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سکوت تو
یعنی سکوت جهان
وقتی که تو نیستی
انگار که هیچ کس نیست
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انگار حتی تمامی سازها هم
از غم نبودن تو بی صدا میشوند
سکوت من ؟
یعنی نبود تو
سکوت من یعنی زوال
یعنی مرگ !

همین که گفتم الهه عموت اینا هفته ی دیگه میان !پشت در نشستم و وزانوان لرزانم را در اغوش کشیدم واشک هایم بی اختیار صورتم را قاب گرفتند .سرم را چند
بار آرام به در کوبیدم وموهای مواج وبلند م را در چنگ گرفتم وکشیدم .چه قدر احساس نا توانی میکردم .نگاهم
به روی تختم افتاد.روی ویولنم که به حال خودش رها شده بود .اشک هایم با شدت بیشتری جوشیدند وافکار در
هم برهم ذهنم را پر کردند .
حس بدی داشتم .حس رسیدن به یک گره ی کور.از همان ها که با دندان هم نمیشد بازشان کرد .خسته شده
بودم .من الهه پارسا از جنگیدن برای رسیدن به هر خواسته ی کوچک ویا بزرگی خسته شده بودم .از اینکه هیچ
وقت آرامش نداشته باشم خسته شده بودم.
صوت اذان در اتاقم پیچید نوری به قلبم تابید ولبخند لرزانی روی لب هایم نشست .هیچ کس نمی توانست این
یکی را از من بگیرد  ،خدایی که فقط برای من بود .
سجاده ی سفیدم را باز کردم  ،انگار چادر نماز حریرم به رویم لبحند میزد.دل وجرات پیدا کردم  ،قفل در اتاق را
باز کردم وبیرون آمدم صدای گفتگوی پدرو عمو ناگهان قطع شد.بی اعتنا موهای مشکی ام را به عقب سرم راندم
ودر دستشویی را بازکردم و وارد شدم .اشک هایم هنوز هم بی اجازه رفت و آمد میکردند ،مشتی آب به صورتم
پاشیدم واشک هایم را غافلگیر کردم .حس خوبی بند بند وجودم را پر کرد مشتی دیگر پاشیدم وآستین هایم را
باال زدم ..
وضو گرفتنم که تمام شد از دستشویی خارج شدم بی آن که به آن دو نگاه کنم دوباره به اتاقم برگشتم ودر را
پشت سرم قفل کردم.رو به سجاده ام لبخندی زدم وچادرم را بر داشتم.نمازم که تمام شد به خودم امدم و دستی
به صورتم کشیدم.با تعجب به دستم نگاه کردم که توسط اشک هایم خیس شده بود .دست خودم نبود بغض
سنگینی گلویم را گرفته بود.سرم را روی مهر فشردم ونالیدم :
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مثل همیشه خودت پشت وپناهم باش!ویبره ی موبایلم مرا متوجه خود کرد .بلند شدم گوشی سفیدم را در دستم گرفتم و به اسم وشماره ای که روی
صفحه حک شده بود نگاه کردم .دستم روی باکس قرمز رنگ لغزید .تماس را رد کردم و نگاهم را به پس زمینه ی
گوشی دوختم .کفشدوزکی که روی یک برگ سبز شبنم زده جا خوش کرده بود خواستم گوشی را به کناری
بگذارم که دوباره صفحه روشن شد،این بار یک پیام داشتم .بازش کردم :
چی شده الهه ؟ صداتون تا خونه ما میاد !
آهی کشیدم وگوشی را روی تختم پرت کردم چادر را از سرم برداشتم و سجاده ام را جمع کردم دوباره ویبره ی
موبایلم روی اعصاب ناراحتم خط کشید .
***

دوباره ویبره ی موبایلم روی اعصاب ناراحتم خط کشید .برای جواب دادن مردد ماندم میدانستم که تا جوابش را
ندهم دست بر نمیدارد پس این بار جواب د ادم ،بالفاصله صدایش در گوشی پیچید :
الو ؟ الهه؟روی تختم نشستم وبا صدایی که سعی میکردم گرفتگی اش را پنهان کنم گفتم:
سالم فواد !با لحن مهربانش مرا مخاطب قرار داد:
گریه کردی؟بازم قضیه ی فریاده ؟اهی کشیدم و فقط گفتم :
اوهوم!به تندی گفت:
نگران نباش الهه اونم مخالفه .بابا تهدیدش کرد که از ارث محرومش میکنه ولی بازم زیر بار نرفت !پوزخندی روی لب هایم جا خوش کرد:
میدونی منم با همین حرف تهدید کردن ولی زیر بار نرفتم..باالخره من و داداشت یه جا با هم تفاهم پیدا کردیم !
فواد گفت:
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میتونی بیای تو تراس ؟نفس عمیقی کشیدم و جواب دادم :
وایستا تا حاضر شم !
یه لباس گرم بپوش .لبخند تلخی روی لب هایم نشست .بی حرف تماس را قطع کردم .شنلم را از روی جا لباسی که پشت در اویزان
بود قاپیدم و روی تنم انداختم ..شال دم دستی ام را برداشتم وروی سرم انداختم ان را دور گردنم سفت پیچیدم
ولبه هایش را جوری تا زدم که موهایم پیدا نباشند .از حجابم که مطمئن شدم آرام وبی سر وصدا در تراس را باز
کردم وقدم به بیرون گذاشتم .
روی صفحه ی آهنی توری مانندی که دو تراس را از یکدیگر جدا میکرد خم شده بود ونگاهم میکرد.نگاهم را به
جلوی پاهایم دوختم وزیر لب سالم کردم روی زمین کنار همان مرز نشست .چند لحظه صبر کردم هوای سرد
صورتم را میسوزاند صورتم را که هنوز هم مرطوب بود .جلو رفتم من هم در طرف دیگر مرز نشستم و زانوانم را
بغل گرفتم صدای آرام فواد در گوشم نشست :
زمین سرده نشین !باز هم پوزخند زدم ،به روبرویم خیره شدم و زمزمه کردم:
مهم نیست !چند دقیقه در سکوت گذشت.هر دو به روبرویمان خیره شده بودیم .
به حیاط کوچک وشبزده ی خانه نگاه کردم واز ذهنم گذشت که حتی درخت های این خانه نیز انگار پیر وافسرده
شده اند .فواد بود که سکوت به وجود آمده را بر هم زد :
میخوای چه کار کنی ؟سوالی را پرسیده بود که در کل این چند ساعت مدام از خودم پرسیده بودم.لبم را بین دندان هایم گرفتم و گفتم:
دیگه خسته شدم فواد!خودت خوب میدونی که من با برادرت هیچ وجه اشتراکی ندارم .زیر بار نمیرم.اگه بابامبخواد مجبورم کنه ...
نیم نگاهی به فواد انداختم و ادامه دادم :
برای همیبشه از خونه میرم.با دوستام یه خونه مجردی میگیرم بهتر از اینه که هر روز سر هر چیز کوچیکوبزرگی با بابا درگیر شم ،مگه بچه بازیه که من بیام زن فریاد شم؟
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با لحن سرزنش گرش مرا مخاطب قرار داد :
فکر میکنی این کار درستیه؟با صدای که به زور پایین نگه داشته بودم به او توپیدم:
من نمیدونم چی درسته چی غلطه فقط میدونم نمیخوام با برادر خودخواه ومغرور تو برم زیر یه سقف !دوباره سکوت برقرار شد .اشک هایم داشتند دوباره برای خودشان راه باز میکردند .
با من چی ؟با من چی ؟دلم هری ریخت .لرزی در تنم نشست ناباورانه نگاهم را به فواد دوختم صورتش از ال به الی روزنه های دایره ای
شکل ورقه ی آهنی که مرز بین دو تراس بود دیده میشد او هم به من نگاه میکرد شاید از معدود دفعاتی بود که
بی محابا نگاهم را به او دوخته بودم و شاید اولین باری که برق چشم های سیاهش را می دیدم .زبانم بند آمده بود
در خاطرم هم شنیدن چنین جمله ای آن هم از او نمیگنجید .دهانم را باز کردم تا چیزی بگویم اما نمیشد بی آن
که نگاهش را از نگاهم بگیرد شمرده شمرده تکرار کرد :
با من چی ؟ حاضری با من زیر یک سقف زندگی کنی ؟نفس های صدا دارم مقطعه شده بودند به زور کلمات را پیدا کردم :
تو ...چی ..یعنی چی ؟کف دستش را به ورقه ی اهنی فشرد وبه تندی جوابم را داد :
یعنی این که میخوام زن من شی.میخوام من تو رو داشته باشم نه فریاد..اگه قراره تو بین ما دو نفر یکی روانتخاب کنی ترجیح میدم اون یه نفر من باشم نه برادرم..نمیخوام اون با غرور و خشکی بی جاش زندگی تو رو به
هم بزنه .
با تردید نگاهش کردم .با درماندگی ادامه داد :
اونم تو رو نمیخواد الهه،اونم چشمش دنبال یکی دیگه است من طاقت دیدن ناراحتی تو رو ندارم ..اگه تو قبولمکنی ......
حرفش را بریدم :
اما چطوری ؟ پدرت برای اون پا پیش گذاشته .وسط حرفم پرید :
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اونش با من الهه،منم مثل تو از همه ی این قانون های مسخره و استبداد پدرم بیزارم،منم دلم میخواد برم وپشتسرمم نگاه نکنم.با هم ازدواج میکنیم واونجوری که دلمون میخواد زندگی می کنیم تا کی باید باباهامون خط
بکشن و ما روش راه بریم؟تا کی ؟ تو میتونی بهترین جایگاه رو تو موسیقی داشته باشی من میتونم یه زندگی ایده
آل ومستقل برای خودم داشته باشم .الهه اگه ازدواج راه استقاللمون باشه چرا اینکار رو نکینیم ؟
به حرف آمدم:
اما پس آیندمون چی ؟ما عشقی به هم نداریم فواد !با آرامش میان کالمم دوید:
عشق نداریم ولی نفرتم نداریم دشمنی نداریم ما همیشه دوستای خوبی بودیم همیشه خوب تونستیم همدیگرودرک کنیم.مگه یه زندگی چی الزم داره غیر از درک متقابل ویه رابطه ی خوب ؟ عشق رو میشه ساخت
الهه..میشه به دستش اورد ...
با گیجی جواب دادم :
نمیدونم فواد فکر یه زندگی خوب و بی دغدغه خیلی وسوسه ام میکنه اما از کجا معلوم یه سراب نباشه ؟ بعدماین وسط مطمئنم خانواده ها معترض میشن.
کافیه من وتو یه کم ادای عاشق ومعشوق ها رو در بیاریم بعدم خودت بهتر خانواده هامون رو میشناسی برایاینکه به قول خودشون به گناه نیافتیم راضی میشن ..وقت نداریم الهه تا فردا بعدازظهر وقت داری فکر کنی بعد
تمرینت میام دنبالت .
لبخندی زد وادامه داد:
حاال دیگه بهتره بری تا پدرت بهت مشکوک نشده .گیج وگنگ از روی سنگ سرد کف تراس بلند شدم وبی آن که کالمی حرف بزنم به اتاقم برگشتم .
***
چشم هایم را با بی میلی باز کردم و چشم به آفتاب کم رمقی دوختم که صبح زمستانی ام را گرم کرده بود .
روی تختم نشستم وشقیقه هایم را با دو دست مالیدم تا شاید کمی از سر دردم کم شود .خسته از کابوس های پی
در پی وبی سر وته پتوی سبکم را کنار زدم و پاهایم را روی زمین گذاشتم دست بردم و از روی پا تختی گیره سرم
را برداشتم و وموهای بلندم را بی حوصله باالی سرم جمع کردم .ارام از اتاقم بیرون امدم وهمان طور که در افکار
خودم غرق شده بودم خودم را به دستشویی رساندم .در آینه به تصویرم خیره شدم و چشم هایم حسابی پف
کرده بودند.مشتی آب به صورتم پاشیدم از سرمای بیش از حد آب یکه خوردم ولی در عوض خواب از سرم پرید
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دوباره افکار کج و معوج به ذهنم آمدند از فکر کردن به تصمیمی که گرفته بودم هم لرز بدی در تنم مینشست
.تصمیمی که کلی اما و اگر پشتش داشت .حوصله ی صبحانه خوردن نداشتم خمیر دندان را روی مسواکم گذاشتم
دو دقیقه بعد مسواک با نرمی دندان هایم را نوازش میکرد .
کمی کرم مرطوب کننده به پوست صورتم که در اثر گریه ی زیاد شبیه نمک زار شده بود با دیدن چشم های پف
کرده ام ناچارا مداد چشم را برداشتم ودر چشم هایم کشیدم روسری ساتن مشکی سفیدم را برداشتم ونگاهی به
وضعیتش انداختم چندان هم صاف و اتو کرده نبود اما اهمیتی هم نداشت بلوز سفیدی زیر سارافون مشکی ام
پوشیدم .روسری ام را لبنانی بستم و کیپ کردم کاپشنم را پوشیدم وچادرم را به سر انداختم .کیف ویالونم را
روی دوش کشیدم وکیف کوچک دستی ام را در دست گرفتم .بی آن که نگاهی به دور واطراف بی اندازم از اتاق
خارج شدم
***
سر جایم نشستم و سرسری به بقیه ی بچه ها سالم کردم کمی زودتر از همیشه رسیده بودم در فرصت پیش آمده
دوباره در افکار خودم غرق شدم .با دیدن جای خالی سارا کنارمبی اختیار آهی کشیدم ،درست امروز که حس
میکردم به او احتیاج دارم نبود.
فواد ومن رابطه ی خیلی خوبی داشتیم ،خیلی بیشتر از یک دختر عمو وپسر عموی ساده اما این نمیتوانست
دلیلی برای تایید گفته های او باشد ..بین دوستی ساده وازدواج خیلی فرق ها وجود داشت که نمیشد نادیده شان
گرفت.ورود استاد باعث شد که رشته ی افکارم گسیخته شود .
_ سالم به همگی .صبحتون به خیر !
به احترام او از جایم برخاستم ولبخند گذرایی روی لب هایم نشاندم .به دست به ما اشاره کرد که سر جاهایمان
بنشینیم .روی صندلی نشستم ونیم نگاهی به نت هایم انداختم .استاد هم سر جایش ساکن شد ،سکوت سالن
بزرگ وخالی را فرا گرفت آهنگ با نوای فلوت آغاز شد ویولنم را در گودی سمت چپ شانه ام جا دادم و آرشه را
در دست راستم گرفتم یکی از آهنگ های مورد عالقه ام بود بد از زیر شدن صدای گیتار نوبت من بود که دنباله
ی ریتم را بگیرم بی آن که چشمم را از روی نت ها جدا کنم دستم را بین سیم ها حرکت دادم وآرشه را رویشان
کشیدم ،مثل همیشه همه ی افکار م خود به خود پس زده شدند.در میان نت ها غرق شده بودم و وبه هیچ وجه از
این غرق شدن ناراضی نبودم چرا که شاید این تنها وقتی بود که میتوانستم از دست افکارم خالص شوم.
***
هوای آزاد صورتم را نوازش میکرد کش چادرم راروی سرم جا به جا کردم وموهای کنار شقیقه ام را زیر روسری
فرو کردم چشمم به آن دست خیابان افتاد ومردی که به پژو ی سفید رنگ بی نهایت آشنا تکیه زده بود در نگاه
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اول فکر کردم که فواد از ماشین فریاد استفاده کرده اما بعد با دیدن پرشیای مشکی رنگی که عقب تر از پژو پارک
کرده بود وچراغ هایش هم روشن بود ابروهایم از تعجب به باال پریدند.
کم مانده بود از تعجب شاخ در بیاورم گوشی موبایلم را از جیبم بیرون آوردم وماندم که به فواد زنگ بزنم یا نه
چند ثانیه ای بیشتر نگذشته بود که با دیدن نامش روی گوشی برای لحظه ای لبخند زدم وجواب دادم:
الو؟برو ببین چی کارت داره .من حواسم بهتون هست !قبل از آن که کلمه ای حرف بزنم صدای تک بوقی شنیدم که نشان از قطع شدن تماس بود .با استرس اب دهانم را
فرو دادم وکیف سازم را محکم در دستم گرفتم و چادرم را جمع کردم واز روی جوی آبی که سر راهم بود پریدم
.نفس عمیقی کشیدم تا به خودم آرامش بدهم وبا آرامشی پوشالی به آن طرف خیابان رفتم و روبرویش ایستادم
نگاه هایمان لحظه ای در هم گره خوردند .اخمی کرد و با لحن بدی گفت :
سوار شو !تمام حرصم را جمع کردم وبا لحنی شبیه به خودش جواب دادم:
چی باعث شده فکر کنی میتونی به من دستور بدی ؟ حرفی داری همین جا بزن !عصبی وپر حرص قدمی به سمت من برداشت ،من هم متقابال یک قدم عقب رفتم.با صدایی که بلند تر از حد
معمول شده بود گفت:
ببین من اصال حوصله ی ناز کشی دختر لوسی مثل تو رو ندارم !وقتشم ندارم !پوزخندی زدم و با لحن تمسخر آمیزی گفتم :
بله دکتر ..ببخشید یادم نبود شما وقتتون خیلی ارزش داره.با حرص ادامه دادم:
گوش کن پسر عمو من هم اصال حوصله ی تو یکی رو ندارم .میبینی باالخره من وتو در یه چیز با هم تفاهم پیداکردیم پس شما رو به خیر ما رو به سالمت !
به سرعت چرخیدم با حس کشیده شدن چادرم دوباره به سمت فریاد چرخیدم .نفسش را با حرص به بیرون فوت
کرد وگفت :
باشه باشه عصبانی نشو الهه خانم .با من بیا باید حرف بزنیم !نگاهم را به چشم هایش که از شدت عصبانیت سرخ شده بودند دوختم وبا لحنی محکم گفتم:
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از نظر من اون قضیه به کل منتفیه.میدونم که تو هم مخالفی پس دیگه حرفی نمیمونه .خداحافظ!سریعتر از آن که به او اجازه ی حرف زدن بدهم راه افتادم انگار خشکش زد که به دنبالم نیامد .گوشی ام را در
آوردم وبرای فواد نوشتم :
بیا خیابون پایینی .پیام را ارسال کردم وبه آن سمت حرکت کردم .صدای کشیده شدن الستیک های ماشین به آسفالت خیابان که
بلند شد دانستم که فریاد با حرص اینجا را ترک کرده .
-ثانیه ای از رسیدنم به خیابان نگذشته بود که پرشیای مشکی محکم جلوی پاهایم ترمز کرد در حالی که هنوز هم
کمی عصبانی بودم در ماشین را باز کردم و سوار شدم .به سرعت به راه افتاد .بی هدف در خیابان ها حرکت می
کردیم.این من بودم که سکوت سنگین بینمان را شکستم وفکرم را به زبان آوردم :
گاهی باورم نمیشه تو فریاد دو قلو هستید .درک نمیکنم چه جوری بابام وعمو این همه اختالف اخالقی بین ما رونا دیده میگیرند !
ماشین را به گوشه ی خیابان کشید و گفت :
چی میگفت؟سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم ،پلک هایم را روی هم فشردم ،نفس عمیقی کشیدم وسعی کردم اشک هایم
را پس بزنم با صدایی بغض آلود گفتم:
سرم داد میزنه.چه قدرخود خواهه که فکر میکنه فقط خودش ناراحت ونا راضیه .بهش گفتم من مخالفم .بهحرفاش گوش ندادم .
صدای فواد را شنیدم :
آروم باش..دیگه بهش فکر نکن !لب لرزانم را بین دندان هایم گرفتم ونالیدم:
دیگه خسته شدم...دیگه توان ندارم.چشم هایم را باز کردم وسرم را به طرف فواد چرخاندم .با چشم هایی پر از اشک نگاهش کردم وگفتم :
میخوام همسفرت شم فواد ..میخوام با هم بریم جایی که دست احدی بهمون نرسه ،جایی که هیچ کس من وتورو نشناسه .خسته شدم از دست این آدمای خودخواه دور وبرم .به خدا که دیگه طاقتم طاق شده .
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قبل از آن که بتوانم جلوی خودم را بگیرم به هق هق افتاده بودم فواد دستش را جلو آورد که روی شانه ام بگذارد
.در میان راه پشیمان شد ودستش را پس کشید او را می فهمیدم.تردیدش را میفهمیدم .از کودکی به بعد حتی
نوک انگشت هایمان اتفاقی به هم اصابت نکرده بودند .دستش را روی فرمان کوبید و با تحکم گفت:
گریه نکن !لحن متحکمش متعجبم کرد ،جوری که لحظه ای گریه کردن یادم رفت وبا تعجب نگاهش کردم.موهایش را چنگش
گرفت وگفت:
وقتی گفتم همه چیز درست میشه پس درست میشه.حاال که میدونم تو هم موافقی دیگه غمی ندارم.همین فرداهمه چیز رو به پدرم میگم .میدونم که هردومون تحت فشار میزارن ولی باید تحمل کنیم تا به هدفمون برسیم
.فقط باید تو هم باشی.هستی الهه؟
صدایم هنوز هم میلرزید اما با لحنی محکم گفتم:
هستم!لبخند زیبایی روی لب هایش نشست .لبخندی که به قدری برایم دلنشین بود که باعث شد من هم میان گریه
لبخند بزنم .اگر میخواستم با خودم رو راست باشم من هم نمیتوانستم از فواد بگذرم .حس میکردم من و او به هم
گره خورده ایم..شاید یک گره کور.
به آرامی گفتم:
بریم خونه.میدونی که دیر برم بابا غرغر میکنه!ماشین را روشن کرد وگفت:
یادت رفته امروز سه شنبه است؟ همه رفتن جمکران .نفس عمیقی کشیدم .ناخود آگاه پوزخندی روی لب هایم جا خوش کرد ،پدر من از دینداری همین کارها را خوب
یاد گرفته بود!برایش مهم نبود که دختر جوانش را تا صبح در خانه تنها بگذارد وبرود زیارت.فواد نیم نگاهی به من
انداخت و گفت :
بریم یه چیزی بخوریم ؟با دودلی نگاهی به او انداختم به رویم خندید و گفت:
وقتی گریه میکنی چشمات آدم رو یاد آسمون ابری میندازه..یه خاکستری غمگین !تمام تنم گرم شد سرم را به زیر انداختم و با چادرم عرق کف دستم را پاک کردم .ماشین را از پارک در اورد وگفت
:
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پس بریم شام.هرچی باشه بهتر از تنهاییه!سرم را به شیشه تکیه دادم ومخالفتی نکردم .حس وحال تنها ماندن نداشتم فواد حواسش به رانندگی اش بود
.دستم را جلو بردم وضبط را روشن کردم ودر نوای اهنگ غرق شدم :
پی حس همون روزام
پی احساس ارامش
همون حسی که این روزا
به حد مرگ میخوامش ..
***
با توقف ماشین به خودم آمدم.خلسه بر هم خورد فواد باز هم لبخند زدو گفت:
پیاده شو که مردم از گشنگی .خندیدم ودر را باز کردم .
کنار هم شروع به راه رفتن کردیم .میزی را انتخاب کردیم صندلی را برایم عقب کشید تا بنشینم ودستش را برای
پیش خدمت تکان داد،نشستم .میز را دور زدو روبروی من نشست رو به او گفتم:
هر چی خودت دوست داری سفارش بده .با دستم روی میز اشکال نا مفهوم میکشیدم پیش خدمت جلو امد .نگاهم به میز بود وفقط پاهایش را میدیدم
صدای فواد را شنیدم که سفارش دو پرس جوجه کباب داد.کفش های پیش خدمت که از میز دور شدند سرم را
باال آوردم ومتوجه فواد شدم که داشت کتش را در می اورد تازه فهمیدم که من هم گرمم شده است ارام کت
پشمی ام را در آوردم وپشت صندلی ام گذاشتم .نگاهم را بین مردمی که دور وبرمان نشسته بودند چرخاندم
.چشمم به دختر بچه ی زیبایی افتاد که سر میز کناری نشسته بود با دیدن لباس زیبایی که تنش بود و موهای
لختش که بی قید وبند روی شانه هایش رها شده بودند دلم گرفته نگاه از او گرفتم .متوجه شدم که فواد به من
چشم دوخته است .باز هم پوزخندی روی لبهایم نشست .با صدایی گرفته گفتم :
گاهی حس میکنم پرم از عقده های کودکی.بی آن که نگاه از من بگیرد پرسید :
چرا ؟آهی کشیدم وگفتم :
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 میدونی تنها چیزی که از کودکی خوب یادم مونده اینه که همیشه آرزوم بود مثل بقیه ی دختر بچه ها تاپودامن های خوشگل ورنگی رنگی بپوشم یا بزارم باد بین موهام بپیچه ولذت ببرم ولی بابا از همون سنین کم
مجبورم میکرد که بر خالف میلم عمل کنم .یادمه نمیذاشت بیام تو کوچه و با تو بچه های دیگه بازی کنم .نذاشت
من بچگی کنم .شاید اگه منم مادر داشتم اون جلوی پدرم می ایستاد و بهش میگفت که من برای فهمیدن اینجور
مسائل خیلی بچه ام ،ولی هیچ کس نبود که این رو بهش بگه.وقتی به این چیزا فکر میکنم تازه میفهمم که چه
قدر از پدرم وتفکراتش دورم .چه قدر درکش نمیکنم همون طور که اون من رو درک نمیکنه .تازه میفهمم چه قدر
دلم میخواد یه مدتی ازش دور زندگی کنم تا خود واقعیم رو بشناسم.
میدونی راه سختی رو پیش گرفتیم؟نگاهی به قیافه ی متفکر وگرفته اش انداختم وگفتم:
تا حاال تو زندگیم هر چیزی رو سخت به دست آوردم.اینم مثل همونا.نگاهش را در نگاهم قفل کرد و گفت :
من درکت میکنم الهه من که یه پسرم تو خانواده ام احساس محدودیت میکنم وای به تو که دختری.من سعیمیکنم تو زندگی با من همچین حسی نداشته باشی .
لبخندی روی لبهایم نشست.پیش خدمت با چرخ دستی غذا ها برگشت .برای شستن دست هایم بلند شدم .
در حین خوردن شام هر دو ساکت بودیم تا این که فواد پرسید:
کنسرتتون نزدیکه ؟لقمه ای که در دهانم بود را فرو دادم وگفتم :
آره تقریبا!خندید:
نمیخوای دعوتم کنی ؟من هم خندیدم وجواب دادم:
چرا که نه..فکر نمیکردم بخوای بیای.همیشه بهمون بلیت میدن ولی بابا هیچ وقت دوست نداشت بیاد عمو همهمین طور .حداقل اگه تو بیای خوشحالم میکنی!
با لحن پر از اطمینانی رو به من گفت:
-الهه از این به بعد همیشه ،هر جا که تو به وجودم احتیاج داشته باشی من کنارتم ،این رو بهت قول میدم.
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با آرامش لبخند زدم .انگار با همین یک جمله ی ساده باعث شده بود غصه فراموشم شود .شاممان را که خوردیم
هنوز هم آرامش بینمان موج میزد.گفت:
بریم خانم؟
آن لحظه شاید حس کردم که من هم میتوانم کنار فواد نداشته هایم را داشته باشم .لبخند از ته دلی به صورتش
پاشیدم  ،برخاستم و کیفم را برداشتم و گفتم:
بریم!وبا خنده اضافه کردم:
آقا!-سوار ماشین که شدیم گفتم :
ممنونم .امشب شب خوبی بود !با شیطنت گفت :
خواهش میکنم .میتونی جبران کنی !یک تای ابرویم را باال انداختم وبا تعجب گفتم:
جبران کنم؟قهقه ای زدو گفت :
آره میتونی برای تشکر امشب که رفتیم خونه برام ویولن بزنی !بیش از پیش تعجب کردم :
از کی تا حاال تو به ویولن زدن من عالقه مند شدی ؟همان طور که دور میدانی که نزدیک خانه بود میپیچید گفت:
خیلی وقته !وزمزمه وار چیزی گفت که نشنیدم .در پارکینگ خانه متوقف شدیم گفت:
-توتراس منتظرم تا بیای ساز بزنی .
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نگاهش کردم تا شاید حرف دلش را از چشم هایش بخوانم با شیطنت نگاهش را از من گرفت وبا لحن شوخی گفت:
ال اله اال اهلل..دختر برو اونجوری نگام نکن .سازم را از صندلی عقب برداشتم وهمان طور که پیاده میشدم به شوخی گفتم:
پس زود بیا تا پشیمون نشدم !همان طور که از ماشین دور میشدم صدای قهقه ی خنده اش در گوشم پیچید .
در واحدمان را باز کردم و پا به خانه ی سوت وکورمان گذاشتم یک راست به اتاقم رفتم ولباس هایم را عوض کردم
.وضو گرفتم ونمازم را خواندم دوباره لباس پوشیدم بعد ویولنم را برداشتم ودرتراس را باز کردم .سرما بی اجازه به
داخل اتاق خزید در را پشت سرم بستم همان جای دیشبی نشسته بود معلوم بود که در افکارش غرق شده است
چون متوجه ورودم نشد.دست به کار شدم آرشه را روی ویولن کشیدم وصدایش را در آوردم به خودش آمد
.لبخندی زدم چشم هایم را بستم وشروع به نواختن کردم ..
آی .ای الهه ی ناز..با دل من بساز .
نواختنم که تمام شد انگار سکوت بیش ار پیش در خانه ی شب زده ی ما سنگینی میکرد .به فواد نگاهی کردم در
نگاه سوزانش حرف های نا گفته ی زیادی وجود داشتند آرام شب به خیری گفتم و به اتاقم خزیدم.
***
قلبم آن قدر تند میزد که به نفس نفس افتاده بودم صدای داد های عمو وپدرم خانه را برداشته بود ومخاطب آن
دو کسی نبود جز فواد !
ار ترس سر جایم خشک شده بودم دل میخواست گوش هایم را بگیرم تا نشنوم اما فایده ای هم نداشت چون صدا
ها به قدری بلند بودند که نمیشد نشنید.صدای فواد سکوت لحظه ای را که به وجود امده بود بر هم زد:
من کار خالفی نکردم فقط عاشق شدم.اومدم الهه رو ازتون خواستگاری کنم !صدای فریاد عمو بلند شد:
کار خالفی نکردی؟ بی شعور الهه نامزد برادرته.بابا خودتون خوب میدونید که نه فریاد الهه رو میخواد نه الهه اون رو پس چرا این مسخره بازی رو تمومشنمیکنین؟
فریاد پدرم باعث شد به خودم بلرزم:
-الهه غلط کرده.مگه بی کس وکاره که سرخود به تو جواب داده؟ اصال االن کجاست این دختره ؟ الهه؟ الهه؟
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زانوانم به وضوح میلرزیدند.شالم را به سختی به سر کشیدم ودر اتاق را باز کردم .اول از همه فواد متوجه ورود من
شد پدرم نفر بعد بود چشمش که به من افتاد داد زد:
فواد چی میگه ؟سرم را به زیر انداختم وکنار فواد ایستادم ولب لرزانم را به دندان گرفتم وسکوت کردم این بار بر سرم فریاد زد:
بهت میگم این چی میگه ؟دوباره سکوت کردم اصال توان حرف زدن نداشتم .
عربده زد:
جواب منو بده!به سختی سرم را باال آوردم.وقت طغیان بود.توانم را جمع کردم و گفتم:
حرف فواد حرف منه..من..عاش...سیلی محکمی که به گوشم خورد باعث شد کالمم بریده شود .بار اولم نبود که از پدرم سیلی میخوردم اما این بار
انگار ترک خوردن شیشه ی غرورم را به چشم دیدم با چشم هایی پر از اشک به پدرم نگاه کردم وبا صدایی که از
بغض میلرزید کالمم را به پایان رساندم:
من عاشق فوادم بابا!
دست پدرم دوباره باال رفت که روی صورتم فرود بیاید فواد خودش را جلوی من انداخت سرش را باال گرفت و رو
به پدرم گفت :
هر چه قدر میخواید من رو بزنید عمو،ولی دیگه نمیزارم دستتون رو الهه بلند شه !!!این بار پدرم با آن چنان شدتی زیر گوش فواد زد که من هم نا خود آگاه آخ بلندی گفتم و بازوی فواد را گرفتم او
اما سرش را باال گرفت وبا چشم هایی پر از غرور به پدرم نگاه کرد وگفت:
عمو جون بزنید.این قدر بزنید که دلتون با من صاف شه..ولی ازم نخواید از حرفم برگردم!عمو سعی کرد جلوی پدرم را بگیرد اما او پسش زد و با فریاد گفت:
الهه نامزد برادرته.از پشت فواد بیرون آمدم وبا صدای بلند گفتم :
-اصال این طور نیست !
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عمو چشم غره ای نثارم کرد پدرم سمتم براق شد:
خفه شو دختره ی...ال اله اال اهلل.آخه بچه تو چه میدونی زندگی چیه که برای خودت تصمیم میگیری؟دهنم تلخ شدحس کردم چه قدر تحقیر شده ام گامی به جلو برداشتم .سینه به سینه ی پدرم ایستادم.فواد
آستینم را گرفت وکشید تا مانعم شود.با قدرت دستم را پس کشیدم و با لحن محکمی خطاب به پدرم گفتم :
این آدمی که بهش میگید بچه بیست و دو سالشه شرعی وقانونی میتونه برای خودش تصمیم بگیره .من وفوادهمدیگرو میخوایم بابا دوست داشتیم که با رضایت شما پیش بریم .اگه بهم اجازه بدید که لطف میکنید ولی اگرم
اجازه ندید من این بار پا پس نمیکشم از دادگاه حکم میگیرم.
دوباره سیلی محکمی به همان طرف صورتم خورد .طعم خون وگرمای آن را در دهانم حس کردم .رگ های پیشانی
اش از عصبانیت برجسته شده و.چشم هایش کاسه ی خون بودند..نگاه پر غرورم را به چشم هایش دوختم مچ
دستم را گرفت وهمان طور که مرا به دنبال خودش میکشید گفت:
حق نداری پات رو از خونه بیرون بزاری..تا ببینم چه جوری میخوای بری دادگاه حکم بگیری.نگاهم به فواد بود که با نگرانی نگاهم میکرد سعی کردم با نگاهم به او بفهمانم که نگرانم نباشد.پدرم مرا به داخل
هل دادو در را بست صدای عمویم را شنیدم:
علی این کار درست نیست.با زدن وداد وقال کردن هیچی عوض نمیشه تازه وضع بدترم میشه.تو الزم نیست تو تربیت دختر من دخالت کنی بهتره جلوی پسرتو بگیری!بعد جوری که معلوم بود مخاطبش فواد است ادامه داد:
تو هم به نفعته حرفتو پس بگیری ،در غیر این صورت من دیگه برادر زاده ای به اسم فواد ندارم .حاال هم از خونهی من برو بیرون.
صدای کوبیده شدن در خانه نشان از رفتن فواد بود .به دنبال او انگار عمو هم رفت .
ساکت پشت در نشستم وخون پشت لبم را پاک کردم .
طوفان تازه شروع شده بود!
بی اعتنا به موبایلم که زنگ میخورد به سازم نگاه کردم سرم گیج میرفت وبی حال بودم.سه روز بود که اعتصاب
غذا کرده بودم وجز اب هیچ نمیخوردم .پدرم انگار اصال برایش مهم نبود .همچنان در خانه زندانی بودم و حق
نداشتم سر تمرین بروم بچه ها واستاد هم مدام به موبایلم زنگ میزند.مثل االن.در این سه روز فواد هم مدام پا
پیچ میشد پدرم در را هم به رویش باز نمیکرد او هم تا شب پشت در مینشست و سعی میکرد با حرف هایش
پدرم را راضی کند.در آینه به چهره ی پریشانم خیره شدم رنگ ورویم زرد شده بود موهای فردارم از روی صورتم
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کنار زدم وبه کبودی گونه وزخم کنار لبم خیره شدم .پوزخندی روی لب هایم نشست چه قیافه ای بر هم زده
بودم!
بلوز یقه اسکی مشکی رنگی به تن داشتم وموهای مشکی ام هم روی شانه هایم ریخته بودند چشم های
خاکستری ام اوج غم درونم را منعکس میکردند اوج شکستن غرورم را بینی قلمی ام به خاطر گریه ی زیاد سرخ
شده بود ولب ها ی کوچک وخوش فرمم به خاطر زخم گوشه ی لبم نا متقارن شده بودند .غروب شده بود،در
شیشه ای تراس تصویر غروب غم انگیز روز سوم را برایم منعکس میکرد.خورشید بی فروغ بعد از ظهر لحظه ای
پشت ابرها پنهان میشدو لحظه ای بعد بیرون می آمد وبا بازی های نورش اتاق را تاریک و روشن میکرد تکانی به
خودم دادم کمرم درد گرفته بود.سرگیجه اذیتم میکردم بی رمق تر از قبل روی تخت دراز کشیدم سرم را به بالش
فشردم .سعی کردم جلوی چشمه ی جوشان اشکم را بگیرم .صدای فواد دوباره بلند شده بود .این بار فریاد میزد:
عمو شما رو به هرچی میپرستید قسم میدم با ما این کار رو نکنید..سه روزه که هیچ کدوممون لب به غذا نزدیمعمو سه روزه که همدیگرو ندیدم..
گریه ام شدت گرفت پس زن عمو راست گفته بود که او هم لب به غذا نمیزند..صدایش رنگ التماس گرفته بود .
من نمیتونم عمو..نمیتونم یه عمر دختری رو که دوست دارم دست تو دست برادرم ببینم ..هر چی بگید .هرشرطی که بزارید قبوله ..فقط الهه رو از من نگیرید..
سرم گیج میرفت .پدرم حق نداشت..حق نداشت این چنین با غرور ما بازی کند .برایم خیلی سخت بود که تحمل
کنم .فواد به خاطر من خودش را به زحمت انداخته بود.به سختی از جایم برخاستم ودر را باز کردم .پدرم حق
نداشت فواد را آزار دهد.فوادی را که به خاطرمن تن به این بازی داده بود تصویر اتاق در مقابل دیدگانم تار
بود.وارد پذیرایی شدم .پدرم داد زد:
گم شو برو تو اتاقت!صاف ایستادم ودر چشم های پدرم نگاه کردم با صدایی ضعیف گفتم:
چرا بابا ؟ چرا با من این کار رو میکنید؟خفه شو! تو نمیفهمی چی میخوای !!!صدایم را باال بردم :
من میدونم چی میخوام بابا.من فواد رو میخوام..میخوام کنارش باشم.عشقش باشم.پدرم مات ومتحیر به من نگاه میکرد.به دخترش که بعد از بیست و دوسال برای اولین بار صدایش را باال برده بود
.اشک هایم را با پشت دست پاک کردم وادامه دادم:
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بزارید برم پی چیزی که میخوام .بزارید چه درست و چه غلط پی خواسته ام برم .این خواسته ی زیادیه که بخوامبا مردی ازدواج کنم که دوستش دارم؟
پدرم به سمتم یورش آورد حتی صدای مشت های پی در پی فواد که به در میخورد باعث نمیشد تا حواسم پرت
شود.سرگیجه به کل یادم رفته بود.این بار صدای عمو را هم میشنیدم که پدرم را صدا میزد .بابا هم بی اعتنا بود
جلوی من ایستاد.بازوهایم را گفت وتکانم داد:
عشق دروغه این رو بفهم..عشق دروغه..منم عاشق مادرت بودم ولی چی شد؟ به کجا رسیدیم؟به هق هق افتادم وزانو هایم به لرزه در آمدند:
مادرم مرده بیست و دو ساله که مرده .شما عاشقش بودید ولی اون عاشق شما نبود..عشق باید دوطرفه باشه بابامثل عشق من وفواد ..مادرم مرد ..خودش رو کشت..به من اهمیت نداد..شما هم هیچ وقت به من اهمیت
ندادید..همه اش زور گفتید...هر چیزی رو به اجبار بهم قبولوندید..ولی نه بابا..دیگه نه..من مثل مادرم نمیشم بابا
..من مثل اون زیر بار ازدواج زوری نمیرم.
دوباره سیلی محکمی به گوشم خورد و باعث شد ساکت شوم سرم به شدت درد میکرد صدای سوت ممتدی در
گوشم پیچید در وروردی با صدای بلندی باز شد پدرم هنوز بازوهایم را گرفته بود نگاهم را به چشم های سرخ از
گریه و صورت بی رنگ وروی فواد دوختم .زانوانم زیر وزن بدنم خم شدند.
***
انگار اکسیژن به یک باره وارد ریه هایم شد نفس نفس زدم وچشم هایم را باز کردم صورت فواد پیش چشم هایم
جان گرفت بی رمق پلک زدم صورتش به طرفم چرخید.متوجه اشتبا هم شدم.فواد نبود بلکه فریاد بود که کنارم
روی تخت نشسته بود .نگاهم را به دستم دوختم.مچم را گرفت و وبه ساعتش نگاه کرد .اخم کرده بود با دیدن
موهایم که بی هیچ پوششی روبالش ریخته بودند یکه خوردم ولب گزیدم .لب زخمی ام درد گرفت .مچ دستم را
رها کرد نگاهش را به قطره های سرمی که وارد دستم میشدند دوخت و با تمسخر گفت:
میدونم داری به چی فکر میکنی .من دکترم میدونی که دکتر محرمه.نیم نگاهی به صورتم انداخت وگفت :
البته اینم میدونم که ترجیح میدادی االن به جای من برادرم اینجا بود ولی چه میشه کرد.در چشم هایم خیره شد وگفت:
مهندسا محرم نیستن.
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با حرص سعی کردم بنشینم تا بتوانم شالم را از روی صندلی میز کامپیوترم بردارم .به سر گیجه ام اعتنا نکردم
دستش را روی شانه هایم گذاشت و با قدرت فشار داد و مجبورم که دوباره دراز بکشم بلند شد شال را برداشت
وبه دستم داد همان طور که به سمت در میرفت گفت:
گفتم دورت رو خلوت کنن..حسابی آتیش به پا کردی !شالم را روی سرم انداختم و محکم پیچیدم قبل از این که برود لحظه ای مکث کردو گفت:
ممنون که با جواب منفیت نجاتم دادی!صدایش را صاف کرد و وبعد در را باز کردو با لحن همیشگی اش ادامه داد :
تو که میدونی فشارت زود میافته نباید از این بچه بازیا در بیاریاولین نفری که وارد اتاق شد فواد بود سعی کردم به رویش لبخند بزنم .آن چنان نفس عمیق وراحتی کشید که من
هم آرامش گرفتم نفر بعد زن عمو فوژان بود که سراسیمه داخل آمدو خودش را به من رساند ومرا بغل گرفت.فریاد
بیرون رفت  .عمو وپدرم داخل نیامدند.زن عمو نگاهی به فواد انداخت پیشانی ام را بوسید و گفت:
من راضیشون میکنم بچه ها!بلند شد .به رویش لبخند زدم فوژان بوی مهربانی میداد..بوی مادری ..
در را پشت سرش جوری بست که الیش باز باشد فواد همان جا ایستاده بود .مادرش که بیرون رفت انگار تازه به
خودش آمد.جلو آمدو پایین تخت نشست به نگاه مغمومی مهمانم کردو گفت :
ببین چی به روز صورت قشنگت آوردی!لبخند تلخی زدم وگفتم:
خوب میشه!با دستش چین های مالفه را صاف کرد .نگاهم را به دستش دوخته بودم.
فکر نمیکرم به اینجاها بکشه.نگاهم را به صورتش انداختم گفتم:
هر خواسته ی بزرگی یه تالش بزرگ میخواد.لبخند مهربانی زد وگفت:
-اگه اینجوری باشه فکر کنم من باید برای به دست آوردنت کوه بکنم!!
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از خجالت سرخ شدم.آه بلندی کشید از جایش برخاست وگفت:
هر چند که االن سخت ترین کار دنیا اینه که اینجا کنارت باشم ونتونم حتی دستت رو بگیرم.حرفش را زد و به سرعت از اتاق بیرون رفت.به بالشتم تکیه دادم و به حرف هایش فکر کردم.

&&&&
با شنیدن صدای ضربه ای که به در خورد دست از نواختن کشیدم وگفتم:
بفرمایید!در باز شد.با دیدن قامت پدرم در آستانه ی در چشم هایم از شدت تعجب گشاد شدند به احترامش ایستادم
وگفتم:
میبخشی بابا .بفرمایید!لبخندی که روی لب های پدرم نشسته بود باعث شد بیش از پیش تعجب کنم رو به من گفت:
بشین دخترم!روی تختم نشستم وسازم را هم کنار دستم گذاشتم .
مزاحمت نمیشم اومدم فقط ازت یه سوال بپرسم .کم مانده بود شاخ در بیاورم در این یک هفته پدرم تنها کاری که کرده بود اجازه داده بود سر تمرین برگردم .حاال
آمده بود وخیلی راحت داشت با من حرف میزد؟ مگر نگفته بود هیچ حرفی با من ندارد؟
همان طور که با تعجب به او خیره شده بودم جواب دادم :
خواهش میکنم.بفرمایید!چند لحظه سکوت عیجبی فضای اتاق را در بر گرفت وبعد انگار پدرم تازه فهمید که باید حرفش را بزند.تندو بی
مقدمه گفت :
واقعا دوستش داری؟شوکه شدم .پر استرس نگاهم را به دست های در هم قالب شده ام دوختم ودر دل از خودم پرسیدم:
دوستش دارم؟دوستش ندارم؟
چه سوال بی جوابی شده بود این سوال !از دلم پرسیدم جوابش یک "نمیدانم"بزرگ
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بود.متوجه پدرم شدم که از جایش برخاسته بود پشتش را به من کرد وگفت:
جوابم رو گرفتم.سرم را هم باال نیاوردم.چرا همیشه سکوت را عالمت رضا تلقی میکردند ؟
چرا تا به حال هیچ کس به این فکر نکرده بود که گاهی سکوت عالمت رضا نیست؟
***
***
روسری ساتن صورتی رنگ را روی سرم کشیدم ومرتب کردم گوشه اش را به صورت گل پیچیدم و سمت چپ
گردنم بستم نگاهم را روی کت وشلوار مشکی رنگم کشیدم سکوت مطلق خانه باعث میشد دلهره بگیرم .دلم
گواهی بد میداد .گواهی این که این سکوت پدرم معانی خیلی خوبی ندارد.فهمیدن این خیلی هم سخت نبود
وقتی دیروز عصر فواد را به دفترش خواسته بود تعجبی هم نداشت! مخصوصا که از همان بعد از ظهر دیروز هیچ
خبری از فواد نداشتم .
از این خواستگاری پر سکوت میترسیدم !
صدای زنگ در باعث شد که از جایم بپرم،به دنبال آن صدای پدرم را شنیدم که مرا به نام خواند چادر حریر
سپیدم را روی سرم انداختم ودر اتاقم را باز کردم .
خودم را کنار پدرم رساندم نگاه اخمویش را بی جواب گذاشتم ،در را باز کرد اول از همه صورت اخموی عمو هویدا
شد بعد از او نوبت فریاد بود با همان قیافه ی مغرور وخشک همیشگی بعد فوژان با صورتی خندان و جعبه ی
شیرینی در دست وآخر از همه هم فواد با دسته گل رز بزرگی که به زور حملش مکیرد .به رویم لبخندی زد اما
وقتی نگاهش در نگاه اخمو ی پدرم گره خورد لبخندش را جوید واخم کرد.انگار غرور را در چشم هایش دیدم
تمام حواسم به آن دو بود جوری که جواب سالم بقیه را سرسری دادم دو مرد لحظه ای کوتاه دست های یکدیگر
را گرفتند وفشردندبعد هم فواد با گام بلندی از کنار پدرم رد شد دوباره به روی من لبخند زد وسبد گل را به
دستم داد وبه بقیه پیوست.
من هم سبد گل را سر راهم کنار میز جا دادم و ایستادم تا همه بنشینند .فوژان مبل تک نفره ی کناری اش را
نشانم دادو گفت:
الهه جان بیا اینجا گلم!جواب لبخندش را با لبخند دادم ورفتم کنارش نشستم عمو روی مبل سمت چپی ما نشسته بود وفریاد هم کنارش
.
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فواد سمت راست من روی مبل کنار فوژان نشسته بود به دست های در هم قالب شده ی فواد نگاه کردم و بعد رد
نگاهش را گرفتم که به پدرم رسیدم که روبروی ما نشسته بود.بلند شدم وبه آشپزخانه رفتم جو سنگینی برقرار
بود .به تعداد چای ریختم ولیوان ها را جوری در سینی گذاشتم که برداشتنشان راحت باشد .
با سینی نزد جمع برگشتم ،جو هنوز هم سنگین بود .در این بین فریاد با آرامش اعصاب خرد کنی مشغول میوه
خوردن بود .پدرم داشت حرف میزد:
داداش خودت خوب میدونی که من راضی نبودم مخصوصا که شما برای فریاد با پیش گذاشته بودید .جلوی عمو خم شدم تا چای تعارف کنم تابی به تسبیحش داد اخمی کرد وهمان طور که لیوان چایش را
برمیداشت رو به پدرم گفت:
حق با شماست خان داداش ولی چه میشه کرد؟ با این وضع صالح نیست این دو تا جوون بیشتر از این نا محرمبمونن،آتیش و پنبه ان دیگه خدای نکرده یه گناهی مرتکب میشن ...
عمو را رد کردم و جلوی فوژان خم شد م حالم بد بود جوری راجع به ما حرف میزدند که انگار خطایی کرده ایم
دریغ از این که ما حتی نگاه بد به هم ننداخته بودیم هر چه بود پاکی بود گناهی نبود .با ناراحتی به پدرم نگاه
کردم .بی آن که چایش را بردارد اشاره کرد که کنار بروم چای را جلوی فریاد گرفتم تشکر کوتاهی کرد وبرداشت
این بار نوبت فواد بود پدرم آهی کشیدو دوباره سکوت را بر هم زد:
من یه سری شرایط دارم که دیروز برای فواد گفتم ..خیلی هم قبول این شرایط برام مهمه چون اگه فواد نتونه ازپسش بربیاد من هم رضایت نمیدم..
فواد سرش را باال آورد نیم نگاهی به من انداخت که جلویش خم شده بودم تا چای تعارف کنم و بعد پدرم را
مخاطب قرار داد:
همه ی شرط هاتون قبوله عمو جون،قبال هم بهتون گفته بودم برای به دست آوردن الهه هر کاری میکنم اینا کهچیزی نیست .
دل گرم شدم .با لبخند چایش را برداشت و وبه آرامی زمزمه کرد:
مرسی خانمی !گر گرفتم سینی را روی میز گذاشتم وخودم نشستم .نگاه پر اضطرابم را به فواد دوختم که دوباره شروع به حرف
زدن کرده بود:
من فقط میخوام قبل از این که هر حرف دیگه ای زده بشه من چند دقیقه با الهه تنها صحبت کنم چون میخواماونم در جریان همه چیز باشه .
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عمو به فواد توپید:
میتونستی جلو دو تا بزرگتر از من بخوای که ..پدرم میان کالم او پرید:
مشکلی نیست ..رو به من ادامه داد:
الهه برید تو اتاقت!دوباره از جا برخاستم وجلو افتادم ،صدای قدم های سنگین فواد را از پشت سرم میشنیدم .در اتاقم راباز کردم
وداخل شدم ایستادم تا او هم داخل بیاید.داخل شد ودر را پشت سرش تا نیمه بست.بی آن که حس وحال
ایستادن داشته باشم زانوانم را خم کردم و روی تختم نشستم او هم دستش را از جیبش بیرون کشید و طرف
دیگر تخت نشست ونگاهش را به تابلوی نقاشی روی دیوار دوخت.دستی به روسری ام کشیدم وموهای کنار
شقیقه ام را زیر روسری فرستادم چند لحظه اتاق در سکوت فرو رفت وصدای گفتگو از بیرون شنیده میشد .با
صبوری منتظر ماندم تا خودش شروع به صحبت کند انتظارم کمی طول کشید تا او باالخره تصمیم گرفت حرفش
را بزند:
میدونی بابات چه شرایطی گذاشته؟سرم را به طرفش چرخاندم .پرسش گر نگاهش کردم .نگاهش را از تابلو گرفت و نگاهم را پاسخ داد.جواب دادم:
نه ! چیزی به من نگفت.پوزخندی زد وادامه داد:
حدس میزدم.قبل اینکه برات بگم میخوام بدونی که من همه ی این شرایط رو قبول کردم واصال مهم نیست ولیاین ها رو بهت میگم که بدونی چون نمیخوام از همین شبی که رسما اومدم خواستگاریت هیچ چیزی رو ازت
پنهون کنم واز تو هم همین انتظار رو دارم .
لبخندی زدم وگفتم:
قول میدم من همین طور باهات صادق باشم !دوباره برای چند ثانیه ساکت شد وبعد نفس عمیقی کشید و گفت:
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اول گفت حق ندارم صیغه ات کنم وباید یه سره عقد کنیم راستش این خواسته ی خودمم بود پس قبولش خیلیراحته .
دهان باز کردم تا حرفی بزنم که با باال آوردن دستش ساکتم کرد وگفت:
بزار حرفم تموم شه .دوباره دهانم را بستم واو ادامه داد:
یک سال باید تو همین خونه بمونی مهریه ات باید سکه باشه به سال تولدت که اینم مهم نیست .تو ارزشت بشترازایناست .
نفسش را با حرص بیرون داد وبا لحنی کالفه گفت:
تو این یه سال تو قانونا زن منی ولی من حق ندارم باهات رابطه ای داشته باشم به قول بابات حتی اگه بخوامببینمت باید با اجازه ی اون باشه .
از خجالت سرخ شدم وسرم را به زیر انداختم .
خواسته یه خونه ی جدا برات بگیرم خودت میدونی که من وفریاد طبقه ی باال هر کدوم یه واحد داریم ولی گفتهاینجا نه .اینم مهم نیست چون من اصال نمیخوام نزدیک خانواده هامون زندگی کنیم .من فقط وفقط با یه چیز
مشکل دارم .
ابروهایم را در هم کشیدم .با خودم فکر کردم مگر چیز دیگری هم مانده؟ پدرم هر جور که توانسته بود راه فواد را
بسته بود.پرسیدم:
-دیگه چی ازت خواسته ؟

سرش را بین دست هایش گرفت.کالفگی از سر و رویش می بارید.در همان حالت گفت:
همه ی اینایی که خواسته رو قبول دارم وبهش حق هم میدم ،دخترشی خواسته به خیال خودش آینده ات روتضمین کنه ولی با این یکی نمیتونم کنار بیام ..حس میکنم بهم توهین کرده .
صدایش دورگه شد :
ازم خواسته حق طالق رو به تو بدم !با بهت نگاهش کردم .طالق در خانواده ی من به هیچ وجه مرسوم وقابل قبول نبود .چیزی شبیه به یک گناه
نابخشودنی تلقی میشد آن گاه پدرم از فواد خواسته بود به من حق طالق بدهد؟
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دهانم خشک شد.اصال نمیتوانستم این خواسته را درک کنم .میترسیدم از این که پشت این خواست پدر م فکر
دیگری باشد..افکارم را به زبان آوردم.
میترسم تو سرش خیال دیگه ای داشته باشه !سرش را باال آورد ونگاه کالفه اش را به من دوخت :
اگه تو پشت من باشی هر خیال دیگه هم داشته باشه به جایی نمیرسه..من فقط میترسم ..دوست ندارم هردعوای کوچیکی که بینمون پیش بیاد دلم بلرزه که پدرت مجبورت کنه ازم جدا شی .من میخوام مطمئن باشم که
تو پشت منی ..مطمئن باشم که پشیمون نمیشی ...وقتی تو زن من باشی و پشت من باشی من از هیچ چیز
نمیترسم ...هستی الهه؟ پشتم هستی؟
نگاهش کردم .من عاشق این مرد نبودم اما..چیزی در درون این مرد بود که مرا بی اراده جذب میکرد چیزی که
باعث میشد نتوانم ناراحتش کنم ...فوادی را که همیشه ی همیشه سعی کرده بود کنارم باشد.این بار نوبت من بود
که
حمایتش کنم .چون او به خاطر من حاضر شده بود وارد این نمایش مضحک شود.نگاهم را به او دوختم وسعی
کردم همه ی اطمینانم را به صدایم منتقل کنم :
از امشب به بعد من تا همیشه پشت تو میمونم ..سعی میکنم منم شریک خوبی برات باشم .وقتی که لبخند زد حسی ته دلم را قلقلک داد انگار من هم دلم میخواست لبخند بزنم بی آن که نگاهش را از من
بگیرد زمزمه کرد:
ازت ممنونم خانمی!با خجالت نگاهم را به پاهایم دوختم .دستش را روی گل های ریز وقرمز رنگ چادر حریرم کشید وگفت:
دیگه بهتره برگردیم پیش بقیه ..از جا برخاستیم .دیگر حرفی برای گفتن نداشتم .یک سال وقت داشتم یک سال برای این که فواد را بهتر از حاال
بشناسم .پشت سر او از اتاق خارج شدم .راضی بودم !
سرم را باال گرفتم وبا غرور به جمع نگاه کردم فوژان پرسید:
خب چی شد مادر؟فواد با صدای بلند ولحنی پیروزمندانه گفت:
-میخواستید چی بشه مادر جون ؟ بله رو از عروستون گرفتم !
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نگاهم را به چادر دوختم و لبخند محوی روی لب هایم جا خوش کرد .زن عمو کل کشید و به اصرار او عمو وپدرم
هم دست زدند .از خودم فقط یک سوال پرسیدم:
آیا این یک شروع جدید است؟
دیگر حواسم نبود که چه گفتند و شنیدند .حتی وقتی مهریه ام را تعیین کردند یا وقتی که تاریخ عروسی را برای
نیمه شعبان سال بعد در نظر گرفتند من حواسم به جمع نبود وفقط وفقط به فواد نگاه میکردم واز خودم
میپرسیدم که انتخابم درست بوده؟
لحظه ای به خودم آمدم که فوژان از کیفش جعبه ی مخمل قرمزی را بیرون آورد وبه سمت من آمد.حلقه ی زرد
رنگ پر نگین را در انگشت دوم دست چپم جا داد و همان طور که مرا میبوسید گفـت:
به پای هم پیر شید دخترم.مراقب فوادم باش!نگاهم به نگاه پر از شادی فواد گره خورد واز خودم پرسیدم :
چرا نمیتوانم باور کنم که برای او عشقی وجود ندارد؟اگر عشقی نیست پس معنی این نگاه براق وسوزان چیست؟صدای زنگ موبایلم را که شنیدم وسایلم را برداشتم واز اتاق بیرون امدم .خوشبختانه پدرم نبود .در را پشت سرم
به هم کوبیدم وبی آن که منتظر آسانسور بمانم چهار طبقه را پایین رفتم  ،تا به پارکینگ برسم چراغ های ماشین
فواد روشن بود به سرعت به سمت ماشینش رفتم ودر را باز کردم .صدای موزیک شنیده میشد .ویولنم را عقب
ماشین گذاشتم بعد خودم جلو نشستم وگفتم:
سالم!نگاهی به من انداخت و گفـت:
سالم صبح به خیر!لبخندی زدم وگفتم:
صبح تو هم به خیر ،زودتر بریم که دیر نشه .من ساعت یک تمرین دارم .منتظر ماند تا در پارکینگ کامل باز شود بعد حرکت کرد وگفت:
نگران نباش به موقع میرسونمت .کمربندم را بستم وگفتم:
نگران نیستم مطمئنم که به موقع منو میرسونی.خندید...
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جلوی محضر توقف کردیم و او رفت تا برگه های الزم را بگیرد .صبحانه نخورده بودیم .برای همین هم حسابی
گرسنه بودم ودست هایم یخ زده بودند سر تا سر خیابان را با نگاهم جستجو کردم .پسر بچه ای با روپوش مدرسه
وکوله پشتی جلوی در مجتمع منتظر ایستاده بود  ،به قیافه ی خواب آلودش خندیدم ودر همان لحظه فواد هم از
ساختمان کناری که همان دفتر خانه بود خارج شد قفل مرکزی را زدم تا سوار شود .لبخندی به رویم زدبرگه را
نشانم داد وسوار شد .
روسری ام را جلو کشیدم وپرسیدم :
گرفتیش ؟دوباره ضبط را روشن کرد وگفت:
آره خانمی گرفتمش!صورتم گر گرفت .دفعه ی سومی بود که مرا اینجور صدا میزد وهر بار صورتم گر میگرفت ودلم میلرزید به خاطر
این لحن مهربان .به خاطر این حس مالیکتی که با داشتن این حلقه ی درخشان و پر نگین به دست آورده بودم
.هر چند که هنوز عشقی در بین نبود اما به هر حال من هم یک دختر بودم و پر از رویاها وخیاالت دخترانه ...
به چی داری فکر میکنی ؟به خودم آمدم وبه تندی گفتم :
هیچی ...یه خرده گرسنمه فشارم افتاده.لبم را گزیدم .به خاطر اینکه خودم را لو ندهم دروغ گفته بودم .
اگه دوست نداری راستش رو بگی نگو.مجبور نیستی دروغ بگی که بعدش تالفیش رو سر لبت در بیاری !سرم را تا حد ممکن پایین انداختم تا او نبیند که ،
چگونه خجالت زده شده ام.با توقف ماشین سرم را باال آوردم وبا تعجب نگاهش کردم.خنده ی بلندی سر داد
وگفت:
چرا اینجوری نگاهم میکنی ؟ رسیدیم بابا !برای این که سر به هوایی ام را ال پوشانی کنم سریع پیاده شدم ودر پیاده رو منتظر فواد ایستادم.
با هم وارد آزمایشگاه شدیم.با ان که تقریبا اول وقت بود ولی آزمایشگاه پر بود از زوج های جوانی که مثل ما برای
آزمایش آمده بودند ..فواد پوشه ی مدارک را از دست من گرفت و گفت:
-بشین تا من برم پذیرش .
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روی اولین صندلی نشستم حسابی گرسنه ام بود .روز پر کاری پیش رو داشتم .متوجه فواد شدم که به طرفم می
آمد .دستش را روی پشتی صندلی من گذاشت .خم شد و به آهستگی گفت :
الهه جان بلند شو .تو باید بری اتاقک سه !به اتاقک های پارتیشن بندی شده اشاره کرد وصاف ایستاد .بلند شدم .سری تکان دادم و به سمتی که گفته بود
حرکت کردم.به خاطر اینکه زود فشارم می افتاددراز کشیدم تا پرستار نمونه گیری را انجام دهد.
کمی دراز کشیدم تا سر گیجه نگیرم .وقتی پرستار من را تنها گذاشت تا کمی بیشتر دراز بکشم .ضربه ای به در
نواخته شد وبه دنبال آن صدای فواد را شنیدم :
حالت خوبه الهه؟آستینم را پایین کشیدم وجواب دادم:
خوبم .وفکر کردم که چه قدر شعورش میرسد که وارد اتاقک نشده.
دراز بکش من یه ذره دیگه کار دارم  .تو برو تو سالن تا من بیام.باشه!چند دقیقه ی دیگر به همان حالت ماندم و بعد بلند شدم .چادرم را سر کردم وبه سالن برگشتم.
معده ام حسابی سر وصدا کرده بود .با دیدن فالسک چایی که روی میز وسط سالن قرار داشت نفس راحتی
کشیدم وبه سمتش رفتم .یک لیوان یک بار مصرف برداشتم وبرای خودم چای ریختم از داخل کیفم چند شکالت
در آوردم وبا چایم خوردم .با رضایت چای داغم را مینوشیدم  ،فواد در حالی که کتش را میپوشید وارد راهرو شد
لیوان را پایین آوردم و با تکان دادن دستم او را متوجه خودم کردم .برایم سری تکان دادو جلوی پذیرش ایستاد و
به مسئول آن چیزی گفت .چند برگ کاغذ از او گرفت و بعد نزد من آمد.برای او هم چای ریختم وهمزمان با
نشستنش لیوان را به دستش دادم.
نگاهش را به صورتم دوخت ومتفکرانه گفت:
چه قدر رنگت پریده ! پاشو بریم برات یه چیزی بگیرم بخوری .از شکالت هایی که در دست داشتم به او هم تعارف کردم وگفتم:
-نمی خواد شکالت خوردم اآلن خوب میشم .
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تشکر کوتاهی کرد و دو شکالت برداشت ودیگر حرفی نزد.چایمان را سریع خوردیم و با هم از آن جا خارج شدیم
.
ماشین را روشن کرد وپرسید:
خب حاال چه کار کنیم ؟ بریم پی لباس ؟کمربندم را بستم وگفتم:
باشه ! پس بریم دنبال زن عمو فوژان .ناراحت میشه تنهایی بریم .به طرف من چرخید وبا لبخند و لحن مهربانی گفت:
اوال از همین اآلن عادت کن که مامانم را مامان صدا کنی  ،خودت که میدونی چه قدر دوست داره این جوریصداش بزنی.دوما هم چشم میریم دنبالش فقط تو یه زحمت بکش بهش زنگ بزن بگو حاضر شه .
با آرامش گوشی را در آوردم وشماره ی فوژان را گرفتم .قبال هم وقتی بچه بودم فوژان را گاهی مادر صدا میزدم
ولی از آن زمان سال ها میگذشت .با دومین زنگ جواب داد .نگاهی به فواد انداختم که حواسش به رانندگی بود .با
خجالت گفتم:
سالم.مکث کردم وبعد با ترید ادامه دادم:
مامان فوژان.چه قدر سخت بود برای من که برای اولین باراز وقتی داستان مرگ مادرم را فهمیده بودم ،دوباره کسی را مادر
صدا بزنم.صدای فوژان هم پر از محبت بود :
جانم دختر عزیزم..خوبی مادر؟بغض تلخی گلویم را میفشرد انگار نمیتوانستم حرف بزنم فواد که متوجه حالم شده بود گوشی را به آرامی از میان
انگشت هایم بیرون کشید وشروع به صحبت کرد:
مادر جون فوادم .مرسی..بله رفتیم .زنگ زدیم بگیم شما حاضر شو میایم دنبالت که بریم لباس بخریم .آره .یهربع دیگه میرسیم.
تماس را قطع کرد وگوشی را بی حرف روی پاهایم گذاشت ودر سکوت راه خانه را پیش گرفت .
به رفت وآمد ماشین ها خیره شدم و در افکارم غرق شدم .چه قدرسخت بود که همیشه در حسرت آغوش مادرم
باشم.چه قدر سخت بود که همه بخواهند جای زنی را پرکنند که نیست.زنی که به هر دلیلی که به نظر خودش قانع
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کننده بوده مرگ را به پذیرفتن من ترجیح داده بود .مثل همیشه با فکر کردن به بزرگترین خال زندگی ام بغض
گلویم را فشرد ..مادر...مادر..مادر من مرده بود ومن از وقتی خودم را شناخته بودم خال نبودش را حس میکردم و
تنها چیزی که میدانستم این بود که مادر من به عقد پدر من در آمده در حالی که عالقه ای به او نداشته است.
.قبل ازبه دنیا آمدن من دچار افسردگی شدید شده و درست شب تولد من دست به خودکشی زده است.
و من فرزند یک ازدواج اجباری بودم دختری که سال ها بود حتی سر قبر مادرش هم نمیرفت .من هم مادری که
مرا نخواسته بود نمیخواستم.
متاسفم الهه..باور کن نمیخواستم ناراحتت کنم .لبخند محزونی روی لب هایم جا خوش کرد .نگاهم را به بیرون دوختم و به آرامی گفتم:
کسی که ناراحتم کرده تو نیستی فواد..مادرمه..زنی که نذاشت حتی برای یه بارم شده معنی این کلمه رو درککنم .
با سکوتش به من اجازه داد تا با خودم خلوت کنم .
جلوی خانه منتظر فوژان شدیم.هر چه کردم که او جلو بنشیند قبول نکرد و به زور مرا جلو نشاند وخودش عقب
نشست.به مقصد مزون لباس حرکت کردیم.
-دستی به لباس کشیدم .رنگ خاصی که داشت باعث جلب توجه ام میشد.رنگی بین گلبهی و نباتی .چین وپف
های زیادی که باعث میشد مثل لباس عروس به نظر برسد.یقه ی دکلته ی لباس کمی نا امیدم میکرد که
خوشبختانه برای آن هم راه حلی وجود داشت و میشد کت همرنگ وازجنس پارچه ی لباس سفارش دهم..کمر
جذب لباس باعث میشد کمر باریکم بیشتر خودنمایی کند..فوژان جوری با لبخند رضایت نگاهم کرد که ناخود
آگاه خجالت کشیدم وخدا را شکر کردم که با فواد محرم نیستم واو مجبور شده پشت در ساختمان منتظر ما
بماند.فوژان گفت:
الهه جان مادر راضی هستی؟لبخندی زدم و در جوابش گفتم:
بله .خیلی ممنون.لباس را سفارش دادیم .وقت آن را نداشتیم که بخواهم مدلی سفارش بدهم تا برایم بدوزند هر چند که من حسابی
از همین مدل خوشم آمده بود.
فوژان ضربه ای به شیشه زد فواد از جا پرید و در را باز کرد .با دیدن دست های خالی ما با تعجب پرسید:
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چی شد پس؟ چیزی نبود که خوشتون بیاد ؟فوژان خندید موهای فواد را با دستش به هم ریخت و گفت:
چرا پسر عجول من .قرار شد حاضر که شد بفرستن در خونه .البته بگما شما حق نداری تا روز عقد لباس روببینی !
فواد معترض گفت:
ا !!! یعنی چی ؟فوژان خنده ی بلندی سر داد وگفت:
یعنی همین .اینجوری بهتره.فواد سرش را به چپ وراست تکان دادو حرفی نزد .من هم سکوت را ترجیح دادم وبه این فکر کردم که دو هفته
ی دیگر مراسم عقد کنانمان برگزار میشود .استرس داشتم چرا که اصال نمیتوانستم تصور کنم که کارها چگونه
پیش خواهند رفت.
به خودم که آمدم جلوی سالن تمرین بودیم :
رسیدیم !سرم را به طرف فوژان چرخاندم وگفتم:
خداحافظ زن عمو !جوابم را که شنیدم پیاده شدم .فواد هم پیاده شد .کیف سازم را از عقب ماشین برداشت وبه طرف من آمد .کیف
را گرفتم وگفتم:
مرسی فواد الزم نبود تو زحمت بکشی خودم ..حرفم را برید وگفت:
این چه حرفیه کدوم زحمت؟ بعد از ظهر وایستا خودم میام دنبالت.
لبخند زدم وگفتم:
باشه پس  ،فعال خداحافظ!دوباره سوار شد ومنتظر ماند تا من داخل بروم دستی برایشان تکان دادم و وارد سالن شدم.
***
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مشغول جمع کردن وسایلم بودم که موبایلم زنگ زد .حواسم پرت شد با دیدن شماره چشم هایم نزدیک بود از
شدت تعجب از کاسه در بیایند .با استرس جواب دادم:
سالم بابا!صدای دورگه ی مغرورش مثل همیشه بود:
من دم در منتظرتم زود بیا !با تعجب به گوشی نگاه کردم .قطع کرده بود .چادرم را به سر کشیدم وروسری ام را درست کردم.سابقه نداشت
هیچ وقت به دنبال من بیاید  .با سارا خداحافظی کردم و همان طور که سمت در خروجی میرفتم برای فواد نوشتم:
نیا دنبال من بابا اینجاست !به دقیقه ای نکشید که جوابم را داد:
میدونم منو دید .اآلنم ایستادم تا مثال بیای بگی با من نمیای با بابات میری .جوابی ندادم چون که به در ورودی رسیده بود م.بالفاصله بعد از خروجم با آن دو روبرو شدم .دو مرد دست به
سینه ایستاده بودند .به هر دو سالم کردم و وبا تعجبی ساختگی رو به فواد گفتم:
تو اینجا چه کار میکنی فواد ؟دوباره لبم را گاز گرفتم  ،این هم دومین دروغ امروز .فواد اخمی تحویلم داد و رو به من گفت:
اومده بودم دنبالت .رو به پدرم ادامه داد :
که اگه شما اجازه بدید شام رو با هم بیرون بخوریم .پدرم جوری اخم کرد که چین عمیق بین ابروهایش مثل همیشه خودنمایی کرد.به من تشر زد:
وایستادی چرا؟ برو سوار شو .من هم اخم کردم ویواشکی دستی برای فواد تکان دادم ورد شدم.شنیدم که پدرم به او گفت:
اجازه نمیدم.شما نامحرمین اصال درست نیست ! تا زمانی که عقد نکردین بهتره یه کم رعایت کنی .سوار شدم واز آینه فواد را زیر نظر گرفتم  .با حرص گفت:
-هر جور صالح میدونید .
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بعد بدون حرف بیش نزد من آمد .با ترس به پدرم نگاه کردم که مات ما شده بود نگاه کردم .ولی فواد با خونسردی
گفت:
شب خوبی داشته باشی عزیزم!پدرم سرخ شد .من هم از شدت استرس لبم را گاز گرفتم .فواد لبخند مردانه ای تحویلم داد وگفت:
نکن اینکارو بار سومته امروز .از تعجب دهانم باز مانده بود.فواد چرخید وبه سمت ماشینش رفت پدرم هم با عصبانیت سوار شد .من سکوت
اختیار کردم وپدرم تا خود خانه مشغول سخنرانی وسخنوری در مورد مقوله ی محرم ونامحرم بود ومن هم کالفه
شده بودم وبی آن که به حرف های تکراری اش گوش بدهم به این فکر میکردم که اگر این مسئله تا این حد برای
پدرم مهم است چرا نگذاشته ما تا زمان عقد صیغه باشیم؟
از خودم پرسیدم:
نکند منتظر است که من پشیمان شوم .***
الهه زود برمیگردیا فقط برای خرید برید .پوفی کردم وبرای بار هزارم گفتم :
بابا جون من که گفتم فقط برای خرید میریم وقتمون کمه کارمون تموم شه زود برمیگردیم .صدای زنگ در باعث شد نفس راحتی بکشم .چادرم را سر کردم ورو به او گفتم:
فواده بابا .من دیگه میرم .خداحافظ.فی امان اهللدر را باز کردم وبا صورت خندان فواد مواجه شدم من هم لبخند زدم وبا صدایی آهسته جوری که پدرم نشنود
گفتم:
بدو بریم تا دوباره یه چیزی نگفته .ریز خندید واشاره کرد که من اول وارد آسانسور شو م.در که بسته شد خنده ی بلندی سر داد وگفت:
آخر این هفته دیگه از دست این نصایح راحت میشی .با حرص نفسم را بیرون دادم وبی فکر گفتم:
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اگر میشد میگفتم همین االن بریم محضر عقد کنیم من مجبور نباشم این قدر موعظه در مورد محرمیت گوشکنم .
در چشم هایم خیره شد وگفت:
من راضی ام همین االن بریم .طبق معمول از خجالت سرخ شدم وسرم را به زیر انداختم .صدای دینگی شنیده شد و در آسانسور باز شد .
بیا بریم خانم خجالتی خودم !با خودم فکر کردم دوهفته گذشته ودر هر حالی فواد مرا صمیمی وبا محبت خطاب میکند .از خودم پرسیدم  :مگر
قرار نبود فقط وانمود کنیم که عاشق هم هستیم ؟
هرچند که با همه ی این تفاسیر من نه تنها از این موضوع ناراحت نبودم بلکه خوشحال هم بودم .کدام دختری
پیدا میشد که بدش بیاد از توجه ؟

...
میان ردیف کت وشلوار ها چرخیدم ونگاهی به ست کرم و قهوه ای تن مانکن انداختم که به نظرم کنار لباس
نامزدی ام ترکیب خوبی میشد .بی ان که حرف بزنم نگاهش کردم.فواد رو به فروشنده گفت:
جناب از این ست  ،سایز خودم رو میخواستم.دو دقیقه بعد با کت و شلوار وپیراهنی که به تن کرده بود از اتاق پرو بیرون آمد و چرخی زد .با لبخند نگاهش
کردم وگفتم:
اون کراواتی رو هم که انتخاب کردم بزن .کراوات را زیر یقه ی پیراهنش گذاشت وهمان طور که گره میزد گفت:
چه طوره ؟با لحن شوخی گفتم:
مگه میشه من انتخاب کنم و بد باشه ؟ آفرین داره این سلیقه ی من ..خنده ای کرد وزیر لب گفت:
-بچه پر رو!
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فقط خندیدم ونگاهش کردم ،کروات را بست و من در دل تحسینش کردم.دوباره وارد اتاق پرو شد وشنیدم که
گفت:
هر چند یادم نبود که تو با مامانم دست به یکی کردی نذاشتی لباست رو ببینم وگرنه خودم انتخاب میکردم.جوابی ندادم .همان ست را خریدیم واز مغازه خارج شدیم و سراغ بقیه ی خرید ها رفتیم .در کفش فروشی کمی
معطل شدیم تا من کفش متناسب با لباسم را پیدا کنم  ،اما بر خالف وقت هایی که با پدرم به خرید می آمدم و او
همیشه غر میزد  ،فواد صبورانه منتظر شد تا من انتخابم را بکنم و فقط حساب کرد.بعد هم به دنبال حلقه و
سرویس طال رفتیم .
یک حلقه ی طال سفید انتخاب کردم ،حلقه ی فواد پالتینی و ساده بود با یک تک نگین که خیلی هم در دید نبود
.حلقه ی من هم طبق اصرار فواد که میگفت میخواهد هر کس با اولین نگاه متوجه حلقه ام شود یک حلقه ی پهن
وبزرگ بود .از دو برگ طراحی شده وقلم کاری شده تشکیل شده بود که به هم میرسیدند .داخل برگ ها نگین
های ریز کار شده بود و در وسط هر برگ یک نگین اونیکس سیاه کار شده بود .حلقه بسیار ظریف کار شده و در
عین حال شکیل وزیبا بود .
وقت شام بود که خسته و کالفه به خانه برگشتیم .همه شام خانه ی عمو بودیم .من هم زودتر از همه جمع را به
بهانه ی خستگی وتمرین صبحم ترک کردم ورفتم که بخوابم.
فوژان شنلم را روی سرم انداخت وکالهش را جلو کشید که صورتم پیدا نباشد سرم را به زیر انداختم ونگاهم را از
دختر زیبایی که در آینه میدیدم گرفتم .از آرایشگر تشکر کردم ودستم را به دامن پیراهن پفی ام گرفتم و به راه
افتادم.
در واحد که باز شد کفش های مردانه ی براقی را جلوی چشم هایم دیدم .نگاهم را آرام آرام باال آوردم شلوار
فاستونی قهوه ای ،دسته گل رز سفیدی که دردست داشت ،پیراهن کرم ،کرواتی که انتخاب خودم بود ویقه ی
پیراهنش که نوار قهوه ای کار شده بود .تور کوتاهی که تا روی بینی ام را میپوشاند باعث میشد دیدم واضح
نباشد.لب های فواد را از پس آن حریر نازک میدیدم .نمیخواستم االن صورتم را ببیند از طرفی هم شدیدا
میخواستم صورت او را ببینم .سرم را کمی باالتر آوردم تا یک نظر او را ببینم .لحظه ای نگاهم را به صورتش
انداختم وبالفاصله سرم را زیر انداختم ونگاهم را به دامنم دوختم .
دستم را جلو بردم وپایین دسته گل را گرفتم .فواد هم دستش را کمی باالتر گرفته بود .بی آن که دسته گل را رها
کند مرا هم به دنبال خودش کشید .قلبم به شدت میکوبید .دست دیگرم به کیف پاکتی کوچکم بند بود با دو
انگشت دامنم راگرفتم تا زیر پاهایم نرود .آرام آرام پله ها را پایین رفتیم تا به در ورودی رسیدیم دخترک فیلم
بردار هم به دنبال ما می آمد ومدام حرف هایی میزد .
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در پرشیا را برای من باز کرد دامنم را جمع کرد تا سوار شوم از این همه محبتش غرق خوشی بودم..نشستم قبل از
اینکه او سوار شود انگشتر نشانم را در آوردم وبه دست راستم انداختم تا سر عقد حلقه ام را بیاندازم .فواد هم
سوار شد .هیجان زده شده بودم وقلبم تند تند میزد .صدای گرمش گوشم را نوازش کرد:
نمخیوای بگذاری یه نظر صورتت رو ببینم ؟سکوت کردم .خوشحال بودم که شنل باعث شده صورتم به کل از نظرش پنهان شود .زیر زیرکی خندیدم.
حداقل یه چیزی بگو! دارم کم کم شک میکنم نکنه عروس یکی دیگه رو اشتباهی آوردم .با لحنی معترض گفتم:
فواد !خنده ی بلندی سر داد و با لحنی شوخ گفت:
جانم؟نه دیگه مطمئن شدم که عروس کوچولوی خودمی !از تعجب کم مانده بود شاخ در بیاورم .من را چه خطاب کرده بود ؟
الهه خانم ؟ تو که بدجنس نبودی ! ببینم نکنه زشت شدی نمیخوای من ببینمت ؟با صدایی آهسته و لحنی که سعی میکردم تالطم درونم را منعکس نکند گفتم:
دوست دارم بعد عقد صورتم رو ببینی !دستش را جلو آورد .گل های رز را نوازش کرد وبا صدایی آهسته گفت:
هر چی تو بخوای .ضربه ای که به شیشه ی سمت راننده خورد باعث شد هر دو از جا بپریم .فواد شیشه را پایین داد وبا اخم رو به
دخترک فیلم بردار گفت:
بله؟دختر هم با غیض جواب داد:
اقای داماد راه بیافتید دیگه یک ساعته اینجا ایستادیم .فوادخنده اش را خورد وبا لحن قبلی اش ادامه داد:
باشه اآلن راه می افتیم .دخترک به سمت ماشینشان رفت وفواد هم همان طور که آماده ی حرکت میشد ،گفت:
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باشه به وقتش !باز هم یواشکی خندیدم .

باز هم یواشکی خندیدم .در کیف پاکتی ست لباسم را باز کردم و در آینه ی کوچکش خودم را برانداز کردم .قبال
فوژان زیر ابروهایم را برایم تمیز کرده بود اما ابروهایم به هم پیوسته بودند و کلفت .اآلن اما اثری از آن به هم
پیوستگی نبود وابروهایم هم کمی نازک تر شده بودند .چشم های خاکستری ام زیر آن خط چشم وریمل غلیظ
بیشتر از همیشه خودنمایی میکردند .لب های سرخ و موهای فردارم که صورتم را قاب گرفته بودند وتل مرواریدی
که روی فرق سرم را پوشانده بود  ،چتری هایم که کج روی صورتم ریخته بودند  ،حسابی از خودم راضی شده
بودم...
یعنی نمیشه منم از تو همون آینه ببینمت ؟این بار من هم با صدای بلند زیر خنده زدم .فواد با حرص گفت:
بله بایدم بخندی  ،جای من نیستی که ،دارم از فضولی میمیرم.این قدر این چارقدت رو کشیدی جلو که هیچیمعلوم نیست .
با آرامشی ساختگی گفتم:
اگه یه خورده سریعتر بری زودتر میرسیما !دهان باز کرد تا جوابم را بدهد که ماشین فیلم بردارها جلو آمد ودختر که با دوربین تا کمر از پنجره بیرون آمده
بود داد زد :
آقای داماد لبخند بزنید.برای دوربین دست تکون بدید .فواد با حرص دست تکان داد وگاز داد تا جلو بیافتیم .داشبورد را بار کردم وعینک آفتابی اش را در آوردم  ،به
سمتش گرفتم وبا شیطنت گفتم:
بگیر خوشتیپ !باز هم خندید وگفت:
مرسی اعتماد به نفس.من هم خندیدم .وارد فرعی شد وگفت:
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دو دقیقه دیگه رسیدیم .جشنمان در حیاط وپارکینگ خانه برگزار میشد .هیجان زده چند نفس عمیق کشیدم.وارد کوچه مان شدیم
.صدای هیاهو به وضوح شنیده میشد .فواد چند بوق زد ،جلوی در توقف کرد وپیاده شد.در را برای من باز کرد
وکمک کرد تا پیاده شو م .فیلم بردار باز هم یک ریز حرف میزد ودستور میداد .فواد بی توجه به او بازوی من را
گرفت وزیر لب گفت:
امشب من این دختر فیلم بردارو خفه نکنم خیلیه !زیادی تو دست و پا میچرخه .تمام تنم گرم شد حرارت دستش را به وضوح حس میکردم .برای رفتن به پارکینگ که اتاق عقد و قسمت زنانه را
در خود جا داده بود باید از میان مرد ها رد میشدیم سرم را تا حد ممکن پایین انداختم تا صورتم پیدا نباشد.با
یک دست دامنم را کمی جمع کردم .بازویم را در بازوی فواد انداختم و زیر لب گفتم:
حواست به من باشه ها من جلوم رو نمیبینم .بازویم را محکم تر گرفت وآهسته گفت:
نگران نباش خانمی تو فقط به من تکیه کن  ،هواتو دارم !با آرامش به او تکیه دادم و از بین جمعیتی که به خاطر ما ایستاده بودند رد شدیم .مسافتی را طی کردیم تا وارد
پارکینگ شدیم که حسابی نورانی بود..چشمم به سفره ی عقد زیبایمان افتاد .جایگاه ما با رز سرخ تزیین شده
بود .از بین کفش های پاشنه دار رنگارنگ رد شدیم وبه جایگاهمان رفتیم .سفره ی عقد را از نظر گذراندم .ساتن
های زرشکی وشیری که زیر ظرف های کریستال پهن شده وگلبرگ های سرخ رنگی که سفره را زیباتر کرده
بود.فوژان را از صدایش شناختم:
الهه جان شنلت رو در بیار لباست که کت داره !سرم را به طرفش چرخاندم وگفتم:
نه مادر جون اگر اجازه بدید  ،باشه بعد عقد .-هر جور راحتی .

فواد هم کنار من نشست و دختر خاله هایش ساتن شیری را باالی سرمان گرفتند .سارا هم در حالی که قند را
گرفته بود رفت تا پشت سر ما بیاستد نگاهی به فواد انداختم که دست هایش را در هم قالب کرده بود وسرش را تا
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حد ممکن پایین انداخته بود .خنده مهمان لب هایم شد .در عمرش این همه دختر بزک دوزک کرده را یکجا ندیده
بود! چه قدر آقا منشانه رفتار میکرد .فوژان قرآن را در میان دست هایم گذاشت.بوسه ای به قرآن زدم وبازش
کردم..صدای عاقد را از فاصله ای نسبتا دور میشنیدم که مشغول دعا کردن بود .پدرم عاقد را هم دو کیلومتر دور
کرده بود .خنده ام را خوردم وشروع به خواندن قرآن کردم.
عاقد هم باالخره بعد از کلی دعا خواندن شروع به خواندن خطبه کرد.
دوشیزه محترمه سرکار خانم الهه پارسا آیا بنده وکیلم که به مهریه ی شاخه نبات ،آینه وشمعدان،یک جلد کالماهلل مجید و هزار و سیصد و هفتاد سکه ی تمام بهار آزادی شما را به عقد دائم وهمیشگی ماه داماد جناب آقای
فواد پارسا در بیاورم ؟ وکیلم ؟
صدای سارا را شنیدم :
عروس رفته گل بچینه .نگاهی به فواد انداختم که بیکار نشسته بود .قرآن را جوری گرفتم که او هم ببیند .یک طرف قرآن را گرفت .در
آینه به من نگاه کرد ولبخندی زد .نگاهم را به آیه ها دوختم .برای بار دوم خطبه خوانده شد و وقتی صدایی نا
آشنا گفت:
عروس رفته گالب بیاره !ناخود آگاه دلم هری ریخت واسترس گرفتم .فقط دو دقیقه دیگر یا شاید کمتر من و او تا آخر عمر به هم محرم
میشدیم .فواد اولین مردی میشد که به زندگی ام راه پیدا کرده بود .نمیتوانستم روی آیه ها تمرکز کنم .از خدا
خواستم تا در راه زندگی تنهایمان نگذارد.
برای بار سوم میپرسم عروس خانم بنده وکیلم که به مهریه ی مذکور شما را به عقد دائم وهمیشگی آقای فوادپارسا در بیاورم ؟ عروس خانم بنده وکیلم ؟
سارا با لحنی شیطنت آمیز گفت:
عروس زیر لفظی میخواد !فواد دست در جیبش کرد وپاکتی که معلوم بود متعلق به یک سکه است از جیبش در آورد و روی قرآنم
گذاشت.بی توجه به آن نفس عمیقی کشیدم وبا صدایی که سعی میکردم لرزشش را پنهان کنم گفتم:
بااجازه ی پدر عزیزم وبقیه ی بزرگترا ...بله !جمعیت حاضر صلوات بلندی فرستادند ویک صدا دست زدند .عاقد هم بالفاصله بعد از ساکت شدن جمع از فواد
وکالت گرفت .وقتی جو کمی آرام شد..با صدایی آهسته رو به فواد گفتم :
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-نمیخوای صورتم رو ببینی ؟

چند لحظه ساکت شد.آرام دستش را جلو آورد و روی دستم گذاشت حرارت دستش به دستم منتقل شد .قرآن را
برداشت بوسید و کنار گذاشت.دانه دانه انگشت هایش را ال به الی انگشت هایم سر داد.با هر حرکت کوچک دست
هایش قلبم به شدت میتپید ونفسم سخت باال می آمد..شاید هیچ وقت فکر نمیکردم که حرکتی به این سادگی تا
به این حد هیجان زده وبی قرارم کند.طاقت نیاوردم،سرم را باال آوردم ونگاهم را به نگاه گرمش پیوند زدم .حریر
روی صورتم مرز بین چشم هایمان بود وبس .هر دو صدای فوژان را شنیدیم که گفت:
پسرم نمیخوای صورت عروست رو ببینی ؟اما هیچ کدام نگاهمان را از هم نگرفتیم تا جوابش را بدهیم.نگاهم را روی بقیه ی اجزای صورتش کشیدم .صورت
اصالح شده و شش تیغ مدل موهایش که کمی با همیشه فرق داشت.مثل همیشه چهره اش مردانه وجذاب به نظر
میرسید.دست آزادش را باال آورد ولبه ی کاله شنلم را گرفت .دستم زیر دست دیگرش گرم گرم شده بود .کاله را
عقب کشید .فوژان کل کشید .من اما هنوز هم نگاهم را به چشم های قهوه ای اش دوخته بودم او هم انگار مثل
من به بقیه توجهی نداشت .دستش را نوازش گونه رو تل مرواریدی ام کشید .پر التهاب و با یک لبخند از ته دل
نگاهش میکردم .انگشت هایش روی چتری هایم کشیده شدند وروی پیچ وتاب هایش سرسره بازی کردند.سینه
ام به تندی باال وپایین میرفت .با دو انگشت لبه ی حریر را گرفت نگاهم را به دست های در هم گره شده مان
دوختم .خودش را کمی جلو کشید وحریر را به آرامی از روی صورتم بلند کرد  ،نگاه هایمان در هم گره خوردند ،
بدون واسطه  ،بدون گناه .همان طور که حریر را به آرامی به پس سرم میراند شنیدم که گفت:
فتبارک اهلل احسن الخالقین .بوی عطرش مشامم را پرکرد .با پشت دستش گونه ام را نوازش کرد ،پوست صورتم میسوخت نفس هایم به شماره
افتاده بودند .هر چه میکردم نمیتوانستم آرام شوم .او اما با آرامش نگاهم کرد انگشتش را ثانیه ای روی لب هایم
گذاشت وگفت:
هیش!! آروم باش .دستم را فشرد.تک دکمه ی جلوی شنلم را باز کرد ودرش آورد .سعی کردم آرام باشم .پر تالطم لبخند زدم
.فوژان بود که خلسه را بر هم زد:
چی کار دارید میکنید؟ پاشید همه منتظرن مراسم رو تموم کنین .هر دو با عجله از جا برخاستیم انگار او هم مثل من آدم های دور وبرمان را به کلی فراموش کرده بود .ظرف عسل
را جلو آوردند .انگشتش را به عسل زد وچند بار تکان داد تا شره اش را بگیرد وبعد نزدیک دهانم نگاه داشت.بوی
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شیره ی گل در دماغم پیچید.آرام دهانم را باز کردم وعسل را به دهانم گذاشتم وشیرین بود ولی نه آن قدر که
دلم را بزند.
با دستمال انگشتش را تمیز کرد .نوبت من بود .من هم همان کار را تکرار کردم ،مچ دستم را گرفت همان طور که
نگاهم میکرد انگشتم را داخل دهانش گذاشت .کم مانده بود از شدت حرارت ذوب شوم .تعجبی هم نداشت من
دختری بودم که برای اولین بار  ،چنین نگاه های گرمی را تجربه میکرد وبه هیچ وجه انکار نمیکنم که بسیار
حساس و احساساتی بودم .بعد از ماجرای عسل نوبت حلقه ها بود .در میان پچ پچ جمع حلقه ها رد وبدل شدند و
حلقه ای در انگشت دوم دست چپ هر کداممان جا خوش کرد.به دست فواد که نگاه کردم حس عجیبی پیدا کردم
و دلم لرزید .او هم همسر من بود همان طور که از این به بعد من همسرش بودم .همسر وهمسفر راه زندگی اش
.بازار عکس وکادو داغ داغ بود .
دوباره شنلم را پوشیدم تا فریاد هم داخل بیاید وهدیه اش را بدهد .فواد را بوسید و رو به من گفت :
مبارکه زن داداش !جمله اش را برای خودم تکرار کردم .لقب جدیدم را میپسندیدم .بعد از مراسم جمع را برای ساعتی ترک کردیم تا
به آتلیه برویم .آتلیه به خانه خیلی نزدیک بود پس دردسر نداشتیم .سریع با دختر عکاس مشغول شدیم بعد از
گرفتن چند عکس دختر از من خواست تا کتم را در بیاورم .من که داشتم از شدت خجالت میمردم یارای مخالفت
هم نداشتم .چه میگفتم ؟ میگفتم از شوهرم خجالت میکشم؟ مسخره نبود ؟چون نمیخواستم فواد متوجه حالم
شود آرام کت رادر آوردم .وقتی دوباره به سمت او چرخیدم متوجه نگاهششدم که روی سر شانه های لختم
وزمین در نوسان بود .چهره اش سرخ شده بود.دختر دسته گلم را روی امتداد دامن دنباله دار لباسم گذاشت واز
فواد خواست تا پشتم بیاستد و کمرم را بگیرد.فواد هم اطاعت کرد .دست هایش به قدری داغ بودند که از روی
لباس هم پوست کمرم به وسزش افتاده بود.هر دو به نقطه ای خیره شدیم وفالش ها پی در پی زده شدند.دختر که
مشغول عوض کردن صحه شد فواد زمزمه وار زیر گوشم گفت:
چه طور تا به حال هیچ وقت درک نکرده بود م که تو اینقدر زیبایی؟از تعجب زبانم بند آمده بود.گرگرفته و خجالت زده مثل همیشه سرم را به زیر انداختم .دستم را میان دست
هایش گرفت ،فشرد و گفـت:
تنها چیزی که همیشه دیدم همین شرم وحیایی بود که تو چشات موج میزد.خوشحالم که کنارمی .با آرامش دستش را فشردم تا بداند که من هم خوشحال هستم.
بعد از اتمام کارها خودش کمکم کرد که دوباره کتم را بپوشم .موهایم را از پشتم کنار زد لحظه ای انگشتش به
پوستم کشیدو من هم تنم گر گرفت وانگار تازه با هم دما شدیم .با وسواس کاله شنل را جلو کشیدو با لحنی جدی
گفت:
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کالهش رو بکش جلو که صورتت معلوم نباشه .مات حرکاتش مانده بودم .بی حرف همان کاری که گفته بود انجام دادم .چند بار عمو بهمان زنگ زده بود پس به
سرعت به خانه برگشتیم.

&&&

با هم وارد قسمت زنانه شدیم وبالفاصله ما را وسط فرستادند .فواد که اصال بلد نبود برقصد ومن هم حسابی
خجالت میکشیدم .آن قدر دختر ها ی فامیل دستم را کشیدند وسر به سرمان گذاشتند وفواد به رویم لبخند زد تا
یخم آب شد ومن هم شروع به رقصیدن کردم .با آهنگ بعد همه دور ما حلقه زده بودند از گرما در حال خفه شدن
بودم .با آهنگ خودمان را تکان میدادیم.
کاش میدونستم تو اون کوچه ی بن بست
یه عشق تازه منتظرم هست
کاش میدونستم ولی دادم دل رواز دست
وقتی نگاهت راه منو بست ..
این دل من دست توئه
این دل تو دست منه
هی داره پر پر میزه
دست تو گیره
طفلی دل من دست تو گیره
دسته گلم را به دست سارا دادم  ،تا راحت باشم .سالن تاریک شده بود ورقص نور ها در فضا بازی میکردند .فواد با
لبخند تشویقم کردواز جیبش چند تراول در آورد ودر حالی که بشکن میزد به سمتم گرفت .من هم از ته دل
خندیدم و تراول ها را با ناز گرفتم .آهنگ به اوج رسید و سر وصدا ها حسابی باال رفت .با صدای یکنواخت دست
زدن بود که آهنگ به پایان رسید .فواد باید به قسمت مردانه میرفت .من هم با خستگی روی مبل دونفره ی
جایگاهمان ولو شدم و دختر ها دوره ام کردند.با آن ها هم کمی رقصیدم اما فکرم پیش فواد بود وحرارت دوست
داشتنی اش !

42

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان سکوت سپید |  MARYAMGOLکاربر انجمن نودهشتیا

به این فکر میکردم که من الهه پارسا نوازنده ی ویولن لیسانسه ی موسیقی  ،در سن بیست ودوسالگی ازدواج
کرده ام و به جرگه ی متاهل ها پیوستم ولی بر خالف انتظار ناراحت نبودم حتی ته دلم خوشحال هم بودم چرا که
به اندازه ی خودم به فواد اعتماد داشتم .
مدت زیادی گذشت تا وقت شام که فواد نزد من برگشت .از چهره اش شادی میبارید.دوباره مجبور شدم شنلم را
بپوشم چرا که میزهای شام را در حیاط چیده بودند.وقت شام خانواده ها دور هم جمع شده بودند و بااین که هوا
سرد بود نشستن در آالچیق ها را به نشستن در پارکینگ ترجیح داده بودند .من وفواد هم از خلوت پارکینگ سو
ء استفاده کرده و به آن جا رفتیم موقع شام فیلم بردار را هم پی نخود سیاه فرستادیم ،شام خوردن ما که دیدن
نداشت.هر دو گرسنه و خسته بودیم.هر کدام از یک طرف بشقاب شروع به غذا خوردن کردیم .فواد از همه ی غذا
ها کمی کشیده بود..من هم مشغول تست کردن انواع آن ها بودم .
خسته شدی ؟نگاهم را از غذا ها گرفتم وگفتم:
یه کمی !چه قدر این تابلومون قشنگ شده.دستش را روی دستم گذاشت و با مهربانی گفت:
خوشحالم که خوشت اومده.تازه من خواستم که االن برای باغ واین حرفا نریم که برای عروسیمون بتونیم حسابیبترکونیم .
با نی جرعه ای آب نوشیدم و گفتم:
فکر همه جا رو کردیا!خندید.دستش را فشردم وگفتم:
میخوام یه اعترافی بکنم.مشتاقانه نگاهم کرد.نگاهم را به دست هامان دوختم و زمزمه وار گفتم:
فکر میکردم وقتی بهت محرم شم بترسم یا حس بدی پیدا کنم ولی اآلن...نفس عمیقی کشیدم وادامه دادم:
ولی اآلن نه میترسم نه حس بدی دارم که برعکس این قدر آرومم که حد نداره.حس میکنم این درست ترینکاری بود که میتونستم بکنم .
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از چشم هایش شادی وشور میبارید.در یک لحظه دستم را باال آورد بوسه ای به رویش گذاشت.حرارت لب هایش
دستم را سوزاند.این اولین بوسه برایم خیلی معنی ها داشت..سرم را به زیر انداختم .سرش را کنار سرم آورد.نفس
هایش به گوشم میخورد و قلقلکم میداد.زمزمه کرد:
پس بزار منم صادقانه بهت بگم الهه..این قدر از اینکه تو حاضر شدی کنارم باشی خوشحالم که در پوست خودمنمیگنجم .من اگر عاشقت هم نباشم ولی بیشتر از خودم برای وجود ناز تو ارزش قایلم  ،برای خانمیت  ،برای این
آرامشی که ازت میگیرم .
با لبخند خجالت زده ای نگاهش کردم  ،آتش چشم هایش مرا میسوزاند و خاکستر میکرد.سکوت را به حرف زدن
ترجیح دادم او هم حرفی نزد .خوشحال بودم ازاین که صادقانه حرف زدم و جواب صادقانه ای هم دریافت کردم.
بعد از شام همه دسته دسته عزم رفتن کردند وما هم فقط ایستادیم وتشکر کردیم و جواب تبریک ها را دادیم
.خانه خالی شد .فریاد زودتر از بقیه که در حال نظارت بر کار خدمتکار ها و جمع آوری وسایل بودند ،جمع را ترک
کرد و گفت که صبح باید زود به سر کارش برود.من هم خسته وکوفته شنلم را در آوردم وایستادم تا ببینم کی این
شب طوالنی قرار است ،به پایان برسد.پدرم وعمو مشغول صحبت بودند فوژان هم مشفول دستور دادن وکمک
کردن به خانم های پیش خدمت بود .فواد رو به پدرم گفت:
با اجازه من با الهه تا باال برم.برمیگردم خدمتتون.پدرم بی تفاوت سری تکان داد .فواد بازویم را گرفت وگفت:
بیا بریم تو  .هوا امشب خیلی سرده با این لباس سرما میخوری .من که از خستگی دیگر روی پاهایم بند نبودم  ،همراهش شدم .فواد کلید ها را از پدرم گرفته بود ،در را باز کرد
وگفت:
بفرمایید!داخل شدم وقبل از بستن در گفتم :
ممنون بابت همه چیز .شب خوش !دستم را در میان دست های بزرگ ومردانه اش گرفت و دوباره بوسید و من دوباره سوختم از آن همه حرارت .دلم
لرزید.
شب تو هم خوش خانمی.لبخند زدم .دستم را رها کرد.آرام در را بستم .وارد اتاقم شدم ودر آینه به خودم نگاه کردم به دختر زیبایی که
میدیدم خیره شدم .باورم نمیشد که در همین چند ساعت گذشته چه تغییراتی در زندگی ام رخ داده است فقط
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یکسال دیگر اینجا خانه ی من بود وبعد از آن .من آن جایی بودم که فواد بود .نسیم خنکی دردلم پیچید .حس
خیلی خوبی داشتم.
در آینه به خودم نگاه کردم به دختر زیبایی که میدیدم خیره شدم .باورم نمیشد که در همین چند ساعت گذشته
چه تغییراتی در زندگی ام رخ داده است فقط یکسال دیگر اینجا خانه ی من بود وبعد از آن  ،من آن جایی بودم
که فواد بود .نسیم خنکی دردلم پیچید .حس خیلی خوبی داشتم.
کتم را از تن در آوردم وبه همراه شنلم روی صندلی میز تحریرم گذاشتمشان .سوزن های شینیونم را هم در
آوردم .موهای فرفری وژل خورده ام بی قید وبند روی شانه های لختم ریختند..دلم نیامد لباسم را در بیاورم
جلوی آینه چرخ زدم وبه خودم نگاه کردم.صدای زنگ در خلوت خانه را بر هم زد..خواستم کتم را بپوشم که
دوباره زنگ زدند ..با عجله به سمت در رفتم .از چشمی نگاه کردم .فواد بود .با تعجب بی توجه به وضعم در را باز
کردم .
چرا در رو بازنمیکنی خانمی ؟ نگرانت شدم !دهان باز کردم تا حرفی بزنم که با لبخند گفت:
فهمیدم .از شدت خجالت سرخ شدم .ادامه داد:
ببخش مزاحمت شدم .بابات گفت این رو بگذاریم تو اتاق تو گفت من نبرمش  ،میدونی که به خاطر فریاد میگه .
نگاهم را به تابلوی بزگ عکسمان که به دیوار تکیه داده شده بود دوختم .تابی به موهایم دادم وگفتم:
باشه ممنون.بده ببرمش تو .دستش را که به چهار چوب در تکیه داده بود برداشت وبا لبخند گفت:
سنگینه خانم شما اگه لطف کنی از جلوی در بری کنار من یک دقیقه میزارمش تو اتاقت وبرمیگردم.دامنم را جمع کردم واز جلوی در کنار رفتم .فواد هم تابلو رو از کنار در برداشت و گفت:
با اجازه !و داخل آمد .به دنبالش وارد اتاقم شدم .تابلو را کنار تختم گذاشت  ،به سمت من چرخید وگفت:
اگه خواستی یه روز میام برات میخ میزنم که بگذاریش رو دیوار .لبخندی زدم و گفتم :
-لطف میکنی اگه بیای .فکر کنم اون دیوار جای خوبی براش باشه .
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آستین های تا زده ی پیراهنش را پایین داد وگفت:
خب من دیگه برم .از کنارم رد شد در یک لحظه پایش به لبه ی دامنم گیر کردو کم مانده بود که با مخ به زمین بخورد.بازویش را
گرفتم وبا تمام قدرتم به سمت خودم کشیدم .مانع افتادنش شدم .بازوی مرا محکم گرفت تا نیافتد به سرعت
خودش را باال کشید .بینی اش به بینی ام خورد ..بازویم را که فشرد اخم هایم از شدت درد درهم رفتند.پوست
دستم سوخت.انگار که متوجه شد چون سریع دستش را برداشت .نفسی عمیقی کشید و قدمی به عقب برداشت
.نگاهی سوزان به من انداخت و نفسش را به صورتم فوت کرد ..نگاهی به من انداخت و بعد بی مقدمه رو برگرداند و
همان طور که بیرون میرفت  ،زیر لب شب به خیر نا مفهومی گفت.
صدای بسته شدن در که آمد من هنوز هم گیج بودم .نفهمیدم چرا اینگونه رفتار کرد.من فقط خواستم مانع
افتادنش شوم ولی انگار خوشش نیامد .سعی کردم بی تفاوت باشم پیراهنم را در آوردم  ،حوله ام را برداشتم تا
دوش بگیرم .
***
**
سارا به حلقه ام اشاره کرد و گفت:
چه کرده این آقاتون !خنده ام گرفت و گفتم:
دیوونه آقامون کیه !گازی به شیرینی اش زدو گفت:
سلیقه اش در همه ی موارد خوبه غیر از انتخاب تو .خنده ی بلندی سر دادم وبه شوخی گفتم:
کوفتت بشه شیرینی عروسیم!بی جنبه شوخی کردم ،مبارکت باشه خیلی به هم میاین !همان طور که سازم را کوک میکردم ،گفتم:
مرسی عزیزم !استاد فتاحی خطاب به من گفت:
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تبریک میگم خانم پارسا !سرم را به زیر انداختم وبا خجالت گفتم:
ممنون انشاءاهلل برای شما !خب بچه ها همه برن سر جاهاشون که وقت تنگه !با سازم ایستادم .چشم هایم را بستم وشروع کردم.
-دست سارا را گرفتم و گفتم:
میای بریم خرید ؟حوصله ام سر رفته !سارا هم چادرش را روی سر کشید و گفت:
باشه منم امروز بیکارم.هر دو بی دغدغه راه افتادیم .
بعد ار کلی خرید خسته وکوفته به خانه برگشتم.
موبایلم شارژ نداشت به محض این که به اتاقم رسیدم .آن را به شارژ زدم و روشنش کردم ،نمازم را که
خواندم.حوله ی حمامم را برداشتم صدای زنگ اس ام اسم بلند شد..دوباره به سمت گوشی ام رفتم و پیام را باز
کردم .
هستی بیام تابلو رو برات بزنم؟روی صندلی میز تحریرم نشستم و نوشتم :
دارم میرم دوش بگیرم ،یه نیم ساعت دیگه بیا هستم .
باشه خانم.پیش پیش عافیت باشی.گوشی را به حال خودش رها کردم و داخل حمام رفتم.
سریع دوش گرفتم و برگشتم  ،یک ربع از وقتم گذشته بود .در کمدم را باز کردم و ماندم که چه بپوشم .پلیور
سفیدی را از میان لباس هایم جدا کردم و به همراه گرمکن نوک مدادی ام پوشیدم .موهایم را شانه زدم و خیس
روی شانه هایم رها کردم هنوز پنج دقیقه وقت داشتم نوک موهایم را موس زدم تا فرهایش خراب نشود .راضی
نشدم که همین جور بدون روسری در را باز کنم شال طوسی رنگی را از آویز شال هایم جدا کردم وهمان طور آزاد
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روی سرم انداختم .قبل از آن که حرکت دیگری بکنم زنگ در به صدا در آمد .از اتاقم خارج شدم وبه سمت در
رفتم .

محض احتیاط از چشمی نگاه کردم .خودش بود .در را باز کردم و سالم کردم .لبخند مهربانی تحویلم داد ،دستش
را جلو آورد و پرسید :
افتخار میدی؟خنده ام گرفت دستم را در دستش گذاشتم وبا هم دست دادیم .از جلوی در کنار رفتم  ،همان طور که داخل می
آمد بی آن که دستم را رها کند .با دست دیگرش شالم را از روی سرم پایین انداخت و با اخم گفت:
مگه محرمت نیستم ؟ پس این چاقچول چیه سرت کردی ؟در را بستم وچیزی نگفتم .حرف هایش خجالت زده ام میکرد و باعث میشد خون به صورتم بدود.او به سمت اتاقم
رفت و من هم وارد آشپزخانه شدم.کلید چای ساز را زدم تا آب جوش بیاید و بعد از جعبه ابزار یک چکش ومیخ
برداشتم  .به اتاقم برگشتم .از لبه ی تختم بلند شد و گفت :
همونجا بزنمش ؟آره لطفا !تابلو را برداشت و جایش را درست کرد .با مدادی که از روی میزم برداشته بود روی دیوار چند عالمت زد تا جای
میخ ها معلوم باشد .تابلو را زمین گذاشت و با چکش به جان دیوار افتاد .من هم دوباره به آشپرخانه رفتم تا چای
بیاورم .با حوصله فنجان ها را داخل سینی گذاشتم و چای داغ را از قوری شیشه ای به داخل آن ها سرازیر کردم
.عطر چای در مشامم پیچید.با سینی حاوی فنجان های چای و بشقاب میوه به اتاقم برگشتم .تابلو روی دیوار جا
خوش کرده بود .پرسید:
خوب شده ؟لبخند زدم و گفتم:
عالیه! بفرما چای !دوباره لبه ی تخت نشست .فنجانش را برداشت و گفت:
-مرسی خانم !
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من هم سینی را روی میز تحریرم گذاشتم و فنجان خودم را برداشتم .روی صندلی نشستم و چایم را فوت کردم تا
خنک شود .
در آرامش وسکوت چایمان را خوردیم .گفت که میوه نمیخورد .بلند شدم تا سینی را ببرم که جستی زدو دستم را
گرفت.با تعجب نگاهش کردم شانه باال انداخت و گفت:
نمیشه که همه کار ها رو شما بکنی خانم ! من میشورمشون !اعتراضی نکردم .همیشه همین طور بود .به آشپز خانه رفت .از داخل کوله پشتی ام بلیط کنسرتمان را در آوردم
وبه دنبالش رفتم .
شیر آب را بست ودست هایش را خشک کرد .به اپن تکیه دادو چانه اش را مهمان دست هایش کرد .بلیط را باال
گرفتم و تکان دادم .با خنده گفت :
اون چیه ؟بلیط را روی اپن گذاشتم وبا خنده گفتم:
یه بلیط اختصاصی کنسرت برای یه آقای با شخصیت !دستش را روی دستم گذاشت وبا آرامش گفت :
من اگه میدونستم کنار تو بودن این قدر خوبه زودتر از اینا عقدت میکردم!خجالت کشیدم وخون به صورتم دوید ولی با پررویی گفتم:
حاال کی گفته که اگه زودتر میومدی جلو ،من بهت جواب مثبت میدادم ؟سرش را عقب کشیدو با صدای بلند قهقهه زد .من هم با صدای بلند خندیدم .
کم نیاری یه وقت !به خندیدن ادامه دادم .بلیط را برداشت وگفت:
حتما میام.من هم لبخند زدم و مودبانه جواب دادم :
خوشحال میشم !نفس عمیقی کشید .دستم را فشرد وگفت:
-خب من دیگه برم که کلی کار دارم ..
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تا دم در با هم رفتیم .قبل از رفتن دوباره به سمت من برگشت وگفت:
راستی خوب شد یادم افتاد من یه کاری برام پیش اومده دارم سه روزه میرم اهواز وبر میگردم .چی دوست داریبرات سوغاتی بیارم ؟
این بار من دستش را در میان دست هایم فشردم وگفتم :
سالمتی !مراقب خودت باش .با محبت نگاهم کرد و گفت:
هستم خانمی ! تو هم مراقب خودت باش هر کاری هم داشتی با من تماس بگیر باشه ؟باشه حتما .خداحافظ!
خدا به همراهت !در که بسته شد هنوز هم لبخند روی لب های من جا خوش کرده بود .

***
سر وصدای مردمی که بیرون روی صندلی ها نشسته بودند باعث میشد قلبم به تپش بیافتد.دوباره شالم را مرتب
کردم .صدای معترض طراح گروه را شنیدم:
پارسا این قدر به سر و صورتت دست نزن همه ی زحمات من رو به باد دادی !کالفه دستم را از شال جدا کردم و طول سالن را راه رفتم .پر استرس روی نزدیکترین صندلی نشستم .سارا با
خنده گفت:
دیوانه کارت مثل همیشه عالی میشه این قدر الکی استرس نداشته باش !نفس عمیقی کشیدم:
امیدوارم ! فواد هم اومده نمیخوام جلوش خراب کنم !خندیدو گفت:
پس بگو شوهر جون اینجاست !به شانه اش زدم و همراهش خندیدم.چه دوست خوبی سارا چه قدر خوب بلد بود حس وحالم را عوض کند .
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چیزی به شروع برنامه نمانده بود سر وصدا ها زیاد شده بودند .فتاحی همراه دستیارش جلو آمد وشروع به چک
کردن لیست اسامی کرد .زیر لب آیت الکرسی خواندم در جواب فتاحی که نامم را خواند دستم را باال آوردم و
دوباره مشغول زمزه کردن شدم .امشب استرسم بیشتر از همیشه بود و دلیلش هم فواد بود وبس .چرا که او اولین
نفری بود که به من اهمیت داده بود وبه کنسرتمان آمده بود .
بی تعارف دلم برایش تنگ شده بود .چرا که او همیشه وهمه جا همراهم بود .حتی قبل از پیوند بینمان دوستیمان
مرا به سمت او جذب میکرد.هیچ وقت از حال هم غافل نمیشدیم ومثل دو دوست صمیمی بودیم .همین دیشب از
سفر برگشته بود ومن هنوز موفق نشده بودم او را ببینم چرا که صبح خیلی زود خانه را به مقصد اینجا ترک کرده
بودم .فقط برایم پیام زده بود که به این جا آمده است وهمان پیام به ظاهر بی اهمیت باعث شده بود استرس مثل
خوره به جانم بیافتد.
بچه ها دانه دانه روی سن میرفتند وصدای هیاهوی تماشاچی ها بلند میشد.سازم را به همراه آرشه اش در یک
دست گرفتم .بسم اهلل گفتم وبا یک گام بلند روی سن رفتم .دلم میخواست با نگاهم او را پیدا کنم اما نگاه کردن
به تماشاچی ها باعث میشد استرس بگیرم .سر جایم نشستم حس کنجکاوری ام بر ترس غلبه کرد سرم را باال
آوردو به دنبال او گشتم .حسابی شلوغ بود اما با این حال پیدا کردن او در ردیف مخصوص خانوده ها کار خیلی
سختی هم نبود .درست کنار پدرو مادر سارا نشسته بود .با لبخند ی که حتی از این فاصله هم میدیدم نگاهم
میکرد .من هم لبخند زدم و انگار استرسم فراموشم شد .
لباس هایش را از نظر گذراند م.شلوار جین و پیراهن چهار خانه ی سفید و مشکی .کت چرم مشکی .نور سالن را
کم کردند و همین باعث شد که نتوانم بیشتر از این براندازش کنم .نور های رنگی جایگاه ما را روشن تر کردند
وحضار در تاریکی فرو رفتند .فتاحی حضار را به سکوت فرا خواند .
با نفس های عمیقی که میکشیدم خودم را آرام میکردم .سعی میکردم به جمع نگاه نکنم تا بتوانم تا آخرین حد
ممکن روی کارم تمرکز کنم .قطعه ها یکی پس از دیگری نواخته میشدند جمعیت و انرژی آن ها باعث میشد
خستگی دست هایم را فراموش کنم .
با نفس های عمیقی که میکشیدم خودم را آرام میکردم .سعی میکردم به جمع نگاه نکنم تا بتوانم تا آخرین حد
ممکن روی کارم تمرکز کنم .قطعه ها یکی پس از دیگری نواخته میشدند جمعیت و انرژی آن ها باعث میشد
خستگی دست هایم را فراموش کنم .
صدای فتاحی را شنیدم که با استفاده از بلندگو تقویت شده بود :
ممنون از همه ی شما عزیزان که امشب ما رو همراهی کردین وبا تشویق هاتون به ما انرژی دادید.صدای هیاهو و جیغ باعث شد کالمش را قطع کند .با کمتر شدن صداها ادامه داد :
-مرسی ...مرسی از همه .خب حسن ختام برنامه معرفی بچه های گروهه...

51

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان سکوت سپید |  MARYAMGOLکاربر انجمن نودهشتیا

دوباره صدا ها زیاد شدند .انگشت هایم را ورزش میدادم تا دردشان کمتر شود.
جا داره از همه ی بچه ها تشکر کنم که مدت هاست برای این اجرا سخت تالش میکنن.این برنامه حاصل ماه هاتالش همه ی ماست...
صدای دست زدن ها بسیار قوی تر از قبل شنیده میشند .
از با تجربه ترین عضو گروه شروع میکنم .نوازنده ی ماهر فلوت آقای باربد عظیمی  ،به افتخارشون !من هم ویلونم را روی پاهایم گذاشتم و وهمراه بقیه برای باربد که داشت تعظیم میکرد دست زدم .
فتاحی تک تک همه را معرفی میکرد .من هم هیجان زده منتظر بودم تا نوبتم شود .انتظارم مدت خیلی زیادی
طول نکشید .
نوبتی هم باشه نوبت ویولنیست های عزیز گروهه ،نوزاندگان جوان ما  :خانم مهتاب وفایی مهر وآقای حسینفرمند .
هر دو تعظیم کردند .با دستم سازم را گرفتم وآماده شدم.
ویولنیست آینده دار وقهار ما سرکار خانم الهه پارسا !دلم هری ریخت .با صورتی گلگون شده از شرم ،از جا برخاستم .نمایشگر های اطراف سالن تصویرم را به جمع
نشان میدادند.تعظیم کوتاهی کردم ولبخند زدم .فتاحی برایم سنگ تمام گذاشته بود .دوباره نشستم .به محلی که
فواد نشسته بود نگاه کردم .او هم لبخند پر غرروی تحویلم داد .ذوق کردم وبا خوشحالی برای بقیه ی بچه ها
دست زدم .باالخره فتاحی آخرین جمله ها را برزبان راند:
شب همگیتون خوش ! به امید دیدار دوباره .با راهنمایی مامور های محترم انتظامات میتونید از سالن خارج بشید .
پرده های سن کشیده شدند و ما پشت پرده ها از نظر ها ناپدید شدیم .بالفاصله همه بلند شدند و با خوشحالی به
هم خسته نباشید گفتند .سارا را در آغوش گرفتم و با ذوق گفتم:
موفق شدیم !سارا هم مرا در آغوشش فشرد و گفت:
این رو بگو که چند وقت آرامش داریم !شالم را جلو کشیدم و گفتم :
وای آره راست میگی دیگه خسته شدیم !سارا دستش را روی کمرم گذاشت وگفت:
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بریم پیش فتاحی !با هم نزد فتاحی رفتیم که حسابی دور وبرش شلوغ بود .خسته نباشید گفتیم وتشکر کردیم .بعد آن تازه دوربین
ها دوره مان کردند .بعد از گرفتن عکس های بسیار باالخره رضایت دادند ،رهایمان کنند.طبق قرار داد گروه حق
نداشتیم مصاحبه کنیم .
پشت سن رفتیم .کیفم را از رختکن برداشتم و موبایلم را چک کردم .پیام داشتم :
کارت که تموم شد بیا من دم در پشتی منتظرتم !چادرم را روی سرم کشیدم ورو به سارا گفتم :
فواد اومده دنبالم بیا بریم تو رو هم می رسونیم .لبخندی زدو جواب داد :
نه عزیزم مامان و بابا منتظرن.سالم برسون !از همه خداحافظی کردم و بیرون آمدم.سرما به صورتم سیلی زد .
از همه خداحافظی کردم و بیرون آمدم.سرما به صورتم سیلی زد .بیرون هنوز هم شلوغ و پر ازدحام بود .پلیس ها
هم ایستاده بودند تا جلوی مردم را بگیرند .پاشنه های بوتم در برخورد با آسفالت خیابان سرو صدا به پا
میکردند.از شانس خوب ،زود او را بین جمعیت پیدا کردم وبه سمت او رفتم .مامور پلیس خطاب به من گفت :
بفرمایید خانم تا ماشینتون همراهیتون میکنم .بی آن که نگاهم را از فواد بگیرم جواب داد م:
ممنون همسرم همراهم هستند !فواد لبخندی زد ودستش را به سویم دراز کرد.دستش را گرفتم .کنارم ایستاد .در دست دیگرش دسته گل بزرگی
جا خوش کرده بود .
تقدیم به همسرم به خاطر اجرای عالی امشبش !دسته گل را گرفتم .فالش های دوربین ها مرا متوجه خود کردند .با لبخند گفتم:
مرسی فواد جان !زودتر بریم .کنارم ایستاد .بی مقدمه دستش را دور کمرم حلقه کرد .ویولنم را گرفت و گفت :
-بریم !
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شانه به شانه ی هم حرکت کردیم .بی اندازه آرام بودم ..خیلی آرام .
خانم پارسا ؟هر دو به طرف صدای نا آشنا چرخیدیم.مسئول گروه پر آوازه ی پرین را همه میشناختند .تیپ رسمی اش را از
نظر گذراندم.شلوار کتان  ،پالتوی کوتاه .کروات سیاه و پیراهن سفید .
فواد پرسش گر نگاهم کرد .سعی کردم با لحنی معمولی جواب بدهم :
بله ؟
با دو گام بلند خودش را به ما رساند و پرسید :
میتونم وقتتون رو بگیرم ؟دست فواد را فشردم و جواب داد :
خواهش میکنم  ،بفرمایید !نگاهی به فواد انداخت و گفت:
باید خصوصی حرف بزنیم !به شانه ی فواد تکیه دادم و گفتم :
حرفتون رو بفرمایید آقای اعتمادی .ایشون همسرم هستند !اعتمادی دستش را از جیب پالتویش بیرون کشید وبه طرف فواد گرفت :
خوشبختم جناب من شایان اعتمادی هستم لیدر گروه موسقی پرین !فواد دستم را رها کرد  ،کوتاه دست او را در دستش گرفت ورها کرد و بعد در حالی که دوباره دست مرا میگرفت
گفت:
خوشبختم من فواد پارسا هستم !اعتمادی یکی تای ابرویش را باال انداخت .فهمیدم که متوجه تشابه نام خانوادگیمان شده است .نگاه خیره اش
روی صورتم باعث میشد معذب شوم.خیره به من دست در جیب پالتویش کرد ویک کارت در آورد .وبه طرفم
گرفت .
من برای شما یه پیشنهاد کاری عالی دارم خانم ..با لبخند موذیانه ای همان طور که خیره نگاهم میکرد ادامه داد :
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خوشحال میشم خانمی مثل شماو با قدرت نوازندگی شما رو تو گروهم داشته باشم !نگاهش عصبی ام گرفته بود .برای اینکه زودتر خالص شویم .کارت را گرفتم و گفتم :
در موردش فکر میکنم .شب به خیر آقای اعتمادی !به توجه به او به فواد گفتم :
بریم فواد جان ؟دستم را محکم فشرد .جوری که دردم گرفت .
بریم !هر دو بی اعتنا به او به راهمان ادامه دادیم.

هر دو بی اعتنا به او به راهمان ادامه دادیم..
نگاهی به صورت فواد انداختم ،قرمز قرمز شده بود.بی آن که دوباره به اعتمادی نگاهی بیاندازم.سوار ماشین شدم.
کارت را همچنان بین انگشت هایم گرفته بودم و به پیشنهاد اعتمادی فکر میکردم .اصال در برخورد اول از او
خوشم نیامده بود .دستم را نوازش گونه روی گل های دسته گلم میکشیدم و فکر میکردم.
میخوای همون جوری تو دستت نگهش داری ؟لحن عصبی اش باعث شد از جا بپرم .گیج و منگ گفتم :
چی رو ؟نفسش را با حرص به بیروت فوت کردو گفت :
کارت اون مرتیکه رو !سریع کارت را داخل کیفم انداختم و گفتم :
حواسم نبود ! حاال چرا فحش میدی !؟صدایش دورگه شده بود :
-چون الیقشه .ندیدی چه جوری نگاهت میکرد ؟
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بی تفاوت گفتم:
نگاه کنه این قدر نگاه کنه که کور شه برام مهم نیست من که نگاهش نکردم !یعنی چی که برات مهم نیست ؟ خب مهم نیست ! اون اومده بود پیشنهاد بده منم فقط به پیشنهادش فکر میکنم همین.با صدای بلند گفت:
اون کارت رو بده به من !با تعجب گفتم :
چی ؟ چرا ؟ماشین را به کنار خیابان هدایت کردو گفت :
گفتم بده به من !کارت را از کیفم در آوردم وبه طرفش گرفتم .گرفت .نگاهی کردو پوزخند زد.پرسیدم :
چی شده ؟کارت را نشانم داد و گفت :
نگاه کن ! کارت ویزیت شخصیه  ،فقط اسم وشماره اش هست به نظرت این یعنی چی ؟از خجالت سرخ شدم  ،لبم را گزیدم وسرم را پایین انداختم.کارت را از پنجره بیرون انداخت .اعتراضی نکردم ولی
ناراحت شدم .هر چه بود حق نداشت با من این طور برخورد کند ..سکوت بینمان سنگینی میکرد.او هم با کالفگی
نگاهش را به بیرون از ماشین دوخته بود .با عصبانیت سر برگرداندم وبا صدای که سعی میکردم کنترلش کنم تا
باال نرود گفتم:
ببین فواد  ،منم از این که اون کارت ویزیتش رو داده ناراحتم ولی من که مثل اون قصدی نداشتم ،من فقط به اینفکر کردم که اون به من یه پیشنهاد کاری داده ومن میتونم روش فکر کنم ولی برخورد تو خیلی بد بود .ازت
انتظار ندارم سرم داد بزنی  ،اگه تو هم بخوای الکی حساسیت نشون بدی پس تو با پدرم چه فرقی داری ؟ یه دفعه
بگو از چاله دراومدم افتادم تو چاه دیگه .
با ناراحتی سرم را به طرف خیابان چرخاندم.ماشین ها با سرعت وبی تفاوت از کنارمان رد میشدند.دستم را که
گرفت هم به روی خودم نیاوردم ورو برنگرداند م انگشت هایش را بین انگشت هایم سر داد .دوباره همان حس
گرمای دلچسب اما عجیب تمام تنم را پر کرد .با صدایی که حاال آرام بود گفت:
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عزیزم من میدونم که تو قصدی نداری ولی اون که داره ! دوست ندارم هیچ وقت من رو با پدرت مقایسه کنی منقصد ندارم محدودت کنم چون تو لیاقتت این نیست .لیاقت داری که بهترین ها رو داشته باشی ولی نمیتونم هم
اجازه بدم که تو عضو گروهی بشی که نگاه لیدرش این قدر هرز میچرخه که با وجود اینکه بهش میگی ازدواج
کردی ،در حضور من بهت شماره بده !موضع نگیر الهه درگم کن .اآلن که زنمی ولی حتی اون موقع که فقط دختر
عموم بودی هم نمیتونستم تحمل کنم کسی بهت بد نگاه کنه .
اولین بار بود که عزیزم خطابم میکرد .چه حال خوبی بود اینکه بدانی برای کسی ارزش داری .با منطق قانعم کرده
بود .برگشتم وبا لبخند نگاهش کردم .او هم لبخند زد و گفت :
همیشه به خنده خانم !لبخندم پر رنگ تر شد .

لبخندم پر رنگ تر شد .دستم را روی بازویش گذاشتم .چشم هایش برق زد دستش را روی دستم گذاشت و دستم
را بلند کرد.روی حلقه ام دستی کشید وبعد دستم را بوسید.تمام تنم گر گرفت .او نمیدانست چگونه با هر حرکتی
احساس جدیدی در من بیدار میکند .احساساتی که تمام عمر برایم ناشناخته بودند .
دلم برات تنگ شده بود !با محبت نگاهش کردم و گفتم:
منم !وباز هم او نمیدانست که گفتن همین یک کلمه هم برای من کار شاق وبزرگی است .دستم را فشرد .نگاهش را به
نگاهم گره زد وگفت:
الهه این قدر برام خاصی .این قدر پاکی که هیچ وقت دلم نخواسته یه لحظه ناراحتیت رو ببینم!نگاه سوزانی به من انداخت.چشم های سرخ شده اش برق میزدند.دوباره نفسش را با صدا به بیرون فوت کرد وبعد
ماشین را روشن کرد .
خب چه خبرا بود این چند روزی که من نبودم ؟با خستگی سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و گفتم:
عمال هیچی ! من که همه اش سر تمرین بودم بابا هم که همه اش سرکار بود .شب به شب هم نمیدیدمش امشبکه نیومد و رفتن به جمکران رو به اومدن به برنامه ی من ترجیح داد.
پوزخندم را ماهرانه جمع کردم وبه جای آن لبخندی مصنوعی بر لب آوردم وگفتم:
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نمیدونی امشب چه قدر با اومدنت خوشحالم کردی  ،برای اولین بار حس کردم یکی هست که به من اهمیت بده
.ممنونم فواد !
وارد کوچه ی آشنای خودمان شدیم .همان طور که ریموت در پارکینگ را میزد با لبخند گفت :
خواهش میکنم خانم گلم این چه حرفیه !من هم لبخند زدم .پرسید :
ببینم مامان امشب نرفته میخوای بگم بیاد پیشت بمونه ؟خنده ام گرفت :
فواد من هر هفته سه شنبه ها تنهام دیگه عادت کردم .مشکلی نیست !ماشین را به دخال پارکینگ هدایت کرد و با جدیت گفت:
من مشکل دارم الهه! دوست ندارم تنها بمونی قبال نمیتونستم حرفی بزنم اآلن که میتونم.نمیگم من بیام پیشتبمونم میدونم اونطوری معذبی ولی خب مامانم که هست تو میتونی بیای پیش ما .
به دسته ی کیفم چنگ زدم وگفتم:
من اینطوری راحت نیستم فواد جان باالخره همیشه همین طوره دیگه من عادت دارم .من عمرا نمیزارم امشب تو تنها بمونی اون موقع ها فرق میکرد اآلن دیگه تو زنمی...اصال اآلن که یه دقیقه همشده باید بیای سوغاتیت رو بگیری !
چرا زحمت کشیدی !در را باز کرد وگفت:
-زحمت کدومه خانم .پیاده شو بریم باال !من هم پیاده شدم .کیف ویولنم را برداشت  ،من هم که حسابی خسته بودم  ،چادرم را که روی شانه هایم سر
خورده بود به سر کشیدم وبه سمت فواد رفتم ،به محض رسیدنم در آسانسور باز شد .با هم وارد شدیم .
از آسانسور خوشم نمی آمد.کمی سرم گیج میرفت واین هیچ دلیلی هم نداشت اصال نمیترسیدم ولی حس خوبی
هم ازبودن در آن نداشتم .دلخوشی ام به این بود که چند دقیقه ی کوتاه بیشتر طول نمیکشد.
در باز شد با هم به سمت واحد عمو رفتیم .
در باز شد با هم به سمت واحد عمو رفتیم .قبل از اینکه فواد کلید بیاندازد  ،فوژان در را باز کرد وگفت :
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باالخره اومدی مادر ؟ پس کو الهه؟با خنده از پشت فواد در آمدم وگفتم:
مزاحمتون اینجاست مادر جون !فواد ومن کفش هایمان را در آوردیم.فوژان گفت:
خجالت بکش عروس  ،مزاحم چیه ؟ بیاین تو ببینم !فواد داخل شد .پیشانی مادرش را بوسید وگفت:
فریاد نیومده ؟فوژان با لبخند نگاهش کرد .کتش را گرفت وگفت :
نه مادر  ،زنگ زد گفت نمیاد .من هم داخل شدم ودر را پشت سرم بستم.قبل از آن که چادرم را دربیاورم گفتم :
مادر جون فواد نمیزاره من برم خونه هی میگه تنها نمیشه .فواد بالفاصله به سمتم چرخید.به ارامی به شانه ام مشت زدو گفت :
آی آی چقولی نداشتیما !آرام زد ولی باز هم دردم گرفت .بازویم را مالیدم فوژان گفت :
خب مادر فواد راست میگه دیگه نمیشه که تنها بمونی .زن باید به حرف شوهرش گوش کنه .بهانه آوردم :
آخه بابام نمیدونه که ..فوژان حرفم را برید :
بهش گفتم میای پیش ما .بیا الهه جون بیا یه چایی بخور.چرا چادرت رو در نمیاری نامحرم نداریم دخترم  ،فریادهم که نمیاد .راحت باش !
چادرم را در آوردم.فواد چادرم را از دستم گرفت و اشاره زد که روسری ام را در بیاورم.اخم کردم .رو به فوژان
گفت:
-مامان بی زحمت سوغاتی الهه رو از تو اتاقم میاری ؟ تو جعبه گذاشتمش !
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فوژان به سمت اتاق رفت .پالتویم را در آوردم وبه دست فواد دادم.زیر نگاه سنگینش معذب بودم و دستم به
روسری ام نمیرفت  .در یک حرکت ناگهانی با آرامش ،مرا به سمت خودش کشید و همان طور که سوزن کنار
روسری ام را باز میکرد گفت :
من نمیدونم تو چه عالقه ای داری جلوی من روسری سر کنی .محرمتم مثال !از غر غرکردنش خنده ام گرفت.روسری ام را برداشت..بوی عطرش مشامم را پر کرده بود .لباس هایم را روی
جالباسی کنار در آویزان کرد  .بعد بی اجازه گیره موهایم را هم باز کرد.موهای فردارم روی شانه هایم رها شدند
.معترض نگاهش کردم.فوژان هم در همان لحظه از اتاق خارج شد .دهان باز کردم تا حرفی بزنم که انگشتش را
روی لب هایم گذاشت وگفت:
-هیش ! اینجوری خوشگلتری!

فوژان شروع به حرف زدن کرد:
بیا پسرم آوردمش.من برم چای بریزم !فواد دستم را گرفت و مرا همراه خودش به سمت مبل کشید .جعبه ی قرمزی را که فوژان آورده بود از روی میز
برداشت  ،روی پاهایم گذاشت و گفت :
قابلت رو نداره !با لبخند از او تشکر کردم وبعد در جعبه را برداشتم .چشمم به لباس سیاه رنگی افتاد که داخل جعبه جا خوش
کرده بود .از جعبه بیرونش آوردم.پیراهن کوتاه ودوبنده ی بسیار زیبا وخوش دوختی بود .با ذوق گفتم:
ممنون خیلی خوشگله !سرش را زیر گوشم آورد و گفت :
تو تن تو خوشگل ترم میشه خانمی .مبارکت باشه!خون به صورتم دوید.فوژان با سینی چای از آشپزخانه خارج شد وگفت:
مبارکت باشه عروس خوشگلم !-مرسی مادر جون .
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فواد دستش را دور شانه ام حلقه کردو مرا به سمت خودش کشید .حاال دیگر من به او تکیه داده بودم و هر دو
روی مبل نشسته بودیم.ضربان قلبم بی محابا باال رفت تکیه دادن به او چه حالی داشت .فوژان با لبخند مهربانی
نگاهمان میکرد .سرم را به زیر انداختم .موهایم از روی شانه هایم سر خوردند ودور صورتم را قاب گرفتند ،در
سکوت چایم را نوشیدم.
الهه جان تو اتاق من راحت تری یا تو اتاق فواد !داغ کردم .با خجالت من من کردم .فواد مرا بیشتر به خودش فشرد .من بودم و احساسات جور و واجور و گنگی و
گیجی .
مامان من میرم تو اتاق فریاد الهه هم تو اتاق من بخوابه .باالخره به حرف آمدم:
من راضی نیستم تو بدخواب...فواد میان حرفم پرید :
من عادت دارم جام عوض بشه تو برو تو اتاق راحت بخواب اصال هم به این چیزا فکر نکن .خب من اینجا هیچی ندارم !فوژان خندید و با مهربانی گفت :
-خب با فواد میری از خونه میاری دخترم  ،حاال از این به بعد تو اتاق فواد برای خودت چند دست لباس میزاری.هر چی باشه تو هم دیگه عضو این خونه حساب میشی .
فواد که چایش راتمام کرده بود بلند شد و گفت :
پس پاشو بریم هر چی الزم داری بیاریم .به ناچار بلند شدم.خجالت میکشیدم بگویم که اینجا راحت نیستم میدانستم هم که گفتنش فواد را ناراحت
میکند .چادر تو خانه ای فوژان را قرض گرفتم و با فواد به آن طرف رفتیم .
کوله پشتی ام را برداشتم و وسایل مورد نیازم را با حرص داخلش ریختم .زیر لب خودم را سرزنش میکردم که چرا
حرفی نزده ام .فواد کوله را از دستم گرفت وگفت :
میدونم که ناراحتی ولی خب نمیتونم هم تنهات بزارم پس ببخش وامشب رو بد بگذرون .حرفی نزدم و به دنبالش از خانه خارج شدم .
در اتاقش را برایم باز کردو گفت :
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بفرمایید خانمی !
لبخند نیم بندی زدم وداخل رفتم .پشت سرم داخل شد کوله ام را روی تخت گذاشت واز کمد لباس هایش لباس
های راحتی اش را برداشت.همان طور که به سمت در میرفت گفت :
چیزی خواستی صدام کن..شب به خیر !
زیر لب شب به خیری گفتم .او که بیرون رفت سریع پلیور وشلوار گرمکنم را پوشیدم وموهایم را باز کردم .حوصله
ی مسواک زدن نداشتم ،قیدش را زدم پتو را کنار زدم ودراز کشیدم بوی عطرش بینی ام را نوازش کرد .لبخند
زدم .به محبت خالصانه اش به مهربانی اش.
از زور خستگی نمیتوانستم چشم هایم را باز نگه دارم.پلک هایم روی هم دوخته شدند.
بر خالف انتظار خیلی هم خوب خوابیدم و تا خود اذان صبح که فوژان به سراغم آمد تکان هم نخورد م.بعد از نماز
هم دوباره رفتم تا بخوابم .عمو وپدرم هنوز نیامده بودند .
***

سر وصدا ها باعث شدند بیدار شوم.صدای پدرم را تشخیص دادم :
الهه زحمتتون داد زن داداش .فوژان بود که جوابش را داد :
چه زحمتی علی آقا  ،عروس گل خودمه .درست نیست که تنها باشه تو خونه هر چی باشه اینجا هم دیگه خونهاش حساب میشه .
وبعد عمو :
حق با فوژان بذار این دو تا جوون به هم عادت کنن به امید خدا سال دیگه قراره برن سر خونه زندگیشونباالخره باید به اخالق هم خو کنن .
پدرم جوابی نداد .دوباره سر وصدا ها باال رفت .صدای پر هیجان عمو بود :
به به پسر خوابالوی من .فواد جان خوبی ؟صدایش دورگه شده بود :
-ممنون بابا .سالم به همه صبح به خیر .
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صبح تو هم به خیر پسرم برو خانومتم بیدار کن که صبحانه بخوره .دوهزاری ام افتاد که اآلن لو میروم.سریع دراز کشیدم و پتو را تا روی صورتم باال کشیدم وخودم را به خواب زدم
.در باز شد و فواد صدایم زد:
الهه خانم؟ عزیزم نمیخوای بیدار شی ؟از فرو رفتن تخت فهمیدم که کنارم نشسته است پتو را کناز زد.واکنش نشان ندادم.دستش را ال به الی موهایم
لغزاند.
الهه خانم پاشو صبحانه حاضر!باز هم گرمای عجیب تمام تنم را درنوردید .تصمیم گرفتم قبل از این که او متوجه حرارتم شود عکس العملی
نشان دهم.چشم هایم را باز کردم.
با لبخند نگاهم میکرد .
با صدایی که هنوز دورگه بود گفتم:
سالم صبح به خیر .سالم خانمی صبح تو هم به خیر .پتو را از رویم کنار زدم ونشستم .پرسید :
دیشب خوب خوابیدی ؟صادقانه جواب دادم :
آره ممنون از خستگی تا صبح پلک نزدم .بی مقدمه دستش را جلو آورد وموهایم را از جلوی چشم هایم کنار زد قلبم به تندی شروع به کوبیدن کرد .چشم
در چشم من دوخت .من هم انگار مسخ شده بودم که نمیتوانستم نگاهم را از او بگیرم .چشم های قهوه ای رنگش
چشم های خاکستری ام را می کاویدند و من حتی نمیتوانستم پلک بزنم .نفس های عمیقم هم نمیتوانستند به
پایین آمدن ضربان قلبم کمکی بکنند.
صداها را جور خاصی میشنیدم .انگار که حتی صدای نفس کشیدن یا صدای ظریف تیک و تاک عقربه ی ساعت
مچی فواد را میشنیدم.پیشانی اش را به پیشانی ام چسباند .صدای جیغ شاد دختر بچه ای چشم خاکستری در
گوشم پیچید .انگار به جای فواد پسر بچه ی مو خرمایی کوچکی را میدیدم که به من خیره شده بود .پسر بچه ای
که با مهربانی اشک هایم را پاک میکرد .
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ضربه ای که به در خورد باعث شد هر دو از جا بپریم وزنجیر خاطراتم به یک باره پاره شود .صدای فوژان را شنیدم
:
بچه ها بیاین دیگه کجا موندین ؟او بود که زودتر به خودش آمد:
اومدیم مامان.وبعد کالفه از جا پرید .من هم سریع بلند شدم  ،گیره ی موهایم را برداشتم و سریع موهایم را بستم  .و دست
پاچه به سمت در رفتم .
فواد بازویم را گرفت .با چهره ای سرخ شده نگاهش کردم .مرا به طرف خودش کشید وگفت :
-عجله نکن صورتت سرخ شده !

کالفه خودم را روی تخت رها کردم و دست هایم را در هم قالب کردم و به او خیره شدم.در کمدش را باز کرد
وپلیور شیری رنگی را بیرون آورد.دستش که به سمت بلوزش رفت سرم را تا حد ممکن پایین انداختم وبا ناخن
هایم بازی کردم.
پاشو بریم خانم !بلند شدم ومحتاطانه نگاهش کردم.خیالم راحت شد که بلوزش را پوشیده.چه قدر رنگ آن پلیور به رنگ پوست
گندمی اش می آمد.لبخندی زد .دستم را گرفت و همان طور که مرا هم به سمت در میبرد گفت :
خب رنگ و رومون هم که درست شد  ،بریم که اآلن پدر زن عزیزم به خدمتم میرسه .خجالت زده بی آن که لبخند بزنم همراهی اش کردم.
همه سر میز بودند .به جز فریاد که از قرار هنوز نیامده بود .گفتم :
سالم به همه.صبحتون به خیر .هر کس یه شیوه ی خودش جوابم را داد .فواد برایم صندلی را پس کشید ومن هم نشستم.فوژان برایم چای آورد.با
لبخند از او تشکر کردم و فنجانم را گرفتم.همه با هم حرف میزدند ومن فقط شنونده بودم .فواد رو به پدرم گفت:
-عمو جان خوب اینجوری که شما هر هفته میرید جمکران الهه هر هفته باید تنها بمونه .
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پدرم بی آن که نگاهش را از لیوان چایش بگیرد با اخم گفت :
خب مگه تا حاال همیشه همین طور نبوده ؟نگاه عصبی ام رابه فواد دوختم .ترسیده بودم .از زور آزمایی دو مردی که یکی شوهرم بود ودیگری پدرم ترسیده
بودم .اما فواد دست بردار نبود .
خب من دوست ندارم از این به بعد اینجوری باشه ! اون وقت فکرم همه اش مشغول الهه است .من که هر شب تادیروقت کار میکنم الهه میتونه تو اتاق من بخوابه منم تو سالن اینجوری خیالم راحته که تنها نیست .
پدرم نگاه عاقل اندر سفیهی به او انداخت و گفت:
نکنه شرطم رو یادت رفته فواد ؟فواد روی تستش کره مالید و با خونسردی گفت :
نه عمو شرطتون رو یادم نرفته وقتی این موضوع رو جلوی پدرو مادرم مطرح کردم یعنی یادم نرفته .الهه جاشپیش من امن تره یا این که تا صبح تو خونه تنها بمونه ؟
نگاهم همچنان به او بود.با جدیت چشم در چشم پدرم دوخت وگفت :
یه بار گفتم عمو باز هم میگم دختر شما تا سال آینده که من ببرمش تو خونه ی خودم دختر شما میمونه.از شدت خجالت سرخ شدم و سرم را به زیر انداختم و با قاشق چایخوری بازی کردم.فواد از جا برخاست .پدرم
همچنان با عصبانیت نگاهش میکرد.به طرف جالباسی رفت وکتش را برداشت وکفش هایش را هم از جا کفشی در
آورد ودر را باز کرد و آن ها را بیرون گذاشت .قبل از آن که بیرون برود پدرم با صدای بلند گفت :
الهه !از ترس از جاپریدم .فواد هم برگشت وبه ما نگاه کرد.ادامه داد :
از هفته ی دیگه یا تو میای پیش فواد یا اون میاد پیش تو .تنها نمیمونی!زیر لب چشمی گفتم وبه فواد نگاه کردم.
فواد با نگاهی که برق پیروزی در آن میدرخشید به من خیره شد .من هم یواشکی چشمکی زدم که نمیدانم دید یا
نه .با لبخند رو به پدرم گفت :
ممنون عمو.قول میدم از این که بهم اعتماد کردید پشیمون نشید .به من نگاه کرد وگفت :
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بعد از ظهر میام دنبالت بریم خرید . -با صدای بلند تر ادامه داد :فعال خداحافظ همگی !فوژان با لبخند جوابش را داد و من هم گفتم:
خدا به همرات..او رفت.من هم به صبحانه خوردنم ادامه دادم.میز را که جمع کردم پدرم وعمو بلند شدند تا به قنادی بروند.فوژان
مرا به اتاق فواد فرستاد تا مثال استراحت کنم.نگاهی به دور و برم انداختم روی میز نقشه کشی اش حسابی شلوغ
پلوغ بود.چند پیراهن هم روی صندلی به حال خود رها شده بودند.
لبخندی زدم ودست به کار شدم .پیراهن ها را جمع کردم معلوم بود تمیز هستند .دو تا را از بقیه جداکردم تا برای
شستن ببرم و بقیه را آویزان کردم.روی میز را تا جایی که ممکن بود جمع وجور کردم .عطر واسپری هایش را
مرتب روی دراورش چیدم.
تخت را مرتب کردم .اتاق به وضوح جمع وجور شده بود .وسایلم را جمع کردم وگوشه ای گذاشتم.فوژان برای
ناهار صدایم زد.من که صبحانه زیاد خورده بودم زود عقب کشیدم حاضر شدم و بعد از تشکر از فوژان به خانه
آمدم.
__

خانه ی خودمان هم احتیاج به نظافت داشت .تمیز کردن همه جای خانه کلی وقت گرفت ولی باالخره تمام شد
.برای شام قرمه سبزی که غذای مورد عالقه ی پدرم بود را بار گذاشتم وبعد رفتم تادوش بگیرم.
دوش گرفتم و کمی استراحت کردم.پالتوی مشکی ام را از کمد در آوردم وکنار جین طوسی و شال قرمزم گذاشتم
.با رضایت لبخند زدم .
ساعت از چهار گذشته بود که فواد پیام زد که حاضر شوم.لباس هایم را پوشیدم وشالم را جوری پیچیدم که
موهایم پیدا نباشند.عطر زدم ،با دیدن ست لوازم آرایش که هدیه ی فوژان بود وسوسه شدم ولی معموال عادت به
آرایش کردن نداشتم.مثل همیشه به صورتم کرم زدم وداخل چشم هایم کمی مداد کشیدم.روی لب های پوسته
پوسته شده ام رژ خیلی کمرنگی مالیدم جوری که اصال معلوم نباشد.
به نظر خودم که معمولی بودم .چادر عربی ام را روی سرم انداختم .جلوی در نیم بوت هایم را بی آن که زیپ
هایشان را ببندم ،پوشیدم و زنگ در را زدم .
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فوژان در را باز کرد و گفت:
بیا تو الهه جان داره حاضر میشه .کفش هایم را در آوردم وداخل شدم .رفت تا به غذایش سر بزند من هم روی اولین مبل سر راهم نشستم وبه در
بسته ی اتاق فواد نگاه کردم .
خب مادر به سالمتی کجا قراره برید ؟با خنده جواب دادم :
واال منم نمیدونم مادر جون.فوژان خم شد بوسه ای از گونه ام دزدید وگفت :
نمیدونی چه قدر خوشم میاد اینجوری صدام کنی همیشه دوست داشتم که یه دختر داشته باشم ولی میدونیکه بعد ازدوقلو ها خیلی خطرناک بود که دوباره..
دستش را بوسیدم وگفتم:
چه فرقی داره مامان؟ منم مادر ندارم ولی شما همیشه جاش رو برام پر کردید .تازه انگار با این ازدواج خیلیبیشتر بهتون نزدیک شدم.اگرم تا حاال مادر صداتون نمیکردم به خاطر این بود که فکر میکردم شاید برای پسرا
خوشایند نباشه  ،ولی حاال دیگه دلیل دارم .
برقی که در نگاهش درخشید مرا هم خوشحال کرد.با باز شدن در اتاق هر دو همزمان به آن سمت نگاه کردیم.فواد
در حالی که پالتویش را در دستش گرفته بود از اتاق خارج شد.از جا برخاستم با دیدن من لبخند گشاده ای زد و
رو به فوژان گفت :
خب مامان ما بریم شما چیزی الزم ندارید ؟نه مادر شما برید به سالمت.مراقب خودتون باشید.فواد دستش را به سمتم دراز کرده بود ،حس خیلی خوبی داشتم ،انگار دلم برای گرمای دست های با محبتش
تنگ شده بود .به طرفش پر کشیدم و دستش را گرفتم  ،گرمای لذت بخشی میان انگشت هایم دوید.با هم به
سمت در رفتیم .آرام گفت:
سالم خانم خودم !لبخند از ته دلی روی لب هایم نشست  ،تحت تاثیر همان حس های خوب از ته دل لبخند زدم .با مهربانی گفتم:
-سالم فواد جان ! خسته نباشی .
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از در بیرون آمدیم .خم شدم و نیم بوت هایم را پوشیدم وبلند شدم او هم بند کفش های چرمش را بست ودوباره
راست ایستاد .با هم وارد آسانسور شدیم .
نگاه خیره اش روی صورتم بود و من با خودم درگیر بودم .ذهنم میان حس های مختلف جستجو میکرد تا نامی
برای این حس جدید پیدا کند .نمیدانستم این واکنش های بدنی ام چه معنایی دارند .خیلی زود بود که بخواهم
اسمی شبیه عشق برای این حس بگذارم .
گرمای دستش را روی گونه ام حس کردم و به خودم آمدم.با مالیمت پرسید :
چی این قدر فکرت رو مشغول کرده ؟قبل از آن که حرف بزنم صدای دینگی شنیده شد وبعد در آسانسور باز شد .به قصد فرار از جواب دادن زودتر از
او خارج شدم وبه سمت ماشین رفتم .دزدگیر را زد ،من هم بی معطلی در را باز کردم و نشستم .
اخم هایم نا خود آگاه در هم رفته بودند .قبل از این که بنشیند بوی عطرش زودتر خبر حضورش را داد ،نشست
.نفس عمیقی کشیدم وساکت ماندم .
نمیخوای بهم بگی به چی فکر میکنی ؟نگاه جستجو گرم را روی حلقه ی ازدواجم انداختم و از خودم پرسیدم :
این چه حس عجیبی است ؟ این گرما و این همه حس های خوب از کجاست ؟ این گیجی  ...این تپش ..الهه خانم ؟ عزیزم ؟بی آن که نگاهش کنم به آرامی جواب دادم :
نمیدونم فواد...باور کن خودم هم نمیدونم دارم به چی فکر میکنم .دستش را روی دست های در هم قالب شده ام گذاشت ،دوباره همان حرارت را حس کردم .ماشین را روشن کرد
.فلش را به پخش زد وصدایش را باال برد .در دل ممنونش شدم که گذاشت با افکارم خلوت کنم .
...
خانمی پیاده نمیشی ؟نگاهی به دور وبر انداختم  ،گیج و منگ پیاده شدم وبه ماشین تکیه دادم .سرمای هوا از حرارت صورتم کم میکرد
.چشم هایم را بستم .با حس کردن دستی روی شانه ام سریع چشم هایم را باز کردم .به کلی حضور فواد را از یاد
برده بودم .با تعجب گفتم:
-فواد ! ترسیدم.این چه کاریه یکی میبینه !
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بی آن که دستش را بردارد ،نزدیک تر شد و گفت :
خب ببینه  ،خالف که نمیکنم زنمی !به لحن مالکانه اش خندیدم و دستش را از روی شانه ام کنار زدم ولبخند پر شیطنتی تحویلش دادم .
خندید و بازویم را محکم گرفت.مرا به سمت خودش کشید وگفت :
دارم برات !سعی کردم بازویم را از دستش بیرون بکشم اما زورم نمیرسید .بازویش را در بازویم حلقه کردو خندید من هم از
ته دل خندیدم .با هم به سمت پاساژ رفتیم .
___
خرید ها را عقب گذاشت.در سمت راننده را باز کرد ونشست .
شام بریم بیرون ؟دستکش هایم را داخل کیفم جا دادم وگفتم :
قرمه سبزی درست کردم  ،اگه دوست داری بیا بریم خونه ی ما !خندیدو گفت :
دوست دارم ؟ عاشقشم ! نکنه به ایرانی بودن من شک داری ؟من هم خندیدم.دوباره دستم را از دستش در آوردم تا چادرم را درست کنم .نمیدانم چه اصراری بود که یک
دقیقه هم دستم را رها نکند.کیفم را کمی روی شانه ام جا به جا کردم و دوباره دستم را پایین آوردم ،بالفاصله
دوباره دستم را گرفت .کالفه نگاهش کردم .بازویش را دور شانه ام حلقه کرد و همان طور که مرا نزدیک خودش
نگه داشته بود ،زیر گوشم گفت :
دستت رو به هیچ بهونه ای از دستم در نیار .به هیچ بهونه ای ازم فاصله نگیر چون باید برگردی کنارم .بسه هرچی بینمون فاصله بوده  ،دیگه وقتش شده که به هم نزدیک شیم.
احساس میکردم حتی از روی چادر هم نفس هایش گوشم را نوازش میکند .چشمم به خیابان خلوت پیش رویمان
بود و دلم پیش فواد .انگار نمیخواست راه بیافتد.با خجالت سرم را به زیر انداختم .دستش را نوارش گونه روی
پشتم حرکت دادو گفت :
-باید عادت کنی خانم .به خیلی چیزا باید عادت کنی این تازه اول قصه مونه .
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دست مرا گرفت .نگاهش کردم .در چشم هایم خیره شد .آب دهانم را با استرس فرو دادم ودستم را روی قلبش
گذاشت ،قلب او هم مثل من به شدت خودش را به در و دیوار زندانش میکوبید.
ببین قلبم با چه اشتیاقی میکوبه ؟! عادت کن خانومم تو که نمیدونی هر بار که از خجالت سرخ میشی چه جوریدست و پام شل میشه.
ونمیدانست! نمیدانست که چگونه همین حاال با حس گرمای تنش دست وپاهایم بی حس شده اند واختیار از کف
داده ام .دستم را عقب کشیدم و حرفی نزدم .فواد چه راحت حرف های دلش را میزد و من چه قدر سختم بود
حتی یک جمله بگویم .
ماشین را روشن کرد .تمام راه سکوت بود و سکوت .من به حرف های فواد فکر میکردم و دل گرم میشدم و او
نمیدانم به چه فکر میکرد .
وارد پارکینگ که شدیم تازه فهمیدم چه قدر گرسنه هستم .دستم به سمت دستگیره رفت که صدایم زد :
الهه ؟به سمتش برگشتم .در عرض یک یا شاید دو ثانیه حرکتش را حس کردم وبه خودم که آمدم میان بازوانش اسیر
بودم وکوبش قلبش را از نزدیک ترین وضع ممکن حس میکردم .دست های او دور کمرم قالب شده بودند و دست
های من بی هدف مانده بودند .مرا محکم به خودش فشرد  ،تازه یه یاد آوردم که میتوانم تقال کنم !
اگه بری هم باید بگردی حرفم که یادت نرفته ؟!بی رمق نالیدم :
آخه ...اینجوری ...مرا عقب کشید .یک دستش را از کمرم جدا کرد وانگشتش را روی لب هایم گذاشت .
هیش !!! هیچی نگو .یعنی این قدرم حق ندارم ؟ کدوم مردی رو دیدی که سه هفته بعد عقد زنش رو بغلشنگرفته باشه یا نبوسیده باشدش ؟الهه حس نمیکنی چه جوری تو حسرتت میسوزم ؟
آن قدر پلک نزده بودم که چشم هایم به سوزش افتاده بودند .حس میکردم  ،من گرمای احساسش را حس
میکردم وبی رحمانه به روی خودم نمی آوردم.
دستش را گرفتم وآرام پشت دستش را نوازش کردم .نفس عمیقی کشید .چشم هایش سرخ شده بودند.بازوهایم
را گرفت و دوباره مرا به آغوشش انداخت.
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این بار دست های من هم دور کمر پهن او قالب شده بودند .نمیدانم چه قدر در آغوشش ماندم واو محکم مرا به
خودش فشرد .مهم هم نبود که چه قدر گذشته است مهم این بود که من از در آغوش او بودن حس نابی داشتم
.خیلی ناب .
باز هم سعی کردم تا من هم مثل فواد حرف دلم را بزنم و سکوتم را بشکنم .همان طور که در آغوشش بودم خودم
را بیشتر به سینه ی ستبرش فشردم و گفتم :
شاید به نظر تو این سرخ وسفید شدن ها یا این همه انزوای من خیلی مسخره باشه  .ولی خب تو هم باید به منحق بدی .شاید مسخره به نظر بیاد ولی تو  ،توی کل زندگی من اولین مردی هستی که بعداز پدرم باهاش رابطه ی
به این نزدیکی برقرار میکنم .برای من حتی این که تو دستم رو بگیری خیلیه .این ضعف منه.
خودم را عقب کشیدم و نگاهش کردم .
انکارش نمیکنم .بیست ودوسال از عمرم میگذره .تو تمام این سال ها من بودم و خودم و خودم .هیچ کس نبود.مادر که نداشتم  ،بابا هم که همیشه سر کار بود .همین باعث شد تنها وتنها تر بشم.تا وقتی که فهمیدم با ساز
زدن میتونم افکار واحساساتم رو تخلیه کنم وبشم یه آدم به ظاهر معمولی ولی این ظاهر منه .
الهه من ..چشم هایم را روی هم فشردم وگفتم :
بزار حرفم رو بزنم ...این فقط ظاهر کاره .الهه ی واقعی همون دختر بچه ی تنهاست همونی که حسرت یه باردیدن و در آغوش گرفتن مادرش به دلش مونده  ،همونی که میترسه با کسی دوست بشه ودوستش بعد از این که
ضعف هاش رو فهمید ترکش کنه .همون دختریه که مادرش نخواستش همونیه که بیست و دوسال روز تولدش
هیچ کس بهش تبریک نگفت چون روز تولدش روز مرگ مادرش بود .من همون دخترم .توجه ندیدم .محبت
ندیدم .یاد گرفتم خودم تنهایی مشکالتم رو حل کنم .یاد گرفتم ..
دیگرنمیتوانستم کلمات را کنار هم ردیف کنم .دستم را محکم گرفت وفشار داد :
آروم باشه الهه الزم نیست خودت رو اذیت کنی .بغض در گلویم بازی بازی میکرد .چشم هایم به نم نشست  .با همان چشم های پر از اشک به او خیره شدم وبغض
آلود گفتم :
آدم محبت ندیده بلد نیست محبت کنه...بچه ها از پدر مادرهاشون عشق ورزیدن رو یاد میگیرن من از عموم وزن عموم یاد گرفتم .از مادر تو یاد گرفتم چه جوری نماز بخونم .چه جوری چادر سرم کنم ...میبینی؟ بی اون که
بدونی داری جای همه ی اون ها به من محبت میکنی .برام زیاده فواد ...میترسم از نبودنت .
سعی کرد آرامم کند :
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خانم گلم من همیشه کنارتم از چی میترسی ؟بغضم ترکید .دستش را روی قلبم گذاشتم وبا گریه گفتم:
حاال تو ضربان قلبم رو حس کن  ،ببین چه جوری میزنه .میدونی چرا ؟چون این اولین باره که داره حس دوست داشته شدن رو میچشه .ببخش که من نمیتونم بهت محبت کنم ...بلد
نیستم ...
در را باز کردم دستم را رها نکرد.
صبر کن الهه !به دسته ی کیفم چنگ زدم ودستم را عقب کشیدم .
میخوام تنها باشم ..هنوزاو پیاده نشده بود که من دوان دوان پارکینگ را رد کردم واز طریق پله ها فرار کردم .
در خانه را که بستم چراغ های خاموش خانه خبر از نبود پدر می دادند .پوزخند زدم و دوباره اشک هایم روان
شدند.من حتی به این نبودن هم عادت داشتم .لباس عوض کردم .وضو گرفتم و به نماز ایستادم تا مثل همیشه
آرام شوم.وقتی کمی آرام گرفتم سراغ همدم همیشگی ام رفتم.
دوست نداشتم برق ها را روشن کنم .نوای حزن انگیز ویولن خانه را پر کرده و عطر قرمه سبزی پیچیده بود .من
در عین گرسنگی میلی برای خوردن غذا نداشتم .بین نت ها گم شده بودم .گاهی نتی را به جمع نت هایی که روی
کاغذ نوشته بودم اضافه میکردم وگاهی نتی را خط میزدم .صدای زنگ در باعث شد دست از نواختن بکشم .مثل
مجرم ها جلوی آینه پریدم و رد اشک هایم را پاک کردم.از چشمی نگاه کردم  ،فواد بود .به در تکیه دادم وجوری
که بشنود گفتم:
گفتم میخوام تنها باشم .در رو باز کن خرید هات رو بگیر .بی حوصله در را باز کردم .بی تعارف مرا از جلوی در کناز زد ودر را بست .رمقی برای اعتراض نداشتم .به دیوار
تکیه دادم و فقط نگاه کردم .ساک ها را میان راهرو ی اتاق ها رها کرد ونزد من برگشت.موهای آشفته ام را کنار
زد و گفت :
من رو نگاه کن !بی آن که نگاهش کنم گفتم :
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میخوام تنها باشم .یکدستش را ستون دیوار کرد وبا لحنی پر از کالفگی گفت :
تنها باشی که چی ؟ که گریه کنی ؟خب گریه کن  ،این که ضعف نیست .آروم میشی .انگار به انبار باروت کبریت زد.بغضم ترکید .به یاد همه ی درد هایی که امشب مثل خیلی از شب های دیگر خاطرم
را آزرده کرده بودند گریه کردم.
مرا از دیوار جدا کردو در آغوش گرفت.برای بار دوم در یک شب .دستش را نوازش گونه روی موهایم حرکت داد و
زیر گوشم زمزمه کرد:
کی گفته تو محبت کردن بلد نیستی ؟ تو همین که میزاری کنارت باشم بهم محبت میکنی .کی گفته بده که مناولین مردی باشم که بهت نزدیک میشم ؟ چی بهتر از این که بدونم تو دل تو من اولین کسی ام که پا گذاشته ؟
هنوز هم گریه میکردم .حرف هایش از غمم کم میکرد:
گیجم فواد! میترسم از اینکه اشتباه کنم و به سرنوشت مادرم دچار شم .از این که اعتماد کنم و شکست بخورم .نترس وقتی من کنارتم از هیچی نترس.به بازویش چنگ زدم ونالیدم :
چه اتفاقی داره میافته ؟این چه جاذبه ایه؟ قرار مون این نبود..قرار ما همین بود .این که زندگی کنیم .من وتو هم داریم همین کارو میکنیم .این زندیگه که داره بازیمون میدهوما نباید تسلیم شیم .
آرام رهایم کرد وگفت :
میرم آب بیارم !او که دورشد به حرف هایش فکرکردم .حق با او بود یا من ؟
با دیدن لیوان آب به خودم آمدم.تشکری کردم و لیوان را گرفتم .موهایم را پشت گوشم راندم .هنوز با نگرانی
نگاهم میکرد.زمزمه کردم :
اونجوری نگام نکن معذب میشم .حالم خوبه !باشه خانم .خب چه کار کنم نگرانم کردی.سعی کردم به زور لبخند بزنم.
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لبخند کمرنگی زدم .جرات پیدا کرد:
ببینم مگه قرار نبود شام به من قرمه سبری بدی؟ پس چی شد ؟ شکم گرسنه دین وایمون نداره ها از ما گفتنبود.
خنده ام گرفت.با دیدن خنده ام او هم لبخند زد و برقی در چشم هایش درخشید .صدایم هنوز هم خش داشت :
چرا! ولی زحمت چیدن میز رو خودت باید بکشی .
ای به چشم .پس تو هم برو صورتت رو بشور وبیا که مردیم از گشنگی .بوش تا هفت تا خونه اون ور تر رفت !به سمت دستشویی رفتم وبا خودم فکر کردم .گاهی خوب است که آدم تنها نباشد و چه قدر خوبتر که کسی
باشد تا تنهایی ات را پر کند .
***
***
الهه جان بابا ؟سالم دادم و نمازم را تمام کردم  ،ازهمان جا جواب دادم:
جونم بابا ؟ اآلن میام !سریع سجاده ام را جمع کردم واز اتاق خارج شدم .مشغول روزنامه خواندن بود .با دیدن من روزنامه اش را کنار
گذاشت و گفت :
ببینم تو نمیخوای خانواده ی شوهرت رو دعوت کنی ؟ یک ماه از عقدتون گذشته ها ؟لبخند زدم باالخره حرف دل من را زده بود :
منتظر بودم ببینم شما کی میتونید .دستی به ریش هایش کشید وگفت :
خب من این هفته وقتم آزادتره.پنج شنبه باشه که دیگه چه بهتر !لیوان خالی چای را از روی میز برداشتم و جواب دادم:
چشم پس من به زن عمو خبر میدم .سری تکان داد ودوباره روزنامه اش را برداشت .من هم وارد آشپزخانه شدم تا به شام سر بزنم .بعد از آن به اتاقم
رفتم .لپ تابم را روی میز گذاشتم ومنتظر شدم تا به اینترنت وصل شود.حوصله نداشتم نزدیک به ده روز بود که
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فواد را ندیده بودم  ،درست بعد از آن شب و ماجراهایش .هر دو حسابی درگیر کارهای خودمان بودیم وهمین
باعث شده بود ارتباطمان به تلفن محدود شود.هر چند که از نظر من دل هایمان از همان شب بیشتر به هم نزدیک
شده بودند.حاال دیگر من نه تنها از این شراکت ناراضی نبودم بلکه حاال شریک تنهایی هایم را خیلی هم دوست
داشتم .آن حس گنگ حاال یک نام داشت .نامی که هنوز میترسیدم به زبان بیاورم.
&&&
نگاه اخر را به میز شامی که چیده بودم انداختم  ،همه چیز به نظرم آماده بود .مانده بود که غذا هارا بکشم وسر
میز بیاورم .فندک را سر میز گذاشتم تا بعد بتوانم شمع ها را روشن کنم .
الهه؟ حوله رو بده لطفا !از روی مبل حوله را برداشتم وبردم به دستش دادم که از الی در حمام بیرون آورده بود.وضو گرفتم تا نمازم را
بخوانم ،وقت زیادی نداشتم وهنوز هم حاضر نشده بودم .نمازم را با حوصله خواندم و بعد با جستی داخل حمام
پریدم.
دامن بلند مشکیام را به همراه بلوز سفید و بافت زیبایی پوشیدم .موهای بلندم را با سشوار خوب خشک کردم
وشال مشکی رنگی که حاشیه سفید داشت به سر انداختم .
با ریمل مژه هایم را فر دادم وبعد جوراب مشکی پوشیدم تا ساق پاهایم پیدا نباشند.سریع طالهایم را انداختم ،از
خودم راضی بودم.
دوباره اتاقم را به مقصد آشپزخانه ترک کردم و سری به دسر هایم زدم.میوه ها را خشک کردم و داخل ظرف پایه
دارم چیدم .داشتم قندان ها را پر میکردم که زنگ در زده شد.پدرم با خونسردی از جا بلند شد و رفت تا در را باز
کند .من هم از آشپزخانه خارج شدم و به همان سمت رفتم .
عمو با گامی بلند داخل آمد وبا پدرم روبوسی کرد .او هم مثل پدرم پیراهن خوشدوخت ونویی به تن کرده بود.مرا
به آغوش کشید و پیشانی ام را بوسید .
چطوری عمو جان ؟لبخندی زدم وبا خجالت گفتم :
ممنون خوبم.خوش آمدید.بعد از او فریاد وفواد همزمان داخل آمدند  ،بر خالف همیشه دقیقا مثل هم لباس پوشیده بودند وتفاوتشان در
خال صورت فریاد خالصه میشد و ودسته گلی که در میان دست های فواد جا گرفته بود .هر دو پلیور صورتی
چرک وشلوار کبریتی مشکی به تن داشتند .فواد با پدرم احوال پرسی کردو دسته گل را به دستش داد.دستش را
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جلو آورد تا با من دست بدهد.مثل همیشه خون به صورتم دوید  ،دستم را جلو بردم وبا هم دست دادیم.فریاد هم
از کنارمان رد شد وگفت :
سالم زن داداش!خوش آمدی که میخواستم بگویم در دهانم خشکیید چه بی تفاوت از کنارمان رد شده بود.به فواد گفتم :
بریم بشینیم .کنار بقیه رفتیم .به قصد چای آوردن جمع را ترک کردم ،فواد هم از جا برخاست با تعجب گفتم :
بشین میرم چای بیارم!با خنده گفت:
میخوام بیام کمک.خندیدم واعتراضی نکردم.پشت سرمن وارد آشپزخانه شد.استرس گرفته بودم .سعی کردم لرزش دست هایم را
مهار کنم  ،آرام آب جوش را داخل لیوان ها روی چای ریختم .عطر چای فضا را پر کرده بود .
خندیدم واعتراضی نکردم.پشت سرمن وارد آشپزخانه شد.استرس گرفته بودم .سعی کردم لرزش دست هایم را
مهار کنم  ،آرام آب جوش را داخل لیوان ها روی چای ریختم .عطر چای فضا را پر کرده بود .به اپن تکیه داده بود
نگاهم میکرد.نگاهش را روی خودم حس میکردم ،ناخودآگاه دستم به شالم رفت وآن را جلوتر کشیدم .خواستم
سینی را بلند کنم که زودتر از من آن را برداشت و رفت  .من هم شکالت خوری را برداشتم و به دنبالش رفتم .به
همه چای تعارف کرد وبعد کنار من روی مبل دونفره جای گرفت.فوژان گفت:
الهه جان کجا هستی تو دخترم؟زیر سایه ی شما مامان.میبخشین این چند روز ه سرم خیلی شلوغ بود فوادم که مثل من خیلی کار داشت نشدکه مزاحم بشم.
پدرم در مورد قنادی حرفی زدو مثل همیشه بحث بین او و عمو در گرفت .کنجکاوانه به فریاد نگاه کردم که تمام
حواسش به صفحه ی موبایلش بود.دامنم را روی پاهایم صاف و مرتب کردم .نگاهم را به دست های در هم گره
شده ی فواد دوختم و پرسیدم:
خوبی ؟ممنون خانمی ! خوبم .به صورتش دقیق نگاه کردم  ،به نظرم خسته بود .خودش فهمید که کنجکاوانه نگاهش میکنم .دست مرا گرفت و
گفت:
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میبخشی این چند روزه سرم خیلی شلوغ بود ،خودت میدونی که چه قدر تو شرکت کار دارم .لبخند زدم و گفتم:
-میدونم .من که حرفی نزدم !او هم لبخند زد .انگشتش را نوازش گونه روی دستم حرکت داد و گفت:
میدونم عزیزم.راستی دنبال خونه هستما .چند جا هست که گفتم میریم میبینیم برای خرید .با تعحب گفتم:
اما پولش چی مگه قرار نبود فعال یه جایی رو اجازه کنیم ؟تبسمی کردو گفت:
قرار بود ولی دیدم چه کاریه .پس اندازم که هست ماشینم رو هم میفروشم یه دونه مدل پایین تر میگیرم یهخورده هم بابا کمکم میکنه این جوری دیگه کم ندارم  ،مجبور هم نمیشم خانمی رو ببرم تو خونه ی اجاره ای !
با مهربانی گفتم:
منم یه خورده پس انداز دارم اگر کم داشتی .اخم کردو با جدیت گفت :
نه اون پول توئه  ،وظیفه ی من اینه که برای تو یه خونه بگیرم .دیگه در موردش حرفی نزن.نگاهم را به دست هامان دوختم وباز هم سکوت کردم.پدرم داشت میگفت:
جهاز الهه هم کم وبیش حاضره هر موقع که فواد خونه رو بگیره میاریم.بی حوصله از جا برخاستم و به آشپزخانه رفتم تا دسر هایم را داخل ظرف ها برگرداندم.حرف فواد ناراحتم کرده
بود من فقط میخواستم کمک کرده باشم .میوه ها را کنار دسر هایم چیدم و دو تا از بشقاب ها را سر میز بردم
.نگاه آخر را به میز انداختم  ،شمع ها را روشن کردم و خطاب به جمع گفتم:
بفرمایید سر میز !دانه دانه سر میز آمدند.من هم صندلی کنار پدرم را عقب کشیدم ونشستم  ،فواد هم سمت دیگرم نشسته بود.زیر
گوشم گفت:
چی شده ؟جوابی ندادم و به جای آن گفتم :
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میشه برام برنج بکشی ؟اخمی کردو بشقابم را گرفت.

میز شام را جمع کردیم به کمک فوژان ظرف ها را داخل ماشین ظرفشویی چیدم.داشتم جمع و جور میکردم که
فواد داخل آمد و گفت:
راستی الهه گفتی لپ تابت مشکل پیدا کرده ؟ نمیخوای بدی یه نگاه بهش بندازم ؟با تعجب نگاهش کردم.ابرو باال انداخت .خنده ام گرفت به زور خنده ام را خوردم و گفتم:
آهان چرا ! بریم بهت نشون بدم .دستمالی که دستم بود را روی میز گذاشتم و از زیر نگاه تیز بین فوژان در رفتم .
پشت سر هم وارد اتاقم شدیم .فواد در را بست .با تعجب پرسیدم :
چی شده ؟ برای چی خالی بستی ؟دست هایش را دور کمرم قالب کرد ،سعی کردم فاصله مان را زیاد کنم .هنوز هم از حرفش دلخور بودم .حلقه ی
دست هایش را تنگ تر کردو گفت :
کجا میخوای بری ؟ خب بی معرفت دلم برات تنگ شده !سرم را به چپ وراست تکان دادم و حرفی نزدم.شالم را باز کرد .غر زدم:
نکن فواد !بی اعتنا به من شالم را روی گردنم انداخت .دستش را میان موهایم کشید .سرم را عقب کشیدم و پشت چشمی
برایش نازک کردم .
چی ناراحتت کرده خانمی ؟اخم کردم .لبم را گزیدم وگفتم :
هیچی !
دستش را روی لبم گذاشت وگفت:
-نکن !
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سرخ شدم .خندید و گفت :
هیچ وقت دروغگوی خوبی نبودی ! بگو چی شده ؟ من ناراحتت کردم ؟نفس عمیقی کشیدم .باز هم بوی عطرش در مشامم پیچید.چه قدر حاال در این وضعیت دلخوری ام احمقانه به نظر
میرسید.
بی آن که به صورتش نگاه کنم گفتم:
فواد من قصدم از این که در مورد پس اندازم گفتم این بود که کمک کنم .لحنت من رو ناراحت کرد .حس کردمدوست نداری من پول بدم .
باتعجب گفت:
باور کن من همچین منظوری نداشتم عزیزم .معذرت میخوام .لبخند روی لب هایم نشست .ادامه داد :
من اگر نمیخواستم ناراحتت کنم فقط خواستم بگم که احتیاجی نیست به پس اندازت دست بزنی .بعدا شایدبهش احتیاج پیدا کنیم .حاال خانمی من رو میبخشه ؟
من هم لبخند زدم وگفتم:
تکرار نشه !خندید.دستش را بین موهایم حرکت دادو گفت :
چشم تکرار نمیشه .
قلبم پر هیجان میکوبید .وقتی با آرامش خطابم میکرد ،ناخودآ گاه آرام میشدم .سرم را روی سینه اش
گذاشتم.دست هایش دور کمرم محکم و مطمئن پیچیده شده بودند .
در عوض این چند روزی که نبودم سه شنبه روز توئه .دو نفری میریم بیرون .چه طوره ؟سرم را بیشتر به سینه اش فشردم .با ریتم قلبش نفس کشیدم و گفتم:
خوبه !این بار خجالت نمیکشیدم که در آغوشش هستم.انگار درک میکردم که حاال این مرد از هر محرمی محرم تر
است.ضربه ی آرامی به در نواخته شد :
-الهه جان مادر سجاده ات رو به من میدی ؟ یادم اومد نمازم رو نخوندم .
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بی میل از آغوش فواد بیرون آمدم و همان طور که شالم را به سر میکشیدم سجاده ام را از داخل کمد در آوردم
وبه سمت در برگشتم .سعی کردم طبیعی برخورد کنم .با لبخند در را باز کردم وگفتم :
بفرمایید مامان .چادرم تمیزه تازه شستمش .اخم کرد :
این چه حرفیه عزیزم.مگه میشه تمیز نباشه آدم یه نگاه به خونه زندگیت میندازه حظ میکنه.این بار لبخندم پر رنگ تر شد .
الهه بیا !فوژان اشاره کرد که بروم .دوباره در را بستم و وبه سمت فواد چرخیدم .سرزنش گر نگاهش کردم .با شیطنت شانه
ای باال انداخت وگفت :
گفتم بیای ببینی کدوم سانس رو بگیریم چرا اونجوری نگاهم میکنی ؟خنده ام گرفت .رفتم کنارش و نگاهی به لیست سانس ها انداختم .مثل بچه ها ذوق کرده بودم.
&&&

شالم را سرسری روی سرم انداختم .شنلم را پوشیدم.در تراس را باز کردم وبیرون آمدم.هوایی که نوید بهار را
میداد صورتم را نوازش کرد.فواد به همان مرز بین دو تراس تکیه داده بود .با دیدن من لبخند خسته ای زد وگفت :
سالم عزیزم!من هم همانطور که به سمتش میرفتم گفتم:
سالم فواد جان .خسته نباشی .دستی به موهایش کشید و گفت :
ممنون تو هم .به هم رسیدیم .
سر وصداها رو شنیدی ؟مثل هم همان جای همیشگی دو طرف مرز نشستیم.جواب دادم:
-آره ! بازم فریاد ؟
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اوهوم.پاش رو تو یه کفش کرده .مامان اینام دختره رو قبول نمیکنن.لبخند زدم .از ال به الی روزنه ی مرز به نیم رخش نگاهی انداختم و گفتم:
مثل قصه ی ما شده .فریاد اگر واقعا بخوادش باالخره به دستش میاره.تو این مورد به هم شبیهید.خندیدو گفت :
اره راست میگی .طرف شما چه خبره ؟به دیوار پشتم تکیه دادم.سرما زیر پوستم دوید.
عمال خبری نیست .بابا با فاکتور های صندوق مشغوله منم داشتم رو نت هام کار میکردم.توچی ؟منم هیچی از صبح تا حاال که شرکت بودم اآلنم که اومدم دو دقیقه استراحت کنم که فریاد دعوا راه انداخت.همان طور که به نمای روشن حیاط خیره شده بودم ،گفتم:
باورت میشه سه ماه از عقدمون گذشته ؟ چیزی به سال نو نمونده .ببین درختا شکوفه زدن!انگار زیادی بهمون خوش گذشته که متوجه گذر زمان نشدیم.با صدای بلند خندیدم وگفتم:
اره راست میگی.همه چیز از همین نقطه شروع شد .از همین تراس .بلند شدم و گفتم:
پاشو بیا اینور میخوام کار جدیدم رو برات بزنم .او هم بلند شد وگفت :
بدو برو در رو باز کن که اومدم.هر دو همزمان از تراس خارج شدیم .
در را برای فواد باز کردم و او هم با لبخند وارد شد .توضیح مختصری برای پدرم دادیم .بعد با هم به اتاقم رفتیم
.فواد روی تختم نشست وهیجان زده گفت :
من مشتاقانه منتظرم خانم!ویولنم را برداشتم و همانطور که جایش را تنظیم میکردم  ،گفتم :
-اگر بد بود..
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حرفم را برید :
بد چیه ؟ مگه میشه بد باشه ؟ من منتظرم !طول آرشه را با خم دستم تنظیم کردم و چشم هایم را بستم  ،تا تمرکز کنم .
اخرین نت را ماهرانه نواختم وبعد نمایشی تعظیم کردم.فواد با شوق برایم دست زد و گفت:
تا اونجایی که من حالیم میشه عالی بود .با ذوق به آغوشش پریدم .مرا بلند کرد وچرخاند .با خوشحالی خندیدم  ،برای نوشتنش خیلی زحمت کشیده
بودم.
برای این موفقیت یه کادوی خوشگل پیش من داری !لبخند پهنی زدم و پاهایم را روی زمین گذاشتم .قبل از این که دست هایم را از دور گردنش باز کنم  ،مانع من شد
.پیشانی اش را به پیشانی ام چسباند  ،نفس های داغش صورتم را نوازش میکردند .چشم در چشم هم دوخته
بودیم .نگاهش را به لب هایم دوخت  ،از خجالت سرخ شدم وقلبم به تپش افتاد .ته لبخند جذابی روی لب هایش
نقش بست .با پشت دستش گونه ی سرخ شده ام را نوازش کرد  ،سرش را جلو آورد وبوسه ی محکم و داغی روی
گونه ام کاشت.مثل همان بار اول که شب عقد مرا بوسیده بود تمام تنم آتش گرفت .نمیتوانستم حسم را توصیف
کنم .گونه ام میسوخت .بی محابا مرا به آغوشش گرفت و محکم به سینه اش فشرد .عشق را زیر زبانم مزه مزه
میکردم .چه حس خوبی بود ،بودن در آغوشش  ،جایی که میشد ضربان قلبش را به وضوح حس کرد.
اما  ...ته دلم غمگین بودم و میترسیدم که این تپش ها معنای عشق ندهند .فواد هم حرفی نمیزد تا این تردید
لعنتی را از بین ببرد .
برای این که افکارم بیش از این حالم را خراب نکند.از آغوشش بیرون آمدم و گفتم:
یادم رفت زیر غذام رو خاموش کنم .واز مهلکه در رفتم .
داشتم مسواک میزدم که صدای زنگ گوشی ام بلند شد .سریع دهانم را شستم و بیرون آمدم.بابا در حالی که
گوشی ام را در دست داشت جلویم ظاهر شد .به قیافه ی خواب آلودم خندید و گفت :
بگیر فواده !من هم خندیدم وگوشی را گرفتم.بابا به طرف آشپزخانه رفت .
-جانم ؟
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جانت بی بال خانمی ! صبح به خیر .لبخند زدم :
مرسی صبح تو هم به خیر .به طرف آشپزخانه رفتم .
زنگ زدم ببینم برای فردا برنامه ای نداری ؟ فردا پنج شنبه است ؟ نه کاری ندارم .خوب پس بی زحمت از عمو بپرس اگر اشکالی نداره فردا رو بریم بیرون .باشه گوشی !رو به پدرم گفتم:
بابا؟فواد میگه اگر اشکالی نداره فردا با هم بریم بیرون .لقمه اش را فرو داد و گفت :
باشه مشکلی نیست ولی شب ..خودم حرفش را کامل کردم :
شب قبل  9برمیگردیم .خندید و گفت :
باشه  ،برید خوش بگذره .لیوان چایی که ریخته بودم روی میز گذاشتم واز فواد پرسیدم:
حاال کجا قرار بریم ؟بهت میگم .فعال باید برم .امری نیست؟صندلی را عقب کشیدم تا بنشینم  ،جوابش را دادم :
نه مراقب خودت باش !تو هم همین طور خانمی .تا بعد !-تا بعد.
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گوشی را روی میز گذاشتم ونشستم .بابا پرسید :
کجا قراره برید ؟شانه باال انداختم .
نمیدونم .نگفت .راستی بابا اگر امروز نمیرید قنادی بریم خرید کنیم  ،هیچی تو خونه نداریم .لقمه ای گرفت وگفت :
باشه اول بریم خرید بعد من میرم قنادی! صبحانه ات رو خوردی حاضر شو.من میرم دوش بگیرم .دهانم پر بود موافقتم را با تکان دادن سرم اعالم کردم.او که رفت من هم به صبحانه خوردنم ادامه دادم .خوشحال
بودم که دیگر پدرم مخالفتش را از یاد برده و با من وفواد خیلی خوب برخورد میکند.
&&&
شال فیروزه ای رنگم را روی سرم انداختم و محکم بستم .مانتوی بلند و چین دار سفیدم را به تن کردم .آن همه
رنگ های شاد وبراق سر ذوقم آورد .کیف سفیدم را برداشتم و وسایل مورد نیازم را داخلش ریختم.جلوی آینه
ایستادم و کمی آرایش کردم .از حمام آمده بودم ،صورتم حسابی بی حال بود واینگونه شاداب تر به نظر میرسید .
چادر ساده ام را به سر انداختم.جلوی در کالج سفیدم را پوشیدم .زنگ در به صدا در آمد.
در را باز کردم وبیرون آمدم.کاپشنم را از روی جا لباسی برداشتم و جواب سالمش را دادم .لبخندی زد و گفت :
حاضری ؟آره بریم .کلید را از دستم گرفت و در را قفل کرد.دوباره آن را به دستم دادو گفت :
چه خوشگل شدی !بی آن که خجالت بکشم گفتم :
مرسی عز...ا...فواد.دستش را دور شانه ام حلقه کردو مرا بیشتر به سمت خودش کشید.
مرسی چی ؟ریز خندیدم .مرا به سمت آسانسور برد وگفت:
-چی میشه به جای اسمم همونی که نگفتی رو بگی ؟
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وارد آسانسور شدیم.لحن پر حسرتش باعث شد دلم برایش پر بزند.دستم را در حلقه ی بازویش انداختم وزیر
گوشش گفتم :
مرسی عزیزم!برگشت ونگاهم کرد.تمام صورتم لبخند بود .چشم هایش برق زد .با شیطنت چشمکی زدم.به طرفم خم شد تا
گونه ام را ببوسد.صدای دینگی شنیده شد ودر آسانسور رو به پارکینگ گشوده شد .سریع از هم فاصله گرفتیم
وبا خنده بیرون آمدم فواد داشت زیر لب غر میزد  ،همین باعث شد بیشتر خنده ام بگیرد.
...
نمیگی کجا داریم میریم ؟خودت میفهمی .صبر کن.این مسیر را کم و بیش میشناختم ولی نمیدانستم که حدسم درست است یا نه .
چند دقیقه بعد متوجه شدم که در کمال تعجب حدسم درست بوده است .وقتی جلوی همان ساختمان قدیمی
وآشنا متوقف شدیم  ،پرسیدم :
برای چی اومدیم اینجا ؟خندید و گفت :
اومدیم اینجا تا حرف بزنیم .پیاده شو .مثل احمق ها کمی از این که قرار است در ساختمان با هم تنها شویم میترسیدم.حرفی نزدم و پیاده شدم .
میان کلید ها گشت و کلید در را پیدا کرد.
از وقتی خانم جان مرده بود و ما به خانه ی فعلی نقل مکان کرده بودیم .دیگر این جا نیامده بودم.وارد حیاط
شدیم که در کمال تعجب حسابی تر و تمیز بود .
هر چند که دیگر خبری از گلدان های ریز ودرشت خانم جان نبود وحیاط نقلی خانه بوی تنهایی میداد.
در ختان قدیمی دوباره سبز شده بودند و نوید آمدن بهار را میدادند.به خودم آمدم و متوجه فواد شدم که داشت
در ساختمان را باز میکرد .با آرامش چادرم را از سر برداشتم  ،تا کردم و داخل کیفم گذاشتم .چه قدر دلم برای
خانه ی قدیمی مان تنگ شده بود .برای عطر آغوش خانم جان و برای مهربانی بی اندازه اش .همان طور که زیر لب
برایش فاتحه میخواندم ،کنار فواد رفتم .
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اشاره کرد که داخل برویم  ،پشت سرش وارد خانه شدم .عطر آشنایی به دماغم خورد.مبل های قدیمی خانه در
اولین نگاه جای خالی ساکنین را فریاد میزدند.نگاهم به سمت پله ها رفت .
طبقه ی باال که قبال متعلق به من و پدرم بود .هر چند که بیشتر وقت ها را همه کنار هم در همین طبقه بودیم .
دست های فواد دور کمرم حلقه شدند.
نگاهش کردم و زیر لب گفتم :
دلم برای اینجا تنگ شده بود .برای روز های قشنگ بچگی.چانه اش را در گودی شانه ام جا دادو گفت :
من هم !میبینی چه قدر تر وتمیزه ؟ بابات اینجا زیاد میاد .میدانستم .میدانستم که پدرم تنهایی هایش رابا این خانه قسمت میکند .به سمت پله ها رفتیم .
من روی دومین پله نشستم وفواد یک پله پایین تر ازمن .او به دیوار تکیه داد ومن هم به نرده های راه پله ..با
دستش اتاق خانم جان را نشان دادو گفت:
دلم براش خیلی تنگ شده .لبخند زدم .انگار با همان لبخند تاییدش کردم .هر دو در همین خانه بزرگ شده بودیم ،در همین خانه به دنبال هم
میدویدیم وبازی میکردیم .
حتما با خودت میگی چرا آوردمت اینجا .با سر تاییدش کردم .ادامه داد:
اومدیم اینجا .چون همه چیز از همین نقطه شروع شد.روی همین پله ها ...نگاهش را به پله ها دوخته بود .گیج نگاهش کردم .
...
اومدیم اینجا .چون همه چیز از همین نقطه شروع شد.روی همین پله ها ...نگاهش را به پله ها دوخته بود .گیج نگاهش کردم .بی آن که نگاهش را از در و دیوار خانه بگیرد  ،ادامه داد:
من هم مثل تو از وقتی یادم میاد تو این خونه زندگی کردم .کنار خانم جون ..مامانت .زن عمو رو با همه ی بچگیمخوب یادم مونده .یه زن مهربون وزیبا .چشماش مثل چشمای تو بود .همین رنگ.خیلی مهربون بود .
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حاملگیش رو هم یادمه اون موقع خیلی برام جالب بود گاهی فکر میکردم زیر لباسش یه توپ قایم کرده  .اون
موقع همه اش ناراحت بود کمتر با من و فریاد بازی میکرد و بیشتر وقت ها مریض بود .گاهی برات لباس میبافت
.اون دوستت داشت .وقتی درباره ی تو ازش سوال میکردم با محبت از تو حرف میزد و میگفت که باید من مثل
برادرت باشم وباهات بازی کنم .
من مادرت رو خیلی دوست داشتم .خوب یادم نیست که روز تولدت چه اتفاقی افتاد .بعد از اون دیگه ندیدمش
...هیچ وقت ندیدم.
با بهت نگاهش کردم .اولین کسی بود که درباره ی روزهای قبل از تولدم میگفت .نگاهم کرد .
بعد از اون مامانم وخانم جون تو رو آوردن خونه  .عمو حالش خیلی بد بود .من همه این ها رو خیلی تلگرافییادم میاد.همه اش هفت سالم بود .اولین تصویری که از تو دارم مال همون روزهاست .
یه دختر کوچولوی کپلی وسفید مثل برف .با چشم هایی که انگار نقره ای بودن  ،روشن روشن .همه اش دوست
داشتم دور وبرت باشم .فریاد بهت حسادت میکرد ولی من بیشتر ازت خوشم میومد .
چشم هایم خیس شده بودند.لبخند زدم .وگفتم:
خانم جان میگفت که چشم هام خیلی روشن بوده .گونه ام رانوازش کرد وگفت :
آره عزیز دلم .من از همون بچگی دیوونه ی چشمای خوشرنگت بودم.از ته دلم لبخند زدم.دستم را گرفت .
بچه که بودیم بهت نزدیک بودم  ،هر چی که بزرگتر شدی از من بیشتر فاصله گرفتی و بیشتر خانم شدی .نامحرم بودنمون باعث شد دل هامون هم از هم دور بشن.من هم تو زندگی خودم غرق شدم و همبازی بچیگم رو
یادم رفت .دنیام عوض شده بود  ،دانشجو بودم که ساز زدن رو شروع کردی یادته ؟
سرم را تکان دادم وگفتم:
یادم میاد.بابامخالف بود ولی خانم جون طرف من رو گرفت .اولین ویولنم رو که با عیدیم خریده بودم بابا شکوند .اون شب خیلی ناراحت بودم وگریه میکردم .اومدی و کلی باهام حرف زدی.بعد خودت برای تولدم یکی دیگه
خریدی .
چشم در چشمم دوخت وگفت :
اون موقع ها فقط دختر عموم بودی .دختر عمویی که خیلی خیلی دوستش داشتم ولی قصه ی من از چند سالبعدش شروع شد.حدود چهار سال پیش .وقتی دنبال کار میگشتم .
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متعجب نگاهش کردم .حواسش به من نبود .انگار در افکارش غرق شده بود .

ماه رمضون بود .اون سال تو کنکور داشتی وتا غروب کالس میرفتی .من منتظر یه تلفن مهم بودم برای همینمبست نشسته بودم تو خونه .مامان هم خانم جون رو برده بود حمام که تو از کالس اومدی .مثل همیشه یه سالم
دادی ورفتی سمت پله ها .به نظرم اومد که رنگت پریده و بی حالی ولی حرفی نزدم .
هنوز یک دقیقه هم از رفتنت نگذشته بود که یه صدای بدی شنیدم وفهمیدم از پله ها افتادی .نمیدونم چه جوری
خودم رو به تو رسوندم وقبل از این که سرت به لبه ی پله ها بخوره گرفتمت .
تعادلم رو از دست دادم و با هم از پله ها افتادیم پایین .تو بغلم محکم نگهت داشته بودم وبیشتر از خودم به تو
فکر میکردم  ،وقتی باالخره چشم هام رو باز کردم .بیهوش تو بغلم بودی .مقنعه ات دور گردنت افتاده بود و
موهای مواجت پریشون تو صورتت ریخته بودن .وقتی موهات رو کنار زدم .برای یه لحظه چشم هات رو باز کردی
وبی رمق نگاهم کردی بعد هم پلک هات به هم دوخته شدن .وای الهه انگار بار اولی بود که میدیدمت .
انگار که تا اون موقع کور بودم و ندیده بودم چه قدر بزرگ شدی .یه چیزی ته دلم لرزید و قلبم به تپش افتاد.
گوشه ی لبت زخم شده بودو خونریزی میکرد.نمیدونم چه قدر مثل دیوونه ها نگاهت کردم تا وقتی مامان سر
رسید .
با جیغی که کشید به خودم اومدم.تازه اون موقع فهمیدم که سرم خورده به لبه ی پله و شکسته .بعد مثل دیوونه
ها فرار کردم .یادم رفت افطار کنم  ،انگار که روزه ام رو با دیدن تو باز کرده بودم .این اولین تلنگر بود .اولین اشاره
ی عشق...
با بهت نگاهش میکردم.نمیتوانستم باور کنم .
خودم رو زدم به بی خیالی .الهه فکر کردم چیزی نشده  ،ولی شده بود .این رو وقتی فهمیدم که دیدم مثل سایهدنبالتم .تا مدرسه تعقیبت میکردم نمیتونستم تحمل کنم کسی حتی اسمت رو کنار اسم فریاد بیاره .تعصب
داشتم .اون جا بود که فهمیدم اون دختر کوچولوی مو فرفری با همون برق نگاه خاکستریش دلم رو برده .
حس های مختلفی را تجربه میکردم.خوشحالی  ،گیجی  ،ناراحتی ،نا باوری .به زور زبانم را در دهان چرخاندم:
چرا چیزی نگفتی؟سرش را به زیر انداخت و با حلقه اش بازی کرد.
-میدونستم که تو عاشقم نیستی  ،میدونستم که تو هم الزم داری قلبت بهت یه تلنگر بزنه ..
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نگاهش را از من دزدید وآرام گفت:
-ترسیدم که تو پسم بزنی .ترسیدم از دستت بدم.

اشک در چشم هایم حلقه زد .حس بدی پیدا کردم .حس بازی خوردن .با بغض گفتم:
تو بازیم دادی.سرش را باال آورد.انکار کرد :
نه ! نه الهه این طور نیست.من قصدم این نبود که ..ازمن پنهون کردی .مجبور بودم.بلند شدم.او هم سریع واکنش نشان دادو از جا پرید .بازوهام را گرفت:
درک کن الهه .تو هم بودی همین کار رو میکردی…میترسیدم از دستت بدم .با گریه داد زدم :
چرا نمیفهمی ؟ حس میکنم با برنامه اومدی جلو .حس میکنم تو با هام صادق نبودی !مشت محکمی به شانه اش کوبیدم :
منم عاشقتم ! ولی حاال از خودم و این حس بدم میاد  ،چون مثل احمق ها کور بودم و ندیدم .فکر کردم تو همذره ذره به من دل بستی .حاال از خودم بدم ...
جمله ام نا تمام ماند  .مرا به سینه اش میفشرد ،قلبم به درد آمد.پر بودم از حس های نا خوشایند وخوشایند .تقال
کردم در کسری از ثانیه مرا عقب کشید ولب هایش را روی لب هایم گذاشت  ،در جواب تقالی بی حاصلم دست
هایش را حایل دست هایم کرد .نفس کم آورده بودم  ،در آن لحظه از خودم بدم می آمد به خاطر این که داشتم
لذت میبردم به خاطر این که ضعیف بودم .اشک در چشمم حلقه زد .با لب هایم بازی کرد .سریعا سرم را عقب
کشیدم .به نفس نفس افتاده بودم .خون به صورتم دوید ،دهانم را باز کردم تا سرش داد بزنم  ،دستش را جلوی
دهانم گذاشت و گفت :
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باشه .ببخشید .باور کن دست خودم نبود .سعی کردم تمام عصبانیتم را به چشم هایم منتقل کنم .دستش را برداشت و آرام گفت :
هر چی میخوای بگو ولی نگو از عشقمون بدت میاد .من دروغ نگفتم  ،هیچ وقت قصدم این نبود که فریبت بدممن فقط به این فکر میکردم که عشقم رو کنارم داشته باشم .برای همینم حتی یک ثانیه نمیتونستم تو رو کنار
برادرم تصور کنم.
رد اشک هایم را پاک کرد .چشم در چشمم دوخت .
خرابش نکن الی ! لحظه ی قشنگ اعترافمون رو خراب نکن .تو خرابش کردی نه من .من عاشقتم الی من !نفسم گرفت .چرا هم حالم خوب بود هم بد .صورتم گر گرفته بود .قلبم با هر تپش فواد را میخواست و مغزم هر
ثانیه پسش میزد .اشک هایم بی قرار روی گونه ام فرود می آمدند و من باز هم بد م می آمد از این همه ضعف .
سعی کرد دوباره مرا در آغوش بگیرد .طغیان کردم :
ولم کن فواد ..راحتم بذار ..بذار برم .سرم را نوازش کرد وبا لحن آرامی گفت :
هیش ! آروم باش ! نه نمیذارم بری .هیچ وقت نمیذارم از پیشم بری  .ببخش الی من رو ببخش .با ترس مسخره امهمه چیز رو خراب کردم .تو بزرگی کن ومن رو ببخش .
دوباره سعی کردم خودم رو عقب بکشم که مانعم شد  .داد زدم :
خواهش میکنم فواد ! اآلن فقط میخوام از این جا برم .او هم متوجه عصبی بودن بیش از حدم شده بود .سریع گفت :
باشه باشه .میرسونمت خونه .مرا رها کرد .از خدا خواسته به سرعت چادرم را از کیفم در آوردم وبه سر انداختم .میدانستم که از اینجا به
سختی برای برگشتن به خانه ماشین پیدا خواهد شد پس اعتراض نکردم.او هم حرفی نزد .بی آن که به او نگاه
کنم جلو جلو راه افتادم و گذاشتم بغضم بشکند .من که همه جوره شکسته بودم دیگر چه فرقی میکرد .
به دنبالم دوید .من هم بی اعتنا به سمت ماشین رفتم .
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بی آن که کالمی بگویم یا بگذارم او کالمی بگوید سوار شدم .نشست و صدایم زد .باالفاصله با لحنی عصبی جواب
دادم .
فقط من رو برسون خونه ...اآلن نمیخوام هیچی بشنوم.حرفی نزد وبه راه افتادیم .با آن چنان سرعتی میرفت که اگر در هر حال دیگری بودم ،از ترس سکته میکردم .ولی
حاال  ،آن قدر فکر و احساسم درگیر بود که کوچکترین جایی برای ترسیدن نمانده بود .
کمتر از یک ربع طول کشید تا به خانه برسیم .پایش را که روی ترمز گذاشت  ،آن قدر سریع از ماشین پیاده شدم
که حتی فرصت نکرد واکنش نشان دهد .
دو دقیقه بعد در واحد را پشت سرم به هم کوبیده بودم .با دیدن پدرم که متعجب به من خیره شده بود  ،رنگم
بیشتر پرید و وا رفتم .
باز هم دویدم و در اتاقم را پشت سرم بستم و قفل کردم .

چادرم روی شانه ام سر خورد .سرم را روی زانوانم گذاشتم .یاد شبی افتادم که به خاطر خواستگاری فریاد با پدرم
دعوایم شده بود .چه قدر ما آدم ها دغدغه داشتیم .هر روز یک بهانه برای دلگیر شدن .زنگ موبایلم روی اعصابم
رفت  ،بی حال آن را از کیفم در آوردم.بی آن که به شماره نگاه کنم از صدای زنگش فهمیدم که فواد است
.پوزخند زدم و دستم را روی دکمه ی باالی گوشی نگه داشتم تا خاموش شد .آن قدر فشار داده بودم که طرح
دکمه روی انگشتم چاپ شده بود .ضربه ای به در خورد .
الهه جان بابا؟ چی شده ؟بی آن که سرم را از روی زانوانم بردارم  ،با صدایی لرزان گفتم :
چیزی نیست بابا .با فواد دعوات شده؟زدت ؟با خودم گفتم :کاش زده بود ولی پنهان کاری نمیکرد .
نه بابا جون چیزی نیست .ببخشید میخوام تنها باشم.باشه پس بعد صحبت میکنیم .مطمئنی خوبی ؟-خوبم !
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سکوت برقرار شد .پشت در روی زمین دراز کشیدم و به تابلوی بزرگ عکسمان خیره شدم .مثل دیوانه ها هنوز
هم نمید انستم ناراحتم یا خوشحال .از این که اعتراف کرده بود خوشحال بودم از این که پنهان کرده بود ناراحت.
خوشحال بودم که او هم عاشق من است  ،اما دوست داشتم او هم در همین مدت این حس را پیدا کرده
باشد.دوست نداشتم فکر کنم با نیت عاشق کردنم جلو آمده است .اشک در چشم هایم بازی کرد.کالفه موهای
کنار شقیقه ام را گرفتم و کشیدم وزمزمه کردم :
باید از اول بهم میگفتی فوادم !احساس خفگی میکردم .دلم هوای میعاد گاه همیشگیمان را کرده بود  ،اما یک درصد احتمال حضور فواد را در
نظر گرفتم و پشیمان شدم ،برخاستم .لباس های بیرونم را از تن کندم و گوشه ای انداختم .موهایم را باز کردم
.روی تختم دراز کشیدم  ،دلم هیچ چیزی نمیخواست .حتی دلم نمیخواست به سازم دستی بزنم  ،سکوت سنگینی
میکرد .به خاطراتم اندیشیدم  ،خاطرات خوب وبد امروز ...به خودم...به فواد...به خودمان ...به عشق ...
نمیدانم چه قدر گذشته بود .با شنیدن صدای اذان که نوید غروب خورشید را میداد به خودم آمدم و بلند شدم.در
را باز کردم .بابا با شنیدن صدای در بالفاصله از اتاقش خارج شد وبا نگرانی نگاهم کرد .لبخند بی جانی زدم وگفتم
:
حالم خوبه بابا جون .یه خورده به هم ریختم همین.چیزی نیست .جوری نگاهم کرد که فهمیدم باور نکرده اما حرفی نزد  .لبخند غمیگنی تحویلم داد .وضو گرفتم و نماز خواندم
.دلم دوباره هوای تراس را کرده بود .عادتم بود همیشه این جور مواقع میرفتم و مینشستم وبه ستاره ها خیره
میشدم .دلم میخواست باد به کله ام بخورد تا بلکه کمی از دست این افکار خالصی پیدا کنم .برق اتاقم وتراس را
خاموش کردم تا اگر کسی از حیاط رد شد متوجه من نشود .با همان بلوز وشلوار ساده ی طوسی رنگم بی آن که
چیزی روی سرم بیاندازم  ،بی سر وصدا در تراس را باز کردم و بیرون خزیدم  .باد سردی میوزید.نگاهی به سمت
اتاق فواد انداختم .چراغ روشن بود اما خدا رو شکر گویی متوجه حضور من روی تراس نشده بود .در تاریک ترین
نقطه ی زمین نشستم وزانوانم را بغل گرفتم .وزیدن باد باعث شده بود آسمان صاف وپر ستاره شود .ابرها کنار
رفته بودند .مثل آسمان دل من که ابرهای تردید و دودلی را کنار زده بود .ستاره ها هم مثل دانه دانه آرزوهای
مختلفم بودند .آن ستاره ی پر رنگ فواد بود .خنده ام گرفت چه سرخوش بودم .صدای موسیقی از اتاقش شنیده
میشد .

آهنگ چند بار تکرار شده بود .خنده دار بود آمده بودم تا از فکر فواد
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در بیایم آن وقت همه اش به فکرش بودم وحاال هم کم کم داشتم نگرانش میشدم مگر چند بار میشد یک آهنگ
را گوش د اد .حالش خوب بود ؟
من هم دیگر شعرش را حفظ شده بودم.یک لحظه حس کردم سایه اش را پست در شیشه ای دیدم  ،سرم را که
برگرداندم چیزی نبود .دوباره به ستاره ها نگاه کردم ویادم آمد بچه که بودم یک ستاره انتخاب میکردم تا حرف
هایم را به مادرم بگوید .خانم جان یادم داده بود .صدای آهنگ باالتر رفت.این بار من هم زمزمه وار با خواننده
میخواندم انگار حرف دلش بود که این طور به دلم مینشست .
نمیترسم که بگم آره عاشق توام!
دارم اقرار میکنم
نه فقط تو به خودم
تازه چند روزیه که تو خیال من میای
بزار من خواب ببینم که تو هم منو میخوای
به دلم افتاده تعبیر خواب من میشی
یکی از این روزا پامو به رویات میکشی
به دلم افتاده به داد دستام میرسی
واسه گذشتن از هر چی که دارم تو بسی
یکی دور روزه گریه بهونه ی چشامه
تو رو خواستن و نداشتنت یه عذابه که باهامه
توی این شبای بی تو نگاتو کم میارم
حدس بزن از این ترانه که چه حسی به تو دارم
به دلم افتاده .....
اشک روی گونه هایم راه باز کرد دستم را به همان مرز بین دو تراس چسباندم و زمزمه وار گفتم :
پس بزار منم حرف دلم رو همین جوری بزنم .
صدای تو جاری شده تو رگ هام
مثل این که کم کم داری من میشی
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هر تپش قلب من مثل توست
انگار داری تو روح این تن میشی ....

آهنگ  :اقرار -علی لهراسبی

شعر  :اردالن سرافراز

****
صبح زود بیدار شدم.بعد از صبحانه رو به پدرم گفتم :
بابا من دارم میرم بیرونباشه دخترم شب اگر بتونم خود میام دنبالت .لبخند زدم وگفتم :
زحمت نکش قربونت برم .من حالم خوبه خودم برمیگردم شما به کارت برس .لبخند زد .فکر میکرد با فواد حرفم شده است .از اینکه دخالت نمیکرد خیلی خوشم می آمد .از بعد از عقدم بعد
دیگری از پدرم را درک کردم  ،بعدی که خیلی بیشتر دوست داشتم .مهربان بود  ،درکم میکرد  ،میگذاشت راهم
را خودم انتخاب کنم  .انگار هر دو از این روزهای کنار هم بودن استفاده میکردیم وبه هم سخت نمیگرفتیم .
دیشب فواد به خانه زنگ زده بود وبابا در کمال احترام با او حرف زده و گفته بود که بهتر است بگذارد کمی خلوت
کنم .بی حوصله همان لباس های دیروزم را پوشیدم وبیرون آمدم .
بالفاصله فواد هم از خانه بیرون پرید وبی اعتنا بند کفش هایم را بستم .
وایستا میرسونمت .قبل از آن که او کفش هایش را کامل بپوشد  ،جستی زدم وپله ها را دو تا یکی کنان پایین رفتم .
با تاخیر پشت سرم آمد  ،صدایم زد  .تا سر خیابان بدو بدو راه انداخته بودیم .قبل از آن که به من برسد  ،دستم را
برای اولین تاکسی بلند کردم .ایستادو سوار شدم  .برنگشتم تا نگاهش کنم .دیگر دلخور نبودم اما فواد هم باید
ادب میشد نمیخواستم دیگر هیچ وقت چیزی را از من پنهان کند .
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در طول راه مدام به او فکر میکردم .
کیف ویولنم را بغل گرفتم و به شیشه ی کنار در مترو تکیه دادم .به نگاه های متعجب بعضی واکنشی نشان
نمیدادم.دیگر عادت کرده بودم برای خیلی از آدم ها انگار خیلی عجیب بود دختری با حجاب و تیپ من با یک
کیف ساز این طرف و آن طرف برود .تصویرم را داخل شیشه بررسی کردم .مثل همیشه معقول بودم .کیفم را روی
شانه ام جا به جا کردم .صدای زن در کوپه پیچید :
ایستگاه بعد ....
.....
تمرین خیلی روحیه ام را عوض کرد .در جمع صمیمی بچه ها حسابی به من خوش گذشت .قرار بود این آخرین
جلسه ی تمرینمان در این سال باشد .اخر تمرین بود مشغول خداحافظی وتبریک سال نو بودیم که فتاحی صدایم
زد :
خانم پارسا ؟ یه لحظه لطفا .با عذر خواهی از بچه ها نزد او رفتم .
بله استاد ؟لطفا برید دفترم منتظر شید تا بیام .با شما و چند نفردیگه از بچه ها کار دارم.چشمی گفتم و به آن سمت رفتم .هیچ ذهنیتی نداشتم که ممکن است چه کاری داشته باشد .در اتاق راباز کردم
.چشمم به دو تا از بچه ها افتاد .آرسته وبهرام .پرسیدم :
به شمام گفت کارتو ن داره ؟آرسته سری تکان داد و گفت :
آره بیا بشین پیش من !چادرم را مرتب کردم و کنارش نشستم .بهرام گفت :
یعنی چه کارمون داره ؟من هم مثل او به آرسته نگاه کردم .او هم شانه ای باال انداخت .قبل از آن که حرف دیگری بزنیم دوباره در باز شد
.این بار امیر بود .هر سه با هم گفتیم :
 به تو هم گفت ؟نتوانستم خودم را کنترل کنم .خنده ام گرفت .آن ها هم مثل من میخندیند.امیر کنار بهرام نشست و وگفت :
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آره !در هنوز باز بود  .فتاحی داخل آمد .همه بلند شدیم.
بفرمایید خواهش میکنم .او که نشست ما هم همه نشستیم  .سر تا پا گوش شدم تا بفهمم چه کاری دارد .نفس عمیقی کشید وگفت :
زود حرفم رو میزنم چون میدونم همتون کلی کار دارید  .راستش من مدت هاست که فکر داشتن یه گروهموسیقی کوچیک رو تو سرم دارم .دنبال بچه هایی بودم که هم نوازندگی بلد باشن و تو یه ساز استاد باشن هم که
صدای گرمی داشته باشن .مدت خیلی زیادی همه رو آنالیز کردم واز بین همه شما رو انتخاب کردم  .هر کدومتون
تو یه جورسازی ماهرین برای تنظیم آهنگ هم یکی از بچه های سابق خودمون که تازه از خارج برگشته یه
استودیو زده .ازتون میخوام برید وبه این موقعیت فکر کنید  .تا بعد تعطیالت وقت دارید که فکر کنید من اولین
جلسه بعد تعطیالت ازتون جواب میخوام.این میتونه موقعیت خیلی بزرگی باشه ممکنه به شهرت خیلی زیادی
برسید .گروه پرنیان هم همین طور شکل گرفت وخودتون میبینید که اآلن چه قدر شهرت داره  .البته به همون
نسبت هم امکان موفق نشدن هست .به همه چیز فکر کنید وبعد جواب بدید .پیشاپیش عیدتون مبارک باشه
.بفرمایید .
هر چهار نفر بدون هیچ اعتراضی بلند شدیم.هر کس در افکار خودش غرق شده بود وکاری به دیگری نداشت .از
در که بیرون آمدیدم هوا تاریک شده بود .رو به جمع گفتم:
خب سال نوتون مبارک و خدانگه دار.بهرام رو به من گفت :
الهه خانم بیا ما شما رو هم میرسونیم آرسته هم با ما میاد .خجالت کشیدم:
نه ممنون خودم میرم .مزاحم نمیشمخواهش میکنم درست نیست شب خطرناکه .آرسته دست مرا گرفت و گفت:
مزاحم چیه .بیا .سوار شدیم .بهرام پشت فرمان نشست و امیر کنارش آرسته هم کنار من روی صندلی عقب پراید جای گرفت .
با راهنمایی های من جلوی در خانه متوقف شدیم .مسیر من بهتر بود پس اول مرا رسانده بودند .
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تمام راه به پیشنهاد فتاحی فکر میکردم .اگر پدرم وفواد راضی میشدند من از خدایم بود .پیاده شدم .بچه ها هم
همه پیاده شدند تا خداحافظی کنیم .از بهرام تشکر کردم و باز هم سال نو را تبریک گفتم .تازه از حرف زدن فارغ
شده بودم وبچه ها داشتند راه می افتادند که نگاهم به در کشویی پارکینگ افتاد که در حال باز شدن بود .با
تعجب به خیابان نگاه کردم ،نور چراغ ماشینی به چشمم خورد وباعث شد جایی را نبینم .کمی طول کشید تا
چشمم عادت کرد وتوانستم ماشین فواد را تشخیص دهم بهرام بوقی زد و دور شد .
چراغ خاموش شد .تنها روشنایی کوچه را چراغ های روشن پارکینگ تشکیل میدادند .صدای باز شدن در ماشین
را شنیدم .بی اعتنا به تپش پر هیجان قلبم بی خیال کیف سازم را در چنگ گرفتم وراه افتادم .در پشت سرم با
صد ای خیلی بدی بسته شد .با تعجب به سمت در برگشتم وبا قیافه ی برزخی فواد روبرو شدم .قبل از آن که
حرف بزنم داد زد :
اون کی بود رسوندت ؟با تعجب گفتم:
چرا داد میزنی ؟با یک جست خودش را به من رساند .دندان هایش را روی هم فشرد وبا لحنی که به شدت عصبی ونا آرام بود
گفت:
جواب من رو بده !عصبانی شدم .هنوز به خاطر دعوایمان معذرت نخواسته بود االن هم داشت سرم داد میزد و طلبکار بود ؟
بچه های گروه بودن سر راه من رو هم رسوندن  ،مشکلی داری ؟در چند سانتی متری ام ایستاده بود .
آره مشکل دارم ! چه طور بلد بودی صبح تاکسی بگیری  ،اآلن نمیتونستی همین کار رو بکنی؟دستم را به سینه اش چسباندم وهلش دادم وبا لحنی عصبی گفتم :
برات متاسفم که این طرز فکرته ! هوا تاریک شده بود .لطف کردن من رو رسوندن همین ! تنها من هم نبودم دوتا دیگه از بچه های گروه هم بودن ...اگر بازجوییت تموم شد من میرم !
مات نگاهم کرد .نمیدانم انتظار شنیدن این لحن را نداشت یا این که هلش بدهم .بی اعتنا رو پاشنه ی پا چرخیدم
و در حین رفتن گفتم:
با د اد زدن هیچ وقت هیچی حل نمیشه اگر آروم ازم میپرسیدی اینجوری نمیشد .... -
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الهه صبر کن .صبر نکردم.
دم در بابا منتظرم بود .متعجب نگاهش کردم .گفت :
از پنجره دیدمتون .فواد عصبانی شد ؟سری تکان دادم  .خوب بود که تلفنی به پدرم خبر داده بودم چگونه به خانه خواهم آمد وگرنه االن باید جواب
پس میدادم .از جلوی در کنار رفت تا داخل بیایم .خم شدم وکفش هایم را داخل جا کفشی جا دادم.
نذاشتی باهات حرف بزنه ؟جوابی ندادم .
مثل مادرت لجبازی  ،لجباز !با چشم هایی که از تعجب درشت تر از اندازه ی معمولی شده بودند نگاهش کردم .خودش فهمید که چه گفته
.دستی میان موهایش انداخت و بی آن که حرف دیگری بزند به اتاقش رفت .
وارد آشپزخانه شدم .خوشبختانه غذا ها را گرم کرده بود وکار زیادی نداشتم .
میز شام را چیدم واو را هم صدا زدم .حوصله ی حرف زدن نداشتم .
...
پتویم را کنار زدم تا دراز بکشم .صدای زنگ موبایلم را شنیدم با تعجب به ساعت نگاه کردم .عقربه ی کوچک بین
دو عدد یازده ودوازده بود .با تعجب گوشی را در دستم گرفتم .تعجبم با دیدن شماره ی فریاد بیشتر هم شد .قبل
از آن که قطع شود جواب دادم :
بله ؟لحنش بر خالف انتظار مثل همیشه بود :
سالم الهه ! خوبی ؟روی تختم نشستم و گفتم:
سالم مرسی تو خوبی ؟ممنون میبخشی بد موقع مزاحمت شدم  ،شیفت بودم .هم چنان متعجب بودم .جواب دادم:
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آهان ! نه اشکال نداره .کاری داشتی ؟آره خب راستش...میخواستم بهت یه چیزی بگم !خب ؟ منتظرم !پای تلفن نمیشه! میتونم بیرون ببینمت ؟ابروهایم کم کم داشتند به محل رویش موهایم منتقل میشدند .
آره .کی کجا ؟فردا ساعت  ! 7کافی شاپ نزدیک خونه خوبه ؟باشه خوبه .میبیمنت.ممنون که میای .خدافظ !خدا نگه دارت .گوشی را پایین آوردم .از خودم پرسیدم چه کاری میتواند با من داشته باشد ولی هیچ جوابی به ذهنم نمیرسید .
روی تخت دراز کشیدم .عجب روزی بود !
%%%
وارد کافی شاپ شدم وبین میز ها سر چرخاندم .پیدا کردن فریاد کار خیلی سختی هم نبود .به سمتش رفتم .
صندلی را عقب کشیدم و همان طور که مینشستم سالم کردم .
سالم ! ممنون که اومدی .کیفم را روی میزم گذاشتم و گفتم:
راستش فضولیم گل کرده بود که ببینم باهام چی کار داری آخه هیچ وقت از این کارا نمیکردی .اصوال با مننمیجوشی .
خندیدو گفت :
راست میگی! تیکه ننداز...قهوه ؟سری تکان دادم وخندیدم و گفتم:
-حقیقت رو گفتم تیکه ننداختم!
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حقیقت رو گفتی .من همیشه از تو فاصله گرفتم ولی تو خودت دلیلش رو بهتر از من میدونی .حرفی نزدم .ادامه داد:
من هم تو رو خوب میشناختم هم خودم رو .روحیاتمون به هم نمیخورد .خودت هم خوب میدونی که اگر با همخوب برخورد میکردیم  ،سوء برداشت میشد.
لبخند زدم و گفتم:
-الزم نیست توضیح بدی .من از انتخابم راضی ام .از اول هم مثل خودت مخالف بودم .

پیش خدمت آمد و قهوه ها را روی میز گذاشت .فریاد قهوه اش را پیش کشید و گفت :
خوشحالم که راضی هستی برادرم هم راضیه من وفواد دو قلوییم حتما شنیدی که میگن دوقلو ها روحشون بههم ربط داره .من شاید بهتر از خود فواد همیشه حسش به تو رو درک کردم وفهمیدم که بهت عالقه داره .شاید
من همیشه خودخواه به نظر رسیده باشم ولی واقعیت اینه اصال خودخواه نیستم .تنها برادرم برام همه چیزه .هر
جای دنیا که باشم هر وقت و زمانی که به کمک من احتیاج داشته باشه خودم رو میرسونم .جونم رو هم براش
میدم .
کمی تعجب کردم .اولین باری بود که از این حرف ها میزد .
بگذریم نخواستم بیای اینجا تا این حرف ها رو بزنیم.راستش من به کمکت احتیاج دارم.قهوه ام را هم زدم و گفتم:
اگر بتونم دریغ نمیکنم .سرش را با قهوه اش گرم کرده بود .
مامان خیلی وقته که گیر داده به ازدواج به من  ،بعد از ماجرای شما یه مدت بی خیال شده بود ولی اآلن دوبارهرفته رو نرو .
سکوت کرد .هنوز نفهمیده بودم من باید چه کار کنم .پرسیدم:
خب ؟راستش من خودم از یه نفر خوشم اومده میدونم که فواد بهت گفته .نگاهم کرد .به نشانه ی تایید سری تکان دادم .ادامه داد:
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مامان قبول نمیکنه اخه تینا از نظر حجاب و اعتقادات با ما خیلی فرق داره .دوباره پرسیدم :
خب چه کاری از من برمیاد ؟اول کمی من من کرد .سرش را زیر انداخت و گفت:
کمکم کنی مامان رو راضی کنم !ابروهایم باال پریدند ولی لبخند روی لب هایم نشست .این فریاد بود که این چنین سر به زیر شده بود و حاال از من
کمک میخواست ؟

با همان لبخند گفتم:
قول نمیدم بشه  ،ولی هر کاری که بتونم میکنم .فریاد با لبخند نگاهم کرد وبا ذوق گفت :
راست میگی ؟آره چرا نه من ...زنگ موبایلم حرفم را برید .اخمی کردم و گوشی را از جیب کیفم بیرون کشیدم .فواد بود !
مطمئن بودم که فریاد هم متوجه عکس فواد روی صفحه شده ونمیخواستم از اختالفمان چیزی بفهمد پس مجبور
بودم جواب دهم .
الو؟دو دقیقه وقت داری بیای بیرون یا من میام تو ...صدای سه بوق متوالی را شنیدم .قبل از آن که حرفی بزنم قطع کرده بود .
دو دقیقه وقت داری بیای بیرون یا من میام تو ...صدای سه بوق متوالی را شنیدم .قبل از آن که حرفی بزنم قطع کرده بود .با تعجب به گوشی نگاه کردم  .وسریع از
جا بلند شدم .فریاد پرسید:
چی گفت ؟ اتفاقی افتاده ؟کیفم را برداشتم وبا استرس گفتم :
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باید برم ببخشید .تعجب کرده بود .کتش را برداشت وگفت :
الهه وایستا حساب کنم با هم میریم.به سمت صندوق رفت .من قبل از او از در خارج شده بودم ،یک دقیقه بعد پشت سرم ایستاده بود ونگاه من به
خیابان مقابلم قفل شده بود .
فواد در ماشین را باز گذاشته بود و داشت به سمت ما می آمد و نگاه من با استرس به قدم های بلند وعصبی اش
دوخته شده بود .زمزمه وار بی آن که نگاهم را از فواد بگیرم رو به فریاد گفتم :
فکر کنم بهتر باشه قبل از رسیدنش بری !یعنی چی ؟ چی شده این چرا این قدر برزخیه ؟جوابی نداشتم بدهم.پاهایم شروع به لرزیدن کرده بودند .ماندم که چه کنم با هر گامی که به ما نزدیک میشد
استرسم بیشتر میشد .از این فاصله هم میتوانستم سرخی چشم هایش را تشخیص دهم .
جلویم ایستاد .فریاد ماتش برده بود .با صدایی که به شدت کنترلش میکرد تا باال نرود گفت :
اینجا چه غلطی میکنی ؟لبم را گزیدم .فریاد سریع خودش را وسط بحث انداخت :
یعنی چی ! من ازش خواستم بیاد یه کاری باهاش داشتم .نگاهم بین آن دو میچرخید .بغضم گرفته بود .فواد رو به من گفت :
الهه برو تو ماشین !معترض گفتم :
فواد ....دستش را باال آورد .ساکت شدم .دستش میلرزید :
گفتم برو تو ماشین ...برو تا داد نزدم .فریاد با دست اشاره کرد که زودتر بروم .با نگاهم از او خداحافظی کردم وراه افتادم .فواد هم بدون آن که حرف
دیگری بزند دنبالم راه افتاد.
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در را که بستم  ،کمتر از ده ثانیه طول کشید تا او هم سوار شود  .با فشاری که به پدال گاز آورد ماشین از جا کنده
شد .از ترس نگاهش هم نمیکردم  ،زیر لب صلوات میفرستادم  ،بلکه کمی آرام شوم .
با آن چنان سرعتی داخل پارکینگ پیچید که از ترس به صندلی چسبیدم .
ماشین را خاموش کرد و به تندی گفت :
پیاده شو !بدون لحظه ای تردید سریع پیاده شدم .دزدگیر را به صدا در آورد وجلوتر راه افتاد.من هم مضطرب به دنبالش راه
افتادم .
جلوی در واحدمان متوقف شدیم .باال آمدن آن همه پله نفسم را بریده بود .کلیدم را از دستم گرفت و در را باز
کرد .اشاره کرد داخل بروم .اول من رفتم  .آرزو کردم پدرم خانه باشد ولی خودم هم میدانستم که نیست .
دست های من از شدت استرس میلرزیدند و دست های او از شدت عصبانیت در را پشت سرش محکم بست .
چادرم روی شانه ام سر خورد .کتش را در آورد و روی مبل پرت کرد .دیدم که دست هایش را مشت کرده .سعی
کردم آرامش کنم :
فواد من ...باز هم با اشاره ی دستش ساکتم کرد .نگاهی تند وعصبی به من انداخت وبا صدایی که میلرزید گفت :
-تو اون خراب شده چی غلطی میکردی ؟

**
نفسم را با حرص بیرون فرستادم .سعی کردم به خودم مسلط شوم چون اگر من هم کنترلم را از دست میدادم
اوضاع خیلی بد میشد .اآلن باید به جای عصبی شدن سعی میکردم فواد را آرام کنم .
توضیح دادم :
فریاد خواست برم تا با هم صحبت کنیم .تو اشتباه فهمیدی ما فقط حرف زدیم ویه قهوه خوردیم همین و بس!دو قدم به من نزدیک شد.از ترس یخ کردم چشم هایش کاسه ی خون بودند و رگ های پیشانی اش بلند شده
بودند.اولین باری بود که او را این طور میدیدم .
-همین ؟ !! تو مگه زن من نیستی ؟ ناموس من نیستی ؟ من نباید بدونم تو کجایی ؟

113

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان سکوت سپید |  MARYAMGOLکاربر انجمن نودهشتیا

خب جای خاصی نبودم که ! با پسر عموم یه قهوه خوردم جرم که نکردم !مثل بمب منفجر شد .حاال دیگر داد میزد :
جرم نکردی؟ معنی عقد رو میفهمی ؟ میدونی شوهر یعنی چی ؟ تو عقد منی ...شرعا بدون رضایت من درستنیست پات رو از در این خونه بیرون بزاری .
خونم را به جوش آورده بود .من هم داد زدم:
ا ؟ اینجوریه فواد ؟ خوب گوشات رو باز کن من ازدواج نکردم که بیشتر محدود شم پس این حرف ها رو تحویلمن نده  ،من هر کاری دلم بخواد بکنم .
دیگر سینه به سینه ی هم ایستاده بودیم .آن چنان دادی زد که نگران گوش هایم شدم .
جواب من اینه ؟ اینه جواب دوست داشتنم ؟ با من قهری چرا لج بازی میکنی ؟ نمیذاری من برسونمت اون وقتشب با دو تا پسر برمیگردی .جواب تلفن من رو نمیدی اون وقت با برادرم میری قهوه میخوری .خدا میدونه اگر
من مچت رو نگیرم چه کارایی میکنی !
قبل از آن که خودم هم بفهمم چه میکنم ،با تمام قدرتم سیلی محکمی زیر گوشش زدم.اشک هایی که تا آن
موقع پس زده بودم سیل وار روی گونه هایم روان شدند .
هق هق کنان گفتم:
هیچ وقت فکر نمیکردم روزی مردی که عاشقشم همچین حرفی بهم بزنه .من رو چی فرض کردی ؟ با چه جوردخترایی یکیم کردی ؟
یک طرف صورتش سرخ سرخ شده بود .تمام وجودم از عصبانیت وبغض میلرزید .ادامه دادم:
من با تو قهر کردم چون با نیرنگ اومدی جلو  ،ولی لج بازی نکردم .شب شده بود هم گروهیام من رو رسوندنتازه خودت هم دیدی که یکی از دخترا هم همراهمون بود .چرا بهم تهمت میزنی ؟ چرا ؟ چی از من دیدی که به
خودت جرات میدی این حرف ها رو تحویلم بدی ؟
مات و مبهوت نگاهم میکرد.انگار انتظار نداشت من هم مثل خودش فوران کنم وداد بزنم .یا حتی زیر گوشش بزنم
.لحظه ای از کارم خجالت کشیدم .او در اوج عصبانیت هم دست رویم بلند نکرده بود آن وقت من ...
هر چند که فواد بد کرده بود و حرف هایی را زده بود که نباید میزد ،اما در هر حال کاری که من کرده بودم هم بد
بود و در تربیتم تعریف نشده بود که دست روی بزرگترم بلند کنم .سکوت بدجوری سنگینی میکرد .خیلی
ناراحتش کرده بودم .هر چند که خودم هم خیلی ناراحت بودم اما طاقت دیدن ناراحتی اش را نداشتم.کار او بد بود
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کار من بدتر  ،نباید کنترلم را از دست میدادم  ،او مرد بود و غرورش را میپرستید.من هم غرور داشتم ! با خودم
کلنجار رفتم .سرانجام با نگرانی پرسیدم :
دردت گرفت؟با تعجب نگاهم کرد ونفسش را با حرص بیرون فرستاد.
با نگرانی پرسیدم :
دردت گرفت؟با تعجب نگاهم کرد ونفسش را با حرص بیرون فرستاد.غر زد م:
خب حاال ! من هنوزم فکر میکنم حقت بود .با تعجب نگاهم کرد.دستش را جلو آورد  ،یک قدم عقب رفتم وگفتم:
به من دست نزن که هنوزم از دستت عصبانی ام .چشم غره ای نثارش کردم.لبخند روی لبش نشست.بیشتر حرصم گرفت .پا پشت دست اشک هایم را پاک کردم و
با بغض گفتم:
این همه مدت دوستم داشتی وهیچی نگفتی .بعدم ناراحت میشی که چرا وقتی گفتی من قبولت نکردم ؟ منباید ناراحت شم که چرا باهام رو راست نبودی .تازه بعد هم به جای عذرخواهی قلدر بازی در میاری .هر چی که
میبینی هر جور که دوست داری تعبیر میکنی وصدات رو برا من میبری باال ؟ آبروی منو جلو فریاد بردی .من از تو
انتظار ندارم فواد ...اتنظار ندارم ...من که گفتم دوستت دارم .برای من فقط تویی میفهمی فقط تو .
دیگر نمیتوانستم حرف بزنم .یک گام به من نزدیک شد  ،یک گام عقب رفتم .پایم به چادرم گیر کرد و لیز خوردم
 ،فوری دست هایش را دور کمرم قالب کرد و مانع افتادنم شد .چشم هایم را که باز کردم  ،متوجه شدم که با
ناراحتی نگاهم میکند.نگاهم را از چشم هایش گرفتم .روی زانوهایش نشست ودست هایم را در میان دست هایش
گرفت  ،این بار دست هایم را عقب نکشیدم .
من عصبی شدم  ،نفهمیدم چی از دهنم در میاد.حق داشتی بزنی تو گوشم .اگر هنوزم عصبانی هستی بزن ولیدیگه گریه نکن .
من هم روی زانو هایم نشستم .گفتم:
آدما گاهی حرف هایی ر و میزنن که نباید بزنن.همیشه نمیشه بخشید .اینو یادت بمونه.بعد لبخند کمرنگی زدم  .دست خودم نبود بی اختیار لبخند میزدم.او هم لبخند زد وگفت:
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دست خودم نبود وقتی فکر کردم که بودن با هر کسی رو به کنار من بودن ترجیح میدی دیوانه شدم.من روببخش خانمی ....دوستت دارم ...برای منم فقط تویی ...چهار ساله که فقط تو توی قلبمی ...
سرم را به زیر انداختم وگفتم :
کارهای منم درست نبود ...منم معذرت میخوام .بیا بغلم ببینمت !منتظر یک اشاره خودم را به آغوشش سپردم ودست هایم را محکم دور شانه هایش حلقه کردم .مرا محکم به
خودش فشرد وگفت :
دوستت دارم...خیلی دوستت دارم .قلبم در سینه غوغا میکرد.آن قدر خوشحال بودم که انگار نه انگار تا دقایقی پیش ناراحتی هم وجود داشته است
 .همین دختر بودن  ،همین احساساتی بودن همیشه کار دستم میداد .زود ناراحت میشدم و در عوض زود هم
میبخشیدم .مثل حاال که زود وراحت بخشیده بودم.زیر گوشش زمزمه کردم :
منم خیلی دوستت دارم ....خیلی وقته که خیلی دوستت دارم !الی دیگه با من اینکارو نکن .دیگه وقتی لج میکنی با هیچ مردی گرم نگیر..من دیوونه میشم الی ...دیوونهمیشم...
باید جو را عوض میکردم تا فکر او از این موضوع منحرف شود .بس بود هر چه این دو سه روز روی اعصاب هم
قدم رو رفته بودیم .همین ناز کردن من کم مانده بود به یک دعوای حسابی تبدیل شود.خودم را عقب کشیدم وبا
اخمی ساختگی گفتم :
وایستا وایستا ببینم .الی کیه ؟ به همین زودی من رو فروختی؟!!لپم را کشید وگفت :
من تو رو به همه دنیا نمیفروشم الهه...الی من ...خانم من ...با هر کلمه صورتش بیشتر به صورتم نزدیک میشد .این بار من هم مشتاق بودم .لب هایش روی لب هایم نشست
.چشم هایم ناخود آگاه بسته شدند .
نمیدانم چه قدر گذشته بود .اگر صدای در را نمیشنیدیم هیچ وقت از هم جدا نمیشدیم.
الهه؟ فواد ؟ در رو باز کنید ! الهه حالت خوبه ؟ریز خندیدم ...حالم خوب بود از خوب هم بهتر بودم .فواد بی آن که مرا رها کند با صدای بلند گفت :
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خوبیم فریاد ...حل شد ...فریاد با حرص گفت :
مرض حل شد ...من رو بگو از ترسم بدو بدو داشتم میومدم که تصادف کردم ...فواد با صدای بلند خندید .من هم خندیدم .فریاد گفت :
بله بایدم بخندید .پاشید بیاید مامان سراغتون رو میگیره .برو اومدیم .او که صدایش نیامد .فواد سر برگرداند و با لذت دوباره لب هایش را روی لب هایم گذاشت .
آن قدر مرا محکم بین بازوهایش گرفته بود که در حال له شدن بودم اما اصال اعتراضی به این وضع نداشتم .بعد از
آن همه دو دلی  ،شاید این بهترین لحظه بود .

سرانجام خودم را از آغوشش بیرون کشیدم وگفتم :
بذار برم دست و روم رو بشورم .زشته دیر بریم .گونه ام را نوازش کرد وگفت :
برو عزیزم .منتظر میمونم.بلند شدم و چادرم را هم از روی زمین برداشتم .برایم خنده دار بود با دعوا آمده بودیم و وبا عشق بیرون میرفتیم
.سریع صورتم را شستم .برای قرمزی چشم هایم کاری نمیتوانستم بکنم .کمی مداد داخل چشم هایم کشیدم و
لباس هایم را عوض کردم .به جای شالم یک روسری ساتن به سر کردم وساده گره زدم .ضربه ای به در اتاقم خورد
.گفتم:
بیا تو فواد !الی در را باز کرد وسرش را داخل آورد .
بریم خانمی ؟لبخند زدم وگفتم :
-آره بریم .
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دستش را به سمتم دراز کرد .دستش را گرفتم ونفس عمیقی کشیدم وفکر کردم که بگویم یا نه .با هم از اتاق
خارج شدیم.جلوی در چادر دم دستی ام را از روی جا لباسی برداشتم و به سرم انداختم .بیرون آمدیم .همان طور
که با کلیدم در را قفل میکرد ،پرسید :
چیزی میخوای بگی ؟سرم را پایین انداختم .خجالت میکشیدم بگویم بعد از این همه سال میخواهم...
الی ؟ بگو عزیزم !همان طور سر به زیر گفتم :
فواد ؟ میشه ...میشه ...دستش را دور کمرم حلقه کرد :
میشه چی خانمم؟سعی کردم با نهایت سرعت حرفم را بزنم .
میشه من رو ببری سر خاک مامانم ؟چند لحظه سکوت برقرار شد .سرم را باال آوردم و نگاهش کردم.بهت زده به من خیره شده بود.
دستم را فشرد وگفت :
چرا نشه خانم؟ باورم نمیشه که میخوای بری !میدونم ...ولی ...بعد از شنیدن حرف های تو ...میخوام برم اونجا.میخوام ازش بدونم .بسه هر چی این همه سالخودم رو زدم به بی خیالی.میخوام بفهمم چرا ؟ اگر دوستم داشت چرا خودش ر و کشت ؟ چرا ؟
لبخندش پر رنگ تر شد و گفت :
کمکت میکنم چون منم خیلی دلم میخواد جواب این سوال ها رو بفهمم.من هم لبخند زدم.
ممنونم فواد .زنگ در را به صدا در آورد.به دقیقه نکشیده بود که فریاد در را باز کرد .فواد به شانه ی او ضربه ای زد وداخل رفت
.
من هم پشت سرش داخل آمدم.فریاد آرام جوری که فواد نشنود پرسید :
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حالت خوبه ؟با خنده سری تکان دادم وبعد به فوژان سالم دادم.
هیچ کس دعوایمان ر ا به رویمان نیاورد ومن از این بابت خیلی خوشحال بودم .فقط گاهی فریاد با شک به ما نگاه
میکرد که آن هم خیلی مهم به نظر نمیرسید.
...
فواد مشغول رانندگی بود و من هم سعی میکردم حواسم را به آهنگی که پخش میشد بدهم و افکارم را پس بزنم .
محکوم عشقم گرفتار یار
مثل پرنده هوادار یار
مثل یه سایه به همراه یار
بود ونبودم به دلخواه یار ..

....
هوش و دل من به افسون یار
فکر دل من پریشون یار
گوشه ی چشمام فقط جای یار
کار دو چشمام تماشای یار
-..
الهه رسیدیم عزیزم .دسته گل رزهای سرخ وسفید را در میان دست هایم گرفتم و پیاده شدم.حالم خوب نبود .سال ها بود که پایم را
در این محیط نگذاشته بودم  ،درست بعد از مرگ خانم جان .این مکان صحنه های خاکسپاری اش را به یادم می
آورد.فوادکه حاال کنارم به در تکیه داده بود ،پرسید :
-میخوای یه کم همین جا بمونیم؟
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سرم را به نشانه ی مخالفت تکان دادم .نگاهم را دور وبر گورستان چرخاندم .پنج شنبه ی آخر سال بود وبرای
همین هم کلی آدم این جا جمع شده بودند .
بازویش را گرفتم وبا هم راه افتادیم .مدتی بی حرف میان قبر های شلوغ و خلوت پیاده روی کردیم تا رسیدیم .
یک شاخه گل سرخ روی سنگ گرانیت سیاه خودنمایی میکرد .متوجه شدم که توجه فواد هم به آن جلب شده،
پرسیدم :
بابام اومده بوده ؟اخم کرد وگفت :
نه ! گفت که بعد از ظهر همه با هم میان که سر خاک خانم جون هم برن .سعی کردم خودم را بی تفاوت نشان دهم.
مهم نیست .شاید یکی از فامیل ها اومده یه سری زده .چیزی نگفت .نشستم ودسته گلم را روی سنگ گذاشتم .حس عجیبی داشتم .نمیدانستم از آخرین باری که بی
این جا آمده بودم چه قدر میگذشت .ضربه ای به سنگ زدم و زیر لب شروع به خواندن فاتحه کردم .
بانو الهام سراج ! طلوع .نگاهم را از سنگ گرفتم .نمیخواستم با دیدن تاریخ فوتش دوباره فکرم درگیر شود.
عزیزم تنهات میزارم که راحت باشی .همین اطراف میچرخم.زیر لب باشه ای گفتم وفواد هم رفت .روی زمین نشستم .
لبخند تلخی زدم .چه حرفی داشتم که بزنم ؟ چه فایده ای داشت زدن حرف هایم به سنگی که نمیتوانست جوابم
را بدهد .خاک را چنگ زدم وبا صدایی که به زور در می آمد  ،گفتم:
مامان؟حتی گفتن همین یک کلمه هم برایم سخت بود .خیلی سخت ...بغض گلویم را میفشرد .فقط به سنگ سیاه خیره
شده بودم .انگار میخواستم همه ی سوال هایم را با همان نگاه بپرسم .

تازه داشتم میفهمیدم که این همه سال سرم را مثل کبک زیر برف فرو کرده ام .به ظاهر بزرگ شدم اما در باطن
هنوز هم مثل کودکی کوچک و ترسو بودم .
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به خودم که نمیشد دروغ بگویم من از فهمیدن حقیقت میترسیدم .دستم را بین کنده کاری های روی سنگ
حرکت دادم وزمزمه کردم :
میخوام بدونم چرا ؟ چرا مرگ رو به داشتن من ترجیح دادی ؟اشک های سرکشم را با پشت دست پاک کردم  .وگفتم :
میترسم از شکستن ...یه بار با فهمیدن کمی از ماجرا شکستم .اگر کل حقیقت رو بفهمم چی میشه مامان ؟ چیمیشه ؟ وقتی فهمیدم من رو نخواستی وخودت رو کشتی شکستم مامان اگر دلیلت رو بفهمم چی سرم میاد ؟
وقتی فهمیدم ،نخواستمت ..نخواستم سر قبر مادری بیام که بچه اش رو نخواست .میدونی چرا اآلن اینجام ؟ چون
امیددارم بابا اشتباه کرده باشه .امید دارم یه دلیل دیگه پیدا کنم ولی اگر دلیلت همین باشه چی ؟ من هیچ وقت
میتونم مادر خوبی بشم  ،وقتی هیچ وقت برام مادری نکردی ؟
لعنتی پس چرا جوابم رو نمیدی ؟ حرف کی رو باور کنم؟ تو من رو دوست داشتی ؟ پس چرا یه بارم به خوابم
نیومدی مامان ؟
ولی میدونی چیه ؟ من میخوام برم و حقیقت رو پیدا کنم.خسته شدم از ندونستن ! خسته شدم از اینکه خودم رو
بزنم به خریت .میخوام حقیقت رو بفهمم.مگه چی میتونه باشه ؟ تلخ ترو بدتر از نخواسته شدن که نیست هست ؟
یه روزی همه چیز رو میفهمم...اون روز دور نیست مامان الهام ..دور نیست ...
دست گرمی روی شانه ام جا خوش کرد.حتی گرمی این دست ها را هم میشناختم .
الی بریم ؟ خیلی وقته اینجایی خانم سرده میترسم سرما بخوری .بریم یه سرم به خانم جون بزنیم .بلند شدم .چه خوب بلد بود به جای همه محبت کند .به جای هم نگرانم باشد .کنارش غصه هایم یادم میرفت
.لبخند محوی زدم .گفتم :
بریم عزیزم.صدایم گرفته بود .سرفه ای کردم و نگاهم را از سنگ گرفتم .
سر خاک خانم جان هم کمی نشستیم واز خاطرات گفتیم .جایش حسابی میان ما خالی بود .آن قدر نشستیم
وخاطراتمان را مرور کردیم که اصال یادم رفت همین چند دقیقه قبل چه قدر غصه در دلم داشتم .
بعد از تجدید خاطره پیاده به سمت جایی که ماشین را پارک کرده بود راه افتادیم .
همان طور که کنار هم راه میرفتیم .با عشق به فواد خیره شده بودم .قدم های بلند و استوارش را میشمردم.
خدا را شکر کردم که چنین هدیه ی بزرگی به من داد.
دستم را محکم گرفت وگفت :
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به چی فکر میکنی که اینجوری به من لبخند میزنی ؟این بار خنده ام بلند تر شد .با لذت به خنده ام نگاه کرد.نگاهش روی لب هایم باعث شد خجالت بکشم و نگاهم را
به زمین بدوزم .زیر گوشم زمزمه کرد :
دنیا ی من وقتی دنیاست که لب های شیرین عشقم همیشه اینجوری بخنده ...عاشقتم حوای من !مسخ شدم .سرم را روی شانه اش گذاشتم وزمزمه کردم :
دوستت دارم فواد ..عید امسال کنار تو یه رنگ دیگه است ...دستامو که میگیری بهار میشه  ،لب هام بین اینهمه غصه به خنده وا میشن  ،دلم میلرزه...آره راست میگی کنار تو حس میکنم تنها زن روی زمینم  ،مثل حوا.دلم
میخواد سیب سرخ رو از تو بخوام  ،تا تبعید شیم ...تبعید شیم به زمینی که فقط من باشم وتو باشی.
دستش را دور شانه ام حلقه کردو مرا بیشتر به سمت خودش کشید .دستم را روی سینه اش گذاشتم .نزدیک
ماشین شدیم .
لبش را به گونه ام چسباند .چشم هایم را بستم.زمزمه کرد :
حوای خوبم چیدن یک سیب که هیچ
من پشت ردت تو دل آتیش میرم
حس میکنم آدم به دنیا اومدم تا
این سیبو از دستای تو عیدی بگیرم

نزدیک تحویل سال  ،سفره ی هفت سین خوش رنگ ولعابی که چیده بودم  ،همه را سر ذوق آورده بود .ظرف
آجیل را روی سفره کنار تنگ ماهی جا دادم وبین فواد وپدرم نشستم .مثل هر سال سفره را من وفوژان طراحی
کرده بودیم .
بوی عید تمام خانه را پر کرده بود .لباس های نو  ،خانه ی تمیز  ،عطر سمنوی داغ .چه حالی بود .چه شوری داشت
.رو به فواد لبخند زدم .
فریاد هم امروز کنار ما بود .همین عید را برای همه شیرین تر میکرد  ،همین که دور هم بودیم و میخواستیم یک
سال جدید را شروع کنیم .
یک ربعی به سال تحویل مانده بود .نگاهی به عکس خانم جان انداختم و لبخند روی لب هایم آمد .یاد سال های
قبل افتادم  ،همیشه نزدیک تحویل سال من و دو قلو ها سر به سر هم میگذاشتیم ومیگفتیم و میخندیدم.خانم
جان همیشه طرف مرا میگرفت وباعث میشد فریاد غر غر کند .
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عمو قرآن را باز کرد وسوره ی یاسین را خواند .همه ساکت شدند .صدای قر آن وصدای تیک وتاک عقربه های
ساعت وصدای نفس هایمان تنها صداهایی بودند که شنیده میشدند.
آرامش تمام وجودم را فرا گرفت .لب به دعا گشودم .برای کسانی که بینمان نبودند  ،برای خودم ،پدرم  ،فواد وهمه
ی عزیزانم دعا کردم .عکس خانم جان کنار سفره به رویم لبخند میزد  ،ثانیه ها میدویدند تا سالی دیگر آغاز
کنند.پدرم با صدای بلند خواند :
یا مقلب القلوب واالبصار
یا مدبر الیل و النهار
یا محول الحول و االحوال
حول حالنا الی احسن الحال
آغاز سال یک هزار و سیصد ....صدای مجری در صدای همهمه گم شد .به هم تبریک گفتیم ویکدیگر را در آغوش
گرفتیم .پدرم و زن عمو را بوسیدم به فریاد تبریک گفتم وکنار فواد رفتم .آغوشش را برایم باز کرد .با خنده بغلش
کردم وگفتم:
سال نوت مبارک عزیزم!گونه ام را بوسید وگفت :
سال نوی تو هم مبارک خانمم!همین یک " میم " به ظاهر بی اهمیت کلی حرف داشت برای گفتن ،پر بود از یک دنیا حس های خوب .
از بزرگتر ها عیدی گرفتیم .فواد به من یک دستبند ظریف طال هدیه داد ومن به او یک گردنبند نقره با پالک اهلل
تا همیشه همراهش باشد  .حتی فریاد هم به عنوان عیدی به من یک روسری هدیه داد که بسیار هم زیبا بود .
من هم برای هر سه مرد خانواده یعنی فریاد  ،پدرم و عمو پیراهن عیدی خریده بودم .برای فوژان هم یک کت
ودامن شیک .
چه لحظاتی داشتیم .فوژان مثل همیشه مسئولیت پخت سبزی پلو وماهی شب عید را بر عهده گرفت .
از شلوغی استفاده کرد کنار فواد نشستم و جوری که فقط خودمان بشنویم گفتم :
یه خبری برت دارم ؟خندید وگفت :
خیره ان شاء اهلل!
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با ذوق گفتم:
خیره! فتاحی ازم خواسته با چند تا از بچه ها یه گروه موسیقی کوچیک تشکیل بدیم  .یعنی  4نفرمون روانتخاب کرده ،خواسته فکر کنیم وجواب بدیم .
این که عالیه ! تبریک میگم عزیزم.با لبخند گفتم:
خب باید از تو هم اجازه ..با اخم ساکتم کرد :
اجازه چیه ؟ مشورت درسته !لبخند زدم .ادامه داد :
حتما به همه ی شرایطش فکر کن و اگر دیدی دوست داری قبول کن .پیشرفت تو پیشرفت منه .خوشحال شدم .اندک تردیدم به خاطر فواد بود .میترسیدم مخالف باشد  ،همان طور که همیشه پدرم مخالف بود
.گفتم :
راستش من به همه چیز فکر کردم .اگر تو هم موافقی میگم که قبول کردم .فواد گفت :
البته که موافقم .لبخند زدم .با ذوق رو به جمع خبر داد.در کمال تعجبم پدرم اعتراضی نکرد ومثل بقیه به من تبریک گفت .این
آرامش این روزهای پدرم فوق العاده برایم عیجب بود  ،حرفی نمیزدم تا باالخره خودش به حرف بیاید .مطمئن
بودم که خبری هست !
فواد دوباره کنارم نشست وگفت :
-میشه یه چند دقیقه بریم تو اتاقت ؟ باید یه چیزی بهت بگم ؟

هر دو روی تختم نشستیم .با مهربانی گفتم :
خب من گوش میدم .نگاهش را به دست های من دوخت وزیر لب گفت :
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اگر نخواستی بگو نه  ،ولی خواهش میکنم اول بهش فکر کن .دستش را گرفتم وگفتم:
فواد ! حرفت رو بزن .قول میدم حتما فکر کنم بعد جواب بدم .کمی من من کرد تا سرانجام به حرف آمد:
میدونم که هنوز خیلی کار داری  ،میدونم که ممکنه آمادگیش رو نداشته باشی  ،ولی خب ...خب...چه جوری بگم...
کالفه دستی به موهایش کشید .منتظر نگاهش کردم .نفس عمیقی کشید وگفت:
الهه من میخوام شش ماه زودتر عروسی بگیریم !دهانم ازشدت تعجب باز ماند وچشم هایم از حدقه بیرون زدند.تته پته کنان گفتم :
یعنی...تو ...چیزه...حالت خوبه تو ؟ میدونی چه قدر کار داریم ؟خب سه ماه وقت داریم !ما هنوز خونه نگرفتیم فواد !بی تفاوت گفت:
پولمون که تقریبا حاضره  ،میگیریم .جهازت هم که حاضره ! سه ماه برای انجام این جور کارها زیادم هست .با حرص گفتم :
این قدر همه چیز رو آسون نگیر ! فقط اینا که نیست ...بابام نمیذاره !به بابا گفتم باهاش حرف بزنه  ،اگر تو راضی باشی من عمو رو هم هر طوری هست راضی میکنم .زنمی میخوامببرمت خونه ی خودم !
باز هم اعتراض کردم :
فواد من اصال انتظارش رو هم نداشتم!
در چشم هایم خیره شد وسعی کرد آرامم کند :
بهش فکر کن الی من ! به منم فکر کن  ،دیگه طاقت ندارم اینجوری زندگی کنیم ...که زنم باشی و حتی نتونم باخیال راحت ببوسمت ...که سه شنبه به سه شنبه مثل دو تا غریبه باشیم ،که تو توی اتاق من باشی ومن نتونم
کنارت باشم .من چهار ساله که انتظار کشیدم دیگه نمیتونم حاال که تو هم به من همین حس رو داری نمیتونم ..
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لبم را گزیدم و سرم را به زیر انداختم .هنوز دستم در دستش بود زیر لب گفتم:
میشه تنهام بزاری ؟ باید یه کم فکر کنم .زیر لب باشه ای گفت ودستم را رها کرد .صدای بسته شدن در که آمد  ،گیج وکالفه روی تختم دراز کشیدم.
هنوز آمادگی اش را نداشتم که ازدواج کنیم .ندای درونی ام مرا به سخره گرفت  :دیوانه تو سه ماه است که ازدواج
کرده ای ! کالفه شالم را از سرم برداشتم و دوباره دراز کشیدم...با خودم حرف میزدم .
کلی کار دارم که انجام بدم .نمیشه تو این زمان کم
کار بهونه است !خیلیا در عرض یه ماه ازدواج میکنن میرن سر خونه زندگیشون .مشکل این نیستبه خودم پوزخند زدم :
آره مشکل اینه که من از این تغییر میترسم ...میترسم نتونم باهاش کناربیام .دیر یا زود باید باهاش کنار بیای .مگه دوستش نداری ؟دوستش دارم .خیلی هم دوستش دارم ولی ...ولی میترسم .احمقی !صورتم را با دست هایم پوشاندم وسعی کرد م با خودم رو راست باشم وبه همه ی جنبه های قضیه فکرکنم .
خوب بود که تکلیفمان مشخص میشد وزندگی روال عادی پیدا میکرد ...اما....
آن قدر با خودم کلنجار رفتم تا خواب چشم هایم را در ربود .

الهه جان ؟ مادر بیدار شو وقت شامه !
از جا پریدم .دست پاچه شالم را از روی پا تختی قاپیدم و به سر انداختم .گفتم :
اومدم مامان .نگاهی به ساعت دیواری انداختم وبلند شدم .چه قدر خوابیده بودم!
از اتاقم خارج شدم وبا جستی داخل دستشویی پریدم وصورتم را شستم .
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رو به همه سالم دادم .فریاد گفت :
ای بابا زن داداش چه قدر میخوابی !بی آن که لبخند بزنم گفتم :
میبخشین نفهمیدم کی خوابم برد .فوژان گفت :
چه کار به دخترم داری؟ مادر جون بیا بشین .فواد با نگرانی نگاهم کرد .نگاهم را دزدیدم .کنار فوژان نشستم .عمو وپدرم مشغول شطرنج بازی کردن
بودند.دقایقی گذاشت عمو رو به پدرم گفت :
کیش ومات !پدرم رو به او لبخندی زد و بعد به فواد گفت :
رضا با من حرف زد ...مطمئنی که میتونی سه ماه دیگه عروسی بگیری ؟ عمو من به همه جاش فکر کردم .بله میتونم ! راستش این وضع دیگه تحملش سخت شده .من و الهه بین این دوتا خونه سرگردونیم .اگر شما اجازه بدید خیلی لطف میکنید  ،چون به هر حال من میدونم که شرط کرده بودید ما
یک سال نامزد بمونیم .
پدرم لبخند محوی زد که شاید فقط من متوجه آن شدم  .رو به فواد گفت :
اون موقع من با گذاشتن اون شر ط ها میخواستم تو رو امتحان کنم .تو چیزی رو خواسته بودی که متعلق بهخودت نبود و منم میترسیدم که نکنه زود عاشقی از یادت بره ولی خدا رو شکر من تو این چند ماه هیچی ازتون
ندیدم  ،برعکس روز به روز بیشتر به هم نزدیک میشید .در واقع بهتر بگم تو نظرم رو جلب کردی من هیچ حرکت
نا شایستی ازت ندیدم .به قول هات هم عمل کردی .ما هم میدونیم که برای هردوتون سخته که برای هر چیز
کوچیکی از ما اجازه بگیرید .به هر حال شما قانونا زن وشوهرید .
سرم را به زیر انداختم و گل های فرش را شمردم .اگر تصمیمم را نگرفته بودم شاید از دست فواد ناراحت میشدم
که از طرف هر دویمان حرف میزد ،ولی االن ذهنم حول تصمیمم میچرخید .پدرم ادامه داد :
علی ای حال  ...خالصه ی کالم اگر الهه راضی باشه من حرفی ندارم کمکتون میکنم زودتر برید سر خونهزندیگتون .دخترم تو راضی هستی بابا ؟
میدانستم نگاه همه به من است بی آن که سرم را باال بیاورم به آرامی جواب دادم :
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هر چی شما بگید ...من حرفی ندارم .فوژان خم شد وگونه ام را بوسید .سرم را باال آوردم پدرم به رویم لبخند زد وگفت :
هفته ی اول خرداد یه عید بزرگ هم داریم چطوره همون موقع جشن رو برگزار کنیم ؟هر کس نظری میداد و من با همان لبخند مصنوعی ساکت نشسته بودم .هنوز هم گیج میزدم .
***
از فواد تشکر کردم وپیاده شدم.با قدم های استوار وارد خیابان نا آشنا شدم و از نگهبانی واحد مورد نظرم را
پرسیدم وبعد با آسانسور به آن طبقه رفتم .
استودیو نوا ...نفس عمیقی کشیدم وزنگ زدم .

***
از فواد تشکر کردم وپیاده شدم.با قدم های استوار وارد خیابان نا آشنا شدم و از نگهبانی واحد مورد نظرم را
پرسیدم وبعد با آسانسور به آن طبقه رفتم .
استودیو نوا ...نفس عمیقی کشیدم وزنگ زدم .
به دقیقه نکشیده بود که پسر جوانی در را باز کرد .
بفرمایید؟رو به او گفتم:
پارسا هستم قرار بود برای ساعت چهار...نگذاشت حرفم را کامل کنم .در را باز کرد وگفت :
بله بفرمایید خواهش میکنم !ظاهرا بقیه هنوز نرسیده بودند .روی اولین مبل نشستم و برای آرسته پیام زدم  :کجایی ؟
پسر برایم چای آورد .تشکر کردم و وفنجان را برداشتم .دوباره زنگ در به صدا در آمد.
پسر به سمت در رفت .من هم کنجکاوانه به همان سمت خیره شدم .
قبل از اینکه پسر از جلوی در کنار برود صدای آرسته را شنیدم  .بعد پسر کنار رفت و او وبهرام داخل شدند هنوز
در را نبسته بود که امیر هم سر رسید وببخشیدی گفت وداخل آمد.

118

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان سکوت سپید |  MARYAMGOLکاربر انجمن نودهشتیا

او وبهرام کنار هم روی ست راحتی اداری دو نفره نشستند .آرسته هم کنار من .
رو به امیر گفتم :
پس کو فتاحی ؟واال گفت قراره با مسئول استودیو بیاد !سرم را به نشانه ی فهمیدن تکان دادم .
آرسته به حلقه ام اشاره کرد وگفت :
وای چه طرح نازی داره !با لبخند گفتم :
با این که حلقه ی ازدواجمه و عاشقشم ولی قابلی نداره !مرسی عزیز.صاحبش قابل داره ...عروسیت کی الهه جون ؟باز همان استرس مسخره به جانم افتاد.نفس عمیقی کشیدم تا آرام شوم .با لبخند کمرنگی گفتم :
هفته ی اول خرداد !وای ! پس نزدیکه .مبارک باشه !مرسی عزیزم.بهرام وامیر هم که با جیغ جیغ های آرسته متوجه موضوع شده بودند  ،رو به من تبریک گفتند.من هم رو به آن ها
گفتم :
مرسی بچه ها از اآلن بگم شما هم دعوتید .بهرام با خنده گفت :
ای به چشم چی بهتر از یه شام عروسی بی خرج !خنده ام گرفت .آرسته با اعتراض گفت :
بهرام!بهرام بی قید خندید  .رو به آرسته گفتم :
-خب عیب نداره ! باالخره شما هم به من یه شام عروسی میدید یر به یر میشیم !
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بهرام گفت :
ما فعال قصد ازدواج نداریم .حس کردم آرسته ناراحت شد .لبم را گزیدم وبا خودم فکر کردم کاش حرفی نزده بودم .امیر با خنده ضربه ای به
پشت بهرام زد وگفت :
آش کشک خاله است داداش !بهرام لبخندی زد وچیزی نگفت .
در با چرخش کلید باز شد .
کنار فتاحی چشمم به پسر جوانی با چهره ای بی نهایت آشنا افتاد .یادم نمی آمد کجا ولی مطمئن بودم زیاد
یکدیگر را دیده بودیم یا شاید شبیه کسی بود ...متوجه نگاه خیره ام شده بود .
سالم !صدایش را شناختم .ابروهایم با تعجب باال پریدند با هیجان گفتم :
پویان ! پویان ملکی !با خنده گفت :
پس شناختی ! همون پویان خوبه الهه خانم ! چطوری ؟من هم مودبانه لبخند زدم وگفتم :
مرسی خوبم .کی برگشتی ؟خیلی وقت نیست .فتاحی رو به جمع گفت:
معرفی میکنم شاگرد دیروز واستاد امروز پویان ملکی که لطف کرد وکار تنظیم و میکس آهنگ ها رو قبول کرد.
پویان با تواضع سر تکان داد.فتاحی ادامه داد :
معرفی میکنم .خانم آرسته حکیم .آقایون هم  :بهرام سلطانی و امیر موالیی وخانم الهه پارسا که معرف حضورهستند .
من هم مثل بقیه لبخند زدم  .او هم لبخند زد و گفت :
-خانم ها و آقایون خوشبختم .خواهش میکنم بفرمایید!
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دوباره نشستیم .پویان مشغول صحبت شد .براندازش کردم .چشم هایش درست مثل چشم های خودم خاکستری
بودند وهمین جذابش میکرد.بینی استخوانی و لب های پهن ته ریش .آخرین باری که دیده بودمش هنوز خیلی
جوان بود و صورتش زیبایی حاال را نداشت.فتاحی که نامم را بر زبان آورد به خودم آمدم .
خب خانم پارسا شما چی ؟ به ما میپیوندید ؟در حالی که هنوز حواسم جمع نبود گفتم :
بله ! باعث افتخارمه !لبخند روی لب های فتاحی نشست .با شوق گفت :
من مطمئنم که این گروه بهترین میشه .مگه نه پویان ؟با تواضع سری تکان داد .ظاهرا بقیه هم وقتی من سرگرم برانداز کردن ملکی بودم موافقت خود را اعالم کرده
بودند.
فتاحی گفت :
-خب از همین امروز ما فعالیتمون رو به صورت رسمی شروع میکنیم .

پرسیدم :
خب استاد ما هم باید بخونیم هم ساز بزنیم ؟پویان رو به فتاحی با اجازه ای گفت و توضیح داد :
خب من میدونم که تو کشورمون با خوندن خانم ها مشکل دارن واگر اینکار رو بکنیم برای مجوز به مشکلمیخوریم .فعال میخوام از قدرت نوازندگی شما و خانم حکیم استفاده کنم و البته همخوانی .
به نشانه ی فهمیدن سری تکان دادم.فتاحی به رویم لبخندی زد و گفت:
خب البته ما به چند نفر دیگه هم احتیاج پیدا میکنیم که پویان گفته مشکلی نیست وبرای تکمیل ارکستر کمکمیکنه .
بهرام و امیر که ظاهرا متوجه شده بودند سری تکان دادند .آرسته هم ساکت بود .پویان گفت :
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خب اگر موافق باشید قرارداد امضا کنیم !سرم را به نشانه ی موافقت تکان دادم .
پویان کاغذ و خودکاری جلوی هر کداممان گذاشت .کاغذ را پیش کشیدم وشروع به خواندن کردم .با دقت تا
آخرین جمله را خواندم مبلغ دست مزد هم به نظرم قابل قبول بود اسمم را نوشتم و بعد امضا کردم .
با تبسمی کاغذ را به پویان برگرداندم .دقایقی طول کشید تا بقیه هم مثل من کاغذ ها را به پویان
برگرداندند.پویان گفت :
خب حاال دهنمون رو هم شیرین کنیم .بلند شد وظرف شکالت را جلوی تک تکمان گرفت .برایم جالب بود پسر جوان یا همان منشی اش پشت میزش
نشسته بود مشغول کار خود بود آن وقت پویان خودش شکالت تعارف میکرد .
نگاهی به ساعتم انداختم .کم مانده بود شاخ در بیاورم مدت زیادی گذشته بود و من اصال نفهمیده بودم .گوشی ام
را در آوردم.یک تماس از دست رفته داشتم ...فواد بود..
با عذرخواهی کوتاهی بلند شدم وشماره گرفتم .کسی حواسش به من نبود .گوشه ای ایستادم ومنتظر شدم تا
گوشی را بردارد.
الو ؟آرام جواب دادم :
سالم فواد جان ! زنگ زده بودی ؟اوهوم خواستم ببینم اگر کارت تموم شده بیام دنبالت ،بریم اون خونه رو ببینیم .آهان! خب تا تو بیای من کارم تموم میشه .باشه من اآلن راه میافتم .کاری نداری ؟نه خداحافظ.میبینمت !گوشی را داخل جیب مانتویم گذاشتم .چادرم را جلو کشیدم ونزد بقیه رفتم .فتاحی گفت :
پس جلسه ی اول تمرین .ساعت دو چهار شنبه همین جا ! این جوری با اون تمرینتون هم تداخل نداره .موافقتم را با گفتن یک باشه ی کوتاه اعالم کردم .دقایقی به حرف زدن گذشت .خسته شده بودم .
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پویان از منشی اش یک کاغذ گرفت و گفت :
شماره هاتون رو برام بنویسید.سریع شماره ام را روی کاغذ نوشتم .
گوشی داخل جیبم لرزید .فهمیدم که فواد رسیده است .گفتم :
راستش من دیگه باید برم .فتاحی با لبخند گفت :
منتظرته ؟ برو دخترم !لبخندی زدم وگفتم :
بله با اجازه ! خدا حافظ همگی !پویان سوالی نگاهم میکرد ولی حرفی نزد .با عجله از ساختمان خارج شدم  .از آسانسور استفاده کردم وخودم را
جلوی در رساندم .به چپ وراست نگاه کردم تا ماشین فواد را بیابم .
دیدمش.دستی تکان دادم وبه آن سمت رفتم .
خم شد ودر را از داخل برایم باز کرد .در را کامل باز کردم .چادرم را جمع کردم تا بشینم .
-الهه خانم ؟

برگشتم .پویان را دیدم که متعجب به فواد خیره شده .وقتی دیدم حرکتی نمیکند گفتم:
بله.آقای ملکی ؟فواد هم پیاده شد و مثل من به در تکیه داد .نگاهش به فواد بود .کاغذی را به طرفم گرفت وگفت :
نسخه قراردادتون رو جا گذاشته بودید .دسمت را دراز کردم زیر لب متشکرمی گفتم وکاغذ را گرفتم .
دستش را به سمت فواد دراز کرد وگفت :
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خوشبختم آقا ! من پویان ملکی هستم !فواد هم با جدیت با او دست داد وگفت :
همچنین من فواد پارسا هستم .نمیدانم چرا حس کردم که پویان بعد از شنیدن جمله ی فواد نفس عمیقی کشید .به خیال اینکه اشتباه کرده ام
چیزی نگفتم .
خب دیگه مزاحمتون نمیشم .شب به خیر !زیر لب جوابش را دادم .او که به سمت ساختمان رفت .من و فواد هم سوار شدیم .پرسید :
این کی بود ؟کمربندم را بستم وگفتم :
آهنگساز گروه وخب یه دوست قدیمی از اولین کالس موسیقی که میرفتم . تو این مدت ندیده بودیش ؟حلقه ام را در انگشتم جا به جا کردم وگفتم :
نه .رفته بود خارج تازه برگشته .آهان! اگه خسته نیستی بریم خونه رو ببینیم .با لبخند گفتم :
خسته نیستم عزیزم.بریم .او هم لبخند زد.
پرسیدم:
روزت چه طور بود ؟از آینه نگاهی به پشت سر اند اخت وگفت :
خب دروغ نگم خسته کننده بود .توچی ؟پوفی کشیدم وگفتم :
-بد نبود .قرارداد بستم !
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خندید وگفت :
آفرین  .مبارکه ...پس شیرینیت کو خسیس ؟من هم خندیدم وگفتم :
من چاکر شوهر عزیزم هم هستم !با لحنی خنده دار گفت :
خب شوهر عزیزت باز هوس قرمه سبزی حاج خانم پز کرده !غش غش خندیدم .
چشم حاج آقا میپزم براتون !لپم را کشید وگفت :
شیطون خوردنی !بی محابا باز هم خندیدم.جلوی ساختمانی که با مسئول بنگاه قرار داشتیم ایستاد وگفت :
-بزن بریم ! فقط بگما وای به حالت جلوی این یارو هم اینطوی بخندی !خندیدم با شیطنت چادرم را جلوی صورتم گرفتم و گفتم :
خیالتون راحت باشه حاج آقا .ما خنده هامونم فقط برای شماست !لبخند زیبایی زد .خم شد گونه ام را کوتاه بوسید وگفت :
بپر پایین شیطون !پیاده شدیم .دستم را محکم گرفت وبا هم نزد مرد رفتیم .بی آن که به مرد نگاه کنم به فواد تکیه دادم وتصویر
لبخند زیبایش پیش چشم هایم جان گرفت .
--کالفه به مرد نگاه کردم که یک ریز حرف میزد.فواد که متوجه حالم شده بود گفت:
خب من یه چند دقیقه با خانومم مشورت کنم !غیر مستقیم به مرد گفته بود ساکت شود.ریز خندیدم .فواد یواش پشت دستم زد وزیر لب گفت :
-قرار شد نخندی .
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خودم را جمع کردم ومظلومانه نگاهش کردم  ..با کالفگی جوری که فقط من بشنوم گفت :
امشب قصد جون منو کردی ؟سرم را پایین انداختم .
خب نظرت چیه ؟بی آن که نگاهش کنم گفتم :
خب نسبت به قیمتش عالیه !چانه ام را گرفت ومجبورم کرد نگاهش کنم بعد گفت :
طبقه ی چهارمه !شانه باال انداختم .
زیاد نیست که ! تازه آسانسورم داره .من خیلی خوشم اومده .خندیدو گفت :
پس تو که خوشت اومده دیگه تمومه دیگه !لبخندم پر رنگ شد .مرد حواسش به ما نبود .زیر گوشم گفت :
فدای خنده هات بشم خانومی !دستش را میان دست هایم فشردم و گفتم :
خدانکنه حاج آقا !اوهم ریز خندید .مرد سرفه ای کرد .فواد به روی خودش نیاورد که اتفاقی افتاده .مودبانه رو به مرد گفت :
خب من میتونم صبح به شما نظر قطعی رو بگم ؟بله خواهش میکنم فقط اول وقت ...چون پاش مشتری خوابیده .اگر خواستید ...فواد وسط حرفش پرید :
صبح اول وقت با شما تماس میگیرم .باید با پدر مادرهامون هم مشورت کنیم .مرد سری تکان داد.دوباره به خانه نگاه کردم .لبخندی زدم و به دنبال آن دو از خانه خارج شدم.
...
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....
فواد کنار من روی صندلی نشست و رو به پدرم گفت :
نسبت به قیمتش خیلی عالی بود .تازه میگفت صاحبش به پول احتیاج داره که به این قیمت میخواد بفروشه.پدرم گفت :
از نظر محلیت واین جور چیزا چطوره ؟من جوابش را دادم :
خوبه دور وبرش همه جور مغازه ای هست .به این جا هم تقریبا نزدیکه !عمو پرسید :
خب شما چی گفتید ؟گفتم فردا صبح اول وقت تماس میگیرم .نمیدونم حاال اخه من یه کم وقت الزم دارم تا ماشین رو بفروشم کهپولم تکمیل شه .
عمو با اخم گفت :
نمیخواد پسر ماشین الزمت میشه .من بهت قرض میدم هر وقت داشتی پس بده .فواد گفت :
نه بابا نمیخوام شما اذیت ...هیش ! اذیت کدومه  ،وظیفه ی منه که کمکت کنم پسر!خنده ام گرفت .تازه فهمیدم این عادت هیش گفتن فواد مثل پدرش است .فواد با تعجب به من که میخندیدم نگاه
کرد .خودم را جمع وجور کردم .ظاهرا فواد قبول کرده بود که عمو کمکش کند .پدرم با لبخند گفت :
خب پس به سالمتی...مبارکه !با ذوق گفتم :
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وای بابا خیلی نقلی و خوشگل بود .عمو با لبخند گفت :
به خوشی برید توش دخترم .فواد با محبت نگاهم کرد .بلند شدم وبه آشپزخانه رفتم .فوژان مشغول پخت وپز بود .
به نظرم فرصت برای پیش کشیدن موضوع فریاد مناسب بود  .کنارش ایستادم و گفتم :
مادرجون ؟جونم دخترم ؟کفگیر را از دستش گرفتم وگفتم:
باالخره عمو رضا نمیخواد راجع به اون دختری که فریاد میخواد تجدید نظر کنه ؟ظرفی برداشت وهمان طور که مرغ ها را داخلش میچید گفت :
چی بگم واال ! رضا که یه دنده است هیچی .از یه طرفم دختره خیلی با ما تفاوت داره .نمیدونم باید چه کنیم.داخل دیس برنج کشیدم و همان طور که رویش برنج زعفرانی میریختم گفتم :
خب بالخره که چی ؟ فریاد پاش رو تو یه کفش کرده و میخوادش دیگه غیر از اینه ؟آهی کشید وگفت :
نمیدونم واال ! شاید فریاد بعد یه مدت یادش بره ...دیس را روی اپن گذاشتم وگفتم :
من فکر نمیکنم مامان ! قضیه جدیه .فریاد از من خواسته که با شما حرف بزنم .فوژان برگشت وبهت زده نگاهم کرد .خب حق داشت من هم اول تعجب کرده بودم فریاد هیچ وقت از کسی کمک
نمیخواست .با گوشه ی روسری نم اشکش را گرفت وگفت :
الهی بمیرم !پس واقعا خاطرش رو میخواد وگرنه من پسرم رو میشناسم اهل کمک خواستن نیست .دستم را روی بازویش گذاشتم تا دلداری اش بدهم گفتم :
میخواین من با عمو رضا حرف بزنم ؟سعی کرد به رویم لبخند بزند :
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نه عزیزم من خودم میگم بهش .اول باید بپزمش!به نشانه ی فهمیدن سری تکان دادم .صدای عمو از حال شنیده شد .
فوژان خانم ؟ پس شام چی شد ؟من به جای او جواب دادم :
پنج دقیقه ی دیگه حاضره عمو .سریع ظرف ها را برداشتم وبه سمت میز بردم .فریاد به کمکم آمد باز هم تعجب کردم ولی حرفی نزدم  .فواد که
دید فریاد بلند شده با اخم آمد و شروع به چیدن بشقاب ها کرد یواشکی با حرکت لب هایم رو به فریاد گفتم :
به فوژان گفتم .برو پیشش !لبخند تشکر آمیزی زد و رفت  .او را از مهلکه دور کردم .حساسیت فواد به رفتار های من وفریاد برایم خیلی
جالب بود .باید به وقتش در مورد این موضوع با فواد حرف میزدم .
وقتی برگشتن فریاد طوالنی شد فهمیدم که احتماال فوژان دارد با او صبحت میکند .نگذاشتم فواد به آشپزخانه
برود و کمی وقت تلف کردم .بعد که دیدم فایده ای ندارد سرم را داخل آشپزخانه کردم وگفتم :
بیاید عمو مشکوک میشه .وقتی داشتیم شام میخوردیم فکرم پیش فریاد بود .خوشحال بودم که توانسته ام کاری برایش انجام بدهم وحاضر
بودم باز هم مثل یک دوست کمکش کنم .نمیدانم از بعد از ازدواجم اطرافیانم عوض شده بودند یا من دیدم به آن
ها تغییر کرده بود .هر چه بود من حاال حس بهتری نسبت به همه ی آن ها داشتم .

الهه تو جلویی ! زود شروع کردی .دقت کن ...امروز اصال حواست نیست .آرسته تو هم شروعت رو تنظیم کن.صدای زنگ موبایلم در استودیو پیچید .لبم را گاز گزفتم .پویان به من تشر زد :
فکر کنم قرار بود موبایلت رو داخل نیاری !ببخشید ولی منتظر یه تلفن مهم بودم میتونم جواب بدم ؟با دستش اشاره کرد .به حالت دو از اتاق خارج شدم وجواب دادم :
 -فواد آوردن ؟
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سالم ! آره وسایلت رو آوردن منم با لیست چک کردم همه چی بود ...از آتلیه هم زنگ زدن عکسای نامزدیمونحاضره یه سر باید برم اونجا ..تو کی میای ؟
پویان هم از اتاق خارج شد .نگاهم را از او گرفتم وگفتم :
من یه کم کار دارم به محض اینکه تموم شه خودم رو میرسونم .باشه عزیزم ؟باشه خانم .من میمونم تا برای نصب کاغذ دیواریا بیان بعدم میرم آتلیه .راه افتادی بهم زنگ بزن  ،باشه ؟پویان حواسش به من بود .
باشه خداحافظ !خدا به همرات !گوشی را روی میز منشی پویان گذاشتم وروبه پسرجوان که هنوز هم نامش را نمیدانستم گفتم :
من نمیتونم خاموشش کنم میشه خواهش کنم هر موقع زنگ خورد من رو صدا کنید ؟با لبخند گفت :
بله حتما !تشکر کردم پویان به دیوار تکیه داد و پرسید :
تو امروز چته ؟ چرا حواست اینجا نیست ؟پوفی کشیدم وگفتم :
معذرت میخوام ! راستش امروز خیلی کار دارم فکرم متمرکز نمیشه .دستی به موهایش کشید گفت :
خب میتونستی قبال بگی روز تمرین رو عوض کنم .لبخند زدم :
خب فقط من که نیستم .بعد هم فرقی نمیکنه من کال این چند وقته سرم شلوغه !کالفه اش کرده بودم .این را از حرکاتش میتوانستم بفهمم.نفس عمیقی کشید وگفت :
چی این قدر مهمه ؟ چه کاری ؟دست چپم را باال آوردم وگفتم :
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عروسیم !جوابی نداد .نگاهم را از دکمه ی پیراهنش گرفتم وبه چشم هایش نگاه کردم .با تعجب به من خیره شده بود.گیج
پرسیدم :
چیه ؟اخم هایش را در هم کشید وگفت :
تو....تو کی نامزد کردی ؟خنده ام گرفت .خنگ بود یا خودش را به ندانستن زده بود .این همه مدت حلقه ام را ندیده بود ؟! گفتم :
ساعت خواب !واقعا حلقه ام رو ندیدی ؟سرش را به نشانه ی نفی تکان داد وگفت :
توجه نکرده بودم .با لبخند گفتم :
من چند وقته عقد کردم  .دقیقا یه ماه و نیم دیگه هم عروسیمه ! تو که خودت من رو با نامزدم دیدی ؟حالتش را نمیفهمیدم .
گفت فامیلیش پارساست !باز هم لبخند زدم و گفتم :
خب ؟! نکنه فکر کردی برادرمه ...و خندیدم .دهان باز کرد تا جوابم را بدهد که در باز شد .خنده ام را خوردم .بهرام بیرون آمده بود .
پس چرا نمیاین ؟پویان بی آن که حرفی بزند به اتاق برگشت من هم به دنبالش رفتم .
رو به بقیه گفتم :
واقعا ببخشید ! راستش من این قدر فکرم درگیر بود که نشد اونجوری که میخوام اجرا کنم.قول میدم این دفعهبار آخر باشه .
آرسته لبخند دلگرم کننده ای زد .کسی چیزی نگفت .
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بی حرف دست به کار شدم .
...
نفس عمیقی کشیدم .درست وبی نقص کارم را انجام داده بودم .نگاهی به پویان انداختم .بر خالف انتظارم لبخند
نمیزد .در واقع اصال حواسش به من نبود .بی تفاوت نگاهم را از او گرفتم .انگار خستگی همه در رفته بود .
سرسری از بقیه خداحافظی کردم .باران سختی می بارید .به فواد زنگ زدم واطالع دادم که حرکت کرده ام ،
دربست گرفتم وبه سمت خانه ی خودم راه افتادم.
از خستگی چشم هایم باز نمی ماندند.فواد برای چندمین بار گفت :
خانمی خسته ای بیا بریم .نه ! وقت نداریم! باید اینا رو بچینیم .بغلم کرد وگفت :
تو چرا این موضوع رو برای خودت بزرگ میکنی ...نزدیک دو ماه وقت داریم .بیا بریم چشمات دارن از خستگیمیرن .
با خستگی به او تکیه کردم وسعی کردم حرف هایش را به خودم بقبوالنم .
وسایلت رو بردار بریم .باشه خانمی ؟زیر لب گفتم :
باشه !از او جدا شدم .کیفم را برداشتم وچادرم را به سر کردم .
به خانه برگشتیم .راه هم این قدر نزدیک بود که نشد یک چرت بزنم .پاهایم دیگر تحمل وزنم را نداشتند .رو به
فواد گفتم :
میای تو ؟خندید وگفت :
آخه تو که داری از حال میری برای چی مهمون دعوت میکنی !من هم خنده ام گرفت .گونه ام را بوسید وگفت :
-فردا شب من یه کم دیرتر از همیشه میام تنهایی نمیترسی ؟
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گیج گفتم :
فردا ؟دوباره گونه ام را بوسید وگفت :
بله فردا ! خوابالو فردا سه شنبه است !آهان نه نمیترسم .باشه خانم .پس شب به خیر !شب خوش .در را بستم وبه خانه نگاه کردم .پدرم مشغول تماشای اخبار بود.سالم کردم وگفتم :
میبخشید بابا من خیلی خسته ام میرم بخوابم .زیر لب باشه ای گفت .میدانستم که وقتی در حال تماشای اخبار است دوست ندارد کسی مزاحمش شود .
تنهایش گذاشتم .

***
با ذوق به کارت های عروسی چاپ شده مان خیره شدم .با آن که ته دلم از این شروع میترسیدم اما حاال حریص
بودم ،حریص داشتن روزهای طالیی تر از طالیی کنار فواد .فوادی که با تمام خوبی ها وبدی هایش برای من
بهترین بود .
فواد دو روان نویس آورد ویکی را به دست من داد .فریاد روان نویس را از دست من قاپید وگفت :
من مینویسم .با شیطنت گفتم :
نه خیر ! تو دکتری خطت بده .فواد هم خندید وکنار من روی مبل نشست .هر دو میدانستیم که فریاد خطش خیلی هم خوب است وفقط
میخواهم سر به سرش بگذارم .فریاد رو به من گفت :
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از تو بهترم بچه ! برو با بزرگترت بیا .فواد دستش را دور شانه ام حلقه کرد وگفت :
چی میگی ؟ من اینجام !فریاد کارتی را جلویش کشید وگفت :
جناب شوهر با غیرت شما تو کار من و خواهرم دخالت نکن .فواد گفت :
از کی تا حاال تو این قدر با الهه خوب شدی ؟فریاد با شیطنت خندید وگفت :
از وقتی تو اومدی الهه رو از ترشیدگی نجات دادی واون قصه ی مزخرف ما تموم شدجیغ زدم :
من ترشیده بودم ...من همه اش بیست ودو سالمه !ا؟ جدی ؟ چه بزرگ شدی !با حرص دندان هایم را روی هم فشار دادم .فواد گفت :
ولش کن !فوژان با خنده قالب بافی اش را کنار گذاشت و وبلند شد .از کشوی میز تلفن یک خودکار درآورد و به دست فریاد
داد .روان نویس را از او گرفت و به من برگرداند .
هنوزم مثل بچه ها میمونید .هر سه خندیدیم و با کارت ها مشغول شدیم .خوشحال بودم که فریاد با رفتار هایش به فواد نشان میداد که
واکنشش به روابط ما خیلی غیر منطقی است .در حین نوشتن آرام به فریاد گفتم :
یه کارت هم برای تینا بنویس .خودت بهش بده .فریاد چشمکی زد وتشکر کرد .فواد گفت :
چی میگید شما دو تا ؟من پوفی کردم و فریاد پس گردنش زد وگفت :
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تو آدم نمیشی نه ؟ یه سیبیل چخماقی هم بذاری دیگه هیچ فرقی با این مردای  nسال پیش نداری  ،با اینغیرت خرکیت !
فواد با خنده گفت :
پس چی ؟ فاصله ات رو با زن من اندازه سه تا گوسفند زیاد کن ببینم !با شنیدن این حرف من هم نتوانستم خودم را کترل کنم وبا صدای بلند خندیدم .

دوسال بعد
با خوشحالی نسخه ی آلبوم را از دست پویان گرفتم وگفتم :
وای باورم نمیشه باالخره شد ! اینم از دومین آلبوم گروه نوا ! تبریک میگم .همه مثل من شاد بودند .با شادی به یکدیگر تبریک گفتیم .خستگی از تنم در رفته بود .نگاهم به ساعت رفت
خیلی وقت بود که شب شده بود .گفتم :
دیگه واقعا من باید برم خیلی دیره .آرسته گفت :
آره حق با توئه ! الهه بیا من وبهرام میرسونیمت .با لبخند گفتم :
ممنون ماشین فواد دستمه .شب همگی خوش .دلم میخواست زود به خانه بروم و فواد را هم خوشحال کنم .از آرسته وبهرام که به تازگی هم ازدواج کرده بودند،
جدا شدم .
با سرعت تا خانه را یک نفس رانندگی کردم .به خانه که رسیدم ساعت از نه گذشته بود .میدانستم که فواد به
شدت روی دیر رفتنم حساس است .چهار طبقه را از پله ها باال رفتم .نفس نفس زنان کلیدم را در آوردم .قبل از
آن که در را با کلید باز کنم .در از داخل باز شد .
لبخندم با دیدن چهره ی فواد روی صورتم ماسید .ماتم برد .
بازویم را گرفت ومرا داخل کشید.
در را محکم بست .
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معلوم هست تا این موقع کجایی ؟دهانم را باز کردم تا جواب بدهم .دستش را باال آورد .ساکت ماندم.به شدت عصبی بود .
چند بار بگم دوست ندارم دیر بیای ؟ ساعت از نه گذشته میفهمی؟ اآلن وقت خونه اومدن نیست میفهمی ؟میخوام وقتی میام خونه زنم باشه میفهمی ؟
فریادش باعث شد با ترس چشمم را ببندم .فواد هنوز هم به همان شدت روی تک تک حرکات من حساس بود
.بازویم را گرفت و تکانم داد :
من چه ارزشی برات دارم ؟ من کجای زندگیتم ؟ کل زندگیت شده کارت .من کجای زندگیتم .اشک هایم روی صورتم روان شدند .همیشه وقتی عصبانی میشد در همین حد از کنترل خارج میشد ومن هیچ
کاری از دستم بر نمی آمد.مثل بمب میشد و چیزی که بیشتر از این اعصابم را خرد میکرد این بود که به فاصله ی
چند دقیقه دوباره همان فواد آرام قبل میشد  .هر چند که من حق را به او میدادم مشکالتمان هر دویمان را
عصبی ورنجور کرده بود.حتی من هم وقتی فواد دیر می آمد گاهی فکر میکردم که برای همیشه ترکم کرده است .
بی آن که حرفی بزنم آلبوم را از کیفم در آوردم روی سینه اش کوبیدم .به هق هق افتاده بودم .تن لرزانش را بغل
گرفتم .زیر گوشش گفتم :
تو همه ی زندگیمی  ،همه ی زندگیم .من جز تو کسی رو ندارم فواد .اگر میخوام به جایی برسم برای خوشحالکردن توئه .پدرم که حاضر شد من رو نداشته باشه ولی درباره ی گذشته حرفی نزنه پس من جز تو کی رو دارم ؟
دست هایش را دورم حلقه کرد .هر دو میلرزیدیم .
چند بار باید پیش خودت فکر اشتباه بکنی تا بفهمی هیچ وقت ترکت نمیکنم ؟ چند بار هان ؟من که دوستت دارم ...تو که دوستم داری همین بسه فواد .من فقط تو رو میخوام .حتی اگه تا آخر عمرمون بچه
دار نشیم .میفهمی ؟ تنهات نمیذارم .
من که دوستت دارم ...تو که دوستم داری همین بسه فواد .من فقط تو رو میخوام .حتی اگه تا آخر عمرمون بچه
دار نشیم .میفهمی ؟ تنهات نمیذارم .
من بهت شک ندارم الهه .عزیزم ببخشید ! عصبی شدم سرت داد زدم .خیلی منتظرت موندم خانم .میخواستمسورپرایزت کنم آخه امشب سالگرد ازدواجمونه ...
لبم را گاز گرفتم .وای بر من .به کل فراموشم شده بود .من هم اگر به جای فواد بودم همین قدر عصبانی میشدم
.سرم راعقب کشیدم .با شرمندگی گفتم :
-معذرت میخوام عزیزم ...من ...من ...فراموش کرده بودم .
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مرا به سمت پذیرایی کشید و گفت :
اشکال نداره ! مساوی شدیم ! منم زود قضاوت کردم .با دیدن کیک کوچک و قلبی شکلی که روی میز جا خوش کرده بود .دلم گرفت ،چه قدر بی فکر شده بودم این
روزها .باید خوشحالش میکردم .غم چشم های قهوه ای رنگش انگار غم من بود .دستم را از دستش بیرون کشیدم
وگفتم :
اینجوری که نمیشه بذار من برم حاضر شم .در چشم هایش برقی درخشید  .مثل همیشه با مهربانی گفت :
برو ولی زیاد منتظرم نذار .با لبخند غمگینی از او جدا شدم .
از میان پیراهن هایم که اکثرا هم هدیه ی فواد بودند .پیراهن کوتاه پولک دوزی شده ی خاکستری رنگی را بیرون
کشیدم وپوشیدم .موهای رنگ شده ام را باز کردم ودستی میانشان کشیدم ،صورت خسته ام را شستم و با
حوصله آرایش کردم.زیبا شده بودم  ،اما صورتم نمیخندید همه ی این کار ها را به خاطر فواد انجام داده بودم و
بس .رژ قرمزم را روی لب هایم مالیدم .آن قدر پوست لبم را کنده بودم که زخم شده بود.
بی حوصله از اتاق خارج شدم ولبخند زدم  ،هر چند که شاید بیشتر شبیه زهر خند بود .از جا بلند شد و با شوق
نگاهم کرد.دستش را به سمتم دراز کرد .آهنگ مورد عالقه ام گذاشته بود .میدانست چه دوست دارم  ،میدانستم
چه دوست دارد  .به قیمت هر نفس کنار هم نفس کشیدن  ،به قیمت یک عمر کنار هم بودن وبه حرمت یک پیمان
پاک کنار هم بودیم.
من از تو راه برگشتی ندارم
تو از من نبض دنیا رو گرفتی
نگاهی به دستش انداختم وبعد مردد به چشم هایش خیره شدم .سرش را کج کرد وپر خواهش نگاهم کرد.مثل
همه این دو سال پاهایم لغزیدند ومرا به سمتش کشیدند.
تمام جاده ها را دوره کردم
تو قبال رد پاهامو گرفتی
دوسال بود که کنار هم بودیم .در خوشی وناخوشی  ،در سالمتی وبیماری .
فواد دو عدد شمع روی کیک را روشن کرد .دستم را گرفت وفشرد .با لبخند شمع را فوت کردیم.
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من از تو راه برگشتی ندارم
به سمت تو سرازیرم همیشه
زندگی را زندگی یادمان داده بود ! تکه ای کیک دردهانم گذاشت .با بغض کیک را فرو دادم و از خودم پرسیدم :
آیا میشود سال دیگر هم کنار هم باشیم ؟ چه حال عجیبی داشتم امشب.
مثل دیوانه ها اشک در چشم هایم حلقه زد .
تو میدونی اگه از من جدا شی
منم که سمت تو میرم همیشه
چشم هایم را بستم .دست هایش دور کمرم حلقه شدند .
چی شده عزیزم ؟سکوت کردم .خودش میدانست .حرف هایمان را زده بودیم .آزمایش میدادیم واگر ایراد از من بود  ...بعد از این
همه مدت که فواد را راضی کرده بودم تا آزمایش بدهد  ،حاال خودم مدام دلهره داشتم که مبادا ...

مرا محکم به خودش فشرد .
با آهنگ پاهایش را تکان داده و حرکتی رقص وار انجام میداد .لبش را به گوشم چسباند .مرا محکم به سینه اش
فشرد وزمزمه کرد :
این فکر رو از سرت بیرون کن الهه ی من ! من هیچ وقت ازت جدا نمیشم .حتی اگه هیچ وقت بچه دار نشیم.باورکن اگرم قبول کردم که آزمایش بدیم فقط به خاطر تو بود .نمیتونم یه لحظه ناراحتیت رو ببینم .من تا آخرش
باهاتم .میشنوی ؟ تا آخرش !
نگاهش کردم و پرسیدم :
آخرش کجاست ؟او هم انگار جوابی برای سوالم نداشت .فقط نگاهم کرد .میدانستم که او کنارم میماند اما تا کجا ؟ اگر هیچ وقت
بچه دار نمیشدیم .اگر جواب آزمایش ها میگفتند که ایراد از من است چه ؟ نمیتوانستم کنارش بمانم وتباهش کنم
شاید او میتوانست با شخص دیگری  ...اما اگر اشکال از او بود ...آیا تنهایم میگذاشت ؟ دلم میخواست گوشه ای
تنها بشینم و گریه کنم .
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حتی تحمل نداشتم فکرش را هم بکنم !
مسیر جاده بازه رو بهم اما
برای دل بریدن از تو دیره
کسی که رفتنو باور نداره
اگه مرد سفر باشه نمیره
یک سال بود که میخواستیم ونمیشد .گاهی حتی نگاه ترحم آمیز فوژان را حس میکردم ودلم میگرفت .پدرم هم
که به کل سراغی از من نمیگرفت .اگر فواد طالقم میداد چه ؟
 شاید هیچ مشکلی نداشته باشیم ! ما که آزمایش ندادیم .چراالکی خودخوری میکنی خانمم ؟جوابی ندادم .یعنی میشد ؟ میشد که مشکلی نباشد ؟ زیادی خوشبینانه به نظر میرسید .
چانه ام را باال کشید ومجبورم کرد نگاهش کنم .
اصال میدونی چیه ؟ زنمی ...عشقمی ...همه جوره پات وایستادم  ...مگه مرگ منو ازت جدا کنه ! میشنوی ؟ فقطمرگ !
من از تو راه برگشتی ندارم
به سمت تو سرازیرم همیشه
تو میدونی اگه از من جدا شی
منم که سمت تو میرم همیشه
بوسه ی گرمش روی پیشانی ام انگار مهر تاییدی بود برای حرف هایش .چشم هایم را بستم .نفسم را به شکل آه
به بیرون فرستادم .دست هایش را دو طرف گردنم گذاشت .حرکت یک زنجیر راروی گردنم حس کردم.چشم
هایش را باز کردم .با لبخندم از او تشکر کردم .گردنبند را به گردنم انداخته بود .نگاهم را به آویزش دوختم که دو
حرف اول اسم هایمان بود که با یک & به هم وصل شده بودند .
در چشم هایش خیره شدم و گفتم :
ازت ممنونم عزیزم .با تمام عشق و خواستنم لب هایم را روی لب هایش گذاشتم ،حریصانه لب هایش را روی لب هایم فشرد.وقتی مرا
بوسید صورتم خیس شد  .چشم هایم را باز نکردم تا مبادا اشکش را ببینم !هر دو از آینده میترسیدیم.
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سرش را بین موهایم فرو برد .عادتش بود همیشه وقتی نگران بود ونمیخواست چشم هایش را ببینم ،همین کار را
میکرد .بین موهایم نفس کشید .
من کنارت خوشبختم الهه میفهمی ؟ با بچه یا بی بچه تو فقط مال منی  .من همین جوری هم کنارت خوشبختم.نفس عمیقی کشیدم  .سرش را به سینه ام فشردم .موهایش را نوازش کردم وگفتم :
منم کنارت خوشبختم !خدایا ما به کدام مقصد پیش میرفتیم ؟ میترسیدم از به مقصد رسیدن ...
....

* آهنگ من از تو -داریوش
الهه جان ؟ پاشو خانمی دیر میشه .با آن که اصال خواب نبودم اما میلی برای بلند شدن نداشتم .دلهره ی بدی تمام وجودم را فرا گرفته بود .چرخیدم
.فواد با تعجب به چشم های بازم خیره شد  ،واکنشی نشان ندادم وبی حرکت به سقف خیره شدم .
کنارم روی تخت نشست .اعتنایی نکردم  ،حاضر شده بود و من هنوز از رختخواب جدا نشده بودم .
میدونم که استرس داری به خدا منم بهتر از تو نیستم ولی عزیزم مرگ یه بار شیونم یه بار.این چند وقته خودتوتو آینه دیدی ؟
چانه ام شروع به لرزیدن کرد .بغضم گرفته بود .خودم را باال کشیدم ونشستم .شانس آوردم که نگاهش با من
نبود.دوست نداشتم که همه چیز به هم بخورد .لبم را محکم بین دندان هایم گرفتم وهر طور که بود بغضم را فرو
دادم.
نگاهم کرد .با استیصال گفت :
میخوای نریم ؟بی مقدمه به آغوشش خزیدم ،مثل بچه ها شده بودم .تمام این چند روز را بهانه گرفته بودم و حاال هم پای رفتن
نداشتم وچه قدر فواد صبوری میکرد این روزها .پناهم میشد  ،حس میکردم به یک کوه تکیه کرده ام .عطر تنش
را نفس کشیدم وزمزمه کردم .
-اآلن حاضر میشم !
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و عقب کشیدم .فهمیمد که به من خیره شده است اما نگاهش نکردم .مانتویم را روی تاپم پوشیدم و بعد گرمکنم
را با شلوار جینم عوض کردم .موهایم را باالی سرم محکم جمع کردم وشالی روی سرم انداختم .
با آن که مثل مداد رنگی لباس پوشیده بودم ولی اصال برایم اهمیتی نداشت .چادرم را روی سرم انداختم و با
صدایی که به زور شنیده میشد گفتم :
من حاضرم .باالخره تصمیم گرفت از جایش بلند شود .بی حرف جلو افتاد ومن هم به دنبالش حرکت کردم .
...
دوباره سوار ماشین شدیم .هنوز هم حالم خوب نبود .از صبح تا به حال جز چند جمله ی کوتاه حرف دیگری نزده
بودم .
الهه تمومش کن .نگاهم را به بیرون دوختم .لحنش عصبی بود .
به من نگاه کن .سرم را چرخاندم وبی تفاوت نگاهش کردم.در چشم هایم خیره شد وگفت:
از اآلن تا روزی که جواب این آزمایش لعنتی بیاد نمیخوام هیچ حرف وسخنی در مورد بچه بشنوم...فهمیدی؟سرم را تکان دادم .نگاهش را از چشم هایم گرفت وماشین را روشن کرد .

****
الی عزیزم کجایی ؟سرم را از آشپزخانه بیرون آوردم وگفتم :
اینجام فواد .شال گردنش را به جا لباسی آویزان کرد  .مجله ای که در دست داشت را نشانم دادو گفت :
ببین عکستون رو جلده !زیر غذایم را کم کردم وبا ذوق به سمت فواد رفتم .مجله را روی اپن گذاشت .عکس ما پنج نفر به همراه
همسرانمان روی جلد بود .خیلی وقت پیش با ما مصاحبه کرده بودند تقریبا یادم رفته بود .
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محو عکس شدم .من وفواد  ،آرسته وبهرام،امیر ونگار وپویان که هم چنان مجرد بود .
اعضای گروه لباس های یک شکلی به تن داشتند .دختر ها مانتوی قرمز وشال مشکی .پسر ها هم پیراهن قرمز و
شلوار مشکی .فواد هم پیراهن سفید و کت چرم مشکی اش را بر تن داشت .دستش روی شانه ای من بود .پویان با
اخم جلوتر از همه ایستاده بود ودستش را داخل جیب شلوارش فرو برده بود  .آرسته وبهرام کمی عقب تر دو
طرف او ایستاده بودند .من و فواد سمت راستش و امیر ونگار هم سمت چپش .
تیتر اصلی این بود :
یک روز با گروه نوا .وزیرش با فونت ریز تر نوشته شده بود .گپ وگفت درباره ی آلبومی که این روزها سر و صدای زیادی به پا کرده به
عالوه ی گفتگوی خصوصی با اعضای گروه .
با ذوق ورق زدم و به صفحه ی مورد نظرم رسیدم.باورم نمیشد شش صفحه مصاحبه چاپ کرده بودند .جیغ جیغ
کنان گفتم :
وای فواد عکسمون رو ببین ...خوش تیپ تر از همه خودتی .دستش را دور کمرم حلقه کردو گونه ام را بوسید .انگار بعد از مدت ها هر دو بی دغدغه شاد بودیم .در گوشم
گفت :

 -که خوش تیپم دیگه ؟

ریز خندیدم .مرا چرخاند .کمرم را گرفت وهلم داد تا به اپن تکیه بدهم.دست هایش را دور کمرم حلقه کرد و لب
هایش را روی لب هایم گذاشت .مثل همه ی این دو سال دلم هری ریخت .
اما حیف که لذتش کوتاه بود و استرس جدایی باز بر دلم چنگ انداخت .قبل از آن که جدا شوم .زنگ در به صدا
در آمد .فواد سرش را عقب کشید .نگاهش را از من دزدید و گفت :
برم ببینم کیه !فهمیدم که او هم به همان چیزی فکر میکند که من فکر میکردم .کلید باز شدن را فشرد وگفت :
-فریاده !
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باشه ای گفتم و به اتاقمان رفتم.در فاصله ی باال آمدن فریاد تاپ ودامنم را با یک تونیک وشلوار جین عوض کردم
وشالم را به سر انداختم .فواد تازه در را باز کرده بود که کنارش رفتم .
سالم کردم .داخل آمد و جعبه ی شیرینی را به دستم داد .
سالم زن داداش .با تاخیر تبریک بابت موفقیتت !با ذوق گفتم :
ممنونم فریاد ! چرا زحمت کشیدی ؟ خوش اومدی .با هم داخل شدیم رو به من گفت :
خواهش میکنم زحمتی نبود .کنار فواد روی مبل ها نشست.

باشه ای گفتم و به اتاقمان رفتم.در فاصله ی باال آمدن فریاد تاپ ودامنم را با یک تونیک وشلوار جین عوض کردم
وشالم را به سر انداختم .فواد تازه در را باز کرده بود که کنارش رفتم .
سالم کردم .داخل آمد و جعبه ای شیرینی به دستم داد .
سالم زن داداش .با تاخیر تبریک بابت موفقیتت !با ذوق گفتم :
ممنونم فریاد ! چرا زحمت کشیدی ؟ خوش اومدی .با هم داخل شدیم رو به من گفت :
خواهش میکنم زحمتی نبود .کنار فواد روی مبل ها نشست.
شیرینی ها را داخل ظرفی چیدم وبا چای به پذیرایی بردم .پرسیدم :
چه خبرا ؟شانه ای باال انداخت وگفت :
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مثل همیشه .تو خوبی ؟چایش را برداشت .همان طور که به فواد هم تعارف میکردم گفتم :
شکر ! خوبم .از فواد پرسید :
پیش دکتر نرفتید ؟باز هم همان حس بد به سراغم آمد .دوباره یادم انداخته بودند.سرم را به زیر انداختم وچیزی نگفتم .
نه قراره فردا الهه بره جواب آزمایش ها رو بگیره وببره پیش دکتر .فریاد دیگر حرفی نزد .سکوت برقرار شد خودم را با چایم سرگرم کردم .
دیدم تنهایی رو نمیتونم تحمل کنم اومدم اینجا .با لبخند نیم بندی گفتم :
کار خوبی کردی ! ما هم تنها بودیم .زهر خندی زد .نگاهش را به دیوار روبرویش دوخت و با صدایی گرفته گفت :
آخر هفته عروسیشه .من وفواد به هم نگاه کردیم .هر دو میدانستیم چه کسی را میگوید .سعی کردم آرامش کنم .
ولش کن بهش فکر نکن.به من نگاه کرد و گفت :
میدونی چیه ؟ براش خوشحالم ! به اونی که میخواست رسید فقط کاش من رو بازی نمیداد .بهش فکر نمیکنمالهه برای من تینا خیلی وقته مرده  ،فراموش کردم که یک سال نامزدم بوده  ،حاال یک ساله که نامزد کس دیگه
ایه ...تا چند روز دیگه برای همیشه به عقد یه مرد دیگه در میاد ...
حرفش را ادامه نداد .فواد دستش را روی شانه ی او گذاشت .به مبل تکیه دادم و حرفی نزدم .
فکر کردم ! به همه ی این دوسالی که گذشته بود .به پیوند ها وجدایی ها .
تینا وفریاد درست بعد از ازدواج ما نامزد کرده بودند.فریاد یک پارچه شوق بود .یک سال بعد تینا نامزدی را بر هم
زد وگفت  :اخالق هایشان به هم نمیخورد  .چند ماه بعد با پسر دایی اش نامزد کرد.فریاد آن روز ها به زانو در آمد
.هر چند که باالخره توانست با خودش کنار بیاید اما همه ی ما به وضوح درد کشیدنش را حس کرده بودیم .
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این اتفاق او را بیشتر به من وفواد نزدیک کرد .خیلی شب ها را تا صبح کنار هم مینشستیم وحرف میزدیم .فواد
نمیگذاشت تنها بماند .برادر مغرورش را خوب میشناخت .
فوژان و عمو هم خیلی نگرانش بودند .اما او هنوز هم همان فریاد بود .غصه هایش را با کسی تقسیم نمیکرد .سر
سخت بود .
الهه حواست کجاست ؟به زمان حال برگشتم .با لبخند گفتم :
همین جا !باز هم چای میخواین ؟فریاد خندید وگفت :
نه ! پرسیدم این فصل کنسرت ندارید ؟من هم خنده ام گرفت .
آهان ! نه فعال ...شاید برای پاییز یکی داشته باشیم.فهمیدم ...هر موقع بود خبر بده بلیت بگیریم .چشم حتما .فواد مجله را نشانش داد .به بهانه ی سر زدن به غذا آن دو را تنها گذاشتم .

ساالد درست کردم ودر آشپزخانه سنگر گرفتم .نگران بودم .تمام این مدت خودم را سرگرم کرده بودم تا به این
موضوع فکر نکنم.فردا روز موعود بود .
ترس از فردا و فردا های بدون فواد تمام وجودم را پر کرد .حتی فکرش هم وحشتناک بود .
میشه صحبت کنیم ؟تکانی خوردم وبه فریاد خیره شدم .نفس عمیقی کشیدم وگفتم :
البته !صندلی را عقب کشید .روبرویم نشست وپرسید :
نگرانی نه ؟صادقانه جواب دادم :
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دارم میمیرم.با لبخند گفت :
شما دو تا چرا اینجوری میکنید ؟ هردوتون دیوونه شدید ...فوقش هم مشکلی داشته باشد هزار تا راه هست کهمیتونید امتحان کنید .
شالم را جلو کشیدم و گفتم :
گفتنش آسونه فریاد ...من نمیخوام فواد اذیت شه اگر اشکال از من باشه از فواد جدا میشم اینجوری اون میتونهبا یکی دیگه ...
حرفم را برید :
چرند نگو الهه! شما دو تا یه روز بدون هم دووم نمیارید ! باورم نمیشه حتی به جدایی فکر کنی ..قطره ای اشک از چشمم چکید .خوب حقیقت را بر سرم کوبیده بود !
فواد آرزوشه پدر شه ! اگر نتونم اون رو به آرزوش برسونم پس بودنم با نبودنم فرقی نداره .من آرزومه پدر بچه ی تو باشم الهه .هر دو برگشتیم وبه فواد خیره شدیم .با لبخند تشکر آمیزی نگاهش کردم .با لبخند جلو آمد و مرا در آغوش
کشید .فریاد با لبخند محزونی نگاهمان کرد.

***
&&&
با استرس منتظر ماندم تا نوبتم شود .دو سه نفری هم در مطب نشسته بودند .نگاهم را به حلقه ام دوختم  ،اشک
مثل همه ی این چند وقت در چشم هایم بازی بازی میکرد .
در دل گفتم :
خدایا ! همه ی عمر امیدم به تو بوده .امیدم رو نا امید نکن .خانم پارسا ؟تکانی خوردم و رو به منشی گفتم :
-بله ؟
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تشریف ببرید داخل دکتر منتظرن .تشکر کردم و به سمت در رفتم .بسم اهلل گفتم ودر را باز کردم .
سالم .خسته نباشید !سالم عزیزم .بفرمایید .روی صندلی نشستم وپاکت آزمایش ها را روی میزش گذاشتم .
با صدایی گرفته گفتم :
خواسته بودید این آزمایش ها رو انجام بدیم .آهان بله .دفعه ی قبل با همسرت اومده بودی درسته عزیز م ؟بی حوصله گفتم:
بله درسته .پاکت را جلویش کشید ومشغول بررسی شد .
نا آرام وبی قرار مدام دستم را مشت میکردم و با استرس در دل صلوات میفرستادم  .هر ثانیه انگار یک عمر
میگذشت .نفس هایم به سختی باال می آمدند.
آن قدر لبم را گزیده بودم که طعم خون را به وضوح در دهانم حس میکردم .
خوشحالم که میتونم خبر خوبی بهت بدم.ناباورانه به دهانش چشم دوختم .
شما مشکلی برای بچه دار شدن ندارید .بر طبق این آزمایش ها هر دوتون سالمین.باورم نمیشد .بهت زده به او چشم دوخته بودم .گفتم :
اما ...ما ...ما خیلی وقته که میخوایم و نمیشه ...با لبخند جواب داد :
عزیزم شاید بهتره یه مدتی رو بهم مهلت بدید ...موارد مختلفی تو این امر میتونه تاثیر داشته باشه .صبر داشتهباشید .
به نشانه ی فهمیدن سری تکان دادم وگفتم :
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نمیدونید منو از چه استرسی نجات دادید .هنوز باورم نمیشه.با لبخند گفت :
پس برو این خبر رو به همسرتم بده که اونم از استرس نجات پیدا کنه .امیدوارم دفعه ی بعدی که میبینمتخوش خبر باشی .
بلند شدم .در حالی که لبخند شادی بر لب داشتم با او دست دادم وگفتم :
منم امیدوارم .پس فعال خدا نگه دارتون .خدا به همراهت .از مطب خارج شدم و با آرامش نفس کشیدم .بعد از مدت ها انگار این نفس عمیق کشیدن جان تازه ای به من
میبخشید .
مدت ها بود هر روز من وفواد استرس بود .استرسی که مثل خوره به جانمان افتاده بود .هر لحظه فکر جدایی هر
دویمان را آزار داده بود .
سرم به باال گرفتم به آسمان خیره شدم و زمزمه کردم :
خدایا شکرت ...شکرت ..شکرت !با شوق وارد کافی شاپ شدم .به دنبال فواد بین میزها سر چرخاندم .

***
***

با شوق وارد کافی شاپ شدم .به دنبال فواد بین میزها سر چرخاندم .
پیدایش کردم به سمتش رفتم .مرا دید با استرس به من خیر ه شد .سعی کردم معمولی باشم تا متوجه چیزی
نشود .
نشستم .با نگرانی نگاهم کرد .کالفه موهایش را در چنگ گرفت وبالفاصله پرسید :
-جون به سر شدم .چی شد ؟
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برای این که لو ندهم چند ثانیه ساکت ماندم تا فکر کنم چه بگویم .
الهه ! تو رو به جون هر کی دوست داری بگو .با اخم گفتم :
من رو به جون خودت قسم نده .دستش را بین دست هایم گرفتم وبا همان اخم گفتم :
اشکال از تو نیست !سر جایش خشک شد .با بهت نگاهم کرد .چند لحظه بی حرکت ماند وبعد انگار دوباره زبانش را پیدا کرد .
مشکل از توئه ؟با شیطنت حرفی نزدم .با لحن دلگرم کننده ای گفت :
الی عزیزم ناراحت نباش اصال مهم نیست .از ته دلم از این خوشحال بودم که میدانستم این دلگرمی حقیقی است وحتی اگر هم مشکل از من بود فواد رهایم
نمیکرد .
در چشم های قهوه ای اش که هاله ای غم تیره شان کرده بود خیره شدم وگفتم :
یه دنیا ممنونم که همیشه دلگرمم میکنی .خدا هم انگار نمیخواد ما از هم جدا باشیم  ،انگار اونم فقط ما رو کنارهم دوست داره .هیچ کدوممون مشکلی نداریم عزیزم ! ما میتونیم بچه دار شیم .دکتر گفت بهتره یه مدتی صبر
کنیم همین .
چند لحظه مات ومبهوت به من خیره شد .بعد با هیجان خندید وبرق شادی در چشمهایش در خشید .
حالش را میفهمیدم .بعد از ماه ها استرس کشیدن وفکر کردن به جدایی این بهترین خبری بود که میتوانستیم به
هم بدهیم .هیچ کداممان یک ثانیه فکر نکرده بودیم که ممکن است هر دو سالم باشیم.
مثل من در چشم های او هم اشک حلقه زده بود.دستم را فشرد .
با لبخند گارسون را صدا زدو مثل همیشه سفارش دوفنجان قهوه و کیک مورد عالقه ام را داد .
بی آن که نگاهش را از من بگیرد !
قطره ای اشک از چشمش چکید روی دست های در هم پیچیده مان .زیر لب گفت :
-دوستت دارم !
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با لبخند سرم را تکان دادم .
در آرامش قهوه مان را خوردیم ...
الهه ؟جانم ؟نگاهش را از من دزدید وگفت :
من پنهون از تو یه کاری کردم .چنگال نرسیده به دهانم در هوا معلق ماند  ،با استرس به او خیره شدم .

نگاهش را از من دزدید.
با خرده های کیک داخل بشقابش بازی کرد.نفس عمیقی کشید وگفت :
از مامان در باره ی مادرت پرسیدم .دهنم همان طور باز ماند .چند لحظه طول کشید تا دوباره اختیار زبانم را به دست بگیرم .
چی ؟ !!!! تو ...چطوری ؟با لبخند نگاهم کردو گفت :
اونش مهم نیست .من یه چیز هایی دستگیرم شد .با هیجان پرسیدم:
چی ؟!!آرنج هایش را روی میز گذاشت وگفت :
اون طوری که مامان میگفت پدربزرگت چند ماه بعد مادرت از دنیا رفته  ،ظاهرا سن مادربزگت هم زیاد بودهاحتمال قوی دیگه اونم زنده نباشه ....
تمام هیجانم فروکش کرد .فواد هم متوجه شده بود به سرعت گفت :
ولی غیر از اونا یه خاله هم داشتی که سنش خیلی از مادرت کمتر بوده یعنی اونجوری که مامان میگفت اآلنسنش نباید خیلی زیاد باشه .
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آدرسی چیزی ازش نداشت؟نه !وا رفتم .فواد گفت :
ظاهرا بعد از مرگ مادرت عمو با خانواده ی مادرت قطع رابطه کرده .پدربزرگت قبل از فوتش چند باری اومدهسراغت ولی عمو نذاشته تو رو ببینن بعد از مرگ اونم خونه رو فروختن و رفتن .
آهی کشیدم وگفتم :
هیچی به هیچی ...از هر راهی میریم به بن بست میخوریم...انگار من نباید هیچ وقت در مورد مادرم بفهمم.دستم را گرفت و فشرد :
عزیز دلم این طوری نیست ...من باز هم میگردم جوینده یابنده است .با آن که حتی لبخندم هم رنگی از نا امیدی داشت حرفی نزدم تا او را ناراحت نکنم .

***
فریاد گفت :
شما دو تا جفتتون لنگه ی همید پارسال هم هرچی گفتم بیاید برید یه چکاپ پشت گوش انداختین .فواد جوابش را داد :
وای تو ر و خدا بی خیال شو .حال وحوصله داریا .فریاد با جدیت گفت :
خیلی بی خیالی همه باید هر چند وقت یه چکاپ انجام بدن .برای پایان دادن بحث رو به فریاد گفتم :
باشه حق با توئه حتما انجام میدیم .به فواد هم اشاره کردم که چیزی نگوید حق با فریاد بود ضرری نداشت .
بلند شدم .میز شام را چیدم وگفتم :
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بیاید شام .از جا برخاستند وکنار من آمدند .هر سه کنار هم سر میز نشستیم .
فواد گفت :
ما فردا میریم پیش مامان بابا تو نمیای ؟فریاد بی آن که نگاهش را بشقاب بگیرد ،گفت :
نه ! من دو سه روز پیش سر زدم .فردا بیمارستانم .فواد آهانی گفت وساکت شد .من هم حرفی نزدم باز هم فکرم درگیر بود .این بار اما خوشحال بودم .
راستی الهه گفته بودی یه دکتر پوست ومو میخوای .شماره اش را یادم بنداز بهت بدم .آهان مرسی ! برای دوستم میخواستم .خواهش میکنم ...وای من غصه ام گرفته ماه رمضون داره میاد .فواد گفت :
آره واال تابستون هم میشه تو گرما خیلی سخته .با خنده گفتم :
او ! شما یه خورده زود غر زدن رو شروع کردین هنوز وسط خرداده کو تا ماه رمضون ..هر دو به حرف من خندیدند .

&&& با استرس زیر لب آیت الکرسی خواندم وارد شدم .رو به متصدی آزمایشگاه گفتم :
سالم وقت به خیر پارسا هستم میخواستم جواب تست بارداریم رو بگیرم .زن سری تکان دادو مشغول جستجو در بین جواب آزمایش ها شد .با استرس عرق کف دستم را با چادرم پاک
کردم .قلبم در دهانم میتپید .
به کاغذ چنگ زدم و آن را از دست زن گرفتم .حتی فرصت ندادم تا خودش جواب را بخواند .پاکت را باز کردم
قبل از آن که نتیجه را ببینم دعا کردم این بار دیگر اشتباه نکرده باشم .
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چشمم روی کلمه ی Positiveخشک شد .سد اشک هایم شکست .از آخرین باری که به مطب دکتر رفته بودم
شش ماه میگذشت ودو ماه بود که ماهانه ام عقب افتاده بود.برعکس هر بار که با کوچکترین تاخیر به شک
میافتادم این بار اصال شک هم نکرده بودم .چند بار چشم هایم را باز وبسته کردم تا مطمئن شوم اشتباه
نمیبینم.زیر لب زمزمه کردم :
ان اهلل مع الصابرین .دستم روی شکمم نشست .برای اولین بار این حس را تجربه میکردم .حس داشتن وجودی درون وجود خودم
.زمزمه کردم :
ممنون که منو از این نعمتت بی نصیب نذاشتی خدای خوبم !کمی طول کشید تا به خودم مسلط شوم وبتوانم از آزمایشگاه خارج شوم.تا خانه راهی نبود .سر راه به شیرینی
فروشی رفتم وبعد به خانه برگشتم .
دوش گرفتم .موهایم را بافتم وآرایش کردم .مدت ها بود این قدر به خودم نرسیده بودم .پیراهن زیبایی هم بر تن
کردم .برای شام هم سبزی پلو با ماهی که غذای مورد عالقهی فواد بود را پخته بودم .
ساعت ها پشت هم میگذشتند ومن بی قرار منتظر فواد نشسته بود م وبه آینده ای که چندان هم دورنبود می
اندیشیدیم ،به روزی که خانه ی ساکتمان پر از سر وصداو شلوغی میشد .به فرزندی که میرفت تا ثمره ی
عشقمان شود و زندگیمان را پر حرارت تر از قبل کند .
با صدای تلیک چرخیدن کلید در قفل  ،زنجیره ی افکارم پاره شد .فواد داخل آمد .
در نگاه اول خسته وگرفته به نظر میرسید .با شوق به طرفش رفتم .
با خستگی به رویم لبخندی زدو گفت :
چه خوشگل کردی خانمی ...خبریه ؟لبخند زدم و گفتم :
حاال بیا تو ...شام حاضره .خوشگل خانم باز شام نخوردی نشستی منتظر من ؟ چند بار بگم ...همان طور که به سمت آشپزخانه میرفتیم ،حرفش را بریدم وگفتم :
من چند بار بگم تنهایی غذا از گلوم پایین نمیره ؟ بشین .خندید به نشانه ی تاسف سرش را به چپ وراست تکان داد.صندلی را عقب کشید و نشست .

153

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان سکوت سپید |  MARYAMGOLکاربر انجمن نودهشتیا

خسته بود .اما مثل همیشه سعی میگرد خستگی اش را جلوی من بروز ندهد .
شام خوردیم .بلند شد و گفت :
 منو میبخشی خیلی خسته ام اگه اجازه بدی برم بخوابم ...ممنون از شام خوشمزه ات .مثل همیشه عالی بود.نگاهش نکردم مبادا با نگاهم خودم را لو بدهم .گفتم :
-اگه میشه یه چند دقیقه بشین یه کاری باهات دارم .

با تعجب دوباره نشست .به سرعت میز را جمع کردم .گفتم :
بریم تو پذیرایی بشینیم .بی حرف بلند شدو دنبالم آمد .روی کاناپه ی کنار میز عسلی نشستم واو هم کنارم نشست .پرسید :
خانمی اتفاقی افتاده ؟نگاه شادم را به نگاه خسته اش گره زدم وزمزمه کردم :
اوهوم یه اتفاق خوب !چشم هایش پر از سوال بودند .دستش را گرفتم وروی شکمم گذاشتم .انگشت هایم را تک تک بین انگشت هایش
انداختم .خیره در چشم هایش زمزمه کردم :
خدا ما رو به آرزومون رسونده فوادم! تو داری پدر میشی .نگاهش گیج وبهت زده بین چشم ها ودستم در نوسان بود .میدانستم که باید چند لحظه برای آنالیز حرف هایم به
او وقت بدهم او هم مثل من ماتش برده بود .
زبانش بند آمده بود .برگه ی آزمایش را از روی میز برداشتم وبه دستش دادم.
به خودش آمد .به کاغذ اعتنا نکرد .اشک در چشم هایش حلقه زده بود و خیره به من نگاه میکرد .
لحظه ای بعد آن چنان مرا به آغوشش میفشرد که انگار قرار بود یکی شویم  .هر چند که ما خیلی وقت بود که
یکی شده بودیم .من وتویی نبود .فقط ما بودیم همیشه ی همیشه ما ...من ...فواد و فرزندمان ...
قلب من از صدای تو  ،چه عاشقانه کوک شد
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تمام پرسه های من ،کنار تو سلوک شد !!!
دست هایم را به دور هیکل تنومند همسرم حلقه کردم .زیر لب خدا را شکر کردم .تنم را به دست بوسه های بی
امانش سپردم .بعد از این امتحان سخت وقتش بود که هر دو شادی کنیم .الله ی گوشم را بوسید ،دهانش را به
گوشم چسباند و گفت :
 تو رو با تمام وجودم میخوام ...بچه ای رو که از وجود هر دومونه رو میخوام ...تا دنیا دنیاست با هر نفسی کهمیکشم میگم دوستت دارم خانمم...
لب هایش را با شوق بوسیدم و گفتم :
تو حتی نمیتونی تصور کنی من چه قدر دوستت دارم ...تا دم مرگ عاشق...با بوسه اش لب هایم را به هم دوخت .بی اعتراض تسلیمش شدم .

بعد از مدت ها صبحم را با لبخند شروع کردم .هوای گرم وبهاری از الی پنجره ی نیمه باز اتاق خوابمان برای
خودش به داخل اتاق راه باز میکرد .چشم هایم را باز کردم .فواد نبود .نگاهی به ساعت رومیزی انداختم وبا تعجب
دوباره دور و برم را نگاه کردم .
نیم خیز شدم .لباس هایم را به تن کردم وپنجره را بستم  .مدام گرمم میشد .کم کم باید کولر را راه اندازی
میکردیم.
بعد از یک جستجوی سطحی به این نتیجه رسیدم که فواد خانه نیست .برایم جالب بود .چون معموال جمعه ها را
کنار هم میگذراندیم.
دوش گرفتم و یک پیراهن سرمه ای با طرح های صورتی از کمدم بیرون آوردم وبه تن کردم .موهایم را باز گذاشتم
.
صدای باز وبسته شدن در را شنیدم .کله ام را اتاق بیرون اوردم وبه داخل پذیرایی سرک کشیدم .فواد نان به
دست به سمت آشپزخانه میرفت .با دیدن من گفت :
بیدار شدی ؟کامالز اتاق خارج شدم ونزد او رفتم .همان طور که نان را از دستش میگرفتم گفتم :
آره! وای مرسی نون بربری تازه وخامه ...هوم چه شود .با صدای بلند به ذوق کردنم خندید .کلید چای ساز را زدم تا آب جوش بیاید نان را روی میز گذاشتم .به سمت
یخچال چرخیدم تا وسایل را حاضر کنم .جلوی یخچال ایستاد وراهم را سد کرد .به صندلی اشاره کردو گفت :

155

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان سکوت سپید |  MARYAMGOLکاربر انجمن نودهشتیا

شما بشین من حاضر میکنم .با خنده دستم را به سمت در یخچال دراز کردم وگفتم :
بیا کنار خودم حاضر میکنم ...بهت نمیاد اینکارا .کمرم را گرفت ودستم را که دراز کرده بودم گرفت وروی شانه اش گذاشت .با موهایم بازی کردو گفت :
کدوم کارا ؟ خانمم حامله است نباید زیاد کار کنه .چه قدر حس شیرینی بود بعد از این همه وقت عذاب بدانی که وجودی هر چند کوچک در بطنت داری که از وجود
عشقت است .موهایم را پشت گوشم زدم و پالک اهلل گردنبندش را که هدیه خودم بود از زیر تی شرتش در اوردم
و رویش گذاشتم .با لبخند گفتم :
همین کارا ! این حرفا رو باید چند ماه دیگه بزنی که من مثل توپ گرد شدم .دیگه نمیتونی تا یه مدت راحتبغلم کنی .
با یک قدم کوتاه فاصله را از بین بردو سرم را به سینه اش گرفت .
هنوزم باورم نمیشه ...خواب نیستم ؟سرم را باال اوردم ونگاهش کردم .قدش از من بلند تر بود همیشه باید سرم را بلند میکردم تا بتوانم در چشم
هایش خیره شوم .گردنش را بوسیدم وگفتم :
خواب نیستی عزیزم .سرش را خم کرد تا مرا ببوسد .صدای دینگ چای ساز بلند شد ومن با خنده از او جدا شدم وگفتم :
-بچه ام مرد از گشنگی !

او هم خندید حرفی نزد .
کنار هم سر میز نشستیم .با لذت لقمه گرفتم  ،این روزها گاهی اشتهایم خیلی زیاد میشدو بر عکس گاهی هیچ
میلی به خوردن غذا نداشتم .
میگم الی اگر حالش رو داری امروز یه سر بریم پیش مامان اینا بهشون خبر بدیم .منتظر جواب ماند .وقتی دید سکوت کرده ام پرسید :
-چی شده ؟
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لقمه ای که گرفته بودم در دستم ماند .با خجالت گفتم :
عزیزم اگر ناراحت نمیشی میشه سه ماه اول که تموم شد بعد بهشون خبر بدیم ؟ اآلن دو ماهه..بعد اگر زبونمالل یه وقت اتفاقی بیافته من خجالت میکشم جلوی مامان.
با تعجب گفت :
آخه چرا ؟ اتفاقی نمی افته !خواهش مندانه نگاهش کردم وگفتم :
میدونم خیلی دوست داری ولی به خاطر من ...با این که خیلی ذوق داشتم بهشون بگم ولی باشه هر چی تو بخوای .با شادی لبخند زدم .حرفی نزد .شاید از ته دلش راضی نبود اما یک درس دیگر زندگی همین بود .
هر کداممان گاهی باید به دل دیگری راه می آمد .
به فریادم نگم ؟با تلنگری از افکاترم خارج شدم ..خنده ام گرفت مثل بچه ها شده بود .
چرا بهش بگو!او هم خندید .لقمه ام را داخل دهانم گذاشتم و دوباره مشغول شدم .
روی بربری خامه ریختم .فواد هم بی مقدمه یک قاشق عسل به روی لقمه ام ریخت .با تعجب به او خیره شدم .با
جدیت گفت :
خب چیه باید تقویت شی .پقی زیر خنده زدم جوری که او هم خنده اش گرفت .
با لذت دستم را روی شکمم گذاشتم و به فواد خیره شدم.عشق در چشم هایش میدرخشید .
اگه بمونه باید کارم رو کم کنم ...اگر بمونه  7ماه دیگه سه نفر میشیم ..دستم را گرفت و فشرد .با محبت به من نگاه کرد و گفت :
میمونه عزیز دلم ...میمونه خانمی .چشم هایم را با آرامش بستم.قطره ای اشک از کنار چشمم سر خورد .چشم هایم را روی هم فشردم  ،دستش
روی گونه ام نشست .باسر انگشتش گونه ام را نوازش کرد .
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تموم شد الی ...ما برای داشتن این کوچولو جنگیدیم حاال وقتشه خوشحال باشیم و پیروزیمون رو جشن بگیریم.
دستم را روی دستش گذاشتم وگفتم :
-من خوشحالم ...این اشک شوقه .

***

لبخند زد.لقمه ای گرفت و به دستم داد.
صبحانه که تمام شد  ،خودش میز را جمع کرد .من هم با آرامش روی کاناپه جلوی تلوزیون نشستم .
کنارم نشست .تلوزیون را روی یک کانال که فیلم پخش میکرد گذاشتم .
الی ؟نگاهم را از صفحه ی تلوزیون گرفتم و گفتم :
جانم ؟یه چیزی ازت بخوام نه نمیگی ؟با شک صدای تلوزیون را کم کردم .به سمت او چرخیدم وگفتم :
 چی ؟یعنی میگی نه ؟کالفه شدم :
نه نمیگم حرفت رو بزن فواد .نگاهش را به حلقه اش دوخت وگفت :
مامان میگفت حال بابات خوب نیست  ،چند روزه مریضه ...میای بریم ببینیمیش؟لبم را محکم گزیدم وپرسیدم :
-مریضه ؟ اآلن داری بهم میگی ؟ حالش خوبه ؟
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سعی کرد مرا آرام کند .
عزیزم حالش خوبه .قلبش اذیتش کرده بود که به خیر گذشت .من فکر کردم برات مهم نیست .آهی کشیدم وگفتم :
معلومه که مهمه! پدرم دلمو شکوند نمیخواد منو ببینه درست ولی هنوزم پدرمه ..گونه ام را بوسیدو گفت :
پس بعد از ظهر میای بریم دیدنش ؟اشک حلقه زده در چشم هایم را با سرسختی پس زدم  .ته دلم میخواست که بروم اما پس غرورم چه میشد .مثل
فواد با حلقه ام بازی کردم وگفتم :
بهش گفتم اگر برم دیگه برنمیگردم ...گفت برو .حاال اون ...میان حرفش پریدم وبا بغض گفتم :
نه ! تا وقتی اون نخواد من نمیرم ببینمش .بلند شدم و شتابان خودم را به اتاقمان رساندم .
دلم گرفته بود .دلم خیلی وقت بود که خیلی گرفته بود .هر چه بود او پدرم بود ومن هم دخترش .دلتنگش میشدم
.دوست داشتم او را ببینم اما غرورم نمگیذاشت جلو بروم .
خودش گفته بود برو ...گفته بودم اگر جواب سوال هایم را ندهد میروم و دیگر برنخواهم گشت و چه بی رحمانه
گفته بود  :برو !
میتونم بیام تو ؟نفس عمیقی کشیدم ومغرورانه بغضم را فرو دادم .
بیاتو فواد .داخل آمد .نگاهی به من انداخت که روی تخت نشسته و زانوهایم را بغل گرفته بودم .بی حرف کنارم نشست .چند
دقیقه در سکوت گذشت نه او حرفی زد نه من چیزی گفتم .بغضم بیشتر وبیشتر شد .
چه قدر گله داشتم از پدرم .اشک هایم بی صدا برای خودشان راه باز کردند.فواد دستش را دور شانه ام حلقه
کرد.سرم را روی شانه اش گذاشتم  .خیلی چیز ها بود که دلم میخواست بگویم .
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از وقتی بچه بودم اون همین طوری بود ...به من اهمیت نمیداد ...پولش رو داشتم و خودش رو نه.سختم بود..مادربزگم جای مادرم شده بود یه بچه یتیم بودم که عمو وزن عموش خیلی بهش محبت میکردن .اون فقط با
حساسیت هاش آزارم داد .به رفت وآمد حساس بود .اون بود که باعث شد من خجالتی وگوشه گیر بشم .با کسی
صمیمی نمیشدم .میترسیدم دوستم وقتی بیادو وضع خانواده ام رو ببینه نخواد که با من دوست بمونه یا بهم
ترحم کنه .
حرفی نمیزد .همین باعث شد تا راحت تر حرف هایم به زبانم بیایند .حرف هایی که خیلی وقت بود در دلم ریخته
بودم .داشتم بغضی را میشکستم که سال ها در گلویم حبس شده بود .
اولین بار وقتی از جلوی یه مغازه ی ساز فروشی رد شدم چشمم یه ویولن رو گرفت .میدونستم بابا مخالفه .مدتها پولم رو جمع کردم .حتی یادمه اون سال پیاده میومدم ومیرفتم تا پولم جمع بشه  .مغرور بودم ...باالخره
تونستم بخرمش .فقط تو میدونستی و خانوم جون .دور از چشم بابا نگهش میداشتم ،آرزوم بود بابا بذاره برم
کالس ویاد بگیرم ولی ...
گریه ام شدت بیشتری گرفت ...با دستش موهایم را نوازش کرد .
وقتی فهمید هم ویولنم رو شکوند هم چند بار جلوی همه زد تو گوشم که چرا همچین کاری کردم..بازم فقط بهتو دردم رو گفتم ..تا وقتی تو برای تولدم یکی دیگه خریدی و به عمو گفتی با بابا حرف بزنه ...بعدش قبول کرد
برم کالس ...تو منو بردی ثبت نام کردی ...بابام چه کار کرد ؟ فقط تهدیدم کرد که اگه به درسم لطمه بزنه نمیذاره
ادامه بدم .کنکور قبول شدم .چه قدر خون دل خوردم تا گذاشت ثبت نام کنم  .رتبه ی هشت هنر بشی و بابات
بگه نمیشه بری! بازهم عمو راضیش کرد .
دیگر گریه نمیگذاشت ادامه بدهم به هق هق افتادم ...
اون...وقت ...من ...هنوز...هنوز دوستش دارم ...همه اش به فکرشم ...اون چی ؟فواد بغلم کرد وگفت :
عزیزم اونم تو رو دوست داره تو دخترشی...پوزخندی زدم .با پشت دستم اشک هایم را پاک کردم ...
اگر دوستم داشت راضی به ندیدنم نمیشد .سکوت جوابم بود .کمی هلم داد تا دراز بکشم بالش را زیر سرم گذاشت .به آرنجش تکیه داد  ،موهایم را از جلوی
چشم هایم کنارزد .پیشانی ام را بوسید وگفت :
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عزیزم این حساسیت هات به خاطر بارداریتم هست ...به خودت فشار نیار .به چیزهای خوب فکرکن ...اآلن بایدمراقب خودت و کوچولومون باشی ..آسون به دستش نیاوردیم که آسون از دستش بدیم  ،نه ؟
با تکان سرم تاییدش کردم .رد اشک هایم را با مهربانی پاک کرد .با بغض نگاهش کردم واز سرم گذشت .اگر یک
روز او نباشد من چه کنم ؟
فکرش هم ترسناک بود .با طمع دست هایم را دور گردنش حلقه کردم ونگذاشتم از کنارم برود .
**
**
کیفم را به دست فواد دادم .دکمه های مانتویم را باز کردم روی تخت دراز کشیدم .
دکتر سر جایش نشست و فواد هم سمت دیگرم روی صندلی نشست .دستگاه که روی پوست شکمم به حرکت در
آمد قلقکم آمد و بی اختیار خندیدم.
لحظه ای سکوت برقرار شد .من و فواد هر دو با هیجان به مانیتور خیره شده بودیم .شکل های در هم برهمی
میدیدم که برایم نا مفهموم بودند و تالش میکردم تصویر فرزندم را پیدا کنم .
ایناهاش ببین چه قدر ناز و کوچولوئه .لبم را با هیجان گاز گرفتم وبه شکل پیچان ودرهمی که دکتر با دست نشانم میداد خیره شدم .فواد هم مثل من
سر تا پا چشم شده بود .
انگار با هر نگاهم میخواستم آن تصویر را بیشتر و بیشتر درک کنم  .فواد هم مات و مبهوت به مانیتور نگاه میکرد.
لبخند زیبایی بر لب داشت .
تمام صورتم را لبخند شیرینی پر کرد .سرم را به طرف فواد چرخاندم  ،او هم به من نگاه کرد .دست هایمان در هم
گره خورده بودند .دکتر با خنده گفت :
چرا هیچ کدومتون نمی پرسید جنسیتش چیه ؟فواد بی آن که نگاهش را از من بگیرد گفت :
سالم باشه کافیه .همین که داره با اومدنش زندگی من و همسرم رو بهتر از قبل میکنه برامون کافیه .با محبت به او نگاه کردم .
-پس فکر کنم باید براش ست صورتی بخرید  ،چون یه خانم کوچولوی ناز
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لنگه ی مامانش تو راهه.
با ذوق خندیدم وگفتم :
وای خدا !دکتر به شوخی گفت :
چیه نکنه باباش پسر میخواسته ؟فواد با صدای بلند خندید وگفت :
نه خانم دکتر باباش فقط یه کوچولوی ناز میخواسته ...چه اصراری دارید ما دعوامون بشه!من هم خندیدم .دکتر هم به شوخی فواد خندید .
بذار صدای قلبشو بشنوی دیگه قول میدم دلت براش ضعف بره .وصدا را زیاد کرد .با لذت چشم هایم را بستم وبه صدا گوش دادم...
این قلب جایی در نزدیکی قلب من تپیدن گرفته بود ...قلبی که حاصل عشق قلب های ما بود ...
صدا از بین رفت .
خب میتونی بلند شی .برای آخرین بار به تصویر آن توده که حاال برایم پر از معنی بود نگاه کردم .صدای قلبش در گوشم تکرار شد
.لبخند زدم .به پهلو شدم و نشستم.دکمه های مانتویم را بستم .دکتر همان طور که پشت پرده میرفت تا به سمت
میزش برود گفت :
حاضر که شدی بیاین که باید یه سری نکات رو بهتون بگم ؟پشت پرده نا پدید شد.روسری ام را درست کردم وگفتم :
دختره ؟چادرم را به دستم داد و با لبخند کجی گفت :
ست صورتی ؟خندیدم وگفتم :
-خب قرمز میگیریم !

162

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان سکوت سپید |  MARYAMGOLکاربر انجمن نودهشتیا

با لبخند خم شدو پیشانی ام را بوسید .زیر لب گفت :
خدا کنه یه نوزاد کپلی چشم خاکستری بشه ...خدا کنه وارث چشم هایی بشه که یه عمره چشم دلم رو اسیرکرده .
تمام احساسم را به چشم هایم منتقل کردم وفقط با نگاه عاشقانه ام با او حرف زدم .دستم را گرفت وکمک کرد تا
بیاستم .
...
وارد ماشین شدیم .پرسید :
خب کجا برم ؟با خنده گفتم :
بریم خونه من برای افطارت یه چیزی درست کنم .لپم را کشید و گفت :
آخه من دلم میاد تو با این حالت کار کنی ؟ همون سحرمکه غذا میپزی زیاده .با این حالت تهوعت من انتظاریندارم خانومم!
ضبط را روشن کردم وگفتم :
من دوست دارم اینکارو بکنم ...خودم که امسال نمیتونم روزه بگیرم ...نمیشه که تو هر روز غذای بیرون بخوری.میبرمت خونه ولی نمیخوام چیزی درست کنی ،امشب افطار خودم نیمرو درست میکنم ،تو استراحت کن باشه ؟با لبخند گفتم :
باشه !با یک دور فرمان ماشین را از پارک بیرون آوردو صدای آهنگ را زیاد کرد.

با گام های ریز از آسانسور خارج شدم .کلید را در قفل چرخاندم و وارد شدم  ،کفش های کتانی ام را جلوی در از
پا کندم وداخل خانه شدم .از همان دم در سالم دادم :
سالم به روی ماهت مادر خوش اومدی .لبخندی زدم وپرسیدم :
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تنهایی مامان ؟از همان آشپزخانه جواب دا د :
اره فواد پیش پات رفت .روسری ام را از سر برداشتم ...ساق دست هایم را در آوردم وکنار پانچویم روی صندلی میز ناهار خوری گذاشتم
.از وقتی وزنم اضافه شده بود موقتا تا به دنیا آمدن فرزندم چادر را کنار گذاشته بودم ...دو ماه پیش کم مانده بود
در اثر گیر کردن پایم به لبه ی چادر فرزندم را از دست بدهم.از این فکر گذشتم  ،دلم نمیخواست آن روز را به یاد
بیاورم .
صبح ها چند دقیقه ای پیاده روی میکردم وبعد به خانه برمیگشتم.
آرام روی مبل نشستم .فوژان با یک لیوان شربت از آشپزخانه خارج شد .با لبخند گفتم :
مرسی مامان ،زحمت نکش .بخور دخترم قوت بگیری .شربت خنک را یک نفس سر کشیدم وتشکر کردم ...
به سمت اتاق رفتم وگفتم :
هوا داره کم کم سرد میشه  ،برگ های درختا هم زرد ...پاییز شده دیگه دختر...ببینم امروز حالت خوبه ؟همان طور که وارد اتاق میشدم جواب دادم :
آره خوبم .یه دوش کوتاه بگیرم بهترم میشم .-یک دوش پنج دقیقه ای گرفتم وبیرون آمدن گرمکن آزاد و تونیک طوسی رنگی پوشیدم .گاه وبی گاه ضربه های
پر انرژی دختر کوچولویم را حس میکردم .بوی غذا از آشپزخانه منتشر میشد .هنوز هم نسبت به بوها حساسیت
داشتم .از همه بدتر سوزش معده ام بود که درست بعد از قطع شدن حالت تهوعم شروع شده بود .الی پنجره را
کمی باز کردم وروی تخت دراز کشیدم  .پلک هایم سنگین شدند.
...
-ای وای چرا پنجره رو باز گذاشتی!!! سرما میخوری ...الهه؟ ...الهه جان ؟ ...مادر پاشو دیگه خیلی وقته خوابیدی .
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با نارضایتی پاهایم را جا به جا کردم خارش ودردشان گاهی خارج از حد تحملم میشد ..
خواب آلوده پلک هایم را باز کردم .فوژان پنجره را بسته بود .
من غذا هم براتون پختم .دیگه برم خونه ...نیم خیز شدم وبا صدایی دورگه گفتم :
باشه مامان دستتون درد نکنه به عمو هم سالم منو برسونید .حتما دخترم .مراقب خودت باش ..فکر کنم فوادم دیگه کم کم بیاد .آره فکر کنم .پس خدافظ .نفس عمیقی کشیدم و جوابش را دادم .از اتاق بیرون رفت .یک دقیقه بعد صدای بسته شدن در آپارتمان خبر از
رفتن او داد  .پاهایم را ماساژ دادم ودوباره دراز کشیدم طبق معمول این چند وقت کسل وبی حوصله بودم .ترجیح
دادم تا آمدن فواد دوباره بخوابم وقتی می آمد خودش بیدارم میکرد.
بیدار شدم .همه جا تاریک بود .خواب از سرم پرید .نگاهی به ساعت رومیزی شب نمای روی پا تختی انداختم که
تنها منبع روشنایی اتاق بود ..نه و سی دقیقه ...تاریکی خانه خبر از نبود فواد میداد.نگران شدم .به پهلو چرخیدم
واز جا برخاستم .با صدای بلند صدایش زدم ...خبری نشد ...دوباره صدازدم ...باز هم سکوت ...ترسیده ونگران
سعی کردم از اتاق خارج شوم وبه موبایلم برسم که میدانستم روی میز ناهار خوری است ...تاریکی بیش از حد
خانه هم مزید بر علت ترسم شده بود .کورمال کورمال وارد پذیرایی شدم.پایم به پایه ی مبل گیر کرد وکم مانده
بود بیافتم .دستم را به لبه ی میز گرفتم واز سقوطم جلو گیری کردم .دستم را روی میز به چپ وراست حرکت
دادم تا بتوانم موبایلم را پیدا کنم .
نا امید شده بودم که دستم به جسم سفتی خورد ...با خوشحالی گوشی را برداشتم ...شماره ی فواد را روی شماره
های ضروری ام ذخیره کرده بودم تا در مواقع لزوم بتوانم به سرعت با او تماس بگیرم .
منتظر شدم تا تماس وصل شود .دلم آشوب بود  ،دخترمان هم بی قراری میکرد .به شدت احتیاج داشتم کمی آرام
شوم ....تک تک بوق ها را شمردم وسعی کردم به همراه بوق ها نفس عمیق بکشم  .جواب نداد ...با استرس دوباره
گرفتم ...
سابقه نداشت فواد بدون اطالع دیر بیاید  ،همین مرا میترساند .دلشوره کم کم داشت امانم را میبرید ....مشترک
مورد نظر در حال حاضر پاسخگو نیست...صدای زن را خفه کردم .
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با استرس ودستی لزران شماره ی خانه ی عمو را گرفتم .با دومین بوق صدای مردانه ای در گوشی پیچید .نفس
عمیقی کشیدم وگفتم :
الو ؟ فریاد ؟لحنش پر از تعجب بود :
الهه تویی ؟ حالت خوبه ؟اره خودمم ...خوبم نگران نباش ...زنگ زدم بپرسم فواد اونجاست ؟نه مگه خونه نیست ؟ قرار بود بره آزمایش ها رو به دکتر نشون بده وبیاد خونه .بیشتر استرس گرفتم .پوست لبم را کندم وگفتم :
نه هنوز نیومده موبایلش رو هم جواب نمیده ...من خواب بودم بیدار شدم دیدم برقا رفته همه جا تاریکه تو خونهشمع هم ندارم .
باشه الهه یه نفس عمیق بکش .آن چه گفته بود را انجام دادم .همین که حس میکردم میتوانم با او مشکلم را در میان بگذارم آرامترم کرده بود .
خب من همین اآلن میام دنبالت .میتونی با نور گوشیت بری تو اتاق و وسایلتو جمع کنی ؟با تردید گفتم :
فکر کنم بتونم .من پنج دقیقه دیگه اونجام .تماس قطع شد .

صفحه ی گوشی را روشن نگه داشتم .جلویم روشن شد.خوب بود که لباس هایم را همین جا گذاشته بودم ...سریع
حاضر شدم .به وسیله ی نور گوشی خودم را به اتاقم رساندم ...بعد از کمی جستجو در کمد اولین کیفی که دستم
آمد بیرون کشیدم .داروها و ویتامین هایم را از روی پا تختی برداشتم وداخلش گذاشتم .
صدای کوبیده شدن در را شنیدم .با احتیاط بلند شدم و در امتداد دیوار به سمت در حرکت کردم .
در حین رفتن دوباره شماره ی فواد را گرفتم .باز هم جواب نداد .به در تکیه دادم و همان طور که کتانی هایم را به
پا میکردم پرسیدم :
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کیه ؟فریادم.در را باز کردم .نور چراغ قوه ای به صورتم خورد .
حاضری ؟آرام از خانه خارج شدم .کلید ها را به دستش دادم و گفتم :
آره .بریم .در را قفل کرد و حفاظ را بست .
از فواد خبری نشد ؟با نگرانی جواب دادم :
نه هر چی زنگ زدم جواب نداد .من بهش اس ام اس دادم گفتم که میبرمت خونه نگران نباش .حتما جایی کار داشته حواسش به موبایلش نیست.
وچراغ قوه را به طرف پله ها گرفت .زیر لب جواب دادم :
امیدوارم !وبا احتیاط پله ها را پایین رفتم .
سوار ماشین شدیم .حالم خوب نبود .دلشوره داشتم .سابقه نداشت که بدون اطالع دیر بیاید  ،آن هم در این چند
ماه که به خاطر من خیلی زودتر به خانه می آمد .همیشه صبح ها را کنار فوژان میگذراندم و بعد از ظهر او به خانه
برمیگشت .
الهه حالش خوبه بهت قول میدم !باز هم زمزمه کردم :
امیدوارم .او هم حرفی نزد .به نظرم نگران بود وفقط نمیخواست به روی خودش بیاورد .
....
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کم کم داشت صبح میشد .همه نگران دور هم نشسته بودیم .چشم هایم بی قرار ومنتظر به گوشی تلفن خانه
دوخته شده بودند.
از طرفی دلشوره واز طرف دیگر کمر درد و پا درد امانم را بریده بود .احتیاج داشتم تا دراز بکشم و پاهایم را ماساژ
دهم  .وکمی هم در سکوت فکر کنم .به بهانه ی نماز خواندن از آن ها جدا شدم وبه اتاق او رفتم .
--معلوم هست توکجایی ؟ولم کن فریاد اآلن اصال حوصله ندارم .یعنی چی ؟ از دیروز تا حاال زن حامله ات رو ول کردی به امون خدا االنم اومدی ازت میپرسم کجا بودی میگیحوصله نداری ؟ میدونی چه حالی شده بود ؟
بعد برات توضیح میدم اآلن دارم از سر درد میمیرم .خواهش میکنم بی خیال شو..خیلی خب بد اخالق ...آروم برو تو تا نماز صبح بیدار بود تازه خوابش برده .تازه به خودم آمدم ..فریاد داشت با فواد حرف میزد ...فواد ...فواد دیشب نیامده بود .
سراسیمه چشم هایم را باز کردم و سریع از جا برخاستم .در با صدای خفیفی باز شد .
نگاهمان به هم افتاد ...خدا را شکر کردم که سالم است  ...دیشب بدترین شب عمرم را گذرانده بودم هر لحظه
منتظر بودم کسی زنگ بزند وخبر بدی بدهد..
چشم هایش قرمز شده بودند معلوم بود که تا صبح پلک روی هم نگذاشته است .ژولیده وخسته به نظر میرسید .
روی پاهایم ایستادم وبه راه افتادم .جلوی در بسته ی اتاق ایستاده بود.روبرویش ایستادم در چشم هایش خیره
شدم وبا بغض گفتم :
کجا بودی ؟ چرا موبایلت رو جواب نمیدادی ؟کالفه موهایش را چنگ زد .نگاهش را از من ربود و گفت :
ببخشید حالم خوب نبود .گوشیم سایلنت بود متوجه اش نشدم .اصال نفهمیدم کی صبح شد ...چهره اش را در هم کشید و ادامه داد :
میشه وسایلتو جمع کنی بریم ؟ خیلی خسته ام !سر جایم خشکم زد .دروغ نیست اگر بگویم منتظر بودم بغلم کند یا یه نحوی از دلم در بیاورد .
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خواستم اعتراض کنم ولی شرایط مناسب نبود .دلخور نگاهم را از او گرفتم وسری تکان دادم .
لباس پوشیدم .خودش کیفم را گرفت .با هم از اتاق خارج شدیم .نمیدانم چرا کسی اعتراضی نکرد فوژان وفریاد
در سکوت بدرقه مان کردند.شاید از قیافه ی در هم من فهمیدند که نمیخواهم حرفی بزنم .
به محض ورود به سمت اتاق کارش رفت ...در را پشت سرش بست ..
بغض کردم و اشک در چشم هایم حلقه زد .خدا را شکر میکردم که سالم است ولی این حرکاتش حسابی ناراحتم
کرده بود .
امید داشتم که در خانه با من حرف بزند ولی این رفتار به این معنی بود که میخواهد تنها باشد .
وارد اتاق خوابمان شدم .روی تخت دراز کشیدم و بغض دلتنگی ام را بی صدا شکستم .

***
روی مبل نشستم وسعی کردم به در بسته ی اتاق کار او نگاه نکنم .روزها بود که این در بسته حکم دشمن خونی
ام را پیدا کرده بود .دخترم ضربه ی محکمی به شکمم کوبید  ،جوری که تقریبا نفسم گرفت .هفته به هفته
احساس میکردم که ضربه هایش جان بیشتری میگیرند وچه قدر حس مادری برایم قابل لمس میشد .سعی
میکردم با مطالعه در مورد وضعیتم دید بهتری به دست بیاورم .
همه چیز خوب بود غیر از رفتار های فواد .درست از همان شبی که تا صبح نیامده بود ،تابه امروز رفتارش به کل
تغییر کرده بود .حرفی نمیزد ،زود میرفت و دیر می آمد .این دو هفته را اکثرا کنار فوژان گذرانده بودم وبرای منی
که این روزها دل نازک وزودرنج تر از سابق شده بودم  ،تحمل ومدارا با این رفتار ها چیزی ورای معنی کلمه ی
سخت بود .فواد همسرم بود  ،در سخت ترین لحظات زندگی ام همیشه کنارم مانده بود .حتی وقت هایی که پسش
میزدم  ،باز هم بود وهوایم را داشت .شاید حاال نوبت من بود که هوایش را داشته باشم .
میدانستم که مشکلی دارد  ،مشکلی که نمیگفت ومیدانستم هست .اگر به من نمیگفت به چه کسی میتوانست
بگوید ؟ باید سعی کنم که جو ارامی در خانه برایش بسازم .نگاهم دوباره به در بسته ی اتاق گره خورد .
پشت پیانو ی سفیدمان نشستم .سوغات دوران بارداری یاد گرفتن سومین سازم  ،یعنی پیانو بود .در عرض این
مدت فواد مرا به استودیو میبرد وبرمیگرداند .نمیشد که شغلم را رها کنم .بعد هم منتظر میماندم تا او کارش تمام
شود و به دنبالم بیاید  ،پویان هم از این فرصت استفاده میکرد وساعتی را به من پیانو درس میداد .از بچگی از این
ساز خوشم می آمد  ،فواد هم مثل من .قبل از این هم گیتار یاد گرفته بودم که به مراتب از ویولن آسان تر بود
.شکم برآمده ام را لمس کردم وآرام گفتم :
-شاید بتونیم اینجوری بابا رو خوشحال کنیم ؟ تو موافقی ؟
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میدانستم که حرف هایم را میشنود ومطمئن بودم که میفهمد.دست هایم را روی کالویه ها سراندم.
دخترم با تکان پر هیجانی همراهی ام کرد  ،نفس عمیقی کشیدم وشروع به نواختن کردم .
کنارت چه قدر حال من بهتره
از اون حالی که این روزا میشه داشت
اگه دنیا هر چی که داشتم گرفت
ولی دستتو توی دستام گذاشت
بگو تا کجا میشه همدست بود
تو راهی که بیراهه هم پای ماست
دوباره نگاهم به در بسته ی اتاق خورد  ،دستگیره با صدای کوتاهی باز شد .به چهارچوب در تکیه داد .با طمانینه
وبا انرژی بیشتری ادامه دادم.دوباره ادامه دادم :
با چشمات پر کن نگاه منو
که یه عمره از وهم خالی تره
به او نگاه کردم  ،لبخند زدم .چه قدر چشم هایش غمگین بودند و حتی سرخ !!
حقیقی ترین لحظه هامو ببین
که از آرزو هم خیالی تره
به سمتم آمد .باز هم نگاهم را به کالویه ها معطوف کردم .
بگو تا کجا میشه همدست بود ؟
دست هایش دور شانه هایم حلقه شدند ،دست از نواختن کشیدم ودست هایم را روی دست هایش گذاشتم
.حرفی نزد .ترجیح دادم سکوت کنم .اگر همین آغوش او را هم آرام میکرد  ،قصد نداشتم آن را از او دریغ کنم .
دست هایش را کشیدم تا جلو بیاید .کنار خوردم جا باز کردم .
کنار هم روی چهارپایه ی تشک مخملی پیانو نشستیم.سرش را روی شانه ام گذاشتم وموهایش را نوازش کردم
...چشم هایش را بسته بود...ته دلم لرزید ..چه اتفاقی داشت میافتاد .کدام طوفانی قرار بود زندگیمان را به تاراج
ببرد ؟ چه چیزی بود که توانسته بود فواد شیطان و پر سر وصدای مرا این چنین به این سکوت سرد راضی کند ؟
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با حس تکان خوردن دخترم  ،دست فواد را گرفتم و روی شکمم گذاشتم .میدانستم که میتواند حس کند .سرش
را کمی از روی شانه ام بلند کرد.نگاهش را دنبال کردم وبه شکمم رسیدم .
دستش را نوازش گونه روی شکم کشید وزمزمه کرد :
میتونم حسش کنم !از این که توانسته بودم فکرش را منحرف کنم خوشحال بودم .با لبخند گفتم :
بابایی نمیخوای برای دخترمون اسم انتخاب کنی ؟ دیگه  7ماهش شده ها !نگاهم کرد انگار بغضش گرفته بود .لب هایش را آن قدر به هم فشرده بود که بی رنگ شده بودند .چشم هایش
مثل همیشه برق نمیزدند ،چیزی شبیه ترس در چشم های قهوه ایش سو سو میزد .
دهان باز کردم تا بپرسم چه شده که حریصانه لب هایش را روی لب هایم گذاشت ولب هایم را به بوسه گرفت
.بوسه ای که انگار هزاران حرف داشت .ترس از فردا وفرداها مثل یک پیچک سمی در تمام تنم پیچید .با چشم
های باز به اوخیره شده بودم که چشم هایش را روی هم گذاشته بود بی وقفه با همان لب های لرزانش مرا
میبوسید .زیر دلم تیر کشید .
قبل از آن که اعتراض کنم وجدا شوم ،عقب کشید .به چشم هایم خیره شد .دستش را روی شکمم گذاشت
وزمزمه کرد :
فرشته ...قشنگه ؟لبخند کم جانی روی لب هایم نقش بست .منتظر نگاهم کرد .دست سردش را میان دست هایم گرفتم وگفتم :
خیلی ! حرف اول اسم تو حرف آخر اسم من ...فرشته پارسا ..برای یک ثانیه لبخند زد .لبخندی که نیامده جایش را به همان صورتک غمگین داد .با محبت گفتم :
میدونی که هر مشکلی داشته باشی میتونی به من بگی .سری تکان داد .نفس عمیقی کشید واز جا برخاست .باز هم حرفی نزده بود .کالفه شده بودم .
قبل از آن که وارد اتاق شود .ایستاد وبی آن که رویش را برگرداند گفت :
نگران من نباش حالم خوبه ...یه کم خسته ام ...وضع کارم خوب نیست خیلی درگیرم ...میخوام تا قبل به دنیااومدن فرشته به همه ی کارهام برسم ...فشار روم زیاده .
حرف هایش کمی آرامش به وجودم منتقل کرد .ولی چرا پشتش را به من کرده بود وحرف میزد؟ فواد هیچ وقت
نمیتوانست در چشم هایم نگاه کند ودروغ بگوید ...
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به خودم تشر زدم ...او هم انسان بود وخسته میشد .چرا هر رفتار کوچکی را برای خودم بیهوده بزرگ میکردم .
تو فقط به فکر بچمون باش  ،همین .دوباره وارد اتاق شد و در را بست .غمگین ونگران به در دوباره بسته ی اتاق خیره شدم .

در را باز کردم .با لبخند سالم دادم .کیف چرمی اش را به دست دیگرش داد .برای لحظه ای لبخند زدو همان طور
که داخل می آمد  ،جواب سالمم را داد .
کت وکیفش را به جا لباسی آویزان کرد و پرسید :
خوبین ؟لبخند زدم .منظورش من ودخترم بودیم .گفتم :
خوبیم .بیا بشین  ،برم چای بیارم .استین لباسم را گرفت وگفت :
بشین چای نمیخوام.مگه دکترت نگفته استراحت مطلق ؟ تو مثال اآلن داری استراحت میکنی ؟روی مبل نشستم وگفتم :
خب چه کار کنم خسته شدم از بس بی تحرک بودم .از شکالت خوری روی میز یک شکالت تلخ برداشت و گفت :
نشنیدی میگن هر که طاووس خواهد ...لبخند زدم  .وگفتم :
فریاد باهاش حرف زدی ؟دست هایش را درهم قالب کرد وبه مبل تکیه داد .
همه ی آدما گاهی خسته وبی حوصله میشن الهه !! تو از فواد انتظار نداری این قدر ساکت وخسته باشه برایهمینم رفتارش به نظرت عجیب میاد  ،به منم همون حرفا هایی رو زد که به تو زده خیلی هم زود برگشت سر
کارش گفت سرش شلوغه .
نگاهم را به تابلوی عکس فواد انداختم که روی دیوار خودنمایی میکرد .چه قدر این عکس را دوست داشتم .گفتم
:
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دوست دارم این حرفتو قبول کنم ولی نمیتونم ...یه آدمایی تو زندگیت هستن که تو هر نفسی که میکشن روبلدی تعبیر کنی .اگر حرفی هم نزنن میتونی حرفشون رو از چشم هاشون بخونی ...فواد سه ساله که همسر منه
بهتر از خودم میشناسمش .حتی وقتی که فکر میکردیم بچه دار نمیشیم و قرار بود جدا بشیم اون اینجوری نبود
...حتی وقتی شبانه روز کار میکرد تا زندگیمون رو بسازه این طوری نبود  ...شب و روز کار کرد وبه سختی پول در
آورد تا به اینجا رسید وتونست برای خودش کار کنه  ،ولی خسته نشد ...این خستگی نیست ...از چشم هاش
میخونم که یه چیزی آزارش میده ولی نمیگه که اون چیه ...نمیگه و من از نگفتنش میترسم فریاد ...میترسم ..
قبل از آن که بغضم بشکند حرفم را قطع کردم ودوباره به عکس خیره شدم .
میرم برای خودم چای بیارم تو هم میخوای ؟چشم هایم را با دست هایم پوشاندم و جواب دادم :
نه ممنون.وارد آشپزخانه شد.از همان جا شروع به صحبت کرد :
میدونم که نگرانی ولی نباید باشی ..فقط به بچتون فکر کن الهه ...این ناراحتی ها  ،این اعصاب خراب همه رویبچه ات تاثیر میذاره .یه کم بیشتر به فکر خودت باش.
او به حرف زدن ادامه میداد ولی این من بودم که دیگر گوش نمیدادم .چه اتفاقی داشت می افتاد؟
***
روزنامه را ورق زد .سرم را روی پیانو گذاشتم وبه او خیره شدم .چه قدر در این حالت مرا به یاد پدرم می انداخت .
بی حوصله با کالویه ها بازی کردم ،ذهنم خسته بود از ان همه کشمکش درونی .صدای دینگ ودانگ های نا منظم
وبی قاعده سکوت خانه را برهم زد .گاهی هم صدای چخ چخ روزنامه با آن مخلوط میشد.
الهه عزیزم ؟بی آن که سرم را بلند کنم جواب دادم :
هوم ؟پاهایش کنارم توقف شدند :
چی شده خانمم ؟ نبینم بغض کردی ؟در دلم پوزخندی زدم .ندیده بود که چند وقت است بغض رهایم نمیکند ؟
اشک هایم روی سطح سفید پیانو میریختند  ،با صدای لرزان گفتم :
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پس باالخره منو یادت افتاد ؟فواد تو چته ؟ دارم دیوونه میشم بس که به رفتارهای عجیبت فکر کردم ...خستهشدم از اینکه هر روز وقتی برگشتی بری تو اتاقت و من به در بسته ی اون خراب شده نگاه کنم .
دست هایش را زیر سرم گذاشت وبلندم کرد .خواست بغلم کند  ،دلگیر وناراحت خودم را عقب کشیدم با لبخند
به زور مرا به آغوشش گرفت .
چه قدر دلم تنگ شده بود برای این آغوش واین عطر ...سرم را به سینه اش فشردم .باز هم سکوت سنگینی
میکرد .کم کم این سکوت داشت راه نفسم را میبست.
خودم را عقب کشیدم .دستم را روی صورتش گذاشتم وگفتم :
 خودتو تو آینه دیدی ؟ دیدی چه قدر الغر شدی ورنگ و روت پریده ؟ به خدا نمیدونم غصه ی چی رو بخورم ..باز هم سکوت جوابم بود ..درد در شکمم پیچید  ،سعی کردم بغضم را فرو دهم و نفس های عمیق بکشم  ،اما
نمیتوانستم .
ناله ی کوتاهی از دهانم خارج شد .فواد سریعا متوجه شد دست هایش را روی شانه هایم گذاشت و با نگرانی
نگاهم کرد .چشم هایم را بستم  ،با تالش نفس کشیدم ودر دلم شمردم ومنتظر شدم .
از صبح این بار چندم بود .فواد نمیدانست ولی حتی به دکتر هم زنگ زده بودم و گفته بود ممکن است امشب بدتر
شوم واگر این اتفاق افتاد به بیمارستان بروم .
الهه ؟دستم را باال بردم وبه این وسیله به او فهماندم که نگرانم نباشد .حالم بهتر بود .
عزیزم ببخشید...این قدر غرق مشکل خودم شدم که به کل حواسم از تو پرت شد .ولی قول میدماین چند وقتی که مونده رو کنارت باشم .
با همان صورت درهم وبا همان بغض فقط نگاهش کردم .
قول میدم !باور کن .به زور لبخند زدم .مشکلش چه بود که نمیگفت ؟ چرا نمیفهمید که این نگفتنش مرا هم درمانده کرده ؟
کارام رو هماهنگ کردم که تو این چند وقت راحت باشیم ..فکر میکنی من میتونم غصه رو تو چشمات ببینمخانوم خوشگلم ؟
نمیتوانست ببیند ؟ خنده ام به زهر خند شباهت بیشتری داشت .حرفی نزدم .فواد اگر فواد همیشگی بود
میفهمید که نگران چه هستم .دست هایم را گرفت و لبخند زد .
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خواستم اعتراض کنم که درد دیگری نفسم را برید .تکان خوردن شدید بچه وفشاری که به کمرم می امد را به
وضوح حس کردم .تمام عضالتم منقبض شدند .ناخود آگاه ناخن هایم را در دست های فواد فرو بردم .
الی عزیزم ؟ خوبی؟جواب صادقانه ی سوالش نه بود .منتظر شدم ولی درد کمتر نشد .نای نفس کشیدن هم نداشتم ...دلشوره به جانم
افتاد .قبل از آن که دردم بیشتر شود گفتم :
فواد بدو لباسام رو بیار ..بدو...با نگرانی پرسید :
زود نیست ؟با صدای بلند گفتم :
نمیدونم فقط بدو .به دو به سمت اتاق رفت .به دقیقه نکشید که برگشت .کمکم کرد تا حاضر شوم .حدسم درست بود دردم لحظه به
لحظه بیشتر اوج میگرفت .دستم را روی شکمم گذاشتم وگفتم :
ساک بچه رو...برداشتم .خم شدو دست هایش را زیر زانوانم گذاشت .ناله کردم :
سنگینم !هیش..هیچی نگو.بی رمق تسلیم آغوشش شدم .
***
برخورد جسم گرمی را با گونه ام حس کردم .گرمایی که بی نهایت آشنا بود .با حس افتادن یک قطره آب روی
گونه ام  ،بی رمق چشم هایم را باز کردم .
بعد از چند بار پلک زدن  ،تصویر فواد پیش چشم هایم واضح و واضح تر شد .با هول دستش را به چشم هایش
کشید .
گیج ومنگ نگاهش کردم .گیج تر آن بودم که بفهمم چرا چشم هایش را پاک کرده ویا چرا صدایش گرفته است .
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خانومم حالت خوبه ؟نگاهم با استرس روی شکم خالی ام ثابت شد .خسته وبی حال زمزمه کردم:
خوبم .دخترمون کجاست ؟ویاد کودک کوچکی افتادم که درست چند ثانیه قبل از  ،از حال رفتنم دیده بودم .
با پشت دستش گونه ام را نوازش کردو گفت :
نگران نباش .اآلن میارنش .روی صورتم خم شد ،پیشانی ام را بوسید وبا شعف گفت :
چسم هاش خاکستریه !لبخند پر از آرامشی روی لب هایم نقش بست .همانی شده بود که او میخواست  ،یک دختر چشم خاکستری .بی
رمق تر از آن بودم که حرف بزنم .سکوت اتاق با ورود پرستاری که فرشته را اورده بود شکسته شد .
فواد مژدگانی دادو بچه را بغل گرفت .نگاهش پر از درخشش بود .دست هایم را دراز کردم ومنتظر شدم تا بچه را
بغلم بدهد .تمام وجودم را عشق به آن موجود کوچک وخواستنی پر کرده بود .موجودی که خیلی وقت بود با
وجودم عجین شده بود .
با احتیاط او را در بغلم جا به جا کردم .کودک پتو پیچ شده ی چاق و کوچکی که با ناتوانی دست وپا میزد ومشت
های گره کرده ی کوچکش را برایم تکان میداد.
لبخند عمیقی روی لب هایم نشست .کمی خم شدم و صورت داغ وسرخش را با تمام حس مادری ام  ،بوسیدم .
یقه ی لباسم را در چنگش گرفت و سرش را به سینه ام مالید .فواد کنارمان روی تخت نشست و گفت :
نگاش کن ...انگار میشناستت .خندیدم وگفتم :
منم میشناسمش .دستم را ال به الی موهای کرکی شکل خرمایی رنگش کشیدم که مشابه موهای فواد بود .با لحن بچگانه ای زمزمه
کردم :
منم تو رو یادم میاد فرشته ی مامان...دختر نازم .فواد هم خم شد و صورتش را بوسید .با لبخند گفت :
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فرشته !من هم لبخند زدم .دستم را گرفت .دستبند خوش تراشی را از جعبه ی مخمل بیرون آوردو به دستم بست .دستم
را بوسید وگفت :
یه دنیا ممنونتم !...تمام خوشی ها ولذت های این دنیا رو کنار تو تجربه کردم .تا آخرین نفسی که میکشمعاشقت میمونم.
با اعتراض گفتم :
فواد !با خنده به دخترمان خیره شدو گفت :
خب چیه؟ مرگم بخشی از زندگیه .حرفی نزدم دوست نداشتم روز شیرینمان را خراب کنم پس ،بحث را عوض کردم .
ببین لباش مثل لبای تو قلوه ایه !سرش را روی شانه ام گذاشت وگفت :
من عاشق همین شیطنت هاتم خانومی ..مامان کوچولوی تو بغلی خودمی.سرم را به طرفش چرخاندم وبا محبت گونه اش را بوسیدم .صدای گریه فرشته باعث شد خلسه برهم بخورد .فواد
با لحنی معترض گفت :
ببین نیومده میخواد جا منو بگیره ..من که نگران شده بودم با استرس گفتم :
وای ! چرا گریه میکنه .خندیدو با ارامش گفت :
خب خانوم گرسنشه دیگه نمیبینی چه جوری به یقه ات چنگ میزنه .با محبت به دخترم خیره شدم .سخت به دستش آورده بودم اما ارزشش را داشت .
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خانه شلوغ شده بود .لبخند برای لحظه ای از لب های حاضرین دور نمیشد .فرشته از اول مهمانی بغل فریاد مانده
بودو ظاهرا هم هیچ اعتراضی نداشت .من هم که حتی لحظه ای نتوانسته بودم بنشینم واستراحت کنم .فواد گفت
:
الهه عزیزم بیا یه کم بشین .ظرف بستنی را جلوی او گذاشتم ونشستم .فریاد گونه ی فرشته را بوسید وگفت :
اخه تو چه قدر خوشمزه ای خوشگل عمو .من با خنده به فواد گفتم :
ببین نیومده چه دلی از فریاد برده !فواد هم با سر تاییدم کرد ورو به فوژان گفت :
مامان دیگه باید دست این آقای دکترو یه جا بند کنی .فریاد اخم کرد ورو به فواد چشم غره رفت .قبل از آن که حرفی بزند  ،صدای زنگ باعث شد همه با تعجب سر
برگردانیم .با تعجب از فواد پرسیدم :
کسی رو دعوت کردی ؟فواد بی آن که حرفی بزند ،به سمت آیفون رفت .
همه به او خیره شده بودیم .
بله ؟سکوت سنگینی میکرد ...
بفرمایید !وقتی کلید را فشرد  ،با تعجب به او خیره شدم .نگاهش را به من دوخت و با مکث گفت :
باباته !!!لبخندم جمع شد .حاال همه به من خیره شده بودند .نفسم را به زور بیرون فرستادم .بلند شدم تا به اتاقم بروم
.دستی مچم را گرفت  ،با استیصال به دست قدرتمند عمو خیره شده بودم که مچم ر ا چسبیده بود .در چشم هایم
خیره شد وگفت :
-حاال که اون یه قدم جلو اومده تو نباید عقب بکشی .
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بی آن که حرفی بزنم .نگاه های بقیه را جستجو کردم تا شاید کسی به نفع من حرفی بزند .ثانیه ها کند وپر
استرس میگذشتند .در توسط فواد باز شد .بوی عطر آشنایی مثل نسیم در خانه پیچید وقلبم را به تپش انداخت
.نگاهم به در چوبی خانه دوخته شد .
لحظاتی گذشتند .انگار صدای تیک و تاک عقربه های ساعت در سرم میپیچید .نگاهم به نگاه بی نهایت آشنایی
گره خورد .نگاهی که کمی خیس بود .
نمیای استقبال پدرت ؟لبم را گزیدم وبه او خیره شدم .پاهایم را به زور حرکت دادم .مگر نه این که مدت ها بود دلم میخواست او پا پیش
بگذارد ؟ پاهایم یاری ام نمیکردند .او بود که فاصله را با چند گام بلند طی کرد ومرا در آغوش کشید .مات
ومبهوت سرم را به سینه اش تکیه دادم وبه صدای قلبش گوش دادم .لبخند نزدم اما تپش قلبم را هم پنهان
نکردم .با آن که هنوز هم دلخور بودم با آن که هنوز هم خودم را محق میدانستم اما او پدرم بود !
حس های زیادی برایم تداعی شدند ..خاطره های زیادی برایم زنده شدند...یاد وقت هایی که زمین میخوردم و او
دستم را میگرفت وبلندم میکرد ...یاد همه ی خاطرات خوبی که هر چند کم  ،کنار هم داشتیم .
حس تمام وقت هایی که دلم هوای مادرم را میکرد و او برایم هم مادر میشد وهم پدر ...
با بغض صدایش زدم :
بابا !همین یک کلمه ی من  ،انگار سد سکوت را شکست .همه با لبخند به ما خیره شده بودند .مرا عقب کشید و به
صورتم خیره شد .به اشک هایش خیره شدم .اشک هایی که برای اولین بار بود روی صورتش میدیدم .با آن که
دلخور بودم اما نمیتوانستم اشک هایش را ببینم .رد اشک هایش را پاک کردم  .جوری که فقط من بشنوم ،زمزمه
کرد :
دلم برات تنگ شده بود !
واین اولین بار بود که میگفت ! قدردان به فواد خیره شدم .میدانستم که کار اوست .با لبخند به من نگاه کردو دور
از چشم جمع به من چشمک زد .من هم با لبخند سرم را برایش تکان دادم .پدرم پاکتی را کف دستم گذاشت
.فواد فرشته را به آغوشش داد.او هم با غرور لبخندی زد وگفت :
شبیه الهه است !با لبخند او را تایید کرد .دور هم نشستیم .عمو رو به پدرم گفت :
-منتظر بودیم که بیای ودر گوشش اذان بگی !
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به عمو خیره شدم .پس همه میدانستند و به روی من نیاورده بودند .کار فواد بود  ،ته دلم از او ممنون بودم .
پدرم فرشته را در آغوشش جا به جا کرد و با لحنی که به شدت بوی آرامش میداد  ،آن جمله های آرامش بخش را
در گوشش زمزمه کرد .

***
خستگی از سر رویم می بارید .به معنای واقعی کلمه خسته بودم .ضربه های آرامی به پشت فرشته زدم تا بخوابد
ولی خبری نبود .چند ساعت بود که داشتم راه میرفتم وسعی میکردم او را بخوابانم ولی ظاهرا قصد خوابیدن
نداشت .
سیر بود  ،جایش تمیز بود و دلش هم درد نمیکرد .انگار فقط نمیخواست بخوابد .
تا وقتی بغلم بود ساکت به لوستر خیره میشد و می خندید ولی به محض این که داخل کریرش میگذاشتمش جیغ
میزد .
فواد چند ساعت قبل رفته بود تا بخوابد .طبق معمول این چند وقت خسته وبی حوصله بود .زیر چشم هایش کمی
گود رفته بود و به جرات میتوانستم قسم بخورم که وزن کم کرده .هر چند که خیلی هم کار نمیکرد اما خستگی از
سر و رویش می بارید واحساس میکردم رنگ پریده شده است .گاهی نفسش میگرفت و ...و همه ی این ها دالیل
بی حوصلگی این روز های من بودند .میگفت که دکتر رفته ولی نمیتوانستم باور کنم که دکتر این حال و روز را
دیده باشد و کاری انجام نداده باشد ...
نق نق فرشته در آمد .بی حوصله تکانش دادم تا بخوابد .با دیدن چشم های خواب آلودش امیدوار شدم وبه راه
رفتن ادامه دادم ..
یک ربع بعد از تکان نخوردنش فهمیدم که خوابش برده است .با گام هایی آهسته به اتاقمان رفتم .
خم شدم و او را داخل تخت کوچکش گذاشتم .پلک هایم از شدت خستگی باز نمیشدند .
اهسته لباس عوض کردم وپتوی سمت خودم را کنار زدم .
پاهای خسته ام را زیر پتو گذاشتم چه حس لذت بخشی داشتم .
با لبخند خم شدم و پیشانی فواد را بوسیدم ...جا خوردم چه قدر داغ بود .با شتاب بلند شدم ودستم را روی
پیشانی اش گذاشتم  ،به شدت تبش باال بود .
سریع لگنی آب آوردم و پاهایش را داخلش گذاشتم .لرزید ولی چشم هایش را باز نکرد .صدایش زدم  ،به جای
جواب دادن ناله کرد.با استرس صدایش زدم ولی جوابی نشنیدم .
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ترسیدم به نظرم تبش حتی کمی هم پایین نیامده بود .به جای این که پیشانی او خنک شود  ،دستمال داغ داغ
شده بود .
دست پاچه گوشی اش را ار روی پا تختی قاپیدم و طرح قفلش را با دستی لرزان کشیدم .شماره ی فریاد را از روی
لیست تماس ها برداشتم وبی توجه به ساعت گرفتم .
خواب آلوده جواب داد :
چته نصف شبی؟ تو نخوابیدی هنوز ؟با استرس شروع به صحبت کردم :
الهه ام فریاد ! ببخشید بیدارت کردم .نه من شیفتم .بیدار بودم ولی خیلی خوابم میاد ...حرفش را بریدم :
فواد تب کرده ..هر کاری میکنم هم تبش پایین نمیاد  ،نمیدونم باید چه کار کنم !جدی شد :
میتونی بیاریش اینجا ؟آخه فرشته خوابه بعدم فواد خیلی سنگینه نمیتونم تکونش بدم .میام دنبالتون ..حاضر شو ..گوشی را روی تخت انداختم وسراسیمه لباسم را پوشیدم .با احتیاط جوری که فرشته بیدار نشود  ،او را داخل
کریرش گذاشتم وساک لوازمش را هم حاضر کردم ..بخش سخت کار عوض کردن لباس های فواد بود .
وقتی باالخره دکمه ی شلوارش را هم بستم به هن هن افتاده بودم ..تبش هم همچنان باال بود وناله میکرد.
زنگ موبایل فواد که بلند شد قبل از آن که فرشته از خواب بپرد  ،رد تماس دادم  .وبه سمت در دویدم .
در را باز کردم ومنتظر شدم تا آسانسور باال بیاید .در آسانسور با صدای آهنگ باز شد .فریاد بیرون آمد و بالفاصله
پرسید :
-تبش پایین نیومد ؟
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به نشانه ی مخالفت سر تکان دادم .به دنبال هم وارد اتاق شدیم .باالی سر فواد نشست .مچش را در دست گرفت
تا نبضش را بگیرد .چیزی در سرم نبض میزد .قلبم انگار داخل دهانم میتپید .بی دلیل دلشوره داشتم .بلند شد وبا
صدایی آهسته گفت :
فرشته رو بردار بیا ...باید ببریمش پیش دکترش ؟حرفش را در ذهنم تکرار کردم واز خودم پرسیدم  :دکترش ؟ .با تعجب پرسیدم :
چرا خودت براش نسخه نمینویسی ؟فواد را از جا کند و وگفت :
تخصص من نیست .بدو الهه .کریر فرشته را گرفتم .فریاد هم فواد را کشان کشان بیرون برد .من هم به دنبالشان حرکت کردم .

...
اشاره کرد که اول من داخل بروم .بی حرف وارد اتاق شدم .زیر لب آهسته صلوات فرستادم.پشت سر من وارد اتاق
شد و در را بست .نگاهم به موهای جو گندمی اش افتادو از ذهنم گذشت که سنش خیلی هم زیاد نیست .شاید
کمی بزرگتر از فریاد .
روبرویم روی صندلی نشست ودست هایش را در هم قالب کرد .سرم را پایین انداختم تا او نبیند که از شدت
استرس لبم را تکه تکه کرده ام .
شما از بیماری همسرتون خبر نداشتید درسته ؟سرم به دوران افتاد ...میدانستم ...میدانستم که مشکلی دارد ...میدانستم قلبم اشتباه نمیکند ..لب هایم به خون
ریزی افتاده بودند .به زور لب گشودم وگفتم :
بیماری ؟نگاهش از روی لب خون آلودم گذشت  ،نفس عمیقی کشیدو گفت :
بله ! همسرتون چند ماهه که از بیماریش با خبره .قلبم تیر کشید ...واقعیت بی پرده وصریح مثل یک پتک بر سرم کوبیده شد ...من فهمیده بودم مشکلی هست و
چه قدر احمقانه افکارم را پس زده بودم ...حاال دلیل همه ی کارهایش را میفهمیدم .دلیل فاصله گرفتن هایش
..آشتی دادن من وپدرم ...
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خانم حالتون خوبه ؟چانه ام از شدت بغض میلرزید .احساس میکردم که نفسم به درستی باال نمی آید  ،ولی باید میپرسیدم ...باید ..لب
های به هم دوخته شده ام را گشودم و پرسیدم :
-بیماریش چیه ؟با استیصال نگاهش را به من دوخت .انگار مردد بود که بگوید یا نه .میدانستم که قیافه ام به شدت حال خرابم را
نشان میدهد .تردید را در چشم هایش خواندم...زمزمه کردم :
این حق منه که بدونم ...اگر همسرم منو در جریان گذاشته بود اآلن این قدر شوکه نمیشدم ..نگاهش را به میز دوخت وگفت :
لوسمی لنفوئیدی مذمن .گیج ودرمانده تر از آن بودم که به معنی آن کلمه ها فکر کنم  ،پس منتظر شدم تا ادامه بدهد.
شایع ترین نوع سرطان خون بزرگساالن .با شنیدن هر کلمه ای که از دهانش خارج میشد  ،بغض بیشتر وبیشتر به گلویم چنگ میزد .جمله اش که کامل
شد  ،اشک بی مقدمه روی گونه هایم سر خورد .غروری نمانده بود که بخواهد بشکند .یک دستمال کاغذی کشید
و جلویم گرفت .لجبازانه با آستین چادرم اشک هایم را پاک کردم .
متاسفم که مجبور شدم این خبرو بهتون بدم.فقط سرم را تکان دادم.در آن لحظه فکرم فقط حول وحوش زندگی ام وآینده مان میگذشت ....با امیدواری
پرسیدم :
درمان میشه ؟خب ...قطعی نمیتونم جوابی بدم ..ولی این طوری هم نیست که درمان نشه ..راه های زیادی هست و بیماری فوادتو مرحله ای هست که بشه امیدوار بود .
کورسوی امیدی ته دلم روشن شد .نقش لبخند مهربانش پیش چشم هایم گسترده شد .فهیمده بود...هرروز الغر
تر ورنگ پریده تر شده و همه ی رنج و دردها را تنهایی تحمل کرده بود اما به من نگفته بود مبادا اذیت شوم ؟
شما باید کنارش باشید تا بتونه مبارزه کنه ...اشک هایم بند نمی آمدند .من به فواد معتاد بودم .با هر نفسم او را میپرستیدم حتی نمیتوانستم یک لحظه به
نبودنش فکر کنم ...منی که این قدر به او نزدیک بودم چگونه نفهمیده بودم ؟ حالت هایش را دیده بودم وهیچ
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نگفته بودم ؟ چه طور نفهمیدم که از همان روزی که آزمایش ها را نزد دکتر برده رفتارش تغییر کرده ..وچه قدر
کور بودم ...
من قبال بهش گفته بودم که خانواده اش رو در جریان بذاره ولی زیر بار نرفت ...به فریاد هم خودم تازه گفتم واونم به پدرو مادرش گفت قرار بود به شما هم بگه که امشب این طوری شد ...
بی توجه به او در افکار خودم غرق شده بودم وگریه میکردم .بلند شد و گفت :
تنهاتون میذارم .در اتاق به آرامی بسته شد .با بهت به اتاق خالی دکتر خیره شدم .آمده بود وحرفش را زده ورفته بود ؟
انگار راه گلویم بسته شده بود .به حالت خفگی افتادم ...باالخره بغضم ترکید ...تجربه ی خیلی بدی بود ...خیلی بد
...این که حس کنی تمام خوشبختی و عشقت که ذره ذره وبا سختی ساخته ای در یک شب ؟ نه در یک ثانیه به
فنا برود ...
حرف های آن مرد مکررا در سرم تکرار میشد .برایم مهم نبود کسی صدای گریه ام را بشنود..
انگار داشتم کابوس میدیدم...منتظر بودم فواد تکانم بدهد و برای نمازصبح بیدارم کند ومن فکر کنم که صبح بوده
و خوابم تعبیر ندارد...من گریه کنم و او مرا در آغوش بگیرد وآرامم کند ...احساس بی پناهی کردم ...انگار حس
کردم که تکیه گاهم دیگر نمیتواند تکیه گاهم بماند ...
وای فرشته ...وای اگر بخواهم دخترم را به تنهایی بزرگ کنم ؟
آن قدر بند چادرم را در دستم فشرده بودم که خون به دستم نمیرسید .تصویری که از آینده در سرم نقش بسته
بود به هیچ وجه دیدنی و خواستنی نبود ..زندگی بی فواد را نمیخواستم ...حتی یک لحظه ...
کم کم بی حال شدم ...
...

 بیا اینو بخور !صدا آشنا بود  ،اما درگیر تر از آن بودم که فکر کنم چه کسی است .
من  ،فواد  ،فرشته ...ما ! ..قرار بود چه بر سرمان بیاید ؟ سرنوشت چه چیزی را برایمان رقم زده بود ؟
الهه به من نگاه کن ؟وقتی مرا به نام خواند  ،تازه صدای فریاد را شناختم .به توجه به اشک ریختن ادامه دادم .
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بر سرم فریاد کشید :
بهت میگم به من نگاه کن !متعجب به او خیره شدم .بازویم را گرفت و تکانم داد :
اآلن نه ! میفهمی ؟ اآلن وقتش نیست ...برادر من ...برادری که برای من عزیزترینه به تو احتیاج داره ..این دفهباید تو تکیه گاهش باشی میفهمی ؟
او داد میزدو من در چشم هایش خیره مانده بودم .اشک در چشم هایش حلقه زده بودو خیلی خوب میدانستم
فقط غرورش مانع ریختن اشک هایش میشود .این بار لحنش ملتمسانه بود :
اگر تو نا امید بشی اونم نا امید میشه ! تو همه ی امیدشی ...همه ی امیدش ....کمکش کن درمان بشه ...فقط تو میتونی ..
نا باورانه نگاهش کردم .
اگر ناامید بشه از دستش میدیم ...هم من هم تو ...هم دختر سه ماهه اش ..پدرو مادرش...همه ی ما ...هممون ازدستش میدیم.
اشک هایم روی صورتم لغزیدند  .ذهنم حرف های او را سبک سنگین کرد.با درماندگی پرسیدم :
خوب میشه ؟لبخند پر از دردی روی لب هایش نشست .
اگر باور داشته باشیم که خوب میشه واگر خدا بخواد...حتما میشه!سرم را باال آوردم.به آسمانی خیره شدم که از پنجره ی اتاق بیمارستان پیدا بود ..از خودم پرسیدم  :خدا ؟
خدایی که همیشه کنارم بود  ،این بار برایم چه رقم زده بود ؟
آستین چادرم را کشید و وادارم کرد بلند شوم.تلو تلو خوردم .زانوانم تاب تحمل وزنم را نداشتند .خسته تر از آن
بودم که حرکتی بکنم .این بار شانه ام را گرفت و مرا به سمت در کشید .بی اراده همراهش شدم .
تمام مغزم را افکار منفی پر کرده بودند.
به خودم آمدم.در راهروی بیمارستان به سمت اتاق میرفتیم .ملتمسانه گفتم :
اآلن نمیتونم فریاد .به سمتم برگشت .نگاهم کردو با اطمینان گفت :
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میتونی ! اگر اآلن  ،تو همین لحظه نری وباهش کنار نیای  ،دیگه هیچ وقت نمیتونی ...سختش نکن الهه! در عرضاین یه شب  ،با همه ی اتفاقاتی که افتاده  ،بازم هیچ اتفاق خاصی نیافتاده  ،هنوزم تو الهه ای واون فواد  ،هنوزم
عاشقشی و عاشقته .میفهمی ؟
چه قدر حرف هایش آرامم کرده بودند .با تبسمی کوتاه به نشانه ی مثبت سر تکان دادم .او هم با آرامش ادامه داد
:
اینو بدون که اگر تا به حال بهت نگفته از همین میترسیده ...از همین که تنهاش بذاری ...مرد نیستی بفهمی کهبرای یه مرد نبودن عشقش چه معنی ای میده !
صدایش دورگه شد .نفسش را به صورت آه به بیرون فرستادوگفت :
حاال دیگه برو ...به جای این که بذاری این افکار درهم وبیخود فکرتو مشغول کنه و نذاره کاری که درسته روانجام بدی بذار حرفای دلت روی زبونت بیان .برو و مطمئن باش که امید زیادی هست فوادخوب بشه .
با تردید به اتاق نگاه کردم .با لبخند زمزمه کرد  :برو !
سرم را به آرامی تکان دادم .در اتاق را باز کرد ومرا به داخل فرستاد .فواد هم بالفاصله سر برگرداند و به من خیره
شد .نگاهش که به نگاهم گره خورد .لب گزید و نگاهش را دزدید .در را پشت سرم بستم .

کنارش روی تخت نشستم .هم چنان به من نگاه نمیکرد .دستم را بین موهای پر پشتش حرکت دادم وپرسیدم:
این قدر به عشق من شک داشتی و من نمیدونستم ؟ چه طوری فکر کردی میتونم حتی یه لحظه تنهات بذارم؟باالخره نگاهم کرد .در چشم هایش غم موج میزد .لحنش صادقانه بود :
ترسیدم ...ترسیدم که تو و دخترم رو از دست بدم ...ترسیدم نتونی با این قضیه کنار بیای و تنهام بذاری .روی صورتش خم شدم .لب هایم را به پیشانی اش چسباندم .با صدایی که بغض خش دارش کرده بود گفتم :
هیچ وقت تنهات نمیذارم .تو هم حق نداری هیچ وقت تنهام بذاری .یادت رفته سر عقد هردمون به قرآن قسمخوردیم ؟
لب هایش کمی از هم فاصله گرفتند و به لبخند کوتاهی باز شدند.بعد صورتش در هم رفت وبا بغض گفت :
اگر بمیر...با گذاشتن دستم روی دهانش کالمش را قطع کردم وبا اطمینان گفتم :
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تو خوب میشی ..به خاطر من ..فریاد ...فرشته ...پدرومادرت...به خاطر همه ی ما ...قرار نیست رفیق نمیه راه بشی.
قطره ای اشک از کنار چشم چپش روی بالش چکید .دستم را کنار زد وگفت :
تو باید بدونی که این مریضی به هر حال هست !امید خوبه ولی حقیقت هم طرف دیگه ی قضیه است ...یه طرفقضیه اینه که شاید خوب نشم ...به این فکر کردی ؟ میتونی باهاش کنار بیای ؟
یک لحظه از خودم پرسیدم میتوانم ؟ جوابم قاطعانه بله بود .چه قدر ممنون فریاد بودم .گاهی الزم بود که کسی
در لحظات سخت یک با یک تلنگر حقایق را یادآوری کند و اودقیقا همین کار را کرده بود با لبخند از ته دلی گفتم
:
میتونم !دلشوره داشتم واین را نمیتوانستم پنهان کنم .لرزش نا محسوسی تمام تنم را فرا گرفته بود .
دستم را گرفت وفشرد .حواسم پی او رفت .با نگاهم نگاهش را تعقیب کردم .بغض کرده بود :
اگر بهت نگفتم دلیلش همین بود ...تو نمیدونی ! من حاضرم خودم بدترین دردها رو تحمل کنم ولی هیچ وقتغم رو تو چشمای تو نبینم ...نمیخواستم بفهمی ودرد بکشی .
آهی کشیدم وگفتم :
چرا به این فکر نکردی که نگفتنت هم آزارم میده ؟ من هر روز درد کشیدم و تو اعتنا نکردی ...خودت تصمیمگرفتی وعمل کردی .من چی فواد ؟
دوباره بغض به گلویم چنگ می انداخت ونمیخواستم جلوی اوگریه کنم .بدترین ضربه ی ممکن را خورده بودم و
همه هم از من میخواستند که محکم باشم .که تکیه گاه باشم .غافل از این که من یک شبه پشتم خم شده بود .
الهه ! عزیزم من درست همون روزی فهمیدم که تا صبح نیومدم .یادته ؟بی آن که نگاهش کنم  ،سر تکان دادم ...خوب هم یادم بود ...
تو حامله بودی ! من چه جوری به زن باردارم میگفتم که سرطان دارم .هان ؟تازه اون موقع به قدری گیج و گنگ بودم که اصال مغزم کار نمیکرد .بعدا هم هرچی بیشتر گذشت وبیشتر تو این
باتالق فرو رفتم بیشتر به این نتیجه رسیدم که ندونی بهتره ...
وقتی یه چیزی رو یه دفعه از دست بدی  ،حاال هر چه قدر هم که عزیز باشه .خیلی بهتره تا این که هر روز فکر
نبودن و از دست دادنش ذره ذره شیره ی جونتو بمکه ! منظورمو میفهمی ؟
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نگاهش کردم .فهمیده بودم .خوب هم فهمیده بودم .چه راحت حرف از نبودن میزد .دندانم را محکم روی لبم
فشردم ....نبودن ؟ فکرش هم میتوانست نابودم کند .نالیدم :
چرا این قدر نا امیدی ؟نا امید نیستم ! وقتی نا امید بشی به این بیماری باختی ومن قصد باختن ندارم .من فقط واقع بینم وهر دواحمتال رو در نظر میگیرم...من با این بیماری کنار اومدم عزیزم! سخت بود ولی شد ...
لبخند غمگینی روی لب هایش نقش بست .و دوباره قطره ای اشک از کنار چشمش سر خورد ...گریه میکرد ومن
بودم که بغض داشت خفه ام میکرد .
گریه کن خانومم...تو خودت نریزانگار فقط منتظر بودم اجازه دهد تا بغضم را بشکنم.سرم را روی سینه اش گذاشتم و هق زدم ...پیراهنش را در
چنگم گرفتم .دستم را روی قلبش گذاشتم تا ضربانش را حس کنم .با خود گفتم  :میشود این تکیه گاه برای
همیشه باشد ؟ وقت میخواستم تا با همه ی این ها کنار بیایم..وقت میخواستم تا حرف های او را حالجی کنم .هق
هق کنان گفتم :
حق نداری این حرفا رو تحویلم بدی ...حق نداری ..چادرم را که روی شانه هایم سر خورده بود را روی سرم کشید و هیچ نگفت .
ضربه ای به درخوردو صدای باز شدنش را نشیدم .
الهه بیا ببرمت خونه اصال نخوابیدی فرشته هم بی قراری میکنه .آشفته وبی قرار با نگاهی پوچ به او خیره شدم .فواد با مهربانی گفت:
برو خانمم ! دخترمون بیشتر بهت احتیاج داره .به یک باره دلم هوای رفتن کرد .هوای فرار .انگار دلم میخواست با تمام توانم فرار کنم .بی اعتماد روی پاهای
لرزانم ایستادم .هنوز دستم بین دست هایش بود .دلم میخواست دستم را عقب بکشم ودر عین حال دلم
میخواست لحظه ای از کنارش دور نشوم.
سست ونا مطمئن به سمت فریاد رفتم .دست دراز کرد تا کمکم کند  ،بی اعتنا به راهم ادامه دادم .در آخرین
لحظه نگاهی پر از درد به فواد انداختم وبعد فریاد در را پشت سرش بست .
باران نم نم می باریدو هوا گرگ ومیش بود .تازه داشت صبح میشد؟ برای من انگار چند سال گذشته بود این چند
ساعت .نمیدانم کی به خانه رسیدیم .
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با همه ی ناتوانی و حال زارم با شنیدن صدای گریه ی فرشته از خود بیخود شدم .بالفصله بعد از باز شدن در به
داخل خانه شیرجه زدم واو را بغل گرفتم ...
از شدت گریه سرخ شده بود .او را به سینه ام فشردم وسر ورویش را بوسیدم .چادرم را چنگ میزدو گریه میکرد
.از خودم پرسیدم  :آیافواد زنده میماند تا اولین بار کلمه ی پدر را از دهان فرشته بشنود .گریه ام شدت گرفت .
روی تخت نشستم واو را به خودم فشردم .بقیه هم متوجه حالم شده بودند.با صدای بسته شدن در فهمیدم که من
ودخترم را تنها گذاشته اند ...
فرشته خیلی وقت بود که آرام شده و کنارم به خواب رفته بود اما من نه ؟ تنم برای لحظه ای خواب تشنه بودو من
نمیتوانستم بخوابم .
دلم از همه گرفته بود .از همه ی آن های که چند روز بود خبر دار شده بودند ومن را بی خبر گذاشته بودند.از هم
بیشتر از فواد...
انگار با چشم هایی باز کابوس میدیدم...
به محض این که فرشته خوابش برد شال وکاله کردم تا به بیمارستان بروم .چند روزی میشد که فواد بستری بود
.تمام این مدت به زور او را در بمیارستان نگه داشته بودیم .امروز هم به خواست خودش میخواست به خانه برگردد
.چادرم را روی سرم کشیدم .خم شدم وپیشانی فرشته را بوسیدم واز اتاق خارج شدم.متوجه ویبره ی موبایلم
شدم .زیر لبی از فوژان خداحافظی کردم و بعد از این که در خانه را پشت سرم بستم  ،جواب دادم .
سالم پویان !سالم الهه خوبی؟ چه خبرا ؟ فواد بهتر شده ؟آهی کشیدم و گفتم :
مثل قبله ..منم بد نیستم .تو خوبی ؟منم خوبم ...میدونم که وقتت پره ولی زنگ زدم بپرسم پس کی میای استودیو ؟من شرمنده ام پویان اصال نمی تونم هیچ قولی بدم ...نمیدونم چی قراره پیش بیاد .پوفی کرد وگفت :
اون آهنگی که داشتی می ساختی چی شد ؟پوزخندی رو ی لب هایم نشست .دکمه ی اسانسور را فشردم .به دیوار تکیه دادم و گفتم :
-اصال وقت نکردم برم سراغش .
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ببین الهه من درک میکنم که درگیری ولی صدای بقیه در اومده ...خیلی از برنامه عقبیم  ،من ده روز دیگه بیشترنمیتونم معطلشون کنم ...
با کالفگی گفتم :
همونم خوبه .ممنون سعی میکنم بیام سر ضبط .خوبه پس من دیگه مزاحمت نمیشم .امیدوارم زودتر شرایطت جور بشه.خدا نگه دار .زیر لب خداحاقظی گفتم وتماس را قطع کردم .واقعا نمیدانستم باید به کدام کار برسم .تعادل زندگی ام به هم
ریخته بود .برای خودم هم وقت نداشتم .یک پایم بیمارستان بود یک پایم خانه .وارد آسانسور شدم و در پشت
سرم بسته شد.زمزمه کردم :
خدایا همه ی اینا رو تحمل میکنم فقط اونو از من نگیر ...به خاطر من نه به خاطر دخترمون .....
با لبخند خم شدو دست هایم را بوسید .باز هم اخم کردم و سرم را با بستن دکمه های پیراهنش گرم کردم
.دستش را میان ابروهایم بردو چین بین آن ها را باز کرد وگفت :
عزیزم ؟ اخم نکن دیگه دلم میگیره .با حرص گفتم :
فواد دارم دیوونه میشم ..یعنی چی که پاتو تو یه کفش کردی بری خونه ؟ میفهمی که باید درمان بشی ؟لبخند غمگینی بر لب آورد و گفت :
من شش ماهه وضعم همینه .خودتو اذیت نکن .نفس عمیقی کشیدم وبا عصبانیت گفتم :
اصال عین خیالتم نیست که باید درمان بشی ..کالفه ام فواد ...در چشم هایم خیره شد وبا همان لبخندی که کم کم داشت روی اعصابم میرفت زمزمه کرد :
من االنم دارم درمان میشم !یه فکر هایی هم دارم یه چند روز تحمل کن ..بیماری من هر چند خطرناکه ولی بهموقع تشخیص داده شده ...
چپ چپ نگاهش کردم .از این اخالقش متنفر بودم .از این که دوست داشت کارهایش را یواشکی و بدون اطالع
من انجام دهد .نگاه پرسش گرم را بی جواب گذاشت و از روی تخت بلند شد .گفت :
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بریم که االنا دیگه دخترمون از خواب بلند میشه .حرفی نزدم و ناراحت به دنبالش راه افتادم .
خسته از تمرین طوالنی وکسل کننده با همه خداحافظی کردم .بقیه که رفتند .من وپویان ومنشی اش مانده بودیم
.تا راجع به آهنگ هایی که مشترکا میساختیم صحبت کنیم .
منشی اش سه لیوان چای جلوی هر کداممان گذاشت و پشت میز خودش نشست .قرار بود خواننده ای به
مالقاتمان بیاید ..دیر شده بود  ،دلم شور فرشته را میزد که مدت زیادی بود نزد فوژان ماندگار شده بود .
خسته بودم .حساب شب وروزهایی که نتوانسته بودم درست بخوابم  ،از دستم در رفته بود .
آن قدر تحت فشار بودم که حد نداشت .نمیتوانستم به همه ی کارهایم برسم .از طرفی هم فکرم به شدت درگیر
فواد بود که طوری رفتار میکرد که انگار هیچ اتفاقی نیافتاده .حس میکردم مریضی اش را جدی نمیگیرد یا حداقل
جلوی من این طور وانمود میکرد ...پوف ...
الهه ؟ معلوم هست حواست کجاست ؟حواسم جمع شد .نفس عمیقی کشیدم و رو به پویان گفتم :
همین جا ...ببخشید ...چی میگفتی ؟با لبخند گفت :
گفتم بذار جلوی این یارو من حرف بزنم .بفهمه کارهای اولته بازی درمیاره ...سری تکان دادم و زیر لب گفتم :
باشه ...ممنون.جرعه ای چای از لیوانش نوشید و گفت :
خواهش میکنم حرفش رو هم نزن ...کارت عالی بوده ...حتی بهتر از خود من .سعی کردم لبخند بزنم.جواب دادم :
لطف داری .شکسته نفسی نکن .او هم لبخند زد .در سکوت چایم را نوشیدم ومنتظر شدم.باز هم افکارم برای خودشان راه باز کردند.
***
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روی کاناپه نشستم وکانال های تلوزیون را باال و پایین کردم .طبق معمول فرشته خواب بود ونمیشد که صدایش را
زیاد کنم .
پلک هایم از خستگی مدام روی هم می افتادند ...روی مبل دراز کشیدم وچشم هایم را بستم  .حداقل تا وقتی که
فرشته از خواب بیدار شود  ،میتوانستم استراحت کنم .پاهایم را در شکمم جمع کردم .

....

الی ؟ الی عزیزم ؟با بی میلی چشم هایم را باز کردم .فواد باالی سرم نشسته بود .با تعجب نگاهش کردم وناگهان یادم آمد که روی
کاناپه خوابم برده وفرشته هم خواب بود .سراسیمه از جا پریدم.با آرامش گفت :
آروم باش بیدار شد .شیرش رو درست کردم بهش دادم  ،تو بغلم خوابش برد .با ناراحتی گفتم :
وای !نباید این قدر میخوابیدم .با خنده جواب داد :
اتفاقا باید استراحت میکردی ...پاشو بیا میز شام رو چیدم .پاهایم را روی زمین گذاشتم ودر حین بلند شدن  ،پرسیدم :
رفتی پیش دکترت ؟او هم بلند شد و گفت :
آره..نگران نباش.نتوانستم جلوی پوزخندم را بگیرم .میشد نگرانش نباشم ؟
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سر میز نشستم .اوهم روبرویم نشست وبرای هر دویمان برنج کشید وگفت :
از آهنگ جدیدت چه خبر ؟بی حوصله جواب دادم :
یه خواننده پیدا شده ..حاال پویان داره باهاش حرف میزنه تا قرار داد ببندیم .متوجه بی حوصلگی ام شد .سری تکان دادو دیگر ادامه نداد .احساس می کردم زندگی ام روی روال نیست وهیچ
چیزی نمیتوانست این احساس را تغییر دهد .احساس نا امنی و بال تکلیفی ...
تو هنوزم از من ناراحتی !قاشقم را داخل بشقابم گذاشتم وبا دلخوری گفتم :
دوباره داری یه چیزی رو از من پنهون میکنی .او هم قاشقش را رها کرد وبه صندلی تکیه داد .با اخم نگاهم کرد.حق به جانب با چنگال ساالدم را هم زدم وچیزی
نگفتم .صندلی را عقب زد .بلند شد و گفت :
خیلی خب ..بیا حرف بزنیم .بی اعتنا نگاهش کردم .با تحکم گفت :
الهه ! میگم بیا حرف بزنیم .تصمیم گرفتم قبل از آن که داد بکشد و فرشته را بیدار کند  ،بلند شوم.ایستادم.دستم را گرفت و مرا به دنبال
خودش کشید .مرا به سمت کاناپه ی یک نفره بردو دستم را رها کرد .روی آن نشستم .خودش هم روبروی من
نشست .
با همان اخم های در هم پرسید :
چرا تمومش نمیکنی ؟حرفی نزدم ونگاهم را به دمپایی های روفرشی ام دوختم.
من مریضم ؟ سرطان دارم ؟ خیلی خوب باشه ..نمردم که هنوز زنده ام ..یه جوری رفتار میکنی انگار هر لحظهممکنه بیافتم بمیرم .
لبم را گزیدم و سرم را پایین انداختم .دست خودم نبود  ،حساس شده بودم ..
سخت بود که درک کنم او بیمار است ...خیلی سخت  ..وحال قبول این که حالش خوب است هم برایم سخت بود .
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پاهایش کنارم متوقف شدند ...دستش زیر چانه ام نشست .سرم را باال کشید.
من ناامید نمیشم ونشدم .باهاش کنار اومدم میخوام که تو هم کنار بیایناله کردم :
باید درمان بشی .لبخند زد :
من بیشتر از تو نگرانم باور کن !یه راه هایی هست که دارم امتحان میکنم .پوست لبم را کندم وبا غصه نگاهم را به او دوختم.با همان لبخند جلویم زانو زد ودست هایش را روی شانه هایم
گذاشت .صورتش را نزدیک صورتم آوردو گفت :
باز تو پوست لبتو کندی ؟ خانومم من اول باید تو رو بزرگ میکردم بچه میخواستم چه کار !متوجه شیطنت همیشگی اش شدم .قبل از آن که لب هایم را ببوسد .سریع گفتم :
نه !ولی "ه" ی آخر کالمم به گوش خودم هم نرسید چرا که لب هایم طعمه ی بوسه ی گرمش شده بودند .وای که چه
قدر بی خیال بود ...سرم را عقب کشیدم و با لحنی معترض گفتم :
فکر نکن باز نفهمیدم نگفتی اون راه چیه ها ! این چه اخالقیه تو داری ؟ چرا نمیگی چی راهیه ؟لبخند پر شیطنتی تحویلم داد.لب هایش را روی لب هایم چسباند و اعتراضم را خاموش کرد.با همان خنده گوشه
ی لبم را گاز گرفت .دوباره عقب کشیدم وگفتم :
فرشته بیدار میشه !مرا تنگ در آغوش کشیدو گفت :
دو دقیقه اومدم خانوممو ببوسما ! هی ده ثانیه یه بار بکش عقب .خندیدم و این بار من لب هایم را روی لب هایش گذاشتم .
فواد در لحظه زندگی میکرد ...این در لحظه زندگی کردن بد نبود ..گاهی شاید هم خیلی خوب بود ولی من
نمیتوانستم با آن کنار بیایم ...فکر آینده همیشه قلقلکم میداد.
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الی ؟ویولنم را کنار گذاشتم و جواب دادم :
جانم ؟ چیزی الزم داری ؟فرشته را در آغوشش جا به جا کرد وگفت :
نه خانمی ...راستش میخوام باهات حرف بزنم ...یعنی من وفریاد میخوایم باهات حرف بزنیم .ابروهایم را باال بردم وبا تعجب پرسیدم :
فریاد ؟ !!لبخند زد وگفت :
آره خانمم...برو یه لباس مناسب بپوش منم بهش بگم بیاد باال .دم دره !ایستادم ...دلم به شور افتاده بود .با نگرانی پرسیدم :
اتفاقی افتاده ؟ چرا اون قراره بیاد حرف بزنه ؟با آرامش مرا به سمت اتاق هل دادو گفت :
چون اون بهتر میتونه توضیح بده ...نگران نباش خیره !کمی آرام شدم ...
در کمدم را باز کردم و اولین لباس مناسبی که به دستم رسید را بیرون آوردم و پوشیدم .روسری ام را بی حوصله
روی سرم انداختم وبا پاهایی لرزان از اتاق خارج شدم .
در پذیرایی نشسته بودند.فریاد به پایم بلند شد.سالم کردم وتعارف کردم که بشیند .رفتم تا فرشته را از بغل فواد
بگیرم .
من نگهش میدارم...تو بشین .کنارش روی مبل نشستم .اضطراب داشتم .
برم چای بیارم !قبل از آن که بلند شوم فریاد گفت :
-بشین الهه من باید زود برم .
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نفس عمیقی کشیدم و نگاهم را به او دوخنم ...
وقتی فهمیدم که فواد مریضه که خوشبختانه هم خیلی به موقع فهمیدم .اونو به یکی از دوستام که متخصصخونو انکولوژی بود معرفی کردم و درمانش رو شروع کردیم .
من از همون روزا دنبال یه پزشک با تجربه تر گشتم تا رسیدم به یه دکتر ایرانی االصل که خارج از ایران روی
سرطان خون کار میکنه و در زمنیه ی درمان خیلی موفق بوده .
داخل ایران هم هستن کسانی که موفق اند ولی خب ...من خیلی وقته که دنبال کارهای فوادم .به خاطر این که
خودم هم اقامت دارم وبه خاطر این که برای معالجه میخواستیم بریم خیلی هم سخت نبود فقط یه خورده کارهای
مدارک فواد وقت گرفت ...با اون دکتر هم ارتباط گرفتم و در مورد شرایط فواد باهش حرف زدم قبول کرده ...فواد
خواست که تا قطعی نشده چیزی بهت نگم .
حاال دیگه رفتن قطعی شده ...وجود من هم الزمه .درمان بیماری فواد دو مرحله داره .مرحله ی اول که شیمی
درمانیه ومرحله دوم پیوند مغز واستخوان که باید از یکی از نزدیکان بیمار باشه .
انگار از شدت شوق وهیجان دلم میخواست جیغ بکشم .میان حرفش پریدم :
درمانش قطعیه؟با قاطعیت گفت :
روی باالی هفتاد درصد جواب داده .با خوشحالی گفتم :
خب منم باید برای ویزا اقدام کنم ؟فریاد با همان جدیت بی آن که لبخند بزند نگاهش را از من گرفت وبه فواد دوخت .فواد هم نگاهش را از ما دزدید
.با تردید پرسیدم :
چیزی شده که به من نمیگید ؟فواد دست هایش را در هم گره زدو گفت :
نه !به فریاد نگاه کردم که با تعجب به فواد خیره شده بود .رو به فواد گفتم :
بگو چی میخوای بگی !سرش را باال گرفت .به من خیره شد و با جدیت گفت :
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الهه من وفریاد تنها میریم ...نمیخوام تو همراهمون بیای !انگار کسی پتکی به سرم کوبید .خشکم زد ...اصال نمیتوانستم بفهمم...اشک به چشم هایم هجوم اورد..احساس
کردم جلوی فریاد خرد شده ام سرم را به زیر انداختم  ،زیر لب ببخشیدی گفتم و با قدم هایی تند به سمت اتاق
فرار کردم .در حین رفتن صدای فریاد را شنیدم که آرام به او گفت :
خاک بر سرت این چه وضع گفتن بود !فواد به دنبالم شتافت ولی قبل از آن که به من برسد در را قفل کرده بودم  .بی صدا بغضم را شکستم .کمی بعد از
صدای بسته شدن در فهمیدم که احتماال فریاد خانه را ترک کرده .
کمی که آرام شدم .سجاده ام را پهن کردم و به نماز ایستادم..خوب بود که وضو داشتم چون االن به هیچ وجه دلم
نمیخواست از اتاق خارج شو م...
سرم را که از سجده بلند کردم آرام شده بودم ...بچه نبودم که قهر کنم باید حرف هایش را میشنیدم وتصمیم
میگرفتم ...دلم میخواست جایی بروم که او نباشد ...بنشینم و فقط فکر کنم ...ظرفیتم پر شده بود  ،احتیاج داشتم
تنها باشم ...
الهه عزیزم .باز کن درو ...الی ؟اعتنایی نکردم ..به دیوار تکیه دادم وبه سجاده ام خیره شدم ...فکر کردم ...فکر ...فکر ...

الهه عزیزم .باز کن درو ...الی ؟اعتنایی نکردم ..به دیوار تکیه دادم وبه سجاده ام خیره شدم ...فکر کردم ...فکر ...فکر ...
تصمیم را گرفتم .من احتیاج داشتم برای یک روز هم که شده تنها باشم .در تمام این چند وقتی که از مریضی
فواد با خبر شده بودم یک روز هم نتوانسته بودم آرامش داشته باشم .من هم آدم بودم مگر چه قدر میتوانستم
کنار بیایم .فواد میدانست و نگفته بود از همه بدتر این که بار اولش هم نبود
ساکی برداشتم و وسایل خودم و فرشته را جمع کردم .جلوی آینه ایستادم و اشک هایم را پاک کردم .
صدای گریه ی فرشته که بلند شد بی صدا در را باز کردم و بیرون آمدم..او را از بغل فواد گرفتم وبی توجه به فواد
که خیره نگاهم میکرد به اتاق برگشتم ...
بعد از خوردن شیر خوابش برد ..او را داخل کریرش گذاشتم ..
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کجا داری میری ؟برگشتم وبه او که به ساکم اشاره میکرد نگاه کردم وجوابی ندادم ...
الهه عصبیم نکن ...بیا بشین حرف بزنیم ...با حرص گفتم :
حرف بزنیم ؟ فکر نمیکنی یه کمی دیره ؟ از وقتی فکر رفتن رو کردی باید حرف میزدیم نه حاال ...من توضیح میدم .با عصبانیت گفتم :
چی رو توضیح میدی ؟ این دفعه ی چندمه که داری کارهات رو دور از چشم من انجام میدی ؟ نمیتونم با اینکارت کنار بیام ...نگفتی مریضی کوتاه اومدم...نگفتی راه درمانت چیه کوتاه اومدم..ولی این بار نه ...چرا نمیفهمی
که من میخوام کنارت بمونم ؟
نزدیک شد ومن با ناراحتی عقب رفتم .
تو اشتباه فهمیدی عزیزم ..اگر نمیخوام بیای دلیلش خودتی ...الهه دخترمون به تو احتیاج داره  ،خیلی بیشتر ازمنم بهت احتیاج داره .درمان شدن من به این راحتیا نیست  ،نمیخوام پا به پای من تو هم زجر بکشی .
با گریه گفتم :
از من خسته شدی !لبخند زد :
نه عزیزم ...نه خانومم...تو باید سر پا بمونی تا بتونی دخترمون رو بزرگ کنی....فریاد با من هست تابهم کمک کنه ،من هم بالفاصله بعد از درمان شدنم برمیگردم .هر چه قدر هم طول بکشه.
دست هایش را از هم باز کرد تا مرا بغل کند .با حرص خودم را عقب کشیدم وگفتم :
میخوام تنها باشم.اعتراض کرد :
اما ...با تحکم گفتم :
-میخوام تنها باشم !
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عقب رفت واز اتاق خارج شد .خودم را روی تخت انداختم و به فرشته خیره شدم که فارغ از همه ی این دادو قال
ها خوابیده بود در خواب لبخند میزد.
چه شب و روز هایی که برای داشتن یک بچه به خدا التماس نکرده بودم وحاال !
فرشته همه ی دارو ندار ما بود اما میترسیدم ...بی دلیل یا با دلیل من از آینده میترسیدم .
نمیتوانستم بگذارم او تنها برود .نه فقط به خاطر فرشته بلکه به خاطر خودم .به هیچ وجه نمیتوانستم دوری از او
را آن هم به مدتی نا معلوم تحمل کنم .بی اغراق بدون فواد نمیتوانستم زندگی کنم .
چه بر سر من می آمد؟کسی خبر از عمرش نداشت ومن هم میخواستم این عمر هر چه قدر هست کنار او باشم نه
دور از او .
حق من بود که بخواهم کنارش باشم .از طرف دیگر هم نمیتوانستم و نمیخواستم که اجازه بدهم او هر تصمیمی
دلش میخواهد برای زندگیمان بگیرد.
موبایلم را از روی پا تختی برداشتم ونگاهی به بیرون اتاق انداختم .از دستشویی صدای آب می آمد.با خیالی
آسوده شماره ی مورد نظرم را گرفتم و منتظر شدم .
جانم الهه ؟با عزمی راسخ شروع به صحبت کردم :
سالم بابا !***
***
صدای پدرم را شنیدم وبا استرس پوست لبم را کندم .
الهه خواسته بیام دنبالش !!!ودر مقابل آن صدای فواد را که به نظرم متعجب بود :
به من نگفته عمو جون !من دارم از شما میشنوم.پای تلفن همه چیز رو برام تعریف کرد .خیلی به هم ریخته .بذار دو سه روزی بیاد پیش من یه کم ازت دور باشهفکر کنه وبا خودش سنگ هاشو وا بکنه .
در اتاق را باز کردم ...فواد به سمتم آمد وبا ناراحتی گفت :
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میخوای بری الی ؟ من نمیتونم تحمل کنم عزیزم...معذرت میخوام ...نرو !من هم بغضم گرفته بود .
فقط چند روز ..واقعا احتیاج دارم یه کم تنها باشم .سرش را به چپ وراست تکان داد :
نه ! زمان زیادی تا رفتنم نمونده الی حرومش نکن !پدرم مداخله کرد :
باید عادت کنی فواد جان .بالخره تو باید برای معالجه ات مدتی ازشون دور باشی .بذار الهه هم یه کم خلوت کنه تا بتونه با این قضیه کنار بیاد .
به من خیره شده بود .سرم را به زیر انداختم و هیچ نگفتم .پدرم ساک را از دستم گرفت و گوشه ای ایستاد.اگر به
چشم هایش نگاه میکردم نمیتوانستم بروم .
انگار او هم از سکوتم فهمید که تصمیمم را گرفته ام .رو به پدرم گفت :
اگر به احترام شما نبود نمیذاشتم حتی یه قدم ازم دور شه .ومن میدانستم !به همین علت از پدرم خواسته بودم تا بیاید .میدانستم که فواد نمیگذارد بروم .
خم شدو فرشته را با همه ی عشق پدرانه اش بوسید .خودم باورم نمیشد که دارم این کار را میکنم.منی که در این
سه سال حتی یک بار هم به قهر وناراحتی از این خانه نرفته بودم .
عمر قهر هایمان آن قدر کوتاه بود که حتی در خاطرم نماند .
سرم را که باال آوردم نگاهم در نگاهش گره خورد .زمزمه کرد :
نرو !لبم را گزیدم و مقل خودش زمزمه کردم :
فقط چند روز ...برای هردومون الزمه ...اشکی که در چشم هایش حلقه زد را دیدم و دم نزدم .سخت بود جلوی خودم را بگیرم .خیلی سخت ...
پیشانی ام را نرم بوسید .دستم را گرفت و گفت :
-زود برگرد !
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فقط سرم را تکان دادم ...یک قدم به سمت پدرم برداشتم  ،دستم را رها نکرد جلوی پدرم ایستادم .دستم را در
دست پدرم گذاشت .
جون شما و جون الهه و فرشته ...فقط سه روز اونم به احترام حرف شما .پدرم هم سری تکان دادو دستش را روی شانه ی او گذاشت .
کریر فرشته را از دستم گرفت و جلو افتاد..قبل از آن که رو برگردانم ،روسری ام را جلوتر کشید وگونه ام را
نوازش کرد .چشم هایم را بستم .
برو !چشم باز کردم ودیدم که رو برگرداند .با پاهایی لرزان از خانه ام خارج شدم ودر را پشت سرم بستم .
.....

به پوستر های رنگارنگی از نوازنده های معروف که روی دیوار اتاقم چسبانده شده بودند  ،خیره شدم .یادگار های
دوران جوانی و نو جوانی که هم چنان روی دیوار اتاق قدیمی ام خودنمایی میکردند .
فرشته نزد پدرم بود و من هم  ،طبق روال این سه روز در افکارم غرق شده بودم .
با تمام وجودم دلتنگ فواد بودم اما سرسختانه مقاومت میکردم.
در این سه روز اصال او را ندیده بودم .هر روز برای دیدن فرشته می آمد و من حتی از اتاق خارج نمیشدم  ،او هم
به خاطر پدرم مزاحمم نمیشد.میدانستم که او هم دلتنگ است اما من به این تنهایی احتیاج داشتم .
خوشحال بودم که پدرم این قدر عوض شده ...نصیحتم کرد ولی تصمیم گیری را به عهده ی خودم گذاشته بود.
ضربه ای به در اتاقم خورد .
الهه دخترم ؟ میتونم بیام تو ؟از جا برخاستم وجواب دادم :
بله بفرمایید .داخل شد .رو به او وفرشته که در آغوشش بود لبخندی زدم .کنارم روی تخت نشست .فرشته را از بغلش گرفتم و
بوسیدمش .
-میدونی که گفته امروز میاد دنبالت! به خدا دیگه روم نمیشه بهش بگم نمیری ..تو چه کردی با این پسر ؟
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نفش عمیقی کشیدم وجواب دادم :
فک میکنید خودم اذیت نمیشم ؟ ولی چه کار کنم ؟ نمیتونم با این کاراش کنار بیام .نمیتونم قبول کنم که بهجای من فکر کنه و تصمیم بگیره .من هم آدمم...زنشم ...باید به خودم بگه ومن خودم تصمیم بگیرم.
دستی به سر فرشته کشیدو گفت :
باشه تو درست میگی ..ولی دیگه بسه ..دخترم اون مریضه باید رعایت حالشو بکنی ...با جدیت گفتم :
من تصمیمم رو گرفتم بابا ...امروز باهاش حرف میزنم ...ممنون که کنارم هستید ...با لبخند گفت :
دارم وظیفه ای رو انجام میدم که مدت ها انجام ندادم ...لبخندی زدم وچیزی نگفتم .
صدای زنگ را که شنیدم  ،قلبم در سینه تیپدن گرفت .فرشته هم با چشم های گرد نگاهش را به من دوخت .با
خوشحالی صورتش را بوسیدم وگفتم :
جانم مامان..بابا اومده...سر تا سری جینش را به تنش کردم .قبل از این که پدرم صدایم بزند .لباس عوض کردم وشلوار جین مشکی و بلوز
صورتی چرکی خوش دوختی به تن کردم .
موهایم را باز کردم وگذاشتم روی شانه هایم بریزند ...
الهه دخترم ؟ بیا شوهرت اومده.دل از چهره ی ساده وبی آرایشم کندم .فرشته را بغل گرغتم واز اتاق خارج شدم .
وارد پذیرایی که شدم بلند شد وایستاد .انگار قلبم کف دستم میکوبید .روبرویش ایستادم  ،با ته لبنخندی به من
خیره شد  ،به پدرم نگاه کردم و لب گزیدم.
پدرم از جا بلند شود حین رفتن به آشپزخانه گفت :
میرم چای بیارم .فواد یک قدم به من نزدیک شد .فرشته را از بغلم گرفت و او را محکم به خودش فشرد  .اول از این که به او بیشتر
توجه نشان داده بود ناراحت شدم یا بهتر بگویم من به کودک خودم حسادت کردم  ،اما بعد وقتی دیدم چگونه با
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دلتنگی دخترمان را میبوسد ودر اغوش میکشد از خودم بدم آمد .حق نداشتم این فرصت با هم بودن رااز آن ها
بگیرم.
نگاهم کرد .به رویم لبخند نزد .چیزی نگفت ...بغضم گرفت .سرم را به زیر انداختم .یک گام دیگر به من نزدیک
شد  ،سرم را باال نیاوردم .نزدیک که شد بوی عطرش مشامم را پر کرد  ،با طمع نفس کشیدم .لب های داغش را
روی پیشانی ام چسباند و زمزمه کرد :
بدجوری تنبیهم کردی .سکوت را ترجیح دادم ...
بفرمایید اینم چایی !دست پاچه از فواد فاصله گرفتم و سینی را از دست پدرم گرفتم .
او هم نشست وفرشته را روی پایش گذاشت .کنار پدرم نشستم و نگاهم را به سینی چای دوختم .
سکوت سنگینی میکرد .انگار هیچ کس نمیخواست سد سکوت را بشکند .
شما دو تا نمیخواید چیزی بگید ؟من به فواد خیره شدم واو به من ...دوباره سکوت ....
بلند شید برید یه جا بشینید حرف ها تون رو بزنید بسه هر چی فکر کردید .بلند شو الهه..برو حاضر شو .فرشتههم پیش من میمونه تا بریدو برگردید .
از خدا خواسته بلند شدم .چشم کوتاهی گفتم وبه اتاقم رفتم .حرف برای گفتن زیاد داشتم ...خیلی زیاد .
...
چادرم را روی سرم انداختم و از اتاق خارج شدم .استرس نداشتم بر خالف انتظار آرام بودم .این سه روز زمان
خوبی بود برای این که بتوانم با خودم کنار بیایم وحقایق را بپذیرم .
منتظرم بود .جوری که فرشته مرا نبیند از خانه خارج شدم و او هم به دنبالم ..

...
کنار نیمکتی متوقف شد  ،خلوت بود .اشاره کرد بشینم .نشستم  ،او هم کنارم نشست .دست هایش را در هم
قالب کردو به زمین بازی بچه ها خیره شد .
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نفس عمیقی کشیدم ..حاال نوبت من بود .من هم مثل او نگاهم را به روبرو دوختم وشروع کردم :
خیلی وقت بود که حس میکردم احتیاج دارم یه مدتی خلوت کنم ...میدونم که سختت بود  ،برای من هم خیلیسخت بود اما من احتیاج داشتم که تنها باشم وفکر کنم .
چند لحظه سکوت کردم ومنتظر شدم اما حرفی نزد .نفس عمیقی کشیدم وادامه دادم :
من فکر کردم ...خیلی هم فکر کردم ...برام سخت ترین کار تو دنیا همینه که بذارم ازم دور شی .من وتو این سالها رو کنار هم بودیم .خوب وبد هر چی که بود رو کنار هم تجربه کردیم .همیشه بودی و بهت تکیه کردم .سختمه
بذارم بری .سختمه تنها بشم وبذارم تنها بری ..ولی ...تو باید خوب بشی ...باید خوب بشی وباشی .نه به خاطر من
که به خاطر دخترمون  ،باید خوب شی چون نمیخوام فرشته هم مثل من بزرگ بشه .نمیخوام نقشی که پدرم تو
زندگی من بازی کرد رو من براش بازی کنم .نمیخوام مثل خودم یه عمر حسرت بکشه ...
اون هنوز یک سالشم نشده  ،سهمش از داشتن تو خیلی بیشتر از این حرفاست ...
دستم را روی دست های در هم پیچانده شده اش گذاشتم وبا آرامش گفتم :
برام خیلی سخته ...ولی میذارم بری ...میذارم بری چون میخوام خیلی بیشتر از این داشته باشمت ...چون آیندهی زندگیمون به این رفتن بستگی داره .چون که باید خوب بشی ...میری و برمیگردی اون وقت دوباره با همیم.
با تعجب به من خیره شد .با غم لبخند زدم ودر چشم هایش خیره شدم تا اطمینانم را از چشم هایم بخواند .گیج
شده بود .لبم را با زبان تر کردم وگفتم :
سخت ترین کار دنیا اینه که با دستای خودت عشقت رو راهی کنی...من خیلی فکر کردم ...خیلی با خودمکلنجار رفتم ..
بغض گلویم را گرفت :
خیلی سختم بود تا با همه ی این قضایا کنار بیام .باز هم نفس عمیقی کشیدم تا مانع ریختن اشک هایم شوم.
تو میری و من می مونم  ...می مونم تا عاشق تر از اینی که هستم بشم .می مونم تا یادگار عشقمون رو حفظ کنم.می مونم تا تو بری و سالم و سر حال برگردی...
دست هایم را فشرد ومرا به سمت خودش کشید .چشم هایم را روی هم فشردم و به آغوشش خزیدم .هر دو
محیط را از یاد برده بودیم .مهم نبود که ممکن است هزاران نفر به ما خیره شده باشند .چانه اش را روی شانه ام
گذاشت و با صدای که کمی گرفته به نظر میرسید قفل سکتش را شکست :
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مجبورم عزیزم ..مجبورم ازت دور شم تا اذیت نشی .فکر نکن برای من آسونه .فقط به تو میتونم بگم که چه قدرمیترسم که برگشتنی در کار نباشه .فقط تو میفهمی که چه قدر تحمل جداییمون سخته ...ولی این برای هردومون
بهتره نمیخوام تو حالم رو ببینی و زجر بکشی ...
صدایش بی رمق شده بود :
دلم میخواد وقتی برمیگردم به اون جاهایی رسیده باشی که لیاقتته.دوست دارم بهترین بشی تو حرفه ات ...قولمیدی ؟
در همان وضع سرم رابه تایید تکان دادم .
من بودم که عقب کشیدم تا در چشم هایش خیره شوم.دستم را روی گونه اش گذاشتم .سرش را به سمت دستم
خم کرد و چشم هایش را بست ..
برمیگردم  ...مرگ هم نمی تونه عشقت رو ازم بگیره .چه قدر سخت بود که با تمام درد و رنجت بخواهی لبخند بزنی .به سختی لبخند کوتاهی بر لب آوردم وگفتم :
میدونم که برمیگردی .او هم مثل من برای ثانیه ای لبخند زد .اهی کشیدم وپرسیدم :
برای کی بلیت داری ؟مکث کرد ..منتظر نگاهش کردم ...
ده روز دیگه .انگار یک سطل آب یخ روی سرم ریختند .اشک روی صورتم لغزید .سرم را به زیر انداختم وچیزی نگفتم .خودم
گفته بودم که راضی شده ام.دیگر دیر شده بود ...
دستش را دور شانه ام حلقه کرد ..
چیزی بگو اما نگو از مرگ یادو خاطره
کابوس رفتنت بگو از لحظه های من بره
اشک م بی صدا چکید.دستم را جلوی دهانم گرفتم ...مگر چاره ای هم داشتم جز صبر وتحمل ؟
چیزی بگو اما نگو قصه ما به سر رسید
نگو که خورشیدک من چادر شب به سر کشید
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سرم را روی شانه اش گذاشتم وحرفی نزدم .
چیزی بگو به من که از گریه پرم
به من که بی صدای تو از شب شکست میخورم
دلبرکم چیزی بگو به من که گرم هق هقم
به من که آخرینه ی آواره های عاشقم
نگاهم را به زمین بازی دوختم و فکر کردم  :آیا روزی میرسد که دست در دست دخترمان به این جا بیاییم ؟
چیزی بگو که آینه خسته نشه از بی کسی
غزل بشن گالیه ها نه هق هق دلواپسی
نذار که از سکوت تو پر پر بشن ترانه ها
دوباره من بمونم و خاکستر پروانه ها
چیزی بگو اما نگو از مرگ یاد و خاطره
کابوس رفتنت بگو از لحظه های من بره .
دقیقه ها غزل میگن وقتی سکوتو میشکنی
قناری ها عاشق میشن وقتی تو حرف میزنی
دلبرکم چیزی بگو به من که خاموش تو ام
به من که هم بستر تو اما فراموش تو ام ...

...
باالی سرش نشستم ونگاهش کردم .با هر نگاهم انگار تصویرش را می بلعیدم وسعی میکردم که تک تک اجزای
صورتش را به خاطر بسپارم .
دستم راروی ته ریشش کشیدم وفکر کردم که با کدام توان میخواهم او را با دستان خودم راهی کنم ؟ چه قدر
باید دوری اش را تحمل کنم ؟ به خاطر کدام گناه تقاص پس میدادم ؟
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به همه ی این روزهایی که کنار هم گذراندیم فکر کردم .آه پر سر وصدایی کشیدم .
چه آسوده خوابیده بود  ،فرشته هم داخل گهواره اش به خواب رفته بود وپستانکش را هم چنان می مکید.من اما
خوابم نمیبرد  .اصال نمیتوانستم بخوابم  ،انگار اگر چشم هایم را میبستم این ساعت های آخر کنار هم بودنمان به
بطالت میگذشت برایم مهم نبود که یکی دو ساعتی از نیمه شب گذشته .
از کنار تخت بلند شدم وبغضم را به سختی فرو دادم .خودم تصمیم گرفته بودم و نمیشد که نظرم را تغییر بدهم .
چمدان سیاه رنگ را از باالی کمد بیرون آوردم وطرف خالی تخت گذاشتم .من قرار بود با دست های خودم کوله
بار رفتنش را حاضر کنم وحتی نمیدانستم که توان این کار را دارم یا نه ؟
در کمد را باز کردم وبه لباس ها خیره شدم .هر رنگ و هر طرحی یادآور یک روزو یک خاطره بود .پیراهن چهار
خانه ی سفیدو مشکی اش را بیرون آوردم وبا لبخند پر دردی داخل چمدان گذاشتم ....
پیراهن ها را کنار زدم  ،چشمم به کت وشلوار دامادی اش افتاد .اشک روی صورتم غلتید  ،وا رفتم .روی زمین
نشستم و به تخت تکیه دادم وسرم را روی زانوانم گذاشتم .صدای هلهله و شادی در گوشم پیچید  ،چه قدر از آن
الهه ی آن روزها فاصله گرفتم! عشقی که آن روزها فکر میکردیم به هم داریم کجاو این حس امروزم کجا ؟ من واو
اآلن یک تن بودیم...یکی ! ...یک نفر ...مگر میشد از هم جدایمان کرد ؟
الهه ؟ خانومم ؟سرم را بلند کردم ...
باز که داری گریه میکنی ! بلند شو عزیزم...قربونت برم پاشو...من خودم جمع میکنم .دوباره سرم را روی زانوانم گذاشتم و حرفی نزدم .حس کردم که کنارم نشست .موهایم را نوازش کرد .با قدرتی که
نمیدانستم از کجا آورده ام  .بغضم را فرو دادم وسرم را باال آوردم .سعی کردم لبخند بزنم .با ناراحتی به من نگاه
میکرد.
سکوت بینمان خیلی حرف ها داشت برای گفتن  ،سکوتی که فقط به ظاهر سکوت بود !
میترسیدم از این که طاقت نیاورم ومانع رفتنش شوم  ،در آن صورت هیچ وقت نمیتوانستم خودم را ببخشم که
شانس درمان را از او گرفته ام .زیر لب بسم اللهی گفتم وبلند شدم .با تعجب به من خیره شد .با جدیتی ساختگی
لباس ها را داخل چمدان گذاشتم .چند دقیقه ای با تعجب به من خیره شده بود  ،وقتی دید به کارم ادامه میدهم
بلند شد وبی حرف شروع به جمع کردن وسایلش کرد .
در چمدان را که بستم باورم شده بود که فواد رفتنی شده است .روی تخت نشست  ،خم شد گونه ی فرشته را
بوسید.اهی کشید وگفت :
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عابر بانک و همه ی مدارک مورد نیازتون را برات گذاشتم تو کشوی میز کارم .با آرامش دستش را فشردم و گفتم :
تو به فکر خودت باش! من که در آمد خودم رو دارم پس لنگ نمیمونیم .نگاهش را از فرشته گرفت .به من خیر ه شد وگفت :
الهه اگر من برنگشتم ...دستم را جلوی دهانش گرفتم .دستم را گرفت و ادامه داد :
به دخترمون بگو که ...بگو که ...چه قدر ...دوستش داشتم .اون روزی میاد که خودت اینو بهش بگی .من مطمئنم .لبخند زد.
قول بده حواست به خودت باشه ...برام ای میل بزن !پلک هایم را روی هم گذاشتم و گفتم :
به روی چشم !الی ؟به او خیره شدم وگفتم :
جان الی ؟میدونی این روزا خیلی فکرم درگیره .به تو فکر میکنم .به خودمون وزندگیمون ...به مرگ..میدونی من خوشبختبودم چون همین قدری که زندگی کردم به هر چی که میخواستم رسیدم نگرانم برای تو و فر شته  ،اگر برنگردم
چی میشه ؟
بی حوصله میان حرفش پریدم :
فواد !!!با لبخند غمگینی انگشتش را روی لب هایم گذاشت و ادامه داد :
سند خونه و ماشین رو به نامت زدم ...برای فرشته یه حساب باز کردم که سود سهام شرکت بهش واریز میشه .دهانم از تعجب باز ماند .کی وقت کرده بود همه ی این کار ها را انجام دهد ؟
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من سعی کردم همه ی احتمال ها رو در نظر بگیرم چون ...نمیدونم چی پیش میاد !با اخم گفتم :
تو خوب میشی !با لبخند گفت :
امیدوارم  ،ولی تو باید برای هر چیزی آماده باشی .انگار عرق سردی بر پشتم نشست .
من تو کشور خودم هم میتونستم درمان بشم الی ! ولی میرم  ،تنها دلیلم هم برای این کار اینه که نمیخوام هیچکدومتون رنج کشیدنم رو ببینید.نمیخوام وقتی برسه که قطره ی اشکی رو تو چشم تو و مادرم ببینم که به خاطر
این باشه .من کنار تو خوشبخت بودم ...خیلی سعی کردم که همه چیز تامین باشه ولی منکر این نیستم که تو از
خیلی از خواسته هات به خاطر من گذشتی ...مجبور شدی که خیلی زودتر از اونی که میخواستی ازدواج کنی  ،به
خاطر من از خیلی چیز ها گذشتی .
با لبخند نگاهش کردم ...
ازت میخوام که تو این فرصت بری دنبال آرزوهات تالش کنی که بهشون برسی .این مدت دوری هر چند کهخواسته ی دلمون نبوده اما میتونه مفید باشه  ،میتونه یه فرصت باشه برای پیدا کردن خودمون  ،برای این که از
این سردرگمی و روزمرگی در بیایم واز نو شروع کنیم.
گوش میدادم ..راست میگفت .حرف هایش را قبول داشتم اما فواد برای من مثل یک ماده ی مخدر می ماند  ،من
به دیدن وبودنش معتاد بودم ...به تکیه گاه بودنش .
حرفامو میفهمی ؟سرم را تکان دادم .با لبخند گفت :
قول میدی این کارو بکنی ؟باز هم سرم را تکان دادم .
بیا بغلم ببینمت !ومرا به سمت خودش کشید .سرم را به سینه اش چسباندم و بوی عطرش را به ریه هایم کشیدم  ،شاید این
آخرین باری بود که میتوانستم به صدای تپش های کوبنده ی قلبش گوش بدهم ..دست هایش را محکم دورم
حلقه کرد .محکم لب هایم را روی هم فشردم مبادا صدایم در بیاید .این روزها تنها کارم همین بود :بغض کردن !

219

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان سکوت سپید |  MARYAMGOLکاربر انجمن نودهشتیا

زیر گوشم گفت :
حاال بیا بریم بخوابیم عزیزم...خسته ای باید استراحت کنی .ومرا بلند کرد و روی تخت گذاشت .سرم را از سینه اش جدا نکردم  ،مثل وقت هایی که فرشته مرا میچسبید و
رهایم نمیکرد  ،من هم نمیخواستم او را رها کنم ..فواد یک نیاز بود !
بخواب عزیزم من کنارتم .زهر خندی روی لب هایم نقش بست .تا کی کنارم بود ؟ تا صبح فردا ؟
+++
نفس های تند وتیزم را نمیتوانستم کنترل کنم .قلبم به شدت میکوبید وسرم از شدت درد در حال انفجار بود .
فواد داشت خداحافظی میکرد .تمام سعیم را به کار گرفته بودم تا جلوی بقیه آرامشم را حفظ کنم .فوژان هم مثل
من ناراحت بود  ،اما تفاوتمان در این بود که او بی محابا اشک میریخت و من بغضم را در نطفه خفه میکردم
.سکوتم نشان از درد درونی ام داشت .
پدرم کنارم ایستاده  ،انگار او حالم را بهتر میفهمید .دست وپاهایم که به لرزه افتادند فرشته را از بغلم گرفت و
گذاشت به شانه اش تکیه کنم مبادا روی زمین بیافتم .
دخملم بیا بغل بابایی !وفرشته را از بغل پدرم گرفت .حس میکردم میان این جمع غریبه هستم وهیچ کس حالم را به درستی نمی
فهمد.دلم میخواست با تمام توانم بدوم و از اینجا بروم...فرار کنم واز این مکان دور شو م.
از این مکان متنفر بودم .از همین نقطه ای که فاصله ها آغاز میشدند .از همین بغض نفس گیر !
الهه جان ؟نگاه شیشه ای و پوچم را به او دوختم .دست هایش را از هم باز کرد و مرا در آغوش کشید .چادرم از روی سرم
افتاد ومن حتی دست نبردم تا درستش کنم  ،هیچ چیز در آن لحظه برایم مهم نبود .
لحظه ای که مدت ها بود کابوسش را میدیدم فرا رسیده بود .
مراقب خودت وفرشته باش ...باهام در تماس باش ..باشه ؟تند تند سرم را به تایید تکان دادم  .با نفس عمیقی بغضش را فرو داده و دستم را به دست پدرم داد :
-جون شما و جون الهه !عشقم امانته دستتون .
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خیالت راحت پسرم !سرم گیج میرفت واحساس خفگی میکردم .حتی نمیتوانستم یک کلمه بر زبان بیاورم .
فواد دیگه بریم .مادر به فدات بشه.فریادم مامان مراقب برادرت باش.فواد رو به تو سپردم .بابا جان هر وقت چیزی کم داشتید خبر بدید .چشم بابا ممنون.نمیتوانستم نگاه پر از نفرت و دردم را از فریاد بگیرم.انگار که او مقصر همه ی این ها باشد .
خداحافظ همه..زن د اداش ..عمو ..خدا نگه دار .خداحافظ فریاد جان ...فواد جان ایشاهلل به سالمتی برگردی .خداحافظ الهه ی من ...فرشته به گریه افتاد وپدرم او را گرفت  .دو مرد رو برگرداندند و تمام !
صدای گریه ی دخترم در گوشم پیچید .دو مرد با چمدان هایشان دور و دورتر شدند ،وقتی فواد برای آخرین بار
چرخیدو دست تکان داد به زور دستم را وادار به حرکت کردم تا جوابش را بدهم .پشتش را که به من کرد انگار که
دنیا به من پشت کرد .روی زانوهایم افتادم .صدای گریه ی فرشته به طرز نا هنجاری در سرم تکرار میشد ...روی
زانو هایم افتادم .
ببین گاهی یه وقتایی دلم سر میره از احساس
نه میخوابم نه بیدارم از این چشمای من پیداس
تنم محتاج گرماته زیادی دل به تو بستم
هیچ دردی در این حد نیست من از انی زندگی خسته ام
دلم تنگ میشه بیش از حد ...دلم تنگ میشه از حد ...

------------* آهنگ  :زیادی -باران
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***
دخترم ؟ رسیدیم !به خودم آمدم ونگاهی به بیرون انداختم.جلوی خانه ام توقف کرده بود .آب دهانم را قورت دادم .دستم به سمت
دستگیره رفت .
مطمئنی میخوای بری خونه ی خودت ؟ تنهایی اذیت نمیشی؟در آن لحظه از هیچ چیزی مطمئن نبودم با این حال با لحنی که سعی میکردم محکم باشد جواب دادم :
نه اذیت نمیشم...باید عادت کنم ...خدا حافظ !در حین پیاده شدن شنیدم که گفت :
بهتون سز میزنم .خدا به همراهت .سری تکان دادم ودر را را بستم .فوژان وعمو هم از ماشینشان پیاده شدند .در عقب را باز کردم و فرشته را بغل
گرفتم .
همان حرف ها را تحویل آن ها هم دادم تا مانع رفتنم نشوند .خانه ی خودم راحت تر بودم .صحبت یک روز ودو
روز که نبود  ،تا کی میتوانستم مزاحم آن ها بشوم.
دوست داشتم در خانه ی خودم بمانم .جلوی در ایستادم .سوار شدند و منتظر ماندند تا من داخل بروم .دستی
تکان دادم وبا کلیدم در را باز کردم .
در را که پشت سرم بستم صدای حرکت ماشین ها را شنیدم وفرشته هم شروع به گریه کرد.او را در اغوشم تکان
دادم و با هم وارد آسانسور شدیم .دکمه ی شماره ی چهار را فشردم و سعی کردم فرشته را آرام کنم چون سرم از
شدت درد در حال انفجار بود .
نفس عمیقی کشیدم و وارد خانه شدم به سرعت فرشته را روی تخت گذاشتم ودویدم تا برایش شیر درست کنم
.لباس های بیرون مرا هم با عجله از تن کندم تا دست هایم آزاد باشند .
به دخترم خیره شدم که در آغوشم با ولع شیر میخورد وسعی کردم که مانع جوالن دادن افکارم شوم .فرشته که
شیر خوردنش تمام شد و دیگر صدای مک زدن های با اشتیاقش شنیده نشد سکوت بدی تمام خانه را فرا گرفت
ودخترم با چشم های درشتش متعجب نگاهم میکرد .
با لبخندی خم شدم و صورتش را بوسیدم .دست وپای را تکان داد و خندید .به حالش حسرت میخوردم زیرا که
کوچک تر از آن بود که بفهمد چه اتفاقی افتاده .جعبه ی موزیکالش را روشن کردم و کنارش گذاشتم .چشم های
خمارش نشان از خواب آلوده بودنش داشت .او را روی پاهایم گذاشتم و آرام آرام تکانش دادم تا به خواب برود .با
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صدای یکنواخت جعبه ی موزیکال کم کم به خواب رفت .عادت داشت که موقع خواب این جعبه روشن باشد
.خوابش که سنگین شد او را با احتیاط داخل گهواره اش گذاشتم .از اتاق خارج شدم ودر را پشت سرم بستم .
ویولن را زیر چانه ام گذاشتم و شروع به نواختن کردم .
به خودم که آمدم .اشک هایم چوب آبنوس سازم را ستاره باران کرده بودند ومن قطعه ی جدیدی را مینواختنم ...
زندگی ام راه جدیدی را در پیش گرفته بود .راهی که تاریک بود نمیدانستم چه پیچ و خم هایی دارد .راهی که
چراغ نداشت .
%%%
با شنیدن صدای زنگ تلفن دل از صفحه ی تلوزیون کندم و با جستی خودم را به تلفن رساندم .
الو ؟ ...صدایی نیامد .دوباره پرسیدم » الو ؟
سالم الهه !موجی از خوشحالی به وجودم سرازیر شد و با انرژی جواب دادم :
جان الهه..سالم عزیزم خوبی ؟خوبم خانومم خوبم..شما خوبید ؟ما هم خوبیم ...معلوم شد کی شیمی درمانیت رو شروع میکنن ؟زنگ زدم همینو بگم عزیزم.فردا قراره شیمی درمانی رو شروع کنیم .برام دعا کن باشه ؟نفس عمیقی کشیدم و گفتم :
به سالمتی ..چشم حتما ..حتما !فرشته کجاست ؟خوابیده ..کال نصف عمرش ور خوابه این بچه .امروز من رفته بودم استودیو از صبح پیش مامان بود .ظاهرا هماصال نخوابیده بوده و بی قراری میکرده اینه که اآلن راحت خوابیده .
الهی که فداش بشم ...دلم خیلی تنگتونه خیلی .ما هم دلتنگتیم .-دوست دارم عزیزم .دیگه دیر وقته بهتره بری بخوابی...بازم تماس میگیرم .
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اهی کشیدم وجواب دادم :
باشه عزیزم..شب به خیر .شب خوش .تماس قطع شد .روی مبل دراز کشیدم و پاهایم را داخل شکمم جمع کردم .یک هفته گذشته بودو من هنوز
نتوانسته بودم که با نبودن او در خانه ام کنار بیایم .انگار که هیچ چیز سر جای خودش نبود .در کارم غرق شده
بودم .فرشته را نزد فوژان میگذاشتم و به استودیو میرفتم .کار جدیدی را قبلو کرده بودم و سرم حسابی شلوغ
بود .یخچال خانه ام مدام توسط عمو و پدرم پر میشددو واعتراض من هم هیچ ثمری نداشت .زنگ تلفن حواسم را
پرت کرد  ،به شماره نگاه کردم .تعجب کردم فواد که همین دو دقیقه پیش قطع کرده بود .
فواد ؟-فریادم زن داداش !

اخم هایم را در هم کشیدم و گفتم :
ببخشید ..سالم .سالم  ..تو ببخش میدون مبد موقع مزاحم شدم ولی مجبور بودم صبر کنم تا فواد خوابش ببره تا بتونم بهت زنگبزنم .
کنجکاو شدم و گفتم :
من گوش میدم .راستش فکر کردم که باید یه سری چیزها رو محض احتیاط حتما برات توضیح بدم .از فردا قرار هدرمان فواد بهصورت جدی شروع بشه .همون طور که خودت میدونی اون تو این مدت باید شرایط روحی خیلی خوبی داشته
باشه ...الهه منظورم اینه که تو نباید چیز هایی رو بهش بگی که مضطرب یا ناراحتش کنه .هر اتفاقی رو که می افته
صالح نیست بهش بگی مهمه که اون سرزنده وامیدوار باشه پس تو هم باید همه اش بهش روحیه بدی و امیدوارش
کنی ...میودنم که مشکالت کوچیک و بزرگ زیادی تو این مندت خواهی داشت  ،میدونم که شاید خیلی سختی
بکشی ولی اون نباید از هیچ کدومشون خبر داشته باشه ...منظورم رو میفهمی؟
لبم را به دندان گرفتم وبله ی نا مفهموی گفتم .
در عوض منم فواد رو سالم وسر حال برمیگردونم وتو هم هر مشکلی داشی میتونی با من در میون بذاری ...-ممنون!
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دیگه باید قطع کنم ممکنه فواد متوجه نبودنم بشه .باشه خداحافظ .ممنون که گوش دادی .خدا نگه دار .تلفن را با گریه به مبل کوبیدم .خودم هم نمیدانستم چه مرگم شده است ؟ حق با فریاد بود اما من خسته تر این
بودم که بفهمم و تحمل کنم  ،مثل بچه ها فقط فواد را میخواستم ونمیدانستم درست کدام است وغلط کدام .
--چادرم را روی سرم کشیدم و رو به فوژان گفتم :
مامان میدونم که خیلی زحمتتون میدم ولی میشه یه دو ساعت دیگه هم فرشته پیشتون بمونه من برم سر خاکمادرم ؟
دست هایش را به پیشخوان تکیه داد به من نگاه کردو گفت :
این چه حرفیه مگه این بچه برای من آزاری داره ؟ منو از تنهایی در میاره بوی پسرم رو میده ...برو دخترممراقب خودتم باش.
با خوشحالی کیفم را برداشتم .از او تشکر کردم واز خانه خارج شدم .
....
ماشین را پارک کردم و دسته گلی که خریده بودم را برداشتم وپیاده شدم .
قدم زنان به سمت مزار رفتم .
سر خاک نشستم ودسته گل را روی سنگ گذاشتم که چشمم به گلبرگ های سرخ رنگ رز پر پر شده افتاده .
با تعجب به آن ها نگاه کردم وخاطره ای از دوران نامزدی ام را به یاد آوردم :وقتی که یک شاخه گل درست شبیه
این را سر مزار مادرم دیده بودم و نمیدانستم که چه کسی آن گل را آورده است ...
با ذوق سر چرخاندم تا شاید کسی را بیابم اما جز من و پسر بچه ای که دو سه قبر آن طرف تر مشغول قرآن
خواندن بود کسی را ندیدم .بلند شدم و به سمت پسرک رفتم .
به محض دیدنم از جا برخاست و گفت :
سالم خانوم میخواید براش قرآن بخونم ؟با لبخند جواب دادم :
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سالم ...یه سوال دارم تو سر اون قبر کسی رو ندیدی ؟شانه ای باال انداخت و گفت :
نه خانم ندیدم .زیاد کسی این طرف نمیاد منم تازه اومدم یه خانومی خواست برای پدرش قرآن بخونم ...نا امید نشدم سریع از کیفم کاغذ وقلمی در آوردم و شماره ام را رویش نوشتم کاغذ را با یک تراول به دست
پسرک دادم و گفتم :
اون قبر مال مادرمه میخوام یه چند روزی حواست بهش باشه وهر کسی بهش سر زد به من خبر بدی .میتونی ؟نگاهی به اسکناس کردو گفت :
چرا ؟باز هم لبخند زدم و جواب دادم :
من خانواده ی مادرم رو گم کردم شاید بتونم این جوری پیداشون کنم ..حاال کمکم میکنی ؟با رضایت سری تکان داد وگفت :
بله ! حتما اگر کسی رو دیدم بهتون زنگ میزنم .من هم لبخندی زدم و گفتم :
اگر بتونم پیداشون کنم بهت یه جایزه ی خوب میدم .با شوق خندید وگفت :
ممنونم خانوم ...حتما برای مادرتون قرآن میخونم .با لبخند رضایت مندانه ای از او جدا شدم ودوباره سر مزار مادرم رفتم تا برایش فاتحه ای بخوانم و درد و دل کنم
...زمزمه کردم :
دلم روشنه مامان ...دلم روشنه که قراره اتفاقای خوبی بیافته ...مهم نیست چه قدر طول بکشه باالخره میفهممچرا این کارو کردی .
....

ویولنم را کنار گذاشتم و دستمال کاغذی را از دست پویان گرفتم .برایم صندلی گذاشت و بقیه را از اتاق ضبط
بیرون فرستاد .
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حالت بهتره ؟اشک هایم را پاک کردم و سرم را به تایید تکان دادم .با صدایی گرقته زمزمه کردم :
این آهنگ...نمیدونم چرا حالم بد میشه موقع نواختنش ...ببخشید .جلویم زانو زدو با مهربانی گفت :
اشکالی نداره ! اآلن که بهتری ؟دوباره سرم را تکان دادم .با ناراحتی نگاهم کردو گفت :
متوجه هستی که داری خودتو داغون میکنی؟ اآلن دو ماهه که فواد رفته وتو هر روز غمگین تر از روز قبلی.دستمال را روی چشم هایم کشیدم وسکوت کردم .با نگرانی گفت :
باالخره چی ؟ معلوم نیست که اون کی برمیگرده الهه...تا کی میخوای صبح تا شب گریه کنی وغصه بخوری ؟پویان ؟صدای امیر بود .بی حوصله جوابش را داد :
امیر لطفا یه چند دقیقه تنهامون بذارید به بچه ها بگو  01دقیقه  breakداریم .امیر در را بست زیر لب زمزمه کردم :
من از نوا میرم ...با عصبانیت به من توپید :
که چی بشه ؟ یعنی این قدر بچه ای ؟ الهه به جای لوس بازی سعی کن خودتو پیدا کنی .اشک هایم روی صورتم ریختند .با گریه گفتم :
من بچه ام! اره تو راست میگی ...ولی چرا درکم نمیکنی ؟ چرا نمیفهمی حالم خرابه ؟ حتی دیگه تلفن هم کهمیکنم باهام حرف نمیزنه  ،جواب ایمیل هام رو نمیده ....حالش بده ...فریاد میگه که وضعش خوب نیست
...میفهمی که من حتی نمیدونم دوباره میبینمش یا نه ؟ میفهمی ؟ هر بار که آرشه رو تو دستام میگیرم و چشم
هام رو روی هم میذارم فقط چهره ی اونو میبینم .
لیوانی آب به دستم داد وسعی کرد آرامم کند :
باشه باشه ...معذرت میخوام یه دفعه عصبی شدم .با دست لرزانم لیوان را گرفتم .جرعه ای آب نوشیدم وبا لب های لرزان گفتم :
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نمیدونم باید چه کار کنم ...حتی نمیتونم برم دیدنش .دوباره لحنش مهربان شده بود :
بریهم کاری از دستت بر نمیاد ...اصال اگرم بتونی بری فرشته رو چه کار کنی ؟جوابی نداشتم بدهم .نگاهی به در بسته ی استودیو انداخت و گفت :
من درکت میکنم ...فقط همین دو تا  trackرو ضبط کنیم کار رو تعطیل میکنم .باشه ؟با غم لبخندی زدم وگفتم :
باشه ممنون .با مهربانی لبخند زدو گفت :
اشکاتو پاک کن تا من برم بقیه رو صدا بزنم یه آبی هم به صورتت بزن .-سوییچ را از کیفم در آوردم ودر ماشین را باز کردم .موبایلم شروع به زنگ خوردن کرد  ،شماره نا آشنا بود اول
خواستم جواب ندهم اما بعد دو دل شدم و دستم روی مربع سبز رنگ لغزید..
بله ؟سالم خانوم ...یه آقایی اومده سر خاک مادرتون سریع اومدم تا بهتون زنگ بزنم .سرم از شدت درد در حال انفجار بود .بی حوصله پرسیدم :
شما ؟من همونی ام که تو قبرستون شمارتون رو دادید گفتید اگر کسی اومد سر خاک مادرتون..با درک کردن حرف هایش سریع میان کالمش دویدم و گفتم :
میتونی نگهش داری تا من خودمو برسونم .با ترید جواب داد :
سعی میکنم !
همین برای من کافی بود تا سوار شوم و استارت بزنم  .با گفتن دارم میام تماس را قطع کردم وپایم را روی پ گاز
گذاشتم .صدای جیغ الستیک های ماشین سکوت خیابان را بر هم زد
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.
دزدگیر را فعال کردم و با باالترین سرعت شروع به دویدن کردم .چادرم مثل پرچم پشت سرم به اهتزاز در آمده
بود .یک نفس میدویدم .با دیدن قبر مادرم و سکوت سنگین قبرستان انگار تمام قوایم را از دست دادم .دیر
رسیده بودم .
خانوم باالخره اومدید؟ اون آقا چند دقیقه پیش رفت .به موبایلش زنگ زدن و اونم با عجله رفت .حتی نتوانستم جوابش را بدهم روی زمین نشستم و حرفی نزدم .
پسرک موبایلم را به دستم داد متوجه شدم که زنگ میخورد .اصال نمیدانستم چه مدتی است که به اینجا آمده ام .
گوشی را کنار گوشم گذاشتم :
الهه مادر کجایی ؟ این بچه خودشو هالک کرد !میدانستم که صدایم میلرزد پس کوتاه جواب دادم :
میام .همین یک کلمه را گفتم و تماس را قطع کردم .بلند که شدم سرم گیج رفت .امروز بیشتر از ظرفیتم تحمل کرده
بودم.بی حرف مزد پسرک را دادم .پرسید :
بازم باید حواسم باشه ؟به تایید سری تکان دادم و وبه راه افتادم .خودم را به ماشین رساندم و باز هم تمام احساساتم را بر سر پدال گاز
تخلیه کردم .
***
فوژان کنارم نشست وسرم را به سینه اش گرفت .
الهه جان  .باخودت این کارو نکن مادر  ،داری جلوی چشمام ذره ذره آب میشی .نگاهم را به مهرو تسبیح سجاده ام دوختم و سکوت کردم ذهنم پر از سوال بود ...منی که با هر باز سر به مهر
گذاشتن تا به عرش میرفتم و دلم پر از آرامش میشد حاال چرا آرام نمیشدم ؟ چادر نمازم دیگر بوی یاس نمیداد
.اخرین یاس هایی که فواد سر سجاده ام گذاشته بود  ،مدت ها بود که خشک شده بودند.به یادم آمد که هر بار که
از سر کار می آمد ومرا در حال نماز خواندن میدید کنارم دراز میکشید و با آرامش چشم هایش را میبست .اشک
در چشم هایم جوشید .فواد عذاب میکشیدو من هر ثانیه شکنجه میشدم .وقتی فریاد زنگ میزدو هیچ خبرخوبی
نداشت  ،وقتی حتی نمیتوانست خودش با من حرف بزند  ،وقتی چشم های پدرش پر از غم بودو دم نمیزد  ،دیگر
چه نیازی بود که کسی به من بگوید فواد حالش بدتر از بد است ؟
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داره میمیره مامان !بغضم با صدای بلند ترکید .صدای فوژان را شنیدم :
عمر دست خداست .صدایش میلرزیدو من بارش اشک هایش را روی صورتم حس کردم .فواد میدانست..فکر میکرد که با رفتنش
راحت تر با همه چیز کنار خواهم آمد دریغ از این که دردم بیشتر شده بود .هر لحظه ام در حسرت دیدارش
میگذشت وهر روز بیشتر این فکر آزارم میداد که آیا دوباره او را میبینم ؟
خودم هم نمیداسنستم که چگونه این روزها را تحمل میکنم .اشک می ریختم و دعامی کردم و هیچ کار دیگری از
دستم برنمی آمد .عمو وارد اتاق شد سرم را باال آوردم .چشم هایش سرخ سرخ بودند.دلم هری ریخت .
دلم هری ریخت .
تلفن را به سمتم گرفت و گفت :
میخواد با تو حرف بزنه .صدایش خراشیده وگرفته به گوش میرسید .فوژان به صورتش زد وگفت :
یا فاطمه زهرا !دلم گواهی بد میداد .گوشی را گرفتم وبا دلهره گفتم :
الو ؟؟چشمم به یاس های خشکیده ی سجاده ام بود .آن ور خط صدای نفس نفس زدن هایی را میشنیدم.از پشت تلفن
هم من صدای این نفس ها را میشناختم.زهر خندی روی لب هایم نشست .زمزمه کردم :
فوادم ؟با تاخیر صدایش را ضعیف شنیدم :
الی ِمن !نفس گرفتم تا بغضم نشکند :
جانم عزیزم جانم ؟ میدونی چشام به دره تا برگردی ؟ یادت نره بهم قول دادی برگردی.صدایش به وضوح میلرزید وانگار به زحمت حرف میزد یک کلمه میگفت ویک نفس عمیق میکشید ویک کلمه ی
دیگر:
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الهه...اگر بهار دوباره باتو بودنمو ندیدم...اگر نتونستم به قولم عمل کنم ...فقط ...فقط ...بغضش ترکید :
فقط حاللم کن عزیزم ...حاللم کن .به سختی جوابش را دادم :
من جز خوبی هیچی ندیدم عزیزم...حاللت کردم  ،حاللم کن .دیگر من هم نمیتوانستم جلوی هق هقم را بگیرم.هر دو گریه میکردیم ...
دوست دارم !میان گریه لبخند زدم و گفتم :
منم دوستت دارم .وباز هم گریه کردم ...حس بدی داشتم ...کمی بد صدای فریاد را شنیدم که صدایم زد ولی من همه چیز را فهمیده
بودم و احتیاجی نبود که او توضیح بدهد.سرم را به سینه ی فوژان فشردم .او هم مثل من زجه میزد .عمو گوشی
تلفن را گرفت وقبل از آن که اشک هایش را ببینیم از اتاق بیرون رفت .حالم خراب بود یا شاید چیزی فراتر از
معنی این کلمه ...
میدانستم که از من خواسته تا با دست های خودم حکم رفتنش را امضا کنم .هق زدم :
حاللش کردم مامان...حاللش کردم ...شانه هایم میلرزید :
نمیتونم ببینم ...نمیتونم مرگ تدریجیش رو ببینم .سرم را به به سمت آسمان بلند کردم و داد زدم :
خدایا ! خدایا! نذار بیشتر از این عذاب بکشه ...ببرش ...فوادمو ببر خدا..ببرش..وقتی سرم شروع به گیج رفتن کرد با خوشحالی چشم هایم را بستم .عالم بی خبری را به هوشیاری ترجیح
میدادم ...شانه هایم تحمل این سنگینی را نداشت.
با حریر پیله های کاغذی
واسه من جاده رو ابریشم نکن
من به پروانه شدن نمیرسم ...
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حرمت فاصلمونو کم نکن

.....
* بیراهه ها -علی لهراسبی
***
لبخند زدم  ،فواد خم شد تا لب هایم را ببوسد .روی پاشنه ی پایم بلند شدم فقط چند میلی متر مانده بود که ...
چشم هایم را باز کردم.به شدت احساس ضعف میکردم وسرم هم تیر میکشید .
الهه؟سرم را به طرف صدا چرخاندم وپدرم رادیدم که با نگرانی نگاهم میکرد .لب های خشکم را با زبان تر کردم و گفتم
:
آب !کمی آب به خوردم داد.چشم هایش سرخ شده بودند وغم از سر وصورتش می بارید .به پیراهن سرمه ای رنگش
چنگ زدم و با ترس پرسیدم :
چی شده بابا ؟ چرا گریه کردی ؟با ناراحتی جواب داد :
به خاطر تو عزیزکم !پنج روزه بین خواب وبیداری دست و پا میزنی .درست از همون شبی که با فواد حرف زدیتا امروز..
فرشته!خیلی بی قراری کرد ...اهی کشیدم و گفتم :
فواد ؟ ازش خبر دارید ؟تا خواست جوابم را بدهد دکتر وارد اتاق شد ...
...
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کمکم کرد تا سوار ماشین شوم.خودش پشت فرمان نشست .کمی بعد با تعجب پرسیدم :
چرا نمیریم خونه ی خودم؟بی آن که نگاهش را از جلو بگیرد گفت :
میریم ..اول بریم دنبال فرشته .اعتراضی نکردم .
جلو افتادو من هم پشت سرش رفتم .عمو در خانه اش را به رویمان باز کرد .پیراهن مشکی به تن کرده بود وچشم
های او هم قرمز بودند .با صدایی گرفته جواب سالممان را داد و به دخال دعوتمان کرد .
نشستیم .احساس میکردم اتفاقی افتاده .
فرشته تازه خوابش برده تو اتاقه ...با ترید پرسیدم :
پس مامان کجاست ؟هیچ کدام جوابی ندادند .دهانم خشک شد.انگار چیزی را از من پنهان میکردند.قبل از آن که بتوانند جلویم را
بگیرندبه سرعت به سمت اتاق دویدم و در را باز کردم .
فوژان روی تخت دراز کشیده بود سرمی به دستش وصل بود و روسری مشکی رنگی بر سرانداخته بود  .کم کم
داشت از دیدن این رنگ حالم به هم میخورد .انگار داشتم کابوس میدیدم .فرشته کنار تخت خوابیده بود .با
وحشت یک قدم به عقب برداشتم خودم هم نمیدانستم از چه میترسم یا شاید هم میدانستم و نمیخواستم که باور
کنم .سکوت وحشتناکی بر خانه حاکم بود .زبانم نمی چرخید که سوالی بپرسم .
انگار منتظر بودم کسی شروع به خندیدن کند یا ناگهان از خواب بپرم .نگاهم را از پدرم به عمو و از عمو به پدرم
کشیدم .چهره هایشان نگرانی را فریاد میزد.سکوت خانه با شنیده شدن صدای چرخیدن کلید در قفل بر هم
خورد .با امید فراوان چشم به در دوختم .
با دیدن فواد لبخند پهنی روی لب هایم نشست .نفس عمیقی کشیدم .اما ...
نگاهم از خال صورتش تا روی پیراهن مشکی اش کشیده شد .لبخندم کم کم جمع شد وصدای نفس های پر
وحشتم تنها صدایی بود که میشنیدم .نگاهم پایین و پایین تر آمد و روی دسته ی کاغذ های که در دست داشت
خشک شد ...حاال انگار این کابوس کامل شده بود...دیگر نیازی نبود که کسی حرفی بزند .زانوانم خم شدند و روی
زمین افتادم .بی رمق ومظلومانه شروع به گریستن کردم .فریاد کاغذ ها را رها کردو به سمتم دوید .عکس خندان
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فواد را که روی کاغذ های حاشیه دار دیدم  ،با وحشت جیغ زدم .جیغ زدم تا از خواب بپرم بی وقفه جیغ
کشیدم.صدای گریه ی فرشته را شنیدم و باز جیغ کشیدم  .فرو رفتن سوزن را در دستم حس کردم .
شوق سفر نداشتی قصد گذر نداشتی
من با تو زنده بودم اما خبر نداشتی
رفتی وتوی قلبم یادتو جا گذاشتی
روی تموم حرفات یک دفعه پا گذاشتی
بی تو کدوم ستاره پا به شبم بذاره
ابر کدوم آسمون رو تشنگیم بباره
بی تو چی مونده با من جز یه صدای خسته
جز یه نگاه خاموش جز یه دل شکسته ...
---

*احسان خواجه امیری .ترک .2آلبوم سالم آخر .

***
جلوی آینه ایستادم وچادر عربی ام را روی روسری سیاهم کشیدم .آینه چهره ی بی آرامش وپر از غمم را به رخ
میکشید .زیر چشم هایم سیاه شده بود .چشم هایم سرخ و ورم کرده ولب هایم ترک خورده به نظر میرسیدند
.حلقه ای ازدواجم به آینه دهن کجی میکرد .با هر بار پلک زدن قطره ای گوشه ی چشم هایم سر میخورد و روی
روسری ساتنم میچکید .فرشته روی تخت خوابیده بود ،شیشه شیرش را با پاهایش گرفته بود و فارغ از مصیبتی
که روی سرمان آوار شده بود شیر میخورد .
-الهه حاضری ؟
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چرخیدم و وبه فریاد خیره شدم .انگار که فواد روبرویم ایستاده بود سرم را به زیر انداختم وزیر لب بله ی کوتاهی
گفتم .فرشته را بغل گرفت وگفت :
بیا این همه آدم اینجاست تو اتاق نمون برات حرف در میارن .باشه ای گفتم ودوباره در افکارم غرق شدم .کاش بود حتی دور از من بود ولی بود نه این که نباشد و نداشته
باشمش.اگر فرشته نبود تا به حال خودم را به او رسانده بودم.
از روی میز آرایشم حلقه ی او را برداشتم ودر مشتم گرفتم .حلقه ای که حتی برای انگشت شصتم هم بزرگ بود
.حلقه ای که سه سال لحظه ای از دست های عشقم بیرون نیامده بود .خدایا ! مگر من میتوانستم او را به خاک
بسپارم ؟
فریاد گوشه ی چادرم را گرفت و مرا با خود بیرون برد .خانه پر بود از فامیل های دور و نزدیک هنوز امبوالنس
نرسیده بود .قرار بود از جلوی در خانه تا مسجد محل او را تشییع کنند .وقتی نگاه های ترحم آمیز و دلسوزانه ی
جمع را دیدم ناتوان و زار به دیوار تکیه دادم وخودم را بغل کردم تا کسی لرزش دست هایم را نبیند .صدای گریه
ی فوژان روحم را بیشتر می آزرد .نگاهم به او بود که عکس فواد را به سینه چسبانده بود وزار میزد .کاش من هم
میتوانستم مثل او فریاد بزنم و بغضم را بشکنم .اشک هایم قطره قطره میجوشیدند ولی بغضم نمیشکست وصدایم
در نمی آمد .پدرم با غصه به من نگاه میکرد وعمو هم سعی میکرد فوژان را آرام کند بوی حلوا و پودر نارگیل
مشامم را پر کرد.
صدای همهمه خبر از رسیدن آمبوالنس میداد .جمعیت سیاهی لشکر شتابان بیرون رفتند .زیر بازوی فوژان را
گرفتم و با هم بیرون رفتیم .
جلوی در فریاد بی حرف فرشته را بغلم دادو رفت تا جلوتر از همه پیکر برادرش را بر دوش بکشد .چه جمعیتی
آمده بودند تا آرام جانم را به مقصدش ببرند .صدای الاله اال اهلل گفتن های جمع گوشم را می آزرد ..مسخ شده و
گیج به دنیال جمعیت رفتم .

ثانیه ها دویدند .با وحشت به ردیف گور ها نگاه کردم که یک در میان بعضی پر وبعضی خالی بودند .کسی قران
میخواند وصدای گریه ها اعصاب مرا متشنج میکرد .پدرم دست هایم را گرفته بود تا مانع خاکسپاری نشوم دریغ
ازاین که توان نداشتم حتی یک قدم جلو بروم .فوژان از خود بیخود شده بود .عمو او را بغل گرفت و خودش هم به
گریه افتاد .فریاد خودش را روی جنازه انداخته بود وهق هق میکرد .شانه هایش از شدت گریه می لرزیدند لباس
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هایش با خاک یکی شده بودند .فوژان جلو رفت آن قدر جیغ کشید تا روی جنازه را باز کردند.پارچه هاو پنبه ها
که کنار رفت با وحشت چشم به صورت بی روح فواد دوختم .احساس کردم در حال خفه شدن هستم .
فواد..پسرم ...پاره ی تنم ..پسرم چه جوری مادرتو تنها گذاشتی ....فواد جان مادر ...عزیزم ...من ساکت اشک میریختم ونفسم دیگر باال نمی آمد .لرزی در تنم نشست.پدرم مرا به جلو هل داد .دستم را که
رها کرد احساس بی وزنی کردم و روی زانو هایم افتادم .درد در تمام تنم پیچید ولی این درد کجا ودرد قلبم کجا
...برای نفس کشیدن تقال کردم و به هق هق افتادم .برای آخرین بار بود که میتوانستم او را ببینم .
آرام صدایش زدم انگار که انتظار داشتم جوابم را بدهد ،دستم را روی گونه اش گذاشتم سرمای تنش به تنم
رسوخ کرد مرطوب بود .بوی عجیبی میداد بویی شبیه بوی همان گل هایی که همیشه برایم به هدیه می آورد.
چند بار تالش کردم که نفس بکشم وناگهان بغضم ترکید .هق زدم :
قرار نبود ...قرار نبود رفیق نیمه راه بشی ....فواد ...فواد ...جیغ کشیدم و دوباره صدایش زدم .کسی دست هایم را از پشت گرفت و مرا عقب کشید .دوباره پارچه ها را روی
صورتش کشیدند .تقال کردم تا رها شوم و داد زدم :
تو رو به خدا نبریدش ...بذارید پیشم بمونه ..تو رو خدا...کسی به من اعتنا نکرد .بلندش کردند ..اصال نمیدانستم چه میکنم.به فریاد نگاه کردم و ملتمسانه گفتم :
فریاد نذار ببرنش ..من طاقت ندارم ..من بدون اون نمیتونم .تو بهش بگو برگرده ..اخه من به دخترش چی بگم ؟بگم بابات کو ؟
فریاد با گریه نگاهم کرد .گنگ تر از آن بود که جوابی به من بدهد...با صدای بلند گریه میکردم  ،دیگر غروری
نمانده بود .کسی مرا در اغوش گرفت و سرم را به سینه اش چسباند بوی عطر پدرم را شنیدم خواستم برگردم که
مانعم شد .صدای ریخته شدن خاک را میشنیدم .گریه امانم نمیداد و صد افسوس که آرامم هم نمیکرد .وقتی
سرم را از سینه اش جدا کرد تلی از خاک خانه ی جدید فواد شده بود .
من ماندم و یک متر زمین ویک مشت خاک که تنها چیز هایی بودند که نشان میدادند روزگاری مردی در این کره
ی خاکی زندگی میکرده که تنها عشق من بوده است پدرم سرم را بوسید وزمزمه کرد :
خودم سایه سرت میشم عزیزم..غصه نخور .ومن مات ومبهوت به همان یک تکه خیره شده بودم .میدانستم که از این به بعد روزهای زیادی به اینجا خواهم
امد .مگر میشد فواد را تنها بگذارم ؟
***
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همه به خواست من جمع شده بودند.وقتش شده بود که تصمیمم را اعالم کنم  ،چهل روز از پرواز ابدی فواد
میگذشت ودر کمال تعجب من زندگی هنوز هم ادامه داشت واین من بودم که همچنان روی این کره ی خاکی
زندگی میکردم .اگر فرشته نبود باورم میشد که کل سه سال گذشته را در خواب دیده ام .فریاد اول از همه جواب
سالمم را داد وفرشته را از بغلم گرفت .با محبت صورت دخترکم را بوسید.فوژان امروز به اصرار همه مان را به
آرایشگاه فرستاده بود ولی نتوانسته بود مرا راضی کند که پیراهن مشکی ام را از تن به در کنم .
لباسم را عوض میکردم با سیاهی قلبم چه میکردم ؟ با نبودن او چه میکردم ؟
روی مبل بین عمو وپدرم نشستم .عمو بعد از چند دقیقه گفت :
خب الهه جان ! گفتی میخوای با ما حرف بزنی ...سرم را باال اوردم وبه او خیره شدم.نفس عمیقی کشیدم و وگفتم :
راستش ...خب من خیلی فکر کردم  ،اینجا راحت بودم  ،شما کنارم بودید و هستید  ،کمکم میکنید ولی ...ولی ...من میخوام برگردم خونه ی خودم .
فوژان با ناراحتی گفت :
عزیزم چرا ؟ اونجا بری اذیت میشی !بغضم را فرو دادم و گفتم :
باالخره که چی ؟ باید عادت کنم دیگه .اینجوری هم دارم اذیت میشم  ،تو همین خونه هم کم کنارش خاطرهندارم ! تک تک نفس هایی که کنارش کشیدم رو یادمه  ،هنور هم کنار خودم حسش میکنم .حاال چه فرقی داره
اینجا یا خونه ی خودم ؟
عمو با اخم گفت :
دخترم تو االن وضعیتت فرق کرده  ،نمیشه که تک و تنها بری زندگی کنی .نگاهی به پدرم انداختم که ظاهرا قصد دخالت نداشت و فهمیدم که خودم باید از حقم دفاع کنم .
چرا نمیشه ؟ مگه اون چند ماهی که نبود تنها زندگی نکردم ؟ اآلن چه فرقی داره با اون موقع ؟خواهش میکنم درک کنید که من احتیاج دارم مستقل بشم ...نمیخوام به هیچ کس تکیه کنم ...به هیچ کس ...
پدرم سعی کرد با آرامش حرف بزند :
عزیزدلم .دخترم من میفهمم که تو اآلن تو چه وضعیتی هستی ولی از ما نخواه بذاریم با یه بچه ی کوچیک تنهازندگی کنی .
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فریاد که تا کنون سکوت کرده بود رو به جمع گفت :
حرف های شما قبول ولی الهه که حرف بدی نزد.میخواد با خودش کنار بیاد و رو پای خودش بایسته .چرامخالفید؟
عمو با اخم به او توپید :
یعنی چی ؟ نمیشه که زن بیوه تک وتنها ...استغفراهلل...مردم چی میگن ؟فریاد پوزخندی زد وگفت :
مردم هر چی دوست دارن بگن ! حق الهه است که خودش برای زندگیش تصمیم بگیره .چه قدر احساس بدی پیدا کردم از شنیدن کلمه ی بیوه ! ..من به چه فکر میکردم و آن ها به چه ؟ فوژان مظلومانه
نگاهم میکرد .نمیخواستم مثل او باشم .نمیخواستم فقط حرف شنوی داشته باشم و حرف های دلم را نگویم .
نگاهم را به نگاه عمویم دوختم و با قدرتی که نمیدانستم از کجا آورده ام و لحنی محکم گفتم :
من فقط بهتون گفتم تا بدونید چون نخواستم فکر کنید بهتون احترام نذاشتم ...به هر حال من تصمیم رو گرفتم.فردا صبح با فرشته برمیگردم خونه ی خودم .
عمو با عصبانیت گفت :
حاال که این طوره اصال حق نداری هیچ جا بری !ما هم اون خونه رو میفروشیم  ،خونه ی تو اینجاست .هنوز اینقدر بی غیرت نشدم .
فریاد با ناراحتی به من نگاه میکرد و اصال حواسش به فرشته نبود که دستش را تا آرنج در دهانش فرو برده بود .
اشک هایی که روی صورتم غلتیده بودند را پاک کردم.پوزخندی زدم و گفتم :
من حرف هام رو زدم .هیچ کس هم نمیتونه جلومو بگیره .فرشته را از بغل فریاد گرفتم و همان طور که او را به خودم میفشردم رو به عمویم گفتم :
میدونید چیه ؟ خوبه که فواد نیست تا ببینه شما در مورد من چه جوری فکر میکنید! هر چند که انگار اونخودش همه ی این روزا رو پیشبینی کرده بود که خونه رو به نامم سند زده...با اجازتون ...
وبه حالت دو به اتاقم رفتم .عمو و فوژان مرا خیلی دوست داشتند و من هم آن ها را .اما گاهی دلم میشکست ...
کنار آن ها بودن برایم سخت تر از سخت بود .طاقت نداشتم با هر بار دیدن من اشک در چشم هایشان جمع
شود.طاقت نداشتم حتی در ذهن خودشان مرا به چشم یک زن بیوه ببینند و مثل اآلن این موضوع را به رویم
بیاورند .
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من دل سوخته ی خدایی بودم  ،طاقت دوباره سوختن را نداشتم .
هنوزهم صدایشان را میشنیدم که بحث میکردند و فریاد هم سعی داشت متقاعدشان کند .
فریادی که این روزها کم کار شده بودو بیشتر در خانه مینشست وجو غم زده ی خانه را غم زده تر میکرد .
روزها مرا نزد فواد میبرد واجازه میداد تا با او خلوت کنم .برای من هم برادری میکرد  .مرگ فواد برای او هم خیلی
سخت بود  ،گاهی برایم حرف میزد .از خاطرات و وابستگی هاشان به هم میگفت  ،از اختالف ها و شباهت هایشان
و من حاال دیگر از او دلگیر نبودم ودرکش میکردم .او به خیال خودش میخواست تا به فواد کمک کند دریغ از این
که عمر فواد به دوباره بودن قد نمیداد .صدای جار وجنجال دو سه دقیقه ای بود که شنیده نمیشد .
-میتونم بیا م تو ؟

نفسم را به بیرون فوت کردم و گفتم :
بیا تو !وسعی کردم تا ریشه های شالم را از دست های فرشته بیرون بکشم .فریاد داخل آمد .فرشته عروسک کوچکش را
باال برد وگفت :
اُ اُ !بعد از این که یاد گرفته بود چهار دست و پا برود گاهی اصوات نا مفهموی را به کار میبرد .فریاد با لبخند از ته دلی
او را نگاه کردو در را پشت سرش بست .روی زمین نشستم و زانو بند های فرشته را به پایش بستم تا موقع چهار
دست و پا رفتن اذیت نشود وبعد او را روی تشکچه اش گذاشتم .
فریاد هم روبروی ما نشست وهمان طور که فرشته را نگاه میکرد گفت :
متاسفم که با حرفاشون ناراحتت کردن .خودم را با اسباب بازی های فرشته مشغول کردم و جواب دادم :
مهم نیست انتظارش رو داشتم .ممنون که ازم دفاع کردی .نگاهش را به من دوخت وگفت :
-طرف حق رو گرفتم ! حاال چه کار میکنی ؟
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با اطمینان جواب دادم :
تا اخراین هفته برمیگردم خونه ی خودم  ،درسته که اونجا هم اذیت میشم ولی راحت ترم .میخوام رو پای خودمبیاستم وزندگی دخترم رو بسازم  ،به کار کردن ادامه بدم ...خالصه بگم میخوام زندگی کنم !
کاری که از وقتی فهمیدم فواد مریضه نکردم  ،حاال فواد رفته و من موندم با مسئولیت این زندگی  ،محکوم شدم
به زندگی  ،پس زندگی میکنم !
به رویم لبخند زد وگفت :
خوشحالم که اینو میشنوم! میتونی رو کمک من هم حساب کنی .من هم در جوابش لبخندی زد م وگفتم :
ممنون ولی این بار نمیخوام هیچ کس بهم کمک کنه .این دفعه من تو این راه تنهام .بزرگترین کابوسم اینه کهفرشته مثل خودم بزرگ بشه پس تالش میکنم تا این طور نشه .مسلما تا وقتی از آب و گل درآد سختی زیاد
میکشم .چون هم باید کار کنم هم بزرگش کنم مجبور میشم بذارمش مهد ولی در عوض بقیه ی وقت زندگیم فقط
برای دخترمه .به همه چیز فکرکردم وتصمیمم رو گرفتم  22سال عمر کردم ولی هنوز به خیلی از خواسته هام
نرسیدم از این به بعد میخوام فقط برای خودم و دخترم زندگی کنم ...برای خانوادمون ...برای فواد !
دوباره لبخند زدو با اطمینان گفت :
من میدونم که تو فقط کافیه اراده کنی تا کاری رو انجام بدی  ،مطمئنم که میتونی !الهه ای که همه ی ما میشناختیم ،اعتراض نمیکرد  ،مظلوم وسر به زیر بود .حاال که تو می ایستی و حرف دلت رو
با اعتماد به نفس میگی یعنی داری عوض میشی .شاید خودت حس نکنی ولی داری محکم میشی .
ما آدما همینیم گاهی الزمه ضربه بخوریم وپشتمون خالی بشه تا خودمون رو پیدا کنیم .میفهمم که سخته بدون
فواد زندگی کنی  ،میدونم که چه قدر عاشقش بودی و میدونم که اونم این قدر عاشقت بود که اخرین کلمه ای که
به زبونش اومد اسم تو بود  ،ولی حاال تقدیر اینه وما هم باید باهاش کنار بیایم .
آهی کشیدم وفقط سرم را به تایید تکان دادم .با خنده فرشته را که چهار دست و پا از ما دور میشد گرفت
وبوسید فرشته هم نق نقی کرد وموهای او را در چنگ گرفت .همان طور که از اتاق خارج میشد گفت :
من این وروجک رو میبرم تو هم وسایلت رو جمع کن .نگران اونام نباش من طرف توام .با لبخندی از او تشکر کردم .این فریاد خیلی بیشتر به فواد شباهت داشت .

***
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کیف ویولنم را با دو دستم گرفتم و بلند گفتم:
سالم .توجه همه به سمت من جلب شد .به من که نزدیک  21روز بود سر کار نیامده بودم .اولین نفری که به خودش امد
آرسته بود که با ذوق پرید و مرا بغل کرد .
دیگر کسی تسلیت نمیگفت و من چه قدر از این بابت خوشحال بودم که کسی داغ دلم را تازه نمیکرد .
با همه احوال پرسی کردم .پویان با تعجب گفت :
نگفته بودی میای!لبخند کوتاهی زدم و جواب دادم :
وقت نشد .به هر حال من برگشتم .متاسفم میدونم که تو این مدت خیلی به خاطر من و مشکالتم از کار عقبموندید ولی ...
نفس عمیقی کشیدم وادامه دادم :
ولی این بار اومدم تا کنار هم دوباره شروع کنیم تا بهتر از اینی که هستیم بشیم .اومدم تا به هدفمون برسیم بههدفی که از اول به خاطرش این گروه رو راه انداختیم .اگر هنوزم قبولم دارید  ،بسم اهلل !
به بقیه نگاه کردم .آرسته اول از همه دستش را روی دستم گذاشت وبا لبخند گفت :
خوشحالم که خودت رو پیدا کردی .وبعد از آن امیر  ،بهرام وپویان هم دست هایشان را روی دست های ما گذاشتند .
دوباره متحد شدیم و من فکر کردم  ،فواد نیست وزندگی هنوز ادامه دارد  ،هر چند سخت  ،هر چند تلخ ...هنوز
هم من هستم  ،ویولن هست ،فرشته هست ...خدا هست !
...
از استودیو تا مزار فواد را با روحیه ای خوب و قوی رانندگی کردم .سرراهم از یک دختر بچه چند شاخه گل رز
خریدم و وبا دیدن لبخندش دلشاد شدم .
یکی دوساعتی وقت داشتم تا با همسرم خلوت کنم و بعد باید به دنبال فرشته میرفتم تا با هم به خانه برویم.
زندگی در خانه ی خودم هر چند که کمی سخت و آزار دهنده بود اما بیشتر راضی ام میکرد .انگار هنوز هم فواد
در آن جا حضور داشت  ،خودش نبود اما خاطره هایش بودند.هنوز هم عطر همیشگی اش روی میز توالت بود ]
ومیشد با اشتیاقی مسخره آن را بو کرد.
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از بین قبر ها عبور کردم .قطعه کم و بیش پر شده بود .فکر کردم در عرض کمتر از دو ماه این همه آدم مرده اند ،
هر کدام از آن ها هم حتما عزیزانی داشته اند .
کنار قبر فواد قبر دخترک جوانی بود .همیشه مرد جوانی به دیدنش می امد .نه من مزاحم او میشدم و نه او مزاحم
من .هر کداممان سرمان به کار خودمان بود .اوایل فکر میکردم که شاید این مرد همسر دخترک بوده باشد اما بعد
که سنگ قبرش را گذاشتند  ،متوجه اشتباهم شدم واز همان روز هم این سوال در ذهنم رژه میرفت که این مرد
کیست ؟ مرد سرفه ی کوتاهی کرد وهمین باعث شد به خودم بیایم .سالم کرد من هم زیر لب جوابش را دادم .از
بین گل ها چند شاخه را جدا کردم .خم شدم و آن را روی سنگ قبر دخترک گذاشتم وبعد کنار فواد رفتم .سنگ
گرانیت سیاه از تمیزی میدرخشید .سنگی که تازه چند روز بود اینجا جا خوش کرده بود و به خواست من این شعر
رویش حک شده بود :
وقتی رفتی آینه چین خورد و شکست

باغبون درهای گلخونه روبست

عروس سفید پوشت تا دم مرگ

لباس سیاه به تن کردو نشست

وقتی نیستی من هوای خوندنم نیست

دیگه اینجا بی تو جای موندنم نیست
* ایرج جنتی عطایی
آهی کشیدم .
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تقریبا کار هر روزم همین بود .همه ی دردو دل هایم را به اینجا می اوردم ،مینشستم و آن قدر زمزمه وار با فواد
حرف میزدم تا سبک شوم .خودم هم خنده ام میگرفت من ازآن دسته آدم هایی بودم که همیشه اینگونه کار ها را
نهی میکردند وحاال خودم از هم بدتر شده بودم .
گل ها را تک تک روی نگ گذاشتم .فاتحه ای خواندم .
فواد عجیبه داره دو ماه میشه که نیستی ومن هنوز نمردم ! هنوز خوبم .دلم نمیخواد اینو بگم ولی دارم بهنبودنت عادت میکنم .دارم عادت میکنم به این که فقط تو قلبم تو رو داشته باشمت .از فرشته بگم برات :
نمیدونی واقعا مثل فرشته هاست  ،راه افتاده و حسابی شیطنت میکنه .چه قدر خدا بزرگه  ،اگر فرشته نبود من
دووم نمی اوردم  ،از وقتی برگشتیم خونه اون قدر منو درگیر خودش میکنه که یه دفه میبینم شب شده!این قدر
درگیرش میشم که یادم میره یه چیزی تو خونه کمه ...البته فکر نکن تو رو یادم رفته ها حتی دلشو ندارم عکستو
از روی دیوار بردارم ...شکنجه میکنم خودمو ولی خوشحالم که آزادم ..باید ممنون فریاد باشم که کمکم کرد
برگردم .اینجا آرامش بیشتری دارم کنار خاطراتمون ...
راستی برگشتم سر کارم  ،اونم فقط به خطر تو و قولی که بهت دادم .یه روی به اونی که میخوام میرسم و رو
سفیدت میکنم .دوستم سارا رو یادته ؟ داره ازدواج میکنه ! اونم با همون پسر خاله اش که چند ساله میخوادش
!کار دنیا رو ببین ! وقتی بهم گفت یاد خودمون افتادم...یادته برای چی قرار عروسی گذاشته بودیم ؟ حاال ببین به
کجا رسیدیم.
امروز باید به مامان هم سر بزنم .خیلی وقته سر خاکش نرفتم .از تو چه پنهون هر وقت که میرم دلم میگیره از اون
همه غربت  ،دلم میگیره چون نتوستم هیچی ازش بفهمم.بابا هم که با همه ی خوب و خوش اخالق شدنش هنوزم
حاضر نیست در مورد مامان حرفی بزنه .
فندکی را که در کیفم داشتم در آوردم وشمع ها را روشن کردم هوا رو به تاریکی میرفت .روسری ام را جلو
کشیدم و آرام گفتم :
دیگه کم کم باید برم .فردا هم میام.بلند شدم .چادرم را مرتب کردم و دوباره زیر لب از مرد خداحافظی کردم .او هم همان طور که با چشمانی لبریز از
اشک به سنگ دخترک خیره شده بود جوابم را داد .کنجکاوی ام برای لحظه ای تحریک شد  ،خیلی دوست
داشتم داستانش را بدانم .افکارم را پس زدم و به راه افتادم .
بی آن که حواسم باشد به کسی برخورد کردم وتعادلم به هم خورد .قبل از آن که بیافتم دستی حیال کمرم
شد.چادرم از سرم افتاد ولی خودم تعادلم را به دست اوردم..صاف ایستادم و خودم را عقب کشیدم  ،نگاهم را باال
وباالتر کشیدم .مردی تقریبا هم سن وسال پدرم به من خیره شده بود .موهای کنار شقیقه اش سفید سفید بودند
 ،ته ریش داشت وخطوط کج و معموجی پوستش را چروک کرده بودند .چشم های سیاه وبینی قلمی .لب های پر و
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خوش فرم که نشان میدادند صاحب این چهره روزگاری بسیار جذاب تر از حاال بوده است .به خودم آمدم
وفهمیدم که مدتی است به او خیره شده ام .سرم را به زیر انداختم .
الهام !با تعجب دوباره به مرد نگاه کردم .این مرد که بود که مرا به نام مادرم صدا زده بود ؟ آن هم درست وقتی هر دو
کنار سنگ قبر مادرم ایستاده بودیم !این مرد ...پسرک گفته بود که یک مرد به اینجا می اید ...یک مرد با یک
شاخه گل سرخ ...به سنگ نگاه کردم وشاخه گل رز تر وتازه ای که روی آن میدرخشید .
به محض این که با خودم کنار آمدم  ،اولین سوالی که به ذهنم رسید را پرسیدم :
شما کی هستید ؟او هم انگار به خودش امد  ،زمزمه کرد :
تو دخترشی !وبعد تکانی خورد و بی آن که حرفی بزند چرخید و یک گام از من دور شد  ،با ناراحتی و کمی عصبانیت گفتم :
آقا ! خواهش میکنم نرید ...شما کی هستید ؟یک گام دیگر به عقب رفت وگفت :
یه آشنای قدیمی ! برای تو چه فرقی داره دختر جون !با ناراحتی گفتم :
کدوم آشنایی بعد بیست و پنج سال هر هفته میاد سر قبر آشناش و براش یه شاخه گل میاره .اونم گل سرخ کهفقط یه معنی میده ...خواهش میکنم حقیقت رو به من بگید.
به طرف من برگشت و با اخم گفت :
دونستن یا ندوستنش چه فرقی به حال تو میکنه .تعجب کردم .من یک دستی زده بود م...پس حدسم درست بود ! در چشم هایش خیره شدم وگفتم :
فرقش اینه که من  22ساله دنبال حقیقتم ...دنبال یه جواب برای سوال هام ! دنبال این که بفهمم چرا مادرمخودشو کشت که چرا من رو نخواست تو همه ی این سال ها پدرم حاضر نشد جوابم رو بده ومن همیشه دنبال یه
نفر بودم که از گذشته بدونه و بتونه برام حرف بزنه ..یه حسی بهم میگه شما همونی هستید که دنبالش بودم
...خواهش میکنم ...خواهش میکنم ....خواهش میکنم هر چیزی که میدونید رو بگید .
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یک قدم به سمت من برداشت .چشم های سرخش نشان میدادند که عصبی شده است .

چی از جون گذشته میخوای ؟ الهام مرده حاال چه فرقی میکنه چرا ؟ به چی میخوای برسی؟ بهت قول میدم جزاین که همه تصورات وباورهات درباره ی نزدیکات به هم بخوره هیچ چیزدیگه ای نداره .
اشک چشم هایم را پس زدم و با بغض گفتم :
میخوام از مادرم بدونم .برام مهم نیست به چه قیمتی! هر طور که بشه فقط میخوام ازش بدونم ...خواهش میکنماگر ارزشی برای مادرم قایل هستید نذارید این تصویر بد تو ذهن من بمونه .حقیقت هر چی که هست خوب یا بد ،
بهم بگید !
مرد نگاهش را برای ثانیه ای به من دوخت و بعد با بی قراری نگاه از من گرفت و گفت :
میدونی چشمات خیلی شبیه چشمای الهامه ؟دلم هری ریخت .میدانستم که اشتباه نکرده ام .نگاه این مرد مثل حرف هایش نبود...تیز وبرنده نبود مهربانی را
فریاد میزد وشاید یک غم بزرگ ...
انگار کمی آرام تر شده بود .پرسید :
چرا من ؟چون شما تنها کسی هستید که احتمال میدم بدونید !خواهش میکنم منو از این سردرگمی نجات بدید !این حقیقتی که دنبالشی اصال خوش آیند نیست دختر جون من نمیخوام دیدت نسبت به الهام یا علی عوضبشه نمیخوام اذیت بشی .
تنم یخ بست .حدسم به یقین تبدیل شده بود  ،پس پای پدرم هم وسط بود .نفس عمیقی کشیدم و گفتم :
 میخوام بدونم ! من همین اآلنشم دارم اذیت میشم .دست هایش را داخل جیب هایش انداخت و گفت :
تردید داری  ،اینو از چشمات میخونم ...بازم فکر کن ! اگر خواستی حرف بزنیم قرارمون  4بعداز ظهر پنج شنبههمین جا ..

235

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان سکوت سپید |  MARYAMGOLکاربر انجمن نودهشتیا

و در میان بهت من به راه افتاد.قبل از آن که به خودم بیایم گفت :
فقط..نمیخوام فعال پدرت چیزی بدونه اگر خواستی برات بگم  ،حرف هام رو که شنیدی ،میتونی همه چیز روبهش بگی ولی اول باید حرف هام رو بشنوی ...

چرخید و رفت .سر جایم خشکم زده بود و واکنش های بدنی ام برایم قابل کنترل نبودند .
این مرد که بود ؟ که بود که این قدر از گذشته میدانست که با چنین اطمینانی حرف میزد ؟

روی زمین نشستم وزانوانم را بغل گرفتم .فرشته آن قدر شیطنت کرده بود که سر شب خوابش برده بود حال
سکوت وتنهایی آزارم میداد ،حس میکردم دارم دیوانه میشوم.
بلند شدم .آهی کشیدم و سعی کردم رو به عکس فواد لبخند بزنم  .وضو گرفتم وبه نماز ایستادم .حداقل این کار
آرامم میکرد .سرم را روی مهر چسباندم ونالیدم :
بسه خدایا ! بهم صبر بده ...چه قدر اشک بریزم  ،چه قدر آه بکشم و آرو م نشم ؟ خدایا بهم صبر بده ...بهم بگوکه بعد همه ی این ها روزهای خوبی در انتظارمه ...بهم صبر بده .
سرم تیر کشید .تسبیح را در دست هایم چرخاندم وذکر گفتم .برق ها را خاموش کرده بودم تا سرم کمتر اذیت
شود ولی فایده ای هم نداشت  .این خانه با این که خیلی برایم عزیز بود اما این روزها گاهی در و دیوارهایش هم
قصد جانم را میکردند .صدای دینگ دینگی را شنیدم .از چشمی که نگاه کردم  ،فریاد را دیدم .در را باز کردم .
کفش هایش را کنار در از پا کند و به جای سالم پرسید :
چرا همه جا تاریکه ؟کلید برق را زدم .نا خود آگاه چشم هایم را تنگ کردم  ،جواب دادم :
فرشته خوابه منم سرم درد میکرد خاموشش کردم .نگاهی به سجاده ام انداخت و با خستگی روی اولین مبل لم داد.
سجاده ام را تا کردم وپرسیدم :
-چای بیارم ؟
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چشم هایش را بست و گفت :
نه چیزی نمیخورم ...پشتش به من بود سریع مانتو و شالم را ار جا لباسی کندم و به تن کردم .پرسیدم :
معلومه خسته ای چرا نرفتی بخوابی ؟چون وقتی پای تلفن اونجوری میگی خوبیم یعنی یه جای کار میلنگه وخوب نیستی ! الهه من مسئولم میفهمی ؟در قبال زن وبچه ی برادرم مسئولم در قبال تویی که مثل خواهرمی مسئولم .نمیخوام ناراحتیت رو ببینم  .چی
شده ؟
نمیخواستم موضوع امروز را بگویم .نفس عمیقی کشیدم وگفتم :
چیزی نشده !لبخند کمرنگی بر لب آورد وبی آن که چشم هایش را باز کند گفت :
معلومه که یه چیزی ذهنتو مشغول کرده ! به چی فکر میکنی ؟طفره رفتم:
به چیزی فکر نمیکنم فقط بی حوصله ام همین ! گاهی بودن تو این خونه خیلی عذابم میده طول میکشه تا بهاین تنهایی عادت کنم  .فوژان و بابا چطورن ؟
با تردید نگاهم کردانگار باورش شده بود  .بعد شانه ای باال انداخت و گفت :
تا دیشب که خوب بودن امروزم خبر ندارم از صبح سر کار بودم...بعدم رفتم با شرکای فواد صحبت کردم قرارشد کارکرد سهامت رو بریزن به حساب برای فرشته .
لبخند کوتاهی زدم وگفتم :
ممنون که دنبال کارها بودی !او هم لبخند زدو گفت :
کاری نکردم .نمیشد که تو بری سر پول سر وکله بزنی .نگاهی به ساعتش انداخت و بعد کالفه به موهایش چنگی زدو گفت :
 من دیگه برم ..راستش به هوای دیدن وروجک اومدم که خوابه بهتره برم استراحت کنمسری تکان دادم وگفتم :

237

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان سکوت سپید |  MARYAMGOLکاربر انجمن نودهشتیا

باشه ...مراقب خودت باش .بلند شدو گفت :
تو هم همین طور .من خودم میرم نمیخواد بیای .با لبخند سری تکان دادم و گفتم :
شب به خیر وخدا نگه دار.زیر لب جوابم را دادو رفت .
او که رفت پشیمان شدم که چرا موضوع را نگفته ام ...احتیاج داشتم تا با یک نفر حرف بزنم .هیچ کس نبود
...بغضم گرفت نگاهم به عکس فواد دوخته شد و اشک در چشم هایم حلقه زد ...حس تنهایی بر قلبم چنگ
انداخت ...چه قدرحرف داشت این کلمه ی شش حرفی ....ت...ن...ه...ا...ی...ی…

***
با پاهایی لرزان به سمت قبرستان رفتم .با هر گام انگار تپش های قلبم تند تر وعمیق تر میشد .سال ها بود که
برای این لحظه انتظار کشیده بودم و حاال درست وقتی که چند قدم بیشتر تا فهمیدن حقیقت فاصله نداشتم  ،دلم
میخواست برگردم .بدون تعارف میترسیدم ...میترسیدم که همان طور که گفته بود بشود و نظرم نسبت به
اطرافیانم عوض شود  ،مخصوصا نسبت به پدرم که سال ها بود سکوت کرده بود وهمین میتوانست برهانی بر
گناهکار بودنش باشد .
با دیدن فضای خالی قبرستان ته دلم خالی شد .اگر نمی آمد چه ؟ خودم هم نمیدانستم دوست دارم چه اتفاقی
بیافتد .
همان طور که صلوات میفرستادم شروع به قدم زدن کردم .دست خودم نبود به شدت اضطراب داشتم .
میبخشی ...یه کم دیر شد .بی اختیار از جا پریدم  .و هینی کشیدم ..زود خودم را جمع کردم وچند نفس عمیق کشیدم .گفتم :
خواهش میکنم ...من فکر هام رو کردم میخوام همه چیز رو بدونم .مرد لبخند مرموزی زد وگفت :
-میدونستم .بیا بشین .
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یک طرف سنگ نشستم بی آن که نگران کثیف شدن لباس هایم باشم .او هم طرف دیگر نشست  ،باز هم یک
شاخه گل سرخ به همراه داشت .دلم میخواست راز این گل ها را بدانم .
با اخم چشم به سنگ دوخت .سکوت کردم  ،قلبم هنوز هم به تندی میکوبید .
نمیدانم چه قدر گذشته بود که یک نفس عمیق کشید و شروع به حرف زدن کرد :
قصه من با الهام سراج  ،یعنی مادر تو از اون جایی شروع شد که من یه روز تو خیابون منتظر یکی از دوستایقدیمیم بودم  ،دیر کرده بود ومنم کالفه سر وته خیابون رو نگاه میکردم  ،دختر های دبیرستانی با فرم های یک
شکل مدرسشون به سمت خونه ها میرفتند ...توجه ام بهش جلب شد  ،با چند تا از دوستاش بود .وقتی بدون این
که حتی متوجه من بشه از کنارم رد شدو رفت من محو چشمای خاکستریش شده بودم  .ترکه ای وقد بلند بود
...به خودم که اومدم اون رفته بود من هنوز محو بودم  ،دوستم که اومد اصال یادم رفت که همچین دختری رو
دیدم .
چند ماهی گذشته بود .وسط زمستون بود یه دفعه با دوستای دانشگاهم رفته بودم بیرون که اونجا دیدمش .خیلی
اتفاقی باهاش هم کالم شدم  ،دروغ نگم از همون موقع مهرش به دلم افتاد ...بعد اون چند باری هم سر راهش به
خونه دیدمش وهر بار هم بیشتر وبیشتر ازش خوشم اومد  ...یه روز وقتی رفت تو یه کتاب سرا منم دنبالش رفتم و
فرصت پیش اومد تا باهاش حرف بزنم اون قدر اون لحظه ها برام خاطره انگیز وزیبا بودند که هنوز با گذشت این
همه سال تک تک ثانیه هاش تو خاطرم مونده  ،خنده داره ولی اون قدر هول شده بود که فقط تونستم اسمش رو
ازش بپرسم بعدم این قدر عجله کرد که حتی کتابی که میخواست رو نخرید  ،خجالت میکشید و مدام گونه هاش
گل مینداخت وخواستنی ترش میکرد بعدم دوون دوون رفت !به همین سادگی خاطر خواه شدم ..اونم به من بی
میل نبود  ،اینو از لبخند قشنگی که با دیدنم روی صورتش مینشست فهمیدم  ..تابستون که شد وقتی دیگه
مدرسه ای هم نبود تا به واسطه اش ببینمش طاقت نیاوردم و موضوع رو به مادرم گفتم .
تک پسر یه خانواده ی ثروتمند بودم و راستش رو بگم لوس بودم وهر چیزی که میخواستم داشتم .الهام رو
میخواستم .خالصه خانواده ام راضی شدن برن خواستگاری هر چند که پدرم خیلی راضی نبودو حرفش هم این
بود که من هنوز هیچی از خودم ندارم .راست هم میگفت .

آهی کشید ولبخند تلخی بر لب آورد  ،نگاهش را به من دوخت .پرسیدم :
جواب منفی داد ؟با لبخند سری تکان داد وگفت :
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آره ! اونم نه یه بار ودو بار  ،این قدر که شمارش از دستم در رفته .پدرش مخالفت میکرد وبیشتر میل داشت کهبا یکی از اقوام خودش ازدواج کنه ...این قدر رفتم و اومدم تا باالخره بله گرفتم  ،نظر الهام هم مثبت بود وبرای
همین هم پدرش راضی شده بود .براش انگشتر بردیم وقرار شد که مقدمات عروسی رو فراهم کنیم.
اون روزها قشتنگ ترین روزهای عمرم بودن  ،روزهایی که هیچ وقت تکرار نشدن...رو ابرا بودم ...
حیف ...پدرم که حسابی بهش بر خورده بود که این همه منت خانواده ی عروسش رو کشیده بهم گفت اگر میخوام
سرمایه ی مورد نظرم برای کار روبهم بده باید خودم یه سال برم پیش شریکش تو آلمان و سرمایه ام رو خودم به
دست بیارم ..خیلی این ور و اون ور کردم آخرش یه جشن عقد گرفتیم که رابطمون رسمی بشه فقط اسم الهام
رفت تو شناسنامه ی من که قانونا زن من بشه و بعد از چند روز من راهی شدم که ای کاش نمیشدم چون همه
چیز از همین رفتن من شروع شد .

من که حسابی شوکه شده بودم .پرسیدم :
چرا ؟ چه اتفاقی افتاد ؟ اگر مادرم زن شما بود پس چه جوری با پدرم ازدواج کرد ؟ومنتظر جواب نگاهم را به او دوختم .
هواپیما یا به قول قدیمیا طیاره دچار سانحه ی هوایی شد وتقریبا همه سوختند .من هم با درصد زیادی ازسوختگی برای مدت خیلی زیادی تو کما بودم  ،بی خبر از این که به خانواده ام خبر مرگم رو دادند .
تقریبا همه ی صورتم سوخته بود مدرکی همراهم نداشتم و حتی نمیدونستن من کجای هواپیما نشسته بودم
.هیچی ! همه چیز دست به دست هم داده بودند که هیچ نشونی از من نباشه .
بعد که به هوش اومدم هم تا مدتی هیچی یادم نمیومد  ،تا این که باالخره به خاطر اوردم و تونستم با شریک پدرم
تماس بگیرم .اون به خانواده ام خبر داد.اومدن سراغم .چندین و چند بار عمل کردم  ،یه صورت نسبتا جدید برام
ساختن پدرم یه شناسنامه ی جدید برام گرفت و تنها مشکل الهام بود که هیچ خبری ازش نداشتم و مادرو پدرم
هم مدام طفره میرفتن که خوبه و نتونسته همراهشون بیادو جویای حالم هست .
حالم که بهتر شد  ،خودم رو رسوندم تهران  ،الهام نبود  ،خونشون رو عوض کرده بودن و هیچ کس نشونی ازشون
نداشت  .با پرس وجو فهمیدم که به خاطر حرف و حدیث هایی که برای الهام در اوردن نقل مکان کردن .دنیا رو
سرم خراب شده بود .دلم خوش بود که الهام باور نکرده که من مردم ...
چند ماه طول کشید تا تونستم از طریق مدرسه ی سابق الناز خواهر الهام  ،یه سری از دوستاش رو پیدا کنم و به
الناز برسم  .چند سالی از الهام کوچکتر بود وقتی رفتم سراغش جوری وانمود کردم که دیگه هیچ حسی به الهام
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ندارم ومیخوام که با اون یه زندگی جدید رو شروع کنم گفتم که اصال الزم نیست کسی بفهمه من کی بودم اونم
که نسبتا بچه بود خام من شد واز الهام برام گفت
گفت که پدرش خیلی الهام رو سرزنش کرده وبعدم مجبورش کرده که ازدواج کنه تا حرف وحدیث ها تموم بشن ،
گفت که الهام نمیخواسته ولی مجبورش کردن .شوهرش هم چند سالی ازش بزرگتره وبه خاطر این که تو نوجوونی
پدرش رو از دست داده وسرپرست خانواده شده تا به حال ازدواج نکرده .وقتی اینا رو شنیدم آتیش گرفتم  ،الهام
سهم من بود نه هیچ کس دیگه ای .زن من بود .به این فکر میکردم که اون هم منو میخواد  ،رفتم جلو وثابت کردم
کی هستم .اشتباهم این بودش که اول از راه قانونیش پیش نرفتم و بعدم خانواده ی شوهر الهام و پدر خودش
مدام میخواستن موضوع رو بین خودمون حل کنیم وکسی خبر دار نشه .میخواستن من از الهام که حقم بود
بگذرم وبذارم که زندگیش رو بکنه .

بی اون که بدونم شدم آفت زندگیش ...الهام وقتی ماجرا رو فهمید پا فشاری کرد که طالق بگیره  ،نمیدونی چه
قدر از شوهرش کتک خورد وقتی گفت که از اول هم فقط منو دوست داشته  .شوهرش وقتی حرف هاش رو
میشنید میزدش  ،راستش حقم داشت با غیرتش بازی کرده بودیم .ظاهرا پدر الهام بدون این که قضیه ی عقدمون
رو بگه شوهرش داده بود  ،برای همینم التماس میکرد که زندگی دخترش رو به هم نریزم ومی گفت که به جای
الهام با الناز ازدواج کنم دریغ از این که من اونو بازی دادم تا به الهام برسم ..تو این گیر ودار فهمدیم که الناز هم
عاشق من شده ولی من کور شده بودم  ...این وسط هم پدر الهام و مادر علی مدام تالش میکردن تا کسی موضوع
رو نفهمه حتی زن برادر علی والناز از دعواهامون خبر نداشتند ...الناز فکر میکرد من وقتی دیدم الهام خوشبخته
بی خیال شدم  ،مدام پا پی من میشد که ازدواج کنیم  ،بی تعارف بگم دختر احمقی بود .
با هزار بدبختی علی راضی شد که بی سر وصدا الهام رو طالق بده شرعا هم باید همین کار رو میکرد  ،چون من
زنده بودم و الهام زن من بود وباید به من برمیگشت  .درست وقتی که من و الی پیروزیمون رو جشن گرفته بودیم ،
فهمیدیم که حامله ست ...
تمام تنم یخ بست .بی آن که بدانم اشک تمام صورتم را خیس کرده بود وپاهایم بی حس شده بودند ..علی ! ..علی
پارسا ...پدر من ...این مرد ...الهام مادرم ...وای ...وای..دلم میخواست فریاد بزنم وبگویم که دیگر نمیخواهم بشنوم
ولی مرد انگار مرا نمیدید و در گذشته غرق شده بود .

علی شرط کرد که اول الهام بچه رو به دنیا بیاره  ،امید داشت که بچه الهام رو دل بسته کنه که همین طورم شد.الهام قصد داشت بعد از به دنیا اومدن بچه علی رو راضی کنه که بچه رو بگیره  ،منم مشکلی با این قضیه نداشتم
...
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منم که انگار مغزم از کار افتاده بود فقط به داشتن الهام فکر میکردم .
اونم وضعش بد بود  ،مدام با علی دعوا و مرافعه داشتند.علی سر کوفت میزد و میگفت بشینه بچه اش رو بزرگ
کنه ولی الهام زیر بار نمیرفت که قید من رو بزنه  .هوایی اش کرده بودم  ،اونم مثل من فقط به خودش و من فکر
میکرد .براش مهم نبود که چه جوری به من برسه فقط میخواست با من باشه ومنم مثل اون بودم ...
ماه اخر بارداریش بود که علی اومد سراغم .دعوامون شد و حسابی همدیگرو کتک زدیم .هر دومون ادعای غیرت
داشتیم اونم برای زنی که به نوعی ناموس جفتمون بود .اخرش به گریه افتاد وگفت که الهام رو دوست داره  ،گفت
نذارم بچه اش بی مادر ،بزرگ شه  ...گفت اگر الهام از من دل ببره میچسبه به زندگیش وخوشبخت میشه .گفت
اگرهم زن من بشه یه عمری باید تو حسرت دیدار بچه اش بمونه و خوشبخت نمیشه اون قدر گفت و گفت که
راضی شدم اونم درست وقتی که نباید راضی میشدم ! شاید تقدیر این بود .
زد به سرم  ،فکر کردم دارم کاری رو میکنم که به نفع عشقمه  ،انگار علی بهم تلنگر زده بود وهمه ی پل هایی رو
که پشت سرم خراب کرده بودم رو نشونم داده بود .
با علی و پدر الهام هماهنگ کردیم .الهام لج باز و مغرور بود فکر میکردیم وقتی ببینه من با الناز ازدواج کردم فکر
میکنه که فقط میخواستم بازیش بدم وازش انتقام بگیرم ...فکر میکردیم از سر لجبازی با من با علی خوب میشه
...احمق بودم ...اگر به خاطر بچه حرف های اونا رو قبول نمیکردم هیچ کدوم این اتفاقا نمی افتاد.قانونا و شرعا حق
با من بود ،من احمق همه چیز رو خراب کردم قبول کردم که ازش جدا بشم  ،پدرش هم میگفت تا تموم شدن عده
اش نگهش میداره که بعد دوباره با علی ازدواج کنه .به همین سادگی من از داستان حذف میشدم واون زندگی
میکرد .
تو نمیدونی دختر ولی من بیست وپنج ساله دارم تاوان میدم .یک لحظه عذاب وجدان رهام نکرده .کاش
قبولنکرده بودم به الهام زنگ بزنم ...کاش بی خیال نمیشدم ...کاش دلم برای اون بچه نمیسوخت ...
بی رمق پرسیدم :
چه اتفاقی افتاد ؟سرش را به زیر اند اخت .او هم مدتی بود که به گریه افتاده بود ...هق هقش را خفه کرد .
 من احمق چند تا عکس ازخودم و الناز براش فرستادم  ،وقتی عکس ها رو دید زنگ زد و گریه کنان ازم خواستبگم دروغه  ،من هم تیر خالص رو زدم جوری وانمود کردم که همه ی حرف هام دروغ بوده و فقط میخواستم انتقام
بی وفایی اش رو بگیرم .بهش گفتم همون وقتی که فهمیدم هم بستر مرد دیگه ای شده ازش متنفر شدم و
عهدکردم که زندگیش رو به هم بزنم گفتم عاشق الناز شدم و میخوام بعد از تموم شدن همه چیز باهاش ازدواج
کنم .بعدم بی اون که بفهمم با اون چه کار کردم به هوای این که علی حواسش بهش هست قطع کردم .
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کاش الل میشدم و اون حرف ها رو نمیزدم .
فردا صبحخبر مرگ الهام رو برام اوردن ..خوکشی کرده بود .یه نامه گذاشته بود ونوشته بود که از همه بریده و ازمن متنفره که بازیش دادم ونمیتونه دوباره تو صورت علی ومادرش نگاه کنه  ،نوشته بود که بهتره خودش وبچه
اش بمیرند وفراموش بشن ...
از غفلت علی استفاده کرده بود و کلی قرص خورده بود وخیلی راحت خوابیده بود .بچه اش رو نجات دادند ولی
خودش از دستمون رفت ...رفت ..رفت و هممون رو داغ دار کرد .بعد تر هام پدرش منو تحت فشار گذاشت تا با
الناز ازدواج کنم میگفت رو دخترش اسم گذاشتم منم که دیگه هیچ چیز برام مهم نبود با الناز ازدواج کردم تا
دست از سرم برداره ...
همه ی قصه همین بود ...همه چیز دست به دست هم داده بود تا مادرم به نقطه ای برسد که مرگ راترجیح دهد و
میخواست که مرا هم با خودش ببرد...افسوس که سهم من زندگی بود .با گریه گفتم :
چه کار کرید ؟ عشق رو به لجن کشیدید .اصال چرا اومدید که بعد بخواید عقب بکشید ؟ فقط میخواستید زندگیمن که یه بچه ی بی گناه بودم رو خراب کنید ؟ وای ...شما مقصرید  ...شما وپدرم هر دو مقصرید ...هردوتون ...
مرد از جا بلند شد .از جیبش چیزی در آورد و به دست لرزانم داد.با غصه نگاهم کرد و گفت :
من تو همه ی این سال ها عذاب کشیدم  ،هیچ وقت نتونستم با النازی که مثال زنم بود رابطه ی خوبی داشتهباشم  ،هیچ وقت نتوستم دوستش داشته باشم بعد هم وقتی همه چیز رو فهمید  ،از من جدا شد واز ایران رفت ...
تو همه ی این سال ها یه لحظه چهره ی الهام از ذهنم  ،دور نشد  .عشق تاوانه منه .الهام من رو به آتیش کشید
ورفت من موندم و گل های سرخی که به نشانه ی عشق ابدیم برای زنم میارم  ،زنی که به خاطر حماقت هام از
دست دادم ...کاش میتونستم بهت بگم همه ی این حرف ها دروغه ولی حقیقته محضه .یه حقیقته تلخ.بهت نمیگم
منو ببخشی  ،نه ! نفرینم کن ! بذار عذاب بکشم .چون بیشتر از این حقمه ...
اونی که تو دستاته شناسنامه ی اولمم بوده اگر بازش کنی اسم الهام رو میبینی .به پدرت هم بگی مطمئنم انکار
نمیکنه ...
ورفت  .بی حال شناسنامه را باز کردم .صفحه ی اول عکس مردی بود که خیلی به مردی که دیدم شباهت نداشت
 .کیان ملکی ...ورق زدم ...نام همسر  :الهام سراج ...ورق زدم ...باطل شد .فوت به تاریخ ...
اشک ریختم واز خودم پرسیدم  :باالخره آن مرد که بود ؟ معشوق مادرم ؟ یا قاتلش ؟

بی حال وسست در همان حالت مانده بودم .نمیدانستم که چه کاری باید بکنم یا چه کسی را مقصر بدانم .همه ی
عمرم همه ی تقصیر ها را به گردن مادرم انداخته بودم و حاال میدیدم که او از همه کمتر مقصر بوده حتی کمتر از
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من .او به خاطر عشق تاوان داده بود وهمه از پشت به او خنجر زده بودند ...پدرش  ،پدرم وعشقش ...حتی من به
نوبه ی خودم مقصر بودم زیرا که سد راه رسیدنش به خواسته هایش شده بودم ...
به زحمت روی پاهایم ایستادم .اگر قرار بود حرف های پدرم را بشنوم باید همین امروز میشنیدم .
خودم را به ماشین رساندم و بی آن که تسلطی داشته باشم شروع به رانندگی کردم .
دستم را روی زنگ گذاشتم ...به جای این که در واحد ما باز شود  ،فوژان در خانه شان را باز کرد
الهه جان .بیا مادر بابات اینجاست .فریادم همین االن فرشته رو برد بیرون بچه این قدر گریه کرد که ...او را کنار زدم و داخل رفتم .دیدم که با تعجب به من خیره شد ولی حرفی نزدم .
به محض ورود پدرم وعمو را سر میز ناهار دیدم .چشم هایم تار میدیدند .با تعجب به من خیره شده بودند .با
سستی یک گام به جلو برداشتم  ،پاهایم در هم گره خوردند .
با صورت روی زمین افتادم.گرمای خون را به وضوح روی صورتم حس کردم .پدرم صندلی را پس زد وبه سمتم
دوید .
دخترم الهه ؟ خوبی ؟ حرف بزن .به زحمت دستم را از آستین چادرم بیرون اوردم ،شناسنامه هنوز هم در دستم بود.
سرم گیج میرفت  ،بوی خون باعث میشد به بینی آسیب دیده ام چین بیاندازم و همین هم دردم را بیشتر میکرد
.نگاهم را به پدرم دوختم  ،به محض این که شناسنامه را باز کرد رنگش به وضوح پرید .
داد زد :
کیان ؟سرم به دوران افتاده بود .
همه چیزرو برات گفته ؟ اخه تو از کجا پیداش کردی !جوابم فقط سکوت بود .مهم این نبود که چگونه او را پیدا کرده ام  ،مهم این بود که حاال من همه چیز را میدانستم
.همه ی بالهایی که بر سر مادرم اورده بودند .
یا زهرا..فریاد مادر بدو الهه از دست رفت .صدای عمو را هم میشنیدم :
-علی ..بیا قرصت رو بخور ..آروم باش آروم ..نفس عمیق بکش ...
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فریاد داشت میگفت :
چی شده ؟وصدای قدم های شتابانش را شنیدم .دیگر جایی را نمیدیدم.سرم به شدت گیج میرفت ...
....
باالخره به هوش اومدی .خواستم جواب بدهم اما باز شدن دهانم مصادف شد با بیشتر شدن دردم .چیزی روی بینی ام را پوشانده بود .
نگاهم را به فریاد دوختم .لبخندی زدو گفت :
بهتره کمتر حرف بزنی .بینی ات شکسته بود  ،از شانس خوبت یکی از دوستام که جراح زیباییه تو بیمارستانبود...درد داری ؟
فقط سری تکان دادم .با خنده گفت :
دختر تو که باز طوفان به پا کردی ؟ بابات مات مونده بود .پوزخند زدم .او هم خنده اش را جمع کرد وبا جدیت ادامه داد :
میدونم ...تو حق داری .نفس عمیقی کشیدم ...باز هم درد ...
از هوش که رفتی .عمو هم حالش بد شد ..نگران نباش االن خوبه بردنش خونه .از پدرم همه چیز رو پرسیدم...حق داری ...
جوابی ندادم ...
دکترت گفته بهتره امشب رو اینجا بمونی به خاطر ضربه ای که به سرت خورده .استراحت کن منم امشب هستماگر کاری داشتی فقط کافیه به پرستار بگی تا صدام کنه .
قدرشناسانه نگاهش کردم .ضربه ای به در خوردو شخصی که روپوش سفیدی به تن داشت داخل شد .پشتش به ما
بود.ظاهرا داشت با کسی حرف میزد .فریاد هم نگاهش به همان سمت رفت .
آرن ( ) Arenخوب شد اومدی این مریضت درد داره .دکتر به سمت ما چرخید  ،با دیدن چهره اش یکه خوردم .این که همان مرد بود .همانی که همیشه سر مزار
دخترک میدیدم نمیدانم او هم مرا شناخته بود یا نه ؟کنارم ایستاد .رو به فریاد گفت :
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طبیعیه .احتماال هم صورتش ورم میکنه .میگم براش مسکن بزنن .و با احتیاط دستش را روی گونه ام گذاشت.صورتم از شدت درد در هم رفت .به آرامی گفت :
نمیدونستم با فریاد آشنایید .خنده ام را خوردم  ،مگر ما اصال بیشتر از یک سالم و خداحافظ ساده حرفی هم زده بودیم که بخواهد بداند ؟
فریاد با تعجب گفت :
مگه تو الهه رو میشناسی ؟دکتر به سمت فریاد چرخید ،از گوشه ی چشمش به من نگاهی انداخت و گفت :
چند باری ایشون رو تو بهشت زهرا دیدم .همین .فریاد جواب داد :
موضوع جالب شد ..اره الهه اونجا میره سر خاک برادر من و البته همسرش.دکتر برگشت و با تعجب وکمی هم تاسف به من نگاهی انداخت .نگاهم را از او گرفتم .فریاد ادامه داد :
ولی تو چرا اونجا میری ؟دست هایش را داخل جیب روپوشش جا داد وگفت :
قصه اش مفصله ..به خاطر برادرت متاسفم من نمیدونستم .فریاد سری تکان داد وگفت :
متشکرم .میدونم که نمیدونستی همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد ...قبل از آن که جریان را بگوید با لحنی معترض صدایش زدم :
فریاد !دلم نمیخواست از بیماری و مرگ فواد بگوید...دلم نمیخواست یاداوری کند که االن او را در کنارم ندارم ..دلم
نمیخواست ...
فریاد که انگار تازه حضور مرا به خاطر آورده بود ،حرفش را ادامه نداد ورو به من گفت :
آرن از دوستای قدیمی منه .خیلی وقت بود که ندیده بودمش چند روزه برگشته سر کارش .وبا دست به او اشاره کرد .زیر لب خوشبختم کوتاهی گفتم .
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آرن جان ایشونم همسر برادرم ودختر عموم الهه.آرن هم لبخند کوتاهی بر لب اورد و گفت :
منم خوشبختم .وچیزهایی را یادداشت کرد ..کارش که تمام شد گفت :
خب من دیگه باید برم .باز هم سر میزنم .تشکر کردم .فریاد گفت :
صبر کن .منم میام .رو به من ادامه داد :
باید برم شیفتم رو تحویل بگیرم .کاری داشتی یا چیزی خواستی حتما به پرستار بگو خبرم کنه .برایش سری تکان دادم و از او هم تشکر کردم .
آن دو رفتند و من ماندم و افکارم .
***
با احتیاط روسری ام را جلو کشیدم .فریاد پرسید :
مطمئنی میخوای همین امروز پدرت رو ببینی ؟ شاید بهتر باشه چند روز دیگه ام صبر کنی .سرم را به نشانه ی مخالفت تکان دادم و گفتم:
میخوام همین امروز این کابوس رو تموم کنم .دیگر حرفی نزد .حس بی کسی بر دلم چنگ می انداخت وقتی فریاد سعی میکرد کاری کند تا جای خالی فواد را
حس نکنم  ،ولی مگر میشد حس نکرد ؟ مگر میشد ؟
از آسانسور خارج شدیم.جلوی واحد ما مکثی کرد وگفت :
میخوای منم باشم ؟سرم را به نشانه ی نفی تکان دادم ودر ذهنم باز او را با فواد مقایسه کردم .اگر االن فواد به جای او بود نمیپرسید ،
میدانست که نیاز دارم دست هایم را بگیرد و حمایتم کند .قلبم تیر کشید .چشم هایم را روی هم فشردم تا اشکم
نریزد وبه سمت در چرخیدم وکلیدم را در قفل چرخاندم .گوشه ی چادرم را گرفت :
-پس سعی کن خودتو کنترل کنی .برای عمو هم خوب نیست عصبی شه .
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باشه ی سریعی گفتم ودر را پشت سرم بستم .
با تردید صدا زدم :
بابا ؟بیا تو اتاقم الهه .سعی کردم آرام باشم .چادرم از سر برداشتم وآویزان کردم .آرام آرام به اتاق نزدیک شدم .روی تخت نشسته بود
وآلبوم های قدیمی را روی پاهایش گذاشته بود .
آلبوم هایی که کم پیش می امد اجازه ی دیدنشان را داشته باشم .لبخندی زد واشاره کرد که بشینم .احساسات
ضد ونقیضی داشتم ولی همه را کنترل کرده بودم .این فرصت چند روزه آرامم کرده بود .فرصتی بود برای چیدن
تکه های به هم ریخته ی پازل ذهنم وکنار آمدن با همه چیزو هیچ چیز ...
انگشتش را روی عکس ها میکشید .نگاه کردم  ،عکس های از دوران نوزادی ام بود.لبخند زد ومن قطره اشکی را
دیدم که از کنار همان لبخند سر خورد وروی نایلون براق آلبوم چکید .
همه ی عمرم واهمه ی این لحظه رو داشتم .همه ی عمرم فرار کردم از گفتن حقیقت  ،از گفتن این که منبیشترین تقصیر رو تو مرگ همسرم داشتم .از گفتن این که این قدر مرد نبودم که بذارم اون بره وبا عشقش
زندگی کنه ...حاال اما دیگه نمیترسم  ،اولش حالم خیلی بد شد ولی حاال خوبم .کیان کار منو راحت کرد .من نه
دلشو داشتم که قصه رو برات بگم نه جراتشو ...
دوست ندارم بازخواست بشم پس خودم میگم .هر چند که دیره .میدونم که دلگیری ولی بهم حق بده .شاید اگر
تو هم بودی کاری رو میکردی که من کردم ...
نگاهش کردم .راست میگفت .من هم اگر میدانستم که کسی یا چیزی قادر است فواد را از من جدا کند هر چه
داشتم میگذاشتم تا مانع آن شوم.
 01سالم بود که پدرم فوت کرد .منم درسم رو رها کردم و ایستادم و قنادی رو چرخوندم .رضا اون موقع همه اش 02سالش بود مدرسه میرفت و بعد از ظهر ها میومد کمکم .
سال ها گذشتند تا اون بزرگ شد  ،به اصرار اول برای اون زن گرفتیم .خیلی هم زود دوقلو ها به دنیا اومدن منم
که یه فرصتی پیدا کرده بودم به خودم برسم  ،درسم رو ادامه دادم .این وسط هم هر چی خانم جون اصرار کرد که
زن بگیرم زیر بار نرفتم تا این که یه روز از دور الهام رو نشونم داد ونمیدونم چی شد که زبونم به نه گفتن نچرخید
.
الهام اول از همه با فوژان آشنا شد .تو مسجد با هم دوست شده بودند وبه خونمون رفت و آمد میکرد .تازه اومده
بودن محل ما...رفتیم خواستگاری .پدرش خیلی راضی بود آدمای خوبی بودن  ،به هم میخوردیم ...
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خیلی زود در عرض کمتر از شش ماه ازدواج کردیم.اولین اشتباهمون همین بود که بی اون که بیشتر همو
بشناسیم ازدواج کردیم .کم حرف بود وبیشتر ساکت میموند .خانمی و خونه داریش عالی بود  ،زندگی آرومی
داشتیم .سعی میکردم راضی نگهش دارم اون هم همسر خیلی خوبی بود  .خونه رو برام بهشت کرده بود  ،عاشق
آرامشش بودم.اگر عصبی میشدم و داد میزدم  ،بغض میکرد ولی هیچی نمیگفت یه لیوان آب می اورد ومیگفت هر
وقت آروم شدی حرف میزنیم ...
آرامشش من رو هم آروم میکرد.عاشقش بودم اون هم به من محبت میکرد ولی به شیوه ی خودش .دختر ی بود
که روشو نداشت تو روم بگه دوستم داره  ،اعتراض نمیکرد ومهربون بود  ،با مادرم و فوژان رابطه ی خوبی داشت
وبرادر زاده هام عاشقش بودن  ،اکثر شبا وقتی میومدم میدیدم بچه ها پیشش موندن و خوابشون برده این قدر
دوستش داشتن که ازش جدا نمیشدن .الهام به زندگی هممون یه رنگ دیگه ای داده بود .
همه چیز خوب بود تا اومدن کیان ...
سرفه ی کوتاهی کرد .با نگرانی نگاهش کردم .این بار عکس مادرم را نوازش میکرد .انگار که داشت صورت او را
نوازش میکرد نه یک عکس را ...

***
اولش باورم نمیشد .تو خیالم هم نمیدیدم که الهام با اون آرامش وصبوریش درد به اون بزرگی رو تحمل کرده باشه
ودم نزده باشه .وقتی ازش پرسیدم انکار نکرد  ،برعکس تو چشمام نگاه کردو گفت که حقیقت داره .گفت وقتی
فهمیده تا دم مرگ رفته وبعدم پدرش مجبورش کرده که با اولین خواستگارش ازدواج کنه که اونم من بودم .
کنترلم را از دست داده بودم .وقتی کیان به هر طریقی میخواست حقشو بگیره من دنبال حق خودم بودم و
میخواستم الهام رو برای خودم حفظ کنم .حاضر بودم هر کاری بکنم .
از یه طرفم این قدر عصبانی بودم که هیچ کنترلی روی خودم نداشتم .الهام بدترین کارو کرده بود .حق نداشت
موضوع به این مهمی رو از من پنهون کنه شوخی که نبود  ،اگر از اول بهم گفته بود هیچ کدوم این اتفاقا نمی افتاد
.شب و روزمون شده بود دعوا ومن وقتی از خودم بیخود میشدم میزدمش .
قانوناو شرعا حق با کیان بود  ،زندگی من اون وسط نابود میشد .چند وقتی که اینجوری گذاشت فهمیدم که
نمیتونم به زور اونو نگه دارم قبول کردم که همون طور بی سر وصدا جدا بشیم .درست وقتی که دیگه هم چیز رو
تموم شده میدیدم تو اومدی .بچه چیزی بود که هیچ کدوممون انتظارش رو نداشتیم .
فکر این که بچه رو ازش میگیرم پاهاش رو سست میکرد .همه چیز به تاخیر افتاد .هر چی که میگذشت بیشتر
وبیشتر به بچه دلبسته میشد و من و کیان هر دومون اینو حس میکردیم .بچه یه تلنگر بود که الهام به خاطر بیاره
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با رفتنش من و زندگیمون رو نابود میکنه.به خاطر وضعش کمتر کیان رو میدید.بیشتر تو خودش بود با من هم
حرف نمیزد  .تمام روز با دوقلو ها وقت میگذروند ...
رفتم سراغ کیان .باهم حرف زدیم .هدفم نگه داشتن مادر بچه ام بود  ،نگه داشتن عشقم  ،همسرم ..اگر کیان
حذف میشد بقیه ی قضایا کاری نداشت ...کیان هم به خاطر بچه قبول کرد ...
دستش را روی قلبش گذاشت .با ترس نگاهش کردم و گفتم  :بابا !
باهمه ی دلگیر بودنم دلم نمیخواست اتفاقی برایش بیافتد .طاقت نداشتم این یک نفر را هم از دست بدهم.
با لجبازی ادامه داد :
خوبم نگران نباش.قرار بود حواسم به الهام باشه .دیر از قنادی برگشتم ،وقتی اومدم دیدم الهام بیداره شام خوردیم وفرستادمشبخوابه .فهمیده بودم که ناراحته وحدس زدم که کیان سر قولش مونده و زنگ زده .
وقتی دیدم خوابش برده رفتم دوش بگیرم .وقتی برگشتم خواب بود .داشتم به حساب کتابا میرسیدم .کارم که
تمام شد رفتم بخوابم که متوجه شدم تب داره .سریع رسوندمش بیمارستان ..چند ساعتی که پشت در اون اتاق
لعنتی گذشت بدترین لحظات عمرم بود .منتظر بودم که سالم از اون در بیاد بیرون .حتی بیشتر از بچه الهام رو
میخواستم .بهم گفتن که بین اون وبچه ام یکی رو انتخاب کنم و من اونو انتخاب کردم ولی دیر شده بود فقط
تونستن تو رو نجات بدن ...الهام از دست رفته بود .
وقتی برگشتم خونه وضعم خراب بود.نمیدونستم باید تولد بچه ام و پدر شدنم رو جشن بگیرم یا به خاطر مرگ
همسرم عذادار باشم ..من مقصر بودم  .وضعم شبیه وضع االن تو بود .اگر تو نبودی من هم خودم رو از عذاب
وجدان نجات میدادم .همون طور که میدونم اگر فرشته نبود تو بعد فواد طاقت نمیوردی .
اینم نامه ای که برام گذاشته بود ...
با استرس کاغذ را از دست پدرم گرفتم .کاغذ بر اثر مرور زمان زرد شده بود واز لبه هایش مشخص بودکه با عجله
از جایش کنده شده .دست خط زیبایی داشت ولی معلوم بود که با دستی لرزان نامه را نوشته است .
علی جان سالم .
ازت میخوام به خاطر تمام بدی هام من رو ببخشی .درک کن که من فقط بازیچه ی دیگران شدم .اول پدرم وحاال
مردی که عاشقش بودم  ،کیان .

251

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان سکوت سپید |  MARYAMGOLکاربر انجمن نودهشتیا

هنوز باورم نمیشه که که کیان با من چه کرده .به خاطرش جلوی تو ایستادم ودلت رو شکستم اونم به خاطر کسی
که ارزشش رو نداشت .کور بودم و خوشبختی کوچیکم رو کنار تو ندیدم  .حاال حتی روی اینو ندارم که به تو
برگردم.این قدر خسته ام که فقط دلم میخواد بخوابم و دیگه هم بلند نشم .
این بچه هم اگر بمونه فقط برای تو دردسره و من نمیخوام بیشتر از این شرمنده ات بشم خودمم پای موندن
ندارم.پس بهتره که نباشه این جوری با گذشت زمان فراموشمون میکنی .تو تمام عشقت رو به من دادی و من
پست زدم ..متاسفم عزیزم  ،کاش قبل از کیان باهات آشنا میشدم .
دیدار به قیامت .
الهام .
کاغذ را باال آوردم و با چشمانی پر از اشک بوسیدم .پرسیدم :
دیگه هیچ وقت ازدواج نکردی ! چرا ؟اهی کشید و جواب داد :نتونستم  ..هم الهام رو دوست داشتم وهم میترسیدم که دوباره زندگیم با یه تلنگر بریزه .بعدا هم که تو بزرگترشدی و ترسیدم که آسیب بببنی از اولش هم دختر حساسی بودی ،نمیخواستم رنج بکشی ..
من هم نفس عمیقی کشیدم و گفتم :
بابا دلم نمیخواد بگم ولی شما هم مقصرید .خیلی هم مقصرید .اگر جلوشو نگرفته بودید حداقل االن زنده بود..حتی منم مقصرم ...
االن دیگه آرومم..وقتی شنیدم دلم میخواست بمیرم  ،نمیدونم من چی از این زندگی میخواستم که با به دنیا
اومدنم زندگی این همه آدم رو به هم ریختم .ازم بپرسی ا آلنشم نمیدونم از این زندگی چی میخوام .
مادرم رو درک میکنم .شماو کیان رو هم همین طور ولی مادرمو بیشتر از همه چون خوب میدونم وقتی آدم دلش
میکشنه حس میکنه که به آخر خط رسیده .
همیشه فکر میکردم اگر بفهمم شمامقصر بودید نمیبخشمتون ولی حاال میبینم من کی هستم که بخوام ببخشم یا
نبخشم ؟ خدا خواست که من بمونم ومادرم بره اون خواست که شما و کیان همه ی این سال ها خودتون رو
نبخشید  ،خودش هم کاری کرد که من حقیقت رو بفهمم..بقیه اش هم با خودشه ..
میبخشید احتیاج دارم تنها باشم .میرم پیش فرشته بعدم میرم خونه ..
سری تکان داد و من در را به روی او و تنهایی اش بستم ...
***
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با کلیدم را را باز کردم وگفتم :
سالم مامان .به محض ورود خشکم زد .یک زن میان سال و یک مرد نسبتا جوان روبروی فوژان روی مبل های قدیمی نشسته
بودند .با تعجب سالم کردم وجواب هم گرفتم .چهره ی زن کمی آشنا بود ولی مرد را تا به حال ندیده بودم.فوژان
با لبخند گفت :
سالم دخترم چه زود اومدی مادر ؟سعی کردم نگاه کنجکاوم را از مهمانان بگیرم .جواب دادم :
اومدم دنبال فرشته تا با هم بریم سر خاک فواد .مزاحمتون نمیشم با اجازه .زن جوابم را داد و مرد با نگاه خیره اش بدرقه ام کرد...
...
حاضر شدم وفرشته را بغل گرفتم .نمیشد نروم  ،طاقت خانه ماندن را نداشتم .در را پشت سرم بستم .
فرشته تازگی ها یاد گرفته بود کلمه ای شبیه به مامان را ادا کند .خندید و دندان های خرگوشی اش را نشانم داد
.با عشق او را به خودم فشردم وگونه اش را بوسیدم .سعی کرد روسری ام را از سرم بکشد  ،با خنده دستش را
گرفتم وبرایش شکلک در آوردم  ،خندیدو دست وپا زد .
فرشته را روی صندلی مخصوصش گذاشتم وکمربندش را بستم .نق نق کرد .پشت فرمان نشستم .
به محض این که بغلش کردم چادرم را از سرم کشید  ،کال دوست نداشت جلویش حجاب داشته باشم ،بیشتر
دوست داشت موهایم را باز بگذارم تا با آن ها بازی کند .از وقتی راه افتاده بود مجبور شده بودم تمامی وسایل
زینتی و شکستنی را از جا ی جای خانه جمع آوری کنم .گاهی هم آن قدر بهانه میگرفت که مجبور میشدم در
حالی که او را بغل گرفته بودم به بقیه ی کار هایم برسم .
همان جای همیشگی نشستم.فرشته اصرار داشت که راه برودو کفش های عروسکی سفیدش را کثیف کند.
باالخره او پیروز شد .گذاشتم تا راه برود ولی دستش را رها نکردم .وقتی راه میرفت دلم میخواست فقط نگاهش
کنم انگار همه ی دنیا برایم در همین قدم های کودکانه ی اوخالصه میشد .
کمی بعد از راه رفتن خسته شد .او را روی زانوانم نشاندم  ،ان چنان با ذوق به اطراف نگاه میکرد که انگار به پارک
آمده است .بی خبر از این که چند متر پایین تر از همین نقطه از زمین  ،پدرش به خوابی ابدی فرو رفته است.
نگاهم را به نوشته های طالیی رنگ سنگ سیاه دوختم وفکر کردم  2ماه گدشته ..صد وپنجاه و چند روز و چند
ساعت ...
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اهی کشیدم .نگاهم به سمت سنگ قبر دخترک کشیده شد وپوزخندی روی لب هایم نشست .خاک سرد بود !
فاصله ی آمدن ها بیشتر وبیشتر میشد و به سالی یک بارو هیچ وقت میرسید .مشغله ها نمیگذاشتند.
لبخند تلخی روی لب هایم نقش بست .
هیچ وقت بهت دروغ نگفتم اآلنم نمیگم .جات هنوز خالیه  ،هنوزم انگار یه تیکه از قلبم نیست ولی عادت کردموچه قدر تلخه این عادت کردن ...عادت کردن به نبود تو ...شد  2ماه ...باورم نمیشه ...
دخترمون رو میبینی ؟ داره شروع میکنه به حرف زدن وتو نیستی اولین باری که صدامون میزنه رو ببینی .نیستی
تا دستاش رو بگیری که اولین قدم هاشو محکم برداره ...نمیدونی چه قدر وحشتناکه که این نبودنت برام عادیه که
دیگه منتظرت نیستم ...
چشم هام کمتر اشکی میشن ...دلم کمتر بهانه میگیره ...جای تو دخترم روبغل میگیرم وسعی میکنم جای خالی
تو رو هم براش پر کنم  ،ازم دلگیر نشو جز عادت کردن کاری از دستم بر نمیاد...
البوم جدیدمون قراره چند روزدیگه منتشر بشه بعدشم میخوریم به سال نو و برنامه ی فشرده ی کنسرت ها .چند
تا کار دارم با پویان  ،نمیدونم از پسشون بر بیام یا نه ولی خب اینم تجربه است دیگه .کار زیاد اذیتم نمیکنه .اون
قدر که تنهایی اذیتم میکنه هیچی نمیکنه ...
بابام از وقتی همه چیز رو تعریف کرد آروم شده  .حتی حس میکنم سر حال ترم شده  ،منم حالم بهتره فکر کنم
مادرم هم به آرامش رسیده باشه وبعد از همه ی این سال ها شاید اآلن بتونه راحت بخوابه  ،امیدوارم خدا هم
ببخشدش ...خدا هممونو ببخشه ...
وقتی میام پیشت دلم میخواد هر چی تو دلمه بهت بگم وباهات حرف بزنم .مثل هر شب که میومدی و با هم تو
تراس مینشستیم وبه یاد قدیما فقط با هم درد ودل میکردیم .یاد اون روزامون به خیر ...
کاش فریاد هم یه کمی آروم میگرفت .چیزی نمیگه ولی میدونم هنوز هم خودشو مقصر میدونه .سعی میکنه هر
کاری الزمه برای ما بکنه..براش نگرانم دوست ندارم اینجوری فکر کنه .هیچ کسی مقصر نیست .
فرضا هم که باشه .تو که از دست رفتی دیگه چه فرقی میکنه چرا و به خاطر چی و کی ؟ مگه حس اون چیزی رو
عوض میکنه ؟ مگه اگه اون عذاب وجدان داشته باشه تو به من برمیگردی؟
دوست دارم راحت بشه .میدونی که مثل برادر نداشته ام دوستش دارم ...یه کم هم نگران فوژانم نمیدونم چشه ،
خیلی ناراحت و غمگینه این چند ماهم که اکثرا مریض بوده .مادره دیگه .فوادم میبینی با رفتنت چه جوری
زندگی همه رو عوض کردی ؟ انگار همه چیز دنیا وارونه شد ...عزیزم جات خالیه ونمیدونی چه جوری دل تنگتم ...
فرشته تقال کرد که از جایش بلند شود .کمکش کردم و گفتم :
-جانم مامان ؟ چی شده دخملم ؟
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خندید .من هم خندیدم و سنجاق پاپینوی اش را درست به موهایش زدم .زیادی شبیه خودم بود .غیر از بینی
ولب هایش که کامال به فواد رفته بود .همان طور که فواد دوست داشت چشم هایش خاکستری بودند ..
فرشته ...فرشته ی زمینی من که تمام دنیای من بود.دست های سفیدو چاقش را گرفتم و بوسیدم .
سالم !سر برگرداندم و در حالی که هنوز هم لبخند بر لب داشتم جواب سالم او را دادم .
نگاهش با تعجب به فرشته گره خورده بود .دخترکم هم با چشم های درشت خاکستری اش او را نگاه میکرد .رو به
او گفتم :
دخترمه ...فرشته !صورتش را لبخند عمیقی پر کرد .خم شدو گل ها را روی سنگ قبر دخترک گذاشت .یک لحظه یاد قضاوتم در
مورد او افتادم .فکر کرده بودم که دیگر به اینجا نمی اید !
جلوی فرشته زانو زد.نگاهی به من انداخت وگفت :
اجازه دارم بغلش کنم ؟چادرم را مرتب کردم و جواب دادم :
اگر خودش اذیتتون نکنه من مشکلی ندارم .فقط مراقب باشید عالقه ی خاصی داره به مو چنگ بندازه .ونگاهی به چهره ی خندان دخترکم انداختم که نشان میداد قطعا به همین کار می اندیشیده .
آرن باشه ی کوتاهی گفت وفرشته را بغل گرفت .
فرشته ذوق کرده بود  ،کال دوست داشت بغلش کنند .بغلی شده بود .
نگاهم را از آن دو گرفتم و مثل همیشه مشغول روشن کردن شمع ها شدم .نگاهم را به قبر دخترک دوختم ..
دوشیزه مریم معتمدی .نگاهم از روی تاریخ طلوع وغروب روی شعری از فروغ که روی سنگ حک شده بود لغزید
:
رفتم مرا ببخش و مگو او وفا نداشت
راهی به جز گریز برایم نمانده بود
رفتم که در سیاهی یک گور بی نشان
فارغ شوم از کشمکش وجنگ زندگی
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با شنیدن صدای او نگاهم را از سنگ گرفتم .
به خاطر همسرتون واقعا متاسفم .غم آخرتون باشه .بی اختیار آهی کشیدم و لبخندم از صورتم محو شدم .سرم را به زیر انداختم وزیر لب جواب داد م:
ممنونم ...منم متاسفم .واشاره ی به قبر دخترک کردم .او هم تشکر کرد و کمی دورتر از من نشست .فرشته با دکمه های پیراهنش
مشغول شده بود .یکی دیگراز تفریحات مفرحش بازی با دکمه ها بود .سکوت بینمان سنگینی میکرد .
کمی بعد فرشته دست هایش را به سمتم دراز کرد و سعی کرد صدایم کند .
مّه..مّا..من هم دست هایم را دراز کردم تا او را بگیرم و گفتم :
جان مامان..بیا دختر نازم .آرن هم لبخندی زد واو را به من سپرد .فرشته سرش را روی شانه ام گذاشت .معلو م .بود که خسته شده است
مطمئن بودم که کمی بعد خوابش میبرد .دستم را روی پشتش گذاشتم و او را به خودم فشردم .
بزرگ کردن بچه ی به این کوچیکی به تنهایی باید کار سختی باشه ...نیم نگاهی به او انداختم و گفتم :
بیشتر قبول مرگ فواد سخته خوبه که فرشته هست به خاطر داشتنش فقط خدا رو شکر میکنم چون اگر نبودمن هم بعد از فواد میرفتم ...
میتونم بپرسم چرا فوت کرد ؟سری تکان دادم و گفتم :
سرطان خون داشت .کمتر از یه سال طول کشید ...درک میکنم ..خیلی سخته آدم عشقش رو از دست بده .بت تعجب سرم را بلند کردم وبه او نگاه کردم .این بار او آه کشید و گفت :
دختری که اینجا زیر خروارها خاک خوابیده رو میگم...دختری که دوست داشتم ..سوال او را تکرار کردم :
-میشه بپرسم چرا فوت کرد ؟
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سرش را به زیر انداخت .حس کردم دوست ندارد جواب بدهد و از پرسیدن سوالم پشیمان شدم .قبل از آن که
عذرخواهی کنم  ،با صدایی لرزان جواب داد :
خودکشی کرد !!!تکان سختی خوردم .پس قصه این بود .کمی از کنجکاوی ام ارضا شده بود .زیر لب گفتم :
متاسفم.سرش را باال نیاورد .لرزش خفیف شانه هایش را که دیدم حس کردم که باید تنهایش بگدارم .بهانه آوردم :
دیگه باید برم فرشته خوابش گرفته ..جوابی نداد .بلند شدم و خداحافظی کردم وراه خروج را پیش گرفتم .
***

از ماشین پیاده شدم و فرشته را بغل کردم .وقتی به دنبالش در مهد رفته بودم خوابیده بود .
صدای دزدگیر در پارکینگ پیچید ومن به خودم لعنت فرستادم که چرا صدایش را قطع نکرده ام .
وارد آسانسور شدیم .با استرس به فرشته نگاه کردم تا ببینم مبادا آهنگ آسانسور بیدارش کرده باشد..
کلید را در قفل چرخاندم ودر را باز کردم صدای زنگ موبایلم بلند بلند تر شد .سریع آن را از کیفم در اوردم
وهمان طور که به سمت اتاق فرشته میرفتم پچ پچ کردم :
مامان گوشی دستتون باشه فرشته رو بذارم تو تختش .منتظر نماندم تا فوژان جواب بدهد.در اتا ق رابا پا باز کردم وداخل رفتم .آرام فرشته را درون تختش گذاشتم و
پتو را رویش کشیدم .
از اتاق بیرون امدم همان طور که چادر و روسری را از سر میکشیدم گفتم :
ببخشید معطل شدید .خوبید؟ مرسی الهه جان تو خوبی مادر ؟ فرشته خوبه ؟روی مبل ولو شدم و گفتم :
خوبیم شکر .-خونه نبودی مادر نه ؟
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خیلی خودم را کنترل کردم که چیزی نگویم .جدیدا حس میکردم که کنترلم میکنند .
صبح فرشته رو بردم مهد رفتم سر کار اآلنم رفتم دنبالش اومدیم خونه ...عمو خوبه ؟اونم خوبه .مادر جون زنگ زدم ببینم اگر هستی و خسته نیستی یه سر بیای پیش ما .دلم برای فرشته یه ذرهشده از وقتی بردیش مهد ندیدمش تو هم که خودت نمیای سر بزنی ...
با خستگی جواب دادم :
حق باشماست میبخشید درگیر کارم بودم ..چشم هر وقت شد میام ..نه مادر برای ناهار بیا .فریادم میاد دور هم باشیم .نه نگو باشه ؟نفس عمیقی کشیدم وگفتم :باشه چشم.پس میبینمت خداحافظ.گوشی را روی میز پرت کردم .اصال حال نداشتم .از صبح سر پا بودم دیگر رمقی نداشتم..خسته بودم  ،حوصله
نداشتم وسرم هم به شدت درد میکرد.
.از فرصت استفاد کردم ودوش گرفتم .
موهایم را خشک کردم و سارافون مشکی ام را با بلوز طرح داری پوشیدم و روسری ام را مدل لبنانی بستم .
به صورتم کرم زدم ولب هایم را هم چرب کردم تا کمتر بی روحی وصورتم توی ذوق بزند .عطر زدم .
همه ی آراستگی ام همین بود .مدت ها بودکه دست ودلم نمیرفت رنگی به صورتم بدهم یا لباس تازه ای بپوشم
.فرشته رابغل گرفتم ودوباره از خانه خارج شدم.
در را باز کردم .با دیدن چهره ی گرفته وعصبی فریاد کمی جا خوردم .با فوژان و عمو روبوسی کردم .نشستیم
فرشته را به اتاق سابق فواد بردم .هنوز هم خواب بود .
بعد از خوردن چای سراغ فرشته رفتم .بیدار شده بود  ،بغلش کردم و با هم نزد بقیه رفتیم .فریاد با دیدن فرشته
لبخند زد و بلند شد واو را از بغلم گرفت

***
ان دو را به حال خودشان رها کردم و پرسیدم :
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خب چه خبرا ؟
عمو با لبخند نگاهم کرد وگفت :
خبری نیست .کم پیدایی دخترم ؟نگاهم را از فرشته گرفتم وگفتم :
درگیر کارم عمو جون .مشغولیاتم زیاده .وقت آزادم رو هم با فرشته میگذرونم .همین!فوژان بسته ی کادو شده ای را آورد وجلویم گذاشت .میدانستم چیست .
برای بار چندم ازت میخوایم لباس سیاهتو در بیاری .جوونی دخترم خوب نیست همه اش رخت عزا تن کنیکراهت داره .
آهی کشیدم و جواب دادم :
چه فرقی داره مادر جون ؟ سیاهم رنگه !عزیزم درسته ولی بی روح نشونت میده .میبینمت غصه ام میگیره دختر هنوز سی سالتم نشده ببین عین زنایپنجاه ساله شدی.خدا رو خوش نمیاد .سیاهتو دربیار دختر بذار دل منم آروم بگیره .بذار فوادم آروم بشه دخترم .
بغض در گلویم نشست .سرم را بین دست هایم گرفتم.فریاد گفت :
حق با مامانه الهه.خواهش میکنم سیاهتو در بیار .تو همه ی ما رو مجبور کردی لباس سیاهمونو در بیاریم بعدخودت هنوز اینکارو نکردی ...بسه دیگه بیشتر از شش ماهه که فواد رفته ...
ولی ...ولی بی ولی رو حرف بزرگترت حرف نزن ..زیر لب گفتم :
چشم ! عوض میکنم .وبسته را کنار گذاشتم .فوژان گفت :
راستی الهه جان چند وقت پیش یادته اومده بودی خانوم تهرانی و پسرش رو دیدی ؟قبل از آن که جوابی بدهم .دیدم که فریاد رو به مادرش چشم غره رفت .به روی خودم نیاوردم که متوجه شده ام
وگفتم :
-بله دیدمشون .
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بنده خدا پسره به خاطر شغلش تا حاال ازدواج نکرده ..سی و هفت ...فریاد با صدای بلند گفت:
مامان !ومن تمام تنم یخ زد .تا ته قصه را خوانده بودم .سی وهفت سال ؟ فقط چون بیوه بودم ؟ من تازه بیست و شش
سالم شده بود ...
فوژان حرفش را ادامه نداد .عمو رو به فریاد گفت :
زبون به دهن بگیر پسر ..مگه چیه ؟ حرف بدی نزدیم که !بد نبود ؟ پس بد چه بود ؟ با حرص رو به فوژان گفتم :
خدا به پدر ومادرش ببخشدش .ان شاءاهلل که دختر مناسبش پیدا میشه .از چهره ی فریاد مشخص بود که ازحرفم خوشش آمده .فوژان به روی خودش نیاورد که چه شنیده .عمو گفت:
دخترم تو جوونی فرشته هم هنوزخیلی بچه است .هر چی بزرگ تر بشه و بیشتر یتیمی رو درک کنه بیشترضربه میخوره .من اینو نباید به تو بگم که خودت بی مادر بزرگ شدی .چه قدر اون موقع به علی گفتیم ازوداج کن
زیر بار نرفت .اآلن تک وتنها ست یکی نیست که همدمش باشه ...باز پدرت فرق داشت مرد بود تو زنی ..هزار تا
مشکل سر راهت هست ...دین و قرآن ما میگه که خوب نیست یه زن تنها زندگی کنه ...از وقتی عده ات سر اومده
چند نفری حرف خواستگاری رو پیش کشیدن ...
اگر ادامه میداد تضمین نمیکردم که هم چنان آرام برخورد کنم پس باید زودتر جلوی حرفش را میگرفتم .چه
میگفتند ؟ چه میخواستند از من ویران شده ؟ خانه ی عزا گرفته ام را ندیده بودند ؟ حال زارم را نمیدیدند ؟ فریاد
با نا امیدی نگاهم کرد .بغض گلویم را گرفته بود .میان حرف عمو دویدم وگفتم :
حرف هاتون درست ولی من نه االن شرایطش رو دارم و نه میخوام که داشته باشم .االنم دوران پیامبر نیست !منم خوب از پس خودم و دخترم بر میام ..عمو جون  ،مامان .احترامتون برام واجبه حرف هاتون برام سند ولی
نمیخوام دیگه چیزی در این مورد بشنوم...
صدایم به وضوح میلرزید :
از قول من به همه ی اونایی که دارن از مرگ فوادم سوء استفاده میکنن بگید قصد ندارم جاشو به هیچ کس بدم.والسالم !
واز جا برخاستم .فوژان گفت :
-اما الهه جون ..
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فریاد با عصبانیت گفت :
مامان بس کن دیگه از اول هم گفتم چیزی نگید الهه ناراحت میشه گوش ندادید ..مگه فقط راهش اینه کهازدواج کنه ؟ مگه خودمون نمیتونیم حمایتش کنیم ؟ حال و روزش رو ببینید و خجالت بکشید .
عمو با عصبانیت به فریاد توپید :
تو حرف نزن ! تو اگر خیلی مردی خودت زن برادرت رو عقد کن که بچه اش رو غریبه بزرگ نکنه ..خیلی ...گوش هایم را گرفتم .چه می شنیدم ؟ چه میگفتند ؟ اشک مثل سیل از چشم هایم روان شده بود .بدون فکر
شروع به دویدن کردم .چادر دم دستی ام زیر پایم گیر کرد وسکندری خوردم رهایش کردم  .تعادلم را به دست
آوردم ودوباره دویدم کیف و چادرم را از روی جا لباسی کشیدم .صدای پاره شدن پارچه را شنیدم و انگار که
نشنیده باشم .شنیدم که کسی با صدای بلند صدایم زد .در را باز کردم بیرون رفتم وهنوز کفش هایم را نپوشیده ،
در آسانسور را باز کردم و قبل از آن که فریاد فرصت کند کفش هایش را بپوشد تا به دنبالم بیاید دکمه ی
پارکینگ را فشردم .
توان رانندگی هم نداشتم .دوان دوان درخانه را باز کردم خودم را به کوچه رساندم .انگار اکسیژن به ریه هایم
نمیرسید .داشتم خفه میشدم .جای فرشته امن بود من فعال توان نداشتم تا خودم را جمع کنم چه برسد به او ...تا
سر خیابان افتان وخیزان فقط دویدم ..با دیدن فریاد که داشت دنبالم میدوید برای اولین تاکسی دست بلند کردم
وگفتم :
دربست !ماشین متوقف شد .خودم را داخل ماشین انداختم ودر را پشت سرم بستم ...
نمیدانم چند ساعت گذشته بود ..مدت ها بود که تاکسی رفته بود ومن پیاده خیابان ها را گز میکردم .هوا ابری و
گرفته بود ..چند کلمه حرف شنیده بودم ولی انگار که یک نفر ده ها بار به صورتم سیلی زده بود .
این ها که نزدیکان خودم بودند این چنین میکردند پس دشمنانم چه میتوانستند بکنند ؟ پدرم کجا بود تا جلوی
آن ها بایستد و از من حمایت کند .چرا هر وقت که احتیاج داشتم باشد نبود .مگر نگفته بود حمایتم میکند .
با دیدن گل فروش های آشنا فهمیدم که سر از کجا در آورده ام .پاهایم ذوق دوق میکردند .سرم گیج میرفت ولی
هیچ کدام مهم نبود .
این بار گلی نیاورده بودم  ،فقط گله آورده بودم ...خوب بود کسی در این هوای ابری و گرفته هوس دیدار به سرش
نزده بود .تنها بودم .سردم بود .دست هایم را دور خودم حلقه کردم .
سردم بود  ،فواد نبود  ،حتی خورشیدی نبود تا تنم را گرم کند .هق هق تلخ گریه ی نهای ام سکوت سنگین
قبرستان را میشکست و فواد من زیر این همه خاک خوابیده بود و نمی توانست کاری برای آرام کردنم بکند .
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نمیتوانست مرا در آغوشش بگیرد ودر گوشم بگوید که تا وقتی من هستم غصه نخور ...
اگر بود کسی نمیتوانست مرا ناراحت کند .کسی نمیتوانست لبخندم را از من بگیرد ..اگر بود ...اگر بود ...
فضا به یک باره روشن شد .نگاهم را به آسمان دوختم  ،صدای غرش مهیبی پیچید .وباران شروع به باریدن کرد
.هق زدم :
نیستی خدا ..بی معرفتی خدا ...ازت گله دارم خدا ...این حقم نبود خدا ...حقم نبود ...امتحانم نکن صبرم خیلیوقته سر اومده خدا ...من که شکستم دیگه بسه ...بسه ...چرا هر وقت حس میکنم هم چیز خوبه با یه تلنگر
زندگیم به هم میریزه ..چه کردم که دارم تاوان میدم ..
نفسم باال نمی آمد ..باران تند تر و تند تر میشد .خوب بود چون صدایش باعث مشید صدای گریه های من به
گوش کسی نرسد ...صدای زنگ موبایلم هر چند وقت یکبار بر اعصاب ناراحتم خط قرمزی میکشید ومن بی اعتنا
فقط گریه میکردم  .ولی چه سود که مدت ها بود که اشک هم ذره ای آرامم نمیکرد .
فواد ؟ فواد ؟ فواد ! خسته شدم عزیزم خسته شدم از بی کسی ..عزیزم این رسمش نبود ...میدونی تنها چیزیکه میخوام چیه ؟
هوم ؟
اآلن فقط میخوام که بمیرم ..میخوام که نباشم و محو بشم ..یا برم یه جایی که هیچ کسی منو نشناسه ..تکیه گاه
میخوام ..یه جون پناه میخواهم ..د لعنتی مگه با سنگم میشه درد ودل کرد اخه ...من دق کردم به خدا ...دق کردم
...
خیس خیس شده بودم .لرزم کرده بود ولی آرام نشده بودم .دردم از خودی بود .دردم از عمویم بود ...حرف آخرش
برایم خیلی سنگین بود .فکر میکرد که من حاضرم با فریاد ازدواج کنم ؟ با کسی که هر لحظه فقط فواد را برایم
تداعی میکرد ؟ با کسی که هر ثانیه کنار فواد بودنم را یادآوری میکرد .من فقط فواد را میدیدم .فریادی نبود !هر
بار که نگاهش میکردم سعی میکردم خوب نگاهش کنم که شاید از دل تنگی ام برای عشقم کم شود ...
الهه خانوم ؟ خوبید ؟الهه خانم ؟ خوبید ؟بی آن که سرم را باال بیاورم با پشت دست اشک هایم را پاک کردم  ،هر چند میدانستم که به محض این که چهره
ام را ببیند متوجه میشود گریه کرده ام .
الهه خانم ؟بینی ام را باال کشیدم وجواب دادم :
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بله ؟حالتون خوب نیست ؟ اتفاقی افتاده .با همان صدای دور رگه جواب دادم :
نه چیزی نیست .چیزی روی شانه هایم انداخت وگفت :
بلند شید خواهش میکنم ! بارون تنده شما هم خیس شدید مریض میشید .سرم را به طرفش چرخاندم .چتری که در دست داشت را روی سر من هم گرفته بود وکاپشنش را روی شانه های
خسته ام انداخته بود .من گفته بودم که سر پناه میخواهم ...لب گزیدم تا از پیشروی افکار آشفته ام جلوگیری
کنم .متوجه نگاه خیره اش به چشم های سرخم شدم .به سختی روی پاهایم ایستادم .کاپشنش را روی دستش
گذاشتم .چادرم از خیسی سنگینی میکرد  ،لبه اش هم به طول ده پانزده سانتی متر پاره شده بود .پاهایم را بی
رمق به دنبال خودم کشیدم .
آخه تو این بارون بدون حتی یه چتر اینجا چه کار میکنید ؟فکر کردم  :چه حقیقتی را یادآوری کرد ! بدون حتی یک چتر ! من حتی یک چتر هم نداشتم ...راهم را کشیدم تا
بروم .
صبر کنید کیفتون ...در ضمن موبایلتون هم داره زنگ میخوره ...بی اعتنا کیف را از دستش گرفتم .اشک هایم با باران یکی شده بودند ومعلوم نبود کدام به کدام است .تلو تلو
خوران به راه افتادم ،نیمی از چادرم روی زمین بود و من حتی جان جمع کردنش را نداشتم .
صبر کنید برسونمتون ...تکان هم نخوردم .جلویم ایستاد و راهم را سد کرد .
من نمیذارم تنها برید ...تا خونه میرسونمتون .پوزخند زدم...خانه ؟ دسته کیفم را گرفت ومرا با خود کشید .چترش را روی سرم من گرفته بود و باران بر شانه
های مردانه اش ضربه میزد .و حاال مو وشانه های او هم خیس شده بودند .نمیدانم چرا به او خیره شده بودم یا
شاید هم از سر بال تکلیفی بود .
موهایش مشکی مشکی بودند وچشم هایش هم .میشد در در ظلمت غم وتنهایی چشم هایش گم شد .بینی
گوشتی داشت و لب های کشیده که هر دو به صورتش می آمدند  ،هر وقت که دیده بودمش همین جور ته ریش
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داشت .خسته از بی فکری و بی حالی خودم نگاه از او گرفتم چه فرقی داشت که چه شکلی بود ؟ چه فرقی داشت
؟؟
نفهمیدم کی به ماشینش رسیدیم .در جلو را برایم باز کرد.نگاهم به سمت چادر خیسم رفت مسلما نمیشد
اینجوری سوار شوم  ،سارافونم هم جذب بودو اگر چادرم را در می آوردم معذب میشدم .دسته ی کیفم را از
چنگش بیرون کشیدم و گفتم :
ممنون من خودم میرم .با حرص دوباره کاپشنش را به دست من داد و گفت :
اینو بپوشید وسوار شید من تعارف نکردم !انگار فکرم را خوانده بود .آن چه گفته بود را انجام دادم و چادر خیسم را بی توجه به داخل کیفم جا دادم .آن قدر
گیج و خسته بودم که هیچ چیزی را حس نکنم نه بوی عطر  ،نه بوی سیگار ...هیچی ...
کدوم طرف برم ؟حرفی نزدم واز خودم پرسیدم  :کجا باید برویم ؟ بی فرشته خانه هم برایم مثل زندان بود ودنبال او هم
نمیتوانستم بروم چون نمیخواستم به آن خانه بروم..حداقل نه حاال ...
اصال نمیدانستم اینجا کنار این مرد چه میکنم ..نمیدانستم غلط کدام است و درست کدام ..هیچ چیز نمیدانستم
وهیچ چیز نمیفهمیدم جز درد ...
بخاری را روشن کرد ..هنوز هم سردم بود وسکوت بینمان سنگینی میکرد ومن سعی میکردم صدای فین فینم را
کنترل کنم که موفق هم نبودم چرا که هر چه بیشتر به یاد ساعاتی قبل می افتادم غصه ام بیشتر و بیشتر میشد
و اشک هایم جاری تر .

نمیخواین چیزی بگید ؟لبم را با زبان تر کردم وگفتم :
ازتون ممنونم .از ماشین پر سر وصدایی سبقت گرفت وگفت :
منظورم این نبود .جوابی ندادم .
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گرم شدید .کم کم داشتم خجالت میکشیدم .زیر لب جواب دادم :
بله ممنون.ای بابا من هی سعی میکنم باهاتون حرف بزنم شما از هر دو کلمه ای که میگید یکیش ممنونمه ؟ خواهش میکنمکاری نکردم .
باالخره با هم آشنا که هستیم نمیشد که اون جا بمونید .اصال دم غروبی خوب نیست همچین جاهایی تنها باشید
...
حرف های عمو در سرم تکرار شد :
یعنی چی زن تنها ...
نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم به آن موضوع فکر نکنم وبغضم را کنترل کنم .دستمال کاغذی خیس را بین
انگشتانم شکل دادم وفشردم .
دوست دارید بگید چی شده ؟بیشتر در خودم مچاله شدم .با این لباس معذب بودم وهنوز هم کمی سردم بود .سرم را به چپ و راست تکان دادم
و گفتم :
میبخشید ولی دلم نمیخواد راجع بهش چیزی بگم یعنی در واقع اصال نمیخوام بهش فکر کنم .ماشین را به گوشه ی خیابان هدایت کرد و گفت :
میبخشی من اینجا یه کاری دارم.خواهش میکنم زیر لبی گفتم و پیاده شد .
سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم .برای بار هزارم صدای زنگ موبایلم بلند شد  ،حتی دلم نمیخواست گوشی را
از کیفم در بیاورم و خاموشش کنم  ،شاید همین که میدانستم کسی نگرانم است دلخوشم میکرد .خودم هم
نمیدانستم چه میکنم.بی اعتنا نگاهم را به بیرون دوختم کنار یک خیابان شلوغ و پر از مغازه توقف کرده بود
.مردم با چتر های رنگارنگ به سرعت در رفت و آمد بودند .با شنیدن صدای باز شدن در از جا پریدم ..اما...خودش
بود .
نشست وساکی را روی پاهایم گذاشت .پرسش گر نگاهش کردم .
-امیدوارم اندازه باشه
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فهمیدم که برایم چادر خریده است .دست در کیفم بردم و گفتم :
الزم نبود زحمت بکشید .چه قدر تقدیمتون کنم .خواهش میکنم حرفشم نزنید ..هدیه است ...خلع سالح شده و بی حوصله دستم را از کیفم در اوردم .
دوست ندارید برید خونه نه ؟نگاهم را از او دزدیدم وگفتم :
راستش نه ..چرا ؟جوابش سکوت بود .
چطوره یه کم با هم حرف بزنیم .لبخند تلخی زدم و جواب دادم :
دوست ندارم راجع به این موضوع حرفی بزنم .لبخندی زدو گفت :
خب من حرف میزنم هوم ؟ اینجوری حواستم پرت میشه .
سرم را به زیر انداختم .در مقابل این همه مهربانی چیزی نداشتم بگویم .جواب دادم :
اخه ...من خیلی وقتتون رو گرفتم ..نه اصال ..من خودم خواستم ! راستش بدم نمیاد با یکی درد ودل کنم .چشم های سرخ از گریه ام را به او دوختم .فکر بدی هم نبود .او هم به من نگاهی کرد وگفت :
خب نظرت چیه ؟صدای زنگ موبایلم باعث شد جوابم را فراموش کنم .زیر نگاه خیره ی او گوشی را کیفم در آوردم و صدایش را
قطع کردم .مطمئن بودم که او هم نام فریاد را روی صفحه دیده چون پرسید :
=جوابشو نمیدید ؟
به جای جواب سوال دومش جواب سوال اول را دادم :
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قبوله بریم حرف بزنیم .و خودش جواب سوال دومش را گرفت .نفسش را به بیرون فرستاد وگفت :
پس بریم یه جایی که بتونیم حرف بزنیم .مخالفتی نکردم .در واقع افکارم آن قدر زشت وآزار دهنده بودند که حاضر بودم هر کاری بکنم تا حداقل برای
یکی دو ساعت هم که شده ذهنم آزاد شود .تا بتوانم کمی آرام شوم.فکر کنم وبعد تصمیم بگیرم .
تجربه ثابت کرده بود تا آرام نشوم نمیتوانم تصمیم درستی بگیرم.این طور نمیشد باید راه زندگی ام را جدا
میکردم و برای همه مشخص میکردم که حاال دیگر تنها هستم وتا وقتی که خودم نخواهم این شرایط عوض
نخواهد شد .باید حرف هایم را بی خجالت میزدم وچه قدر هم که سخت بود این تغییر .این که بخواهم به همه
بفهمانم الهه ی تابع و حرف گوش کن دیگر نیست واین بار فقط میخواهم به فکر و دل خودم عمل کنم .فقط خودم
.
نگاهی به بیرون انداختم .حواسم به آسمان رفت .هنوز هم روشن بود چه قدر امروز طوالنی شده بود .دلم
میخواست شب شود .دلم ظلمت میخواست .ظلمتی شبیه به ظلمت قلبم .

پیاده که شد به خودم آمدم .کاپشن را در اوردم و بعد حین پیاده شدن چادر را بر سرم انداختم ...اندازه بود ...باز
هم همان حس محفوظ بودن تمام وجودم را در بر گرفت .این پوشش جزیی از اعتقاد من بود  ،جزیی از خود من
.در ماشین را بستم .منتظرم بود .به رویم لبخند کوتاهی زد .کاپشن را به دستش دادم و تشکر کردم.
کنار هم شروع به قدم زدن کردیم .پارک کوچکی بود که درخت ها ونیمکت هایش هنوز هم خیس بودند و بوی
تازگی به مشام میرسید .
دست هایش را داخل جیب شلوارش فرو برده بود وساکت کنارم قدم میزد .فکر کردم که شاید او هم در افکار
خودش غرق شده است .هنوز هم لباس هایم تر بودند اما دیگر سردم نبود  ،باران هم دیگر نمیبارید .پارک خلوت
و ساکت بود .
با فریاد دعواتون شده ؟متعجب نگاهش کردم .شانه ای باال انداخت و گفت :
آخه تلفنشو جواب ندادید !لبخند تلخی زدم و گفتم :
-فریاد ؟ اون تنها کسیه که سعی میکنه هیچ وقت منو ناراحت نکنه ...قضیه اصال این نیست .
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دوست ندارم بپرسم که چی شده یعنی دوست ندارم آزارتون بدم .نفس عمیقی کشیدم وگفتم :
واقعا ممنونم که درک میکنید آقای ...مکثی کردم  ،فامیلی اش را نمیدانستم .لبخندی زد ونگاهش باز هم از چشم های سرخ من گذشت .گفت :
من اهانیان هستم البته خواهش میکنم شما هم همون آرن صدام کنید اینجوری راحت ترم .نام فامیلی اش را که گفت  ،فکری از سرم گذشت .انگار سوالم را فهمید .همان طور که راه میرفتیم گفت :
میدونم به چی فکر میکنید .به اسم و فامیل من !این بار به حرف امدم :
درسته .شما مسیحی هستید ؟نفس عمیقی کشید وجواب داد :
درست ترش اینه که بگم بودم .این بار ابروهایم از شدت تعجب باال پریدند .پوفی کرد و ادامه داد :
به خاطر مریم مسلمون شدم .قلبم هری ریخت .باز هم عشق ؟ چند نفر آدم باید مثل من در این آتش میسوختند ؟
روی اولین نیمکتی که سر راهم بود بی توجه به خیسی اش نشستم .دیگر توان راه رفتن نداشتم .
عشق ! همه ی ما آدما به خاطر عشق ضربه میخوریم وبازم همه میخوان که عاشق بشن ! چرا ؟او هم طرف دیگر نیمکت نشست .دست هایش را ستون زانوانش کرد وگفت :
چون عشق با همه ی درد و رنجش قشنگه چون بدون عشق زندگی فقط وقت گذروندنه ..مثل زندگی اآلن منوشما .
آهی کشیدم و جواب دادم :
درست ! ولی خب عاشق موندن وخوشبختی تا اخر عمر فقط مال قصه های بچه هاست ...تو واقعیت همیشه یهمشکلی پیش میاد  ،تو واقعیت یه تلنگر میتونه خوشبختیت رو نابود کنه .
-حرفاتون بوی نا امیدی میده ..
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چون نا امید شدم .چون هر بار که بعد از شکستنم روی پاهام ایستادم دوباره شکستم  ،دوباره با صورت زمینخوردم .
در سکوت به من خیره شد .ادامه دادم :
قبل از ازدواجم یه دختر معمولی  ،ضعیف وشکننده بودم .ازدواج با فواد بهترین اتفاق زندگیم بود بعد از اون همهاش موفقیت به دست اوردم واعتماد به نفسی پیدا کردم که به واسطه اش به هر چی خواستم رسیدم .کنارش
خودم رو باور کردم ولی حاال ...حاال همه چیز برعکس شده ...انگار همه ی اون روزا یه خیال خوش بود ...
سعی میکنم قوی باشم ولی هر بار یه اتفاق کوچیک منو از پا میندازه  ،بدون اون هیچ کاری رو نمیتونم اون طور
که میخوام انجام بدم ..
با پوزخند اشک هایم را پاک کردم وبا لحنی پر از حرص ادامه دادم  :در واقع بهتر بگم جدیدا جز گریه کردن هیچ
کار دیگه ای ازم بر نمیاد ...
به رویم لبخند زد و گفت :
فقط اینجوری فکر میکنی! تو یه نوازنده ی نسبتا مشهور و موفقی ....دهانم از تعجب باز ماند .او مرا میشناخت ؟ تو خطابم کرد ؟
متوجه تعجبم شد :
مریم عاشق گروهتون بود همه ی کنسرت هاتون رو میومد .من هم همراهش ...ادامه نداد .لبخند پر دردی بر لب داشت .گفتم:
اینم فقط ظاهرشه ..اگر دوستام کمکم نمیکردند کارم رو هم بعد فواد رها کرده بودم ولی اونا منتظرم موندن تاخودم رو دوباره پیدا کنم .
ولی تو خوشبختی .دخترت رو داری خانواده ات رو داری که حمایتت کنن...خوشبخت بودی  ..اما من نه !ادامه دادم :
 شاید ! ...من و فواد تقریبا راحت به هم رسیدیم .اولش خانواده ها ناراضی بودن که اونام تسلیم شدن.زندگی روبا هم ساختیم .فواد یه مهندس ساده بود یا یه درآمد نسبتا مناسب ومنم یه نوازنده که اون موقع هیچ شهرت
خاصی نداشت وتو یه ارکستر سنفونی بزرگ کار میکرد .مشکالت زیادی رو با هم حل کردیم پایه های زندگیمون
رو عشقمون به هم بود که محکم میکرد .اولش فکر میکردیم بچه دار نمیشیم  ،یه مدتی تمام زندگیمون شده بود
کابوس تا این که این مشکل حل شد ولی تا اومدم یه نفس راحت بکشم و بچه ام رو کنار پدرش بزرگ کنم
فهمیدم که سرطان داره ...معنی کابوس رو از اون روز به بعد فهمیدم ...وقتی خواست برای مداوا بره خیلی با خودم
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کلنجار رفتم  ،باالخره رفت ..رفت نه به خاطر این که تو ایران نمیتونست درمان بشه  ،نه .رفت تا من عذاب
کشیدنش رو نبینم ...روزهای بعدش فقط دلتنگی وغم برام به همراه اوردن ...کم کم باور کردم که برگشتنی در کار
نیست ...من زجر کشیدم وقتی پای تلفن میشنیدم با هر نفس درد میکشه .زجر کشیدم وقتی بهم گفت حاللش
کنم ...من خوشبخت بودم ...اره بودم ولی خیلی وقته که دیگه نیستم ...اون خانواده ای که میگی دارم هم بدتر
عذابم میدن ..االن من جز دخترم هیچی ندارم ...هیچی ...
سیگاری از جیبش در اورد و گفت :
-پس با این حساب با هم هم دردیم .

نگاهم را به او دوختم .سیگارش را آتش زد و اولین پک را زد ...عمیق ...دودش را بیرون فرستاد و دوباره شروع به
صحبت کرد :
با مریم تو یه نمایشگاه آشنا شدم واین آشنایی به دوستیمون ختم شد .دختر شاد و پر هیاهویی بود وخب البتهاین به خاطر سنش هم بود مریم فقط بیست سالش بود ..همیشه بی دلیل میخندید  ،کنارش زمان برای من هیچ
مفهومی نداشت ...
دو سال با هم دوست بودیم تا این که بهش درخواست ازدواج دادم .قبول نکرد ...گفت که من براش یه دوست
ساده ام و بعدم این که دینش اجازه نمیده ...
تحقیق کردم و خالصه ی کالم مسلمون شدم به خاطر همین مسلمون شدن خانواده ام طردم کردن ولی من برام
مهم نبود به خاطر ش از همه میگذشتم ...از همه ...
نا امید نشدم .این بار از پدرش خواستگاریش کردم .فکر میکنی چی شد ؟
هنوز هم گیج بودم .به یک باره شروع به تعریف کردن کرده بود وحاال از من میپرسید ؟ جواب دادم :
نمیدونم .نگاهم کرد وبا زهر خندی ادامه داد :
پدرش از خونه بیرونم کرد وگفت که دخترش نامزد داره ...باورم نمیشد  ،بعد از دو سال دوستی موضوع به اینمهمی رو به من نگفته بود واین از نظر من خیانت بود .هم به من وهم به نامزدش.
از مریم که توضیح خواستم گفت که از بچگی اسم پسر عموش رو ش بوده و به هیچ وجه راضی به این ازدواج
نیست ..گفت منو دوست داره و کابوس منم از همین جا شروع شد ...
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مریم جلوی خانواده اش ایستاد.پدرش به شدت مخالف بود ومیگفت که حتی اگر پای پسر عموش وسط نبود
حاضر نمیشد مریم رو به من بده  ،اونم به خاطر این که من مسیحی بودم .
وقتی میدیدم اون به خاطر من خودشو به آب وآتیش میزنه امیدوار میشدم ولی نمیدونستم که نباید بشم .مریم
رو تو خونه زندانیش کردن و تاریخ عقدو عروسی رو تعیین کردن .هیچ دسترسی به هم نداشتیم .پدرش خودش
کارت عروسی رو آورد و از من خواست که فراموشش کنم  .از طریق دوست صمیمیش فهمیدم مریم تهدید کرده
که خودشو میکشه برای همین زندایش کردن ...حتی دوست ندارم به اون روزا فکر کنم فکر این که قراره مال یکی
دیگه بشه داشت منو دیوانه میکرد .باالخره روز عروسیش رسید .
بهم زنگ زد وازم خواست برم جایی که میگه  .در حالی که هنوز هم تو شک شنیدن دوباره ی صداش بودم رفتم
آدرسی که گفته بود ...به کمک یکی از دوستاش از آرایشگاه فرار کرده بود .وقتی بهش رسیدم  ،از ماشین
دوستش پیاده شد و دوید سمتم  ،شناسنامه اش رو دستش گرفته بود و میگفت که همه چیز تموم شده .میگفت
از دادگاه اجازه ی عقد میگیریم و با هم ازدواج میکنیم ..
تو لباس عروس دیدنی شده بود ...منم باورم شد که همه چیز تموم شده .قرار شد سریع فرار کنیم ...بی خبر از
این که آدمای عموش وپدرش منو تعقیب کرده بودن .دنبالمون کردن  ،وسط اتوبان ما تصادف کردیم وبهمون
رسیدن .پسر عموش با عصبانیت می زد تو صورتش وکشون کشون با خودش می بردش دو نفر دیگه هم منو
گرفته بودن و میزدن .تو یه لحظه نمیدونم مریم چه جوری خودشو از دست اون عوضی خالص کرد وبعدم پرید
وسط خیابون .تنها چیزی که من شنیدم صدای ترمز وحشتناک یه ماشین بود ...
بعد که دست هام رو رها کردن ....دیدمش ...لباس سفید خوشگلش یه دست قرمز شده بود .وقتی اونا ریختن سر
راننده ی بخت برگشته من بی رمق رفتم باالی سرش ...
نگاه پر از درد و غمش را به من دوخت و حرفش را ادامه داد :
سرش رو گذاشتم روپام ،انگشتری که براش خریده بودم رو گذاشت کف دستم  ،نگاهم کرد وبعد تموم شد
...جوری رفت که ا نگار هیچ وقت نبوده  ،رفت و منو با کابوس رفتنش تنها گذاشت ...

یک سیگار دیگر از بسته بیرون آورد و آتش زد .آهی کشیدم وگفتم :
متاسفم .بی آن که نگاهم کند پک عمیقی زد وگفت :
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اینا رو نگفتم که ناراحت بشی یا غصه ات زیاده .گفتم تا بدونی وضعت از خیلییا بهتره ...فواد نیست درک میکنمزندگی بدون اونو نمیخوای  ،منم زندگی بدون مریم رو نمیخوام ولی چاره ای نداریم ما محکومیم به زندگی کردن
...
دستش را روی قلبش گذاشت  ،به سینه اش چنگ زد وگفت :
این درد فقط یه درمان داره  ،درد عشق رو فقط عشق میتونه التیام بده .زهر خندی زدم و گفتم :
عشق ؟ فکر میکنی روزی برسه که دوباره بتونی عاشق بشی ؟نیم نگاهی به من انداخت و گفت :
مطمئنم که یه روزی دوباره دلمون اسیر میشه ولی شاید اون روزم دیگه دیر باشه ...به جمله اش فکر کردم و چیز نگفتم .شاید این طور میشد کسی چه میدانست ...شاید روزی میرسید که دوباره
قلبمان به تپش بیافتد ..شاید ...
سیگارش را با خاموش کرد و گفت :
دیدی وقتی گفتم با هم  ،هم دردیم راست گفتم ؟ هردومون شکست خوردیم تو یه جور منم یه جور ...دست هایم را دو طرف نیمکت گذاشتم و گفتم :
آره راست گفتی .به من خیره شد و گفت :
حاال که هردومون قصه ی همدیگرو میدونیم  ،میتونم ازت بپرسم امروز چرا اون قدر ناراحت بودی؟بی اختیار آهی کشیدم وسری به تایید تکان دادم.منتظر شد تا جوابش را بشنود .چند نفس عمیق کشیدم تا
دوباره بغضم نگیرد و بعد گفتم :
همون خانواده ای که تو میگی پشتمن پشتم رو شکستن ...امروز ازم خواستن هر چه زودتر ازدواج کنم .انگارمسئولیت من براشون زیادی سنگینه ...
با پوزخند نگاهم کرد وحرفی نزد .میدانستم که به نظر او هم طرز فکر آن ها مسخره بود .نگاهی به آسمان
انداختم  ،باالخره داشت شب میشد .گفتم :
-ممنون که کمکم کردی ...راستش رو بگم اصال انگار سبک شدم ..آروم شدم...
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لبخندی زد وگفت :
منم آروم شدم ..فکر کنم بهتر باشه یه زنگ به فریاد بزنی حتما تا حاال خیلی دنبالت گشته ...دوباره سری تکان دادم وگوشی را کیفم در اوردم  ،داشت زنگ میخورد .جواب دادم  ،بالفاصله صدایش را شنیدم :
الو ؟ الو ؟ الهه معلوم هست تو کجایی ؟ میدونی چند دفعه زنگ زدم ؟ خوبی ؟خوبم فریاد  ،دارم میام خونه میشه خواهش کنم فرشته رو بیاری ؟ نمیخوام بیام خونتون ...مکث کرد :
باشه ...باشه میارمش ...بعد حرف میزنیم ...تماس را قطع کردم .آرن بلند شد وگفت :
بریم برسونمت ...من هم بلند شدم .
سوار شدیم ..شیشه ها را پایین داد و پخش را روشن کرد .صدای گرم خواننده سکوت ماشین را بر هم زد و او راه
افتاد ...
هر چی آرزوی خوبه مال تو

هر چی که خاطره داریم مال من

اون روزای عاشقونه مال تو

این شبای بی قراری مال من

منم و حسرت با تو ما شدن

تویی و بدون من رها شدن
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اخر غربت دنیاست مگه نه؟

اول دو راهی آشنا شدن

تو نگاه آخر تو آسمون خونه نشین بود

دلتو شکسته بودن همه ی قصه همین بود

میتونستم با تو باشم مثل سایه مثل رویا

اما بیدارم وبی تو مثل تو تنهای تنهام

هر چی آرزوی خوبه مال تو...

هر چی که خاطره داریم مال من ...

...

فریاد در حالی که فرشته را بغل داشت جلوی در ایستاده بود .با دیدن من وآرن  ،با تعجب به ما خیره شد.
کالفگی از سر و رویش میباریدو هنوز هم همان بلوز خاکستری خانگی اش را به تن داشت .به سمت او دویدم و
فرشته را از بغلش گرفتم .به کجا رسیده بودم ؟ با ارزش ترین موجود زندگی ام را رها میکردم ومیرفتم ؟ تنهایش
میگذاشتم ...انگار فقط خودم را میدیدم .او را بوسیدم و زیر گوشش زمزمه کردم :
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منو ببخش عزیزدلم ..بخش ...آرن تو اینجا چه کار میکنی ؟دیدم که با فریاد دست داد.گفت :
الهه خانوم رو سر مزار برادرت دیدم ..بارون میومد منم رسوندمشون ...آهان ...واقعا ازت ممنونم آرن جان ...خواهش میکنم میبخشی من دیگه باید برم ..فریاد جان  ،الهه خانوم ! خدا نگه دار .زیر لب جواب خداحافظی اش را دادم و او رفت .
کلید را از کیفم در اوردم و به دست فریاد دادم .در را باز کرد و با هم داخل رفتیم .
..
فرشته را بغلش دادم وگفتم :
میرم لباس عوض کنم .لباس عوض کردم ...باز هم سیاه .خنده ام گرفت  ،به من نیامده بود که لباس سیاهم را در بیاورم .
فرشته را روی میز گذاشته بود وفرشته هم با ذوق دست وپا میزد فریاد هم به او خیره شده بود ومعلوم بود که
فکرش مشغول است .
متوجه حضورم که شد  ،پرسید :
بهتری ؟روی صندلی رو به رویش نشستم و گفتم :
خوبم .ومشغول بازی با نمکدان شدم .دستش را روی نمکدان گذاشت .دوباره نگاهش کردم .با جدیت گفت :
من از طرف اونا ازت معذرت میخوام ...حق نداشتن ناراحتت کنن...اهی کشیدم و گفتم :
میبخشم ولی فراموش نمیکنم .-درک میکنم ...واقعا نگرانم کردی همه جا رو دنبالت گشتم  ،حتی بهشت زهرا هم اومدم ..
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اولش تو خیابونا سرگردون بودم بعد یه دفه سر از اونجا دراوردم بعدم آرن رو دیدم و منو رسوند .آهان...الهه اگردوست داشته باشی میتونی با یه مشاور صحبت کنی  ،شاید حالتم بهتر بشه .با لبخند جواب دادم :
ممنون که به فکرمی ولی من خوبم .فرشته را از روی میز بلند کردم و بغل گرفتم .
فقط هنوز نتونستم درست با شرایطم کنار بیام ...این روزام میگذرن.با لبخند گفت :
امیدوارم ...من میرم تو هم برو استراحت کن چشمات ورم کردن ...با لبخند گفتم :
بازم ممنون فریاد ...معذرت میخوام که نگرانت کردم...حرفشم نزن ..مراقب خودتون باشید چیزی هم خواستی تماس بگیر ...باشه ممنون ...خداحافظ..در را پشت سرش بستم .فرشته را بوسیدم و گفتم :
اول بریم برا دخترم یه غذا درست کنم بعدم بریم با هم استراحت کنیم .......

**
مانتویم را صاف کردم وپشت صندلی پیانو نشستم .قلبم تند تند میکوبید .پویان هم دستش را به پیانو تکیه داد
وایستاد .نفس عمیقی کشیدم ودست هایم را روی کالویه ها گذاشتم .
سعی میکردم که تمام حواسم را به آهنگ بدهم تا مبادا فالش بزنم وخراب شود .مدت ها بود برای ساختن این
قطعه وقت گذاشته بودم وحاال به هیچ وجه دلم نمیخواست استرس باعث خراب شدن کارم شود .
این قطعه هدیه بود ...هدیه ...

275

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان سکوت سپید |  MARYAMGOLکاربر انجمن نودهشتیا

رو به پویان گفتم :
خب در واقع باید یه قسمت هاییش هم با ویولن باشه حاال من اصلشو میزنم ...سری تکان داد...آرام آرام شروع به نواختن کردم ...
صدای آخرین نت در استودیو پیچید وگم شد .لبم را محکم گزیدم تا اشکم نچکد.پویان با شوق برایم دست زد
وگفت :
عالی بود ...عالی ...واقعا فکرش رو هم نمیکردم این قدر خوب باشه ...نگاهش کردم .وقتی جمله ام را گفتم صدایم به شدت میلرزید :
این قطعه هدیه ی من به فواد بود .میخواستم وقتی برگشت بهش هدیه بدم .روی صندلی کنار پیانو نشست وبا ناراحتی گفت :
الهه !نگذاشتم ادامه بدهد با باال بردن دستم ساکتش کردم و گفتم :
من خوبم پویان ...خوشحالم که اینو میشنوم ...راستی الهه با بچه ها میخوایم سالگرد تاسیس نوا رو جشن بگیریم .قرار شد منازتو بخوام که بیای .
لبخندی زدم وگفتم :
ممنون ولی من نمیام ...فرشته هم هست نمیشه که ...حرفم را برید :
یعنی چی مگه اون بچه آزار داره برای ما ؟ اصال باید بیای بهونه هم قبول نمیکنم .سعی کردم قانعش کنم :
اخه پویان من شبا اصال بیرون نمیرم .موقع برگشتن خیلی دیر وقت میشه ...من میام دنبالتون خودم هم اخر شب میرسونمت .حاال چی میگی ؟ یه شب خواستیم همه دور هم باشیما !پوفی کردم و گفتم :
-باشه ولی من آژانس میگیرم .
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با خنده گفت :
من میام دنبالت ! آژانسم بگیری من میدونم و تو ! حتما باید زورت کنم ؟من هم خندیدم وچیزی نگفتم ..او هم دیگر حرفی نزد .پویان بهترین دوست من بود .

***

فرشته را روی تخت نشاندم جوراب شلواری سفیدش را با پیراهن عروسکی سفید گلداری به تنش کردم .موهایش
را با دو سنجاق پاپیونی صورتی جمع کردم وبعد با ذوق صورتش را بوسیدم .با اردک های مخصوص حمامش
مشغول بود .جلوی اینه ایستادم و شلوار جینم را با مانتوی مشکی خوش دوختی که نوارهای زیبای طرح داری در
حاشیه اش داشت پوشیدم و روسری ساتن طرح شلوغم را که زمینه ی طوسی روشن داشت و به مانتویم هم
میخورد روی سرم گذاشتم و لبنانی بستم .برس ریمل را که بعد از مدت ها روی مژه های پر پشتم کشیدم از سرم
گذشت که خیلی وقت است این طور به خودم نرسیده ام .پویان که به موبایلم زنگ زد چادرم را روی سرم انداختم
وفرشته را بغل کردم .
پویان او را از بغلم گرفت و صورتش را بوسید .فرشته با بغض نگاهش کرد وپویان که خوب فهمیده بود چیزی به
گریه کردنش نمانده او را بغلم داد .با هم احوال پرسی کردیم و سوار ماشین شدیم .
چه قدر امشب عوض شدی !سرم را به زیر انداختم وچیزی نگفتم .صدایم زد :
الهه ؟نگاهم را از فرشته گرفتم وگفتم :
بله ؟نگاهش را دزدید و گفت :
هیچی ولش کن .نگاهش کردم .در افکار خودش غر ق شده بود ترجیح دادم مزاحمش نشوم...
سر میز که رسیدیم جمع بچه ها جمع بود .پویان رستوران را رزرو کرده بود با این حال دو سه خبر نگار پشت
درها انتظار میکشیدند و ما هم مجبور شده بودیم از در پشتی داخل شویم .
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نگار را بعد از مدت ها میدیدم .تازه عروسی که نشده بود به عروسی اش بروم .یکدیگر را بوسیدیم .گفتم :
چطوری عزیزم؟ مشتاق دیدار !لبخند ملیحی زد وگفت :
خوبم الهه جان منم مشتاق دیدنت بودم خانوم تو معلوم هست کجایی ؟به یک لبخند کوتاه اکتفا کردم .
وای این خانوم کوچولو رو ببین.ولپ های فرشته را کشید .فرشته بدش نیامد خندید ودندان های کوچکش را نشان او داد .بقیه از این حرکت او
خنده شان گرفت .
کنار نگار نشستم .
با خنده از امیر پرسیدم :
زندگی متاهلی چطوره جناب ؟او هم متقابال خندید وشکمش را نشان داد وگفت :
میبینی که بهم ساخته ! شکم اوردم !بهرام هم به شوخی جوابش را داد :
بس که بی ظرفیتی وگرنه مگه من بعد یه سال و نیم زندگی شکم آوردم ؟امیر با شیطنت رو به من ونگار چشمکی زد و گفت :
نه تازه تو الغرم شدی که البته دلیلش واضحه چون همه میدونن دست پخت آرسته افتضاحه ..ما با صدای بلند خندیدیم و آرسته که قبل از آن مشغول صحبت با پویان بود رو به امیر چشم غره ای رفت وگفت
:
ای تو حلقت گیر کنه اون غذاهایی که تو خونم خوردی !ومن با صدای بلند به حرص خوردنش خندیدم.فرشته را که مشغول بازی با جعبه ی دستمال کاغذی بود را بغل
گرفتم و روی صندلی مخصوص نشاندمش .
آرسته بسته ای از کیفش در آورد و به سمتم گرفت .پرسش گر نگاهش کردم .به جمع اشاره ای کرد وگفت :
-یه هدیه ی خیلی خیلی کوچیک از طرف ما ..قابلتو نداره ببخش باید زودتر برات میگرفتیم .
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بسته را از دستش گرفتم وگفتم :
چرا زحمت کشیدید ...اصال الزم نبود ..پویان با لبخند گفت :
چرا اتفاقا بود ...خوشحالیم که میبینیم امشب سیاهتو در اوردی.من هم لبخند زدم وزیر لب تشکر کردم .نگار گفت :
بازش کن ببین خوشت میاد ؟کاغذ بسته را آرام باز کردم .روسری دور دست دوز وخوش طرح گران قیمتی بین دست هایم جا گرفت .با خنده
گفتم :
واقعا ممنونم خیلی خوشگله ..زمینه اش سرمه ای بود وطرح های درهم وشلوغ خیلی زیبایی داشت .آرسته با خوشحالی گفت :
قابلتو نداره .در میان لبخند های ما میز شام چیده شد .دخترم را بغل گرفتم وسوپ را هم زدم تا خنک شود وبتوانم به او بدهم
.نگار پرسید :
الهه ؟ شبای کنسرت فرشته رو چه کار میکنی ؟ میبریش پیش مادر شوهرت ؟دور لب فرشته را با دستمال مرطوبم تمیز کردم و جواب دادم :
نه اونم مریضه سختشه اولش میبردمش مهد ولی حاال پرستار گرفتم یه دختر جوون که دانشجو هم هست چندوقته میاد نگهش میداره درس هاش رو هم میخونه تا وقتی هم من بیام پیش فرشته میمونه خدا رو شکر دختر
خیلی خوبی هم هست قابل اعتماده .
اهان ...خب پس خدا رو شکر ...خوبه!آره دیگه ..آرسته پرسید :
راستی مادر شوهرت کمر دردش بهتر شد ؟ومن نگفتم که از روزی که آن حرف ها را شنیده بودم سری به آن ها نزده بودم و فقط گه گاهی تلفنی حالش را
میپرسیدم .نگاهم به پویان افتاد .قضیه را میدانست ...سرسری جواب دادم :

279

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان سکوت سپید |  MARYAMGOLکاربر انجمن نودهشتیا

خوبه ممنون...وباز هم پویان نگاهم کرد .نگاهم را دزدیدم وبا غذایم بازی کردم .
بعد از شام پویان پرسید :
بچه ها راستی از وی آی پی ها چند تا صندلی میخواین هرکدومتون ؟تا شنبه به من خبر بدید که تعداد دستمباشه .
همه با سر تاییدش کردند وقرار شد که خبر بدهند من گفتم :
من که دو تا بیشتر الزم ندارم .پویان هم رو به من باشه ای گفت ومشغول خوردن دسرش شد .
کم کم وقت رفتن رسید .جلوی در از هم خداحافظی کردم .فرشته را که خوابش برده بود با احتیاط داخل کریرش
خواباندم .پویان در ماشین را باز کرد  ،نشستم .

***

با آرامش شروع به رانندگی کرد ..بین راه فهمیدم که به سمت خانه نمیرود .با تعجب گفتم :
پویان ! رد کردی که !بی آن که نگاهم کند گفت :
یه ذره باهات حرف دارم .بعد میرسونمت !سعی کردم نشان ندهم که چه قدر تعجب کرده ام .کراواتش را شل کرد ومن چند نفس عمیق کشیدم تا کمی آرام
شوم .حس خوبی نداشتم .
ماشین را گوشه ای پارک کرد و گفت :
پیاده شو .پیاده شدم ونگاهم را به خیابان خلوت وزیبایی که در آن بودیم دوختم .چراغ ها خیابان بزرگ و خلوت را روشن
میکردند و درختان سرسبز سر به فلک کشیده فضای زیبایی را به وجود آورده بودند.به ماشین تکیه داد ودست
هایش را دو طرفش ستون کرد ،به تقلید از او طرف دیگر ماشین ایستادم و نگاهم را به خیابان بی انتها دوختم .
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هنوزم نظرت در مورد پیشنهاد خانواده ات عوض نشده ؟
بی آن که نگاهم را به او بیاندازم قاطعانه جواب دادم :
نه !مکث کرد :
میخوام یه چیزی بهت بگم ..یه چیزی که خیلی وقته تو دلمه ...ومن از نگاه های وقت وبی وقتش سر شام همه چیز را خوانده بودم .آهی کشیدم و گفتم :
نگو پویان ! نمیخوام دیدم به تو هم تغییر کنه ..نمیخوام بهترین دوستم رو از دست بدم .خرابش نکن ..با التماس نگاهم کرد وگفت :
اما الهه ..حرفش را بریدم :
اما نداره پویان نذار حس کنم بعد از رفتن فواد حتی بهترین دوستم هم به یه چشم دیگه نگاهم میکنه ..نذار فکرکنم هر مردی با دیدن من و وضعیتم فقط به یه چیز فکر میکنه ...
با دو قدم بلند خودش را به من رساند جلویم ایستاد .در چشم هایم خیره شد و گفت :
ولی الهه این قضیه حتی به قبل از ازدواجت برمیگرده ...میفهمی ؟هنوز به هم خیره شده بودیم .پلک هم نمیزد .چند بار پلک زدم تا اشکم نریزد .
نمیفهمم پویان ...نمیفهمم...منو بفهم عزیزم ..دوباره منو نشکن همون بار که با نشون دادن حلقه ات عشقم رو خاکستر کردی شکستمبعدش راضی شدم به خوشیت ولی حاال...
به موهایش چنگی زد واین بار آرام تر گفت :
این بار نمیتونم بذارم از دستم بری ...فقط کافیه بخوای ...خوشبختت میکنم الهه این قدر عالم وآدم بهمونحسودی کنن ..دوستت دارم !
نفسم باال نمی آمد من میدانستم حتی قبل از ازدواجم هم متوجه شده بودم اما برایم مهم نبود .دل شکستن چه
قدر سخت بود ان هم دل پسری که قلبی به این مهربانی داشت...دستش را جلو آورد تا صورتم را لمس کند
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.ناخودآگاه عقب کشیدم و در خودم جمع شدم .لبش را محکم گزید ونفسش را طوری بیرون فرستاد که گرمایش
به صورتم خورد .با لحنی آرام گفت :
من دوستت دارم دیوونه !بغضم را فرو دادم و به زور شروع به حرف زدن کردم :
ولی من دوستت ندارم پویان  ،هیچ وقت دوستت نداشتم...رنجیده و ناراحت نگاهم کرد .یک گام به عقب رفت .دلم میسوخت  ،از خودم بدم می آمد اما این تنها راه بود .تنها
راه آزاد شدن دلش .عقب عقب رفت وبعد رو برگرداند ...ساکت ماندم ...
نمیدانم چه قدر گذشته بود که صدای گریه ی فرشته ما را به خودمان آورد بی حرف در ماشین را باز کردم
.نشستم ودخترم را بغل گرفتم وتکانش دادم .چند ثانیه بعد او هم سوار شد و بی آن که حتی نگاهم کند استارت
زد .
جلوی در خانه متوقف شد .بالفاصله زیر لب تشکری کردم و پیاده شدم .بی آن که نگاهم کند فقط سری تکان داد
وبه محض این که در را بستم گاز داد و دور شد .برای من این پایان پویان بود .

پشت فرمان بودم.آلبوم جدیدمان از ضبط ماشین پخش میشد و من تمام فکرم نزد پویانی بود که سه روز بود سر
کار نمی آمد وتلفنش هم خاموش بود .متوجه زنگ موبایلم شدم  ،با امید فراوان برش داشتم ولی با دیدن شماره
ی فریاد هیجانم خاموش شد .ماشین را به گوشه ی خیابان هدایت کردم وجواب دادم :
سالم !سالم الهه جان .کجایی ؟روسری ام را به کمک آینه مرتب کردم و گفتم :
بیرونم ...دارم میرم خونه پیش فرشته .آهان ...از کار پرستاره راضی هستی ؟ اسمش چی بود ؟ سحر ؟صادقانه جواب دادم :
آره سحر ...کارش خیلی خوبه .منم اینجوری راحت ترم .مامان اینا خوبن ؟خدا رو شکر ...اونام خوبن  .حتما باید اآلن بری خونه ؟-نه اگه کاری داری زنگ میزنم بهش میگم یکی دو ساعتی دیر تر میرم ؟

282

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان سکوت سپید |  MARYAMGOLکاربر انجمن نودهشتیا

اره خوبه ..میخوام باهات حرف بزنم .دلم هری ریخت .چه خبر شده بود ؟ با گیجی پرسیدم :
اتفاقی افتاده ؟سعی کرد مرا آرام کند :
نه هیچی فقط یه کم باهات حرف دارم همین .میای کافی شاپ همیشگی ؟باشه میام .پس میبینمت خداحافظ .با نگرانی شماره ی خانه را گرفتم و همه چیز را برای سحر گفتم بعد گوشی را روی داشبورد پرت کردم ودوباره به
راه افتادم .میدانستم خبری شده ...
***
روبرویش نشستم وسالم کردم .با خونسردی جوابم را داد وگفت :
ببخش من به جات سفارش دادم .نگاهی به قهوه ها و کیک انداختم .کیفم را روی میز گذاشتم وگفتم :
اشکالی نداره خوبه ...با لبخند گفت :
خوبی ؟ کار وبار خوبه ؟ همه چیز خوبه ...ببینم فریاد برای احوال پرسی که نگفتی بیام اینجا ؟لبخند موذیانه ای تحویلم داد و گفت :
نه ! کارت داشتم .بی تعارف گفتم :
پس برو سر اصل مطلب .خسته ام باید برم خونه استراحت کنم فردا روز کنسرته ..به صندلی اش تکیه داد وگفت :
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گفتی کنسرت !اون بلیتی که داده بودی همون طور که خواستی دادم به آرن وگفتم که خواستی ازش تشکر کنی.
با لبخند تشکر کردم ودوباره گفتم :
بریم سر اصل مطلب .خنده اش گرفت :
مثل اینکه امروز کال عجله داری .ببین الی !یک لحظه قلبم ایستاد ونفسم حبس شد .جز او هیچ کس مرا به این نام خطاب نمیکرد .هیچ کس ...
غیر از او هیچ کس ضمیر مالکیت به این کلمه نمیبست و نمیگفت الی من ..یک لحظه حس کردم فواد روبرویم
نشسته .
متوجه حالم شد وسعی کرد توضیح دهد :
ببخشید اصال نفهمیدم چی شد اینو گفتم ...معذرت میخوام ...باور کن منظوری نداشتم.آب دهانم را به زحمت فرو دادم و طبق عادت چند نفس عمیق کشیدم .به سمت من مایل شد :
ببین الهه من نمیخوام و نخواستم که ناراحتت کنم ولی باید یه سری حرفا رو بهت بزنم  ،باشه ؟با حرکت سرم تاییدش کردم .
قبل از هر چیزی یه سوال دارم !نگاهش کردم .
-من چه جایگاهی برات دارم ؟

لبم را با زبان تر کردم و با صدایی ضعیف جواب دادم :
یه برادر ...یه حامی ...تنها کسی که بعد فواد بی دریغ کمکم کرده وهنوزم میکنه .نگاه قهوه ای آشنایش را به نگاه خاکستری ام گره زد و گفت :
فکر میکنی بتونی رو من جوردیگه ای حساب کنی ؟منظورش را خیلی خوب فهمیدم .قاطعانه سرم را به چپ و راست حرکت دادم و گفتم :
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هیچ وقت !
حس کردم که نفس عمیقی کشید .
حرفم را ادامه دادم :
نه ! چون تو از اولم برای من همینی بودی که اآلن هستی ...نه چون نمیتونم با کسی ازدواج کنم که تنها تفاوتشبا عشق مرحوم من فقط یه خال صورته ! دلم نمیخواست اینو بهت بگم ولی هنوزم که هنوزه هر بار که نگاهت
میکنم یاد اون میافتم هر بار که صدام میکنی  ،هر بار که لبخند میزنی  ،هر بار که به فرشته محبت میکنی  ،من
فقط فواد رو میبینم ..
الهه !وقتی صدایم زد دوباره چشم در چشم شدیم .در چشم های هردویمان اشک حلقه زده بود .بغضم را فرو خوردم
وادامه دادم :
دست خودم نیست فریاد ! ازم ناراحت نشو .انگار که به زور لبخند زد وگفت :
نه الهه جان  ،ناراحت نشدم اتفاقا خوشحالم که حرف دلتو زدی.سرم را به زیر انداختم وبا آستین چادرم بازی کردم.ادامه داد :
راستش حرف اون روز بابا برای من خیلی گرون تموم شد  ،چه جوری بگم انگار مثل یه پتک خورد تو سرم .ازاون روز همه اش فکرم درگیره...خیلی فکر کردم ....من یه پیشنهادی دارم .
سرم را باال آوردم وپرسش گر نگاهش کردم  ،دست هایش را در هم گره زد .حس کردم که مردد است بگوید یا نه
اما حرفی نزدم ..یک جرعه از قهوه اش خورد وباز نگاهم کرد .
عاقبت به حرف آمد :
ببین الهه بارها بهت گفتم که تو هم مثل خواهرمی تمام اون حرف هایی رو که گفتی رو هم قبول دارم حداقل اگرمن و فواد دو قلو نبودیم شاید تو میتونستی به بودن با من فکر کنی ولی حاال نمیتونی  ،منم نمیتونم  ،ازدواج
چیزیه که اصال بهش فکر نمیکنم حقیقتش بعد تینا اصال دیگه نمیتونم به کسی اعتماد کنم ..ولی من میتونم یه
کاری برای تو بکنم ...
فقط نگاهش کردم .
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اگر تو بخوای عقدت میکنم  ،اسمت رو میبرم تو شناسنامه ام  ،پدر فرشته میشم و همسر تو .حامیتون میشمولی هیچی عوض نمیشه .حتی اگر بخوای دو واحد خونه میگیریم و جدا زندگی میکنیم ...اینجوری شر همه از
سرت کنده میشه و میتونی اون جوری زندگی کنی که خودت دوست داری .
ماتم برده بود .خودش میفهمید چه میگوید ؟
آخه نمیشه که ..چرا حرف الکی میزنی ؟ فرشته بزرگ شه نمیگه چرا ؟ نمیگه ...حرفم را برید :
ببین الهه من میدونم این کار هزار تا مشکل داره ولی تنها راهیه که به ذهنم رسید من برای هر چیزی آماده ام وتو این راه هم تنهات نمیذارم .مردت میشم و در عوض هیچی نمیخوام ..شما زن و بچه ی برادرم هستید و من
مسئولتونم..مسئولم چون یه جورایی تو مرگ برادرم مقصرم ...به این فکر کن که با این کار راحت میشی وفرشته
هم پدر دار میشه ومطمئن باش هیچ کس نمیتونه مثل من اونو دوست داشته باشه .
حاال نوبت توئه که تصمیم بگیری ...خوب فکر کن  .محاسن و مشکالتش رو بذار کنار هم وتصمیم بگیر .
به محض تمام شدن حرفش گفتم :
اما تو چی ؟ این ظلمه ! تو اصال مقصر نیستی فریاد ..مرگ حقه ..عمر فواد همین قدر بوده هر کاری میکردیم ازدستمون میرفت !
با لبخند گفت :
من حرف هام رو زدم الهه...مطمئن باش خوب فکر کردم وآگاهانه تصمیم گرفتم واز تو هم میخوام که همین کاروبکنی ..حاالم قهوه ات رو بخور ...
به صندلی تکیه دادم و فنجانم را برداشتم .مغزم لبالب پر از فکر بود .قهوه ام را سر کشیدم وفکر کردم ....نمیدانم
چه قدر گذشته بود که با نگاهی به ساعتم فهمیدم باید به خانه بروم .همان طور که بلند میشدم گفتم :
باید برم!باشه !منتظر شنیدن خداحافظی اش شدم وسریع از کافی شاپ خارج شدم .
دارم از بین میرم توی این دلتنگی

داره دل میمیره بی تو از بی رنگی
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دارم از بین میرم توی این خاموشی

کاش میشد میبردی منو با آغوشی ...

نمیشه با نبودت ساده سر کرد

نمیشه سالم از این غم گذر کرد ..

گیج و پر از استرس جلوی آرسته ایستادم تا یک بار دیگر شالم را درست کند .طبق معمول شب های کنسرت
قلبم در دهانم میکوبید .آرسته با لبخند گفت :
مثل همیشه نگرانی ...بابا بی خیال !خندیدم ویاد سارا افتادم که همیشه همین را میگفت ..با لبخند گفتم :
راست میگی بابا بی خیال...بریم عزیزم .پویان مشغول خوردن آب جوش بود تا صدایش باز شود ،امیر وبهرام هم با هم مشغول صحبت بودند .ست
امشبمان سفید ومشکی بود .سارافون چین دار مشکی که آزاد وبلند بودنش به خاطر راحتی من بود.شال سفید
که لبه هایش نستعلیق نوشته شده بود .پسر ها هم پیراهن سفید و جین مشکی پوشیده بودند .
با صدای کوبش آهنگ به خودم آمدم وفهمیدم که وقت رفتن روی استیج رسیده است .هیاهوی حضار به قدری
بلند بود که صدا به صدا نمیرسید .امیر وبهرام از یک طرف وارد سالن شدند و ما از طرف دیگر  ،اخرین نفری که
روی صحنه آمد پویان بود .این همه انرژی برای من خیلی خوب بود .برای منی که زندگی ام خیلی وقت بود که این
قدر هیجان نداشت  ،امشب میتوانست یک شروع دوباره باشد .بدون وقفه سر جاهایمان رفتیم وآهنگ اول شروع
شد .
هر بار که صحنه را در دست میگرفتم سر تا پا شوق وانرژی میشدم  ،چشم هایم را به روی همه ی مشکالتم
میبستم وفکر میکردم که فواد مثل همیشه روی یکی از صندلی های ردیف اول نشسته است وبا لبخند پر غروری
تماشایم میکند .فکر میکردم که همه چیز مثل سابق است ولی وقتی چشم هایم را باز میکردم واقعیت با بی
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رحمی به صورتم سیلی میزد مثل همه ی این چند وقت کسی که روی همان صندلی ها نشسته بود فواد نبود بلکه
فریاد بود .بغض نکردم ...اشک نریختم ...کنار آمدم...
صدای گرم پویان بین آن همه صدا گم شده بود ...
تو مثل شبای مهتابی و بارونی
وقتی که نباشی دلگیرم و میدونی
امیرو بهرام همراهی اش کردند :
حرفای دلم رو با اشک تو میگفتم
بارون که میباره باز یاد تو میافتم
من وآرسته هم به آن ها پیوستیم :
از غم من و غم تو  ،تب من وتب تو
همه بی خبرن ...
از دل من و دل تو  ،شب من وشب تو
همه بی خبرن ...
وبعد نوبت ویالون من بود ...
وقتی آخرین آهنگ هم به اتمام رسید وهمه عزم رفتن کردند باخوشحالی به هم تبریک گفتیم .شب بسیار خوبی
را پشت سر گذاشته بودیم .نه تنها خسته نشده بودیم بلکه کلی هم انرژی گرفته بودیم .
همه صدایمان گرفته بود زیرا که ما هم مثل جمعیت انرژی گذاشته بودیم .هنوز روی سن بودیم وچند نفری هم با
استفاده از خلوتی سالن و حواس پرتی مامورین حراست  ،امضا میخواستند .
امیر از پوستر هایی که امضای همه مان را داشت پخش کرد تا زودتر دورمان خلوت شود.
مشغول صحبت بودیم و به بقیه ی بچه های ارکستر هم خسته نباشید میگفتیم و خوش و بش میکردیم .
نگاهم را از پویان دزدیدم و خسته نباشید کوتاهی گفتم .اآلن اصال نمیخواستم با دیدن ناراحتی پویان باز هم
عذاب وجدان بگیرم  ،همین که فکر فریاد لحظه ای رهایم نمیکرد کافی بود دیگر ذهنم جایی نداشت .
آن قدر در سرم برای خودم دلیل وبرهان آورده بودم که دیگر خسته شده بودم .فریاد هم چنان روی صندلی اش
نشسته بود .
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الهه خانوم ؟با حیرت به سمت صدا چرخیدم .حدسم درست بود خود آرن بود .فکر کرده بودم نتوانسته دعوت مرا اجابت کند
...پس آمده بود .پله های سن را پایین رفتم وروبرویش ایستادم و زیر لب سالم کردم .دسته گلی که در دست
داشت را به طرفم گرفت ونمیدانست که نا خواسته با این کارش جای فواد را پر کرده  ،جای او را که همیشه با یک
دسته گل می آمد و میگفت :
خسته نباشی خانومم!خسته نباشید ! شب خیلی خوبی بود .لبخند کم رنگی زدم وگفتم :
ممنونم..خوشحالم که راضی بودید .ممنون بابت گل ها !لبخندی زدو گفت :
قابل شما رو نداره .مرسی از این که دعوتم کردید .من هم لبخندی زدم .نگاه سنگین پویان را روی خودم حس میکردم .
میتونم ازتون یه خواهشی بکنم ؟با تردید نگاهش کردم و گفتم :
خواهش میکنم !کمی درنگ کرد :
میتونم ازتون بخوام به من ویولن زدن یاد بدید ؟ابروهایم از شدت تعجب باال پریدند .گفتم :
من آموزش نمیدم !دست هایش را در هم گره زد و گفت :
متوجه هستم اما...خب ...خب من میخوام که از خود شما یاد بگیرم  ،چون که از کار شما خوشم میاد و دوستدارم که اگر قراره یاد بگیرم از شما یاد بگیرم .
قاطعانه رد کردم :
-اما من اصال نمیتونم !
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مصرانه گفت :
خواهش میکنم روش فکر کنید ...دست مزدتون هم هر چه قدر باشه من با کمال میل پرداخت میکنم ...من اصال نمیدونم تو برنامه ی کاریم جای خالی هست یا نه.پولش اصال مهم نیستخواهش میکنم روش فکر کنید ...حداقل به خاطر دوستیمون هم که شده !کالفه جواب دادم :
باشه پس من بهتون خبر میدم .لبخندی زد وگفت :
عالیه ..من دیگه مزاحمتون نمیشم ..میدونم خسته اید ..فعال ..من هم لبخند کوتاهی زدم و گفتم :
خدا نگه دار باز هم ممنون بابت گل ها ...او هم سری تکان داد و کتش را روی دستش گرفت ورفت .
وقتی او رفت .فریاد باالخره از جایش برخاست و به طرف من آمد .با درماندگی نگاهش کردم .چه خبر بود امشب !
به من که رسید بعد از سالم و احوال پرسی قبل از آن که حرفی بزند گفتم :
هنوز دارم فکر میکنم فریاد نپرس !خنده اش گرفت وگفت :
نه نمیپرسم ...شنیدم پویان ازت خواستگاری کرده !با تعجب نگاهش کردم وپوفی کشیدم .لبخند مرموزی زد وگفت :
اون روز که جواب تلفنم رو ندادی زنگ زدم بهش خودش گفت که حالشو گرفتیو فعال هم کاری به کارت نداره ...چشم غره ای رفتم که باعث شد خنده اش را جمع کند .دستی به گوشه ی لبش کشید وگفت :
خیلی خب !ببخشید ..منتظر میمونم کارت تموم شه برسونمت .سری تکان دادم و از او جدا شدم .به خاطر طرح زوج و فرد ماشین نیاورده بودم.
حاضر شدم وبعد زودتر از جمع جدا شدم تا به خانه بروم.
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فنجان قهوه ام را بین دست هایم گرفته بودم و فکرم مشغول بود .فرشته هم با پرستار جوانش بازی میکرد .نگاهم
را به ویولنم دوخته بودم که به حال خودش رها شده بود .این زندگی من بود .من ودخترم و شغلم ...بدون فواد...
زندگی خوب بود .کامل نبود کم وکاستی هایی داشت  ،سختی داشت اما خوب بود .من واین زندگی با هم صلح
کرده بودیم اما وجود فریاد میتوانست به سادگی این صلح را بر هم بزند .پیشنهاد او و دروغی که قرار بود به همه
بگوییم که ما ازدواج کرده ایم ...
اما مگر میشد ؟ مگر به این سادگی بود ؟ مگر زندگی همین یک روز دو روز بود که سر خودمان شیره بمالیم ؟
دو روز دیگر صدای پدر ومادرش در می آمد .فرشته بزرگ میشد ودلیل جدا زندگی کردنمان را میپرسید  ،آن
وقت چه داشتم که به او بگویم ؟
مگرمیشد که برای دخترم بگویم که زن عمویش شده ام ؟ یا که باید عکس های فواد را نشانش میدادم و میگفتم
که این فریاد است ؟ آن وقت فواد چه میشد ؟ حق دخترم این نبود که با یک دروغ بزرگ شود .حق من هم نبود
من حتی نمیتوانستم یک لحظه آن دو را جای هم بگذارم .
فریاد چه ؟ چند سال میتوانست جدا زندگی کند و از من چیزی نخواهد ؟ او هم یک مرد بود وهر چه قدر هم که با
هم غریبه بودیم  ،عقد میتوانست خیلی چیزها را تغییر دهد ...
پیشنهاد او میتوانست راه رهایی من باشد اما به چه قیمتی ؟ به قیمت پا بند شدن ؟ آن هم بی هیچ دلیل خوبی ؟
این راهش بود ؟
الهه خانوم ؟با تکانی به زمان حال برگشتم ومتوجه اشک های بی دلیلم شدم که داخل فنجانم میچکیدند ،بی آن که به آن ها
اعتنایی کنم رو به سحر گفتم :
بله ؟فرشته خوابش برد .پدرتون هم زنگ زدن گفتم که دارید استراحت میکنید بعد یه تماس باهاشون بگیرید ...مندانشگاه کالس دارم باید برم .میخواید بعد کالسم برگردم ؟
لبخند بی روحی زدم و گفتم :
باشه ممنون..نه من امروز خونه ام  ،تو برو به درسات برس .مرسی .پس خداحافظ .-خدانگه دارت .خسته نباشی ...

291

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان سکوت سپید |  MARYAMGOLکاربر انجمن نودهشتیا

لبخند زد و نگاهش را از چشم های خیس من گرفت و رفت تا حاضر شود .اهی کشیدم و فنجان قهوه ام را به لب
بردم .
من با جاذبه ای از خویشتن دور شدم

وبه جایی رسیدم که از تو نیز خبری نبود

وحاال همه چیز را گم کرده ام

تو را وخود را ...مرا راه بازگشتی نیست

راستی کدام نیروی جاذبه تو را این قدر باال برده است ؟

ای آسمانی ؟!!

"مهدی جابری "

جلوی در استودیو از ماشینم پیاده شدم .شخصی به طرفم آمد .باز هم تعجب کردم...آرن ! حوصله نداشتم
میدانستم که چه میخواهد ..
سالم ...شما اینجا !گفت :
سالم ...راستش اومدم تا بازم ازتون بخوام که فکر کنید ..دیشب که درخواستم رو رد کردید ...با جدیت گفتم:
من دلیل این همه اصرارتون رو نمیفهمم..شما میتونید یه آموزشگاه ثبت نام کنید !من نه کارم اینه نه وقتش رودارم .
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من از شماخواهش میکنم ...هر وقت که بتونید هر ساعتی که بگید من حاضرم .من میخوام از شما یاد بگیرم  ،ازنوازنده ی چیره دستی که محبوب معشوق من بوده .
با استیصال نگاهش کردم .دلم برای این مرد میسوخت .برای قلب عاشق و زخم خورده اش وبرای چشم های
همیشه سرخ از گریه اش .انگار متوجه تردیدم شد...گفت :
خواهش میکنم .شده هفته ای یکی دوساعت قول میدم که زود یاد بگیرم ...بی اختیار لبخند زدم .از این همه پافشاری اش خوشم آمده بود .نفس عمیقی کشیدم وگفتم :
باشه .دو روز در هفته تو استودیو .ساعتش رو هم باید با پویان هماهنگ کنم .با ذوقی وصف نشدنی گفت :
واقعا ممنونم ..جبران میکنم ..فقط اگر جسارت نباشه میتونم شمارتون رو داشته باشم که بتونیم ساعتش روهماهنگ کنیم ؟
با آرامش گوشی موبایلم را از جیبم در آوردم  ،قفلش را بازکردم وبه دست او دادم تا شماره اش را وارد کند
.گوشی را به من برگرداند من هم شماره را گرفتم تا در گوشی او ثبت شود .بعد گفتم :
من باید برم .راستش همه منتظر منن..با لبخند رضایت مندانه ای گفت :
بله ..پس خدانگه دار .زیر لب جوابش را داد م و با گام هایی سریع به سمت ساختمان رفتم .
***
پویان با نارضایتی نگاهم کرد وگفت :
چی شده حاال میخوای آموزش بدی ؟ اونم به یه مرد ؟بی تفاوت جواب دادم :
نتونستم نه بیارم آرن از آشناهاست ..حاال جنسیتش چه فرقی داره ؟ با اجازه ات گفتم بیاد اینجا .هفته ای دوروز دو ساعت ...
روی صندلی نشست .در لب تابش را باز کرد وگفت :
-باشه اشکالی نداره .
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دیگر حرفی نزدم .از وقتی به او جواب رد داده بودم رفتارش خیلی سرد شده بود اما برای من اهمیتی نداشت .اگر
این رفتار باعث میشد که آرام شود من مشکلی نداشتم .همین که او زندگی تازه ای را شروع میکرد خوب بود
.بلند شدم و همان طور که چادرم را سر میکردم گفتم :
دیگه برم ..کاری نداری ؟گوشی را از روی گوشش کنار زد تا صدایم را بشنود .حرفم را تکرار کردم .گفت :
-نه ...خدافظ .

***
جلوی استیشن ایستادم و گفتم :
ببخشید من از بستگان دکتر پارسا هستم  ،هستن ؟پرستار با خوش رویی گفت :
بله گفتن شما تشریف میارید .اآلن میان .تشکر کردم وکناری ایستادم .با دیدن آرن که از دور می آمد نفس عمیقی کشیدم .این هفته تقریبا هر جا رفته
بودم او هم بود  ،دیگر داشتم از دیدنش خسته میشدم .اول او سالم کرد .جواب دادم :
سالم احوال شما ...انتظار دیدنتون رو نداشتم .با خنده گفت :
من باید اینو میگفتم ! من تازگی از سهامدارای این بیمارستان شدم  ...تقریبا زیاد سر میزنم .من هم لب لبخند تمام عیاری زدم و گفتم :
منم اومدم دیدن فریاد .او هم خندید .خوشحال بودم که میدیدم میخندد آن قدر همیشه او را غمگین دیده بودم که دیدنش خنده اش مرا
هم وادار میکرد که بخندم .
گوشی اش را داخل جیب شلوارش سر داد .نگاهی به پرستار انداخت که حواسش به ما بود اشاره کرد که جلوتر
برویم ،اطاعت کردم .فاصله گرفتیم .
-راستی جلسه ی اولمون کی شد ؟ واینکه من سازم را از کجا بگیرم ؟
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چادرم را روی سرم مرتب کردم وگفتم :
اتفاقا امشب میخواستم بهتون خبر بدم .فردا ساعت سه خوبه ؟ برای ساز هم یه جایی رو میشناسم که شمارهاش رو پیامک میکنم .
عالیه ...ممنون .-الهه اینجایی ؟

هر دو به سمت فریاد چرخیدیم .جواب دادم :
آره .داشتم با آقای اوهانیان حرف میزدم .فریاد به شوخی و با خنده گفت :
خبر نداری فامیلیش رو عوض کرده ؟ابروهایم را باال بردم وپرسیدم :
جدا ؟آرن هم خندید وگفت :
فریاد ! حاال هی منو اذیت کن بابا خسته شدم از بس که همه ازم پرسیدن مسیحی هستی ؟ اینجوری بهتره !فریاد باز هم خندید وگفت :
اخه یه دفه از اون کانال زدی یه کانال دیگه ..اوهانیان کجا موحد کجا !من هم با خنده گفتم :
فریاد ! خب چه اشکالی داره .و روبه آرن ادامه دادم :
پس تبریک میگم آقای موحد !دوباره لبخند زد وگفت :
ممنونم ولی برای بار صدم ازتون خواهش میکنم شما همون آرن صدام کنید ..استاد !فریاد گفت :
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قضیه این استاد چیه؟آرن دستش را روی شانه ی او گذاشت وگفت :
قضیه اینه که شما شرطو باختی الهه خانوم باالخره قبول کرد که به من ویولن زدن یاد بده.فریاد با تعجب نگاهم کرد .مداخله کردم وپرسیدم :
شرط .آرن توضیح داد :
آر هفریاد شرط بسته بود که شما قبول نمیکنید .سری به نشانه ی فهمیدن تکان دادم ونگاهی به ساعتم انداختم .فریاد متوجه من شد وگفت :
ما دیگه بریم .آرن هم گفت :
منم باید برم با دکتر عسگری کار دارم ..پس فعال خداحافظ .با فریاد به سمت در خروجی راه افتادیم .پرسید :
چی شد قبول کردی ؟نفس عمیقی کشیدم و گفتم :
ساز زدن راه خیلی خوبیه برای تخلیه احساسات.فکر کردم شاید بتونم کمکش کنم ..کمک ؟ در چه مورد ؟همین قدر بگم که وانم تو زندگیش یه شکست بزرگ داشته وحاال تو مرحله ایه که باید از نو شروع کنه .نگاهی به او انداختم .حرف هایم ذهنش را مشغولکرده بود .بحث را عوض کردم :
موافقی قدم بزنیم وحرف هامون رو بزنیم ؟باشه !شانه به شانه ی هم راه افتادیم .
به پیشنهادم فکر کردی ؟بی آن که نگاهم را از روبرو بگیرم گفتم :
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خیلی !به همه چیز فکر کردم ....به همه چیز ...ولی من هنوزم تنهایی رو ترجیح میدم .نگاهم کرد ومن هم نگاهش کردم تا اطمینانم را از چشم هایم بخواند .ادامه دادم :
این تنهایی رو با هیچ کس پر نمیکنم تا وقتی که یه روزی دوباره دلم بلرزه ..تا وقتی که نمیدونم !تا وقتی که شاید یه کسی وارد زندگیم بشه که بتونه یه ذره جای خالی اون رو پر کنه ولی تا اون موقع میخوام
تنها باشم .
جا نخورد .خوب میدانستم که مطمئن بوده جوابم منفی است .پرسید :
با پدر ومادرم آشتی نمیکنی ؟صادقانه جواب دادم :
من قهر نیستم فقط فعال ترجیح میدم از هم دور باشیم .اونا حرف بدی نزدن من عروسشونم و میدونم که چه قدرراشون سخته که خواستگارای منو جواب کنن اونم وقتی هنوز سال پسرشون سر نیومده ...میدونم که خیر من رو
میخوان برای همینم روزی ودباره میرم دیدنشون که اونی شده باشه که اونا میخوان ..
و پدرت ؟با اون مشکلی ندارم ! میاد خونه من ومیره .پدرمه و من در قبالش وظایفی دارم که انجام میدم وبا همه ی خوبیها وبدی هاش دوستش دارم .
ایستاد و پرسید :
خوب فکر کردی؟پشیمون نمیشی ؟؟قاطعانه جواب دادم :
خوب فکر کردم وهیچ وقت پشیمون نمیشم .میدونی فریاد تو باعث شدی بفهمم هنوزم خوشبختم ...خوشبختمچون برادری دارم که به خاطر من وآرامشم هر کاری میکنه ...ازت ممنونم به خاطر همه ی خوبی هات ولی میدونی
من خوشحال ترم اگه ببینم تو هم خوشبختی ودلم میخواد باور کنی که اصال تو وضع االن من مقصر نیستی .
به رویم لبخندی زد .به آسمان آفتابی باالی سرمان خیره شدم و حس کردم که انگار دنیا دوباره به روی من لبخند
میزند .حس کردم که توانسته ام با همه ی مشکالتم کنار بیایم ...ازخودم راضی بودم به خاطر این سر سختی ...
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پویان کیفش را جمع کرد .با ناراحتی ودلخوری گفتم :
پویان ! من گفتم امروز بیاد چون فکر میکردم تو هم هستی ...نرو خواهش میکنم .بی آن که نگاهم کند پوشه ای را داخل کیف چرمی اش گذاشت و گفت :
نمیشه الهه! با وکیلم قرار دارم .سعی کردم ناراحتی ام را نشان ندهم.بلند شدو همان طور که به سمت در میرفت مکثی کرد وگفت :
آرسته حدود ساعت چهار میاد منم سعی میکنم زودتر برگردم نگران نباش .بی اختیار لبخندی زدم .مهربان بود و به همین خاطر بهترین دوستم بود .
باشه برو در پناه خدا .لبخند گذرایی زد .جوابم را داد و رفت .
خودم را روی صندلی انداختم .ناهار سفارشی ام را بی میل نگاه کردم .با سیب زمینی های سرخ کرده ی مورد
عالقه ام بازی کردم .گوشی ام را در آوردم ویکی از آهنگ هایی که معموال گوش میدادم را اجرا کردم و صدایش را
باال بردم .سعی کردم غذا بخورم تا انرژی بگیرم .
ستاره های سربی فانوسک های خاموش
من و هجوم گریه از یاد تو فراموش
تو بال وپر گرفتی به چیدن ستاره
دادی منو به خاک این غربت دوباره
فکرم مشغول بود .ناراحت بودم .بی دلیل ...غصه ام گرفته بود ...
دقیقه های بی تو پرنده های خستن
آینه های خالی دروازه های بستن
عاشقانه هایم را باخودم و این آهنگ ها تقسیم میکردم و شانه ای نداشتم تا سر به رویش بگذارم .دلم گرفته بود
و از این تنهایی خسته بودم ...خسته !
دست هایم را به دور خودم حلقه کردم .من به آغوشی احتیاج داشتم  ،آغوشی که نبود و...نداشتم!
شبانه های بی تو یعنی حضور گریه
با من نبودن تو یعنی وفور گریه
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از تو به آینه گفتم  ،از تو به شب رسیدم
نوشتمت رو گلبرگ تو رو نفس کشیدم
از رفتن تو گفتم ستاره در به در شد
شبنم به گریه افتاد پروانه شعله ور شد
اگه نرفته بودی جاده پر از ترانه
جاده پر از غزل بود به سوی تو روانه
اگه نرفته بودی گریه منو نمیبرد
پرنده پر نمی سوخت ...اگه نرفته بودی واگه نرفته بودی...
ستاره های سربی ...
صدای زنگ در مرا از عالم خودم بیرون کشید .

&&
آهنگ را قطع کردم .با طمانینه از جا برخاستم.ظرف های ناهارم را داخل آبدار خانه گذاشتم و بعد در را باز کردم
.با دیدن قد وقامتش یک لحظه رنگم پرید و فکر تنهایی با او مرا به ترس انداخت .جعبه ی بسته بندی شده ی
شکالتی را به دستم سپرد و گفت :
سالم استاد .تقدیم به شما راستش روم نشد دفعه ی اول دست خالی بیام .به زور لبخندی زدم و گفتم :
ممنونم زحمت کشیدید .بفرمایید .داخل شد ودر را پشت سرش بست .به سمت اتاق کار اشاره کردم وگفتم :
شما بفرمایید منم االن میام .با لبخند کیف سازش را نشان داد و گفت :
راستی ببخشید دیر اومدم رفته بودم اینو بگیرم این چند روزه همه اش مطب وبیمارستان بودم وقت نشده بود .همان لبخند را روی صورتم حفظ کردم و گفتم :
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اشکالی نداره .ونگفتم که من آن قدر در خودم فرو رفته بودم که اصال متوجه گذر زمان نشده ام چه برسد به تاخیر او !
به سمت اتاق رفت من هم به آشپزخانه رفتم تا کمی آرام شوم و از این ترس مسخره ای که گریبانم را گرفته بود
خالص شوم .مگر بار اولم بود که با نامحرمی تنها میشدم !
چرا ناخودآگاه ترسیدم ! ازخودم میترسیدم یا از او ؟ شاید بیشتر از خودم واز این که بخواهم این دلتنگی و بی
کسی را با کسی پر کنم .
با دو فنجان چای و همان شکالت ها نزد او برگشتم .به احترامم بلند شد .تعارف کردم که بشیند .کمی خیالم
راحت شده بود  ،شخصیت و وقاری که از خودش نشان میداد نشان میداد که ترس من بی مورد است .
مانتویم را صاف کردم ونشستم .طبق معمول مانتوی بلند وآزادی به تن داشتم وشال پهنم را هم جوری بسته بودم
که موهایم پیدا نباشند .ویولنش را برداشتم وگفتم :
اول باید کوک بشه .ومشغول شدم .شکالتی برداشت و با چای مشغول شد ومن هم با مهارت ویولن را کوک کردم .گفت :
پشت در که بودم صدای آهنگ رو شنیدم ...از آهنگ های مورد عالقمه !آهی کشیدم .نگاهش کردم و گفتم :
مورد عالقه ی من هم هست ! احتماال به دلیل همون درد مشترک .و ویولن را جلویش گذاشتم .با ژست با کالسی فنجانش را کنار گذاشت ونشان داد که گوشش با من است .من هم
شروع کردم :
از اجزا وسیم ها شروع میکنم و نکات اصلی رو میگم.با دقت نگاهم کرد وبا گوشی اش صدایم را ضبط کرد .آرشه را نشان دادم و گفتم :
جنسش از رشته های موی دم اسب  .سیم گیر از جنس چوب آبنوسه وجنس چوب کل ساز هم معموال از همیننوع چوبه .آرشه رو معموال با دست راست میگیرن .خود ساز هم روس سطح شانه نزدیک گردن وسمت چپ قرار
میگیره .ویولن چهار تا سیم داره .سیم اول نت  :می  ،سیم دوم نت  :ال  ،سیم سوم نت  :ر  ،وسیم چهارم نت  :سل
واصوات در ...
کم کم استرسم به کل از بین رفت و توانستم بهتر با او ارتباط برقرار کنم .یک ساعت بعد آرسته هم رسید و یک
ساعت بعد هم آرن با تمرین های جلسه ی اولش راهی خانه شد.حس جدیدی نسبت به او پیدا کرده بودم .حس
اعتماد ...اعتمادی نو و تازه جوانه زده ...
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***
با استرس ویولن را در دست گرفت و به من نگاه کرد .خنده ام گرفت .بعد از چندین جلسه ای که داشتیم این بار
اولی بود که قرار بود برای من بزند .استرس داشت ومیخواست که به روی خودش نیاورد .از کارهای این شاگرد
مغرورم خنده ام گرفته بود .لبخند ملیحی زدم و گفتم :
راحت باش .سعی کن به حضور من توجهی نکنی اینجوری راحت تری.تمام حواست رو بده به کارت .با لبخند محوی جوابم را داد .چشم هایش را بست و شروع کرد .
گاهی فالش میزد وگاهی هم ریتم از دستش در میرفت اما آشکارا با استعداد بود و از تالش خسته نمیشد .نا امید
نمیشد و بی آن که چیزی بگویم سعی میکرد اشتباهش را اصالح کند ومن تازه درک میکردم که چه حس خوبی
است که آدم دانش وهنرش را با کسی تقسیم کنی وروز به روز پیشرفتش را به چشم ببینی .فکر کردم که روزی
حتما به فرشته ی کوچکم هم یاد خواهم داد .دختر زیبایم که حاال چند قدم کوتاه برمیداشت و از شوق روی پا
ایستادنش سر از پا نمی شناختم .به جای پدرش دست های مرا میگرفت و به من تکیه میکرد و من از خودم
میپرسیدم آیا او هم جای خالی دست های پدرش را حس میکند ؟ جای خالی یک مرد را ...

قرآن با صدای بلند ی پخش میشد و سکوت سنگین قبرستان را بر هم میزد .دست هایم را روی سینه چلیپا کردم
و سعی کردم نگاهم به خاله زنک های فامیل نیافتد .انگار نگاهشان رویم سنگینی میکرد .چادرم را جلوتر کشیدم
.به فرشته نگاه کردم که کنار دستم در آغوش فریاد آرام گرفته بود و از خمیازه های گاه وبیگاهش فهمیدم که به
زودی خوابش خواهد برد .مثل همه ی این چند وقت به او حسادت کردم .به بی خبری و آرامشش .با حلقه ی
ازدواجم بازی کردم .یک سال گذشته بود و این حلقه برای یک ثانیه هم از انگشت من خارج نشده بود .حلقه ی
فواد را هم به زنجیر پالک اهدایی خودش آویخته بودم و در گردن انداخته بودم .من هنوز هم این پیوند را حفظ
کرده بودم .
سرم را که باال آوردم نگاهم در نگاه غمگین آرن گره خورد که بین مرد ها ایستاده بود و دست هایش را در هم گره
زده بود .سرم را به نشانه ی سالم تکان دادم و همان طور جواب گرفتم .کمی بعد پویان هم از راه رسید و دسته
گل بزرگی را بین گل های دیگر جا داد .آهی کشیدم ونگاهم را دوباره معطوف سنگ قبر کردم که حاال بین آن
همه گل گم شده بود .ناخود آگاه زهر خندی بر لبانم نقش بست .امروز این همه گل آورده بودند فردا فراموش
میکردند و سال بعد هیچ کس به یادش نمی امد که چه شد که او رفت .این رسم زندگی بود .فراموشی قانون
نانوشته ی دنیای ما آدم ها بود .
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فوژان بی صدا گریه میکرد و عمو کنار فریاد با نگاه پر از غمی به قبر خیره شده بود وپدرم که دستش را روی شانه
های او گذاشته بود وباز هم من تنها بودم ..
فریاد فرشته را به آغوش سحر سپرد که کنار من ایستاده بود ولبخندی به رویش زد .فریاد لبخند زد ومن هم با
سری فرو افتاده موذیانه خندیدم .سحر بی آن که واکنشی نشان بدهد با بی تفاوتی صورت دخترم را بوسید .فکر
کردم که اگر فریاد خیالی در سرش داشته باشد فعال به جایی نمیرسد به کسی برخورده بود که حتی از خودش هم
مغرورتر بود .سحر هیچ توجهی به هیچ پسری نشان نمیداد با من خیلی صمیمی شده بود .دانشجوی فوق لیسانس
روانشناسی بودو خرج خودش را درمی آورد پدرو مادرش شهرستان زندگی میکردند وآن طور که خودش میگفت
از وقتی برای لیسانس تهران قبول شده بود توانسته بود مستقل زندگی کند وگاهی هم به پدرو مادرش سر میزد
.کسی شربت تعارفم کرد بی آن که سرم را باال بیاورم با تشکری کوتاه دستش را رد کردم .
الهه جان ؟سرم را باال آوردم آرسته ونگار بودند .
-سالم آرسته جان ..نگار خانوم ..خوش اومدین .آرسته با لبخند گفت :
ممنون عزیزم .بیا کنار ما بشین همه اش سر پا ایستادی .آهی کشیدم و به روی هر دویشان لبخند زدم.
راحتم ...ممنون .نگار گفت :
هر جور راحتی .با لبخندم از او تشکرکردم .سرم نبض میزد وپاهایم ذق ذق میکردند دلم میخواست زودتر تمام شود .خسته بودم .
برای ناهار همه به رستورانی رفتیم که عمو رزرو کرده بود .حتی یک لقمه هم از گلویم پایین نرفت همیشه نسبت
به این جوری غذاه ها حس بدی داشتم .دست خودم نبود .
بعد از سیر شدن شکمشان دسته دسته و تک تک جمعمان را ترک کردند .در اخر باز هم ما بودیم و خودمان.فریاد
زیر گوشم پچ پچ کرد که به خانه شان بروم .عمو قرار بود با من حرفبزند .سری برایش تکان دادم و به سحر اشاره
کردم که راه بیافتد .
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جلوی در خانه از ماشین پیاده شدیم .عینک دودی ام را در اوردم و به ساختمان خانه ی پدری ام خیره شدم
.مدت خیلی زیادی بود که به اینجا نیامده بودم .چند نفس عمیق کشیدم و ذهنم را بستم تا هیچ خاطره ای را به
یاد نیاورم دیگر بس بود تحمل نداشتم .
در را با کلید بازکردم واول سحر را داخل فرستادم .فرشته خوابش برده بود ومیدانستم که به علت زیاد شدن
وزنش سخت است مدام بغلش بگیرد .رو به جمع سالمی کردم و او را به اتاق سابق فواد فرستادم تا فرشته را روی
تخت بخواباند .روی مبل تک نفره نشستم و چادرم را تا کردم و روی پاهایم گذاشتم .بوی خاک بهشت زهرا هنوزم
در مشامم بود .
عمو پرسید :
دخترم حال و احوالت خوبه ؟ تو که به ما یه سر نمیزنی !لبخند بی رنگی زدم و گفتم :
وقت نمیشه ببخشید ...سرم شلوغه خیلی .و چه دروغ بزرگی بود ! همه میدانستند که من خودم نمیخواهم به این جا بیایم !خودم از این دوخانه بریده بودم
هر وقت که به اینجا می آمدم من میماندم و هجوم بی رحم خاطرات و من این را نمیخواستم .فواد را فراموش
نمیکردم عشقش را فراموش نمیکردم خاطراتش را با تمام وجود حفظ میکردم اما دیگر زخم دلم را تازه نمیکردم
.مدتی بود که لباس ها وسایل او را هم جمع کرده بودم .دلش را نداشتم که هر روز وقتی در کمدم را که باز میکنم
عطر همیشگی اش مشامم را پر کند .به هیچ کدامشان نگاه نکردم .فریاد  ،فوژان  ،عمو  ،فوژان ...هیچ کدامشان !
راستش الهه جان  ،تو که از ما ناراحت شدی و سراغمون نیومدی من وفوژان هم یه مدت احوال خوشی نداشتیم.مغازه رو هم که پدرت تو این مدت اداره میکرد .قلب منم که خودت میدونی خیلی وقته مشکل پیدا کرده .
نگاهم را به او دوختم .
بعد از فواد ما هم دل زندگی کردن تو این خونه رو نداریم .آلودگی هوا و شلوغی این شهرم که دیگه برای ما قابلتحمل نیست .چند وقتی هست که فریاد دنبال کارهاست .من وفوژان میخوایم برای همیشه بریم شمال زندگی
کنیم .میدونی که چند سال پیش تو زمین های ملک پدری فوژان خونه ساختیم  ،تصمیم گرفتیم برای همیشه
بریم اونجا...فریادم که همین جوری جدا از ما زندگی میکنه و براش فرقی نداره .راهم اون قدری نیست و میتونه به
ما سر بزنه .زیر بار ازدواجم که نمیره وما هم بی خیال شدیم وقتی خودش نمیخواد چی بگیم ...
متجب به آن ها خیره شدم ...به نظرم داشتند فرار میکردند .فکر کردم که چه قدر این روزها تلخ شده ام ...مثل
زهر .صدایم را صاف کردم و حرفی زدم که با افکارم به شدت تناقض داشت .گفتم :
-من نمیدونستم ! کارخیلی خوبی میکنید !!! اینجوری بهتره ...

313

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان سکوت سپید |  MARYAMGOLکاربر انجمن نودهشتیا

فوژان آهی کشیدو گفت :
آره مادر .هر چند که دلم اینجا پیش بچه هامه ولی اینجوری بهتره .منم دیگه نمیتونم این خونه رو تحمل کنم...فریاد همه چیز رو درست کرده .
فقط سری به تایید تکان دادم .نه خوشحال بودم نه ناراحت .به حال من چه فرقی داشت ؟ وضع من چه تغییری
میکرد ؟ هیچ !
عمو گفت :
دخترم اگر بخوای میتونی همراه ما بیای وپیش ما باشی .هر چند که اینجام پدرت هستو ما خیالمون راحته.اولش فکر میکردیم که ازدواجت بهترین راهه ولی حاال میبینیم که خودت به تنهایی میتونی زندگیت رو
بچرخونی وبرات خوشحالیم ...
نگاهم را از پدرم گرفتم که طبق معمول با سکوتش تصمیم گیری را به عهده ی خودم گذاشته بود .لبخند محوی
زدم و گفتم:
نه ! ممنون بابا  ،مامان ! ولی من اینجا راحتم زندگیم رو اینجوری که هست قبول کردم و ساختم .امیدوارم کهشمام بتونید اونجا به آرامش برسید .نگران فریادم نباشید من و بابا هستیم و هواشو داریم .خودم هر کاری داشته
باشه براش انجام میدم هر چی نباشه برادرمه .
فوژان لبخند زد جواب لبخندش را دادم ودیگر چیزی نگفتم .این دوری شاید به نفع همه بود .
دور شدن از این خانه  ،کوچه  ،این شهر و...همه ی چیز هایی که ما را به یاد فواد میانداختند .
نگاه خیس فوژان را دنبال کردم و به قاب عکس فواد رسیدم .نفس عمیقی کشیدم ونگاهم را از عکس گرفتم
.دیگر بس بود .برای همه ی ما بس بود.
***
روی پا تختی به دنبال حلقه ام گشتم ،سر جای همیشگی اش نبود .با استرس دور وبر را نگاه کردم ...خم شدم
وزیر تخت را هم به دنبالش جستجو کردم ...نبود !!
الی دنبال چی میگردی ؟موهایم را پشت گوشم زدم وبا کالفگی به او نگاه کردم و گفتم:
-حلقه ام ! حلقه ام نیست فواد !
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وبا ناراحتی روی تخت نشستم و سعی کردم به یاد بیاورم آخرین بار کجا دستم بوده است .کنارم نشست با
دستش به موهایم شانه کشید.سرم را به سینه اش فشرد.آن قدر ناراحت بودم که احساس میکردم دارم خفه
میشوم.با نفس عمیقی عطرش را به ریه هایم فرستادم وبه پیراهنش چنگ زدم وگفتم:
دارم دیوونه میشم ...کجا گذاشتمش ؟ بدون حلقه ام چه کار کنم حاال ؟!سرم را بوسید وگفت:
فدای چشمای خوشگلت خانومم...نگران نباش پیدا میشه اصال اگرم نشد یه جدیدشو میگیریم.نگاهش کردم وبا ناراحتی سعی کردم لبخند بزنم .با آرامش نگاهش را به من دوخت .آرام شدم آن قدر که باور
کردم حلقه ام را پیدا خواهم کرد.سرم را زیر چانه اش جا دادم وگفتم :
همیشه میدونی چه جوری آرومم کنی فوادم !باز هم روی موهایم را بوسید و زمزمه کرد :
دلم برای شنیدن این میم مالکیت آخر اسمم تنگ شده بود ...سرم را از سینه اش جدا کردم وگیج و گنگ نگاهم را به او دوختم .پرسیدم :
منظورت چیه ؟لبخند دردآلودی زد وگفت :
هیچی عزیزدلم ...هیچی...موهایم را از جلوی صورتم کنار زد .برقی از حسرت در نگاهش درخشید .
بلند شو حاضر شو تا دیرت نشده.و از کنارم بلند شد وبعد از اتاق بیرون رفت .گیج به مسیر رفتنش خیره شدم ...نگاهم به سمت ساعت دیواری
چرخید .
به یکباره از خواب پریدم .موبایلم زنگ میخورد .اول از همه با آشفتگی روی پا تختی به دنبال حلقه ام گشتم وبه
محض یافتنش نفس راحتی کشیدم و آن را به دست کردم .بعد با نگاهی کوتاه به شماره جواب دادم .
کجایی تو الهه ؟کالفه دستی به صورتم کشیدم وبا گیجی گفتم :
-خونه ام آرن ! چطور ؟
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با تعجب گفت :
خونه ای ؟ مگه قرار نبود االن با هم کالس داشته باشیم .آهی کشیدم وگفتم:
معذرت میخوام ! خواب موندم.باش من تا نیم ساعت دیگه اونجام !باشه ! فقط آروم رانندگی کن ...باشه خدافظ .بالفاصله از جا بلند شدم .حاضر و آماده از اتاق خارج شدم که سینه به سینه ی سحر شدم .با تعجب گفتم :
تو اومدی ؟ پس چرا منو بیدار نکردی ؟او هم که مثل من تعجب کرده بود گفت :
نگفته بودین ! گفتم بذارم استراحت کنین .چیزی شده ؟کالفه جواب دادم :
نه هیچی...من دیرم شده باید زود برم .مراقب خودتون باش.واقعا عجب صبحی شده بود .به سرعت از خانه خارج شدم تا زودتر به استودیو برسم .
رو به آرن گفتم :
خسته نباشی .برای امروز کافیه !او که مشغول جمع کردن وسایلش شد  ،من با همان کالفگی عجیبی که از صبح گریبانگیرم شده بود به صندلی
تکیه دادم وچند نفس عمیق کشیدم .
آرن گفت :
صبح که نیومدی خیلی تعجب کردم هیچ وقت نشده بود تو حتی پنج دقیقه دیر کنی .دست هایم را در هم قالب کردم نگاهم را به حلقه ام دوختم و گفتم :
خواب مونده بودم ...یعنی داشتم خواب میدیدم.دست از کارش کشید وگفت :
-خواب ؟
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سری تکان دادم وهمان طور خیره به حلقه ام گفتم :
حلقه ام گم شده بود  ،فوادم کنار من بود ...هر چی فکر میکنم میبینم خیلی خواب عجیبی بود .این بار نگاهم را به او دوختم و ادامه دادم :
یه جوری باهام حرف میزد انگار که میدونست دارم خواب میبینم !از صبح هر وقت به یادش میافتم بیشتر میرمتو فکر این که اصال این چه خوابی بود ؟ برای اولین بار بود که میومد به خوابم .
لبخندی زد وگفت :
خیره ایشاال ! نگران نباش .زیاد به معنیش فکر نکن ...میدونی شایدم معنیش این باشه که دیگه بهتره اون حلقهرو از دستت در بیاری به هر حال دیگه ازدواجی نیست ...رابطه ای نیست ...بگذریم خودت بهتر میدونی .
متفکرانه نگاهش کردم وچیزی نگفتم .به یاد حرف های فواد افتادم  ،گفته بود یک حلقه ی جدید ! خدایا سرم
داشت میترکید .
اصال بیا برو سر خاکش شاید این کار بهت آرامش بده .لبخند غمگینی بر لب آوردم و گفتم :
فکر کنم باید همین کارو بکنم .واز جا بلند شدم .او هم برخواست و پرسید :
میخوای من برسونمت ؟ اینجوری که تو توی فکری فکر نکنم درست باشه رانندگی کنی !این بار یک لبخند واقعی بر لب آوردم و گفتم :
نه ! ممنون ولی میخوام تنها باشم ...مراقبم .سری به تایید تکان داد .میدانست وقتی میگویم نه  ،رایم تغییر نمیکند .
***
روبروی فریاد نشستم .با فنجان چایش مشغول بود .سحر فرشته را بغلم داد و بی هیچ حرفی به اتاق فرشته رفت
ودر را بست .خنده ام گرفت اصال دور وبر فریاد هم نمیامد .
فریاد با اخم پرسید :
این دختره چرا این قدر با من لجه ؟ من باهاش خوبم برخورد میکنم این باز بد اخالقه !من هم فنجان چایم را برداشتم و با بی خیالی گفتم :
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ناراحت نشو ولی به نظر من جفتتون اخالقتون مثل همه !اول خشک و مغرور بعد مهربون و شوخ !خم شد فرشته را از بغلم گرفت وگفت :
شاید !از یه طرفم خوشم میاد اخالقش خاصه !خندیدم.رو به من تشر زد :
نخند ! نگفتم عاشقشم که !انگشتم را روی بینی فشردم و با خنده گفتم :
آروم تر میشنوه !موهای فرشته را نوازش کرد وپرسید :
خوبی تو ؟ چه خبرا ؟بی آن که حرفی از کابوسم و ماجراهای امروز بزنم گفتم :
خوبم ! هیچی بابا .مامان وعمو خوبن ؟ جا گیر شدن ؟سری تکان دادوگفت :
راضی ان !منم اینجوری راحت ترم باور نمیکنی این قدر مامان میرفت تو اتاق فواد گریه میکرد که اعصابم به همریخته بود حاال منم با خیال راحت به زندگیم میرسم .
اهی کشیدم و حرفی نزدم .فکری در سرم داشتم که نمیدانستم خوب است یا نه ! تصمیم گرفتم به او بگویم .
من یه تصمیمی گرفتم فریاد .میخوام یه خونه بگیرم یه جایی غیر اینجا و خونه ی خودمون با بابا سه تایی زندگیکنیم .این تنهایی داره هممون رو داغون میکنه .
چی از این بهتر ! عالیه پیدا کردن خونه با من !با لبخند گفتم :
ممنون.ولی به بابا باید خودم بگم .امشب میرم اونجا باهاش حرف میزنم وراضیش میکنم .جرعه ای از چایش را نوشید ودوباره بحث را عوض کرد :
آرن رو بیمارستان زیاد میبینم چه قدر این چند وقته سر زنده شده من رو یاد دوران دانشجوییمون میندازه.-بهت گفته بودم که موسیقی راه خوبیه برای تخلیه احساسات  ،موافقم حالش خیلی خوب شده .
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با کنجکاوی گفت :
آخرشم نگفتی مشکلش چی بود .نفسم را به بیرون فرستادم و گفتم :
درست نیست که من در مورد زندگی خصوصیش برات بگم ولی برای ارضای کنجکاویت خالصه بگم که دختریرو میخواست وبهش نرسید ..
خنده ی معنی داری کرد و گفت :
بزرگترین ضعف زندگیما مردا همین شماهایین !من هم جواب لبخندش را دادم و گفتم :
و تو درک نمیکنی که چه قدر این ضعف شیرینه !نگاهش را از من گرفت .فرشته را بوسید و گفت :
توی وروجکم جزو همین جمعیت خونه خراب کن میشی .خدا رحم کنه !فرشته اخمی کرد که مرا بیشتر به خنده انداخت وبعد گفت :
عم !
به جای عمو این لغت را به کار میبرد .فریاد با لذت او را بوسید وگفت :
جان عم ! چی میگی وروجک خوردنی ...خونه خراب کن شما آقایونید جناب پارسا !البته ببخشید میون کالمتون شکر !در حالی که از خنده سرخ شده بودم به سحر نگاه کردم که با اخم غلیظی فریاد را چپ چپ نگاه میکرد .فریاد زیر
لب گفت :
زره یادم رفت بپوشم .من خندیدم وسحر هم چشم غره ای رفت و به سمت آشپزخانه حرکت کرد .دیدم که فریاد با شیطنت مسیر
رفتنش را تعقیب کرد  .گاهی به خاطر همین نگاه ها امیدوار میشدم که فریاد هم دوباره عاشق شده باشد اما زود
بود برای گفتن چنین حرفی میدانستم که راهشان طوالنی است فریاد امتحانش میکرد ومن به جای سحر
میترسیدم .
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با عجله به سمت استودیو راندم نمیدانستم کار واجبی که پویان میگفت چه بود .آن هم درگیر ودار این روزها که
من این همه درگیر اسباب کشی بودم و کار داشتم .
با سرعت از آسانسور خارج شدم و زنگ در را زدم .پویان در را به رویم باز کردو گفت :
خوب شد اومدی.اهسته گفتم :
چی شده ؟ نمیدونی با چه سرعتی اومدم شانس اوردم سحر بود که فرشته رو پیشش بذارم !با هیجان گفت :
دو نفر اومدن دیدنت .بی حوصله گفتم :
خب این چرا باید این قدر مهم باشه ؟ اصال کی هستن ؟خندید وگفت :
دختر خبر نداری شانس بهت رو کرده .آقای  ...همون کارگردان معروف با تهیه کننده ی فیلم جدیدش اومدندیدنت .
گیج و بهت زده گفتم :
خب !خب که خب دیگه ! میخوان موسیقی متنش رو تو کار کنی ظاهرا کار آهنگسازیت برای فرزان رو گوش دادن وخوششون اومده .
سر جایم خشکم زده بود من ؟! این میتوانست برایم شانس بزرگی باشد .پویان که متوجه شد شوکه شده ام
.آستینم را گرفت و مرا به سمت اتاق کشید .
زود باش معطل نکن .وقبل از ان که اعتراض کنم در اتاق را باز کرد و مرا با خودش داخل کشید .به زور زبان باز کردم و رو به دو مرد
سالم دادم .اولی میان سال بود قد کوتاهی داشت وکمی هم چاق بود  ،حدس زدم که کارگردان باشد چون قیافه
اش کمی آشنا بود وتهیه کننده هم مرد جوانی بود که برعکس کارگردان قد خیلی بلندی داشت.
هر دو از جا برخاستند و رو به من سالم کردند .بر استرسم غلبه کردم و گفتم :
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سالم از بنده است .بفرمایید خواهش میکنم .مرد میانسال گفت :
پس خانوم پارسا شمایید ! همون ویولینستی که این روزا حسابی سر زبوناست .لبخند با وقاری زدم و گفتم :
شرمنده نکنید خودم هستم .مرد جوان هم با لبخند گفت :
وصف شماو آقای ملکی رو زیاد شنیدیم .با این سن کم جای تحسین داره سر کار خانوم.ممنونم.پویان گفت :
بهتره من تنهاتون بذارم .قبل از آن که برود گفتم :
نه پویان بمون به هر حال باید باشی .پویان دوباره نشست.دو مرد هم اعتراضی نکردند .
مرد جوان گفت :
خب فکر کنم بهتر باشه بریم سر اصل مطلب .من هم با بله ی کوتاهی او را تایید کردم و به صندلی تکیه دادم .
***
چادر ساده ام را به سر انداختم و رو به سحر گفتم :
من زود برمیگردم بابام هم قبل شش میاد خونه .مراقب خودتون باش.سحر با لبخند گفت :
 نگران نباش .مراقبم .بهت خوش بگذره.برو منتظره .با لبخند خداحافظی کردم .
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روزگار عجیب خوب بود آن قدر که نگران بودم اتفاق بدی بیافتد .به خانه ی جدید نقل مکان کرده بودیم کنار
پدرم بودن حالم را بهتر کرده بود .دیگر بین ما هیچ فاصله ای نبود .سد بین من و پدرم راز های بینمان بودند
ودیگر رازی نبود واین روزها بهتر یکدیگر را درک میکردیم مثل یک پدر ودختر واقعی ومن خوشحال بودم از این
زندگی تازه حتی به دور از خاطرات فواد .وضع کارم عالی بود .درگیر ساخت آهنگی برای همان فیلم بودم و امید
بسیاری داشتم که این ترانه بیشتر فیلم را مطرح کند .
پا به کوچه گذاشتم و به او سالم کردم .او هم جواب داد و گفت :
سوار شو .مرسی که اومدی.لبخند زدم وگفتم :
خواهش میکنم .سوار شدم و کمربند ایمنی ام را بستم .آرن خواسته بود امروز با هم بیرون برویم ومن هم این پیشنهاد دوستانه را
قبول کرده بودم .گفته بود احتیاج دارد تا مثل دو دوست با هم صحبت کنیم .
تو فکری !به ماشین های رنگارنگی که دور وبرمان بودند خیره شدم و گفتم :
نه همین جام !خندید وگفت :
دوست داری جای خاصی بریم ؟پیشنهاد بیرون رفتن از تو بوده پس خودتم بگو کجا بریم .نظرت چیه بریم همون پارکی که دفعه ی اول رفتیم اونجا با هم حرف زدیم ؟با لبخند گفتم :
موافقم .ودوباره بینمان سکوت برقرار شد .
از ذهنم گذشت که چه قدر به او اعتماد پیدا کردم هر چند که حاال دیگر تقریبا مدت خیلی زیادی از آشناییمان
میگذشت اما باز هم زود بود شاید !
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کمی بعد خودش دست برد وپخش را روشن کرد .آهنگ مالیم و زیبایی سکوت را بر هم زد ..اولین دوربرگردان را
پیچید و گفت :
اگه آهنگ رو دوست نداری خودت عوضش کن.با لبخند کوتاهی گفتم :
نه اتفاقا خیلی قشنگه.کنار هم شروع به قدم زدن کردیم  ،با دیدن همان نیمکت که از قضا امروز هم خالی بود لبخند روی لب هایم نقش
بست وبا دو گام بلند خودم را به آن رساندم .یک دقیقه بعد او هم طرف دیگر نمیکت نشسته بود .
چه قدر زمان میتونه آدم رو تغییر بده آرن ! انگار همین دیروز بود که همین جا کنار هم نشسته بودیم .حال اونروزم کجا و امروز کجا !
اگه اینطوری نبود که آدم نمیتونست سختی ها رو تحمل کنه ! فراموشی یه نعمته !چرا فرشته رو نیاوردی ؟ منعاشق بچه هام .
خندیدم و گفتم :
گفتم اذیتمون میکنه نمیذاره حرف بزنیم .بابام گفت یه شب دعوتت کنم بیای پیشمون ! به فریادم میگم که بیاددور هم بهمون خوش میگذره .پدرم خیلی دوست داره ببینتت .
منم دوست دارم ببینمشون .چشم هر وقت تو بگی من حرفی ندارم .تشکر کردم .
از اینکه کنار پدرتی راضی هستی؟با لحن رضایت مندانه ای گفتم :
شاید باورت نشه ولی خیلی زیاد !من وپدرم همیشه کنار هم زندگی کردیم ولی از هم دور بودیم !حاال بینمونفاصله ای نیست چون با هم صادقیم .همونی شدیم که همیشه دوست داشتم باشیم .یه پدر و دختر خوب که با هم
راحتن وکنار هم شاد.مادرم  ،فاصله ی بین ما بود !
-مادرت ؟ چی شد که مرد ؟
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خودکشی کرد .اول مادرم همسر کس دیگه ای بود بعد ماجراهایی پیش اومد که مادرم فکر کرد که همسرشمرده و به خاطرش مجبور شد با پدرم ازدواج کنه وبعد فهمید که شوهرش نمرده بوده و این درست همزمان با
وقتی بود که فهمید منو حامله است ...خالصه کار به جایی رسید که خودش رو کشت .من زنده موندم و اون مرد .
یه جورایی پدرت بازنده شد .سرم را به تایید تکان دادم وگفتم :
درست مثل من !سکوت حاکم شد .خودم ادامه دادم :
سرزنشم نکن ولی نمیتونم جلوی این حسو بگیرم .من باختم .هر کاری هم بکنم این خال پر نمیشه .درک میکنم ! تو نباید انتظار داشته باشی که بتونی فراموش کنی .نمیشه نیمی از قلبت ر واز دست داده باشیوحسش نکنی .عاشقی یعنی همین .نمیتونی اون نیمه رو پس بگیری ولی شاید یه روزی بتونی رو اون نیمه ی
دیگه قمار کنی و دوباره دل ببازی.
با ناامیدی گفتم :
نه آرن ! نمیتونم .هر چند که این تنهایی رو نمیخوام .هر چند که دلم یه پناه مثل شونه های فواد میخواد ولینمیتونم .این بار اگر اشتباه کنم بزرگترین ضربه رو دخترم میخوره .
سعی کرد مرا متقاعد کند :
درسته ولی تو اگر بتونی یه انتخاب درست داشته باشیاین طور نمیشه حتی شاید برات بهتر باشه .اهی کشیدم وگفتم :
شاید ! شاید هم اینطور نشه.وبعد بغضم را با نفسم به بیرون فرستادم و سعی کردم با پلک زدن اشک هایم را پس بزنم .
از خانواده ام برات گفتم ؟فقط گفتی که طردت کردن !در واقع من وضعم از تو خیلی بدتره .من فقط به خاطر خواستن مریم و تغییر دینم خانواده ام رو از دست دادم.وقتی خواستم مسلمون شم اونا طردم کردن منم مریم رو میخواستم وهیچ چیزی برام مهم نبود پس عشقمو
انتخاب کردم .من تنها فرزندشون بودم واونا بدترین کارو کردن حاال ازم میخوان که برگردم ارمنستان پیششون
ولی من نمیتونم .حداقل به این زودیا نمیتونم برم وبگم که بخشیدمشون تو روزایی که بیشتر از همیشه تنها بودم
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اونا سراغی از من نگرفتن وقت میخوام تا فراموش کنم  .اگر تو وفریاد ور پیدا نکرده بودم تنهایی منو میکشت
الهه!میدونی من همه ی رویاهام رو کنار گذاشتم تا اونا رو به رویاهاشون برسونم دکتر شدم چون اونا میخواستن و
هزران کار دیگه ! در حالی که خودم عاشق هنر بودم .هر چند که نقاشی رو ادامه دادم ...
من مریم رو خواستم وخدا نخواست که مال من باشه .شاید اینجوری امتحانم کرد تا ببینی که ایمانی که از سر
عشق اون به دست اوردم چه قدر عمیقه  ، .ولی بد امتحانم کرد.اگر مریم ازدواج کرده بود این قدر اذیت نمیشدم
.حداقل میدونستم یه گوشه ی این دنیا داره نفس میکشه وحالش خوبه فکر میکردم من رو فراموش کرده و شاده
...
اشک هایم را با سر انگشت پاک کردم و گفتم :
درکت میکنم آرن ولی باور کن اونجوری هم وضعت بهتر از حاال نبود .ما ادما فقط فکر میکنیم که اگر میشدسرنوشت رو تغییر بدیم همه چیز خوب میشد  .در صورتی که این طور نیست .
موهایش را در چنگ کشید و سیگاری ازجیبش در آورد.اخم کردم .
دارم ترک میکنم اینم مرهم دردم نبود .فقط نگاهش کردم به من خیره شد ،لبخند کمرنگی بر لب آورد وگفت :
خیلی خوبه که تو این روزای تنهاییم تو رو دارم میخوام بدونی که خیلی ازت ممنونم و خیلی برام مهمی .***
خون به صورتم دوید و سرخ شدم .انگار شیشه ای در دلم شکست وفرو ریخت .زبانم به سقف دهنم چسبید .
نمیدانستم چه اتفاقی برایم افتاده .دختر هجده ساله با احساسات تند وتیز نبودم  ،من زن بودم زنی که درد
کشیده بود .یک عاشق شکست خورده ی تنها !
انگار متوجه حالم شد که گفت :
 میرم بستنی بگیرم .فقط سرم را تکان دادم .او رفت و من ماندم وبیست سوالی ذهنم .من حس خاصی به آرن نداشتم پس چرا ؟ خدایا
!
من محبت ندیده نبودم که بایک جمله ی ساده آن هم از سر دوستی این چنین خون به صورتم بدود .فواد چه
بالیی بر سر من آورده بود ؟ کجا بود آن الهه ؟
-خدمت شما .موافقی کم کم بریم ؟
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زیر لب گفتم :
ممنون.اره بریم .و سر به زیر و متفکر به راه افتادم .دلم میخواست به خانه برگردم و با پدرم کمی حرف بزنم .شاید او دلیل حالم را
میفهمید.
سوار شدیم و من باز هم بی حرف در افکارم شناور شدم .
آب شد !با تعجب گفتم :
چی؟خندید :
اون بستنی بدبختو میگم .بخورش آب شد این قدر همش زدی .
با تعجب نگاهم به ظرف بستنی رفت و دیدم که بستنی ام آب شده بی خیال قاشقی در دهانم گذاشتم وبعد
قاشقی دیگر ...
بازم ممنون که اومدی !تکانی خوردم و متوجه شدم که جلوی در خانه ی جدیدمان هستیم.سعی کردم لبخند بزنم .
خواهش میکنم من ازت ممنونم.خوش گذشت .ودستم به سمت دستگیره رفت .
پاک یادم رفت .الهه یه لحظه صبر کن .پو برگشت تا از عقب چیزی بردارد .دستم را عقب کشیدم ومنتظر شدم .بسته ی مستطیل شکل بزرگی را به زور
جلو آورد و به دستم داد .با تعجب و پرسش گر نگاهش کردم .
برای شماست استاد .کادوی روز معلم ! برای تشکر از زحماتت..لبخند محوی روی لب هایم نقش بست .در چشم های مهربانش خیره شدم و گفتم :
ممنونم راضی به زحمتت نبودم .او هم با شوق خندید.دستی به موهایش کشید و گفت :
-کارخودمه خیلی هم عالی نیست ذهنی کشیدمش ولی دوست داشتم بهت هدیه بدم.امیدوارم خوشت بیاد .
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با ذوق کاغذ روی بسته را کنار زدم .بوم نقاشی نسبتا بزرگی بود .کاغذ را که به کل کنار زدم چشمم به تصویر
خودم افتاد.
ویولنم زیر چانه ام بود و وچشم هایم به زیبایی کشیده شده بودند .در واقع زنی که تصویرش کشیده شده بود
بسیار از خودم زیباتر به نظر میرسید .نگاه از تصویر گرفتم و گفتم :
واقعا عالیه! ممنون..لبخند زد :
قابلی نداره .خوشحالم خوشت اومده .با همان لبخند گفتم :
من دیگه برم .بازم ممنون.ودر را باز کردم .
خواهش میکنم ...به سالمت .با کلیدم در را باز کردم .بوقی زد وبه راه افتاد

***
***
تابلو را به پدرم نشان دادم و گفتم :
میبینی چه قدر قشنگه ...آرن دوست خیلی خوبیه !یک تای ابرویش را باال فرستاد و گفت :
مطمئنی فقط یه دوسته ؟دوباره خون به صورتم دوید .آب دهانم را فرو دادم وگفتم :
البته که مطمئنم !وبالفاصله بحث را عوض کردم :
-پس فرشته کجاست ؟
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سحر وفریاد بردنش پارک .با تعجب گفتم :
سحر با فریاد رفت ؟پدرم خنده اش گرفت :
در واقع مجبور شد بره .فریاد با سیاست مجبورش کرد و گفت که چون پرستارشه باید همراهش باشه .جرعه ای چای از فنجانش نوشید و ادامه داد :
فریاد بهش عالقه داره ولی چیزی که هست این بار داره طرفشو امتحان میکنه .با اطمینان گفتم :
سحر از پسش بر میاد  ،میدونم که اعتماد فریاد رو جلب میکنه .پدرم لبخندی زد و سرش را به تایید حرفم تکان داد.نگاهم را از تابلو ی نقاشی گرفتم و گفتم :
میرم وضو بگیرم نزدیک اذانه !***
با شنیدن صدای جر وبحث ویولنم را کنار گذاشتم  ،نیم نگاهی به فرشته انداختم که سرش با اسباب بازی هایش
گرم بود وبعد به سرعت روسری سرم کردم و از اتاق خارج شدم .صدای فریاد را تشخیص دادم :
همتون مثل همید ...همه ی شما زنا همینید از اعتماد ما سوئ استفاده میکنید ...قرار بود با من صادق باشی سحر!
پشت دیوار مکث کردم  ،شاید نباید دخالت میکردم .کنجکاو شدم.چند وقتی بود که روابطشان حسنه بود پس
حتما اتفاقی افتاده بود که فریاد این چنین عنان از کف داده بود .
صدای سحر از شدت بغض میلرزید :
توهین نکن ...تهمت نزن ...بذار توضیح بدم فریاد !فریاد این بار عربده کشید :
چیو توضیح بدی ؟ چیزی که به چشمم دیدم رو میخوای انکار کنی ؟ اون پسره بغلت کرده بود !فریاد من ...-ساکت شو سحر ...فقط ساکت شو .
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بغض سحر شکست و صدای هق هقش به گوشم رسید .
با گریه هات نمیتونی کاری از پیش ببری ..بد جور از چشمم افتادی سحر !این بار صدای سحر باال رفت :
اون تویی که از چشم من افتادی آقای پارسا ...فکر کردی کی هستی ؟ من چرا باید تو رو دور بزنم ؟ بریز بیروناین افکار مسمومت رو ...تمومش کن این بی اعتمادی رو ..من نخواستم انکار کنم خواستم توضیح بدم ولی تو
نذاشتی ...اون پسر برادرم بود  ،از شهرستان برای دیدن من اومده بود ...
حاال هم فقط برو دیگه نمیخوام ببینمت ...از اولم اشتباه کردم که قبول کردم باهات دوست بشم .احمق بودم که
فکر میکردم کم کم اعتمادت به من جلب میشه ...فقط برو ...
و به دنبال آن صدای کوبیده شدن در را شنیدم .
میدانستم که در این لحظه سحر احتیاج به تنهایی دارد .پدرم که سر کار بود بهتر بود من هم مزاحمش نشوم تا
کمی آرام شود بعد میتوانستیم حرف بزنیم .
پاورچین پاورچین به اتاقم برگشتم ودر را بستم .گوشی ام را برداشتم و شماره ی آرن را گرفتم  ،او بهتر
میتوانست فریاد را آرام کند .فریاد باید آرام میشد تا بتواند درست فکر کند تند رفته بود و سحر را ناراحت کرده
بود اما این ضربه حتی میتوانست برایش مفید باشد وشاید حتی درمانی برای بی اعتمادی اش  ،اول باید با خودش
کنار می امد وبعد از دل سحر در می آورد .

***
لباس پرنسسی آسمانی رنگ فرشته را به تنش کردم و موهای بلندش را خرگوشی بستم وتل آبی رنگی هم روی
موهایش نشاندم.با ذوق خم شدم و گونه اش را بوسیدم  .وگفتم :
حاال تو مامانو بوس کن خوشگلم .صورتش را جلو آورد من هم گونه ام را به لب هایش چسباندم و محکم دخترم را در آغوش کشیدم
موما بابایی ؟بابایی رفته برای فرشته کوچولوی من کیک بخره امشب تولد فرشته ی منه اخه ...مگه تو فرشته ی مامان نیستیخوشگلم ؟
با ذوق خندید ودست هایش را به هم کوبید .
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از جا بلند شدم و در آینه به لباس هایم نگاهی انداختم.سارافون سرخابی با گلدوزی های مشکی به تن داشتم به
همراه زیر سارافونی مشکی و شلوار جین طوسی وشال دو رنگ طوسی و سرخابی که بسیار هم به صورتم می آمد
.قرار بود تولد دو سالگی دخترم را جشن بگیریم .عمو وزن عمو هم آمده بودند و قرار بود امشب حسابی شلوغ
شود .
ضربه ای به در خورد و سحر داخل شد .رو به او لبخندی زدم و گفتم :
بیا حاضر شو دیگه کم کم مهمونا میان .لبخند کمرنگی زد و گفت :
اگه اجازه بدی من برم ...نمیخوام فریاد رو ببینم ...نفسم را بیرون داددم وبا جدیت گفتم :
نه سحر نمیذارم بری ...االن خیلی وقته که با هم قهرید ...میدونم که اون اشتباه کرده وحق رو کامال به تو میدمولی حاال که اون پشیمونه نباید عقب بکشی .تو میتونی اعتمادش رو جلب کنی ...
متفکرانه به من خیره شده بود وبه حرف هایم گوش میکرد.
نرو ..سحر همین یه بار رو بهش فرصت بده .فریاد لیاقتشو داره ...رنگی از تردید را در چشم هایش دیدم .دست هایش را بین دست هایم گرفتم و گفتم :
اصال حق نداری بری یعنی چی منو تنها بذاری ...زود حاضر شو ..فرشته را بغل کردم واز اتاق خارج شدم  .فکر کردم که حتما فریاد بعدا بابت اینکارم ازمن تشکر خواهد کرد .
کم کم همه ازراه رسیدند دوستان همیشگی ام و آرن که دیگر دوست همه مان به حساب میامد .بچه ها هر کدام
با ساز های خودشان امده بودند قرار بود امشب خودمان خوش بگذرانیم.پدرم هم کیک بزرگی برای نوه ی
کوچکش پخته بود .عمو و زن عمو هم تمام مدت فرشته را در آغوش داشتند و او را میبوسیدند .فریاد وپویان
هنوز نیامده بودند ...
با کمک سحر چای تعارف کردم .حسابی شلوغ شده بود .شیرینی های تازه را تعارف میکردم که زنگ در به صدا
در امد .
شیرینی را روی میز گذاشتم فرشته را از بغل فوژان گرفتم و با هم برای استقبال دم در رفتیم ...فریاد بود .
عروسک خرس بزرگی که در دست داشت را به دست من داد وفرشته را بغلم گرفت .فرشته هم مثل همیشه ذوق
کرد وخودش را برای او لوس کرد .با لبخند خوش آمد گفتم واو را به داخل دعوت کردم .
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ان دو وارد سالن شدند .مشغول سالم و علیک بود که دوباره زنگ زدند .در را باز کردم .پویان بود و یک دختر .
با لبخند شیطنت آمیزی به پویان خیره شدم.او هم جواب لبخندم را داد وگفت :
سالم .ببخشید تا برم دنبال این خانوم یه خورده دیر شد.لبخندم را حفظ کردم و گفتم :
اشکال نداره .بفرمایید ...خوشبختم عزیزم .دختر هم با لحن ملیحی جواب داد :
ممنون ..پویان از شما برام زیاد گفته ...ان دو را به داخل دعوت کردم و گفتم :
پویان لطف داره .پس الزم نیست خودم رو معرفی کنم ؟خندیدو گفت :
نه الهه جون ..من رزام دوست پویان ...رو به او لبخند زدم و گفتم :
خوشبختم ..به پویان هم گفتم :
تبریک جناب ! بفرمایید .او هم خندید .دست رزا را گرفت وبا هم سراغ بقیه رفتند .کسی ضبط را روشن کرد ،نگاهی به عمو وپدرم انداختم
که بی خیال مشغول حرف زدن بودند و انگارکه برایشان مهم نبود .از ذهنم گذشت که چه چیزی آن ها را تغییر
داده .من ؟ مرگ فواد ؟ وجود دخترم ؟ مسخره بود اگر هر کدام این ها میتوانستند دلیل باشند .شاید هم برایشان
مهم نبود و همین که فرزندان خودشان به قول آن ها راه درست را میرفتند کافی بود و مهم نبود که بقیه چه
میکنند .
صدای آرن را زیر گوشم شنیدم :
چرا اینجا خشکت زده ؟به خودم آمدم زیر لب به طرز نامفهموی جوابش را دادم و از کنارش گذشتم .به آشپزخانه گریختم و دوباهر
مشغول چای ریختن شدم .
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کیک خوردیم و کادو ها را باز کردیم و من تمام مدت احمقانه میخندیدم سعی میکردم اصال به نبودن فواد فکر
نکنم ودوستانم همه بودند .پویان وفریاد هر دو شاد بودند .سحر میخندید ومعلوم بودک ه از بودن در اینجا راضی
است .دست بهرام روی شکم برجسته ی آرسته مینشست و هر دو با ذوق میخندیدند وتصویر آن روزهای خودم
را پیش چشمم می اوردند .امیر ونگار بی توجه به جمع عاشقانه با هم میرقصیدند .پدرم و عمو و فوژان داخل اتاق
رفته بودند و گل میگفتندو گل میشنیدند .دخترم با بادکنک های رنگارنگ باز میکرد و آرن هم کودکانه هم بازی
اش شده بود .

***
پویان گیتار امیر را را روی پاهایش گذاشت .سوت کوتاهی زدو گفت :
خب دیگه بچه ها دست به کار شین که میخوایم خوش بگذرونیم .آرسته پشت پیانو نشست وبه رویم لبخند زد .با دیدن او پشت آن پیانو و با آن وضع دوباره خاطره ی دیگری در
ذهنم جرقه زد .سر برگرداندم نگاهم در نگاه آرن گره خورد که ویولنم را به طرفم گرفته بود .ساز را از او گرفتم
.سعی کرد با نگاهش به من دلگرمی بدهد به زور لبخندی زدم تا خیالش راحت شود وبعد سر خودم داد زدم که
بس است دیگر خسته شدم ! پویان گفت :
همون اهنگ چهارم آلبوممون رو بخونیم ؟ بچه ها هر کی یه تیکه خانوما هم آزادن دیگه اینجا مشکلی نداره...به ترتیب بعد من هر کی یه بیتو بگیره ...
همه به این جمله اش خندیدند وبا شوق همراهی اش کردند .امیر با گیتار شروع کرد .پویان هم با تمبک همراهی
اش کرد .بقیه هم با بشکن همراهی مان کردند من هم کمی بعد با ویلونم همراهشان شدم وگذاشتم تا مثل همیشه
این صدا حالم را دگرگون کند .آرن هم فرشته را بغل گرفته بود دخترم هم با شوق دست هایش را به هم میکوبید
.تعجبی نداشت کودکم از همان موقع که او را در بطنم داشتم به این صدا انس گرفته بود .
پویان نگاهش را به رزا دوخت وشروع کرد :
دنبال کی میگردی عشق تو روبروتههر چی دلت خواست بگو چه موقع سکوته !
نفر بعد امیر بود :
این روزا فرصت کمه پیش اومد از دست ندهوقتش اگه بگذره واسه دوتامون بده
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سحر هم با شیطنت فریاد را مخاطب قرار داد :
چیزی نگفتی اما یه چیزایی فهمیدمبا یه سوال شروع کن جوابتو من میدم
به روی آن ها خندیدم و این بار من تک نوازی کردم .فریاد هم در جواب شعر را ادامه داد :
دارم میام پا به پات این پاو اون پا نکنتکلیف تو معلومه امروز وفردا نکن
من هم مثل بقیه بشکن زدم وامیر با گیتار همراهیمان کرد .بهرام و آرسته نفران بعد بودند که با هم شروع کردند :
شانس در هر خونه رو فقط یه بار میزنهببین حاال اومده و وایساده جار میزنه
درو اگه وا کنی خودش میاد تو خونه
خوب تا کنی قول میدم کاری کنم بمونه
این بار آرسته همراهیمان کرد .همه سر شوق آمده بودند .
نگار :
دنبال کی میگردی عشق تو روبروتههر چی دلت خواست بگو چه موقع سکوته
رزا :
این روزا فرصت کمه پیش اومد از دست نده
وقتش اگه بگذره واسه دو تامون بده
آرن :
چیزی نگفتی اما یه چیزایی فهمیدم
با یه سوال شروع کن جوابتو من میدم
من ادامه دادم :
دارم میام پا به پات این پا و اون پا نکن
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تکلیف تو معلومه امروز وفردا نکن

باز هم من بودم که آهنگ را ادامه دادم وفریاد بود که داوطلبانه ادامه ی شعر را خواند :
دل تو دلم نیست به خاطر تودل تو دلت نیست به خاطر من
وآرن هم تکه ی آخر را زمزمه کرد:

از چی میترسی هواتو دارم
به من نگاه کن حرفتو بزن
به من نگاه کن حرفتو بزن ...
با دلی لرزان نگاهم را باال نیاوردم مبادا چیزی ببینم .قلبم فریاد زدو ترسو خطابم کرد .خون به صورتم
دوید.ازخودم پرسیدم این چه حالی است ولی جوابی برای خودم نداشتم .

ضربه ای به در اتاقم خورد .بفرماییدی گفتم ومنتظر شدم تا داخل بیاید .
سحر بود .به رویش لبخند زدم .پرسید :
میشه یه چند لحظه وقتتو بگیرم .صدای ضبطم را کم کردم و گفتم :
البته ! بیا تو بشین !روبرویم روی تخت نشست  .ودست هایش را درهم قالب کرد .پرسیدم :
فریاد دیشب بالخره عذر خواهی کرد ؟تک خنده ای کرد وگفت :
یه جورایی ! اتفاقا میخوام راجع به اون باهم حرف بزنیم !یک تای ابرویم را باال بردم و گفتم :
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باشه بزنیم !نفسش را به بیرون فرستاد .چند بار مکث کرد مطمئن بودم که نمیداند چگونه باید شروع کند ...
فریاد من رو گیج میکنه الهه.از وقتی که روابطمون بیشتر وبهتر شد خوشحال بودم که دیگه این قدر بینمونتنش نیست وبا هم کل کل نمیکنیم ولی االن میبینم وضع بدتر شده .اون معذرت خواهی کرد منم بخشیدم ولی
میدونی ته دلم لرزیده  ،میترسم که اشتباه کنم .میترسم اگه بیشتر از این باهاش ادامه بدم به هردومون آسیب
برسه ...
دوباره مکث کرد وچند نفس عمیق کشید :
میتونم از کارهاش بفهمم که بهم حس داره ولی هیچی بهم نمیگه انگار که یه چیزی نمیذاره با من راحت باشه..من میترسم ...میترسم چون دارم هر روز بیشتر بهش وابسته میشم و نمیدونم باید چه کار کنم!
حرف هایش که تمام شد نگاهش را به من دوخت .گفتم :
خب فک کنم فریاد احتیاج داره با یه مشاور صحبت کنه  ،حتی شاید بهتر باشه تو هم همین کارو بکنی !با ناراحتی گفت :
قبول نمیکنه بهش گفتم ناراحت شد  ،هر چی بهش میگم بابا تو خودت دکتری تحصیل کرده ای زیر بار نمیره کهنمیره ...
خب شاید بشه راضیش کنیم .نمیدونم سعی کردم نشد !تا حاال هیچی از حسش بهت نگفته ؟سرش را به نشانه ی نفی تکان داد وگفت :
مدام منو تو شرایطی قرار میده تا امتحانم کنه .با لحن دلگرم کننده ای گفتم :
خب این خوبه تو که ریگی به کفشت نیست خودش خسته میشه و باالخره دم به تله میده ...لبخند کمرنگی زد و گفت :
شاید بهتر باشه یه مدتی ازش دور باشم ! میخوام یکی دو هفته برم پیش خانواده ام .فکر میکنم این فرصت برایهردومون الزمه ...فاصله میتونه فریاد رو هم به خودش بیاره من تینا نیستم که من رو به جای اون امتحان میکنه ،
درک میکنم که ضربه خورده ولی من مقصرش نیستم .
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چه میگفتم .حق با سحر بود .
حق با توئه نمیدونم رفتنت درسته یا نه ولی اگه میخوای بری من مشکلی ندارم به شرطی که بیشتر از دو هفتهطول نکشه من دلم برای دوستم تنگ میشه فرشته هم همین طور !
لبخند کم رنگی زد وگفت :
ممنون که درکم میکنی  ،قول میدم بیشتر نشه دانشگاهم دارم پس برمیگردم .خندیدم و گفتم :
خواهش میکنم زودتر برو دنبال بلیتت آخر هفته است جا نمونی .با لبخند از اتاق بیرون رفت .میدانستم که به محض رفتن سحر فریاد روی سرم خراب خواهد شد که چرا گذاشته
ام او برود ولی به نظرمن هم این فرصت الزم بود  ،فریاد خودش هم نمیدانست چه میکند وچه میخواهد وقتش بود
که با احساساتش روبرو شود.
بی حوصله کاغذ هایم را جمع کردم و داخل کیف لپتابم گذاشتم .نگاهی به ساعتم انداختم باید زودتر به استودیو
میرفتم .امروز موعد تحویل آهنگ بود .نتیجه ی چندین و چند روز زحمت را قرار بود امروز تحویل بدهم .تند
وسریع یکی از مانتو های سنتی و شیکم را از کمد بیرون آوردم و پوشیدم .در حالی که دکمه ی شلوار جینم را
میبستم روسری مناسبی را هم از رگال جدا کردم تا سر کنم .فوژان چند روزی مهمانمان بود و حتی اگر سحر
رفتنی میشد خیالم از بابت فرشته راحت بود .بعد از خداحافظی کوتاهی سریع از خانه خارج شدم.

مرد جوان یا همان تهیه کننده با لبخند چک را به طرفم گرفت و گفت :
هر چند که واقعا نمیشه رو کار هنرمندی مثل شما قیمت گذاشت ولی قابلتون رو نداره .چک را با لبخند گرفتم وبی آن که به مبلغش نگاهی بکنم روی میز گذاشتم وگفتم :
ممنونم که این فرصت رو به من دادید ومیخوام بدونید که برام افتخار بزرگی بود واز عمق احساسم براش مایهگذاشتم  ،امیدوارم که راضی باشید .
مرد میانسال گفت :
البته که راضی هستیم سرکار خانوم امیدوارم مبلغ دستمزد شما رو هم راضی کرده باشه .بی آن که نگاهی به چک بیاندازم گفتم :
-پولش اصال مهم نیست جناب.
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هر دو به رویم لبخند زدند .مرد جوان گفت :
این فیلم قراره تو جشنواره امسال اکران باشه با توجه به داستان بکر و جدید و سطح باالی پروژه امید به بردنجایزه داریم .
من هم با رضایت سری تکان دادم و گفتم :
امیدوارم که به اونی که حقتونه برسید .ما دیگه رفع زحمت میکنیم .به امید دیدار...من هم زمزمه کردم :
به امید دیدار.آن دو رفتند من هم بعد از آن ها در ها را قفل کردم پویان برای کاری بیرون رفته بود .کلید را زیر گلدان جلوی در
گذاشتم تا وقتی آمد آن را بردارد و بعد به سمت خانه حرکت کردم .
***
خسته از کمردردی که از صبح امانم را بریده بود روی صندلی نشستم .پاهایم حس نداشتند .تمرین امروز هم
حسابی خسته ام کرده بود .از آن بدتر که بعد از ظهر با آرن کالس داشتم !
چند بار دستم رفته بود تا زنگ بزنم وکالس را کنسل کنم اما خجالت کشیدم .در طول این هفته آن قدر سرش
شلوغ بود که به زحمت این وقت را برای کالسمان تعیین کرده بودیم وحاال هم که دیگر دقایقی بیشتر به ساعت
قرار نمانده بود و دیگر نمیشد کاری کرد .
.سرم را میان دست هایم گرفتم و لبم را محکم گزیدم مسکن هم خورده بودم اما فایده ای نداشت.زیر دلم به طرز
وحشتناکی تیر میکشید که هر چند برای من معمولی وطبیعی بود اما تحملش مثل همیشه سخت.
بچه ها به شدت در تکاپو بودند امروز ضبط داشتیم وسر همه حسابی شلوغ بود .به صندلی تکیه دادم .دستم را به
کمرم فشردم و چشم هایم را بستم نمیدانم چه قدر گذشته بود که صدای آرسته را نشیدم :
الهه بیا این آخری رو هم بریم تموم شه بری خونه !از روی صندلی بلند شدم و با بی حوصلگی گفتم :
نه بابا بعدش هم یه ساعت با آرن کالس دارم .با تعجب گفت :
-خب کنسل میکردی !
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 نمیشد ...بریم زودتر .با هم وارد اتاق ضبط شدیم .پشت میکروفون ها هر کس سر جای همیشگی اش ایستاد خدا را شکر کردم که
امروز فقط تمرین صدا میکردیم وقرار نبود ویولن بزنم وگرنه تضمین نمیکردم که از حال نروم .پویان در اتاق را
بست وهمه ساکت شدند .هدفون را روی گوش هایم گذاشتم تا آهنگ را بهتر بشنوم نگاهم را به متن روبرویم
دوختم .آرسته هم کنارم ایستاد  .تیم اتاق ضبط هم مستقر شده بودند .پویان که سر جایش قرار گرفت آهنگ
شروع به پخش شدن کرد وبعد هر کس به نوبت تکه ی تعیین شده ی خودش را میخواند :
بذار خیال کنم هنوز ترانه هامو میشنوی
هنوز هوامو داری و هنوز صدامو میشنوی
بذار خیال کنم هنوز یه لحظه از نیازتم
اگه تمومه قصمون هنوز ترانه سازتم
بذار خیال کنم هنوز پر از تب وتاب منی
روزا به فکر دیدنم شبا پر از خواب منی
بذار خیال کنم تو دلتنگیات غروب که میشه یاد من میافتی
تویی که قصه ی طلوع عشق و گفتی ودوستت دارم و نگفتی
سرم را باال آوردم .آرن پشت شیشه ایستاده بود .به رویم لبخند زد .
آرسته دورتر از میکروفون ایستاد تا صدایش کمتر شنیده شود و همراه امیر خواند :
بذار خیال کنم منم اون که دلت تنگه براشاونی که وقتی تنهایی پر میشی از خاطره هاش
اون که هنوز دوستش داری اون که هنوز هم نفسه
بذار خیال کنم منم اونی که بودنش بسه
وبعد نوبت من وپویان بود .باز هم همان احساس دلهره به دلم چنگ انداخت .کف دست های عرق کرده ام را به
مانتویم کشیدم ومشتشان کردم  ،هنوز هم نگاهش به من بود و همان لبخند پر محبت همیشگی بر لبانش نقش
بسته بود .
دوباره فال حافظ و دوباره توی فالمی
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بذار خیال کنم بذار اگر چه بی خیالمی
به خودم آمدم با پایان یافتن بیت سهم خودم سرم را به زیر انداختم و سعی کردم که دوباره روی آهنگ تمرکز
کنم ...وقتی به خودم آمدم که آهنگ به پایان رسیده بود و همه راضی از اتمام کار به هم خسته نباشید میگفتند .

--* بذار خیال کنم  -احسان خواجه امیری

کمی وقت تلف کردم تا آرام شوم و بعد به سمت اتاق تمرین رفتم  ،جایی که همیشه کالسم را با آرن برگزار
میکردم  ،مثل همیشه به احترام من ایستادو سالم کرد.من هم جواب دادم و روبرویش روی صندلی نشستم
.تمرین های جلسه ی قبل را مرور کردیم مثل همیشه عالی بود و معلوم بود که خوب تمرین کرده .درس های
جدید را که میدادم او با اشتیاق گوش میداد و یادداشت برمیداشت .امیر برای من چای آورد و برای آرن نسکافه .
از او تشکر کردیم .استراحت دادم تا او هم نوشیدنی اش را بخورد .دستم به سمت لیوانم رفت که خودکارش را
زمین گذاشت ولیوان را از دستم گرفت  ،با تعجب نگاهش کردم  ،در قندان را برداشت وچند قند داخل لیوانم
انداخت .اخم هایم را در هم کشیدم وپرسیدم :
چه کار میکنی ؟بی آن که به من نگاه کند با قاشق نسکافه اش چای را به هم زد وگفت :
رنگت پریده .احمتاال فشارت به خاطر خستگی افتاده اینو بخور .وفنجانم را به سمتم گرفت .بهت زده نگاهم را به او دوختم .
بی آن که حتی دستم را جلو ببرم تا فنجان را بگیرم هم چنان نگاهش میکردم .توجه حسی بود که در آن لحظه به
طرز خوش آیندی لمسش میکردم لحظه ای به یاد فواد افتادم که همیشه این جورمواقع بیشتر هوایم را داشت  ،به
یاد املت های سوخته ای افتادم که حاصل آشپزی آن شب های فواد بود و عجیب این که همان ها خوشمزه ترین
غذاهایی بودند که خورده بودم .
الهه کجایی ؟ بگیرش دیگه !با تکانی به خودم برگشتم فنجان را از دستش گرفتم وهمان طور که در دل خودم را لعنت میکردم ،سرم را به زیر
انداختم و تشکر کوتاهی کردم .
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سری تکان داد و روی صفحه ی گوشی اش ضربه ای زد و صدای ضبط شده ی من شروع به پخش شدن کرد و او
هم چیز هایی نوشت .
آرام چای شیرین شده ام را جرعه جرعه نوشیدم وباز هم در افکارم غرق شدم .ازخودم میترسیدم .منی که
ادعایم میشد که هیچ وقت نگاهم کج نرفته بود  ،منی که حتی اول محرم فواد شده بودم و بعد عاشقش حاال مثل
دختر بچه ها ته دلم قند میسابیدند و از یک توجه کوچک واز روی دوستی او دل گرم میشدم و برای خودم هزار
تعبیر میکردم و هزار دلیل و برهان می اوردم .خسته از افکارم گفتم :
اشکالی نداره امروز کالس رو یه کمی زودتر تمومش کنیم ؟ راستش حالم زیاد خوب نیست .سرش را باال آورد و نگاهم کرد :
نه اصال چه اشکالی ...لبخند پر استرسی زدم وتشکر کردم.زودتر از او از جا بلند شدم تا بروم و وسایلم را بردارم .سرم گیج میرفت
وگرسنه هم بودم دلم میخواست هر چه زودتر به خانه بروم  .یا شاید هم دلم میخواست فرار کنم وبروم نقطه ای
که فقط من باشم و دخترم وبعد فکر کنم ودر قلبم کند وکاو کنم تا ببینم چه بالیی بر سر این قلب نصفه نیمه ام
آمده .
***
شال قرمز را در یک دستم گرفتم وشال سفیدم را در دست دیگر.مردد بودم که کدام را بر سر کنم .
فواد هیچ وقت نمیگذاشت بیرون شال قرمز سر کنم وبی تعارف میگفت :
صورتت جذاب میشه !ومن روزهایی را به یاد داشتم که چگونه از شنیدن این حرف تا بناگوش سرخ میشدم و صورتم به رنگ همان شال
در می آمد و من از این نهی شدن نه تنها ناراحت نمیشدم که ذوق هم میکردم .شال قرمز را به رگال شال هایم
برگرداندم وشال سفید را گذاشتم تا سر کنم .
امروز قرار بود ،آرن به مناسبت افتتاح کلینیک زیبایی اش که مدت ها بود برای تجهیزش تالش میکرد ،برای ناهار
میزبان من ودیگر دوستانش در نوا باشد .
در ابتدا از رفتن امتناع کرده بودم مخصوصا که فریاد هم چند روزی برای سمیناری پزشکی به اصفهان رفته بود و
فکر میکردم که درست نیست تنها بروم ولی بعد اصرار های دل خودم وپدرم وهم چنین آرن باعث شد که رفتنی
شوم و حاال من ودخترم قرار بود حاضر شویم تا او به دنبالمان بیاید .
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پدرم هم بعد از مدت ها ترجیح داده بود یک روز را به خودش مرخصی بدهد و همراه عمو و زن عمو به جمکران
رفته بودند.فرشته ی کوچکم را روی تختم نشاندم و تاپ و دامن کوتاه نارنجی اش را به تنش کردم .جوراب های
ساق بلند طرح دار سفیدش را پایش کردم و بعد آل استار های کوچکش را هم به پایش کردم و و بندهایش را دور
مچ پایش روی جورابش شل بستم .موهایش را دم اسبی جمع کردم .
کلیه ی وسایل مورد نیازش را داخل کیف جیر سرمه ای خودم ریختم وبعد به سرعت مانتو و روسری ام را پوشیدم
.در لحظه ی آخر کمی ریمل به مژگانم زدم و و بعد چادرم را از روی چوب لباسی قاپیدم  ،دست دخترم را گرفتم و
و با هم از خانه بیرون زدیم .
***
کنار هم شاد بودیم و همه میخندیدند آن قدر لواشک و آلوچه خورده بودم که هم سرم گیج میرفت و هم دیگر
جایی برای خوردن ناهار نمانده بود .در این میان دخترم هم از آلوچه ها بی نصیب نمانده بود وحسابی هم ذوق
کرده بود ومن از دیدن قیافه ی جمع شده اش موقع خوردن آلوچه ها حسابی خندیده بودم .همه دو نفر دو نفر
کنار هم راه میرفتند و خوشحال بودند .آرن هم دخترکم را روی شانه هایش گذاشته بود وراه میرفت و با او حرف
میزد گاهی هم با صدای بلند به شیرین زبانی های او میخندید وگاهی هم من مجبور میشدم جمله هایی که دخترم
به زبان کودکانه اش میگفت را ترجمه کنم وحتی گاهی کسی با دوربین یا گوشی از ما عکس میگرفت و حتما هم
پیش خودش ذوق میکرد که توانسته شخصا عکس بگیرد وما هم همه بی توجه رد میشدیم و سعی میکردیم با
خوش رویی با طرفدارانمان برخورد کنیم .
با شنیدن صدای آرن به خودم آمدم وایستادم :
بیاید اینجا بشینید یه عکس دسته جمعی بگیریم.بقیه به سمت جایی که او گفته بود رفتند ونشستند من هم به پیروی از آن ها به همان سمت رفتم و نشستم .آرن
هم دوربین را روی سه پایه اش گذاشت وتنظیم کرد .نگاهی به بچه ها انداختم .هر کس ژستی گرفته بود .پویان
دست رزا را گرفته بود وروی پاهایش گذاشته بود .امیرو آرسته دستشان را دور گردن هم انداخته بودند .حتی
بهرام هم دستش را روی شکم آرسته گذاشته بود و هر دو با خوشحالی میخندیدند .با مکث نگاهم را از آن ها
گرفتم .دخترم را بغل کردم ومن هم به روی دوربین لبخند زدم .
خب همه بخندید ولطفا کسی برای اون یکی شاخ نذاره .آرسته خانوم برا استاد شاخ بذاری کالمون میره توهما !صدای شلیک خنده بلند شد و من هم به شوخی روی دست آرسته زدم که کنارم نشسته بود و بازیگوشی میکرد
.دکمه ی دوربین را فشرد وبه سمت ما دوید تا خودش هم بشیند .
نگاهی به دو طرف انداخت و بعد به طرف من آمد که انتهای جمع های دو نفره تنها نشسته بودم .با خجالت سعی
کردم خودم را بی تفاوت نشان بدهم وصدای قلبم را پنهان کنم .
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نگاهم را به دوربین دوختم  ،لبخند بی رنگی بر لب نشاندم که نشان از تالطم درونم داشت و بعد دوربین سه بار
فالش زد .
آرن هم بالفاصله بلند شد تا برود و عکس را ببیند نگار با بهرام شوخی کرد و بساط کل کل را به راه انداخت ومن
با استرسی که گریبانگیرم شده بود دخترم را به سینه فشردم .
درد یک پنجره را پنجره ها می فهمند
معنی کور شدن را گره ها می فهمند

سخت باال بروی  ،ساده بیایی پایین
قصه ی تلخ مرا سرسره ها می فهمند
این قلب این روزها بی وفا شده بود و گاهی با دیدن یک نفر و با دیدن توجه های کوچک آن شخص غوغا به پا
میکرد .قلبی که قرار بود بعد از فواد نتپد .همان قلبی که تمام و کمال به فواد تعلق داشت .چانه ام را آرام روی سر
دخترم گذاشتم و زمزمه کردم :من به اون هیچ حسی ندارم ! فقط چون تنهام وقتی بهم توجه میکنه حس خوبی
بهم دست میده !
قلبم داد زد  :گر میگیری  ،ازش شرم میکنی .بهش فکر میکنی !
بغض به گلویم چنگ زد .عذاب وجدان تمام وجودم را سوزاند .
الهه چرا نشستی ؟ بیا بریم ناهار !از فکر او در آمدم و این بار نگاهم در نگاهش گره خورد .در عمق چشمانش که تازه امروز به سیاهی مطلقشان پی
برده بودم انگار  ،یک عالمت سوال میدرخشید وهمان یک سوال بود که همه چیز را تغییر میداد ومن این را
نمیخواستم .
یک نگاهت به من آموخت که در حرف زدن
چشم ها بیشتر از حنجره ها می فهمند
با نفس عمیقی نگاهم را از او گرفتم .او هم به خودش آمد و بدون حرف فرشته را از بغلم گرفت .روی پاهای لرزانم
ایستادم و به زور لبخند زدم تا نپرسد چه چیزی فکرم را مشغول کرده است .
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ناهار را در سکوت خوردم .بقیه مشغول صحبت وشوخی بودند و من همان طور که قاشق قاشق غذا در دهان
دخترم میگذاشتم تمام فکرم مشغول بود و امان از مقایسه وقتی قلبم ومغزم در تالش برای رد حکم یکدیگر
مقایسه میکردند از خودم میترسیدم و از احساسم...
***
صورت دخترم را بوسیدم که درخواب هم لبخند بر لب داشت وبعد در اتاقش را بستم و به اتاق خودم رفتم.
این پا و آن پا کردم تا بروم و با پدرم حرف بزنم .دو روز از وعده ی ناهارمان با آرن میگذشت .فریاد در غیبت
سحر به اینجا سری هم نزده بود ومن هم ترجیح میدادم که مزاحمش نشوم تا بتواند با خودش و احساسش کنار
بیاید این فرصتی بود تا چند روزی با پدر ومادرش باشد .دو روز بود که افکارم ذهنم را مشوش تر از پیش کرده
بودند ومن درمانده مانده بودم با حس نوپایی که نه میتوانستم ونه میخواستم قبولش کنم .دلم میخواست تا بروم و
با پدرم حرف بزنم اما رویش را نداشتم از بی وفایی ام بگویم ویا حتی از عذاب وجدانم  ،حتی دستم به طرف
ویولنم هم نمیرفت و این اولین بار در تمام طول عمرم بود که حتی صدای سازم هم نمیتوانست طوفان درونم را
آرام کند .ترسی که نمیدانستم از چیست مرا از خودم هم دور میکرد ...
الهه بابا ؟با ترس به پدرم نگاه کردم که نفهمیدم از کی وارد اتاقم شده  ،خودم را جمع وجور کردم و گفتم :
جانم بابا ...ببخشید تو فکر بودم .لبخند زد :
خدا ببخشه بابا جان ...میشه یه کم با هم حرف بزنیم ؟بله حتما .دلم بد جور به شور افتاده بود .
رو بروی من نشست و من لبخندی تصنعی بر روی لب هایم نشاندم ...
حالت خوبه بابا ؟ دو سه روزه حال وحوصله نداری انگار !نفس عمیقی کشیدم و گفتم :
خوبم ! یه خورده سرم شلوغه ...فکرم درگیره .میخواستین با من حرف بزنین ؟مشکوک نگاهم کرد و انگار که فهمید نمی خواهم جواب درستی بدهم .
-اره آقای مویدی رو که یادت هست ؟ همون دوستم که طال فروشی داره !
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سری به تایید تکان دادم وبعد همان طور که کالفه با موهای فر دارم بازی میکردم گفتم:
بله چطور ؟سعی کرد مقدمه چینی کند :
ببین دخترم من از این حرف هیچ منظوری ندارم .تا حاال صد نفر از این صحبتا کردن ولی من اصال حتی به تونگفتم ولی این یکی یه ذره فرق میکنه به نظر من خیلی مناسب بود و ازت میخوام که بهش فکر کنی .
چند لحظه پلک هایم را روی هم فشردم تا آرام شوم  ،حدسم درست بود همان حرف همیشگی .همان حس بدی
که این جور مواقع به دلم چنگ می انداخت حس اضافی بودن  ،حس سربار بودن .
پسر حاجی میدونی هم سن و ساالی خودتم هست زنش رو تو تصادف از دست داده یه بچه ی چند ماهه دارهاالن هنوز یه سالم نشده ولی خب اون بچه احتیاج به مادر داره و همچنین خود اون مرد نمیتونه تنهایی به
زندگیش برسه وبرای همینم میخوان که براش زن بگیرن .خوب حاجی تو رو خواستگاری کرد ومنم گفتم که نظر
تو شرطه ...
دست هایم را دور زانوانم قالب کردم .پدرم از دل من خبر نداشت و داشت برای تنهای ام راه کار ارائه میداد و
میخواست که تنهایی مردی را پر کنم و مادر فرزند زنی دیگر باشم  .از خودم پرسیدم مگر به نظر آن ها من چه
قدر ظرفیت دارم ؟ چه میدیدند که من نمیدیدم ؟
سرم را به زیر انداختم و به جای خالی حلقه ام نگاه کردم حلقه ای که درست از وقتی این شک به دلم افتاده بود
روی پا تختی ام گذاشته بودم و عهد کرده بودم وقتی دوباره آن را به دستم بیاندازم که توانسته باشم با خودم
کنار بیایم ...
الهه جان  ،ناراحت نشو فکر بدم نکن تو اگرم نخوای ازدواج کنی مشکلی نیست .فقط چون این پسر از نظر منیه مورد کامال تایید شده و مناسب بود خواستم که باهات در میون گذاشته باشم و میخوام که فکر کنی باشه بابا ؟
موهایم از روی شانه هایم سر خوردند و صورتم را قاب گرفتند فقط سرم را به تایید تکان دادم و گیج تر از گیج باز
هم در افکارم شناور شدم...
بلند شد وبا شب به خیر کوتاهی مرا تنها گذاشت .
اشک از کنار چشم هایم سر خورد .ناراحت نبودم وگریه ام از غم نبود گیج بودم  ،خسته بودم و احساس نا توانی
میکردم ..دستم را جلو بردم و قاب عکسم را از روی میز آرایشم برداشتم .من بودم در لباس سپید عروسی و فواد
که پیشانی اش را بر پیشانی ام چسبانده بود .دستی به روی تصویر کشیدم و زمزمه کردم :
-کمکم کن فواد ! کمکم کن !
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صدای بوق کوتاهی باعث شد توجه ام به سمت گوشی ام جلب شود .یک پیام داشتم  .نیشخندی روی لب هایم
نقش بست  .پیام از آرن بود .بازش کردم :
خرم آن روز کز این منزل ویران بروم  /ر احت جان طلبم و از پی جانان بروم
گر چه دانم که به جایی نبرد راه غریب  /من به بوی سر آن زلف پریشان بروم
دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت  /رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم
چون صبا با تن بیمار و دل بی طاقت  /به هواداری آن سرو خرامان بروم
در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت  /با دل زخم کش و دیده گریان بروم
نذر کردم گر از این غم به درآیم روزی  /تا در میکده شادان و غزل خوان بروم
----- : 0کاظم بهمنی -چشم ها بیشتر میفهمند
 : 2حافظ -غزل شماره 929

.....
دسته گل مریم را روی سنگ گذاشتم و نشستم بعد زرورق دور گل ها را باز کردم و وبا سخاوت آن ها را بین مریم
و فواد تقسیم کردم .زیر لب برای دخترک فاتحه ای خواندم و به او گفتم :
بازم خدا منو امتحان کرد واین دفعه بدجوری وا دادم  ،آرن به تو خیانت نکرد ولی من دارم به فواد خیانت میکنمبا داشتن این حس دارم بهش خیانت میکنم ...
زانوانم را بغل گرفتم و سرم را روی آن ها گذاشتم .بعد از مدت ها نزد فواد آمده بودم و این بار ...
این اولین باره که وقتی میام پیشت خجالت میکشم که حرف بزنم فواد.حسی تو دلم هست که شرم میکنم ازگفتنش به تو ! عهد کرده بودم که بهت وفاودار بمونم و تا جایی که تونستم موندم  ،اما ...
اما یه حسی ته دلم هست که نمیدونم چیه و اسمشو چی باید بذارم .عشق نیست  ،دوست داشتن نیست  :عادتم
نه ...نمیدونم چیه که این جوری حالم رو دگرگون کرده ولی نگران نباش فوادم .من این حس رو از بین میبرم حاال
اسمش هر چی که میخواد باشه  ،سر قولم میمونم .
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رو حرفای بابا خیلی فکر کردم  ،حتی رو تفاوت های خودم و آرن .اول که اصال من نمیدونم اون چه حسی بهم داره
و بعدم این که هر چند اونم درگیر یه ماجرای عشقی بوده ولی تا حاال ازدواج نکرده در حالی که من بیوه ام و یه
بچه هم دارم.لیاقت اون یکی خیلی بهتر از منه .در عوض پسر مویدی  ،یادته که همون که قبل از تو هم
خواستگارم بود  ،به هم میخوریم هم از نظر اعتقادی هم مالی واین که اونم بچه داره ! من مادر خوبی برای بچه اش
میشم و در عوض اونم باید پدر خوبی برای بچه ی من باشه وهر دومون خوب تو نقشمون فرو میریم  .تا وقتی که
فرشته ام بزرگ بشه و بتونه نبودنت رو قبول کنه وبهش بگم که پدر واقعیش بهترین مرد دنیا بوده  .اینجوری این
حس عجیب هر چی که هست تو نطفه خفه میشه وقلبم بازم برای تو میمونه .شاید بچگانه باشه ولی من تصمیمم
رو گرفتم .
بهتره قبل از این که این شک رسوام کنه ازدواج کنم .با این حسی که بهش دارم حتی نگاه کردن به اون هم گناهه
...گرفتن این تصمیم برام خیلی سخت بود ولی میدونم اگر به این حس میدون بدم بیشتر از این وابسته میشم و
اون وقت اگر اون حسی به من نداشته باشه میشکنم و رک بگم فواد طاقت دوباره شکستن رو ندارم .سرزنشم
نکن اتفاق افتاده عزیزم دست من بود .
دست هایم یخ زده بودند و فشارم افتاده بود اما حرف های دلم تمامی نداشتند .خسته از این همه احساسات ضد
ونقیض فقط اشک ناتوانی میریختم و از خودم بدم می آمد به خاطر این همه ضعف .آسمان تاریک و روش شد وبه
دنبال آن صدای غرش مهیبی سکوت قبرستان را برهم زد .زهر خندی زدم .
آسمان هم امروز سر ناسازگاری داشت انگار .بی رحمانه تجدید خاطره میکرد .به خودم گفتم :
چه بودم و چه شدم .به جایی رسیدم که با خودم و قلبم هم بیگانه شده ام ...
با شدت گرفتن باران کیفم را برداشتم و بلند شدم .با قدم هایی تند خودم را به ماشین رساندم .
***
جلوی پدرم ایستادم و صدایش زدم .نگاهش را از کاغذ های حساب وکتابش گرفت  ،عینکش را پایین آورد و
پرسید :
جان بابا ؟ کاری داشتی ؟سرم را پایین انداختم و سعی کردم با محکم ترین لحن ممکن بگویم:
من رو حرف هاتون فکر کردم بابا خیلی هم فکر کردم خواستم بگم ...ناخود آگاه نفس آه مانندی کشیدم و ادامه دادم :
خواستم بگم من حرفی ندارم میتونید اگر صالح میدونید به حاج آقا مویدی وپسرشون بگید که بیان صحبتکنیم .
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سرم را که باال آوردم دیدم که ناباورانه به من خیره شده .نقاب بی تفاوتی بر چهره زدم تا تالطم درونم را پنهان
کنم .با شوق گفت :
چی از این بهتر دخترم .من با حاجی حرف میزنم که بیان و حرف هاتون رو بزنید انشاء اهلل که خیره ثوابم داره .بی آن که حتی لبخند بزنم گفتم :
هر جور صالح میدونید ...میبخشید من یه کم سر درد دارم میرم تو اتاقم .باشه تو برو .شب به خیر .شب به خیر .بی حوصله اول سری به فرشته زدم و مطمئن شدم که خواب است وبعد به اتاق خودم رفتم .
روی تخت دراز کشیدم .سرم را روی بالش گذاشتم و فقط به روبرو خیره شدم .به خودم گفتم :
همه اش تموم میشه ...این راه خالصی از تمام تنهایی ها ومشکالتمه ...تموم میشه .
باز هم صدای اس ام اس گوشی ام بلند شد .این بار بدون آن که حتی زحمت باز کردن پیام را بکشم دست م را
روی دکمه ی کناری گوشی نگه داشتم تا خاموش شد .قاب عکس را برداشتم وبغل گرفتم .چشم های ورم کرده ام
را بستم و پلک هایم روی هم گذاشتم .
با شنیدن صدای ضربه های محکمی که به در اتاقم کوبیده میشد از خواب پریدم و.صدای فریاد بود :
الهه ؟ باز کن این درو ببینم بابات چی میگفت ؟ باز کن درو بت میگم ؟پوفی کشیدم .سریع مانتو وروسری پوشیدم و در را باز کردم .با دیدن چهره ی خاوب آلوده ی من اول کمی جا
خورد ولی بعد خودش را جمع و جور کرد وبا لحن طلب کارانه ای گفت :
این حرفایی که بابات گفت چیه الهه ؟اخ ماهیم را در هم کشیدم و گفتم :
کدوم حرفا ؟ اصال تو چه جوری اومدی تو فرشته کجاست ؟بی حوصله جواب داد :
با سحر فرستادمشون بیرون ...طفره نر وجواب منو بده  .تو میخوای شوهر کنی ؟با پررویی گفتم :
-آره تو مشکلی داری ؟
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خودم خجالت کشیدم و لبم را محکم گزیدم او هم جا خورد و سرم داد زد :
آره مشکل دارم .ببینم مگه تو چیزی کم داری که میخوای همچین کاری بکنی ؟ هان ؟بی حوصله دروغ بافتم :
از تنهایی خسته شدم .فرشته هم بزرگ تر شده و کم کم بهونه ی پدرش رو میگیره .این آقا هم مورد مناسبیه !الهه اون روی سگ منو باال نیار اون موقع که دوست و آشنا  ،پیر و جوون  ،مجرد ومتاهل برای خوساتگاریت صفکشیده بودن پاتو کرده بودی تو یه کفش که نمیخوای حاال میخوای زن یه مرد زن مرده بشی که یه بچه ی چند
ماهه ام داره ؟ یه باره بگو میخوای پرستار بچه اش شی دیگه !
با حرص گفتم :
اونم شرایطش عین منه دیگه پس از نظر تو هر کی بیاد خواستگاری من میخواد پرستار بچه ام شه !کالفه دستی به صورتش کشید وکمی آرام تر گفت :
تو یه زنی  ،فرق میکنه !نفس عمیقی کشیدم و با جدیت گفتم :
من خودم برای زندگیم تصمیم میگیرم فریاد میبخشی ولی به تو ربطی نداره !یک قدم به من نزدیک شد وبا لحن تهدید آمیزی گفت :
خیلی هم ربط داره .من نمیذارم خودتو بدبخت کنی .تو دردت یه چیز دیگه است اینو میدونم ولی نمیدونمدردت چیه !از چی فرار میکنی الهه ؟ بهم بگو!
یک لحظه ماتم برد .سریع خودم را جمع و جور کردم و گفتم :
توهم زدی فریاد !اصال هر چی .باال بری پایین بیای نمیذارم .میخوای ازدواج کنی ؟ باشه ولی دور این یه قلمو خط قرمز بکش توهزار تا خواستگار بهتر از این داشتی و داری !
من با همین ازدواج میکنم تو هم حق نداری حرفی بزنی .از عصبانیت سرخ شده بود .
به همین خیال باش .باالخره میفهمم دردت چیه !با عصبانیت گفتم :
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تو نمیخواد مچ منو بگیری خیلی مردی کاله خودتو سفت بچسب باد نبردش .همان طور که به سمت در خروجی میرفت بی تفاوت جواب داد :
 تو کار من فضولی نکن من مثل تو بچه نیستم هر دقیقه یه تصمیم بگیرم .میدونم دارم چه کار میکنم .وبعد از خانه خارج شد و در را به هم کوبید  ،نفس عمیقی از سر آسودگی کشیدم .فریاد بیش از حد حواسش جمع
بود .

**

صدای زنگ تلفن را که شنیدم نگاهم را از صفحات کتابم گرفتم.پدرم از پذیرایی صدا زد :
الهه بابا گوشی رو بردار با تو کار دارن !بی حوصله گوشی بی سیم اتاقم را برداشتم وجواب دادم :
بله بفرمایید !سالم الهه !خون در رگ هایم منجمد شد  ،به محض این که توانستم به خودم مسلط شوم گفتم :
سالم آرن ...تو شماره ی خونه رو از کجا آوردی ؟لحنش به نظر دلخور بود :
از فریاد گرفتم ! چرا چند روزه گوشیت خاموشه .استودیو هم که نمیای کالسمون که هیچی !برات اس ام اس فرستادم که چند وقت کالسمون کنسله .احتیاج دارم یه مدتی خلوت کنم .چرا اتفاقی افتاده ؟دلم لرزید .او با آرامش حرف میزد اما درون من تالطمی بر پا بود .با تعجب و ناباورانه دستم را روی قلبم گذاشتم
بلکه تپش هایش آرام تر شود .
هزاران اتفاق افتاده بود ودر قلب من غوغا برپا شده بود واو تازه میگفت اتفاقی افتاده ؟ از این بازار شامی که به راه
انداخته بودم خبر نداشت .
-سکوتت من رو میترسونه الهه ! چی شده بهم بگو !
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باز هم دروغ بافتم :
چیزی نشده .از بعد نقل مکان به این خونه همه ی کارهام تلنبار شده میخوام به کارهام برسم .لبم را طبق عادت زیر دندان گرفتم .
سعی میکنم باور کنم .الهه ! میخوام ببینمت !پوزخندی روی لب هایم نشست باز هم خبر نداشت که من از دیدن اوست که فرار میکنم .
فردا بعد از ظهر همون جای همیشگی !باز هم سکوت کردم .کف دستم عرق کرده بود و نگه داشتن گوشی حس بدی داشت .
نه نیار باشه ؟ باید حرف بزنیم .میخواستم بگویم باشد اما فردا شب خواستگاری ام بود .آهی کشیدم :
نمیتونم فردا شب مهمون داریم .تو بیا زیاد طول نمیکشه به مهمونا میرسی !صدای نفس های آرامش را میشنیدم و انگار که از پشت تلفن گر میگرفتم .به خودم گفتم :
برای آخرین بار ...فردا شب همه چیز تمومه ..میخواستم جواب مثبت به پسر حاجی بدهم .پسر حاجی ! حتی اسمش را نمیدانستم .نفس عمیقی کشیدم وگفتم
:
باشه !پس میبینمت ...فرشته کوچولوت رو از قول من ببوس ...شبت خوش !لبخند محوی روی لب هایم نشست .
حتما ...شبت به خیر .وقتی تماس را قطع کردم مطمئن بودم هک او هنوز قطع نکرده است .از سرم گذشت که شاید او هم به صدای
نفس های من گوش میدهد .
***

341

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان سکوت سپید |  MARYAMGOLکاربر انجمن نودهشتیا

نگاهی به خانه انداختم که حاال از تمیزی برق میزد.میوه و شیرینی ها در ظروف چیده شده بودند و استکان های
کمر باریک هم تمیز شده و آماده بودند وانگار همه ی این تدارکات به من دهن کجی میکردند .با نفس عمیقی
نگاهم را از همه ی آن ها گرفتم و به خودم گفتم  :به لحظه فکر کن !
و به اتاقم رفتم تا حاضر شوم...بین شال و روسری ها دست چرخاندم تا دوباره چشمم به شال قرمز افتاد و به
خودم گفتم  :این آخرین باره ! و آن را برداشتم .
ای نبار وقتی به پارک رسیدم انگار آن نیمکت با خالی بودنش میخواست با من حرف بزند .انگار همین یک گوشه
ی دنیا فقط همین نیمکت سهم ما بود از کنار هم بودن .وامروز اینجا پایان قصه ی شروع نشده ی من و آرن بود ،
بی آن که او بفهمد چه تلنگری به تمام باور هایم زده است و در دلم چه غوغایی بر پاست .
دیدم که به سمتم آمد .عینکش را پایین آوردو وقتی متوجه من شد برایم دستی تکان داد .لبخند بی رنگ و پر از
غمی زدم و من هم دستی تکان دادم وبراندازش کردم .پیراهن چهار خانه ی آبی وسفیدی بر تن داشت و آستین
هایش را هم باال داده بود .شلوار جین آسمانی رنگی پوشیده بود و ع وسییچ وکیف پولش را هم در دست داشت .
به من که رسید هر دو بی اختیار به روی هم لبخند زدیم و او بود که گفت :
چه قدر عوض شدی !ومن سرم را به زیر انداختم و لبخندم را پنهان کردم  .وقتی احوال پرسی میکردیم هم نگاهش را حس میکردم که
گه گاه روی صورتم متوقف میشد .
مشغول تعریف کردن ماجراهای روز افتتاحیه ی کلینیکش بود ومن نگاهم را به دست های در هم گره شده اش
دوخته بودم و داشتم فکر میکردم که دست های من میان این دست های بزرگ گم میشود .دست هاییی که توانا
بودند دست های یک جراح  ...دلم این تجربه را میخواست حتی اگر گناه می بود .دلم میخواست به این حس
عجیب اجازه ی پیشروی بدهم اما عذاب وجدان نمیگذاشت .من هیچ وقت در زندگی ام عشقی را تجربه نکرده
بود که به خاطرش خودم را به آب و آتش بزنم واحتماال هیچ وقت هم نمیشد که تجربه کنم .با لذتی هر چند کوتاه
گناه کنم حتی اگر آن گناه گرفتن دست های او باشد .
الهه کجایی اصال حواست هست ؟به خودم آمدم و گفتم :
ببخشید ...نه !لبخند زدو گفت :
عیبی نداره استاد ..نمیخوای بگی چرا این قدر تو خودتی ؟ چی شده ؟-چیزی نشده !
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سکوت کرد .من هم حرفی نزدم .
میخوام یه چیزی رو بهت بگم الهه ولی نمیدونم که گفتنش درسته یا نه ...فقط حس میکنم باید بگم !قلبم هری ریخت  .زیر لب جواب دادم:
باشه بگو ...گوش میدم .مریم برای من خیلی عزیز بود جوری که بعد از رفتنش دنیای من یاهی مطلق بودو بس اما بعد ترها وقتی با توآشنا شدم وقتی هم دردم شدی وبعد استادم ذره ذره منو به دنیای سپیدی برگردوندی من رو به خودم
برگردوندی .کاری رو کردی که پدرو مادرم یا حتی بهترین دوستام نکردن ...
لبخند تمام عیاری روی لب هایم نشست .گفتم :
خوشحالم که اینا رو میشنوم .او هم لبخند کوتاهی زد و باز در قالب جدی اش فرو رفت .
منم سعی کردم برات دوست باشم حتی گاهی یه برادر ولی سعی کردم هیچ وقت پام رو از حریمت فراتر نذارم.تو یه چیزی داشتی که من رو جذب میکرد و در عین حال محدودم میکرد وباعث میشد فاصله ام رو با تو حفظ
کنم  .تو با همه ی راحتیت اعتقادات محکمی برای خودت داشتی وخالصه بگم که برام جالب بودی و جذبت شدم
.این جوری بود که کم کم به هم نزدیک تر شدیم .ببین من اولم باهات رو راست بودم این بار هم میخوام همین
طور باشه ...
نفسم به سختی باال می آمد وبه سختی سعی در کنترل خودم داشتم .آرزو کردم کاش حرفی نزند ...
چند وقته که یه حسی این قلب ترک خورده ی من رو وادار به تپیدن کرده چند وقته که یه حال عجیبی دارم.کنارت خوبم و بدون تو ...
دست هایم به وضوح میلرزیدند آن ها را روی زانوانم گذاشتم و فشردم .دوباره لبم را زیر دندان گرفتم احساس نا
توانی بر من چیره شده بود و حتی نمیتوانستم سرم را باال بیاورم .سستی عجیبی تمام وجودم را در بر گرفته بود
اما میدانستم که باید قبل از شنیدن حرف هایش بروم ...باید ...
به زور روی پاهایم ایستادم وگفتم :
نگو آرن چیزی نگو ! بذار همه چیز همین طوری بمونه !او هم بلند شد یک قدم نزدیک تر به من ایستاد و گفت :
-باید بگم الهه باید ...یه حس عجیبی دارم  ،مثل اون روز که مریم بهم زنگ زد ...
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یک قدم عقب رفتم وسرم را به چپ و راست تکان دادم .آستین مانتویم را گرفت و نگهم داشت .در چشم هایم
خیره شد وگفت :
عاشقت نیستم حتی شاید نباید بگم دوستت دارم ولی از یه چیزی مطمئنم اونم این که با همین قلب نصفه نیمهوترک خورده همه جوره پات واستادم و میخوامت .برای همیشه میخوامت .
پلک هایم را روی یکدیگر فشردم اشک مژه هایم را تر کرد و یک قطره با سر سختی خودش را به روی گونه ام
سراند  .قلبم فریاد زد و عذاب وجدان تمام وجودم را به آتش کشید ...
الهه !لحن پر از تعجبش باعث شد چشم بگشایم ..با نگرانی گفت :
گریه برای چی ؟ چیزی نمیخوای بگی ؟لبخند پر از دردی روی لب هایم نشست .زمزمه کردم :
شاید اشک شوقه یا شاید اشک حسرت ...چرا یه چیزی میخوام بگم ..چشم هایش برق زد .چند بار از دهان نفس کشیدم اما عجیب بود که انگار هوایی وارد ریه هایم نمیشد .
دارم ازدواج میکنم  ،امشب قراره برام خواستگار بیاد !ودیدم که چگونه با گفتن همین یک جمله تمام غرورش را زیر پاهایم له کردم ومن هم مثلل او درد کشیدم
.خشکش زد .وقتی هق هق گریه ام بلند شد دوان دوان از او دور شدم وخودم را به ماشینم رساند م.
به دستور فوژان آرایش کرده بودم وحاال انگار همان آرایش روی صورتم دهن کجی میکرد .انگار شبیه دلقک ها
شده بودم .تمام مدت سرم را تا حد ممکن پایین انداخته بودم و گل های فرش را میشمردم .
داماد ! که تاره هم فهمیده بودم اسمش مانی است هم مثل من سرش پایین بود انگار فقط ما بودیم که نتیجه ی
بحث های بزرگتر ها برایمان اهمیتی نداشت .پسرش را نیاورده بود ظاهرا پیش مانا خواهرش گذاشته بودند که
خودش یک نوزاد داشت .دختر من هم به همراه سحر داخل اتاق بود و به دستور فوژان حق بیرون آمدن نداشت
چرا که کوچک بود .من هم که عروسک نمایش امشب بودم .
تمام ذهنم نزد آرن بود و مدام حرف هایش را حرف به حرف و کلمه به کلمه در ذهنم مرور میکردم .کاش این کار
را نکرده بودم .کاش میتوانستم به پدرم بگویم اشتباه کرده ام  ،اما خوب میدانستم هک پدرم نظر مرا مثبت تلقی
میکند که آن ها را به خانه دعوت کرده .کاش ذهنم وقلبم این قدر ضد یکدیگر نبودند و میتوانستم درست وغلط
را از هم تشخیص بدهم .
-پسرم تو میتونی برای فرشته ی من مثل بچه ی خودت پدری کی ؟
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توجه ام به پدرم جلب شد وبعد من هم پرسش گر به مانی خیره شدم .
و باالخره او سرش را باال آورد .مکثی کرد وبا نگاه کوتاهی به من ادامه داد :
حتما ! چون من فقط از دختر شما میخوام مادر خوبی برای بچه ام باشه پس منم باید پدر خوبی باشم !چه قدر همان یک کلمه ی فقطی که گفت به نظرم پر معنی بود ! خوب فهمیدم که حتی اگر همسرش باشم جایی
در قلبش ندارم اما مهم نبود چون او هم قرار نبود جایی در قلب من داشته باشد ...
فریاد نیامده بود و پیغام فرستاده بود که اگر مانی را انتخاب کردم دور او را خط بکشم .تحت فشار بودم و بدی اش
این بود که آستانه ی تحملم به شدت پایین آمده بود .
الهه بابا روی سخنم با تو هم هستا !سرم را باال آوردم .لب هایم به چیزی شبیه لبخند کش آمدند وکوتاه گفتم :
سعیم رو میکنم !ودیدم که پدرم با رضایت سری تکان داد .او خوشحال بود ولی من ...
خب من نظرم اینه که حرف هاشون رو بزنن و بعد الهه خانوم بازم فکرهاش رو بکنه وبعد ما جواب بگیریم باالخرهحرف یه زندگیه !
نگاهی به پدرش انداختم که این حرف ها را گفته بود چهره ی مهربانی داشت .پدرم گفت :
بله درسته الهه جان برید اتاقت .روبروی هم نشستیم ومن قاب عکس روی میزم را خواباندم تا او نبیند .نگاهش از قاب عکس دسته جمعی من
فواد وبچه های نوا گذشت و روی ویولنم ثابت شد که روی میز قرار داشت بعد پوفی کشید و گفت :
من نیازی ندارم همسرم کار کنه .شمشیرش را برای من از رو بسته بود .منی که خودم هم از شروع این بازی پشیمان بودم .با لحن تلخی گفتم:
منم برای رفع نیاز کار نمیکنم  .ویولنم قسمتی از وجودمه  ،برای جایگاه فعلیم تالش زیادی کردم ومیخوام کهادامه بدم .
و اگر من به عنوان همسرتون نخوام ؟پوزخندی زدم و گفتم :
-هنوز که من قبول نکردم اگر بکنم شما باید با این کنار بیاید کار کردن جزو شرایط منه .
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با لحن تمسخر آمیزی گفت :
اون وقت چه جوری میخواین به دو تا بچه برسید ؟اخم هایم را در هم کشیدم و گفتم :
برای اونم راه های زیادی هست .من و شما با هم دعوا که نداریم داریم ؟چشم غره ای رفت و بی حرف به صندلی تکیه داد .نیامده اعصابم را به هم ریخته بود .کفتم :
بهتره شرایطتتون رو با خونسردی بگید تا من بتونم بهشون فکر کنم .لبخند کجی زد وگفت :
خوبه شروع میکنیم .با انگشت هایش شمرد .
اول من با کار کردن زن مخالفم .دوم به حجاب به شدت حساسم یا کلی تر بگم متعصبم .سوم این ازدواج بیشتربه خاطر پسرمه و برام مهمه که براش خوب مادری کنی واین که قرار نیست جای همسرم رو بگیری  .در مقابل منم
همین رفتار ودارم وقول میدم که برای دخترت پدر خوبی باشم و نیاز هاشو بر آورده کنم ...خب وشرایط تو ؟
بی تفاوت گفتم :
همه ی شرایطتتون قبول به جز همون کار کردن ای نبزرگترین شرط منه .مهرم هم خوش رفتاری با دخترمهکوچکترین بد رفتاری با اون معنیش طالقه .در مورد پسرتون من خودم بی مادر بزرگ شدم پس دردش رو خوب
میفهمم نگران نباشین ...
سری تکان داد و با رضایت گفت:
خوبه .سر کار کردنت هم کنار میایم .لبخند کجی تحویلش دادم و گفتم :
با این حال وقت میخوام که فکر کنم .با این کارم میخواستم حرصش را در بیاورم .کم همه چیز برایم غیر قابل تحمل بود  ،امشب وا هم داشت روی
اعصابم راه میرفت و خودنمایی میکرد .در ذهنم به دنبال راه دررویی میگشتم .اصال به دلم نشسته بود که هیچ
بیشتر از او بدم آمده بود .
-خب پس میتونیم بریمپیش بقیه ؟
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بلند شدم و گفتم :
بله البته ..بفرمایید ...با هم جلوی بقیه ایستادیم .مادرش با امیدواری پرسید :
خب نتیجه ؟به مانی نگاه کردم او هم رو به جمع گفت :
ما حرف هامون رو زدیم ولی هر دومون نیاز دارمی تا بیشتر فکر کنیم .پدرش سریع گفت :
البته ! شایدم بهتر باشه دو سه جلسه با هم برید بیرون تا اخالق هم دستتون بیاد !ما هم نشستیم .پدرم گفت :
البته چرا که نه !ذهنم از آن جا پر کشید .باید راهی برای جمع کردن این گندی که زده بودم پیدا میکردم .
با خستگی خودم را روی یکی از صندلی ها ی سالن انداختم  ،جانی در بدنم نمانده بود  ،تمرین امروز  ،آن هم بعد
از مدتی که مدام استراحت کرده بودم وکم کار  ،زیاد از حد برایم سنگین بود گردنم هم درد میکرد.
آرسته کنارم نشست و گفت :
چیزی شده الهه ؟ چرا بعد از این همه مدت که اومدی سر کار این قدر خسته وبی حوصله ای ؟با لحن خسته ای گفتم :
یه خورده اوضاعم به هم ریخته ام چیزی نیست .با لبخند گفت :
این کنسرت رو هم رد کنیم باز میتونی یه مدت استراحت کنی .لبخند زدم ولی میدانستم که استراحت دردی از من دوا نخواهد کرد .دستم را روی شکمش گذاشتم و گفتم:
تو بیشتر از من بیشتر به این استراحته احتیاج داری .راستی یادم رفت بپرسم سونوگرافی رفتی ؟خندید وگفت :
-واقعا !! آره ...پسره !
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من هم لبخند زدم وگفتم :
ایشاال به سالمتی عزیزم ...ممنون .راستی الهه از آرن چه خبر ؟ از وقتی تو نیومدی اونم ندیدیمش .باز هم قلبم ریخت .گفتم :
یه مدت کالسامون رو کنسل کردی مرتستش رو بگم ده روزه اصال خبری ازش ندارم .آهان .بچه ها بیاید استراحت تمومه .برای فرار از بحث بیشتر زودتر بلند شدم و دست آرسته را هم گرفتم تا بلند شود .نمیدانم چرا تا میخواستم از
فکر او در بیایم  ،چیزی یا کسی من را به یاد او می انداخت .
کنار بچه ها رفتم .تمام این ده روزی که در بی خبری دست وپا زده بودم از جلوی چشم هایم گذشت .باید راهی
برای از میدان به در کردن مانی پیدا میکردم وبعد همه چیز را به پدرم میگفتم .
اما این بی خبری شکاکم کرده بود  ،اگر آرن پشیمان شده بود چه ؟ اصال چگونه باید به پدرم میگفتم ؟ نه رویش
را داشتم نه جراتش را .فقط اگر آرن مطمئنم میکرد...
صدای افکارم فریاد زد  :تو باید مطمئنش میکردی تا پا پیش بگذارد نه اینکه مثل احمق ها فرار کنی !
الهه حواست کجاست ؟با ببخشید کوتاهی افکارم را پس زدم وتا بتوانم تمرکز کنم .
***
چادرم را در آوردم ودر را پشت سرم بستم .بالفاصله صدای حرف زدن قطع شد .پوزخندی که بر لبم نشسته بود
را پس زدم و وارد پذیرایی شدم .عمو وفوژان و پدرم نشسته بودند .حدس این که در مورد چه موضوعی حرف
میزدند خیلی هم برای من سخت نبود .
بعد از سالم واحوال پرسی پرسیدم :
خب جمعتون که جمعه ...دخترم کجاست ؟در همان لحظه در اتاق فرشته باز شد وصدای سحر را شنیدم که گفت :
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فرشته خاله صبر کن موهات رو درست کنم بعد برو .ودخترم که با شیطنت بیرون دوید .روی زانوهایم نشستم وصدایش زدم :
فرشته ...دخترم ؟نگاهی به من انداخت و بعد با شوق به طرفم دوید .بغلش کردم و بوسیدمش .وقتی او را در آغوشم داشتم خستگی
به تنم راهی نداشت و سخت ترین کار ها برایم آسان میشدند .
با هم روی مبل نشستیم  ،سحر هم به جمعمان اضافه شد .رد لبخند فوژان را گرفتم و به سحر رسیدم .در این چند
روز حسابی با سحر جور شده بود  ، .خبر نداشت که علف بر دهن بزی هم شیرین آمده است واحتماال در آینده ی
نزدیک باید برای فریاد آستین باال بزند .
فریاد هم که کمابیش الم تا کام با من حرف نمیزد و وقتی که من نبودم برای دیدن دخترم می آمد واگر هم اتفاقی
یکدیگر را میدیدیم به زور جواب سالمم را میداد .
رفتار او هم بیشتر فضا را برایم خفقان آور کرده بود .هیچ کسی نبود که بتوانم رک حرف هایم را به او بزنم و خودم
را سبک کنم .
امروز خانم مویدی زنگ زده بود .سرمای عجیبی از فرق سر تا نوک پاهایم را در نوردید .دخترم را محکم در آغوشم فشردم و رو به فوژان کردم که
این حرف را زده بود .نمیدانم پدرم در نگاهم چه دید که گفت :
دخترم مجبور نیستی قبول کنی ...بازم فکر کن .قبل از آن که تمرکز کنم تا بتوانم حرف بزنم  ،عمو گفت :
عجب خانواده ای هستن چه پسری ...چه تخالقی ...مگه آد م از خدا چی میخواد !سرم را به زیر انداختم .من فقط میخواستم باز هم آرن را ببینم  ،میشد ؟
فوژان گفت :
رضا ! ما که نمیخوایم با پسره زندگی کنیم ! الهه خودش باید انتخاب کنه .بله حق با زن داداش .فرشته را زمین گذاشتم و زیر گوشش گفتم :
-برو پیش خاله سحر .
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سحر هک متوجه حالم شده بود بلند شد و فرشته را بغل کردو دوباره به اتاق برگشت .چشم هایم را چند ثانیه
بستم تا تمرکز کنم و بعد شروع کردم :
یه مشکلی هست .مانی با کار کردن من مخالفه  ،کوتاهم نمیاد .پدرم جواب داد :
خب بعدا باهم کنار میاین دخترم !قاطعانه گفتم :
این برای من مشکل بزرگیه  ،شما خوب میدونید که من چه قدرر کارم رو دوست دارم وبرای رسیدن به جایگاهیکه دارم زحمت زیادی کشیدم .در ضمن خودش گفت که شخصیت متعصبی داره .من میفهمم که مرده و اگر من
ناموسش بشم طبیعیه که روی من غیرت داشته باشه ولی شما میدونید که من تقریبا زندگیم عادی نیست و
ممکنه در عرض یه بار بیرون رفتنم ده نفر بیان امضا بخوان یا حتی بخوان عکس بگیرم و من فکر نمیکنم اون
بتونه با این شرایط کنار بیاد  ،منم االن حتی بیشتر از زندگی قبلیم به آرامش احتیاج دارم ونمیخوام که هر روز
سر شغلم یا شهرتم با همسرم بحث داشته باشم .
دیدم که پدرم به فکر فرو رفت .قلبم فریاد پیروزمندانه ای سر داد .ادامه دادم :
از اینا گذشته وقتی درست به این قضیه فکر میکنم نمیتونم مطمئن باشم که این ازداوج کار درستی باشه.نمیدونم که میتونم وقتم را برای دو تا بچه تقسیم کنم ؟ میتونم برای پسرش درست مادری کنم ؟ من حتی کامال
به دخترم خودم هم نمیتونم برسم واگر سحر نباشه نمیشه ! حاال دو تا بچه که یکیش هم نوزاده و رسیدگی زیادی
هم میخواد رو میتونم کنترل کنم؟
بازم شما هر چی صالح بدونید من همون کارو میکنم باباجون ولی خودم واقعا فکر نمیکنم این ازدواج کار درستی
باشه .
عمو اخم هایش را در هم کشید وفوژان دلسوزانه نگاهم کرد .نگاهم را از آن دو گرفتم و منتظر شدم تا پدرم
حرفی بزند .
انتظارم کمی طوالنی شد.کم کم داشت ترس برم میداشت که نکند پدرم بگوید ...
باشه دخترم .من خودم با حاجی حرف میزنم و دالیلت رو میگم.تو نگران هیچی نباش.از ته دلم آرامشگرفتم وبا لبخندم از او تشکر کردم .ادامه داد :
برو پیش دخترت .خسته هم هستی استراحت کنید.چشمی گفتم واز جا برخاستم .خیالم کمی راحت تر شده بود .
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دستم روی نامش مانده بود .چند بار تا مرز فشردن انگشتم روی صفح موبایل رفتم وباز پشیمان شدم ودرگیر
همان احساسات ضد ونقیض شدم ..شب کنسرتمان بدو بسیار دلم میخواست تا آرن را ببینم اما  ،من الهه پارسا
بودم و این غرور و احساسات جور و واجور نمیگذاشتند که این چنین بی پروا درخواستم را با او مطرح کنم .
در آینه به خودم نگاهی کردم .قطره اشکی که از کنار چشمم سر خورده بود را پاک کردم و گوشی را داخل کیف
کوچکم انداختم ودوباره با غم به تصویرم خیره شدم واز خودم پرسیدم که میشود او بیاید ؟
روسری فیروزه ای رنگم را مرتب کردم و گره زدم .این روسری به همراه سارافون طوسی وآی ست امشب بود
.نگاهم را با آه کوتاهی از آینه گرفتم وبرخاستم تا نزد بچه ها بروم.
***
وقتی نامم روی اسنوبرد ها ظاهر شد وجمعیت هیاهو کردند  ،تعظیم کوتاهی کردم و وقتی راست ایستادم با تمام
امیدم چشم به ردیف ها دوخته بودم تا شاید او را ببینم اما لحظه ای بعد نا امید  ،گامی به عقب برداشتم تا سر
جایم بروم .
کنسرت به پایان رسید .این بار فریاد هم نیامده بود وبعد از همه ی این سال ها امشب اولین شبی بود که نه تنها
خوشحال نبودم  ،بلکه دلم میخواست گریه کنم .این تنهایی را نمیخواستم  ،واقعا نمیخواستم .
خانم پارسا ببخشید .ویلونم را داخل کیفش گذاشتم و سرم را برگرداندم تا مخاطبم را بیینم .
یکی از مسئولین تدارکات بود .دسته گلی را به سمتم گرفت وگفت :
اینو یه آقایی دادن تا بدمش به شما ...خسته ام نباشید .با لبخند گفتم :
ممنونم از لطفتون ...شما هم خسته نباشید .مرد را با لبخندم بدرقه کردم و بعد کنجکاوانه به دسته گلی که در دستم داشتم خیره شدم  .یک دسته گل از رز
های سفید که با کاغذ کشی های قرمز و مشکی تزیین شده بود .نگاهی به کارت روی گل انداختم و بعد قلبم با
شوق شروع به تپیدن کرد .روی یک کارت مشکی رنگ با روان نویس نقره ای نوشته بود .
آدم خوب قصه های من !
ساده میگویم  :دل تنگت شده ام !
آرن
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لبخند بر لب هایم نشستو تمام خستگی ودلگیری ام را فراموش کردم .اگر میخواستم با خودم رو راست باشم ،
لحظه هایی در زندگی ام بود که بی هیچ حس بدی قلبمفقط بودن او را میخواست .میخواست تا او یک بار دیگر
حرف دلش را بزند تا این بار من هم بگویم که چگونه قلبم به بودنش و دیدنش عادت کرده .عادتی از جنس دوست
داشتن .دوست داشتنی هر چند نو پاو هر چند پر از احساسی تلخ مثل عذاب وجدان .
تا برایش بگویم که دل دادن به فواد تقدیر بود و دل کندن از او اجبار روزگار  ،اما دل بستن به او خواسته ی قلبم
است ودل کندن اما محال ! برایش بگویم که من  ،الهه پارسا دختری که همیشه جلوی خواسته های دیگران سر
تعظیم فرود می آورد چگونه بعد از مرگ فواد قیام کرد و حاال چگونه برای داشتن او با خودش میجنگد .دستم را
روی گل ها کشیدم و بعد با شوقی که تمام وجودم را گرم کرده بود بوی مست کننده ی آن ها را به ریه هایم
فرستادم .
الهه ؟به سمت صدا چرخیدم .با دیدن سحر و دخترم .لبخندم عمیق تر شد .دخترم را از سحر گرفتم و تمام شور و
اشتیاقم را با او تقسیم کردم .سحر گل ها را گرفت .اول با تعجب به آن ها خیره شد و بعد با دیدن کارت لبخند
محوی زد و با این کارش حدس مرا به یقین تبدیل کرد .حدس اینکه فریاد در جریان همه ی اتفاقات بین من و
آرن هست ! البته خیلی هم حدس زدنش سخت نبود .سحر هم مخبر خوبی بود وفریاد را در جریان میگذاشت
فریاد هم سعی میکرد هم به من کمک کند و هم به دوستش .خنده ام گرفت .فریاد دخالت کردن هایش هم به
سبک خودش است .گاهی زور میگفت گاهی قهر میکردو گاهی هم با آرامش حرفش را به کرسی مینشاند .فریاد
بود دیگر ! از وقتی که فواد رفته بود همیشه در همه ی مسائل زندگی من ودخترم یک طرف قضیه بود .همیشه
پای این برادر شوهر مهربان تر از برادر وسط بود .

کلیدم را در آوردم وهمان طور که فرشته را بغل داشتم ودسته گل را در دست ،آرام در را باز کردم .دیر وقت بود و
سعی میکردم سر و صدا نکنم .مجبور شده بودم اول سحر را برسانم و همین باعث شده بود این قدر دیر برسیم .
وارد پذیرایی که شدیم با دیدن چراغ روشن ابروهایم از تعجب باال پریدند .پدرم از جا بلند شد وبا سالم کوتاهی
فرشته را از بغلم گرفت و به سمت اتاقش برد .چادر و روسری ام را در اوردم .وارد آشپزخانه شدم و گلدان را
برداشتم تا گل ها را داخلش بگذارم .
در اتاق او را بست و رو به من گفت :
خوبی الهه ؟ خسته نباشی !با لبخند گفتم :
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ممنون بابا خوبم ...عمو وزن عمو خوابن ؟نه رفتن پیش فریاد ...چه گالی قشنگی !دسته گل را که روی کانتر گذاشته بودم برداشتم و داخل گلدان گذاشتم وگفتم :
از طرف آرن !پدرم نگاه کنجکاوش را از من گرفت وگفت :
خوش سلیقه اس .گلدان را روی کانتر گذاشتم و بعد کنار پدرم رفتم و نشستم .
دستی به موهایم کشید وگفت :امروز با مویدی حرف زدم .عضالتم شل شدند .با نگرانی به پدرم خیره شدم .
خیلی حرف زدیم وقتی دالیلت رو گفتم اولش خیلی اصرار کرد که بازم بیان تا حرف بزنید ولی من قبولنکردم.وقتی تو دلت راضی نیست منم این وصلت رو نمیخوام .
سرم را با آرامش روی شانه ی پدرم گذاشتم گونه اش را بوسیدم و گفتم :
ممنونم بابا ...واقعا ممنونم .موهایم را نوازش کردو گفت :
تو عزیز دلمی الهه تا هر وقت که بخوای میتونی کنارم باشی من از اینکه هستی خوشحالم ولی مطمئنم کهباالخره یکی در این خونه رو میزنه و من میفهمم که دل دختر خوشگلم لرزیده و اون وقت باید دستت رو بذارم تو
دستش ...
خندیدم و حرفی نزدم .خودش هم خندید.خوشحال بودم از این که پدرم مرا درک کرده.یک بار دیگر گونه اش را
بوسیدم و او هم بوسه ای روی پیشانی ام گذاشت .
***
پیراهن سرخابی رنگم را به تن کردم .موهایم را کنار زدم تا بند هایش را پشت گردنم ببندم که دست های او
زودتر از من بند ها را گرفتن وگره زدند .چرخیدم و با لبخند دستم را بین موهای خرمایی خوش حالتش فرو بردم
وبا دست دیگرم گونه اش را نوازش کردم .از بین پستیو بلندی های ته ریشش گذشتم وبعد با اشتیاق خودم را
جلو کشیدم .چشم های قهوه ای اش برقی زدند و بعد او زودتر لب هایش را روی لب هایم گذاشت .نفسم که بند
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آمد عقب کشیدم ولبخند زدم .شانه هایش را با شیطنت باال انداخت و خندید .موهایش را به هم ریختم .سرش را
کنار گوشم برد وزمزمه کرد :
الی ؟ یه چیزی برات اوردم .با کنجکاوی نگاهش کردم .دست در جیبش بود وجعبه ی ارغوانی رنگ مخملی را بیرون آورد.
در جواب نگاه پرسش گرم گفت :
حلقه ات که پیدا نشد .گفته بودم یه حلقه ی نو برات میگیرم یکی که از قبلی هم بهتر باشه !!!لبخند زدم .در جعبه را باز کرد و آن را پیش چشم هایم گرفت .حلقه ی طال سفید بسیار زیبایی داخل جعبه
میدرخشید .پهن بود وتمام سطح رویش با سه ردیف نگین های ریز پر شده بود .گفتم :
واقعا قشنگه فوادم !آن را از جعبه در اورد وهمان طور که به دستم می انداخت گفت :
به خوشگلی تو نمیرسه خانومم...مبارکت باشه .آرام خودم را بیشتر به او نزدیک کردم وبا لبخند دوباره لب هایم را روی لب هایش گذاشتم ...
با هیجان ودر حالی که قلبم به شدت میکوبید از خواب پریدم .عرق از سر و رویم می ریخت .انگار از شوق همان
بوسه بود که این چنین از خود بیخود شده بودم .صدای اذان از گلدسته ی مسجد شنیده میشدو آسمان گرگ و
میش بود .این بار دیگر شکی نداشتم که فواد قصد دارد چیزی را به من بگوید و هم چنین شک نداشتم که
باالخره میفهمم آن چیست .
برخاستم وبی سر وصدا بیرون رفتم تا وضو بگیرم .نمازم را خواندم و بعد تصمیم گرفتم قبل از رفتن به استودیو
ایمیلم را چک کنم.
ند ایمیل داشتم که نا خوانده حذفشان کردم .دو سه تایی را گذاشتم تا بعدا بخوانم اما  ...یک ایمیل توجه ام را
جلب کرد از همانی بود که منتظرش بودم بازش کردم ومنتظر ماندم که لود شود ..
هیچ متنی نبود فقط یک فایل پیوست وجود داشت .کلیک کردم تا دانلود شود و باز هم منتظر ماندم .
فایل صوتی را باز کردم .کمتر از ده ثانیه بعد صدای ویولن  ،اتاقم را پر کرده بود ومن تمام افکارم را پشت لبخند
عمیقی جا گذاشته بودم .این قطعه کار خودم بود و هیچ کس بهتر از من نمیدانست که نواختنش برای او چه قدر
میتواند سخت باشد ..میدانستم که آرن  ،همان شاگرد باهوشم چه قدر در نواختن این قطعه مشکل داشته واین
که حاال این چنین بی نقص مینواخت برای من فقط یک معنی داشت ویک دلیل ...
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ضربه ای به در اتاقم خورد.چشم از کتاب گرفتم و گفتم :
بفرمایید ! وبعد صدای آهنگ را قطع کردم .از صبح بیشر از دویست بار این ملودی را گوش داده بودم .در باز شدوسحر داخل آمد .
الهه میخوام فرشته رو ببرم پارک گیر داده که مامانم بیاد .تو هم که کاری نداری میای بریم ؟کتاب را روی پا تختی گذاشتم  ،نشستم وگفتم :
آره میام ...االن حاضر میشم .باشه مام بریم حاضر شیم .بعد از بستن در بیرون رفت .مانتوی سفیدم را با شلوار جین طوسی و روسری سات طوسی صورتی ام ست کردم
وچادر عربی ام را روی سر انداختم .بیرون رفتم .سحر و فرشته هم چند دقیقه بعد از من آمدند و حرکت کردیم .
...
فرشته را روی تاب نشاندم وآرام تابش دادم .موبایل سحر زنگ خورد .با ببخشید کوتاهی که گفت از ما فاصله
گرفت .من هم با آرامش دخترم را تاب دادم واجازه دادم تا افکارم برای خودشان جوالن بدهند .
سحر برگشت .نزدیک ما که رسید گفت :
من برم بستنی بگیرم وبیام .وقبل از آن که من دستم به سمت کیفم برود تا کیف پولم را بیرون بیاورم رفته بود .با تعجب به رفتارش فکر کردم
و بعد بی حوصله باز دخترم را تاب دادم و به خودم گفتم که من زیادی حساس شدم واو مثل همیشه است .
با هم سمت سرسره ها رفتیم .او را باالی پله ها گذاشتم تا راحت باشد و بعد خودم پایین ایستادم .با خنده سر
خورد و بعد قبل از ان که به زمین برسد بغلش کردم و گوشم از صدای خنده هایش پر شد .
بالخره سحر برگشت .با تعجب پرسیدم :
چه قدر دیر کردی ؟من ومن کرد :
-شلوغ بود ! بگیر برای تو وفرشته ظرفی گرفتم که ر احت باشی.
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با تعجب به دکه ی پارک نگاهی کردم که کامال خلوت بود وبعد گیج از او تشکر کردم .با هم روی نیمکتی نشستیم
وشروع به بستنی خوردن کردیم .سحر گاهی حرفی میزدو فکر من باز هم پی ماجراهای این چند وقت میچرخید
...
میخواستم تا با آرن حرف بزنم ولی نمیداسنم چگونه باید این کار را انجام بدهم .
صورتش رو کثیف کرد .به خودم آمدم ونگاهی به فرشته انداختم که تمام صورتش را کاکائویی کرده بود .آهی کشیدم و به گندی که زده
بودم نگاه کردم .سحر گفت :
دستشویی همین جاست .تو بشین من میرم صورتش را بشورم .بی حوصله سری تکان دادم .فرشته را برداشت و با هم سمت سرویس های بهداشتی پارک رفتند .
قاشق بستنی ام را داخل ظرف فرو بردم .بستنی ام را هم زدم .شل شده بود .بی میل قاشقم را داخل ظرف
چرخاندم .
میتونم بشینم ؟به محض شنیدن صدا ظرف بستنی از دستم افتاد .بی توجه به آن سرم را باال آوردم تا مطمئن شوم اشتباه نکرده
ام .خون به صورتم دوید و زبانم قفل شد .
کنارم نشست .دست هایش را در هم گره زد .موشکافانه نگاهم کرد و پرسید :
خوبی ؟زبانم با تاخیر به کار افتاد ودست پاچه جواب دادم :
سحر..فرشته ...سحر فرشته رو برد صورتش رو ...نمیدونم چرا ...با خنده وسط حرفم دوید وگفت :
من از سحر خانم خواستم کاری کنه تا بتونم تنها ببینمت .با فریادن نگرانشون نباش.و تازه دلیل رفتار های عجیب سحر برایم روشن شد  .در دل ممنونش بودم اما کاش به من گفته بودند تا این طور
دست پاچه نشوم .
نمیخوای حرفی بزنی ؟سرم را باال آوردم .چشم در چشم شدیم .میخواستم حرف بزنم وبگویم که دل تنگش بوده ام اما نمیتوانستم ...در
نتیجه فقط نگاهش میکردم .همان طور خیره به من گفت :
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این چند روز خیلی به من سخت گذشت ..لبخند کجی زدم .
اون روز انتظار هر حرفی رو داشتم غیر از اون حرفت ....تمام اون روزا حالم بد بود الهه مثل اون روزای بعد ازرفتن مریم...دیگه نمیخوام به این حال بیافتم .دیگه نمیخوام اشتباه کنم ودیر برسم ...
قلبم کف دستم میکوبید و مطمئن بودم که او صدای تپش هایش را میشنود .
من دوستت دارم الهه !
انگار زمان یک لحظه متوقف شد .پلک زدم وبعد آرام الی پلک هایم را باز کردم تا مطمئن شوم خواب نیستم .
برای من خیلی زیادی میدونم ..با هم تفاوت زیاد داریم میدونم ...بهتر از من برات زیاده میدونم ..ولی با همه یاینا بازم دوستت دارم.
نفسم باال نمی آمد .قلبم با سرعتی باور نکردنی میکوبید ...
بدون احساس گناه دوستت دارم..بی عذاب وجدان دوستت دارم ...لب زدم :
پس مریم چی ؟ فواد چی ؟لبخند زد و به قلبش اشار ه کرد .
جای اونا اینجاست .خودشون و خاطره هاشون برای همیشه اینجا میمونن وفراموشم نمیشن ..قرار نیست تو جایمریم رو بگیری یا من جای فواد اونا جایگاه خودشون رو دارن و ما هم میتونیم سهم خودمون رو از قلب همدیگه
داشته باشیم .اولش احساس گناه میکردم ولی بعد دیدم که اشتباه میکنم .
اونا مردن الهه ! ما زنده ایم وحق زندگی داریم ،حق عاشق شدن داریم  ،حق خوشبخت شدن .این مسخره است
که برای این که یه زندگی خوب و ایده آل میخوای احساس گناه کنی  ،چون یه زندگی خوب حق هر آدمیه ...
تمام جراتم را برای گفتن یک جمله به کار بستم :
من بهت حس دارم آرن !وبعد خون به صورتم دویدو باز زبانم قفل شد .با مهربانی به رویم لبخند زد و گفت :
پس کنارم باش  ،مال من باش تا بقیه ی عمرمون رو کنار هم باشیم..من دوستت دارم .سرم را به زیر انداختم و زمزمه وار گفتم :
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منم دوستت دارم .وانگار زمزمه ام را نشنید که بی محابا دستم را گرفت و من با خجالت وگر گرفتگی دستم را عقب کشیدم .
شب کنسرت رفتم خونتون و با پدرت حرف زدم .با تعجب نگاهش کردم .
باهاش حرف زدم وسیر تا پیاز رو گفتم تا به دوست داشتنت رسیدم .اونم گفت که اگر بتونم راضی ات کنم حرفینداره  .به پدرت هم گفتم الهه من قول میدم برای فرشته ی تو بهترین پدر باشم .تو رو میخوام پس بچه ای که از
وجودته رو هم میخوام .هیچ وقت نمیذارم کمبود پدرش رو حس کنه هیچ وقت نمیذارم فکر کنه که من پدر
واقعیش نبودم ..بهت قول میدم ....به قرآنی که با تمام وجودم بهش ایمان آوردم قسم که سر قولم می مونم ...
با اطمینان حرف زدنش مرا دلگرم کیرد ومطمئن بودم که او بهترین انتخاب است اما نمیدانستم چگونه جوابم را
بگویم .
تو هم دوستم داری الهه ؟گوشه ی چادرم را گرفت وبا آن چانه ام را باال داد .ناگریز باز هم در چشم های خیره شدم وزیر لب جواب دادم :
دوستت دارم !ونگاهم سمت لب هایش رفت که با شادی از هم باز شده بودند .
دست در جیبش بردو جعبه ای را بیرون آورد .روی زمین جلویم زانو زد وجعبه را پیش رویم گرفت .
با دیدن جعبه ی مخمل ارغوانی رنگ چیزی ته دلم فرو ریخت .این جعبه را خوب به خاطر داشتم .در جعبه را که
باز کرد کم مانده بود قلبم از حرکت بیاستد .حلقه هم همان حلقه بود .با لکنت گفتم :
این همون حلقه است !با تعجب به چهره ی بهت زده من خیره شد و گیج پرسید :
چی ؟ کدوم حلقه ؟یادته گفتم خواب دیدم حلقه ام رو گم کردم و بعد فواد گفت که یکی دیگه برام میگیره ؟ چند شب پیش دوبارهخوابشو دیدم یه جعبه ی مخمل ارغوانی آورد ...آرن همین حلقه تو جعبه بود .خودش دستم کرد و گفت  :مبارکت
باشه ..
آرن لبخندی زد وگفت :
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پس من خیلی خوشبختم که اونم تاییدم کرده ...منظورش از نظر من فقط یه چیز میتونه باشه الهه....با من ازدواجمیکنی ؟
من هم شاد از این کشف لبخند زدم .در چشم هایش خیره شدم و گفتم :
بله !با همان لبخند که برای من پر از معنی بود  ،با احتیاط حلقه را به دستم انداخت .
خب شما دوتا رو که به هم رسوندیم .الهه برای این که با هم بی حساب شیم تو هم امشب میری به مامان میگیکه یه دختر پیدا کردم که تکه و میخوام که بره خواستگاری ...
من و آرن هر دو هم زمان به سمت آن دو چرخیدیم.فریاد بود که با خنده این ها را میگفت .سحر سرخ شد و
سرش را به زیر انداخت .آرن بلند شد ورفت فرشته را از بغل فریاد گرفت .گونه اش را بوسید و گفت :
باشه یه فکری هم به حال تو میکنیم دکتر .من هم کنار آرن ایستادم و گفتم :
نگران نباش فوژان با من .غلط نکنم چشمش سحرو گرفته پس کارم زیادم سخت نیس.وبعد همه با هم با صدای بلند شروع به خندیدن کردیم و نگاهم در نگاه مهربان آرن گره خورد .
***

چند ماه بعد :
صدای فرشته را شنیدم که طبق معمول مشغول شیرین زبانی بود .
بابایی میریم پیش خاله سحر ؟وبعد صدای آرن را که داشت میگفت :
آره دختر نازم .دوست داری بری ؟-اوهوم .
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خب پس بیا تا من دخترم رو ببرم پیش خاله جونش که حسابی بهش خوش بگذره بعد از ظهرم من واون خرسعروسکی که بهت قول داده بودم با مامان با هم میایم دنبالت .خوبه عروسکم ؟
صدای پر انرژی دخترم به گوشم رسید:
میسی...خواهش میکنم عروسک بابا .بریم عزیزم .خواب آلوده دوباره پلک هایم را روی هم گذاشتم .لبخند پر از رضایتی روی لب هایم نقش بسته بود .پتو را روی
صورتم کشیدم تا نور اذیتم نکند .
از خواب پریدم .مطمئن بودم که دیگر خوابم نخواهد برد پتو را کنار زدم و بلند شدم .همان طور که روپوش ساتن
صورتی ام را میپوشیدم نگاهی به دور واطرافم انداختم و باز هم بی اختیار لبخند زدم .
رنگ آبی فیروزه ای دیوار ها را بسیار دوست داشتم .تضادآن با تخت بزرگ وسفیدی که وسط اتاق داشت و
هامونی اش با کوسن های فیروزه ای آن و گل های رز سفید روی پاتختی  ،روحم را تازه میکرد .
آرام حوله ام را برداشتم و داخل حمام خزیدم ...
تاپ سفید اسپرتم را با شلوار برمودای جین پوشیدم و موهای خیسم را روی شانه رها کردم .با وسواس تصویرم را
در آینه از نظر گذراندم .غیر لب هایم که کمی متورم شده بودند هیچ مشکل دیگری وجود نداشت .با رضایت خط
چشم را برداشتم و دو خط باریک روی پلک هایم کشیدم وبعد یک مداد دودی رنگ داخل چشم هایم کشیدم که
نمای چشم های خاکستری ام را جذاب تر کرد .سر وصداهایی که از بیرون اتاق واحتماال از طرف آشپزخانه می
آمد نشان از حضور آرن داشت .لبخند زدم و با نفس عمیقی بوی گل ها را به ریه ام کشیدم  .عطر عجیبی داشتند
شبیه عطر خوشبختی .ضربه ای به در اتاق خورد .
عزیزم میتونم بیام تو ؟با همان لبخند وهمان حس خوب کنار در رفتم وخودم بازش کردم .با دیدن من لبخندی زد وگفت :
صبح به خیر .خوب خوابیدی ؟باید بگی ظهر به خیر .مرسی عالی بود ولی نباید میذاشتی اینقدر بخوابم .دستم را گرفت و همان طور که به سمت آشپزخانه میرفت گفت :
باید خوب استراحت میکردی  ،کاری هم نداشتیم من صبح فرشته رو بردم پیش سحرو بعدم یه سر به مریضامزدم .دیگه ام کاری ندارم میتونیم با خیال راحت به برنامه ی بعد از ظهرمون برسیم .
صندلی را برایم عقب کشید .پشت میز نشستم .نگاهم به انواع و اقسام خوراکی ها افتاد .با شادی گفتم :
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وای ممنونم آرن .روبرویم نشست .

دست هایش را زیر چانه اش گذاشت  ،در چشم هایم خیره شد وگفت :
اونی که باید تشکر کنه منم الهه ! هیچ وقت تو زندگیم به اندازه ی امروز احساس خوشبختی نکرده بودم .دستم را دراز کردم وروی دست هایش گذاشتم .نوازشش کردم و سعی کردم با لبخندم حس خوبم را به او هم
منتقل کنم .او هم لبخند زد .
چند ماه گذشته بود وتمام این چند ماه را صرف شناخت یکدیگر کرده بودیم  ،زیر سقف یک خانه ودر کنار هم
ولبریز از حس دوست داشتن برای از بین بردن تمامی احساسات مزاحممان تالش کردیم .فرصت دادیم و بعد زمان
مثل همیشه همه چیز را حل کرد.زمان برد تا او را بشناسم و حاال بیش از پیش از انتخاب درست خودم مطمئن
بودم وبه خودم می بالیدم .شاید ما واقعا برای کنار هم بودن آفریده شده بودیم  ،برای زوج بودن .بند بند وجودم
از این پیونده خوشحال بود .بعد از همه ی این چند ماه  ،بعدامروزی که اولین روز زندگی واقعا مشترک ما حساب
میشد اطمینان داشتم که از این به بعد باز هم میتوانم در آرامش و خوشبختی زندگی کنم و من هم فقط همین را
میخواستم ....
دلم ضعف میره وقتی فرشته بابا صدام میزنه وشیرین زبونی میکنه .افکارم را پس زدم و با خنده گفتم :
اونم میدونه که تو خوشت میاد بیشتر برات ناز میکنه .با صدای بلند خندید .چشمکی زد وگفت :
عیبی نداره من ناز زنم و دخترم رو نخرم چه کار کنم !لبخند زدم و انگار که ته دلم قند آب کردند .فنجان خالی چایم را روی میز گذاشتم و گفتم :
من میز رو جمع میکنم .او هم بلند شد .دستم را گرفت و گفت :

361

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان سکوت سپید |  MARYAMGOLکاربر انجمن نودهشتیا

نمیخواد تو برو حاضر شو که به موقع به برنامه برسیم .من خودم اینا رو جمع میکنم .موهاتم خشک کن سرمامیخوری .
اطاعت کردم و به سمت اتاقم رفتم تا حاضر شوم .
مانتو روسری ام را از کمد در آوردم و با وسواسدوباره اتو زدم  .میخواستم مانتوی دو رنگ آبی کاربنی وسفیدم را
با شال سفید بپوشم .شلوار جینم را پوشیدم و بعد با غصه نگاهی به موهای فردارم انداختم و به این نتیجه رسیدم
که حوصله ی خشک کردنشان را ندارم .کش سرم را برداشتم تا موهایم را جمع کنم .
آرن وارد اتاق شد با دیدن من اخمی کرد و گفت :
تنبل !بشین من برا خشکش کنم .خندیدم .روی چهار پایه ی مزیر توالتم نشستم وهمان طور که سشوار را به برق میزدم گفتم :
کور از خدا چی میخواد .با خنده سرش را به چپ وراست تکان داد و بعد سشوار را روشن کرد .همان طور که موهای بلندم را خشک میکرد
گهگاه نگاه هایمان در هم گره میخوردند ولب هایمان پر از خنده میشد .دست هایش که نوازش مانند روی موهایم
به حرکت در می آمدند رخوتی عجیب تمام تنم را در بر میگرفت وصحنه های شب گذشته پیش چشمم زنده
میشد .لحظه های ناب کنار هم بودنمان.موهایم را دم اسبی جمع کرد و بعد شروع به بافتنش کرد.دنباله ی موهای
بافته شده ام را با کش کوچکی بست بعد کنار گوشم را بوسیدو زمزمه کرد :
راضی هستی؟از طریق آینه نگاهش کردم .دستم را روی گونه اش گذاشتم وگفتم :
عالیه .ممنون عزیزم .لبخند زد و پلک هایش را برای چند ثانیه روی هم گذاشت من هم با شوق تصویرش را با نگاهم می بلعیدم .
از من فاصله گرفت و من هم بلند شدم تا لباس بپوشم .مانتویم را پوشیدم.شالم را روی سرم گذاشتم وبا مهارت
مدل دار بستم .او هم در این فاصله حاضر شده بود .پیراهن سفیدش را با کت تک سرمه ای و شلوار جین ست
کرده بود .با رضایت نگاهش کردم .جلوی میز توالت ایستادو عطرش را برداشت و با فاصله از لباسش اسپری کرد
.نفس عمیقی کشیدم .
چطور شدم ؟به خودم آمدم و دیدم که جلویم ایستاده ومن در تمام این مدت با چشمانی بسته بوی عطرش را به ریه هایم
میکشیده ام .یقه ی لباسش را مرتب کردم و گفتم :
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معرکه اس دکتر !خندیدو گفت :
شیطون نشو که اون وقت یه دفعه دیدی قید جشن رو زدما !خندیدم و گوشه ی لبم را گزیدم که باعث شد درد بگیرد وچهره ام در هم برود .
چی شد ؟با خنده گفتم :
چیزی نیست از اثرات شیطونی دیشبه .سرش را نزدیک آورد وگفت :
خب من به عنوان پزشک فقط یه درمان براش سراغ دارم اونم اینه که ...لب هایش را روی لب هایم گذاشت و شروع به بوسیدنم کرد .من هم با رضایت همراهی اش کردم .
***
کنار هم روی صندلی ها نشستیم .با استرس سالن را از نظر گذراندم وزیر گوش آرن پچ پچ کردم :
اینجا چه قدر شلوغه ..استرس دارم .دستم را گرفت و فشار داد.نگاهم کرد و گفت :
عزیزم قرار نیست اتفاق خاصی بیافته آرام باش وچند تا نفس عمیق بکش ...سرم را به نشانه ی موافقت تکان دادم و کاری که گفته بود را انجام داد .سالن تاریک شد وبعد پرژکتور های سن
روشن شدند و مجری روی سن آمد .همهمه ی جمعیت کم کم فروکش کرد .آرن هم چنان دستم را در دست
داشت و همین باعث میشد آرام باشم .
صدای مجری سکوت سنگین سالن را شکست .
با عرض سالم وخیر مقدم خدمت مدعوین و مهمانان گرامی به سی ویکمین جشنواره فیلم فجر  .با آیاتی چند ازکالم اهلل مجید و سرود جمهوری اسالمی برنامه رو آغاز میکنیم .
در صندلی ام فرو رفتم .با پخش شدن صدای قرآن همان یک ذره استرس هم از وجودم رخت بربست.بعد هم
سرود ملی پخش شد .
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خب به علت کمبود وقت برنامه رو سریع تر آغاز میکنیم  .از آقایونی که اسمشون رو میخونم خواهش میکنمبرای اهدای جوایز تشریف بیارن .
بی آن که دست بزنم فقط به صدای مجری گوش میدادم .اگر میخواستم دست بزنم باید دستم را از دست آرن جدا
میکردم و در آن لحظه اصال دلم نمیخواست این کار را بکنم .
کاندیداهای هر بخش خوانده میشدند و بعد تیزرها پخش میشدند و در نهایت برنده ی هر بخش معرفی میشد
.هیجان داشتم و به نظرم زمان کند میگذشت .بی صبرانه منتظر بودم .
کمی بعد زیر گوش آرن پچ پچ کردم :
اگر من جایزه رو نبرم چی ؟در تارکی سالن هم برق چشم هایش را میدیدم .آرام جواب داد :
مطمئنم که برنده میشی.ولی حتی اگر یک میلیونم درصد هم نشدی یادت باشه که کاندید شدن هم افتخارخیلی بزرگیه .
با سر تاییدش کردم وباز دستش را فشردم .
نامزدهای بهترین موسیقی متن رو با هم میبنیم .اسنو برد ها روشن شدند وشروع به پخش تیزر ها کردند.وقتی نام من به عنوان کاندیدای شماره ی  2روی برد ها
ظاهر شد با هیجان ودر حالی که قلبم در سینه پرواز میکرد به آرن نگاه کردم .
-سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن تقدیم میشه به .....

برای کسری از ثانیه تمام سالن را سکوتی مرگ بار فرا گرفت ومن منتظر بودم که قلبم ازحرکت بیاستد .
سرکار خانم الهه پارسا برای موسیقی متن فیلم سکوت سپید ..با دست هاتون همراهیشون کنید .کم مانده بود جیغ بزنم .با شادی خندیدم دورو برم همهمه شده بود  .آرن دستم را فشرد .از جا برخاستم .جمعیت
یک صدا برای من دست میزدند و من هم مطمئن بودم که از شدت هیجان و هم چنین خجالت سرخ شده ام .چهره
ی خندان وپر از غرور فواد پیش چشم هایم بود .اشک شوق در چشم هایم حلقه زد .جایش خالی بود .همان طور
که از پله های سن باال میرفتم زیر لب گفتم :
-الوعده وفا فوادم ! الوعده وفا !
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بعد با لبخند به ردیف از مسئولین اهدا جوایز تشکر کردم و جلو رفتم تا جایزه ام را از نفر آخر دریافت کردم .بعد
با شادی رو به جمعیت تعظیم کوتاهی کردم ودوربین هاببی وقفه فالش زدند تا این لحظه ها را ثبت کنند.مجری
کمی از تریبون فاصله گرفت و قبل از رفتن به آرامی گفت :
دو دقیقه بیشتر نشه لطفا .سری تکان دادم .جایزه ام را روی آن گذاشتم و مکثی کردم تا فکر کنم اول باید چه بگویم .
راستش این اولین باریه که من همچین جایزه ای رو دریافت میکنم و از شدت شادی حتی کلمه ها رو گم کردم...خیلی خوشحالم ...امروز روز رسیدن من به آرزومه .
جمعیت دست میزدند.از این فرصت برای آرام کردن خودم وفرو دادن بغضم استفاده کردم وبعد در حالی که
صدایم کمی میلرزید ادامه داد :
همیشه برای رسیدن به همچین موفقیتی تالش کردم ...باید تشکر کنم از خانواده ام و استادای عزیزم به خاطراین که همیشه تشویقم کردند ودلگرمی دادند.از دوستای خوبم تو گروه نوا تشکر میکنم که همیشه بی دریغ
حمایتم کردن مخصوصا پویان ملکی عزیز که خیلی بهش مدیونم وهمچنین از کاگردان محترم فیلم که به من
اعتماد کردند .میخوام این جایزه رو به دو نفر تقدیم کنم .
اول به عزیز ار دست رفته ای که آرزوش بود من رو روی این جایگاه ببینه وهمیشه تشویقم میکرد ولی حاال دیگه
بینمون نیست هر چند که میدونم روحش همیشه کنارمه ...
دوم  :به همسر عزیزم که باورهام برام زنده کرد  .باورم کرد وبهم نشون داد  ،برای زنده بودن و زندگی کردن
همیشه بهانه ای هست ....ممنون از همه ...
جایزه ام را برداشتم و از تریبون فاصله گرفتم .باز هم جمعیت بودند که با دست هایشان من را بدرقه میکردند .از
سن که پایین آمدم آرن را دیدم که انتهای ردیف صندلی ها به انتظارم ایستاده است .با شوق به رویش خندیدم او
هم با لبخند پر از غروری همراهی ام کرد .به او که رسیدم هنوز هم چند دوربین حرکاتم را دنبال میکردند .آرن
بی توجه به آن ها اغوش گشود و من هم بی محابا به آغوشش خزیدم واشک های شوقم را رها کردم .مهم نبود که
طعمه ی دوربین ها شده ایم وفالش های پی در پیشان خلوتمان را شکار میکردند مهم آرامشی بود که من در آن
لحظه از آن آغوش میگرفتم .زیر گوشم زمزمه کرد :
بهت افتخار میکنم !!دست آزادم را دور شانه اش حلقه کردم و حرفی نزدم .سکوت بهترنی جوابی بود که برای این جمله داشتم
.سکوتی که پشتش دنیایی از ناگفته ها وجود داشت .
هر جا بری میام ،دلگرم وبی قرار
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بی من سفر نرو تنهام دیگه نذار
تو با منی هنوز  ،عطر تو با منه
فردا داره به ما لبخند میزنه
 ------------------پایان ------------------- 92/4/9ساعت 07 : 41
مریم حیدری
-------------------------خب دوستان سکوت هم باالخره تموم شد .با وجود همه ی کم وکسری ها وتاخیر ها ...هر چه بود گذشت .نمیدونم
چه قدر از خوندن این کتاب لذت بردید یا حتی بدتون اومد ولی میخوام یه چیزی بگم اونم اینکه زندگی واقعی
همین قصه است همین که یه روزی خوبیم و شاید روز بعدش دیگه نباشیم سعی کردم غلو نکنم و واقعیت بنویسم
ولی نمیدونم تا چه حد موفق بودم به هر حال گذشت .تشکر میکنم از شما عزیزانی که دیدن اسمتون زیر پست
هام بزرگترین دلگرمیم برای نوشتن بوده و هست .ممنون از صبوری هاتون .از اینکه چه خوشتون اومد و چه
نیومد همیشه حمایتم کردید .اوقات تلخ و شیرین زیادی رو کنار هم سپری کردیم و حاال من مثل همیشه ناراحتم
از این که کتابم تموم شده .با اینکه به احتمال خیلی قوی با داستان جدیدم در خدمتتون خواهم بود .
جا داره از مدیران عزیز تشکر بکنم .هم چنین از پر رنگ هایی که دیدن اسمشون مایه ی دلگرمیه وکم رنگ هایی
که هر چند اسمشون کمرنگه اما نقششون پر رنگ تر از اونیه که از خاطر من بره .
تشکر ویژه دارم از دوستان عزیزم  :سمیه  ،سارا  ،نفیسه  ،فرزانه و ستاره به خاطر کمک های بی دریغشون.
روی ماه تک تکتون رو میبوسم وبراتون آرزوی بهترین ها رو دارم .
ومن اهلل توفیق
مریم حیدری
www.negahdl.com
نگاه دانلود مرجع دانلود رمان
در صورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و میخواهید که رمانها یا شعرهایتان در قالب نرم
افزار موبایل ساخته و منتشر شوند میتوانید به وبسایت ما مراجعه و ما با تماس بگیرید
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