبت می کرد بارش باران به قدري زیاد شده بود که حتی برف پاك کن 

خدایا چه زور بدي بود ان روز کامیونی با سرعت زیاد به هاي ماشین هم جوابگوي ان نبودند اه 
طرف ما می راند در ان هواي مه الود و بارانی کنترل کردن ماشین در حالت عادي میسر نبود چه 
برسد به ان زمانی که حمید از ترس به شدت ترمز کرد و انحراف به سمت راست رفت الستیک 

و ماشین با سرعت به دور خودش می چرخید من هاي ماشین به شدت روي زمین کشیده می شد 
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جیغ کشیدم و نازنین را جستجو می کردم یادم امد که ماشین به میله هاي کنار جاده خودر و نازنین 
فریاد کشید در ان لحظه هاي پر تب و تاب که سرم دائمابه شیشه و داشبورت می خورد اسم حمید و 

  .صداي اخ گفتن حمید بود و خاموشینازنین را فریاد می زدم و در اخر از همه 
از ان روز تلخ به طور مبهم یادم می اید که مردم من و نازنین و حمید را از ماشین بیرون کشیدند 
وقتی در بیمارستان به هوش امدم خانواده ام را باالي سرم دیدم که با چشمان اشکبار منتظر به هوش 

وباره دچار فراموشی نشوم اما وقتی کلمه دخترم امدن من بودند تمام ترس انها این بود که من د
نازنین را از زبان من شنیدند با خیال راحت مشغول ارام ساختن من شدند چند روز بعد تازه متوجه 
شدم که چه بالیی به سر خودم و زندگیم امده اري با مرگ اقا کاظم نازنین و حمید من هم از دنیا 

  رفته بودند
سیاه شد حمید و نازنین را از دست داده بودم و به خاك سیاه  زندگی ام در عرض یک ساعت

نشستم از این که معجزه وار از این حادثه جان به در برده بودم ناراحت بودم مادر با گریه نوازشم می 
کرد و خدا را شکر می کرد دستم شکسته بود و سرم نیز از چند جا ضرب دیده بود و پانسمان بود 

سر مزار حمید و نازنین رفتم هیچ کس جلو دارم نبود و نمی توانست ارامم  چند وقت بعد وقتی به
کند خاك قبرستان را با شدت تمام به سرم می ریختم و وحشیانه خاك قبر نازنین را کنارمی زدم تا 
بدنش را جستجو کنم و در اغوشش بگیرم ان قدر فریاد کشیدم که هیچ نایی در بدنم وجود نداشت 

چند قبر ان طرف تر بود عمه و فرهاد را دیدم که به طرف قبر نازنین و حمید می ایند مزار اقا کاظم 
  ان قدر نگاهشان کردم که در اغوش هومن از حال رفتم

تا چند ماه مثل ادم هاي گیج و مات به دیوار زل می زدم و هر دو هفته یکی بار زیر سرم دو ، سه 
چه اثاث و لباس هاي حمید و نازنین بوده از خانه ام روزي می خوابیدم می دانستم هدیه و مادر هر 

پاك کرده اند اما وقتی براي اولین بار بعد از تصادف پا به خانه ام گذاشتم با مشت به در و دیوار 
کوبیدم و از ته دل ضجه می زدم چرا که خانه بوي حمید و نازنینم را می داد مثل دیوانه ها به تمام 

بچه ام را طلب می کردم مادر و هدیه به دنبال روان بودند و سعی در اتاق ها سرك می کشیدم و 
ارام کردن من داشتند پدر و مادر حمید از من می خواستند که صبوري کنم و ارام باشم اما وقتی قد 

  خمیده پدر حمید و صورت شکسته مادرش را می دیدم فریاد می کشیدم
  مگر شما صبور و ارام هستید که من باشم
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شب هاي جمعه ! سال و نیم از نزدگی ام شد اشک و اه و یاد اوري خاطرات حمید و نازنین تا یک
همه محل قرار من را می دانند از بعد از ظهر تا غروب سر مزار حمید و نازنین می روم یاد مهربانی 
ز هاي حمید دلم را اتش می زند انصافا مرد خوب و ایده الی بود و در طول ندگی هفت ساله هان ا

یادش همیشه دلم را روشن می کند بعد از سال ان دو از . هیچ احترام و محبتی به من کوتاهی نکرد
انجایی که خدا بعد از هر مصیبتی طاقت و صبرش را نیز می دهدکم کم به زندگی برگشتم تا این 

وحیه من کهبعد از یک سال و نه ماه تو مرا در ان جشن دیدي مهمانی که پدر و ماردم براي تغییر ر
ترتیب دادند انها هر کاري کردند تا مرا به زندگی شاد بازگردانند اما می دانم که این روحیه احتیاج 
به زمان دارد تا شاد شود خسته ات کردم مریم جان ببخش که این قدر پر حرفی کردم این هم قصه 

  زندگی من
  :مریم با لحنی که ستلی و دلداري از ان می بارید گفت

بعد از این زندگی به رویت لبخند ... ی سخت و پرغمی را پشت سر گذاشته اي انشاءاچه زندگ -
  بزند و تو همیشه شاد باشی
  :هستی تشکر کرد و گفت

  ببخش که این قدر پرحرفی کردم و مجبور شدي امشب را جدا از خانه ات و مهران سر کنی -
  مریم گفت

ردم که قصه زندگیت را مرور کنی خیلی نه این چه حرفی است من مزاحم تو شدم و اصرار ک -
  مشتاق بودم که بدانم دختري به زیبایی و نجابت تو چرا از همه مخصوصا پسر عمه اش فراري است

  یاد فرهاد دلش را گرم کرد وگفت
امروز با فرهاد قرار مالقات دارم نمی دانم چه کارم دارد خیلی کنجکاو شدم که بدانم از یک  -

اهد که مالقات من و او برایم درد سر افرین باشد و از طرف دیگر می بینم طرف هیچ دلم نمی خو
  دیدن کسانی که به نوعی در گذشته ام بودند باعث ارامش دلم می شود

  مریم پایهایش را دراز کرد و دستی به انها کشید و گفت
تو با فامیلت چه عیبی دارد هستی جان او زن و فرزند دارد به نظر من که هیچ مشکلی نیست اگر  -

  کم کم رابطه برقرار کنی و روحیه ات را تقویت کنی
  هستی با شادي پاسخ داد
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شهال گاهی به من سر می زند یاسمن هم که قول داده برگردد دلم به هاله و ارمان خوش است اما  -
وم در مورد فرهاد تردید دارم اگر بخواهم به خانه عمه ام بروم از ترس رسیدن فرهاد پشیمان می ش

  اما به خانه عمه شهین زیاد می روم شاهرخ و فرزانه و شاهین خیلی دوستم دارند
با صداي زنگ حیاط مریم دانست که شوهرش به دنبالش امده است با سرعت اماده شد و هستی 

  مهران را به داخل دعوت کرد اما او نپذیرفت و گفت
  از تو بکند به دکتر ببرمش مریم امروز وقت دکتر دارد اگر اجازه بدهی و بتواند دل -

  مریم به میان حرف او امد و گفت
  اتفاقا حرف هایم تازه تمام شده به موقع امدي -
  خوش گذشت؟ -

  :مریم گفت
  خیلی مگر می شود در کنار هستی به ادم بد بگذرد بله خیلی خوش گذشت -

  هستی رو به مهران کرد و گفت
و مهربان بابت داشتن چنین همسر دلسوز و مهربانی  مریم جون واقعا همسر نمونه اي است خونگرم -

  به شما تبریک می گویم
  مهران خندید و گفت

  پس مطمئن باشم که می توانم روي دوستی من و مریم حساب کنید؟ -
  هستی لبخند گرمی به ر دو زد و چشمانش را روي هم گذاشت و گفت

  .مطمئن باشید -
ک کرده بود بعد از رفتن مریم و مهران به حمام رفت و اشتیاق و هیجان دیدار فرهاد گلویش را خش

تن خسته اش را به اب سپرد چشمانش را بست و به فکر فرو رفت مرور زندگی تلخش اعصابش را 
تمام بدنش از رخوتی . کمی به هم ریخته بود اب سرد را باز کرد و سرش را زیر اب سرد گرفت

از عطري که روزي براي فرهاد هدیه . لباسش را پوشیدخوشایند پر شد از حمام بیرون امد و بهترین 
  .خریده بود به خود زد و پا به خیابان گذارد ترجیح داد از ماشین استفاده نکند و پیاده روي کند

دلشوره و اضطراب به حانش چنگ می انداخت وقتی به رستوران مورد نظر رسید از پشت شیشه 
ر اوست باز هم دیدن فرهاد نفس را در سینه اش گره زد فرهاد را دید که پشت به در نشسته و منتظ

سعی کرد به خودش مسلط باشد از اعماق جانش دمی بیرون داد و وارد رستوران شد فرهاد با دیدن 
هستی از جایش بلند شد و بعد از سالم او را به نشستن دعوت کرد پیشخدمت به سر میزشان امد و 
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ستانش را به عادت همیشگی روي سینه قالب کرد و یک فرهاد قهوه و کیک سفارش داد و سپس د
پایش را روي پاي دیگرش اندات و نفس عمیقی کشید و به هستی که معذب و ناراحت روبرویش 

  نشسته بود خیره ماند
  هستی کمی جا به جا شد و فرهاد نفس عمیقی کشید و گفت

  تو به من این عطر را هدیه دادياه یاد هشست سال پیش افتادم هستی ان روز که ! چه بوي اشنایی -
  هستی سر بلند کرد و گفت

مرور گذشته کافی است فرهاد تا کی می خواهی مرا زیر نگاه خیره خود نگه داري نمی خواهی  -
  دلیل این مالقات را توضیح دهی؟

  :فرهاد بی توجه به اضطراب هستی پاسخ داد
گذار خستگی راه از تنت بیرون برود چه قدر دلم براي طرح صورتت تنگ شده بود عجله نکن ب -

  بعد
  هستی به قهوه اي که اورده شده بود لبی زد و گفت

  عمه جان چه طور است؟ -
  :فرهاد گفت

  خوب و سالمت برایت خیلی سالم رساند -
  مگر می دانست که به دیدن من می ایی؟ -
  بله دلیل این مالقات را اول براي مادرم گفته ام -
  ام قرار است که کارهایش را سر و سامان بدهد و براي تابستان به ایران بیایدبه یاسمن زنگ زده  -
  خبر دارم -
  از کجا خبر داري؟ -
ان قدر یاسمن شوق زده بود که روز بعد از تماس تو با خانه مادر تماس گرفت و گفت که تصمیم  -

  دارد به ایران بیاید من هم ان جا بودم 
  :فرهاد گفت

  از یاد برده اي همه از بودن با تو خوشحال می شوند تو تقریبا هم هرا -
  نمی گویی چه کارم داشتی؟ -

فرهاد جرعه اي از قهوه را نوشید و خود را اماده کرد که رك و صریح حرف دلش را بگوید به 
  :همین خاطر صاف روي صندلی نشست و در حالیک ه فنجانش را در دستش می چرخاند گفت
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یک بار عمل کرده ام و دکتر تاکید کرده است که باید مواظب باشم و  می دانی که من قلبم را -
فشارهاي عصبی نداشته باشم و در غیر این صورت یا مجبور به پیوند عضو می شوم یا قلبم براي 

  همیشه از کار می افتد می دانی که یعنی سکته و بعد فوت
  دور از جان خدا نکند -

  فرهاد خشنود از این اهمیت هستی گفت
خودخواهی ام را ببخش هستی من زن و فرزند دارم اما باور کن در این چن دسال زندگی با سحر  -

نتوانستم به اندازه این یک ساعتی که با تو حرف زدم احساس خوشبختی کنم من می دانم یا قلبم 
ه پیوند می خورد یا این که باالخره روزي از کار می افتد در هر دو صورت دوست دارم باقیماند

عمرم را با تو بگذرانم دلم می خواهد که از این به بعد زندگی ام را تو پر کنی هستی من می دانم 
که خودخواهم اما یادت باشد که تو بودي که این سرنوشت را براي من ورق زدي و حاال خودت 

  باید عوضش کنی
ده بود لب هایش می ان گاه نفس راحتی کشید و سکوت کرد هستی ناباورانه به دهان فرهاد خیره ش

  لرزید و سعی می کرد خود را ارام سازد اهسته گفت
  تو چه می گویی فرهاد حالت خوب است تو داري پیشنهاد ازدواج به من می دهی؟ -

  :فرهاد سرش را باال گرفت و گفت
  بله اشکالی دارد هستی؟ -

  :هستی گفت
  خجالت دارد فرهاد می خواهی من همسر دوم تو باشم؟ -
منو سحر خیلی وقت است که به بن بست رسیده است ولی تصمیم با توست اگر بخواهی  زندگی -

  ....طالق می گیرد و اگر 
  :هستی با خشم گفت

فکر نمی کردم تا این حد نامرد باشی هیچ فکر سینا را کرده اي؟ وقتی بزرگ شد چه جوابی به او  -
  ه اي از شرم اب نمی شوي؟خواهی داد؟ وقتی ازت و پرسید که چرا سر مادرش هوو اورد

  فرهاد گستاخ و محکم گفت
کار خالف نمی کنم می خواهم با تو ازدواج کنم کاري که هفت سال پیش باید می کردم در  -

ثانی تو دیر یا زود باید ازدواج کنی چه بهتر که ان مرد من باشم دلم نمی خواهد مرد دیگري در 
  بس است زندگیت جاي مرا بگیرد یک بار سرم کاله رفت
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هستی مات و حیرت زده به فرهاد چشم دوخت و صداقت و محبت را در ان چهره بیش از گذشته 
  از این رو گفت. دید ولی باز هم باورش نمی شد که فهراد با داشتن همسر از او تقاصاي ازدواج کند

به همسرت چه می گویی فهراد رویت می شود که در چشم هایش نگاه کنی و بگویی که به  -
  خواستگاري هستی رفته ام؟

برایم مهم نیست هستی من که تو را از دست دادم شب عروسی ات ان قدر پریشان بودم که حتی  -
دلخوش به نفس کشیدن هم نبودم یادت می اید شب عروسی ات در یک شب پاییزي بود اسمان 

ست داشتم ساعت ها ابري بود و هر لحظه احتمال بارش باران می رفت ان قدر دلم گرفته بود که دو
  .بگریم

  
  هستی ارام گفت

  مگر تو ان شب در شهرستان نبودي؟ -
نه نبودم من تهران در خانه خودمان در اتاقم بودم اگر یادت باشد یاسمن هم به جشن عروسی ات  -

نیامد او به خاطر من نیامد ان قدر حالم گرفته بود که دل یاسمن به حالم سوخت و ترجیح داد که در 
  من باشدکنار 

من خیلی منتظر یاسمن شدم وقتی عمه و پدر خدابیامرزت را تنها دیدم جاي خالی یاسمن خیلی  -
  .توي ذوقم خورد پس تو خانه بودي و نیامدي

می آمدم که چه شود؟ می امدم به تو و شوهرت تبریک میگ فتم؟ در عمرم سخت ترین کاریک  -
ن شک جلوي شوهرت می زدم زیر گریه همان ه فکرش را می کردم همین بود اگر می امدم بدو

پیش بینی که مهران در مورد خودش و تو کرد یادم می اید بهم گفتی که براي مهران سخت است 
  که در چشمانش زل بزنم و بگویم که عشقم را دزدیده است

  :اره همین را گفت -
  هستی کاش حمید و تمام خواستگارانت این طور به فکر دل من بودند -
  .شته ها گذشته فرهاد از این که بنشینی و گور خاطرات را بشکافی چیزي عیادت نمی شودگذ -
من به این منظور این جا نیامده ام امده ام که کمی در مورد زندگی خاکستري و سردم با تو  -

صحبت کنم تا بهفهمی که جایت چه قدر در زندگیم خالی است بعد از عروسی تو دیگر مادر به من 
اد ان قدر اه و ناله کرد و ان قدر از رازوي داماد کردن من گفت که دلم به حالش سوخت مجال ند

به خاطر هستی او سرش به زندگی  گفتم که دلم نمی خواهد تا اخر عمرم ازدواج کنم گفت چرا؟

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://lordesyah.blogfa.com
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

http://lordesyah.blogfa.com هستی من                 
 رضوان جوزانی نوشته 

h t t p : / / w w w . j a d i d t a r i n . c o m
 

 289 صفحه 

خودش گرفم شده و تو تنها ماندي فکر خودت باش و ازدواج کن باور کن هستی از این که کسی 
ر دلم بنشانم دیوانه می شدم اما به خاطر دل مادرم مجبور شدم که سحر را انتخاب کنم را جاي تو د

پدر سحر یکی از مشترین ما بود دائم در کارخانه رفت و امد می کرد تا این که شنیدم ورشکست 
شده یک روز که دخترش براي گرفتن چک پدرش به کارخانه امد من در قسمت انبار بودم و او 

د بعد از مدتی وقتی به دفترم برگشتم او را دیدم که عصبانی و دلخور منتظر من است معطل شده بو
امده بود که با من سر گرفتن چک پدرش معامله کند باور کن هستی وقتی غرور و سر سختی اش را 
دیدم تو را به یاد اوردم تمام چک هاي پدرش را از طلبکارانش خرید وقتی چند بار به کارخانه امد 

ت فهمیدم که نامزدي اش را با پسر خاله اش به هم زده و او شدیدا غمگین است وقتی که و رف
پدرش از زندان بیرون امد به سراغ من امد و از کمک هایی که دراین مدت به سحر کرده بودم 
تشکر کرد من هم تمام این قضایاي را براي مادرم می گفتم مادر یک روز ازم ن شمار ه تلفن پدر 

خواست و به او زنگ زد تمام مدت نامزدي و عقد ما یک ماه نشد دلم نمی خواست ان  سحخر ار
مراسم و ارزوهایی را که براي تو داشتم در مورد سحر انجام دهم به همین دلیل به همان جشن که 
خودت شاهد بودي اکتفا کردم هستی باور کن وقتی نامزد شدیم من تمام ماجراي خودم و تو را 

کردم صداقت مد نظرم نبود که بگویم می خواستم با او صادق باشم می خواستم که  برایش تعریف
او بداند که تو در زندگی من بودي و خواهی بود و این توجه من به تو باعث بدبینی و سوظن و بی 
تفاوتی او شد زندگی ما از همان اول روي پایه بی تفاوتی و سردي بنا شد نمی گویم از این که به او 

عشقم را گفتم پشیمانم اما باور کن تمام گرمی زندگی ما یک بار بود و ان وقتی بود که سینا به  راز
  دنیا امد بقیه اش همه بی تفاوتی بود

  هستی ارام گفت -
  گفتی که به عمه هم گفته اي او چه گفت؟ - -
میم بگیرید چیزي نگفت گفت که هر دو عاقل و بالغ هستید و می توانید در مورد نزدگی تان تص -

  :او قلبا ارزو دارد تو عروسش شوي ساکت شد و دوباره ادامه داد
چیه نکند می ترسی قلبم جوابگوي زندگی ات نباشد هر چند می دانم که اگر تو موافقت کنی من  -

  از خوشحالی سکته خواهم کرد 
  هستی سش را تکان داد و گفت

ا چه کنم که نمی توان م پیشنهادت را بپذیرم نه خودت می دانی که همیشه مرد رویاهایم بودي ام -
فرهاد من ان قدر پست و نامرد نیستم که پا به اشیانه سحر بکوبم و سقف زندگی اش را روي سرش 
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خراب کنم من براي او احترام زیادي قائلم دلم نمی خواهد که در دهان ها اسم من بچرخد و مرا 
نها بودي همین االن به تو جواب مثبت می دادم اما از باعث ویرانی زندگی سحر بدانند نه فراد اگر ت

  .زن و بچه ات شرمم می شود که با تو ازدواج کنم
  فرهاد با خشم دستش را به عالمت سکوت تکان داد و گفت -
اجازه بده هستی خودت خوب می دانی که من هر کاري که بخواهم انجام می دهم و نظر دیگران -

نستم خواسته ام را به اجرا برسانم براي تمام عمر کافی است در ضمن برایم مهم نیست یک بار نتوا
  باید بدانی که در ان مورد تو مقصر بودي

  هستی عصبانی شد و گفت
سال  7هیچ نمی فهمم فرهاد مرا به این جا خوانده اي که از گذشته صحبت کنی؟ از ان موضوع  -

ساله اي باید بدانی که جواب من در هر  27ساله ام و نه و نه تو فهراد  22گذشته نه من هستی 
صورت منفی است من به سحر خیانت نمی کنم اصال بگذار خیالت را راحت کنم من اصال قصد 
ازدواج ندارم هیچ گاه شوهر نخواهم کرد تو هم برو به زندگی ات برس و فکر مرا از سرت به در 

ا اگر بدانم خیال من زندگی ات را کن به زن و فرزندت محبت کن و اشیانه ات را گرم ساز به خد
  سرد کرده خودم را می کشم و هم تو را راحت می کنم و هم خودم را

سپس با سرعت کیفش را برداشت و از رستوران خارج شد فرهاد دستانش را به هم قالب کرد و 
چرا سرش را روي ان نهاد باز هم هستی با لجبازي و غرورش او را حرص داد اما به او حق می داد 

که گفته هاي هستی با توجه به روحیه لطیف او منطقی بود در ثانی تازه دو سال از مرگ شوهر و 
  .فرزندش گذشته بود

با باز . هستی نفس زنان زنگ خانه پدرش را فشرد سرش درد می کرد و به شدت سنگین شده بود
  شدن در مادر درایوان حاضر شد و با صداي بلند گفت

  مهمانت رفت؟چه قدر دیر بگشتی  -
  امروز صبح رفت -
  انگار از مصاحبتش لذت بردي می بینم که گونه هایت رنگ گرفته و رنگ و ریت باز شده است -
  اره دختر خوب و مهربانی است به من که خوش گذشت -

  مادر اور را به سالن هدایت کرد و گفت
  هومن و مهسا هستند. مهمان داریم -

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://lordesyah.blogfa.com
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

http://lordesyah.blogfa.com هستی من                 
 رضوان جوزانی نوشته 

h t t p : / / w w w . j a d i d t a r i n . c o m
 

 291 صفحه 

ونسردي به چهره بزند و تشویش درونش را اشکار نسازد خوشحال هستی از این که توانسته نقاب خ
دلش . وارد سالن شد با دیدن هومن و مهسا با خوشحالی به طرف آنها رفت و مشغول گفتگو شد

. سال بود از زندگی شان گذشته و هنوز صاحب فرزندي نشده بود 5براي برادرش می سخوخت 
هستی در جاي دیگري سیر می کند دست از هومن کمی سر به سرش گذاشت و وقتی دید که 

دل هستی در تب و تاب بود می خواست سخنان فرهاد را از یاد ببرد اما نمی توانست . سرش برداشت
کاش شهال یا یاسمن یا هدیه ان جا بودند و او با انها درد و دل می کرد انگار که دلش گنجایش 

بیرون بریزد و به همه اعالم کند شاید هم کم نگهداري پیشنهاد فرهاد را نداشت می خواست ان را 
ظرفیتی اش از خوشحالی اش بود ته دلش از این که با فرهاد ازدواج کند غنج می رفت اما وقی 
سحر به یادش می امد که مثل یک سد بزرگ بین او و فرهاد ایستاده دلش از تب و تاب می افتاد و 

که به خانه ام نرفتم و به این جا امدم می دانم به فکر فرو می رفت اندیشید چه خوب کاري کردم 
تماس هاي فرهاد در امانم نخواهد گذاشت حداقل فرهاد آبروداري می کند و با این جا تماس نمی 

  گیرد هر چند که فرهاد بی پرواتر از این حرف هاست
رخاست و در اتاقش را گشود و خود را روي تخت انداخت سردرد عجیبی او را از پا انداخته بود ب

سال پیش  7بوي عطر اشناي دیرینه اي را به یادش می اورد یاد فرهاد که . لباس هایش را عوض کرد
این عطر بوي فرهاد . او را از این ازدواج منع کرد و به او التماس کرد که عقدش را با حمید پس زند

  بوي عشق و بوي جوانی اش را برایش تداعی می کرد
را به پشتی ان تکیه داد از پنجره به اسمان چشم دوخت پاهایش نیز  روي کاناپه ولو شد و سرش

در حالی که پاهایش را کمی . ضعف می رفت وحس می کرد پاي راستش کمی بی حس شده است
  .ماساژ می داد اندیشید از بس راه رفته ام پاهایم درد گرفته اند

  پرسیدمادر در اتاقش را گشود و داخل شد هستی پاهایش را جمع کرد و 
  هنوز نخوابیدي مادر؟ -

  مادر گفت
  نه هومن و مهسا تازه رفته اند از تو هم خداحافظی کردند امدم که بگویم تلفن اتاقت را وصل کن -
  چرا کسی با من کار دارد؟ -
  

  مادر عمیق و کنجکاو به چشمان خوش حالت هستی خیره شد و کنارش روي تخت نشست و گفت
  .ت دیگر دوباره تماس می گیردفرهاد بود گفت که نیم ساع-
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  :هستی سرش را به زیر انداخت و گفت
  پدر فهمید که فرهاد زنگ زده؟ -
  .نه خیالت راحت باشد نه پدرت و نه هومن هیچ کدام متوجه نشدند -
  

  سپس مانند کسی که بخواهد مچ مجرمی را بگیرد پرسید
رسیمان ببافی پس خیالت جمع بدان چه کارت دارد هستی؟ می دانم که می خواهی برایم اسمان و  -

  اگر بخواهی مرا دست به سر کنی نمی توانی
من خیال دروغ گفتن ندارم من با خودم و قلبم رو راستم به شما هم صادقانه می گویم ! نه مادر نه -

  که فرهاد از من خواستگاري کرده همین
  

  را در سینه فشرد و گفتبر خالف تصور هستی لبخند عمیقی روي لب هاي مادر نشست سر هستی 
  می دانستم دست از سرت بر نم دارد عشق واقعی همین است نظر خودت چیست ؟ موافقی؟ -

  هستی ناباورانه به مادر نگریست و گفت
باورم نمی شود مادر ان زمانی که باید به عشق حقیقی من و فرهاد پی می بردید طوفانی شدید و  -

اال پاي سحر و سینا این وسط است از من می خواهید که کلبه عشق ما را در هم شکستید ولی ح
  دست از سر فرهاد برندارم؟

ساله شدي تا اخر عمر که نمی توانی تنها بمانی؟ چه کسی بهتر از فرهاد می تواند روح  29تو تازه  -
  خسته تو را ارام کند

  در هر صورت جواب من منفی است مادر من از روي سحر خجالت می کشم -
  

  رخاست و درحال خارج شدن از اتاق گفتمادر ب
  آن قدر بالغ و عاقل هستی که صالح خود را بدانی من فقط نظرم را گفتم -
  

هستی ان شب گوشی اتاق را وصل نکرد نمی خواست زمزمه هاي شبانه فرهاد او را سست کند می 
تی تسلیم می شود دانست اگر فهراد تماس بگیرد و در گوش او دوباره ایه هاي عشق بخواند به راح

نه دلش نمی خواست با او ازدواج کند به همین دلیل بالش را روي سرش گذاشت و خوابید اهوي 
خیالش گاه دوان دوان به سوي فرهاد می دوید اما او کمند عقلش را به دور گردن غزال احساسش 
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اد باشد و چند می افکند و او را از رفتن باز می داشت باید سعی می کرد که دور از دسترس فره
  وقتی با او تماس نداشته باشد

هستی گوشی تلفن را به گوش چپش چسباند از صداي مبهم ان طرف سیم نمی توانست متوجه شود 
  که چه کسی پشت خط است

  فرهاد بود که می گفت
  هستی چرا جواب نمی دهی؟ -
  

  هستی گوشی را به گوش دیگرش چسباند و صداي فرهاد را شنید
  د و گفتارام سالم کر

  حاال صدایت را می شنوم حالت خوب است؟ -
  ممنون از قصد جواب نمی دادي؟ یا خط خراب است؟ -
  چه قصدي ؟ صدایت را با ان گوش نمی شنوم حاال با این گوشم بهتر می شنوم -
  چرا هستی؟ مگر براي گوشت مشکلی پیش امده؟ نگران شدم؟ -
  و حاال گوشم سنگین شدهمشکلی که نه چند روزیست سرم درد می گیرد  -
  فرهاد یادش رفته بود که اصال براي چه موضوعی زنگ زده نگران گفت -
یعنی چه هستی ؟ سرت درد می کند گوشت سنگین شده و تو خود را به دکتر نشان نداده اي و  -

  پیگیر قضیه نشده اي؟
  به نظرم مهم نبود -
  عصر به دنبالت می ایم و تو را به دکتر می برمچرا براي سالمتی ات اهمیتی قائل نیستی؟ من امروز  -
  نه نه من خودم با پدر می روم شاید هم با هومن رفتم -
  اگر می خواستی بروي تا حاال رفته بودي تعارف نکن من خودم می ایم دنبالت -
  به زندگیت برس فرهاد سحر ناراحت می شود -
رد دختر دایی ام را به دکتر ببرم نگرانم تو به فکر سحر نباش من فامیل تو هستم چه اشکالی دا -

  کردي هستی
  باشد قبول منتظرم -
  منتظرم باش هستی سالمتی تو برایم از هر چیز در دنیا مهم تر است -
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  هستی باورش نمی شد که فرهاد هنوز بی پروا و صریح بودنش را ترك نکرده است
ان موقع خیلی با احتیاط رفتار کرده بود که هستی رام از پله ها پایین امد پاي راستش می لنگید تا به 

  پدر و مادرش متوجه لنگیدن پایش نشوند اما ان روز مادرش با بهت به او نظر انداخت و گفت
  پایت به کجا خورده هستی؟ -
  به هیچ جا نخورده -
  پس تصادف کردي؟ -
  نه همین طوري می لنگد -
  همین طوري مگر می شود؟ -
  

  بیماري اش نگران شده بود گفتهستی که خود تا حدي از 
  نمی دانم چرا مادر تازگی ها پایم می لنگد سرم درد می کند و گوشم ناشنوا شده -
  

  چشم هاي مادر تا اخرین حد گشاد شد و گفت
  چه می گویی هستی براي چه؟ -

  هستی گریه اش گرفت و گفت
  او نبود براي خودم اهمیت نداشتامروز فرهاد قرار است بیاید تا با هم به دکتر برویم اگر اصرار  -
نگران نشدي و گریه می کنی؟ اخر تو کی می خواهی به فکر خودت باشی هستی؟ من هم امروز  -

  با شما می ایم
دلشوره و هول به دل پري چنگ انداختند یعنی هستی دختر معصومش چه بر سرش امده بود ؟ پري 

کنترل کند و گوشه و کنار خانه می گریست باید تا عصر که فرهاد به دنبالشان امد نتوانست خود را 
اول مطمئن می شد بعد به شوهرش می گفت اه کاش هومن بود تا انها را به دکتر می برد نمی 

  خواست مزاحم فرهاد شود
فرهاد او را به دقت زیر نظر . با صداي ترمز ماشین هستی در حیاط را گشود و به طرف فرهاد رفت 

هستی در راه رفتن داشت فرهاد را منقلب ساخت پیاده شد و در را  گرفت لنگیدن محسوسی که
براي هستی باز کرد هستی تسلیم از این همه اهمیت و محبت فرهاد به داخل نشست و سالم کرد 

  فرهاد گفت
  چرا در را نبستی؟ -
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  ...مادرم هم همراهمان می اید امروز به او گفتم دلم طاقت نیاورد ترسیدم که -
  شد و به طرف زندایی رفت چشم هاي پري قرمز و متورم بود فرهاد سالم کرد و گفت فرهاد پیاده

  شما نیایید زندایی من خودم هستی را می برم -
  زندایی با اصرار گفت

  نه من باید با هستی باشم دلم شور افتاده تا شما بروید و برگردید من نصفه جان شدم -
  فرهاد گفت

به گردش ببرم ش اید اگر شما باشید رودربایستی کند من خودم می خواهم بعد از ان هستی را  -
  مراقبم حواسم به او هست

  مادر تسلیم شد و با بغض گفت
  به جالل نگفته ام هومن هم نمی داند و گرنه مزاحم تو نمی شدیم -

  فرهاد سرش را تکان داد و گفت
  .این چه حرفیه زندایی هستی براي من بیش از این اهمیت دارد -

  .شت و پشت فرمان نشست نفس در گلوي هستی گره خوردبرگ
  فرهاد که حسابی حالش گرفته بود رو به هستی کرد و گفت

انشاء اهللا چیزي مهمی نباشد چند وقت است که این ور راه می روي؟ . سهل انگاري کردي هستی -
  یادم می اید که ان روز در رستوران با قهر مرا ترك کردي سالم بودي

می شود اول سرم درد می کرد حاال هم می کند بعد پایم دستم هم کمی بیحس شده و یک ماهی  -
  امروز فهمیدم گوشم سنگین شده است

فرهاد اه عمیقش را از سینه بیرون داد پرده اشکی جلوي چشمش را پوشانده بود تا رسیدن به مطب 
از یاد رفته بود به جز دکتر هر دو ساکت و مغموم بودند براي فرهاد تمام حرف هایش گم شده و 

  .مشکل هستی چیزي مغزش را ازار نمی داد
  در اتاق انتظار منشی هستی را صدا کرد و گفت

  نوبت شماست بفرمایید -
  

  هستی رو به فرهاد کرد و گفت
  تو هم با من بیا فرهاد -
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  دلهره به جانش افتاده بود چه قدر خوشحال بود که فرهاد با اوست مثل یک تکیه گاه
شرح سردردها و دیگر عالئم بیماري اش را که ان چند وقت گریبانگیرش شده بود به دکتر  هستی

داد و با دهان باز و اخم هاي درهم رفته فرهاد و چهره متفکر دکتر روبرو شد دکتر بعد از معاینه 
  نمودن هستی پشت میز نشست و گفت

ی اسکن و عکس می نویسم که معاینه که چیزي را نشان نمی دهد من یک سري ازمایش و سی ت -
  ترجیح می دهم شما انها را به متخصص معز و اعصاب نشان دهید

  فرهاد با نگرانی گفت
  فعال تشخیص شما چیست دکتر؟ -
  

  دکتر اشاره خفیفی به هستی کرد که فرهاد کامال متوجه منظور شد 
  دکتر گفت

  همه چیز بعد از دیدن عکس و ازمایش روشن می شود -
  

احافظی فرهاد به عمد کیفش را در مطب جا گذاشت وقتی از پله ها پایین رفتند به هستی بعد از خد
  گفت

  تا تو در ماشین را باز کنی من کیفم را بیاورم -
  

سریع پله ها را دو تا یکی کرد و باال رفت نفسش را ازد کرد و دوباره در اتاق دکتر را باز کرد و 
  گفت

  دکتر؟ مشکل نگران کننده اي وجود دارد -
  

  دکتر که فکر می کرد فرهاد همسر هستی است گفت
به طور یقین نمی توانم بگویم به احتمال زیاد ایشان با دارو درمان می شود ولی متاسفانه باید  -

بگویم این نوع عالئم نشان دهنده وجود تومور مغزي در سر همسر شما هستند اگر چنین چیزي باشد 
  با دارو درمان می شود.. و پیشرفت نکرده باشد انشا ء ا

  
  فرهاد گفت
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  و اگر با دارو درمان نشود؟ -
باید عمل شود البته گفتم بعد از مشاهده عکس و اسکن معلوم می شود باید بگویم که این حد  -

  تشخیص در تخصص من نیست و شما باید ایشان را به دکتر مغز و اعصاب نشان دهید
  

دهانش تلخ و گنده شده . د انگار اب بدنش را کشیده اندفرهاد سست و گیج از دکتر خداحافظی کر
خدا چرا این دختر باید این قدر عذاب : بود هجوم بغض گلویش را فشار می داد و با خود گفت

  بکشد؟
هستی با اصرار از فرهاد خواست که او را به خانه اش برساند اما فرهاد پایش را روي پدال گاز فشار 

ال عصبی است قصد داشت عشق دیرینش را به رستورانی ببرد و شام می داد خودش می دانست کام
در رستوران فرهاد نگاهش را به . مهمانش کند هر چند که خود دل و دماغ درست و حسابی نداشت

  صورت هستی دواند هستی سرخ شد و سرش را به سوي دیگر چرخاند فرهاد گفت
  .رویمفردا صبح اماده باش که با هم به دنبال کارهایت ب -
  .مزاحمت نمی شوم فرهاد با مادرم می روم -
  

  :فرهاد دلخور گفت
هستی جان اگر هومن و دایی گرفتارند من که نیستم من باید در تمام این رفت و امدها با تو باشم  -

می فهمی؟ اگر در شرکت یا خانه باشم تا دایی یا کس دیگر خبر سالمتی تو را به من بدهند نیمه 
  عمر می شوم

ما فرهاد تو متاهلی و من دوست ندارم وقتی را که باید صرف سحر و سینا کنی به من اختصاص ا -
  دهی؟

  :فرهاد گفت
این حرفا را بریز دور هستی جان من همیشه در اختیار انها هستم اتفاقی نمی افتد اگر دو سه روزي  -

  دنبال کارهاي تو باشم
خت سر پاي هستی اتش شد با این نگاه سپس نگاه گرم و نافذش را به چشم هاي هستی دو -

  خاکستري اشنا بود همان بود که همیشه دیوانه اش می کرد فرهاد غذا را جلوي هستی کشید و گفت

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://lordesyah.blogfa.com
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

http://lordesyah.blogfa.com هستی من                 
 رضوان جوزانی نوشته 

h t t p : / / w w w . j a d i d t a r i n . c o m
 

 298 صفحه 

این چند وقت آن قدر غصه خوردي که وقتی براي غذا خوردن حسابی براي خودت نگذاشته اي  -
کردم که ان قدر به خودت برسی که این قدر ضعیف شده اي اگر من باالي سرت بودم وادارت می 

  که به این روز نیافتی
  گیلو اضافه وزن داشتم 20خدا رحم کرد و گر نه االن  -
  

  :فرهاد صداي دلنشین و بم خود ارام گفت
  واقعا خدا رحم کرد هستی کاش این رحم نبود و تو براي من بودي -
  

ر ان دو بود دایی نیز به حیاط امد و به زندایی فرهاد دلواپس و نگران دم در خانه ایستاده بود و منتظ
فهراد تعارف کرد که به داخل بیاید اما فرهاد امتناع کرد و از دایی اش خواست که فردا با او تماس 

  بگیرد 
  آقا جالل روي زمین تا شد و گفت

  چند وقت است پري؟ چرا هستی زودتر از این چیزي به ما نگفته -
  

  با گریه گفتپري دستش را روي دست دیگرش زد و
انگار یک ماهی است بچه ام ان قدر مالحظه کار است که به ما چیزي نگفته اگر فرهاد هم پا پیش  -

  نمی شد نمی فهمید فرهاد دنبال کارش را گرفت انگار هنوز هم با فرهاد راحت تر از ماست
  

  :آقا جالل گفت
گو که فکر کردم می خواهد از پس فرهاد به این خاطر می خواهد با من صحبت کند من ساده را ب -

  هستی خواستگاري کند فردا تو هم با انها می روي؟
  پري گفت

البته که می روم امروز هم می خواستم همراهشان بروم فرهاد نگذاشت اخر چرا من مادر باید چند  -
وقت از حال هستی بی خبر باشم دیدم کمی روحیه اش بهتر شده خیالم راحت شد ندانستم که بچه 

  .مریض است و سرش به مریضی اش گرم است ام
هستی خسته بود با وجودي که پیاده روي نکرده بود اما پاهایش ضعف می رفتند خود را به روي 
تخت انداخت و اندیشید به نظرش بیماري اش باید جدي باشد چرا که نگاه سوزناك فرهاد برایش 
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زود سر زدن هاي هدیه و هومن همه از حاد اشنا بود گریه هاي گاه و بی گاه مادر وپدرش و زود به 
بودن بیماري اش خبر می داد چه قدر از این اتاق به آن اتاق رفته بودند از تمام بندنش عکس گرفته 
بودند و چندین بار از سرش سی تی اسکن کرده بودن چند بار از او خون گرفته بودن و در تمام این 

دند لبخند گرمی از یادآوري مهربانی هاي فرهاد روي لبش اتاق ها فرهاد و مادر به دنبالش روان بو
نشست دلش براي او هم می سوخت فرهاد هم با آن قلب ناراحتش هیچ گاه مزه شیرین زندگی را 

  حس نکرد دلش شدیدا براي خودش و فرهاد سوخت
یدن برخاست و قاب عکس نازنین را در آغوش گرفت تا بخوابد فردا نوبت دکتر داشت باید به د -

پزشک می رفت تا نتیجه ازمایشها و عکس هایش را می دانست خسته دیده بر هم نهاد و به خواب 
  فرو رفت

دکتر سماواتی یکی از بهترین متخصصان مغز و اعصاب بود که فرهاد و هومن با پرس و جوي  -
خود او در فراوان و وسواس بسیار ادرس مطبش را پیدا کرده بودند و حاال با پدر و مادر هستی و 

مطبش حضور داشتند دکتر بعد از معاینه هستی و دیدن ازمایش و عکس هایش همه را به جز پدر 
هستی مرخص کرد اقا جالل در حالی که نزدیک بود قلبش بایستد نشسته بود و چشم به دهان دکتر 

  دوخته بود دکتر با تانی و حالتی ناراحت به طور صریح گفت
مویرگ هاي مغز دختر شما نازك شده و این عالئم همه نشان دهنده پاره متاسفم آقاي مهرجو ،  - -

. شدن برخی از مویرگ هاي مغز می باشند نه از تومور مغزي خبري هست و نه از زائده دیگري
خون در مغز دختر شما بیش از اندازه پر شده و همه این بی حسی ها نشات گرفته از مختل شدن 

  شدن مویرگ هاست سیستم عصبی مغز در اثر پاره
  پدر با ناباوري به دکتر چشم دوخته بود عاقبت بعد از مکثی طوالنی گفت -
  با عمل جراحی نمی شود کاري کرد دکتر؟ - -
  دکتر گفت -
نه ما عمال نمی توانیم مویرگ ها را به هم پیوند بزنیم طی روند این بیماري بدن دختر شما لمس  -

و ان گاه به اخر می رسد شاید هم معجزه اي شود و این روند می شود و خون مغزش را پر می کند 
  .رشد متوقف شود و در ان صورت است که دختر شما در این حالت باقی می ماند

  پدر هستی دلخور و ناراحت از صحبت هاي صریح دکتر گجفت
وباره علت این بیماري چیست دکتر؟ می تواند از ضربه خوردن سر به وجود بیاید اخر سر هستی د -

  .به شدت به زمین برخورد کرده
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  دکتر گفت
نه فکر نکنم از ضربه خوردن باشد اما بی تاثیر هم نیست شاید ان ضربه عامل ایجاد کننده بوده  -

  باشد می توانسته مویرگ هاي مغز را نازك و اسیب پذیر کند
  اشک هاي پدر هستی باریدند و دل دکتر را به درد آوردند دکتر دلجویانه گجفت

متاسفم آقاي مهرجو من واقعیت را گفتم هر چند که شما ناراحت شدید اما دعا کنید که دخترتان  -
راحت شود چون اگر این طور پیش برود شما یک عمر با یک بدن لمس و بی حس و دختري که نه 

یافت در  معجزه شد و دخترتان شفا... شاید انشاءا. روبرو خواهید بود...قدرت بینایی دارد و نه شنوایی
هر حال اگر مایلید عکس ها و سی تی اسکن را به دکتر متخصص دیگري نشان دهید تا مطمئن 

  شوید این بیماري بیمارین ادري است که از 
  چند میلیون دختر معصوم شما را نشان کرده است -
تگی پدر هستی زوري در بدن نداشت نیرویی در تن نداشت که برخیزد پرونده را برداشت و با خس -

  به بیرون از اتاق رفت فرهاد و هومن منتظرش بودند فرهاد گفت
  چه شده دایی جان - -
  وقتی حال زار دایی اش را دید اشک هایش را پاك کرد و گفت -
  تومور مغزي است؟ می شود عمل کرد؟ -

ي دایی اش سري تکان داد و گریه کنان براي او و هومن همه چیز را تعریف کرد و در اخر گفته ها
  دکتر را افزود که گفت

نهایت این بیماري استفراغ است اگر بیمار استفراغ کند دیگر هیچ امیدي نیست و نشانه پایان عمر  -
  .بیمار و فرو رفتن در کما استفراغ کردن است

  هومن به دیوار تکیه داد و براي خواهر معصوم خود اشک ریخت فرهاد نالید و گفت
ن می بردمش به سختی پایین می رفت سر انجام هومن مجبور شد که االن هم که از پله ها پایی -

  بغلش کند
  جالل آهی کشید و گفت

کاش تومور داشت ان وقت با یک عمل خیالمان راحت می شد حاال چه؟ دختر دسته گلم جلوي  -
  رویم پرپر می زند و از دست من هیچ کاري ساخته نیست

دانست که بیماري اش جدي است اجزاء طرف  می. هستی خود را به دست سرنوشت سپرده بود
راست بدنش هم داشتند از کار می افتادند داشت با خود کنار می امد که بیماري اش سالمتی به 
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دنبال ندارد خود را به خدا سپرده بود کم حرف شده بود و بیشتر در خود فرو می رفت تمام فامیلش 
دنش امدند مریم در حالی که دختر زیبا و کوچکی را از وقتی از بیماري او اگاهی یافته بودند به دی

در اغوش داشت مبهوت به هستی نظر انداخت باورش نمی شد که این دختر همان هستی سه ماه 
پیش باشد که این چنین با تنی خسته و رنگ و روي زرد در مقابلش دراز کشیده باشد هستی لبخند 

نوازش کرد مهران دیدگانش را به طرف دیگر  کمرنگی زد و با دست دیگرش ارام صورت نوزاد را
  :چرخاند تا دیگران پی به گریه اش نبرند مریم گونه هستی را بوسید و گفت

یک ماه است که به دنیا امده وقتی دیدم از تو خبري نشده خودم به این جا امدم باورم نمی شد  -
  هستی چه بالیی سر خودت آورده اي؟

  هستی بی رمق خندید و گفت
  مش را چه گذاشته اي مریم؟اس -

  مهران و مریم به هم نگاهی انداختند و با هم گفتند
  هستی -

  و مریم گفت
  او تمام هستی ماست مثل تو که تمام هستی مادر و پدرت هستی سعی کن خوب شوي هستی جان -

  فرهاد اندیشید چه کسی می گوید او هستی پدر و مادرش است او تمام هستی من است
رهاد و هومن براي یافتن پزشکان مجرب و متخصص بود کورسی امیدي در دل فرهاد تمام تالش ف

تابیدن داشت او ترجیح می داد که پرونده هستی را به پزشکان دیگر نشان دهد تمام کار و زندگی 
اش را رها کرده بود و با هومن به دکتر هاي مختلف مراجعه می کردند تا شاید از زبان یک دکتر 

میدي است و دکتر هاي قبلی اشتباه تشخیص داده اند فرهاد نمی توانست هستی را ان بشنوند که ا
طور خمیده و زار ببیند و کارین کند قلبش فشرده می شد دردر می گرفت وسوزش قلب شکسته 
اش در تمام بدنش پراکنده می شد قلبش براي هستی می تپید و حاال که هستی را هستی مغرور و 

ناتوان می دید در خود می شکست سفارشات دکتر نیز همه از یادش رفته بود سرکشش را این طور 
  .و او تنها به سالمتی هستی می اندیشید

یاسمن زنگ زد و خبر ورودش را داد خدایا چه زمانی ؟ وقتی که فرهاد هستی را به خود تکیه داد و 
ی کردند هستی با قلت حواس به فرودگاه رفتند مادر و پدر و عمه اش اشک ریزان ان دو را تماشا م

و کمی سالمتی اش روزهاي شاد زندگی اش را با یاسمن به یاد می اورد و لبخند می زد یاسمن که 
از طریق مادرش در جریان بیماري هستی قرار گرفته بود در حالی که چشمانش از فرط گریه قرمز 
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غر و رنجور شده بود که شده بود هستی را یک جا با دسته گلش در آغوش کشید هستی ان قدر ال
یاسمن باورش نمی شد این همان هستی شاد و سرخوش است بغض خود را زمانی فرو داد که مجبور 
بود کمی بلند تر از حد معمول با هستی صحبت کند وقتی فرهاد برادرش را دید که از ترس افتادن 

کیه کرده است به یاد هستی او را به خود چسبانده و دستش را حائل او کرده و هستی به او ت
روزهایی افتاد که تنها ارزوي برادرش این بود که تکیه گاه و حامی و عشق و زندگی هستی باشد 

هدیه و مادرش در حالی که . ولی حاال هستی از فرط رنجوري و بیماري به فرهاد تکیه داده بود
ند فرهاد هستی را که اشک هایشان را پاك می کردند در خانه عمه ماهرخ به استقبال یاسمن رفت

خدا را . بسیار خسته می نمود به اتاق خودش برد و مشغول تسال دادن دایی و زن دایی و دیگران شد
شکر می کرد که سحر با وجود اطالعش از بیماري هستی توسط فرهاد زیاد پاپیچش نمی شد براي 

یچ گاه نگذاشته اولین بار از درك باالي همسرش احساس رضایت می کرد چرا که عشق هست ه
  بود او به اخالق و رفتار همسرش بیاندیشد

یاسمن با دل پر خون و دیده اشکبار از فرهاد و هومن در مورد هستی و بیماري اش سوال کرد و 
  فرهاد بیماري هستی را شرح داد و در اخر گفت

  ......شود همان ما توکلمان به خداست شاید خدا بخواهد و معجزه اي روي دهد شاید هستی خوب -
و جمالتی که این چنین امیدوارانه از قلب شکسته اش بر می خاست و دیگران تایید می کردند اعضا 
خانواده هستی اشک ریزان یکدیگر را تایید می کردند اعضا خانواده هستی اشک ریزان یکدیگر را 

م گریستن داشتند تا دلداري می دادند در حالی که صداي هق هقشان تا اتاق باال میرسید سعی در ارا
  هستی پی به ضجه هاي انها نبرد

نذرها بود که در اندیشه ها جان می گرفت و زمزمه هایی که زیر لب ها با خدا می شد گوسفندها 
بود که نذر می شد و خدا بود که ورد زبان اعضا خانواده هستی بود و دلهاي شکسته و پر دردشان 

رهاد دراز کشیده بود خسته و ناالن با صبوري بسیار سر که براي هستی می تپید هستی روي تخت ف
اعصابش ان قدر . در بالش فرهاد کرده بود و بوي ان را به جان می کشید و به گذشته سفر کرد 

ضعیف شده بود که با ورود فرهاد تکان سختی خورد فرهاد که او را در ان حالت دید روبرویش 
  زانو زد و گفت

  ل نیستی یاسمن امدهچه شده هستی جان خوشحا -
خوشحالم فرهاد یاد روزهاي بچگی مان به خیر کاش قدر ان روزها را بیشتر می دانستم اگر می  -

  .....دانستم این قدر زود به اخر می رسم
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اشک ارام ارام در ان خلوت عاشقانه راه پیدا کرد فرهاد دست هاي هستی را در دست گرفت و 
  بوسه اي بر انها نشاند و گفت

و خوب می شوي هستی جان من تو را به خارج می برم باید خوب شوي مگر من مرده ام هان؟ ت -
  .فرهادت مرده که این طور نا امید شده اي؟ من بهترین دکتر را برایت پیدا می کنم

  :هستی خسته تر از همیشه گفت
  من خودم می دانم که سالمتی در کار نیست -

  گفت فرهاد دست هستی را روي قلبش گذاشت و
به خاطر این قلب که عاشقانه دوستت دارد کمی امیدوار باش روحیه تو خیلی مهمتر از بیماري  -

  فداي ان اشک هایت به خدا توکل کن عزیز دلم. من همیشه با توام هستی. است 
  هستی سرخوش از این که بار دیگر این نجواهاي عاشقانه را می شنید لبخندي زد و گفت

  بیاد پیشم کارش دارد برو به یاسمن بگو -
  فرهاد گفت

پس به خاطر قلب من و دل من هم که شده ! صداي قلب من با قلب تو کوك می شود هستی من  -
  روحیه داشته باش و مبارزه کن

  سپس سر هستی را در دستانش گرفت و پیشانی او را بوسید و گفت
  دراز بکش هستی جان، االن یاسمن را صدا می زنم -

م خواباند هستی نگاهش را به دور اتاق به چرخش در اورد و باز قاب عکس خود را و هستی را ارا
  زیر لب شعر ان را دوباره زمزمه کرد. دید که روي میز فرهاد خودنمایی می کند

  همیشه در خیال من
  ز شعله گرم تر تویی

  چه گرم دوست دارمت
د و تمام ترانه هاي شاد و ساز گیتار فرهاد روي کمدش خاك می خورد نگاه هستی به ساز خور

غمگینی که فرهاد به هر مناسبت با سازش اجرا کرده بود را به یاد اورد و در مغزش یادآوري نمود 
دلش چه قدر براي ساز زدن و خواندن فرهاد تنگ شده بود چه قدر دلش می خواست فرهاد دوباره 

ي ساز رففت دستانش را روي سیم برایش ساز بزند ارام و با درد بسیار از جایش بلند شد و به سو
د و «هاي ان کشید و با هر ناله ساز ناله اي پر درد از دل داغدیده اش بیرون داد فرهاد پشت در اتاق آ
  وقتی صداي یک در میان سیم هاي گیتار را شنید اشک دیدگانش را پاك کرد و با خود اندیشید
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و هم مثل من با خاطره هایش زخمه به حیف این دختر آه خدایا حیف این موجود دوست داشتنی ا
  دل می زند

پشت در نشست و از بیماري هستی که به سختی گریبان جوانی اش را گرفته بود گریست فکر این 
  که هستی او را تنها بگذارد دیوانه اش می کرد بی امان و بی صبر از خدا سالمتی هستی را طلبکرد

قاب عکس فرهاد را که کنار قاب عکس خودش بود هستی ارام و پر درد در ااق به گردش امد و 
برداشت و به نزدیک چشم هایش برد چشم هایش به شدت ضعیف شده بودند و قدار به تشخیص 
درست از فاصله دور نبود قاب عکس فرهاد را درلباس سوارکاري نشان می داد با ابهت و جذاب 

ندي جادویی به لب داشت که دل روي اسب نشسته بود و افسار اسب را در دست گرفته بود لبخ
  هستی را می لرزاند

هستی به طرف کمد فرهاد رفت در ان را گشود و تمام وسایل او را بیرون ریخت البوم هاي فرهاد 
گاه گاه همراه دو سه مرد . به نظرش امد تمام عکس هاي فرهاد که در المان گرفته شده بود تنها بود

ارا یا دوستانش باشند به یاد بددلی خودش اتاد ان زمان که جوان بود که هستی فکر کرد باید همک
فکر می کرد فرهاد به همراه رها المان را می گردد و در گوشه گوشه شهرهاي المان در پارك ها و 
اثار باستانی بارها عکس می اندازند چه قدر زود به پایان زندگی اش نزدیک شده بود چه قدر زود 

هنوز به میان سالی نرسیده این طور ضعیف و بی جان و داغان شده بود جوانی اش به سر امده و او 
ضعف تمام وجودش را در بر گرفت افتاب بی رمق و کمرنگی از پنجره به درون می تابید و هستی 
می دانست که غروب نزدیک است تمام بدنش درد می کرد و سرش سنگین روي بدنش می افتاد 

  یدبه سوي تخت رفت و روي ان دراز کش
یاسمن در را گشود و به داخل امد فکر کرد هستی خواب است اما وقتی چشمان هستی گشوده شد 
یاسمن دستش را پشت هستی گذاشت و او را بلند کرد و نشاند لیوان شیر را به دهانش نزدیک کرد 

  هستی ارام شیر را خورد و دوباره خوابید
ی را در دست گرفت به سیماي معصوم یاسمن کنار تخت روي زمین نشست و دستان کم جان هست

دختر دایی زیبایش زل زد و در دل زاري نمود هستی چشمانش را ارم گشود یاسمن لبخدي زد و 
  گفت

  چیزي الزم داري هستی جان؟ اه نمی دانی چه قدر دلم برایت تنگ شده بود -
  منتظر بودم که با شکمی بر امده ببینمت یاسی قصد مادر شدن نداري؟ -

  لبخند تلخی زد و گفتیاسمن 
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  من مادر شده ام هستی دو ماه است که مادر شده ام -
  خنده شاد و از ته دل هستی لبخند روي لبان یاسمن نشاند ارام گفت

  خوشحالم یاسی خدارا شکر نمی دانی چه قدر دلم براي هومن می سوزد تو او را بخشیده اي نه؟ -
  .ستآره مطمئن باش جاال که وقت این حرف ها نی -

  هستی نفس عمیقی کشید و گفت
از تو خواهشی دارم یاسی دلم می خواهد این حرف ها و صحبت هایی را که با تو م کنم تا زمانی  -

  که زنده ام به کسی نگویی
چه حرف ها می زنی هستی جان؟ مگر قرار نبود که تو با من به فرانسه بیایی من به همین خاطر  -

  .مانم تنها نباشمامده ام امده ام که موقع زای
  هستی ارام دستش را باال اورد و گفت

تعارف نداریم یاسمن دلم می خواست این وصیت را به مادر یا پدر و یا هومن می کردم اما می  -
دانم که انها طاقت شنیدن را ندارند یاسمن من خود می دانم که به چه درد العالجی مبتال شده ام 

راي عمو احمد شرح می داد داشتم گوش می کردم حاال ا تو روزي که پدر با گریه جریان را ب
خواهشی دارم که دلم می خواهد خوب گوش بدهی بلند شو و شماره مطب دکترم را بگیر می 

  .خواهم با دکترم صحبت کنم
  :یاسمن با هراس گفت

  ؟ تو نباید عصبی شوي دراز بکش و بخواب براي چه هستی -
  شست و گفتهستی لجوجانه در جایش به سختی ن

این قدر از من حرف نکش نفسم دارد بند میاید به حرفم گوش کن یاسی خواهش می کنم  -
  خودت متوجه می شوي

یاسمن ناجار برخاست و گوشی را به دست گرفت و کارت مطب را از کیف هستی در اورد و 
ا ه او بدهد شروع به صحبت با منشی دکتر کرد هستی کم جان و خسته اماده بود که یاسمن گوشی ر

یاسمن گوشی را کنار گوش سالم تر هستی گذارد هستی ارام با دکتر صحبت کرد نفسش باال نمی 
  امد و در سرش درد عجیبی می پیچید گوشش به وضوح صداي دکتر را نمی شنید ارام گفت

و  دکتر من از جریان و روند بیماري ام اطالع دارم می دانم که نهایت زندگی ام مرگ مغزي است -
داوطلبانه حاضرم که اعضا بدنم اهدا شود اقاي دکتر من جلوي روي دختر عمه ام به شما و او که 
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شاهد من است وصیت می کنم که اگر مرگ مغزي شدم اول از همه قلبم را در صورت لزوم به پسر 
  عمه ام پیوند بزنید این طور که فهمیدم قلبش نیاز به پیوند دارد

  داد نفس عمیقی کشید و ادامه
  من شما را وکیل خودم می دانم قلب من در سینه فرهاد ارام می گیرد دکتر -

اشک مجالش نداد و ارام خود را روي بالش انداخت یک عمر او تمام هستی فرهاد بود و حاال می 
خواست قلبش را که تمام هستی خودش بود به او اهدا کند تمام بدنش در بی حسی و در عین حال 

کشید یاسمن گریه کنان به سواالت پی در پی دکتر جواب می داد وقتی تلفن قطع درد فریاد می 
  کرد رو به هستی کرد و گفت

  هستی -
  هستی دستش را به صورت خیس یاسمن کشید و گفت

گریه نکن یاسی من از همه چیز خبر دارم این پدر و مادرم اصرار دارند عمل شوم و دکتر به خاطر  -
  ور عمل داده است خوشحالم که حمید و نازنین را به زودي مالقات می کنمانها و روحیه خودم دست

  دوباره نفس عمیقی کشید و با خنده گفت
دلم می خواهد قلبم در سینه فرهاد باشد مطمئنم که جایش امن است دوست دارم قلبم را به او  -

به این پیوند نیاز  ببخشم تا دیگر از قلب شکسته اش درد نکشد اگر چه امیدوارم هیچ گاه فرهاد
نداشته باشد یاسی تو شاهد هر وصیت من به دکتر هستی اگر الزم باشد این وصیت را کتبی می کنم 

  هر چند که دستم یاري قلم گرفتن ندارد دکتر گفت خودش همه کارها را جور میک ند
  ارام شد کمی به سقف زل زد و ارام نالید

و منطقی ان قدر منطقی با مرگ برخورد میک نند دکتر عجیب ترین موجودات هستند خونسرد  -
  که ادم متعجب می شود یاسی گریه می کنی؟

هستی ساکت شده . یاسمن به صورت هستی زل زد و گریست بی محابا گریست و در خود شکست
بود و یاسمن از نفس کشیدن ارامش فهمید که او زیاد به خود فشار اورده و زیاد صحبت کرده و 

  .پر تالطم هستی ارام باال و پایین می رفت و او خوابیده بود خسته است سینه
هستی را دوباره نزد دکتر بردند تا براي عمل اماده شود در مطب دکتر هستی از پدرش خواهش کرد 
یک لحظه اي او را با دکتر تنها بگذارد پدر راضی نشد دکتر که متوجه منظور هستی شده بود با 

  اطمینان به او گفت
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خیالتان . باشید خانم مهرجو من هر کاري از دستم بر بیاید انجام داده و کوتاهی نمی کنم مطمئن -
  که عمل با موفقیت انجام شود و من مجبور به عمل کردن به گفته شما نشوم.. راحت انشاءا

پدر متعجب و مبهوت به هستی و دکتر خیره شد دکتر ارام سرش را تکان داد و این به این معنی بود 
  به موقع اش در این مورد به پدر هستی توضیح خواهد دادکه 

  دکتر هستی را مرخص کرد و گفت
  تا روز عمل می توانی در میان جمع و خانواده ات باشی -

فرهاد ناراحت و پریشان از هومن در این مورد سوال کرد هومن جواب داد دکتر عقیده دارد تا 
در میان خانواده باشد . شدن در بیمارستان نیستروزي که هستی همین طور است نیازي به بستري 

بهتر است اما به محض این که استفراغ کرد باید او را به بیمارستان برسانیم تا عمل شود هم هومن و 
  .هم فرهاد و بقیه می دانستند که این جز قطع امید کردن و جواب کردن هستی چیزي نبود

ز عمل اماده شود مادر با بغض روسري به سرش شبی که موهاي هستري را تراشیدند تا براي رو
انداخت تا او خجالت نکشد فرهاد به چشمان خمار هستی که از بیماري بی رنگ شده بود نگریست 
و وقتی دید که هستی چه طور بی رمق خوابیده است و انگار در این دنیا نیست غم تمام وجودش را 

  ه شد و زمزمه کردبر گرفت به پشت پنجره رفت و به طبیعت حیاط خیر
  به گریه گریه هاي غمگنانه

  هوایت را دلم کرده بهانه 
  گرفته مه فضاي کوچه ها را 
  نشسته گرد غم بر روي دنیا

  برایت واژه ها هم سوگوارند
  پیام تازه اي حرفی ندارد

  چه دلتنگم چه دلتنگم چه دلتنگ
  تو معناي سفر بودي گذشتی 

  اسیر این توقف ها نگشتی
  پیوستی به دریاتو مثل رود 

  رها کردي به دشت تشنه ما را
  بغض راه گلویش را بست دلش شدیدا براي گذشته تنگ شده بود
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زندگی چه بی رحم شده بود هومن ارام امد و کنارش ایستاد هر دو در سکوت به طبیعت تاریک 
دي می حیاط خیره شدند هومن دیگر ان پسر شوخ و بذله گو نبود که با بودن خود همه را به شا

کشاند دیگر حرفی براي گفتن نداشت که دیگران را از خنده ریسه ببرد ان قدر درگیر و دار زندگی 
پنج سال از ازدواجش گذشته بود و او هنوز طعم فرزند . خم شده بود که توانی براي مبارزه نداشت 

یگر طاقت غر هومن د. همه ازمایش ها هم از سالمت همسرش گواهی می داد. داشتن را نچشیده بود
  زدن هاي مهسا و کنایه هایش را نداشت ارزو می کرد که او به جاي هستی بود ارام گفت

کاش زندگی من این طور ویران می شد نه هستی کاش من به جاي هستی بودم او به ظاهر  -
خوشبخت بود دلش به حمید و نازنین خوش شده بود داشت زندگی اش را می کرد طفلک طوفانی 

  دگی اش را از هم پاشیدامد و زن
  فرهاد گرفته و غمگین گفت

همه ما به نوعی با زندگی مان درگیر هستیم جرا؟ چرا هومن؟ ما از زندگی مان خیر ندیدیم یادت  -
. می آید چه دوران خوش و خوبی داشتیم چه روزهایی که من در این خانه را با عشق و امید می زدم

ودم و از همین پنجره به حیاط نگریستم و تمام ارزوهایم را در چه شب هایی که در این خانه مهمان ب
  این خانه می دیدم اخ حاال چه شد که این طور دلگرفته و غمگین شده ام؟

  :هومن از یادآوري گذشته هاي زیبا و خوش جوانی اش لبخند تلخی زد و گفت
راي خودم را به فرزندم با خودم شرط کرده بودم که اگر زمانی بچه دار شوم هیچ وقت عقیده و  -

تحمیل نکنم کاري که مادرم با ما کرد اما انگار خدا نمی خواهد من به این ارزو برسم خسته ام 
  فرهاد خیلی خسته

فرهاد به چهره گرفته و ناراحت هومن نگاه کرد و در دلش افسوس خورد هومن به نیم رخ فرهاد 
  نگاهی کرد و گفت

یک بار در رستوران دیدمتان با دوستم قصد داشتیم داخل بیاییم  راستی تو با هستی چه کار داشتی -
اما وقتی تو و هستی را پشت میز دیدم منصرف شدم و با اصرار از دوستم خواهش کردم که به 

  رستوران دیگر برویم نمی خواستم با حضور من هستی خجالت بکشد
  فرهاد سرش را تکان داد و گفت

او خواستم که مالقاتی با هم داشته باشیم تا در مورد موضوعی با او من از او خواهش کرده بودم از  -
  می خواستم از او خواستگاري کنم.صحبت کنیم 

  همان موقع هم همین حدس را زدم در واقع منتظر بودم -
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فرهاد به فکر فرو رفت چه قدر اعمالش قابل پیش بینی بود اوازه عشقش در همه جا پیچیده بود حتی 
   .سال 7بعد از 

چه خیال خوشی داشت که می . چه قدر دلش براي این عشق تنگ شده بود در رویاهایش غرق شد
صداي جیغ و گریه مادر هستی و هدیه ...خواست با هستی ازدواج کند حاال هستی جلوي رویش

هستی . افکارش را پاره کرد با هراس زیاد به باالي سر هستی رسید اه خدایا لباس هستی خیس بود
مادر هستی . کرده بود دنیا در برابر دیدگانش تیره شد همان کور سوي امید هم از بین رفت استفراغ

موهاي خود را کند و هدیه بر سر زنان پدر را صدا کرد هومن هستی را در رختخواب خواباند و با 
  فریاد گفت

  برایش لباس بیاورید تمام تنش خیس شده است -
هستی ! اه فرهاد. شنید و رنگ وروي زرد هستی را می دیدفرهاد فقط ضجه هاي مادر هستی را می 

را می دید که دوان دوان بر لب ساحل در حرکت است و برایش شغر می خواند هستی را می دید 
که سوار اسب شده و بی خیال می تازد چشمان خمار و زیباي هستی را می دید که اشک الوده به او 

ر برگردد و او را از مادرش خواستگاري کند هستی را دوخته شده والتماس کنان می خواهد زودت
می دید که غرش می کرد و عشق فرهاد را براي خود می خواست هستی را در لباس عروسی دید 
هستی را دید که نازنین را در آغوش دارد هستی را دید که شب عروسی او گردنبندي به شکل قلب 

نداخته و به او تبریک می گوید هستی را دید که که دور تا دورش را نگین سفید گرفته به گردن ا
هستی را می دید که از او می خواهد به . براي حمید و نازنینش خاك گور را به سر رویش می ریزد

فکر سحر و سینا باشد و حاال هستی را مید ید که بدن الغر و بیمارش در آغوش مادرش فشار داده 
ش می زند هومن و هدیه که مستاصل و گریه کنان طفلک دایی اش را می دید که بر سر. می شد

این سو ان سو کز کرده اند و زن دایی اش را می دید که بی حال افتاده و سر هستی اش را در 
آه چرا هیچ کس به فکر او نبود . آغوش گرفته و صورت دختر زیبایش را می بوسد و می بوید

ه جا را پوشانده بود انگار در یک استخر قلبش می سوخت بخار همه جار را فرا گرفته بود مه هم
بزرگ اب فرو رفته باشد تمام بدنش خیس بود قلبش داغ داغ می سوخت و تمام وجودش را در 

آه بلندي کشید و به روي زمین غلطید مسعود دوید و قرص زیر زبانش ...اه مسعود. خود می چالند
ع در ان میان مسعود بود که به را گذاشت همه حواس ها به طرف او معطوف شد تنها حواس جم

  اورژانس زنگ زد تا فرهاد را به دست انها بسپارد
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براي فرهاد دعا می کردند فرهاد سکته  Ccuعمه و یاسمن و خاله شهین گریه کنان پشت در اتاق 
کرده بود و معجزه بود که جان سالم به در برده بود و هنوز نفس می کشید شاید فرصتی خواسته بود 

ال هستی اش اطمینان حاصل نماید فرهاد و هستی در عشقی که ارزویشان کنار هم گذاشتن تا از ح
اسم هایشان در کارت عروسی و بر روي کیک عقد و ترسیم ان به صورت دو کبوتر بر اتاق 

و هستی در  CCUعقدشان بود حاال کنار هم در اسامی بیماران ان بیمارستان جاي گرفتند فرهاد در 
ICU  .ي مراقبت ویژه دست دست کردن پزشک براي عمل هستی کامال براي خانواده بخش ها

اش محرز بود چرا که عملی در کار نبود و این پیشنهاد صرفا به خاطر روحیه دادن به هستی و 
قلبش تنها نشانه او و . سر تراشیده هستی بر روي بالش جگر مادر را اتش می زد. خانواده اش بود

ینه اش ارام باال و پایین می رفت از دیشب که استفراغ کرده بود و به زندگی اش بود قفسه س
. بیمارستان اورده شده بود در کما فرو رفته بود در دهان و بینی اش لوله هاي زیادي فرو کرده بودند

خانواده اش پدر و مادرش به اندازه سن هستی خمیده و شکسته شده بودند و هدیه و هومن تنها 
چشم هایشان جاري می شد هیچ کاري از دست هیچ کس بر نمی امد چرا که اشک بود که از 

  .خواهر کوچکشان دردانه خانه شان بی جان روي تخت خوابیده بود و اران نفس می کشید
راه روي هاي بیمارستان را فامیل هستی و فرهاد پر کرده بودند در ان سوي بیمارستان چند اتاق 

حال خوشی نداشت دریچه هاي . مخصوص قلب فرهاد خوابیده بوددورتر از هستی زیر دستگاه هاي 
گشاد قلبش دیگر توان زندگی به او نمی دادند خیال فرهاد دور خیال هستی پرواز می کرد و امیدوار 
بود که قلبش از کار باز ایستد و او را به هستی اش برساند حتی نفس کشیدن با این قلب کار 

ا و لوله ها امکان پذیر بود او قلب عاشقش را با هستی می دشواري بود و به کمک دستگاه ه
  .خواست با تمام هستی اش

  دکتر در حالی که تمام اعضا خانواده هستی و فرهاد را جمع کرده بود با تانی گفت
متاسفانه دختر شما مرگ مغزي شده فقط قلبش می تپد اگر اجازه بدهید تا قلبش می تپد می  -

دا کنیم البته می دانم تصمیم گیري سخت است اما او دیگر از این حالت توانیم اعضاء اش را اه
مغزش پر از خون شده است و رگ هاي مغزي اش پاره . در واقع فوت کرده است. خارج نمی شود

فقط خواهش می کنم زودتر تصمیم بگیرید و مرا در جریان تصمیمتان قرار دهید این . شده است
دارید که قلبش ناراحت است اگر نیاز به پیوند  CCUي در بخش طور که شنیده ام بیماري دیگر

  داشته باشد این مورد بهترین شانس است چیزي که خود هستی از من خواست
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پدر هستی بی حال روي نیمکت نشست و مادر هستی ان قدر گریسته بود که صدایش در نمی امد ان 
از خود خدا خجالت می کشید چرا که قدر خدا را به مقدسات و پاکانش قسم داده بود که دیگر 

  مطمئن بود اگر صالح بود و خدا صالح می دانست روي مادر دل شکسته را به زمین نمی اداخت
یاسمن و هومن به اتاق دکتر وارد شدند و بعد از نشستن یاسمن وصیت هستی را بازگو و یادآوري 

  با نا امیدي گفتکرد و هومن موافقت خانواده اش را اعالم نمود یاسمن در اخر 
آقاي دکتر همان طور که قبال در جریان قرار گرفتید هستی وصیت کرده که اگر فرهاد به پیوند  -

  قلب نیاز داشت قلبش را به فرهاد اهدا کنید
  دکتر در حالی که اشک در چشمانش جمع شده بود گفت

ز او تست می گرفتیم تا خودش خبر داشت که می میرد انگار به او الهام شده بود چرا که وقتی ا -
زیاد زحمت نکشید دکتر حمید و ((براي عمل اماده اش کنیم بی رمق لبخند می زد و می گفت

نازنین منتظر من هستند هر شب به خواب می بینم که اماده و منتظر من هستند در حالی که فرهاد با 
  ))گریه به دنبالم می دود

  هق هق کنان گفت یاسمن اشک هایش را از گونه اش سترد و هومن
  حاال می شود قلبش را به فرهاد پیوند زد؟ -

  دکتر گفت
من با پزشک معالج فرهاد مشورت می کنم اگر گروه خونشان جواب دهد و مشکلی نباشد می  -

  .توان این پیوند را انجام داد چرا که فعال قلب هستی سالم است و مشکلی ندارد
کارها را به دکتر سپردند انگار که تنهاي تنها بودند انگار  یاسمن و هومن زیر لب تشکر کردند و بقیه

که بدن هایشان را از یک کوه بلند پرت کرده باشند هر یک به بخش بیمار خود رفتند تا این خبر را 
  .به خانواده هایشان بدهند

 درست در اخرین لحظه هایی که قلب هستی می رفت که به ضربان کند برسد کادر پزشکان او را به
  اتاق عمل بردند فرهاد در تخت دیگري بی هوش منتظر قلب عشقش بود که در سینه اش جاي گیرد

مادر هستی و مادر فهراد گریه کنان پشت در اتاق عمل دعا می خواندند مادر فهراد منتظر پسرش بود 
رد این که با قلب دختر برادرش از اتاق بیرون آید و مادر هستی پشیمان از ان همه سر سختی در مو

  دو جوان سر به دیوار گذارده بود و ضجه می زد
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اري قلب شکسته و بیمار فهراد خارج شد و قلب سالم و داغدار هستی درون سینه اش جاي گرفت 
حتی خود کادر پزشکی هم اشک می ریختند کسی نبود که قصه دلدادگی ان دو را نداند مادر 

  هستی نجوا کنان گفت
، هستی ام جوان بود عاشق بود چه .گرفتند ، خدایا جگرم دارد می سوزدباالخره درکنار هم جاي  -

  زود پر پر شد خدایا
همسر فرهاد سحر در نیمکتی گوشه اتاق به انتظار نشسته بود و دعا می خواند مادر شوهرش را می 
. نگریست که بی قرار انتظار بیرون امدن پسرش را می کشید از خدا خواستار سالمتی شوهرش بود

هیچ گاه از او خوشش . اکت و مغموم زیر لب دعا می خواند از فداکاري هستی در تعجب بودس
نمی امد ان قدر و باالي بلند و خوش فرم با موهاي بلند خرمایی و صورتی زیبا و مهربان که 
شوهرش عاشقانه او را می خواست سحر را می ازرد عشق هستی در قلب شوهرش جاي براي او 

مانع از روابط گرم او با فرهاد بود اما االن از گذشت هستی در تعجب بود از یاسمن نگذاشته بود و 
شنیده بود که حتی لحظه هاي اخر هم هستی فرهاد را به گرم کردن کانون زندگی اش سفارش 
کرده بود و حاال قلب عاشق خود را به معشوق هدیه داده بود حاال هستی عشق را در حق فرهاد تمام 

تی سحر بعد از فوت حمید و نازنین هر لحظه انتظار خبر ازدواج آن دو را می کشید کرده بود ح
بارها شناسنامه شوهرش را چک کرده بود تا با بودن اسم هستی در ان خیال خود را بابت بی وفایی 

از براي همیشه . حاال او اصال انتظار چنین پایانی را نداشت... فرهاد راحت کند اما چنین نبود و حاال 
  هستی ممنون بود از هستی پاك و مهربان و فداکار

مادر هستی بر خالف انتظار کشیدن مادر فرهاد براي دیدن پسرش منتظر گرفتن تن بی جان دخترش 
با اتقال قلب هستی به سینه فرهاد دیگر هستی . بود اه خدایا چه تفاوت عمیقی بین ان دو مادر بود

فکر که قلب عاشق دخترش در سینه معشوقه اش جاي می گیرد مرده بود ولی دل مادر هستی با این 
  .کمی اسوده می شد

فضاي . دکتر برانکارد هست را بیرون اورد و پدر هستی را در آغوش گرفت و تسلیت گفت 
هومن ملحفه . راهروي بیمارستان را فریاد و ناله هاي هدیه و هومن و مادرش و یاسمن و عمه پر کرد

. هستی کنار زد و بوسه اي بر گونه خواهر زد و از او خداحافظی کرد سفید را از روي صورت
مادرش بی هوش به روي زمین افتاد و پرستارها نیز اشک ریزان برانکارد حامل فرهاد را از اتاق عمل 

منتقل کردند و هستی را به سرد خانه بردند تا براي همیشه راحت و  CCUبیرون اوردند و به اتاق 
  .اسوده بخوابد
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تن بی جان هستی در کنار حمید و نازنینش جاي گرفت عمل فرهاد موفقیت امیز بود و بدنش به 
  قلب هستی جواب داده بود و ان را پس نزده بود و حال فرهاد رو به بهبود بود

سه ماه از مرگ هستی و عمل موفقیت امیز فرهاد می گذشت فرهاد خود پی به عمق فاجعه برده بود 
محتاط همسر و خانواده اش فهمیده بود که اتفاقی که نباید افتاده است وقتی بعد از  از رفتار مرموز و

سه ماه دایی و زندایی اش به دیدارش امدند از دیدن انها که پیرتر و شکسته تر شده بودند فهمید که 
هستی به اخر رسیده است دایی جالل سرش را روي سینه فرهاد نهاد و از عمق دل گریست فرهاد پی 
درپی در مورد هستی سوال کرد اما یاسمن گفت که سر فرصت همه چیز را برایش تعریف خواهد 

  کرد
فرهاد که خود از جریان پیوند قلبش خبر نداشت و می اندیشید که قلبش براي بار دوم عمل شده 
اشک هایش را از صورت زدود و نگاه سرگردانش را به زندایی دوخت پري خانم با شرمندگی و 

  دگی بسیار سرش را به زیر انداخت و گفتدرمان
بچه ام رفت فرهاد تو و یاسمن باید مرا حالل کنید من در حق شما بد کردم و دل شما را شکستم  -

چه کنم مادر بودم و خوشبختی بچه هایم را می خواستم می دانم که شما دو نفر از من دلگیرید 
  و این طور مجازات شومهستی ام تاوان شد تا من پی به خودخواهی ام ببرم 

طنین هق هق جانسوزش بر قلب فرهاد نشست و او را نیز به گریه انداخت و یاسمن با اندوه فراوان در 
  حالی که می گریست گفت

این چه حرفی است زندایی ؟ من وفرهاد از شما کینه اي به دل نداریم اما حیف هستی حیف که  -
  .هستی رفت و ما را تنها گذاشت

م بدون ان که هیجانی در فرهاد بر انگیز د از ان شب که حال فرهاد و هستی توام با هم بد یاسمن ارا
شد را تا بعد از ان براي فرهاد تعریف کرد فرهاد مات و حیرت زده دست به روي سینه اش گذارد و 

  :بی صبري نالید
  قلب هستی در سینه من است -

  :یاسمن گریه کنان جواب داد
ن و دکترش وصیت کرد می دانست که من براي تو از همه دلسوزترم می ترسید اري فرهاد او به م_

کسی به خواسته اش عمل نکند با اعتمادتر از من در این امر کسی را نیافت اره فرهاد قلب هسیت در 
  سینه تو می تپد
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ب فرهاد فریاد کشید و با تمام توان گریست و دستش را به روي قلبش گذارد باورش نمی شد که قل
هق هق . عشق و معشوقش در سینه اش بتپد و هستی چنین هدیه اي در لحظات اخر به او داده باشد

  .گریه یاسمن در ناله هاي پر درد فرهاد گم شد
  

  پایان
  

  براي خواندن داستانهاي بیشتر به وبالگ
http://lordesyah.blogfa.com 

  مراجعه کنید
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