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خالصه:
پسرک قصهام چه شد که این گونه شدی؟ بر سر عشق بود یا غیرت که این گونه دیوانه شدی؟
فرشته ،چه بر سرت آمد که این قدر بی تفاوت شدی؟ مگر قرار نبود فرشته نجات بشوی؟ پس چه

شد که فرشته بداخالق شدی؟
مقدمه:

گفتم خدایاچگونه آغازکنم؟؟؟
گفت به نام من
گفتم خدایاچگونه آرام گیرم؟؟؟
گفت به یادمن
گفتم خدایاخیلی تنهایم؟؟؟
گفت تنهاترازمن؟
گفتم خدایاهیچ کسی کنارم نمانده؟؟؟
گفت به جزمن

گفتم خدایاازبعضی هادلگیرم
گفت حتی ازمن؟
گفتم خدایاقلبم خالیست
گفت پرکن ازعشق من
گفتم دست نیازدارم
گفت بگیردست من
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گفتم بااین همه مشکل چه کنم؟؟؟
گفت توکل کن به من
گفتم احساس میکنم خیلی ازت دورم
گفت نه،نزدیکترین به تو ،من
گفتم برای ارزوهایم چه کنم؟؟؟
گفت تالش و به امیدمن
گفتم خدایاچرا اینقدر میگويی من؟؟؟
گفت چون من ازتوهستم وتوازمن..

دانای کل

دخترک ،همچون روزهای گذشته بیدار شده و به طرف
دستشویی میرود.به قیافه خود در آیینه نگاه میکند
،چه کسی میتواندبفهمد این دختر سرد در آیینه ،همان
فرشته سه سال پیش است؟
همان دخترک شاد و سرزنده ای که لحظه ای ارام و
قرار نداشت.
فکرش به گذشته ها کشیده میشود ،به زمانی که
شش یا هفت سال بیش سن نداشت؛ به زمانی که
پدرش با اومهربان بود ،به زمانی که به او میگفت«:
تو فرشته کوچولوی منی ،تو فرشته نجات منی ،از زمانی
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که به دنیا اومدیچیزی جز شادی برای ما نیاوردی.ازت
میخوام همیشه بخندی و به همه محبت کنی .اینکار و میکنی؟
وو دختر کوچولو ،بی آنکه بداند دنیاچقدر میتواند خشن
باشد و زندگی چقدرسخت ،با لبخند سر تکان داد.
پوزخندی به گذشته ها میزند.
آری ،او دیگر سنگ شده است ،دیگر بد شده است.
هر روز ارزو میکند که ای کاش سه سال پیش با او آشنا نشده
بود،ای کاش کور میشد و چشمش به او نمی افتاد اما ،چه
می شود کرد؟
او االن زخم خورده است ،زخمی عمیق و چه کسی میتواند او
را درمان کند؟

فرشته:
روی صندلی میشینم و سعی میکنم فکرم رو از گذشته تلخم
دور کنم .اما چیکار میتونم بکنم ؟هر روز ،هر ساعت و
هر ثانیه کارم این شده که به گذشته فکر کنم ،که صبحم رو
با فکر به اون عوضی شروع و شبم رو با همونجور سر کنم.
به چایی که مینو خانوم جلوم گذاشته نگاه میکنم و شروع به
لقمه گرفتن برای خودم میکنم؛ پس از خداحافظی با مینوخانوم
سوییچ رو برداشته  ،پشت رل میشینم.

***********
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گذشته:
به طرف میزم رفته و روی صندلیم می شینم و به خانم راد (منشی)زنگ
میزنم و اجازه ورود اولین بیمارم رو میدم....
پس از معاینه کردن اخرین بیمار ،از روی صندلی بلند میشم و به طرف
وسایلم میرم تا جمعشون کنم که ،صدای تقه یدر میاد ومن متعجب از
وجود بیمار دیگری ،اجازه ورود میدم اما ،در کمال تعجب شاهین رو میبنم.
شاهین ،پسر عموی من و سه سال از من بزرگتره و االن بیست و شش سالشه.
اون رو به نشستن دعوت میکنم و خودم هم روبه روی اون میشینم و به
صورتش خیره میشم ،اون برعکس من کهچشمای قهوهای و موها و ابروهایی
به همون رنگ با پوستی سبزه و لب و بینی متناسب با صورتم دارم ،چشمایی
سبز و موهایی خرمالویی و پوستی سفید داره.
شاهین یکی از خواستگار های من بود که بهش جواب رد دادم ولی هنوز اصرار
به ازدواج داره.
شاهین سکوت بینمون رو میشکنه:
_سالم دختر عمو  ،خوبی؟ پدرم سالم رسوند.
+سالم ،مرسی تو خوبی؟ ایشون لطف دارن
_فرشته،االن دهمین دفعه است که من از تو درخواست ازدواج میکنم،تا کی
میخوای به اون عوضی فکر کنی؟ اون دیگه رفته.
+بس کن شاهین٬لطفا بس کن
_اما تو باید حامیو فراموش کنی ،اون ارزش ناراحتی تو رو نداره باور کن.
دیگه نمیتونستم تحمل کنم اونا هر روز منو به خاطر فکر کردن به حامی
سرزنش میکنن:
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+تو چطور از من میخوای اونو فراموش کنم؟اون همه زندگی من بود.همتون
میدونید من چقدر اونو دوست داشتم و حاال ازم میخواین بهش فک نکنم؟
_اما اون حاال مال یکی دیگه اس»و بلند شد و به طرف در رفت ولی قبل از
بیرون رفتنش گفت«:و تو با فکر کردن بهاون خودتونابود میکنی».و رفت.
گلدونی که کنار دستم بود رو ،به طرف در پرتاب کردم که هزار تکه شد و
شروع به گریه کردن کردم.....

حال:
با روشن کردن ماشین و حرکت  ،گریه ام دوباره
شروع و خاطرات گذشته دوباره تداعی شد.

دانای کل:
دختر« :دوستم داری؟»
پسر«:معلومه».
«+چقدر؟»
پسرک دستش را زیر چانه اش گذاشت:
_«امممم ،اندازه تموم ستاره های آسمون».
دخترک خنده کنان بی انکه سرمای پسر را بفهمد ،شاد شد.
«یکسال بعد»
+بابا ،اممم چجوری بگم خب حامی میخواد بیاد خواستگاریم.
لبخندی بر روی لبان پدر نقش بست:
_چه خوب  ،قدمشون رو چشم.
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دخترک با شادی همراه با مادرش به سمت بازار رفت و خنده کنان
چادری سفید با زر هایدرخشان همراه با گلدانی زیبا خرید.....
شب ان روز خانه حاضر و آماده و دخترک از استرس نمیدانست
چکار بکند ۱۰.شد کسی نیامد۱۱ ،شد بازهم نیامد پدر و مادرغمگین
روبه دخترشان گفتن:
_فرشته جان حتما اشتباه کردی شاید ،یه روزه دیگه میخوان بیان.
اما دختر قبول نداشت ،خودش مطمئن بود که حامی گفته بود همان
روز ،اما چرا نیامد؟!
دختر تا صبح در همانجا ماند اما کسی نیامد ،تا اینکه صدای زنگ در
خبر از آمدن کسی داد.
دختر با سرعت ،به طرف در رفت و ان را گشود و نازی خواهر
حامی را دید.
متعجب و خوشحال به او سالم کرد اما چشمان نازی ،خبر
از پیام خوبی نمیداد.
فرشته از او پرسید چی شده ؟!ولی بی جواب یک پاکت نامه
پر از زرق و برق به طرفش گرفت و رفت.
فرشته متعجب در پاکت را باز کرد و با دیدن سطر اول نامه خشکش زد .دانای کل

در سطر اول نامه نام خداوند مهربان ذکر و در زیر این شعری زیبا و
عاشقانه نوشته شده بود و در سمت چپ آن  ،نام حامی مهری و در
کنار آن نام دختری آشنا به نام هانا مهری.
بلی ،دختر کنار اسم عشق فرشته ،دختر عموی حامی و بهترین دوستش
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در دوران نوجوانی وجوانی بود که  ،باعث و بانی آشنایی او با حامی بود .
فرشته باورش نمیشد که حامی با فرد دیگری وصلت کرده  ،به تاریخ عقد و
عروسی نگاه کرد ، ۶/۶/۱۳۹۴ ،تاریخ برای فردا بود......
باالخره پس از فکر زیاد ،سردرگمی،غم و اشک فرشته  ،آن شب نحس از راه
رسید.
فرشته ،سرتا پا مشکی به تن ،آماده بود ولی پدر و مادرش خیلی اصرار به نرفتن
و فراموش کردن داشتن ولی فرشته با لجبازی ،به
خواهش های انها گوش نداد و به طرف محل مراسم رهسپار شد...

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

وقتی به آنجا رسید به چشمان خود اعتماد نداشت ،حامی کت و شلوار به تن
و لبخند به لب ،در کنار دوست چندین و چندساله اشزیر سفره عقد بود.
فرشته با چشمانی خیس به صحنه روبهرویش نگاه میکرد و درحال قدم زدن به
سوی جلو بود و صدایی محکم و رسا در گوشش میپیچید.
_ :سرکارخانم هانا مهری برای بار سوم اعالم میکنم ،آیا بنده وکیلم؟
_:با اجازه پدر و مادرم ،بله
صدای سوت و جیغ و شادی به اوج رسید و حامی لبخند دندان نمایی به هانا زد.
_:خب ،حاال شما جناب آقای حامی مهری ،آیا بنده وکیلم؟
حامی سرش را برگرداند تا به وکیل نگاه کند ،ولی با چهره ای آشنا و گریان رو به رو
شد؛ باورش نمیشد فرشته در آنجا باشد و باچشمانی متعجب به او نگاه میکرد.
هانا رد نگاه حامی را گرفت و به دوستش رسید .او (هانا) پوزخندی به قیافه اشکین
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فرشته و به حامی تنه ای زد.
حامی به خود آمد و جواب داد:
:بله.و برابر شد با بیشتر شدن اشک های فرشته و اوج سوت و جیغ مهمانان.
ُ
شک بسیار سنگینی به دخترک گریان(فرشته) وارد و موجب غش او شد.......
وقتی بیدار شد و اطرافش را کاوید ،با خانه خودشان روبهرو شد.هنوز مطمئن
نبود آنچه که دیده کابوس است یا واقعیت،پس به دنبال پدر و مادرش گشت
و صدای انها را در پذیرایی شنید .گرچه گوش وایسادن کار درستی نبود ولی ،
موضوع دربارهی او بود:
_:فرشید ،حاال چجوری فرشته رو راضی کنیم که حامی و فراموش کنه و بره
پی زندگیش؟
_ :نیاز نیست نگران باشیم ،شاهین با من تماس گرفت و گفت فرشته رو میخواد،
وقتی اونا با هم ازدواج کنن  ،فرشته همه چیز رو فراموش میکنه.

چشمان دخترک پر از غم و اندوه شد .اول برای اینکه ،آنچه که دیده بود ،حقیقت
بود و دوم از اینکه پدر و مادرش بدون پرسیدن نظر او ،او رامیخواهند،مجبور
به ازدواج کنند...
روزها گذشت ،فرشته دیگر آن فرشته قدیم نبود ،همان که روی زمین بند نبود،
پر از کینه و غم شده بود ،گوشه نشین شده بود ومهم تر از همه بی احساس
و بداخالق شده بود.
حرفای پدرش برای هزارمین بار در سرش تکرار شد:
_ :فرشته ی من ،عزیز من  ،مگه قرار نبود همیشه مهربون باشی؟ فکر کردی
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اگه یه گوشه بشینی و فقط به در و دیوار نگاه کنی ،اون
برمیگرده؟ وقتشه دیگه اونو رها کنی ،همونطور که اون تو رو رها کرد.
اما جوابش سکوت بودو سکوت.
روزها به سرعت از پی هم میگذشتن ،تا اینکه....
یک روز آفتابی فرشته بیدار شدو تصمیم گرفتدیگر ان فرشته افسرده
و ناراحت نباشد و برای رسیدن به ارزو هایش تالش کند.
مانتو به تن کرده و حاضر و آماده به پی کار رفت .روزها گشت و گشت
،تا اینکه در داروخانه ای کار پیدا کرد اخر فرشته شمس دکتر بود .قصدش
،پول جمع کردن و ساخت کارخانه ای بزرگ بود و اخر بعد از کلی تالش و
سخت کوشی به نتیجه اش رسید .یک روزوقتی به خانه بازگشت  ،عمو و
خانواده اش را دید .همراه با گل و شیرینی امده بودند ،پس خبری بود.
آرام و سربه زیر ،راه روی کوتاه را طی کرد  ،تا به پذیرایی رسید؛ به عمویش
دست داد و با زن عمویش روبوسی کرد تا به شاهین(پسر عمویش)رسید ،با
نگاهی سرد و خالی از هر احساسی به او نگاه کرد و فقط سالم داد و پس از
احوالپرسی با شاهد (برادرکوچکتر شاهین و پسرعموی فرشته) روی مبل تک
نفره ای نشست .پس از بحث های متفرقه ،پدرش از او خواست تا شاهین
را به اتاقش راهنمایی کند.
هنوز باورش نمیشد پدرش میخواهد بدون در نظرگرفتن،
نظر او  ،او را مجبور به ازدواج با شاهین بکند .وقتی به
اتاقش رسید ،بدون در نظر گرفتن شاهین  ،خود اول وارد
اتاق شد و روی صندلی میز کامپیوترش و شاهین متعجب
از رفتار سرد و عجیب فرشتهروی تخت نشست.
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دقایقی میانشان سکوت بود تا اینکه شاهین به حرف آمد:
_:خب دختر عمو ،از کجا شروع کنیم؟
ولی فرشته سرد و خالی از هر احساسی به او پاسخ داد:
_:از هیچ جا ،جواب من منفیه و هرگز عوض نمیشه .تو هم
بهتره پدرت و پدرم روراضی کنی که ما به این وصلت راضی
نیستیم.
_:اما فرشته ،من تو رو دوست دارم .چطور از من میخوای
ولت کنم؟ نه  ،من ....
_:اما من به تو هیچ عالقه ای ندارم و از همه ی مردا بیزارم،
تو هم بهتره فکر ازدواج با منو از فکرت بیرون کنی و بری
پی زندگیت.
_:اما همه ی زندگی من تویی ،من نمیتونم فراموشت کنم ،نه،
نمیشه  ،نمیتونم.
_:من دیگه حرفی ندارم اگه به پدرت نگی من جواب رد دادم ،
خودم میگم.
و اتاق را ترک کرد .شاهین به فکر فرو رفت ،به اینکه  ،اگر
فرشته به پدرش جواب رد بدهد ،پدرش دلخور میشود
و باید برایهمیشه قید فرشته را بزند ،پس بهتر بود خود
میگفت و سعی میکرد ،یخ های فرشته را باز کند.....
روز ها از هم سبقت گرفته و به سرعت از پی هم میگذشتن
و حال سه سال از ماجرای حامی و فرشته گذشته است و
فرشتهتنتوانست حامی و کینه هایی که از او و تمامی مردان
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اطرافش را که دردلش تلنبار شده بود  ،فراموش کند و جواب
تمام محبت های شاهین را با بیرحمی و عصبانیت میداد که همین
ها موجب شد تا پدرش از او (فرشته) فاصله گرفته و دیگر با او
صحبت نکند ،او بهاین موضوع معتقد بود که فرشته اش  ،دیگر
ان فرشته قدیم نمیشود.
فرشته پس از قهر ها و ناراحتی های پدرش دیگر نتوانست
در آنجا بماند و به خانه ی مجردی اش پناه برد.
حال:
فرشته:
دیگه دوست ندارم به گذشته ها فکر کنم اما  ،همش خاطرات حامی
و ازدواجش با بهترین دوستم جلوی چشمام نقش میبنده .اونا
با بی رحمی تمام  ،قلب من و شکستند و این تکه های شکسته قلبمه
که داره ،همه رو زخمی میکنه...
به خانه ویالیی ام میرسم و با اولین بوقم  ،مش سلیمان در را باز میکنه
و من به طرف پارکینگ حرکت میکنم....
پله ها رو با ارامش باال میرم تا به در ورودی میرسم ،به در ورودی
خانه ای که حاصل تالش های سه ساله ی منه ،بدون توجه به خدمه از
پله ها باال میرم تا به اتاقم میرسم؛ پس از عوض کردن لباسم روی تختم
دراز میکشم تا بخوابم اما با سروصدای پایین نمی تونم بخوابم  ،یعنی
چیشده؟
با بی حوصلگی به طبقه پایین میرم که مینو(یکی از خدمه ها)رو میبینم:
+مینو  ،چه اتفاقی افتاده ؟ چرا اینقدر سروصدا میکنید؟
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_راستش خانم جان ،من هم نمیدونم چی شده؟ ولی سروصدا از طرف حیاطه.
به طرف حیاط حرکت میکنم  ،اونجا نگهبان ها و مش سلیمان رو به همراه چیزی
توی دستاشون میبینم:
+چه اتفاقی افتاده؟اون چیه؟
وقتی نگهبان ها به طرفم بر میگردن ،با پسری زخمی در دستانشون روبهرو میشم.....
به چهره خونین پسر نگاه میکنم و داد میزنم:
+کی این بال رو سرش آورده؟
_واال خانم ،ماهم نمیدونیم ،فقط دیدیم یکی محکم در زد و دیگه صدایی
ازش در نیومد.
اول خواستم بگم اون رو ببندازید بیرون اما ،نمیدونم چی شد
که دلم به حالش سوخت:
+بیاریدش داخل.
_اما خانم ممکنه خطرناک باشه.
+چه خطری؟!اون زخمیه ،بیاریدش .فرشته:

اون و به داخل آوردند که توجه خدمه بهش جلب شد و همه با صورت های ترسیده
یا ناراحت بهش نگاه میکردند و بعضیها چندششان میشد:
+چرا ایستادین؟ راه بیوفتین ،شماها ،به کاراتون برسید.
نگهبان ها حرکت کردند و اون را به داخل یکی از اتاق ها برده و روی تخت انداختند:
+میتونید برید.
پس از خروج نگهبان ها نبضش و گرفته و به دکتر مهرابی (اسم خیالی) زنگ زدم،
اون بهترین دکتری بود که میشناختم  ،گرچه خودم دکتر هستم اما االن حوصله و توان معاینه رو
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ندارم.پس از نیم ساعت  ،دکتر باالی سر پسر و درحال معاینه بود.
+دکتر وضعش چطوره؟
_ خب روی بدنش جایه ضربه هست و روی سرش جای دستگاه الکتروتراپی
هست که بدون َ
شک اون داری افسردگی شدید بوده و اون یه بیمار روانیه اما خب
شکستگی ها و زخم های روی بدنش نشان از بیمسئولیتی مراقبانش بوده و رنگ
چشماش بخاطر این ُ
شک تغییر کرده.
 +خب حاال باید چیکار کنیم؟ باید به بیمارستان منتقل بشه؟
_خب من زخماشو پانسمان میکنم ولی باید بیاریدش بیمارستان تا از استخوان
های سرو بدنش عکس برداری و به طور کامل معاینه بشه .اون تا یک ساعت دیگه
هوشیار میشه.
بعد از خداحافظی از دکتر به فکر فرو رفتم ،چطور ممکنه؟! اون تویه
تیمارستان غیر استاندارد با مسئولین بی مالحضه بوده ،پس چطور خانواده
اش اون و از اونجا بیرون نیاوردن؟
پس از یک ساعت و ده دقیقه پسر بیدار شد و همه جا را با ترس و لرز میکاوید ،تا اینکه به من
رسید ،شروع به گریه کرد .متعجب از رفتارش  ،بهش گفتم:
+من فرشته شمس هستم ،تو کی هستی؟ چه بالیی به سرت اومده؟
پسر سعی در حرف زدن کرد ولی  ،به نتیجه ای نرسید.
به چشماش نگاه کردم ،یکی قهوهای و دیگری سبز که پر از شبنم بودند...انگار الل
بود به قیافه ی مظلومش نگاه کردم و تصمیم گرفتم از این به بعد حسین صداش بزنم:
+حاال که نمیتونی ،حرف بزنی و خودتو معرفی کنی پس حسین صدات میزنم.

دانای کل:
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فرشته نمیدانست با پسرک چکار کند ،پسر نه میتوانست صحبت کند ،نه
میتوانست بنویسد انگار همه را از یاد برده است و فقط یک نام است که او تکرار
میکند:سپیده.
فرشته بارها و بارها از خود پرسیده بود :او که صحبت کردن و نوشتن را از یاد برده
است  ،پس چطور شخصی هنوز در ذهنش باقی مانده است؟!اگر او را این چنین
دوست دارد  ،پس سپیده نیز باید او را دوست بدارد ولی  ،اگر کسی هنوز به یاد او
باشد پس چرا خبری از اعالمیه گمشدگان نیست؟اصال چرا او را در جایی که اینقدر
با بیماران خشن و ظالمانه رفتار میکنند ،رها کرده اند؟
پسرک شبها کابوس میدید ،روزها گوشه گیر بود و همیشه اشک در چشمانش
جاری.
در نبود فرشته ،مینو از او مراقبت میکرد.دگر با او خو گرفته بود اما بازهم احساس
تنهایی میکرد.مینو او را کمتر از پسر شهیدش نمیدید و با او همچون جواهری
قیمتی رفتار میکرد.
روزها پشت سر هم میگذشتن  ،حسین تنها به فرشته و مینو عادت کرده بود .گرچه
گاهی فرشته با او سرد و خشن رفتار میکرد حتی یکبار هم برای نخوردن غذا  ،از او
تو دهنی خورده بود ولی بازهم به او عادت کرده بود .فرشته در پی پیدا کردن
خانواده پسرک (حسین) بود ولی روز به روز  ،ناامید تر از قبل میشد.

دانای کل:
درست پنج شنبه بود که مادر از دوری فرزندش طاقت نیاورد و شروع به گله ،از
همسرش کرد:
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_فرشید ،من دیگه بدون دخترم نمیتونم ،همه از نبود فرشته ناراحت ان .آخه برای
چی اینجوری میکنی؟برای شاهین؟خب زندگیشه  ،شاید اونو نخواد.
فرشید با دلخوری گفت:
_رعنا  ،یعنی واقعا فکر کردی برای شاهینه؟ من دیگه فرشته رو نمیشناسم  ،اون
عوض شده  ،سنگ شده .باید خودشو عوض بکنه ،اگه نمیتونه فرشته قبل بشه
الاقل از این سنگ بودن و بی رحم بودنش در بیاد...
اما رعنا دست بردار نبود ،مانند ابر بهاری گریه میکرد.مادر است و کدامین مادر از
دوری فرزندش طاقت می اورد که حال ،رعنا از دوری تک فرزندش دوام بیاورد؟
پدر دیگر طاقت اشک همسرش را نداشت ،خودش نیز از نبود فرشته اش ناراحت
بود ،پس :
 باشه ،میرم بهش سر بزنم و اونو برای جمعه شب خونه پدرم دعوت کنم.رعنا با نگرانی و خواهش روبه فرشید گفت:
_من و هم ببر ،منم میخوام فرشته امو ببینم.
_باشه.
پدر و مادر حاضر و آماده به سوی خانه دخترشان حرکت کردند ...فرشید ،با بوقی مش سلیمان را
خبردار کرده و در را برایشان باز کرد.

مینو خانوم ،با عجله به طرف انها دوید و فقط به آن فکر میکرد که حال ،حسین را
چکار کند؟! باید به خانم و آقایش(رعنا و فرشید)قضیه را بگوید؟
ولی  ،هر چه فکر کرد ،به این نتیجه رسید تا رسیدن فرشته  ،حسین را از
انها پنهان بکند:
_سالم خانوم ،سالم اقا  ،قدم رنجه فرمودین ،خوش اومدین،بفرمایید داخل،
بفرمایید.
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_مینو ،فرشته هستش؟
_خیر خانوم ،ایشون سرکارن یک یا دو ساعت دیگه برمیگردن.
مینو فرشید و رعنا را به داخل راهنمایی کرد...
رعنا با نگرانی رو به مینو  ،پرسید:
_مینو ،از فرشته چه خبر؟ خوب غذاش و میخوره؟مشکلی نداره؟
_نه خانوم ،ایشون غذاشونو میخورن و به کارهاشون رسیدگی میکنند.
فرشید  ،نه سوالی میپرسید ،نه حرفی میزد ،شاید میخواست بگوید برایم اهمیتی
ندارد اما فقط خدا از دل فرشید خبر داشت که چقدر نگران دخترش بودو چقدر
ممنون همسرش برای پرسیدن سوال هایی که در ذهنش بود...
پس از صرف چای و شیرینی ،مینو تا دید خانوم و آقا حواسشان نیست  ،رفت تا
سری به حسین بزند.
اتاق حسین که از دری به رنگ بلوطی و اتاقی با دکوراسیون سیاه و سفید بود ،
درست روبه روی پذیرایی بود  ،چون در آن شب که حسین را پیدا کردند  ،با عجله
او را به داخل آوردند و وقت نشد او را در جای مناسبی قرار دهند  ،چه کسی فکر
میکرد برای فرشته مهمانی بیاید،آن هم بعد از این همه سال و مهمتر از آن مهمانان
کسانی باشند که شاید کم ولی بازهم در ناراحتی و غم فرشته نقشی داشتند؟
مینو بدون در نظر گرفتن در  ،به داخل اتاق حرکت کرد و پس از نگاه به داخل اتاق،
در یادش آمد و آن را بست ،ولی نفهمید فرشید با حیرت و تعجب به داخل  ،آن
هم به پسری که بر روی تخت به سختی نشسته بود و با چشمان دو رنگش مینو
را میکاوید ،نگاه میکرد....
_سالم پسر عزیزم ،خوبی مادر ،جاییت درد میکنه؟
اما حسین با چشم هایی سرد و یخی  ،به او مینگریست و مینو ناامید از به حرف
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آمدن حسین سری از روی تأسف و ناراحتی تکان داده و به بیرون از اتاق حرکت
کرد.
شک بود،نه ُ
حسین سرد بود  ،حسین هنوز در دنیای خودش بود  ،او هنوز در ُ
شکی
که دستگاه به او وارد کرده بود  ،بلکه به ُ
شکی که چهار سال پیش ،به او وارد شده
بود .حسین  ،احساس بی کسی میکرد،احساس تنهایی .چه کسی میتوانست او را درک
کند ؟ وقتی خانواده اش  ،ههه خانواده اش؟ کدام خانواده؟ سپیدش کجا بود؟ کجا
بود تا دستانش را ،میان موهای لختش بکشد و برایش الالیی بخواند؟گرچه به پای
الالیی های مادرش نمیرسید اما ،کم تر از آن هم نبود...
مادر ،مادر دلسوزش  ،مادر مهربانش  ،همان که در روزهای سخت مثال ا درمان
همیشه به خوابش می آمد و حال نیز دوست دارد بازهم به اغوش مادرش برگردد،
دوست دارد بخوابد ولی  ،هرگز بیدار نشود ،پس به امید خوابی طوالنی بر روی
تخت نرمش به خواب رفت .خوابی عمیق ،خوابی پر از نوازش های مادرانه...
فرشید به فکر فرو رفت ،مگر دخترکش نگفته بود از مردان متنفر است؟ مگر دیگر با
مردان قطع ارتباط نکرده بود؟حال چه شده بود؟ آن پسر زخمی بروی تخت  ،که
بود؟ چشمانش ،چشمانش چرا انگونه بود؟ دو سرزمین مختلف ولی پر از غم  ،پر از
تنهایی و پر از نفرت...
تصمیم گرفت از مینو بپرسد ،پس:
_مینو؟
_بله اقا.
_رک و راست  ،بدون هیچ دروغی بهم بگو  ،اون پسر داخل اتاق کیه؟
سنتی نبود ولی غیرتی بود ،دخترش بیشتر از هر چیزی مهم بود و حال پای *****
و غیرتش باز شده بود پس باید تا اخر قضیه را  ،پیگیری میکرد ولی ته دلش شاد
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شد  ،با خودش فکر کرد شاید یخ های فرشته اش باز شده است ،شاید دخترش
گذشته و نفرتش نسبت به مردان را فراموش کرده است:
_اون اقا ،اون...
ر_فرشید  ،چی داری میگی؟پسر کجا بود؟!
رعنا او را ندیده بود و فکر میکرد شوهرش یا تب دارد یا خیاالتی شده است.
_همون پسری که ،تو اون اتاقه...
و به آن طرف حرکت کرد.مینو در بد مخمصه ای افتاده بود و همش خدا  ،خدا می
کرد که خانومش برگردد .با صدای بلند در،از خواب پرید و مرد و زنی متعجب خیره به خود را ،دید.
رعنا و فرشید که نمیدانستند  ،حسین نمیتواند حرف بزند شروع به پرسش از او
کردند:
ف_تو کی هستی؟ تو خونه دخترم چیکار میکنی؟!
ر_جواب بده دیگه .چرا چشمات اینجوریه؟اصال چرا اینقدر زخم رو بدنته؟
حسین که نمیتوانست حرف بزند سکوت کرد تا اینکه  ،مینو به کمکش آمد:
_خانم جان ،ایشون نمیتونن صحبت کنن.
ف_پس  ،تو بگو این پسر کیه؟ از کجا اومده ؟ چرا اینجوری شده؟
تا مینو خواست جواب بدهد  ،صدایی از پشت پاسخ فرشید را داد:
_اون اسمش حسینه و دوست پسرمه  ،تصادف کرده  ،اینجوری شده و من
آوردمش پیش خودم.
مینو متعجب از پاسخ فرشته  ،خودش هم به شک افتاد و خواست از فرشته
بپرسد که او (فرشته) سری را تکان داد و این یعنی نیازی به دخالت نیست.
رعنا که از دیدن دخترش خوشحال شده بود با شتاب به طرف او رفت و او را بغل
کرد و شروع به بوسیدنش و قربون صدقه رفتنش کرد:
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ر_الهی من فدات بشم عزیزکم  ،نگفتی یه مامان داری که بدون تو چیکار کنه؟
الهییی ،چقدر بزرگ شدی تو....
فرشته خود نیز  ،غرق در لذت اغوش مادرش ،شد.فرشید غرورش را کنار گذاشت و
به طرف دخترش پرواز کرد و سه تایی همدیگر را بغل کردند...
پشت در باز بلوطی  ،پسرکی با چشمان خیس در حال دیدن صحنه ای بود که خود
سالها در حسرت آنِ بود....
ارزو کرد کاش او نیز  ،خانواده ای داشت .همدمی داشت ،مادری داشت که
نوازشش کند ،اما چه میشود کرد؟ او دیگر تنها بود....
خانواده شمس پس از بغل کردن یکدیگر باهم به پذیرایی رفتند ،بی انکه
به چشمان گریان پشت سرشان توجه کنند ،غرق در لذت و شادی خود بودند...
پس از گفت و گویی طوالنی  ،فرشید یاد پسر در اتاق افتاد و از او پرسید:
ف_فرشته  ،گفتی اون پسر توی اتاق دوست پسرته ،پس خانواده اش کجان؟
فرشته که پس از جستجو طوالنی برای پیدا کردن خانواده حسین  ،به این نتیجه
رسیده بود که او بی خانواده است ،گفت:
_خب  ،اون خانواده اشو توی تصادف از دست داده و دیگه کسیو نداره ازش
مراقبت کنه.
رعنا که دلش نازک بود ،دلش برای پسرک سوخت و اشک در چشمانش حلقه زد.
فرشته بارها خود را لعنت کرد ،که به پدر و مادرش دروغ گفته است اما  ،چاره
دیگری نداشت و به این نتیجه رسیده بود که چه دلیلی دارد پدر و مادرش به
اینجا بیایند؟ برای اشتی امده بودند درست ولی  ،شاهین هنوز مجرد بود و شاید
چشم انتظار او...
با صدای مینو از فکر بیرون آمد،وقت شام بود....
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همیشه یا انقدر دیر می آمد که همه شام میخوردن و مینو غذای حسین را میداد
یا اول خودش غذا میخورد بعد به حسین میداد ،آن هم به زور...
همه کنارهم  ،سر میز نشسته و آماده غذا خوردن بودن که  ،رعنا پرسید:
ر_فرشته ،مادر ،پس حسین کجاست؟ اون غذا نمیخوره؟
_خب راستش ،اون تو اتاقش غذا میخوره  ،بعد از ما.
رعنا با دلخوری روبه فرشته گفت:
ر_واه ،برو بیارش سر میز غذا بخوره .این کارت اصال درست نیست مادر.
من تو رو اینجوری تربیت نکردم.
فرشته که دید مادرش راضی نمیشود  ،تصمیم گرفت حقیقت را بگوید:
_اون نمیاد ،غذا نمیخوره مگه به زور...
ر_خب،خودم میرم راضیش بکنم  ،اگه راضی نشد ،خودم هم اونجا میخورم  ،هم
بهش میدم.
تا فرشته خواست مخالفت بکند ،مادرش رفته بود.
رعنا پس از لحظاتی همراه با حسین و یک خدمتکار دیگر که به حسین کمک
میکرد ،امدند.برای فرشته عجیب بود ،او که بارها و بارها برای راضی کردن او تالش
کرده بود  ،باز هم نیامد.
رعنا ،حسین را بر روی صندلی کنارش نشاند و یک قاشق به او میداد و یک قاشق
هم خودش میخورد.
پسرک یتیم ،وقتی به رعنا نگاه میکرد ،مادرش را میدید ،باهمان محبت ،با همان
لجبازی.
رعنا هم یک زمانی معلمی بود مهربان ،ولی هیچکدام را هم سطح با،فرشته نمیدید
اما حسین ،برایش فرق داشت.
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فرشید ،مردی بود قوی،سنگدل نبود ولی نمیتوانست همچون همسر دل نازکش
سریع به یک غریبه اعتماد کند ،هرچه که باشد روزی سرهنگی بود ،بزرگ و متین
و االن چند سالی است که او و رعنا بازنشسته شده اند ولی دیگر فرشته ای نبود
که به عشقش به خانه ،بیایند .فرشید نگاهی به ساعت انداخت و رو به رعنا گفت:
ف_خب ،وقتشه بریم دیگه دیر وقته.
رعنا به فرشته نگاهی انداخت و بعد حسین.عجیب این پسرک برایش عزیز شده و
در دلش برای خود جایی بزرگ باز کرده بود.
رعنا او را هم چون پسرش میدید،پسری که ارزویش بود ولی زمانه با او بد تا کرده
بود و بعد از فرشته و جنین شش ماهه اش که از دست رفته بود دیگر نتوانست
حامله شود.
دستی بر روی سر پسرش کشید و خواست برود که یادش آمد فرشته را دعوت
نکرده است:
ر_راستی ،فردا مهمونیه ،خونه مادر بزرگت و اینا  ،حتما بیا.
و فرشته تا خواست مخالفت کند مادرش رفته بود.

******

سرش به شدت درد گرفته بود .نمیدانست چکار کند ،برود؟ نرود؟
میدانست نرفتنش برابر است با دوباره تنها شدنش و رفتنش نیز رو به رو شدن
با شاهین و خانواده اش...
باالخره تصمیمش را گرفت.میخواست برود ،دیگر نمیخواست تنها باشد ،پس
آماده شد و از مینو خواست به کمک چند خدمتکار حسین را آماده کنند.
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به خودش در اینه نگریست.دختری با چهره ای ساده و معمولی ،پشت چشمانش
سایه ای قهوه ای کشیده  ،پوستش با کرم کمی روشن تر شده  ،به گونه های
برجسته اش رژگونه صورتی وبه لبهایش رژصورتی کمرنگی زده بود
خدا را شکر میکرد به خاطر زیبایی اش .راضی بود از خودش.به لباسهایش نگاه کرد
 ،همه مشکی.
هنوز سیاه میپوشید،هنوز حامی و خاطره هایش را از یاد نبرده بود ،با تکان دادن
سرش ،سعی کرد به گذشته ها فکر نکند .پس از برداشتن کیف و کفشش از اتاق
خارج شد.
به پذیرایی رسید و حسین را آماده روی مبل های چرم مشکی دید.
کت و شلوار مشکی اگرچه شیک و زیبا بود اما ،انگار داشت از حسین فرار میکرد.
الغر بود ،خیلی زیاد.بازهم به فکر فرو رفت ،اگر حسین را میبرد ،آبرویش میرفت.
حسین نه میتوانست حرف بزند نه خوب راه میرفت  ،یکمی لنگ میزد ،صورتش
هم یک جای سالم نداشت ،از اینها بگذرد  ،چگونه از چشم های دو رنگش بگذرد؟
چشمهایی که دو دنیای متفاوت بود ،یکی جنگلی سبز و دیگری شکالتی ،عاشق
شکالت بود.چشمهای حسین در دو چیز تفاهم داشت،اولی غم و دومی نفرت.
اگر فکر میکرد غم چشم هایش به خاطر از دست دادن عزیرانش است ،پس نفرت
برای چه بود؟
پس از خداحافظی با مینو  ،سوار رل شده و به طرف خانه پدر بزرگ و مادربزرگش،
حرکت کرد....
یکمی دیر رسیده بود ،از صف ماشین ها معلوم بود جا مانده .
دست در دست حسین  ،به طرف خانه حرکت کرد .حسین حسی تازه داشت ،اولین
بار بود دست در دست دختر نامحرم بود....
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با ورود فرشته همه ایستادند و فرشته شروع به احوالپرسی کرد.
اول پدر بزرگ و مادر بزرگ عزیزش را دید ،بر روی دست چروک هر دو بوسه ای زد
و بعد عمه اش را دید ،فرانک و بعد شوهر عمه اش ،به همراه دو دخترشان که
یکی ازدواج کرده بود و همراه با همسرش امده بود.
تا رسید به پدر و مادرش  ،به انها هم سالم کرد و بغلشان کرد و باالخره نوبت عمو و
خانواده اش شد ،به عمویش دست داد و با زن عمویش رو بوسی کرد تا به دو
برادر رسید ،خواست احوالشان را بپرسد که دید ،به جای دیگری خیره شده اند،
البته همه خیره بودند  ،بله به حسین.
فرشته تازه یادش آمد او را معرفی نکرده ،پس روبه جمع گفت:
_معرفی میکنم .دوست عزیزم حسین .متأسفانه تصادف کرده و جراحات سنگینی
برداشته.
همه تعجب کردند ،تعجب هم داشت  ،فرشته دشمن خونین مردان ،حال با یک
پسر دوست شده.
به شاهین و شاهد نگاه کرد ،نفرت و خشم در چمانشان فریاد میزد ،عمو و زن
عمویش انگار دلخور شده بودند و البته عمه نیز برای برادر زاده اش ناراحت بود.
برای شاهین ،که فرشته اینقدر راحت او را خرد میکند.
همه با او سالم و احوالپرسی سنگینی کردن جز پدر و مادر و پدر بزرگش گرچه
جوابی نمیشنیدن.

********

همه در حال صحبت بودند جز حسین .او غریب و بی صدا کنجی از مبل
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نشسته بود.
فرانک روبه فرشته گفت:
فرا_واقعا ارزش خودتو تو دوستی با یه کر و الل دیدی؟اصال خانواده اش کجان؟
_توی تصادف از دنیا رفتن.
فرا_ههههه ،پس یه بی کس و کاره.
فر_فرانک .درست حرف بزن.
حسین صدای خرد شدن غرورش را به وضوح شنید  ،اما چه میگفت؟ دروغ
بود؟ نه ،واقعا بی کس بود.
_عمه اجازه نداری اینجوری راجب حسینم حرف بزنی.
شاهد_:حسینت؟ این بی کس و کاره مریض؟ واقعا ارزش برادرم کمتره؟
_شاهد ،بسه
شاهد_چرا بابا؟ اون...
_گفتم کافیه ،فرشته حق داره خودش واسه آینده اش تصمیم بگیره.
شاهد_اما...
اما بی اما.شاهین حرفی نمی زد  ،فقط به پسر ساکت رو به رویش نگاه میکرد ،با نفرت ،با
کینه.
از خودش میپرسید :من چی کم دارم؟ یعنی کمتر از این پسر چشم دو رنگ روبه
رومم؟ یعنی کمتر از این الل عقب مانده ام ؟
فرشته میدانست آبرویش میرود اما بیشتر نگران حسین بود ،دکتر گفته بود نباید
به او استرس وارد شود ،تازه داشت خوب میشد اما....
با صدای سمیه ،خدمتکار خانه  ،برای دعوت به شام از افکارش بیرون امده و به
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طرف میز حرکت کرد .به جلویش نگاه کرد،یک بشقاب.حسین بشقاب نداشت.فرشته از سمیه

پرسید چرا

برای او نیاورده است که فرانک جواب داد:
فرا_ما نمیدونستیم اون قراره بیاد.البته اونکه تو جمع ما جایی نداره.
دروغ میگفت؟ نه  ،راست میگفت ،خانواده ها پس از به دنیا آمدن فرزندانشان،
تصمیم گرفتند فرشته با شاهین و مهسا (دختر بزرگتر و متأهل فرانک) با شاهد
ازدواج کنند اما با ازدواج مهسا همه چیز تغییر کرد و قرار شد مهال با شاهد ازدواج
کند.
شاهد هم بدش نمی آمد با دخترک بانمک سبزه رویه ،روبه رویش ازدواج کند
برعکس  ،خوشش هم می آمد .اما تا شاهین ازدواج نکند انها نمی توانند با هم
ازدواج بکنند و این دلیل عصبانیت شاهد از فرشته و نفرت از حسین بود.
فرشته چیزی نگفت ،قاشق دیگری برداشت  ،یکی به حسین میداد و یکی
هم خودش میخورد.
شاهین با نفرت به صحنه روبه رویش نگاه میکرد .هر شب با آرزوی این صحنه
برای خود و فرشته اش به خواب می رفت اما حاال ...هرگز یادش نمیرود پدرش
همیشه میگفت« فرشته مال توعه» و حال عشق دوران کودکی و راحت بگویم
همه زندگی اش مال یکی دیگر بود.
مگر شاهین چه کرده بود؟ چه گناهی مرتکب شده بود که حال باید این همه عذاب
بکشد؟ او قربانی عشق یکطرفه بود.
حسین نمیتوانست حالش را در آن موقع وصف کند ،جز مادرش و رعنا کس
دیگری لقمه در دهانش نگذاشته بود .باورش نمیشد فرشته ،دختر خشن و بی
رحم تمام زندگی اش  ،دارد به او غذا میدهد هرچند میدانست این فقط یک
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نقشه است ،اما بازهم شاد بود.
پس از صرف شام و میوه همه عزم رفتن کردند.
شاهد هنوز عصبانی بود و تا زهرش را نمیریخت  ،نمیتوانست برود.
در نبود فرشته و بقیه به طرف حسین رفت و رو به او با لحنی تمسخر آمیز گفت:
_ خداحافظ اقا کر و الله.هههه فرشته لیاقتش همین قدره .بگو از کدوم خراب شده
ای اومدی؟ اصال اصل و نسب داری؟ شاید یه حروم زاده ای ،هههههه مادرت یه
**** بوده نه؟
حسین نتوانست خود را کنترل کند و دستش را بلند کرد و به صورت شاهد یک
سیلی زد و این حرکت برابر شد با حمله شاهد به طرفش.
شاهد هر چقدر میخواست او را میزد و حسین حتی یک آخ هم نمیتوانست
بگوید،فرشته رسید و حسین نیمه هوشیار را از زیر دست شاهد بیرون کشید و
سیلی بر صورتش خواباند.
شاهد_خودش اول شروع کرد.
_دروغ میگی.
_از کجا میدونی؟ ازش بپرس  .اه یادم رفته بود  ،اون الله.هههههه.
و رفت.
فرشته صورت اش و الش حسین را گرفت و لمس کرد.انگار به حسین شک برقی
وصل کردند چون ،به سرعت هوشیار شد.فرشته نیز زود دستش را کشید.
به کمک فرشید حسین را بر روی صندلی گذاشتند و پس از خداحافظی  ،فرشته
حرکت کرد.
بینشان سکوت بود ،هرچند حسین نمیتوانست حرفی بزند.
فرشته نگه داشت ،حسین حتی نگاهی هم به اطراف نکرد ،به فکر فرو رفته بود.
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_حسین ،منو ببخش ،خیلی زحمتت دادم  ،خیلی بخاطر دروغای من سختی
کشیدی ،اما من مجبور بودم .میفهمی؟
اما بازهم سکوت .فرشته فکر کرد  ،خسته است و حرکت کرد اما حسین در فکر بود،
در فکر گذشته ،در فکر به بچگی هایش......

۲۷سال قبل:

پسر کوچولوی چشم قهوهای  ،دست در دست مادرش از کوچه های بازار میگذشت
و به اطراف نگاه میکرد ،دلش خوراکی میخواست ،دلش آن ماشین های بزرگ را
میخواست ،دلش میخواست همچون پسر همسایه اش که همه نوع اسباببازی و
لباس داشت او نیز داشته باشد ،اما با این که  ۷سال بیش سن نداشت ،عاقل تر از
همسن هایش بود.
میدانست نباید چیزی بخواهد ،پولی نداشتن ،همان چندرغازی هم که داشتن
مدیون سخت کار کردن های مادرشان بود.
به خانه باز گشتن و سپیده را دیدن  ،کوچولو بود چشمهای معصوم سبزش و
صورت گردش به مادرش رفته بود اما خودش شبیه پدرش بود  ،از چهره اش بدش
میامد ،به خود که نگاه میکرد ،همان اشغالی را میدید که مادر و خواهر بیچاره
اش را میزد او را هم میزد ،بیشتر اما برایش مهم نبود.
روبه مادرش گفت:
_مامان چرا با غالم ازدواج کردی؟
اشک در چشمان مادر حلقه زد ،دلش به حال پاره های تنش میسوخت  ،همه
اش تقصیر پدر نامردش بود که او را مجبور کرد با این نامرد عیاش ازدواج کند ،با
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این معتاد:
_پدرم مجبورم کرد.چرا همچین سوالی میپرسی؟
_از غالم متنفرم  ،هر موقع بزرگ شدم میکشمش.
مادر نگران روبه پسرش گفت:
_اینجوری نگو مادر .بهم قول بده کاری به پدرت نداشته باشی .قول بده از خود تو
سپید مراقبت کنی ،قول میدی؟
_با اینکه راضی نیستم ولی قول میدم.
۱۳سالش بود که بی مادر شد که بی سیما شد.
به سپیدش نگاه کرد دختر کوچولوی ۱۰ساله داشت گریه میکرد ،اخر مادرش را
میخواست ،جنگل سبز چشمانش ،بارانی بود ،غمگین بود.
کوچولویش را بغل کرد ،به مادرش قول داده بود ،پس باید عمل میکرد.
به دنبال کار همه جا را گشته بود  ،اما چه کسی به پسر بچه ای  ۱۳ساله کار
میداد؟
حتی خیاطی هم بلد نبود.
پس از مرگ مادرش غالم چرخ خیاطی و تمام وسایل مادرش را فروخته بود و به
مواد داده بود ،وضعش از قبل هم بدتر شده بود ،هر مواد مخدری میکشید .آن روز را هرگز

فراموش نمیکند که مثال پدرش  ،حتی به لباس های مادرش هم
رحم نکرد و آن ها را دانه دانه فروخت.

گاهی به سرش میزد دزدی بکند،اما لقمه های حاللی که سیما در دهانش گذاشته
بود ،اجازه این کار را نمیداد.
باالخره کار پیدا کرد ،آن هم چه کاری .سر چهارراه ایستادن و خواهش و تمنا برای
خرید.هر چند به غرورش بر میخورد اما بازهم غیرتش اجازه نمیداد خواهرش
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گشنه بخوابد.مدرسه میرفت اما با دردسر.
خواندن را دوست داشت ،سواد داشتن را دوست داشت اما بچه ها به خاطر لباس
ها و وسایل کهنه اش  ،مسخره اش میکردن ،سپیده را هم ،اما او دم نمیزد ،هر
چند ردای اشک بر روی صورتش میماند اما باز هم چیزی نمیگفت ولی
باهوش بود ،زود میفهمیدکه خواهر کوچولوی در نازکش ،اشکش دم مشک است.
در سن  ۱۷،۱۸سالگی بود که تصمیم گرفت مدرسه نرود و سخت کار کند ،هرچند
عاشق درس و مشق بود اما باید کار میکرد تا سپیدش خوب بخورد ،تا او درس
بخواند و خانم دکتر بشود ،تا برای خودش کسی بشود ،برایش ارزو های زیادی
داشت ،هرچند که خودش نیز ارزوهای زیادی داشت ولی خود را فدای یادگاری
مادرش کرد.
روزها به سرعت میگذشتند ،سپید روز به روز زیبا تر میشد و شباهتش به مادرش
بیشتر.
همچون مادرش مهربان بود و هرشب دست بر روی سرش میکشید و او با
این نوازش های کم به خواب میرفت.
در خواب مادرش را میدید،با خواهرش در سبزه ها میدویدند ،شاد بودند ،لباسهای
زیبایی تنشان بود  ،همه شاد بودن ،بی غالم زورگو بودند.
اما شب تمام میشد و صبح زود باید دوباره کار میکرد ،با اینکه ۲۷سالش بود اما
هم چون ۴۰ساله ها بود دستانش.

با صدای در به خودش آمد ،صبح شده بود و مینو برای کمک و صبحانه امده بود.
از مینو ممنون بود ،خیلی با او مهربان بود.
دستش را گرفت و به طرف دستشویی هدایت کرد ،بارها سعی کرده بود لنگ نزند
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اما نمیشد ،هر چه سعی میکرد نمیشد.
پس از دستشویی و شستن دست و صورت ،مینو برایش صبحانه آورد ،میخواست
خودش لقمه بگیرد که مینو اجازه نداد ،هر چه فکر میکرد نمیفهمید  ،او که بهتر
شده بود ،چرا باز هم خودشان به او غذا میدادند؟
پس از صبحانه روی تخت دراز کشید ،دوست نداشت اینگونه باشد ،همش خواب
بود و غذا.
دوست داشت کاری انجام دهد اما نمیتوانست ،چه کاری بود که پسری الغر و لنگ
بتواند انجام دهد؟ حتی حرف هم نمیوانست بزند ،میتوانست بنویسد ولی
نمینوشت ،فرشته بارها از او خواسته بود وفقط یک بار به اشتباه نام سپید
را نوشته بود که حال پشیمان بود  ،فرشته دیگر اصرار نکرد.

نمیخواست کسی گذشته اش را بفهمد و به او ترحم کند ،از ترحم متنفر بود.
وقت خوردن قرص هایش بود ،خسته شده بود از این روزهای تکراری.

فرشته:

دیشب خوب فکرام و کردم ،باید حسین و خوبش کنم.
به دکتر حیدری زنگ زدم ،دکتر گفتار درمانی بود:
_سالم دکتر ،خوب هستید؟ شمس هستم.
صدای شادش توی گوشی پیچید:
_ به سالم خانم دکتر  ،خوبی دخترم ؟ ممنونم
لبخندی روی لبم به صورت خودکارنشست ،این مرد برام کمتر از پدرم زحمت نکشیده بود.
_مرسی ،میبخشید دکتر ،زحمتی براتون داشتم.
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_این چه حرفیه دخترم؟ زحمت چیه؟ تا باشه از این زحمتا ،خب مشکلی پیش
اومده؟
_ممنونم ،لطف دارید .خب راستش یکی از نزدیکان حالش بده ،یعنی خب،
نمیتونه حرف بزنه.
_مادرزاد اینجوریه یا بر اثر حادثه؟
نمیدونستم چی باید بگم ،آخه من که اطالعاتی از حسین نداشتم:
_خب راستش ،نمیدونم.
با تعجب گفت:
_یعنی چی دخترم؟ متوجه نشدم.
_خب بعد ساعت کاریتون امشب میتونید بیاید همراه نرگس خانوم بیاید.براتون
توضیح میدم و نشونتون میدمش_ .باشه دخترم ،مشکلی نیست.
شاد و خوشحال از قبول کردنش تشکر کردم:
_ممنونم ،سالم منو به نرگس خانوم برسونید.
_حتما بزرگیتو میرسونم ،خداحافظ
_ ممنون ،خداحافظ.

دانای کل:

پس از ساعت کاری به طرف خانه حرکت کرد .باید به مینو خبر میداد و حسین را
آماده میکرد.
به خیابان نگاه کرد و لعنتی به شانس بدش فرستاد .ترافیک بود ،آهنگی پلی کرد.
(آهنگ ادعا مرتضی پاشایی)
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من اونی ام که سایه ام نداشت
دلش رو توی کوچه جا گذاشت
همون که تو دلش غمارو کاشت
غیر از این سکوت چیزی ور نداشت
من اونی ام که گریه می کنه
همون که بغضو ول نمیکنه
همون که هیشکی باورش نکرد
اشک و عاشقه رو نمیکنه
صدام که سر به آسمون کشید
دالی عاشقو به این جنون کشید
خدا ببخشه اونو که نموند
که قلب ساده مو اون به خون کشید
عشق ادعا سرش نشد
آخرش نشد که یاد من بره
آسمونو باورش نشد
کبوترش نشد دوباره بپره
من اونیم که خیره رو دره
خوشیشو میده غصه می خره
که حالش از همیشه بدتره
دل نمیده و دل نمی بره
کسی که با کسی قدم نزد
تو خونه عکسی غیر غم نزد
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سری به قلب عاشقم نزد
اون که رو دلم زخم کم نزد
صدام که سر به آسمون کشید
دالی عاشقو به این جنون کشید
خدا ببخشه اونو که نموند
که قلب ساده مو اون به خون کشید
عشق ادعا سرش نشد
آخرش نشد که یاد من بره
آسمونو باورش نشد
کبوترش نشد دوباره بپره

با این آهنگ  ،یاد حامی افتاد،یاد زخم هایی که حامی به او زده بود،یاد درد هایی
که کشیده بود.
به خودش نهیب زد :فرشته ٬این چه کاریه؟ اون االن ازدواج کرده ،حتی فکر کردن به
اون هم گناهه.
از خودش میپرسید منکه قسم خوردم به هیچ پسری رحم نکنم ،پس چرا به
حسین رحم کردم؟
با یاد چشمان معصوم حسین ،یادش آمد روز اولی که او را دیده بود ،کسی را دیده
بود که بیشتر از او غم و نفرت در چشمانش جاری بود و شاید برای کنجکاوی او را
به خانه راه داد.
با این فکر دست از پرسش های درون مغزش برداشت و به طرف خانه گاز داد .پس از رسیدن به
خانه ،به مینو خبر داد و از او خواست ،حسین
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را آماده کند.
حسین پس از شنیدن خبر ،فقط یک جمله در مغزش ،میچرخید:
«میخواد از شرم خالص بشه»
پوزخندی بر لبانش نشست .حق را به فرشته میداد.
او هم اگر مریضی ،مفت خور در خانه داشت؛ با او هم اینچنین
رفتار میکرد.
پس از آمدن دکتر حیدری و همسرش از یکی از خدمه خواست
که حسین را با خبر بکند.
حسین جلوی آینه ایستاده بود و به خودش نگاه میکرد .سعی
میکرد غم و دلگیریاش را از فرشته پنهان کند؛ اما ،قلب و
غرورش شکسته بود.
به چهره اش نگاه کرد .صورتی استخوانی ،بدنش بهتر شده بود
و مانند یک سوزن نبود .دماغش متناسب با صورتش بود و تنها
نقطه مورد توجه صورتش چشمانش بود که همه به او خیره میشدند.
چشمانش یکی سبز و دیگری قهوهای بود .پیراهن نخی کرمی به همراه شلوار
قهوه ای سوختهای به تن داشت.
با صدای خدمتکار از فکر بیرون آمد و به طرف در حرکت کرد .سعی میکرد
لنگ نزند؛ اما ،باز هم تالشش بی نتیجه بود.
به پذیرایی رسید و مرد و زنی را در کنار فرشته دید.
فرشته تمام لباسهایش سیاه بود .یه سارافون و یک شلوار به همراه شال،
همین.
نمیخواست دست از سیاه پوشیدن بردارد! سه سال بود که با آنها زندگی
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میکرد .دیگر برایش عادت شده بود.
دکتر ،با دقت به او نگاه میکرد .از لنگ زدنش فهمید قبال ا یا پایش از جا در
رفته و یا شکسته است و به تازگی از گچ درآورده شده است.
دکتر فرد باهوشی بود.
فرشته ،پس از معرفی او ،داستان پیدا کردنش را بازگو کرد و دل نرگس برای
پسرک مظلوم سوخت.
دکتر با تأسف سری تکان داد و رو به حسین ،دستانش را با عالمت و اشکالی که
برای افراد کر و الل به حرکت در می آورد ،به حرکت درآورد .انگار میخواست بفهمد
که کر و الل است یا فقط الل و این نقص مادرزادی است یا بر اثر حادثه و از نگاه گیج
حسین فهمید او فقط الل است که بر اثر حادثهای مانند ُ
شک به این وضع دچار شده است.
_اون فقط الله و مادرزادی نیست.
_خب حاال چی کار باید بکنیم؟
_اون و بیار مطب من ،من سه روز در هفته باهاش کار میکنم و برای پاها و چشماش باید
عکس برداری و اسکن انجام بده.
_من از پاهاش عکس گرفتم و فهمیدم یکیشون شکسته و گچش گرفتیم؛ ولی،
هنوز هم لنگ می زنه.
_حتما اون تو استراحت مطلقه؟
_ خب بله.
دکتر لبخند کم رنگی زد و همان طور که هنوز هم نگاهش را از حسین برنداشته
بود جواب فرشته را داد:
_اون باید تمرین بکنه تا خوب بشه .دکتر مرادی برای این کار خوبه ،ببرش پیش اون.
_چشم.
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_بی بال.
پس از گفت و گوی طوالنی و خوردن شام ،دکتر و همسرش به خانهشان بازگشتند.
صبح روز بعد فرشه به طرف مطبش حرکت کرد ولی ،قبل از ان با یک روانشناس
متخصص صحبت کرد و از او برای حسین وقت گرفت.
خسته و کوفته به خانه بازگشت،بعد از عوض کردن لباس هایش خواست ناهار بخورد
که از مینو پرسید غذای حسین را داده است؟
_نه خانوم ،االن میبرم براشون.
سینی غذای خود را در دست گرفت و از مینو خواست سینی حسین را بیاورد.
بعد از گذاشتن سینی ها در جای درست از مینو خواست اتاق را ترک کند،به
چشمان پسرک که ترس از انها فریاد میزد خیره شد،پوزخندی زد و چنگالی
پر از ماکارونی برداشت و به طرف پسرک گرفت ،ماکارونی عشق فرشته و
قاتل حسین بود ،از ان متنفر بود و حاضر بود بمیرد ولی لب به ان غذا نزند.
فرشته چنگال را به طرف حسین گرفت ولی او حتی لب هم باز نکرد و
این جرقه ای برای خشم فرشته بود و با زور چنگال حاوی غذا را در دهان
حسین فرو کرد ،اما حسین با لجبازی ان را تف کرد و همین کار برابر شد
با تو دهنی خوردن از فرشته و ریختن خون از دماغش.
گرچه فرشته ،دختر بود اما دستانش سنگین و درد ناک بود:
+پسره ی احمق ،این چه کاریه؟ بهت یاد ندادن چجوری غذا بخوری و شکر
بکنی؟
با صدای داد فرشته مینو هراسان به طرف اتاق حرکت کرد ،انگار بازهم این
دو جنگ جوی بی میدان با هم دعوا کرده اند و نیازمند اشتی هستند .بعد از یک خواب خوب به
مینو گفت حسین را اماده کند تا به مطب
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ببرد ،وقتی حسین را آماده دید به طرفش حرکت کرد و به شیرین کاری
خود خیره شد ،درست همان جایی که سیلی زده بود کبود شده بود.
حسین با ترس به او نگاه کرد و فرشته داد زد:
+مینو ،مینو کجایی یه دارو و یکی از کرم هامو بیار.
بعد از پوشاندن رد ،سوار ماشین شدن و به طرف مطب حرکت کردند.
گذشته:
به دخترک روبه رویش نگاه کرد ،زیبا همچون مادرش و البته مهربان .
دانشجوی رشته پزشکی بود و تا چند سال دیگر برای خودش کسی
میشد ،خانم دکتری میشد.
خوشحال بود ،وقتی امانتی مادرش خوشحال بود.....
روزها پشت سر هم میگذشتند و باالخره آن روز شوم فرا رسید.
سپید ،خواستگار های زیادی داشت چون واقعا زیبا بود ولی این زیبایی
برایش مشکالت زیادی به وجود می اورد.
از جمله خواستگاری مردی ،همسن پدرش!
وقتی فهمید پدرش ،خواهرش را به چندرغاز مواد فروخته ،به معنای واقعی
اتش گرفت.
آن روز هرگز از یادش نمیرود که مردی ۷۰ساله با بی شرمی به خواستگاری خواهر
۲۴ساله اش آمد.
ان روز با عصبانیت او را از خانه بیرون انداخت ولی مرد ،حاضر به عقب نشینی نبود.
پولدار بود ،قوی بود و میتوانست با پول و قدرتش هزاران هزار ادم مانند او را بخرد
ولی نمیتوانست اجازه دهد خواهرش ،با چنین مردی ازدواج کند.
بارها از دست آدم های گودرز کتک خورده بود ولی حاضر نبود امانتی اش را به او
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بسپارد  ،حاضر بود بمیرد ولی اینکار را نکند.
سپید،وقتی میدید برادر عزیزش آنگونه کتک میخورد ،دیگر نتوانست طاقت
بیاورد و به گودرز پاسخ مثبت داد.
بارها از او خواست حرفش را پس بگیرد ،بارها به او گفته بود«مهم نیست چه
بالیی سر من میاد ،ولی اجازه نمیدم به تو صدمه ای وارد بشه».
ولی سپید ،دیگر طاقت کتک خوردن برادرش را نداشت و برای کمک به او با گودرز ازدواج کرد.
به جشن عروسی خواهرش نرفت ،از او دلگیر بود.
احساس میکرد غرورش شکسته است.
همه اش به این فکر میکرد که حال  ،جواب مادرم را چه بدهم؟
****
حالش کمی بهتر شده بود،خبر دار شده بود خواهرش حالش خوب است.
به این فکر میکرد شاید اینگونه بهتر است ،شاید االن خواهرش در آسایش و سالمت
کامل به سر میبرد ولی همه چیز برعکس بود.
سپید در عذاب بود هم روحی هم جسمی،غذایش یا غصه بود ،یا کتک.
دیگر از آن سپید زیبا و شاداب گذشته خبری نبود.
حال او یک آدم افسرده و بی روح بود.
میدانست روزهای اخر عمرش است.
خوشحال بود که حداقل برادرش خوب است .خودش را فدای برادرش کرده بود.
خوابش می آمد ،میدانست خواب آخرش است آخر ،دیشب مادرش را در خواب دیده
بود .مادرش به او گفته بود به زودی راحت میشود و او فقط این را میخواست.
به زندگی اش فکر میکرد به عشقش ،اخر عاشق بود او هم عاشق هم دانشجویش به
اسم مهدی .اما حال دیگر نمیتوانست به او و ارزو هایش فکر کند.
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*
وقتی خبر مرگ عزیزش را شنید ،احساس میکرد دیگر نمیتواند نفس بکشد،نفسش
تنگ شده بود .دیگر نفسی نداشت که بخاطرش زنده بماند پس خو را به دست
سرنوشت سپرد.
وقتی به هوش آمد،نه میتوانست و نه میخواست حرف بزند ،شک سنگینی که
به او وارد شده بود که موجب سکته او شده بود.
در بیمارستان نه حرفی میزد نه کاری میکرد،گوشه ای مینشست و به دیوار رو به
رویش خیره میشد.
دکتر تشخیص داده بود که دچار افسردگی شدید شده و باید به تیمارستان انتقال
یابد.
چون همراهی نداشت او را به یک تیمارستان نادرست انتقال دادند.
تیمارستانی که نه نظافت داشت نه خدمه خوب.
دکترانش همگی بی تجربه و بعضی ها بی مدرک بودند.
برای بازگشت به زندگی به او شک وارد کردند و موجب شد ،حالش بدتر شود .درد و رنجی که در
تمام این روزها کشیده بود را حق میدانست.

بارها از مادرش عذرخواهی کرده بود که نتوانسته بود  ،از سپید
مراقبت کند.
خودش را محکوم به این شکنجه ها میدانست.
اینکه قرص در حلقش بیندازند،تمامی بدنش را با سرنگ کبود کنند
و شک الکتریکی به مغزش وارد کنند.
نمیدانست چگونه میتواند بعد از مرگش  ،در چشمان مادرش نگاه
کند.
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به سپید حسودی اش میکرد ،همه اش از مادرش میپرسید چرا من و
نبردی؟ یعنی اون و بیشتر دوست داشتی؟
با اینکه ۲۷سالش بود ولی گریه میکرد  ،زار میزد و روبه رو میشد با
کتک هایی از سوی پرستارهای بی احساس.
دلش برای مادرش تنگ شده بود،دلش برای نوازش هایش تنگ شده
بود و در سرش آهنگی تکرار میکرد ،فقط به عشق مادرش.
(آهنگ میم مثل مادر مهیار فاضلی)
کاشکی میشد بهت بگم
چقدر صداتو دوست دارم
چقدر مث بچگی هام
الالیی هاتو دوست دارم
سادگی ها تو دوست دارم
خستگی ها تو دوست دارم
چادر نماز زیر لب
خدا خدا تو دوست دارم
کاشکی رو طاقچه ی دلت
آینه و شمعدون میشدم

تو دشت ابری چشات
یه قطره بارون میشدم

کاشکی میشد
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یه دشت گل
برات الالیی بخونم

یه آسمون نرگس و یاس
تو باغ دستات بشونم

بخواب که میخوام تو چشات
ستاره هامو بشمارم

پیشم بمون که تا ابد
دنیا رو با تو دوست دارم
دنیا اگه خوب ,اگه بد
با تو برام دیدنیه

باغ گالی اطلسی
با تو برام چیدنیه

مـــــــــــــــادر

کاشکی میشد بهت بگم
چقدر صداتو دوست دارم
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الالیی ها تو دوست دارم
بغض صداتو دوست دارم

مـــــــــــــــادر

الالیی
الالیی
حال:
بعد از اجازه ،وارد اتاق پزشک شدن ،پزشک مردی مهربان
و البته کار بلد بود:
_سالم خانوم شمس خوب هستید انشاالله؟
+بله جناب دکتر کیانی ،برای این اقا که اسمش حسینه مزاحمتون
شدم.
_این چه حرفیه مراحمید ،خب تعریف کنید ،چه مشکلی دارن ایشون؟
+راستش من خودم هم نمیدونم چرا اینجوری شده ولی انگار بخاطر
بی مسئولیتی مسئولین اینطوری شده ،اون نمیتونه حرف بزنه و رنگ
چشماش با هم فرق داره و مهم تر از اون یه جورایی افسرده است و
همش تو خودشه و اکثر اوقات کابوس میبینه.
_خب در نظر من ایشون باید چند دوره گفتار درمانی ببینن و اینکه چند
جلسه ای با من در ارتباط باشید و اگر الزم شد به ایشون شک وارد میکنیم
البته برای از یاد بردن گذشته و جلوگیری از افسردگیش مطمئنن شک الزمه
پس از صحبت های متفرقه و سردی های حسین ،دکتر صالح دید به او شک
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وارد کنند و برای اینکار  ،برای هفته ی دیگه بهشون وقت داد .گذشته:
پیرمرد دل نازک از کنار در به پسرک جوانی که در حال گریه بود ،نگاه میکرد.
به پرستاران دختر نگاه کرد و روبه آنها با دلخوری گفت:
_ میبخشید ،خانما؟
_بله
_امممم چرا به اون پسر داخل اتاق رسیدگی نمیکنید؟ انگار درد داره.
دختر با آرایش غلیظ ،روبه پیرمرد با تندخویی بداخالقی گفت:
_این فضولیا به تو نیومده ،بهتره کارت و انجام بدی و تو کار دیگرون دخالت نکنی.
پیرمرد ،از لحن دخترک دلخور و متعجب شد ،باورش نمیشد فردی تحصیل کرده
اینگونه با بزرگترش،صحبت کند.
دختر ها با ایش بلندی از کنار پیرمرد رد شدن.
مگر نه که اینها دخترن و دلنازک ،پس چرا اینقدر خشکند و بی احساس؟

**********
پسرک درحال گوش کردن به حرف های پیرمرد بود و هر لحضه عصبانی تر میشد.
هر چند نمیتوانست حرف بزند ولی میتوانست ،خم به ابرو بیاورد و سر تکان دهد.
پیرمرد متعجب از پاسخ منفی پسر برای فرار  ،اتاقش را ترک کرد.
او میخواست اینگونه خود را شکنجه کند تا شاید عذاب وجدانش  ،کم تر شود.

**************
مادرش را میدید ،سپید را میدید ،با چهره های نورانی ،با لبخند بر لب ،میتوانست حرف بزند ،
شروع به عذر خواهی کرد و همینطور اعتراض ،که چرا او را تنها گذاشتند؟
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چرا بی او رفتند؟
مادر لبخندی به پسر زد و روبه او با مهربانی گفت:
_پسرم  ،ما وقت زیادی نداریم ،باید سریع حرفام و بگم  ،وگرنه دیر میشه.
_چرا وقت نداریم؟ چرا همینجا نمونیم؟ چرا تو این جای سرسبز و قشنگ باهم زندگی
نکنیم؟
_نمیشه پسرم  ،ببین تقصیر تو نبود که سپید مرد ،تو باید با اون پیرمرد فرار کنی عزیزم.
قول بده سعی کنی سریع خوب بشی ،قول بده ما رو فراموش کنی و
به زندگیت ادامه بدی قول میدی؟
_اما....
مادر با لحنی محکم گفت:
_قل بده .
_قول میدم.
و مادر را به همراه سپید در حال دست تکان دادن و دور شدن دید و فریاد نه گفتنش ،
برابر شد با بیدار شدنش.
روی همان تخت کهنه و کثیف بود  ،با دستهای بسته .
پیرمرد را دید در حال جارو کشیدن بر روی زمین و قولش یادش امد.
خواست فریاد بزند ولی صدایی از گلویش خارج نشد .شروع به تکان خوردن کرد.
تخت بخاطر کهنه بودنش ،شروع به سروصدا کردوو وپیر مرد متوجه و به طرف پسرک
حرکت کرد.
_چیزی میخواستی پسرم.
پسر  ،سری تکان داد و شروع به ایما و اشاره کرد.
پیرمرد متعجب از حرکاتش  ،به او خیره شد .پسرک دستان خود را درمیان تناب ها چرخاند
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و به در اشاره کرد.
پیرمرد پیروز روبه پسر گفت:
_میخوای فرار کنی؟
سرش را به عالمت بله تکان داد .پیرمرد خوشحال از تصمیم پسر  ،شروع به کشیدن نقشه کرد.

*********
سوار بر ماشین درحال حرکت به طرف شهر بود و صدای آژیر ماشین های پلیس در گوشش
میپیچید.
پیرمرد متوجه شد اگر اینگونه ادامه دهد  ،حتما گیر می افتند.
در وسط شهر ،در یک خیابان و بعد یک کوچه پیچید و روبه پسر گفت:
_اگه اینجوری ادامه بدیم حتما میگرینمون ،ببخشید ،ولی میتونی خودت راه رو پیاده بری
تا من بپیچونموشون؟
پسرک نا مطمئن سری تکان داد ،نمیدانست می تواند با پاهای دردناکش مسافتی طوالنی،
به قسمت پایین شهر طی کند یا نه؟
از ماشین پیاده و به طرف کوچه دیگر رفت .
یک ساعت از پیاده راه رفتنش گذشت ،دوساعت ،سه ساعت ،چهار ساعت.
دید سرش در حال گیج رفتن است و در اولین خانه را کوبید و بی هوش شد.
حال:
فرشته:
امروز روزی بود که باید حسین رو میبردم واسه شک درمانی ،آماده با اخم و تخم
جلوی در وایساده بود،به طرفش رفتم و با یه بریم خودم جلو تر حرکت کردم ولی
احساس کردم هنوز نیومده،به پشت سرم خیره شدم و دیدم هنوز ایستاده،به
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طرفش رفتم:
+چرا نمیای؟نکنه گوشاتم کر شده؟ برای اینکه خوب بشی ،باید بیای.
حسین بازهم سرد به روبهرور بدون هیچ حرکتی ،خیره شد،مینو خواست پا درمیانی
بکنه که دستم رو به معنی نه تکون دادم:
_نگهبانا بیاید اینو ببرید.
نگهبانا با زور هر چند ،مقابله با اون که بدن الغری داشت،کاری نداشت،داخل ماشین
انداختنش.
خودم از قبل سوار شدم و بعد از اینکه انداختنش داخل،به سرعت حرکت کردم که
باعث شد ماشین قفل بشه ،شروع کرد به زدن شیشه هاو داد وفریاد:
+اینکار باعث میشه دیوونه ،جلوه داده بشی ،پس چرا مثل بچه آدم نمیشینی تا ببریم
خوبت کنیم؟
اما اون بی هیچ تغییری به کارش ادامه داد:
+اصال به درک ،هرکاری دلت میخواد بکن.
به مطب دکتر رسیدیم ولی نمیدونم چجوری اینو ببرم باال ،گوشیمو دراوردم
و به دکتر خبر دادم و گفت ،چند نفری رو میفرسته تا حسین رو بیارن...
به حسین نگاه میکنم ،روی تخت خوابوندنش و با کمربند های مخصوص
دست ها و پاهاش رو بستن و یه چیز پالستیکی توی دهنش گذاشتن.
دکتر شکر ها رو دردستش گرفت و اماده وارد کردن شک شد که حسین
شروع به گریه کردن کرد ،نمیدونم غم و ترس توی چشماش بود یا لرزش
بدنش که باعث شد به طرف دکتر برم و ازش بخوام ،اینکار رو نکنه:
_ولی برای چی؟ اون برای مداوا به این کار احتیاج داره.
+نه دکتر ،حاال میفهمم بزرگ ترین ترسش ،این دستگاه شوکر هست
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و فقط مراحل گفتار درمانی و مشاوره رو انجام بدید،لطفا.
_هر طور خودتون صالح میدونید.
پرستار ها دست ها و پاهاش و باز کردن که ناگهانی بغلم کرد ،از
ترس داشت میلرزید.
**********
بهش توی خواب نگاه میکنم ،چهرهای مظلوم داره که توی خواب مظلوم
تر میشه ،نمیدونم چرا اینجوری شده و دوست دارم خودش موضوع
رو برام بگه تا خودم بفهمم.
***********
دانای کل:
روز به روز حالش بهتر میشد  ،دکتر ها هر چه قدر فکر میکردند ،نمیدانستند دلیل
اینهمه تالش حسین چیست!
اون به سختی تالش میکرد  ،میتونست خوب راه بره ،هیکل و صورتش پر و
زیبا شده بودند ،ولی هنوز نمیتوانستحرف بزند.
دکتر روانشناسش توصیه کرده بود برای جلوگیری از افسردگیش به سفری برود
و فرشته برای آخر هفته به بتول خانوم زنگ زده بودو خواسته بود ویال را آماده
کند.
***********
صبح زود بدون صبحانه حرکت کرده بودند و سعی میکرد خمیازه نکشد ولی
با هر خمیازه فرشته  ،به طور خودکار دهانش باز میشد.
به لواشک های رنگارنگ نگاه کرد از بچگی عاشق لواشک آلبالو بود.
فرشته با یک نایلون پر از لواشک انار و زردآلو و البالو به طرف ماشین اون و
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سوار بر رل حرکت کرد.
روی یک زیراندازنشسته بودند و درحال خوردن صبحانه بودند ،هر کاری میکرد
نمیتوانست چشم از لواشک های رنگی بر دارد.
به فرشته نگاه کرد ،نه میتوانست حرف بزند و درخواست لواشک کند و نه غرورش
اجازه میداد.
فرشته پس از صرف صبحانهو جمع کردن وسایل ،به طرف لواشک ها رفت و یکی
یکی انها را بیرون آورد و شروع به خوردن کرد.
صدای ملچ ملوچ فرشته در گوشش میپیچیدو نمیدانست چیکار کند
دست اخر پیراهن فرشته را کشید و به لواشک ها اشاره کرد.
فرشته متعجب ا درخواست او  ،به او تعارف کرد و حسین با رضایت کامل
لواشک آلبالو را انتخاب کرد.

***********************
فرشته اولین بارش بود که با پسری نامحرم سفر میکرد ،
درست بود با حامی به پارک و عروسی و ...میرفت ولی سفر نه.
اما حسین اولین بارش بود که به سفر میرفت اخر تابحال سفر نیامده بود
به اطرافش با لذت نگاه میکرد .
فرشته حوصله اش سر رفته بود پس آهنگی پلی کرد

آهنگ محمد لطفی  ,نارفیق
♫♫♫♫♫♫ در قلبتو واسه کسی باز نکنیا
خودتو تو دل کسی جا نکنیا
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منو تنها نذاریا منو تنها نزاریا
هرچی هم بد بشی بازم تورو میخوام
کی میگه کم تورو میخوام
من که گفتم تو رو میخوام
نگفتم تورو میخوام …
آخه من نمیگم همه میگن عشق تو وفا نداره
نمیدم پس نمیدم این دلو به تو دوباره
همه نارفیقن آی رفیقم کجایی دلم گرفته
دیگه نا نداره دل بی قرارم به کی بگم گرفته
♫♫♫♫♫♫
دلی دوست دارم خیلی دوست دارم
خودتم بخوای بری عمرا نمیزارم
آخه نفسی جونی چرا نمیدونی
بی خبر از حال خراب منه مجنونی …
آخه من نمیگم همه میگن عشق تو وفا نداره
نمیدم پس نمیدم این دلو به تو دوباره
همه نارفیقن آی رفیقم کجایی دلم گرفته
دیگه نا نداره دل بی قرارم به کی بگم گرفته♫♫♫♫
باالخره پس از ساعاتی طوالنی رانندگی به ویال ،رسید.
نگهبان ساک ها را به داخل برد.
طبقه اول ویال به رنگ قهوه ای و کرم
و طبقه دوم به رنگ مشکی و سفیدبود و هر اتاق رنگ مختصر به خودش
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را داشت.طبقه اول از مبل های چرم قهوه ای و میز ناهار خوری قهوه ای
سوختهبه همراه تلویزیون و آشپزخانه مجهز به تمامی وسایل مورد نیاز.
پارکت ها قهوه ای سوخته و کاغذ دیواری ها به رنگ کرم بود و لوستر
بزرگی روی سقف به چشم میخورد.
فرشته و حسین هر دو برای استراحت به اتاق هایشان رفتند .اتاق فرشته
از یک تخت ،کمد ومیز لوازم وآرایشی و میز کامپیوتربه همراه مبلمان
چهار نفره ای در گوشه اتاق  ،که همگی متشکل از رنگ های قرمز و مشکی
بودو حسین ترجیح داد ،اتاقی ساده به رنگ آبی انتخاب کند.
*********
پس از صرف ناهار و خواب تصمیم گرفتن به طرف دریا حرکت کنند...
اولین بار بود دریا را میدید ،شن های ریز و کوچک را لمس میکرد و خود
را به دست دریا میسپرد.با شادی به طرف آب حرکت کرد.....
و اما فرشته ،فرشته در حال تداعی گذشته تلخش بود.به یاد گذشته ها
و سفر های گروهیکه در میان آنها ،حامی نیز بود.آن شب هرگز از یادش
نمیرود :
پسر و دختر بر روی ساحل نشسته و به دریا نگاه میکردند ،پسر ،به صورت
ساده ولی دلنشین دخترنگاه میکرد و تصمیمش را گرفت ،باید او را ازان
خود میکرد...
به هم ابراز عالقه کردند و صدای خنده هایشان در میان ،صدای برخورد
موج به صخره گم شد.
نشنیدن صدای گریه های فردی در پشت صخره ها ،ندیدن اشک های
دخترکی ناراحت از این موضوع را
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از فکر به گذشته دست کشید و به مردی جوان ولی با شوق پسری
پنج ساله ،نگاه کرد.
نمیدانست چرا این پسر چشم رنگی عجیب به دلش مینشیند.
به حد عشق به حامی نبود ولی کمتر هم نبود ،سرش را تکان داد،
نه نباید بازهم این اتفاق می افتاد نهو با بی حواسی به طرف جاده
حرکت کرد.
حسین():
ذوق و شوقی رو که ،زمانی که داخل اب بودم رو نمیتونم وصف
کنم  ،از دریا بیرون اومدم و با جای خالی فرشته رو به رو شدم ،به
اطراف نگاه کردم و باالخره پیداش کردم،داشت بدون در نظرگرفتن
اطرافش از خیابون  ،رد میشد.
چشمم به ماشینی که به سرعت داشت به طرفش میرفت ،خورد.
تنها کاری که تونستم بکنم این بود که با سرعت به طرفش حرکت
کردم و اون و به اون طرف جاده هول دادم و ناگهانی داد زدم:
فرشته....
با ناباوری تو چشماش نگاه کردم ،اونم حالت من رو داشت،
اونم داشت با تعجب و حیرت ،بهم نگاه میکرد .فرشته با صدای لرزون رو به من گفت:
_ تو میتونی حرف بزنی؟
خودمم هنوز توی شک بودم ،توی شک اینکه میتونم حرف بزنم.
فرد راننده برای مطمئن شدن از حالمون پایین اومد و فرشته اون
و رد کرد.
************
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فرشته:
بعد از حرف زدن حسین تصمیم گرفتم ،برگردیم تهران تا به دکترش
اطالع بدم.
حسین(:)....
با اینکه دل کندن از دریای آبی و آرامشی که ازش میگرفتم برام سخت
بود ولی حرفی نزدم و با هم به طرف تهران حرکت کردیم....
داشتم از بی حوصلگی درختا رو میشمردم که صدای شکمم در اومد .
ای تف که ابرو واسه من نذاشتی.
با خجالت به فرشته نگاه کردم ،با لبخند به طرف رستوران کنار جاده
حرکت کرد.
اولین بار بود که لبخندش رو میدیدم ،به نظرم دلنشین بود ،مخصوصا
وقتی که چال گونه اش ظاهر شداگه کتک هاش و سانسور بگیریم دختر
خوبیه ولی نمیدونم چرا همشمثل کالغ سیاه میپوشه و تو فکره!?
به لیست عجیب و غریب غذاهای روبه روم نگاه کردم ،نامردا یه عکس هم
کنارشون نذاشتن بدونیم چه شکلین.
وقتی گارسون اومد فرشته چلو کباب کوبیده سفارش داد و
منم ترجیح دادم همون و بخورم.
حداقل میدونم چه شکلیه.
برام عجیبه که این دختر  ،راجب گذشته ام ذره ای کنجکاوی ،نمیکنه.
کال آدم عجیب و غریبیه.
بعد از خوردن غذا  ،به طرف ماشین حرکت کردیم ،برام سخت بود رد شدن از
کنار مردمی که با تعجب و بعضی ها با تمسخر نگاهم میکنن  ،وقتی اولین بار
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چشمای دو رنگمو دیدم از تعجب نمی دونستم چیکار کنم ولی چشم سبزم
و دوست داشتم ،من و یاد سپید مینداخت یاد خواهر کوچولوم و البته مادرم.

***********
دانای کل:
دکتر پس از معاینه حسین ،لبخندی امید بخش به فرشته زد و به او اطمینان داد
اگر تمرین کند مشکل لکنتش نیز رفع میشود.
فرشته ،با دکتر روانشناس صحبت کرده بود و او اخطار داده بود که فکر
به گذشته ممکن است موجب بدتر شدن حال او شود.
حسین تصمیم گرفت از فرشته بخواهد که به او کاری بدهد تا زحماتی که برایش
کشیده است را  ،جبران کند ولی فرشته با عصبانیت به او توپید و گفت:
_تنها کمکی که میتونی بکنی اینه ،که زودتر خوب بشی راجب چاقی و چه بدونم
از این حرفا یه مربی خوب بدنسازی ،برات میارم.
_ووولی....
_ولی و اما نداره ،همین که گفتم.
یک ماه گذشت و مشکل لکنت حسین درست نشد که نشد.
حسین روز به روز نا امید تر از قبل میشد ولی فرشته هربار به او میگفت که نباید
نا امید شود و حسین نمیدانست چرا دیگر فرشته را جای سپید نمیبیند!
فرشته به جوان چشم رنگی در حال ورزش نگاه میکرد  ،نمیدانست چرا هر وقت
به او میرسد ،هول میشود و قلبش به سرعت به تپش می افتد.
بارها به خود گوش زد کرده بود که نباید دوباره عاشق شود ولی دل است دیگر و حال
نمیتواندکاری بکند.
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حسین برایش از حامی نیز عزیز تر شده بود و هر روز به این نتیجه میرسید که عشق به
حامی ،عشقی دروغین و مربوط به سنش بوده که حال هیچ حسی نسبت به او ،ندارد.
یکبار حامی را همراه با همسرش دیده بود و دیگر مانند گذشته ناراحت نشد بلکه ،دیگر
نسبتبه او هیچ حسی نداشت.
********
فرشته:
وقتی حسین و میبینم همه چی یادم میره و بارها خودم و لعنت کردم که این رسم مهمان
داری نیست و من نباید دوباره عاشق میشدم ولی دیگه نمیتونم کاری کنم.
باالخره تصمیم و گرفتم و میخوام بهش اعتراف کنم هرچند ممکنه غرورم و خورد کنه ولی
باید بهش بگم.
امروز روز خوبیه ،هرچند محرمه ولی امروز باید حسین و ببرم پیش دکتر گفتار درمانی
امروز حتما بهش میگم.....
میخواست پیاده بشه ،توی ماشین هزار بار گفتم بهش بگم ولی یه چیزی میگفت هنوز
صبر کن  ،شاید نباید بهش میگفتم_ .ببببب ....بخششششید ،میییی…یتونننم ...باهاااتون حرف

بززز....زنم؟

با مهربانی که از خودم سراغ نداشتم و نمیدونم از کجا اومده
بود بهش گفتم:
_حتما ،چرا که نه؟
_خخخخ..خخخب ...رااااااستش شش....شاید بببب...با گفتن
ااااین حرفاززززز..م ناراحت بشششش.....ید ووووو متنفف...ففر
مشتاقانه بهش نگاه کردم.
آب دهنش و قورت داد و با ترس گفت:
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_مممممم.........ممممنننن مم..مممن دددددو.....وووست داررررم
فرشش...ششته.
توی شک فرو رفتم و نا خواسته پر توی چشمام اشک شد.
حسین:
خودم و لعنت کردم که به گریه انداختمش.
حق و بهش میدادم  ،حتما براش سخت بود که ادم بی کس و
کارو مریضی مثل من بهش بگه دوست دارم ،حاال میفهمم اعترافم
اشتباه بود ،باید این راز و به گور میبردم ولی چیکار کنم که دیر فهمیدم و
باعث گریه اش شدم پس ،شروع کردم به معذرت خواهی:
_م......ننننننن ....معععع.......ذرت ممممم.......یخووووام ،نبایییی...د بهههه....ت
مممم....مییییگفتم ،تتت...تووو لیاقتت بییی.....شششتر از اییین حررررفاست.
_عاشقتم حسین.
احساس میکردم قلبم کار نمیکنه  ،گوشام درست میشنید؟ اون
عاشق من بود؟ وای خداااا
میخواستم گریه کنم از خوشحالی ،امام حسین نوکرتمم.
_ررر.....راسس......ست میبیگی؟ ییعنی از تررحم نیست؟
_نه،من میخواستم اول اعتراف کنم ولی خودت....
نفهمیدم چیشد که ناگهانی بغلش کردم ....
دانای کل:
حسین از فرشته خواست هنوز به کسی نگوید
و میخواهد درسش را ادامه دهد و فرشته قبول کرد....
فرشته از معلمانی خوب خواسته بود که ،به حسین درس
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بیاموزند.
حسین از بچگی عاشق پزشکی بود و چه خوب بود که
او و فرشته در چنین مواردی باهم تفاهم داشتن.
روانشناس سیاوش ،به او توصیه کرده بود که زیاد از مغزش
کار نکشد و به خودش سخت نگیرد ولی سیاوش با ذوق
و شوق فراوان منتظر معلم هایش بود.
فرشته:
به حسین نگاه میکنم و به کتابهای داخل دستش ،وقتی
دبیرستانی بودم از این کتابها متنفر بودم ولی نمیدونم حسین
چرا برای این کتابهای سخت ،ذوق و شوق داره؟!
بعد از کالس های حسین ،روی مبل ها نشسته بودیم و اون
با اشتیاق فراوان داشت راجب درس هایی که یاد گرفته بود میگفت،
حسودیم میشد از اینکه اون  ،اینقدر زود همه رو متوجه و توی ذهنش
ثبت میکرد ،آخه خودم با هزار زحمت حفظ کرده بودم و این حاال میخواد
رکورد منو بزنه.
گاهی اوقات مامانم میاد و راجب گذشته و درس خوندنای من براش تعریف
میکنه  .نمیدونم چرا تصمیم گرفته به طور کل ،ابروی منو ببره؟!
هرچی با چشم و ابرو بهش میگم نگو ولی هی میگه و صدای قهقه
خودش و حسین خان میره رو ابرا.
باالخره مادر جان عزم رفتن میکنه  ،فکر کنم تو این دو ساعت بیست
کیلو کم کردم  ،از بس که حرص خوردم.
بعد رفتن مامان ،به طرف حسین میرم و دستامو رو پهلو هام میندازم
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و شکل همون کوزه خودمون و میگیرم و با عصبانیت به طرفش میرم:
_خوشششش گذششت عاقا حسین؟
یه لبخند حرص درار میزنه و با ذوق میگه:
_بهم نگفته بودی اینقدر دست و پا چلفتی و خر خون بودی فری.
خون خونم و میخورد ،با عصبانیت به طرفش دویدم
و اونم فرار و بر قرار ترجیح داد و زد به چاک .باالخره حسین درسش و تموم کرد و نوبت کنکورش
شد.
هرچی بهش میگفتم چیزی نیست نترس ولی صدای
خودش و صدبرابر لرزون تر و لکنت دار تر میکرد و
هی میگفت اگه قبول نشم چی؟
خالصه این امتحانش و داد و وقتی از در بیرون اومد
گفتم این یه بار مرده و دوباره زنده شده از بس پوستش سفید
و رنگ پریده شده بود.
فکر نمیکنم بهش امیدی باشه ،چون اگه اندازه خر هم خونده
باشه ،اینقدر خودش و حول کرده که دوتا سوال هم جواب
شک دارم جواب داده باشه.....
هی اصرار میکرد نرم و میگفت میدونم اندازه ستاره ها
رتبمه و اینجور حرفا ولی خب بازم فضولی نه ببخشید
کنجکاوی به همراه چاشنی شیطنت نمی گذاشت نرم.
(دوستان دقت کنید کننننجججکاااویی وگرنه فضول
که حسینه)
رفتم و با لب و لوچه آویزون برگشتم ،این نامرد داشته
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سر منو شیره میمالیده و رتبه اش چند شده؟
دویست ،وای خداااا سرم داره گیج میره خیلی نامرده من
چهارصد آوردم و بعد این.
وقتی بهش گفتم فکر کنم یه سکته رو زد و دوباره
به این دنیا برگشت.
وای به مامان هم که گفتم خوب نداده حاال برم بگم چی؟
این اقا دویست شده؟ فقط دوست دارم بپرم رو مبل و دونه
دونه موهاش و دربیارم ،از بس که درازه.
************
رفتم و تو یه دانشگاه خوب ثبت نامش کردم هرچند میتونست
بره خارج و تحصیالتش و اونجا ادامه بده ولی نه خودش
میخواست ،نه خودم.
سه جعبه شیرینی خریدم و یکی و دادم به خانم راد تا توی
مطب پخش کنه و یکی دیگه رو هم بردم خونه خودم و
اخریش و تو شرکت پخش کردم ،شبم قرار بود بریم خونه
مامان بزرگ و اینا.
باالخره شبم از راه رسید و من و حسین با یه جعبه شیرینی و
میوه رفتیم خونه مامان بزرگم.
وقتی خبر قبولی حسین و رتبه اش و گفتم همه دهنشون یه
دومتری باز شد.
میتونم بگم به وضوح حسادت و نفرت و تو چشمای شاهین دیدم
تا چشمش درآد
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حسین:
باالخره روز رفتن به دانشگاه رسید.استرس همه ی وجودم و گرفته
بود با یک بسم الله از فرشته خداحافظی کردم و وارد دانشگاه شدم
از همون اول سنگینی نگاه های دیگران را حس میکردم ،نگاه هایی
پر از تمسخر و تعجبولی ادمایی هم بودن که به این موضوع
بی تفاوت باشن .کالس شروع شد و استاد خواست خودمون و
معرفی کنیم ،وقتینوبت من رسید ،سعی کردم بدون لرزش و لکنت
خودم و معرفیکنم ولی باز هم مثل همیشه گند زدم:
+ححح ...حسین...نن شمسسس.
دیدم و سعی کردم بی تفاوت باشم به نگاه های تمسخر آمیزشون
به پوزخند هاشون و حتی به نگاه های ترحم برانگیزشون.
فرشته
حسین همیشه وقتی بر میگشت از کاراش میگفت ،اکثر اوقات یه
سر به دانشگاهش میزدم و وضعش و میپرسیدم ،همه ازش راضی
بودن و اون و بهترین دانشجو میدونستن ،خوشحال بودم که موفق
شده ولی ،خیلی به خودش سخت میگرفت ،میترسیدم مریض بشه.
حسین
یه ترم از دانشگاهم گذشت و باالخره من و فرشته تصمیم گرفتیم به همه
اعالم کنیم که میخوایم باهم ازدواج کنیم  .واسه خودم یه کار پیدا کرده بودم
و تصمیم گرفتم با اولین حقوقم کت و شلوار بخرم.
باالخره شبی که من و فرشته منتظرش بودیم ،درسید .باهم به خونه پدربزرگ
و مادربزرگپدری فرشته رفتیم و بعد از سالم و احوالپرسی  ،به همه اعالم کردیم.
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پدر و مادر فرشته خوشحال بغلممون کردن ،پدربزرگ و مادربزرگ فرشته که فهمیده
بودن نوه ی عزیزشون با ازدواج با من شاد میشه با خوشحالی
تبریک گفتن ،اما عمه و عموی فرشته اول مکث کردن و با نفرت و ناراحتی
مشهود تو صداشون تبریک گفتن  .بابای فرشته برامون صیغه محرمیت خوند و انگشتری که
نتیجه زحمات این ماهم بود و توی دستش انداختم.
چشماش پر از اشک شوق شد و مثل چهل چراغ ،برق زد،
لبخندی بهش زدم که جوابم و داد ،به اطراف نگاه کردم
و آهی کشیدم ،اگه عمه و عمو و خانوادهاشون رو
سانسور میگرفتم ،خانواده خوب و مهربونی بودن
ولی من بینشون تنها و بی کس بودم.یاد سپیدم افتادم،
یاد مادرم یاد اسم و شخصیت قبلم ،برام عجیببود که
فرشته حتی یکبار راجب خودم و خانواده ام ازم نپرسید!
یعنی حتی کنجکاو هم نیست؟ شایدم براش مهم نیست ،
قلبم یه تیرکشید و باعث شد از عالم هپروت بیام بیرون
و به دیگران توجه کنم.
فرشته
روزهای عاشقانه من و حسین شروع شده بود  ،با هم
میگفتیم و میخندیدم.
هرگز اون روز رو یادم نمیره ،همون روزی که بدبختی
هامون شروع شد.
داشتم آشپزی یاد میگرفتم  ،میخواستم وقتی حسین
از دانشگاه برگشت ،بهش کیک بدم ،با ذوق و شوق
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شروع به آشپزی کردم.
با خستگی نشستم و به ساعت روبه روهم نگاه کردم،
درست یک ساعت دیگه مونده بود که حسین برگرده،
کیک واز توی فر در آوردم و با حوصله نشستم و
تزئینش کردم.
وقتی حسین اومد  ،یکی پشت سرش بودکه معلوم
نبود ،وقتی خوب نگاه کردم ،اون خدای من نه!
این اینجا چیکار میکنه؟ خدایا چرا نمیتونم یه دقیقه
هم ارامش داشته باشم؟
حامی با سری خمیده و خجالت سالم کرد ،ههه فکر
کرده من همون فرشتهسالهای پیشم؟بدون توجه بهش
به حسین نگاه کردم ،االن اون مهم بود،تو چشماش نگاه
کردم خنثی بود،نمیفهمیدم چی توسرشه فقط میدونستم
اون گرمای قدیم رو نداره ،حسین خیلی غیرتی بود،
یادم میاد یک بار رفتیم پارک و یک پسره به من متلک انداخت
 ،حسینقرمز شد و به طرفش حمله ور شد  ،اون روز حتی
کارمون به اداره پلیس رسیدو با رضایت پسره همه چیز تمام شد.
من راجب حامی چیزی بهش نگفته بودم ،یعنی فکر میکردم حامی
که رفتهپس خاطره هاش هم تموم شده و نیازی به یاد اوری نیست
ولی اشتباه فکر میکردم.
حسین اون و راهنمایی کرد داخل با اینکه ازش متنفر بودم ولی
برای احترامهم که شده سه تا چایی ریختم با کیکی که درست
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کرده بودم و به طرفشونرفتم.
هر دو سکوت کرده بودن کنار حسین نشستم و یه چای برداشتم،
به حامی نگاه کردم و نگاه خیره اش و روی انگشتری که حسین
بهم داده بود ،دیدم.
پوزخندی زدم  ،اینقدر احمقه که فکر میکنه به یادش موندم.
البته قبل حسین تصمیم داشتم اصال ازدواج نکنم ولی
اون نظرم و عوضکرد.
یا صدای حامی از فکر بیرون اومدم:
_نمیدونم فرشته بهت گفته که ما یه زمانی عاشق هم بودیم
و باهم قرار ازدواجگذاشته بودیم یا نه؟
به حسین نگاه کردم  ،هیچ حرکتی نکرد ،هنوز سرد بود.
_من توی عمرم پارتی های زیادی رفتم ،خیلی زیاد ولی لب
به الکل نزدم ،یه شب واسه تولد دوستم دعوت شدم  ،آماده شدم
و به اون مهمونی لعنتی رفتم .وقتی به اونجا رسیدم هانا رو دیدم دوست صمیمی
فرشته و دختر عموم  ،بدون اینکهبه لباس کوتاه و چشمای
شرورش نگاه کنم ،باهاش سالم و احوالپرسی کوتاهی کردم
و به طرف دوستم حرکت کردم.
با بی حوصلگی بهش نگاه کردم و اون با استرس و غمی
که تو صداش بیداد میکرد ادامه داد:
_ بعد از اینکه شام خوردم حالم عجیب شد ،دست خودم
نبود یجوری شدم ،یییییجوری شدمانگار که مست بودم
هر گز مزه تند و تلخ شربتی که هانا برام آورده بود رو یادم
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نمیره من مست شدم و تصاویر رو مبهم میدیدم ،هانا رو
میدیدم ،توی یه اتاق بودیم ،روی تخت و...
آب دهنش و قورت داد و یکمی از .چاییم رو خورد و ادامه
داد:
_صبح که بیدار شدم هانا رو کنارم دیدم و کاری که نباید
میکردم رو کرده بودم .وقتی بیدار شد،شروع به جیغ و داد
کرد ،من آبروش و برده بودم و باید خودم درستش میکردم
 ،آرومش کردم وبهش قول دادم که به پاش میمونم.چیزی
که میدیدم رو باورم نمیشد حامی ،مردی که یه زمانی ،مرد
رویا هام بود داشت گریه
میکرد و حرفاش باور کردنی نبود اون به هانا....؟
_باور کن فرشته من عاشقت بودم و هستم ولی نمیتونستم
اون و تنها بزارم و برم ،باالخرهمنم مقصر بودم ،باهم ازدواج
کردیم من دعوتت نکردم  ،نازی دعوتت کرد و وقتی دلیل
کارش رو پرسیدم گفت ازت متنفر بوده و اینکه من و هانا
به خارج از کشور رفتیم کهاونجا نقشه شومش و برام گفت
،گفت که همش نقشه بوده ،گفت عاشقم بوده و از تو
متنفر ،گفت همش نقشه خودش و نازی بوده.
وای خدای من اون چطور تونست؟ میگفت من مثل خواهر
نداشته اشم ولی حاال؟
_به چندماه هم نکشید ،که از هم جدا شدیم ،اون رفت پی
کارای خودش و من برگشتم،

page 65

www.98iia.com

فرشته بد اخالق
برگشتم که ازت بخوام من و ببخشی  ،میدونم با اون نامزدی
ولی اون در حد تو نیست
من و ببخش و با من ازدواج......
حسین نذاشت حرفش رو کامل کنه و به طرفش حمله کرد  ،هم
ازش متنفر شدم ،چون اینجوریبراجب حسین گفت و اینقدر
بی شرمه و هم دلم براش سوخت چون اون هم قربانی تنفر
خواهرو دختر عموش از من شده بود.
دست حسین رو نگرفتم که نزنتش  ،جلوش و نگرفتم ،
که بفهمه ،من صاحب دارم ،که من یکی ودارم .
یاد یه آهنگ افتادم و شروع کردم به خوندنش:
آهنگ سادس از امیرعباس گالب :

♫♫♫♫

سادست عشق یه اتفاق افتادست که دلم کم بابتش نشکست
اما پیش اون بی ارادست سادست…
دیدمت ای وای عقل از سرم افتاد تب تند نفسات آخر شکستم داد
بودنم انگار رفتنو یادت داد میریم برو عزیزم هر چه بادا باد
حاال هی برو حاال هی بگرد تا یه جایی که نشه کاری کرد
شاید دوریمون راه چاره شد شاید عاشقت یه ستاره شد
درد ندیدنت برام کم نبود چه حیف عشق من عاشقم نبود
تو تنهاییات تو تنهاییام خودت با خودت منم با خدا
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♫♫♫♫

♫♫

♫♫♫♫

سادست که بفهمی من حواسم هست که تهش میرسی به بن بست
که منو ساده بدی از دست سادست …
گفتی دنیاتم اما چه دنیایی من تو تنهایی اسیرم تو کجاهایی
واسه تو وقتی آخر این دنیاست که بفهمی یکی دنیاشو برات میخواست
حاال هی برو حاال هی بگرد تا یه جایی که نشه کاری کرد
شاید دوریمون راه چاره شد شاید عاشقت یه ستاره شد
درد ندیدنت برام کم نبود چه حیف عشق من عاشقم نبود
تو تنهاییات تو تنهاییام خودت با خودت منم با خدااحساس خفگی میکردم ،تصمیم گرفتم برم بیرون

،بدون توجه به

حسین و حامی آماده و سوار رل شدم  ،داشتم خفه میشدم،
از این همه ظلم  ،از این همه بدی  ،گناه من و حسین چی بود
که باید قربانی میشدیم؟ آخ حامی آخ ،کاش نیامده بودی،
ای کاش میزاشتی فراموش بشه گذشته ای که با هم داشتیم
،کاش.
به تابلو ها نگاه کردم و به طرف شمال حرکت کردم دلم دریا
میخواست و کمی تنهایی.
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وقتی رسیدم گوشیم و خاموش کردم و به طرف دریا حرکت .
حسین:
وقتی به خودم اومدم ،حامی رو بیهوش دیدم  ،پسره ی آشغال
دادم بندازنش بیرون  ،وقتی اطراف و دید زدم  ،فرشته رو ندیدم،
همه جا رو گشتم ولی اثری ازش نبود.یعنی کجا رفته؟
***************
شاید تا االن هزار بار بهش زنگ زدم ،ولی گوشیش خاموشه.
سراغش و از پدر و مادرش گرفتم ولی هیچ ،انگار اب شده رفته
توی زمین.
فرشته:
به ماه نگاه کردم  ،زیبا و بزرگ ،ویال جوری بود که میشد
جنگل ها رو از پنجره دید ،جنگل های سبز ،به رنگ
چشم حسین. .
از اول تا اخر خاطرات و مرور کردم ،پوف روزهای
اول خیلی اذیتش کردم.
وقتی حامی اومد ،دیگه دلم نلرزید  ،اون موقع
تنها ترسم ناراحتی حسین بود.
حسین مرد زندگی من دوست دارم.
حسین:
هرکاری میکنم خوابم نمیبره تا االن
چیزی نخوردم یعنی چیزی از گلوم پایین
نمیره  ،نمیدونم کجا رفته گاهی اوقات
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فکر میکنم منو تنها گذاشته و رفته،
شاید دلش برای حامی لرزیده ،خب حقم داره
من کی باشم که کسی مثل اون بخوادتش،
به حلقه تو دستم نگاه میکنم ،اون شب
چقدر خوشحال شدم که به یادم بوده و برام
اینو گرفته ،بنظرم بعد از لباسی که مادرم و سپید
بهم دادن ،بهترین هدیه توی عمرمه.
آخ مامان کجایی که ببینی پسرت عاشق شده ولی
از عشقش خبر نداره ،کجایی؟
اگه من ،تو و یه بابای خوب داشتم شاید اینقدر احساس
تنهایی و بی کسی نمیکردم .
شاید اگه اون غالم نامرد بابام نبود اینقدر بی کس نمیشدم.
اون بی وجدان ،اگه االن اینجا بودی میگفتی نگو پسرم این چه
حرفیه؟ اون پدرته.ولی کجا بودی،ببینی وقتی همین مثال پدر سپیدم
و بخاطر مواد فروخت؟ ببینی من و اواره بیمارستان هاکرد و اگه فرشته
نبود  ،شاید االن زنده نبودم.
اشک از چشمام به سرعت فرود می اومد و من تو دنیای تنهایی خودم
به خواب فرو ،رفتم.
*************
وقتی بیدار شدم و به طبقه پایین رفتم شاهین رو دیدم ،روی یه مبل تک
نفره نشسته بود و انگار منتظر یکی بود ،شاید منتظر فرشته بود،
به طرفش رفتم :
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_سسس....سالممم  ...خخخ...خوبی..یی؟
بدون جواب فقط با نفرت بهم ٬نگاه کرد:
_ددد...دنبال...للل..ففف.....فرشته..ههه.....مممم....میگردی.....دییی؟
اااا....اون....نن ....االل...االن....نننن ...نیستش.....ششش.
پوزخندی زد و با تمسخر گفت:
_نمیدونم فرشته چرا با تو میخواد ازدواج کنه! تو ،اونم یه کر و الل که
دوساعت طول میکشه یه حرفی و بزنی ،میدونم فرشته نیستش
میخوام با تو حرف بزنم.
با غم نگاهش کردم:
_مم...من با تو...ووو....حرفی ندارم.
_ههه ،حتما حامی رو د یدی ،اون پسر خوب و برازنده ایه.
فرشته حتی لیاقتش از اون هم باالتر بود چه برسه به تو؟ بهتره
از زندگی من و فرشته بری بیرون ،هر چقدر  ،هرچقدر بخوای بهت
میدم ولی دست از سر فرشته بردار ،اصال به این فکر کردی که چرا
ناگهانی رفت؟
سرم و به حالت نه تکون دادم.
_اون دلش پیش تو نیست ،اون فقط به تو داره ترحم میکنه،شاید تو فقط
یک اسباببازی برای فرشته ،که از من و تمامی مردا انتقام بگیره ،اون از
همه ی مردا کینه به دل داره ،از اینجا برو و کمتر خودت و مسخره دست
فرشته و امثال اون بکن ،خداحافظ.
و رفت.
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به حرفاش فکر کردم ،گرچه تلخ بود ولی حقیقت بود .مامان دیدی چجوری پسرت و مسخره کردن؟
دیدی پسرت چقدر بی کس شده؟

تصمیم و گرفتم ،وسایلم و به همراه عکس فرشته جمع کردم و رفتم.
فرشته:
بعد از صبحانه به طرف تهران حرکت کردم  ،من حسین و دوست دارم
پس باید با اون ازدواج کنم .با سرعت به طرف تهران حرکت کردم توی راه
با شادی آهنگی و گذاشتم و با سرعت جت حرکت کردم.
به جلو نگاه کردم که یه ماشین ناگهانی سبقت گرفت و من دیر ترمز کردم و باهاش
تصادف کردم،آهنگ دیگه ای پلی شد و من تنها کاری که تونستم بکنم
این بود که داد بزنم:
_حسین.
آهنگ امو باند تا اومدی
تا اومدی تو زندگیم همه چی عوض شد انگار
واسم عشق معنی نداشتو عاشق شدم اینبار تا تو رو دیدمت انگار به تو شدم گرفتار
به تو حس دارمو حسم به تو ته نداره عشقه تو دار و نداره منه بیقراره
تا اومدی تو زندگیم وقتی چشاتو دیدم
جز تو از دنیا و همه آدما دست کشیدم تو رو از روزی که دیدم دیگه یه آدم دیگم
دارم هواتو نمیگیره هیشکی جاتو چی بگم از عالقم بیا دلو جونم برا تو
شاید اینو ندونی که تو دلیله زندگیمی بذار اینو بگم بهت یا هیچکسه دیگه یا تو
دارم هواتو نمیگیره هیشکی جاتو چی بگم از عالقم بیا دلو جونم برا تو
شاید اینو ندونی که تو دلیله زندگیمی بذار اینو بگم بهت یا هیچکسه دیگه یا تو
شعر آهنگ جدید امو باند تا اومدی
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به تو حس دارمو حسم به تو ته نداره عشقه تو دار و نداره منه بیقراره
تو که جام نیستی بفهمی من چه حالی دارم فکر تو نمیشه یه لحظه از سرم درآرم
تا اومدی تو زندگیم وقتی چشاتو دیدم جز تو از دنیا و همه آدما دست کشیدم
غیر تو از همه دنیا دیگه سیره قلبم واسه تو داره میره هر ثانیه دیگه قلبم
دست من نیست اگه میزنه به سرم هی هواتو نمیدونی که چه خوابایی دیدم براتو
دارم هواتو نمیگیره هیشکی جاتو چی بگم از عالقم بیا دلو جونم برا تو
شاید اینو ندونی که تو دلیله زندگیمی بذار اینو بگم بهت یا هیچکسه دیگه یا تو
دارم هواتو نمیگیره هیشکی جاتو چی بگم از عالقم بیا دلو جونم برا تو
شاید اینو ندونی که تو دلیله زندگیمی بذار اینو بگم بهت یا هیچکسه دیگه یا تودانای کل:
دخترک در پشت سیم و لوله ها در حال دست و پنجه نرم کردن با مرگ
بود ،همگی بودن ولی او نبود ،همگی بودن ولی انکه مهم بود نبود
دلیل بودن فرشته در کنارش نبود.
وقتی او نبود پس چرا باید می ماند؟ کم در این دنیا زجر نکشیده بود،
کم نامردی و نا رفیقی نکشیده بود.
حسین کجایی؟ فرشته ات صدایت میزند  ،مگر قول ندادی مراقبش باشی
اما حال میدانی دلیل نبودنشی؟
دخترک چشم شکالتی ،به مرد جوانی که سخت درحال کار است،
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نگاه میکند ،برایش عجیب است دو دنیای متفاوت ولی یک چیز مشترک.
دختر باهوشی است ،هیچکس غم درمیان چشمان دو رنگ پسر که تنها تفاهم
بین انها بود را جز او ندیده بود.
فرشته:
از باال به همه نگاه میکنم ،مامان بابا عمه و خانواده اش مامان بزرگ و بابابزرگ،
حتی عمو و خانوادهاش که از دستم دلخور بودن هستن ،حتی هانا وحامی و نازی
هم هستن ولی هرچی میگردم ،اون نیست.
آهی کشیدم  ،یعنی کجا رفته؟
به زن و دختری که داشتن بهم نزدیک میشدن ،نگاه میکنم ،چهره های زیبا و درخشانی
داشتن اما چشم من فقط به رنگ سبز چشماشون بود ،رنگ سبزی که منو یاد حسین
می انداخت.
بهم لبخندی زدن که با لبخند جوابشون و دادم.
زن با محبت دستام و گرفت و گفت:
_دخترم ،خوشحالم که میبینمت ،تو به سیاوشم کمکای زیادی کردی.
_ببخشید ،سیاوش؟ اون کیه؟
دختر جلو اومد و با لبخند و اطمینان گفت:
_نگران نباش ،بعدا میفهمی .فرشته ،دوست داری اینجا بمونی؟
با سوالش ناخوداگاه به مادرم نگاه کردم که مثل ابر بهار گریه میکرد،
یا پدرم که انگار ده سال پیرتر شده بود،ولی من بدون حسین....
_نگران اون نباش ،بعدا میفهمی،بعدا همه چی رو میبینی و میفهمی.
با تعجب و وحشت به دختر نگاه کردم ،چجوری تونست ذهن منو بخونه؟
_یه چیزایی هست که میتونم بهت بگم ،اینجا بهشته و تو اگه بخوای ،میتونی

page 73

www.98iia.com

فرشته بد اخالق
اینجا بمونی اگرهم نه که دوباره به زمین بر میگردی.
به اطراف نگاه کردم  ،منظره به اون زیبایی توی عمرم ندیده بودم ،به خانه ها نگاه
کردم ،به چشمه ها ،انقدر زیبا بودن که نمیتونستم ازشون چشم بردارم ،ولی پس مادرم
چی؟ پدرم؟ و حسین.
نه ،باید بر میگشتم،هنوز خیلی کارها مونده که باید انجام بدم ،باید برگردم.
_:من میخوام برگردم.
زن ،لبخندی زد و اطرافم پر از نور شد،داد زدم:
_راجب سیاوش چی؟ بهم نگفتین کیه.
_ بعدا میفهمی  ،به خدا توکل کن.موفق باشی.
دانای کل:
پدرو مادر از پشت شیشه به دخترشان با حسرت نگاه میکردن
که ناگهان ،صدای بوق دستگاه ها گویای خبر بدی شد.
با تعجب و ترس به پرستاران و دکترانی که به سرعت به طرف
اتاق دخترشان میرفتن ،نگاه کردن.شک ،شک و شک
دکتر ناامید پتو را می خواست بر روی سرش بیاندازند ،که صدای
فرشته گفتن مادر در بیمارستان پیچید .چهار سال بعد
فرشته:
لباس های داخل کمدم رو از نظر گذروندم ،اممم این آبیه
خوبه،نه اون قرمزهخوشگل تره فیروزه ایه ،آهه،چه سخته
لباس انتخاب کردن.داد زدم:
_مامانی ،میشه یه دقیقه بیای؟
_چیشده ؟ چرا داد میزنی؟
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از صورت قرمز و نفس ،نفس زدنهاش معلوم بود دویده،
اگه بفهمه برا چی اینطوریداد زدم،پخ پخ منو میکشه ،حاال
چیکار کنم؟
یه لبخند دندون نمایی بهش زدم و به طرفش رفتم و بوسش
کردم:
_مامان جونی ،به نظرت من چی بپوشم؟
اول خواست داد بزنه ولی نمیدونم چی شد که نظرش عوض
شد:
_از دست تو ،فیروزه این رو بپوش اون بهتره.
دوباره بوسیدمش و رفت.
االن سه ساله بعد تصادف ،من پیش مامان اینا زندگی میکنم،
خونه رو نفروختم ،نمیدونمچه چیزیه که باعث میشه اینکار
رو نکنم.
بعد از خوردن صبحانه ،سوار ماشین شدم و به طرف بیمارستان
حرکت کردم.
مطبم رو فروختم و تو یه بیمارستان نزدیک خونه شروع به کار
کردم.
توی راه ،شاهین رو دیدم ،با شادی براش دست تکون دادم و به
طرفش حرکت کردم:
_سلوم پسر عمو ،پارسال دوست امسال هیچ ،نکنه یه سری به
ما بزنی ها.
لبخند دندون نمایی زد که چال گونه اش پدیدار شد:
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_نچ نچ  ،خانم طلبکار ،یکی باید این حرف و به خودت بزنه.
تا رسیدن به اتاقم باهاش حرف زدم.
بعد از تصادف و از دست دادن حافظه ام همه چیز عوض شد،
چیزی جز دوران راهنمایی یادم نمیاد ،بارها فکر کردم ولی هیچ،
دکتر گفته نباید زیاد به مغزم فشار بیارم ولی خیلی بده هیچی
یادت نیاد ،برای برگشت حافظه ام از مامانم و اینا سوال میپرسم
ولیبا یاد اوری یه چیزی یا یه کسی  ،سکوت میکنن و بعد
جواب های نصفه و نیمه میدن ،شاید دوست ندارن من گذشته ام
و به یاد بیارم ،راستش خودم هم از تالش خسته شدم ،شاید نباید
به یاد بیارم.
دانای کل:
(به روزگار گفتم :چرا روی چرخ و فلک تو بعضیا باالن ،بعضیا پایین؟ لبخند زد
و گفت :نگران نباش ،میچرخه)
چرخ و فلک روزگار چرخید و حال بعضی ها باال هستن و بعضی ها پایین،
اما نمیدانم برای فرشته این تغییر خوب است یا نه؟
فرشته بعد از سالها با خانوادهاش آشتی کرده و با آنها مثل دوران راهنمایی اش
رفتار میکند ،همان زمان های قبل آشنایی با حامی.
اما فرشته دیگر حسین را به یاد نمی آورد و حال با شاهین ،خوب است.
مثل یک دوست صمیمی.
فرشید و رعنا تصمیم گرفتند نگذارند فرشته ،گذشته اش را به خاطر بیاورد،
گذشته ای که با آمدن حسین رو به خوشی داشت می رفت اما با آمدن حامی نابود شد .چهار سال

پیش:
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_فرشید ،میخوای راجب فرشته چیکار کنی؟
فرشید با تعجب به برادرش نگاه کرد:
_منظورت چیه فرشاد؟ یعنی چی چیکار کنم؟
برادر با بی حوصلگی گفت:
_یعنی میخوای به فرشته کمک کنی گذشته اش رو به یاد بیاره؟
_خب ،چرا نگذارم؟
_یعنی میخوای بزاری فرشته گذشته غمگین شو به یاد بیاره؟
و اون پسره ی کر و الل بی پدر و مادرو؟
_فرشاد،راجب حسین درست حرف بزن،اون عشق فرشته امه و
اون کسیه که فرشته رو به زندگی بر گرداند.
فرشاد با حالت حرصی به برادرش نگاه کرد:
_اگه فرشته رو دوست داره ،چرا االن اینجا نیست؟ اون از محبت
فرشته سواستفاده کرده و وقتی خوب شده ،زده به چاک.
_اون ...درست نیست اینجوری راجبش فکر کنیم بس کن فرشاد.
_ببین برادر من اگه فرشته گذشته تلخش و یادش نیست،چرا اون و
به گذشته و غم هایش برگردانیم ،بگذار جمع خانوادگیمون به حالت قبل
برگرده،بسه اینهمه نفرت و دعوا.
فرشید افسوسی برای گذشته ها کشید ،برای زندگی که پر از شادی و صلح بود:
_نمیدونم چی بگم داداش،خودم هم دوست دارم به گذشته ها برگردیم،
ولی...
_آفرین داداش ،تنها راه برگشت به گذشته ها فراموشی حسینه.
فرشید،قبول کرد ولی هنوز به آینده و زمانی که فرشته به یاد بیاورد ،فکر میکند.
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به زمانی که فرشته کوچولویش ،از او برای پنهان کردن عشقش،جواب میخواهد.
حال:
فرشته:
با شادی به طرف مریم رفتم و یکی زدم پشتش که آخش در اومد:
_چرا میزنی االغ.
+دارین راجب چی حرف میزنین؟
مرضیه که کنار مریم ایستاده بود ،با تعجب گفت:
_مگه خبر نداری؟
+راجب چی؟
_قراره دکتر رضایی باز نشسته بشه.
با بی حوصلگی گفتم:
+خب.
_خب و درد ،قراره یکی دیگه به جاش بیاد.
 +خو همه میدونن رضایی بره یکی دیگه جاش میاد.
مریم با ذوق و شیطنت گفت:
_میگن یه پسر جوون و خوش تیپ و مجرده.
بعد دستاشو گذاشت روی سینه اش و با شادی گفت:
_فکر کن با من ازدواج کنه ،وووووایی.
با مسخرگی گفتم:
+ترشیده خیال پرداز.
و بعد زدم به چاک ،کفشش و درآورد و به طرفم شوت کرد که جا خالی
دادم و خورد به شاهین.
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یه لبخند دندون نما بهش زدم و بای بایش کردم.
به شاهین نگاه کردم ،هنوز تو هپروت بود ،فکر کنم مریم زد بچه مردم و ناکار
کرد.
به اتاقم رفتم و وسایلم و جمع کردم  ،ساعت کاری تمام شده بود و من باید برمیگشتم
خونه.
وقتی برگشتم بعد غذا و خواب پریدم تو حموم تا واسه فردا آماده پیش دکتر جدید باشم...
با یه عطسه بلند شدم ،ای خدااا ،مامانم گفت قبل خواب موهات و خشک کن ولی من
تنبلی کردم.
ای گلوم درد میکرد و احساس میکردم دارم اتیش میگیرم.
مامان که فکر کرده بود من خواب موندم و اومده باال ،با دیدن وضعیتم یکی زد تو صورتش
و زنگ زد دکتر.بعد اینکه دکتر اومد هر چی داد زدم من امپول نمیخوام تو گوششون نرفت
که نرفت.
من از بچگی از امپول میترسم و مامانم همیشه بهم میگه خودت دکتری و از امپول میترسی
و بلند خودش و بابا میخندن.
خالصه ،با بدبختی بعد دو روز از جا بلند شدم و آماده شدم  ،دیگه حموم نرفتم.
به لباسام نگاه کردم ،یه مانتو و شلوار لی با کفش و شال سفید،یه رژ صورتی هم زدم به لبام
تا از بیرنگی در بیان و بعد از برداشتن کیف و سوییچم به طرف بیمارستان حرکت کردم.
وقتی وارد شدم ،شاهین رو دیدم که عصبانی داشت راه میرفت،با تعجب به طرفش رفتم:
+شاهین ،سالم خوبی ؟ چی شده؟
شاهین ،با غم و ترس تو چشمام زل زد:
_فرشته  ،خوبی؟ ...چند روزی نبودی!
با لبخند به طرفش رفتم و کنجکاوانه پرسیدم:
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+نگفتی شاهین  ،چرا اینجوری؟
_امممم ...چیزی نیست.مهم نیست.
+پوف حاال که نمیخوای بگی عیبی نداره .چه خبر از دکتر جدید؟
_خبری نیست.
+اول میخوام برم پیش اون...
_چی؟ چرا میخوای بری پیشش؟
+خو میخوام برم سالم کنم و خوش آمد بگم بهش.
با ترس گفت:
_خوش آمد برای چی؟ ولش کن نیازی نیست.
با شیطنت گفتم:
+نه دیگه ،باید برم.
و قبل از اینکه چیزی بگه زدم به چاک.
*****
چیزی رو که میدیدم باورم نمی شد،دکتر جدید مردی جوون و چهار شونه
بود.
اندامی ورزشکارانه داشت که کت و شلوار مشکی و پیراهن سفیدی
که در تنش بود اون و بیشتر نمایان میکرد.
حق و به مریم دادم که عاشقش بشه.
به صورتش نگاه کردم قسمت های متفاوت استخوان چانه اش و...و
چشماش بود .چشم هایی که یکی آبی و دیگری سبز بود،داخل
چشماشنگرانی موج میزد.
دست از هیز بازی در آوردم :
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+سالم جناب دکتر ،من شمس هستم ،فرشته شمس .چند روزی بخاطر
مریضیتوی مرخصی بودم .به بیمارستان ما خوش اومدید.
با تعجب به من نگاه کرد ،انگار یک چیزی باورش نمیشد،بعد از گذشت
چند دقیقه با سرفه ای سکوت بینمون رو شکست:
_ اهممم ،بله منم سیاوش هستم ،سیاوش راد ،از دیدنتون خوشحال
شدم ،ممنونم.
بعد از حرف زدن ازش خداحافظی کردم و به طرف اتاقم حرکت کردم....
+بفرمایید.
_فرشته.
_آه شاهین ،بیا داخل.
شاهین بعد از نشستن روی صندلی با کنجکاوی پرسید:
_خب ،چه خبر ؟چی شد؟
با تعجب و بی خیالی گفتم:
+هیچی خوش آمد گفتم و خودم و معرفی کردم و بعد تمام ،مگه قراره
چیزی بشه؟
لبخندی زد و حول گفت:
_نه ،همینجوری پرسیدم.
بعد از یه مقداری صحبت وسایلم و جمع کردم و با شاهین به طرف
خروجی حرکت کردم.
بین مسیر دکتر رو دیدم ،با یه لبخند سالم کردم ولی ،چیزی که متعجبم
میکرد این بود که شاهین با اخم و نفرت باهاش سالم کرد و دست منو
کشید و رفت ،نمیدونم درست دیدم یا نه ولی انگار مدیر هم تعجب کرد
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و هم اخم.معلوم نیست این دوتا چشونه!
سیاوش:
با چیزی که دیدم ،به چشمام شک کردم ،فرشته و شاهین با هم اون هم
اینقدر ،دوستانه!
خیلی وقته فرشته رو تحت نظر گرفتم رفتاراش عجیب شده ،با خانواده
پدریش دوست شده و حاال با شاهین...
وقتی اومد داخل ،میترسیدم از دستم عصبانی یا ناراحت بشه ولی اون
بی تفاوت و عجیب انگارکه تازه منو داره میبینه سالم کرد و بی تفاوت رفت،
همین بی تفاوتیش من و آزار میده ولی اوننمیتونه با من اینجوری رفتار کنه
نه ،اون به من گفت عاشقمه ولی حاال.
بی تفاوتی فرشته نسبت به من ،دردناک تر از عصبانیتشه ،مخصوصا حاال با
شاهین میگرده و میخندهمن این همه زحمت کشیدم تا به اینجا برسم و حاال
اون ،اون با من اینطوری رفتار میکنه.
البته من خوشحالم که با خانواده اش دوست شده ولی بی تفاوتیش منو ازار
میده.
وقتی به دستاش توی دستای شاهین فکر میکنم دیوونه میشم اینکه شاید
منو فراموش کرده و میخواد با یکی دیگه ازدواج کنه ،با فکر به ازدواج اون
با یکی دیگه به طور ناخودآگاه اشکم در میاد،شاید خیلی لوس شدم ولی
زمان هایی که کار میکردم و به زندگیم با فرشته در آینده فکر میکردم،
تا جونی تازه برای کار کردن به دست بیارم بهم این اجازه رو میده که مثل
بچه هاگریه بکنم و صدای هق هق ام توی ماشین بپیچه .برای اینکه اروم بشم  ،آهنگی میزارم ولی

حالم و خراب تر میکنه:
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آهنگ آدم سنگی
تو برس به داد این دلی که دیگه بی تو آروم نیس
تو همون ساحلی که قدم زدیم خنده هامون نیس
تو که قول دادی نزاری این چشا بی تو بمونن خیس
آره بارون ببار تو یادته دستام که میلرزید
بغلم میکرد و میگفت تا من اینجام از چی میترسی
کجایی به سرش اومد دلم هرچی که میترسید
حالم خوش نیست تو همه ذوق دل بیچارمو کشتی
خدا چند روزه چشماشو ندیدم این گالیی که دوتایی چیدیمو تو دست من خشکید
دل من با تو میخندید چشام برق داشت
عشق من عاشق خنده هام بود فرق داشت
با همه دنیا آره اون فرق داشت
ساعت لعنتی برگردی عقب ای کاش
تو برس به داد این دلی که دیگه بی تو آروم نیس
تو همون ساحلی که قدم زدیم خنده هامون نیس
تو که قول دادی نزاری این چشا بی تو بمونن خیس
آره بارون ببار تو یادته دستام که میلرزید
بغلم میکرد و میگفت تا من اینجام از چی میترسی
کجایی به سرش اومد دلم هرچی که میترسید
دیوونه میشدم عاقل میشدی عاشق که کردی و بی رحم تر شدی
بزار برقصه دل به ساز قلب تو آواره میشدم تو راهی میشدی
عکساتو میبینم چشمامو میبندم دستاتو میگیرم با گریه میخندم
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ببین توی خوابم تنهات نمیزارم آدم سنگی نامرد هنوز دوست دارم
تو برس به داد این دلی که دیگه بی تو آروم نیس
تو همون ساحلی که قدم زدیم خنده هامون نیس
تو که قول دادی نزاری این چشا بی تو بمونن خیس
آره بارون ببار تو یادته دستام که میلرزید
بغلم میکرد و میگفت تا من اینجام از چی میترسی
کجایی به سرش اومد دلم هرچی که میترسیدبعد از ترک فرشته به یه آهنگری رفتم اونجا سخت
تالش کردم

و درس خوندم ،خوندم و خوندم تا به اینجا رسیدم ،فرشته کاش
میدونستی بخاطر توعه که من ،پسر یتیم االن ،به اینجا رسیدم.
کاش میدونستی که عشق تو بود که منو به اینجا رسوند.
پشت چراغ قرمز وایمیسم و به پسرکی که سعی در فروختن آدامس
داشت نگاه میکنم ،روزی من در این حد بودم ،در این حد بی ارزش.

فرشته  ،عشق تو بود که من و از دیوونگی در آورد و به اینجا رسوند
و حاال اگه بری من میشم همون پسر دیوونه نرووو.

کاش مثل دیگرون یه زندگی آروم با هم داشتیم توی یه خونه کوچولو
همراه با بچه های شیطون که از سر و رومون باال و پایین برن و صدای
قهقهه اشون ،توی خونه بپیچه.
*********
بعد از ریختن قهوه تلخم ،لیوان و بر میدارم و به گذشته ها فکر میکنم
بعد از گرفتن لیسانسم به اینجا اعزام شدم ،اونم با خواست خودم،

page 84

www.98iia.com

فرشته بد اخالق
چون میدونستم فرشته اینجاست ،اومدم تا بهش بگم که کی شدم  ،بهش
بگم که دیگه نیاز نیست بخاطر من خجالت بکشی ولی اونو با یکی دیگه
دیدم،خندون همون که آرزوی منه ،صدای قهقه های فرشته ام.
شاید اینجوری براش بهتر باشه ،شاید اینجوری شاد باشه ،درسته من االن دکتر
یه بیمارستانم ولی هنوز بی کسم بی پدر و مادرم ،با این فکر  ،به گذشته ها
بر میگردم به زمانی که به محلمون برگشتم و فهمیدم گودرز ورشکسست شده
و به خونه امون رفتم ولی فهمیم صاحب خونه غالم و پرت کرده بیرون و اون
آواره خیابون ها شده و بعد از گشتن زیاد اون و با بدنی الغر و کثیف پیدا کردم
که در حال گدایی بود.
اول خواستم اون و ول کنم ولی بخاطر مادرم و احترام به حرفاش اون و اوردم
خونه و بهش کمک کردم ولی ای دل غافل که اون سرطان داره و تا پنج هفته
زنده موند ،با اینکه ازش متنفر بودم ولی اون و بخشیدم ،بازهم بخاطر مادرم.
ظلم هایی که غالم به ما کرد رو هرگز یادم نمیره ،ماهم میتونستیم مثل بقیه
یه زندگی آروم داشته باشیم ولی اون خرابش کرد.
شاید برای فرشته ،بودن با شاهین نسبت به من بهتر باشه ،با اینکه قلب خودم خورد
میشه ولی مهم فرشته اس ،مهم اینه که اون چی میخواد ،که اون با چی شاده با چی
ناراحت اره ،شاید نباید بهش نزدیک بشم و همینجوری خوبه.
دانای کل:
سیاوش ،بی فکر و بدون تحقیق برای دونستن حقیقت ،تصمیم به فراموشی فرشته
گرفت ،اما هیچ فراموشی جز فراموشی که فرشته دچارش شده نمیتونه اون و ازش غافل
کنه.
فرشته:
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به ماجرا های امروز فکر میکنم ،به رفتاهای عجیب شاهین و دکترجدید و به چشمای عجیب و
آشنای دکتر ،چشماش زیباترین چشمه وخیلی اشناست ،نمیدونم کجا دیدمش ،ما همچین
مریض هایی نداشتیم ،شاید چشماشون دو رنگ باشه مثل ابی و سبز ولی قهوه ای و سبز
نه  ،وجود نداره.
به دور از اینا خیلی جذاب و خیلی خوش هیکله.
_دختر خجالت بکش ،حیا کن.
+شما؟
_بنده وجدانت هستم.
+چه جالب منم وجدان دارم! چطوری وجی؟
_عه ،با من درست حرف بزن ،بگو وجدان.
+وجی.
_عه ،دختره ی نفهم ،دست از فکر کردن به پسر مردم بردار.
 +خو چیکار کنم؟ آخه خیلی خوش تیپ و خوشگل و خوش هیکله.
_دختره ی هیز.
+عه ،وجی بزار فکرامو بکنم.
_اصال به من چه؟ هر غلطی دلت میخواد بکن.
 +وجی بی ادب کی بودی تو؟
_تو.
بی فکر بلند میخندم و مامانم با سرعت وارد اتاق میشه.
_داشتی با کی حرف میزدی و میخندیدی؟
عه همه رو شنیده  ،گلی بود به سبزه نیز آراسته شد.
+اهمم ،میگم هیچیکی  ،با وجدانم بودم.

page 86

www.98iia.com

فرشته بد اخالق
و یه لبخند دندون نما میزنم
_خدایا دیدی چی شد؟ دختر بیچاره ام دیوونه شد.
و محکم به صورتش میزنه  ،وای حاال کی اینو درست کنه؟
وجدان مزاحم احمق.
میگم برید یه برنامه ببینید تا من ببینم چیکار میتونم بکنم.
*************سیاوش:
دیشب خوب فکرامو و کردم ،حاال که فرشته منو نمیخواد تصمیم
گرفتم راحتش بذارم ،شاید از اول باید مال اون میشدپکه من سد
راهشون شدم.
بعد از پوشیدن کت و شلوار مشکیم و خوردن صبحانه ،سوییچ و
کیفم رو برداشتم و به طرف بیمارستان حرکت کردم.
بدون جواب به کسی ،به طرفم اتاقم رفتم و سعی کردم که بی چیزی
اهمیت ندم ولی چطور میتونستم صدای قهقهه های شاهین و فرشته
رو کنار ماشیناشون فراموش کنم و ،و بوسه ای که فرشته روی
گونه های شاهین زد ،فکرش هم آتیشم میزنه اون چطور تونست به من
خیانت کنه ،چطور تونست منو از یادش ببره اون ،اون خیلی نامرده ،شاید
شاهین راست میگفت .من برای فرشته ،فقط یه اسباببازی بودم ،فکرش
رو که میکنم میبینم اون آدم بداخالق و تند خویی بود و واقعا چجوری
به این فکر نکردمکه این خانوم بداخالق ،چجوری ،ناگهانی مهربون شدش؟!
هه من فقط یه وسیله بودم براش.
با صدای تلفن از فکر بیرون اومدم و دکمه اتصال رو زدم:
_جناب دکتر ،فردی به اسم شاهد شمس اجازه ورود میخواد ،بهشون اجازه
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میدید؟
به فکر فرو رفتم ،شاهد ،شاهد شمس ،پسری که سالها پیش نه تنها منو
تحقیر کردبلکه به مادرم هم توهین کرد .یعنی باهام چیکار داره؟
_جناب دکتر...
+بهش بگو ،بیاد داخل.
_چشم.
وقتی وارد شد ،هر چند که لیاقت نداشت ولی ادب و تربیتم اجازه
نمیداد و بلند شدم.
_سالم حسین ،آخ ببخشید ،سیاوش ،یعنی جناب سیاوش ،خوب
هستید؟
به دستی که به طرفم دراز شده بود ،خیره شدم و بهش دست دادم:
+سالم جناب شمس ،ممنونم ،شما خوب هستید؟
_آه بیخیال منو شاهد صدا بزن.
+باشه ،شاهد جان.
لبخندی زد و به نشستن دعوتش کردم.به اطراف نگاهی انداخت و گفت:
_کی فکر میکرد یه روزی ،اون پسر الغر و ساکت دکتر یه همچین جایی بشه.
شاید فکر کنی اومدم بهت تیکه بندازم یا هر چیز دیگه ولی من ...من
اومدم ازتمعذرت خواهی بکنم.
با تعجب بهش خیره شدم ،باورم نمیشه این شاهد باشه ،نگاه متعجبم
و که دید،لبخندی زد و گفت:
_سالها پیش خانواده ها باهم توافق کردن شاهین با فرشته و من با مهسا
ازدواج کنمولی مهسا ازدواج کرد و من تصمیم گرفتم با مهال ازدواج کنم،
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راستش من از مهالخوشم میاد ،یعنی ،امم عاشقشم ولی با ورود حامی
به زندگیمون همه چیز تغییر کردو بعد اون تو اومدی و این سدی بود
برای ازدواج من با مهال ،برای همین از تو متنفر شدمو باهات اون
رفتارهای زشت رو داشتم ،ولی باور کن من تاوان حرف هام و دادم
و به دور از این حرف ها
پاکتی پر زرق و برقی از کتش بیرون آورد:
_خوشحال میشم برای پنج شنبه شب بیای ،برای جبران و فراموشی
گذشته ها.
به کارت داخل پاکت نامه نگاه کردم و اول از همه اسم مهال و شاهد
جلوی چشمام،ظاهر شد ،شاید اون به من و مادرم توهین کرده باشه
ولی این مال گذشته هاستو این درست نیست که باهاش بد رفتاری
کنم ،لبخندی زدم:
+خوشحال شدم که باالخره به عشقت رسیدی و من میبخشمت ،بخاطر
مادرم میبخشمت و حتما برای عروسی میام .فرشته:
به خودم نگاه میکنم ،موهای فر شده ام ،باعث میشه صورتم
پرتر نشون بده ،آرایشی مالیمی روی صورتم دارم که سایه قرمز
بالباسم ست شده که قسمتی از موهامو با گچ مو قرمز کرده بودم،
رژلب قرمز مات روی لبام میون آرایشم جلب توجه میکنم ولی
همخوانی خوبیبا صورتم داره ،به لباسم نگاه میکنم نوع عروسکی
یقه باردوت که همراه با مهسا و دو دختر عمه اش ست کردیم و قراره
ساقدوش عروس بشیم تاج ساده ولی زیبا روی موهام حس خوبی
بهم القا میکرد.
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وقتی خبر اومدن داماد اومد ،همراه با مهال باال رفتیم و من همراه با
شاهین به طرف محل برگزاری مراسم حرکت کردیم.
شاهین لبخندی بهم زد و گفت:
_چقدر خوشگل شدی تو.
+ایششش ،خوشگل بودم ،خوشگل تر شدم.
خنده ای کرد:
_خانومه حاضر جوابه لوس
+لوس عمته
_عمه ی من عمه ی تو هم هست دیوونه.
+هرچی بهش بگم کم گفتم ،با اون دخترای لوس و حال بهم زنش.
_فرشته.
+ایششش
چشمکی زد و با شادی گفت:
_اون و بیخیال ،امشب و عشقه
و خنده ای کرد و منم باهاش خندیدم  .راست میگه امشب باید خوش
بگذرونم.
وقتی به تاالر رسیدیم همه جمع شده بودن و داشتن واسه عروس و
داماد دست میزدن و سوت میکشیدن ،رفتم و همراه با مهسا به مهال
کمک کردم.
تاالر با گل ها و روبان های صورتی و سفید تزئين شده بود و چراغ های
رنگی وزیادی روشن بود  ،تنها چیز ازار دهنده صدای بلند بلندگو ها بود.
خاله رقیه و راضیه به طرفم اومدن و باهاشون رو بوسی کردم و به دایی هام
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دست دادم و با بچه هاشون یه سالم و علیک گرم کردم.
به طرف بچه های بیمارستان حرکت کردم ولی قبلش با دکتر راد روبه رو شدم،
مثل همیشه مثل کالغ ،سیاه پوشیده بود و خیره داشت نگاهم میکرد،
پسره ی هیز ،صرفه ای کردم که به خودش اومد:
_سالم فر...خانوم شمس ،خوب هستید؟ عروسی مبارک.
+سالم جناب راد ،ممنون شما خوب هستید؟ مرسی ،خوش اومدید .به طرف مرضیه و مریم حرکت
کردم ،وقتی رسیدم این مریم

االغ یکی محکم زد تو سرم که صدای بلند دادم پیچید
و باعث شد دکتر برگرده،لبخندی برا گفتن اینکه چیزی
نیست بهش زدم که،حالت چشماشو از حالت ترس و تعجب
به بی تفاوتی ،تغییر داد و به طرف عروس و داماد حرکت
کرد.
با عصبانیت روبه مریم گفتم:
+چرا اینکار رو کردی االغ؟
_بیشعور ،چیکار کردی که اینقدر بهت توجه میکنه؟
+توجه کجا بود؟! فقط یه سالم علیک کردم تمام.
با حرص گفت:
_همون سالم علیک به ماهم نکرد.
+یعنی فقط واسه این زدی تو فرق سرم؟
_نه واسه اینکه عشق منو دزدیدی.
و این شروعی برای یه کلکل بود.
سیاوش:
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بعد از تبریک ،لیوان شربتی برداشتم و کناری ایستادم
توی فکر بودم که رقص شروع شد ،فرشته با اون شاهین
پوف اصال به من چه بزار واسه خودشون برقصن ،اصال هر
کاری که دوست دارن بکنن.
داشتم به رقص شاهین و فرشته نگاه میکردم که صدایی،
توجه ام و به خودش جلب کرد،چرخیدم و یه خانوم میانسال
شیک پوش دیدم که داشت قربونت صدقه فرشته میرفت:
_الهی دورت بگردم ،چقدرم که به شاهین میاد،این شادی بعد
اون همه بدبختی حق اونه.
کدوم بدبختی؟
+میبخشید،قبال برای فرشته خانوم اتفاقی افتاده؟
_راستش ،چهار سال پیش تصادف کرد و حافظه اش و از دست
داد.
+حافظه اش و از دست داد؟ یعنی هیچ چیز به خاطر نمیاره؟
_خب نه هیچی ،از دوران راهنمایی و دبستان رو به خاطر داره
اما بعدش ،نه.
به شک فرو رفتم ،احساس کردم یخ زدم،یعنی فرشته منو به خاطر
نمیاره؟ نمیدونم شاد از اینکه امیدی برای دوست داشته شدن از طرف
فرشته به دست اوردم باشم یا ناراحت از اینکه من و به یاد نمیاره؟
پس این دلیل ترس شاهین بود ،اون نمیخواست فرشته من و به یاد
بیاره.
_شما فرشته رو میشناسید؟
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توی دلم گفتم دو سال باهاش زندگی کردم ولی در جواب بهش گفتم:
_یکی از همکارامه .به دختری که برام ناز میکنه نگاه میکنم،فکری به ذهنم میاد
و به طرفشمیرم،بهش درخواست رقص میدم که ،با اشتیاق
قبول میکنه و به طرف محلرقص حرکت میکنیم ،دست در دستش
خودمون رو تکون میدیم هر چند ،بودن با یهنامحرم برام خیلی سخت
و بر خالف دینمه اما ،مجبورم.به قسمتی از رقص رسیدیم که خانم ها
باید میچرخیدن ،با زیرکی دختر رو بافرشته عوض کردم ،بهش نگاه
میکنم ،مثل هالل ماه میدرخشه ،باورم نمیشه ایندختر مهربون،همون
فرشته سال های پیشه البته بعد از ماجرای شک و جلوگیریفرشته از وارد
کردن ،شک به من ،کم کم مهربون شد ،اولین عیدی که باهاش بودم،هرگز
از یادم نمیره:
گذشته
دانای کل:
پسرک به شکوفه های بهاری با غم نگاه میکند و باز یاد و خاطر خواهرش
برایش زندهمیشود ،در آن زمان ،پول زیادی نداشتن اما بازهم سفره ای
کوچک گاهی بی ماهیو گاهی بی سبزه میچیدند،عیدی هایی که از مادرش
میگرفت ارزش مادی چندانینداشت اما ،حاضر بود تمام عمرش در فقر باشد
ولی تا اخر عمر از مادرش هدیه بگیرد،هر چند کوچک ،هرچند کم ارزش.
مینو اول یک بار در زد و بعد وارد شد و گفت باید آماده بشید ،پسر با تعجب
نگاهش کردولی ،سواالت درون چشمانش همگی بی جواب ماندن ،حاضر و
آمادهبه خود در کت و شلوار جدیدش،نگاه کرد.
با تعجب همراه مینو،به طرف پذیرایی حرکت کرد.اشک جلوی دیدش را تار
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کرد،باورشنمیشد تنهای مغرور،در خانه مانده و برایش سفره هفت سین
چیده است.
به مینو با اشک نگاه کرد،مادر روزهای سختی اش لبخندی زد و او را به طرف
فرشته راهنماییکرد.
فرشته قران به دست در حال خواندن دعا بود که صدای شادی ،خبر از سالی
جدید میداد.
با لبخند به طرف حسین حرکت کرد و قران را به طرفش گرفت ،پسر حول
کرده نگاهش کردکه فرشته گفت:
+ورق بزن.
ورق میزد و پول هایی در میان دستانش می افتاد ،کم کم هفتصد هزار
تومان بود،فرشته بالبخندروبه پسر بچه ای در جلد مردی جوان،گفت:
_عیدت مبارک.
حال:
سیاوش:
با صدای فرشته به خودم اومدم ،با گنگی بهش نگاه کردم که با بی حوصلگی
گفت :
_رقص تموم شده ،اگه میشه دستم رو ول کنید.
به اطراف نگاه کردم که شاهین رو دیدم ،داشت با تنفر و تمسخر بهم نگاه
میکرد،روبهفرشته گفتم:
+میشه کمی باهم صحبت کنیم؟
_صحبت؟
+بله ،بیاید ،از این سمت ،لطفا ا.
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چند قدمی که از جمعیت دور شدیم ،پرسیدم:
+شنیدم شما قبال تصادف کردید و حا فظه اتون رو از دست دادین.درسته؟
_بله ولی برای چی همچین سوالی میپرسید؟
+راستش رشته اصلی من روانشناسیه.اگه کمکی خواستید،درخدمتتون هستم.
سرش رو تکون داد:
_باشه ممنونم،با اجازتون من میرم.
+بفرمایید.
این اولین گام من برای نزدیکی به فرشته اس ،تعجب میکنم پدر و مادرش،هیچ
تالشی واسه بچشون ،نکردن!
برای اینکه فرشته به یاد بیاره ،باید گذشته رو براش تداعی کنم.
به دختری که داشت به سمتم می اومد نگاه میکنم،همون دختری که باهام رقصیده
بود:
_سالم آقای دکتر ،خوب هستید؟
+ممنونم مرسی ،شما خوب هستید؟
_بله مرسی ،راستش برای این مزاحمتون شدم،اممم ...ما میخوایم به صورت اکیپی بریم
شمال ،شما هم میاید؟
اول خواستم بگم نه ولی فکری به ذهنم رسید:
+کیا هستند؟
_من و دوستم و خانوم شمس و.......
+میام.
_واقعا؟
+بله.
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_واقعا خوشحالم کردید.ممنونم من باید برم و این خبر خوب رو به دوستان بگم.
سری به معنی موافقت تکون دادم و به اینده نه چندان دور فکر کردم .برای بار دوم وسایل هایی که
اورده بودم رو چک کردم و سوار بر

ماشین به طرف شمال حرکت کردم ،قرار بود من ،شاهین ،فرشته
و دوتا دوستاش به همراه چند همکار دیگه ،بیان.
صبح زود حرکت میکنیم و همو توی رستوارن شیکی که اخرای
تهرانه  ،میبینیم.
آهنگ شادی گذاشتم و شروع کردم به همراهش ،خوندن:
آهنگ نگاه خاص علیرضا پویا
عادتشه بیاد دلبری کنه بره رد کارش
میدونه که دلم عاشقه دلشه وصله به حالش
میلرزه دله هر کسی که رد میشه از کنارش
نمیدونم اگه نباشه دلو میکنم چیکارش
دلم واسه دلش پر میزنه گیر نفساشه
میخوام بمونه عاشقه دلمو همیشگی باشه
میدونه دلم جوره با دلش همجوره پاشه
زندگیه من وصله صدای خنده هاشه
میمیره دلم واسه تو واسه اون نگاه خاص تو
همون میشم که تو دوست داری واسه دله حساسه تو
عشقه من تو این رابطه حسم به دلت ثابته
گفته بودم که ماله همیم از روز اول یادته  ,از روز اول یادته
اینقد نذار سر به سرمو ناز و اداهاتو کمش کن
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اخ که دلم زد به سیم آخر حاال بیا جمکش کن
میدونی که دیوونه میشم نبینمت حتی یه ساعت
نذاشتی تو واسه منو دل حتی یه خواب راحت
میمیره دلم واسه تو واسه اون نگاه خاص تو
همون میشم که تو دوست داری واسه دله حساسه تو
عشقه من تو این رابطه حسم به دلت ثابته
گفته بودم که ماله همیم از روز اول یادته  ,از روز اول یادته
**********
به تیپ فرشته نگاه میکنم:
یه لباس شطرنجی سیاه و قرمز همراه با ،ساپورت مشکی و شال و کفش قرمز
و تیپ خودم:
یه پیراهن قرمز،شلوار و کفش مشکی
با هم ست بودیم ،انگار خداهم میخواد بگه ما دوتا مال همیم که
اینجوری ما رو شبیه به هم کرده.
به شاهین نگاه میکنم ،نفرت و خشم رو توی چشماش میبینم،هه
باید یاد بگیره حق دیگران رو نخوره.
با هم به طرف رستوران حرکت میکنیم،بعد از خوردن یه صبحانه
عالی با هم به طرف ویالی فرشته حرکت میکنیم .وقتی به ویال رسیدیم مثل بچه ها باهم مسابقه
گذاشتیم،

قرار بود یه اتاق مال پسرا و یه اتاق مال دخترا باشه ،ما
به سرعت به اتاق بزرگتر رسیدیم و اون رو مال خودمون
کردیم ،صورت حرصی فرشته ،با مزه ترین تصویر توی
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عمرم بود راستش ،دلم به حالش سوخت و خواستم اتاق
رو بهشون بدم ولی ،این اتاق فقط مال من نبود که.
قرار شد بعد ناهار و خواب بریم کنار دریا و شب رو
اونجا با هم سوسیس بخوریم و بازی کنیم.
از خواب که بیدار شدم احساس کردم یه تریلی هجده
چرخ از روم رد شده ،قشنگ نابود شدم به معنای واقعی،
بین اینکه کی رو تخت بخوابه و اینا ،با هم به توافق
نرسیدیم و همه با هم روی تخت خوابیدیم.
همگی اماده ،به طرف ساحل حرکت کردیم،ساحل و دریا من
و یاد اولین سفرم و اولین باری که همراه با فرشته دیدمشون
میندازن.
همگی مثل بچه مهدکودکی ها ذوق زده به طرف دریا حرکت کردیم.
حس خوبی که ،شن های زیر پام و ابی که به پاهام میخورد ،غیر
قابل وصف بود ،اینکه راه میرفتم و شن و ماسه ها از زیر پام،فرار
میکردن ،یه جورایی من و به سمت خودش میکشوند ،مثل یه طلسم
شده به طرف اعماق دریا حرکت میکردم.
امواج ،مثل ماساژورهاییبودند که ،حس خوب آرامش و آسایش رو
بهم القا میکردن.
توی حس و حال خودم بودم که ،یکی آب توی صورتم پاشید و من که
غافلگیر شده بودم ،اول خشکم زد،بعد که چرخیدم و فرشته و
دوستاش رو که دیدم ،شروع کردم به اب پاشیدن.
به هیچ وجه نمیتونستن از دستم فرار کنن و سعی میکردن با آب هایی
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که میپاشیدن ،منو خیس کنن و بترسونن،هه دستای کوچولو خودشون
رو در حد دستای بزرگ من میدونستن.
وقتی بیرون اومدیم ،مثل موش آبکشیده ،شده بودیم،بخصوص اونا.
با چوب هایی که اورده بودیم ،اتیش درست کردیم.
نزدیکای غروب خورشید بود و هوا داشت تاریک میشد،هر کی برای خودش
یه موکت انداخت و دور اتیش به صورت دایره نشستیم ،سیب زمینی ها
رو یه جایی زیر آتیش،قسمت هایی که خاکستر بود ولی هنوز داغ بود،
انداختیم.
هر کس برای خودش یک سیخ برداشت و سوسیسی قدش انداخت و
گذاشت کنار آتیش.
دانه های ذرت رو داخل یه تابه ریختیم و درش رو بستیم تا پف فیل درست
بشه و ذرت ها رو روی اتیش گذاشتیم تا خوب بپزه .بعد خوردن سوسیس ها و نیمرو شروع کردیم
به

گیتار زدن ،یکی از بچه ها که محمد اسمش بود ،گیتار
اورده بود و میخواست باهاش بخونه:
_خب بچه ها چی بخونم حاال؟
همه شروع کردن به نظر دادن،محمد روبه من کرد و گفت:
_دکتر ،شما بگید؟ شما تازه اومدید و میخوام نظرتون رو بدونم.
کمی فکر کردم:
+دلبر رو بخون.
اون شروع کرد به خوندن و ما براش دست میزدیم:
اون دلت میخواد از من بکنه
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ولی من به داشتنت دلم روشنه
دلت میخواد بگیری فاصله
عطر تو پیچیده رو تنمه

لمس دستات هنوز مرهممه
اون که میخواد تورو قلب منه
نکنش اذیت آخه عاشقه
تورو میخواد مگه دست منه ؟!
نه دست دله میخواد حرف بزنه

نه نری تو …

آخه یه چیزی توو زندگیم کمه
بازم من اینو بهت میگم دوست دارم
آخه عشق منی خُب
چقدر دلبری تو …

نه نری تو …

آخه یه چیزی توو زندگیم کمه
بازم من اینو بهت میگم دوست دارم
آخه عشق منی خُب
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چقدر دلبری تو …

نذار از هم بپاشم عشقم از سرت بره
دلتو باز به من ببند منو یادت نره
تو فقط به روم بخند غمای این دلم بره
بذار اون لبای تو دوست دارمو بازم بگه

نه نری تو …

آخه یه چیزی توو زندگیم کمه
بازم من اینو بهت میگم دوست دارم
آخه عشق منی خُب
چقدر دلبری تو …

نه نری تو …

آخه یه چیزی توو زندگیم کمه
بازم من اینو بهت میگم دوست دارم
آخه عشق منی خُب
چقدر دلبری تو …
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در تموم مدتی که محمد آهنگ رو میخوند من به فرشته
خیره شده بودم ،نور آتیش تو صورتش میخورد و چشماش
برق میزد ،موهای مثل ابریشمش با باد های ارومی که میود،
باعث رقصشون میشد.
امروز روز عشق خانوماس.
بله قراره بریم خرید،همگی حاضر و آماده ،هرکی با ماشین خودش
اومد ولی نمیدونم چرا فرشته با من نیومد و رفت با شاهین ،زیاد
به من توجه نمیکنه و همش دکتر،دکتر میکنه همین اول صبحی
با اینکارش اعصابم و خورد کرد ،هیچ وقت نگاه پیروز شاهین ،از
یادم نمیره.
به طرف یه پاساژ بزرگ حرکت کردیم.
فرشته:
از خوشی نمیدونستم چیکار کنم ،میخوام این پاساژیا رو پولدار کنم
خخخ ،اول باید سوغاتی بخرم ،یه دختر خاله کوچولو دارم به اسم
آنیسا ،خیلی شیرینه و با اون زبون با مزه اش بهم گفت:
_کاله ،سوتاتی واشه من یادت نله،واشم عروشک و کدف بیار.
وقتی لبخند میزنه چال گونش نمایان میشه و من هم عشق چاله
گونه،دوست دارم هی دستم و بکنم تو سوراخ گونش و اون هی
غر بزنه.
اول رفتم و یه دختر کوچولوی ناز واسه انیسا خانم خریدم و بعد
نوبت خودم شد ،از این مغازه به اون مغازه میرفتم و شیرین ترین
قسمت این ماجرا اینه که کارت مال اقا شاهینه خخخ ،قبال با هم یه
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شرط گذاشته بودیم که من بردم ،برا همین ،پریدم تو ماشینش و
کارتشو ازش گرفتم ،قیافه غمگین شاهین،شیرین ترین قسمت ماجرا
بود اون اون همیشه میبرد ولی این بار من بردم .بعد اینکه خوب خرید کردم ،کارتی رو که
موجودیش

صفر شده بود رو به شاهین خان تحویل دادم و با یه
لبخند حرص درار ازش تشکر کردم:
_فقط خدا خدا کن بار دیگه من نبرم.
+به همین خیال باش آق شاهین.
موقع ناهار بود و همگی رفتیم یه رستوران خوب ،من
و دکتر راد کوبیده سفارش دادیم و شاهین بختیاری
و بقیه یا برگ یا زرشک پلو با مرغ.
این روزا راد خیلی ،نگاه میکنه ،وقتی بهش نگاه میکنم
توی چشمای غمگین و ملتمسش غرق میشم ،نمیدونم چرا
ولی انگار چشماش خواهش میکنم یه چیزی رو بفهمم،
شاهین بهم گفت ازش دوری کنم،نمیدونم چرا ولی این و
میدونم که شاهین و راد از هم متنفرن.
بعد ناهار رفتیم ویال تا استراحت کنیم وبعد شب بریم پارک.ش
عصر شد و رفتیم یه شهربازی بزرگ که قسمتی ازش از دریا
بود تا خشکی ،میخواستم دونه دونه همه وسایل ها رو سوار
بشم.
اول سوار قایق و بعد همراه با شاهین سوار جت اسکی شدم،
نمیدونم چرا از چشمای دکتر التماس رو میخوندم ،میگفت
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نرو ،نرو اما من خیلی لجبازم و به عشق جت اسکی اومدم اینجا
اونوقت نرم؟
بعد جت رفتیم یه قسمتی که باید با تفنگ به هدف میزدی و اگه
برنده می شدی میتونستیی یه عروسک برداری ،مشکل فقط اینجا
بود که هدف ها ،حرکت میکردن و من نشانه گیریم افتضاحه ،چه
برسه به اینکه هدف حرکت کنه ،سه بار فرصت داشتم که به یکی
از هدف ها رو بزنم بار اول و دوم که به هیچ جا نخورد ،چشمام و
گربه ای و ملتمس کردم و به شاهین نگاه کردم ،سربازی رفته بود
و هدف گیریش عالی بود.
از چشمام خوند که چی میخوام و لبخندی زد و سری تکان داد.
استرس گرفته بودم ،با هیجان بهش نگاه کردم که شلیک کرد و
به هدف خورد،جانمی،شاهین روبه من گفت:
_کدوم؟
به عروسک خرسی قرمزی که باال بود اشاره کردم:
+اون
_آقا اون و بدید.
خرسی عزیزم روبغل کردم و روبه شاهین گفتم:
+مرسی شاهینی.
_خواهش خانوم کوچولو.
+عه
با شیطنت گفت:
_باشه مامان بزرگ.

page 104

www.98iia.com

فرشته بد اخالق
خواستم بزنمش که زد به چاک و منم دنبالش دویدم،
صدای خندههای ما و بچه ها بلند شد ،فقط دکتر راد بود
که نمیخندید ،فقط اون بود که با حسرت نگاه میکرد .بعد شوخی و خنده رفتیم که بستنی بخوریم
فرداباید بر میگشتیم

تهران و بازم کار،تمام تالشم رو کردم که بهمون خوش بگذره اما راد
نمیخندید،هیچ وقت نمیخندید ،انگار از یه چیزی ناراحت بود،نمیدونم
از چی،دوست داشتم بفهمم ولی خب نمیتونستم برم به پسر مردم بگم
چرا ناراحتی مخصوصا اینکه اون دکتر تازه واردوارد و خب چجوری برم
ازش بپرسم؟ هنوز اندازه بقیه باهاش صمیمی نشدم.
شب همگی زود رفتیم که بخوابیم ،ما دخترا به توافق رسیده بودیم و
قرار شد من و مریم و مرضیه رو تخت و بقیه رو تشک هایی که پهن بود
بخوابن ،ما سه تا بچه های شر و شیطونی و بدجنسی هستیم ولی اونا
اروم و مهربونن بخصوص مینا و البته بارها و بارها نگاه های عاشقونه
اقا محمد رو نسبت به مینا دیدم،فکر کنم یه عروسی افتادیم ،خخخخ.
شب هرچی به این طرف و به اون طرف چرخیدم،خوابم نبرد و همش
فکرم درگیر بود.
یه لباس بافت برداشتم و رفتم کنار پنجره که راد رو دیدم ،انگار
بیخوابی بهش زده بود شاید ،دلش برای دریا تنگ میشه و میخواد
باهاش خداحافظی کنه ،میگم منم برم یه خداحافظی بکنم چون فردا
صبح زود باید بریم و ممکنه نتونم.
روسری سر کردم و از پله ها پایین رفتم تا ،به در خروجی رسیدم و
خارج شدم....
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بهش نگاه کردم ،نیمی از صورتش با ماه ،روشتن شده بود،توی فکر
بود.
به طرفش رفتم و سالمی کردم:
_آه ،فرشته....اممم ببخشید ،خانوم شمس ،اینجا چیکار میکنید؟
+هر کاری کردم خوابم نبرد ،شما رو دیدم گفتم مثل شما بیام پیش
دریا.
دانای کل:
پسرک به صورت زیبای معشوقش خیره شد ،با اینکه بی آرایش بود ولی
زیبایی غیر قابل وصفی،داشت.
ناخوداگاه لبخندی بر لبانش نشست.
عشقش در کنارش بود ،فرشته در کنارش بود،مگر میشد در کنار او بود و
شاد نبود؟
با یاد آوری اینکه فرشته او را بخاطر نمیاورد ،آهی ناخوداگاه از دهانش
خارج شد.
فرشته با کنجکاوی به چشمان پسرک خیره شد ،غم و اندوهی در میان
چشمانش موج میزد:
_میبخشید ،میتونم یه سوال ازتون بپرسم؟
_بفرمایید
_خب ،اممممم
_راحت باشید.
_چرا ناراحتید؟
خواست از این فرصت استفاده کند و به او حقیقت را بگوید ولی،
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ترسید نکند فرشته نه تنها او را به خاطر نیاورد بلکه،از او نیز فاصله
بگیرد:
_دلم برای یکی تنگ شده که ،منو یادش نمیاد.
فرشته خواست حرفی بزند که سیاوش ،خواهش کرد در این باره صحبت
نکنند.
پسرک و دخترک خندان با هم در حال صحبت بودند بی آنکه ،بدانند،
چشمانی نظارهگر این شادی است ،انگار فرشته انقدر هم بی سروصدا
پایین نیامده بود .شاید ان چشمان و حس نفرت و حسرت میانشان ،دغدغه بزرگی
برای اینده باشد ،کسی چه داند؟
همگی اماده سوار بر ماشین هایشان ،به طرف تهران حرکت کردند،
سیاوش دلش نمیخواست برگردد اما ،برگشت چون کارهای زیادی
داشت که باید انجام میداد.
دوباره ،کار شروع شد ،فرشته با شادی بچگانه اش به طرف مرضیه
و مریم رفت و سالم کرد ،انگار نه انگار که همین دیروز بود که با هم
خداحافظی کردند.
هر دو سالم کردند اما ،متفاوت.
با انکه کلمات یکی بود ولی لحن فرق داشت،یکی صادقانه و یکی
با نفرت!
فرشته توجهی به لحنشان نکرد و مثل همیشه به طرف اتاق شاهین،
رفت.
شاهین ،با حسرت به فرشته سالم کرد ،انگار جو و لحنش عوض شده بود.
بعد از صحبت های متفرقه ،خبر از ورود یک مریض بد حال امد و شاهین
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به سرعت به طرف بیمار ،حرکت کرد.
فرشته:
توی سالن بودم و داشتم گزارش ها رو میخوندم و هم زمان راه میرفتم که
ناگهان به یه ستون محکم خوردم ،چشمام و بستم و بدون نگاه کردن به روبه
روم شروع به غر زدن کردم ،اصال به این فکر نکردم که چرا هنوز رو هوا هستم:
+ای بابا ،آخه اینجا جای گذاشتن ستونه؟ ای خدا ،فکر کنم خوردم به دیوار
چین ،کدوم مهندس بی عقلی اینو اینجا گذاشته؟
با صدای اهمی چشمام و باز کردم که ،خشکم زد ،وای خدا،اینکه دیوار یا ستون
نیست که ،این ،این راده بداخالقه.
به چشمای خندون دکتر خیره شدم ،به زور داشت جلوی خندش و میگرفت،
وای خدا ،دیدی آبروم رفت ،دیدی بدبخت شدم ،حاال کی بیاد منو بگیره،
ها؟ چی؟ کی این حرف و زد؟ ال اله اال الله من که نبودم شاید دیوار سمت راستم
بود ،نه سمت چپم بود ،اره خودشه،وگرنه من به پسر مردم چیکار دارم؟
یکی اسمم و بلند صدا زد که به خودم،اومدم:
+بله.
_معلومه حواستون کجاس؟ چرا جلو پاتون رو نگاه نمیکنید ،اگه من نبودم که
حاال باید با خاک انداز جمعتون میکردن.
چی؟ این چی گفت؟ عجب این ،این:
+چی دارید میگید آقای ،دکتر؟ من...
یکم به مغز نداشتم فشار اوردم و به موقعیت خودم و موقعیت اون نگاه کردم
خاک عالم،وقت بود دستی دستی خودم و بدبخت کنم.
لبخند عجولی زدم:
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+بله ،شما راست میگید ،من و ببخشید.
_معلومه که من راست میگم.
و پوزخندی زد،این دیگه غیر قابل پذیرشه ،دیگه مهم نیست اون کیه:
+بله داشتم میگفتم ،شما درست میگید ولی من درست تر میگم.
و زدم به چاک .آخیش دلم خنک شد،پسره ی خر نفهم ،عوضی،آشغاله سه نقطه ،به معنای واقعی
یه اعصاب

خورد کن به تمام عیاره.
دیشب ،فهمید من دارم از فضو ...نه کنجکاوی میمیرم،رازش و به صورت معمایی گفت که
من تو خماری ،بمونم.
ایش ،اینم از امروز ،فکر کرده کیه؟ به درک که دکتره و کمی از من باالتره یا سن دایناسورها
رو داره ولی از حق نگذریم هنوز جوون و خوش تیپه،عه خاک تو سر ندید بدیدم که انگار تا
حاال پسر ندیدم ،خب کجا بودم ،آهان،به درک که منصبش بیشتره ،از این به بعد از حق خودم
دفاع میکنم ،اونم هیچ کاری نمیتونه بکنه.
*********************
به طرف مرضیه رفتم ،اون پرستار بود و توی پذیرش کار میکرد ،رفتم که من و دید و
سریع یه چیزی رو جمع کرد و شروع به احوالپرسی ،کرد:
_سالم فری جووون،چه خبر؟
فری؟ حاال جرأت میکنی و من و اینجوری صدا میزنی ،یه حالی ازت بگیرم:
+سالم مرض ،واال خبری نیست ،خبر ها همه پیش شماست.
و لبخند پیروزی زدم.حرصی بهم خیره شد:
_نه چه خبری؟
+امم ،نمیدونم ،یه بوهایی به گوشم میرسه ،مثل بوی پفک و چیپس سرکه ای.
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رنگش به سرعت پرید:
_ببین فرشته ،فکرشم نکن ،من یه تیکه ازشون رو بهت بدم.
+کی اینطور ،که بهم نمیدی؟
سرش و به طرف مثبت تکون داد.
+باشه ،راستش داشتم میرفتم پیش دکتر عزیز و جدید که یه عرض ادبی بکنم،
حاال دیدم باید یه خبرایی هم بهش بدم.
با غم بهم نگاه کرد.
_خیلی...بیا.
+اون خیلیه و ادامه ای که توی ذهنت بود و نشنید میگیرم.
یه مشت بزرگ از چیپس و یه مشت بزرگ از پفک برداشتم و بدون گوش دادن به غرهاش
به طرف اتاقم حرکت کردم.
راجب اینکه برم به دکتر بگم و اینا دروغ گفتم ،من خودم چند روزیه که از دکتر فراریم
و حاال چجوری برم گزارش کار دیگرون رو بدم؟
اینا رو ولش چند هفته ای رئیس نیستش و این که پیش عزیز دردونه اس ،همه کاره کرده.
توی فکر بودم که دکتر راد رو توی سالن در حال قدم زدن ،دیدم.
سریع چیپس و پفک رو ،توی حلقم کردم و دستام و تکوندم ،حیف این چیپس و پفک،
میخواستم اروم آروم،بخورمش ولی حاال مجبور شدم سریع بخورمشون.
سرم و انداختم پایین تا مثال بگم ندیدمت که:
_خانوم شمس
وایی بدبخت شدم ،رفت٬لبخندی زدم:
_ عه ،سالم جناب راد ،ندیدمتون ،کاری داشتید؟
لبخند خبیثی زد:
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_هیچی ،فقط،میخواستم بگم یه روز باهم بریم بیرون.
+واقعا؟ کجا بریم؟
_بریم خرید.
+خرید چی؟
_خرید عینک ،البته فکر میکنم کارتون از عینک و اینا گذشته باید عصا بخرم براتون
اگه من به این بزرگی رو ندید!
شروع کردم به حرص خوردن که با حرفش ،از عصبانیت منفجر شدم:
_من روزهای اولی که اومده بودم اینجا ،نمیدونستم چرا اینجایید و دقیقا چه کار
خاصی میکنید ولی حاال فهمید،وظیفه شما خوردن وزدن به دیگران و غر زدنه.
تک خنده بلندی کرد و رفت .اون،اون،یه آشغاله عوضی اصال به تو چه؟ به تو چه ربطی داره دخالت
میکنی؟
_فرشته جان
+کیه ؟چیه؟
_بنده وجدانت هستم .
+چته؟ چیکارم داری؟ اومدی بازم چرت و پرت بگی،ببین بهتره بری،چون
من خیلی عصبانی ام.
_در رابطه با همین موضوع میخواستم بگم.
+خو بگو ببینم چی میگی.
_یعنی چی به تو چه اون االن جای رئیسته ،میفهمی؟ زدی پسر مردم و له کردی
حاال بهش فحش هم میدی؟ بعدشم اینجا مگه جای خوردنه؟
+گم میشی یا گم و گورت کنم.
_باشه بی من بهت خوش بگذره،بی وجدان.
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+گمشو باو.
_راستی اگه اینجوری بکنی نمیاد بگیرتت ها ،از ما گفتن بود.
+تو دیگه خفه شو.
ای وای  ،به خودم نگاه کردم و به فرد رو به روم ،انگار جمله آخرم و کمی
بلند گفتم و شاهین که میخواسته با من حرف بزنه شنیده و دهنش مثل
اسب آبی باز مونده.
اصال به درک،حقشه ،همه پسرا آشغالن اصال.
+راست گفتم.
و سریع پریدم توی اتاقم که ،ای وای ،خاک عالم ،چرا اینجوری شدم ،این
چه وضعیه !؟دیدی ابروم رفت؟
به خودم توی آیینه نگاه میکنم،موهام از مغنعه ام زده بیرون و مثل
شاخ شده و پر روی صورتم پفک بود ،وای ،پس واسه همین همه یه جوری
نگاهم میکردن.
******************
مثل همیشه اماده به طرف بیمارستان حرکت ،کردم .وقتی رسیدم مریم
و مرضیه رو دیدم ،که داشتن می خندیدند.
به طرفشون رفتم و سالم کردم:
_سالم فرشته ،خوبی؟
+مرسی تو خوبی؟ مریم تو چجوری؟ خوبی؟
_آره مرسی
روبه هردوشون کردم و با کنجکاوی پرسیدم:
+واسه چی میخندید و شادید کلکا؟
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_یعنی میخوای بگی نمیدونی؟
+نه چیو باید بدونم؟
مریم روبه من با ناراحتی،گفت:
_یعنی فراموش کردی که امروز....
+امروز چی؟
_امروز تولدمه خو
بعد به حالت قهر صورتش و کرد اونطرف٬یکمی فکر کردم امروز نهم
بهمنه و وای:
+وای ببخشید ،به کل یادم رفته بود.
_بایدم از یادت بره ،از بس با دکتر جون بودی ما رو به کل از یاد بردی.
با تعجب رو بهش گفتم:
+این چه حرفیه ،من کی با دکتر بودم ؟ اونا اتفاقی بودن.
_تو که راست میگی.
خواستم حرفی بزنم که ،مرضیه پا درمیانی کرد:
_اوا بچه ها این چیزا چیه که سرشون دعوا میکنید؟ این حرفا چیه آخه؟شاید اگه ادامه میدادیم،
دعوا میشد،مریم گفت:

_ببخش ،من زود قضاوت کردم.
+نه تو منو ببخش من نباید زود عصبانی میشدم.
تا مریم خواست حرفی بزنه ،مرضیه با بی حوصلگی گفت:
_حاال هی به هم تعارف قرض بدید.بس کنید دیگه ،بریم سر بحث تولد.
منو مریم خندیدیم:
_راستی فرشته ،امشب مهمونی داریم  ،باید بیای
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دستم رو به حالت فکر کردن رو چونم گذاشتم و گفتم:
+امم ،بزار ببینم وقت اضافه دارم یا....
مریم معترض گفت:
_عه فرشته ،اذیت نکن ،حتما باید بیای.
خندیدم:
 +باشه ،شوخی کردم،حتما میام.
_افرین ،پس من برم دکتر راد رو هم دعوت کنم.
و رفت.
****************
یه نگاه به خودم میندازم ،یه لباس عروسکی دامن دار ،به رنگ نقره ای که برق
میزنه و کفش و کیف ستش ،قسمتی از موهام رو باال بسته بودم و بقیه اش رو
آزاد گذاشتم که تاروی باسنمه ،یه آرایش نقره ای ساده هم زده بودم.
بعد از برداشتن کادو که یه ساعت و ادکلنه و خداحافظی از مامان و بابا به طرف
ماشینم رفتم و سوار شدم ،ماشینم یه تندره،به طرف خونه مریم و اینا حرکت
کردم.
مریم از خانواده پولداریه ولی مرضیه از خانواده فقیریه.
به خونه که نه کاخ بزرگ رو به روم نگاه میکنم ،پدر مریم تاجره و یه برادر به اسم
مهرزاد داره.
بعد از پارک ماشین به طرف محل جشن حرکت میکنم ،از حیاط سنگ فرش شده
میگذرم و یه نگاهی به استخر میندازم  ،استخر پر از آب و گلبرگ رز های قرمزیه
که توی اب ،پخش شده بودن.
به در سالن رسیدم و پالتوم رو به خدمتکار منتظر ایستاده دادم ،اول از همه مهرزاد
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رو دیدم ،پسر مهربونیه فقط اهل شراب و پارتیه.
به طرفش رفتم که سالمی کرد:
+سالم تبریک میگم.
_ممنمونم خوش اومدی،بانوی زیبا.
و کمی هیزه.
از تعریفش تشکر کردم و به سالن نگاهی انداختم و مریم و مرضیه رو دیدم،به طرفشون
حرکت کردم:
+سالم خوبین تبریک میگم مریم جون ،ایشالله تولد صد سالگیت.
_ممنونم ،خوش اومدی ،از خودت پذیرایی کن.
+باشه.
یه کم انگار سرد بود یا نمیدونم ،آخرین نگاه رو بهشون انداختم ،لباس مریم ،با
اینکه خیلی قشنگ بود ولی ،خیلی چسبناک بود.یه لباس ماکسی کوتاه به رنگ،
یخی.
آرایش کمی پررنگی روی صورتش بود.
ولی لباس مریم در عین سادگی خیلی قشنگ بود ،اون یه کت و شلوار مشکی با
لباس صورتی و یه پاپیون مشکی پوشیده بود و یه کاله مشکی هم رو سرش
گذاشته ،بود.راجب آرایش صورتش هم ملیحه و هم کمه ،به رنگ صورتی.
کادو ها رو روی میز مخصوص کادو گذاشتم و به طرف شاهین رفتم که با راد
روبه رو شدم سالمی کردم و رفتم ،بازم خفاش بازی در آورده.
به طرف شاهین رفتم و لبخندی زدم ،یه کت و شلوار مشکی و کراوات و لباس یخی
زیرش:
+سالم،خوبی؟
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_سالم خوبم تو خوبی ،به به چه خوشگل شدی تو.
+بودم.
_لوس.
+خودتی.
تا خواست حرف بزنه ،سریع گفتم:
+شروع نکنا،اینجا نمیشه.
_باش.
+آفرین پسر خوب.
خندید و خندیدم .زمان رقص فرا رسید ،شاهین کمی خم شد و دستش و به طرفم دراز
کرد:
_به من افتخار میدید بانوی زیبا.
خنده ای کردم :
+حتما.
باهم به طرف سالن رقص حرکت کردیم و دست در دست هم شروع
به ،رقصیدن کردیم.
به اطرافم نگاه کردم که مهرزاد رو با ،مرضیه دیدم ،از نگاه های عاشقانه
مهرزاد و خجالت کشیدن های مرضیه ،فهمیدم خبرای خوبی در راهه.
چشمم به راد افتاد ،دست در دست مریم  ،داشت میرقصید.نگاه های
خیره مریم رو دیدم ،توی عروسی شاهد هم باهم رقصیدن ،از صورت
راد معلومه چندان از این وضع خوشش نمیاد.
باالخره رقص تمام شد و نوبت صرف کیک شد ،کیک مریم شکالتیه که من
عاشقشم.
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من و شاهین به طرف میز حرکت کردیم ،شاهین برام یه برش از کیک و
اب آلبالو آورد.
اول کیک رو خوردم که دهنم پر از خامه شد و سریع آب آلبالو رو یه جا ،
خوردم که گلوم رو سوزوند ،این چه شربت بد مزه ایه،عه.
بعد از چند دقیقه دیگه تو حال خودم ،نبودم.
سیاوش:
داشتم به روبه روم نگاه می کردم،فرشته و شاهین ،باهم کنارهم،دارن میگن
و میخندن ،صدای یکی میاد،به سمت چپم نگاه کردم و مریم رو دیدم ،دختره ی
نچسب هرزه:
_سالم اقا سیاوش خوبید؟
فرشته حتی منو آقا سیاوش هم صدا نمیزنه ،فقط میگه جناب راد ،جناب راد.
اه.
+خوب هستم ممنون،کاری داشتید.
لبخند چندشی زد:
_بفرمایید،اینا رو برای شما آوردم،بفرمایید
+ممنون.
گذاشتمش کناری و به فرشته خیره شدم ،داشت ،از کیکی که شاهین تولده بود
میخورد.
وقتی از شربت خورد،منم با عصبانیت شربت کنار دستم رو خوردم که،که فهمیدم
اینی که خوردم شربت نیست و فقط آخرین بار مریم رو دیدم و لبخند شیطانی رو
لبش و نقشه اش وای بر من مامان ،سپید ،کمکم کنید ،به عالم مستی،فرو رفتم...
شاهین:
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فرشته ی مست رو روی تخت گذاشتم ،این دیوونه به جای اینکه مثل مردم مست
بشه ،خوابش برده.
باالخره نقشه من و مریم به سرانجام رسید ،به گذشته برمیگردم ،به زمانی که هنوز
توی شمال بودیم ،من دیدم اون ها رو ،سیاوش داشت به فرشته نزدیک میشد ،فکر
کردم میخواد بهش حقیقت رو بگه و سریع به طرفشون حرکت کردم تا زحمات چهار
سالم ،به هدر نرفته که ،با مریم آشنا شدم.
دختر خوبیه،فقط حسود و جاه طلبه.
به هرچی که میخواد ،باید برسه،براش مهم نیست دیگران چه بالیی سرشون میاد.
اون راجب عشقش به سیاوش گفت و منم راجب عشقم به فرشته ،باهم نقشه کشیدیم
سیاوش احمق اون شب چیزی بهش نگفت ،البد ترسیده ،خواستم قسمت بعد نقشه رو
اجرا کنم که به فرشته نگاه کردم ،اگه من این کار رو بکنم اون از من متنفر میشه،چجور
تو روی عمو نگاه کنم و بگم همچنین بالیی سر امانتیش اوردم.
نه نمیتونم ،سالهاست که خواستار فرشته ام ولی میخوام با عشق باهم ازدواج کنیم،نه
به اجبار،اون منو دوست نداره،حاال دارم متوجه میشم،این کار درست نیست نه درست
نیست.
به ساعت نگاه میکنم ،سه شب ،دیگه دیر شده حتما کار از کار گذشته ،من چیکار کردم!؟
فرشته سر حامی رنج های زیادی کشید و من بازهم گذشته رو براش تکرار کردم،اون ،اون
منو نمیبخشه .اون هیچکس و نمیبخشه ،شاید اگه به فرشته بگم ،اون یه کاری بکنه
اره باید بهش بگم حقیقت رو ،شاید از دستم ،عصبانی و ناراحت بشه
ولی اگه به سیاوش برسه ،منو میبخشه.
صبر کردم تا فرشته بیدار بشه ،تا زمان بیداری فرشته ،تمام حرف هایی
که میخواستم بهش بگم رو بارها تکرار کردم ،باالخره بیدار شد،
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به اطراف نگاه کرد و خواست حرفی بزنه که بهش گفتم:
+میخوام باهات حرف بزنم.
متعجب بهم نگاره کرد که شروع کردم:
+وقتی بچه بودیم همیشه کنار هم بودیم ،همه جا اما زندگیمون برعکس
بود ،تو شیطون بودی و من ترسو ،تو همیشه از من مراقبت میکردی،
برعکس همه.
تمام این سالها من عاشقت بودم ولی تو ...تو نفهمیدی ،شیطنتت باعث
شد،
با حامی اشنا بشی ،با پسری که همیشه از عشقت بهش برام تعریف
میکردی و من با اینکه حسادت میکردم و ناراحت میشدم،
اما بازهم به حرفات گوش میدادم.
نفسی گرفتم و به چشمای از حدقه در اومدهش نگاه کردم ،هنوز یادش
نیومده:
+باهاش یه چند سالی دوست بودی و من فقط به خودم میگفتم یه
دوستی معمولیه و همش خودم رو گول میزدم،تا اینکه خبر رسید
حامی میخواد بیاد خواستگاریت ،اون شب تا صبح نخوابیدم ،گریه
کردم ،تو همیشه به من میگفتی
لوس اره من لوسم ،لوسم که بجای گفتن احساسم بهت فقط گریه کردم،
لوسم که به جای خراب کردن مراسم ،فقط توی اتاقم داد و هوار
کردم.
صبح که بیدار شدم گفتم همه چی تمومه ،لباسام و همراه با یه تیغ
برداشتم و به طرف حموم حرکت کردم ،نمیتونستم عروسیت رو ببینم.
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که مادرم بهم گفت که حامی نیومده و انگار بهت خیانت کرده ،خدا رو
شکر کردم ،با اینکه نامردیه ولی از ته دل خوشحال شدم.
حامی که عروسی کرد من پدر و مادرم رو مجبور کردم که سریع و بدون
برنامه ،بیان خواستگاری که نکنه یکی دیگه بیاد برات ،قسم خورده
بودم دیگه نذارم از دستم بری ،ولی تو برای دومین بار غرور و قلبم و
شکستی ،بهم گفتی دوسم نداری ،به کسی که این همه سال عاشقت بوده
و هست.
ازت فاصله گرفتم ،گفتم شاید هنوز به فکر حامی ،شاید چند روزی بگذره و
اونو از یادت ببری .ولی تو سرد شدی و دور تا اینکه...
به نفس نفس افتادم ،برام تکرار گذشته ،کار سختیه:
+تا اینکه یه پسر اومد خونت ،یه پسر مریض ،یه پسر افسرده بی زبون
با چشمای عجیب و غریبش ،تو به اون کمک کردی و تو بجای اینکه عاشق
من بشی ،عاشق اون شدی اون...
با صدای جیغ ،حرفم قطع شد ،من و فرشته به سرعت به طرف اتاق روبه
رویی حرکت کردیم که مریم و سیاوش رو ،دیدیم.
به چهره ترسیده و متعجب سیاوش نگاه کردم و چهره ،وحشت زده ،مریم
فرشته از شک صحنه روبه رو در اومد و رفت و مریم رو بغل کرد،مریم لرزید
و شروع به گریه کردن کرد ،چه خوب نقش بازی میکنه ،من حتی شک داشتم
دختر باشه ،ههبیچاره سیاوش ،شرمنده و ترسیده داشت نگاه میکرد ،پدر و مادر
و برادر مریم ،اومدن داخل اتاق و وقتی اون صحنه و مریم رو تو

اون حالت دیدن ،بردار و پدرش به سمت ،سیاوش حمله ور شدن و
شروع به زدنش کردن بعد از یک ساعت کتک من و پسر دیگه ای

جداشون کردیم ،بیچاره سیاوش،جای سالمی ،توی بدنش نمونده بود.

page 120

www.98iia.com

فرشته بد اخالق
فرشته به حرف اومد و روبه سیاوش گفت:

_اقای راد ،شما چطور تونستید ،شما چه طور این کار رو کردید؟
سیاوش با تته پته گفت:

_مممم...من نفهمیدم چچچچچ...چی شد!...مممم ..من نمیخواستم
این کار رو بکنم من...من مست بودم...

پدر مریم مداخله کرد:

_خفه شو آشغال ،خفه شو کثافت ،من تو رو میکشم ،میدم تیکه
تیکه ات بکنن.

شاید وقتشه همه چی رو درست کنم:

+می بخشید ،میبخشید جناب ملکی ،شما دارید اشتباه می کنید،
تقصیر اون نیست ،اون فقط یه قربانی بوده ،همش تقصیر...
مریم تا فهمید میخوام چی بگم سریع مداخله کرد:

_تقصیر اون نبوده!؟ اون قربانی شده!؟ این منم که بدبخت شدم،
این منم که بی ابرو شدم.

و خودش و مادرش و فرشته زدن زیر گریه.

پدر مریم با قلدری گفت:

_من کاری ندارم کی مقصر بوده ،این پسر باید بمیره ،خودم
میکشمش.

مریم از ترس کشته شدن عشقش گفت:

_نه ،پس من باید چیکار بکنم اونوقت.

نمیدونستم چیکار کنم که این مشکل حل بشه مریم داشت با

حیله گری همه چیز رو به نفع خودش تموم میکرد.

معلوم نبود مهرزاد داشت به چی فکر میکرد اما با حرفش ،نقشه

اش رو فهمیدم:

_مریم راست میگه بابا ،اگه سیاوش بمیره ،پس کی با مریم ازدواج

کنه؟

با این حرف سیاوش ،به فرشته نگاه کرد و اشک توی چشماش حلقه

زد ،نمیدونم چرا فرشته شک زده شد.

_راست میگی پسرم ،فقط یک راه هست که زنده بمونی ،تو باید با دختر
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من ازدواج کنی.

_نه من حاضرم بمیرم ولی با اون ازدواج...
پر مریم سیلی توی دهن سیاوش زد:

_خفه شو احمق،همین که گفتم  ،تو باید با اون ازدواج کنی.

با اینکه مریم خودش رو به غم زده بود ولی میشه شادی رو از توی

چشماش خوند،دیگه نمیشه کاری کرد ،همه چیز تموم شد.

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

به فرشته توی فکر نگاه کردم ،بعد از گذاشتن قرار مدارا و روز عروسی
و عقد که باهم بودن ،قرار شد جمعه باشه ،نمیدونم چرا فرشته همش توی

فکره ،بعد از دیدن چشمای اشکی سیاوش ،رفته توی فکر،صداش زدم،

نشنید ،بلند تر ،به خودش اومد:

_بله

+چرا توی فکری؟

_من؟ نه بابا.

+دروغ میگی همش توی فکر بودی.

_شاهین.

+بله

_من باید دکتر راد رو بشناسم؟
متعجب پرسیدم:

+چطور؟

_اخه چشمای غمگین و اشکیش،خیلی اشنا بود.

با این حرف فرشته زدم روی ترمز ،شانس اوردم ماشین پشت

سرمون نبود.

به حرف فرشته فکر کردم ،نه اون نباید االن که همه چی تموم

شده به یاد بیاره ،اینجوری دوباره افسرده میشه.

+نه ،تو چرا باید سیاوش رو بشناسی؟

_نمیدونم

+ولش کن ،حتما اشتباه کردی،بهش فکر نکن.

_باشه.
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اون نباید حاال که کار از کار گذشته به یاد بیاره ،اینجوری خیلی

بد میشه.

فرشته:
باالخره روز عروسی فرا رسید ،تموم این روزها راد افسرده ،توی خونه اش
بوده و حتی برای خرید هم با مریم نیومده.
من تمام رمان هایی که خوندم دختر بعد از این اتفاقات باید ناراحت باشه ولی
مریم برعکس همه شاد و خوشحال دنبال لباس و سفره و ....میگرده و اصال انگار
نه انگار که این همه اتفاق بد براش افتاده.
از زیر دست ارایشگر میام بیرون و به کمک یکی از ارایشگر ها لباسم و میپوشم.
قراره ما به عنوان ساق دوش مریم باشیم و همگی لباسامون به رنگ جگریه.
نمیدونم چرا مریم از رایشگر خواست ارایشش غلیط باشه شاید فکر میکنه هرچی
آرایش بیشتر ببنه ،خوشگل تر میشه.
لباس های من و مرضیه و دختر عمو های مریم باهم عروسکی و دامن پف داره،
ارایشگر قسمتی از موهام رو باال جمع کرده بود و بقیه اش رو حالت داده ،ازاد کرده
بود.
روی صورت من و مرضیه ،یه ارایش ملیح بود ولی مریم و دختر عمو هاش خودشون
رو با ارایش خفه کرده بودن.
مهرزاد رفته بود خواستگاری مرضیه و مرضیه بعد از فکر کردن ،جواب بله رو داده بود،
انگار مرضیه هم مهرزاد رو دوست داشت و قراره یه هفته بعد عروسی مریم  ،اونا با هم
ازدواج کنن.
یکی از ارایشگر ها اومد و گفت داماد اومده.اول ما بعد مریم ،رفتیم باال ،نمیدونم چرا
نگاه راد خیره من بود ،به مریم اصال نگاه نکرد فقط یک بار که فیلمبردار مجبورش کرد
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با نفرت به مریم نگاه کرد.
بدون هیچ احساسی گل رو داد به مریم و رفت.فیلمبردار بدبخت هر چی گفت اینجوری
کنین اینجوری نکنین،دکتر بدون گوش دادن به حرفش رفت.
چشمای دکتر پر از حسرت و غم بود ،نمیدونم چرا ولی انگار میخواست یه حرفایی رو
بزنه ولی نمیتونست.
شاهین سریع اومد و نذاشت بیشتر از این فکر کنم ،اون این روزها خیلی مشکوک شده
و همش سعی میکنه نذاره من برم توی فکر ولی من ،مطمئنم چشمای راد رو با این حالت،
توی یه جای دیگه هم دیده ام،اره اونا خیلی اشنان.
باالخره به باغ رسیدیم ،محل برگزاری مراسم ،یه باغ بزرگ ولی قشنگه که سنگ فرش شده
است و با چراغ های رنگی تزئین شده ،وقتی رسیدیم همه دورمون جمع شدن و شروع به
گفتن تبریک به مریم و سیاوش ،کردن ولی دکتر بدون هیچ اعتنایی و مثل ربات از اونجا رفت
و مریم رو جا گذاشت ،مریم با اون دامن سنگینش ،خودش رو بهش رسوند.
عروس و داماد توی جایگاه نشستن و من کنار مادرم نشستم.عاقد شروع کرد:
_سرکار خانم ،مریم ملکی آیا بنده وکیلم شما رو به عقد جناب آقای سیاوش راد در بیاورم؟
یکی گفت عروس رفته گل بچینه:
_سر کار خانم مریم ملکی برای بار دوم میپرسم،ایا بنده وکیلم شما را به عقد جناب آقای
سیاوش راد در بیاورم؟
یکی گفت عروس رفته گالب بیاره
_سرکار خانم برای بار سوم عرض میکنم ،ایا بنده وکیلم؟
یکی گفت عروس زیر لفظی میخواد ،زیر لفظی که مثال داماد خریده ولی من و مریم و مرضیه
،باهم خریده بودیم رو به مریم دادن و مریم ،لبخندی زد:
_بله
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همه به جز دکتر شاد شدن ،عاقد این سوال ها رو از راد هم پرسید که اون به من نگاه کرد .با
نگاهش سرم درد گرفت ،یه درد کوتاه ولی دردناک ،انگار با تفنگ
به سرم زده باشن ،درد گرفت.
این صحنه ها اشنا بودن ،من اینها رو یه بار دیگه ،یه جای دیگه
دیده بودم،با بله گفتن دکتر همه چی به یادم اومد.
آشنایی من و حامی ،عالقه امون ،قول و قرار هاش و خیانتش،
سختی های من،پیدا کردن یه پسر  ،حسین صدا کردنش و
کمک بهش ،عاشق شدنش ،حرفای حامی و تصادفم.
مغزم داشت منفجر میشد ،من همه چی رو به یاد اوردم ولی چقدر
دیر ،حسین ،نه سیاوش ،سیاوش منو ببخش و مصادف شد با
بیهوش شدنم.
*************
وقتی به هوش اومدم ،خودم رو روی یه تخت همراه با سرم دیدم،
مامان و بابا وعمو و خانواده اش و شاهین دیدم ،اونا چطوری تونستن؟
اونا چطور تونستن این کار رو با من بکنن ،شروع به گریه کردن کردم.
داد زدم:
+چرا؟ چرا اینکار رو با من کردید؟ چرا از من مخفیش کردید؟
و زدم زیر گریه همه هراسون بهم نگاه کردن ،میون گریه هام خندیدم:
+چیه؟ تعجب کردید؟ فکر نمیکردید روزی من به یاد بیارم؟ ولی من
همه چی رو به یاد اوردم همه چی رو ولی حاال دیر شده و من....
حرفم و قطع کردم و شروع کردم به گریه کردن.
مامانم خواست بغلم کنه که داد زدم:
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+به من نزدیک نشو ،به من نزدیک نشووو.
با نفرت توی چشمای ابی و نگران پدرم نگاه کردم.
پرستار ها اومدن داخل و من رو بیهوش کردن آخرین دادم این بود:
+سیاوش
وقتی به هوش اومدم مامانم رو خوابیده روی صندلی دیدم ،تکونش
دادم که ،بیدار شد:
_چیزی میخوای فرشته جان؟
+من چند روزه اینجام؟
_سه روزی میشه.
وای!سه روز گذشته ،همه چی تموم شد ،تموم شد.
+گوشیم...گوشیم رو میخوام.
_برای چی؟
+فقط گوشیم رو بیار.
_باشه.
از چشمای قهوه ایش ناراحتی رو خوندم ولی ،اهمیتی ندادم
وقتی گوشیم رو اوردن به مریم زنگ زدم،باید ازش میپرسیدم اون چطور
تونست؟
بعد چند بوق جواب داد:
_بله
+الو مریم.
_فرشته!
صداش رو اروم تر کرد:
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_چیشده؟ چی میخوای؟
+چطور تونستی؟
_چی!؟
+چطور تونستی این کار رو با من بکنی؟ من دوستت بودم  ،به قول خودت
خواهرت بودم ،چطور تونستی عشقم و ببری؟
_عشقت؟ سیاوش رو میگی؟ هه ،از کی تا حاال شوهر من عشق تو شده؟
+اون اول عشق من بود اما ،تو اون رو دزدیدی.
_هه ،کمتر دروغ بگو اون دیگه مال منه ،گذشته ها گذشته اون دیگه برای
منه ،خداحافظ.
و قطع کرد.
صدای گریه ام توی بیمارستان پیچید.دیگه دیر شده،سیاوشم .تصمیم رو گرفتم من باید میرفتم

،باید از این شهر از این کشور
میرفتم ،باید میرفتم.

هرچی پدر و مادر و عموم گفتن نرو ولی من توی چشمای تک تکشون
با دلخوری نگاه کردم و گفتم نه باید میرفتم ،من نمیتونستم اینجا بمونم
و این وضع رو تحمل کنم.
شاهین نه گفت برو نه گفت بمون ،خودش میدونست مقصره.
با اینکه خواهش و غم رو از توی چشماش میخوندم ولی با
نامردی تمام ،رفتم ،رفتم تا از این شهر و خاطره هاش ،دور بمونم.

ادمک اخر دنیاست ،بخند...
ادمک عشق همین جاست ،بخند...
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دسته خطی که تو را عاشق کرد...
شوخی کاغذی ما بود ،بخند...
ادمک خر نشوی گریه کنی...
کل دنیا سراب است ،بخند...
ان خدایی که بزرگش خواندی...
بخدا مثل تو تنهاست ،بخند...
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گرافیست  :کوثربیات
جهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن به آدرس  www.98iia.comمراجعه کنید.
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