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به نام معمار هستی

کتابخانه مجازی نودوهشتیا تقدیم می کند.
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نام کتاب  :فانوسی برای شب
نام نویسنده :پانته آ س.آpanteasa-
موضوع :عاشقانه

خالصه:
فانوسی برای شب روایتگر داستان زندگی دختری نوزده ساله به نام پروازه که
پس از هشت سال و با تجربه ی یه رابطه ی تلخ به ایران بر میگرده و به طرزی
غیر قابل پیش بینی دل بسته ی کسی می شه که کل زندگیشو متحول می کنه اما
بروز مشکالت و حوادثی باعث دور شدن این دو می شه .تا این که پس از سه
سال پرواز عشق قدیمیشو تو یه شرایط غیر قابل باور و درحادثه ای عجیب
مجددا مالقات می کنه و همه ی باورش فرو میریزه و.. .
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فصل اول
لحظه ها طوالنی شدن ،انگار زمان از حرکت ایستاده ،دستام یخ کرده ،ولی
گروگر عرق می ریزم ،نمیدونم این دوتا چه سنخیتی با هم دارن ،شبیه دیوونه
ها شدم.
دنیا دور سرم میچرخه ،تعادل ایستادن ندارم  .دهنم خشک خشک شده و لرزش
پاهامو به وضوح احساس میکنم انگار تنم روی پاهام سنگینی می کنه ....به زور
خودمو سرپا نگه داشتم ،قلبم انگار میخواد از قفسه ی سینم بزنه بیرون ،تعجب
میکنم هنوز هم میزنه ،فکر میکردم قلبی که تیکه تیکه شده دیگر زدن نداره.
باورم نمیشد دیدمش ،شاید دعاهام مستجاب شده ،شاید باالخره خدا صدامو
شنید اما چرا حاال؟اما چرا اینچوری؟
اگه واقعی باشه ...یعنی...باورام  ،امیدام،آرزوهام و تصوراتم همه می میرن.
چقدر عوض شده ...نگاهش دیگر شبیه سابق نیست ,ممکنه اشتباه گرفته
باشمش اون کسی نیس که این همه سال با خاطراتش زندگی کردم ,نه ...نه
مطمئنا اشتباه گرفتم ،شاید یه توهم شدید باشه ،شاید هنوز از خواب بیدار نشدم
،به خودم تشر میزنم.
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اههه ال مصب بیدار شو.
اونم نگام میکنه اما نه شبیه سابق ..خیلی بی معنا و سرد,هیچ مفهومی نداره ،نه
خبری از دلتنگیه  ,نه از عشق .فقط مثل یه گلولس که قلبمو نشونه گرفته.با تمام
وجود حس میکنم نابود شدم ،اگر هیچکدوم از تمام اتفاقات این سال ها نتونست
منو از پای درآره ،مطمئنا این یکی کار خودشو میکنه.
تنها صدای موزیک توی سرم میپیچه و تموم صداها بی مفهوم و گنگن
این زمستونم به یاد تو میمونم
برف و بارونم به یادتو میمونم
هرچی میتونی نیا و تالفی کن
من تا میتونم به یادتو میمونم
پس فراموش کرده .اصال اسممو یادش هست ؟ نه نیس .احساس احمق بودن
میکنم ،این همه وقت داشتم برای یه مجسمه غصه میخوردم..
سرم گیج میره.همه چیز اطرافم تار شده و صدای نبضمو کامل میشنوم  ،شقیقه
هایم شروع به نبض زدن میکنن،انگار تو سرم جنگ شده.
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هیچ کس متوجه من نیست،حتی خودش،شاید هم اینطوری تظاهر میکنه.
قلبم دیگر مال خودم نیست دیوونه وار میزنه ،حتی نمیتونم یک لحظه ام سرجام
بایستم عذر خواهی میکنم و به سمت دستشویی کافه فرار میکنم ،آبی به
صورتم میزنم هنوزهم فکر میکنم خواب میبینم  .خاطرات لعنتیم مثل یه فیلم
سینمایی از جلوی چشام عبور میکنند.
نوزده ساله بودم که پس از هشت سال دوری از وطن به ایران برمیگشتیم
,ایران جایی بود که بهترین لحظات عمرمو رقم زده بود,روزای شاد کودکی و
کلی ماجراهای هیجان انگیز.
خاله ی مادرم که خانوم جون صداش میکردیم ،دچار سکته ی قلبی شده بود،از
طرفی فراموشی هم داشت و چون برای مادرم به منزله ی یک مادر تمام عیار
بود ,به ایران برگشتیم .وضعیتش بحرانی بود و نیاز به مراقبت و البته محبت
داشت.
مادرم ،والدینشو زمانی که هفت ساله بود از دست داد و خانوم جون سرپرستیشو
بر عهده گرفته بود تا زمانی که با پدر ازدواج کنه پیش او زندگی میکرد.
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خانوم جون دو فرزند داشت که هردو ساکن انگلیس بودن و زندگی مجللی بهم
زده بودن وهیچ میلی به برگشت نداشتن ،حتی برای مراقب از مادرشون بهونه
می آوردند که توانایی نگهداری از خانوم جونو ندارن وتنها مادرم بود که نمی
تونست با یک پرستار رهاش کنه.از پنج ماه پیش که متوجه این موضوع شده
بود بارها به ایران سفر کرده بود و بعد به این نتیجه رسیده بود که بهتره به
ایران برگردیم.
کارهای ادامه ی تحصیلمو تو ایران روبراه کرده بود ،به تازگی دبیرستانم تموم
شده بود و تو همون فرانسه کنکور خارج از کشور،برای شرکت در دانشگاهای
ایرانو دادم.
بعد از رسیدن به ایران قرار بود مادر به خونه ی خانوم جون بره ومن هم مدتی
رو تو خونه ی عمه راحیل بمونم.
عمه راحیل ،عمو رامین وخانوادش برای استقبال از ما اومده بودند ،عمه تا منو
دید سفت بغلم کردو محکم بوسیدتم:
ببین چه خانومی شده ،خدارو صد مرتبه شکر میترسیدم بمیرمو دیگهنبینمتون
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من هم گونه اش را بوسیدم و گفتم:
وای عمه جون این چه حرفیه  ،خدا نکنه.عمه تغییر کرده بود,پیر تر شده بود ,تا همین چهارسال پیش که با پدر به فرانسه
اومده بود،خبری از این چین و چروک ها نبود.
بعدهم مادرو عمه با هم احوال پرسی کردند و من هم به سمت خانواده ی عمو
رفتم.بعد از عمو و زن عمو ،چشمم به ساناز افتاد ،چقدر بزرگ شده بود و
چقدرهم تغییر کرده بود ،اما مثل بچگیش هنوزهم صورتی بانمک و آروم
داشت:
وای سانازچقدر تغییر کردی اگه زخم پیشونیت نبود عمرا میشناختمت...زخم پیشانی سانازحاصل یک بازی بچگونه و مصدوم شدن او بود.
تو هم همینطور .اوووه هشت سالی میشه که ندیدمت  ،فقط عمه خانوم وعموهربار که از فرانسه برمیگشتن کلی از تو تعریف میکردن و کلی عکس ازت
نشونم میدادن.
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چقدر دلم برای بچگیمون تنگ شده  .خیلی دوست داشتم برگردمو ببینمهمبازیام االن در چه حالین
بعد از این که کمی با ساناز صحبت کردم ،سامان و سهیلو دیدم ,سهیل وقتی که
از ایران میرفتیم چهاده ،پونزده ساله بود ولی حاال برای خودش مردی شده بود
و بعد با سامان دست دادم یادم میومد  ،سامان بچه ی خیلی شیطون و آتیش پاره
ای بود,سردسته ی همه ی پسرای فامیل وبرای خودش زلزله ای بود ولی حاال
اصال شباهتی به سابق نداشت حرکاتش تماما مردونه و پخته بود و حرف زدنش
متین و با وقار.
بعد از کمی خوش وبش عمه گفت:
بهتره بقیه ی حرفاتونو تو خونه ادامه بدید پروازو لیال خستنبه دنبال حرف عمه به سمت خونه حرکت کردیم.
خونه ی عمه راحیل تغییر نکرده بود تنها چند درخت جدید کاشته شده بود ولی
هنوزهم همون صمیمیت وصفا رو داشت همه چیز سر جای خودش بود،حوض
بیضوی وسط حیاط ،گلدون های دورواطرافش وحتی تاپ سفید رنگ که فقط
معلوم بود مجددا رنگ زده شده ,خاطرات بچگی برام زنده شد,زمانی که تنها
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دغدغه ها قهر و آشتی هایمون بود ولی با بزرگ شدن انگار مشکالت هم بزرگ
تر شد ,هر چه قدر که ما زندگی را جدی گرفتیم,دغدغه ها هم جدی تر شد.
از در ورودی خونه که وارد شدیم خانمی جلو آمد وسالم کرد ساناز معرفی کرد:
ایشون مرضیه خانوم هستند این جا کار میکنندتعجب کردم عمه راحیل همیشه تمام کارهایش را خودش انجام میداد,از کار های
باغ تا پخت و پز وتمیز کاری خونه,حتی برای خونه تکونی اون خونه ی بزرگ
هم از هیچکس کمک نمیگرفت ،براش کارهای خونه سرگرمی بود ولی حاال چی
شده که خدمتکار استخدام کرده؟ ساناز انگار متوجه شده بود:
از وقتی عمه جون رماتیسم گرفت بابام و عمو ها تصمیم گرفتن یهخدمتکار استخدام کنن عمه رو که میشناسی اوایل مخالفت کرد ولی بعد با وجود
اصرارهای ما باالخره اجبارا قبول کرد
عمه راحیل هیچوقت ازدواج نکرده بود یک بار میون حرفای مامان و بابا متوجه
شدم که به خاطر یه عشق قدیمی از دست رفته بود که هیچوقت تن به ازدواج
نداد,همیشه تو فکرم هم تحسینش میکردم و هم براش غصه میخوردم,تحسین
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برای وفاداریش وافسوس به خاطر تنهاییش همیشه از خودم میپرسیدم عمه
خانم از این تنهایی خسته نمیشه؟
عمه راحیل به ساناز گفت که اتاقمو نشونم بده وسپس رو به مادر گفت:
لیال جان تو هم با من بیا اتاقتو بهت نشون بدممادر امتناع کردو گفت:
الزم نیست راحیل جان من فردا راهی خونه ی خانوم جون میشم فقط اگهزحمتی نیست پرواز این جا بمونه چون فکر میکنم اون جا دلش بگیره
نه چه زحمتی پروازم دختر خودمه این جا بمونه بهتره با دختر و پسر عموهاش سرگرم میشه
با ساناز به اتاقم رفتیم اولین چیزی که نظرم را جلب کرد نورگیر فوق العاده ی
اتاق که
به دلیل وجود دو پنجره ی بزرگ که یکی رو به حیاط ودیگری روبه حیاط
همسایه باز میشد بود.
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وچیز دیگه ای که نظرم را جلب کرد رنگ زیبای اتاق بود همه چیز به رنگ آبی
آسمونی بود.
وای این جا مثل رویا میمونهبعله سلیقه ی منو عمسبه سمت پنجره رفتم ،حیاط خونه ی همسایه کامال مشخص بود،خونه ای ویالیی و
بزرگ با حیاطی که تقریبا دوبرابر حیاط خونه ی عمه راحیل بود،دور تا دور
حیاط درختکاری شده بود،سوتی کشیدم،ساناز گفت:
آره فوق العادس ...راستی یه کم استراحت کن عمه خانم امشب برنامهریخته
چه برنامه ایعمه یه جشن به افتخار اومدنتون ترتیب داده کلی هم مهمون دعوت کردهخوشحال شدم که باز همه ی اقوامو میدیدم کمی بعد عمه وارد اتاق شد وازم
پرسید که از اتاقت خوشت اومد یا نه ؟تشکر کردم و گفتم:
-وای عاشقش شدم اصال توقع همچین چیزی نداشتم.
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عمه راحیل تنها به لبخندی اکتفا کرد و رو به سانازگفت:
سانازجان بیا ما بریم پرواز یه کم استراحت کنهسپس از اتاق خارج شدند ،لباسمو عوض کردم و روی تخت دراز کشیدم
پروازخسته کننده ای داشتم ،در عرض چند دقیقه خوابم برد ،اصال نفهمیدم
چقدر خوابیدم که با صدای ساناز از خواب پریدم:
پرواز جان بلند شو ...ساعت شیشهاز جا پریدم:
ساعت چند مهمونا میان؟هفتاز رو تخت بلند شدم:
وای پس چرا زودتر بیدارم نکردی؟آخه گفتم یه کم بیشتر استراحت کنی...-من میرم حموم سریع میام
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وبه سمت حموم دویدم ,یه دوش کوچیک گرفتم و آماده شدم،پیراهنی طوسی
رنگی رو از داخل چمدونم کشیدم بیرون و پوشیدم.
بعد از اینکه آماده شدم ،همراه ساناز به طبقه ی پایین رفتیم باورم نمیشد هشت
سال انقدر طوالنی باشه که آدم ها این همه تغییر کرده باشند.
در این مهمونی با خانواده ی محبی ،همسایه ی دیوار به دیوار عمه راحیل آشنا
شدم خانواده ای با فرهنگ و شعور اجتماعی باال.که صاحب دو دختر بودن.
با دخترشون فرزانه تو همون مالقات اول بسیار صمیمی شدم.دختری
مهربون,شاد وصمیمی.زود با آدم جوش میخورد برعکس خواهر دوقلوش که
بسیارتوداروساکت بود.
با فرزانه به هیچ وجه احساس غریبگی نمیکردم ،از همون اول هم پای صحبت رو
باز کرد و حسابی صمیمی شدیم .در بین صحبت بودیم که سهیل منوکنار کشید
وگفت:
واست یه خبر خوش دارم...-خبر خوش ؟خب چیه؟
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اول مشت و لق...این دیگه چیه؟همون مژدگونی....با عصبانیت تصنعی گفتم:
ا سهیل االن مژدگونی رو االن از کجا بیارم؟زود باش بگوبا قاطعیت گفت:
اول مژدگونینفس عمیقی کشیدم وگفتم:
ببین سهیل اول تو خبر خوشتو بگو بعد مجلس یه مژدگونی خوب از منمیگیری...
قول میدی؟قول حاال زود بگو ...مردمبا هیجان نگاش کردم:
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عمو اومدهچشم غره ای رفتم و گفتم
چی چی آورده ؟اینم شد خبر خب همشونو دیدم...بیکارغیر از و میخواستم دوباره به سمت جمعیت برگردم که گفت:
نه منظورم ددیتونهاز حرکت ایستادم برگشتم و گفتم:
بابام؟بعلهتمام وجودمو شادی فراگرفت:
االن کجاست؟داره ماشینشو پارک میکنهبه سمت حیاط دویدم در واقع بال در آوردم ،مدت زیادی بود پدرو ندیده بودم,
شاید پنج,شش ماهی می شد تا وارد حیاط شدم دیدم که داشت به طرف
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ساختمون میومد ،درست شبیه بچگی هایم با هیجان پریدم تو بغلش و خودمو
لوس کردم و گفتم:
بابا اندازه ی یه دنیا دلم واست تنگ شده بود چرا دیگه سرنزدی؟پدر دستی به موهایم کشید و گفت:
نشد دخترکم این چند وقته انقدر کار رو سرم ریخته بود که حتی وقتسر خاروندن هم نداشتم ولی من که تقریبا هرروز بهت زنگ میزدم
زنگ زدن که فایده ای نداره،نمیخواستم از آغوشش بیرون بیایم ،همه ی دخترا حس خاصی به پدر هاشون
دارند و من تقریبا از زمانی که ده سالم بود عادت کرده بودم پدر رو نصف نیمه
ببینم.
چند لحظه بعد صدای مادرو شنیدم:
سالماز آغوش پدربیرون اومدم پدر جواب داد:
سالم سفر بخیر- 17 -
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با وجود دلتنگی باید بهونه ای میاوردم تا تنهاشون میگذاشتم:
من میرم فکر کنم سانازوفرزانه تا حاال خیلی دنبالم گشتنسالها در تالش بودم تا بینشون آشتی بر قرار کنم گرچه به ظاهر نشدنی بود
چون به قول یکی از دوستای فرانسویم  ،اگر قرار بود بهم برگردند توی این ده
سال برمیگشتند ،تا وارد شدم،سهیلو دیدم که جلوی در منتظر ایستاده بود و با
لبخندی ژکوند نگاهم میکرد:
چه صحنه ی قشنگی بود ،اشکم دراومد خداییمسخرهو میخواستم از کنارش بگذرم که گفت:
ا..ا..ا کجا؟میرم پیش دوستاماول مژدگونی-خب حاال در نمیرم که بذار مهمونا برن بعد.... .

- 18 -
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همانطور که لبخند روی لبهام بود به سمت ساناز و فرزانه رفتم ،فرزانه گفت:
چی شد یه دفعه گل از گلت شکفت؟ساناز در جواب گفت:
باباییشو مالقات کردفرزانه با تعجب نگامون کرد:
مگه بابا دیدن انقدر خوشحالی داره؟راست میگفت اون که خبر نداشت اگر از اوضاع ما خبر داشت...
برای شام عمه ومرضیه خانم سنگ تمام گذاشته بودن,غذا های رنگارنگ با عطر
و بوی مسخ کننده با سلیقه روی میز بزرگ گوشه ی سالن چیده شده بود شام به
صورت سلف سرویس سرو می شد من انقدر خوشحال بودم که یه عالمه غذا
برای خودم ریختم و به گوشه ای از سالن رفتم سهیل اومد و درست روبروی من
نشست,نگاهی به ظرف غذایم انداخت وگفت:
دختر عمو همشو فقط واسه خودت ریختی؟نه واسه تو هم ریختم با هم بخوریم....- 19 -
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ا...پس یه ذره از اون ماهی بهم بده...چشم غره ای رفتم و به خوردن ادامه دادم:
پروازهمشو میخوای خودت بخوری؟آره چطور؟مشکلی داری؟نه نوش جان...مدتی گذشت که دوباره گفت:
آروم ...همش واسه خودته...بعد زد زیر خنده:
اون جا بهتون غذا نمیدادند؟....آخر دیگه اشتهایم کورشد و غذا را کنار گذاشتم:
بعدا حسابتو میرسم...بذار مهمونا برن...اه اه خشم مورچهو خنده ای سر داد:

- 20 -

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

فانوسی برای شب با قلم پانته آ س.آ panteasa -

منتظرما....با خودم فکر کردم هیچ تغییری نکرده،همونقدر بی نمک و لوس بود ،خندم
گرفته بود .آخر مجلس فرا رسید و مهمون ها کم کم میرفتن .فرزانه منو بغل
کرد و گفت:
پرواز جان از آشنایی با تو خیلی خوشحال شدم امیدوارم دوستیمون ادامهپیدا کنه.
حتما همینطوره...به محض اینکه خونه از مهمون ها خالی شد سرو کله ی سهیل پیدا شد:
خب پری خانوم مهمونا هم رفتن...خب؟الوعده وفا...ساناز گفت:
-باز سر و کله ی این شغال پیدا شد...
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سامان پرسید:
موضوع چیه؟سهیل جواب داد:
داداشتو تنها گیر آوردن...حقمو میخوام آقا...گفتم:
باشه کلی بازی درنیار صبر کن برات میارم...اوهههه خودشو کشتوبعد همراه ساناز به اتاقم رفتیم یک بسته شکالت درآوردم سانازگفت:
اینو بهش ندی حیفه...کمی فکر کردم یادم اومد سر شام چه بالیی سرم آورد پوزخندی زدم:
راست میگی اینو خودمون میخوریمیکی از شکالت های داخلش را برداشتم و به طبقه ی پایین رفتیم سهیل چشم به
راه ایستاده بود تا مارو دید از خوشحالی دستاشو بهم مالید وبه سمتمون اومد:
-چه عجب اومدید...

- 22 -
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ودستشو جلو آورد شکالتو تو دستش گذاشتم یک نگاه به من ویک نگاه به
شکالت داخل دستش انداخت
این چیه؟مژدگونی دیگه همون مشتوق خودتون...منظورت همون مشت و لقه؟؟؟؟به معنی تایید سری تکون دادم
داری شوخی میکنی؟وا نه...ا تو گفتی که مژدگونی درست و حسابی...میون حرفش پریدم:
خب اینم حسابیه دیگه از بهترین شکالت فروشی های اون جا خریدم,فوق العادست در ضمن ما که سر چی بودنش توافق نکردیم ,کردیم؟
-تالفی دیگه؟

- 23 -
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با تعجب ساختگی گفتم:

تالفی چیدیگه بی صالح شده بود و قهر کنان رفت .سامان که به شومینه ی خاموش تکیه
داده بود دستی برایم زد و گفت:
هنوزم مثل بچگیات حقه بازی؟حقه باز؟ من؟....نه نه نه این تو بودی که خوراکی های مارو با بدجنسیمیدزدیدی..
و بعد شما با حقه بازی پسشون میگرفتیبعد از اینکه شما نصفشونو نوش جون میکردیدتقریبا یک ماهی از زمانی که به ایران اومده بودیم می گذشت با فرزانه کلی
صمیمی شده بودم ...انقدر به دیدنش عادت کرده بودم که با رفتن خانواده ی
محبی به سفرکلی دمغ شدم.
از زمانی که به ایران برگشته بودم ،هرروز میدیدمش.

- 24 -
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مدتی گذشت تا اینکه یک شب عمه خانوم وپدربرای یه مهمانی دعوت شدن
من ترجیح دادم به جای رفتن به اون مهمونی کسالت آور خونه بمونم ،سانازهم
به خونه ی عمه اومد تا من تنها نباشم.
چند ساعت اول خیلی خوب بود ولی بعدش حوصلمون بدجوری سر رفت چون نه
کاری برای انجام دادن داشتیم ونه تلوزیون برنامه ی جالبی داشت تا این که یاد
ماشین پدر افتادم و فکری به ذهنم رسید بشکنی زدم با این کار ساناز توجهش
به سمت من جلب شد گفتم:
یه ایده دارمهر چی باشه قبوله فقط به جز دیدن برنامه های مزخرف تلویزیون باشهباشه پس پاشو حاضر شوبا تعجب نگاهم کرد:
هانپاشو دیگه مگه نگفتی هر چی باشه قبوله؟-آخه فرزانه اینا که خونه نیستن
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کی خواست بره خونه ی فرزانه ایناکمی فکر کرد و گفت:
پس کجا؟میریم یه دور بزنیم...وای من اصال حوصله ی راه رفتن ندارم...کی خواست راه برهپس پرواز میکنیم...لبخندی با شیطنت زدم:
نه با ماشین بابام میریموا دیوونه مگه تو رانندگی بلدی؟پس چی؟من جونمو دوست دارم کلی هم آرزو دارم-ا دیوونه ،چرت نگو من رانندگیم عالیه...اصال من جونتو تضمین میکنم
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اون وقت خودت اگه بیوفتی بمیری چی؟یه زبونم اللی ....چیزی بگی ..بد نیستاخندید و گفت
در هر حال باید واقعیتو بگم دیگه... .با کالفگی گفتم
اه ساناز چیزی نمیشه ترسو...ترسو نه محتاط...معتاد؟نه منظورم فرد با احتیاطهحاال هرچی میای یا نه؟قاطع گفت:
نهاز جام بلند شدم و گفتم:
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باشه پس خودم میرم ولی قول نمیدم تا دو ساعت دیگه برگردمحدس زدم از تنها موندن تو خونه میترسه اونم خونه ی درندشت عمه .حدسم
درست بود چون ساناز هم بلند شد وگفت:
باشه ...باشه وایسابرگشتم و نگاهش کردم ،ادامه داد
پس اگه تند بری به خدا همون وسط خیابون پیاده میشمچشم حاالپاشو بریم دیر شدحاضر شدیم و به راه افتادیم تا ماشینو از خونه خارج کردم ،نگاهم به ساناز افتاد
که زیر لب دعا میخوند خندم گرفتو گفتم:
این جور که معلومه تا بریم و برگردیم تو رسیدی جز سی قرآنچشم غره ای رفت و دعا خوندنشو ادامه داد و کمربندشو محکم بست.فلشم که
آهنگای خاص خودم توش بود را وارد  usbضبط کردم و ضبط را روشن
کردم.
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رفتیم توهمون حوالی دوری زدیم و بستنی خوردیم و چندتا پاساژو گشتیم
وسپس راه برگشتو در پیش گرفتیم ساناز گفت:
پرواز باورم نمیشه انقدر رانندگیت خوب باشه...وای دختر معرکه بود ..اگهنمیومدیم بیرون باید میشستیم تو خونه مثل جغد بهم خیره میشدیم
پوزخندی زدم و گفتم:
منو دست کم گرفتی؟هنوز این جمله کامل از دهنم خارج نشده بود که چیزی محکم به پشت ماشین
خورد ضربه انقدر شدید بود که نزدیک بود به داخل شیشه پرتاب بشیم تا مدتی
قدرت نفس کشیدن ازم صلب شد ،تمام بدنم گز شده بود ,عرق سردی روی
پیشونیم نشست ،دهنم خشک شد .ساناز با رنگ پریده به من چشم دوخت وبا
من و من گفت:
چی بود؟بدون اینکه پاسخ سوالشو بدم از ماشن پیاده شدم ،ماشینی به سپر پشت ماشین
خورده بود  .به سمت پشت ماشین رفتم و نگاهی انداختم ،راننده ماشین پشتی از
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ماشین پیاده شد .داشت با تلفن صحبت میکرد خیلی خونسرد و آروم بود انگار
نه انگار چیزی شده،نگاهی متفکرانه به ماشین انداخت از خونسردیش عصبانی
شدم
این چه وضع رانندگیه؟ مگه نمیدونید نباید پشتت فرمون با تلفن حرفبزنید؟
پسر به کسی که پشت تلفن بود گفت
باشه باشه من بعدا تماس میگیرمو تلفنو تو جیبش گذاشتو با لحنی مغرورانه گفت:
حادثه ست دیگه ....متاسفانه من خیلی عجله دارم نمیتونم صبر کنم تا افسربرسه ولی هر چقدر خسارتش شده باشه میدم
ساناز که از ماشین پیاده شده بود گفت:
یعنی چی آقا پشتشو کامال قر کردیدالبته ساناز هم اغراق میکرد
گفتم که خانوم من عجله دارم ...بفرمایید چقدر میشه من پرداخت کنم؟- 30 -
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و از جیبش کیف پول چرم قهوه ای رنگشو دراورد:
چقدر میشه؟دوست نداشتم از آدم مغروری مثل اون پول بگیرم .از آدمایی که فکر میکردن
همه چی با پول حل میشه متنفر بود
الزم نیستساناز به اعتراض گفت:
چیو الزم نیستگفتم که الزم نیستو به سمت ماشین رفتم ساناز هم غرغرکنان سوار شد ...در مسیر برگشت به
خونه هیچ کدوم الم تا کام حرف نزدیم  .شاید دنبال چاره بودیم ،شاید ترسیده
بودیم وشاید هم اصال حرفی برای گفتن نداشتیم.
وقتی به خونه رسیدیم ساناز کیفشو گوشه ای پرتاب کرد و روی مبل نشست و
سرشو با دستانش گرفت من هم حرفی نزدم و به آشپزخونه رفتم تا آب
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بخورم ...مخم اصال کار نمیکرد تا این که ساناز به آشپزخونه اومد و با عصبانیت
گفت:
اصال باورم نمیشه چقدر خونسردی...خب چی کار کنم؟حتی تالش هم نمیکنی درستش کنی؟مگه من مکانیکم؟نفس عمیقی کشید وگفت:
منظورم حل کردن مسئلستبدبختانه ریاضیم هم خوب نیستباکالفگی گفت:
واقعا که االنم شوخیت گرفتهخب وقتی کاری از دستم بر نمیاد....کمی فکر کرد و گفت:
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خب به سامان زنگ بزنیمتا جایی که من میدونم سامان هنرمنده نه مکانیکولی آشنا دارهنه الزم نیست اونو تو این ماجرا وارد کنیمپرواز غد بازی رو بذار کناربقیه ی آبو یک نفس سر کشیدم
بیخیال ممکنه اونم همه چیزو بذاره کف دست بابام...اون این جور آدمی نیست درضمن پرواز خانوم همین طوری پدرت میفهمهالقل بذار تالشمونو کنیم
کمی فکر کردم و دو دو تاچهار تا کردم دیدم حرفش درست بود.همینطوری پدر
میفهمید پس فرقی نمی کرد.
باشه پس بهش بگو چیزی به کسی نگهساناز با خوشحالی گفت:
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باشه باشه همچین آدمی نیسوتلفن را برداشت و به برادرش زنگ زد ,باوجود دور بودن خونه ی عمو نمیدونم
سامان چه جوری ده دقیقه ای خودشو رسوند وقتی ماجرا را براش تعریف
کردیم زد زیر خنده وما مات ومبهوت به او نگاه میکردیم  .روبه ساناز گفتم:
وا چرا میخنده؟آخه دختر عمو واسه چی این بال رو سر ماشین عموی بیچاره آوردید دوماه هم نمیشد اینو خریده
حاال اتفاقه دیگه پیش اومده اگه میتونی کمک کن اگر هم نمیتونی لطفامسخره نکن تا ما یه چاره دیگه پیداکنیم
لبخندی مهربان زد
حاال چرا انقدر زود از کوره درمیری؟چشم من هر کاری از دستم بر بیادانجام میدم
با نگرانی پرسیدم:
-یعنی میتونی تا یه ساعت دیگه درستش کنی؟
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یه ساعت که نمیشه حتی برسونمش به تعمیرگاهدرمونده پرسیدم
پس چی کار کنیم ؟کمی فکر کرد و بعد گفت:
شمادوتا نگران نباشید من خودم یه کاریش میکنمو تلفنشو در آورد و شماره ای گرفت و بعد ما تنها صدای سامانو میشنیدیم:
الو سالم عمو جان....دلم هری ریخت ادامه داد
ببخشید وسط مهمونی مزاحمتون شدم...غرض از مزاحمت میخواستمماشینتونو واسه یه روز قرض بگیرم...راستش عمو جان کار مهمی پیش اومده
منم تا استارت ماشینمو زدم دیدم روشن نمیشه وقت هم ندارم درستش کنم
واسه همین میخواستم ماشین شما رو قرض بگیرم...بله بله...چشم حتما پس تو
خونه ی عمه خانمه بله ممنون ..پس فعال..
من وساناز از تعجب دهنامون مثل دهن اسب آبی باز مونده بود
- 35 -
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چی شد؟چه سوال مسخره ای حتما با اون فیلم بازی کردن سامان درست شده
مگه میشه عمو به من نه بگه؟؟؟پدرم سامانوخیلی دوست داشت امکان نداشت بهش نه بگه
چه جوری به ذهنت رسید؟به سادگی ...حاال من زود تر برم اینو درست کنمو سوئیچ رو گرفت و رفت ساناز مثل یک پرنده سبک بال شده بود خیلی
خوشحال بود انگار خیلی به برادرش اعتماد داشت من هم کمی آرامش گرفتم
ولی نه کامال هنوز هم کمی استرس داشتم وتمام شب خوابم نمیبرد اول سعی
کردم به خودم تلقین کنم که خستم ولی فایده نداشت از رختخواب بلند شدم،
ساناز چنان خرو پف میکردکه انگار خیلی خسته بوده عرض اتاق را قدم میزدم و
فکر میکردم با وجود اینکه سه هفته از آمدنم به ایرا ن گذشته بود ولی هنوز
عادت نکرده بودم گاهی از خودم میپرسیدم من کجام ؟هنوز هم وقتی صبحا از
خواب بیدار میشدم فکر میکردم تو خونمون تو فرانسه هستیم
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با صدای ماشین به خود آمدم یعنی کی این موقع شب وارد خونه میشد به سمت
پنجره رفتم کسی تو حیاط نبود به سمت پنجره بعدی رفتم .نور ماشین ،حیاط
تاریک خونه ی همسایه روکمی روشن کرده بود کمی بعد صدای قدم های کسی
درحیاط پیچید ...اول فکر کردم که خانواده ی محبی از سفر برگشته ولی یادم
اومد فرزانه پشت تلفن گفته بود تا آخر هفته برنمیگردند،صدای قدمها نزدیک
و نزدیک تر شد تا اینکه جسم مرد قدبلندی را دیدم ،اول ترسیدم نکنه دزد
باشه ...به دلیل تاریکی هوا و ضعیف بودن چشمم نتونستم صورتشو به خوبی
تشخیص بدم ...انگار پسر متوجه حضورمن شده بود سرشو بلند کرد و نگاهم
کرد ...سریع خودمو داخل کشیدم یادم افتاد که ممکنه برادر فرزانه ،فرزاد
باشه...وای اآلن پیش خودش میگه چه همسایه ی فضولی ...سریع پرده
روکشیدم و چراغوخاموش کردم و به رختخواب رفتم با خودم گفتم بخواب
پرواز تا بیشتر از این گند نزدی بخواب ،ولی چه خوابی تا یکی دو ساعت بعد
هم خوابم نبرد ,تازه زمانی که خوابم برد کابوس میدیدم...خواب ماشینومیدیدم
که مچاله شده تو حیاط خونه است و از خواب میپریدم دوباره میخوابیدم و
کابوس میدیدم پدر کنار ماشین با عصبانیت وایستاده و دوباره از خواب میپریدم
انقدر خواب دیدم و بیدار شدم که صبح رسید.
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همون روز سامان ماشینو آورد وتو پارکینگ گذاشت ...با دقت نگاهی به ماشین
انداختم هیچ نشونی از تصادف نبود از اولش هم درست تر بود انگار جادو کرده
بودن ...از خوشحالی بال درآوردم میخواستم سامانو سفت بغل کنم  .ساناز با
هیجان گفت:
وای داداشی اگه تورو نداشتیم چی کار میکردیمگفتم که هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدمگفتم:
ولی اصال فکر نمیکردم انقدر خوب بشه واقعا ممنونتنها با لبخندی متواضع نگاهم کرد.
********************************************

هفته بعد خانواده ی محبی از سفر برگشتند,من وفرزانه انگار سالها همدیگه رو
ندیده بودیم کلی حرف واسه گفتن داشتیم .جالب این جا بود با وجود این که از
دوستیمون تنها چند هفته گذشته بود خیلی زیاد بهم نزدیک شده بودیم.
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چند روز بعد خانواده ی محبی به مناسبت تولد فرزانه و فرناز جشنی برگزار
کردن,روز مهمونی،قرار بود ساناز و سهیل بیان خونه ی عمه خانوم تا باهم راهی
مهمونی بشیم.
برای مهمونی پیراهن سرمه ای رنگ کوتاهی انتخاب کردم و همراه جوراب
شلواری مشکی پوشیدم و موهای بلندمو با گل سر قرمز رنگ بستم .یقه ی لباس
و کفشم کامال با گل سرم ست شده بود،در آخر آرایش مختصری کردم وکمی
منتظر موندم تا دخترو پسرعموم هم پیداشون بشه ...حدود ده دقیقه بعد
سانازهم اومد تا منو دید سوتی کشید و گفت:
چه جیگری ببین چه کرده؟ بذار اون وسطا یه چیزیم گیر ما بیادسانازم با اون پیراهن تنگ کرم خیلی جذاب شده بود مخصوصا اینکه موهاشو به
صورت گوجه ای باالی سرش بسته بود و صورتش بیشتر خودنمایی میکرد.
چرت نگو تو که دیگه محشر کردی..همین موقع عمه خانم وارد اتاق شد
-بچه ها دیر شدا...مهمونی تموم..
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با دیدن ما کالمش را قطع کرد کمی با تحسین نگاهمون کرد
وای این دوتارو ببین...و بعد گفت:
بچه ها زود باشید دیر شد...االن میایم عمه خانومنگاهم به لباس خونگیش افتاد فهمیدم هنوز آماده نشده:
عمه شما که هنوز آماده نشدید..من که نمیامساناز به اعتراض گفت:
ا چرا؟اون جا جای جووناست نه من پیرزنعمه شما کجا پیرید شما هنوز جوونید..آهی کشید وگفت:
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واال درد دست و پام که اینو نمیگهساناز در حالی که تو آینه نگاه میکرد گفت:
عمه جون جوونی به روح آدماست...که شما از این نظر از ماها خیلی جوونترید..
عمه تنها لبخندی زد،کیفم را برداشتم وعمه راحیلو بوسیدم و به سانازگفتم
ساناز بجنب دیر شدا...باشه..باشه اومدماز خونه خارج شدیم زنگ درو زدم هنوز چند ثانیه نگذشته بود .که فرزانه با
اخمهای درهم دروباز کرد سهیل به شوخی گفت
پشت در خوابیده بودی؟فرزانه بی توجه به حرف سهیل گفت:
چه عجب تشریف آوردید.چرا انقدر زود؟؟؟؟ میذاشتید بعد از شاممیومدید

- 41 -

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

فانوسی برای شب با قلم پانته آ س.آ panteasa -

لبخندی زدم و گفتم:
ببخشید یه کم دیر شدیه کم؟خوبه خونتون همین بغله اگه یه کم دور تر بودید تا فردا همنمیرسیدید..
همون طور جلوی در ایستاده بود ساناز گفت:
حاال که نمیخوای با نگه داشتنمون پشت در مجازاتمون رو اعمال کنیو از جلوی در کنار رفت:
خجالت نمیکشید واقعا؟ اگه یه کم دیر تر اومده بودید خودم میومدمدنبالتون
صدای ساز وآواز از درون خونه به گوش میرسید.
وارد سالن شدیم جمعیت زیادی دعوت شده بودند به نظرم فامیالشون یه کم
عجیب و غریب بودند با ورود ما بیشترشون برگشتن و به ما نگاه میکردن ،کمی
معذب شدم در این میان نگاهم به فرناز افتاد که مثل ملکه ها یک جا نشسته بود
و مغرورانه به ما نگاه میکرد حتی با دیدن ما از جاش تکون نخورد وهمانطور
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خیره خیره نگاه میکرد من و ساناز جلو رفتیم و تولدشو تبریک گفتیم ,بعد هم
فرزانه دستمونو گرفت و برد وسط جمعیت جایی که جوونای فامیل جمع بودن.
صدا به صدا نمیرسید ،از یه طرف همه داشتن حرف میزدن و از طرف دیگه
صدای موزیک.
بچه ها ...بچه هاولی انگار کسی صدای فرزانه رو نمیشنید،این بار تقریبا داد میزد:
بچه ها...همه برگشتن سمت ما و به فرزانه نگاه کردن ،فرزانه سرفی ای کرد تا صداش
صاف بشه و بعد با لبخند ژکوندی بر لب ،ادامه داد:
دوستام سانازو پرواز مهمونای افتخاریمونن،بعد بقیه رو به ما معرفی کرد:
ایشون دختر خاله ثریا..ایشون پسر عموم سینا و....تعداد جوونترهای فامیلشون انقدرزیاد بود که ساناز گفت:
چقدرم زیاد خدا حفظشون کنه...- 43 -

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

فانوسی برای شب با قلم پانته آ س.آ panteasa -

خندم گرفته بود فرزانه ادامه داد:
سانازو که قبال دیده بودید اما پرواز جون به تازگی به ایران برگشتنگفتن این جمله همانا ،هجوم انبوه سواالت به سمت من همانا
کدوم کشور؟فرانسهکدوم شهرگغانوبل...ببخشید گرانوبلچرا پاریس نهدوسال اونجا بودیم بعد به خاطرکار مادرم رفتیم گرانوبلاونجا چی خوندی؟واسه دانشگاه اومدم اینجااونجا که دانشگاهاش بهتره چرا اینکارو کردی؟و کلی سوال دیگه دراین بین فرزانه پرسید:
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راستی ساناز داداشت کو ؟از اوایل مهمون دیگه ندیدمشساناز نگاهی به دورو بر انداختو گفت:
آره منم ندیدمش برم ببینم کجا غیبش زدهمنو فرزانه هم همراش رفتیم سالن اولیو که کامل گشتیم بعدهم سالن دوم ولی
خبری از سهیل نبود تا اینکه رفتیم تو حیاط همین که وارد حیاط شدیم فرزانه
دستمونو کشید و پشت ستون مجاور حیاط قایم شدیم و آروم گفت:
هیییس..از پشت ستون نگاهی به روبه رو انداختم سهیل همراه دختر بلوند  ،قد بلند و
الغر ایستاده بود و حرف میزدن ...دختره حدودا بیستو پنج شیش سال بهش
میخورد،سهیل با اینکه بیست و دو،سه ساله بود ولی صورت پخته تری نسبت به
سنش داشت.ما همون جا پشت ستون نشستیم و به صداشون گوش
میکردیم.سهیل میگفت:
میدونی عزیزم اونجا شاید یه چیزاییش خوب باشه ...اما خوب هیچ جاوطن آدم نمیشه گرچه مجبورم بعد از تابستون برگردم اما خودم چندان راغب
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نیستم ...بالفاصله بعد از این که تز دکترامو تکمیل کردم برمیگردم همین جا تو
وطن خودم خدمت میکنم
برنامت بعد از برگشت چیه؟راستیتش دنبال یه دختر خوبم که بشه برای آینده روش حساب کرد ،میدونی تو این دوره زمونه دختر خوب اصال پیدا نمیشه البته بال نسبت شماها،
شما که خانومید
دختر با عشوه خندید و گفت:
چرااز همونجا زن نمیگیری؟اونجا که دختراش به درد زندگی نمیخورن،دنبال یه دخترم با فرهنگایرونی ولی مدرن هستم.
فرزانه آروم خندیدو گفت:
او له له داداشت خیلی خوش اشتهاستاااساناز گفت:
االن میرم دمار از روزگارش درمیارم- 46 -
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دستشو کشیدمو نشوندمش ،گفتم:
وایسا یه نقشه دارمپاشدم لباسمو صاف کردم و نزدیکشون شدم و سهیلو صدا کردم سهیل برگشتو
نگاهم کرد ادامه دادم:
تو خجالت نمیکشی؟ منو اون وسط اون همه غریبه ول کردی که بیای بااین دختره الس بزنی ؟این همه حرف مادرو پدرمو به جون خریدم  ،که باتو بیام
مهمونی که اینجوری کنی؟تو آدمی ؟
سهیل ماتش برده بود با تعجب پرسید:
چی میگی پرواز؟ادامه دادم:
اینطوری میخواستی ازم حمایت کنی؟ اینطوری میخواستی جلو خانوادموایسی؟واقعا منو به کی فروختی ازت متنفرم
دختره خشکش زده بود رنگش شده بود مثل گچ ،با من و من گفت:
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وای خانوم باور کنید،این آقا به من گفت تنهاست .به خدا من هیچینمیدونستم
و رو به سهیل گفت:
خیلی پستی...و رفت داخل سالن ،احساس میکردم سهیل از تعجب حتی پلک نمیزنه ،سانازو
فرزانه از پشت ستون بیرون اومدن ،دیگه نمیتونستم خودمو کنترل کنم هرسه
تاییمون زدیم زیر خنده ...ساناز که پخش زمین شده بود ،سهیلم با عصبانیت به
ما خیره شده بود:
مسخره ها...و به داخل سالن رفت ،فرزانه میون خنده هاش گفت:
وای پرواز عالی بود ...وای خدا مردم از خندهیکم که گذشت صدای کسی از بین درختا میومد با تعجب پرسیدم:
-فرزانه صدای کیه؟
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فرزاده ،داره با تلفن حرف میزنه،راستی داداشمو ندیدیم بیاین آشناتونکنم
به طرف جایی رفتیم که صدا میومد،پسری پشت به ما داشت سیگار میکشید و با
تلفن حرف میزد ،توی این یک ماهی که برگشته بودم یک بارهم فرزادو از
نزدیک ندیده بودم ،به نظرم آدم مرموزی بود ،فرزانه صداش کردوهمین که
فرزاد برگشت,انگار آب سرد روی سرم ریختن تمام وجودم یخ زد باورم نمیشد
قلبم تند وتند میزد ،فرزاد کسی بود که چند وقت پیش باهاش تصادف کرده
بودیم ،فرزاد برگشت و نگاهی به ما انداخت ،فرزانه گفت:
فرزاد اینم دوستام  ،همونایی که دربارشون باهات حرف زدمهنوز داشت با تلفن حرف میزد  ،دعا دعا میکردم نشناسه کمی بعد با فردی که
پشت خط بود خداحافظی کرد و و گفت:
پس اینا دوستاتنو پکی به سیگار زد و با دقت بیشتری نگاهمون کرد:
-وایسا ببینم ...من شمارو جایی ندیدم؟
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کمی فکر کرد خدا خدا کردم که یادش نیاد ولی بعد از چند دقیقه گفت:
آهان ..یادم اومد شما..میترسیدم نکنه خانم و آقای محبی بفهمن وبه عمه خانم اطالع بدن پس پیش
دستی کردم
نه من که تا به حال شمارو ندیده بودم ولی به هر حال خوشبختم.پوزخندی زد  ,انگار فهمیده بود که چرا انکار میکنم فرزانه را کنار کشیدم و
موضوع را باهاش در میون گذاشتم زد زیر خنده:
چرا من این موضوع را با هر کس در میون میذارم میزنه زیر خنده؟؟؟آخه خیلی باحاله ...تو و داداش من ...تصادف؟بدبختانه بلهباشه باشه االن درستش میکنمو به سمت برادرش بر گشت و در گوشش چیزی گفت فرزاد برگشت و باحالتی
مسخره نگامون کرد.
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بعد ازاین به سالن برگشتیم ،پس از سرو شام ،کیکو بریدن و بعد جوانها به یک
سمت سالن و افراد سن باالتر به قسمت دیگر رفتن همه دو نفر دو نفر با هم
مشغول حرف زدن شدند و صدای پچ پچ در سالن پیچیده بود.چشمم به فرزاد
افتاد  ،با هیچ کس حرف نمیزد کپی پیست خواهرش ،فرناز بود.فرزاد یه جور
خاصی بود اصال ازش خوشم نمیومد انگار نرمال نبود با وجود اینکه سر و
وضعش کمی متعادل تر از بقیه بود ولی رفتارش خیلی عجیب بود
در همین افکار غرق شده بودم که با صدای کسی به خود اومدم:
پرواز خانم شنیدم شما به تازگی از فرانسه برگشتید اون جا چطور بود؟به دنبال صدا گشتم ,پسری در قسمت باالی سالن نشسته بود پچ پچ ها قطع شد
همه ساکت وآروم تنها چشم به من دوخته بودند خودم را جمع وجور کردمو تو
دلم گفتم
یا خدا بازم شروع شدو پاسخ دادم:
-خوب بود ولی نه به خوبی این جا
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این صرفا تنها نظر شخصی من بود ،ولی نمیدانم چرا یهو فرزاد پرید وسط
موضوع:
بهت نمی خورد اهل شعار باشیاحساس کردم از خجالت سرخ شدم ,همه ی چشمها به من بود ...دوست داشتم
تو همون لحظه خفش کنم..ولی نباید نقطه ضعف نشون می دادم .خودمو به زور
کنترل کردم ,در این هنگام چشمم به فرناز افتاد که با یک لبخند مرموز به من
نگاه میکرد ،معنی لبخندشو نفهمیدم  ,تمام قوامو جمع کردم نباید جلوی این
پسر مغرور و گستاخ کم میاوردم  ...اونن هم وقتی این همه آدم نظاره گر من
هستن و کسی مثل فرناز با لبخند کنار لبش داره تو دلش مسخرم میکنه ,اونم
منی که از بچگی به حاضر جوابی معروف بودم و تا به حال نشده بود جلوی این
جور آدما کم بیارم باید طوری جواب میدادم که سرجاش میخکوب بشه ...نفس
عمیقی کشیدم و با خونسردی و آرامش جواب دادم:
اول اینکه این صرفا نظر شخصی من بود,دوما درسته که اون جا از نظرامکانات و خدمات بهتره ,هرچی نباشه اون جا یه کشور پیشرفته ی اروپاییه
ومنم اینو کامال قبول دارم ولی صمیمیت و عشقی که این جاست اون جا پیدا
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نمیشه اون جا مردم زیاد بهم کاری ندارن,من از وقتی ده ،یازده سالم بود به اون
جا رفتم یعنی حساس ترین ساالی زندگیمو اون جا گذروندم,ولی وقتی به ایران
برگشتم تفاوتو حس کردم ,این جا مردم رفتارشون با اون جا زمین تا آسمون
فرق میکنه,ومن به شخصه این عشق وصمیمیت رو با تمام امکانات اون جا عوض
نمیکنم در ضمن بچه ای که توی این خاک بدنیا اومده و با این فرهنگ بزرگ
شده اون جا نمیتونه زیاد دووم بیاره من اهل شعار نیستم تنها تجربه ی شخصی
خودمو گفتم وممکنه نظر هر کس با من فرق کنه ولی من این جارو بیشتر
دوست دارم و افتخار میکنم که ایرانیم.
احساس کردم خون تو صورتم دویده و االنه که صورتم متالشی بشه سنگینی نگاه
افرادو روی صورتم احساس میکردم سانازبه شوخی آروم در گوشم گفت:
خسته نباشی پهلوون...حسابی عرق کردیخندم گرفته بود فکر کردم تموم شد ولی انگار فرزاد دست بردار نبود:
خیلی عجیبه همون جا بهت آموزش دادن بدون داشتن گواهینامه پشتفرمون بشینیو و ماشین والدین بیچاره و بی اطالعتو درب وداغون کنی؟
داشتم منفجرمیشدم اصال فکر نمیکردم این موضوع رو پیش بکشه،تو دلم گفتم
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عوضی از کجا می دونه گواهی ندارم؟
به فرزانه نگاه کردم سرشو پایین انداخته بود ...حدس زدم فرزانه چیا بهش گفته
بود تا راضیش کنه چیزی نگه ...همه که بی اطالع از این موضوع بودن ...هاج و
واج به ما نگاه میکردن .آخر ضربشو زد .تو دلم گفتم
پسره ی کینه ای مزخرف.
تنها اینو میدونستم که من نباید کم بیارم  .بازم لبخند زدم و خیلی خونسرد
جواشو دادم:
به نظرم چیزی که مهم تره رفتار اجتماعی آدماس اول اینکه چقدر جنبه یبحث کردن داشته باشن و دوم اینکه در رابطه با چیزی که شما میگید ،بله قبول
دارم که بی گواهینامه رانندگی کردن کامال اشتباهه ،ولی خیلی از افراد هستن
مثل شما با وجود داشتن گواهینامه هم درست رانندگی نمیکنن یا اصال فکر
میکنن تو جنگل زندگی میکنن ،بی قاعده و قانون و زمانیم که اشتباه میکنن
میندازن تقصیر دیگران و کلی بهونه میارنو به جای اظهار پشیمونی پولشونو به
رخ دیگران میکشن .و حتی متوجه نیستن اشتباهشون ممکن بوده باعث چه
چیزایی بشه ،کسایی که از داشتن پول به خودشون میبالن و فکر میکنن همه زیر
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دسشونن و همه چیز با پول حل میشه اما این افراد از بدترین نوع فقر که فقر
فرهنگیه رنج میبرن وقتی میگم بدترین نوعه دلیل دارم به این دلیل که بیشتر از
خودشون به دیگران آسیب میرسونن این نوع فقر خطرناکه...
و بعد پوزخندی زدم وبا شیطنت اضافه کردم:
 البته بی ادبی نباشه هاااادیگر جوابی نداشت انگار با این حرفم مهر خاموشی به لباش زده بودم حتی اون
لبخند مسخره هم از صورتش پاک شد وفقط با نگاهی عجیب نگاهم میکرد.منم
با لجبازی یکی از ابروهامو باال انداختمو تازمانی که داشت با حرص نگام
میکرد،نگاش کردم.
بعد ازاون دیگران بحث های دیگه ایو پیش کشیدنو فرزانه هم اومد کنارم
پرواز جان ناراحت شدی؟وا چرا ناراحت بشم؟داداشم موضوع تصادفو پیش کشید خودش گفت چیزی نمیگهسانازجواب داد:
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پرواز و ناراحتی؟ مگه ندیدی داشت داداشتو درسته قورت میدادولی خوشم اومد خیلی خونسرد جوابشو میدادی من فکر کردم االندعواتون میشه
دعوا چرا مثل دو تا آدم متمدن داشتیم حرف میزدیمتو دلم گفتم چقدر هم فرزاد متمدنه ،گاو از اون متمدن تره .پسره ی کینه ای
،این جارو با میدون جنگ اشتباه گرفته
آخه میدونی فرزاد عاشق خارج رفتنه اون جا رو مثل بهشت میدونهپس چرا نمیره؟بابام نمیزاره .یه مدتی بود که سر این موضوع خونه ی ما شده بود میدونجنگ اتفاقا یه چند ماهی هم رفته بود آلمان پیش خالم ولی بابام برش گردوند
وا مگه بچست ؟اینو باید به بابام بگی اون یه ذره افکارش قدیمیه فکر میکنه فرزاد بره اونجا مثل اروپایی ها میشه
مگه اروپایی ها چشونه؟- 56 -
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به قول بابام بی بند وبار میترسه فرزاد اون طوری بشههمه ی اروپایی ها که اون شکلی نیستن ...در ضمن مگه ما تو همینکشورایران بی بند و بارنداریم؟
اینارو دیگه باید به بابام بگیآخر شب خسته وکوفته به خونه برگشتیم من که حتی حوصله ی لباس عوض
کردن هم نداشتم همانطوری با همون لباس ها روی تخت دراز کشیدمولی ساناز
لباساشو عوض کرد و دست و صورتشو شستو اومد .با دیدن من گفت:
ااا این چه وضعیه پاشو لباساتو در بیاروای ساناز اصال حوصله ندارمپاشو تنبل خان االن هر چی میکروبه رو داری وارد رختخواب میکنیقانقاریا نگیریم خوبه
قانقاریا چیه ؟میکروب کدومه؟مگه رفته بودیم کوه و کمنبه خدا اگه مامانم این جا بود تورو با تموم لباساتو و رختخوابت مینداختتو ماشین لباس شویی
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پس واسه همین تو اینطوری شدی از بس تو ماشین لباسشویی چرخیدیمختم پاک شده
واز جام بلند شدم لباسامو عوض کردم وروی تخت ولو شدم داشت کم کم خوابم
میبرد که سانازگفت:
پروازخوابیدی؟اگه اجازه بدی.به نظرت فرزاد جذاب نبود؟؟؟با شنیدن این حرف خواب از سرم پرید توجای نیم خیز شدم و با چشمای گشاد
شده نگاش کردم:
چطور؟نمیدونم همین طوری...حاال تو چرا این جوری میکنینکنه عاشقش شدی؟-نه بابا بایه بار دیدن نمیشه ،فقط ازش خوشم اومده
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آخه اونم خوش اومدن داره؟لبخندی رو لباش نقش بست
ولی جذابهتو مطمئنی داری فرزادو میگی ؟اون آدم بی تمدن و...ولی بانمکهبرو بابا دیوونه .ندیدی پسره ی پررو چه جوری موضوع تصادفو پیشکشید
این که کارش اشتباه بودو قبول دارم ولی یه جورایی جذابهمیشه بفرمایید چه جورایی ؟هیکلش عالیه ..قدش به نظرت چنده؟واال من مثل تو دقت نکردمفک کنم نزدیک صدو نوده،وای عضالتشو دیدی صورتشم که عالیبود،چشم و ابروی کشیده ی مشکی لبای برجسته و بینی خوش فرم
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چپ چپ نگاهش کردم و گفتم
این طوری که تو تعرف میکنی یاد ویژگی های یه دختر میوفتم مرد کهنباید خوشگل باشه
اوکی اصغرقصابو واسه تو جور میکنمبه قول خانوم جونم ،مرد خوشگل ماله خیابونهزد زیر خنده و گفت
مرده شورتو ببرن این مال قدیماستراست میگیا االن دیگه مرد پیدا نمیشه کهصبح روز بعد فرزانه به خونه ی عمه راحیل اومد مثل همیشه شاد وسرحال تا
نشست گفت:
سیندرال دیشب چه افسونی به کار بردی که دل همه رو بردی؟ساناز در جواب گفت:
-بیبیدی بابیدی بو
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با تعجب پرسیدم:
چطور؟از دیشب تا حاال پسرای فامیل دیوونم کردن همش از تو میپرسنساناز گفت:
همه؟به جز یکیساناز گفت:
فرزاد؟نه بابا اونو که نمیشه جز پسرا دسته بندی کرد اون اصال احساس ندارهساناز با حالت رویایی گفت:
چه مغرورفرزانه جواب داد:
-خب دخترا هم از همینش خوششون میاد
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گفتم:
بیخیال اون داداش عبوثت ...اون یه نفر کیه؟علیرضابا لبخندی شیطنت آمیزگفتم:
آهانعلیرضا پسر عمه ی فرزانه بود که از بچگی عاشقش بود.
*********************************************
به سفارش عمه من و فرزانه برای اینکه بقیه ی تابستونو به بطالت نگذرانیم برای
کالس نقاشی ثبت نام کردیم و چون خونه ی عمو رامین از آموزشگاه نقاشی دور
بود ساناز نتونست همراه ما تو کالسا شرکت کنه ,شرکت در کالس نقاشی
مزایای فراوونی برای من داشت از جمله اینکه آخر تابستون چیزی یاد میگرفتم
والکی وقتموتلف نمیکردم
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فرزانه عالی نقاشی میکرد انگار دستاشو برای این کار ساخته بودن,عاشق نقاشی
کردن بود حتی میخواست رشته ی تحصیلیش نقاشی باشه و به قول خودش تو
درسای دیگر مخش نمیکشید ولی مادر و پدرش اجازه نمیدادن.
منم نقاشی کردنم بد نبود ولی نه به خوبی فرزانه ,قبل از شروع کالس ها که اصال
خوب نبود .بهترین مزیت شرکت در این کالس ها برای من آشنایی با دوستای
جدید بود...این طوری کم تر احساس تنهایی میکردم.
مدتی از شرکت در کالس گذشت من و فرزانه طبق معمول همیشه به سمت
ایستگاه اتوبوس میرفتیم وکلی حرف میزدیم و میخندیدیم تا این که صدای بوق
ماشینی صحبتمونو قطع کرد ماشین جلوتر اومد.دوتا پسر جوون با مدل موهاو
تیپ های فشن توی ماشین بودن .راننده با لحنی چندش گفت:
خانمی کجا میری برسونیمت؟توجهی نکردم .سعی کردیم سرعت قدم هامونو زیاد کنیم ولی ماشین همراه ما
میومد:
-آروم بابا نمیخوریمتون  ...فقط میخوایم یه کم بیشتر آشنا شیم
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فرزانه گفت:
خفه شو...گمشو آشغالراننده و دوستت مزاحمش زدند زیر خنده:
ای وای چه بی ادب ..آخ ببخشید مزاحم شدیم؟دوباره زدن زیر خنده,خنده هاشونن کریح وچندش آور بود و بدتر از اون
نگاههای مردم بود .داشتم عصبی می شدم پسرمزاحم دست بردار نبود
خانمی اگه نمیخوای سوار بشی مشکلی نیست القل شمارمو بگیرسرمو پایین انداختم که کارتی به سمتم گرفت و باز هم توجه نکردم که گفت:
جیگر ناز نکن بگیر تا بیش از این مزاحم نشدیمهمین موقع صدای کوبیده شدن چیزی به گوشم خورد حتی جرئت نکردم
برگردم وهمانطور میرفتم...راننده ی مزاحم از ماشین پیاده شد با همان لحن
الت گونه اش گفت:
-هوی یابو چیکار کردی؟
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نمیدونستم موضوع چیه ولی خداروشکر کردم که از شر اون مزاحم سمج خالص
شدم که صدای فرزانه مرا به خود آورد:
فرزاد این جا چیکار میکنه؟با این حرف سرمو برگردوندم و فرزادو دیدم با عصبانیت از ماشین پیاده شد و
در جواب پسر مزاحم گفت:
ببین بچه سوسول یا گورتو گم میکنی یا این لگنو چنان مچاله میکنم کهدیگه نشناسیش فهمیدی یا نه؟
مردم زیادی دورشون جمع شده بودند فرزانه به سمت برادرش دوید وبا نگرانی
گفت:
فرزاد ولشون کن بیا بریممزاحم که فهمیدن فرزاد به خاطر چی اونقدر عصبانی شده بود ،راهشونو کشیدند
و رفتند ,من همونجا ایستاده بودم نمیدونم چرا؟ با دیدن قیافه ی عصبانی فرزاد
یاد حرف های ساناز افتادم که می گفت فرزاد جذابه ،با یادآوری این حرف
خندم گرفت و همین موقع صدای فرزانه منو به خودم آورد:
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پرواز نمیخوای بیای؟از خیابان عبور کردم دوباره چشمم بهه فرزاد افتاد .شاید در حالت عصبانیت هم
خنده دار می شد و هم به قول ساناز جذاب.
سوار ماشین شدم یکی از خصوصیات بد من هم این خصلت خندیدنمه که بی
موقع و غیر قابل کنترله وقتی همه سوار شدیم فرزانه گفت:
فرزاد تو این جا چیکار میکردی؟یه کاری واسم این ورا پیش اومده بودیاد چهره ی بر افروخته و سرخ فرزاد افتادم و اینکه اون دو تا مزاحم که از
ترس از خیر خسارت ماشینشونم گذشته بودن خندم گرفت انقدر جلوی خودمو
گرفتم که نزدیک بود منفجر شم آخر سعی کردم آروم بخندم تا اینکه فرزاد
منو تو آینه دید:
خنده دار بود؟نه؟به خودم اومدم:
-بله؟
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فکر میکنم خیلی خنده دار بود که شما از خنده سرخ شدیفرزانه برگشت و به من نگاه کرد به زور خودمو کنترل کردم و گفتم:
شما تو زدن به پشت ماشینا استعداد دارید؟شما هم عادتونه به جای تشکر تشر بزنید؟ببخشد میشه بپرسم تشکر برای چی؟خودم هم از پررو بودن خودم تعجب کردم:
نخیر نمیشه...چی نمیشه؟این که پرسیدید میشه بپرسم منم گفتم خیر نمیشه...چون که جوابی نداریدخنده ای سر داد وگفت:
-نخیر برای اینکه برای یافتن پاسخش باید به عقلت رجوع کن
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خشم تمام وجودمو گرفت باخودم فکر کردم من تا حاال ازکسی به اندازه ی اون
متنفر نشدم انگار میخواستم خفش کنم ولی خودمو از تکوتا ننداختم:
عقل آدم چیز های منطقی رو قبول میکنه نه تخیل و توهم مثل اینکه شماهم دچار توهم شدید فکر کنم به خاطر کم خوابی درکتون میکنم...
این جمله ی آخر را با تاکید گفتم تا بفهمه خبر دارم شب ها تا نزدیک صبح
بیرونه ،از آینه نگاهی بهم انداخت یه نگاه عجیب که اصال معنیشو نفهمیدم.منم
با همان غرور و لجبازی نگاهش کردم تا رسیدن به خونه هیچکدوم حرفی
نزدیم و بعد پیاده شدم وروبه فرزانه گفتم:
فرزانه زود بیااا...باشه لباسم رو عوض کنم یه ساعت دیگه میاممن هم به خونه رفتم وتا اومدن فرزانه دوشی گرفتم وبعد مرضیه خانوم برام یه
چای خوش عطر وخوش طعم آورد با نوشیدنش تمام خستگیم رفع شد.
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فرزانه اومد ...مرضیه خانم برامون میوه آورد و بعد رفت،قرار بود هفته ی آینده
آموزشگاهمون یه نمایشگاه از کارای هنرجوهاش بذاره منم خیلی دوست داشتم
واسه منم جز این آثار باشه:
خوب اول چی کار کنیم؟لبخندی مرموز زد و گفت:
حرف بزنیمنکنه باز میخوای خاطرات کیش تو ویالی عمتو و اتفاقایی که با علیرضاپیش اومده رو بگی ...وای این بار خفت میکنم...چون همشو از حفظم
نه اونو که صد بار گفتم بیا درباره ی فرزاد حرف بزنیمنظرم عوض شد درباره ی همون کیش و علیرضا و اون مزخرفات بگو..خودمم انقدر دربارش حرف زدم دیگه هیچ ذوقی ندارمبا بی حوصلگی گفتم:
-پس خواهشا درباره ی فرزادم چیزی نگو...
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وای پروازدلت میاد؟؟؟...ندیدی چطوری نگران شده بود ،فکر کرده بوداونا مزاحم من شدن میدونی یاد چی افتادم؟
قیصر؟با چشمانی گرد که حاصل تعجب زیادش بود بهم نگاه کرد:
تو از کجا میدونی؟خاک بر سرم تو خودتو با خواهر قیصر مقایسه میکنی؟نه منظورم اینه که تو قیصرو از کجا میشناسی؟سیبی برداشتم و گاز زدم:
آهان اون که جهانی شده؟با همون چشمای گرد به من چشم دوخت:
واقعا ؟نه اینو خالی بستم-پس ازکجا موضوع قیصر رو میدونی؟
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درسته از فرانسه اومدم ولی نه از پشت کوهای فرانسه ...از خود شهرشاون جا هم باالخره تلوزیون داره ،ماهواره داره,شبکه ی فارسی زبان واز این جور
چیزا ،در ضمن به قول داداش جونت یه کم به اون عقلت رجوع کن
هنوز هم با تعجب نگاهم میکردگفتم:
نیاز به توضیح بیشتر هست؟پروازبه نظرت چرا فرزاد اومده بود اونجا؟مگه نشنیدی خودش گفت که اون طرفا کار داشتهآخه چه کاری ؟نه کارش اونجاست نه دانشگاششانه ای باال انداختم وگفتم:
من چه میدونم داداش توئه ...شاید رفته بود پیش دوستش....من که خیلی ترسیدم تو چه جوری تو اون وضعیت میخندیدیآخه داداشت وقتی عصبانی میشه مثل ملوان زبل قرمز میشه تازه صداشهم عوض میشه
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و بعد صدامو کلفت کردم وادای فرزادو در آوردم:
ببین بچه سوسول...فرزانه زد زیر خنده:
خدا نکشتت پروازآخه مگه اون بیچاره چه هیزم تری به تو فروخته ؟؟اونشب فرزانه از مادرش اجازه گرفت تا شبو پیش من بمونه ...کمی صحبت
کردیم و شام خوردیم و بعد تا نزدیکی ساعت یک فیلم تماشا کردیم و بعد
فرزانه خوابید ،من خوابم نمی برد دقیقا مثل هرشب...رتم سمت کتابخونه و
کتاب شعر فاضل نظریو انتخاب کردم و شروع کردم به خوندن
هرچه در تصویرخود بهتر نگاه انداختم
بیشتر آینه را در اشتباه انداختم
زندگی تصویر بود ای عمر ،برگردان به من
سنگ هایی را که در مرداب و ماه انداختم
.....
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اصال نفهمیدم زمان چجوری گذشت که با صدای ماشین به خودم اومدم به ساعت
نگاه کردم .اون شب زودترشبهای دیگه برگشته بود ساعت نزدیک دو بود با
خودم فکر کردم که شاید کس دیگه ای باشه پای پنجره رفتم ،کمی بعد صدای
قدمای کسی تو حیاط پیچید و بعد خودشو دیدم ،انگار بازم فهمید من پشت
پنجره ام سرش رابلند کرد و به من نگریست ولی این بار مثل دفعه ی قبل
مخفی نشدم و با غرور نگاهش کردم با خودم گفتم به اون چه مربوطه این
پنجره ی اتاق خودمه و هر وقت بخوام ازش بیرونو نگاه میکنم انگار
هیچکدوممون قصد عقب نشینی نداشتیم نه اون میرفت نه من خیال رفتن داشتم
تا اینکه بعد از چندین دقیقه اون خسته شد پوزخندی زد و رفت راه رفتنش مثل
مست ها بود تلو تلو میخورد من هم از جلوی پنجره کنار اومدم دیگه حوصله ی
شعر خوندنم نداشتم.
**************************************************
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سالم علیکمبا لحن بچه گونه ای گفت
اوخ ببشید .سالمچی شدهلحنش برگشت
وای باورم نمیشه.....میخواد منو ببینهکی؟چی؟کجا؟ درست حرف بزن ببینم چه مرگتهعلیرضا...علیرضاباید حدس میزدم علت خوشحالیش چیه گفتم:
واسه ی چی ؟چیزی نگفتتو هم چیزی نپرسیدی؟-نه
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نکنه همون اول گفتی باشه؟؟پس چی کار باید میکردماو شت((sheet))...حاال کی ؟کجا؟این پنج شنبه خودش گفت زمانشو بعدا خبر میده ...راستی تو هم بایدبیای
من کجا بیام؟اصال فکرشم نکنتو که نمیخوای منو تنها بذاریدیوونه شدی شما دو تا پرنده ی عاشق میخواین حرف بزنید من کجابیام؟؟
من میدونم دوست عزیزم منو تنها نمیذارهوقبل از اینکه جواب بدم گوشی را قطع کرد...
پنجشنبه ام اومدو قرار شد به بهونه ی کالس تقویتی بریم سر قرار ،مشغول
آماده شدن بودم که مرضیه خانوم گفت فرزانه اومده و پایین منتظره  ...به
ساعت دیواری نگاه کردم با خودم گفتم هنوز زوده و آروم تر آماده شدم ،تقریبا
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یه ربعی گذشت که پایین رفتم فرزانه پشت به من ایستاده بود مانتوی قرمز
رنگش با کیف و روسری و شلوار مشکی جور درمیومد جلو رفتم و گفتم:
به به عروس خانومبرگشتو انگشتشورا به عالمت سکوت روی بینیش گذاشت:
هیس...دیوونه میخوای همه درو همسایه بفهمن؟؟؟اوه باشه انگار چه مسئله ی مهمیهو بعد به سر تا پاش نگاهی انداختم..آرایشش تقریبا زیاد بود و مانتوشم تنگ
تنگ:
چه تیپی با شاهزاده ویلیام مالقات داریهیس وای پرواز آخر تو یه بالیی سر ما میاریباشه بیا بریم آقا داماد منتظرهبا حرص گفت:
-دیگه فکر کنم همه فهمیدن به جز خواجه حافظ شیرازی
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چیزی نگفتم به دنبالش راه افتادم گاهی انقدر تند تند میرفت که بهش نمیرسیدم
تا این که به کافی شاپ رسیدیم فرزانه روسریشومرتب کرد وگفت:
خوبم؟عالیــــــــــــــیو به داخل رفتیم به محض ورودمون علیرضا رو دیدم با هم به طرف میز آن ها
حرکت کردیم در کنار علیرضا دوستش نشسته بود که از همون ابتدا نگاهشو از
من برنمیداشت علیرضا گفت:
فکر کردم فراموش کرید و دیگه تشریف نمیاریددرجوابش گفتم:
ترافیک سنگین بودفرزانه از همون اول سرخ سرخ شده بود درست مثل لبو وگر وگر عرق میریخت
علیرضا دوستشو معرفی کرد و گفت:
ایشون دوست صمیمی بنده آقا پدرامنمیدونستم پدراموواسه چی آورده پدرام گفت
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از آشناییتون خوشبختممنم گفتم:
هم چنینگارسون هم اومد و سفارشات مارو گرفت و تا لحظه ای که بستنی هاآماده بشن به احوال پرسی گذشت بعدش علیرضا گفت:
خب بهتره بریم سر اصل مطلبفرزانه از زیر میز دستامو فشار داد علیرضا گفت:
همونطور که میدونید این آقا پدرام دوست خانوادگی ما هستن و از هرنظرشایسته،
مدام این سوال تو ذهنم تکرار میشد این چه ربطی داره پدرام این وسط چی
کارست ؟فرزانه هم نگاهم کرد ...نگاه اونم پر بود از سوال کمی ترسیدم ،با
خودم گفتم نکنه علیرضا میخواد فرزانه رو با دوستش آشنا کنه ،وای اون وقت
این دختر نابود میشه علیرضا ادامه داد:
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در مراسم جشن تولد فرزانه خانوم هم تشریف آورده بودن...راستیتشنمیدونم این مسئله رو چطوری بیان کنم
من من میکرد من داشتم از ترس می مردم ،حتی نمیخواستم به صورت فرزانه
نگاه کنم ببینم اون تو چه حالیه ..تا این که باالخره علیرضا به حرف اومد:
این آقا پدرام ما ازپرواز خانوم خوششون اومددستای فرزانه شل شد و بعد از دستانم جدا شد ،تو دلم هرچی فحش بود نثار
علیرضا و دوست هیزش کردم.
راستش امروز با فرزانه خانم قرار گذاشتیم که درباره ی همین مطلبمشورت کنیم چون هر چی نباشه ایشون دوست صمیمی شما هستن و بیشتر با
روحیات شما آشنایی دارند خواستم ایشون یه قرار مالقات ترتیب بدن تا شماو
پدرام بیشتر آشنا بشید
نگاهی به پدرام انداختم با اون چشماش انگار میخواست منو قورت بده ,با حرص
قاشقی از بستنیمو تو دهنم گذاشتم ،نمیدونستم تودل فرزانه چی میگذره
،علیرضا پس از چند ثانیه سکوت ادامه داد
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حاال که خودتون تشریف آوردید که چه بهتر ...حاال...نفهمیدم که چی دید که حرفشو خورد و به روبرو خیره شد انگار چیز عجیبی
دیده بود که ماتش برد کمی بعد صدای آشنایی به گوشمون خورد:
به به همتون دور جمعید..دوباره فرزاد ،زیر لب گفتم:
مار از پونه بدش میاد…چیزی فرمودید پرواز خانم؟بله گفتم...فرزانه به پام ضربه ای زد:
سالم عرض کردمعلیکبه فرزانه نگاه کردم حاال تغییر رنگ داده بود و مثل گچ سفید شده بود و سرش
مثل پدرام و علیرضا پایین بود فرزاد صندلیو عقب کشید و روش نشست:
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مثل اینکه مزاحم شدم...آقا علیرضا ادامه بدیدشنیده بودم فرزاد تو قوم و خویشش خیلی جذبه داره ولی فکر نمیکردم در این
حد باشه .تا این حد که هیچکدوم از ترس جرئت نکنن ،حرفی بزنن هر سه
تاشون خودشونو باختنو مثل شاگرد دبستانی ها که معلمشون دعواشون میکنه
سرشون پایین بود ...بیشتر از همه از علیرضا متعجب شدم ،کسی که تا دو دقیقه
پیش از عالقه ی دوستش به من می گفت حاال الم تا کام حرف نمیزد انگار لباشو
بهم دوخته بودند چیزی نمونده بود فرزانه همونجا نقش زمین بشه به دنبال یه
توجیح گشتم ،توجیحی که هم فرزاد رو قانع کنه و هم فرزانه رو از این برزخ در
بیاره مثل همیشه نفسی عمیق کشیدم و با خونسردی گفتم:
هه چه جالب...نه فرزانه ؟امروز همه رو اتفاقی مالقات کردیم..هر سه تا سرشونو بلند کردن و با بهت به من نگاه کردن فرزانه هم تنها سری
تکان داد ادامه دادم:
اتفاقا امروز ما علیرضا و دوستشو اتفاقی تو خیابون مالقات کردیمفرزاد رو به فرزانه گفت:
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مگه شما امروز کالس نداشتید؟فرزانه تنها سری تکان داد ومن به جاش جواب دادم:
بله ما هم تو این گرما پاشدیم هلک و هلک راهی آموزشگاه شدیم تارسیدیم گفتن امروز کالس تشکیل نمیشه مثل این که استادمون تو راه تصادف
کرده وجبرانی افتاد یه روز دیگه و مجبور شدیم خسته و تشنه برگردیم ..که تو
راهعلیرضا و دوستشو دیدیم اول قرار بود تنها مارو تا سر خیابون برسونن ولی
وقتی حال و روز مارو دیدن دعوتمون کردن به یه بستی ما هم که از خدا خواسته
قبول کردیم
همه با حیرت به من نگاه کردند چشم های هر کدوم به اندازه ی یه قاشق شده
بود فرزاد سری تکون داد:
پس اینطور...شما هم یه بستنی سفارش بدید تو این گرما خیلی میچسبه..-بله پیشنهاد خوبیه
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و بستنی سفارش داد ...خودم هم باورم نمیشد انقدر خوب بتوانم نقش بازی کنم
شاد و خندان مشغول خوردن بستنیم شدم بعد از اینکه بستنیمون تموم شد ,من
و فرزاد و فرزانه بلند شدیم و راهی خونه شدیم.
فردای اون روز طبق معمول همیشه فرزانه به خونه ی عمه خانم اومد مثل همیشه
سرحال نبود یه گوشه کز کرد چشماش قرمز بود گفنم:
چی شده ؟خودم فهمیدم که سوال مسخره ای پرسیدم:
چی شده ؟تو واقعا نمیدونی چی شده؟نه خوب فرزاد که درست شدمشکل من اون نیستآهان علیرضاانگار همین تلنگر کافی بود تا اشک هاش سرازیر شه...
-چی شد چرا گریه میکنی عزیزم؟
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در میان هق هق هایش گفت:
من فکر میکردم دوستم دارهمگه گفته که نداره...با رفتاراش میگه .در ضمن اگه داشت می گفتنگه بهتر از اینه که دروغ بگهو اشک تو چشمام جمع شد داغ عشق قدیمی تازه شدو بغض لعنتی راه نفس
کشیدنمو بست فرزانه گفت:
یهو چت شد؟چیزی نیستاشک از چشمام سرازیر شد:
مگه میشه تا دل آدم نسوزه که اشک جاری نمیشهموضوعش درازه-منم گوش شنوا دارم
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دیدم هم او خیلی راغبه هم من دلم میخواد با یه کسی دردو دل کنم:
منم یه روزی مثل تو عاشق بودم  ,عاشق پسر یکی از دوستای مامانم اینعشق از بچگی بود تو عالم بچگی خواب میدیدم داریم باهم عروسی میکنیم
هفت هشت ساله بودم که اونا از ایران رفتن و منم دلم خیلی گرفت ولی زیاد
طول نکشید که ما هم رفتیم فرانسه خونه هامون تو یه خیابون بود تقریبا هر روز
اونو میدیدم .شده بود شاهزاده ی آرزوهام تا میدیدمش دلم میلرزید ،فشارم
میومد پایین ...ولی اون اصال توجهی به من نداشت کم کم داشتم ناامید میشدم تا
این که همین دو سه سال پیش به من ابراز عالقه کرد و گفت خیلی دوستم داره
و تا به حال کسی رو انقدر دوست نداشته و از این چرت و پرتا ...من احمق هم
باور کردم یه زمانی اومد که خیلی بهش وابسته شدم شبا برای خودمون یه قصر
پر از عشق میساختم اگه یه روز صداشو نمیشنیدم میمردم حرفای
قشنگش,دوستت دارماش رو باور کردم فکر میکردم واقعا عاشقه ولی...
اشکامو پاک کردم .فرزانه با کنجکاوی گفت:
-ولی چی؟
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ولی یه کم بعد فهمیدم براش یه بازیچه بودم ،فقط به خاطر اینکه حرصدوست دختر قبلیشو دراره با من دوست شده بود ،عمدا منو میبرد مهمونیایی که
اونم هست  ،تو جاهایی قرار میذاشت که سر راه اونه ،آخرشم همه چیو ول کرد
و رفت اوایل باورم نمی شد و فکر میکردم برمیگرده ولی بعد که از مادر شنیدم
رفته پیش پدرش آمریکا قصر آرزوهام رو سرم خراب شد باورش سخت بود
ولی باهاش کنار اومدم بعد از اون همه ماه گریه و افسردگی آخر به نبودش
عادت کردم ,فراموش نکردم ولی سعی کردم بهش عادت کنم
فرزانه منو تو آغوش گرفت ومن هم یه دل سیر اشک ریختم.
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فصل دوم

اواخر مرداد ماه بود و جوابای کنکور اومد،هرچند که خودمم قبول داشتم که
کنکور خوبی ندادم ،اما نتایج بدتر از اون چیزی بود که فکر میکردم...فرزانه ام
که همون سال کنکور تجربی داده بود،اوضاعش تقریبا مثل من بود با این تفاوت
که من نگرانی نسبت به نظرات خانواده نداشتم ولی مادر و پدر فرزانه حسابی
روی درس سخت گیر بودند...از جریانات اومدن نتایج اولیه دوسه روز گذشته
بود که باالخره مادرم اومد تا به من سر بزنه.همونجا تو حیاط نشستیم عمه
راحیل خودش چای و شیرینی آورد و از احوال خانوم جون پرسید مادر گفت:
واال تعریفی که نداره...ودر خودش فرو رفت عمه خانم با همان لبخند صمیمی همیشگیش گفت:
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ایشاال بهتر میشن غصه نخورمادر هم لبخندی زد در همین لحظه مرضیه خانم عمه رو صدا کرد ...تلفن با او
کار داشت ،عمه بلند شد و رفت مادر گفت:
خب این چند وقته چی کارا کردی؟برای کالس نقاشی ثبت نام کردیم،هفته ی دیگه ام جشنوارس،بعضی وقتا بافرزانه و سانازم میریم بیرون
خوبه پس وقتت تقریبا پرهو چاییشو سر کشید وانگار چیزی یادش آمد:
آهان یه خبر خوشوای دلم لک زده واسه ی یه خبر خوش ،خب چی هست؟خاله آسوده اومده ایرانوا رفتم خاله آسوده دوست مادر بود نمیدونم چرا یهو اضطراب گرفتم و بامن
ومن پرسیدم:
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تنها میاد؟بیخیال بقیه ی چایشو سر کشید وگفت:
نهدلم هری ریخت.
یعنی پسرش هم همراهش میاد؟
قلبم تند تند میزد مادر ادامه داد:
مرضیه و نادیا هم باهاش میانهمین؟آره ....راستی واسه این چهارشنبه هم خونشون دعوت داریمداریم؟سری تکان داد و گفت:
آره من و تو...-من که نمیام..
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وا تو که آسوده رو خیلی دوست داشتی..مشکل این نیست من کلی کار دارم ،نمیرسم تازه اون روز کالس نقاشی همدارم
مادر اخمهاشو تو هم گره زد:
خب یه جلسه غیبت کن ولی باید بیای چون خاله آسوده گفته حتما تورو باخودم ببرم
نگاهمو ازش دزدیدم که نکنه حقیقتو از تو چشمام بفهمه
آخه بیام اونجا چیکار؟من که میدونم تو داری بهونه میگیری ولی مامان جان نمیخوای که آسودهرو ناراحت کنی؟
ناچار قبول کردم میدونستم با شرکت تو اون مهمونی خاطرات تلخم هم تکرار
میشه.
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**************************************************
روز چهارشنبه فرا رسید اصال حوصله نداشتم ولی اجبارا آماده شدم یه بلوز شلوار
ساده مشکی تنم کردم و موهامو خیلی ساده پشت سرم بستم مادر تو سالن
پذیرایی منتظر نشسته بود تا منو دید اخمهاش دوباره رفت تو هم:
این چه وضعیه؟کدوم وضع؟با این لباسا میخوای بیای؟مگه چشونه ؟دستمو گرفت و به سمت اتاقم رفتیم و کمد لباسامو باز کرد و از توش یه
سارافون قهوه ای رنگ که روی حاشیه های آستیناش و یقش با تور کرم تزیین
شده بود را درآورد و روی تخت انداخت:
-اینو بپوش
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واز اتاق خارج شد لباسو پوشیدم و بعد یه جوراب شلواری نازک پام کردم ،روش
مانتومو پوشیدم وموهامو هم باز کردم و بعد از اینکه شالمو روی سرم انداختم از
اتاق خارج شدم مادر جلوی در ایستاده بود با دقت مرا براندازی کرد و گفت:
حاال شد...با هم از خونه خارج شدیم و به سمت خونه ی خاله آسوده راه افتادیم،تمام طول
راه داشتم با خودم کلنجار میرفتم...
اه کاش میشد بمونم خونه ...کاش میگفتم امروز جشنوارس...
مادر گفته بود پسرشو با خودش نیاورده اما میترسیدم اونم باشه..خونه ی خاله
آسوده به خونه ی عمه خانوم تقریبا نزدیک بود..بعد از بیست دقیقه رسیدیم.تا
وارد شدیم خاله آسوده منو سفت بغل کرد وگفت:
عزیز دلم ،میدونی من چقدردلم برات تنگ شده بود-منم همین طور
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دوستان مادر هیچ شباهت اخالقی بهم نداشتن عقایدشون افکارشون با هم
متفاوت بود .ولی با این حال کنار هم خیلی خوشحال بودن واصال به عقاید هم
توهین نمیکردن.
بعضیاشون برام خیلی جذاب بودن مثل شهال خانوم،زنی حدوا پنجاه ساله.یک زن
پخته و جهان دیده بود همیشه به جا صحبت میکرد.یا نادیاهمیشه خندون و شاد
بود با اینکه مشکالت زیادی هم تو زندگیش داشت بچه ی کوچکش معلول بود
و خودش به تازگی از همسرش جدا شده بود.
خونه ی خاله آسوده اون شب تقریبا شلوغ بود..همه ی دوستاشو همراه با
همسراشون و بچه هاشون دعوت کرده بود...کلی هم تدارک دیده بود..از
شیرینی های جورواجور تا ژله و بستنی وسایر چیزها
دو ساعتی از مهمونی گذشت تا اون موقع بر خالف چیزی که فکر میکردم خیلی
خوش گذشت .با بچه های دوستان مادرم سرگرم شده بودم...تو کلی گفت و
گوی جالب شرکت کردم و آخر سر هم عمو حامد،شوهر دوست مادرم به نادیا
پیشنهاد داد تخته بازی کنن و ما همه دورشون جمع شدیم و کلی خندیدیم تا
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این که صدای زنگ درهمه چیزو بهم ریخت همه سرامونو ازروی تخته بلند
کردیم و به در چشم دوختیم.
پس از چند دقیقه،قامت قد بلند و چهارشونه ی مهران،پسرخاله آسوده در
چارچوب در جای گرفت...دلم هری فرو ریخت ...ولی این دفعه مثل قبال ازعشق
نبود از چیزی بود که خودم هم درکش نمیکردم .از اضطراب لبهامو میجویدم ،تا
این که مهران وارد شد خاله آسوده گفت:
مهران همین دیشب رسیدتو دلم گفتم گور به گور...کاش هواپیماش سقوط میکرد..لعنتی.
نادیا دستی به شونه ی مهران زد:
چطوری شازده چه مردی شدیمهناز یکی دیگه از دوستای مادر گفت:
آب و هوای آمریکا حسابی بهت ساختهمهران لبخندی زد و با همه احوال پرسی کرد تا اینکه به من رسید:
تو چطوری پرواز .چقدر تغییر کردی دختر ؟- 94 -
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با چنان لبخندی این حرفو میزد که انگار بین ما هیچ اتفاقی نیفتاده آسوده
گفت:
حاال انگار ده بیست ساله ندیدتشمن حرفی نزدم ،یعنی اهل تظاهر نبودم .نمیتونستم وانمود کنم اتفاقی نیفتاده در
حالی که اون همه عذاب کشیدم دلم میخواست هرچه بدو بیراست ،بارش
میکردم ولی نمیشد روی مبل راحتی نشستم داشتم از استرس دستمالی را که در
دستم بود را تکه تکه میکردم که ناگهان سرمو بلند کردم و هانیه رو دیدم که
مثل عقاب چشم به من دوخته بود هانیه تنها دوست مادر بود که ازش خوشم
نمیومد همیشه یه سوژه واسه غیبت کردن داشت و تنها تفریحش هم پشت سر
این و اون حرف زدن بود,سرمو پایین انداختم ولی حالم خوش نبود .بغضم
گرفته بود وقتی میدیدم اون اصال یادش نمیاد با من چی کار کرده وقتی میدیدم
به قول نادیا از قبل هم بهتر شده ،میخواستم بمیرم از جام بلند شدم و به
دستشویی رفتم وصورتموآب زدم ...نباید گریه میکردم واسه کسی که ارزش
نداشت  ،نباید سوژه دست کسی میدادم ...به خودم گفتم بسه دیگه دیوونه تا
کی میخوای عذاب بکشی ...بسه تو هم راحت باش انگار نه انگار چیزی شده
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...فکر کن اون هم یه آدم معمولیه مثل آدمای دیگه تو که نمیخوای سوژه داغ
وجدید هانیه باشی؟پس درست رفتار کن.
از دستشویی بیرون آمدم وسعی کردم آروم باشم ولی نمی شد.تا این که مادر
وراضیه خانوم و خاله آسوده به آشپزخانه رفتند تا شام را حاضر کنن بقیه هم به
جز من و مهناز و هانیه و البته مهران به سالن طبقه ی باال رفتند...نمیدونستم
واسه چی اون راهشو نمی کشید با بقیه بره...
سالن پذیرایی طبقه ی پایین بسیار بزرگ بود ...من یه سرش نشسته بودم و
هانیه قسمت باالیی و مهران هم سمت چپ سالن ...سرمو پایین انداخته بودمو با
دستمال تو دستم بازی میکردم،وهانیه تلوزیون تماشا میکرد یک لحظه سنگینی
نگاه کسیو احساس کردم تا سرم را بلند کردم و نگاهم با نگاه مهران تو هم گره
خورد سرموپایین انداختم ولی چند ثانیه بعد صدای قدم هاشو شنیدم که به
طرف من میومد ،درست اومد وکنارم نشست ناخواسته از جام بلند شدم نمیدونم
چرا .ولی میخواستم هر طوری شده فرار کنم که صداش منو میخکوب کرد:
-از من فرار میکنی؟
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نگاهم به هانیه افتاد با تعجب نگامون میکرد به سمت مهران برگشتم و به عالمت
نفی سری تکان دادم مهران لبحندی زد وگفت:
پس تو آشپزخونه کاری داری؟سرمو به عالمت نفی تکون دادم انگار الل شده بودم ...گفتم:
نه ولی شاید به کمک نیاز داشته باشننه فکر نکنم چون هم مادرم هست هم مادر تو،هم بقیه پس بیا بشین یه کمحرف بزنیم.
میدونستم اگه قبول نکنم ممکنه بقیه هم بفهمن که دارم ازش فرار میکنم ،سر
جام برگشتم:
این یکی دو ساله به اندازه ی صد سال طول کشید چقدر تغییر کردیچیزی نگفتم و تنها به روبرو خیره شدم آروم تر جوری که هانیه نشنود گفت:
راستش...کلی حرفه که باید بگم...نفسی تازه کرد و ادامه داد:
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این حرفا دو ساله که روی دوشم سنگینی میکنهتو دلم گفتم ااا نه بابا...پس القل یه چیزایی سرت میشه..باز قراره چه جوری
فریبم بدی...
ازش متنفر بودم چطوری تونست با احساسات یه دختر هفده ساله بازی
کنه..ادامه داد:
ببین میدونم ممکنه ازم خیلی دلخور باشی..من تو گذشته یه اشتباهیکردم...ولی بهتره بذاریمش به حساب این که من اون زمان یه بچه بودم و..
دعا دعا میکردم یه جوری بتونم فرار کنم تا اینکه راضیه خانم به دادم رسید:
بچه ها پاشید بیاید شام سرد شداز جام بلند شدمو بی توجه به بقیه حرفاش به سمت میز شام رفتم ...انگار نه انگار
که داشت حرف می زد خوشحال بودم ضایش کردم...
با وجود اون همه غذاهای خوشرنگ و بو و اشتها آور اصال میل نداشتم مادر برام
کمی سوپ ریخت،ولی چون اشتها نداشتم تنها با غذام بازی میکردم تا اینکه
خاله آسوده گفت:
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پروازجان چرا نمیخوری ؟دوست نداری؟نه اشتها ندارممادر گفت:
تو که چیزی نخوردیجوابی ندادم دوباره سنگینی نگاهشو رو صورتم احساس میکردم ...اه لعنتی
نمیشد گمشی یه جای دیگه بشینی باید بیای جلوی چشم من؟...پس کی این
شب لعنتی تموم میشه؟..
بعد از شام وجمع کردن وسایل سفره دوباره همه دور هم جمع شدن و حرف
میزدند...توی افکار خودم غرق شده بودم که با صدای مادر به خودم اومدم
پرواز جان آقا حامد با شمانا...مثل کسی که از خواب بیدار شده باشه به اطرافم نگاه کردم و گفتم:
ببخشید متوجه نشدم...عمو حامد خندیدو گفت
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امون از این جوونای عاشقاحساس کردم از خجالت سرخ شدم...حسابی آبروم رفته بود..مخصوصا اینکه
بعد از حرف عمو حامد به مهران نگاهی انداختم و دیدم داره با یه لبخند مسخره
نگام میکنه...
بعد از صرف چای وقت رفتن شده بود مادر از خاله آسوده خواست که به آژانس
زنگ بزنه خاله آسوده کلی تعارف کرد که مهران مارو برسونه اما مادر اصرار
داشت با آژانس بریم منم یه نفس راحت کشیدم ولی این خوشی زیاد دووم
نیاورد چون خاله آسوده گفت که تا نیم ساعت دیگه ماشین ندارنو بهتره که
مهران مارو برسونه بعداز کلی تعارف مادر راضی شد و با مهران به سمت
ماشینش حرکت کردیم ،با خودم گفتم دیگه بهتر از این نمیشه...حاال باید فیلم
بازی کردناشو جلوی مامانم هم تا خونه ی عمه تحمل کنم.
مادر صندلی جلو نشست و من هم عقب نشستم و از پنجره به خیابون خیره
شدم .مادر و مهران هم مشغول صحبت کردن بودند گه گاهی صداشونو
میشنیدم مادر اول صحبتو شروع کرد:
-خب مهران واسه آیندت چه برنامه ای داری؟
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فعال که درس میخونم گه گاهی هم تو شرکت پدرم مشغولمآفرینو بعد رو به من گفت:
پرواز میدونستی مهران هوا فضا میخونههیچ واکنشی از خود نشان ندادم و همانطور به بیرون خیره شدم .پس نبود من
براش خیلی منفعت داشته فقط این من بیچاره بودم که بجای پیشرفت مدام در
حال پسرفت بودم مادرکه از من جوابی نشنید ادامه داد:
خب بعدش میخوای چی کار کنی؟فعال درسمو ادامه میدم بعدشم خدا بزرگهپس فعال برای ازدواج هیچ برنامه ای نداری نه؟یک آن ناخوداگاه،بدون اینکه خودم بخوام به جلو نگاه کردم و نگاهم با نگاه
مهران خورد ،که از آینه ی جلو چشمش به من بود  .این بار صدم بود که اون
شب نگاهمون با هم برخورد میکرد .نگاهم را سریع دزدیدم و دوباره به خیابان
نگاه کردم مهران سکوت کرد مادر گفت:
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این لبخند ,این سکوت یعنی بله؟و دوباره سکوت:
از همون بلوند چشم آبیا؟صدایی از مهران در نمیومد مادر با دلخوری تصنعی گفت:
از منم خجالت میکشی؟ از خاله لیال؟ تو از بچگی کنار من بزرگ شدینهنه واسه کدوم سوال بود خجالت یا دختر...خجالت..با خودم گفتم پس یعنی کس دیگه ای رو پیدا کرده از روی عصبی بودن مدام
لبهامو میجویدم مادر خنده ای سر دادو گفت:
پس یه دختر در کارهمهران هم خندید مادر گفت:
-پس آخر این دخترای چشم آبی ومو بلند دل تو رو هم بردند ؟
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گفتم دختری هست ولی نه چشماش آبیه نه موهاش بلوندهنکنه ایرانیه ؟بله اصالتا ایرانیهدیگه داشت حالم بهم میخورد.از خودم بدم اومد ،که ارزش خودمو حفظ نکرده
بودم
پرواز خانم دیدی،حاال امروز و فردا هم منتظر کارت عروسیش باش.
و از طرف دیگه به خودم میتوپیدم
به من چه که بخواد عروسی کنه اصال برام مهم نیست به جهنم..
من اون موقع فقط یه دختر هفده ساله بودم که به خاطر خیلی از مسائلی که تو
زندگیم پیش اومده بود،مخصوصا طالق مادروپدرو دوری از ایران و احساس
غربت ،اشتباها وابسته ی کسی شده بودم...یه دختر هفده ساله ی ساده با اون
موقعیتش از کجا میتونست حدس بزنه گیر چه آدم پستی افتاده؟...آدمی که به
خاطر درآوردن حرص یه دختر دیگه با احساسات یه دختر هفده ساله بازی
کرد..
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پرواز تو چه برنامه ای واسه آیندت داری اصال تو دانشگاه میخوای چیبخونی؟
از تو افکارم کشیده شدم بیرون ،حتی حوصله ی جواب دادن هم نداشتم با بی
تفاوتی گفتم:
نمیدونمنمیدونی؟ولی فکر کنم دیگه وقتش باشه راجبش فکر کنیاصال آینده ی من به اون چه مربوطه ...پسره ی فوضول تو نگران آینده خودتو
اون دختر بیچاره باش ،معلوم نیست میخواد سر اون چه بالیی بیاره..
تا لحظه ی رسیدن حتی یه کلمه هم حرف نزدم ...یه بغض عجیبی داشت خفم
میکرد ...مقابل در خانه ی عمه نگه داشت سریع از ماشین پیاده شدم و آرام
گفتم:
خدانگهدارو به سمت در رفتم ،میفهمیدم مادر از رفتارم تعجب کرده .باکلید در را باز کردم
...وارد حیاط که شدم بغضم ترکید به در تکیه دادم و جلوی دهنمو گرفتم و
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گریه کردم ..نه واسه این که اون االن با کس دیگه ایه..واسه خودم گریه کردم
...یاد اون روزام میوفتادم..یاد تموم رویاهامو خیال پردازیای یه دختر بچه که تو
زندگیش چیزی به جز رویا نداشته...به سمت خونه راه افتادم خدارو شکر
میکردم مامان با من نیومد...از تو خونه نوری به داخل حیاط تابیده میشد ،فهمیدم
عمه هنوز نخوابیده ،ولی اگه منو با اون حال می دید حتما می فهمید چیزی شده ،
از مادر هم تیز تر بود وارد سالن شدم خوشبختانه عمه در پذیرایی نبود آروم
آروم قدم هامو برداشتم واز پله ها به سرعت باالرفتم تا به اتاق خوابم رسیدم
سریع به داخل خزیدم و درو پشت سرم بست روسریمو از سرم کندم و روی
تخت انداختم ...هوا به طرز وحشتناکی گرم بود دکمه های مانتو را به زور باز
کردم با وجود اینکه خسته بودم ولی اصال حوصله ی خوابیدن ندشتم گوشه ای
کز کردم افکار مختلف از همه جا به مغزم حمله کردن.
نمیدونم ساعت چند بود که احساس کردم کسی موهامو نوازش میکن چشماممو
باز کردم و فرزانه را دیدم:
خب پس باالخره خرس کوچولو بیدار شدگنگ بهش نگاه کردم:
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خرس کوچولو خواب زمستونیت تموم شد؟بلند شدم و تو جام نشستم و با تعجب نگاهش کردم:
تو این جا چی کار میکنی ؟جای سالم و خوش اومد گوییته؟مثل جن باال سر آدم ظاهر شدی توقع خوش اومد گویی هم داری؟جن عمتــــ..وساکت شد کمی فکر کرد وادامه داد:
ای وای عمت که آشناس ..خاله ام که نداری اصال جنو بیخیال..با تعجب نگاهش کردم خندید و گفت:
ببخشید یادم نبود نباید از تو از این انتظارا داشت همون سالمو بگی کافیهاز تخت پایین اومدم:
این موقع صبح این جا چیکار میکنی؟-اوال که باید بگی این موقع ظهر ساعت یازده و نیمه
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به ساعت دیواری نگاه کردم:
وای یعنی من این همه خوابیدمدوما من دیشب اومدم گفتن مهمونی رفتی ،صبح اومدم گفتن اولیا حضرتخوابن االن دو ساعتی هست این جا نشستم
ببخشید آخه تا دیر وقت مهمونی بودم.به به چشمم روشن چه مهمونی ؟تنها تنها دیگه؟اِ گمشو دیوونه مهمونی دوست مامانم بودانگار تازه متوجه چشمامم شد:
وایسا ببینم رفته بودی مهمونی یا مراسم ختم؟امروز یه چیزیت شده هابا لحنی جدی گفت:
گریه کردی؟-نه گفتم که دیر خوابیدم.
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منو رنگ نکن...چشات یه کاسه ی خونه همه ی ریملت ایناام که توصورتت پخشه
بعد کمی فکر کرد و انگار به یک نتیجه رسید گفت:
نکنه این دوست مادرت همون مامان...سری تکان دادم:
خودشم اومده بود؟دوباره سری تکان دادم:
چی گفت؟بیخیال برام دیگه مهم نیستمهم نیست ؟؟؟چشمات شده مثل کاسه ی خون ؟دوباره بغض راه گلویم رابست به زحمت گفتم:
اون دیگه یه دختر جدید وارد زندگیش شده...-پس واسه همین گریه کردی
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با صدای آکنده به بغض ولی مغرورانه گفتم:
گفتم که گریه نکردمحاال دختره کی هست؟ چه شکلی هست؟شاید واسه این که حرصتو درارهگفته؟هان؟
من چه میدونم ؟برامم مهم نیست به ما چه که شبیه سیندرال باشه یااورانگوتان ؟
کمی با ناراحتی نگاهم کرد و گفت:
درکت میکنم خیلی سختههیچم سخت نیس اصال به من چه ؟آره کامال مشخصه.عصبانی نگاهش کردم،که گفت:
اصال بیخیال از قدیم گفتن واسه کسی تب کن که واست بمیره ما واسه همهمیمیریم اونا به خودشون زحمت نمیدن سلفه کنند یا القل اداشو در بیارن

- 109 -

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

فانوسی برای شب با قلم پانته آ س.آ panteasa -

ولی من شنیدم میگن واسه کسی بمیر که واست القل تب کنهنه تو خارج بودی .این ضرب المثل هارو درست بلد نیستینه آخه حد اقل رو میگن نه حداکثربا کالفگی گفت:
وای اصال گور بابای این تب و لرز و مردن ،مهم اینه که طرف مقابل هیچنشانی از ضعف درش دیده نمیشه
دکتر هم شدی؟من چی میگم این چی میگه مارو باش با کی اومدیم سیزده به در..آآآ گفتی سیزده بدر قراره عمه راحیل چند وقت دیگه یه پیکنیک تدارکببینه
با خشمی تصنعی به من چشم دوخت خندیدمو گفتم
به جای آخ جون گفتنته ؟-به خاطر داشتن دوست پلشتی مثل تو آخ جون بگم؟
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از خدات هم باشهواقعا چه نعمت بزرگی بود داشتن دوستی که تو بدترین شرایط باعث خندت
بشه
با فرزانه از خونه بیرون اومدیم ،تا مثل هر دوشنبه راهی کالس بشیم هنوز به سر
کوچه نرسیده بودیم که صدایی میخکوبمون کرد:
پرواز..من و فرزانه به طور هماهنگ برگشتیم از دیدن مهران جا خوردم:
این جا چیکار میکنه؟این کیه ؟تازه فهمیدم جمله ی این  ,این جا چی کار میکنه رو بلند گفتم ،آروم تر گفتم:
مهرانمهران کیه ؟همین موقع مهران نزدیک شد:

- 111 -

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

فانوسی برای شب با قلم پانته آ س.آ panteasa -

میشه حرف بزنیمداغی که سالها رو دلم گذاشته بود تازه شد.
نه نباید دوباره گول حرفهاشو بخورم .باید مثل یک کوه در برابرش بایستم.
با جدیت گفتم:
نه ما حرفی نداریمولی من که دارمببخشید ولی من وقت ندارمو قدم هامو تند تر برداشتم فرزانه هم تقریبا به دنبال من میدوید تا به سر خیابان
رسیدیم تاکسی گرفتیم فرزانه گفت:
این همون....سری تکان دادم:
آدرس این جارو از کجا پیدا کرده؟-اون دیشب مارو رسوند
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دیگه سوالی نپرسید ...اون روز از کالس هیچ چیز نفهمیدم تنها به صفحه ی سفید
روبروم چشم دوختم یعنی چی میخواست بگه؟حتما دوباره میخواست مثل قبل
گولم بزنه ...ولی من مثل کوه جلوش ایستادم من موفق شدم ...بعد از کالس با
فرزانه از موسسه خارج شدیم ...که چشمم به فرزاد افتاد زیر لب گفتم:
مار از پونه بدش میومد جارو به دمش بستفرزانه پوزخندی زد :
تنها هنرت تو لت و پار کردن این ضرب المثالست.دیگه به فرزاد رسیده بودیم به گرمی وبا نشاط گفت
سالم خانومافرزانه هم انگار مثل من جا خورد و به آرومی سالم کردم ،سوار ماشین شدیم
فرزاد آهنگ شادی گذاشته بود وباهاش میخوند با خودم گفت
این یه چیزی زده مارو به کشتن نده خوبه
تموم راه ساکت بودم و از پنجره بیرونو نگاه میکردم ..داخل کوچه که پیچیدیم
،یه دفعه فرزانه برگشت و با ترس به من نگاه کرد ...به رو برو نگاه کردم

- 113 -

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

فانوسی برای شب با قلم پانته آ س.آ panteasa -

مهران جلوی در خونه ی عمه ایستاده بود ،فرزاد ماشین رو نگه داشت تا پیاده
بشم تشکر کردم و از ماشین پیاده شدم و فرزانه هم پیاده شد تا در پارکینگ
خونشون رو باز کنه دلم خوش بود حداقل فرزاد توجهش به جلوئه به طرف در
خونه ی عمه راحیل راه افتادم که مهران جلوم سبز شد:
مهمه گفتم باید حرف بزنیمبایدی در کار نیست نمیخوام ببینمتپرواز خواهش میکنم..گفتی دیرت شده منم صبر کردم برگردی بعداشتباه کردی خوب...نگفتم دیرم شده گفتم وقت ندارم...اونم واسه حرفایتو
هر ثانیه دلم میخواست بگم باشه..دلم میخواست بفهمم واقعا چرا با من اون کارو
کرد ..ولی خاطرات گذشته مانع میشدن ،وقتی یادم میومد با چه بی رحمی منو
ترک کرد ،نمیتونستم قبول کنم.
همه چی تموم شده لطفا بس کنو از کنارش رد شدم که یکدفعه دستمو گرفت:
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تا نگم نمیردر همین موقع صدایی تو گوشم پیجید:
هوی یارو داری چه غلطی میکنی؟وفرزادو دیدم که به سمت ما میومد .نفسم به شماره افتاده بود مهران گفت:
تو کی باشی؟اصال به توچه تو چی کار داری؟االن بهت میگم چی کار دارمو در عین ناباوری مشتی نثار صورت مهران کرد کمی نگذشت که دوتاشون به
جون هم افتادند ...هردو یک هیکل و با یک زورفرزانه مدام فرزاد را صدا
میکرد:
فرزاد ولش کن توروخدا بیا بریمدو مرد که از اونجا میگذشتن ...به کمک اومدن جداشون کردن .مهران انگشتشو
به عالمت تهدید برای فرزاد تکان داد:
-حساب توروبعدا میرسم
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فرزاد پوزخندی زد:
منتظرمتنم میلرزید...از بچگی این طوری شده بودم..تا دو نفر دعواشون میشه همه
وجودم میلرزید...فرزانه گفت
میبنی چه بالیی سر خودت آوردی؟ مامان ببینتت سکته میکنهبه صورت فرزاد نگاه کردم روی گونش زخمی شده بود گفتم:
بریم خونه ی عمه جون  ،االن خونه نیست میتونیم پانسمانش کنیمفرزاد خاک روی لباسشو تکوند و گفت:
نه چیزی نیست تو حیاط میشورمشفرزانه گفت:
پرواز راست میگه بیا القل اونجا بشورش بعد بریم خونهبعد از اصرار های من و فرزانه باالخره فرزاد راضی شد و با هم وارد حیاط خونه
شدیم تا فرزاد صورتشو شست و من هم بتادین وکمی پنبه و چند چسب زخم
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آوردم فرزانه همونطور گوشه ای ایستاده بود و ناخوناشو میخورد از خون
میترسیید...واسه همین خودم کمی بتادین روی پنبه ریختم و به زخم هاش
مالیدم کامال معلوم بود درد میکشه چون صورتشو گاهی عقب میکشید ولی
چیزی نمیگفت برای اولین بار صورتشو انقدر از نزدیک میدیدم چشمایی درشت
 ،کشیده و مشکی با ابروهایی خوش حالت و دهان و بینی متناسب در کل چهره
ای جذاب داشت یاد حرف های ساناز افتادم و دوباره لبخندی روی لبانم نشست
مثل اینکه خیلی شبیه دلقک ها شدماز افکارم جدا شدم و به او نگاه کردم دیگه نباید پرو بازی در میاوردم اون به
خاطر من اینجوری شده بود:
نه یاد یه چیزی افتادمدلقکا؟بله؟گفتم به یاد دلقکا افتادی-نه یاد یکی ازدوستانم افتادم
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ایشونم شبیه دلقکاس؟پنبه رو اینبار محکم به زخمش فشار دادم طوری که آهش بلند شد و گفتم:
میشه انقدر دلقک دلقک نکنیدحتی فرزانه هم خندش گرفته بود یه کیسه یخ دستش دادمو گفتم:
اینم محکم بچسبونید به اون یکی گونتون کبود نشهبرای اولین بار بود که دیگه از فرزاد متنفر نبودم..خیلی با مزه شده بود.
شب به فرزانه تلفن کردم تا حال فرزاد را بپرسم پس از چند بوق خودش جواب
داد:
الوسالماِ پرواز تویی ؟چطوری؟صداش کمی غمگین بود:
-همین یکی دو ساعت پیش منو دیدیا
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خب بده حالتو میپرسم ؟نه حاال چرا ناراحتی ؟ناراحت نیستمبه قول خودت منو رنگ نکنهیچی بابا از اوضاع خونه عصبیمبا کنجکاوی پرسیدم:
مگه وضعیت خونتون چه جوریه ؟همون دعواهای همیشگی بابا و فرزادسر چی؟پدر و مادرم نگران فرزادن اونم که اصال مراعات نمیکنه هرشب تانزدیک صبح بیرونه بعضی شبا هم که اصال خونه نمیاد هرشب مهمونی مامان هم
تا صبح منتظرش میشینه ...دوست دختراش هم که وقتی پیداش نمیکنن زنگ
میزنن خونه ،اون وقت اگه بابام باشه که وای مصبیتا ...تازه زمانی که خونست هم
تواتاقش کز میکنه بوی سیگارش خونه رو برمیداره انقدر سیگار میکشه که
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گاهی میترسم خفه بشه بابام با اون سنش هم این همه سیگار نمیکشه احساس
میکنم خیلی فشار روشه از یه طرف هم که عمو و بابام گیر دادن که بیاد که تو
شرکت پیش خودشون کار کنه خیلی دلم براش میسوزه انگار
افسردس،غرورش هم نمیزاره که با کسی حرف بزنه شاید همین تا صبح بیرون
بودنش به خاطر فرار از جو خونه باشه.
درست میشه تو غصه نخورراستی من چهارشنبه نمیام کالسچرا؟خونه ی خالم دعوتیمپس منم نمیرمنه تو باید بری هرچی معلم یاد داد به منم بگیآخه...با حالتی ملتمسانه گفت:
پرواز ...خواهش..- 120 -
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باشه فقط همین یه باراقربونت برم  ،پس من دیگه برم بعدا حرف بزنیمباشه خداحافظجلسه ی بعدی کالس مجبور بودم تنها راهی کالس بشم اجبارا به سمت کالس
راه افتادم اصال حوصله نداشتم تنها به خاطر فرزانه بود که حاضر شدم به کالس
برم در کالس هم به زور گوش میدادم تا کالس تمام بشه انگار صد ساعت
گذشت بعد از کالس هم به سمت خانه را افتادم گرما طاقت فرسا بود اواسط
شهریور بودو انگار از آسمون آتیش میبارید القل اگه فرزانه بود باهم حرف
میزدیم و حوصلم سرنمیرفت ولی حاال در نبود او راه هم طوالنی تر شده بود
صدای بوق ماشینی مرا به خود آورد
پرواز...برگشتم و فرزادو دیدم این اولین باری بود که منو با اسمم صدا میکرد جلوتر
اومد گفتم:
-سالم فرزانه امروز نیومده ...مگه شما خبر ندارید؟
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نه کجاس؟خونه ی خالتونکمی فکر کرد وگفت:
آهان خبر نداشتم حاال بشین برسونمتنه ممنون مزاحم نمیشمولی تودلم خداخدا میکردم بیشتر اصرار کنه:
رامون که یکیه حاال هرجور راحتیسریع گفتم:
باشه ممنونو سوار شدم و به راه افتادیم بوی عطرش با بوی سیگار در هم آمیخته شده بود
سکوت سنگینی بینمون حکم فرما بود گفتم:
-پس چرا شما نرفتید مهمونی..
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و بعد از سوال خودم پشیمون شدم ولی دیگه اونم میدونست که من فضولم،
جواب داد:
از این جور مهمونیا خوشم نمیادچرا؟انگار کلمات ناخواسته از دهانم بیرون میامدند:
از این جور خاله بازیا خوشم نمیادشما به مهمونی خانوادگی میگید خاله بازی؟مهمونی که واسه ی آدم سودی نداشته باشه و وقت آدم رو بگیره با خالهبازی چه فرقی داره؟
ولی فکر میکنم بهتر از مهمونی های شبانه باشه که تا صبح وقت میگیرهنمیدونم این جمله رو از کجام آوردم خودمو جای اون گذاشتم ،اگر من جاش
بودم همین االن این دختر فضول و گستاخو از ماشین پرت میکردم بیرون ،ولی
چیزی نگفت و ضبط وروشن کرد و آهنگی از لئوناردو کوهن گذاشت.
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داشتم میپختم یعنی اون گرما رو احساس نمیکرد پنجره را پایین کشیدم تا هوا
بخورم:
اگه گرمته کولر روشن کنم؟تودلم گفتم یعنی این تا االن گرمارو حس نمیکرد،از رو لجبازی گفتم:
نه باد بهتره تازه گرمای هوا زیاده ممکنه آمپر بره باال و ماشین جوشبیاره
اه پرواز این مزخرفات چیه میبافی بهم؟ گفت:
سر رشته داری؟دیگه این چیزای ساده رو همه میفهمنبا لحنی مسخره گفت:
واسه دختری مثل تو اونم زیاده...نگاهم را از پنجره برداشتم و به او نگاه کردم:
-ببخشید منظورتون از دختری مثل من چیه؟
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نخواستم بی احترامی کنم ولی فکر نمیکردم دختر نازنازی مثل تو اینچیزا رو بلد باشه...
خونم به جوش آوده بود میخواستم سرشو بکوبم تو شیشه بازم همون احساس
خشم برگشت حتما فکر میکرد چون خارج زندگی کردم ناز نازیم ،لبخندی
عصبی گوشه ی لبم نشست:
پس باید به عرضتون برسونم این دختر نازنازی رانندگیش هم از آقاییمثل شما بهتره....
خنده ای سر داد وگفت:
اگه منظورت اون شبه که باید بگم عجله داشتم..شما برای مهمونی رفتن هم عجله دارید؟میدونستم نقطه ضعفشو پیدا کردم لبخند از روی لباش محو شد و چیزی نگفت
احساس بدی داشتم نباید اون حرفو میزدم پس اومدم چیز دیگه بگم:
در ضمن عجله یه دفعست ولی مثل اینکه شما سابقه دارید..خاک بر سرت پرواز حرف گیر نمیاری اون دهنتو ببند پوزخندی زد:
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اگه منظورت اون روز جلوی کالستونه قصد تنبیه اون مزاحم بودشما عادتونه تنبیه دیگران رو انقدر سنگین اعمال کنید...تنها هر چی به زبونم میومد میگفتم تازه اونجا فهمیدم من چقدر نمک نشناسم
،فرزاد منو از دست اون مزاحما نجات داد و حاال من به جای تشکر دارم از اون
موضوع بر علیهش استفاده میکنم جوابمو نداد ...انگار جوابی در برابر این
وقاحت من نداشت وای پرواز یعنی میشه که یه آدم به اندازه ی تو انقدر پررو
باشه.
دیگه به خونه رسیدم تشکر کردم و پیاده شدم که سامان را مقابل در خونه دیدم
با چشمانی متعجب به ما نگاه میکرد ..سمتش رفتم وگفتم:
اِ سامان تو این جا چیکار میکنی؟همانطور که به جلو خیره بود جواب داد:
میخواستم بیام دنبال تومسیر نگاهشو دنبال کردم  ...فرزاد هم از ماشین پیاده شد و به سمت ما اومد
احساس کردم سوتفاهمی در حال بوجود اومدنه پس به منظور پیشگیری گفتم:
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ایشون آقا فرزاد همسایه ی بغلی هستن برادر فرزانه,امروز اومده بودندنبال خواهرشون ولی اطالع نداشتن که فرزانه مهمونیه و لطف کردن و من رو
رسوندن
نفسی عمیق کشیدم ،دهنم کف کرده بود.سامان دستشوبه سمت فرزاد دراز کرد
وباهم دست دادن و سامان گفت:
لطف کردید که پروازو رسوندیدفرزاد تنها به لبخندی اکتفا کرد وبعد با سامان به خانه رفتیم پرسیدم:
چی شد میخواستی بیای دنبال من؟می خواستم هم غافلگیرت کنم ...هم گفتم اگه بخوای تو این گرما تا خونهرو پیاده بیای مغزت میپزه..
واقعا اگه فرزاد به دادم نمیرسید همون طوری می شدمسامان دیگه چیزی نگفت تا وارد سالن شدیم ساناز به گرمی به استقبالم آمد با
هم کلی حرف داشتیم برای گفتن.
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اون شب هم انگار یه نیروی بسیار قوی منو تا نزدیک صبح بیدار نگه داشت تا
وقتی که از خونه ی بغلی صدای ماشین اومد ...بی اختیار به سمت پنجره کشیده
شدم تا پرده رو کنار کشیدم نگاهم با نگاهش گره خورد ..این چه نیرویی بود با
اینکه در حالت عادی ازش خوشم نمیومد ...شاید به خاطر دلسوزی بود،شاید هم
به خاطر حرف های فرزانه بود نمیدونم ولی انگار شبا درونم غلغله ای عجیب
بود
برای آخر اون هفته ،عمه راحیل یک پیکنیک ترتیب داد و عمو رامین و
خانوادش و همچنین خانواده ی محبیو هم دعوت کرد.
روز جمعه همه خونه ی عمه خانم جمع شدن وسایل پیکنیکو آماده کردیم و به
راه افتادیم و به سمت پارک ملت رفتیم یادم نمیومد که تا به حال اونجا رفته
باشم و برام خیلی جذابیت داشت اولین چیزی که به نظرم اومد بوی گل ها بود
که تمام وجودمو فرا گرفت انگاراز بوی این گلها سیر نمی شدم و بعدش پله
های بلندش و مجسمه ی شاعرائو و...
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با خانواده به گوشه ای از پارک رفتیم ،سهیل از همه شاد تر بود مثل بچه های
چند ساله از گوشه ای به گوشه ی دیگر میرفت انگار نه انگار که بیستو یکی دو
سالش بود،عمه ر
به سهیل گفت
پس حتما این دفعه رشته ای خوبی قبول میشی ؟سهیلم قرار بود اون سال برای فوق کنکوربده:
وا عمه مگه رشته ی لیسانسم چش بود؟من نگفتم چیزیش بودسهیل مهندسی آب خونده بود،رشته ای که ممکنه کمی نا متعارف باشه.
ایشاال ایندفعه یه چیز خوب قبول میشمزن عمو گفت
نه که بچم خیلی عرق میریزه انتظار هم داره حاصل این زحماتشو همبگیره
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عمه خانم خندید وسهیل گفت
حاال نمیشد این موضوع درس و مشق رو وسط نکشید؟بابا دیگه مخمنمیکشه
من به شوخی گفتم:
صد بار گفتم پز چیزی رو که نداری رو نده ،آخه تو مخ داری که نکشه یابکشه
همه خندیدند سهیل گفت:
به خدا پرواز یه چیزی بهت میگما..خب بگو .چرا تهدید میکنی؟آقایی ما اجازه نمیده جواب دخترا رو بدیمهه هه بگو نمیتونم جوابتو بدم-آخه میترسم خانم کوچولوی ناز نازی گریش دربیاد؟
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من؟ نازنازی؟ببین پسر تا حاال نشده کسی بتونه اشک منو دربیاره درضمن الکی بهونه نتراش راحت و صریح بگو از یه دختر کم آوردی.

میخواست چیزی بگه که عمه گفت
وای سرمو بردین اومدیم این جا یه کم آرامش داشته باشیم مثل سگ وگربه پریدن به جون هم بسه
دیگه
کمی تخمه ومیوه از درون سبد پیکنیک درآوردم و با سانازو فرزانه مشغول
خوردن شدیم و سامان و سهیلو که مشغول بدمینتون بودنو تشویق میکردیم
پس از مدتی خسته شدند و اومدن ونشستن سهیل گفت:
یه ذره تعارف نکنیدساناز گفت:
-چی؟
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از اون شیر موزای وسطساناز از خنگیتش به این ور و آنور نگاه کرد مقداری تخمه برداشتمو کف دست
سهیل ریختم ،سهیل یه نگاه به من و یک نگاه به تخمه های وسط دستش
انداخت:
انقدر که شما به من ظلم میکنید خانواده ی تناردیه به کذت ظلم نکردنچقدر هم که تو مثل کذت مظلومیساناز گفت:
فعال همونو بخور بعد.مگه دارین به بچه میدیدواال با بچه فرق نمیکنیشروع کرد به تخمه شکستن در این میان گفت:
راستی پرواز بلدی بدمینتون بازی کنی؟-نه فقط تو بلدی.
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پس بیا بازی کنیم.حالش نیست.بگو جرئتش نیست.با تعجب نگاهش کردم با خودم فکر کردم سهیل با این سنش هنوز مثل یه
بچس:
هان؟بگو میترسی..از کی؟از تو؟بله قهرمان بدمینتون.اون قهرمانی که میگی کو؟کجاس؟دختر عمو مثل اینکه یه دکتر الزمیا اونم از نوع چشم پزشکی.نخیر فکر کنم تو یه مقدار دچار خود بزرگ بینی شدی شاید هم توهم-قبول کن که شکست دادنت مثل آب خوردنه
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از کجا انقدر مطمئنی؟بلند شدم و دسته ی بدمینتون را در دستم گرفتم و گفتم:
حاال ببینیم چند مرده حالجی..سرویس اول را چنان با قدرت زدم که محکم خورد تو صورتش:
پرواز جان بدمینتونه ها نه کشتیتو که میگفتی پسرا قدرتمندن و..کو نمیبینم؟کوه تو شمرونه االن بهت نشون میدمانقدر به خودش فشار میاورد قرمز شده بود گفتم:
بابا سهیل جان الزم نیست حتما این همه به خودت فشار بیاری االن آمپرمیسوزونیا بعد حسرت دیدنت تو لباس فارغ التحصیلی رو دل هممون میشینه
شما نگران خودت باش من مراقب خودم هستمساناز از اون طرف گفت:
-پرواز ترو خدا اذیت نکن داداشمو مامانم کلی آرزو واسش داره
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هردو زدیم زیر خنده .زن عمو هم میخندید ،سانازو زن عمو مشغول تشویق
کردن بودند ولی صدایی از فرزانه در نمیومد ،لحظه ای صورتم را برگرداندم و
دیدم به دور دست خیره شده .یاد فرزاد افتادم بعد از رسیدن به پارک دیگه
ندیده بودمش فرزانه میگفت حتی اومدنش هم عجیبه نه اینکه نگران فرزاد
باشم ولی از اینکه فرزانه انقدر ناراحت و نگران به نظر میرسید ناراحت بودم و
تحت عذاب بودم در این فکر ها بودم که یک دفعه انگار چیزی به چشمم
برخورد کرد ضربه شدید نبود ولی ناگهانی بود و احساس کردم چشمم میسوزه
با دست چشمم را گرفتم سهیل جلو آمد و گفت:
آخ چی شد من همش میگم شما دخترا حریف ما نیستید گوش نمیدیدحتما باید یه بالیی سرتون بیاد تا باور کنید...
با خشم نگاهش کردم و بعد چشم غره ای رفتم و به سمت دریاچه ی وسط پارک
حرکت کردم صدای سیهیلوشنیدم:
کجا میری نازنازی ..قهر کردی ؟و صدای سرزنش های زن عمو که به ترکی حرف می زد
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نزدیکای دریاچه بزرگ وسط پارک چشمم به فرزاد افتاد که پشت به من ایستاده
و غرق تماشای فواره های آب شده چقدر برام عجیب غریب بود مثل موجودی
ناشناخته بود که باید کشفش میکردم .نمیتونستم حتی لحظه ای هم خودموجاش
بذارم و انقدر در خودم فرو برم...جلو رفتم ...انقدر تو فکر بود که متوجه نزدیک
شدن من نشد آروم پرسیدم:
چرا این جا ایستادیمثل کسی که تازه از خواب بیدار شده برگشت و به من نگاه کرد
همینطوریهمیشه از قرار گرفتن تو جمع خانواده فراری هستید؟میدونستم نباید در آن موقع اینو بگویم ولی این زبون هرچه میخواست میگفت
جواب داد:
-اگه میخوای دوباره طعنه بزنی باید بگم وقت مناسبی رو انتخاب نکردی.
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دلم براش سوخت معلوم بود مشکل بزرگی داره که انقدر بی حوصله و کسل بود
حتی دیگه حوصله دهن به دهن کردن با من رو هم نداشت عقلم کار نمیکرد
فقط میخواستم چیزی گفته باشم تا سکوتو بشکنم:
از من ناراحتی؟وای وای تازه بعد از این که حرف میزدم فکر میکردم آخه این چه سوالیه ؟تازه
فهمیدم چه گندی زدم...آخه دختره ی احمق این چه سوالیه که از یه آدم
افسرده میپرسی ،اصال به تو چه که از چی ناراحته..شاید با یکی از صد تا دوست
دختر رنگارنگش ،که فرزانه تعریف میکرد بهم زده آخه به تو چه ربطی نداره
برای تو چه فرقی داره ازت ناراحت باشه یا نه  ،در ادامه توضیح دادم
یعنی فکر کردم شاید بابت حرفای اون روزم دلخوری منظوری نداشتمباور کن.
از تو ناراحت نیستم ولی...ولی چی؟سکوت کرد صداش کمی میلرزید آن پسر مغرور حاال مثل یک بره
کوچولو ،آروم و مظلوم شده بود ،ولی چی؟ولی چی؟چرا عادت دارد حرفهاشو
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بخوره شاید این باشه ولی شایدم این یه راز باشه چه قدر خوبه اگر منو مرحم
اسرار خودش بدونه و این دشمنی بین ما خاتمه پیدا کنه ادامه داد:
ولی دلیل این حال و روزم تویی فقط تو..چیزی که اصال انتظار شنیدنشو نداشتم ،چرا باید از من ناراحت باشه؟ با خودم
فکر کردم شاید عقل ناقص من منظورش رو نمیفهمه شاید هم منظورش این
فضولی های گاه و بیگاه منه...شاید هم کشیک های شبانه ام،هاج واج به او نگاه
کردم دیگر از این که حرف بزنم هم میترسیدم،میترسیدم دهن باز کنم وچیزی
بگم و دوباره گند بزنم پس تنها نگاه کردم سکوت میون حرفهاش داشت
دیوونم میکرد دوست داشتم زود تر حرفشوبزنه ولی مثل همیشه خونسرد وآرام
بود،آنقدر آرام که حرص آدمو درمیاورد ...چشم از قو ها و آب برداشت و به
طرف من برگشت و توچشمام نگاه کرد ...وای خدایا این چیه که تو چشماش
میدرخشید .لحظه ای قلبم تند تر از قبل میزد انگار نگاش یک حس خاصو تو
خودش داشت .حسی که تمام وجودم لرزوند تا به حال اونو اینطوری ندیده بودم
یعنی تا به حال با نگاش همچین حسی بهم دست نداده بود ،انگار داشت منو
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جادو میکرد جوری نگاه کرد که نمیتونستم چشم از چشمانش بردارم انگار بین
هر کلمه ای که میگفت سالها فاصله بود:
دلیلش توئی چون توئی که دیوونم کردی...نمیتونم آروم بگیرم تمام عقلمپیش توئه هر کاری میکنم نمیتونم از فکرت درآم....
داشت چی میگفت؟ تمام بدنم داغ شده بود حتی قدرت پلک زدن هم نداشتم هر
کلمه ای که از دهنش درمیومد تو ذهنم صد بار تکرار می شد حتی تو خواب هم
نمی دیدم که این حرفا رو بزنه ...ادامه داد:
نمیتونم یه لحظه صداتو فراموش کنم همش تو مخم میپیچه داره دیوونممیکنه یه لحظه آرامش ندارم ...پرواز..من...من
بچه ها ناهارحاضره ها...گفتن بیام صداتون کنمبرگشتم و فرزانه را دیدم...نفس عمیقی کشیدم ...توچه لحظه ای هم رسیده
بود ...فاصله ی زیادی از ما نداشت ...ولی ممکن نبود تو اون سرو صدا صدای
مارا شنیده باشه با من و من گفتم:
-االن...االن میایم...
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و به سمت فرزانه رفتم مثل کسی بودم که از چیزی فرار میکنه فرزانه با دیدن
صورت من با خنده گفت:
این دفعه تو تو بحث باختی؟هان؟میگم تو باختیمانند منگ ها بودم گفتم
تو چی؟بحث های همیشگیتونکدوم بحثا؟-

بابا بی خیال رنگت پریده گفتم شاید فرزاد بهت چیزی گفته تو هم که

حساااااس ناراحت شدی...
شاید تو اشتباه میکنی اصال شاید هیچ منظوری نداشته باشه ....ولی خب چرا گفت
دیوونش کردم؟چرا گفت که صدام همش تو ذهنش تکرار میشه؟...اصال چه
دلیلی داره یهویی بیاد این حرفا رو بزنه؟
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خب شاید تا حاال کسی مثل تو روبروش واینستاده و اونطوری جوابشو نداده...
چرا اون باید به تو عالقه مند شده باشه در صورتی که شما دو تا حتی نمیتونید
درست با هم حرف بزنید؟
شاید هم به قول ساناز می خواد اسکولت کنه؟
ولی چشماش اون نگاهش اونا چیز دیگه ای میگفتن... .
این افکار طی یک هفته مدام تو ذهنم میپیچیدن ،انگار یه نواره که مرتب تکرار
می شد و به هیچ نتیجه ای ام نمی رسیدم..هربار که به این موضوع فکر میکردم
تو چیزای دیگه ایم واسم سوال میشد...مثال اصال چه دلیلی داشت اون روزی که
اون پسرا مزاحممون شدن  ،فرزاد دورو اطراف کالس نقاشی ما پیداش شه؟
فرزانه هم گفته بود که عجیبه اونجاها پیداش شده...یا موضوع مهران ...بعدشم
اون روزی که فرزانه نیومده بود کالس و من تنهایی رفتم...از همه مهم تر
نگاهای هرشب بینمون...شایدم از اون نگاها برداشت بد کرده...اه پرواز تو
همیشه گند می زنی ..بازم جوابی پیدا نمی کردم تنها هنگ بودم ...حتی با
سانازهم درمیون نگذاشتم نمیدونم چرا؟شاید چون میترسیدم.
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با وجود اینکه ساناز هم مدتی اومده بود که پیشم بمونه ولی اونم نمی تونست منو
از افکارم جدا کنه دیگه حتی حوصله ی حرف زدن با اونم نداشتم...از بس تو
فکر بودم کالفه شده بود.
آخر انگار خود ساناز هم فهمید یه روز بعد از این که مدتی تو حیاط خونه قدم
میزدم،برگشتم دیدم داره لباساشو جمع میکنه با تعجب گفتم:
واسه چی داری لباساتو جمع میکنی؟بلند شد روبروم ایستاد:
دارم می رمچطور بی خبر؟چیزی شده؟انگار بغض گلوشو گرفته بود:
چیزی نشده نه فقط میخوام برم که دیگه مزاحمت نشمو کیف لباساشو برداشت و داشت از اتاق خارج میشد که جلوشو گرفتم:
-ساناز تو حالت خوبه ؟این حرفا چیه؟
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پرواز یعنی تو واقعا نمیدونی؟؟؟ این چند وقته رفتارت خیلی عوض شدهانگار من یه مزاحمم ...انگار نه انگار که من هستم ،همش سرت به کار خودته
وقتی باهات حرف میزنم حواست جای دیگست ...شاید وجودم باعث ناراحتیت
شده باشه پس من میرم تا تو راحت باشی حاال هم برو کنار میخوام برم..
لبخندی زدم و گفتم:
دیوونه خب ببخشید ...اگه ازم ناراحتی چرا اول مثل آدم با خودم حرفنمیزنی بعد اقدام کنی؟
خب حاال که گفتم تو دیگه حوصله ی منو نداریاین چه حرفیه فقط من این چند روزه سر یه موضوع مغزم مشغوله..با نگرانی نگاهم کرد:
سر چه مسئله ایهیچی چیز خاصی نیست..با دلخوری گفت:
بیا به من حتی اعتماد هم نداری..- 143 -
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اِ میگم دیوونه ای باورت نمیشه خب آخه مسئله ی مهمی نیستاگه نبود که انقدر فکرت رو مشغول نمیکردباشه بیا بشین برات تعریف کنم ولی بهم نخندیا...خندون روی تخت نشست ...موضوع رو براش تعریف کردم .از اولین شبی که
دیدم نصفه شب اومده تا ماجرای پارک ملت ،با هر کلمه که از دهنم بیرون
میومد چشمای ساناز هم گرد تر و گرد تر میشدو دهنش بازتر حرفم که تموم
شد با ذوق گفت:
وای پرواز اون عاشقت شدهنه نه این امکان دارهچیو امکان ندارهاون از من متنفره ...با هیجان دستاشودر هم حلقه کرد:
-مگه نشنیدی که بین عشق و تنفر یه نخ باریکه
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بیا انگار به خر کیتکت دادن واسه چی انقدرذوق میکنی...امکان نداره کهاون به من احساس داشته باشه
اوال تی تاب نه کیت کت دوما منم باورم نمیشه یعنی باورش سخته چونشما دو تا مثل کارد و پنیرید...ولی این مهمه که اون االن از تو خوشش اومده
کبوتره این جا نشسته نپرونش
و دستی به شانه ام زد.و من خندیدم و و دستشو پس زدم  .باز گفت:
اِ دیوونه نشو اون پسریه که همه آرزشو دارنیاد خود ساناز افتادم که از فرزاد خوشش میومد ...پشیمون شدم که این موضوع
رو باهاش درمیون گذاشتم:
ولی من جز همه نیستم ...اصال میدونی ساناز اون به تو میاد نه من..وایسا ببینم تو واسه این ،این حرفا رومیگی چون فکر میکنی من عاشقشمسرمو پایین انداختم ساناز ادامه داد:
خنگول من که گفتم فقط جذاب به نظر میرسید،همین وگرنه اصال اینطوری نیست...پرواز درست فکر کن..
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من نظرم همونه اصال از کجا معلوم اون عاشق من شده؟؟؟ شاید منظورشچیز دیگه ای باشه....
آخه تو چیت به من رفته ؟جایی نگی دختر عموی منیا ...ولی واقعا هم اینموضوع تو فکر رفتن هم داره
بله شما خانم هم از این به بعد به جای اینکه مثل زنای لوس تا ناراحتمیشی وسایلتو جمع کنی بری خونه ی بابات ،بشینی مثل آدم حرف بزنی این
طوری نمیشه..
هرچه سعی میکردم ،نمیتونستم از ذهنم بیرونش کنم هرچی به خودم میگفتم ول
کن همش توهم بود باورم نمی شد باز هم جلو پنجره میرفتم و منتظرش
میشستم.
تا این که یه روز عمه خانم و مرضیه خانم باهم برای خرید بیرون رفتن ،که تلفن
به صدا درآمد،تلفنو برداشتم:
بفرمائید-الو پرواز
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نفس کشیدن برایم سخت شد ...قلبم تند تند می زد ساناز که نگاهش به من افتاد
به سمتم اومد و پرسید کیه ...تنها نگاهش کردم:
الوبه سختی گفتم:
الو بفرماییدبی مقدمه گفت:
میخوام باهات حرف بزنمهنوزهم همونطوری سرد و بی روح بود
بفرماییدساناز گوششو به گوشی چسباند:
بیا جلوی درنمی تونم.-گقتم بیا جلو در کارت دارم
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نمیتونم...به عمم چی بگم؟عمت خونه نیست دیدم که از خونه رفته بیروناگه برگرده خونه چی؟ساناز با حرص نگاهم می کرد:
نمیدونم یه چیزی بگو ولی من االن میخوام با تو حرف بزنمیعنی دروغ بگم؟من هیچ وقت دروغ نمیگمبا خودم گفتم آره جون خودت اونم انگار همین تو ذهنش بود:
پس موضوع کافی شاپ چی ؟؟اونم که راست راست بود نه؟زود بیا پایینحرفش مثل پتکی بر سرم فرود اومد...فقط تونستم بگم:
باشهتا گوشیو قطع کردم ساناز گفت:
خب چی شد؟ چی گفت؟-مگه تو گوشتونچسبوندی به تلفن
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چرا ولی خوب نشنیدمگفت برم جلوی درمنتظرهخب پس پاشو دیگهاز جام بلند شدم و با تردید گفتم:
واقعا برم؟پرواز داری دیوونم میکنی زود باش بیچاره جلو در منتظرهتو غصه ی اونو میخوری یا منوپاشو زود تر بریم یه لباس انتخاب کنیمبا هم به اتاقم رفتیم از کمد لباسام یه مانتوی مشکی با روسری همرنگش
درآوردم ساناز گفت:
میخوای اینارو بپوشی ؟پس چی؟-برو کنار خودم ببینم ،نا سالمتی اولین قرارتونه ها
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با تعجب نگاش کردم .از تو کمدم یه مانتوی کرم با شلوارو شال قهوه ای
درآورد:
این رنگ خیلی بهت میادبه اجبار لباس پوشیدم سانازهم موهامو زیر روسری مرتب کرد ورژ کمرنگ
صورتی به دستم داد ،با تحسین نگاهم کرد:
حاال شد...برو برو دیر میشهبا نگرانی گفتم:
اگه عمه خانم برگرده...خودم ماست مالیش میکنمباشه پس فعال خداحافظو از خونه بیرون زدم ...کمی این ور و اون ورو نگاه کردم .بوقی زد و متوجه شدم
زیر درختی قسمت دیگه ی کوچه پارک کرده به سمت ماشین رفتم و نشستم
وآروم سالم کردم اونم به آرومی جواب داد و ماشینو روشن کرد و حرکت در
آورد پس از مدتی یه جای خلوت نگه داشت یه جایی مثل جاده خاکی که از
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سطح زمین ارتفاع داشت ...سکوت کرد این سکوتش داشت عذابم می داد ..این
همه راه منو کشونده بود و الم تا کام حرف نمیزد:
گفتید میخواید با من صحبت کنید ...لطفا زود تر چون من عجله دارممودب شدییعنی منو این جا کشونده بود که اینارو بگه:
من مودب بودم تنها سعی کردم با هرکی مثل خودش رفتار کنمگفتم دوباره میخواد جر و بحث راه بندازه پس ادامه دادم
اگه میخواید جر و بحث کنید باید بگم من نه وقتشو دارم نه اعصابشوو ناگهان  ،بی مقدمه و خیلی خونسرد گفت
من ازت خوشم اومدهاه آخه این چه وضعه ابراز عالقس مشنگ...
اصال نمیدونستم چیکار کنم .یاد حرف های ساناز افتادم که میگفت ما دوتا کارد و
پنیریم من کاردم و اون پنیر یا برعکس؟ خندم گرفت
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کجاش خنده داشتخندم را قطع کردم و جدی گفتم
همه جاش  .شما از من خوشتون اومده این غیر ممکنه؟برام جالب بود اصال به من نگاه نمی کرد ...همون طور که به رو به رو خیره شده
بود گفت
خودمم باورم نمیشه...یاد آخرین باری افتادم که این حرفها رو از کس دیگه ای شنیدم ...نکنه بازم
میخوای دوباره اجازه بدی با قلبت بازی کنن نکنه باز هم میخوای اجازه بدی
دلتو بشکنن و با احساساتت بازی کنن...نمیدونم چرا ولی اون تجربه نمی ذاشت
من دوباره به عشق فکر کنم اصال نفهمیدم چی شد که گفتم:
شما حتی تکلیفتون با خودتون هم مشخص نیست ،ولی باید بهتون بگم منتکلیفم با خودم مشخصه و بهتون اجازه نمیدم که با احساسات من بازی کنید من
مثل دخترای دیگه ای نیستم که باهاشون بازی کردین و اجازه دادن یه عروسک
فرضشون کنید ،من زندگیم طبق برنامست و نمیذارم یه آدمی که بین زمین و
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هواس یهو بپره وسط زندگیمو و همشو بریزه بهم ،نمیدونم در واقع چه حرکتی
ازم سر زده که شما منو شبیه دخترایی که باهاشون بودین فرض کردین،درآخر
من نمیخوام روابط خانوادگیمونو دچار مشکل کنم پس دیگه دراین باره صحبتی
نکنید ممنون
با من و من جواب داد:
نه اصال اینطوری نیس....ولی اصال توجهی نکردم و از ماشین پیاده شدم و به طرف اتوبان رفتم ،اصال
نمیدونستم کجامو چه طوری باید برگردم خونه رفتم دم خیابونو خداروشکر
همون موقع یه تاکسی جلو پام ایستاد...دربست گرفتم تا خونه...تا برگشتم عمه
برگشته بود سالم کردم و میخواستم به اتاقم برم که عمه گفت:
پس خریدات کو؟ببا تعجب به سانازنگاه کردم ..معلوم نبود بیچاره به چه دروغی متوسل شده بود
ساناز گفت:
-پس لوازم نقاشی که میخواستی چی شد؟
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فهمیدم نقشه ی ساناز چی بود گفتم:
تموم کرده بودوا مگه فرزانه نگفته بود که اون جا میتونی تهیه کنمآره ولی فکرکنم متقاضیش زیاد بودسپس به اتاق رفتم ،ساناز هم پشتم اومد تا درو بست با هیجان دستاشو بهم گره
کرد .گفت
خب زود بگو چی شد مردم از نگرانچی میخواست بشه؟بهت گفت دوستت دارهفیلم هندی زیاد میبینی؟چه ربطی داره ؟و بعد بادیدن قیافه ی در هم من گفت:
-نکنه خراب کردی..
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چیزی نگفتم مانتو رو از تنم درآوردم:
وای پرواز یه چیزی بگو دقم دادی...چی بگم؟چی گفتگفت ازم خوشش اومدهتو چی گفتی؟هیچی اوق زدمساناز لبو دهنشو یه حالت خاصی کردو گفت:
مرده شورتو ببرن با این حرف زدنت نمیخوای نگی خو نگوخندیدمو گفتم
هیچی بابا گفتم من بازیچت نیستمساناز به ترکی گفت:
-آالبا
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یعنی خاک تو سرت.
هان؟هیچی ترکیهخب یعنی چیاگه میخواستم بفهمی فارسی میگفتم دیگه.دیدی بهت گفتم ..توئه دیوونه میگفتی عاشقته عاشقتهخب مگه نیست؟اون گفت فقط ازم خوشش اومدهخنده ای کرد وگفت
خب گاماس گاماس..این یعنی چی ....نباید معنی اینم بدونم؟نه این یعنی قدم قدم..یعنی اون با اون همه غرورش که اینو بهت گفته تازهباید خدارو هم شکر کنیم بعدشم نمیاد یه دفعه ای بگه عاشقته کم کم میگه..
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این دو کلمه حرف این همه معنی داشت..نه من تفسیرش کردم حاال بگو میخوای چیکار کنی...:خمیازه ای کشیدم و گفت
یه کم بخوابم..از سر عصبانیت ،نفسی عمیق کشید:
واقعا که ..منظورم درباره ی فرزادهوا تموم شد دیگه با اون جوابی که من بهش دادم دیگه حساب کار دستشاومد
واقعا که دیوونه ای...بعدا پشیمون می شی عزیزم این شبیه اون فیلم رومانتیکا که میبینی نیس...یارو اصال تکلیفش باخودشم مشخص نیست...یهو میاد میگه ازت خوشم اومده بدون مقدمه...آخه
این چه طرز ابراز عالقس
ساناز بلند بلند خندید :
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-

باور کن اینم مثل اون فیلم رومانتیکا با یه کم تفاوت

-

آره حتما ...اونم فرزاد...این قسمت آدم آهنی عاشق می شود

****************************************
چند روز گذشت تا اینکه پروین خانم مارو برای شام دعوت کرده بود ...اولین
باری نبود که به خونشون می رفتم ولی این دفعه کمی دلشوره داشتم اصال
حوصله ی رفتن نداشتم ،اونم با چیزی که بین من و فرزاد پیش اومده بود...در
هر صورت هیچ بهانه ای نمی تونستم بیارم ،پس آماده شدم و همراه عمه به راه
افتادم به محض ورود به حیاط خونه بوی قورمه سبزی به مشام میخورد ...گشنم
شد
بعداز احوال پرسی به گوشه ای از پذیرایی رفتیم و پروین خانم برامون میوه
وجای آورد با فرزانه مشغول حرف زدن بودیم که فرزاد وارد سالن شد انگار تا
اون لحظه از بودن ما اطالعی نداشت ،جلو اومد و احوال پرسی کرد با تیشرت
مشکی رنگ آستین کوتاه که عضالت دستش کامال معلوم بود ،به نظرم خیلی
جذاب به نظر میرسید پروین خانم گفت:
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فرزاد اگه میشه امشب نرو مهمون داریم...لحنش بی شباهت به التماس نبود فرزاد نگاهی به من انداخت با حالت تمسخر
گفت:
امروز برنامه ای ندارمو روی مبل رو به روی ما نشست ومثل همیشه با گوشیش ور می رفت ،مدتی
نگذشت که عمه و پروین خانم به آشپزخونه رفتن تا شام حاضر کنن ...منو
فرزانه هم درباره ی کالس نقاشی حرف میزدیم گفتم
من که هرچی تمرین کردم نتونستم درش بیارم تو تونستی؟من تموم کردم بیارم ببینی؟وای تو دیگه کی هستی فرزانه؟فرزانه رفت تازه فهمیدم چه اشتباهی کردم حاال منو فرزاد تو سالن تنها بودیم،
بلند شدم و به سمت هال حرکت کردم که اونم بلند شد وگفت:
-ازمن میترسی ؟
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سر جام ایستادم اونم به من رسید ...خیلی مغرورانه و خونسرد به سمتش
برگشتم و نگاهش کردم:
مگه لولو خورخوره ای؟اصال برای چی باید بترسم؟چون میترسی احساساتت تو صورتت معلوم شه...ببخشید منظورتون رو نمیفهمم میشه واضح تر صحبت کنیدخنده ای مسخره کرد:
قبول کن تو هم منو دوست داریخون خونمو میخورد پسره ی احمق جلف ...با لبخندی مصنوعی گفتم:
شما هم باید قبول کنید دچار خود بزرگ بینی شدید،من نمیدونم که چهعملی انجام دادم که شما این فکر اشتباه به مغزتون خطور کرده
خدا نکشتت فرزانه پس کدوم گوری موندی...
باید فرار میکردم پس به سمت آشپزخانه رفتم که گفت:
-همین که هرشب تا دیر وقت منتظری تا بیام خونه...
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احساس کردم دارم آتیش میگیرم برگشتم و نگاش کردم با یه لبخند مسخره
گوشه ی لبش نگام میکرد ...خونسرد باش پروازخونسرد...
باید عرض کنم من تا دیروقت مطالعه میکنم و اینکه کسی تا اون موقعبیرون باشه برام خیلی عجیبه در ضمن شنیدم دچار یه افسردگی مزمن شدید
واسه همین خیلی دلم واستون می سوخت
پوزخندی زد:
نمیدونم من از چی تو خوشم اومده؟خیلی مشتاقم بدونم کدوم رفتار من شما رو جذب کرده که زود تراصالحش کنم
لحنش جدی و مغرورانه شد:
قبول کن تو هم دوست داری با هم باشیم؟من قبال حرفامو زدم گفته بودم مثل دخترای دیگه اجازه نمیدم کسی باهامبازی کنه
-دخترای دیگه خودشون خواستن باهاشون بازی شه
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من نمیخواممنم نخواستمچشم تو چشم هم ...انگار میخواستیم باهم مبارزه کنیم..فرزانه پس کجا
موندی؟؟؟؟؟؟
شما پسرا جز بازی هاتون به چیز دیگه ای هم فکر میکنید؟چطور میشه روحرفاتون حساب کرد؟
همه ی پسرا مثل هم نیستن همونطور که خیلی از دخترا مثل هم نیستن باخیلی از دخترا میشه بازی کرد چون خودشون میخوان با خیلی از دخترا میشه یه
عمر زندگی کرد....
ولی متاسفانه من در مورد شما جز هیچ کدوم از این دودسته نیستم چونپسرا بد وخوب ندارند همشون تنها برای اینکه به هدفشون برسن حرفای خوب
میزنن
چرا انقدر خشکی ،سختی مثل فوالدی..مگه جنگه؟-این بازی بی شباهت به جنگ نیست.
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اگه بازی بود از دوست داشتن حرفی به میون نمیومدپوزخندی زدم:
اتفاقا شما جنس مذکر از همین کلمه ی کلیدی استفاده میکنید تا تو اینبازی برنده شید این رمزتونه چون دخترا اکثرا سادن و احساساتی ،باور میکنن
خام میشن در نتیجه به هیچی میبازن ...دوست داشتن ...عشق...هه کلمه ی
قشنگیه ولی بازی کردن باهاش کثیفه خیلی کثیفه.
در این هنگام پروین خانم وارد پذیرایی شد...تو دستش ظرف و ظروف به چشم
میخورد:
شما دوتا باز دارید باهم بحث میکنید این بحثا تمومی نداره ؟با خنده ای گفتم:
آخه پروین خانم بعضی ها فکر میکنن همه چیز مثل وسایلشونه ...مثللباساشون..میتوونند هروقت خواستن عوضشون کنند
پروین خانم با تعجب پرسید:
-چطور؟
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آخه فکر میکنن عقاید دیگران مثل وسایلشون که همیشه تحت کنترلشونهیا مثل لباساشون که هر وقت بخوان میتونن اونارو عوض کنند
پروین خانم خندید:
از دست شما دوتا ....من که از کار شما دوتا سر در نمیارملبخندی زدم و همراه او رفتم تا میزو بچینیم ...تو همون لحظه فرزانه باالخره
اومد

:

با عصبانیت گفتم
تا االن چی غلطی میکردی؟؟؟به خدا گمشون کرده بودمپروین خانم از اون طرف گفت:
آخه پرواز جان نمیدونی اتاق این چه بازار شامیه..با تاسف سری تکون دادم
-بله میدونم

- 164 -

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

فانوسی برای شب با قلم پانته آ س.آ panteasa -

و رو به فرزانه گفتم
بده شلخته خانم ببینم چی کار کردیو نگاهی به نقاشی انداختم ،فوق العاده بود فرزانه گفت:
خوبه؟خوبه؟...عالیه فوق العادست فرزانه تو از خود استاد هم بهتر کشیدیاین حرفت آرایه ی اغراق داشتدیوونه از بس درس خوندی مخت ارور )(Errorداده ،بابا کنکور خیلیوقته تموم شده دیگه ،این خیلی قشنگه
لبخندی متواضعانه زد در این هنگام پروین خانم صدامون کرد دوتایی رفتیم سر
میز همه اومدند و شروع کردیم مدتی از سر میز اومدنمون نگذشته بود که
متوجه شدم فرزاد برای غذا نیومده آروم از فرزانه پرسیدم:
فرزانه داداشت نمیخوره؟فرزانه با صدای بلند گفت:
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نه رفت بیرونانگار تازه فهمیدم چی پرسیدم ..از خجالت آب شدم که نکنه کسی فهمیده باشه
من همچین سوالی پرسیدم و خوشبختانه کسی متوجه ما نبود لبخندی حاکی از
رضایت رو لبام نقش بست که چشمم به فرناز افتاد در حالی که یه لنگه از
ابروشو باال انداخته بود به من نگاه میکرد .سرمو پایین انداختم با غذام مشغول
شدم.
آن شب هم به هر ترتیبی گذشت به خونه رفتیم تا وارد خونه شدیم به سمت
اتاقم رفتم تا کمی استراحت کنم سرم به شدت درد میکرد روی تختم ولو شدم
وسرمو تو بالش فرو بردم تمام حرفاش ،کلماتش مدام مثل یه نوار ضبط شده تو
مغزم تکرار می شد هر کاری کردم نتونستم کاری کنم تا بهش فکر نکنم سعی
کردم بخوابم ولی خوابم نمی برد نمی دونم چقدر گذشت تا این که با صدای
ماشین به خودم آمدم میدونستم فرزاده .دوباره بی اختیار به سمت پنجره رفتم
مثل کسایی شده بودم که تو خواب راه میرن ولی تا خواستم پرده رو کنار بزنم
به خودم اومدم انگار کسی از خواب بیدارم کرده بود به خودم نهیب زد
ای احمق ندیدی چه طوری تحقیرت کرد؟ ...باز هم میخوای نگاش کنی؟
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و به طرف تختم برگشتم و هر جوری بود خودمو کنترل کردم
حدود یک هفته از اون ماجرا گذشت و تا اون موقع حتی یک بار هم پای پنجره
نرفتم.
روز پنجشنبه بعد از ظهر بود که طبق معمول داشتم مطالعه میکردم که ضربه ای
به در خورد گفتم بفرمایید با این تصور که طبق معمول مرضیه خانوم برام
عصرانه آورده  ...ولی یه دفعه کسی دستشو روی چشمام گذاشت عطر فرزانه تو
مشامم پیچید دستاشو لمس کردم وگفتم
دختر دیگه این حقه ها قدیمی شداگه راست میگی من کیم؟دیوونه ی خل و چلدستاشو برداشت:
نه خیر اشتباه حدس زدیاِ دیدی درست حدس زدمخیلی بی مزه ای- 167 -
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از جام بلند شدم و بغلش کردم:
وای فرزانه چقدر دلم برات تنگ شده بود خوب شد اومدیما که همین دیروز همو دیدیمخیلی بی احساسی خب من تو همین یه روزم دلم برات تنگ میشه دیگهولی به جاش اومدم امشب این جا بمونمهیجان زده گفتم
خدایی؟خدایی...با هم روی تخت نشستیم:
خب چی شد که امشب یادی از ما کردین؟راستش مامانم اینا میخواستن برن یه مهمونی منم حوصله نداشتم گفتمبیام پیش تو
-خوب کاری کردی ولی تو که عاشق مهمونی بودی چی شد یه دفعه؟
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مهمونی که به آدم خوش بگذره نه مهمونی که مجبور باشی فیس و افاده ییه مشت آدم غربتی رو ببینی
مرضیه خانوم در زد و همراه ظرف کیک شکالتی وچای وارد شد و حرفهای مارو
نا تموم گذاشت ...بعد از این که از اتاق خارج شد تکه ای از کیک برداشتم و تو
دهنم گذاشتم بعد از این که قورتش دادم گفتم:
به هر حال اونم یه مهمونی بود...بله مهمونی که پریناز خانم نقششو کشیده بود..با تعجب پرسیدم:
پریناز؟واسه چی نقشه؟دختر عموم دیگه مگه برات تعریف نکرددلم ناخودآگاه شور زد سری به عالمت نفی تکان دادم فرزانه ادامه داد:
پریناز خانم دختر عموی افاده ای بندست که نقشه های زیادی برای فرزادتو مخشه
کیکی که تو دهنم بود پرید تو گلوم و به سلفه افتادم فرزانه زد تو پشتم:
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نمیری...وقتی خوب شدم گفتم:
خب داشتی میگفتیچی داشتم میگفتم؟میخوای این دفعه بمیری؟اِ فرزانه بگو واسه چی واسه فرزاد نقشه داره؟واسه اینکه ساختمون بسازه...گنگ نگاهش کردم اول نفهمیدم منظورش چیه ادامه داد:
خب معلومه دیگه چرا نقشه داره ،چرا مثل خنگا نگاه میکنی؟اِ فرزانه مثل آدم حرف بزن نقشه واسه چی؟وا پرواز جدی جدی داره باورم میشه که خنگ شدی ،خب معلومه دیگهواسه این که بدستش بیاره
ترس تمام وجودم را برداشت با من و من پرسیدم:
-فرزاد چی؟ اون میدونه ؟دوستش داره؟
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نمیدونم واال تا حاال که حرفی نزده ولی پدر و مادرم خیلی راغبن .امشبمهر جور بود فرزادو کشوندن تو اون مراسم ،از دهن مامانم پرید که گفت دعا
کن امشب وضعیت این دوتا معلوم بشه.
انگار آبجوش ریختن رو سرم دیگه اشتهام هم از بین رفت فرزانه همین طور
مسخره بازی درمیاورد:
فکر کن اون زن داداش من بشه پرنسس خانم وای چه بدبختی..و میزد زیر خنده اصال دیگه حال و حوصله ای برایم نمانده بود ترسی عجیب
درونم شکل گرفته بود
یعنی بعد از امشب فرزاد مال کس دیگه ای میشه ،خدا کنه فرزاد یه کاری کنه
از طرفی دیگه مدام به خودم میتوپیدم،
اصال به تو چه که مال کس دیگه بشه ،اصال بذار بره سراغ همون دختر عمو ی از
دماغ فیل افتادش...همون بیشتر بهش میاد...اصال چرا باید به اون فکر کنم اون
پسر گستاخ و مغرو ر مگه فکر کردنم داره؟
در این فکر ها بودم که فرزانه منو از اعماق تفکراتم درآورد
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مگه تو نگفته بودی دلت برام تنگ شده اینه دلتنگیته؟...یه کاری کن دلمپوسید
میخوای پاشم برات عربی برقصم ؟فکر بدی هم نیستا...کمی فکر کرد و دوباره گفت:
نه اگه رقص عربیت هم مثل رقص عادیته قربونت نمیخواد همون یه بار کهناظر بودم بسه
کی؟همون اولین بار دیگه توی هلو پارتی )))) hello partyکه عمه خانمتتدارک دیدن مثل مونگوال فقط دستاتو تکون میدادی
خیلی بیشعوری منو باش میخواستم مثال ایرانی برقصمرسما االن به ارق ملیم برخورد-هان؟چی چی ملی
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ارق........مات نگاهش کردم ادامه داد:
بابا بیخیال تو تو حرف زدن معمولیت موندی دیگه کلمات پیچیده رونمیخواد یاد بگیری.
بعد ازاون فرزانه هر چی گفت جواب ندادم ،فقط نگاهش میکردم و تظاهر به
شنیدن میکردم در حالی که اصال گوش نمیدادم چون هوش و حواسم جای دیگه
بود ،پس از مدتی فرزانه پیشنهاد داد فیلم ببینیم ،ولی من بازم حواسم نبود تمام
فکر و خیالم پیش فرزاد بود،مدام فکرهای مسخره تو سرم میچرخید،نکنه دیگه
قرار عقد و عروسی هم گذاشته باشند حتما االن دیگه همه چیز تموم شده..
صدای فرزانه مرا به خود آورد:
پرواززززپلکی زدم و نگاهش کردم:
بله...-کجایی دختر؟
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همین جاجسمت این جا بود ولی روحت نهچطور؟دوساعته دارم صدات میکنم ،تو عالم برهوت سیر میکنی؟اِ دیوونه میگم همین جا بودم هم روحم هم جسممکامال مشخصهبرای اینکه موضوع را عوض کنم گفتم:
بیخیال کجا بودیم؟من که همین جا ولی تو...من چی؟خونه همسایه...خیابون...شایدم پیش آقای ایکسآقای ایکس دیگه کیه؟-از من میپرسی؟؟؟خودت بگو شیطون
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خیلی جدی گفتم:
اِ فرزانه بسه دیگه داری شورشو در میاریخودمم نفهمیدم چرا از یه شوخی ساده انقدر ناراحت شدم :
باشه باشه حاال چرا یه دفعه قاطی میکنی؟بعد از اون سعی کردم فقط حواسم به فیلمو حرفای فرزانه باشه ولی بازم نمیشد
زمان برام به سختی میگذشت هر ثانیه مثل سال طول کشید تا این که باالخره
زمان خواب فرا رسید فرزانه روی تخت من خوابید و من هم روی زمین خوابیدم
فرزانه همون دقیقه های اول خرو پفش به هوا رفت ،به بیخیالی او غبطه
میخوردم  ،با خودم میگفتم خوش به حالش که دغدغه نداره ،نمیدونم چند
ساعت گذشت که با شنیدن صدای ماشین از خانه ی همسایه توجام نیم خیز
شدم ...چشمم به ساعت خورد عقربه ها ساعت دو و نیم را نشون میدادند پتو رو
کنار زدم و به سمت پنجره رفتم صدای خنده ی پروین خانم و همسرش در
حیاط پیچید نمیدونم داشت چه حرف خنده داری میزد دوباره فکر های
مسخره،حتما همه چیز طبق خواستشون پیش رفته که انقدر شادو شنگولن
میدانستم من تنها این وسط بازیچه بودم ولی خوب شد که وا ندادم و نذاشتم ازم
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استفاده بشه...ولی فرزاد چه جوری تونست این کارو بکنه چه قدر راحت دروغ
میگفت ....نمیدونم چه مدت به حیاط خانه ی همسایه خیره شده بودم که یک
لحظه به خود آمدم و دیدم که فرزاد کنار باغچه ایستاده و به من خیره
شده،لعنتی چه جوری فهمید من این جام ؟ تو این تاریکی اونم با این فاصله
،نگاهش عجیب بود پر بود از رمز و راز معنایی داشت که من نمیفهمیدم ولی این
بار از غرور خبری نبود ،با خشم نگاهش کردم چونم میلرزید ،نمیدانم از سرما
بود یا از خشم یا...پرده رو سریع کشیدم و به داخل اومدم ،کمی همون جا
ایستادم و سپس میخواستم به سمت رختخوابم حرکت کنم که پایم به چیزی
گیر کرد و با سر زمین خوردم ...ضربه انقدر محکم بود که فرزانه تو جاش نیم
خیز شد چراغ مطالعه ی بغل تختو روشن کرد .تا منو نقش زمین دید با صدایی
که ترس درش موج میزد گفت
پروازنای جواب دادن نداشتم ،بی اختیار اشکام سرازیر شدن ،درست شبیه بچه هایی
که دنبال یه بهونن .فرزانه به سمتم اومد و با کمکش از روز زمین بلند شدم ،با
تعجب نگاهم میکرد گفتم:
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چی شد یهووو؟؟؟هیچی نگفتم:
نکنه شکسته ؟؟؟ من برم عمتو صدا کنماشک هامو پاک کردم:
نه بابا درد ندارهپس دیوانه ای که گریه میکنی؟ پاشو بریم عمه خانم رو صدا کنیم بریمبیمارستان
گفتم که چیزی نیست میشکست خون میومد دیگهفردا افتادی چیزیت شد به من ربط نداره ها هرچند بادمجون بم آفتنداره...
-

بادمجون بم عمته...بگیر بخواب دیگه میگم چیزیم نیس اههههه
*****************************************
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از فردای اون روز سعی کردم از فرزاد دور باشم تا کمتر اعصابم خورد شه ،سعی
کردم دیگه نبینمش ازش خیلی عصبانی بودم برای جلسه ی بعد کالس نفاشی
هم بهونه ای جور کردم تا نرم چون احتمال دادم که ممکنه بیاید دنبالمون
افسرده شده بودم.
همه چی بهم ریخته بود،حوصله ی هیچ کاریو نداشتم ،تا لنگ ظهر میخوابیدم و
بعدشم که پا میشدم پای نت وقت میگذرونم یا الکی دوره خودم میچرخیدم.
عمه راحیل هم از این وضعیت من خسته شده بود .تا این که یک روز صبح زود
با صداش از خواب بیدارشدم عمه میخواست تا برای خرید همراهیش کنم
گفتم:
عمه حاال نمیشه خودتون تنهایی برید من اصال حوصله ندارم خستم...بمیرم بچم انقدر این چند روزه فعالیت داشته ،انقدر کار کرده دیگه هیچجونی براش نمونده...پاشو ببینم تنبل خانم نکنه انتظار داری من پیرزن اون همه
بارو تا خونه بکشم؟
-عمه خانم شما کجا پیرید ?ماشاال از منم بیشتر فعالیت دارید...
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من نمیدونم اون خراب شده چی به شما ها یاد داده ؟تنبلی؟منظورش فرانسه بود نخواستم که بیشتر غر بزنه برای همین از جام بلند شدم
بعد از این که صورتمو آب زدم و صبحانه ی مختصری خوردم ،رفتم آماده شدم
 .به سالن پایین رفتم مرضیه خانم گفت که عمه تو حیاط منتظره  .به سمت حیاط
رفتم صدای عمه رو شنیدم که با کسی احوال پرسی میکرد تا به در نزدیک شدم
فرزادو دیدم که داشت با عمه حرف میزد عمه گفت:
آقا فرزاد مبارک باشه خبرای خوب شنیدیممن تنها مات و مبهوت نگاهشون میکردم فرزاد در جواب گفت
خبر خوش؟...متوجه نمیشم..با خودم گفتم پس خر خودتی ..بی این که بهش سالم کنم به عمه گفتم
عمه جون من میرم سر کوچه شما هم بیاییدو بدون اینکه منتظر شنیدن جواب بشم به سر کوچه رفتم کمی سر کوچه منتظر
ماندم تا این که عمه خانم هم آمد پس از مدتی گفت:
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دخترم میدونم شما دوتا با هم زیاد نمیسازید ولی این رفتار تو هم شایستهنیست...
با تعجب پرسیدم:
کدوم رفتار عمه جون؟همین سالم نکردن هرچی باشه همسایه ایم نون و نمک همو خوردیممیدونم سخته ولی حداقل به خاطر پروین خانم یه کم مالحظه کن
چشم عمه جون...چشمت بی بال...اول بریم میوه بخریم آخه تابستونه و میوه هاش ،بعدمبریم عطاری
چیزی نگفتم و به راهم دامه دادم عمه خانم نمیدونست که درون دلم چی میگذره
و نمیدونست چقدر دلم شکسته و چقدر خورد شدم.
اون روز عمه مدام منو از یه مغازه به مغازه ی دیگر میکشوند .اگه روزی بود که
حالم خوب بود برام لذت بخش هم بود ولی وقتی اون همه اعصابم متشنج شده
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بود دیگه نه تنها لذت نمیبردم بلکه اذیت هم میشدم تا این که باالخره خرید
های عمه خانم تمام شد و به خانه برگشتیم.
فردای اون روز فرزانه به دنبالم اومد تا باهم به کالس بریم ولی باز بهانه آوردم
که حالم خوب نیست ،عمه خگفت:
کجا حالت خوب نیست؟ پاشو مادر خداروشکر سالمی قدر این لحظاتجووونی رو بدونید که فردا که سنی ازتون گذشت حسرت نخورید
به اصرار عمه راحیل و فرزانه اون روز در کالس شرکت کردم ولی تمام مدت تو
خودم بودم چند بار استاد بهم تذکر داد ولی هیچ چیز باعث نمیشد فکر و خیالو
کنار بذارم بعد از مدتی هم این ترس در وجودم رخنه کرد ،که نکنه فرزاد
دنبالمون بیاد .با خودم فکر میکردم چه جوری باهاش روبه رو بشم؟ دل تو دلم
نبود اضطراب و استرس داشتم تا کالس تمام شود برام مثل سال ها طول کشید
کالس که تموم شد با فرزانه از آموزشگاه خارج شدیم همیشه فرزاد روبروی
آموزشگاه منتظر می ایستاد ولی اون روز ازش خبری نبود لبخند رضایتی بر لبم
نشست خیالم برای لحظه ای راحت شد که ناگهان فرزانه تمام خوشیم را از بین
برد:
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ماشینو اون ور پاک کرده بیا بریمبه طرفی که فرزانه نشان داد نگاه کردم وماکسیمای سورمه ای رنگ فرزادو
دیدم  .فرزانه دستمو گرفت و به سمت ماشین فرزاد کشاند وقتی به فرزاد
رسیدیم فرزانه گفت:
سالم ...فرزاد داشتم تو کالس فکر میکردم چی میشه امروز فرزاد بیاددنبالمون عذا گرفتم که تو این گرما چه جوری میخوایم برگردیم خونه
و سپس در ماشینو برام باز کرد که ناگهان صدای آشنایی به گوشم خورد که منو
به اسم صدا میکرد برگشتم و سامانو دیدم.
داشتم از خوشحالی بال درمیاوردم انگار دنیا روبه من داده بودند جلو اومد وبا
همه احوال پرسی کرد فرزاد همونجور ماتش برده بود گفتم:
سامان تو این جا چی کار میکنی؟اومدم دنبال تو...و سپس با خنده و شادی برگشتم سمت فرزانه گفتم:
-شماها برید منم با پسر عمو جان میام
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فرزانه لبخندی زد و از ما خداحافظی کرد و سوار ماشین شد بعد از او هم فرزاد
سوار ماشین شد من هم همراه سامان به سمت ماشینش رفتم وسوار شدم اول
فکر کردم به سمت خونه میریم ولی پس از مدتی دیدم که از یک راه دیگر میره
گفتم:
اِ سامان کجا میریم ؟خونه ی ما...واسه چی خونه ی شماعمه خانم هم خونه ی ماست نگران تو بود منم گفتم بیام دنبال تو شبخونه ی ما بمونید
با بی حوصلگی گفتم:
وای سامان اصال حوصله ندارمیعنی چی که حوصله نداری همه منتظر توئن...-میدونم ولی اگه بیام بیشتر ناراحت میشن چون واقعا حالم خوب نیست
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سامان ماشینو جایی متوقف کرد و سپس از روبرو چشم برداشت و به من نگاه
کرد:
پرواز اصال معلومه تو چت شده ،دیگه مثل قدیمات نیستی باورم نمیشه اوندختر عموی شیطون این طوری شده حتی عمه خانم هم بیشتر به خاطر تو اومد
خونه ی ما تا تو از افسردگی دربیای
کی گفته من افسردم؟؟؟پس اگه نیستی چرا همش یا خوابی یا تو فکر؟چه ربطی داره ؟من افسرده نیستم فقط یه مدت خستمباور نمیکنم..صورتمو به سمت پنجره چرخوندم:
دیگه این مشکل توئهباورم نمیشه چون یه آدم خسته یه روز دو روز استراحت میکنه و بعدخوب میشه مگر اینکه خسته ی روحی باشی...
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سکوت کردم نمیخواستم بیشتر از این دروغ بگم آره خسته ی روحی بودم و
خستگی روحی هم با استراحت خوب نمیشد ادامه داد:
نکنه دلت برای عمو و زن عمو تنگ شده ؟این بهانه ی خوبی بود برای پوشوندن رازم .پس گفتم:
اره خیلی دلم برای مامان بابام تنگ شده االن خیلی وقته ندیدمشون...لبخندی مهربان زد و گفت:
خب اینو از اول میگفتی این که کاری نداره فردا صبح میام دنبالت میبرمتپیش مامانت .پدرت هم چند روز دیگه از سفر برمیگرده
لبخندی زدم و گفتم:
بعضی وقتا به ساناز حسودیم میشه که برادری مثل تو دارهاین طوری نگو من کنارتم .هر کاری داشتی به من بگو باهام رو در وایسینکن باشه؟
تنها لبخندی زدم ماشینوروشن کرد و گفت:
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خب بریم اول یه بستنی بخوریم بعدش هم تو رو برسونم خونه ی عمهخانم که امشب رو استراحت کنی و فردا سرحال باشی خوبه؟
مرسی که درکم میکنماین دفعه مخالفت نکردم ولی از فردا دیگه قبول نمیکنم...دوباره لبخندی زدم واقعا خوش به حال ساناز که برادری به این مهربونی و
فهمیدگی داشت کمی بعد سامان مقابل یک بستنی فروشی توقف کرد
خب چی میخوری؟نمیدونم هرچی تو بخوری منم میخورم...این جا فالوده بستنی هاش عالیه بگیرم..اوهومرفت و کمی بعد با دو فالوده بستنی بازگشت یکیو به دست من داد،مدتی که
بستنی مونو خوردیم کمی هم حرف زدیم بعد هم دوباره ماشینو حرکت داد و به
سمت خونه ی عمه خانم رفت ،وقتی به سر کوچه رسیدیم  ،خیلی شلوغ بود
مخصوصا که کوچه یک طرفه بود پس گفتم:
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من همین جا پیاده میشم تا خونه پیاده روی میکنمنه مگه میشه میرسونمتا از بین این همه ماشین رد بشیم کلی طول میکشه تو هم برو زودترنگرانت میشن
آخه این جوری که نمیشهسامان تعارف نداریم که دستت درد نکنه خیلی خوش گذشتو از ماشین پیاده شدم و به سمت خونه رفتم خونه ی عمه خانم درانتهای کوچه
بود ،تقریبا به انتهای کوچه رسیده بودم که فرزادو دیدم به ماشینش تکیه داده
بود و سیگار میکشید تا خواستم از مقابلش رد بشوم سرشو بلند کرد و در یک
لحظه نگاهمون به هم تالقی کرد نگاهمو ازش برداشتم و به راهم ادامه دادم
سیگارشو روی زمین انداخت و پشت سرم آمد:
تا این موقع کجا بودی؟چه پررو..به اون چه من کجا بودم..
-مربوطه؟
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و کلیدمو از تو کیفم بیرون آوردم که یه دفعه دستموکشید:
پس با اون مرتیکه قرار گذاشتی نه؟حاال دیگه سینه به سینه ی هم ایستاده بودیم تو چشمهاش با خشم نگاه کردم و
گفتم:
گفتم که به تو ربطی نداره درضمن مودب باش و درباره ی سامان درستحرف بزن وگر نهه..
وگرنه چی؟؟؟؟هاان؟؟؟پس سرش غیرت داریدستمو از دستش بیرون کشیدم و گفتم:
آره که چی..لطفا تا میتونید جلوی من آفتابی نشید چون دیگه نمیخوامببینمتون
و کلیدو درون قفل چرخوندم و در را باز کردم و میخواستم وارد بشم که
دستیگیره ی درو کشید و محکم بست و با خشم تو چشمام نگاه کرد:
هنوز حرفم تموم نشدمگه نگفتم دیگه مزاحمم نشو ولم کن...- 188 -
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در یک لحظه خشمش باالتماس درآمیخت و با صدای بلند که بی شباهت به فریاد
نبود گفت:
تو مشکلت با من چیه هان؟دستمو روی بینیم گذاشتم وگفتم:
هیس نکنه میخوای همه درو همسایه بفهمنبه درک بذار بفهمن...جواب سوال منو بدهآقای محترم فکر کنم دیگه شما تنها نیستید ،اگه نامزدتون متوجه بشنشما چی کار میکنید اون وقت خیلی ناراحت میشن نه؟
دوباره با حالت فریاد گفت:
کی گفته اون نامزد منه؟کالغا خبرا رو میارن در ضمن وقتی شنیدم خیلی خوش حال شدم چونفکر میکنم خیلی بهم میاید..
و سپس با لبخندی گفتم:
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مبارک باشه خوشبخت شیدخواستم وارد بشم که دوباره اومد و جلوم ایستاد توچشماش نگاه کردم اولین
باری بود که از غرور خبری نبود عطرش مشاممو پر کرده بود این دفعه با
صدایی آرام گفت:
اگه تو بخوای همه چیو تموم میکنم جوری که دیگه هیچ کس در این بارهحرف نزنه
انگار قلبم لرزید بغض راه گلومو بست ،با خشم و بغض گفتم:
باید همه چیزو به تو گفت...و سریع وارد خونه شدم و درو محکم بستم وای خدایا این چه احساسی بود،یه بار
دیگه قلبم میتپید،یه بار دیگه احساسات در من به جریان در اومده بود و باعث
شده بود براش انتظار بکشم و اشک بریزم وحسادت کنم ،این چه احساسی بود،
نه این دروغه امکان نداره حتی گفتنش هم برام سخته یعنی من عاشق شده
بودم؟ مگه من با خودم عهد نکرده بودم که دیگر عشقو باور نکنم مگر عهد
نکرده بودم که دیگه به هیچ کس اعتماد نکنم پس چی شد چرا دوباره اجازه
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دادم یکی سر خود وارد قلبم بشه...نه نه فرصت اشتباهی نیست پرواز به خودت
بیا دختر..
بازهم به اتاقم پناه بردم همون اتاقی که جایگاه تنهایی هر شب من بود و دوباره
همون پنجره منوبه سمت خودش کشید همون پنجره ی 2در 2متری که لحظات
شیدایی منو توخودشقاب کرده بود،پاهام میلرزید لرزون لرزون به سمت پنجره
رفتم قلبم به شدت میتپید پرده رو کنار زدم و بازم او ...عرض حیاطو قدم میزد و
به سیگارش پک میزد انگار داشت به چیزی فکر میکرد نگرانش شدم چرا انقدر
سیگار میکشه؟نکنه مریض شه ...میخواستم پنجره رو باز کنم و فریاد بکشم که
دیگه بسه ،بسه دیگه سیگار نکش...
صدای تلفن منو از فکر درآورد اول نمیخواستم جواب بدم ولی بعد یادم افتاد که
ممکنه عمه باشه و درصورتی که جواب ندم ممکنه نگران بشه .پس سریع به
سمت تلفن دویدم و گوشیوبرداشتم:
بله بفرماییدسالم عمه جان چرا صدات گرفته ؟نکنه مریض شدی؟حالت خوبه؟درست حدس زده بودم خود عمه خانم بود:
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سالم عمه ،نه خوبم خوابیده بودم شما چطورید خوش میگذره؟مگه بی تو میشه خوش بگذره همه سراغتو میگیرن چرا نیومدییه کم سردرد داشتم و خسته بودم ایشاال دفعه ی بعد...میخوای زود تر بیام خونهبا خودم گفتم نه تروخدا نیا بذارید یه کم تنها باشم:
نه الزم نیست گفتم که خوبم یه قرص میخورم میخوابم بهتر میشمالزم نکرده قرص بخوری...خودتو به قرص عادت نده به مرضیه خانم بگوواست گل گاو زبون دم کنه
چشم چشم شما نگران نباشید منو که میشناسید خوب به خودم میرسمدیگه سفارش نکنم عزیزکم مراقب خودت باشچشم شما هم همینطور پس فعال خداحافظعمه خانم هم خداحافظی کرد و گوشیو قطع کردم و دوباره به سمت پنجره رفتم،
پرده رو کنار زدم ولی دیگه اونجا نبود ،به تختم پناه بردم سرموتو بالش فرو
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کردم و تا تونستم گریه کردم ،نمیدونم دیگر چی شدو چه جوری خوابم برد که
صبح با صدای عمه از خواب بیدارشدم تا چشمامو باز کردم عمه خانم گفت:
مگه تو به پسر عموت قول نداده بودییاد سامان افتادم تو جام نیم خیز شدم:
وای خاک بر سرم ،پاک یادم رفتخدا نکنه مادررفت؟نه پایین منتظر ایستادهاز جام بلند شدم و به سمت دستشویی دویدمتوی آیینه ی دستشویی به خودم
نگاه کردم چشام سرخ سرخ بودو حسابی پف کرده بود ..بعد از اینکه صورتمو
شستم به اتاقم برگشتم و سریع لباس هامو تن کردم و به سالن پایین رفتم
سامان با دیدن من از جاش بلند شد سالم کردم جواب داد:
صبح بخیر خانم باالخره از خواب ناز بیدار شدیببخشید سامان حق داری ناراحت باشی ازم ...من آمادم بریم- 193 -
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عمه خانم گفت:
اول صبحونه بخورید بعدنه عمه جون نمیرسیمسامان گفت:
تو راه یه چیزی میخوریمو بعد صورت عمه راحیلو بوسیدم و از خونه خارج شدیم و حرکت کردیم سامان
گفت:
نظرت چیه که اول بریم یه جای خوب یه چیزی بخوریم بعد بریم خونه یعزیز جون
ایده ی خیلی خوبیه چون من که دارم از ضعف میمیریمکمی بعد سامان ماشینو جلوی یه رستوران متوقف کرد ،دوتایی از ماشین پیاده
شدیم و وارد رستوران شدیم هردو کله پاچه سفارش دادیم سامان گفت:
-فکر نمیکردم که تو هم کله پاچه خور باشی
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مگه من چیم کمه...کم نیست که هیچ ،دو برابر یه آدم عادی هم میخورمآخه فکر نمیکردم تو فرانسه هم کله پاچه بفروشنهمه جای دنیا ایرانی داره ایرانی هم نمیتونه بدون غذای ایرانی زندگی کنهسامان خنده ای سر داد ،کمی بعد غذا رو آوردن ،مثل قحطی زده ها شروع کردم
به خوردن انگار غم و غصه منو بیشتر به خوردن وا میداشت و بیش از حد طبیعی
خودم میخوردم انقدر با ولع میخوردم که سامان با هیجانی خاص نگام
میکردخودش چند لقمه بیشتر نخورد گفتم:
تو چرا نمیخوری؟نمیخوام لذت دیدن غذاخوردنت رو از دست بدملقمه ای گرفتم و به دستش دادم:
آقا ی راننده خوب بخورید تا خونه ی خانوم جون فاصله ی زیادیه...لقمه رو از دستم گرفت وگفت:
-یه جوری میگی انگار بیرون شهره
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لقمه رو تو دهنش گذاشت بعد از این که غذامونو خوردیم راه افتادیم و به سمت
خونه ی خانوم جون حرکت کردیم بودن با سامان باعث شده بود مدتی غصه
هامو به دست فراموشی بسپارم،سامان پسری متین و با وقار بود و به خاطر
شخصیتش در فامیل شناخته شده بود بیست و چهار سالش بود و دانشجوی سال
آخر کارشناسی ارشد رشته ی موسیقی دانشگاه تهران بود گاهی فکر میکردم
هرچیز خوبی که یک پسر میتونه داشته باشه ،تو وجودش هست.
به چی فکر میکنی؟به خودم اومدم:
بله؟گفتم به چی فکر میکردی؟به توبا تعجب نگاهم کرد:
-موضوع بهتری نداشتی بهش فکر کنی
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نه راستش داشتم فکر میکردم من چه قدر خوشبختم که پسر عمویی مثلتو دارم
متواضعانه لبخندی زد ادامه دادم:
نه جدی میگم تو امروز به خاطر من از زندگیت زدی...به خاطر تو نبود...من به خاطر خودم این کارو انجام دادلبخندی زدم و با شیطنت گفتم:
آهان همون مسائل اخروی وانسان دوستی این جور چیزا دیگه...به خاطرخدا
و دستامو به سمت باال گرفتم و گفتم:
خدایا برای این آقا سامان ما یه جا تو باال شهر بهشت نگه دارسامان خندید وگفت:
نه منظورم این نبود وقتی تو ناراحتی منم ناراحتم و وقتی تو خوشحالی منمشادم واسه همین گفتم به خاطر خودم بود

- 197 -

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

فانوسی برای شب با قلم پانته آ س.آ panteasa -

دیگر جوابی نداشتم در برابر تواضع و فروتنی او چی میتونستم بگم،کمیبعد به خونه ی خانوم جون رسیدیم ...درو که زدیم پرستار درو باز کرد،سالم و
احوال پرسی کردیم مادر به محض شنیدن صدای من به حیاط اومد،پریدم تو
آغوشش،منو محکم بغل کرد صورتمو بوسید:
انقدر نیومدی بهم سر بزنی خودم اومدم...عزیز دلم ببخشید حال خانوم جون خوب نبود باید پیشش میموندم با کیاومدی؟
سامانو نشون دادم که جلوی در ایستاده بود و با لبخندی گوشه ی لبش نگاهمون
میکرد
سامان زحمت کشید..مادر به سمت سامان رفت و احوال پرسی کرد و گفت:
سامان جان لطف کردی پسرم...وظیفه بود...حاال هم رفع زحمت میکنم و بعد از ظهر برمیگردم دنبال پروازالبته اگه شما اجازه بدید
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این چه حرفیه پسرم مگه میشه بذارم بری باید ناهارو پیش ما بمونینه نمیخوام مزاحم شمگفت
سامان تعارف نکن بمونآخه...مادر گفت:
آخه نداره مگه میذارم بریسامان لبخندی زد و با هم وارد سالن خانه شدیم به مادر گفتم
مامان مگه شما پرستار نگرفتی پس چرا باید همش باال سرش بمونیپرستار کارای بهداشتی و درمانیشو رو میکنه ولی خانوم جون به یه همراهو همدم نیاز داره در ضمن خانوم جون اون همه برای من زحمت کشیده منم باید
به یه نحوی جبران میکردم
باال سر خانوم جون رفتیم خانوم جون نگاهی به من انداخت ،مادر گفت:
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خانوم جون دخترم رو دیدی؟دختر توئه مگه تو شوهر کردی؟مادر اشک تو چشماش جمع شد و آروم گفت:
فراموشی دارهآهی کشیدم مادر رو به خانم جون گفت:
خانوم جون یادت نیست میخوابوندیش رو پات براش الالیی میخوندی؟خانوم جون تنها نگاه کرد مادر گفت:
بهتره زیاد بهش فشار نیاریم بیاین بریم یه چایی بخوریمو همگی به سمت سالن پذیرایی رفتیم ومادر چای و شیرینی آوردو گفت
به خاطرکوتاهی ما اینجوری شدهو آهی کشید و ادامه داد:
مادرو پدررا خودشون کامل وقف بچه ها میکنن و آخرم بچه هاشون تا بهجایی رسیدن کال مادرو پدرو فراموش میکنن...من زمانی که هفت سالم بود
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مادروپدرمو از دست دادم،قرار بود بسپارنم به یتیم خونه...ولی خالم نذاشت
گفت مگه منمردم این بچه زیر دست غریبه ها بزرگ شه...هرچی بهش میگفتن
تو خودت دوتا بچه ی قدو نیم قد داری نمیتونی از این یکیم مراقبت کنی قبول
نمیکرد...خدا شاهده برام کم نذاشت تو اون دوازده سالی که تو خونش زندگی
کم کردم حتی یه لحظه ام احساس نکردم یتیمم...هرچی واسه اون دوتا بچه
هاش میگرفت واسه منم میگرفت...موقعه ی ازدواجمم واسم کم نذاشت..دقیقا
مثل اون یکی دخترش جهازمو آماده کرد و حسابی دوندگی داشت...بعد از جدا
شدنم از بابی پرواز تصمیم گرفتم به فرانسه مهاجرت کنم شنیده بودم واسه
رشته ی تحصیلی من موقعیت شغلی خیلی زیاده...اون روزا خانوم جون کلی
تالش کرد منو منصرف کنه ولی من تصمیممو گرفته بودم آخرم عملیش کردم
توی این هشت سال شاید سالی یکبارم نمیومدم دیدنش...گاهی اوقات خیلی
عذاب وجدان میگیرم...
بعد از اون انگار بغض مانع از این شد که ادامه ی حرفش را بزند...بلند شد و با
گفتن من برم به غذا سر بزنم،سالن را ترک کرد...من و سامانم انگار مدتی
رفتیم تو فکر تا اینکه چیزی به ذهنم رسید و گفتم:

- 201 -

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

فانوسی برای شب با قلم پانته آ س.آ panteasa -

راستی سامان پاشو بریم یه چیزاییو بهت نشون بدم همون جور که از خونهی عمه خانوم خاطره داریم منم این جا کلی خاطره دارم...
سامان بلند شدو همراه من اومد...باهم به حیاط رفتیم..حیاط خانه ی عزیز جون
شاید نصف حیاط خونه ی عمه هم نمی شد اما خیلی با صفا بود به سامان گوشه
ی حوض نقلی را نشون دادم و گفتم:
وقتی بچه بودم با بچه های دختر خاله پسر خاله ی مامانم این جا میشستیمو پاهامونو میکردیم تو حوض و آب میپاشیدیم رو هم ،خانوم جونم میومد کلی
غر میزد ،بنده خدامیترسید پامون سر بخوره بیوفتیم تو حوض یا سرما بخوریم
،ماهم کلی پشتش ادا در میاوردیم...
بعد به طرف دیگه ی حیاط اشاره کردم
سامان اون انباریو ببین ...اون کابوس ما بود جرِئت نداشتیم نزدیکشبشیم
سامان زیر لب خندید،تمام حرکاتش با وقار بود..
مدتی به حرف زدن گذشت تا این که مادر برای ناهار صدامون زد
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زمان مثل آب خوردن گذشت ناهار که خوردیم کمی با مادر صحبت کردیم وبعد
با سامان به راه افتادیم و به سمت خانه ی عمه راحیل باز گشتیم موقع پیاده
شدن به سامان گفتم
سامان واقعا ممنون خیلی لطف کردی خیلی بهم خوش گذشتاین چه حرفیه پروازجان تو هم مثل خواهر خودمیوبعد خداحافظی کردم و به سمت خانه رفتم درو با کلید باز کردم و وارد شدم
،وارد سالن که شدم عمه رو دیدم که روی مبل نشسته و بافتنی میبافت .سالمی
کردم و میخواستم به اتاقم برم که عمه گفت:
راستی پرواز یه زنگ به فرزانه بزن گفت کار مهم داره...چشمی گفتم و به اتاقم رفتم شماره ی فرزانه رو گرفتم بعد از چند بوق خودش
جواب داد بعد از سالم و احوال پرسی گفت
چه عجب باالخره تشریف آوردیآره رفته بودم خونه ی عزیز جونم مامانم رو ببینم-آره عمت گفت
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عمه گفت کار مهمی داشتیاون قدر مهم هم که نه اینو گفتم که حتما زنگ بزنی راستش من پنج شنبهنمیام کالس
با تعجب گفتم:
چرامهمونی دعوتیمخوش به حالت دلم لک زده برای یه مهمونیخب تو هم بیاالبته اگه میتونی فیس و افاده تحمل کنیخندیدم وگفتم:
همه ی فامیال ی شما فیس و افاده دارنهمشون نه ولی بیشترشون آره مخصوصا همین عموم اینا که امشبخونشون دعوتی
یک لحظه دلم به شور افتاد:
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کدوم عموت نکنه همون که...آره بابای پرینازسرم سوت کشید با من و من گفتم:
باز چرا میخواید برید اون جا؟تو واسه چی میری؟برای همون موضوع قبلی منم این دفعه میرم چون موضوع جدی شده ایندفعه دیگه حرفای آخرو میزنن
یعنی همه چیز درست شد...یعنی همه چی تموم شد؟نمیدونم ولی اون جور که مامان میگه فکر کنم آرهتمام بدنم به لرزه دراومد:
فرزاد چی اونم قبول کرده؟حتما دیگه اگه قبول نمیکرد تا این جا پیش نمیرفتهمه چیز تموم شد تمام کاخ آرزوهایم روی سرم خراب شد کاش همون روزی
که میگفت اگه تو بخوای تمومش میکنم میگفتم آره تمومش کن ،نه اینکه چرت
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و پرت بگم ،کاش بهش میگفتم که بهش عالقه مند شدم و نمیتونم تحمل کنم
ولی این زبون لعنتی جاهایی که باید حرف بزنه ،نمیزنه و جاهایی که نباید ،مثل
بلبل میشه...
الو خوابت بردگوشم با توئهگوشت آره ولی حواست نه...داشتم از نگرانی میمردم:
فرزانه؟جانم؟به نظرت فرزاد هم پرینازو دوست داره؟کمی فکر کرد و بعد گفت:
فکر نکنم-پس چرا میخواد باهاش عروسی کنه...
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آهی کشید وگفت:
نمیدونم شاید فرزاد هم مثل بابام فکر میکنه بابام میگه عشق واقعی بعد ازازدواج به وجود میاد...
چه حرف بیخودی مگه میشه کسی کسیو دوست نداشته باشه و باهاش زندگی
کنه حتی تصورش هم برام سخت و غیر ممکنه مگه میشه
الو الو...دارم میشنوماصال معلومه کجایی؟عاشق شدی؟اِ گمشو دیوونه داشتیم چی میگفتیم ؟گفتم چرا این سواال رو میپرسیهمین طوری از روی کنجکاویبه هر حال برام دعا کن فردا از کوره در نرم و به اون دختره افاده ایچیزی نگم
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انگار تو این دنیا نبودم
باشه مراقب خودت باش پس فعالو گوشیو قطع کردم ،من موندمو یه عالمه فکر که مثل آوار رو سرم خراب شده
بود.هر چه قدر که اون روز بهم خوش گذشته بود ،با حرفهای فرزانه خراب شد،
باید قبول میکردم همه چیز تموم شده اون رویا کوتاه بود خیلی هم کوتاه،فکر
اینکه باید از فردای اون روز اونو با نامزدش ببینم داشت منو از بین میبرد.
فردای اون روز ساناز به خونه ی عمه خانوم اومد ،باز هم با همان سرو صدای
همیشگیش برای اولین بار بود که اصال حوصله اشو نداشتم تا درو باز کرد گفت:
آهای مجنون چه طوری؟تو این جا چی کار میکنی؟ببخشید دیگه از شما اجازه نگرفتم بیام خونه ی عمم از این به بعد دیگهتکرار نمیشه حاال میبخشی ؟
بی تفاوت گفتم:
-بی مزه
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و به کتابم خیره شدم لحن او هم جدی شد:
پروازچی شده؟هیچی چی میخواد بشه؟پشت گوشای من مخملیه؟از روی صندلی بلند شدم نمیخواستم حلقه ی اشکی که تو چشمام بودو ببینه به
سمت پنجره رفتم و به بیرون نگاه کردم به طرفم اومد و منو به سمت خودش
برگردوند:
چه مرگت شده؟دیگر تاب مقاومت نداشتم زدم زیر گریه گفتم:
همه چی تموم شد همه چی...یعنی چی که همه چیز تموم شد؟روی تخت نشستم و او هم کنارم نشست:
-داره با یکی دیگه ازدواج میکنه
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کی؟....وایسا ببینم نکنه فرزاد...سرمو تکون دادم .گفت:
از کجا میدونی؟خواهرش گفت
-

فرزانه ؟اون که خل وضعه بیخیال

جدی نگاهش کردم  ،اونم جدی شد:
-

واقعا داری میگی پرواز؟

اشک هامو پاک کرد و بعد کمی رفت تو فکر ،انگار چیزی به مغزش خطور کرد:
وایسا ببینم من یه چیزیو نفهمیدم واسه چی تو گریه میکنی؟و دستشو به زیر چونم برد و سرمو باال آوررد:
نکنه ...نکنه عاشقش شدی؟چیزی نگفتم زد زیر خنده با دلخوری گفتم:
-االن وقت خندیدنه؟
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خندشو قطع کردو گفت:
راست میگی باید فکر کنیم که چی کار کنیم؟اشک از چشمام سرازیر شد
سانازدارم آتیش میگیرم از این به بعد یکی دیگه مالک اونه...پس چرا بهش نگفتی دوستش دارینمیتونستم ...پس غرورم چی می شداشک هاموپاک کردم ساناز گفت:
لعنت به این غرور که هرچی میکشیم از اونهخوش به حالش سانازخوش به حال کی؟پریناز دیگه فرزاد مال اونهبهش حسودیت میشه؟سری تکون دادم برام این آهنگو خواند:
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-تو سینه این دل من میخواد آیش بگیره

مونده سر دو راهی چه راهی

پیش بگیره
یکی حاال پیدا شده قدر اونو میدونه
وای دارم آتیش میگیرم

رگ خواب یار منو رقیب من میدونه

دیگه از غصه ودرد

دلم میخواد بمیرم

-

ساناز جون مادرت بس کن کم غم و غصه دارم صدای توهم میره رو مخم

-

زنیکه خیر سرت دارم دلداریت میدما

-

بخوره تو سرت

********************************************
جلسه ی بعد کالسو تنها رفتم ،نبود فرزانه خیلی عذابم می داد .بد تر ازاون تنها
برگشتن به خونه بود ،اینکه به یاد می آوردم که فرزاد میومد دنبالم واون موقع
احتماال داشت با پریناز درباره ی آیندشون صحبت میکرد تمام طول راه ذهنم به
اونا بود ،اینکه چرا انقدر راحت تسلیم شد و پذیرفت به خونه که رسیدم چشمم
به خونشون خورد ،کاش از خونه بیرون میومد.
-پرواز جان مادر چرا این جا ایستادی
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صدای مرضیه خانم رشته ی افکارم را پاره کرد،مثل کسی بودم که از خواب
پریده باشه:
بلهمیگم چرا این جا ایستادی؟هیچی همین جوری ...شما چرا این جا ایستادید؟خرید هاشو نشونم داد و گفت:
رفته بودم خریدبا هم وارد خونه شدیم به عمه و ساناز سالمی کردم و به اتاقم رفتم تمام مدت از
پشت پنجره به بیرون خیره شدم ،هر لحظه منتظر بودم که از در خونه وارد شه
ولی نیومد.
مدت ها همونجا ایستادم ساناز چند بار اومد و برای شام صدام کرد ولی هیچ
اشتهایی نداشتم تا اینکه ساعت نزدیک دوازده شب بود و چشمام مست خواب،
با خود گفتم روی تختم دراز میکشم تا صدای ماشین به گوشم بخوره ،بلند
میشم ،ولی تا روی تخت دراز کشیدم خوابم برد تا این که صبح با نور خورشید
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از خواب بیدار شدم یادم رفته بود پرده رو بکشم برای همین نور خورشید
مستقیما تو صورتم میخورد نگاهی به ساعت انداختم،عقربه ها نه و نیم صبح رو
نشون میداد از تخت پایین آمدم و میخواستم از اتاق خارج بشم که در باز شد و
ساناز وارد شد:
اِسالم بیدار شدی؟-

خودت چی فکر می کی؟
دستمو گرفت وگفت:
االن وقت این حرفا نیس بدو بریمکجا؟بذار برم صورتمو بشور-الزم نیست بدو

با تعجب پرسیدم:
چرا مگه چی شده؟-پروین خانم اومده؟
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کال از پایین رفتن منصرف شدم.
خب پس حتما اومده کارت عروسی پسرشو بدهنه بابا دیوونه مگه کارت عروسی رو به این زودی میدن خیلی خرییییدختر...دوما چشماش قرمز قرمز بود انگار گریه کرده...
حتما از خوشحالیهساناز با کالفگی گفت:
آخه احمق کی از خوشحالی انقدر گریه میکنه که چشماش قرمز بشه؟به هرحال من که حوصله ندارمساناز دستمو گرفت و منو از اتاق بیرون برد تا اومدم چیزی بگم دستشو روی
دهنم گذاشت وگفت:
چیزی نگو میفهمن داریم گوش میدیمروی پله ها نشستیم ،گوشمو تیز کردم تا صداشونو بشنوم ما باالی پله ها نشسته
بودیم و عمه خانم و پروین خانم در سالن پذیرایی روی مبل و پشت به ما
نشسته بودن پروین خانم بینیشوباال کشید:
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راحیل خانوم دیگه چی بگم؟ از کجا بگم ؟به خدا دیشب این پسره کاریکرد که نزدیک بود پدرش اون وسط سکته کنه
چی شده باز هم سر همون خارج رفتنه؟نه راحیل خانوم یه چیز تموم میشه یه چیز دیگه شروع میشه دیروز بحثخارج رفتن امروز یه بحث جدید
حاال دیگه آشکارا گریه میکرد عمه گفت:
باز چی شده؟دیشب که رفته بودیم مهمونی مثال همه ی فامیل جمع شده بودن این دو تاجوون رو سرو سامون بدن منظورم فرزاد و دختر عموشه
قلبم فرو ریخت به سانازنگاهی انداختم دستموفشرد ،پروین خانم ادامه داد:
بعد از شام برادر آقای محبی بحث این دو تا رو وسط کشید گفت که بایدیه فکری برای این دوتا جوون کنیم،هر چی نباشه از بچگی موضوع ازدواجشون
مطرح شده و حاال هم که دیگه عاقل و بالغ شدن آقای محبی هم گفت ک بله
حق با شماست دیگه باید هرچه زودتر برن سر خونه و زندگیشون و آیندشونو
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بسازن پسر بی عقل من وسط اون همه آدم بلند شده میگه من شرایط ازدواج
ندارم و نمیخوام ازدواج کنم اگه شرایطش رو هم داشتم با کسی ازدواج میکنم
که خودم انتخاب کنم نه کسی که شماها برام انتخاب کرده باشید چون شریک
زندگیم باید با معیارهای من جور باشه،باور میکنی مریم خانم انگار آب جوش
رو سرم ریخته بودن پدرش قرمز شده بود آبرومونو تو فک و فامیل و دوست و
آشنا برد تازه آقا بعد از این موضوع از خونه زد بیرون تا حاال هم نیومده
من و ساناز بهت زده بهم نگاه میکردیم اصال باورم نمیشد انگار دلم گرم
شد،ساناز زد زیر خنده و منم آروم میخندیدم.
عمه خانم گفت:
پروین جان یه چیز میگم بهتون بر نخوره از وقتی من یادمه شما هامیخواستین برای این بچه تصمیم بگیرید
پروین خانم پرید وسط حرفش
-چی کار کنیم واسه آیندش نگرانیم...
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عزیزم نگرانی هم حدی داره شما دیگه شورشو درآوردین اول خواستبره خارج درس بخونه نذاشتین بعد هم مجبورش کردین بیاد تو شرکت
خانوادگیتون کار کنه حاال هم که واسه ازدواجش تصمیم میگیرید آخه این
درسته؟ازدواج که دیگه لباس نیست که شما ها بخواین واسش انتخاب کنید
دوبار بپوشه دلشو بزنه بندازه کنار بحث یه عمر زندگیه یک عمر باید با شریک
زندگیش زندگی کنه شما ها دارین کنترلش میکنید که این درست نیست
خودش دیگه باید تصمیم بگیره شما ها اگه میخواید آیندش خوب باشه باید
بذارید خودش راهشو انتخاب کنه شماها تنها وظیفه ی راهنماییشو دارید نه
تصمیم گیری براش.
پروین خانم انگار قانع نمیشد
راحیل جان آخه شما که نمیدونید من چه زجری میکشم وقتی میبینم اینراهی که فرزاد پیش گرفته روبه بن بسته  ،به هیچ جا نمیرسه منم یه مادرم
نمیتونم بذارم بره این راهی که آخرش رو به تباهیه بعد یه روزی برگرده بگه
که چرا شماها جلومو نگرفتید
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پروین خانم جون دیگه فرزاد یه بچه ی پونزده شونزده ساله نیستماشاهلل بیست و شیش هفت سالشه دیگه نمیشه واسش تصمیم گرفت شما راه
درستو بهش نشون بدید و خطرات راه اشتباهو بهش یادآوری کنید بذارید
خودش انتخاب کنه اون طوری اگه راه خودشو رفت به جایی نرسید میدونه این
انتخاب خودش بوده نه شما
دیگه من چیزی نمیشنیدم از خوشحالی داشتم بال در میاوردم ،باورم نمیشد به
این راحتی مشکالتم تموم شده باشه .همونطور که گفته بود کاری کرد که دیگه
کسی نتونه در این باره حرف بزنه
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فصل سوم
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اواسط شهریور ماه بود،بعد از این که موضوع انتخاب رشته کامال مشخص شد،
عمه راحیل پیشنهاد کرد دسته جمعی بریم شمال همه از این پیشنهاد استقبال
کردن مخصوصا خانواده ی عمو جان.
صبح روز پنجشنبه همه  ،خونه ی عمه جمع شدن.همه سرحال بودن مخصوصا
سهیل ،که مثل یه بچه از یه طرف به یه طرف دیگه میرفت و با همه شوخی
میکرد.ساعت تقریبا هشت صبح بود که راه افتادیم.
عمه خانوم سوار ماشین عمو شد و من ،سهیل و ساناز هم سوار ماشین سامان
شدیم.
سهیل نقش دیجیو بازی میکرد و مدام آهنگای شاد میذاشت و کلی مسخره بازی
درمیاورد.
تو جاده تا یه جای خوش آب و هوا میدیدیم ،توقف میکردیم و چیزی میخوردیم
و از منظره لذت میبردیم.
مثال یه بار کندوان توقف کردیم و همگی رفتیم رستوران و آش خوردیم تا بحال
هیچ آشی تا این اندازه مزه نداده بود.
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بعد از اون هم فرزانه تصمیم گرفت ادامه راهو با ما بیاد ،سهیل رو به فرناز گفت:
فرناز خانوم شماهم بیاید حاال یه کم جمع میشینیم ولی بیشتر خوشمیگذره
فرناز بازم قیافه ی خاص خودشو گرفت و گفت:
وقتی میتونم تو ماشین خودمون راحت بشینم،چرا باید اون تو له شم ،نهممنون
سهیل این گستاخیو به روی خودش نیاورد و با خنده گفت:
بله درست میگین ،ماشاال دخترامونم همه توپررررساناز با آرنج زد تو پهلوی سهیل و سهیلم آخ آخش رفت هوا:
چته وحشی؟ما سه نفری صد کیلوام نیستیمچند سال پیش وزن کردین ؟ساناز چشم غره ای رفت و فرزانه گفت:
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سهیل راست میگه دیگه ،در مقایسه با اون دختره که ...سهیل رنگ به رنگ شد و قبل ازاین که فرزانه ادامه بده به شوخی گفت:
بچه ها شوخی سرتون شه دیگه...اصال سر چه چیزای الکیی وایسادیمداریم بحث میکنیما سوار شید بریم  ...سوار شید
همه خندیدیم و سوار ماشینا شدیم و حرکت کردیم ،نزدیک دو ساعت بعد
رسیدیم به نوشهر،ویال ی ما و خانواده ی محبی خیلی نزدیک هم بود شاید
اندازه ی بیست قدم راه.
ویالیی که از اون به عنوان ویالی ما یاد می کنم ،در واقع ویالیی بود که عمه و
عمو با هم به صورت شراکتی خریده بودند ،ویالیی تقریبا صدو سی متری
دوبلکس که پنجره های سه اتاق باال کامال به دریا مشرف بود.
با خانواده ی محبی خداحافظی کردیم و مهین خانم برای شام به ویالشون
دعوتمون کرد.
عمه راحیل گفت:
-خب بچه ها برید یه کم استراحت کنید که شب بریم بیرون .
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قرار بر این شده بود که منو ساناز یکی از سه اتاق باالرو داشته باشیم من
همونطوری با لباس رو تخت ولو شدم و چمدونم هم انداختم گوشه ی اتاق ،اما
ساناز با یه سلیقه ی خاصی لباساشو از تو چمدون درمیاورد و تو کمد میچید که
آدم حض میکرد خمیازه ای کشیدم و گفتم:
وای ساناز خدایی چه جوری حوصله میکنی؟ساناز نگاهی به من انداخت و گفت :
پرواز من اگه جای تو بودم االن صد مدل بیماری قارچی و وویروسیمیگرفتم تو دیگه سخت جونی...
آشغال یه دوراز جوونی نگیا.پاشو جمع کن خودتو خرس گنده .پاشدم و رفتم لب پنجره و پرده رو کنار زدم آروم گفتم:
بیا بریم لب دریااا.وا ما االن رسیدیم بذار شب با فرزانه اینا میریمنه اونوقت دیگه تاریکه نمیشه دریا رو دید...- 224 -

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

فانوسی برای شب با قلم پانته آ س.آ panteasa -

درهمین موقع ضربه ای به در خورد وسامان وارد شد و کیف بدمینتونمو نشون
داد:
پرواز این مال توئه ؟ااا آره اصال یادم نبود آوردمش...مرسیو بعد روبه ساناز گفتم :
بریم ؟سامان گفت:
کجاساناز درجواب برادرش گفت:
وای این منو کشت هی میگه بریم دریا..بابا من تازه لباسامو عوض کردماالنم باید برم حموم
گفتم:
-این درخته هاااا ...من اسم دارم
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سامان خندیدو گفت :
پاشو دختر عمو باهم بریمبا ذوق از جام بلند شدم و گفتم:
من تورو نداشتم از دست این عجوزه چی کار میکردمساناز گفت:
عجوزه عمـــ...حیف که عمت عممهخندیدم و همراه سامان از اتاق رفتیم بیرون..وای که چقدر دلم واسه این دریا
تنگ شده بودم با تموم وجود نفس کشیدم .کفشامو دراوردمو پاچه ی شلوارمو
باال زدم و رفتم داخل آب .سامان همونجور اونجا ایستاده بود و نگاه می کرد و
بعد از پنج دقیقه اونم کم کم به سمت من اومد با خنده گفتم:
چیه میترسی غرق شم ؟با همون حالت مردونش آروم خندید
-هنوزم مثل بچگیات عاشق دریایی..تا رسیدیم دوییدی اومدی اینجا
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آره خیلی ....یادته؟ولی ساناز همیشه از آب میترسیدخندیدم و گفتم:
آره یادته یه بار رفته بودیم دریاچه اون پارکه؟ منو تو و ساناز و سهیل...قایق پدالیاا
خوب یادمه...سهیل هنوزو از اون سوژه استفاده میکنهخندیدم و گفتم
همش تقصیر تو بود که ساناز خودشو کثیف کرداا به من چه ؟تو هی میگفتی بچه ها ما وسط دریاچه گیر افتادیم ...پداال خراب شده االنغرق میشیم طفلکی ساناز از ترس میلرزید
صدای خنده هامون بلند تر شد ادامه دادم:
-بزرگ ترا چه دلشون خوش بود مارو به تو سپردن
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چه روزای خوبی بودآره یادش بخیر مخصوصا آب بازیامونکمی فکر کردم و گفتم:
سامان میدونی االن دلم چی میخواد؟چیخم شدم و مشتمو پر آب کردم و به سمت سامان پاشیدم سامان که حسابی غافل
گیر شده بود درحالی که چشاشو میمالید گفت:
وای پرواز تو هیچ تغییری نکردیتا چشاشو باز کرد یه مشت دیگه آب پاشیدم تو صورتش
االن به حسابت میرسمو بعد دنبالم دویید منم فرار کردم...تا باالخره بهم رسیدو دستموکشید منم
تعادلم از دست دادم و افتادم تو آب و کل وجودم خیس شد...همون طور که
داشتم چشامو میمالیدم صدای خنده هاشو شنیدم گفتم:
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باشه باشه تو بردی دستمو بگیر پاشمدستشو که به سمتم دراز کرد محکم کشیدمش سمت خودم اونم چون رو شن ها
ایساده بود تعادلشو از دست داد و افتاد تو آب ...منم نشستم و بلند بلند
میخندیدم سامان گفت:
دیوونه تر از تو ندیدم یعنیاز شدت خنده دل درد گرفته بودم اونم میخندید یهو انگار یاد چیزی
افتادم...وای اگه فرزاد مارو دیده باشه چی؟...اون وقت چه فکری میکنه راجع
بهمون...نکنه ناراحت شه ..از جام بلند شدم و گفتم:
سامان پاشو بریم االن نگرانمون میشن خیلی وقته بیرونیمباشه ای گفت و از جاش بلند شد و به سمت ویال رفتیم...زن عمو و عمه خانم با
دیدن لباسای خیسمون تعجب کردن عمه خانوم گفت:
یاد بچه گیاتون افتاده بودینزن عمو گفت:
-نه کودک درونشون ،شیطنتش گل کرده بود.
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خندیدم و به اتاق رفتم،ساناز با حوله ی حموم جلوی میز توالت ایستاده بود و
موهاشو سشوار میکشید از تو آینه منو دید  ،سشوارو خاموش کردو برگشت به
سمتم:
اوااا ..این چه وضعیهوای ساناز جات خالی کلی خندیدیم راستی ساعت چنده؟پنج و نیماوا یک ساعت ما بیرون بودیم یعنیبعله یه کم بجنب ساعت هفت اینا میریم اونورمنظورش ویالی خانواده ی محبی بود.
باشه من میرم حموم سریع میامو به سمت حموم دویدم.
حدودا ساعت هفت و نیم بود که صدای عمه خانومو از پایین شنیدم
-پرواز زود باش دیر شدااا..
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برای آخرین بار به خودم تو آینه نگاه کردم ،تیشرت سفیدی که آرم چنل با
رنگ نقره ای روش حک شده بودو با شلوارجین یخی لوله تفنگی ست کرده
بودم موهای قهوه ایمو که تا زیر شونه هام میرسید دورو اطرافم پخش شده بود
و آرایش مالیمی هم کرده بودم مانتو و روسریمو برداشتم و به طبقه ی پایین
رفتم.
خب بریم .و همگی ازخونه خارج شدیم...برام خیلی جالب بود که حتی تو شمال هم تقریبا
همسایه بودیم بعد ها از عمه شنیدم که اول خانواده ی محبی اونجا ویال خریده
بودن و بعد به عمه خریدن یه ویال رو پیشنهاد کرده بودن و از اونجایی که اون
موقع شرایطش خیلی خوب بود،عمه هم سریع دست به کار شد و با عمو دست
به کار شد.
پروین خانم و فرزانه برای استقبالمون اومده بودند ،عمو جعبه ی شیرینی رو به
دست فرزانه داد و داخل شد  ،بقیه هم پشت او وارد خونه شدیم ،تا وارد سالن
پذیرایی شدم چشمم به فرزاد افتاد ،سرمو پایین انداختم و به اتاق فرزانه رفتم تا
لباس هامو عوض کنم...
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ویالی خانواده ی محبی از ویالی ما کمی بزرگ تر و البته شیک تر بود تمامی
مبلمان لوکس بود و چیزی که بیشتر از همه جلب توجه میکرد،پیانوی وسط
پذیرایی بود...یک نوع پیانوی خاصی بود سامان هم پیانو میزد ولی پیانویی که تو
خونه ی عمو اینا دیدم هیچ شباهتی به این پیانو نداشت..فوق العاده بود  .سفید ،
بزرگ و باشکوه معلوم بود حسابی بابتش خرج شده.
زن عمو که حسابی کنجکاو شده بود ،روبه پروین خانم پرسی:
راستی پروین جون کی پیانو میزنه ؟پروین جون نگاهی به پیانو انداخت و آهی کشید و گفت:
یه زمانی یه پسر خوش سلیقه داشتیم که موقع بیکاریش مدام پشت پیانوبود ماهم از صداش لذت میبردیم
و اشاره به فرزاد کرد،زن عمو گفت:
جدا؟چرا دیگه نمیزنی فرزاد ؟فرزاد لبخندی زدو گفت:
-وقت خالی ندارم
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پروین خانم پوزخندی زد و گفت:
بعد از اونم که دیگه دیدیم میلی ندارن به زدن ماهم این پیانو روفرستادیم اینجا تا الکی جا اشغال نکنه
بعد از این بحث ها نوبت به شام رسید ونمیدونم پروین خانم تو این چهار پنج
ساعت چجوری این همه غذا درست کرده بود،تا اواسط شام اوضاع عالی بود و
خیلی هم خوش میگذشت اما با صحبت های بعدی که سر میز شام شد همه چیز
برای من تغییر کرد ،داستان اینجا بود که عمو گفت:
خیلی وقت بود که یه مسافرت دسته جمعی نداشتیم،مسافرات دستهجمعی یه چیز دیگس اصال
و آقای محبی در جواب گفت:
حق با شماست ،تازه فردا تعدادمون یه کم بیشتر هم میشههمه به آقای محبی خیره شدیم آقای محبی ادامه داد:
-قراره فردا برادرم و خانوادش از تهران بیان اینجا
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لقمه تو دهنم ماسید ،میدونستم فرزاد همون یه عمو رو داره که دخترش
پرینازه...با بهت به فرزاد نگاه کردم حتی سرشو باال نمیاورد...داشتم دق
میکردم..پس قرار بود این شمال حسابی از دماغم دربیاد .
دیگه میلی به خوردن نداشتم ،از اشتها افتاده بودم .پروین خانم انگار متوجه شده
بود:
پرواز مادر بشقابتو بده پلو بریزم..واستخیلی ممنون هنوز سوپمو تموم نکردمبا این حرفم فرزاد سرشو باال آورد نگاهی به من انداخت...انگار نه انگار...یه
وقتایی از این خونسردیش حرصم میگرفت.
تا آخر با سوپم بازی کردم و به شانسم لعنت ی فرستادم  .بعد هم که همه از سر
میز بلند شدن منم بلند شدم...احساس خیلی بدی داشتم ،تا فرصت گیر آوردم و
با فرزانه و ساناز تنها شدیم از فرزانه پرسیدم:
-فرزانه این عموت که فردا میاد همون عموته که...
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آره دیگه گفته بودم که یه عمو بیشتر ندارم...از فردا باید فیس و افاده یاوناهم تحمل کنم
از فرصت استفاده کردم و گفتم :
تا این حد؟خب واسه چی میان اصال؟فرزانه درحالی که با موهاش ور میرفت گفت:
میگن که میخوان اینجاها دنبال ویال بگردن ولی من میدونم داستان اینچیزا نیست
بیشتر ترسیدم:
یعنی چی؟ پس چیه؟این پدر من ول کن ازدواج پرینازو فرزاد نیست...اون شبم که فرزاد اونحرکتو کرد عمو اینا خیلی ناراحت شدن و باباهم دید بهترین کار اینه که
دعوتشون کنه شمال یه جوری هم ازدل عمو درآره هم موضوع فزادو پرینازو
درست کنه
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اعصابم خورد میشد وقتی اسم فرزادو کنار اون دختره میاورد...کمی به صحبت
گذشت تا این که پروین خانم صدامون کرد برای صرف چای،از اتاق که بیرون
رفتیم چشمم به فرزاد افتاد کنار سامان نشسته بود و باهم گرم گفتگو
بودند.نمیدونم چرا از دستش عصبانی بودم ،اصال منطقی نبود.
توی همین فکرها بودم که زن عمو روبه فرزاد گفت:
فرزاد جان پاشو یه هنرنمایی کن خیلی مشتاقیم هنرتو ببینیمفرزاد لبخندی زد و گفت:
خیلی وقته از زمان پیانو زدنم میگذره مطمئن نیستم که بتونم.پروین خانم گفت:
آقا سامان که یه پا هنرمندن ایشون افتخار بدن راستی از راحیل جونشنیدم چندتا ساز میزنن
زن عمو که همیشه عاشق این بود از بچه هاش تعریف کنه گفت:
اختیار دارید...آره سامان چهارتا ساز بلدهپس منتظر چی هستید آقا سامان پاشید- 236 -
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سامان متواضعانه بلند شد و پشت پیانو نشست من هم درست روی مبل روبه
روش نشسته بودم ،شروع کرد به نواختن،انقدر قشنگ میزد که دوست داشتم
ساعت ها به صدای ساز زدش گوش کنم...کمی که گذشت سامان سرشو باال
آورد و به روبه روش که من نشسته بودم خیره شد منم لبخندی زدم و زیر لب
گفتم عالیه...سنگینی نگاهی کسی روحس کردم سرمو که چرخوندم دیدم فرزاد
با چهره ی عصبانی درحالی رگ های پیشونیش برجسته شده بود داشت نگاهم
میکرد .وقتی نگاه منودید بلند شد و ازسالن خارج شد...اصال دلیل عصبانیتشو
درک نمیکردم...
هرطور بود اون شب تموم شد و به ویال برگشتیم ناگفته نمونه که تا آخر هم
فرزادو ندیدم
فردای اون روز قرار شد بزرگ تر ها برن بازار .چون اونطور که گفته بودن
دوشنبه بازار بود.
من ،ساناز،سهیل و سامان خونه موندیم،ساناز پیشنهاد داد بریم یه کم لب دریا
قدم بزنیم.من که عاشق دریا بودم و زود تر از همه موافقت کردم سهیل هم
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همینطور ولی سامان انگار یه کم مریض بود و ترجیح داد خونه بمونه تا شب اگه
خواستیم جایی بریم سرحال باشه.
به فکرم رسید به فرزانه هم این پیشنهادو بدم...این طوری میتونستم بفهمم
مهموناشون رسیدن یا نه  ...به تلفن همراهش زنگ زدم و موضوع رو گفتم
،فرزانه هم با خوشحالی قبول کردو قرار شد نیم ساعت بعد دم پالژ منتظرمون
باشه.
همه آماده شدیم وبه سمت پالژ رفتیم...برخالف چیزی که انتظار داشتم فرزادهم
اومده بود...خیلی خوشحال شده بودم،ولی اون انگار منو نمیدید،خیلی بهم
برخورد،باید باهاش صحبت میکردم تا دلیل این کاراشو بفهمم.
بعد از کمی قدم زدن کنار دریا سهیل پیشنهاد داد بریم بستنی بخوریم.ماهم به
سمت بستنی فروشی حرکت کردیم..فرزاد کمی عقب تر ایستاد،میدونستم وقت
خوبیه که باهاش حرف بزنم به ساناز سپردم بستی منم بگیره تا برگردم به
خودم جرئت دادمو به سمت فرزاد رفتم ودرست روبروش ایستادم...حتی بهم
نگاه نمیکرد:
-میشه حرف بزنیم
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سرشو باالآورد و سرد بهم نگاه کرد:
راجع به چی؟فرزاد این رفتارات چه معنی داره؟ناراحتی از من؟خودت چی فکر میکنی؟من اگه چیزی به فکرم میرسید که ازت نمیپرسیدمپرواز تو فکر کردی من خرم ؟نمیفهمم؟بهت زده بهش نگاه کردم وگفتم :
منظورت چیه ؟بی توجه به من راهشو کشید و داشت میرفت،منم حسابی حرصم گرفته بود
گوشیمو درآوردم و برای ساناز پیامک فرستادم که واسه من بستنی نخره و
دنبال فرزاد رفتم:
هی کجا؟دارم باتو حرف میزنم یه کم ادب داشته باشایستاد تا منم بهش برسم،تا رسیدم دوباره شروع کردبه قدم زدن گفتم:
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نمیخوای چیزی بگی؟وقتی یه حرفی میزنی وایسا تمومش کن بعد ،اینکارت خیلی زشته ...واقعا که
ایستاد و با عصبانیت بهم نگاه کرد:
پرواز تو فک میکنی من کورم ؟نمیبینم چه جوری نگات میکنه؟فکر کردینمیفهمم دلیل این زیر لبی حرف زدناتونو ...جلوی دریا دوتایی قدم زدناتونو
پس منظورش سامان بود ...
فرزاد تو داری چی میگی؟سامان مثل برادرمهخنده ای عصبی کرد و به مسخره گفت:
برادر..ها؟عصبانی شده بودم،اصال چه دلیلی داشت نه به باره نه به داره واسش این چیزا رو
تو ضیح بدم...خون خونمو میخورد  .این دفعه من با عصبانیت نگاهش کردم و
گفتم:
ببین فرزاد حد خودتو بدون...مجبور نیستم واسه تو توضیح بدم ،هر کوفتیکه دلت میخواد فک کن
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بعد راهمو کشیدم که برم که مچمو محکم گرفت و کشید به عقب...نزدیک بود
تعادلمو از دست بدم وزمین بخورم ..بازومو از الی دستاشو کشیدم بیرونو
گفتم :
بار آخرت باشه دست منو اینجوری میگیریتوام بار آخرت باشه با من اینطوری حرف میزنیااا..که مجبور نیستی واسهمن توضیح بدی دیگه؟؟؟
لجم گرفته بود از دستش ..هر چه قدرم ازش خوشم میومد نباید کوتاه میومدم
پس ادامه دادم:
وای ترسیدمممم...بار آخرم نباشه چی میشه؟در ضمن بله دقیقا من الزمنمیدونم که بهت توضیح بدم
وراهمو کشیدم و رفتم سمت بستنی فروشی،هنوز بچه ها از مغازه بیرون نیومده
بودند همونجا دم در وایسادم وکمی بعد هر سه تاییشون بستنی به دست از
مغازه بیرون اومدند،ساناز یکی از بستنیا رو به سمتم گرفت گفتم:
-اس ام اس دادم گفتم واسه من بستنی نخری که..
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ساناز با کالفگی،با اون دستش که آزاد بود روسریشو درست کرد و گفت:
به نظرت میتونستم گوشیمو چک کنم..خب میومدی تو میگفتیباشه بابا نزنبا حرص گازی به بستنی زدم تا مغزم تیر کشید ،فرزانه که تازه متوجه غیبت
فرزاد شده بود گفت:
پس فرزاد کو؟بی تفاوت شونه باال انداختم و گفتم :
من چه بدونم...راشو کشید رفتوا...حاال بستنیشو چیکار کنم ؟بریز دورفرزانه در حالی که داشت بستی رو داخل سطل زباله مینداخت گفت:
راستی بچه ها ساعت چنده ؟نگاهی به صفحه ی گوشیم انداختم :
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یه ربع به یکاوه دیر شد بریم دیگه تا یکی دوساعت دیگه عموم اینا میرسن باید بهمامانم کمک کنم
اه لعنتی...پس تا یکی دوساعت دیگه...اه.
به سمت ویالها حرکت کردیم،اول فرزانه رو رسوندیم...بغضم گرفته بود،اصال
فرزاد چرا باید با من اینطوری حرف میزد،اه احمق بیشعور ...اومدن عموش اینا
بس نبود اینم گند زد به اعصابم..
هی چته باز...صدای ساناز منو از افکارم آورد بیرون جواب ندادم
هی عاشق ...با توامبرگشتم و با اخم بهش نگاه کردم ...گفت:
تا اسمشو صدا زدم خودش برگشترومو برگردوندم که یهو بالشتشو پرت کرد سمتم...با عصبانیت گفتم:
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هوی چه غلطی میکنی ؟خبرت بگو چه مرگت شده باز؟ از وقتی با اون حرف زدی مثل سگ شدیبی ادبببخشید دیگه اینبارو باادب،خب حاال بگو چه مرگته..هیچی باباسر چی دعواتون شد که گذاشت رفتجواب ندادم که بلند شد اومد روی تخت کنارم نشست:
د بگو دیگه...سر این که اونا میخوان بیاننمیخواستم بفهمه موضوع سر داداش خودشه الکی به به عالمت آره سرمو تکون
دادم
خاک تو سرت...اینم ناراحتی داره...روانی اون دوستت داره .یه بار دخترهرو کال شسته گذاشته کنار االن از چی میترسی؟؟ بهنونه دستش نده که بعدا
ازش استفاده کنه
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چی میگی ساناز؟برا چی استفاده کنه؟مگه اصال چیزی بین ما هست؟وا خل شدی ؟سر اعصبانیت گند نزن به یه رابطهکدوم رابطه ؟نمیخواستم کشش بدم بلند شدم و علی رغم اینکه اصال اشتها نداشتم گفتم:
بیخیال بابا پاشو بریم یه چیزی بخوریماز این ماجرا چند ساعتی میگذشت ،که پروین خانم به عمه زنگ چند دقیقه ای
باهم حرف میزدند بعد که صحبتشون تموم شد عمه راحیل گفت:
بچه ها پروین خانم پیشنهاد داه فردا بریم نمک آبرود ،ناهارم همونجابخوریم
ساناز گفت:
عمه مهموناشون اومدن؟ اوناهم میان ؟میخواستم بابت این سوال بپرم سانازو ماچ کنم
-آره مثل اینکه
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با خودم فکر کردم فردا نباید جلوی اون دختره کم بیارم باید سنگ تموم بذارم
ساعت دقیقا یازده بود که برخالف همیشه زودتر از همه جلوی در منتظر ایستاده
بودم.
همگی باهم از خونه خارج شدیم ساناز کنار من راه میومد:
بریم ببینیم این دختره اصال چه شکلی هستپوزخندی زدم و چیزی نگفتم...کمی جلوتر خانواده ی محبی ایستاده بودند جلو
رفتیم و احوال پرسی کردیم،پروین خانم شروع کرد به معرفی کردن ،بعد از
معرفی برادر آقای محبی و همسرش نوبت به بچه هاشون رسید
ایشونم آقا پدرام و پریناز جون برادر زاده های آقای محبیبا دقت نگاهی بهشون انداختم ،پدرام پسر قدبلندی بود که چشای تیله ای رنگ
داشت،پسر خوش قیافه ای بود و خواهرش پریناز درست شبیه برادرش قد
بلند بود و البته خوش هیکل،چشماش هم درست شبیه برادرش بود...بینیشو
عمل کرده بود و چیزی که بیشتر از همه توجه جلب میکرد موهای بلند عسلی
رنگش بود که تا زیر کمرش میومد وحسابی خودنمایی میکرد...به نظرم خیلی
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جذاب بود تو دلم گفتم فرزاد واقعا چه جوری میتونه از این خوشش نیاد؟ با
اینکه کلی به خودم رسیده بودم ،احساس کردم پریناز خیلی سر تر از من باشه.
بعد از احوال پرسی و آشنایی همه سوارماشین ها شدیم و به سمت نمک آبرود
راه افتادیم،دلشوره داشتم نمیدونستم چرا...حسودیم شده بود مخصوصا که
فهمیدم پریناز و پدرام قرار بود با ماشین فرزاد برن..
حدود یک ساعت بعد رسیدیم نمک آبرود هوا به شدت گرم بود و مرطوب ...از
ماشین که پیاده شدم اطرافم به دنبال فرزاد گشتم هر کسی مشغول کاری بود
یا دنبال جا میگشتند یا داشتند وسایلو خالی میکردند کمی بعد فرزادو کنار
ماشینش درحالی که داشت با پریناز صحبت میکرد پیداش کردم..
نگاهش به من افتاد ولی انگار هیچ اتفاقی نیوفتاده ،فقط یه نیشخند زد و به
صحبتش ادامه داد..اه لعنتی پس میخواست این طوری انتقام بگیره  .منم خودمو
از تک و تا ننداختم و رفتم به سمت ماشین سامان ،سامان حسابی مریض شده
بود و تو ماشینش مونده بود .نزدیک تر که شدم دیدم سرشو به پشتی صندلی
تکیه داده و چشماشو بسته ضربه ای به در زدم وقتی به سمت من برگشت درو
باز کردم و با لبخند گفتم:
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اجازه هست ؟البته بفرما دختر عموقبل از این که سوار بشم برگشتم و به فرزاد نگاهی انداختم،مات داشت نگاهم
می کرد،پوزخندی زدم و سوار شدم،سامان گفت :
چیزی شده؟نه مگه قراره چی بشه ؟هیچی فقط تعجب کردم که پیش دوستات نیستی...از چیزی ناراحتی ؟دنبال یه بهونه گشتم:
نه اومدم به تو سر بزنم...و بعدش فکری به سرم زد:
روشن کن بریم یه دور بزنیم یه کم هم چیپس و پفک بخریم برگردیمسامانم از خدا خواسته پنجره رو پایین داد و خطاب به زن عمو گفت:
-مامان ما میریم یه دور میزنیم میایم
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و بعد ماشینو روشن کرد،میتونستم حدس بزنم االن تو سر فرزاد چی میگذره،
رفتیم کمی دور زدیم وکلی خرت و پرت خریدیم و برگشتیم...خوشحال و
راضی از ماشین پیاده شدم.
همه نشسته بودند به جز فرزاد که به ماشینش تکیه داده بود و تو فکر بود،عمدا
درو محکم بستم تا متوجه اومدنم بشه ،سرشو باال آوردو یه نگاهی به سرتا پام
انداخت ،از چشماش خون میبارید...نمیتونستم جلوی خندمو بگیرم زودتر به
سمت بقیه رفتم و کیسه هارو گوشه ای گذاشتم.
فرزاد حتی برای ناهار هم نیومد  ،سوار ماشینش شدو غیب شد یک ساعتی از
ناهار میگذشت که با فرزانه و ساناز تصمیم گرفتیم کمی پیاده روی کنیم،فرناز
کنار پریناز نشسته بود و گرم گفتگو بودند ،جزء معدود دفعاتی بود که میدیدم
فرناز لبخند روی لباشه.
فرزانه پیشنهاد کرد به شهربازی که در همون نزدیکی ها بود بریم ماهم راه
افتادیم به سمت شهربازی.
شهربازی کوچیکی بود با چند تا وسیله ی بازی ،هر سه تایی سوار سفینه شدیم و
بعد ساناز و فرزانه پیشنهاد دادن سوار یه وسیله ی بازی دیگه بشیم که در حد
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مرگ ترسناک بود،البته شاید فقط برای من چون از ارتفاع وحشت داشتم .ولی
اون دوتا پاشونو کرده بودن تو یه کفش که میخوان سوار شن،در هر حال سوار
شدند و من پایین منتظر بودم.
داشتم به ارتفاعی که صندلی ها از زمین داشت نگاه میکردم که کسی بازومو
گرفت،وحشت زده به عقب نگاه کردم و در عین ناباوری فرزادو دیدم  .خواستم
مثل دفعه ی قبل بازومو از بین انگشتاشو بیرون بکشم که محکم تر بازومو
گرفت و با صدای دورگه گفت:
بیا بریم کارت دارمپشت سرش حرکت کردم و سوار ماشینش شدم ،سعی کردم خونسردیمو حفظ
کنم ولی المصب وقتی عصبانی بود بیش از حد جذاب میشد .ماشینو به حرکت
درآورد و رفته رفته سرعتشو زیاد کرد،خونسردیمو حفظ کردم و چیزی نگفتم
تا این که گوشه ای پارک کرد و به سمت من برگشت و به من خیره شد،من
همچنان به جلو خیره شدم
نمیخوای حرفی بزنیمن؟نه تو منو آوردی اینجا تو کارم داشتی- 250 -
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خوب میدونی داری چه غلطی میکنیبا عصبانیت صدامو بردم باال و سرش داد کشیدم
با من درست حرف بزنا ...من از اون دخترای بی خانواده ای نیستم کهدورو ورته و میتونی هرجور که میخوای باهاشون حرف بزنی
انگار که خوب کارمو انجام داده بودم به روبه رو خیره شد وآروم گفت:
درست میگی معذرت میخوامخوشحال شده بودم اما به روم نیاوردم و هیچی نگفتم دوباره به سمتم برگشت و
گفت:
چرا این کارا رو با من میکنی؟ابرویی باال دادم و گفتم :
کدوم کارا؟متوجه نمیشم... .تو میدونی من رو تو حساسم بعد میری سوار ماشینش میشی میرین دورمیزنید

- 251 -

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

فانوسی برای شب با قلم پانته آ س.آ panteasa -

قیافه ی حق به جانبی به خودم گرفتم و گفتم:
اون پسر عمومه فکر نمیکنم باید برای شما توضیح بدم ..مشتشو کوبوند به فرمون و گفت:
باز شروع شد...پرواز دست از این غد بازیات بردار...تو میدونی من به توچه احساسی دارم نگو توهم به من هیچ احساسی نداری
جا خوردم،نمیدونستم باید چی بگم ،فقط هرچی به زبونم میومدو گفتم:
تو فقط دوماهه منو میشناسی چه جوری انقدر سریع این احساسات بوجوداومده؟
ببین پرواز نمیخوام درباره ی چرت و پرتایی مثل عشق در نگاه اولو اینجور چیزا حرف بزنم ..این احساس به مرور بوجود اومد وقتی میدیدم که دختر
قوی هستی،وقتی میدیدم اولین نفری بودی که جلوم وامیسیو کوتاه
نمیای..پرواز تو فرق می کردی...نمیخوام از دستت بدم بفهم
ببخشید ولی من به شما تعلق ندارم که بخواین از دستم بدیکالفه روشو برگردوند:
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اوووف پرواز پرواز دیوونم کردی تو...نمیدونم واقعا چی بگمالزم نیست چیزی بگید فقط منو ببرید پیش دوستام االن کلی نگران شدنخودتونم برگردید پیش خانواده انگاری خیلی منتظرن مخصوصا مهموناتون
پوزخندی زد و ماشینو روشن کرد و حرکت کرد ،کمی بعد منو کمی پایین تر از
شهربازی پیاده کرد ،خداحافظی کردم و به سمت شهربازی رفتم ساناز و فرزانه
جلوی در ایستاده بودن با دیدنم به سمتم اومدن:
اصال معلوم هست تو کجایی ؟با من و من جواب دادم :
خب حوصلم سر رفته بود رفتم یه دوری زدمبی خبر ؟اوا نمیتونستم که از این پایین زنگ بزنم بگم بچه ها من دارم میرم دوربزنم حاال بیخیال بیاین برگردیم نگرانمون میشناا
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حرفام فرزانه رو کامل راضی کرده بود اما ساناز با نگاهش بهم فهموند که میدونه
دروغ میگم،وقتی برگشتیم خبری از فرزاد نبود،بقیه ام کم کم وسایلو جمع کرده
بودند عمه خانم گفت:
رفتین تله کابین ؟ساناز جواب داد:
نه عمه دلت خوشه ها این پرواز از ارتفاع میترسه نمیشدهم که اونجاتنهاش گذاشت
دیگه چیزی نپرسیدن و وسایلو جمع کردیم و برگشتیم...برخالف چیزی که فکر
میکردم خیلی هم خوش گذشت..خانواده قراره روزهای بعدی رو هم گذاشتند و
از هم جدا شدند.
کل اونشب فکرم درگیر فرزاد بود،نمیدونم هرچی میگذشت بیشتر نسبت بهش
حساس میشدم احساسم روز به روز بیش تر میشد...اصال نمیتونستم اونو با کسی
مقایسه کنم ،شبیه هیچ پسری نبود...خیلی فرق داشت،حرفاش تو گوشم تکرار
میشد و یه احساس خوبی داشتم ولی انگار اون تجربه ی لعنتی مانع میشد که
احساساتمو بروز بدم میترسیدم بازم ضربه بخورم.
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فردای اون روز همه ویالی ما دعوت بودند...عمه راحیل و زن عمو کلی تدارک
دید ه بود.
طرفای ساعت یک بود که خانواده ی محبی از راه رسیدند...پس از پذیرایی های
اولیه،خانم ها رفتن آشپزخونه تا ناهارو آماده کنند وعمو ،آقای محبی و برادرش
هم رفتند تو ایوون..
بقیه تو سالن پذیرایی و حال نشستیم...
همه با هم حرف میزدیم به جز پریناز و فرناز که انگار اصال تو دنیای خودشون
بودند،پدرام بر عکس پریناز خیلی شوخ بود و کلی هم زبون باز..اما چیزی که
بیشتر از همه منو اذیت میکرد،طرز نگاهاش بود ،احساس بدی بهم دست
میداد..ازاول هم که وارد شده بود،سنگینی نگاهشو حس میکردم.تا اینکه تا
فرصت بدست آورد و موضوع رو به سمت من کشوند و گفت :
اون روز که تو مهمونی تولد اون حرفا رو زدی خیلی تحت تاثیرم قراردادید طرز تفکرتونو دوست داشتم،تا حاال اینجوری بهش نگاه نکرده بودم
به لبخندی اکتفا کردم،اصال یادم نمیومد قبال دیده باشمش .بعد به زبان فرانسوی
اضافه کرد:
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En plus de votre penser j’aime votre sourire

-

یعنی عالوه بر تفکرت لبخندتم دوست دارم با تعجب پرسیدم:
?Vous saviez la france

-

شما فرانسه بلدید؟
Oui bien sur

-

بله البته
خیلی خوب حرف میزد به فارسی ادامه داد:
من دوسال فرانسه زندگی میکردم گفتید کدوم شهر زندگی میکردید؟گرانوبل البته دوسال اول پاریس بودیمبعدش به خاطر کار مادرتون رفتین گرانوبلجلل خالق این اینارو از کجا یادش مونده..فقط با دهن باز نگاش کردم،همین
موقع گوشیش به صدا دراومد قبل از اینکه جواب بده گفت:
Votre visage est combinaision de visage d’europe et
devisage de l’iranian original
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یعنی چهره ی شما ترکیبی از چهره ی اروپایی و ایرانی اصله
از خجالت سرخ شدم بلند شدو رفت،ساناز گفت چی میگفت
هیچیپس چرا مثل لبو شدی ؟من؟ نهفرزانه هم همونطور که داشت با تبخالش ور میرفت گفت :
ولی شدیاای بابا ولم کنین میگم چیزی نیست توهم هی با اون ور نرو پخش میشهمگه رنگه پخش شه ...اه فک کنم کندمشواز سر جاش بلند شد و از سالن خارج شد ،به طرف فرزاد نگاه کردم،داشت با
گوشیش ور میرفت و اصال حواسش نبود...با خودم گفتم خوب ،خوب شد فرزاد
حواسش نبود که اون پسر عموی هیزش چطوری نگام میکرد و چیا میگفت...
ولی اشتباه میکردم …
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حالم خوب بود و همه چیم نرمال بود تا اینکه پریناز از کنار فرناز بلند شد و رفت
به سمت فرزاد،همون طوری که با ساناز حرف میزدم،زیر چشمی هم به آنها نگاه
میکردم:
فرزاد حوصلم سر رفت پاشو بریم یه دور بزنیم...کارد میزدن خونم در نمی آمد فرزاد،سرشو برگردوند و نگاهی به من انداخت
من هم سریع نگاهمو دزدیدم .
نمیشه االن ناهار میارن پریفرزاد همینجاس میریم میایمدیگه تحمل دیدن این حرکاتو نداشتم از جام بلند شدم و به ساناز اشاره زدم که
همراه من بیاد ،سانازهم بلند شد و دنبالم اومد تا رسیدیم به اتاق ،بدوناینکه به
اطرافم توجه کنم مثل بمب ترکیدم:
میبینی ساناز حالمو داره بهم میزنه دختره ی ایکبیری ...هی خودشومیچسبونه به فرزاد اه
ساناز مات و مبهوت نگاهم کرد و در همین موقع صدای آشنایی به گوشم خورد:
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پرواز تو خوبی؟برگشتم و فرزانه رو مقابل آینه دیدم،حتی نمیدونستم باید چی بگم...فرزانه جلو
تر آمدو گفت:
راجع به کی حرف میزدی اونم با این خشمبعد انگار فکری به ذهنش رسیده باشد:
پریناز؟هر لحظه چشماش گشاد تر می شد
من یه چیزیو این وسط نفهمیدم...پریناز..تو ...فرزاد؟نکنه تو..بهت زده نگاهش کردم ادامه داد:
آره همینهحتی نمیتوانستم حرف بزنم...فرزانه منفجر شد بلند بلند میخندید،من و ساناز
تنها تعجب زده نگاه میکردیم ...فرزانه در بین خنده هایش گفت:
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وای خیلی باحاله...تو و فرزاد...شنیده بودما ...میگفتن بین عشق و تنفر یکخطه باریکه همینه..
گفتم:
نه فرزانه اونطور که فکر میکنی نیستپس چه جوریه ؟چرا به من نگفتی نامردآخه چیزی نبود که بگم...راستشحرفمو قطع کرد :
باید همشو هم بگی از سیر تا پیاز...تو خوابمم نمی دیدم این جوری شهتا ناهار حاضر شه صحبت کردیم و بعد هم عمه خانم همه رو صدا زد،فرزاد دقیقا
اومد و کنار من نشست انقدر هنرمندانه این کارو کرد که هیچ کس نفهمید از
قصد میزو دور زده تا روی صندلی مخملی کنار من بشینه .انگار فهمیده بود
حسابی دلخورم...همون طور که بقیه مشغول بودن ...آروم طوری که کسی نشنوه
گفت:
-پدرام چی میگفت بهت؟
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بی تفاوت برای خودم غذا ریختم ،پس بازم قرار بود سر یه نفر دیگه دعوا
کنیم..پاشو از زیر میز به پام زد ،برگشتمو نگاهش کردم دوباره همونطور آروم
پرسید:
میگم چی گفت بهت ؟سرمو چرخوندم تا ببینم کسی متوجه ما هست یا نه همه به جز پریناز مشغول
بودند پریناز تا فهمید متوجه نگاهاش شدم سرشو پایین انداخت و با غذاش
بازی کرد گفتم:
چرا از خودش نمیپرسی؟سامان کم بود حاال پدرامم اضافه شد...بدم میادیکی هی بهم گیر بده ها
بی تفاوت لیوان آبشو سر کشید و نفسی عمیق کشید:
باشه از خودش میپرسمدیگه هیچ گفتگویی بین ما رد و بدل نشد واون روز به هر ترتیبی بود تموم
شد،موضوع رو با ساناز درمیون گذاشتم و گفتم فرزاد خیلی حساس شده ساناز
گفت:
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وای پرواز حقیقتش اینه که منم از اون پسره پدرام اصال خوشم نمیومدهمش یه جوری نگات میکرد
اصال این حرف هارو جدی نگرفتم در حالی که نمیدونستم چه خطری در کمینه
سه روزی از اومدن عمو ی فرزاد میگذشت .انگار خیال رفتن نداشتن و قرار بود
کال زمانی که ما میمونیم اوناهم بمونن.
طبق برنامه ی هرشب خانواده ها قرار گذاشتند اون شب هم برای صرف شام
بریم بیرون و اینبار کمی هم لب دریا وقت بگذرونیم.
ساعت حدودا هشت شب بود که از خونه بیرون اومدیم و به رستورانی نزدیک
پالژ رفتیم ،رستوران خیلی شیک و دنجی بود و صاحب رستوران به خوبی
خانواده ی محبی رو میشناخت و مارو به طبقه ی باال راهنمایی کرد،دنبال جایی
برای نشستن میگشتم که فرزاد صندلی کنار خودشو بهم نشون داد و گفت
پرواز اینجا خالیه بیا اینجاهنوز حرفشو کامل نزده بود که پروین خانم گفت :
-پرواز جان تو بیا پیش فرزانه بشین ،پریناز جونم پیش فرزاد
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لبخند رو لبام ماسید،حس میکردم نزدیکه که منفجر بشم،به سمت فرزانه رفتم و
کنارش نشستم فرزانه آروم پرسید:
خوبی؟جوابی ندادم و فقط ناخوناموتو گوشتم فشار دادم .حتی نمیخواستم ببینم که اون
دوتا دارن چیکار میکنن با اینکه عصبانیتم از فرزاد غیر منطقی بود .چون اون
هیچ تقصیری نداشت ولی تو دلم منتظر موقعیت بودم که همه چیو سر اون
خراب کنم ،با صدای فرزانه به خودم اومدم:
پرواز چی میخوری ؟سرمو بلند کردم و چشمم به فرزاد افتاد که با نگرانی نگاهم میکرد و بعد از اون
به پریناز که داشت پشت سر هم با فرزاد حرف میزدو معلوم بود فرزاد اصال
گوش نمیده ...فرزانه با آرنج به پهلوم زدو دوباره تکرار کرد:
پروازز چی میخوری؟هرچی بقیه میخورن واسم فرق نداره-آخه هرکی یه چیز میخوره
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با کالفگی گفتم:
خب هرچی خودت میخورینگینی اصال دوست داری؟با اینکه تا اون موقع اصال نمیدونستم چیه گفتم:
آره آره خوبهگارسون سفارش هارو گرفت و رفت ،دوباره نگاهم به فرزاد افتاد،پشت چشمی
نازک کردم و صورتمو برگردوندم..
اصال حالیم نبود چی به چیه ؟ اصال یادم نیست چطوری شاممو تموم کردم..فقط
یادمه کل زمان شام برام یه عذاب بود..اونقدر با غذام بازی کردم که پدرام که
دقیقا روبه روم نشسته بود گفت
مادمازل رژیم دارن ؟سرمو بلند کردم و نگاهش گردم حتی حوصله ی جواب دادن به اونو
نداشتم..دوباره گفت:
شایدم عادت به غذاهای ایرانی نداری درسته؟- 264 -
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آقای محبی گفت:
پرواز جان اینجا غذاهای فرنگیم داره،استیکاش حرف نداره میخوای یهچیز دیگه سفارش بدی
عمه خانوم در جواب گفت:
فک نکنم اینطور باشه پرواز عاشق غذاهای ایرانیهبدون اینکه به پدرام نگاه کنم در جواب آقای محبی گفتم :
نه این طور نیست اونجاهم که بودیم مادر غذای ایرانی زیاد درست میکرددوست نداشتم با پدرام چشم تو چشم شم .از طرز نگاه کردنش بیزار بودم،با اون
چشمای تیله ایش انگار میخواست آدمو قورت بده .
شام که تموم شد ،انگار عذاب منم تموم شد ،قرار بود بعد از شام بریم کنار
ساحل.
کنار ساحل انگارهمه پراکنده شدن هرچی دورو برمو نگاه کردم نه خبری از
فرزاد بود نه پریناز ..تو دلم کلی بد و بیرا به فرزاد گفتم .
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باد خنکی می وزید ،انگار همه چیز واسه اومدن پاییز محیا شده بود،با اینکه عاشق
دزیابودم و بیشتر از همه عاشق قدم زدن تو ساحل ولی حتی نمی خواستم
نزدیک اونا شم.
تا اینکه پروین خانم چای ریخت و آبجوش تمام شد و گفت:
بچه ها که از لب دریا اومدن باید بگم یکیشون بره اینو پر کنه بیاره وگرنهدیگه چایی نداریم
گفتم:
پروین خانوم بده من میبرم پر میکنمدخترم آخه میترسم گمشینه اینجارو بلدم تازه باید یه سر دستشویی ام برمپروین خانوم فالکس و دسته کلیدو به دستم دادو به سمت ویال راه افتادم از
اونجایی که نشسته بودیم تا ویالی خانواده ی محبی شاید تقریبا پنج دقیقه راه
بود ...تازه به ویال که رسیدم یادم افتاد چه غلطی کردم .باید اون حیاط درندشتو
تا آخر میرفتم بعد تازه میرسیدم به ساختمون وسطش .کلیدو توی در چرخوندم
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و وارد شدم اما در حیاطو چفت نکردم..با قدم های بلند خودم رو به ساختمون
رسوندم و در اونجاروهم باز کردم وارد شدم کل ویال تاریک و ساکت بود..تو
دلم به خودم لعنتی فرستادم و با نورگوشیم به دنبال کلید برق گشتم و آخر سر
پیدا کردم..نفسی کشیدم و دررو پشت سرم بستم..بعد از اینکه از دستشویی
بیرون آمدم انگار ترسم ریخته بود فالکسو به آشپزخونه بردم و پر کردم و بعد
هم به سمت در رفتم.
داشتم در آپارتمانو قفل میکردم که انگار سایه روی زمین افتاد...دلم هری ریخت
برگشتم و صورت پدراموروبه روم دیدم اخمامو توهم کردم وگفتم
چیزی میخواستید؟نه چطور؟پس واسه چی اومدین اینجا-ببخشید که واسه ی اومدن به ویالی عموم از شما اجازه نگرفتم
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چیزی نگفتم ،میخواستم ازکنارش رد بشم که یهو دستمو محکم کشید،از این
حرکت بی اندازه جاخوردم .انقدر که نزدیک بود پام لیز بخوره و بیفتم
زمین..دستمو محکم از دستش بیرون کشیدم و گفتم :
معلومه داری چی کار میکنی؟اصال حالت خوب نیستو اومدم که دوباره به راهم ادامه بدم که جلومو گرفت و من عقب تر رفتم هرچی
جلو تر میومد
نه اصال خوب نیستم،فکر کنم فهمیده باشی نه؟تمام بدنم از ترس میلرزید میدونستم اگه چند قدم دیگه عقب برم میرسم به در
ساختمونو و دیگه کاری نمیتونم کنم ،راهمو به سمت قسمت درخت کاری شده
کج کردم و این اشتباه بزرگی بود چون هر چی بیشتر عقب میرفتم دور تر می
شدم پدرام خنده ی کریحی سر داد و گفت:
چقدر دیگه میخوای بری عقب عزیزمدرحالی که از ترس میلرزیدم گفتم:
-هیچ غلطی نمیتونی بکنی داد بزنم همه میریزن اینجا
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اوه اوه خانوم کوچولو چقدر ترسناک شدی ...خودتو زحمت نده عزیزمانقدر این دور و ور شلوغه مخصوصا با اون شهربازی سر پالژم که مطمئنا کسی
متوجه تو نمیشه
و جلو تر اومد داد زدم:
بهت گفتم جلو تر نیا نمیفهمی ؟اونقدر نزدیک شدکه نفساشو رو صورتم احساس میکردم
سه روز زمان زیادی نیست نه؟اما این سه روز همه هوشو حواسمو بردیاولین بار یادته کجا دیدمت؟..توی اون مهمونی کوفتی،مثل یه الماس می
درخشیدی مخصوصا وقتی داشتی میرقصیدی،یا وقتی داشتی با اون پسره ی
احمق کل کل میکردی
منظورش از پسره ی احمق یعنی فرزاد بود؟
میدونی چرا میگم احمق ،چون هیچ پسر عاقلی نمیتونه با یه دختری مثل توبحث کنه .من تو زندگیم دختر زیاد دیدم همه جورشم تو زندگیم بود ،حتی
خیلی خوشگل تر از تو ولی توی اون مهمونی تازه فهمیدم یه چیزی کمه؟

- 269 -

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

فانوسی برای شب با قلم پانته آ س.آ panteasa -

فهمیدم هیچ کدومشون شبیه تو نبود...چندبار دور و ور خونه ی عمو
دیدمت،منتظر بودم که تنها شی ولی هیچوقت تنها نبودی
با صدای بلند تر داد زدم:
گمشو آشغال...نزدیکم بشی بالیی سرت میارم که...که چی ؟هوووم؟ عزیزم آروم باش..گریم گرفته بود.بلند بلند نفس می کشید تا به حال تو زندگیم اونقدر نترسیده
بودم.
وای خدایا اگه اتفاقی واسم بیوفته امشب..اگه زندگیم از بین بره چی؟خدایا تو
خودت دیدی من تو زندگیم چیا کشیدم...این یکی دیگه خارج از تحملمه..
گفتم گمشواین همه منتظر موندم که حاال گم شمو خنده ای سر داد
-نوچ...پیشنهاد بهتری داری؟مثال یه..

- 270 -

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

فانوسی برای شب با قلم پانته آ س.آ panteasa -

و صورتشو نزدیکم آورد،هولش دادم عقب و داد زدم :
تورو خدا دست از سرم برداردر حالی که هق هق می کردم گفتم
به خدا االن اگه بری به کسی نمیگم ...همه حرفات یادم میرهنه عزیزم الزم نیست اتفاقا باید همشو یادت بمونهترس همه وجودمو برداشت احساس میکردم دلم میخواد بمیرم ولی اینارو
نبینم..هرچی عقب تر میرفتم نزدیک تر میشد،هرثانیه یک ساعت میگذشت
ببین عزیزم تو به هرچی نیاز داشته باشی من برات فراهم میکنم الزمنیست اینقدر بترسی فقط کافیه ..
نزدیک تر شد و عقب تررفتم
یه کم آروم باشیو باز عقب تر ،خدایا خودت به دادم برس نذار آسیب ببینم.
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اشک میریختم واون مثل دیوونه ها میخندید و جلو تر میومد...خدایا خودت یه
معجزه نشونم بده..خدایا خودت کمکم کن،انگار قدم بعدی معجزه ی من بود با
قدم بعدی انگار پام به چیزی گیر کرد و از پشت نقش بر زمین شدم احساس
کرختی و سستی تمام بدنمو گرفت...همه چیو تار میدیدم حتی خنده هاش قطع
شد و بعد از اون انگار صدایی آشنا به گوشم خورد:
پرواز...پرواززز....تو چه غلطی کردی مرتیکه؟کمی بعد یه صدای دیگه شنیدم و کسی باالی سرم ظاهر شد:
پرواز..پرواز حالت خوبه ؟حتی نمیتونستم حرف بزنم دستشو به زیر سرم بردو گفت:
خووون...پرواز حرف بزنصدای اولی که متعلق به فرزاد بود گفت :
سامان تو پروازو برسون بیمارستان تا من حساب این آشغالو برسمو سامان منو از زمین بلند کرد و من چشمامو بستم و با خیال راحت به خواب
رفتم

- 272 -

www.98ia.co

فانوسی برای شب با قلم پانته آ س.آ panteasa -

کتابخانه نودوهشتیا

*************************
گرمی یه دست ...زمزمه های دعا..آرامش و تنی که احساس میکردم به خوبی
استراحت کرده..چشمامو باز کرم و عمه راحیلو کنارم دیدم...وای خدایا شکرت
با چشمای گریون داشت دعا میخوند،تا چشمای بازمو دید گفت:
وای خدایا شکرت...دختر خوشگلم...انگار همه چیز یادم رفته بود:
عمه خانوم چیشده ؟من کجام؟هیچی مادر رفته بودی فالکس بیاری پات سرخورده ،سرت خورد لبباغچه..
انگار همه چی داشت یادم میومد،تصاویر گنگو و نا مفهوم بودن،عمه خانوم از
جاش بلند شد:
برم دکترو صدا کنم بیامترس بازم سراغم اومد :
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نه تروخدا نرو عمه خانوم تنهام نذارچیشد مادر ؟االن برمیگردم خبنه نرو عمه خانوم تروخداعمه راحیل تلفنشو دراورد و به کسی زنگ زد:
سالم دخترم...پرواز به هوش اومده بیا باال..من برم پیش دکترکمی نگذشت که فرزانه و ساناز به اتاقم اومدند عمه خانوم که پاشو از اتاق
گذاشت بیرون،فرزانه گریه کنان به سمتم اومد:
الهی بمیرم..خدا منو بکشه که حواسم نبود..توروخدا ببخشیدپرواز..فکرشم نمیکردم اون حیوون پست..
ساناز با اشاره به فرزانه فهموند که ادامه نده ...گفتم
همه میدونن،ای وای آبروم رفتساناز گفت
-نه هیچ کی نمیدونه فقط منو فرزانه و سامان و فرزاد
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اصال چیشد برام تعریف کنیدفرزانه گفت :
ما لب دریا بودیم که یهو فرزاد اومد گفت بچه ها پروازو ندیدین..ماهمدیدیم خیلی وقته که پیدات نیس همه تقسیم شدیم تا پیدات کنیم تا اینکه
فرزادو سامان تورو اونجا پیدا کردن منو سانازم رفته بودیم ویالی شما داشتیم
برمیگشتیم که صدای دادو بیداد فرزاد اینا رو شنیدیم وارد ویال که شدیم سامان
داشت تورو سوار ماشین میکرد و فرزادم با پدرام درگیر بود و نزدیک بود
پدرامو به کشتن بده از حرفایی که میزدن حدس زدیم چه غلطی کرده..
و سکوت کردن،اشک روی گونه هام جاری شد با بغض گفتم
خب بعدش چی؟فرزاد کجاس؟فرزاد به پدرام گفت قبل از اینکه کسی متوجه بشه گورشو گم کنه..عمومایناهم همون دیشب وسایلشونو جمع کردنو رفتن..فرزادم از دیشب اینجا
بود..همین االن که فهمید به هوش اومدی راضی شد بره ،یه کم بخوابه کل شب
پلک روهم نذاشت.
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حتی نخواست منو ببینه؟فرزانه اشکامو پاک کرد و گفت
این چه حرفیه پرواز خودتم میدونی عاقالنه نیس االن پاشه بیاد تورو ببینهدر همین موقع ضربه ای به در خورد و پروین خانم وارد شد:
پرواز عزیزم خدارو صد مرتبه شکر که سالمتیبه لبخندی اکتفا کردم ،پروین خانم گفت:
دخترا اگه ممکنه یه کم منو با پرواز تنها بذاریددلم به شور افتاد ،نکنه موضوع من و فرزادو فهمیده باشه.ساناز به همراه فرزانه
از اتاق خارج شدن ،دستمو به میله های اطراف تختم گرفتم و در جایم
نشستم...پروین خانم نزدیک تر شد،تو چشماش قطره اشکی میدرخشید،محکم
بغلم کرد و زار زار گریه کرد:
خدا رو شکر که سالمی کل دیشب واسم مثل چند سال گذشت،یه عالمهنذر کردم میدونی اگه چیزیت میشد تا عمر داشتم خودمو نمیبخشیدم ،کاش الل
میشدم و نمیگفتم بری اون بی صاحابو پر کنی .خدا منو لعنت کن
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نفس عمیقی کشیدم،خب خطر رفع شد ،معلومه چیزی نمیدونه:
پروین خانم این چه حرفیه؟شما نمیخواستید من خودم اصرار کردمخودتونو اذیت نکنید،تقصیر خودمه بی احتیاطی کردم
اگه میدونستم اون بیشرف انقدر پسته حتی تو خونم راهش نمی دادمپس پروین خانم هم میدونه...وای خدا دیگه کیا میدونن؟این جور که معلومه فقط
خواجه حافظ شیرازی نمی دونه...اگه بابام بفهمه اگه عمو فهمیده باشه خون به پا
میکنن،با من و من گفتم
خطر رفع شده فراموش کنیدپروین خانم از آغوشم دراومد و کنارم روی تخت نشست:
پرواز جون یه وقت به عمه خانومت نگیا ،مارو مقصر میدونن،اون وقتدیگه ارتباطشونو باما قطع میکنن تو که خودت میدونی من چقدر عمتو ...دوست
دارم دیشب آقای محبی تا مرض سکته رفت ،جوری که با برادرش دست به یقه
شد نمیدونی چقدر نگران بودیم...فرزاد بچم تا صبح چشم روهم نذاشت .
-خیالتون راحت
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بوسه ای روی گونم گذاشت و اشک هاشو پاک کرد
بعد از ظهر همون روز به ویال برگشتم،وحشت اون شب هنوز از وجودم پاک
نشده بود ناگفته نمونده تا سالها بعدش هم ازذهنم پاک نشد....
نمیتونستم تو اتاقم تنها باشم واسه همین تختمو به پذیرایی انتقال دادن،هرچی
میگفتم نیازی به استراحت ندارم عمه راحیل و زن عمو دست بردار نبودن ،مدام
تو فکر استراحت خوردو خوراک من بودن،ساناز حتی یه لحظه ام تنهام
نمیذاشت و سهیلم که دست از مسخره بازیاش برنمی داشت و مدام چرت و
پرت میبافت،تنها کسی که احساس میکردم ازم دوری میکنه سامان بود حس می
کردم ازش خجالت میکشم.
تو اون لحظات تنها چیزی که میخواستم این بود که فرزادو ببینم ،حس میکردم
بی نهایت دلم براش تنگ شده .کل روزو حتی به مالقاتم هم نیومده بود،
زمان انتظارم باالخره با اومدن شب تموم شد ،وقتی خانواده ی محبی،همگی برای
مالقاتم اومدن ،آقای محبی خیلی ناراحت بود و زود تر از همه جلو اومد و حالمو
پرسید بعدشم فرزانه و پروین خانم،فرناز هم که مثل همیشه یخ بود و بود و نبو
دش اونقدر مهم نبود اما واسه من از همه مهم تر حضور فرزاد بود .وقتی که سر
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باند پیچی شده ی منو دید ،رنگش پرید و با نگرانی بهم زل زد و تنها تونست
مثل همه حالمو بپرسه،دلم واسه دیدنش لک زده بود،مخصوصا از نزدیک
دیدنش ،تا اینکه بعد از شام به بهونه ی پس دادن گوشیم سمتم اومد:
گوشیت تو باغچه افتاده بود گفتم شاید نیازش داشته باشیو میخواست به سر جاش برگرده که آروم صداش کرد
فرزادبرگشت و یک قدم بهم نزدیک تر شد :
فرزاد از دستم ناراحتی؟نزدیک تر شدو کنارم نشست
نه واسه چی باید ناراحت باشم؟حق با تو بود ولی من حرفاتو جدی نگرفتمدستشو روی دستم گذاشت و آروم گفت:

- 279 -

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

فانوسی برای شب با قلم پانته آ س.آ panteasa -

اشکال نداره ،خدارو شکر حالت خوبه داشتم از نگرانی میمردم خدا تورودوباره بهم داد ،حاال ام خوب استراحت کن زود خوب شی
و بعد به جاش برگشت،خیالم راحت شد.
*****************************
روز بعد همگی به تهران برگشتیم ،ازطرفی ناراحت بودم که مسافرتشونو خراب
کردم و از طرفی هم نمیخواستم دیگه تو اون مکان بمونم که اون شبو واسم
تداعی میکرد.
همه چیز به حالت عادی خودش برگشت جواب های کنکور هم باالخره
اومد،رشته ی میکروبیولوژی قبول شده بودم،از اینکه دانشگاه قبول شده بودم
فوق العاده خوشحال بودم و مادر از من خوشحال تر اما فرزانه مثل من خوشحال
نبود اونم زیست شناسی قبول شده بود مادرو پدرش کلی از این نتیجه ناراضی
بودن همون روز اعالم نتایج به خونه ی عمه خانوم اومد،کلی بهم ریخته بود و
بغضش گرفته بود:
پرواز من عمرا دیگه کنکور بدم ،فشار امسال واسم بس نبود که بخوامبازم یه سال دیگمو فدای این کنکور لعنتی کنم
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رشتت که بد نیس چرا بازم کنکور؟مامانم اینا نمیذارن اونا انتظار داشتن من یه رشتهی پزشکی قبول شم ولیمطمئنا نمیشدم ،چرامن همیشه باید با فرناز مقایسه شم خوب من مخم نمیکشه
چی کار کنم؟
دستشو گرفتم و سعی کردم آرومش کنم :
آروم باش فرزانه قرار نیس تو به شیوه ای که اونا دوست دارن زندگیکنی من با عمه خانوم حرف میزنم ،عمه خانوم خیلی منطقیه مطمئنا خانوادتو
راضی میکنه
و همینطورم شد عمه خانوم اونقدر با جذبه صحبت کردکه خانواده ی محبی تا
حدودی تغییر رویه دادن و قرار شد اینبار فرزانه یک سال دیگه ام برای کنکور
درس بخونه اما تو رشته ی هنر،خودش که از خوشحالی نمیدونست چی کار
کنه .

- 281 -

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

فانوسی برای شب با قلم پانته آ س.آ panteasa -

فصل چهارم

از سفر که برگشتیم نوبت رسیده بود به ثبت نام دانشگاه و بقیه ی امور مربوط .
مادر بر عکس من که کامال بی تفاوت بودم پراز هیجان بود.
از صبح زود از خونه بیرون زدیم و رفتیم دانشگاه از این اتاق به اون اتاق،از این
قسمت به اون قسمت ،هزار بار از هزار چیز کپی گرفتیم تا اینکه باالخره تموم
شد و ثبت نام منم انجام شد.
ساناز مثل مادر پر از هیجان بود فقط یک ساعت داشت پشت تلفن از دانشگاش
حرف میزد ،فرزانه هم برای کنکور هنر آماده میشد ،یا دنبال کتاب بود یا دنبال
آموزشگاه کنکور .خانواده محبی هم سنگ تموم گذاشته بودند ،انگار حرفای
عمه خانوم خیلی تاثیر داشت.
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تمام اون روزها انقدر کار روی سرمون ریخته بود که همه از هم بی خبر بودیم.
روز اول دانشگاه اصال بلد نبودم مقنعه سرم کنم ،عمه و مادر کلی بهم خندیدند ،و
من فقط با جدیت بهشون نگاه می کردم اصال نمیفهمیدم چرا باید مقنعه سرم
کنم وقتی تو خیابون روسری سر میکنم  .یعنی تفاوتشونو نمیفهمیدم .مادر
میگفت اون یک سالیم که تو ایران درس خوندم هم با مقنعه مشکل داشتم.
بگذریم ،اولین روز دانشگاه خیلی سخت میگذشت،زیادی خجالتی بودم و با هیچ
کس حرف نمیزدم تا اینکه دختری سبزه و قد بلند با سوال
اینجا ریاضی یکه؟سر صحبتو باز کرد و یخم کم کم آب شد .و با هم آشنا شدیم .یاسمن ترم سه
بود وخونشون نزدیک ما بود و این باعث شد صمیمی تر بشیم و باهم برگردیم.
بعد از ماجرای شمال یک هفته ای میشد که فرزادو ندیده بودم ،تا اینکه فرزانه
یه روز زنگ زد و ازم خواست برای بعد ازظهر بریم بیرون تا واسه یه مهمونی
کمی خرید کنه ،منم که از خدا خواسته.
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همون روز بود که فرزادو دیدم با فرزانه جلوی در وایساده بودند و منتظر من
بودند فرزانه نزدیک شد و با من روبوسی کرد:
مادمازل از وقتی میری دانشگاه دیگه تحویل نمیگیریااا.فرزاد سالمی کرد و توی ماشین نشست ،من و فرزانه هم به سمت ماشین حرکت
کردیم با آرنج ضربه ای به پهلوی فرزانه زدم و گفتم:
بیشعور تو که میدونستی داداشت میاد میگفتی یه خورده به خودم برسمفرزانه زد زیر خنده و گفت:
بخدا خودمم نمیدونستم میاد داشتم میومدم پرسید با کی میری منم گفتمپرواز اونم گفت وایسید من می رسونمتون به همین راحتی
چشم غره ای رفتم و توی ماشین نشستم،فرزاد گفت:
پرواز دانشگاه چطوره ؟باهاش کنار اومدی ؟فرزانه جای من جواب داد:
آره بابا پرواز با همه چیزکنار میاد البته اونجور که شنیدم هنوز با مقنعهکنار نیومده
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و زد زیر خنده گفتم
آره شایدخب از این کش دارا که دختر دبستانیا سرشون میکنن سرت کنبا تعجب نگاهش کردم ادامه داد:
باشه بابا شوخی کردم ...کنار میای کم کم باهاشچیزی نگفتم تا اینکه دوباره گفت:
راستی پری،هفته ی دیگه پنج شنبه برنامه نذاریا...قراره بریم بیرونبا کیا ؟کجا؟خودمون دیگه من تو ساناز دلم واسه جمع سه نفریمون تنگ شده،شمابیشعورا رفتید دانشگاه منو فراموش کردید به کل..
نه که تو خیلی به یاد ما هستی..پنجشنبه بعدازظهر بریم چون من صبحشیه کالس دارم
فرزاد پرسید:
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پنج شنبه هاهم کالس برداشتی ؟غیرممکنهولی متاسفانه شدهغیر ممکنه انقدر بد انتخاب واحد کرده باشن واستخودم انتخاب کردممگه ترم یک نیستی ،ترم یکو خود دانشگاه واست انتخاب میکننفرزانه در جواب فرزاد گفت:
نه پرواز دانشگاه آزاده اون دانشگاه سراسریه که خودشون انتخاب میکننفرزاد ادامه داد:
خوب پس تو حذف و اضافه درست کنآره حتما باید اینکارو انجام بدم چون تقریبا هرروز میرم دانشگاهتا فروشگاه راه تقریبا کمی بود و ما کلی بحث کردیم تا رسیدیم به مرکز خرید
تیراژه یکی یکی مغازه ها رو میدیدیم ولی انگار هیچ چیز توجه فرزانه رو جلب
نکرده بود ،تا این که در طبقه های آخر فرزانه تصمیم گرفت یک مانتوی قهوه
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ای رنگ پاییزه رو امتحان کنه  ،چون داخل مغازه شلوغ بود من بیرون ایستادم و
به جواهرات داخل ویترین یک مغازه خیره شدم ،زیاد اهل طال نبودم ولی یک
گردنبند طال سفید که یک پالک به شکل قلب داشت خیلی مجذوبم کرد ،همون
طور که بهش خیره شده بودم رفتم تو فکر یاد گردنبند طالیی مادرم افتادم که
به شکل قلب بود و مادرش بهش هدیه داده بود ولی موقع رفتنمون به خاطر
بعضی مسائل مالی همه ی طالهاشو فروخت.
بغضم گرفته بود ،یاد تمام خاطرات بد کودکیم افتادم ،اینکه بعد از جدا شدن بابا
و مامان کل زندگیم بهم ریخت .یادم اومد اون موقع ها دوستای مامان تو
گوشش خوندن که ممکنه بابا نظرش عوض شه و منو از مامان جدا کنه واسه
همین بهتره که از ایران بریم چون تو ایران حق سرپرستی با پدره  ،مادر هم
هرچی که داشت و نداشتو فروخت و عازم فرانسه شدیم  .مادر کل روز کار می
کرد و من یا تنها بودم یا خونه ی دوستای مادر.یادمه اون اوایل تو محالت فقیر
نشین زندگی می کردیم و کم کم مادر با تالشش تونست زندگیمونو بسازه واسه
همین بود حرصم می گرفت وقتی یکی بهم می گفت ناز نازی یا فکر می کرد از
اون دختراییم که از اول تو ناز و نعمت بزرگ شدن .اونا هچی از زندگی من
نمیدونستن  .نمیفهمیدن وقتی توی یه خونه ی سی و خورده ای متری زندگی می
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کنی یعنی چی.نمی دونستن وقتی اسباب بازی میبینی تو دست بچه های دیگه و
یه عمر حسرتشو میخوری یعنی چی .نمی دونستن سالی یه بار به زور لباس
خریدن اون هم واسه یه بچه ی در حال رشد یعنی چی .همین طور که مشغول
نگاه کردن بودم  ،فرزادو فرزانه هم از مغازه بیرون اومدن ،فرزانه گفت:
چی انقدر مجذوبت کرده ؟ تو که طال دوست نداشتی.آره ولی این قلبه خیلی ظریف و قشنگه..یاد یه چیزی افتادمیاد چی؟مامانم هم یکی شبیه همینو داشت ولی طالیی رنگ و بزرگ تر،بیخیالچیکار کردی؟ خریدیش؟
نه بهم نیومداووووف تو کشتی مارو تا یکی انتخاب کنیفعال بیاین بریم یه چیزی بخوریم مردم از گشنگیاون روز بعد از کلی گشت و گذار آخر سر فرزانه یک مانتوی پاییزه ی مشکی
همراه با بوت همرنگشو خرید و من هم یه شال قرمز رنگ .خرید هارو که تو
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ماشین گذاشتیم فرزاد گفت که ما تو ماشین بشینیم تا برگرده ،تا فرزاد از ما
جدا شد فرزانه زد زیر خنده:
وای پرواز خیلی جلوی خودمو گرفتم چیزی نگمبا تعجب نگاهش کردم:
چرا؟مگه چی شد؟وای طرز نگاهاتون حرف زدناتون تابلو بود ،مخصوصا فرزاد مثال میخواستکاری کنه من نفهمم ...نمیدونست خیلی وقته همه چیو میدونم.
منم زدم زیر خنده
حاال بهش نگی ،فکر میکنه من خیلی هولم که سریع اومدم همه چیزو به توگفتم
حدودیک ربع بعد فرزاد هم اومد و به سمت خونه حرکت کردیم.
به خونه که رسیدم جلوی در کفشهای مادرو دیدم با خوشحالی درو باز کردم و
وارد شدم
همون طور که خنده روی لبهام بود عمه رو صدا زدم:
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عمه را حیــــــــــــــــــــــــلعمه از داخل مهمون خونه صدام کرد:
ما اینجاییمداخل مهمون خونه شدم مادر فنجون قهوشو روی میز گذاشت و لبخندی روی
لباش نشست  ،به سمتش رفتم و محکم بغلش کردم.
مادر گفت
تا االن کجا بودی؟ کلی منتظرت بودم ؟با فرزانه و برادرش رفتیم خرید حاال چیشده یهویی اومدی دیدنم ؟چشمای مادر برقی زد و گفت:
یه خبر خوب دارم واسبا کنجکاوی نگاهش کردم ادامه داد
قراره دیگه این دور بودنمون از هم تموم شهیا تعجب پرسیدم:
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یعنی چی؟یه خونه پیدا کردم دوتا خیابون اونور تر قراره از این به بعد اونجا زندگیکنیم
پس خانوم جون چی؟اونم پیش ما زندگی میکنه،چون بچه هاش تصمیم گرفتن خونه یپدریشونو بفروشن و ارثو تقسیم کنن
عجب چرا االن؟اونش دیگه به خودشون ربط داره ولی من نمیتونم خانوم جونو بذارم خونهی سالمندان تو که مشکلی نداری اون با ما زندگی کنه؟
نه اصال اتفاقا خیلیم خوبهخوشحال بودم ولی از یه طرف هم نگران،اینکه دیگه فرزادو نبینم،نگرانم
میکردم.من همینطوری فقط گاهی از پنجره یا گاهی جلوی در میدیدمش،اگه
دور می شدم ممکن بود ،همینم حذف بشه.
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قرار بود همون هفته مادر برای فروختن باقی اثاثیه و باقی کارها چند روزی
برگرده فرانسه ،همه چیز حالت روتین داشت به غیر ازگه گاه دیدن فرزاد که
در حد سالم و احوال پرسی بود ،دیگه داشتم کالفه میشدم،چطور ممکن بود به
همین دوکلمه حرف راضی باشه؟
حالم بدجور گرفته بود احساس میکردم خیلی افسرده شدم ،نه دوستامو میدیدم
نه مادرم بود نه با فرزاد به نتیجه ای رسیده بودیم.مطمئن بودم بعد از این که به
خونه ی خودمون برم دیگه نمیبینمش.
تا اینکه روزپنجشنبه ای که قرار بود ساناز و فرزانه روببینم رسید ،به فرزانه زنگ
زدم تا باهم از خونه حرکت کنیم ولی بهانه آورد و گفت که جایی کار داره و بعد
از اونجا میاد .منم کالفه آماده شدم و تو دلم کلی فحش بار فرزانه کردم و راه
افتادم با اینکه پاییز بود ولی هوا هنوز گرم بود ،کالفه تر شدم و مدام توی دلم به
زمین و زمان ناسزا میگفتم ،آخرهم که آدرس رو اشتباه رفتم و کلی به ساناز و
فرزانه زنگ زدم ولی هیچ کدوم برنمیداشتن  .منم گفتم به درک و میخواستم
برگردم که ساناز تماس گرفت .دندون هامو بهم فشار دادم و آماده بودم که
کلی ناسزا بارش کنم.
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گوشی رو که برداشتم ساناز داشت میخندید:
ای درد معلومه کدو گوری هستید؟ صدبار دوتاتونو گرفتم.مگه گرگم به هواس خواهرم که صدبار گرفتیمونوای ساناز می گفتم سهیل خیلی بی مزس ولی انگار تو بی مزه تری .کدومگوری بودین جواب نمی دادین؟
این بار صدای فرزانه اومد:
شرمنده دستمون بند بودبرسم اونجا زندتون نمیذارم صدامو گذاشتید رو آیفون با هم به منمیخندید؟
انقد حرص نخورجوش میزنی ...به ما چه تو دست و پا چلفتیی.ببند من همون خیابونم ولی اینجا رستورانه کافه نیساینکه تو با این مغزت تا اینجا رسیدی خودش جای شکر داره نابغه کافهپشت رستورانه
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خبرت نگفته بودی االن میام حساب دوتا تونو میرسم فقط وایسینگوشیو قطع کردم و به مکانی که گفته شد رفتم ساناز جلوی در وایساده بود تا
منو دید زد زیر خنده با حرص نگاش کردم:
هیچی نگو وگرنه حرصمو سر تو خالی میکنمباشه بابا حرص نخور بیا بریمو داخل شدیم و به سمت یک میز رفتیم هرچی نزدیک تر میشدم چهره های
آشنای بیشتری میدیم،سامان ،سهیل حتی فرناز ...چندتا از دوستای کالس
نقاشیو باالخره فرزانه و فرزاد همونطوری با دهن باز بهشون خیره موندم ،ساناز
در گوشم گفت:
تولدت مبارک دیوونه جاننزدیک شدم و سالم کردم،همه دونه دونه بلند شدن و تولدمو تبریک میگفتند
گفتم:
ولی تولد من که بیستمهساناز گفت:
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ما دو روز زودتر گرفتیماز خوشحالی نمیدونستم چی باید بگم فقط گفتم:
وای بچه هااا اصال فکر نمیکردم ...اصال توقع نداشتمسهیل گفت:
دفعه ی آخرت باشه پشت من حرف می زنیااامن؟؟کی؟بی مزه عمتهزدم زیر خنده یادم افتاد تلفن رو آیفون بود ساناز گفت:
هی دعا دعا می کردم چیزی نگیوای خدارو شکرسهیل گفت:
می گفتمااا این پرواز موذیه شماها باور نمی کردین کلی فحش بار سانازکرد بازم خدارو شکر می کنه که چیزای بدتر نگفته.
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ساناز گفت:
نمیخوای که همه رو تا آخر ایستاده نگه داری ،بیا بشین دیگه االن کیکومیارن
فرزاد گارسونو خبر کرد و گفت که یه سری دیگه قهوه و همچنین کیک روهم
بیارن.
همه چی عالی بود ،انقدر سرگرم صحبت شدیم که اصال نفهمیدیم زمان چجوری
گذشت ،بعد از صرف کیک و قهوه نوبت به کادو ها رسید،سهیل گفت:
خب میرسیم به اصل ماجراکادوهارو دونه دونه باز می کردم و سهیل به هر کادو تیکه ای مینداخت مثال یکی
از دوستام یه تیشرت واسم آورده بود
ببخشید حنا خانوم شما خونتون کجاست ؟حنای بیچاره هم که خیلی خجالتی بود گفت:
-دور و ور ولیعصر چطور
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آخه آقا رضا تاناکورایی سر کوچمون یکی لنگه ی اینو گذاشته بودویترین گفتم شاید همونه...
حنا از خجالت سرخ شد ،ساناز با آرنج کوبید تو پهلوی سهیل ،سهیل به اعتراض
گفت:
هیییی چته؟یا مثال یکی دیگه از بچه ها واسم جعبه ی موسیقی آورده بود ،سهیل دوباره با
مزگیش گل کرد:
فکر کنم مریم خانوم با دوست پسرش بهم زدن همه ی کادوهاشو میخوادآب کنه
سامان رو به مریم گفت:
مریم خانوم ببخشید این داداش ما یه کم...مریم خندید
نه مشکلی نیسسهیل ادامه داد:
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خب پس اگه بازمم از اون کادو ها مونده  ،من عمده میخرم ولنتاین یهچند ماه دیگس الزم میشه.
جز خودش کسی دیگه نمی خندید ،وسط کادو ها گفت:
آقا ی گارسون من گلوم خشک شد یه آبی چایی چیزی واسه ما بیارساناز گفت:
کمتر حرف بزنی اینطوری نمیشهتقریبا به کادوهای آخر رسیده بودم که یه جعبه ی کوچیک زیورآالت توجهمو
جلب کرد اونو برداشتم و فرزانه گفت:
اینم از طرف فرزادهجعبه رو باز کردم و مات موندم ،گردنبند قلب شکل من...وای حتی یک درصد
هم توقعشونداشتم ،از کادو چشم برداشتم و به فرزاد نگاه کردم،باهمون لبخند
جذابش بهم نگاه میکرد ،گفتم:
خیلی ممنون خیلی لطف کردین اصال توقع نداشتمخیلی متواضع گفت:
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قابل شما رو ندارهبعد از اون کادو هیچ کادوی دیگه ای به چشمم نمیومد ،دقیقا همونی بود که اون
روز توی اون مغازه دیده بودم و به کلی مجذوبش شده بودم.همون موقع بود که
یادم اومد که فرزاد شاید به خاطر خریدن اون کادو مدتی از ما جدا شده بود.
مهمونی اون شب هم تموم شد و از همه تشکر کردم و به خانه برگشتیم ،فرزانه
ام همراه من به خونه ی عمه راحیل اومد.
وقتی داشت گردنبندمو می بست گفت:
هیچ وقت فکر نمیکردم فرزاد انقد رمانتیک باشهمنم همینطور..میدونی باورم نمیشد حتی انقد توجه داشته باشهبرگرد ببینمتبرگشتم،به گردنبندم نگاهی انداخت و گفت:
خیلی بهت میاد ،مبارکه-مرسی.
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بعد انگار چیزی یادم اومد گفتم:
فرزانه...به نظرت تصمیمش چیه ؟باتعجب نگاهم کرد:
تصمیم کی؟فرزاد دیگهراجع به چی؟فرزانه تو که خنگ نبودی ،من دیگه...میدونی خیلی میترسم..از بعد ازمسافرتمون اون حتی نخواسته باهم صحبت کنیم فقط بعضی وقتا اتفاقی
میبینمش..تازه چند وقت دیگه ام من کال از اینجا میرم دیگه همسایه نیستیم اون
وقت دیگه شاید...
شاید چی؟ انقدر نگران نباش پرواز احساس اون به تو یه چیز عادی نیست.من مطمئنم چون تو اونو کامل تغییر دادی اون روز مامانمم داشت میگفت
با تعجب نگاهش کردم:
مامانت؟مگه اون چیزی میدونه ؟- 300 -
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خندید و گفت:
نه منظورم این نیست..داشت میگفت فرزاد هم سرحال تر شده هم با نظمتر .سر وقت میاد خونه باهمه خوش رفتاره..مثل سابق نیست.
لبخند رضایتی روی لبهام نشست ،انگار یه شعله ی امید تو دلم روشن شد .
درعرض سه هفته مادر تمام کار های اقامتمون تو ایران رو انجام داد از جمله
فروش خونه ی گرانوبل،انتقال دائمی کارش به ایران ،خرید و چیدمان وسایل
خونه،دیگه نوبت این شده بود که بریم خونه ی خودمون میدونستم یه روز این
اتفاق میوفته ولی فکر نمیکردم به این زودیا

فرزادو گه گاهی میدیدم ولی صحبتامون در حد یه سالم و علیک ساده و یا چه
خبرو این جور چیزا بود نه من روشو داشتم چیز فراتری بگم نه اون حرفی میزد
مثل قبل کالفه نبودم از این رفتارش.
حرفای فرزانه خیلی روم تاثیر داشت ،مطمئن بودم فرزاد کاریو بی دلیل و منطق
انجام نمیده ،پس وقتی به من اون حرفا رو زده پشتش کلی فکر بوده.اما خب
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نمیتونم بگم رفتنم ازخونه ی عمه روحیمو بهم نمیریخت ،چون نمیدونستم دیگه
باید تا کی صبر کنم تا یه حرفی بزنه.
یک هفته از اومدنم به خونه ی جدید گذشته بود که باالخره انگار موعدش
رسیده بود از دانشگاه که با یاسمن بیرون اومدیم انگار صدای آشنای اسممو
صدا کرد.
منو یاسمن باهم برگشتیم انقدر از دیدن فرزاد تعجب کرده بودم که حتی
نمیدونستم چی بگم با ضربه ی آرنج یاسمن به پهلوم به خودم اومدم:
پرواز این کیه ؟خودمو جمع و جور کردم و چیزی نگفتم یعنی نمیدونستم فرزادو چی معرفی کنم
فرزاد جلو اومد و اول به یاسمن سالم کرد و بعد به من ،گفتم:
این جا چی کار میکنید؟اومدم دنبالت .فکر نکنم دیگه کالس داشته باشی .وقت داری حرف بزنیفقط سرمو تکون دادم و از یاسمن خداحافظی کردم و به سمت ماشین فرزاد راه
افتادم .تمام راه حرفی نزد تا رسید جلوی یه کافه و ماشینو نگه داشت،بدون
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اینکه چیزی بگم از ماشین پیاده شدم هی باخودم فکر میکردم کاش قبلش خبر
داشتم یه دستی به سرو روم میکشیدم ،کامال شبیه مرده ها شده بودم  .سر یه
میز نشستیم ،فرزاد یه قهوه ی و کیک سفارش داد:
تو چی میخوری پرواز؟همون قهوه و کیکگارسون سفارشو گرفت و رفت،همش منتظر بودم که فرزاد چیزی بگه ولی انگار
نه انگار ،فقط با گوشیش ور میرفت ،میدونستم یه روزی این خونسردیش
دیوونم میکنه،آخر صبرم سراومد و گفتم
خب؟سرشو باال آورد با نگاهی پرسشگر به من چشم دوخت ادامه دادم:
فکر میکردم میخوای حرف بزنیگفتم شاید گشنت باشه اول یه چیزی بخوریم بعد شروع کنمنه نیست زیاد ،االن شروع کنباشه هرجور تو راحتی- 303 -
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گوشیشو قفل کردو گفت:
این چند وقته نشد بیام باهات حرف بزنم،هنوز سر اون موضوعی که توشمال اتفاق افتاد اعصابم خورد بود.
احساس کردم سرم داغ شد ادامه داد:
احساس میکردم درحقت کوتاهی کردم وقتی میدونستم اون چه عوضیهحتی نباید یه لحظه هم چشم ازت برمیداشتم ولی..
گفتم:
بیخیال دوست ندارم اون صحنه ها تو مغزم تکرار بشه لطفا اون قضیه روفراموش کن
باشه ...پرواز ببین تو از احساس من نسبت به خودت خبر داری،خودتمیدونی که برای من با همه فرق داری،ببین دوست دارم از این بعد دیگه مثل
دوتا آدم غریبه باهم رفتار نکنیم یعنی...
عصبی دستی تو موهاش کشید و گفت:
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هیچ وقت تو این موقعیت قرار نگرفته بودم،نمیدونم اصال منظورمو چطوریبرسونم ،میدونی پرواز تو زندگیم هیچ وقت نشده که شخصا کسیو بخوام یا
اینطوری بیام درباره ی بوجود آوردن یه رابطه با یکی حرف بزنم خیلی برام
سخته که االن منظورمو بهت برسونم من همیشه همه چیز برام محیا بود قبل از
اینکه نیاز بهشون پیدا کنم،ولی تو اینطوری نبودی متوجه منظورم میشی
من تنها با تعجب نگاهش کردم حتی نمیدونستم چی باید بگم پوزخندی زدو
ادامه داد:
حق داری خودمم نمیفهمم چی میگم ..ببین پرواز میخوام باهم بیشتر آشنابشیم تو از همه لحاظ ایده آلی برام نمیخوام به هیچ وجه از دستت بدم پس لطفا
بهم این فرصتو بده که بهت ثابت کنم اون چیزی که فکر میکنی دربارم درست
نیس
مگه شما میدونی من چجوری فکر میکنمیشه انقدر نگی شما...آره خودت بهم گفتیفقط بهش نگاه کردم ،همون موقع سفارشاتمونو آماده شد،بعد از اینکه
پیشخدمت رفت فرزاد ادامه داد
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حاال از نظرت مشکلی نیس که یه وقتایی همین طوری همو ببینیم باهم بریمبیرون و حرف بزنیم
اصال نمیدونستم چی بگم لبخندی زدم انگار داشت همه چی درست میشد.

*************************************************
*****
پاییز خیلی خوب شده بود همه چیز سرجاش بود،بابا رو زود به زود میدیدم مادر
شادتر بود و کارش نیمه وقت شده بود،حتی خانوم جون هم سرحال تر بود البته
شاید به خاطر پرستار جدیدش بود.
جدی میگم همه چی سر جاش بود ،همه چی خوب بود  .مخصوصا کسی که کنارم
بود،منو فرزاد خیلی نزدیک شده بودیم حداقل هفته ای دو بار همو میدیدیم و
حرف میزدیم،مطمئن بودم که عاشق شدم  ،اون حسو هیچ وقت تو عمرم تجربه
نکرده بودمحتی سر ارتباط قبلیم  ،اینکه وقتی کنارش بودم دلم گرم بود ،اینکه
واسه دیدنش ،شنیدن صداش لحطه شماری میکردم .اینکه تو ذهنم یه آینده ی
خیلی قشنگ واسه خودمون ساخته بودم.آره من عاشق شده بودم.
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اواخر آذر ماه بود که یه روز مثل همیشه بعد از دانشگاه اومد دنبالمو ورفتیم کافه
و کلی حرف زدیم،بعدش هم منو رسوند تا سر کوچه اما همین که پامو از
ماشین گذاشتم بیرون خشکم زد،مامان با چشمایی گرد به من و بعد از من به
فرزاد خیره شد،فرزاد که تعجب منو دید از ماشین پیاده شد،انگار آب جوش
ریختن رو سرم،مادر نزدیک ترشد و به من گفت:
مگه تو دانشگاه نبودی ؟از خجالت حتی نمیتونستم حرف بزنم سرمو به نشونه ی آره تکون دادم فرزاد
گفت:
خانوم سعادت اجازه بدید من توضیح..مادر با عصبانیت حرفشو قطع کرد و رو به من گفت:
پرواز برو خونه تا من بیامبا تعجب نگاهش کردم و بعد با نگرانی به فرزاد ،فرزاد سری تکون داد و منم به
سمت خونه رفتم ،گریم گرفته بود.اگه دعواشون میشد ،اگه دیگه نمیتونستم
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فرزادو ببینم میمردم...خدایا چرا االن که تازه عادت کرده بودم به بودنش...چرا
االن که همه چیز تازه خوب شده بود.
رفتم خونه و یک راست به اتاقم لباسامو درآوردم و پرت کردم روی تختم وبه
این فکر کردم که مادر وقتی برگرده خونه قراره چه حرفایی بهم بزنه...خودمو
واسه دعوا آماده کردم ،حق داشت تقصیر من بود  ،باید از اول همه چیزو بهش
میگفتم ،میدونستم مشکلش با ارتباط من با فرزاد نیس ،فقط اینه که بهش هیچی
نگفتم.
یه ربعی گذشت مادر نیومد دلم داشت شور میزد .به هر چیز وحشتناکی که
ممکن بود فکر کردم،بار ها عرض اتاق بیست متریو رو رفتم و اومدم،عصبی
شده بودم،نیم ساعت بعد زنگ در به صدا در اومد.
اضطراب همه وجودمو برداشت درو بارز کردم و رفتم تو اتاقم باید چی
میگفتم...شماره ی فرزادو گرفتم اما خاموش بود،یعنی چی شده...دلم بدجور به
شور افتاد ،فقط گوشمو تیز کرده بودم که بینم صدای چی میاد،مادر خیلی
معمولی مثل همیشه بعد از عوض کردن لباس هاش قهوه آماده کردو نشست
جلوی تلوزیون مگه میشه انقدرخونسرد...صدبار زنگ زدم به فرزاد ولی خاموش
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بود دلم میخواست جیغ بزنم..بی خبری ،بالتکلیفی بدترین چیز تو دنیاست باید
باهاشون حرف میزدم تا بفهمم چی شده...اینطوری نمیشد به این امید که بتونم
با فرزاد حرف بزنم ...به خونشون زنگ زدم خدا خدا میکردم فرزاد جواب
بده،اما بعد از دوتا بوق صدای فرزانه توی گوشم پیچید:
الو فرزانه فرزاد خونس؟علیک سالم ..خیر نیومده خونه هنوز ..چیشده باز؟ببخشید سالم..هیچی مامانم فهمیدییییی بدبخت شدین؟نمیدونم فرزاد گوشیش خاموشهمامانت چی چیزی نگفت؟نه هیچیــــــینگران نباش درست میشه میخوای فرزاد اومد بهت خبر بدم ؟-آره پیامک بده
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چه فارسیم واسه من حرف میزنه باشه اس ام اس میدماصال حوصله ی شوخی نداشتم گوشیو قطع کردم و گوشه ی اتاق نشستم سرمو
روی زانوم گذاشتم و فکر کردم،به همه ی احتماالت و اتفاقات ،به همه ی
حرفایی که قرار بود از مادر بشنوم،ثانیه ها به اندازه ساعت میگذشت تا اینکه با
ویبره ی گوشیم به خودم اومدم ،اسم فرزاد روی گوشی تلفن بود از خوشحالی
نزدیک بود جیغ بکشم:
الو فرزاد معلومه تو کجایی ؟ دلم هزارتا جا رفت لعنتیخندید و گفت:
اا بی ادب دلت اینقدر زود واسم تنگ شدفرزاد االن چه وقت خندیدنه میگم داشتم سکته میکردمببخشید عزیزم گوشیم خاموش شده بود خودت که دیدی شارژ نداشتمنفسمو با فشار دادم بیرون:
چیشد؟مامانم چی گفت؟مگه باهاش حرف نزدی- 310 -
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نه خجالت کشیدم بگو دیگه چی گفت:اگه میخواستیم توام بشنوی میگفتیم بمونی دیگهکالفه گفتم:
ااا فرزاد لوس نشو بگو چی گفتید؟دوباره خنده ای سر داد و گفت:
زیاد حرف زدیم همشو یادم نیس ولی نگران نباش همه چیز درست شدفقط برو با مامانت حرف بزن ممکنه ازت یه کم ناراحت باش که بهش نگفتی
فرزاد تو آخر منو روانی میکنیعزیزم حرص نخور خوب میگم همه چی اوکیه دیگه .فقط تو باید باهاشحرف بزنی از دلش در آری
خیلی خب برم ببینم چی کار میکنم فعال-خبرشو بهم بده فعال
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گوشیو که قطع کردم به سمت در اتاق رفتم از الی در بیرونو نگاه کردم مامان
روی مبل نشسته بود و تلویزیون نگاه میکرد،از اتاق بیرون رفتم و کنارش روی
مبل نشستم:
مامان میشه باهم حرف بزنیمبدون اینکه نگاهم کنه کفت:
در چه مورد ؟میگم دیگه شما لطفا اونوخاموش کن.مادر تلویزیونو خاموش کرد و به من نگاه کرد گفتم:
مامان ببخشیدهمین یه جمله کافی بود تا مامان مثل آتش فشان منفجر بشه:
پرواز من از تو این انتظارو نداشتم من فکر میکردم انقدر باهات دوستهستم که چیزیو از من مخفی نکنی ،من که سعی کردم همیشه درکت کنم،مطابق
با نسل خودت باهات رفتار کنم و فقط یه مادر نباشم ،با وجود اینکه تنها بزرگت
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کردم اما سعی کردم چیزی واست کم نذارم این حق من نبود که ازم این چیزا
رو مخفی کنی.
اشک تو چشمای سبزش حلقه زده بود ،بغلش کردم و گفتم:
مامانی ببخشید میدونم اشتباه کردم دیگه چیزیو ازت قایم نمیکنمکم کم دستای مامان دورم پیچیده شد و موهامو نوازش کرد و گفت:
من به تو اعتماد دارم میدونم راه اشتباه رو انتخاب نمیکنی چون تو بارهابهم ثابت کردی دختر عاقلی هستی و میتونی واسه خودت تصمیم بگیری .بذار
این اعتمادم بهت همیشگی باشه ،من نمیتونم به تو دیکته کنم چه کاراییو بکنی یا
نکنی .چون االن دیگه عهد قجر نیست که دونفر ندیده و نشناخته بشینن سر
سفره ی عقد ولی همه چیز باید چارچوب داشته باشه
آروم شده بودم احساس میکردم االن که مامان فهمیده یه چیزایی بهترم شده.
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هرچی به فرزاد اصرار میکردم ،بگه چیا به مامانم گفته که اینطوری آروم شده
نمی گفت .مادرهم سعی می کرد حرمتا رو حفظ کنه و درباره ی فرزاد حرفی
نزنه.از این رفتارهای عاقالنه ی مادر خیلی خوشم میومد.
لحظه شماری میکردم برای پنجشنبه ی اون هفته چون طبق معمول هر
پنجشنبه فرزادو میدیدم و میخواستم هرجور شده بفهمم که چیا به مادرم گفته.
کلی به خودم رسیدم واز اتاق بیرون رفتم مادر مشغول کتاب خوندن بود از پشت
شیشه های عینک به من نگاهی انداخت ،ابرویی باال انداخت و گفت:
کجا ایشاال؟مامان تو که میدونی هر هفته پنجشنبه...میخواستم بگم با بچه ها میریم بیرون که مادر حرفمو قطع کرد و گفت:
زود برگرد بابات امشب میاد ممکنه ناراحت بشهچشمی گفتم و زدم بیرون ،فرزاد طبق معمول سرکوچه منتظر بود ،داخل ماشین
شدم و سالمی کردم جوابمو داد:
-سالم عزیزم چه خبر؟
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دست شماست...زود بگو به مامان چی گفتی انقدر اوکیه؟وایییی پرواز تو به یه چی گیر میدیا....اعصاب نمیذاری واسه آدمم.ااا فـــــــــــــرزاد ! خب خیلی کنجکاوم.بذار یه چیزی بریم بخوریم بعد میگم.ماشینو روشن کرد و رفتیم کافه ی همیشگی تو خیابون ولیعصر،بعد از اینکه
سفارش دادیم با حرص گفتم:
وای فرزاد بگووو دیگه  ...دقم نده.کوچولو میگم چیز خاصی نبود.چشم غره ای رفتم خندید و گفتم:
اوووه چه پشت چشمی نازک میکنه ! باشه قهر نکن میگم.با هیجان بهش خیره موندم:
هیچی درباره ی هدف رابطمون برای مادرت گفتم.ابرویی باال دادم و گفتم:
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هدف رابطمون ؟آره دیگه..آینده و اینجور چیزامتوجه نمیشمپرواز واقعا متوجه نمیشی یا داری شوخی میکنی ؟اااا فرزاد خنگ خودتی خب نمیفهمم.یعنی ازدواج....تشکیل خانواده و...این جور چیزا.با چشمای گرد نگاهش کردم،خندم گرفته بود ،داشتم فکر میکردم فرزادو چه
به این حرفا؟..پسر مغرور همسایه که حتی نمیشد باهاش حرف زد...من بدون
این آدم نمی تونم زندگی کنم...
حدود ساعت هشت بود که رسیدم خونه ،پرستار عزیز جون -سارا خانوم -باال
سر خانوم جون بود بعد از اینکه سالم کردم  ،پرسیدم:
پس مامانم کجاست؟همراه پدرتون رفتن بیرون ،گفتن بهتون بگم که غذاتون توی یخچاله ،ممکنه دیربرگردن ،منم شام عزیز جونو میدمو میرم.
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تعجب کردم ،مامان و بابا؟ باهم؟ شام بیرون؟ از کی تاحاال؟ خنده ای اومد روی
لبهام ،احساس کردم بعد از این همه سال انگار دوباره قراره مادرو پدر بهم
نزدیک شن  ،احساسم درست بود بعد از اون شب القل هفته ای دوسه بار پدر به
خونه میومد وگاهی با مادر بیرون میرفتن.
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فصل پنج

پرواز...پرواز...هی با توامنگاهمو از آینه برداشم و به شیوا نگاه کردم ،با تعجب بهم نگاه میکرد :
چته تو پرواز؟حالت خوبه؟آره چطورآخه یهویی پاشدی اومدی اینجا،ده دقیقس برنگشتی نگرانت شدمنه خوبم ببخشید نگرانت کردمبچه ها میخوان سفارش بدن ،نمیای؟چرا ،واسه منم هرچی خودت میخوری سفارش بده...یه کم دیگهبرمیگردم
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باشه ای گفت و رفت دوباره به آینه نگاه کردم نه خواب نبود،عین حقیقته
لعنتی.ادامه ی خاطراتو با خودم مرور کردم.
******************************************
چقدر روزای خوب زود میگذره...انقدر زود تموم میشه که آدم حتی نمیفهمه
چطوری؟
قصه ی منم اینطوری بود روزای خوب مثل برق و باد گذشت و بعد... .
دوشنبه شب بود که برای شام خونه ی عمه دعوت بودیم،عمه وقتی میدید سه
نفری مثل یه خانواده مهمونشیم خیلی خوشحال بود ،توی پوست خودش نمی
گنجید .میرفت تند تند آلبوما ی قدیمی رو میاورد و بلند بلند راجع به هر عکسی
که مربوط به مادرو پدر می شد ،واسه من توضیح میداد:

این جا پاتختی مامان بابات بود ،من اون موقع بیست و شیش سالمبود...این جارو ببین فالن مهمونی توخونه ی فالنی بود همیشه مامان بابات تو
فامیل میدرخشیدن و...
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کامل مشخص بود که میخواست موضوع پدرو مادرو رسمی کنه و کاری کنه کامال
بهم برگردند.پدرومادر هم متوجه میشدند چون هرازچندگاهی چیزی تو گوش
هم میگفتند و ریز ریز میخندیدند .
همه چیز خوب بود عمه خانوم چند نوع غذا درست کرده بود و هیچ چیز کم
نذاشته بود  ،بعد از صرف شام بود که صدای زنگ در تو خونه پیچید..اونم نه
یک بار،چندبار پشت سر هم عمه به ساعت نگاه کرد ،نزدیک دوازده بود:
خیره این موقع شبمرضیه خانوم آیفونو جواب داد و گفت:
فرزانه خانوم بودفرزانه نفس نفس زنان وارد سالن شد،صورتش از اشک خیس شده بود ،به
سمتش دویدم:
چی شده فرزانه ؟مامانم ...پرواز مامانم-پروین خانم چش شده؟
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یهو قلبش گرفت نمیتونست نفس بکشه...سیاه شده بود بردنشبیمارستان

عمه به مرضیه خانوم گفت که واسه فرزانه آب قند درست کنه ،خیلی نگران شده
بودم ،با خودم فکر میکردم بیچاره فرزاد االن چه حالی داره...همش دوست
داشتم بهش زنگ بزنم و حالشو بپرسم ولی می ترسیدم بدموقع باشه.
یک ساعتی که گذشت که عمه گفت فرزانه رو ببرم اتاق سابقم یه کم استراحت
کنه با فرزانه رفتیم تو اتاق...یکریز گریه میکردو آروم نمی شد،تصمیم گرفتم
زنگ بزنم به فرزاد و هم حال خودشو بپرسم و هم حال پروین خانم .
بعد از دوتا بوق فرزاد جواب داد:
الو فرزاد...صداش گرفته و غمگین بود:
جانم ؟-فرزاد چی شده ؟پروین خانم خوبه االن ؟
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آره بهتره دکترا دارن بهش میرسنفرزاد خودت خوبی ؟نگرانت شدممن خوبم نگران نباشمن خونه ی عمه اینام منم ،فرزانه ام اینجاست .پرواز یه خواهش فرناز خونه تنهاست شاید امشب نیایم خونه تنها بمونهاگه میشه به فرزانه بگو زنگ بزنه اونم بیاد پیش شما
نگران نباش عزیزم میرم دنبالشانگار بعد از شنیدن صداش یه کم آروم شده بودم گوشیو که قطع کردم روبه
فرزانه گفتم :

فرزاد گفت پروین خانوم بهتره دیگه نگران نباش فقط پاشو بریم دنبالفرناز،فرزاد گفت شب ممکنه نیان
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با فرزانه رفتیم دنبال فرناز ،انگار تو وجود این دختر هیچ احساسی نبود ،خیلی
خونسرد داشت درسشو میخوند،اول هم امتناع کرد از اومدن ،اما بعد از اینکه
فرزانه گفت فرزاد گفته بریم دنبالش ،همراهمون اومد.
اون شب هر جور که بود با گریه های فرزانه و پندو اندرزای فرناز باالخره تموم
شد اما موضوع بیماری پروین خانم به اون شب ختم نشد.
فردای اون روز پروین خانم مرخص شد و رفتیم دیدنش،مثل سابق بود،هیچ
نشونی از بیماری دیده نمی شد...آقای محبی گفت دکتر گفته به خاطر فشار
عصبیه و بهتره که پروین خانم از این به بعد عصبی نشه و بیشتر استراحت کنه .
اما همونطور که گفتم بیماری پروین خانم به همین راحتیا نبود.خوب یادمه که
اوایل زمستون بود و از دانشگاه برمیگشتم ،برخالف روزای دیگه که فرزاد هزار
بار زنگ میزد اون روز هیچ خبری ازش نشد،با خودم گفتم برگردم خونه بهش
زنگ میزنم اما تا رسیدم،مامان انگار از یه چیزی نگران بود:
پرواز لباساتو که درآوردی یه زنگ بزن به فرزانه ؟مقنعمو از سرم کندم و با تعجب گفتم:
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فرزانه ?چرا؟آهی کشید و گفت:

پروین خانم بازم حالش بهم خوردهبا چشم هایی گشاد به مامان چشم دوختم...بیچاره فرزاد ،برای همین بود که از
صبح خبری ازش نبود ،حتما االن خیلی بهم ریخته...باید چی کار میکردم...االن به
فرزانه باید زنگ بزنم یا فرزاد...اصال زنگ بزنم که چی بگم ،فقط تونستم
بپرسم:
االن چطوره ؟واال با عمت که حرف زدم میگفت تعریفی نداره فعال توسی سی یوئهاسترس همه وجودمو گرفت،منم باید میرفتم...باید تو این شرایط پیش فرزاد و
فرزانه بودم،به اتاقم رفتم و کوله پشتیمو گذاشتم و کیف دستیمو برداشتم و شال
مشکی رنگ هم سرم کردم و از اتاق بیرون اومدم.
مامان نگاهی به من انداخت و گفت:
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تو کجا میری ؟مامان باید برم پیش فرزانه معلوم نیس تو چه حالیه.مامان از آشپزخونه بیرون اومدو گفت:
وایسا پس منم لباس بپوشم باهم بریمو بعد به اتاق خانوم جون رفت تا به سارا خانوم بسپاره که شب پیش خانوم
بمونه...حدود یک ربع بعد با مادر از خونه خارج شدیم تموم طول راه داشتم فکر
میکردم که فرزاد توی چه حالیه...حتما مثل همیشه که عصبیه ناخناشو میجوه و
راهروی بیمارستانو تا حاال صدبار طی کرده...شایدم مثل همیشه که از خود
گذشتس اضطراب خودشو پنهون میکنه و خواهراشو آروم میکنه...تو دلم
پوزخندی زدم و ادامه دادم البته فقط فرزانه رو.

تا رسیدیم به راهروی منتهی به اتاق سی سی یو فرزادو از دور دیدم که روی
صندلی نشسته و سرشو میون دستاش گرفته...حسابی ناراحت به نظر
میومد.اولین نفر فرزانه بود که چشمش به ما افتاد به سمتم اومد و محکم بغلم
کرد و بدون هیچ حرفی ،های های زد زیرگریه .اصال تحمل نداشتم اینطوری
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ببینمش .همین موقع فرزاد هم سرشو از میون دستاش بیرون آورد و به من نگاه
کرد .مادر گفت:
پرواز ،فرزانه رو ببر بوفه ی بیمارستان احتماال از صبح چیزی نخوردهفرزانه از آغوشم بیرون اومد دستشو گرفتم و آروم زمزمه کردم:
غصه نخورهمه چی درست میشهدماغشو باال کشید و گفت:
اگه نشد چی ؟اگه بدتر شد چی..این دفعه خیلی بدتر از دوهفته پیش بوداگه عمت نبود معلوم نبود باید چی کار میکردیم بابا و فرزادهم خونه نبودن.
نگران نباش عزیزم خدا بزرگه...با غصه چیزی درست نمیشهباهم رفتیم به بوفه ی بیمارستان وچای کیک گرفتیم با این که از صبح اون روز
چیزی نخورده بود اما اصال میلی نداشت.بعد از یه مدتی که نشستیم و صحبت
کردیم  ،زمانی که احساس کردم آروم شده بلند شدیم و برای بقیه ام چای و
کیک خریدم و برگشتیم.فرزانه مشغول صحبت با مادر شد و من هم از موقعیت
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استفاده کردم و به بهونه ی چای رفتم پیش فرزاد میدونستم کسی تو ی اون
شرایط حواسش به ما نیست،چای رو به دستش دادم و گفتم:
-کاش بهم خبر میدادی...زودتر میومدم.

نمیخواستم توروهم ناراحت کنم.االن حالت خوبه ؟پرواز مرسی که اومدی..فکر نمی کردم بیایلبخندی زدم و گفتم :
واسه چی همچین فکری می کردی ؟توکه میدونی من نمیتونم تنهات بذارمتو این شرایط
و بعد نگاهی به چایش انداختم و گفتم:
-تو همیشه چاییتو داغ می خوری تا از دهن نیوفتاده بخور ...هوا سرده.
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نگاهم به مادر افتاد که پشت چشمی نازک کرد ،منظورش این بود که بسه...خندم
گرفته بود .تو دلم آرزو کردم که کاش یه روزی بیاد که مجبورنباشیم اینطوری
هول هولکی و پنهونی حرف بزنیم.
************************************
وقتی که دارم به گذشتم نگاه می کنم می بینم عمر خوشیام کوتاه بود ولی
خاطرات زیاد .هرچند خیلی وقتا این خاطره ها تکراری بود .مثل اینکه ما هر
پنجشنبه با فرزاد می رفتیم یه جای جدیدو تجربه می کردیم یا اکثر وقتا میومد
دنبالم بعد از دانشگاه می رفتیم کلی می گشتیم .خیلی از کافه های خیابون
ولیعصر مارو به خوبی می شناختن ،شده بودیم مشری ثابت.
فرزاد شده بود زندگیم گرچه مدت اومدنش کم بود ولی زندگی من تازه با اون
شده ود زندگی .نمیتونستم زندگیو بدون اون تصور کنم.برای دیدنش لحظه
شماری می کردم هر دفعه ولی....
نزدیک به بهمن ماه بود.اوج سرمای هوا و از همه بدتر این بودکه یه هفته ای
میشد که خیلی کم با فرزاد حرف میزدم شاید تو کل هفته پنج بار باهم حرف
زدیم و هربار به یه بهونه ای سریع به صحبتمون خاتمه میداد ،یه بار میگفت باید
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بره دارو بخره یه بار میگفت باید مادرشو ببره برای چکاپ ...اصال نمیفهمیدم
معنی اینکاراش چیه ؟وقتی پروین خانم از بیمارستان مرخص شده بود و خطر
رفع شده بود حتی برای دیدنم هم بهونه میاورد،حسابی دلتنگش شده بودم ولی
به همین بودنش هم راضی بودم همین که فکرش باشه و مطئن بودم باالخره یه
روزی همه چی درست میشه.
اما نشد روز به روز بدتر شد حتی زمانی که بعد از یه هفته ونیم میدیمش،
احساس کردم رفتارش کامال تغییر کرده وقتی ازش دلیل این کاراشو پرسیدم.
سرم داد کشیدو گفت :
پرواز تو شرایط منو درک نمیکنی اصال...مامان من تازه از بیمارستانمرخص شده تو چه انتظاری داری از من ؟اولویت اول من االن اونه
بهتم زد نمیتونستم چیزی بگم انقدر بهش وابسته شده بودم که نمیتونستم از
فکرم جداش کنم فقط تو سکوت نگاش کردم،انگار من مقصر بیماری مادرش
باشم فقط معذرت خواهی کردم و بازم همون امید پوچ و الکی (( درست میشه
همه چی))
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چقدر ساده بودم که فکر میکردم،درست میشه...روزها سرد بود و رفتار فرزاد
اون روزا رو سردتر هم میکرد.با اینکه حسابی کالفه بودم سعی میکردم پاپیچش
نشم به همون چندبار یک بار هم زنگ زدناش و پیام دادناش راضی بودم
..نمیتونستم دیگه به روش بیارم سعی میکردم با درس خودمو مشغول
کنم...میترسیدم این بار عصبیش کنم و کال همه چیزو خراب کنه ،فرزادو به
خوبی میشناختم اگه عصبانی میشد دیگه هیچی براش مهم نبود ولی خوب
صبوری من هم چیزی درست نکرد.
*******************************************
پنج روز شد که نه زنگ...نه پیام داد...زنگ که میزدم هم یا خاموش بود یا جواب
نمیداد.بارها از فرزانه راجع بهش پرسیدم و هربار فقط میگفت حالش خوبه
چیزی نشده شاید یه کم میخواد استراحت کنه...
اما استراحت از چی ؟مگه من چی کار کرده بودم که خسته شده بود؟حتی
نمیدونستم چی کار باید بکنم تا این که به فکرم زد برم ببینمش باید باهاش
حرف میزدم...محل کارش که نمیشد...خونشون اخرین گزینه بود کالس آخرمو
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نرفتم...تموم اون روزها که باهم بودیم برنامشو از حفظ شده بودم میدونستم
دوشنبه ها یک راست از سر کار میره خونه.
خیلی اضطراب داشتم ،اگه کسی منو میدید...اونوقت باید چی میگفتم...ولی این
طوری هم که نمیشد بالتکلیفی بدجور اذیتم میکرد.
نیم ساعت چهل پنج دقیقه منتظر موندم تا اینکه ماشینشو از دور دیدم که پیچید
توی کوچه.
از دور ریموت درو زد رفتم جلوی در خونشون ایستادم تا منو دید ماشینو نگه
داشت و از ماشین پیاده شد،انگار تعجب کرده بود
پرواز تو این جا چی کار میکنی؟هرچی بهت زنگ میزنم جواب نمیدی نگرانت شدمآره ببخشید یه کم درگیربودمانقدر درگیر بودی که نتونستی یه پیام بهم بدی؟-پرواز بشین تو ماشین اینجا خوب نیس
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به سمت ماشین رفتم و سوار شدم .در خونشونو دوباره با ریموت بست و پیچید و
به سمت خونه ی ما راه افتاد،بازم سکوت لعنتیش...
فاصله ی زیادی بین خونه ی ما و عمه خانوم نبود ،میدونستم تا پنج دقیقه ی دیگه
میرسیم گفتم:
نمیخوای چیزی بگی نه؟ببین پرواز امروز نمیتونم حرف بزنم،مامان خونه منتظره ولی این هفتهمیام دنبالت
فرزاد تو چی فکر کردی درباره ی من ؟ فکر نکن من یه دختر آویزونمولی نمیتونم این شرایطو تحمل کنم اگه میخوای منو بپیچونی بگو خودم میرم
الزم نیست این کارارو کنی
ماشینو یه گوشه پارک کرد و با مشت کوبوند روی فرمون،رگ گردنش متورم
شده بود تقریبا با حالت داد گفت:
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پرواز تو چی فکر کردی راجع به من؟بهت میگم گرفتارم...مامانم داشت ازدستم میرفت...بعد تو میخوای هرروز بیام شما خانومو ببینم ...بهت میگم یه کم
فرصت بده اوضاع رو درست کنم میفهمی یا نه؟
نه نمیفهمم ...منظور من این نیس هر روز بیای منو ببینی ولی میتونستی یهپیام بدی نزدیک یه هفتس ازت خبری نیس خودتو بذار جای من
صداشو آروم تر کرد:
باشه حق باتوئه ...راست میگی...ولی فقط چند روز بهم فرصت بده...درستش میکنم
بدون اینکه جواب حرفشو بدم ،خداحافظی کردم و از ماشین پیاده شدم.
بازم باید صبر میکردم.

*******************************************
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لعنتی چند روز شد؟ چرا بازم منو بی خبر گذاشت؟یعنی این همه روز واسه
استراحتش کافی نبود؟ من که بهش گفته بودم از صبر کردن بیزارم ...چه قدر
دیگه باید صبر کنم؟
همه ی این سواال مدام تو ذهنم تکرار می شد...دلم شور می زد .میخواستم برم
بازم سر راهش و جلوشو بگیرمو و مجبورش کنم حرف بزنه....ولی یادم میومد
آخرین بار بدجوری به غرورم برخورد .باید منتظر میموندم فرقی نداشت چقدر
فقط باید منتظر میموندم.این انتظار لعنتی بدترین چیزی بود که میشناختم ،گاهی
به سرم می زد براش پیام بذارم من دیگه خسته شدم و تمومش کنیم این
مسخره بازیو ،که شاید یه کم به خودش بیاد ،ولی می دونستم اون ممکنه تو
شرایط خیلی بدی باشه و این کارای من بدترش کنه.
صبر کردم شاید کسی تو شرایط اون موقع من بتونه کامل درک کنه که هر روز
که میگذشت واسم به اندازه ی یه سال طول میکشید...
اما چه صبر بی ارزشی... .
آخر بعد از یک هفته ی دیگه بهم زنگ زد و ازم خواست که همو ببینیم،قرار شد
بعد از دانشگام تو یه پارک نزدیک خونمون همو ببینیم و حرف بزنیم.
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لحنش مثل همیشه نبود ،خیلی سردو بی احساس حرف میزد.حس سرما همه ی
وجودمو گرفته بود،یخ کردم،دلم شور زد...
می دونستم تا لحظه ای که ببینمش بدترین لحظه های عمرم خواهد بود.
توی کالس انقدر استرس داشتم که یاسمن خیلی زود فهمید:
پرواز چه مرگته ؟ چرا انقدر پاتو تکون میدی؟هیچی نمیتونستم بگم،اون که نمیفهمید حالم چطوریه...بعد از دانشگاه،به سرعت
برق خودمو رسوندم محل قرار.
بارون نم نم می بارید .زیر یه آالچیق نشستم...میدونستم زیادی زود رسیدم ولی
مهم نبود.فقط دیدنش مهم بود حدود نیم ساعت بعد رسیدو اون نیم ساعت
برای من یه جهنم واقعی بود.وایساد روبه روم.از چشاش هیچیو نمیشد خوند...
چرا نمیشینی؟دستی تو موهاش کشید،بلند تر از سابق شده بود:
وقتی واسه نشستن نیسنمیفهمیدم چی میگه ادامه داد:
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پرواز من وقت ندارم زیاد حرف بزنم ،خودتم میدونی از مقدمه چینی واین چرتو پرتا متنفرم
نا خواسته از جام بلند شدم ،یه چیزایی دستگیرم شده بود ولی دوست نداشتم
باور کنم ،صاف به چشماش نگاه کردم:
خب؟چشماشو دزدید:
پرواز میدونم این چند وقته خیلی اذیت شدی...من خیلی اشتباه کردم درحقت ،باید همون اول بهت همه چیو میگفتم.
داشت چی میگفت؟...میخواست چی بگه ؟ حالم بد بود مخصوصا این که میدیدم
تو چشمام زل نمیزنه...دیگه دستمو نمیگیره...دیگه مهربون نیس.
پرواز من نمیتونمگنگ بهش خیره شدم:
چی؟پرواز من نمیتونم دیگه ادامه بدم...هر چیز بین ما مونده تموم شده- 336 -
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لکنت گرفته بودم دستام می لرزید:
فرزاد ...د..دا..داری چی میگی؟نفسی عمیق کشید و تو چشمام نگاه کرد این بار ،انگار همه ی مهربونی نگاهش
رفته بود این بار:
من دارم میرم از ایرانپوزخندی زدم:
اااا مبارکه آقا فرزاد به آرزوت رسیدی؟بابات اجازه داد آخر؟نفسشو با شدت بیرون داد.
موضوع این چیزا نیس...مجبورم برمیعنی چی ؟ کی مجبورت کرده ؟سکوت کرد هیچی نمیگفت ،با حالت التماس گفتم:
فرزاد تورو خدا حرف بزن دیوونم نکن...هرچی شده باشه تو که میدونیمن همیشه پشتتم
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این هر موضوعی نیس پرواز...نمیتونی...منم نمیتونم تورو درگیر اینماجراها کنم
کدوم ماجرا...فرزاد القل بهم بگو چیه ،که تو حاضر شدی بزنی زیر همهچی
کمی سکوت کرد انگار داشت با خودش کلنجار میرفت که به من بگه یا نه
مامانم پرواز ...مامانم داره از دست میره...اینجا نمیتونن درمانش کنن منخیلی اذیتش کردم کل ساالی زندگیم براش مایه ی استرس و اعصاب خوردی
بودم...حاال که اون به خاطر کارای ما اینطوری شده ،میخوام همه ی زندگیمو
بذارم پای نجاتش میخوام هر چی اون میگه رو دیگه انجام بدم...
پس من چی فرزاد؟ دیگه نمیخوای منو؟دیگه خواسته ی من مهم نیس..همین ؟بعد از اون همه قولو قرار فقط همین ؟-متاسفم پرواز...حاللم کن
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و راهشو کشید که بره به دنبالش رفتم و دستشو کشیدم ،برگشت با خشم
دستشو از دستم جدا کرد،مات و مبهوت نگاش کردم:
تو میدونی من پای تصمیمام وایمیسم...دیگه نمیخوام ببینمت پرواز اگه باردیگه بخوای بیای دنبالم یا مثل اون روز جلو راهم سبز شی برخوردم کامال
باهات عوض میشه می فهمی
پوزخندی زدم:
پای تصمیمات؟ ...هه درست مثل اون تصمیمی که واسه آیندمون گرفتی؟اونم لبخندی روی لبش نشست:
من؟ تصمیم واسه آینده؟ مون؟ چرا جمع بستی پرواز من با تو آینده ایندارم .پرواز اینا خیاالت یه دختر مدرسه ای رویایی بود نه تصمیمات من...
این فرزاد من بود ؟انقدر راحت؟ زد زیر تمام حرفاش؟ باورم نمیشد...رفت.
فرزاد از زندگی من همین قدر راحت خارج شد...با اینکه اومدنش راحت نبود.
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نا خودآگاه دستم رفت روی گردنبندم ،آروم نوازشش کردم.گریه نمیکردم،
نمیدونم چرا ولی اشکم در نمیومد....مشکل کجا بود؟نه میتونستم فکر کنم به
چیزی نه میتونستم گریه کنم.باید چی کار میکردم؟
بارون آروم آروم تند تر میشد و من درست وسط پارک به راهی که رفته بود
خیره شده بودم .فقط به رو به رو نگاه میکردم ،شوکه بودم ،حرف هایی که
شنیده بودم سنگین بود...اونم شنیدنش از زبون کسی که با همه وجود باورش
کرده بودم.
بارون تند تر شد ومن خیس و خیس تر می شدم  .نمیدونم چقدر اونجا وایساده
بودم به خودم اومدم و دیدم هوا داره تاریک میشه...
باید برم خونه؟ولی چه طوری؟ خونه که برم بدتر میشم...
قدم هام که هر کدوم به سنگینی یه وزنه بودو به حرکت درآوردم...کم کم راه
رفتن راحت تر شده بود...چندتا کوچه رو طی کردم و عمدا از یه راه دور به
سمت خونه راه افتادم.
اصال برام مهم نبود که لباسام خیس خالی شدن...فقط راه میرفتم.
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بعد از چندتا خیابون سلفه هام شروع شد انگار داشتم،سرما میخوردم...دلم برای
خودم می سوخت...مخصوصا وقتی به این فکر میکردم دیکه فرزادی نیس که
وقتی سرما میخورم مسخرم کنه بهم بگه چیزی نداشتین بخورین سرما خوردی
؟خب میگفتی بیام ببرمت بیرون یه چی بخوری...
دلم داشت می ترکید...هرچند بازهم تقصیر خودم بود...بازهم اعتماد کرده بودم.
شهر خالی بود ...رفتم خونه،مامان هنوز نیومده بود..خونه خالی تر بود.غصه ی
دنیا لفتاد تو دلم .
خدارو شکر...مامان نیست که منو با این حال ببینه..
ساراخانوم از اتاق عزیز بیرون اومد:
سل....با دیدن حال و روزم انقدر تعجب کرده بود که نتونست ادامه ی حرفشو بزنه ،
چیزی نگفتم فقط سری به نشونه ی سالم تکون دادم و به اتاقم رفتم...نگاهم که
به پنجره افتاد ،بغضی بزرگ جلوی نفس کشیدنمو گرفت.
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روزایی که از پشت این پنجره منتظرش می شدم  ،روزایی که درست روبه روی
این پنجره منتظرم می شد....همه ی اون روزا تمومم شدن...خوشبختی من فقط
چهارماه طول کشید بعدش همه چی برگشت به حالت قبل،ولی نه ....حالت قبل
نه ...من یه دختری بودم که به تنهاییش عادت کرده بود...دختری که اهمیت
نمی داد فردا چی میشه یا در آینده کی قراره بیاد تو زندگیش...ولی حاال اون
اومده بود و زندگیمو زیرو رو کرده بودو رفت...
حاال این زندگی دیگه شباهتی نداشت به زندگی قبل.
باخودم فکر کردم برم بخوابم شاید خوابیدن مشکلو حل کنه ولی نه به یه چیز
بهتر نیاز داشتم.
برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم.نگاهم به حموم افتاد.
با همون لباسا رفتم زیر دوش...بغضم کم کم ترکید...زدم زیر گریه...پاهام دیگه
جون نداشت ،چهار زانو روی زمین نشستم و گریه کردم...زمان و مکانو کال از
یادم برده بودم که با تقه هایی به در به خودم اومدم:
-پرواز...پرواز خوبی ؟
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مادر بود ،نباید منو تو اون حالت می دید رفتم سمت در،بدون این که درو باز کنم
،صدامو صاف کردم و گفتم:
آره میام یه کم دیگه.دارم واسه خودم چای میریزم واسه توام بریزم؟نه نمیخورم ممنونچی باید بهش بگم...بگم پسری که انقدر تظاهر می کرد دوستم داره امروز ترکم
کرد؟...یا اینکه اون کسی تو انقدر بهش اعتماد داشتی و قبولش داشتی امروز
قلب دخترتو تیکه تیکه کرد...نه نباید می فهمید...هیچکس نباید می فهمید...این
طوری خورد می شدم... .باید بهش چی میگفتم واقعا ؟اینکه من هیچ نقشی تو
زندگی عشقم نداشتم ؟
پا شدم و دوش گرفتم و رفتم بیرون...ولی حوصله ای نمونده بود که موهامو
باسشوار خشک کنم ...سرسری لباسامو تنم کردم حس کردم خیلی خستم  ،نیاز
داشتم بخوابم اونم یه خواب طوالنی.
روی تختم دراز کشیدم و اصال نفهمیدم کی خوابم برد
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فصل ششم

همه چیز تغییر کرده بود انگار یه شبه از بلندیا افتاده بودم به پایین ترین
نقطه،وقتی میگم همه چی یعنی دیگه هیچ چیز سر جاش نبود.کارم شده بود از
صبح تا شب کنار پنجره بشینم ،زانوهامو بغل کنم و آهنگ گوش کنم حتی دیگه
گریه نمیکردم،گریه دیگه آرومم نمیکرد باورم نمی شد انقدر زود دنیام روی
سرم آوار شده بود.
هیچ چیزو درک نمیکردم،مثل این بود که حتی نمیدونستم صبحا توی چه جهانی
بیدار شده بودم ،وابستگی کار دستم داده بود.
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مادر بارها میومد تا باهام حرف بزنه ولی یا حرفی نمیزدم یا اگر هم زیادی اصرار
میکرد پرخاش میکردم.
نه حوصله ی دانشگاه داشتم نه هیچ چیز دیگه،کالس هارو یکی در میون میرفتم
و به یاسمن و بقیه بچه ها می سپردم اگر میتونن واسم حاضری بزنن،اخرش هم
یاسمن از کوره در رفت و گفت دیگه هیچ کدومشون برام حاضری نمیزنن چون
وقتشه به خودم بیام،مگه چند وقت شده بود؟...آره دوهفته گذشته بود که دیگه
نداشتمش چیزی نمونده بود کمتر از یک ماه به عید مونده بود...نه شوری نه
هیجانی ..هیچی...فقط فکر و خیال..
لعنتی بد موقعی تنهام گذاشتی االن میتونست بهترین لحظات زندگیم ساخته شه
..قرار بود خیلی کارا کنیم یادته ؟نامرد یادته؟ درباره ی آینده حرف زدی تو که
میدونستی من چه زود باورم پس چرا بامن اینکارو کردی؟
خاطرات آدمو نابود میکنه مدام به این فکر میکردم هرچند که یک ماه قبل از
رفتنش..کم پیشم بود ،کم همو میدیدیم ولی حداقل دلم گرم بود که هست ولی
حاال چی ؟یعنی االن کجاست؟ چی کار میکنه ؟اصال به من فکر میکنه یا نه؟
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مدام دلشوره داشتم تا واسم پیام میومد یا زنگ میخورد،قلبم تند تند میزد و می
پریدم سمت گوشی ولی هیچ وقت زنگ نزد...حتی یه پیام هم نداد که اصال حالم
رو بپرسه ،منم که هیچ شماره ای نداشتم مطمئن بودم اگه داشتم هم زنگ
نمیزنم غرورم نمیذاشت..
هفته ی سوم اسفند مجبور شدم برم دانشگاه،حتی حوصله نداشتم موهامو زیر
مقنعه صاف و صوف کنم ،به قول یاسمن مثل مرده های متحرک شده بودم.از
همه درسایی که میخوندم متنفر بودم هزار بار لعنت حواله ی خودم کردم که
چرا این رشته رو انتخاب کرده بودم وقتی حتی ذره ای عالقه هم نداشتم .
موقع برگشت انقدر بی حال بودم که پاهامو فقط رو زمین میکشیدم.به خونه هم
که رسیدم حوصله کلید درآوردن نداشتم بی توجه به اینکه ممکنه دست سارا
خانوم بند باشه زنگ زدم تا وارد آپارتمان شدم مقنعه رو از سرم کشیدم و همه
موهام که حاال دیگه وز وز شده بود رو صورتم ریختن سالم کردم و سارا خانوم
جواب داد میخواست به دنبالش چیزی بگه که وارد سالن شدم و یک لحظه جا
خوردم..
-سالم

- 346 -

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

فانوسی برای شب با قلم پانته آ س.آ panteasa -

سامان اون موقع روز اونجا چیکار میکرد
سالم ...چیزی شده ؟خندید و گفت:
مگه باید چیزی بشه که بیام به دختر عموم سر بزنمآخه از این عادتا نداشتیشما ببخشید از این به بعد جبران میشهمطمئن بودم فهمیده موضوع رو چطوری به خودش اجازه میداد واسم دل
بسوزونه.جلوتر رفتم و صاف تو چشاش نگاه کردم:
کمبودی نبوده که جبران بشهو به طرف اتاقم حرکت کردم به دنبالم اومد و تا وارد شد درو سفت بست.
چته تو پرواز؟ من دشمنت نیستماا...این جاهم میدون جنگ نیستن صدامو باالتر بردم:
-چرا همتون فکر میکنید یه چیزی شده ؟یا باید یه اتفاقی افتاده باشه
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اونم تن صداشو برد باال این اولین بار بود که اینطوری میدیدمش:
چون میدونم که شده..آفرین به تو آقای همه چی دون...پرواز تو فکر میکنی من هیچی نمیفهمم من کل قضیه ی تو با فرزادو ازروز اول میدونستم واسه من فیلم بازی نکن من یه مردم ،طرز نگاه های یه مردو
خوب میفهمم...
با خشم به چشماش خیره موندم:
پس اومدی واسه من دل بسوزونی نه؟ آره شماها همه چیو میدونید باریکالآقا سامان تو از اولم از همون بچگیمون همه چیو میدونستی آفرین االن تشویقت
کنم؟
تن صداش این بار آروم شد:
بسه پرواز چی به سر خودت آوردی؟ای لعنت به این بغض لعنتی،لعنت به منی که حتی نمیتونم جلوی یه بغض کوفتیو
بگیرم اشکام مثل رودخونه جاری شد روی گونه هام:
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مگه چیه ؟اومدی ببینی چی شدم؟دیدی؟مورد پسندت واقع شد؟ حاال بروبه همه بگو پرواز نابود شد
پرواز االن عصبانی هستی حرفاتو جدی نمیگیرم...اتفاقا جدی بگیر...پرواز به خودت بیا مادرت خیلی نگرانته...پس مامانم گزارشارو به تو رسوندهدرباره ی مامانت این جوری حرف نزن...همه ی فکر و ذکرش تویی وقتیتو باهاش حرف نمیزنی زنگ زد به من تا بیام باهات حرف بزنم...االنم من
اینجام تا کمکت کنم
بازم مثل یه کوه آتش فشان منفجر شدم:
چی فکر کردی راجع به من؟من هیچ نیازی به کمک تو ندارم لطف زودتربرو
-پروا...

- 349 -

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

فانوسی برای شب با قلم پانته آ س.آ panteasa -

چیزی نگو سامان میخوام یه چند وقتی تنها باشم خودم خوب میشم نیازیبه کسی ندارم
چیزی نگفت و فقط از اتاق رفت بیرون.
نمیخواستم سارا خانوم صدای هق هقمو بشنوه،سرمو تو بالش فرو کردم و زدم
زیرگریه انقدر گریه کردم که خوابم برد.
**********************************************
یک هفته ی دیگه هم گذشت ،زندگی واسم غیر قابل تحمل شده بود روزایی که
شب می شد بدون اینکه حتی یه اتفاق خاص بیوفته.مادر حسابی نگران بود ،پدر
هم که نبود.
تو ی تمام اون سه هفته هر وقت ساناز زنگ میزد با یه بهونه ای میپیچوندمش
وقتی هم که میومد خونمون...خیلی رک بهش میگفتم که فعال حوصله ی حرف
زدن ندارم.
وارد هفته ی سوم شده بودم که باالخره فرزانه اومد تموم اون روزا غرورم اجازه
نمیداد سراغ فرزادو ازش بگیرم اونم زنگ نمیزد ،حتما فهمیده بود.
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مادر تو آشپزخونه موندو من هم مثل همیشه برای استقبال از فرزانه نرفتم دم
در،ضربه ای به در زد و وارد شد.روی کاناپه ی کنار پنجره نشسته بودم و
زانوهامو توی بغلم گرفته بودم:
سالمسکوت یخی اتاق با این کلمه شکسته شد،درست روبه روم ایستاده بود.سری
تکون دادمو و زیر لب جوابشو دادم.
اومد کنارم نشست روی کاناپه:
دلم واست تنگ شده بود بی معرفتپوزخندی زدم دستشو دورم حلقه کردو سرشو روی شونم گذاشت و با صدای
گرفته ای که معلوم بود داره گریه میکنه گفت:
پرواز ما داریم میریممنم بغض کردم و به سمت برگشتم و بغلش کردم:
پس فرزاد راست می گفتاوهوم پس فردا پرواز داریم- 351 -
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نمیخواستم حرف بزنم ،نمیخواستم بفهمه دارم گریه میکنم،اما وقتی سکوتمو دید
انگار خودش فهمید ،از آغوشم جدا شد و به صورتم نگاه کرد ،سرمو انداختم
پایین اشکامو نبینه،اونم گریه میکرد:
پرواز شرمندم تو بهترین دوستی بودی که تا حاال داشتم فکر می کردم یهروزی میشی...
باز هم پوزخند زدم:
به قول فرزاد اینا فقط رویاهای یه دختر مدرسه ای بوددستامو تو دستاش گرفت وگفت:
پرواز تو که می دونی فرزاد چقدر دوســــ.....پریدم وسط حرفش:
هیچی نگو فرزانه...من احمق بودم باور کردم تو چرا ؟و دستمو از تو دستاش بیرون کشیدم:
-پرواز به خدا اونم االن تو وضعیت بدیه ...تو که....
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فرزانه گفتم دیگه چیزی نگوو گردنبندمو در آوردم و به سمتش گرفتم:
میشه اینو بهش برگردونی؟دستمو پس زد:
نه من همچین کاری نمی کنم...اگه خواستی خودت بهش بده..ولی اون که دیگه نمی خواد منو ببینهپرواز گفتم من همچین کاری نمی کنمو از جاش بلند شد:
من باید برم پرواز...دلم برات تنگ میشه ...قول میدی که دوستیمون..نه نمیشه فرزانهمیدونستم میخواد چی بگه ...نمیتونستم با وجود این اتفاقات دوستیمو باهاش
ادامه بدم،میدونستم هربار که باهاش حرف بزنم فرزاد میاد تو ذهنم.
سری تکون داد:
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درکت میکنم پرواز...دلم برات تنگ میشه خیلی زیاد...فرزانه هم رفت و تموم شدم.آخرین کشتی امیدهام پشت سر هم به گل میشست

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

یاسمن هرکاری میکرد تا منو از اون حالت دربیاره ولی وقتی میدید من فقط
باهاش دعوا میکنم کم کم ازم دورشد،حق هم داشت اون قدر اخالقم بد شده
بود که غیر قابل تحمل شده بودم.
سامان هم که بعد از اون اتفاق دیگه سر نزد ،داشتم دیوونه میشدم .بدجوری تنها
شده بودم.
یه روز که از دانشگاه برمیگشتم ،بارون گرفته بود.ماکسیمای سورمه ای رنگی
سر کوچه پارک بود،کپی پیست ماشین فرزاد بود تو دلم گفتم خودشه به سمت
ماشین دویدم اما...
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انگار هنوز باورم نشده بود که اون بر نمیگرده...همون جا روی جدول نشستم و
زدم زیر گریه...خدایا پس تو کجایی؟همه آدمات تنهام گذاشتن؟اصال منو
میبینی؟دمت گرم خدا توام تنهام گذاشتی ؟
زیر بارون گریه کردم،مثل روز اولی که ترکم کرد ولی خاطرات لعنتی جلوی
چشمم رژه میرفتن صدای خنده هامون توی سرم پیچید.
برام مهم نبود کسی نگام کنه یانه؟
اانقدر گریه کردم که چشمام بدجوری می سوخت،سرم داشت می ترکید.از جام
بلند شدم ،تلو تلو می خوردم.همه ی لباسام خیس شده بود و داشتم یخ می زدم.
میخواستم از خیابون رد شم که ماشینی که پیچید تو که خیابون و یعد هم یه
صدای بوق.
همه چیز تار شد همه چز گنگ و مبهم و من به خواب رفتم.
راننده منو رسونده بود به بیمارستان.اول مامان بعد سامان و آخرهم بابا رسید.
فردای اون روز مرخص شدم...با مادرو پدر به خونه رفتیم.پام آسیب دیده بود و
دو هفته ای باید با عصا راه میرفتم باالی ابرومم بخیه زده بودند.
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من از پدر خداحافظی کردم و رفتم تو اتاقم مادر هم اومد تا کمکم کنه لباسامو
عوض کنم و بخوابم ،دستی روی سرم کشید و رومو کشید و از اتاق رفت بیرون.
صدای پدر از بیرون شنیده میشد:
رانندههه میگفت اصال معلوم نبود ازکجا پیداش شده...میگفت هوا بارونیبوده ندیدتش
مادر جواب داد:
فکر کنم حق با رانندهه بودهچطور؟مثل اینکه عمدی بودهچی میگی لیال؟واضح تر بگوهرروز با یاسمن از دانشگاه برمیگشتن ولی چند وقتیه تنها میاد یاسمن میگفت خیلی به زندگی ناامیده انگار افسردگی گرفته منم فکر میکنم بعید نیس
عمدی باشه
پدر اعصبانی شد:
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چرا به من هیچی نمیگفتین ؟چه کاری از دستت برمیومدلیال اون دختر منم هست حتی اگه کاری از دستم برنمیومدهم باید بهم اینچیزا رو میگفتی
از کی تا حاال واست مهم شده این چیزا؟باز شروع نکن لیالآره باشه بازم من خفه می شم ،همیشه حق با توئههشت سال پیش که داشتی این بچه رو میبردی تو اون خراب شده باید بهاالنشم فکر می کردی
مسائلو باهم قاطی نکن...اتفاقا همه چیز بهم مرتبطه...همین کارای بی فکرانه ی تو این بچه رواینطوری کرد
از خودم بدم اومد...همه چی داشت میوفتاد تقصیر مادر.
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از کی تا حاال ما واست مهم شدیم؟همیشه اولویتت کار کوفتیت بود.ماکجای زندگیت بودیم هان؟
پدر سکوت کرد مادر ادامه داد:
میبینی جوابی نداری...تا امروز یه تنه از پس همه چی براومدم...حق نداریبهم بگی چی کار کنم یا نه فهمیدی؟
باشه پس از االن به بعدم خودت یه تنه از پسش بربیاصدای کوبیده شدن در چارچوب بدنم رو لرزوند...با صدای گریه ی مادر من هم
به گریه افتادم ،من باعث همه ی اینها بودم.
رفتم زیر پتو و های های گریه کردم.
لعنت به من
*****************************************
بعد از چندتا ضربه،در باز شد و به دنبالش ساناز وارد شد:
-به سالم به دختر عموی لوس
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لبخندی روی لبم نشست و سالم کردم
چه عجب ما لبخند تورو دیدیم...شنیدم ماشین زده بهت ناکُت شدیمن فقط میخندیدم
سامان یه جوری قضیه رو تعریف کردااا همه فکر کردیم االن مثل مومیاییاباندپیچی شده افتادی سینه ی بیمارستان
خندیدم و گفتم:
اون سینه ی قبرستونه بیشعووورهمونو منظورم بودآشغال یه زبونم اللی چیزیم بگی بدنیستاااااسهیل راست میگفتا خار شتر قزوین که آفت نداره تو هم احتماال یه زخمبرداشتی
سهیل غلط کرده ببین پامو-اوخی اوووف شده؟بمیرم
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دستمو به کنار تخت گرفتم و سر جام نشستم:
توام تنت به تن اون برادر نمک دونت خورده؟همون یه دونه کافیه واسههفت پشتمون
نه دیگه اشتباه نکن کال ما خونواده ی با نمکی هستیم...وگرنه وقتی کلخونواده جمع میشد همه باید میشستن به بحث های علمی پدر محترم شما گوش
میدادن یا از اون بدتر عمو مسعود میرفت باالی منبر.
عروسک کنار تختمو به سمتش پرت کردم:
مرض بگیری ساناز اگه بهشون نگفتم...جرئت داری بگو...حاال اینارو بیخیال مداد خودکار کجا داری؟مداد خودکار میخوای چیکار؟میخوام رو پات یادگاری بنویسم دیگهدلتو خوش نکن گچ نیست آتلهای توف تو این شانس نداشته پس من برم دیگه به عشق این یادگاریهاومده بودم که اینم نصیبمون نشد
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آشغال جای خدارو شکرته ؟؟؟االن پام میشکست یک ماه تو خونه بایدمیشستم
خدایی این وقت تصادف کردن بود ؟ چند روز دیگه عیده کلی برنامهریخته بودیم یه تنه همشو ریختی تو کاسه توالت.
با تعجب نگاش کردم:
چه برنامه ای ؟من که خبر نداشتم میخوام تصادف کنم...حاال اینبارو توببخش...دیگه از این به بعد باتو هماهنگ میکنم بعد تصادف میکنم
باشه بخشش از بزرگانه دیگه چه کنم...راستی چند وقت زده بودی تو برقچه مرگت بود؟
یعنی تو نمیدونی ؟نگاشو از من دزدید،درست شبیه وقتایی که میخواست خالی ببنده:
اگه میدونستم که نمی پرسیدمابرومو باال دادم و گفتم:
یعنی تو نمیدونی دیگه؟- 361 -
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نفسشو با فشار بیرون داد و اومد نشست کنارم:
چرا دروغ ؟ فرزانه تعریف کردآهی کشیدم و به زمین خیره شد با آرنج به پلوم زد و گفت:
حاال واسه من فاز برندار  ...زندگی که تموم نشده...کلی دلخوشیهست...کلی آدم هستن که دوست دارن تو باید به عشق اونا زندگی کنی نه
اینکه این طوری بری تو خودت هم خودتو اذیت کنی هم اونا
واسه اولین بار بود که از دهن این بشر یه حرف درست و منطقی بیرون
میومد...زندگی من پر بود از کسایی که بهم اهمیت میدن
چند روز بعد از مرخصی از بیمارستان سامان هم اومد ،فکر میکردم با رفتار اون
روز من دیگه هیچ وقت رفتارش با من خوب نمیشه ،من رسما بیرونش کرده
بودم...ولی اون با همون لبخند صمیمی و مهربون باالخره اومد...دستش یه کیسه
بود.
اینا چین ؟-میدونستم این چند وقته حوصلت سر میره واست کتاب آوردم؟
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لبخندی نشست روی لبام
خیلی وقته کتاب نخوندم؟چه کتابی حاال؟یه رمان واست آوردم از جین آستین آخه اکثر دخترا این جور رمانا رودوست دارن اینو که خوندی از نویسنده های دیگه ام واست میارم چندتاام کتاب
شعر وترانه واست آوردم.
وای من عاشق شعرم ولی فقط دوتا کتاب شعر پارسی داریم توخونه...احتماال حافظ و سعدی یا موالنا نیست؟چرا حافظ و موالنامن برات چندتا کتاب شعر محاوره و ترانه هم آوردم فهمش ساده تره ازشعر های کالسیک،من خودم عاشق شعرم...باهاشون آرامش میگیرم
مرسی سامان نمیدونم چطوری جبران کنم؟زمانی که بشی همون پرواز شاد و سرحال خودمونانگار همون کتابا آغاز یه زندگی بود واسه من  .یه زندگی که توش قرار بود از
خودم یه آدم قوی بسازم .
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میدونستم عشق شاید با درد همراه باشه ولی این درد آدمو بزرگ تر می کنه.
اون سال بدترین عید کل زندگیم بود،گرچه سالهای پیش هم چون خارج از
کشور زندگی میکردیم عید خاصی نداشتیم.
همش به اتفاقاتی که ممکن بود با وجود فرزاد پیش بیاد فکر میکردم ،غصه
میخوردم ونمیذاشتم کسی بفهمه ،نباید کسی میفهمید ،نباید کسی جز خودم
اذیت میشد.
میخندیدم...ولی خنده هایی که فقط خودم میدونستم پشتش چه غصه ای پنهان
شده...
کم کم سعی میکردم خودمو با شعر آروم کنم...بعد ازچند وقت هم سعی
میکردم خودم بنویسم ،اوایل که هیچی از شعر و قافیه حالیم نمی شد و فقط یه
سری متن مثل دل نوشته می نوشتم و این طوری خودمو خالی می کردم .
تنها کسی که جرئت میکردم براش بخونم ساناز بود ،با این که کلی بعدش
مسخره بازی درمی آورد کلی هم تشویقم می کرد.
-یکی جدید نوشتم واست بخونم؟
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باز ما اومدیم دو دیقه پیش این ...دفعه ی پیش که کال کل زحماتی کهحافظ و سعدی برای پیشرفت شعر فارسیو کشیدنو بردی زیر سوال
من ترانه و محاوره مینویسم یعنی سعی میکنم بنویسم ..سبک کاریم بااونا فرق داره نترس
اوهو یک ساله نشده اومده ایران بعد واسه من از سبک های شعر صحبتمیکنه خوب دیگه چی؟؟؟؟؟ ...میفرمودید استاد
بلند بلند خندیدم:
بله داشتم عرض میکردم که کال قابل مقایسه نیسحاال بخون ببینم باز چه شری گفتیمسخره نکنی گرچه بار اینو میگم بازم مسخره میکنیو شوع کردم به خوندن:
من عاشق تو بودم
اینو خدا میدونست
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مارو بهم میرسوند
اگه میخواست میتونست
اگه میخواست میتونست
دنیامو زیبا کنه
منو ،حاال هرجور هست
توی دلت ،جا کنه
نخواست بشم من دنیات
گرچه هنوز دنیامی
قشنگ ترین آرزوم
اگرچه نا فرجامی *
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*پانته آ س.آ
آخی رمانتیـــــــــــــــــــــــــک من!!!! از قبلیا خیلی بهتر بود یه کمدیگه تمرین کنی عالی میشه
از ذوق لبخندی گشاد روی لبهام نشست طوری که دندونام معلوم میشد:
باشه حاال الزم نیس ذوق مرگ شی ببند اونوچشم غره ای رفتم...تو این بین انگار یاد یه چیزی افتاد:
راستیولی انگار بعدش پشیمون شد ،
چی شده؟هیچی مهم نیساه ساناز بگو دیگه...میدونی که من بدم میاد از حرفای نیمه تمومهیچی بابا مربوط به خودم بود مهم نیس-اگه به منم مربوط نمی شد همون اول نمیگفتی
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حالت جدی ای به خودش گرفت:
نمیخوام ناراحت شی بازاین طوری بدتر میشم بگوپرواز بیخیال شو دیگه من غلط کردممربوط به فرزاده؟سکوت کرد...دلم هری ریخت صدای نبضمو به وضوح می شنیدم:
ااا بگو المصب مردمدیروز با فرزانه حرف میزدم رفتن انگلیس اونجا خونه خریدنخب اینارو که خودمم میدونم...انگار چیزی یادم افتاد:
خونه خریدن؟یعنی...؟اوهوم واسه همیشه-من فکر میکردم بعد از معالجه پروین خانم برمیگردن
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ساناز فقط سرشو به نشونه ی تاسف تکون داد ،آخرین امید از دست رفت.
امید...هه...تو یه احمقی پرواز..وقتی اون حرفارو بهت زد بازم امیدداشتی؟فقط یه
احمق میتونه به اون آدم امید داشته باشه.
توی یه چشم بهم زدن بهار اومد و رفت ...همه ی امتحانای پایان ترمو خراب
کردم.
متنفر بودم از رشتم و دانشگام.سامان میگفت بذار جواب امتحانات بیاد بعد
قضاوت کن ولی من مطمئن بودم.
وقتی چیز خاصی ننوشته بودم...دیگه چه امیدی.
سامان همیشه مثل یه مشاور خوب عمل میکرد ،میگفت هیچکس نمیتونه مارو
مجبور کنه کاریو انجام بدیم که نمیخوایم...راست میگفت من مجبور نبودم این
رشته رو ادامه بدم.
ولی بازم باید کنکور بدم...من از کنکور متنفرم.سامان ابرویی باال داد وگفت:
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نه ...خیلی از رشته ها تو بعضی از دانشگاه ها هستن که بی کنکورن...مثلحسابداری و مدیریت وادبیات زبان انگلیسی و چندتا رشته ی زیستی و خیلی از
رشته های دیگه ولی دانشگاه آزاد
من حسابداریو دوست دارم میخوام حسابداری بخونمخیلی خوبه ...اول خوب در بارش فکر کن اگه به نتیجه رسیدی پرس و جومیکنم و بهت حتما خبر میدم که چه مدارکی الزمه ،بعد باهم میریم ثبت نام
میکنیم ...کو تا مهر؟
حرفاش امیدوارم می کرد،باعث می شد حس کنم زندم و نفس می کشم.
به نظرت از پسش برمیام؟چرا فکر میکنی نمیتونی ؟سرمو پایین انداختم و با انگشتام بازی میکردم:
چون من کاری جز خراب کردن بلد نیستم ؟دستشو گذاشت زیر چونمو سرمو باال آورد:
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اینطوری نگو پرواز به نظر من تو خیلی کارا بلدی و یه دختر قویهستی...تو از خیلی از دخترای هم سن و سالت جلوتری.
ممنون که دلمو گرم میکنیخندید و گفت:
منظورت اینه که دل گرمت میکنم؟سرمو تکون دادم:
نه دختر عمو راستشو گفتم...سامان کمکم میکنی از پسش بربیام-
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فصل هفتم

تابستون دومی بود که توی ایران می گذروندم ولی این تابستون کجا و اون
تابستون اول کجا؟
همیشه گوشه دلم یه چیزی بود که نمی شد از ته دل خوشحال باشم ،همیشه
گوشه گلوم یه بغضی بود که باید مدام مراقبش بودم که نترکه .می ترسیدم که
باز کسی این میون از ناراحتی من ناراحت شه  ،فقط شعر آرومم می کرد گاهی
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شبا که مامان می خوابید می شستم کتاب شعر مورد عالقمو باز می کردم و می
خوندم و گریه می کردم.
وقتایی که گریه هام شدت می گرفت سرمو تو بالشم فرو می کردم و گریه می
کردم ،احساس می کردم هیچ کس تو دنیا نیست که بشه باهاش دردو دل کنم
بدون اینکه بترسم .حس می کردم خیلی غریبم خیلی تنهام حتی میون کلی آدم
تو این مدت فقط سامان گاهی میومد ،باهم می رفتیم انجمن ادبی .گاهی میومد و
باهم فیلم می دیدیم و کلی دربارش بحث می کردیم و تمام اون لحظات باعث
می شد حتی شده برای چند دقیقه ذهنم درگیر چیزهایی غیر از فرزاد شه.
اونقد که با سامان صمیمی شده بودم با ساناز صمیمی نبودم .سامان یه جور خاصی
آدمو درک می کرد مطمئن بودم اگه موزیسین نمی شد حتما یه روانشناس عالی
می شد.
تابستون مثل برق رد شد و مهر ماه رسید بازم پاییز پاااییز خوب من.
بازم ترم اولی بودم و بازهم تو دانشگاه کسی رو نمیشناختم.
می دونستم باید از اول شروع کنم ولی درسای عمومی ای که پاس کرده بودم رو
دیگه الزم نبود دوباره پاس کنم.
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درست شبیه سال گذشته با تردید وارد دانشگاه شدم ،توی برگه ی انتخاب
واحدم به شماره ی کالس نگاه کردم حسابداری یک کالس سیصدوپنج.
راه افتادم.
سرکی توی کالس کشیدم چند نفر نشسته بودنو باهم بحث میکردن به سمت
اولین جای خالی که چشمم خورد را افتادم و نشستم .کنارم کسی نشسته بودو
سرشوگذاشته بود رو میز و انگار خوابش برده بود.
چند دقیقه ای که گذشت کم کم کالس شلوغ شد ،اما صندلی سمت چپم هنوز
خالی مونده بود،استاد اومد توکالس و همه ساکت شدند:
-

بنده موالیی هستم استاد حسابداری یکتون اول از همه آغاز سال تحصیلی

رو بهتون تبریک میگم
همین موقع در کالس باز شد و یه دختره سبزه ی قد بلند وارد کالس شد معلوم
بود کل راه و دویده موهاش بهم ریخته بود و مقنعشم کج شده بود،از همون اول
که وارد شد با همه سالم علیک کرد .
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به سالم مریم خانوم ...ااا سوسن توام ترم پیش اینو افتادی

پس؟...چطوری نازنین
اوه اوه همه که جمعین پس همه رو انداخته بود لعنتی.
استاد با لبخندی عصبی نگاهش میکرد:
-

خانوم اگه سالم احوال پرسیتون تموم شد بشینید لطفا

-

چشم چشم استاد شرمنده ترافیک بود

دقیقا رفتارش و لحن حرف زدنش شبیه پسرا بود ،اومد درست کنار من نشست
و آروم گفت:
-

چیزی درس داد؟

-

نه خودش هم دیر رسیده

-

عقده ای نباشه خوبه باز مارو نندازه...

به لبخندی اکتفا کردم
-
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-

منم پروازم هم چنین

-

بغلیتو بیدار کن پرواز االن بهش یه چی میگه

وقتی استاد برگشت سمت تخته تا ضریب های درسیو بنویسه منم سعی کردم
بغل دستیمو بیدار کنم
-

خانوم خانوم استاد اومده ها

به سختی چشماشو باز کرد و به من نگاه کرد:
-

چی ؟استاد اومده؟

و به سمت تخته نگاهش افتاد :
-

چیزی نگفته که؟

-

نه نفهمید

و بعد چشماشو مالید :
-

مرسی بیدارم کردی

بازهم فقط لبخند زدم.
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کالس که تموم شد ،شیوا رو به من و بغل دستیم گفت:
-

شماها ترم یکین ؟آخه تاحاال ندیدمتون

اول من جواب دادم:
-

آره ولی من تغییر رشته دادم

بغل دستیمم گفت:
-

نه من ترم یک نیستم ولی انتقالی گرفتم

شیوا گفت:
-

ااا جدا؟ از کجا؟

-

کاشان

-

من شیوام اینم پروازه...هر سوالی داشتین از من بپرسین من اینجا همه رو

میشناسم
-

منم یگانم

-

خوشبختم
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یگانه دختری تقریبا تو پر بود و صورت جذابی داشت ،با چشمای عسلی رنگ
وموهای رنگ کرده ی نسکافه ای کامال شبیه اروپاییا بود برعکس من که از دور
داد می زدم ایرانیم به قول یکی از آشناهامون دقیقا شبیه مینیاتور هایی میشم که
از زنان دوران قاجار کشیده شده البته با تفاوت های جزیی.
-

کالس بعدیتون کیه؟

من گفتم:
-

من تا نیم ساعت دیگه کالس ندارم

یگانه گفت:
-

منم همینطور تو چی داری ؟

-

تاریخ تحلیلی تو چی

-

منم

شیوا وسایلشو ریخت تو کیفشو گفت :
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منم تا یک ساعت دیگه بی کارم پاشین بریم یه چیزی بخوریم من که

مردم از گشنگی موندم هفت و چهل صبح چه وقت کالس گذاشتنه؟ خب بذارید
هشت.
منو یگانه به همراه شیوا به سمت سلف رفتیم و چای و کیک خریدیم و کلی
حرف زدیم ،بعد از اینکه من گفتم یک سال و نیمه از فرانسه برگشتم کلی
تعجب کردن:
-

دیوانه ای ؟همه دارن خودشونو میکشن برن اونور بعد شما پاشدین

اومدین اینو انقدر ساده؟
-

اونطوری هم که فکر می کنید نیس من این جارو بیشتر دوست دارم

-

چیشو آخه

یاد بحثم با فرزاد افتادم  ،آهی کشیدم و سوال شیوارو بی جواب گذاشتم...توی
اون نیم ساعت کلی حرف زدیم و بعد هم با یگانه از شیوا جداشدیم و به سمت
کالس رفتیم
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************************************
یک ماه ونیم گذشت...بهرین دوستام شدن شیوا و یگانه...کلی کافه و رستورانو
باهم گشتیم و کلی خوش گذشت.تقریبا همه چیو درباره ی زندگی هم فهمیده
بودیم.
شیوا دختریه خانواده ی ثروتمند بود اما ظاهرش اینو نشون نمیداد،اصال اهل فخر
فروشی نبود بر عکس باهمه صمیمی بودو همه دوستش داشتن .فوق العاده پر
انرژی و شوخ طبع بود .
یگانه دختر مهربون وهمیشه خندونی بود اما گذشته ی تلخی داشت .مادرشو تو
دوازده سالگی از دست داده بودو پدرش مجددا ازدواج کرده بود و یه خواهر
ناتنی پنج ساله داشت.
ظاهرا ارتباطش با نامادریش خوب نبود و تصمیم گرفته بود انتقالی بگیره و پیش
خالش تو تهران زندگی کنه.
برعکس بچه های دانشگاه قبلی که اکثرا دختر بودند ،توی کالس های این
دانشگاه تعداد دختر و پسرا برابر بودن و بعضی اوقات پسرا بیشتر.
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اوضاع از اون چیزی که فکر میکردم بهتر بود اما تمام اون خوش گذرونی ها
باعث نشده بود که یادم بره سال گذشته اون موقع دستم تو دستای یه نفری بود
که با تمام وجود دوستش داشتم.
تو همین موقع ها بود که یکی ازپسرای دانشگاه یه مدتی دنبال من افتاد،اسمش
مهدی بود و قدی متوسط و اندامی ورزیده داشت  ،از این ور و اونور میشنیدم که
آمارمو از همه میگیره ،آخرهم نفهمیدم شمارمو از کجا آورد و بعد از اون مدام
پیام می داد و گاهی زنگ میزد بعد از این که دیدم حرف زدن فایده ای نداره
شمارشو گذاشتم تو بلک لیست و هروقت تو دانشگاه جلوم سبز شد و چیزی
گفت جوابشو ندادم.
بعدشم که انگار بدجوری بهش برخورد.شروع کرد به اذیت کردنم...فرقی نمی
کرد کجا باشه چه تو کالس چه تو حیاط...دوست نداشتم به شیوا و یگانه چیزی
بگم،دلم نمی خواست موضوع رو بزرگ کنم.
تا این که یه روز سر یکی ار کالسا که فقط من و یگانه باهم بودیم سرو کلش پیدا
شد و با دوستاش درست پشت سرمون نشستن ،دوباره شروع کرد به مزه
ریختن:
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بچه ها شنیدین بعضیا فکر میکنن از دماغ فیل افتادن...دچار بیماری خود

شیفته پنداری شدن
و بقیه زدن زیر خنده ،تا یگانه برگشت نگاشون کنه دستشو کشیدم و گفتم:
-

نگاشون نکن

-

با مان؟

جواب ندادم،انگار مهدی و دار و دستش از رو نمیرفتن :
-

یه بیماری اومده جدیدا که توهم شدیده یارو آرزوشه با ما باشه همه جا

شو میندازه پیشنهاد داده من قبول نکردم .
دوباره همشون زدن زیر خنده .بازهم چیزی نگفتم...یگانه هم که اصال
منظورشونو نمیفهمید چون از چیزی خبر نداشت.
بعد از کالس وقتی سه نفری توی سلف جمع شدیم داستانو واسه شیوا تعریف
کرد و بعد منم مجبور شدم ،قضیه رو تعریف کنم  ،شیوا پشت چشمی نازک کرد
و گفت:
-
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موضوع مهمی نبود که بیام بزرگش کنم

یگانه کمی فکر کردو گفت:
-

راستی اون حرف آخری که زد منظورش چی بود همون که می گفت یه

بیماریو اینا
-

نمیدونم ...آخه من که به کسی چیزی نگفتم .

شیوا در حالی که پوست لبش مثل همیشه میجوید گفت :
-

دست پیشو گرفته پس نیوفته...فکر کرده به همه رفتی گفتی که فالنی

بهم پیشنهاد داده من قبول نکردم...کال آدم فاز به فازی
-

یعنی چی ؟من که باهاش کاری ندارم

-

من حسابشومی رسم فقط بشین و نگاه کن

کمی فکر کرد و باز گفت:
-

کدومتون ساندویچی چیزی چیزی داره من سر کالس گشنم میشه

یگانه همیشه همراهش چیزی برای خوردن داشت :
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خاله ی منو که میشناسی همیشه واسم یه چی می ذاره فقط یه کم له شده

خب یه چی از بوفه بخر
-

نه هر چی له تر باشه بهتره

هردو با تعجب نگاهش کردیم .هیج کدوم نمی دونستیم شیوا چه نقشه هایی تو
ذهنشه.
صبح فردای اون روز،توی حیاط ایستاده بودیم که یه دفعه از دور مهدی رو
دیدیم که با قدم های بلند به سمتمون میومد گفتم:
-

وای باز اومد

شیوا با اعتماد به نفس لبخندی زد و گفت :
-

این دفعه با من کار داره

من و یگانه باتعجب به شیوا نگاه کردیم.
صورت مهدی از عصبانیت قرمز شده بود...تا به ما رسید ،روبه شیوا گفت
-
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شیوا پرید وسط حرفش:
-

بنده خانم شایسته هستم...یادم نمیاد اجازه داده باشم بهت به اسم

کوچیکم صدام کنی فهمیدی کرمی ؟
مهدی که حسابی کنف شده بود گفت:
-

حاال هر چی...پاتو از گلیمت بیرون گذاشتی حواست به خودت باشه...

-

من هر جا دلم بخواد پا میذارم...با هر کی هم مناسب با شخصیتش ،رفتار

میکنم...منو میشناسی کرمی دیگه؟ نمیخوام نه با من نه دوستام کاری داشته
باشی این دفعه دیگه آروم برخورد نمی کنم
بعد رو به ما که مات و مبهوت جذبش شدیم بودیم گفت:
-

بچه بریم کالسمون دیر میشه هاا

و به سمت ساختمون حرکت کردیم تا مقدار مناسبی از مهدی فاصله گرفتیم
گفتم:
-

شیوا چی کارش کردی ؟

زد زیر خنده:
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هیچی بابا این زیادی جدی گرفته

یگانه که انگار از منم کنجکاو تر بود گفت:
-

اااالمصب بگو مردم از فوضولی

-

باشه وایسین بریم سر کالس بعد

رفتیم تو یه کالس خالی نشستیم و هردو به دهن شیوا چشم دوختیم :
-

خب حاال بگو

-

بابا میگم چیز مهمی نیس

-

اااا شیوا مسخره نشو بگو

-

هیچی دیروز که شماها کالس داشتین منم بی کار بودم آمار کالس این

مهدی رو درآوردم فهمیدم با استاد شمس کالس داره
یگانه گفت:
-
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آره همون استاده که سنش باالئه ،خیلیم سخت گیره،خالصه رفتم دم

کالسو در زدم و بعد که استاده درو بازکرد دیدم کل بچه ها دارن نگام میکنن،
استاده گفت بفرمایید منم گفتم ببخشید آقای کرمی این کالسه؟ بعد دیدم
مهدی تعجب زده ولی با هیجان مثل بچه دبستانیا دستشو بلند کرده خالصه از
اونجایی که این استاده از این فوضوالس وخیلی سخت گیره یه نگاه به من کرد
و یه نگاه به مهدی و بعد ازم پرسید چیکارش داری؟ منم گفتم استاد مامان
اومده این لقمه هارو داد دفتر آموزش .آقای بیگدلی مسئول آموزشم گفتن
براش بیارم بعد رفتم تو کالس گذاشتم رو میزش  ،از میز و صندلی صدا
درمیومد از بچه ها نه تا پامو گذاشتم بیرون کالس رفت رو هوا
من و یگانه همونطور مات به شیوا نگاه میکردیم...بعد از چند دقیقه هردو باهم
زدیم یر خنده یگانه گفت:
-

بیچاره مهدی حیثیتش رفت زیر سوال

-

اون باشه ،حد خودشو بدونه

-

وای اون لقمه ی له منو دادی بهش...حیف اون لقمه ..
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بعد از اون روز مهدی دیگه سمتم نیومد ،وقتی هم که منو می دید راهشو کج می
کرد ،نمیدونم سر یه شوخی کوچیک انقدر ترسیده بود یا از تهدیدای شیوا.
خیلی خوشحال بودم که دوستایی مثل شیوا و یگانه پیدا کرده بودم که انقدر ازم
حمایت می کردند ،دوستای دیگه ای هم پیدا کرده بودم ولی چندان باب طبعم
نبودن...اکثرا دخترا ی سطحی نگری بودن که فقط به دنبال حرف زدن پشت
این واون یا ساختن داستانای مختلف بودند ،هروقت همه دور هم جمع میشدیم
سعی می کردند واسه تموم بچه های دانشگاه یه قصه بسازند.
به هر ترتیبی بود پاییز تموم شد و وارد زمستون شدیم...فصل لعنتی
زمستون...فصلی که دستام از دستاش جدا شد.
باورش سخت بود که یک سال از جداشدنمون میگذشت ،انگار همین دیروز بود
که بهم گفت ،تموم تصوراتم ،تموم امیدام  ،برای داشتن آینده ی با اون ،فقط
رویاهای بچگونس.
به تازگی وارد ترم دوم شده بودیم انگار همه چیز راحت تر شده بود،با بچه
راحت تر بودم.با دانشگاه کنار اومدم و درسام افتاده بود رو غلطک.گاهی شعر
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می گفتم وقتی دلم می گرفت تا می تونستم شعرم می خوندم اما سمت نقاشی
نمی رفتم انگار از چیزی فرار می کردم ا.
نگار فرار میکردم از هر چیزی که منو یا تموم اون روزا بندازه...سامانو کم تر می
دیدم ولی هفته ای دوسه بار حتما باهم حرف می زدیم و کلی حرف های امید
وار کننده میزد.
مادر که بازهم از پدر دورشده بود خودشو با کار مشغول می کرد کارهای خیلی
بیشتری می گرفت و تمام وقت کار می کرد...شاید اون هم مثل من خودشو گول
می زد فقط.
با وجود این که هر لحظه خودمو فریب می دادم که همه چی روبه راهه اما ته دلم
مطمئن بودم یه چیزی کمه...تا زمانی که مشغول بودم همه چی درست بود ،ولی
تا یه غروب کسالت آور جمعه می رسید یا تا یه لحظه خودمو بی کار می دیدم
هوایی می شدم
می رفتم دم پنجره می شستم زانوهامو بغل می کردم و اونو تجسم می کردم.پر
بودم از حرفایی که میدونستم هیچ وقت نمی تونم بهش بگم...تو ذهنم به خودم
می گفتم براش حتما فالن چیز و فالن کسو تعریف میکنم بعد یادم می افتاد اون
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واسه همیشه رفته و بغضم می گرفت...همه این حرفارو درک نمی کنن...من پر
بودم از لحظاتی تو زمان حال که تو گذشته سیر میکردم...من یه فعل گذشته
شده بودم تو زمان حال.
برای شیوا و یگانه تعریف کرده بودم ولی نه همه چیو حتی نگفته بودم چه شکلیه
یا حتی اسمش چیه...اونا خیلی تعجب می کردن که من یک ساله نتونستم اون
سه چهار ماهی رو که با فرزاد بودم و از یاد ببرم.
انگار زندگی من فقط تو همون سه چهار ماه اسمش زندگی بود  ،قبلش نه هیجانی
بود نه عشقی و نه شوری.
**********************************************
-

خب حاال فضای نمونه ی خانواده ای با شیش تا فرزندو بنویسید

صدای بچه ها رفت هوا:
-

اووووه استاد االن که با چهارتا فرزند نوشتیم شد این همه شد حاال شیش

تااااا؟؟یا خداااا
-
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استاد شوخی می کنی؟

واقعا راست می گفتن...این همه فضای نمونه...ما هم از این وضعیت شلوغ
استفاده کردیم شیوا گفت:
-

بچه ها ما که عمدتا تو خونه بی کاریم بیاین بریم سر کار

یگانه پوزخندی زد و گفت:
-

تو این وضعیت بی کاری وایسادن ما چهارتا دانشجو بریم سر کار نه؟

منم انگار اون وسط فقط نقش نخودی رو داشتم
-

منم بدم نمیاد کار کنم ولی کو کار؟

شیوا نفسشو با شدت بیرون داد و گفت:
-

خب حتما من سراغ دارم که میگم دیگه

-

خب کجا؟نیمه وقت قبول می کنه؟

-

آره بابا شرکت بابامه هااااا

-

اوه پیش آقای شایسته ی بزرگ
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-

بعــــله ولی پدر جان با کسی شوخی نداره ها باید دل به کار بدین

-

چشم چشم نظر خود آقای شایسته چیه؟

-

دیشب به عنوان یه ایده بهش مسئله رو گفتم گفت اوکیه ولی بین ما و

بقیه کارمندا فرقی نمیذاره و این که فعال به عنوان کارآموز کار میکنیم و مطمئنا
حقوقش کمتر از بقیه کارمنداس
بشکنی تو هوا زدم و گفتم:
-

حقوقش مهم نیس همین که تجربه میشه خودش عالیه

-

آره حاال امروز بعد از کالس بریم واسه مصاحبه

-

چه تشریفــــــــــــــــــــاتی ...

-

بله دیگه شرکت آقای شایسته ی بزرگه

بعد از کالس رفتیم شرکت پدر شیوا...یه ساختمون بزرگ چهار طبقه ای که تنها
دفتر مرکزی بود و کارخونه خودش جای جدا داشت.
آقای شایسته دقیقا همون حرفای شیوا رو بازگو کرد فقط مواردی از جمله روزای
کاری و ساعت ها و حقوقو اضافه کرد .
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این میتونست یه تحول یا یه استارت باشه واسه یه زندگی جدید.
از هفته ی سوم اردیبهشت ماه ما مشغول کار شدیم...دغدغه های فکریم کمتر
شده بود،کمتر فکر و خیال می کردم و راضی بودم .اما باز هم گاهی یهو وسط یه
کوچه یا خیابون یادش میوفتادم.
یک بار قرار بود بعد از کار به خونه ی عمه راحیل برم .اما تا مقابل در رسیدم
انگار یاد چیزی افتادم قدم هامو به سمت در خونشون برداشتم و درست روبه
روی در خونه ایستادم،تموم خاطرات ،حرفها  ،شوخی ها از جلوی چشمام رد شد.
یاد روزی افتادم که بهم گفت اگه من بخوام موضوع پرینازو جوری تموم میکنه
که هیچکس دربارش حرف نزنه
یاد تموم جسارتهاش...نه نمیتونست اون حرفها و شجاعتی که برای عشق خرج
کرده بی هدف باشه.
پس چی شد؟...دلم برات تنگ شده لعنتی...چقدر بگذره یادم بره؟...
-

پرواز خانم این جا چی کار میکنین ؟

برگشتم و مرضیه خانومو دیدم:
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-

اااسالم مرضیه خانوم اومدم عمه رو ببینم

-

چرا دم در ایستادین بفرمایید تو

و به دنبال مرضیه خانوم وارد شدم...عمه خانوم تا منو دید محکم در آغوشم
کشید :
-

چقدر الغر شدی مادر ،لیال گفت هم کار می کنی هم درس

میخونی...انقدر فشار به خودت نیار جوونی نمی فهمی همسن من که شدی
آثارش معلوم میشه هااا
به لبخندی کتفا کردم و صورت مهربونشو بوسیدم...برو مادر برو دست و بالتو
بشور چایی بریزم.
تشکری کردم و به طیقه ی باال رفتم تا لباسامو عوض کنم .اما چیزی قوی تر منو
به سمت خودش کشوند...اتاق آبی من...به سمت اتاق راه افتادم.
درو که باز کردم جا خوردم،همه چی سر جاش بود...قدم هامو به سمت پنجره
برداشتم همه چی نا خودآگاه اتفاق میوفتاد ،پرده رو کشیدم کنار و پنجره رو باز
کردم .
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انگار کسی تو خونشون نبود ،حیاط کامال تاریک و تنها حوض وسط حیاط معلوم
بود که که کامال خالی بود .یاد اولین باری که چشمم به حیاط این خونه خورده
بود افتادم،چقدر با صفا و روشن بود.
-

پرواز خانوم نمیاین چای؟

-

مرضیه خانوم یه سوال

-

جانم خانوم ..

-

خونه رو نفروختن هنوز؟

-

کیا خانوم ؟آهان خانواده ی محبی ؟

فقط سرمو تکون دادم:
-

نه خانوم...آقای محبی بزرگ یکی دوبار برگشته

از تعجب ماتم برده...یعنی امکان داره فرزاد هم همراهش اومده باشه .
-

فقط آقای محبی بزرگ؟

-

بله
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انگار چیزی یادم افتاد  ،با من و من گفتم:
-

مرضیه خانوم یه خواهش

-

جانم ؟

-

میشه اگه این بار خانوم محبی یا هر کردم از بچه ها هم همراه آقای

محبی اومدن به من خبری بدین؟
-

واال اگه من متوجه شم حتما بهتون خبر میدم

انگار شعله ی امید تازه ای توی دلم روشن شد،انقدری که گونه ی گوشت آلود
مرضیه خانوم بوسیدم و تشکر کردم.
یعنی میشه من بازم ببینمش...
اون سالو خوب یادمه .شلوغ ترین سال بود.ترم تابستونی برداشتم .و سر کار هم
میرفتم...گاهی تو نقد های ادبی شرکت می کردم و اکثر اوقات خالی روهم
کتاب می خوندم .البته اگه وقت خالی برام میموند.
هرجور شده بود می خواستم خودمو سرگرم کنم می دونستم این بهترین راه
ممکنه برای فراموشی.
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آقای شایسته مرد فوق العاده ای بود هر ماه که میگذشت چیزی به حقوقمون
اضافه می شد ولی سعی می کرد جدی باشه و مهربونیشو بروز نده  .ماهم از این
مهربونی سواستفاده نمی کردیم و تا می تونستیم تالشمونو می کردیم .
همه چیز بهتر شده بود تا اینکه صبح یک روز با صدای جیغ مادر از خواب
پریدم…انگار کابوس بود  ...مثل دیوونه ها توی خونه چرخیدم مامان نبود  ،تنم
می لرزید دلم گواهی می داد یه اتفاق بد افتاده  ،با ترس صداش زدم :
-

مامان کجایی ؟

صدای گریه هاش خونه رو پر کرد .رد صدا رو گرفتم و مادرو تو اتاق خانوم
جون پیدا کردم ،باالی سر خانوم جون نشسته بود و خانوم جون روی زمین
افتاده بود.
پرستار گوشه ای از اتاق کز کرده بود ،می لرزید و های های گریه می کرد...
به خودم اومدم گوشی تلفنو برداشتم و به آمبوالنس زنگ زدم .باالی سر
خانوم جون رفتم ،به چهره ی مهربونش نگاه کردم ،دیگه نفس نمی کشید و
صورتش مثل گچ سفید شده بود.
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یاد تموم حرفهای بی سر وتهش افتادم...یاد وقتایی افتادم که حتی مامانو نمی
شناخت یا زمانایی که دلتنگ بچه هاش می شد و هی بهم اصرار می کرد بهشون
زنگ بزنم و منم همش بهونه جور می کردم چون می دونستم اونا حوصله
ندارن...حاال دیگه دیر شده بود.
نه می تونستم گریه کنم نه حرفی بزنم انگار داشتم کابوس می دیدم...مادر
سخت آشفته بود موهاش دورش پخش شده بود و رنگش پریده بود...مدتها
توی همون حال بودم که صدای آیفون باعث شد از جام بلند بشم و در رو باز
کنم .
کار از کار گذشته بود ،خانوم جون واسه همیشه رفته بود و ما بازهم یکی دیگه رو
از دست دادیم.
شاید خیلی کم باهم صحبت می کردیم ،شاید خیلی کم می دیدمش ،اما جزئی از
خانوادم شده بود ،وجودش دلگرمی بود .چه جوری می خواستیم با غم نبودنش
کنار بیایم مخصوصا مادر که جز خانوم جون فامیل دیگه ای نداشت.
نمیدونستم به کی باید زنگ بزنم...کیو خبر کنم و اصال چه کاری ازم ساختس.
اولین کسی که به فکرم رسید سامان بود لرزش صدامو خودم حس می کردم:
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الو سامان

با اولین کلمه ای که از دهنم بیرون اومد فهمید حتما اتفاقی افتاده:
-

سالم پرواز چی شده ؟

زدم زیر گریه و فقط گفتم
-

سامان خانوم جون مرد

-

چی میگی پرواز؟تو کجایی ؟یعنی چی

-

نمیدونم سامان فقط بیا اینجا حال مامانم خوب نیس

-

باشه االن راه میوفتم

نیم ساعت گذشت که سامان به همراه عمه راحیل رسیدند...من روی مبل نشستم
و آروم اشک می ریختم.عمه راحیل به اتاق رفت تا با مادر صحبت کنه...سامان
هم برام آب آورد و به دستم داد.
-

چیزی نیاز داری پرواز؟

-

نه ممنون مرسی که اومدی
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-

وظیفه بود...من بیرون بودم ،به سانازهم خبر دادم اونم تو راهه

-

دیگه چرا اونارو نگران کردی

چیزی نگفت ،گفتم:
-

حاال چی میشه سامان؟

-

هیچی دیگه باید زنگ بزنیم بچه هاش بیان ایران

-

اونا عین خیالشونم نیس...چه خوش خیالی ...مامانم این وسط تنها کسیه

که شکسته میشه
-

خدا هر دردی میده درمونشم میده ...نترس حل میشه

به دیوار رو به رو نگاه کردم تو فکر فرو رفتم.
مادر شکست ،همون یه ضربه کافی بود که از پا درآد .کامال تنها شده بود...یه
روزه پیر شدنشو دیدم...دست از گریه بر نمی داشت و لب به هیچ چیز نمی
زد.مگه یه زن چه قدر می تونه تو زندگیش تنهاییو حس کنه مگه چقدر می تونه
دردو تحمل کنه...این یکی خارج از تحمل مامان بود.
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اما باید کسی میرسید تا از این حالت نجاتش بده...من نمیتونستم تنهایی کمکش
کنم،خودم تو شرایط خوبی نبودم  .دلم می خواست حداقل پدر بود ،می دونستم
با وجود جداییشون هنوز هم چقدر همو دوست دارن .
عمه راحیل هم انگار با من هم نظر بود ،خبر رو به پدر داد و در کمال تعجب پدر
در عرض چند ساعت از کیش برگشت تهران.
تمام کارای مراسم خانوم جونو پدر بر عهده گرفت و من هم کارای مربوط به
مهمونا رو انجام دادم  ،بچه های خود عزیز ،فقط به زور خودشونو به مراسم
رسوندند.
همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد.
مراسم ختم به خوبی برگزار شد و هیچ کمبودی نداشت.اما همه چیز از اونجایی
شروع شد که برگشتیم خونه...انگار یه تیکه از خونه گم شده بود...یه غمی تو
دلم نشست که هیچ وقت تجربش نکرده بودم ،مامان حالش از من بدتر بود
رفت تو اتاق خانوم جون و درو بست و شروع کرد به گریه کردن...با صدای
گریه هاش منم حالم بدتر شد.نباید تنها می موند ،فکری به ذهنم رسید و زنگ
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زدم به پدر و گفتم که حالش افتضاحه و هیچی نمیخوره...پدر هم گفت یه چند
ساعتی تنهاش بذارم بعد خودش میاد و با مادر صحبت می کنه .
وقتی اومد خونه  ،مادر هنوز تو اتاق بود و گریه می کرد.در زد و وارد اتاق شد .
حاال نوبت من بود  ،دفعه ی پیش من بودم که گند زدم به کل رابطشون ...حاال
هم باید خودم درستش می کردم .شاید این هم یه فرصت دوباره بود
****************************************
سه هفته گذشت و ترم جدید شروع شد  ،عاشق پاییز بودم ولی این پاییز خیلی
سنگین بود ،مخصوصا این که عزادار بودیم.مامان انقدر غصه تو دلش داشت که
حتی به زور با من حرف می زد .
بابا پیشنهاد داد بعد تا یک ماه صبر کنیم ،اگه به زندگی عادی برنگشت ببریمش
پیش مشاوره.نگرانی رو راحت می شد تو چشاش دید.
برعکس ترم های گذشته که تا آخرین مقدار ممکن واحد بر میداشتم ،اون ترم
فقط شونزده تا برداشتم ،میدونستم حالشو ندارم که بخونم. ...
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پاییز سخت دلگیر شده بود غیر قابل تحمل بود و تنها امیدم خوب شدن مادر
بود ،یک روز تصمیممو گرفتم که با پدر حرف بزنم .مادر به تازگی از جلسه ی
روانشناسی برگشته بود و خوابیده بود.
پدر درست روبه روم نشسته بود و چایی میخورد:
-

بابا باید جدی حرف بزنیم

حسابی جا خورد:
-

درباره ی چی؟

-

خودتون ،خودمون ،نمیدونم کال خانوادمون

و زیر لب گفتم:
-

البته اگه بشه اسمشو گذاشت خانواده

-

میشنوم

-

بابا من میدونم تو و مامان هنوز همو خیلی دوست دارید ولی هر دوتون

مغرورید و نمیخواید این غرورتونو بذارید کنار ،بابا چهارده ساله که از هم
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دورید میدونین اگه االن پیش هم بودید میتونستیم چه روزای خوبیو باهم
بسازیم ولی ما همه چیو خراب کردیم.
نتونستم جلوی گریمو بگیرم:
-

بابا من خانوادمو می خوام...میشه زمانو برگردونی؟ میشه بشم همون

دختر خوشبختی که مامان و باباش موقع شام وناهار کنار هم میشستن ؟میشه
بازهم باهم بریم سفر؟میشه منم مثل بقیه دخترای هم سنم ببینم مامان بابام
پیش هم خوشحالن ؟بابا من دیگه نمیتونم تحمل کنم...القل به خاطر من
و پاشدم هق هق کنان به سمت اتاقم رفتم درو بستمو تا تونستم گریه کردم...
چرا من از داشتن یه خونواده ی صمیمی محروم بودم؟چرا باید از وقتی فقط
هشت نه سالم بود یکسره حسرت بچه هاییو میخوردم که با پدر و مادرشون
خوشحال و شاد بودن؟ چرا من نباید یه خونواده ی صمیمی داشتم.
مدتی که گذشت ،پدر وارد اتاق شد و کنارم نشست و موهامو نوازشی کرد:
-

توکه میدونی من رو گریه های تو حساسم ...حق با توئه ما کم کاری

کردیم ولی خودم دیگه خسته شدم یه کم بهمون مهلت بده درستش می نیم
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-

چهارده پونزده سال بس نبود؟

-

حق با توئه ولی بذار یه کم حال مامانت خوب بشه بعد ..

کمی سکوت کردو ادامه داد:
-

غصه نخور تو ما درستش می کنیم

چیزی نگفتم بلند شد و از اتاق رفت بیرون ،یه کم بعد هم صدای بسته شدن در
خونه رو شنیدم.

اواسط پاییز بود و هوا زود تاریک می شد وبرگشتن از سر کار به خونه سخت.
یگانه پیشنهاد داد از اون موقع به بعد با پسر خالش امیرحسین برگردیم .
امیر حسین پسری قدبلند و با هیکلی متناسب و پوست گندمی و موهای خرمایی
رنگ حالت دار داشت.در کل خوش قیافه بود .
رفتار متینی داشت به طوری که تا می دیدمش یاد سامان میوفتادم .فوق لیسانس
رشته ی حقوق داشت و به تازگی دکتری قبول شده بود.
شیوا اولین بار که امیر حسینو دید به شوخی به یگانه گفت:
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بهت نمیومد از این فامیال داشته باشی

من از خنده غش کرده بودم ولی یگانه چشم غره ای رفتو گفت:
-

کور شه هر که نتونه ببینه فامیالمونو

امیر حسین کم حرف می زد انگاری خیلی خجالتی بود.روزهای اول که غیر از
سالم و احوال پرسی چیزی نمی گفت به قول شیوا نقش راننده آژانسو بازی می
کرد  ،اما چند روز بعد کم کم بحث ها شروع شدو درباره ی هر چی حرف می
زدیم .
گاهی بعد از سرکار می رفتیم دور میزدیم چیزی میخوردیم یا گاهی با دوستاش
و ما سه تا قرار می ذاشت می رفتیم موزه یا سینما...
اون اواسط متوجه شده بودم که امیر حسین به شعر خیلی عالقه داره .وقتی دور
هم جمع می شدیم واسه هر جوابی یه بیت تو آستینش داشت...کم کم منم با
زبون خودش باهاش حرف میزدم یا ادامه ی بیتایی که میخوندو میخوندم
-

خواهم گرفتن اکنون آن مایه صور را

دامی نهادهام خوش آن قبله نظر را
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دیوار گوش دارد آهسته تر سخن گو
ای عقل بام بررو ای دل بگیر در را
می دونست خیلی از شعرای موالنا رو از حفظم
-

عدا که در کمینند در غصه همینند

چون بشنوند چیزی گویند همدگر را
گر ذرهها نهانند خصمان و دشمنانند
در قعر چه سخن گو خلوت گزین سحر را
-

برام خیلی جالبه

با تعجب پرسیدم
-

چی جالبه؟

-

این همه زمان دور از ایران بودید ولی خیلی از اشعار موالنا رو از حفظید
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مامانم از زمانی که بچه بودم تو خونه شعرای موالنا رو میخوند و منم با

عالقه گوش می دادم چون خیلی قشنگ می خوند وقتی که رفتیم فرانسه بیشتر
هم شد از همونموقع ها عاشق آثارش شدم
-

عالیه آفرین به مادرتون

-

البته اشعار شاعران دیگر هم میخوند اما موالنارو خیلی دوست داشت

-

موالنا یه چیز دیگست...دیگه به آثار کدوم شاعر عالقه دارید؟

-

سهرابو دوست دارم عالیه

شیوا از اون طرف میز گفت:
-

آبو گلی نکنیم

همه با تعجب نگاه کردیم ادامه داد:
-

همین بود دیگه شعرش

یگانه گفت
-
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امیر حسین گفت:
-

دیرگاهی است در این تنهایی

رنگ خاموشی در طرح لب است
بانگی از دور مرا می خواند،
لیک پاهایم در قیر شب است.
و من دوباره ادامشو خوندم :
رخنه ای نیست در این تاریکی
در و دیوار به هم پیوسته
سایه ای لغزد اگر روی زمین
نقش وهمی است ز بندی رسته.

یگانه کالفه گفت :
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بچه ها می خواین من و شیوا بریم شما دوتا بمونید و اشعار سهراب و

موالنا ...
امیر حسین خندید و گفت:
-

شرمنده اصال حواسم نبود...

و فنجون قهوه رو به لبش نزدیک کرد و جرئه ای از اون نوشید:
-

اوه یخ کرد...

شیوا گفت :
-

چیز عجیبی نیس انقدر وارد بحث شدید زمان و مکانو از یاد بردید

بعد از اون روز دفعات بیشتری امیر حسینو می دیدیم .از تفکراتش خوشم میومد
پسر مدرنی بود با افکاری که یه پسر تو این دوره زمونه خیلی کم پیش میومد
داشته باشه .
بعد از یه مدتی هم امیر حسین غیر از سر کار دانشگاه هم میومد و حسابی
رفتارش عجیب شده بود اینو تنها من نفهمیده بودم شیوا و یگانه ام فهمیده
بود...توی سلف نشسته بودیم که شیوا گفت:
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غلط نکنم این امیر حسین گلوش گیر کرده

یگانه با هیجان گفت :
-

منم همین فکر رو می کنم .

با تعجب پرسیدم
-

پیش کی ؟

شیوا پشت چشمی نازک کرد وگفت:
-

پیش عمم

-

ااا مبارکه ...شوهر عمت جووونه ها

و بعد ابرویی باال داد و گفت:
-

خودتو نزن به اون راه

با چشمایی گشاد از هم نگاهشون کردم:
-

چی میگین شما دوتا؟

-

واضحه که امیر حسین از تو خوشش اومده .
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چرت نگید لطفا

یگانه گفت:
-

آره یه بار یک شنبه که تو نبودی اومد دنبالمون دیدی نیستی پرسید پس

سومیتون کو ماام گفتیم که کالس نداری اونم از هفته ی بعد سه شنبه نیومد
شیوا چشم غره ای رفت و گفت:
-

رسما ما دوتا رو آدم حساب نکرد .

-

اوا چرا داستان میسازید خب شاید کاری چیزی داشته باشه .

بازهم دوتاشون چپ چپ نگاهمون کردن شیوا گفت:
-

فکر نمی کردم انقدر خنگ باشی پرواز

-

اااا آخه ربطی نداره واسه پسر مردم داستان نسازید لطفا

شیوا خنده ای کرد و گفت:
-
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اما انگار حدسشون درست بود ،نگاهای امیر حسین فرق کرده بود ،وقتی با من
حرف می زد یه لرزش خاصی تو صداش بود که هیچ وقت بهش توجه نکرده
بودم ،عمدا شعرایی که دوست داشتمو میخوند یه بار یه کتاب شعر بهم داد و
وقتی رسیدم خونه بازش کردم ،الی صفحاتش پر بود از گلبرگای قرمز
رز...حسابی تعجب کرده بودم ،بعد از چند وقتم هروقت منو میدید یه چیز برام
آورده بود یا آلبوم فالن خواننده ی سنتی بود یا کتاب سالهای تنهایی گابریل یا
تفسیر کتاب های موالنا و آخرین بارهم پنج تابلوی کوچک آورد که روش
اشعار شاعران با خط خوش نوشته بود .
شکم به یقین تبدیل شد زمانی که یگانه با شور و هیجان اومد گفت که امیر
حسین باهاش حرف زده میخواد با من بیشتر آشنا شه ولی گفته مستقیم به من
نگه.
-

چیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی؟امکان نداره

شیوا خندید و گفت:
-

لطفا ببند ...یعنی باید این قدر احمق باشی نفهمی دیگه

-

آخه...آخه اصال امکان نداره
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حاال که شده

حالت جدی به خودم گرفتمو گفتم:
-

بچه ها شما که میدونید من نمی تونم...

شیوا پرید میون حرفم :
-

حرف الکی نزن پرواز ...میخوای بگی از یه کی دیگه خوشت میاد؟اینارو

صدبار گفتی ...اون دیگه برنمی گرده بفهم اگه دوست داشت که برمی گشت
توی این دوسال
برای اولین بار با غلظت نگاهی بهش انداختم  ،نگاهم انقدر جدی بود که ادامه داد
-

خب پرواز تو داری همه رو رد می کنی ،قرار نیست که تا آخر عمر منتظر

بمونی
-

اگه منظورت از همه اون مهدی کرمی که همون بهتر

-

نه خره امیر حسینو با مهدی کرمی مقایسه میکنی آخه ؟

-

همون که گفتم نه
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یگانه با تعجب به من چشم دوخت:
-

خب من چه طوری بهش بگم

-

خیلی راحت نه

شیواگفت:
-

نه بهش بگو من به پرواز نگفتم اون فعال به خاطر فوت مادربزرگش

ناراحته
جدی گفتم:
-

چرا میخواین کش بدین؟

-

چون فکر می کنم امیر حسین ارزش فکر کردنو داره
************************************

اواخر آذر ماه بود که یه روز تا رسیدم خونه مادرگفت:
-

پرواز لباساتو درنیار قراره بابابت بیاد دنبالت

-

چرا ؟چی شده ؟
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-

نمی دونم فقط زنگ زد گفت هفت اینا میاد دنبالت

-

خودم که گوشی داشتم چرا به گوشیم زنگ نزد

-

اونشو از خودش بپرس

فقط مقنعمو با یه شال عوض کردم ومنظر پدرش شدم.
سوار ماشین که شدم احساس کردم خوشحال تر از روزای قبله :
-

چیزی شده

-

سالمت کو ؟

-

ببخشید سالم چیزی شده؟

-

سالم به روی ماهت ...قراره بشه

-

یعنی چی ؟

-

میفهمی خودت
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و ماشینو حرکت داد و رفتیم توی اون حوالی گشتی زدیم.حسابی شاد بود و یه
آهنگ شاد گذاشته بود و باهاش میخوند .بعد از مدتی جلوی یک طال فروشی
نگه داشت
-

بپر پایین

با تعجب نگاهش کردم خندید و گفت:
-

منتظر چی هستی؟ بپر پایین دیگه

بدون حرف به دنبالش راه افتادم و وارد طال فروشی شدم..پدر که انگار قبال هم به
اون مغازه اومده بو روبه فروشنده گفت:
-

آقای صالحی اون چندتایی که دفعه ی پیش انتخاب کردمو بیارین این

دفعه دخترمو آوردم تصمیم نهایی با اونه .
آقای صالحی چشمی گفت و یه سینی از انگشترهاس طالرو گذاشت رومیز با
تعجب به پدر نگاه کردم :
-
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ذوق زده شدم ،باورم نمی شد فقط با چشمام تشکر کردم ،اگه آقای صالحی نبود
حتما میپریدم بغلش.
یه انگشتر ظریف که جواهر کاری شده بود،خریدیم .بعد از مدت ها با تمومم
وجود خوشحال بودم.
همون هفته پدرو مادر باهم برای شام رفتند بیرون و مادر ذوق زده و خوشحال
برگشت خونه ،با ذوق انگشترشو بهم نشون می داد و تمام حرفای پدرو تعریف
می کرد .
منم خوشحال بودم باالخره داشتم به یکی از آرزوهام می رسیدم.
*******************************
یگانه چند باری پیغام پسغام از طرف امیر حسین آورد ولی من جوابم همون بود
،شیوا و یگانه نمی خواستن قبول کنن ولی من روی تصمیمم مصمم بودم و کوتاه
نمی اومدم.
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حتی دیگه با ماشین امیر حسین بر نمی گشتم و قبل از این که برسه آژانس می
گرفتم ،یه موقع هاییم که برنامه میذاشتن که بریم بیرون من یه بهونه میاوردم و
نمی رفتم.
آخر خودش پا پیش گذاشت.
بعد از دانشگاه سه تایی از دانشگاه بیرون اومدیم ،خواستم خداحافظی کنم که
یهو جلومون سبز شد:
-

سالم به همه

دهنم باز مونده بود به شیوا و یگانه نگاه کردم هردوشون با لبخندایی گشاد به
امیر حسین نگاه می کردن .امیر حسین ادامه داد :
-

راستیتش امروز زود تر اومدم که ...

و ادامه ی حرفشو خوردو با نگاهش به یگانه اشاره داد .یگانه هم با آرنجش
ضربه ای به پهلوی شیوا زد و شیواگفت:
-
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تا اومدم اعتراض کنم ،دور شدن و امیر حسین همون جوری به من خیره مونده
بود:
-

فقط چند دقیقه میشه صحبت کنیم ؟

از لحن کتابیش همیشه خندم می گرفت ،ولی این بار جدی بودم ،همراهش توی
ماشین نشستم.
عذاب وجدان داشتم...هی با خودم تکرار می کردم
احمق تو که به کسی تعهد نداری پس چه مرگته؟
اما دلم این چیزا حالیش نمی شد مگه تعهد همیشه ظاهریه بعضی وقتا یکی میره
یکی میمونه ،اونکه میمونه نمیتونه تا ابد کسیو جای اون که رفته بیاره،حتی اگهبه
بدترین شکل رابطه تموم شده باشهو هیچ امیدی نمونده باشه.
-

بریم کافی شاپ یا جایی که غذا بخوریم

با این جمله منو از افکارم بیرون کشید:
-

بله؟

-

عرض کردم بریم کلفی شاپ یا رستورانی چیزی
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فکر نمی کنم الزم باشه یه جایی میتونید نگه دارید تو همین ماشین

صحبتتونو کنید
-

نه این طوری که نمیش..

با جدیت گفتم:
-

شما گفتید چند دقیقه ...

-

بله ولی این طوری درست نیست ...خواهش می کنم اجازه بدید بریم یه

جای مناسب
چیزی نگفتم.
مدتی بعد جلوی یه کافی شاپ لوکس ماشینو پارک کرد.
-

این جا جای خوبیه ،اکـثر اوقات هم خلوته

بی هیچ حرفی از ماشین پیاده شدم ،امیر حسینم گوشی و کیف پولشو برداشت و
ماشینو قفل کرد و باهم وارد کافی شاپ شدیم .انگار بارها به اون کافی شاپ
رفته بود باهمه احوال پرسی کرد و بعد رو به یکی از گارسونا گفت:
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بله آقا..بفرمایید

باهم به طبقه ی باال رفتبم،کنج ترین جای کافی شاپ نشستیم و بعد از دادن
سفارش امیر حسین شروع کرد:
-

فکر کنم یه چیزایی یگانه باهاتون در میون گذاشته نه؟

چیزی نگفتم ،اصال نمیدونستم باید چه چیزی بگم...حالم بد بود بعد از فرزاد این
اولین بار بود که با یه مرد غریبه میومدم کافی شاپ .
وقتی سکوتمو دید ادامه داد :
-

راستیتش پرواز خانوم شاید هنوز منو اونطور که باید نمی شناسید ولی

درکل من پسری نیستم که دنبال دختر و این جور چیزا باشم تا همین چند وقت
پیش قبل شما ،بیزار بودم از اینکه به ازدواج و این جور چیزا فکر کنم  .ولی با
دیدن شما همه چی عوض شد  ،راستیتش به مرور زمان با دیدن رفتاراتون و
شخصیتتون بهتون عالقه مند شدم .
مکـثی ایجاد کرد تا پیشخدمت سینی سفارشات رو خالی کنه ،بعد از اینکه
پیشخدمت رفت ادامه داد:
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-

میدونم به تازگی مادر بزرگتونو از دست دادین و شاید همین مورد روی

تصمیمتون تاثیر بذاره ولی من منتظر میمونم تا هر وقت که الزم باشه
یه کم با کافه گالسم ور رفتم ،تا شاید بتونم کلماتو کنار هم بچینم و چیزی بگم :
-

ببینید فکر می کنم شما دچار اشتباه شدید .من به یگانه ام گفتم ،من قصد

آشنایی ندارم یعنی نمیخوام که ...
حرفمو نا تموم گذاشت :
-

باور کنید من قصد بدی ندارم ،اگه پا پیش گذاشتم و اول با خودتون در

میون گذاشتم ترسیدم شاید اگه خانوادم یهویی برن با مادرتون صحبت کنن
،هم شما و هم خانوادتون غافلگیر بشین...من قصدم...
پریدم وسط حرفش :
-

اصال فرقی نداره قصد شما چیه ...من آمادگیشو ندارم

انگار بی صالح شد ودیگه حرفی نداشت ولی از نگاهش معلوم بود نا امید نشده
.با آرامش و لبخند مرموزی کنج لبش قهوشو سر کشید.
*****************************

- 423 -

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

فانوسی برای شب با قلم پانته آ س.آ panteasa -

مادر و پدر بعد از اینکه عقد کردند  ،تصمیم گرفتن چند روز دوتایی باهم برن
سفر.
هرچی گفتم خودم تنهایی از پس خودم برمیام قبول نکردن.در نتیجه قرار شد
اون چند روزو برم خونه ی عموم و پیش ساناز باشم...دوست نداشتم برم خونه
ی عمه...می ترسیدم مثل بار قبل با دیدن خونه ی خالی محبی روحیم بهم بریزه
،تازه یه کم بهتر شده بودم .
سه چهار روزی قرار بود خونه ی عمو بمونم .چیز زیادی تغییر نکرده بود.مثل
همیشه می رفتم دانشگاه وبعد سرکار  ،آخرسرهم خونه ی عمو.
روز اول پدر منو رسوند و کلی سفارشمو به سامان کرد و بعد رفت.
سهیل و سامان نذاشتن دست به وسایلم بزنم و هردو بارامو بلند کردن سهیل
همین که بارامو گذاشت توی آسانسور گفت:
-

پرواز فکر کنم چترتو آوردی دیگه

-

هان؟

سامان گفت:
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-

ااا سهیل زشته

-

بابا چه زشتی این همه بار آوردی واسه چند روز...خیالمونو راحت کن

واسه چند روز چتری خونه ی ما؟
به شوخی چشم غره ای رفتم و گفتم:
-

خونه ی عمومه به توچه ؟

زن عمو کلی ازم استقبال کرد و بعدهم ساناز.انگار خیلی خوشحال بود که قراره
چند روزی پیش هم باشیم .
شب بعد از شام باهم به اتاق رفتیم و کلی حرف زدیم بعد از این که داستان امیر
حسینو تعریف کردم کلی غر زد:
-

پرواز تو خولی ...دیوونه ای ...روانیی ...بدبخت آخه چرا؟؟؟؟

-

هـــــــــــــــی آروم ...هرچی ازدهنت اومد قشنگ بارم کردیا.

-

حقته آخه توام آدمی ؟بی شوهری بی داد میکنه بعد توئه بی شعور که

واست گیر اومده فرتی فرتی رد کردی رفت.
به دیوار تکیه ای دادم و گفتم :
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-

ای بابا حاال بزرگش نکن انقدر

-

چیو بزرگ نکنم االن اگه قبول می کردی ،داشتیم وسایل عروسی

میخریدیم
زدم زیر خنده:
-

این موقع شب؟

-

نه خره مثاله اون ...آخه چرا ردش کردی

خنده از روی لبام رفت و به دیوار روبه روم خیره شدم:
-

توام میخوای وانمود کنی نمی دونی؟

اونم حالت جدی به خودش گرفت:
-

فراموشش نکردی هنوز نه؟

سری به عالمت نه تکون دادم:
-

دیوونه اون واسه همیشه رفته.

-

اگه برگرده چی؟
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-

برنمی گرده ...مطمئن باش

-

اصال برنگرده من می خوام تا ابد منتظر بمونم

و نفسمو با شدت بیرون دادم و ادامه دادم:
-

مثل عمه

-

مسئله ی عمه فرق داره

با تعجب نگاهش کردم:
-

توچیزی میدونی ؟

-

بیخیال

-

زود باش بگو

نگاهی متفکرانه به من انداخت وگفت:
-

ولی نباید چیزی به کسی بگیا

-

ااا مگه بچم؟
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ببین زمانی که عمه جوون بود عاشق پسر عموش بود یعنی پسر عموی

باباهامون...اونم عاشق عمه شد و کلی قصه و اینا اوایل بابا بزرگ اجازه نمی داد
چون مثل اینکه پسره از این جاهالی قدیم بوده و از این حرفا ولی کلی کار انجام
داد تا نشون بده عوض شده ...خالصه بابا بزرگ هم که دید هردوشون همو
خیلی دوست دارن قبول کرد و خالصه این دوتا خیلی خوش حال بودن و فکر می
کردن به آرزوشون رسیدن ولی سه روز بعد از اینکه نامزد کردن و نشون و این
حرفا جنازه ی پسره رو توی کوچه پیدا کردند
از تعجب دهنم باز موند:
-

مرده بود؟

-

نه فرداش امتحان داشت خودشو زده بود به خواب

و تصنعی چشم غره ای رفت:
-

االن چه وقت شوخیه...بقیشو بگو

-

هیچی دیگه معلوم شد یه دختره خاطرشو می خواسته وقتی می فهمه این

نامزد کرده دروغکی داستان میسازه واسه داداشاش که فالنی اذیتم می کنه و
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نامه میده و این حرفا اوناهم این پسره رو توی یه کوچه گیر میارن پنج نفری
میریزن سرش و بعد از این که کلی کتکش زدن یکی شون شیشه نوشابه رو تو
سرش خورد میکنه و اونم درجا تموم می کنه
-

ای وای بعدش چی شد

-

واال اون موقع نبودم با جزئیات برات بگم شرمنده

-

عمه خیلی دوستش داشت

-

آره ...خیلی زیاد.

دلم گرفت.احساس کردم قلبم تیر کشید...عمه خیلی رنج کشیده .
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فصل هشتم
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همونطوری که فکر می کردم ،موضوع امیرحسین به این سادگیا تموم نشد.
اواسط زمستون بود .از سر کار خسته و کوفته برگشتم خونه تا وارد شدم ،مادر به
استقبالم اومد و کاپشنمو از دستم گرفت.
-

خسته نباشید عزیزم..چه خبر

-

ممنون ...هیچی مثل همیشه

-

گشنته ...چیزی میخوری

با تعجب نگاهش کردم:
-

نه ...چیزی شده ؟

-

نه مگه باید چیزی بشه ؟

-

مهربون شدین

-

ای چشم سفید من مهربون بـــــــــــــــودم.
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و خندید ...پرسیدم:
-

بابا کجاست ؟

-

داره میاد نزدیکه ...توام برو حموم زود بیا ...

-

نه امشب حالش نیس

-

برو دختر...مهمون داریم

-

جدا؟کی؟

-

نمی شناسی بدو برو حموم بعدهم یه لباس شیک بپوش...نه تو سلیقه

نداری خودم انتخاب میکنم برات میذارم
-

اوا چرا با خاک یکسان میکنی آدمو

-

برو میگم االن میانا

به سمت حموم رفتم ویه دوش مختصر گرفتم و اومدم بیرون .موهامو سشوار
کشیدم و لباسایی که مادر گذاشته بودو پوشیدم.
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عجیب بود.لباسا کامال رسمی بود  ،یه شلوار کرم ،شومیز قهوه ای رنگ و کفشای
پاشنه بلند .کفشارو پام نکردم و همونجور از اتاق بیرون اومدم.
مادر به سرتاپام نگاهی انداخت و گفت :
-

یه کم به خودت میرسیدی میگم مهمون مهمیه ...

-

خب باشه...

-

کفشات کوووو؟؟؟؟؟ وای پرواز تو منو دق می دی

-

باشه بابا حرص نخور االن درستش می کنم

به اتاق رفتم و آرایش مختصری کردم ،کفشامو پوشیدم و اومدم بیرون.
مادر بازهم متفکرانه نگاهی بهم انداخت :
-

حاال شد

یه کم بعد پدر هم رسید ،مادر جعبه ی شیرینی و میوه هارو از دست پدر گفت و
شروع کرد به غر زدن:
-
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ای بابا خانوم هنوز مونده

ساعت نزدیک هشت بود که زنگ در به صدا دراومد .و مدتی بعد مهمونا رسیدند
و به استقبال رفتیم ،همین که رفتم جلوی در خشکم زد.
امیر حسین و مادر و پدرش از در وارد شدند.انقدر تعجب کرده بودم که حتی
اصال یادم نیس چجوری سالم و احوال پرسی کردم.
مادر امیرحسین محکم بغلم کرد و چندبار صورتمو سفت بوسید.تو دستای
چاقش نزدیک بود خفه شم:
-

قربون عروسم برم.

هیچ چیزی نمی فهمیدم  .یعنی چی ؟یعنی مادر و پدرهم فهمیده بودن؟
گفتگو اول با وضعیت آب و هوا و این که چرا هوا دیوونه شده که یه روز برفیه
یه روز آفتابی ،شروع شد و بعد هم نوبت به موضوع اصلی رسید.
توی دلم کلی فحش بار یگانه کردم و مطمئنا اگه اون موقع جلوی چشمم بود
خفش می کردم.
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پدر امیر حسین که معلوم بود فاصله ی سنی زیادی با همسرش داره شروع
کرد،دقیقا مثل امیر حسین صحبت می کرد،محترمانه و کتابی.
-

خدمتتون عرض کنم آقای سعادت قصد ما سر و سامون دادن این بچه

هاست و بعد از سالها آقازاده ی ما موافقت کردن که ازدواج کنن واز اونجایی که
معلومه دختره شما باعث شد امیر حسین این تصمیمو بگیر،ماییمو همین یه پسر
و هرکاری از دستمون بربیاد برای خوشبختیش انجام میدیم
اصال از این سناریو خوشم نمیومد...حس می کردم دارم دستی دستی متعلق به
کسی می شدم که حتی کمترین سهمی توی قلبم نداشت.
دیگه صداهارو نمی شنیدم....توی خلسه ای عمیق فرو رفتم...از دنیا جدا شدم و
فقط فکروخیال بود که به سمت سرازیر شده بود.
اگه االن به جای امیرحسین ،فرزاد نشسته بود چی ؟اگه قرار بود با اون دربارهی
آیندمون صحبت می کردیم چی می شد ؟چرامن باید بعد از دوسال هنوزم به
فکر اون باشم ؟چرا دست از رویاسازی برنمی دارم؟
گریم گرفته بود .تو دلم به این روزگار و این تقدیری که برای من رقم زده بود
ناسزا گفتم  ...چی فکر می کردم و چیشد .
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یه لحظه خودمو دست تو دست امیر حسین تصور کردم .اینکه اون حتی نزدیکم
باشه عذاب بود چه برسه به این که فکر کنم شریک زندگیمه ...نه اینکه ازش
بدم بیاد ولی نمی تونستم به عنوان همسرم  ،همراهم و عشقم قبولش کنم .
یه لحظه از فرزاد متنفر شدم که منو توی اون وضعیت قرار داده...ممکن بود با
بودن اون همه ی دنیام فوق العاده با االن فرق کنه .در واقع یه لحظه از همه
متنفر شدم چطوری امیر حسین جرئت اینو به خودش داده بود که بدون
هماهنگی با من پاشه بیاد خواستگاری ...
چجوری پدر و مادر به این سادگی قبول کرده بودن یه غریبه بیاد خواستگاری
دخترشون.
چجوری خانواده ی امیر حسین انقدر خودخواه بودن که فقط به خواسته ی
پدرشون توجه کنن و هیچ اهمیتی به من ندن.
گرجه مورد آخر واقعا غیر منطقی بود ولی من به حدی عصبانی بودم که هیچی
برام مهم نبود .
نمی دونم چی شد و من چجوری این جرئتو به دست آوردم که از جام بلند شدم
و خیلی جدی گفتم:
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معذرت میخوام از حضورتون...ولی راستیتش من خدمت آقای...

و فامیلیشون یادم نیومد ادامه دادم:
-

امیرحسن عرض کردم که آمادگی ندارم...ببخشید االنم اصال حالم مساعد

نیست شبتون خوش
و تقریبا به سمت اتاقم دویدم.کفشای لعنتی حسابی پامو زده بود با اینکه چند
قدمم باهاش برنداشته بودم...
روی تختم ولو شدم و زدم زیر گریه و یه دل سیر گیر کردم.
خدایا تو چطوری منو فراموش کردی...مگه من بندت نیستم؟دیگه تا کی باید
اینطوری خورد و خاک شیر بشم؟ خدایا اون داره اون ور دنیا خوش می گذرونه
و من این جا دارم زجر می کشم ...خدایا این انصافته ؟ خدایا تو که مارو واسه هم
نمی خواستی چرا اونو از یادم نمیبریش. ...
اصال نفهمیدم چی شد که با صدای بسته شدن در اتاق به خودم اومدم و به سمت
در نگاهی انداختم.مادر نزدیک تر شد.
کنارم روی تخت نشست و موهامو نوازش می کرد:
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یهو چی شد ؟

جوابی ندادم ،حسابی ازش دلخور بودم که حتی یه کلمه هم به من خبر نداده بود.
-

راستیتش منم چندان راضی نبودم...ولی چندین بار مادرش بهم زنگ زد و

باهام صحبت کرد...معلوم بود خانواده ی متشخصین وآخرهم پدرش با بابات
صحبت کرد و باباتم خیلی خوشش اومد
وسط گریه هام گفتم:
-

می خواستین از دستم راحت شین خب واضح می گفتین

-

اااچرت نگو...خوب من فکر کردم وقتی مورد خوبیه چرا فرصت ندیم

بهشون
-

مامان من فقط نزدیک بیست و دو سالمه

-

خب باشه من همسن تو بودم تو دوسالت بود فکر نکن بچه ای .کسی نمی

تونه تورو مجبور کنه ازدواج کنی من فقط می خواستم ...
-
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کمی سکوت کرد و بعد از اتاق بیرون رفت جلوی در صدای گفتگوی مادر و پدر
ومی شنیدم:
-

حالش خوبه؟

-

آره خوبه نگران نباش بذار یه کم تنها باشه

**********************
فردای اون روز سامان خیلی ناگهانی اومد خونمون  ،خیلی وقت بود که بهم سر
نمی زد .انگار هم اون درگیر بود وهم من.
بازهم برام کتاب آورده بود .یکی از کتاب های شعرو برداشتم و باز کردم و
شعری ازش خوندم :
آمدم بال تو باشم ،نه پرو بال کسی
آمدم تا نشوم غیر خودت مال کسی
خواستم شهر از این قصه بردار شود
تا مبادا بنشینی وسط فال کسی
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امید صباغ نو
-

شنیدم اومدن خواستگاریت

نگاهمو از رو کتاب برداشتم و به سامان نگاه کردم:
-

آره از کجا شنیدی ؟

-

عمو گفت.

چیزی نگفتم و بقیه ی کتابمو خوندم  ،بعد از یه کم سکوت گفت
-

جوابت چیه ؟

-

من جوابمو بهشون دادم گفتم نه

نگران پرسید:
-

یعنی اگه بازهم بیان...

-

باز هم من جوابم نهه
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-

خوبه

با خنده بهش نگاهی انداختم :
-

نگران بودی شوهر کنم و دیگه سر به سرت نذارم ؟

خندید ،ادامه دادم :
-

نترس پسر عمو حاال حاال ها بیخ ریشتونم .

نگاهاش عجیب تر از همیشه بود.
********************************
-

به خدا من روحمم خبر نداشت

چپ چپ بهش نگاه کردم و گفتم:
-

یگانه حرف الکی نزن تو تو خونه ی اونا زندگی می کنی و اون وقت نمی

دونستی قراره بیان خواستگاری
-

ای باباخوب گفتن داریم میریم مهمونی من چی بگم بگم نرین ؟

چیزی نگفتمو ساکت نشستم شیوا گفت:
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-

خیلی خوب انقدر قیافه گرفتن نداره که..ماشاال شستیشون گذاشتی کنار

-

خب دقیقا به خاطر همین ناراحتم...خیلی خانواده ی با شخصیتی بود

شیوا ابرویی باال داد و گفت:
-

اوهو پس پشیمون شدی شیطون نه

اخمی کردم و گفتم:
-

نه خیــــــــــــــر

-

باشه خوب حاال نزن

بعد هر سه تامون ساکت شدیم و انگار شیوا چیزی یادش افتاد:
-

اینا رو بیخیال...پرواز کال عقلش کمه ،بعدا می فهمه چیو از دست داده .

فعال یگانه رو بچسبیم
با تعجب به یگانه نگاهی انداختم :
-

چه خبره یگانه؟

-

هیچی خبری نیس شیوا بزرگش میکنه
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شیوا دستاشو بهم مالید و گفت:
-

چیو بزرگش می کنم بزرگ هست

-

گفتم که چیزی نیس

احساس کردم یه کم از دستم ناراحته
-

یگانه تو یکی دیگه لوس نشو اعصاب ندارم

-

خب واقعا چیزی نیس

شیوا با هیجان گفت :
-

باشه خودم می گم ...دوستمون عاشق شده

با تعجب به یگانه نگاه کردم :
-

چی ؟وای جداااا؟چرابه من نگفتی ؟کی هست؟

-

شما اگه فرصت میدادی می گفتم.

-

حاال بیخیال تعریف کن
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-

راستش هیچی نمی دونم دربارش...پسر یکی از دوستای خالمه تازه از

خارج اومده ،خیلی خوشتیپ ...خیلی هم سنگینه اصال با هیچ کس حرف نمی زنه.
-

اینارو بیخیال اونم واکنشی نشون داده نسبت بهت

-

نه هیچی...مطمئنم یک طرفس

شیوا گفت:
-

مشکلی نیس واسش نقشه می کشیم

یگانه زد زیر خنده و گفت:
-

خیلی سرد و سخته آخه ..اصال نمی شه نفوذ کرد بهش

شیوا پوزخندی زد و گفت :
-

از این سخت ترشم دیدیم...حداقل دلم به تو روشنه...شیرینی اینو

نخوردیم دیگه شیرینی تو اجباریه خوردنش
*******************************
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امیر حسین بیخیال نمی شد بارها زنگ زد و چندباری هم بهم یادآوری کرد که
به این زودیا بیخیال نمیشه و فقط یه کم فاصله می گیره تا فکرم آروم بشه.
از طرفی موضوع عشق مرموز یگانه حسابی کنجکاومون کرده بود...انگار حسابی
عاشق شده بود و اون پسر نا شناخته هیچ واکنشی نشون نمیداد .
هیچ وقت یگانه رو اونطوری ندیده بودم...حسابی رفته بود تو فکر وسخت
مضطرب بود  ،گاهی هم غمگین .اعتماد به نفسش کامال از بین رفته بود و فکر
می کرد حتما خوشگل نیس که نمیتونه توجه اون پسرو به دست بیاره .
از طرفی اصال دوست نداشت دربارش حرف بزنه انگار خجالت می کشید ما کلی
به یگانه امیدواری می دادیم ولی مدتی که گذشت متوجه شدیم که واقعا بی
فایدس و حتی شیوا هم که خیلی امیدوار بود شروع کرد به نصیحتا و حرفای
منطقی تا یگانه رو منصرف کنه.
اون جور که از ظواهر امر معلوم بود پسره یه شاهزاده ی سوار بر اسب مغرور
بود که حتی به خودش زحمت جواب دادن به سواالت دیگرانو هم نمی داد.

- 445 -

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

فانوسی برای شب با قلم پانته آ س.آ panteasa -

از طرفی شیوا هم سخت مشغول کار بود...و حسابی پیشرفت کرده بود .چند تا
کالس مرتبط با رشته ی تحصیلیمون می رفت و هم سر کار.خیلی هم جدی شده
بود.
منم اون وسط از روزای قبل تنها تر شده بودم .بهار اومده بودو هیچیو عوض
کرده بود مثل سالهای پیش .هنوزهم امید وار بودم یه معجزه پیش بیاد.
یه روزو درست یادمه من  ،شیوا و یگانه طبق چهارشنبه های هر هفته بعد از
کالس ساعت سه مون به سمت کافه ای در اون حوالی رفتیم تا خستگی در آریم
و بعد هم کالس بعدی.
یگانه حسابی از دستم عصبانی بود .نمیدونم چرا شاید به خاطر اینکه روزهای
اخیر جواب امیر حسینو نمی دم و حدسمم درست بود چون شیوا که مسئله رو
پیش کشید اونم مثل بمب ترکید:
-

ببین شیوا من االن مهمون اوناام همه چیو از چشم من میبینن اگه واقعا

نمیخوایش لطفا بازیش نده راحت بگو نه و اونم بره پی زندگیش
من داشتم از تعجب شاخ در میاوردم..
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ببخشید پس این همه مدت داشتم چی می گفتم...همه چیو ننداز تقصیر

من .من صدو بیست بار جواب منفی دادم .پسر خاله ی تو ولم نمی کنه دیگه
مشکل من نیس
بازهم با همون لحن بدش ادامه داد:
-

چرا هست تو با رفتارات اونو امیدوار کردی

پوزخندی زدم و گفتم :
-

اگه شما راه بهتری داشتین بفرمایید...چطوری از شر پسر خالتون راحت

شم
اون وسط انگار من گناهکار بودم چون یه دفعه شیواهم پرید وسط موضوع :
-

خب پرواز اگه ازش خوشت میاد ،به جای این موش و گربه بازی ها

باهاش چندباری برو بیرون شاید به توافق برسی
خون خونمو می خورد اینا چی می گفتن:
-

شماها نمی فهمین وقتی میگم من هیچ عالقه ای بهش ندارم؟ می فهمین

وقتی میگم یکی دیگه رو دوست دارم ؟ تو دلم بهش تعهد دارم؟
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شیوا پوزخندی زد و گفت :
-

تعهد ؟؟؟ پرواز اون تورو ول کرده می فهمی ؟ اون نمی خوادت ؟ این

شر و ورای شاعری و عاشقانه رو ول کن بفهم اون دیگه وجود نداره ...دیگه ام
نمیاد این حقیقته
از جام بلند شدم و در حالی که مقاومت می کردم اشکام جاری نشه .محکم و قاطع
گفتم :
-

فکر می کردم شما دوتا دوستامین ...ولی مثل اینکه این طوری نیس...نمی

خوام دیگه بابت هیچی روم حساب کنید...
و ازکافه زدم بیرون .دیگه نمیتونستم جلوی اشکامو بگیرم .از خیر کالس بعدی
گذشتم و به سمت خونه رفتم .دوباره چشمم به اون پارک لعنتی خورد.
یاد روزی افتادم که ترکم کرده بودو واسه همیشه رفت .میدونم این صدمین بار
بود.های های اشک ریختم.انقدر گریه کردم کردم که احساس کردم دیگه خالی
شدم .برای بار هزارم شکسته بودم حق با اونا بود اون منو ترک کرده بود و رفته
بود و من حاال بعد دو سال ونیم هنوزم ....
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پاشدم و رفتم خونه ...بازم خسته بودم مانتوم و مقنعمو روی میز تحریرم پرت
کردم و گوشیمو از توی کیفم در آوردم  .ده تا تماس از دست رفته داشتم و
همش از طرف شیوا بود  ،گوشیو خاموش کردم و انداختم یه گوشی از اتاقم .تا
چند روز بعد هم روشن نکردم .
و بعد هم گرفتم خوابیدم .
از فردای اون روز زنگ زدم شرکت و گفتم دیگه نمیام...خوشبختانه پنج شنبه و
جمعه و شنبه هم کالس نداشتم ولی یک شنبه هم نرفتم دانشگاه نه به خاطر این
که نمی خواستم با دوستام روبه رو شم واسه این که نیاز به فکر کردن و شروع
یه زندگی تازه داشتم.
دوشنبه بود که با خیال راحت قرار بود مثل روزای قبلش تا دوازده بخوابم .اما
صبح زود بود که مادر در را باز کرد و صدام کرد
-

پرواز نمیخوای بری امروزم دانشگاه

-

نـــــــــه بابا بذار بخوابم میخواستم برم بیدار میشدم دیگه

بعد درو بست .
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یه کم بعد تلفن خونه زنگ زد ...بعدش زنگ خونه و من به خیال اینکه احتماال
اشتباهی زنگ زدن باز به روی خودم نیاوردم  .اما تا می خواست بازچشام گرم
شه در اتاق باز شد و بسته شد و کمی بعد احساس کردم کسی کنارم خوابیده.
برگشتم و با تعجب دیدم شیواست .
چشامو مالیدم  .انگار میخواستم بدونم خوابم یا نه  .بیدار بودم از جام پریدم .
خیلی ریلکس دراز کشیده بود و با گوشیش کار می کرد.
-

تو اینجا چی کار می کنی ؟

چشمشو از روی گوشیش برداشت و به من چشم دوخت بعد حالت عجیبی
گرفت و گفت:
-

ایی قیافشو تو دختری آخه

با چشمای گشاد نگاهش کردم ادامه داد:
-

از موهات چربی میچکه.ابروهاتم که ...

-

تو اینجا چی کار می کنی ؟

باز چشمشو به گوشیش دوخت :
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یه دقیقه زر نزن جواب اینو بدم بعد جواب تورو میدم .

همین موقع مامان در زد و شیوا خودشو جمع و جور کرد:
-

بچه ها من دارم میرم سر کار کاری ندارین ؟

-

نه خاله شما برید خیالتون راحت

-

دخترا صبحونه ام رو میزه

-

مرسی خاله یه دقیقه اومده بودیم خودتون بودیم حاال یه نون پنیری

میخوردیم
من گفتم :
-

فرقی نداره رو میزم نون پنیره

-

ااا پس هیچی

مادر گفت :
-

شیوا جان دوست نداری زنگ بزنم سوپر یه چیزی بیارن

-

نه خاله این حرفا چیه خودمون یه کاریش میکنیم
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-

پس پروازم دست تو امانته

-

چشم خیالتون راحت

مادر خداحافظی کرد و رفت ...گفتم:
-

تو مراقب خودتم نمیتونی باشی چه برسه به من.

-

تو حرف نزن ...فکر نمی کردم انقدر لوس باشی.

-

من لوسم ؟ هرچی از دهنتون اومد بهم گفتین

-

بابا خب عصبانی میکنی آدمو

-

اوا عصبانی میشی باید هرچی دهنته بگی ؟

-

ااا گندش نکن....پاشو برو حموم خبرت… از بوی گندت خفه شدم

خودمو بو کردم و گفتم:
-

چرت نگو پریروز حموم بودم .

-

پاشو پاشو دیر شد

-

کجا دیر شد؟
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بلند شد و منو به سمت حموم هل داد.
از حموم که اومدم بیرون .لباسامو پوشیدم و از اتاق رفتم بیرون  .شیوا حسابی
میز چیده بود .با وجود اینکه یک سال و خورده ای میشناختمش ولی بازهم از
کاراش تعجب می کردم .بعد از صبحونه آماده شدم .شیوا گفت که الزم نیست
مقنعه سرم کنم با تعجب پرسیدم:
-

مگه دانشگاه نمیریم ؟

-

نه بابا کی حال دانشگاه داره میریم بیرون

از خونه زدیم بیرون و رفتیم به سمت پل طبیعت.همین که رسیدیم .شیوا مدام با
تلفن حرف میزد و ولی معلوم نبود با کی  .تا اینکه بعد از مدتی سردر گمی
باالخره فهمیدم با یگانه همانگ می کرده.
یگانه با چهره ای مضطرب از راه رسید.خیلی دلخور بودم.جواب سالمشو به
سردی دادم ولی یگانه محکم بغلم کرد :
-

پرواز با من سرد نباش باور کن قصد ناراحتیتو نداشتم

-

بیخیال
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-

نه نمیخوام ناراحت باشی

-

نیستم بیخیال

-

به خدا خیلی روم فشار بود اون پسرخالمم هی گیر داده بود با تو حرف

بزنم.
-

اینا حرفاتو توجیح نمی کنه

شیوا پرید وسط ماجرا:
-

پرواز باز خودت چیز نکن....انقدرم مثل فیلما حرف نزن

و روبه یگانه گفت:
-

توام به اون پسرت خالت بگو بیخیال شه دیگه گند زده به

دوستیمون...خرس گنده داره دکتری می گیره بعد مثل بچه های دبیرستانی
دیگرانو واسطه می کنه .
من و یگانه با تعجب به شیوا نگاه کردیم:
-
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با هم سه نفری رفتیم روی یه نیمکت نشستیم که شیوا اشاره به یگانه زد.یگانه
انگار نمی دونست چه جوری شروع کنه.
با تعجب گفتم
-

چی شده ؟

شیوا گفت :
-

اه بنال دیگه یگانه

یگانه دست دست می کرد .با کالفگی گفتم :
-

وای بگو دیگه چی شده؟

-

از دیشب که فهمیدم انگار دارم رو ابرا راه میرم ...انگار خوابم

شیوا کالفه گفت:
-

لعنتی میگی چی شده یا نه؟

-

خواستگاری کردن
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این جمله رو چنان با هیجان و بلند گفت که منو شیوا ناخواسته اطرافمونو نگاهی
انداختیم که نکنه کسی متوجه ما شده باشه .شیوا گفت:
-

آرووووم ...نمیری از خوشی ...االن همه فکر می کنن ترشیدی موندی رو

دستمون
با هیجان به یگانه چشم دوختم:
-

وای یگانه چی میگی ؟واقعا عجیبه زود باش کامل توضیح بده.

-

دییشب خالم یک ساعت با دوستش صحبت می کرد بعد که قطع کرد

گفت منو واسه پسرش خواستگاری کرده و واسه امشب میان که حرفارو بزنن
وای من تا شب چه جوری صبر کنم
اصال درک نمی کردم چطور ممکنه یکی انقدر ساده به عشقی که ظاهرا هم یک
طرفه بوده برسه .شاید بعد از اتفاقایی که برام افتاده بود به این نتیجه رسیده
بودم آخر همه ی عشقا نرسیدنه.
اما یگانه خالف اینو ثابت کرد .حسرت شادیشو می خوردم اگه این اتفاق برای
من میوفتاد حتم دارم از خوشحالی سکته می کردم.
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بعد ازاون روز یگانه رو خیلی کم دیدیم تا آخر اون هفته که خبری ازش نشد و
هفته ی بعدش هم فقط به هر دومون زنگ زد و خبر داد که درگیر مراسم بله
برون و این حرفاست ولی واسه ی هفته ی بعد برنامه چیده که با نامزدش همگی
بریم بیرون.
انگار برای عروسی زیاد عجله داشتن...همه چی انقدر سریع پیش رفت که ما
حتی باورمون نمی شد که یگانه داره متاهل می شه.
****************************************
*
سعی کردم لباسای تقریبا رسمی بپوشم ،من که نمی دونستم نامزد یگانه چه جور
آدمیه...
اصال باید بهش چی بگم ؟آقای چی ؟خوش حال شدم از دیدنتون؟ یگانه از شما
خیلی تعریف کرده؟ نه اینا خوب نیس همون سالم و احوال پرسی بسه.
می دونستم امیر حسین هم حتما میاد .
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امروز باید کامل تکلیفشو روشن کنم ...حتما بهش می گم که من یکی دیگه رو
دوست دارم.
شیوا اومد دنبالم و اونم حسابی تیپ زده بود.نگاهی به من انداخت و گفت:
-

فکر کنم یگانه امروز باید نگران باشه

تصنعی اخمی کردم و گفتم:
-

خجالت بکش

-

بریم که دیر شد

بر خالف حرف شیوا خیلی هم زود رسیدیم.شیوا نگاهی به ساعتش انداخت و
گفت :
-

یه ربعی مونده  ...یه قهوه سفارش بدیم تا بیان

و دوتا قهوه سفارش داد.قهوه ی هردومون تموم شده بود اما هنوز سروکله ی
یگانه و نامزدش پیدا نشده بود فقط امیر حسین رسید و مثل ما منتظر بود.
حدود ده دقیقه بعد امیر حسین گفت:
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-

فکر کنم اومدن

و ما به سمت در نگاه کردیم .
خشکم زد .باورم نمی شد.
********************************
برگشتم به زمان حال .تمام دنیا رو سرم آوار شد
به خودت بیا لعنتی.
خودش بود،فرزاد من  ،االن مال یکی دیگس .به خودم در آینه نگاه کردم،همه
چی حقیقت داشت اما اونطور که این همه سال تصور کردم نبود...بیخود این همه
مدت منتظر موندم تنها دو سال از بهترین روزهای زندگیم را فدای او کرده
بودم،،فدای حماقتم ،اشک از چشمام جاری شد ،احساس میکردم قلبم میسوزه به
خودم نهیب زدم...
بسه پرواز به خودت بیا االن وقت اشک ریختن نیس...
حس کردم تموم وجودم از هم پاشیده .هیچ وقت تو زندگیم انقدر تحقیر نشده
بودم  ،هیچ وقت تو زندگیم انقدر از هم نپاشیده بودم .
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حاضر بودم که همون لحظه بمیرم ولی نباشم و این لحظه ها رو ببینم .
حس کردم تمام احساساتم از بین رفته است و جاشو یه کینه ی عمیق
گرفته...احساس کردم ازش با تمام وجودم متنفرم..وقت اشک ریختن نبود،شیر
آبو باز کردم و مشتی از آب را به صورتم پاشیدم...
از در دستشویی که بیرون رفتم تو اولین نگاه چشمم بهش افتاد اما نگاهشو ازم
دزدید.
باید چی کار کنم؟ چی بگم ؟ خدایا این چه وضعیه…من تازه حالم خوب شده
بود.تازه عادت کرده بودم تنهایی از پس همه چی بربیام...اما چرا حاال؟چرا بعد
از اون همه دعا حاال باید اتفاق بیوفته ؟اونم اینطوری...
-

عزیزم نشد پروازو معرفی کنم،پرواز یکی از بهترین دوستامه...پرواز اینم

نامزدم فرزاد
نامزدم؟ چی میگه ؟ نکنه االن باید بگم خوشبختم؟
باید بازهم فیلم بازی می کردم .
قوی باش پرواز مثل خودش رفتار کن ،سردو بی تفاوت
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لبخندی تصنعی رو لبام نشست و ابرویی باال دادم و گفتم :
-

خوشبختم

-

هم چنین

اون هم فیلم بازی می کرد ولی خیلی بهتر از من بود،اصال نگاهم نمی کرد.
-

خب به سالمتی لباس واسه کی بخریم؟از االن گفته باشمااا من و پرواز

نقشه کشیدیم واسه ساق دوش شدن .
با خودم گفتم...یه لحظه فکر کن ساقدوش عشقم باشم.
با آرنج زدم به پهلوی شیوا :
-

هیش زشته

با اعتراض گفت:
-

اااا چی و زشته از االن باید معلوم باشه خب...

یگانه گفت:
-
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خندم گرفت ،حس می کردم ازش متنفرم.
پرواز به خودت بیا ...اون بهترین دوستته ،اون که چیزی نمی دونست
یه کم بعد سفارشاتو آوردن.
-

راستی عروسی کیه ؟

نگاهی به شیوا انداختم ،احساس می کردم االناس که خفش کنم ،یگانه جواب
داد:
-

زمان دقیقشو مشخص نکردیم ولی ایشاال دو سه ماه دیگه

دلم ضعف رفت ،بغضم گرفت...اگه االن چیزی می گفتم همه می فهمیدن که
بغض دارم نی رو توی دهنم گذاشتم و تند تند پشت سر هم شروع کردم به
نوشیدن باید جلوی این بغض لعنتیو می گرفتم ،شیوا درگوشم آروم گفت:
-

پرواز آروم آبرومونو بردی ندید بدید

و ریز ریز خندید .پشت چشمی نازک کردم و به خوردن ادامه دادم.
اون نیم ساعتی که ما دور میز نشستیم برای من یک سال طول کشید .دوست
داشتم زود تر برگردم خونه.
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دوست داشتم پاهامو بردارم و یه نفس تا خونه بدوئم .برم زیر پتو و یه دل سیر
گریه کنم.
-

من و فرزاد با هم میریم .امیر حسینم پروازو برسونه که راه شیوا دور

نشه
و چشمکی به امیر حسین زد.
آخرین بار نگاهش کردم ولی حتی واسه خداحافظی نگاهم هم نکرد .
به اجبار سوار ماشین امیر حسین شدم ...مدام با خودم فکر می کردم االن یگانه
تو ماشین اونه و من تو ماشین یکی دیگه  ...مطمئن بودم که امیرحسین بازم می
خواد اون موضوعاتو پیش بکشه ...و همین هم شد نزدیک خونه یه جا پارک
کرد  ،تا اومدم خداحافظی کنم گفت:
-

پرواز خانم میشه یه پنج دقیقه خواهش کنم که ...

اومدم امتناع کنم و بهونه بیارم ،ولی انگار یه فکری توی ذهنم جرقه زد :
-

بفرمایید گوش می کنم

با لکنت گفت:
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ببینید پرواز خانم میدونم شما تکلیف منو روشن کردیدو من االن حق

ندارم دیگه مزاحمتون بشم ولی..
اومدم چیزی بگم که پرید وسط حرفم:
-

تورو خدا زود عصبانی نشید وایسید من حرفمو کامل بزنم بعد

ساکت شدم و ادامه داد:
من نمیتونم از خیالتون درآم قسمتی از زندگیم شدید اگه بخواین من تا ابدهم صبر میکنم...چون با تمام وجودم به شما عالقه مند شدم...اگه یه دلیل قانع
کننده واسه من میاوردید من عقب میکشیدم ولی خودتونم میدونید اون دلیلی که
شما میارید واسه رد کردن من اصال واقعیت نداره...زمانی که من اولین بار جوابی
که به من دادیدو برای یگانه تعریف کردم گفت شما واسه از سر باز کردن همه
ی پسرا این دلیلو میارید در حالی که کسی تو زندگیتون نیس...ما قبل از اینکه
شخصا خدمتتون برسیم مادرو پدرم کلی تحقیق کردن پس برای من دلیالی غیر
واقعی نیارید اینا منو راضی نمیکنه میدونم ممکنه شما االن به من عالقه نداشته
باشید ولی اگر یه کم بهم فرصت بدید..
دیگه حوصله نداشتم حرفاشو تحمل کنم گفتم:
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ببینید یک لحظه

وحشت زده به من چشم دوخت،میدونم که منتظر بود االن بگم که نه و نمیشه و
از این چیزا
-

ببینید حق با شماست...شما واقعا فرد مناسبی هستید برای ازدواج ،مادر و

پدرم هم توی اولین برخورد خیلی ازتون خوششون اومد و مطمئنا عالقتون یه
چیز سطحی نیس درسته؟
-

بله درسته من واقعا...

حوصله ی حرفاشو نداشتم بی توجه ادامه دادم:
-

پس فکر می کنم شما لیاقت یه فرصتو داشته باشید

انقدر تعجب کرده بود که چشمانش دوبرابر باز شده بود:
درست میشنوم؟؟؟...باورم نمیشه ...یعنی..یعنی..من جواب مثبت ندادن فرصت بهتون دادمهمینش یه قدم مثبته...همه تالشمو میکنم بخدا هرکاری میکنم تا دلتونوبدست بیارم وای خدایا شکرت..مرسی مرسی
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خب من برم دیگه دیرم شدو درو باز کردم:
پرواز خانوم امروز شما به من یکی از بهترین لحظات عمرمو دادید ممنونبه لبخندی اکتفا کردم و پیاده شدم...خداحافظی کردم و به سمت خونه
رفتم...باورم نمی شد یه پسر بیست و پنج شش ساله انقدر واسه عشق شبیه بچه
ها شه ...هیچ احساسی نداشتم انگار وجدانم از بین رفته بود...به خونه که رسیدم
بوی رنگ میومد،مادر گفت:
-

چه زود اومدی ؟

 آره زود تموم شدبغضم گرفته بود  ،مادر مثل همیشه خیلی زود فهمید:
-

چیزی شده؟

تند تند حرف میزدم نفهمه بغض دارم.
-
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تا وارد اتاق شدم ،درو محکم بستم ،چشمم به پنجره افتاد
راستی آخرین باری که از اونور که برام دست تکون می داد کی بود؟
سرمو تو بالش فرو کردم و تا تونستم گریه کردم...این همه آدم مگه چقدره
احتمالش هست که دقیقا بیاد با دوست صمیمی من نامزد کنه .اصال مگه نرفته
بود که برنگرده...
گریه هام اوج گرفت...هق هق می کردم .دوست داشتم جیغ بزنم.انقدر گریه
کردم تا خوابم برد.
چشممو باز کردم
ساعت چند بود ؟
به ساعت دیواری روبه رو نگاهی انداختم،نزدیک دوازده .چهار ساعت خواب
بودم.از جام بلند شدم و از اتاق خارج شدم.مادر کتاب میخوند و پدر هم تلوزیون
می دید.کال هممون دیر می خوابیدیم.نمی خواستم باز زیر ذره بین قرار بگیرم،
حوصله ی حرفاشون و سواالتشون هم نداشتنم.
سریع سالم کردم .مادر نگاهی به من انداخت و گفت:
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هنوز لباساتو درنیاوردی با همینا خوابیدی...القل آرایشتو پاک می کردی

صورتت سیاه شده
پدر از اون طرف گفت:
-

علیک سالم خواب آلو امروزم روز تعطیل بود که تا دوازده ظهر خوابیده

بودی
چیزی نگفتم و به سمت دستشویی رفتم.
توی آینه به خودم نگاهی انداختم ...تمام صورتم سیاه شده بود  ،دلم برای خودم
سوخت .گریم گرفت .مثل دیوونه ها با خودم حرف می زدم
بسه احمق گریه کردن احمقانس...دیدی که باهات چی کار کرد ...اون حتی دیگه
نمی شناستت.
صورتمو شستم و از دستشویی بیرون اومدم،دلم ضعف می رفت ،به سمت
آشپزخونه رفتم.
-

شامتو گذاشتم رو گاز...یگانه بنده خدا صدبار زنگ زد

-

باشه بعدا بهش زنگ میزنم

- 468 -

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

فانوسی برای شب با قلم پانته آ س.آ panteasa -

شاممو گرم کردم و به اتاقم رفتم .از وقتی رسیده بودم گوشیمو چک نکرده
بودم.از تو کیفم درش آوردم حدود بیست تا تماس از دست رفته
وپنج پیام.هیجان زده شدم.
نکنه اونم زنگ زده
یا هیجان تماس هارو چک کردم.نه خبری از اون نبود .همش یا از سمت شیوا
بود یا یگانه یا امیر حسین.این این وسط چی میگفت.پیام هارو چک کردم .
شیوا  :سالم خبرت کدوم گوری هستی؟سالم رسیدی خونه؟فکر کنم اون
امیرحسین مختو خورد ...نه؟
یگانه  :وای پرواز امیر حسین راست میگه؟؟؟
یگانه :پرواز صدبار زنگ زدم خونتون مادرت گفت خوابی ،بیدار شدی بهم یه
زنگ بزن مردم از فوضولی
امیر حسین :سالم پرواز خانم ممنون از فرصتتون قول میدم تمام تالشمو بکنم
شیوا  :نه مثل اینکه عقدهم کردین .
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بی حوصله گوشیو پرت کردم یه گوشه و شروع کردم غذامو با ولع
خوردن.همیشه وقتی استرس داشتم یا ناراحت بودم همین طوری بودم زیاد
میخوردم.
**********************************
کی فکرشو می کرد اون همه داستان عاشقانه که داشتیم به این جا ختم شه ؟اصال
چه طوری ممکنه با این سرعت رسیده باشن ایران و با همین سرعت همسر
واسه خودش انتخاب کنه؟اصال یگانه که جلوی چشمم بود؟ولی نه اون از قبل از
عید درباره ی فرزاد حرف می زد و االن اردیبهشت ماه داره تموم میشه ؟ اصال
مگه من به مرضیه خانوم نسپرده بودم اگه میومدن به من می گفت حتما .اصال
مرضیه خانوم هیچ ساناز که با فرزانه در ارتباط بود حتما بهم خبر می داد ؟پس
شاید من توهم زدم...شاید مریض شدم...نکنه بیماری روحی پیدا کردم.باید سر
دربیارم.
هر روز از صبح تاشب این موضوعات تو ذهنم رژه می رفتن،آخر تصمیممو
گرفتم باید می رفتم و سر در میاوردم.
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زنگ دروکه زدم خود مرضیه خانوم درو باز کرد تا منو دید مثل همیشه کلی
قربون صدقم رفت پرسیدم:
-

مرضیه خانوم عمم کجاس؟

-

رفتن خرید ولی تا یکی دو ساعت دیگه بر میگردن

-

نه نمی تونم بمونم کالس دارم ولی بازم میام حاال بیاین یه کم بشینید

کارتون دارم
اومد کنارم نشست و کنجکاوانه به دهانم چشم دوخت گفتم:
-

مرضیه خانوم خانواده ی محبی مثل این که اومدن ،آخه فرزانه بهم یه

چیزایی می گفت.
-

وا خانوم ندیدمشون آهان فقط یه بار دو سه ماه پیش آقای محبی اومدن

یه کامیون بار زدن و رفتن کسیم باهاشون نبود
-

مطمئنید مرضیه خانوم؟

-

بله مگرنه می دیدمشون دیگه

-

باشه ممنون من دیگه برم بعدا بازم میام سالممو برسونید به عمه راحیل
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و از جام بلند شدم و از خونه خارج شدم.
**********************
-

میخوام ازت یه سوالی کنم ولی باید قول بدی باهام صادق باشی

ساناز خندید و گفت:
-

فکرکنم اشتباهی زنگ زدی...من دختر عموتم

با جدیت گفتم :
-

ساناز...

-

اوه اوه مثل این که جدیه ...جانم؟

نفسی عمیق کشیدم و ادامه دادم:
-

برگشتن نه؟

-

کیا؟

-

خودت می دونی.

-

خانواده ی محبی ؟
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آره

ساکت شد ،چیزی نگفت ،ادامه دادم:
-

پس می دونستی

-

پرواز به خدا تقصیر من نیس

-

چرا بهم نگفتی ؟

-

بابا خودمم دوهفتس خبر دار شدم.من دوماهی بود دیگه با فرزانه ارتباط

نداشتم بعدشم دو سه هفته پیش پیام داد ما برگشتیم و
بازهم ساکت شد
-

داداشش ازدواج کرده نه ؟

-

درست حدس زدی

-

حدس نزدم ...یعنی فکرش هم نمی کردم

با تعجب پرسید
-
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-

دیدمشون

-

چی ؟کجا؟

-

بیخیال

-

پرواز تورو خدا ناراحت نباش ما نمی خواستیم تو بازهم ناراحت بشی

-

ما؟

-

من و فرزانه تصمیم گرفتیم بهت نگیم

-

تو باید بهم می گفتی

-

بخدا نمی....

-

سرم شلوغه فعال

و گوشیو قطع کردم.
همه چیز مثل یه کابوسه...بعضی از صبحا که از خواب بیدار می شدم از خودم می
پرسیدم که اصال چرا زندم؟ واسه دیدن این چیزا؟ مگه من چند سالمه ؟یه دختر
بیست ودو سالم که هیچ چیز از زندگیم نفهمیدم .
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بازهم صدای تلفن.
حتما امیر حسینه
از زمانی که بهش فرصت دادم ،دیگه دست از سرم بر نمی داشت.از این کافه به
اون رستوران ،از این کنسرت به اون سینما و...و . ...منم مثل یه مجسمه دنبالش
کشیده می شم و فقط سکوت می کنم.
اما نه این بار یگانه بود ،ازش بدم میومد اون سهم منو برداشته بود.
دکمه ی سبزو با انگشتم کشیدم و گوشی رو گذاشتم روی گوشم
-

بله؟

-

سالم فامیل چطوری؟ چه خبرا ؟کم پیدایی .گالیه نمی کنم می دونم توام

درگیر امیر حسینی ...وای پرواز نمی دونی چه قدر خوشحاله...ولش کنی یه سره
درباره ی تو حرف میزنه .
چیزی نگفتم فقط گوش می دادم .ادامه داد:
-

زنگ زدم بگم که امروز قرار گذاشتیم چهار نفری بریم بیرون.

-

چهار نفر کین؟
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من و تو و امیرحسین و فرزاد

مات شدم:
-

شیوا چی؟

-

میخوام فامیلی بریم این بارو  .بعدشم اون بیاد حوصلش سر میره.توام

بهش نگو ناراحت می شه یه وقت
-

یگانه من به امیر حسین فقط فرصت دادم ولی قبول نکردم

با عشوه خندید و گفت:
-

من مطمئنم قبول می کنی امیر حسین کسی نیست که این فرصتو از دست

بده .
تو دلم از حرفش خندم گرفت.
میخواستم بهونه بیارم که نقشه ای که داشتم یادم افتاد .حاال نوبت من بود به
فرزاد یه چیزاییو ثابت کنم .
ساعت شش عصر بود.عطر تندی زدم و برای آخرین بار خودمو توی آینه نگاه
کردم.
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اولین بار بود انقدر آرایش می کردم ،خط چشم گربه ای چشمامو درشت تر
نشون می داد ،هیج وقت چشمامو زیاد آرایش نمی کردم چون به خاطر
درشتیش جوری جلوه می کرد که انگار آرایش غلیظ دارم .ولی اون روز فرق
داشت .موهامو کامال صاف کرده بودمو رو صورتم ریختم.و مانتوی جلو باز
ارغوانی رنگمو با شال و کیف و کفش آبی ست کردم.
امیر حسین یه ربعی توی کوچه منتظرم ایستاده بود.به روی خودم نیاوردم.فقط
سالم کردم .
نگاه دقیقی به صورتم انداخت و گفت :
-

به به فکر کردم دیگه نمیاین

خیلی بیخیال جواب دادم:
-

اگه زیاد معطل شده بودی میتونستی بری من با آژانس میومدم

-

این چه حرفیه؟معطل شدن چیه؟

جوابی ندادم ،به نظرم حوصله سر بود.

- 477 -

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

فانوسی برای شب با قلم پانته آ س.آ panteasa -

ماشینو حرکت داد و به سمت کافه حرکت کردیم.قلبم تند تند می زد .خیلی
استرس داشتم .
امیر حسین پشت سر هم هی حرف می زد ولی من انگار نمی شنیدم  .فکرم
مشغول بود،معلوم نبود قراره چی بشه.
از در کافه که وارد شدیم،یگانه دست تکون داد .شونه هامو صاف کردم و
لبخندی روی لبهام نشوندم .و بهشون نزدیک شدم .میون راه پاشنه ی کفشم
پیچ خورد نزدیک بود با مخ بخورم زمین...من از این عادتا نداشتم.
امیر حسین بالفاصله دستشو دور کمرم حلقه کرد .چشمم به فرزاد افتاد با یه
حالت مخصوصی نگاهمون می کرد انگار خیلی تعجب کرده بود و خیلیم عصبانی
بود.لبخندی زدم و به سمت میز راهمو ادامه دادم.یگانه خیلی خوشحال بود بهش
حسودیم می شد:
-

خیلی خوبه که چهارتایی اومدیم بیرون...کم کم داریم فامیل میشیم از

این چهارتاییا زیاد داریم
با جدیت نگاهش کردم.یادش رفته بود که من جواب مثبت نداده بودم
هنوز.انگار ناراحتیمو فهمید و ادامه داد:
- 478 -

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

-

فانوسی برای شب با قلم پانته آ س.آ panteasa -

البته اگه پرواز جواب مثبت بده...اوناام مثل ما بهم می رسن

تو دلم مسخرش کردم.
حتی بلد نیس کلماتو کنار هم بچینه.
نگاهم به فرزاد افتاد معلوم بود خون خونشو میخوره.باید یه قدم دیگه جلو
برم.باید ثابت کنم نباید با من بازی می کرد.
عزممو جزم کردم و گفتم :
-

اتفاقا منو امیر حسین می خواستیم این خبرو بدیم بهتون

همه حتی امیر حسین هم با تعجب به من چشم دوختن .ادامه دادم:
-

راستیتش من و امیر حسین هم به زودی نامزد می کنیم.

نگاهمو چرخوندم تا عکس العمل همه رو ببینم  .چشمای یگانه از خوشحالی برق
میزد .امیر حسین نمی دونست از خوشحالی چی کار کنه .ولی فرزاد...فرزاد از
عصبانیت سرخ شده بود.
یگانه با خوشحالی گفت:
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وای چرا زودتر خبرشو ندادین؟ خیلی خوش حالم...تبریک میگم به

هردوتون
و وقتی سکوت فرزادو دید ،روبه فرزاد گفت:
-

تو چیزی نمی خوای بگی عزیزم؟

حالم بهم خورد  .به چه حقی به عشق من می گفت عزیزم .
فرزاد به خودش اومد ،لبخندی تصنعی زد و گفت:
-

منم تبریک می گم

و پوزخندی زد و گفت:
-

به پای هم پیر شید.

امیر حسین صمیمانه تشکر کرد ولی من فقط تو فکر نقشم بودم .فرزاد با خشم
به من خیره شده بود و من سرمو باال نگه داشتم و با یه لبخند پیروزمندانه
نگاهش می کردم...کم کم نگاهش ازروی صورتم پایین تر اومد و جایی ثابت
موند.
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نگاهشو دنبال کردم و دستامو توی دستای امیر حسین دیدم،ناخودآگاه دستمو از
دستش بیرون کشیدم.
کی دستامو گرفت که من نفهمیدم؟ اصال به چه حقی ؟
امیر حسین به روی خودش نیاورد .ولی فرزاد بلند شد و عذر خواهی کرد و به
سمت دستشویی رفت.حاال نوبت اون بود که عذاب بکشه .
کمی بعد سفارشاتو آوردن و فرزاد هم اومد ،یگانه گفت:
-

خب پس امروز مهمون امیر حسینیم نه؟

امیر حسین با خوشحالی گفت:
-

بله که مهمون منید اصال خانمم بخواد همه ی این کافی شاپو مهمون می

کنم
خجالت کشیدم  ،دیگه داشت زیاده روی می کردم
*************************************
انگار موضوع داشت کم کم جدی می شد .همون شب خونواده ی امیر حسین با
پدر تماس گرفتن و دوباره قرار خواستگاری گذاشتند.
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آخر همون هفته هم برای بار دوم به خونمون پا گذاشتن.هیچی فرق نکرده بود،
مادر و پدرش انقدر با من خوب رفتار می کردن که انگار نه انگار من دفعه ی
پیش رسما از خونمون انداختمشون بیرون.
اون شب یه عالمه صحبت کردن و من فقط سکوت کردم .داشتم دیوونه می شدم.
حتی نمی دونستم چه جوری به اون جا رسیدم .چه جوری راضی شدم که درباره
ی زندگیم با یه نفر دیگه صحبت کنن؟ می دونستم امکان نداه که بتونم با یکی
دیگه زندگی کنم ولی میخواستم که اون نقشه لعنتی رو تا آخر ادامه بدم.
اون شب تصمیم بر اون شد که به من فرصت داده بشه که فکر کنم هر چند من
جوابمو داده بودم و امیر حسین هم خیلی عجله داشت.
همه امید وار بون و خوشحال ولی من. ...
***************************
-

وای امیر حسین یه هفته وقت دارم تازه یه روزشده

خندید و گفت :
-
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-

خیلی نیست زود تموم میشه

-

مگه تو به من جواب مثبت ندادی؟ پس این هفته چیه؟

حق با اون بود :
-

خب من باید با پدر و مادرم تصمیم بگیرم

-

نکنه نظرت عوض شه

-

نه نترس

همین موقع دوتا بوق که نشونه ی پشت خطی بود به گوشم خورد:
-

امیر حسین من پشت خطی دارم فعال

-

خداحافظ عزیز دلم

به شماره نگاه کردم ناشناس بود .جواب دادم:
-

بله؟

-

پس شمارتو عوض نکردی.

خشکم زد .صدای آشنای فرزاد .نه شاید اشتباه می کنم :
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-

من ؟
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و عصبی خندید:
-

حق داری نشناسی .باید حرف بزنیم

دلم ریخت :
-

فرزاد تویی

-

آره بیا پایین  .سر کوچتون منتظرم

و قطع کرد.
باید چی کار کنم ؟ چرا می خواد منو ببینه ؟
به خودم اومدم و از جام بلند شدم و لباس پوشیدم و از خونه زدم بیرون .همون
جایی که گفته بود ایستاده بود .انگار تو خواب بودم .سعی کردم خونسرد باشم.
حدس می زدم واسه چی اومده .حتما خبر خواستگاریو شنیده.
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با اعتماد به نفس کامل تو ماشین نشستم و اونم بی هیچ حرفی ماشینو به حرکت
درآورد.بعد از مدتی گوشه ای نگه داشت و از ماشین پیاده شد.
چقدر برام آشنا بود.به اطرافم نگاه کردم...آره همون جایی بود که اولین بار
دوتایی باهم رفتیم  ،همون جایی که بهش گفتم من وسیله ی بازیت نمی شم.
چقدر راحت بازیم داد.
انگار ذهنمو خوند:
-

آشناس نه؟

به روی خودم نیاوردم :
-

نه

-

خوبی اینجا اینه که مثل اون دفعه می تونی فرار کنی.

بی مقدمه و با خونسردی گفتم:
-

مطمئنا کار مهمی داشتید که میخواستید منو ببینید.موضوعی هست در

مورد یگانه که بخوای دربارش ازم سوال کنید؟
پوزخندی زد و گفت :
- 485 -

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

فانوسی برای شب با قلم پانته آ س.آ panteasa -

-

نه  .موضوع یه چیز دیگست.

-

میشنوم

خیلی جدی و محکم بودم .
-

این مسخره بازیات چیه

اخماممو توی هم کردم و گفتم:
-

ببخشید؟

-

خودتو نزن به اون راه پرواز ...چه مرگته ؟ این کارات چیه؟

-

مراقب حرف زدنت باش...حدت هم بدون

-

من حدمو می دونم الزم نیس تو بهم یاد آوردی کنی .من می دونستم تو

به امیر حسین جواب رد داده بودی .چی شد یهو نظرت عوض شد؟
خنده ای تصنعی کردم و گفتم:
-
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می دونم که هنوزم دوستم داری چرا با امیر حسین داری بازی می کنی؟

چرا می خوای زندگی خودتو نابود کنی؟
جلو تر رفتم  ،دندونام به هم می خورد .با خشم توی چشماش نگاه کردم:
-

ببینید به خاطر دوستم دارم خودمو کنترل می کنم ولی شما انگار دارید

خیلی خودتونو دست باال می گیرید  .آقای محترم بنده هیج عالقه ای به شما
ندارم  .االنم دیگه مجرد محسوب نمی شم که شما هر وقت بخواین با من
صحبت کنید من نامزد کردم دلیلی نمیبینم دیگه باشما صحبت کنم
و دقیقا مثل دوسال ونیم پیش به اون سمت اتوبان رفتم و ماشین گرفتم و
برگشتم.
تاریخ داشت تکرار می شد.
خب تا این جا که خوب پیش رفته ،نقشم داره خوب پیش میره ،حاال باید یه
ضربه ی محکم تر بزنم .یه ضربه ای که خوب بفهمه من هم میتونستم خیلی از
کارا رو انجام بدم اما پای عشقم موندم.
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بعد از یه هفته جوابمو دادم .مادر با مادر امیر حسین صحبت کردن  .هردو
خوشحال بودن .من و پدر کنار هم نشسته بودیم و تلویزیون می دیدیم.
مادر که تلفنو قطع کرد ،چای ریخت و به ما پیوست:
-

خانم صادقی بود  .جوابو گفتم خیلی خوشحال شد .داشت بال در می آورد

گفت یه وقتی برای بله برون در نظر بگیریم که بیان و نشون بیارن.
غصه تو چشمای پدر کامال معلوم بود:
-

خب تو چی گفتی ؟

-

گفتم با پدرش حرف می زنم خبر می دم .فکر کنم این آخر هفته بهتره

آخه خیلی عجله داشتن .چون مثل اینکه عروسی بچه خواهر خانم صادقیم
نزدیکه.
پدرسکوت کرد و من احساس بدی داشتم
یعنی کم کم داشتم عروس میشدم؟
****************************
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سانازاومد سه هفته ای می شد ندیده بودمش ،با این که ازش دلخور بودم ولی
خیلی دلتنگش شده بودم  .حالت قهر به خودم گرفتم و حتی نگاهش هم نکردم.
اومد کنارم روی تخت نشست و گفت:
-

خیر سرت داری عروس میشی این لوس بازیا چیه ؟

-

چرا سر زده اومدی ؟

-

خیلی بی ادبی واال...خونه ی عمومه به توچه ؟ در ضمن توکه جواب تلفنتو

نمی دی
بی تفاوت گفتم :
-

چیزی شده؟

-

نشده؟

-

شده ؟

-

آره دیگه عقب مونده .عروس شدی به من نگفتی...اصال چرا یهویی ؟

و بعد تو خودش رفت :
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هرچند می دونم چرا

بغض راه گلومو بست:
-

تو هیچی نمی دونی

-

نکنه االن میخوای بگی یه شبه عاشقش شدی؟

-

بیخیال ساناز

اخماشو توهم کرد و گفت:
-

تو مثل خواهرمی چیو بیخیال؟ معلومه با خودت داری چی کار میکنی ؟

فکر می کنی فرزاد می فهمه تو داری ازدواج میکنی ؟
-

آره می دونه

ماتش برد:
-

مگه دیدیش ؟ باهم حرف زدین ؟

صورتمو برگردوندم تا اشکامو نبینه.
-

- 490 -

آره

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

فانوسی برای شب با قلم پانته آ س.آ panteasa -

چونم گرفت و سرمو برگردوند:
-

کجا؟ درست تعریف کن.

تن صدامو باال بردم و تقریبا به حالت داد گفتم:
-

چون نامزدش دوست صمیمی منه .هرروز دارم میبینم که چقدر به هم

نزدیک می شن...از نزدیک دست هم گرفتناشون عزیزم گفتناشون برنامه
ریختن برای آیندشونو دیدم .
اومد کنارم نشست  ،سرمو گذاشتم روی پاش و ادامه دادم :
-

چون هرروز صدبار می میرم

خشکش زده بود  ،باورش نمی شد .
-

الهی بمیرم برات تو چی کشیدی؟

-

فقط می خوام تموم شه ساناز فقط می خوام تموم شه ...

-

می شه عزیزم می شه

ریز ریز اشک ریختنام تبدیل شد به هق هق حتی سانازهم گریش گرفته بود.
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چطوری تونست با من این کارو بکنه...ساناز هیچکس به اندازه ی من اونو

دوست نداره ...ساناز تو میدونی نزدیک سه ساله به پاش موندم ،با این که اون
همه حرف بارم کرد ...با اینکه ولم کرد رفت .
-

درست می شه عزیزکم

-

چی میخواد درست شه ساناز ؟ قلبم که تیکه تیکه شده ؟ احساساتم که

متالشی شده؟ زندگیم که نابود شده؟ عمری که رفته ؟
-

خدا بزرگه تو بسپار به خدا

-

پس چرا حواسش به من نبود...پس چرا حتی یه لحظه ام به من فکر

نکرد...این همه مدت بهش التماس کردم که اونو بهم برگردونه  ،ولی ...

***********************
تمام هفته استرس داشتم ،نه واسه ی لباس و مراسم و  ....می دونستم قراره
فرزاد هم بیاد.
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فانوسی برای شب با قلم پانته آ س.آ panteasa -

اگه مادر ببینتش چی ؟ چه فکری می کنه؟ حتما می فهمه...واکنشش چی میتونه
باشه .
باید بهش می گفتم همه چیو ولی هرروز مینداختم عقب  .تا روز مراسم بله برون.
ازصبحش  ،استرس داشتم  .تمام مدت خودمو می خوردم .مطمئن بودم مادر می
فهمه...اما واکنشش مهم بود.
اصال معلوم نبود قراره چی بگه؟ نکنه دعوا بشه.نکنه بفهمه نقشم چی بوده.
صدای زنگ در ،کامال بهمم ریخت .تموم بدنم می لرزید تا پدر از ما جدا شد که
درو باز کنه مقابل مادر ایستادم :
-

پرواز چرا رنگت پریده؟

-

مامان گوش کن .مهمه

وحشت زده به من چشم دوخت:
-

چی شده؟

-

مامان هر چی امشب میبینی .اونجور نیس که فکر می کنی .توروخدا

واکنش نشون نده فقط صبر کن .بعدا بهت می گم باشه ؟
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فانوسی برای شب با قلم پانته آ س.آ panteasa -

همین موقع صدای احوال پرسی اومد و مادر هم به سمت در رفت و با همه احوال
پرسی کرد ولی واضح دیدم وقتی به فرزاد رسید چجوری خشکش زد.
مادر خواسته بود لباس سفید بپوشم دقیقا مثل عروسا .منم یه پیراهن بلند سفید
پوشیده بودم که آستیناش گیپور بود.موهامو به تازگی عسلی رنگ کرده بودم .با
حالت فر موهام و آرایش غلیظم کامال تغییر کرده بودم .
یگانه منو محکم بوسید و گفت:
-

مبارکت باشه عزیزم  .خیلی خوشحالم تو و امیر حسین خیلی بهم میاین

فقط تصنعی خندیدم .احساس نفرت داشتم .
امیر حسین کت و شلوار مشکی رنگ پوشیده بود همراه با پیرهن مردونه ی
سفید و کراوات مشکی رنگ ساتن  .حسابی خوشتیپ کرده بود.
ولی من انگار نمی دیدمش .فقط چشمم دنبال فرزاد بود .چند بار نگاهم به مادر
افتاد ،حسابی عصبانی بود.حدس میزدم به چیا فکر می کنه .
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فانوسی برای شب با قلم پانته آ س.آ panteasa -

باالخره بعد از کلی گفت و گو .مادر امیرحسین کادوهارو یکی پس از دیگری
آورد و اول از همه جعبه ی حلقه رو به دست امیرحسین داد  .امیر حسین هم با
مهربونی حلقه رو توی دستم کرد.
لبخندی زدم و صورتمو برگردوندم  .فرزاد اولین نفری بود که چشمم بهش افتاد.
نا امید نگاهم می کرد .سعی کردم بخندم .
بعد از حلقه خانم صادقی به سمتم اومد تا گردنبندو به گردنم بندازه  ،یه دفعه
یادم افتاد گردنبد قلبی شکل هنوز گردنمه به فرزاد نگاه کردم .اونم متوجه این
موضوع شده بود .و با تعجب به گردنبندم نگاه می کرد .سرخ شدم.
لعنت به تو پرواز ...گند زدی ...االن میفهمه چقدر برات مهمه  .اه همه ی نقشه
هات خراب شد.
فقط دوست داشتم اون شب لعنتی زودتر تموم شه...بعد از اون موضوع هرکاری
می کردم انگار فایده نداشت.فرزاد حتی نیم نگاهی هم به من نمینداخت.
آشفته بودم  .نقشه هام خراب شده بودو فقط می خواستم که زودتر تموم شه.
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فانوسی برای شب با قلم پانته آ س.آ panteasa -

مهمونا که رفتن .لنگان لنگان به سمت تخت خوابم رفتم .پاهام به شدت می
سوخت .کفشارو از پام در آوردم و به یه گوشه انداختم و لباسم هم همون وسط
اتاق رها کردم.
خسته بودم،ازهمه ی دنیا خسته بودم.چشامو بستم.خیلی خسته بودم ولی خوابم
نمی برد .همش فکر و خیال .
نمی شد این طوری این نقشه به درد نمیخورد من تحمل همچین شب هاییو
نداشتم زیر لب یکی ازترانه هایی که همیشه می خوندمو زمزمه کردم.

تو اوج آسمون بودم به یه دیوار برخوردم
نپرس از کی تورو میخوام قدم هامونو نشمردم
چه بی رحمی که فردارو بهم حاال نشون میدی
واینجا آخر دنیاست تو دستاتو به اون میدی

*مونا برزویی
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فصل نهم
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فانوسی برای شب با قلم پانته آ س.آ panteasa -

صبح که از خواب پا شدم .مصمم بودم خیلی هم مصمم
به سمت حموم رفتم و یه دوش گرفتم و با خودم گفتم :امروز پست می گیرم
غذا از گلوم پایین نمی رفت یه چایی برای خودم ریختم و بعد توی لیست شماره
هامو گشتم مطمئن بودم شماره ای که اون روز باهاش بهم زنگ زده بودو پاک
نکردم .حدسم درست بود .ولی قبلش باید مطمئن می شدم یگانه پیشش نیست.
اول یه زنگ به یگانه زدم...یگانه خونه بود .خیالم راحت شد .
بعد ازخوردن چای شمارشو گرفتم .قلبم تند تند می زد و نمی تونستم آرومش
کنم .
-

بله؟

صداش اضطرابمو بیشتر کرد.
-

سالم فرزاد خوبی؟

-

سالم مرسی  .چیزی شده ؟

-

آره می خوام ببینمت
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فانوسی برای شب با قلم پانته آ س.آ panteasa -

انقدر مغرورانه حرف میزد که نزدیک بود پشیمون شم
-

واسه ی چی ؟

-

باید باهات حرف بزنم.

-

باشه .کجا بیام؟

-

همون جای اون دفعه .

-

مگه می شناسی کجا بود ؟

-

نه کجا بود؟

-

میام دنبالت .ساعت هفت سر کوچه باش

می خواستم بگم دیره من تا اون موقع از دلشوره میمیرم .ولی فقط گفتم :
-

باشه پس فعال.

همون طور که فکر می کردم هم شد تا ساعت هفت بعد از ظهر داشتم از استرس
می مردم.اما تا دیدمش انگار تموم استرسم از بین رفته بود.
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فانوسی برای شب با قلم پانته آ س.آ panteasa -

بازهم بدون هیچ حرفی ماشینو حرکت داد و بعد همونجای همیشگی نگه داشت
ولی این بار از ماشین پیاده نشد .ترسیدم انگار هیچ چیز همونطور که فکر می
کردم نشد.
-

چرا پیاده نمیشی

خیلی سرد جواب داد:
-

چی شده پرواز ؟

بغضم گرفته بود بعد از این همه انتظار باید این طوری حرف بزنیم.
-

فرزاد خسته شدم...من نمی تونم ...من امیر حسینو دوست ندارم

خیلی خونسرد گفت:
-

خب این که از اولم معلوم بود

کالفه گفتم:
-

فرزاد غد بازیو بذار کن توام نمیتونی با یگانه بسازی

-

تو از کجا میدونی؟
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فانوسی برای شب با قلم پانته آ س.آ panteasa -

طرز نگاهات به من  .طرز نگاهات به اون .از رفتارات معلومه اجباریه .چی

مجبورت کرده که تن بدی به این ازدواج؟
-

پرواز بس کن به اون حلقه ی توی دست نگاه کردی؟

به حلقم چشم دوختم .تا همون لحظه اصال متوجهش نبودم .از دستم درش آوردم
و انداختمش زمین.
فرزاد از ماشین پیاده شد منم به دنبالش پیاده شدم .رفتم درست جلوش
ایستادم.
-

پرواز توروخدا این کارا رو نکن .بین ما هرچی بوده تموم شده .

-

به نظر تو تموم شده ؟ فرزاد تو هنوز منو دوست داری منم ...

-

پرواز بسه ...دیگه نمیشه

-

چرا؟ بهم بگو چرا؟

-

پرواز من االن نامزد دارم ،چندوقت دیگه عروسیمه ،توام باید اینو باور

کنی
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چنگی به موهاش زد و گفت:
-

داری خودتو اذیت می کنی پرواز ...داری نابود میشی

گوله گوله اشک از چشمام پایین میومد:
-

به نظرت االن نابود نشدم؟ به نظرت نابودم نکردی؟ فرزاد من هنوز

دوست دارم بفهم
-

پرواز ما فقط چهار ماه باهم ...

پوزخندی زدم و گفتم:
-

آره توام بزن تو سرم .من اون دختر احساساتیم که هنوزم تو اون چهار

ماه زندگی می کنم  .همون چهار ماه زندگی من شد  .من نه قبل از تو نه بعد از
تو زندگی نکردم .با خودمون اینکارو نکن فرزاد .ببین میشه همه چیو درست
کرد
گردنبندمو بهش نشون دادم:
-

ببین نزدیک سه ساله از گردنم جداش نکردم .تو جزوی از منی نمی تونم

جدات کنم از وجودم .
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فانوسی برای شب با قلم پانته آ س.آ panteasa -

احساس کردم اشک تو چشماش برق می زنه .روشو برگردوند تا چشماشو نبینم
.من هق هق می کردم ولی اون هنوز به فکر غرورش بود.
رفتم جلوش ایستاده:
-

بیا برگردیم به هم ...ترو خدا این کارا نکن با خودمون.

نفس عمیقی کشید و چشماشو بست .انگار داشت فکر می کرد:
-

برگرد خونه پرواز .من زن دارم دیگه

-

ولی تو دوسش نداری

-

دوسش دارم

تنم لرزید  .دهنم باز موند ودیگه گریه نمی کردم  .فقط مات بهش خیره موندم :
-

حرف آخرته ؟

-

آره

-

پس اون نگاهات ؟؟؟پس اون حرفات؟؟؟

دندوناشو بهم فشار داد:
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فانوسی برای شب با قلم پانته آ س.آ panteasa -

همش توهمات تو بود ...من دیگه بهت حسی ندارم بفهم.

حس کردم عالوه بر قلبم غرورم هم از هم پاشید
-

باشه خوشبخت شی ولی ...

با خشم ادامه دادم:
-

ولی منتظر باش منم همین طوری نمی شینم

راهمو گرفتم و به سمت خونه حرکت کردم،ولی سوار ماشین نشدم .پیاده می
رفتم و گریه می کردم.هرکی از کنارم می گذشت  ،یه جور بد نگاهم می کرد.
تلفنم زنگ می خورد .اصال ساعت چند بود.
به تلفنم نگاه کردم .امیرحسین بود با حرص گوشیو توی کیفم پرت کردم .حتی
نمی دونستم که کجام.
فقط راه میرفتم ...مثل دیوونه ها بودم .من همه تالشمو کرده بودم ولی نشد ...ولی
انگار اون واقعا منو نمی خواست.
به خونه که رسیدم مادر و پدر هر دو توی پذیرایی بودن .مادر به سمتم اومد:
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-

معلومه تو کجایی ؟ میدونی اصال ساعت چنده .

-

ببخشید کاری پیش اومد و به سمت اتاقم راه افتادم

-

همین؟ امیرحسین هزاربار زنگ زد .اونم خیلی نگران بود

تو دلم گفتم به درک و درومحکم بستم گوشیمو ازتو کیفم درآوردم نزدیک
چهل پنجاه تا تماس از دست رفته و کلی پیام.
لیست تماس هارو باز کردم .امیر حسین امیر حسین ....مامان...بابا...خونه ...یگانه
...شیوا و فرزاد .همین یکی فقط واسمم مهم بود .پوشه ی پیامارو با کنجکاوی باز
کردم.فقط به دنبال شماره خاص می گشتم  .بقیه رو نادیده گرفتم.آخر هم
پیداش نکردم .پس چرا بهم زنگ زده بود .شاید نگرانم شده.
صداش پیچید توی مغزم
-

دوسش دارم

تنم یخ زد .گوشیو خاموش کردم و خوابیدم .
من باخته بودم.
*************************
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با نوازش های مادر چشمامو باز کردم:
-

تب داری.

گنگ بهش خیره شدم :
-

ساعت چنده ؟

-

یازده

-

صبح؟

لبخندی زد:
-

آره دیگه

-

امیر حسین اومده می خواد ببینتت.

-

بگو حالم خوب نیست

-

از دیشب صدبار زنگ زده گناه داره

چیزی نگفتم ..مادر از اتاق خارج شد و به دنبالش امیر حسین وارد اتاق شد .
کنارم روی تخت نشست:
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-

حالت چطوره؟

-

خوبم مرسی

-

دیشب خیلی نگرانت شدم عزیزم صدبار زنگ زدم جواب ندادی.

-

آره ندیدم

-

کجا بودی؟

خیلی جدی نگاهش کردم تا حساب کار دستش بیاد.
-

مامانت گفت خونه ی یکی از هم کالسیات بودی برای کار پروژت

-

امیرحسین حالم خوب نیس میخوام بخوابم

-

باشه منم داشتم می رفتم ...مراقب خودت باش خانمم بازم زنگ می زنم

حالتو می پرسم
داشت حالم بهم می خورد.
به سلفه افتاده بودم .تب و لرز داشتم و انگار حسابی مریض شده بودم.
چند روزیو خونه موندم تنها کسی که با اومدنش حالمو خوب کرد ساناز بود:
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باز چه بالیی سرخودت آوردی ؟

با نگرانی بهم نگاه می کرد
-

هیچی دیوونه سرما خوردم

-

نخوردی ...مریض شدی ...ضعیف شدی

-

نه من هنوزم قوی ام

-

یه چیزایی فهمیدم

با کنجکاوی به دهانش چشم دوختم ادامه داد:
-

با فرزانه صحبت کردم.

کالفه گفتم :
-

نمی خوام درباره ی اونا حرفی بزنم

-

ولی اینو گوش کن فرزانه می گفت  .نامزد فرزاد ،دختر خواهر یکی از

دوستای پروین خانم
-
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پروین خانم بعد از عملی که تو خارج انجام داد .هیچوقت مثل سابق نشد.

سخت نفس می کشه نمی تونه هر کاری کنه و خیلی چیزای دیگه  ...تو این مدت
فرزاد خیلی عذاب وجدان گرفته بوده چون فکر می کرده همه ی اینا تقصیر اونه
 .زمانی هم که میان ایران پروین خانم با این دوستش خیلی صمیمی میشه و از
اون دختره خیلی خوشش میاد و ازاون جایی که فکر میکنه ممکنه عمرش به
عروسی بچه ها کفاف نمیده از فرزاد می خواد که با اون دختر خواهر دوستش
ازدواج کنه .فرزاد قبول نمی کنه ولی بعد از کلی اصرار و خواهش پروین خانم
آخر مجبور میشه قبول کنه
پوزخندی زدم و گفتم:
-

این هیچیو تغییر نمی ده  .یعنی فرزاد نمی تونست بگه من کس دیگه ایو

دوست دارم
-

نمیدونم واال ولی نمی شه کال اونو مقصر دونست

-

نه مقصر منم و احمق بودنم .مقصر منم که این همه وقت منتظرش موندم.

اصال مهم نبود چی شده .مهم این بود که فرزاد اونقدری محکم نبود که پای
عشقش وایسه.
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من باید قدرتمو دوباره بدست میاوردم و بهش ثابت می کردم که به این آسونی
نمیشکنم.
بعد از اون روز سعی کردم قوی باشم ،بخندم و تظاهر کنم.
یگانه مدام برنامه می ریخت که باهم بریم بیرون و من هی بهونه میاوردم ولی
یه روز به خودم اومدم و دیدم الکی دارم سعی می کنم از فرزاد دوری کنم .اتفاقا
باید باهاش روبه رو می شدم .
به یگانه خبر دادم که برنامه بچینه چهارتایی باهم بریم بیرون .اونم با خوشحالی
قبول کرد.
کلی به خودم رسیدم .دیگه نباید ضعفمو نشون می دادم .امیرحسین اومد دنبالم و
باهم به سمت محل قرار حرکت کردیم  .اینبارهم اونا زودتر رسیده بودن.
بعد از سالم و احوال پرسی یگانه گفت:
-

پرواز شنیده بودم مریض شدی االن بهتری عزیزم

نگاهم به فرزاد افتاد که با تعجب نگاهم می کرد .لعنتی حتی نمی دونست باعث
شده بود یه هفته تو تب بسوزم .
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آره یه سرما خوردگی عادی بود

امیرحسین گفت:
-

انقدر هم که میگه عادی نبود...تب و لرز کرده بود

سعی کردم تمام حرکاتم حساب شده باشه پس با عشوه خندیدم و گفتم:
-

حاال که خوبم عزیزم

حتی امیر حسین هم از این برخورد ناگهانیم تعجب کرده بود .یگانه گفت:
-

خدارو شکر که حاال بهتری

بعد از این موضوع بحثهای دیگه اومد تا این که یگانه گفت:
-

راستی یه موضوعی هست .اون روز خاله داشت می گفت که بهتره

عروسیمون توی یه روز باشه نظرتون چیه ؟
تو دلم گفتم :چه ایده ی مسخره ای .
قبل از اینکه امیر حسین باز چیزی بگه گفتم:
-
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همه با تعجب به من چشم دوختن حتی فرزاد هم سرشو باال آوردو به من خیره
شد  .ادامه دادم:
-

آخه ما تو خونوادمون رسمه اول یه مدتی دختر و پسر باهم عقد کرده

میمونن بعد مراسم عروسی و اینا  .ولی اونطوری که من فهمیدم خانواده ی
امیرحسین این شکلی نیستن و از اونجایی که آقا و خانوم صادقی این چیزا رو به
خانواده ی ما سپردن پس احتماال همین کارو بکنیم
امیرحسین چیزی نگفت .ولی یگانه در حالی که تعجب کرده بود گفت :
-

فکر می کنین مراسم عقدتون کیه ؟

امیر حسین گفت:
-

اونو دقیق مشخص نکردیم ولی هرچی زودتر بهتر .چون خانواده ی پرواز

اینا با صیغه ی محرمیت مخالفن .
من لبخندی زدم و گفتم:
-

احتماال هفته ی دیگه

فرزاد که قهوه پریده بود تو گلوش به سلفه افتاد .یگانه ام با تعجب گفت:
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-

چرا اینقدر زود؟

-

خب خانواده ی امیرحسین خواستن زودتر محرم بشیم

-

پرواز خدا نکشتت من لباس یه هفته ای از کجا بیارم؟

-

مراسم خاصی نمی گیریم واسه عقد نگران نباش

امیر حسین که توی پوست خودش نمی گنجید گفت:
-

اتفاقا من مایلم واسه عقد و عروسی مراسم بگیریم .آدم مگه چندبار

ازدواج می کنه
یگانه گفت:
-

امیر حسین پول مراسمو خانواده ی عروس میدن پسر پس تو نباید رو

این چیزا نظر بدی
امیر حسین چشمکی زد و گفت:
-
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و عاشقانه به من نگاه کرد ،با این که از این نگاهاش حالم بهم می خورد ولی سعی
کردم بازیگر خوبی باشم و همون طوری نگاهش کنم.
-

اااا پس شما هفته ی دیگه رسما زن و شوهرید

به فرزاد نگاهی انداختم  .مثل همیشه که ناراحت بود،لبشو می جوید .امیرحسین
گفت:
-

مثل یه خوابه ولی آره

من فقط لبخند زدم.
بعد از اینکه از یگانه و فرزاد خداحافظی کردیم توی ماشین نشستیم .امیر حسین
همون طور که از روزش تعریف می کرد .یهو ساکت شد و به دستام خیره شد.
نگاهشو دنبال کردم :
-

حلقت کو؟

با بهت به انگشتام نگاه کردم  .این همه مدت یادم نبود انگشترو انداخته بودم تو
ماشین فرزاد .با من ومن جواب دادم:
-
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و سرمو با ناراحتی انداختم پایین.
-

شرمنده امیر حسین حتی نفهمیدم کجا گمش کردم...من خیلی بی حواسم

امیرحسین انگار دلی ازطال داشت.
-

فدای سرت عزیزم ...دیدم اون روز واست یه کم گشاده ها تقصیر خودم

بود باید خودتو میبردم ولی میدونی عزیزم انگشتر نشونو معموال عروسو نمیبرن
انتخاب کنه ولی میریم االن یکی عین همونو میگیرم واست
با رضایت لبخندی زدم .ماشینو حرکت دادو جلوی جواهر فروشی نگه داشت.
باهم رفتیم تو و امیرحسین دقیقا همون انگشترو برام خرید و دستم کرد:
-

قول میدم دیگه گمش نکنم

-

مرسی خانمم

چه جوری میتونستم با همچین آدمی بازی کنم .

یکی می خواد تموم زندگیش شم
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با عشق من خیال بافی کنه
یکی می خواد برای من بمیره
تو رو تو زندگیم تالفی کنه

*بهاره رستمی

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

مادر و پدر خیلی از این تصمیمم تعجب کرده بودن :
-

االن میگن ببین خانواده ی عروس چه هولن

-

مادر من ،هول بودن نداره که ما خواستیم محرم باشیم به هم همین

-

تو تا دو هفته پیش حتی نمی خواستی پسره رو ببینی حاال چی شده که

انقدر دنبال اینی که زود تر عقد کنی و محرم شین

- 516 -

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

فانوسی برای شب با قلم پانته آ س.آ panteasa -

پدر گفت:
-

حق با پروازه خانم .اگه قراره باهم آشنا تر بشن بهتره محرم باشن

مادر حسابی عصبانی بود .پدر ناراحت و من هم اصال نمی فهمیدم دارم چی کار
میکنم .انگارداشتم به خاطر اون خودمو نابود می کردم.
هیچ کس از کارام سر در نمیاورد حتی دوستام حتی ساناز.
برام فرقی نمی کرد دیگه آخرش چیه .انگار مصمم بودم خودمو نابود کنم.شاید
دلم میخواست خودمو از پرتگاه بندازم پایین تا شاید اون به این فکر کنه که با
من چی کارا کرده.
زندگی من دیگه مهم نبود  .زندگی من اون بود که اونم زمونه ازم گرفت .
امیرحسین زنگ زد تا باهم بریم یه سری خرید کنیم فقط پنج روز تا روز عقد
مونده بود .نه لباسی خریده بودم نه حلقه ای نه هیچ چیز دیگه .
با امیرحسین از این مغازه به اون مغازه کشیده میشدم  .هیچ رغبتی نداشتم ولی
مجبور بودم.
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موقع ناهار خانوم صادقی زنگ زد و کلی اصرار کرد که برای شام بریم
مهمونشون باشم و بعد هم یگانه پیشنهاد داد شبو همونجا بمونم تا روز بعدش
باهم بریم برای خرید.
بعد از خرید او روز با امیرحسین رفتیم خونه ی ما ،تا من چند قلم وسیله ی
ضروری بردارم و به مادرم هم اطالع بدم.
مادر دو ساعت تمام به من راهنمایی می داد که چی کار کنم و من هم اصال نمی
شنیدم  .بعد از این که وسایلو برداشتیم به سمت خونه ی خانواده ی صادقی راه
افتادیم  .این دومین باری بود که من میرفتم خونشون.
ساعت نزدیک ده بود که زنگ در به صدا دراومد و یگانه از جاش بلند شد و رو
به خانم صادقی گفت:
-

خاله سفره روبندازیم دیگه فرزادهم اومد

فرزاد هم انگار از حضورمن تعجب کرده بود.
شام که صرف شد با یگانه به آشپزخونه رفتیم تا ظرفارو بشوریم اما خانوم
صادقی مانع شد و به من گفت:
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-

تو برو بشین پیش شوهرت یگانه کمکم میکنه

-

اما...

-

اما نداریم همین که گفتم

رفتم و کنار امیر حسین نشستم ،دقیقا رو به روی ما فرزاد نشسته بود که خیلی
مرموزانه تمام حرکاتمونو زیر نظر گرفته بود منم که اینو فهمیده بودم،سعی
کردم با دقت بیشتری رفتار کنم.با امیرحسین شوخی می کردم با عشوه می
خندیدم و از کلمات عجیب استفاده می کردم که واسه خودمم ناآشنا بود.
آخر فرزاد انگار از کوره در رفت.بلند شد رفت تو حیاط.
کار ظرف ها که تموم شد یگانه با چای وارد پذیرایی شد .به دنبال فرزاد اطرافو
نگاه کردو گفت:
-

پس شوهر من کو؟

هنوز عادت نکرده بودم که اینجوری صداش کنه.دلم لرزید.
امیر حسین جواب داد:
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یگانه رفت و کمی بعد ،دست تو دست فرزاد برگشت .نمیتونستم دستاشو توی
دست کسی ببینم .یه کم بعد انگارچیزی یاد یگانه افتاد و رفت و از تو کیفش
چیزی آورد وبه سمت ن گرفت:
-

پرواز خانم حلقت

من به امیر حسینو بعد از اون به فرزادنگاه کردم که خیلی خونسرد داشت با
گوشیش ور می رفت .خونسردیمو حفط کردم و گفتم :
-

ااا کجا پیداش کردی ؟

-

فرزاد توی رستوران دید جا گذاشتی برداشت بهت بده ولی یادش رفت

دیگه
و بعد نگاهش به انگشترم افتاد و گفت:
-

ولی تو که ...

امیر حسین به یگانه اشاره زد که چیزی نگه.
بعد از صرف چای یگانه گفت:
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فرزاد که مثل همیشه کم حرف بود ،فقط سری یه نشونه ی نه تکون داد یگانه
ادامه داد:
-

باورم نمیشه چهار پنج روز دیگه

خانوم صادقی گفت:
-

خدارو شکر بچم سرو سامون گرفت.

تو همین موقع فرزاد بلند شد و گفت:
-

من دیگه رفع زحمت کنم .

خانوم صادقی هم بلند شد و گفت:
-

پسرم حاال کجا ؟؟؟ داشتم میرفتم میوه بیارم .بعدشم امشب پرواز جون

خونه ما میمونه ،میموندی یه کم بیشترشم جوونا دور هم بودین
رنگ از صورتش پرید.حشت زده به من نگاه کرد.ولی من به روی خودم نیاوردم
 .فرزاد هم انگار دیگه چیزی به ذهنش نمیرسید فقط گفت:
-

- 521 -

ممنون ولی فردا سرکار باید برم .باید زودتر بخوابم شبتون بخیر

www.98ia.co

فانوسی برای شب با قلم پانته آ س.آ panteasa -

کتابخانه نودوهشتیا

و از خونه خارج شد.
فرزاد رفت و من هم تا نزدیکی صبح به حرفای یگانه گوش می کردم.
*************************************
هنوز روسریمو از سرم در نیاورده بودم که تلفنم شروع کرد به ویبره رفتن .با
کالفکی گوشیو از تو کیفم کشیدم بیرون .شماره ی فرزاد بود.
تعجب کرده بودم ولی نه مثل روز اولی که زنگ زده بود.با خودم گفتم خوب شد
وقتی با یگانه بودم زنگ نزد.
گوشیو جواب دادم :
-

بله؟

-

سالم پرواز خوبی؟

توی صداش یه غم خاصی موج میزد  .ولی من نباید این بار بهش رو میدادم
-

مرسی چی شده به من زنگ زدی؟

-

میخوام بازهم باهات حرف بزنم
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ببخشید ولی وقت ندارم.ایشاال هفته ی بعد

وگوشیو قطع کردم  .باورم نمی شد همچین حرکتی انجام داده باشم .هنوز ده
ثانیه نشده بود که دوباره زنگ زد:
-

بعـــــــــــــــــله ؟

-

به چه حقی رو من گوشیو قطع میکنی

-

گوشی خودمه هر وقت دوست داشته باشم قطع می کنم .امر دیگه؟

-

پرواز بس کن این بچه بازیارو بیا پایین باهات حرف دارم

-

کی بهت اجازه داده بیای دم خونه ی ما

-

خودم ...پاشو بیا

-

گفتم وقت ندارم هفته ی دیگه صحبت میکنیم

صداش رنگ خواهش به خودش گرفت:
-

لعنتی خواهش می کنم پاشو بیا هفته ی دیگه دیره تو مال یکی دیگه

شدی
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انگار الل شدم ،چی باید می گفتم .
-

الو پرواز میای؟

-

پنج دقیقه دیگه پایینم

توی آینه به خودم نگاه کردم و موهای به هم ریختمو زیر روسری صاف کردم و
از خونه زدم بیرون.
این دفعه درست جلوی خونه پارک کرده بود.سوار شدم .دوباره همون جای
همیشگی .این دفعه قرار بود چجوری برگردم خونه ؟با گریه با نفرت؟ با
عصبانیت؟
یه جا پارک کرد و سرشو گذاشت روی فرمون و ده دقیقه ای هیچ کدوممون
هیچی نگفتیم تا اینکه گوشیم زنگ خورد ،امیر حسین بود ،وقت خوبی بود :
-

جانم عزیزم

سرشو ازروی فرمون بلند کرد و باتعجب به من نگاه کرد.
-

سالم خانمم کجایی؟

-

پیش یکی از دوستام داریم خرید میکنیم .
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-

مگه تازه از پیش یگانه برنگشتی ؟

-

چرا ولی این دوستمم گیر داده بود .می گفت روزای آخر مجردیته...تو

چی ؟چی کار میکنی؟
-

منم تازه دارم از سر کار برمی گردم خونه ،دلم واست تنگ شده

-

منم همینطور

با گفتن این جمله فرزاد از کوره در رفت  ،تلفنمو از دستم کشید و قطعش کرد و
انداخت روی صندلی عقب و تقریبا سرم فریاد زد:
-

القل جلوی من این کارا رو نکن

منم صدامو بردم باال:
-

نمی فهمم به تو چه ربطی داره من و همسرم به هم چی میگیم .

پوزخندی زد و گفت:
-

هه همسررررررر؟

-

آره این هفته ام رسمی میشه ؟ خیالت راحت شد ؟
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با مشت محکم کوبوند رو فرمون :
-

پرواز نکن این کارو

-

خودت خواستی

-

من نخواستم  .پرواز من مجبورم.

-

می دونی چیه فرزاد تو یه آدم بزدلی که حتی نمیتونی پای حرفات بمونی..

نمیخوام دیگه به حرفا گوش کنم
میخواستم پیاده شم که دستمو محکم گرفت و به سمت خودش کشید.دستمو از
تو دستش کشیدم بیرون:
-

هوی نمی فهمی من دیگه مجرد نیستم

دندوناشو از حرص بهم فشار داد:
-

لعنتی ساکت شو تو حق نداری به جز من مال کسی دیگه ای بشی

-

خب میخوای چی کار کنی ؟هان؟

-

هرکاری بشه
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ساکت شدم .فرزاد من برگشته بود .همون که یه عمر با فکرش زندگی کرده
بودم اون که
همه زندگیم بود ...دلم لرزید...بغض گلومو گرفت...
فقط نگاهش کردم .ادامه داد:
-

دروغ گفتم دوستش ندارم ...هیچکسو نمیتونم دوست داشته باشم  .تو

بامن چی کار کردی که هیچ کسو جز تو نمی بینم ؟
با این که کلی دلم لرزیده بود ولی سعی کردم مغرور باشم و به روی خودم نیارم
که از حرفاش چقدر خوشحالم  ،فقط پوزخند زدم .
ادامه داد:
-

وقتی اومدیم ایران ...چند بار اومدم دانشگات حتی اون دوستتم دیدم

گفت دوسالی هست تغییر رشته دادی و رفتی ولی نمیدونه کجا.چند روز میومدم
هی سر کوچتون وایمیستادم که فقط یه بار از دور ببینمت اما نشد .تا اینکه حال
مامانم دوباره بد شد ترسید که نتونه عروسشو ببینه بهم گفت آخرین خواستش
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اینه که با یگانه ازدواج کنم و منم مجبور شدم ...نمی خواستم باز زندگیتو بهم
بریزم .
دلم براش سوخت .دلم برای خودم سوخت ...این چه سرنوشتی بود که ما دوتا
داشتیم ..چرا باید همیشه بین ما دوتا یه دیوار باشه؟ چرا باید همیشه دور از هم
باشیم ؟
-

پرواز تو راست میگی ما نمیتونیم با کسی دیگه ای بمونیم .من از احساس

هردومون مطمئنم .
توی چشماش نگاه کردم ،دروغ نمی گفت گریم گرفته بود .ازاین روزگاری که
مارو تا اینجا کشونده بود.
-

پرواز دوستت دارم

دیگه نتونستم خودمو نگه دارم.
-

منم همین طورفرزاد  .دوسال جنگیدم ولی نشد یادم بری .

-

پرواز منو میبخشی ؟

-

بیا همه چیو ازاول شروع کنیم
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اوهوم همه چی از اول شروع میشه ...بهت قول میدم

هردو ساکت شدیم  ،به این فکر می کردیم که باید از کجا شروع کنیم ؟ چجوری
اون همه روزای بدو از یاد ببریم ؟
نگران بودم .کلی کار بود که باید انجام میدادیم :
-

فرزاد

-

جانم ؟

-

چی کار باید بکنیم ؟

-

اول باید رابطه هامونو تموم کنیم تو با امیر حسین من با یگانه

-

مامانت چی؟

-

اول به مامانم همه چیو میگم

-

حتی منو؟

-

تو مهم ترینشی

-

اولین قدم چیه ؟
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-

من با مامانم حرف می زنم توهم با امیر حسین رابطتو تموم کن

باورم نمی شد انگار داشتم رو ابرا راه می رفتم .
-

فرزاد قول میدی این دفعه دیگه تنهام نذاری

-

عزیزم من هیچ وقت تنهات نمیذارم

ماشینو حرکت داد و من برگشتم خونه .تمام شب حالم خوب بود  ،به آرزوم
رسیده بودم .داشتم پسش می گرفتم  .همه چی داشت درست میشد همه چی .
***********************************
آرامشم با زنگ تلفن بهم ریخت ،به گوشیم نگاه کردم .شماره ی امیر حسین
بود.نفسی عمیق کشیدم تا آخر عمر که نمی شد فرار کرد.
باید جوابشو بدم:
-

بله ؟

-

وای خدارو شکر ...سالم عزیز دلم عصرت بخیر...خوبی؟

خیلی سرد جوابشو دادم:
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-

مرسی ممنون من خوبم تو خوبی؟

-

منم خوبم ...چیزی شده پرواز ؟از دیشب دق کردم .گوشیت چرا خاموش

بود صدبار زنگ زدم.
-

نیاز داشتم تنها باشم

صداش رنگ نگرانی گرفت:
-

چیزی شده پرواز؟

-

اره یعنی نه ...باید باهات حرف بزنم .

می دونستم یه چیزایی فهمیده :
-

پرواز چیزی شده ؟

-

امیر حسین کی میتونی بیای حرف بزنیم .

-

هروقت بخوای تو که می دونی....

پریدم وسط حرفش:
-
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-

کی بیام؟

-

همین االن راه بیوفت

-

باشه میام دنبالت .

امتناع کردم .
-

نه همون کافه ی همیشگی ساعت هشت اونجا باش.

-

چرا نیام دنبالت ؟

-

امیر حسین لطفا

-

باشه میبینمت

خداحافظی کردم و گوشیو قطع کردم و به سینه ام فشردم  .از واکنشش می
ترسیدم.
سعی کردم ساده ترین لباسمو بپوشم و آرایش خیلی کمی کردم.انگار می
خواستم از چشماش بیوفتم .
حرف هارو برای هزارمین بار با خودم تکرار کردم.
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اصال نمی دونم خودمو چجوری به کافه سوندم  .با این که ساعت دقیقا پنج دقیقه
به هشت بود ولی از دور امیر حسینو دیدم که منتظرم بود.
سالم کردم و نشستم .اونم جوابمو داد و حالمو پرسید .بعد از صحبت های متداول
هردو ساکت موندیم .کال خیلی کم پیش اومده بود که فقط دوتایی باهم بیرون
بریم.
تا این که باالخره امیر حسین سکوتو شکست :
-

پرواز چیزی شده ؟

همه ی حرفایی رو که آماده کرده بودم انگار یادم رفت .استرس گرفته بودم .
اصال از کجا باید شروع می کردم.
با من و من شروع کردم:
-

ب...ببین امیرحسین

نه این طوری نمی شد باید عزممو جزم می کردم .به فرزاد فکر کردم  ،به
آیندمون.
چشمامو برای یه لحظه بستم و نفسمو با شدت بیرون دادم:
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ببین امیر حسین ...تو این مدتی که من با تو بودم خیلی چیزا دربارت

فهمیدم  .تو کسی هستی که میتونه آرزوی هر دختری باشه از همه مهم تر هم
خانواده داری هم با معرفت و هم با شخصیت .ولی واسه باهم بودن یه چیزای
دیگه ام الزمه مثل عشق ،عالقه و. ...
چشماش هرلحظه نگران تر می شد .آب دهنم قورت دادم و ادامه دادم:
-

من همه ی این مدت خیلی تالش کردم ولی نشد .نتوستم بهت احساسی

پیدا کنم..
پرید میون حرفم :
-

پرواز عشق بعد از ازدواج هم بوجود می آد

-

نه امیر حسین ما االن تو دوران قدیم زندگی نمی کنیم .منم نمی خوام با

کسی ازدواج کنم که بهش عالقه ندارم و عاشقش نیستم
-

یعنی چی؟ ما این هفته قرار بود عقد کنیم

-

همه چی تموم شد امیرحسین خواهش می کنم فراموشم کن.

و از جام بلند شدم :
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منو ببخش لطفا ....ایشاال خوشبخت شی

گارسون که تازه رسیده بود گفت:
-

خانوم سفارشتون

از کنارش گذشتم و از کافی شاپ بیرون رفتم قبل از دور شدن از شیشه ی کافی
شاپ به امیر حسین نگاهی انداختم  .سرشو با دستاش گرفته بود و به زمین
خیره شده بود.
مطمئن بودم این بار آخره ،امیرحسین هم دیگه دنبالم نیومد.
تا نزدیک خونه شدم به فرزاد زنگ زدم .بار اول جواب نداد .بعد ازاینکه باد دوم
جواب داد انگارصداش یه کم کالفه بود:.
-

جانم پرواز؟

دلم لرزید:
-

فرزاد تمومش کردم.

و لبخندی روی لب هام نشست .بی تفاوت گفت:
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جدا ؟ چه خوب.

بی تفاوتیشو گذاشتم رو حساب غرورش :
-

فرزاد من قدممو برداشتم  ،تو چی کار می کنی ؟

-

پرواز یه کم فرصت بده تا منم حلش کنم

-

باشه

و زیر لب گفتم:
-

من همیشه صبر کردم این بارهم روش

-

چیزی گفتی؟

-

نه

-

من یه کم کار دارم بعدا بهت زنگ میزنم

و بدون خداحافظی قطع کرد .انگار خیلی ازش مطمئن بودم ولی دلم شور می زد
،تحمل نداشتم.
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فردای اون روز خانوم صادقی با مادر تماس گرفت و مادرکلی معذرت خواهی
کرد .هم پدر و مادر هم خیلی ناراحت بودن .ولی من خوشحال بودم .قرار بود
به عشقم برسم.
اما همه چیز اون جور که می خواستم پیش نرفت.
تا دو روز بعد هرچی به فرزاد زنگ زدم جوابمو سرباال می داد.هی می گفت
بهش فرصت بدم ولی انگار این فرصت ها تموم شدنی نبود تا اینکه یه مدت بعد
هم که کال خطشو خاموش کرد و من موندم و یه دنیا بهت و ناباوری.
هرروز استرس و اضطراب .غذا فقط در حدی که سرپا بمونم می خوردم .شبا بی
خواب بودم و فقط فکر و خیال زندگیمو پر کرده بود.حتی ترم تابستونی هم
برنداشتم .کال از خونه بیرون نمی رفتم.
می دونستم فرزاد کاری نکرده چون اگه نامزدیشو بهم می زد االن میفهمیدم .
حس می کردم بهم نارو زده .حس می کردم نمیخواد به قولش عمل کنه .از خودم
متنفر شده بودم که انقدر راحت گول می خوردم .که انقدر ساده باور می کردم.
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هیچی آرومم نمی کرد دیگه عادت کرده بودم به جای اینکه شبا بیدار بمونم و
فکر و خیال کنم یه عالمه قرص های خواب آور بخورم تا القل تو رویاهام آسوده
باشم.
*********************************
-

سالم نکبت معلومه کجایی؟

-

سالم خونه مثل همیشه

-

اونو که میدونم  .حدس می زنم از بس خونه موندی بوی نا گرفتی

اصال حوصله ی شوخی نداشتم:
-

حوصله ندارم شیوا.

-

می دونم با امیر حسینم که زدین به تیپ و تاپ هم .چی شده ؟

-

هیچی مهم نیس

-

من می دونم دیگه من و تو آخر سینگل به گور میشیم

هیچی نگفتم:
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-

وای تو چه مرگته پرواز؟

-

بابا هیچی .چیزی شده زنگ زدی؟

-

آره میخواستم تولدم دعوتت کنم

حتی فکر بیرون رفتن از خونه عذابم میداد
-

نمی تونم بیام شیوا حوصله ندارم شرمنده

-

زر نزن اجباریه  .قاطی هم گرفتم  .یگانه هم با اون امل بازیاش میخواد

بیاد تو نمیای؟؟؟؟البته یگانه با شوهرش میاد
انگار تو مغزم جرقه ای زده شد:
-

چی؟ فرزادم میاد؟

بلند بلند خندید :
-

چه پسرخاله شدی یهو ...آره میاد.

-

شیوا یه کم فرصت بده خبرشو میدم بهت

-

خبرتو بیارن  ...میای گفتم اجباریه.
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بعد گوشی قطع کرد..توی خودم فرو رفتم ...خوش به حالش از هفت دولت آزاد
بود .نمی دونست من چه حالی دارم.
پس قراره باهم برن مهمونی...پس فرزاد واقعا گولم زده...پس از احساساتم
سواستفاده کرده.
ولی من دیگه نمی تونم ...دیگه نمی کشم .همه پال رو خراب کردم و راهی واسه
برگشت نیست.
یادت بیار لعنتی...تو کی هستی؟ همون که یه عمر با غربت و تنهاییش ساخت .تو
کی هستی؟ همون که شکست و خورد شد ولی هربار قوی تر از جاش پاشد ...جا
نزن دختر...این بازیو واگذار کن ولی این آخرین شکستته این آخرین باریه که
تو این جوری نابود می شی.
باید زندگی کنی گرچه بعد از این دیگه اعتمادی نیست.
گرچه بعد از این دیگه نمیتونی کسیو به عنوان عشق قبول کنی.
گرچه شاید تا ابد یادت نره باهات چی کار کرده .
گرچه یک بار عاشق شدی و هزاربار مردی .گرچه عشق نابودت کرد.

- 540 -

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

فانوسی برای شب با قلم پانته آ س.آ panteasa -

ولی خودتو بکش بیرون .قلبتو بردار و از این بازی مسخره بیا بیرون .بذار فکر
کنن باختی.
بذار فکر کنن توانت تا همین حد بود  .ولی تو به روی خودت نیار .پاشو و تیکه
هاتو از روی زمین جمع کن...بسه این شکنجه ی لعنتی که آخرش هیچی نشد.
بسه این بازی که آخرش فقط تو نابود و نابودتر شدی
هیچی ازت نمونده.
*****************************
باید تکلیفمو مشخص می کردم .به خودم توی آینه نگاهی انداختم پیراهن بلند
سبز رنگی پوشیده بودم .و آرایش نسبتا کمی هم داشتم .موهای عسلیم هم
حالت دار اطرافم پخش کردم .
و راه افتادم.
نه استرسی داشتم و نه هیچ احساس دیگه ای.

- 541 -

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

فانوسی برای شب با قلم پانته آ س.آ panteasa -

مهمونی مجللی بود همه توی حیاط و طبقه ی پایین جمع شده بودن .به طبقه ی
باال رفتم و مانتومو در آوردم و موهامو مرتب کردم همین که ازاتاق اومدم
بیرون ،با یگانه و فرزاد مواجه شدم .تعجب نکرده بودم ،منتظر بودم که ببینمش.
به سردی سالم کردم ولی یگانه محکم بغلم کردو گونمو بوسید،شیوا هم همون
لحظه رسید .یگانه گفت:
-

بمیرم واست چرا انقدر الغر شدی ؟

شیوا هم گفت:
-

آره زیر چشمات گود افتاده.

لبخندی زد و چیزی نگفتم .میخواستم توی روی فرزاد وایسم و داد بزنم .
تو باعث این حال و روزمی....لی وجدانت...اصال وجدان داری؟
شیوا گفت:
-
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مطیع به دنبالش راه افتادم.یه گوشه ی سالن نشستم و به مهمونا نگاه میکردم.
همون موقع ها بود که آهنگ آروم گذاشتن و زوج ها دوتا دوتا شروع کردن به
رقصیدن.
چشمم به فرزاد و یگانه افتاد .بغضم گرفت وقتی می دیدم چجوری دستشو دور
کمر اون دختر حلقه کرده  .وقتی این همه به هم نزدیک بودن  .ولی از جام
تکون نخوردم .پاهام می لرزید.
بعد از اون آهنگ مسخره دوباره آهنگای شاد گذاشته شد و همه ریختن وسط و
فرزادو گم کردم  .بلند شدم و به اطراف نگاه کردم .یگانه توی جمع دخترای هم
دانشگاهیمون مشغول حرف زدن بود ولی خبری از فرزاد نبود.
باید فرصتی پیدا می کردم که باهاش حرف می زدم .از پله ها باال رفتم  .صدای
تپش قلبمو می شنیدم  .تند و تند تر ...
درست حدس زده بودم توی تراس ایستاده بود و سیگار می کشید.
نفس عمیقی کشیدم و نزدیک شدم صدای قدم هامو شنید و برگشت ،تو
چشماش پر بود از سوال ،انتظار نداشت بازهم برم دنبالش:
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از من فرار می کنی نه؟

چیزی نگفت .نگاهشو ازم گرفت و به حیاط چشم دوخت .نزدیک تر شدم:
-

من مجبورت نکرده بودم .کرده بودم؟

-

پرواز ببین

نباید این بار می ذاشتم اشکام جاری شه :
-

نمیخوام به حرفات گوش کنم...احساسی که االن به خودم دارم احساس

یه دختر آویزونه .من که داشتم زندگیمو می کردم .چرا خرابش کردی؟
به زور جلوی گریمو نگه داشتم درست روبه روش ایستادم :
-

به من نگاه کن فرزاد

ولی هنوزهم نگاهم نمی کرد  .تقریبا به حالت فریاد گفتم:
-

گفتم به من نگاه کن فرزاد

چشماشو به من دوخت .ادامه دادم.
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انقدر نا مرد بودی  .فکر کردی اگه جواب تلفنمو ندی یا گوشیتو خاموش

کنی همه چی حل میشه ؟ یا فکر کردی انقدر آویزونم که وقتی منو نخوای بازهم
بیوفتم دنبالت؟تو درباره ی من چی فکر می کردی فرزاد؟
نگاهش پر از غصه بود:
-

ببین پرواز می دونم اشتباه کردم ولی نمی شد پرواز ...نتونستم...نمیتونم

با یگانه همچین کاری کنم
-

الزم نیست چیزی بگی تو لیاقت عشقو نداشتی

-

من دیگه واسه خودم زندگی نمی کنم  .چرا متوجه نیستی ؟

-

من می فهمم ولی من چی می شدم اینوسط ؟ ...تو نابود کردی منو

سرشو پایین انداخت و شقیقه هاشو لمس کرد:
-

پرواز من تورو با همه ی وجودم می خواستم ولی نشد ..من می خواستم با

تو...
پریدم میون حرفش :
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الزم نیس بهونه بیاری ...حق باتوئه من زیادی امید وار بودم .من احمق

بودم که بازهم اعتماد کردم بهت ولی میدونی چیه ؟
سرشو آورد باال و صاف تو چشمام نگاه کرد  ،ادامه دادم :
-

خستم خیلی خستم ...دیگه نمیخوام به این بازی ادامه بدم ...برامم فرقی

نداره تو چی کار می کنی ...دارم میرم خیالت راحت دیگه پروازی نیس که
واسش فیلم بازی کنی یا بپیچونیش  .فرزاد من هرچه قدرم عاشقت بودم دیگه
نمی کشم دیگه ارزش نداره..دیگه همه چی خراب شده  ،حق با تو بود...
رومو برگردوندم داشت دوباره اشکام جاری می شد:
-

خوشبخت شی فرزاد خداحافظ

تا خواستم از تراس برم بیرون .چشمم به شیوا خورد .مات جلوم ایستاده بود و با
حیرت نگاهمون می کرد ،اما نترسیدم حتی نگران هم نشدم میدونستم مطمئنا
خیلی ازحرفامونو شنیده .
آب دهنشو قورت داد و گفت:
-
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توجه نکردم  ،بدون این که چیزی بگم به اتاق رفتم و وسایلمو برداشتم و از خونه
خارج شدم.
خدایا تا کی؟ تا کی من باید اونی باشم که همه چیو ازدست می ده؟ تا کی باید تو
خیابونا گریه کنم ؟ االن باید به چی فکر کنم ؟ به فرزاد ؟ به آینده ای بدون
فرزاد ؟ به زندگی مشترک اون و بهترین دوستم.
مادر انتظار نداشت که اون موقع رسیده باشم :
-

اوا تو که دوساعت هم نمیشه رفتی.

حتی سالم هم نکردم و به اتاقم رفتم:
-

پرواز تو حالت خوبه؟

در اتاقو محکم بستم و به در تکیه دادم .دونه های اشک روی گونه هام جاری
میشد .به سمت حموم حرکت کردم .دقیقا مثل همون روزی که ترکم کرد .با
لباس زیر دوش نشستم و گریه کردم .خسته بودم انقدر که می خواستم سالها
بخوابم و کسی بیدارم نکنه .
من همانم که شبی عشق به تاراجم برد
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علیرضا آذر
***************************
هنوز از روی تختم بلند نشده بودم که زنگ در به گوشم خورد  .گیج و منگ از
جام بلند شدم و از اتاق خارج شدم .پاهام می لرزید .قرص ها کار خودشو کرده
بود  .خونه خالی بود .به ساعت نگاه کردم نزدیک دوازده بود.
-

بله؟

-

منم

شیوا بود .انگار تموم خاطرات شب پیش از جلوی چشمام عبور کردن.
پس اومده بازجویی
برام مهم نبود .درو زدم احساس می کردم تنم درد می کنه...شاید دوباره سرما
خورده بودم کمی بعد جلوی در آپارتمان ظاهر شد.
مثل همیشه نبود ،ظاهرش بهم ریخته بود و مثل همیشه شاد به نظر نمی رسید .
همون طور که انتظار داشتم  ،چشماش پر از سوال بود.
اون قدر شوکه بود که بی مقدمه و سالم و احوال پرسی رفت سر اصل مطلب:
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کل دیشب با خودم کلنجار رفتم .من تورو میشناسم توام منو میشناسی

می دونی فوضول نیستم ولی نمیتونم به خودم اجازه بدم که فکرای بد راجع به تو
به ذهنم برسه .لطفا قانعم کن.
بدون هیچ حرفی از جلوی در کنار رفتم:
-

بشین من صورتمو بشورم بیام

خیلی سریع آبی به صورتم زدم و برگشتم و کنارش نشستم:
-

واقعا همه چیو می خوای بدونی؟

ترسی نداشتم که حقیقتو بهش بگم ،من خطا کار بودم ولی به اندازه ی کافی
مجازات شده بودم ...آب از سرم گذشته بود
-

آره

-

قبلش یه قولی بده ...هیچ کس نباید چیزی بفهمه باشه؟

-

قول میدم

شروع کردم و تمام ماجرارو از روز اول وروردم به ایران تا شب گذشته براش
تعریف کردم .هرچی می گذشت چشماش گشادتر میشد.
- 549 -

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

فانوسی برای شب با قلم پانته آ س.آ panteasa -

داستان گفتنم که تموم شد هم چشمای من خیس بود هم چشمای اون :
-

پرواز تو چرا هیچی به ما نگفتی ؟تمام این مدت آب شدنتو میدیدم ولی

فکر نمی کردم هم چین چیزی باشه  .پس بگو چرا اولین روز تو کافی شاپ
حالت بد شد.
-

شیوا تو قول دادیا

-

پرواز چراتو هیچی به یگانه نگفتی؟

پوزخندی زدم و گفتم :
-

دلت خوشه ...برم چی بگم ؟ نامزدت عشق ثابت من بود؟

-

هرچی باید بهش می گفتی

-

نمی شد شیوا تو جای من نیستی  .به نظرت بهش می گفتم چی جوابمو

میداد .توکه میدونی اون چقدر فرزادو دوست داشت.
شیوا گونشو پاک کرد ،اولین بار بود که گریه هاشو می دیدم .گفت:
-

پس تو چی ؟ هیچکش ندونه من که میدونم این همه سال چقدر وفادار

بودی بهش
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زهر خندی زدم و گفتم:
-

بیخیال من  .من همیشه به نرسیدن عادت کردم.

-

میخوای چی کار کنی؟

-

دور میشم  .شاید اینطوری بهتر باشه

ناباورانه نگاهم کرد :
-

پرواز تو چی میگی ؟می خوای چه غلطی کنی ؟

-

شیوا من نمی تونم کاری کنم ...تنها کاری که میتونم انجام بدم اینه که

بذارم القل اونا خوشبخت باشن
-

ولی ...

-

هیچی نگو شیوا تو وضعیت یگانه رو میدونی
************************************
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روی صندلی مقابل منشی نشسته بودم و پاهامو از استرس تکون می دادم  .باید
پدرو راضی میکردم .جلسه که تموم شد ،پدر همراه چند نفر از اتاق خارج شد و
بعد از خداحافظی با اونا چشمش به من افتاد :
-

پرواز تو این جا چی کار می کنی ؟

از جام بلند شدم و مقابلش ایستادم :
-

اومدم باهات حرف بزنم .

-

باشه بیا بریم تو اناق

بعد از این که تصمیممو با پدر در میون گذاشتم  .اخماش توی هم رفت:
-

مگه میشه تک و تنها.

-

بابا اون جاهم مثل همین جاست حتی من اون جارو بیشتر از اینجا

میشناسم .بابا این االن برام حیاتیه باید برم .
-

دخترم من به مادرت چی بگم ؟ مگه اجازه میده؟

-

آره شما باهاش حرف بزن  .شما میتونید راضیش کنید.بابا من باید یه

مدت دور بشم از این جا خواهش می کنم
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نگاهشو از من گرفت :
-

باید فکر کنم .

-

نه خواهش می کنم این طوری جوابمو نده بابا تو میدونی من این چند

وقته چقدر اتفاقات بدی برام پیش اومد .باید برم بابا .
پدر که عجز و ناتوانیمو دید گفت:
-

با مادرت حرف می زنم .
***********************************

*
می دونستم این فرصت آخره .آخرین فرصت برای دیدن همه .و آخرین قدم
برای تموم کردن این بازی مسخره .
برای آخرین بار به گردنبند قلبی شکل نگاه کردم و بعد به لبهام نزدیکش کردم
و بوسیدمش و داخل جعبه گذاشتم  .تموم این سالها کنارم بود ...تمام اشکامو
دید...تمام لبخندامو .وقتی دل تنگ فرزاد می شدم...وقتی بهش فکر می کردم
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این گردنبندو محکم فشار میدادم به قلبم .این قلب اون بود دیگه نباید پیش من
بمونه ...دیگه مال کسی دیگه ایه .
به اطرافم نگاه کردم یاد شب پیش و حضور سامان توی همین اتاق افتادم.
حرفاش توی مغزم می پیچید:
-

اول فرزاد بعد اون نامزد سابقت ...حاال هم که داری میری ...بهم بگو چه

قدر دیگه باید ببینم و ساکت شم .همیشه تا یه فرصت پیش میومد که بخوام
حرف دلمو بزنم زمونه تورو ازم جدا می کرد
-

سامان من نمی تونم تورو به این چشم نگاه کنم

-

چرا مگه من چی کم داشتم ؟

-

به خدا هیچی ولی همیشه مثل برادرم بودی

زهر خندی زد:
-

برادر؟ اینو نگو پرواز من بازم واست صبر می کنم فقط بگو تا کی

-

نه سامان توروخدا نه واسم صبر نکن .برو پی زندگیت.اگه منو دوست

داری برو پی زندگیت و فراموشم کن
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پلکی زدم و به خودم اومدم .به ساعت نگاه کردم.اوه دیرشد.
تا از خونه بیرون اومدم تاکسی هم رسیده بود .بارون میبارید .و راننده آهنگ
غمگینی گذاشته بود:
نمیخواستم مثل اشکاش یه روز از چشماش بیوفتم
ندونستم زیر پاهاش سنگی بی قیمت و مفتم
چی شده اون همه احساس اینو هرگز نمیدونم
دیگه بسمه شکستن نمی خوام عاشق بمونم
گم شدم تو شب چشماش بلکه عاشقم بدونه
واسه سر سپردگی هاش دیگه الیقم بدونه
اما امروز یه غریبس که فقط به من می خنده
دل و دیوونه میدونه در رو دیوونه می بنده
چی شده اون همه احساس اینو هرگز نمیدونم
دیگه بسمه شکستن نمیخوام عاشق بمونم.
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سرمو به شیشه چسبوندم و به فکر فرو رفتم.
امروز باید کامل ببینمش شاید هیچ وقت دیگه فرصتی واسه دیدنش پیش نیاد.
-

بفرمایید رسیدیم

-

منتظر بمونید پنج دقیقه ی دیگه بر میگردم

-

چشم

از ماشین پیاده شدم .بدنم می لرزید ولی قدم هامو محکم برداشتم و به سمت
خونه حرکت کردم  .همه جا چراغونی شده بود و صدای ساز و آواز میومد.
کی فکرشو می کرد یه روز بیام عروسی عشقم .
اولین نفر چشمم به خانوم صادقی افتاد .خجالت زده سرموپایین انداختم ،جلوی
اومد و بر خالف انتظارم منو در آغوش کشید و گفت:
-

خوش اومدی دخترم

-

ممنون خانوم صادقی ...حاللم کنید توروخدا

اخمی تصنعی کرد وگفت:
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این چه حرفیه دخترم؟ من به مادرت هم گفتم حتما قسمت نبوده .ایشاال

خوشبخت شی
با این مهربونیش بیشتر شرمنده می شدم.
از خانم صادقی گذشتم و به به اطرافم نگاه کردم  .یگانه کنار فرزاد نشسته بود.
یگانه غرق خوشی بود ولی فرزاد سرش پایین بود و سخت تو فکر بود .جلو تر
رفتم میدونستم تا چند ساعت دیگه عقدشون خونده می شه .
بازهم تنم می لرزید.نزدیک بود پاهام توانشونو از دست بدن و بیوفتم زمین.
-

سالم

با این کلمه ،فرزاد سرشو باال آورد و تعجب زده نگاهم کرد.لبخندی زدم و به
سمت یگانه رفتم و بغلش کردم:
-

چه ناز شدی عزیزم مبارکت باشه

بلند خندید...حسابی ذوق کرده بود.
-

فدات شم ایشاال عروسی تو

و از تو کیفم جعبه رو در آوردم و به دستش دادم .یگانه جعبه رو باز کرد و گفت:
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وای پرواز شرمنده کردی منو .

بغض داشت خفم می کرد .ولی لبخند زدم :
-

ببخشید اگه کمه .

-

عالیه.

انگار تیکه ای از وجودمو ازم جدا کردن.
فرزاد مات و مبهوت به گردنبند نگاه می کرد .صدای سازو آواز مثل چکشی بود
که رو ی مغزم می کوبیدن .بدترین لحظات زندگیم بود....میخواستم دستامو
بذارم روی گوشمو جیغ بزنم...می خواستم همون جا بشینم رو زمینو های های
گریه کنم اما نمی شد .گفتم:
-

شیوا کوش ؟

یگانه لبخندی غمگینی زد و گفت:
-
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خیلی شوکه شدم مگه می شه شیوا نیاد عروسی دوست صمیمیش .این همه نقشه
ریخته بود از ماهها پیش لباس خریده بود .می خواست حتی باال سر یگانه قند
بسابه .امکان نداشت به خاطر مریضیش نیاد.
خواستم چیزی بگم ولی دیگه حوصله ی فکر کردن به این یکیو نداشتم...فقط
گفتم:
-

راستش منم فردا صبح زود پرواز دارم باید زودتر برم

یگانه متعجب به من چشم دوخت:
-

چرا انقدر بی خبر؟

-

یهویی شد دیگه ،فقط اومدم که ...

فرزاد هم مات نگاهم می کرد .عمدا بلند تر گفتم که خیالش راحت شه از
زندگیش رفتم بیرون .
خیالش راحت شه که دست کشیدم از این عشق مسخره .
حاال می تونه راحت با همسر ایده آلش زندگی کنه بدون این که حتی یه درصد
نگران باشه من خوشبختیشو تهدید می کنم .

- 559 -

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

فانوسی برای شب با قلم پانته آ س.آ panteasa -

و بغض گلومو گرفت ،به ساعتم نگاه کردم:
-

دیر شد دیگه باید برم

میدونستم اگه یه لحظه ی دیگه بمونم اشک هام سرازیر میشه :
-

مراقب هم باشید خداحافظ

یگانه دوباره بغلم کرد:
-

ممنون بابت هدیت زود برگرد دلم برات تنگ میشه

فقط لبخند زدم و برای آخرین بار به فرزاد نگاه کردم  .با خودم فکر کردم
آخرین باره میبینمش ...همه اجزای صورتشو خوب نگاه کردم.
چشماش ...موهای پخش شده رو پیشونیش...دستاش
بسه پرواز اون مال یکی دیگس ....
و سریع از اونجا دور شدم.
دونه های اشک بدون اختیار از چشمام پایین میومدن .
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عشقم از دستم رفت.از امشب مال یکی دیگه می شه ...از امشب دیگه فرزاد مال
من نیس
می خواستم از خونه خارج شم که چشمم به فرزانه افتاد،تو چشماش پر از اشک
بود به سمت اومد
 پرواز...متاسفم...فقط لبخند زدم و دور شدم
سوار ماشین شدم .
-

کجا بریم

صدامو صاف کردم:
-

بر می گردیم

تو دلم گفتم :خدایا خیلی حال من خوبه امشبم بارونی شد.
برگشتم خونه .ولی انگار چیزی از من کم شده بود .انگار توی وجودم یه چیزی
مرده بود.احساس کمبود می کردم .بغضم داشت خفم می کرد به اتاقم پناه بردم
و به چمدون نیمه پر نگاه کردم .
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اون مثه یه فانوس بود برام .یه فانوس که هرچند شعلش کم بود اما شب
زندگیمو روشن کرد.
دیگه امیدام مرده بود ...قصر آرزوهام خراب شده بود و منم زیر آوارش مونده
بودم و داشتم دست و پا میزدم .
تند تند نفس می کشیدم تا بغضم سرکوب شه .ولی هیچی خوبم نمی کرد سرمو
میون لباسا بردم و تا تونستم اشک ریختم .
-

پرواز همه ی لباساتو برداشتی؟

و نگاهش به من افتاد :
-

چی شد یهو؟

اومد و منو تو آغوشش گرفت  .احتیاج داشتم به آغوشش  .گریه هام اوج گرفت:
-

مامان برام دعا کن قوی باشم .مامان دعا کن برام

-

پرواز تو دختر صبور منی من می دونم تو چه قدر قوی هستی.تو از پسش

برمیای
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خدا هیچ وقت بنده هاشو نا امید نمی کنه .همیشه تو آخرین لحظه های

سقوط دست بندشو می گیره .
-

مامان اینارو بهم همیشه یاد آوری کن من دختر فراموشکاری هستم

-

باشه عروسکم اشکاتو پاک کن  .تو داری یه زندگی جدیدو شروع میکنی

من مطمئنم از پسش برمیای ولی اگه یه درصد مشکلی پیش اومد ،اینجا آغوش
من و پدرت همیشه به روت بازه.
بعد از اینکه سبک شدم بلند شدم و صورتمو شستم و با مادر بقیه ی وسایلمو
جمع کردیم داشتم برمیگشتم به فرانسه .شاید واسه همیشه .
شاید دیگه مثل قبال ایران جایی نبود که بهترین خاطراتمو ساخته بود...شاید
جایی بود که تموم لحظات نابودیمو دیده بود.
هر چه قدر خودمو با جمع کردن وسایال سرگرم می کردم فایده نداشت  ،فکرم
جای دیگه ای بود .هی به خودم می گفتم :االن یعنی عقد کردن؟ االن دیگه مال
هم شدن؟ فرزاد تو چه حالیه؟ مطمئنا یگانه تو پوستش نمی گنجه  .خدارو شکر
که یکی توی این داستان خوشحاله.
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صدای ویبره رفتن گوشیم منو از افکارم بیرون کشید ،شماره ناشناس بود .نمی
خواستم جواب بدم ولی انگار کس دیگه ای اختیارم تو دستاش بود:
-

بله؟

صدایی نشنیدم :
-

بفرمایید؟

-

پرواز

خشکم زد .خودش بود:
-

فرزاد ؟

صداش گرفته بود:
-

خدارو شکر فکر کردم رفتی .

مگه االن مراسم عروسیش نبود  .با بهت پرسیدم
-

فرزاد چی شده؟

-

من تو کوچتونم بیا پایین
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-

فرزاد تو چی کار کردی ؟تو االن باید تو عروسیت باشی.

-

پرواز بیا خواهش میکنم

صداش می لرزید:
-

وایسا اومدم

گوشیو قطع کردمو مانتو و روسریمو هول هولکی پوشیدم و بی توجه به حرفها و
سواالت مادر از خونه زدم بیرون .انگار هیچی نمی شنیدم  .بارون تند تر شده
بود .به اطرافم نگاه کردم .از دور دیدمش و به سمتش دویدم .کامال خیس شده
بود انقدر که لباس سفید دامادیش به تنش چسبیده بود  .چشماش سرخ شده
بود معلوم بود بارون کافی نبوده که گریه کردنشو مخفی کنه.
-

باالخره اومدی

منم گریم گرفته بود:
-

فرزاد بگو چی شده ؟ چرااینجایی؟

-

همه چیو تموم کردم...

ناباورانه نگاهش کردم:
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-

فرزاد چی میگی یعنی چی؟

-

تو راست میگفتی من نمی تونم هیچکسی غیر از تورو دوست داشته باشم

 .تو همه وجودم شدی...یه تیکه از قلبمی...همیشه بودی
به هق هق افتادم ادامه داد:
-

من هیچ وقت ازت نمی گذرم .نگفتی اگه بری من نابود می شم...

محکم بغلش کردم...گورپدر اینکه همسایه ها با هم ببیننمون.
تو بغلش گریه می کردم...
-

فرزاد دیگه زیر قولت نزن

-

نزدم عزیزم ...اگه بهم فرصت می دادی درست می کردم همه چیو

-

فرزاد حاال چی میشه ؟

-

هیچی دیگه برام مهم نیس فقط تو

-

بگو خواب نیس...اگه هست بیدارم نکن...
******************************
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صدای درتمرکزمو به هم ریخت .کتابو بستم و از جام بلند شدم :
-

بله

صدایی نیومد .آیفونو گذاشتم .دوباره صدای زنگ:
-

بعـــــــــــــله ؟

-

پرواز منم

یگانه بود .چی باید می گفتم؟ چی میخواست بگه؟ درو باز کردم .کمی بعد وارد
آپارتمان شد،لبخندش خیلی شوکم کرد ،حتما تا االن موضوع من و فرزاد و
فهمیده بود.ولی می خندید
اومد و روی یکی از مبل ها نشست.
-

زیاد وقتتو نمی گیرم

من بی هیچ جرفی کنارش نشستم.بهت زده بودم:
-

می دونم تعجب کردی ولی باید میومدم و ازت عذر خواهی می کردم.

لبخندش از بین رفت .کمی رفت تو فکر و بعد گفت:
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منو ببخش پرواز.

کلماتی که می گفت برام خیلی بی معنی بود  ،با تعجب نگاهش کردم .کم کم
قطرات اشک از چشمش پایین اومد:
-

من در حق تو بدی کردم.راستش یه هفته قبل از عروسی شیوا برام همه

چیو گفت .گفت تو چقدر عاشق فرزاد بودی  .با وجود این که همه ی این سالها
من میدیدم که تو هنوزم به فکرشی ولی حاضر نشدم ازش دست بکشم .منو
ببخش پرواز در حقت بدی کردم
نمی دونستم حتی چی بگم
-

این چه حرفیه ؟ من باید بهت می گفتم از اول

دستمو توی دستاش گرفت :
-

حتی شیوا هم وقتی فهمید راضی نیستم از فرزاد دست بکشم .قسم خورد

حتی عروسیمم نیاد.من آدم بدی بودم  .غیر از خودم کسیو نمی دیدم .شب
عروسی بعد از اینکه تو رفتی فرزاد خیلی عصبی بود  .آخرش نیم ساعت مونده
به عقد کشیدتم توی یکی از اتاقا و گفت نمی تونه  .منم بهش گفتم همه چیو
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میدونم ...و اون لحظه بود که تازه فهمیدم من نمیتونم بین عشق شما دوتا بایستم
 .تصمیم گرفتیم با موافقت هم عروسیو بهم بزنیم .
-

االن میخوای چی کار کنی؟

-

دارم بر میگردم شهرمون

-

ولی توکه با نامادریت...؟

-

آره ولی یه چیزایی فرق کرده .خواهرم یه مدت مریض بود وخیلی سخت

خوب شد نامادریم هم که زیادی خرافاتیه فکر می کرد آه من بوده کلی ازم عذر
خواهی کرد و ازم خواست برگردم .
مات نگاهش کردم :
-

پس دانشگات چی؟

-

من اینجا مهمون بودم یادت نیس؟

-

راست میگی.

از جاش بلند شد و گفت
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دیگه باید برم دیرم شده.

و بعد انگار چیزی یادش افتاده باشه
-

آهان یه چیزیو باید بهت برگردونم

و از کیفش جعبه ی مشکی رنگی خودم بهش داده بودمو درآورد و به دستم داد.
-

تو نباید اینو به هیچ کس کادو بدی

لبخندی روی لبهام نشست .و یگانه رو بغل کردم:
-

باهامون درارتباط باش دلمون واست تنگ میشه

-

حتما..

و از خونه رفت بیرون .به سمت تراس رفتم  .و رفتنشو تماشا کردم برگشت و
برام دستی تکون داد .
گردنبندو از توی جعبش درآورم و توی دستم گرفتم .زیر نور خورشی برق
میزد.
دیگه نباید از خودم جداش می کردم. ...
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پاییز 95
پانته آ س.آ

- 571 -

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

فانوسی برای شب با قلم پانته آ س.آ panteasa -

کتابخانه مجازی نودوهشتیا

- 572 -

www.98ia.co

