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طراحی و صفحه آرایی  :رمان های عاشقانه
آدرس سایت www.romankade.com :
تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است

این رمان فروش ی می باشد و این فایل در دسترس شما عیار سنج این رمان می باشد

بنام خدا

خالصه

دختری از بوی عطر یاس .بی خبر از هر جا .مردی از جنس شیطان .وسوسه میکند .میوه ای ممنوعه میشود .به خاطر یک گذشتهی دیرینه...
برای دلها آتش می شود .برای انتقام دختر مورد عالقه اش را می دزد .پا روی دلش میگذارد و.....
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دندانهایم چنان بهم میخورد که نمی توانستم حتی با دست مهارش کنم.
نفسم باال نمی آمد .بوی نفت داشت خفهام میکرد.
یک ساعت بود داشت دور سرم میچرخید .چیزی نمیدیدم .گیج بودم .معلق بین زمین و هوا.
گرمی دستش روی گونهام لرزی به جانم انداخت .تازه اوج فاجعه را فهمیدم .خودم را عقب کشیدم .نفسم بیشتر گرفت .من چرا سوار
ماشینش شدم .چرا اون رانی کوفتی رو خوردم.
زبانم در دهانم برای حرف زدن سنگینی کرد .به تته پته افتادم.
بب ...ب ...م...ن ...د ...ست ....نز....ن....
صدای خندهاش هوشیارترم کرد .دستش روی برجستگی های تنم لغزید .جیغم گلویم را آزرد.

«بسم تعالی»

#فریب_خورده

#پارت_اول

هر وقت دلتنگمو نگران به خودش پناه می برم .امروز هم از آن روزهاست.
از نگرانی نمی دانستم چه کار کنم.
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به اطراف نگاه کردم .امروز کس ی سر شالی نبود .برنج هایی که تازه جوانه زده بودن ،بوی عطرش ،سبزی برگهایش خیلی لذت بخش بودند.
نگاه چرخاندمو کمی جای خشک وبدون کاشت برای نشستن پیدا کردم.
سرم را به طرف آسمان گرفتم .امروز بعد بارندگی مداوم چند روز اخیر ،آسمان صافو بدون ابر بود.
دم عمیقی از بوی مطلوب لذت بخش هوا گرفتم.
با صدای آرش یک متر از جا پریدم.
 نفس ،نفس  ...ای خدا بگم چیکارت نکنه دختر .وای مردم ...وای نفس ،نفسم برید .وای ٌنمیری الهی .من نمیدونم تو از جون خدا وآسمانشچی می خوای؟ هر وقت بی کار میش ی سر خدا رو گرم می کنی که ماها رو نبینه.
از دیدن قیافش خندم گرفت.
 اره بخند ،تو نخندی پس کی بخنده؟ نفس بابا شدن خودش کم حرفی نیست .من از نفس بیفتم تو هم اینجا برام هرهر وکر کر کن .واست یهخبر توپ داشتم که می زارم برای بعد .بای بای ...
هراسان از جا بلند شدمو دنبالش دویدم.
 آرش داداش ی ،اخه خیلی بامزه شده بودی  ...مثل لبو قرمز شدی.برگشت دنبالم کرد .منم پا به فرار گذاشتم.
سمت درختها دویدم تا مبادا داخل شالی قدم بزارم وبرنج ها وهمهی زحمات مردم مخصوصا پدرم را به خدا بدهم.
با صدایش درست در چند قدمی ام جیغ کوتاهی کشیدم.
 حاال من مثل لبوام؟ وایستا حالیت کنم ،دختره ی خیره سر .حاال منو دست می ندازی؟ وای غلط کردم  ،خودم لبوام .وای آرش جون من وایستا...سرعت دویدن ترش کجاو قدم های من کجا .گردنم را گرفت.
 خوب آبجی کوچولو حاال که غلط کردی ،بگو ببینم شام واسم چی درست می کنی؟ هم مژده بدم هم ولت کنم ؟ وای وای آرش ،گردنم  .ول کن گنده بک  ...هر چی بخوای برات می پزم . نه دیگه نشد .مثل یه دخترخوب وبا ادب ،اول قول میدی واسم الزانیا درست کنی ،بعد ولت می کنم .جیغ کشیدم.
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 چی ...الزانیا؟ عمرا ،خیلی سخته  .امروز نمی تونم بپزم.فشار کوچیک به گردنم داد.
 پس منم خبری رو که خیلی منتظرش بودی ،نمی گم.دادزدم  :باشه زور گو ،ول کن خبرتو بگو ...می پزم .
غش غش خندید و گردنم را رها کرد.
تکیه به درخت پشت سرش ،یک پایش را از زانو تا کرد گذاشت روی تنه ی درخت گذاشت .دستهایش را با ژست خاص ی بغل گرفت.
همان طور که پشت گردنم را با یک دست ماساژ می دادم ،به دهانش را زدم.
با بدجنس ی تمام نگاهم کرد.
چشم های پر حرصم خنده اش را درآورد.
 این عوض اون خنده هات ،یک به یک .زیر لب پرویی نثارش کردم.
تهدید وار غرید:
 شنیدم ها  ...می خوای نگم؟دستپاچه شدم.
 ببخشید ببخشید ...غلط کردم.خندهاش گرفت.
ً
 جوجه تو که فورا به غلط کردن میفتی ،چرا اون زبونتو گاز نمی گیری؟با خودم گفتم :خوب راست می گه دیگه ،من که عرضه ندارم چرا سر به سرش می ذارم.
اما باز هم زبونم به کار افتاد.
 آرش داداش ی زود خبرتو بگو دیگه؟ اگه نگی ،الزانیا بی الزانیا.چانهی مستطیلی شکلش را خاراند و خودش را متفکر نشان داد:
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 ِا ...راستش ،منصرف شدم نمی گم ،الزانیا هم نمی خوام.اینبار نتوانستم جیغم را مهار کنم.
آن قدر ترسید که سمتم یورش اوردغ
 اگه یه بار دیگه ،فقط یه بار دیگه جیغ بکش ی من می دونم وتو دختره ی ...استغفرا...پاهایم را به زمین کوبیدم...
 آرشششش ...کشتی من و با اون خبرت ،د بگو دیگه؟... خوب حاال خبر ...می خوای حدس بزنی؟با خوشحالی پرسیدم:
 بابا ماشین و عوض کرد؟ابرو باال انداخت:
 نوچ. داداش اومده؟ نه .دیوانه شدم و صدایم را باال بردم:
 آرش ...جون به سرم کردی .نگی جیغ می زنما...تند دست باال برد:
 نه جان من سوت نزن ،دانشگاه قبول شدی .با خوشحالی وصف ناپذیری بغلش پریدم:
 قربون داداش گلم .هر چی بخوای برات درست می کنم ،خودم نوکرتم .ازش جدا شدم .دستانم را به طرف آسمان گرفتم و از ته دل خدا را شکر کردم .اشک شوق وشادی در چشمانم جمع شد .
از حذف آرش یادم خالی شد:
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 نفس خانم ،هنوز برای زیاد خوشحال شدن واشک ریختن خیلی زوده.متعجب پرسیدم:
 چرا!؟ مگه چیزی شده؟لبخند شیطانی زد:
 آخه خواهر کوچولو می دونی از کجا قبول شدی؟ترسیده پرسیدم:
 نه!...از کجا؟از حرفی که زد چشمانم گرد شدو نفسم گرفت!
 ازمشهد.کج خندی زدو مسخره ام کرد:
 چشماتو وزغی نکن .هنوز مامان وبابا نمیدونن .دعا کن بزارن بری ادامه تحصیل بدی...ولی من بعید می دونم مامان وبابا راض ی بشن نفسشونجایی بره.
بغ کردم:
 عوض دلداری دادنته؟شانهای باال انداخت:
 خوب واقعیت و می گم.حاال هم بیا بریم الزانیامو درست کن که دلم داره ضعف میره .برگشت به راه افتاد.
پشت سرش غرلندکنان راه افتادم.
حاال دیگه کی حوصله داره الزانیا درست کنه...کارد بخوره تو اون شکمت آرشه فرصت طلب.
صدای آرش بلند شد:
 جوجو یواش فکر کن و کمترغربزن ،من می شنوما...7
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لب و لوچهام آویزان شد:
 برو بابا ،من نمی تونم با خودمم حرف بزنم؟مسخره کنان گفت:
 خوب در دیونگی تو شکی نیست .هر چه قدر می خوای با خودت حرف بزن ،ولی در مورد من نباشه که بد می بینی.پشت چشمی نازک کردم:
 ایششششش ...تحفه.آرش سه سال از من بزرگتره .من هم تک دختر محبوب خانواده ...باعث شده است آرشخان به من حسودی کندو زور بگوید.
اما برعکس زور گوییهایش ،دل مهربان و رئوفی دارد.
در فکرو خیال سالنه سالنه پشت سرش قدم برمی داشتم ودر دلم دعا می کردم :کاش آرمان هم اینجا بود در راض ی کردن مامان وبابا کمکم
میکرد.
حاال اگه بابا راض ی نشد چیکار کنم؟ اگه نذاشت برم ادامه تحصیل بدم چی؟ خدایا خودت کمکم کن یه تسبیح صلوات به روح شهدای کربال
نذر می کنم که موافقت کنن .
در افکار خودم غرق بودم که یک دفعه با آرش برخورد کردم.
داد آرش بلند شد:
 نفس ،حواست کجاست؟ خوب شد من جلوترراه می رفتم وگرنه االن باید از تو جوب جمعت می کردم .جلو پاتو نگاه کن ،درست راه برو.با صورتی جمع شده پیشانیام را ماساژ دادم.
پوفی کردو راه افتاد.
این بار بلعکس چند روز پیش مجبور نبودم کفش های گلی شده ام را جلوی پله در بیاورم و دمپایی بپوشم.
سه روز بود خبری از بارندگی نبود .برای هوای شمال و شالیزار نباریدن باران ناراحت کننده بود.
نگاهی به آسمان انداختم و آهی کشیدم.
صاف بودن زیادی آسمان زیاد خوشایند نبود.
صدای آرش بلند شد:
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درگیریت با آسمان تموم نشد!
بی حال پله ها را باال رفتم:
چرا بارون نمیاد؟
خندید و در ورودی را باز کرد:
 سفارش کردم عصر بباره نگران نباش.دستم را روی نرده گذاشتم و نگاهم را باال بردم.
شیروانی روی در و پله ها اجازه نداد نگاه دوباره ای به آسمان بیندازم.
آرش با نامردی یکی دو پله را پایین آمد و بازویم را گرفت:
 بی خودی وقت تلف نکن .مردم از گشنگی.تا آشپزخانه دستم را رها نکرد.
 نفس زود باش که االن مامان و بابا پیداشون میشه .باید انرژی داشته باش ی قانعشون کنی یا نه!...از این همه نامردی اش جیغ کوتاهی کشیدم.
خواست حمله کند که پشت میز غذاخوری گرد و چوبی پریدم:
دستت بهم بخوره نمیپزما ...گفته باشم.
چشم غره ای نثارم کرد و از آشپزخانه خارج شد.
صبح بابا به خاطر یک سرما خوردگی ساده مامان و به زور برده دکتر  .عشق این دوتا ،دست لیلی ومجنون رو هم از پشت بسته  .همیشه همین
برنامه هست  .به هر بهانه ای دوتایی خلوت می کنن وبرای شام و نهار رستوران هم می رن .
هر وقت هم از مامان راز این همه عشق رو می پرسم ،می گه به وقتش برات تعریف می کنم.
به خاطر اینکه ما کمی از شهر دور زندگی می کنیم اگه دکتری یا کاری برامون پیش اومد باید کلی مسیر طی کنیم تا به کارامون برسیم .خیلی به
بابا ومامان اصرارکردیم بریم شهر زندگی کنیم ولی مگه می شد.
بابا می گفت من نمی تونم هر روز صبح بیام سر شالی ،مامانم که نمی تونه از اینجا وخاطراتش دست بکشه .
خالصه االن منم که دلم داره مثل سیروسرکه می جوشه .اونا هم انگار نه انگار ،االن تو یه رستورانی برا خودشون خوشن.
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صدای وجدانم دراومد .اه ،اه ،نفس مردشور تو رو ببرن .مثل اینکه پدرو مادرتن ها؟
سرم رو چندبار به چپ وراست تکان دادم  .آره،آره ...غلط کردم خدایا من و ببخش ،انشاا ...همیشه خوش و همین طورعاشق بمونن .امین یا
رب العاملین.
با صدای آرش از جا پریدم:
 خدایا همه مریض های روانی و دیوانه را شفا بده.دستم وگذاشتم روی قلبم وبرگشتم:
 ا،آرش...ترسیدم!...کج خندید:
 خوب به من چه که مثل جن زده ها با خودت حرف می زنی ودورو برتو هم نگاه نمی کنی.قارچ ها را داخل ماهیتابه ریختم و گفتم:
 تو هم خود جنی ،چرا یه دفعه ظاهر می ش ی؟ مثل اینکه دوباره تنت می خواره ها؟ میخوا...ترسیده عقب هولش دادم:
 وای ،وای الزانیا وا رفت ...برو کنار.آرش وقتی دید من از ترس کتک خوردن فورا بحث وعوض کردم یه لبخند پیروزمندانه زدو یه سیب هم برداشت وهمان طور که به سیب گاز می
زد ازآشپزخانه بیرون رفت
کتکم چه عرض کنم یا دستمو می پیچوند یا گردنم و فشار میداد .تا من بگم غلط کردم اونم واسه خودش افتخار کنه که از من بزرگتره
وقویتر .خاصیت پسرا همینه زورگو واز خود راض ی.
ساعت  10شب بود که این دو نعمت الهی تشریف فرما شدند .سریع به استقبالشون جلوی در رفتم.
 سالم بر فرشته های زمینی .بازشما دو مرغ عشق با هم خلوت کرده بودین ؟بابا  ،لبخند زد:
 سالم نفسم .چرا بازداری زبون می ریزی ته تغالی؟10
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مامانمم که قربونش برم ،همیشه خدا حواسش پیش پسراش هست پرسید:
 سالم دخترم  .داداشت کجاست؟ اذیتش که نکردی؟...لبهامو جمع کردم و گفتم:
 ا...مامان! آرش همیشه من و اذیت می کنه،نه من ...ببین مجبورم کرده واسش الزانیا درست کنم .هردو با صدای بلند خندیدند.
آرش از صدای خنده ی شان بیرون آمد:
 سالم دو پرنده عاشق ،دوره نامزدی خوش گذشت؟ یه یادی هم از ما طفالن معصوم می کردین .بابا یه حالت بانمکی به چهرش داد:
 علیک سالم  .پسر تو دیگه کی می خوای آدم ش ی؟ دیگه از سنت گذشته...آرش بادی به غبغب انداخت:
 آخه عزیزان ،اگه من آدم شم این نفس کوچولو تنها می مونه .گناه داره نمی خوام تنهاش بزارم.با چشمای گشاد داشتم تو مغزم حرفاش رو هالجی می کردم که با خنده گفت:
 آبجی کوچولو زیاد به اون مغز نخودیت فشار نیاراز کار میفته می مونی رو دستمون میترشیا.با یک جیغ سمت پریدم.
پشت بابا سنگر گرفت.
بابا همین طور که بلند بلند می خندید من و به آغوش کشید.
 آرش راست می گه دیگه ،تو که آدم نیستی.با چشم های گرد داد زدم:
 ا...بابا! شما هم؟! اره دخترم توآدم نیستی یه فرشته ای  .تو نفس خودمی .قربون اون چشمای خوشگلت که چشمای ،جان من رو به ارث بردی.جان .بابا به خاطرعشق زیادش به مامان همیشه مخفف اسمش و صدا می کنه ،بهش می گه جان من .
اسم مامانم می ِ
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 خدا نکنه باباجون .من قربون شما ومامان برم که یه نعمتین واسمون.برگشتم و با محبت زیادی که تو کل وجودم سرازیربود ازمامان پرسیدم :مامان جونم دکتر چی گفت؟
روی مبل نشست و روسری اش را باز کرد:
 هیچی دخترم  ،من که گفتم یه سرما خوردگیه ساده است  .بابات اصرار کرد بریم .آرش باز مزه پروند:
 ای جونم ،این بابای ما عاشق دل خستهست .چیکار می شه کرد دیگه.بابا با لبخند دکمه های پیراهنشو باز کرد:
 خوب آرش خان به جای مزه پروندن بگو ببینم چرا نفسم رو مجبور کردی واست الزانیا درست کنه؟ ما که واستون شام گرفته بودیم.آخ قربونش برم بابا برعکس مامان ،همیشه طرف دار منه.
آرش اللهی گوششو خاروند و گفت:
 خوب به جای مژده ای که بهش دادم ازش الزانیا خواستم من که دست خالی به کس ی مژده نمیدم.مامانم با لبه ی روسریش خودش و باد زد و وگفت:
 خوب بچم راست می گه ،دست خالی که به کس ی مژده نمیدن.باباخندید:
 بله جان من ،ما که به قند عسل شما چیزی نگفتیم حاال مژده چی رومی دادی عسل مامان؟آرش از این تیکه انداختن های بابا همیشه خونش به جوش می آمد:
 ا ،بابا !...می دونی من از این تیکه کالم ها بدم میاد ،بازم شروع کردین؟ من دختر نیستما ...گفته باشم .آرش که از حرص قرمز شده بود کلی خندیدیم.
مامان پرسید:
 حاال عزیزم مژده چی رو می دادی؟ نمی خوای به ماهم مژده بدی؟آرش روی مبل کناری مامان نشست و پاروی پا انداخت:
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 خوب حاال شما واسه یه خبر توپ واسم چی می دین؟بابا با لبخند دلنشینش گفت:
آی رشوه خوار ،تو که همیشه به فکر شکمت یا جیبتی...پس بی معطلی خبرت رو بگو که مژده گونیت پیشم محفوظه؟
 ای قربون بابای خودم  .نه اینکه نفس به خاطر یه الزانیا کچلم کرد .منم االن فورا میرم سر اصل مطلب ،این نفس شما کنکور قبول شده .بابا پیشونیم رو بوسید و تبریک گفت.
مامان بلند شدو محکم بغلم کرد و از خوشحالی اشک شوق در چشمانش جمع شد.
ولی من نمی تونستم خوشحالی کنم .دل تو دلم نبود .اگه می فهمیدن کجا قبول شدم بازم این طوری خوشحالی می کردن ؟
بابا سرخوشانه پرسید:
 خوب دخترم کجا قبول شدی؟ انشاا...که دور نیست .آرش فرصت نداد من حرفی بزنم و گفت.:
 خانم مهندستون مشهد قبول شده.مامان جیغ زد:چی !...کجا؟...
ولی بابا الم تا کام حرفی نزد .رنگش رفته رفته به سیاهی زد .آرش دستش رو گرفت واز خونه بیرون برد.
مامان هم همون طور که می گفت نه امکان نداره ،من نمیزارم  .نمیتونه بره  .اتاقش رفت.
هاج وواج وسط پزیرایی ایستاده بودم .حتی نتوانستم دهان باز کنم وکلمه ای حرف بزنم  .از اول هم فکرش رو می کردم که این طوری برخورد
کنن .
بغ کرده بدون شام اتاقم رفتم .گرسنه خوابیدم .دیگه نفهمیدم بابا کی اومد وچیکار کرد .
صبح زود برعکس همیشه مامان هم همراه بابا به شالی رفت .فهمیدم که میخواد با بابا تنهایی درمورد رفتن من حرف بزند.
منم بیکار ننشستم وفورا بعد جمع کردن میز صبحانه از خونه بیرون زدم.
عمه ساره همسایهی دیوار به دیوارمون هستند .هر وقت من یا برادرام در کاری از پس مامان وبابا بر نمیاومدیم دست به دامن عمه ساره می
شدیم .عمه ساره تنها خواهر بابامه و ازش کوچیکتره و همیشه هوامون و داره .با مامانم از بچگی مثل دو خواهرن و همیشه هوای همدیگرو
دارند.
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بوی نم بارون رو به ریه هام فرستادم.
خداروشکر دیشب بارون باریده بود .به این نقطه ایران می شه گفت بهشت ،یه بهشت واقعی .همهی زیبایی های دنیا تو دریای بیکرانش و
سرسبزی درختان سر به فلک کشیده اش که سایبان خیابان ها شده و نقش زیبایی آفریده بود جمع شده بودند .با این همه زیبایی می توان به
خالق هستی پی برد .با این همه صفا وعظمتش ،همه را از این سو وآن سو به این اینجا می کشاند.
یه جای توریستی ،با آب وهوای دلنشین وطبیعتش که جان وروح دوباره به آدم می بخشید.
یک حسن خوب خونه های ویالیی شمال اینه که درهای بزرگش به راحتی باز می شه و دیگه چند ساعت پشت درماندن الزم نیست .عمه ما هم
خدارو شکر در ورودی رو هیچ وقت قفل نمی کنه.
بدون معطلی پریدم خونه ی عمهو صداش زدم.
 سالم به عمه ساره جونم .عمه مهربونم .عمه خوشگلم  .کجایی؟ الهی نفس پیش مرگت بشه .الهی آرش کف زیر پات بشه  .الهی آرش دورتبگرده  .آرش پیش مرگت بش...
یه ریز داشتم از آرش می گذشتم که عمه از آشپزخونه با خنده اومد بیرون .
 وای نفس خدا بگم چیکارت نکنه دختر .بازچی می خوای که ازاین آرش بدبخت میگذری؟فوری پریدم بغلش کردم:
 قربونت برم عمه خانم  .چیکار داری بگو من برات انجام می دم؟امروز دخترات نیومدن؟عمه پیشونیم روبوسید:
 طفلکی ها دست خودشون نیست که هر وقت دلشون خواست بیان پیشم .اونا هم شوهرو بچه دارن ،باید به زندگی خودشون برسن . خودم در بست مخلص شمام ،هر کاری هم داشتین بگین خودم انجام می دم؟عمه چهار دختر ویه پسر داره که هر چهارتا دختر ها ازدواج کردن وپسرش به خاطرمخارج زندگی نتونست ادامه تحصیل بده وبا پدرش سر
زمین کار می کنه از من و آرش هم بزرگتره  .ولی هنوز ازدواج نکرده.
با صدای عمه به خودم اومدم.
 آی آی وروجک  ،بازچی شده که تو این زبون چرب ونرمه تو کار انداختی ؟یه لبخند غمگین زدم که از چشم عمه دورنموند.
 چی شده دختر خوشگلم؟ چرا این طوری دگرگون شدی؟14
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دست های چروکیدش روگرفتم تو دستم.
 می دونی عمه جون دانشگاه قبول شدم . خوب خدا رو شکر،این که غصه نداره .باید االن رو ابرا باش ی که اون همه تالشت بی نتیجه نموند پس چرااالن چرا غمبرک زدی؟ آخه قربونت برم از شانس زیادی که من دارم دانشگاه مشهد قبول شدم . وای ،خدا مرگم بده! ...دختر حاال اونجا چرا ؟مگه جا قعطی بود؟ خوب منم همین ومی گم دیگه...اینم از خوش شانس ی منه  .از دیروز که مامان وبابا فهمیدن حتی با من حرف هم نزدن ،چه برسه به مخالفت .به این خاطر اومدم دست به دامن شما بشم .مثل همیشه فرشته راه چاره ام بشین ومیانجگری کنین تا بابا راض ی بشه برم ادامه تحصیل بدم
 .من خیلی زحمت کشیدم اونا به حرف شما گوش میدن .
 ببین دخترم  ،مشهد جای خیلی دورییه  ،اگه قبول هم نکنن حق دارن  .می دونی بابات چقدر بهت وابسته است ؟ از نظر من هم تو دختر نازپرورده ،چه طوری می تونی تنهایی تواون شهر بزرگ وغریب که از هر نقطه جهان میان برای زیارت ،زندگی کنی ؟
 ولی عمه جون من نمی تونم به این راحتی از آرزوهام دست بکشم  .خودتون بهتر می دونین چه قدرتالش کردم تا به اینجا رسیدم .اگه دستبابا ومامانم بود االن بچه هم داشتم .خواهش می کنم راضیشون کنید .قول میدم مراقب خودم باشم  .تو خوابگاه جا می گیرم .اونجا همه مثل
من تنها هستند ،از همه مهم تر اول خدا وبعد امام رضا همیشه پشت وپناهمه .
راضیت بده برای رفتنت.
 می دونم  .بابا دیگه به مجنون گفته زکی ...عمه از ته دل خندید
 ای شیطون .نمی دونی بابات چی کشید تا این لیلی خانم وبه دست آورد. عمه جون بالخره راز این عاشقی روکشف می کنم  .مامان قول داده برام تعریف کنه .بعد تشکر وخداحافظی ار عمه به خونه برگشتم  .به خاطر اینکه خود شیرینی کرده باشم شروع کردم به درست کردن غذای مورد عالقه
مامان و بابا .دیگه آخرای کارم بود زیر گازو کم کردم که فسنجون بهتر پخته بشه .
با صدای اذان فورا وضو گرفتم وبه اتاقم رفتم .سجاده سفید م رو باز کردم که بوی عطرش تواتاق پیچید .به خاطر عطر وگلبرگ هایی که
داخلش گذاشته بودم بوی خوشش همیشه مستم می کرد.
نمازم رو تو آرامش کامل خوندم .وبا خدای خودم راز ونیازکردم .یه آرامش خاص ی به تمام وجودم تزریق شد .
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از اتاق اومدم بیرون .
#فریب_خورده

#پارت_پنجم

 آی آی وروجک  ،بازچی شده که تو این زبون چرب ونرمه تو کار انداختی ؟یه لبخند غمگین زدم که از چشم عمه دورنموند.
 چی شده دختر خوشگلم؟ چرا این طوری دگرگون شدی؟دست های چروکیدش روگرفتم تو دستم.
 می دونی عمه جون دانشگاه قبول شدم . خوب خدا رو شکر،این که غصه نداره .باید االن رو ابرا باش ی که اون همه تالشت بی نتیجه نموند پس چرااالن چرا غمبرک زدی؟ آخه قربونت برم از شانس زیادی که من دارم دانشگاه مشهد قبول شدم . وای ،خدا مرگم بده! ...دختر حاال اونجا چرا ؟مگه جا قعطی بود؟ خوب منم همین ومی گم دیگه...اینم از خوش شانس ی منه  .از دیروز که مامان وبابا فهمیدن حتی با من حرف هم نزدن ،چه برسه به مخالفت .به این خاطر اومدم دست به دامن شما بشم .مثل همیشه فرشته راه چاره ام بشین ومیانجگری کنین تا بابا راض ی بشه برم ادامه تحصیل بدم
 .من خیلی زحمت کشیدم اونا به حرف شما گوش میدن .
 ببین دخترم  ،مشهد جای خیلی دورییه  ،اگه قبول هم نکنن حق دارن  .می دونی بابات چقدر بهت وابسته است ؟ از نظر من هم تو دختر نازپرورده ،چه طوری می تونی تنهایی تواون شهر بزرگ وغریب که از هر نقطه جهان میان برای زیارت ،زندگی کنی ؟
 ولی عمه جون من نمی تونم به این راحتی از آرزوهام دست بکشم  .خودتون بهتر می دونین چه قدرتالش کردم تا به اینجا رسیدم .اگه دستبابا ومامانم بود االن بچه هم داشتم .خواهش می کنم راضیشون کنید .قول میدم مراقب خودم باشم  .تو خوابگاه جا می گیرم .اونجا همه مثل
من تنها هستند ،از همه مهم تر اول خدا وبعد امام رضا همیشه پشت وپناهمه.
نشست و بغلش را برایم باز کرد:
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 فدات بشم که این قدر پاک ،و با دل و جون خدا رو میشناس ی  .خدا خودش کمکت می کنه تا موفق بش ی  .منم هر کاری از دستم بر بیاد ازتدریغ نمی کنم .
از بغلش اومدم بیرون وچند ماچ آبدار از لپاش گرفتم.
به چشمام خیره شد:
ً
 عزیزم اینوخودت بهتر میدونی که اول باید مامانت و راض ی کنی؟ اگه اون راض ی نشه یا غمگین باشه عمرا بابات رضایت بده برای رفتنت.خندیدم و گفتم:
 می دونم .بابا دیگه به مجنون گفته زکی ...عمه از ته دل خندید و گونهامو کشید:
 ای شیطون .نمی دونی بابات چی کشید تا این لیلی خانموبه دست آورد.هیجان زده بلند شدم.
 عمه جون بالخره راز این عاشقی روکشف می کنم  .مامان قول داده برام تعریف کنه.بعد تشکر وخداحافظی ار عمه به خونه برگشتم  .به خاطر اینکه خود شیرینی کرده باشم شروع کردم به درست کردن غذای مورد عالقه
مامان و بابا .دیگه آخرای کارم بود زیر گازو کم کردم که فسنجون بهتر پخته بشه .
با صدای اذان فورا وضو گرفتم وبه اتاقم رفتم .سجاده سفید م رو باز کردم که بوی عطرش تواتاق پیچید .به خاطر عطر وگلبرگ هایی که
داخلش گذاشته بودم بوی خوشش همیشه مستم می کرد.
نمازم رو تو آرامش کامل خوندم .وبا خدای خودم راز ونیازکردم .یه آرامش خاص ی به تمام وجودم تزریق شد .
از اتاق اومدم بیرون .
طبقه باالی خونمون سه اتاق داره .یکی اتاق من ،واتاق بغلی هم مال آرمان وآرش  .اون یکی هم به عنوان انباری استفاده میشه .ته راهرو هم
حمام ودستشوئی  ،طبقه پایین هم دو اتاق که یکی اش برای مامان ایناست ،اون یکی هم اتاق مهمان .در کل یه خونه ویالیی ودنجی داریم .
صدای درو که شنیدم تند رفتم جلوی درورودی.
 سالم به مامان میجان وبابا آئیل خودم  ،خسته نباشید؟ سالم نفسم  .درمونده نباش ی  .چه بوئی راه انداختی دختر قشنگم ؟17
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اما مامان باز هم با ناراحتی فقط جواب سالمم رو داد .

واستون غذای مورد عالقتون رو درست کردم  .زود بیایین که مردم از گشنگی .
نهار تو سکوت مطلق خورده شد.
آرش هیچ وقت نهار نمیاد .به خاطر اینکه دایی ماکان اینا تو شهر زندگی می کنن وخودش هم نمایشگاه ماشین داره  ،دست آرش وپسر خودش
ماهان رو هم اونجا بند کرده  .به خاطر مسیر طوالنی آرش هم نهار روهمیشه خدا خونه اونا پالسه وبعض ی اوقات هم اگه خجالت بکشه بیرون
نهار میل می کنه  .االن هم چند روزیه فکر می کنم آرش یه نظرهایی به دختر دایی مهتاب پیدا کرده ولی رو نمی کنه .اونم قربونش برم خیلی
دختر زیبا  ،متین و باوقارییه.
بعد نهار دوباره بابا رفت سر زمین ،مامان هم رفت پذیرایی روی مبل راحتی دراز کشید .منم تندتند ظرفها رو شستم ورفتم کنار مامان دو زانو
رو زمین نشستم ویواش یواش شروع کردم با مامان حرف زدن:
 مامان گلم ،الهی نفس دورت بگرده چرا اینقدر خودتو عذاب می دی؟ هر کاری شما بگین همونو انجام می دم.چشماش که بسته بود رو زود باز کرد .
 می خوام فکر رفتن رواز مغزت بیرون کنی . ولی مامان ...عصبی شد:
 ساکت باش وببین چی می گم.چشمام رو روی هم گذاشتم .یعنی چشم .
بغض کرد .به زور گفت:
 نمی خوام اشتباه گذشتهم دوباره تکرار بشه .نمیخوام به این مردم  ،به این مردمی که هزار رنگن اعتماد کنم .دیگه نمیخوام نفسم مثلخودم نابود بشه .این بار دیگه دووم نمییارم  .این بارمیمیرم و از پا در میام  .دیگه نمی تونم روی تو ریسک کنم  .نمی تونم تو این دنیای بی درو
پیکر به امون خدا ولت کنم .نمی زارم از دستم بری ،نمی زارم نابود بش ی ...نمی زارم نابودت کنن ...نمی زارم بشکننت،.نمی زا...
این قدر گفت که گریش به هق هق تبدیل شد.
شوکه شده بغلش کردم ومنم پا به پاش اشک ریختم .
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من نمی دونم این چه گذشته نحسیه که مامان هر بار با به یاد آوردنش این طوری داغون می شه.
کمی آروم گرفت و با صدای گرفته گفت:
 االن خیلی خسته ام نفس ،سرمم خیلی درد می کنه ...ولی شب با هم حرف می زنیم . چشم قربونت برم  .شما دراز بکش برم برات یه مسکن بیارم .زود رفتم آشپزخونه داخل کابینت از جعبه داروها یک مسکن با یه لیوان آب برداشتم ورفتم کنار مامان نشستم دارو رو در آوردم وگذاشتم
کنار لبش .
 مامان جونم اینو بخوری زود حالت خوب میشه.تو جاش نیم خیز شد دارو رو گذاشتم تو دهنش آب رو هم دستش دادم  .زود بلند شدم وبه اتاق مامان رفتم .پتوی گلبافت آوردم و لیوان و از
دستش گرفتم ..بالشت رو زیر سرش درست کردم وپتو رو کامال روش کشیدم  .یه بوس عمیق از روی پیشونیش گرفتم وگفتم:
مامان جونم می رم کنار دریا زود برمی گردم .
دستی روی چشم های سرخش کشید:
 باشه دخترکم تو برو نگران من نباش.شال بلندم رو انداختم رو سرم واز خونه زدم بیرون .بغض بدی تو گلوم نشسته بود خودم رو به دریا رسوندم.
تا زانو شلوارم و تا زدم وقدم به قدم به دریا نزدیک شدم  .وقتی موج آب به پاهام خورد احساس کردم دوباره متولد شدم  .تمام فکرهام برای
لحظه ای فراموشم شد .به دور دستها خیره شدم  ،به خورشیدی که داشت با نورش آب دریا را گرم می کرد  .به وجود خالقی که این نعمت
پرعظمت رویک جا آفریده ...به آسمانی که امروز خیلی هم رنگ دریاست .وقتی به وسعت دریا وآسمان بی کرانش نگاه می کنم ،به قدرت الهی
بیشتر پی می برم ...دلم می خواد با تمام وجود داد بزنم وبگم ای یکتای عالم  ،ای معبود تمام جهانیان ...ای خدای تمام عالم وآدمیان ،خودت
کمکم کن.
اون قدربه دوردستها خیره شدم که قدرتی توی پاهام نموند .احساس کردم پاهام بی حس وبی حس ترشدند .به زور از دریا دل کندم  .کفشام
رو پوشیدم به طرف خونه قدم برداشتم .
وقتی رسیدم خونه مامان حالش خیلی بهتر شده بود وتو آشپزخونه مشغول درست کردن شام بود .
بغلش کردم
 -مامان گلم خوب شدی ؟
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صداش هنوز گرفته بود .معلوم بود بعد رفتن منم کلی اشک ریخته.
 اره دختر قشنگم ،خیلی بهترم .کمکش کردم تا شام زودتر آماده بشه .دستش روگرفتم ودنبال خودم کشون کشون بردم توی پذیرایی .نمی دونم تو گذشته چه بالیی سر پای
راست مامان اومده بود که طفلکی می لنگید وهمیشه یواش راه می رفت .ولی با این همه بابا به حدی عاشقشه که تا حاال ندیدم چیزی از پاش
بگه یا به روش بیاره.
از حرکتم معترض شد:
 باز چی شده نفس؟ چرا من رواین طوری میکش ی دختر!؟مامان خانم دیگه وقتشه از گذشتتون حرف بزنین .
کمی به چشمام نگاه کرد
 اره منم فکر کنم دیگه بزرگ شدی .تکیه داد به مبل وچشماش رو بست وشروع کرد به تعریف کردن .طوری تعریف می کرد که انگار تو این خونه نبود .تو گذشته توخونه پدریشه.
.................

 خان بابام وقتی صدام می کرد میجان ،هزار تا میجان از کنارش در می اومد .چون تک فرزند کدخدای ده بودم خوشگل وزیبا  ،پرشروشیطون .مامانم همیشه دنبالم می دوید چند تا کلفت داشتیم که اونا هم از دست من عاص ی شده بودن  .تا سیزده ،چهارده سالگی باعمه
سارهت خاله بازی می کردیم  .بابات آئیل  ،همیشه هوامونو داشت  .وقتی بیرون می رفتیم آئیل هم پشت سرمون دورا دور مراقبمون بود .پدرو
مادرشون هم برای خان بابای من کار می کردن ،یعنی همه ده برای خان بابای من کار می کردن ،نه تنها اونا .
ولی برعکس بقیه ساره اینا تو خونه پشتی ما که خان بابام بهشون داده بود زندگی میکردن .هیچ وقت به چشم یه رعیت بهشون نگاه نمیکردیم.
همیشه مثل یه خواهر ،یه خانواده دوسشون داشتم .همیشه از پسرا بدم می اومد یه جورایی ازشون نفرت داشتم ...آبم باهاشون تو یه جوب
نمی رفت گاهی اوقات که با ساره می رفتیم جنگل وقتی آئیل پشت سرمون میدیدم شاکی می شدم و به ساره می گفتم :چرا داداشت پشت سرما
میاد مگه کارو زندگی نداره ؟
اونم ناراحت سرش و می نداخت پایین ومی گفت :هر وقت بهش می گم میجان ناراحت می شه دنباملون نیا ...می گه من که با شما کاری ندارم .
منم وقتی می دیدم ساره به چشم دختر کدخدا حرفام رو برداشت می کنه زود بحث وعوض می کردم و می گفتم :خوب بزار به عنوان یک
بادیگارد دنبال ما دو خواهر بیاد چه بهتر .ساره هم کلی می خندید.
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تا اینکه یه روز خان بابام ،با یه خانواده سه نفره که تو شهر باهاشون آشنا شده بود به خونه برگشت .
آقا فریدون وهمسرش وپسرش فرید .اونقدری دک وپز داشتن که من وقتی راه هم می رفتم دست وپامو گم می کردم ،چه برسه که باهاشون
حرف بزنم  .ولی هر موقع پسره فرید رومی دیدیم با ساره کلی پشت سرش حرف می زدیم ومی خندیدیم ...آخه یه جورایی خیلی پاستوریزه بود.
سفید پوست با چشمایی سبز ،مدام هم کنار مادرش بود
یه روز خان بابام من رو صدا کرد وگفت :میجانم این آقا فرید گل وبربر هم این دورو اطراف رو نشونش بده هم اسبها رو.
اول با خودم گفتم :چرا من؟! بعدش گفتم مگه کدخدا به غیر از من فرزندی هم داره که این شازده رو ببره بگردونه ؟
اول به طرف استبل اسبها رفتیم  .وقتی فرید اسبها رو دید عینه ندید بدید ها ذوق کرد .منم ریز ریز از این ذوق کردناش می خندیدم .یکی دو
ساعت هم دورو اطراف و نشونش دادم .وقتی برگشتیم خونه اون رفت پیش مادرش ،منم طبق معمول رفتم دنبال ساره.

.....................

با صدای بابا از فکر گذشته اومدیم بیرون .
 صاب خونه...کجایین؟ نفس بابا .جان من...خونه نیستین؟مامان سراسیمه بلند شد:
 نفس جلوی بابات دهن لقی نکنی ها ..با تعجب گفتم:
 چرا مامان؟ خوب بابا هم گوش می ده دیگه.عصبی گفت:
 بابات ازم قول گرفته دیگه راجب گذشته حرفی نزنم  .اگه بفهمه خیلی ناراحت می شه .توهم جلوی دهنت رو بگیر .بابا وارد پذیرایی شد.
 می بینم مادر ودختر خلوت کردین ؟مامان فورا گفت:
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 سالم آقا ...خسته نباشین.بابا مشکوک نگاهمون کرد.
سریع سالم دادم:
 سالم بابا جونم .بابا جواب داد:
 علیک سالم .درمونده نباشین.با تعجب یک بار به من یک بار هم به مامان نگاه کرد وپرسید چی شده! خبریه؟ بگین ما هم بدونیم .تند به طرفش رفتم وخودم رو براش لوس کردم.
 نه بابا جونم .چه خبری ؟ فقط داشتیم گپ می زدیم .دستش رو دور گردنم انداخت وگفت :ای ...شیطون بال .
یکی دو ساعت بعد آرش هم سرو کلش پیدا شد .داشتیم دور هم شام می خوردیم.
 راستی یه خبر توپ واستون دارم . باز چی شده آقا کالغه؟من و مامان بلند زدیم زیر خنده
 بابا...چند بار بگم جلوی این بچه با من این طوری حرف نزنین ...خوب پرو می شه .بابا لبخند زد:
 خوب آقا بزرگ خبرت چی بود؟ ای خدا ،بابا ...اصال هیچی یادم رفت.من که همیشه خدا برای خبر دست اول هیجان داشتم تند گفتم :ا...آرش  ،لوس نشو دیگه ...خبرت روبگو.
ژستی گرفت و گفت:
 عرض به خدمتتون  ،دایی فردا شب شام دعوتمون کرده.22
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مامان همان طور که سبزی برمیداشت پرسید:
 وا ...ما که تازه اونجا بودیم؟!آرش غذای داخل دهنشو که دولپی دلش می جوید قورت دادو گفت:
 خوب مادر من ،وقتی قبولی نفس وگفتم ،دایی خیلی خوشحال شدو برای همین شام دعوتمون کرد.بابا ابرو در هم کشید و قاشق رو داخل بشقاب رها کرد:
 نفس دیگه دانشگاه نمی ره تا این جا هم که خونده کافیه .بادم خالی شد .بابا که از سر میز بلند شد .با چشمای گشاد ،تا ته راه رو بدرقهش کردم .وقتی برگشتم به مامان نگاه کنم ببینم اون چی می گه،
وا رفتم .مقابل چشمای بهت زدم ،بدون حرف از پشت میز بلند شد .
به آرش نگاه کردم که اونم شونه ای باال انداخت ومشغول خوردن غذاش شد.
دیگه میلی برام نموند .بلند شدم و به اتاقم پناه بردم  .طول وعرض اتاق وقدم رو رفتم ولی دیدم فایده ای نداره ،دارم دیونه می شم  .رفتم
وضو گرفتم همیشه نماز آرام بخش قلبم بود .دو رکت نماز حاجت خوندم همیشه معتقد بودم هر چیزی که به صالحمونه همون می شه ،باید
از خودش کمک بگیریم .مفاتیحم برداشتم وشروع کردم به خوندن دعای توسل  .تا نیمه های شب با یکتای عالم رازو نیاز کردم .
به خاطر اینکه شب دیر خوابیده بودم ...صبح هم دیرتر از همه بیدار شدم  .به زور یکی دو لقمه صبحانه خوردم  .زیر چشمی می دیدم مامان
چطوری زیر نظر گرفتهام .یه جورایی می خواست ماجرای دیروز رومن ازش بپرسم ولی من خیلی دمغ بودم .تا از مامان وخاطراتش بپرسم .
با صدای زنگ تلفن بی حال از پشت میز بلند شدم.
 بله بفرمایید ؟آرمان پشت خط بود از خوشحالی داشتم بال در می آوردم  .بهش فرصت حرف زدن ندادم.
 سالم داداش ی ...خوبی؟پس چرا نمی آی؟ خیلی دلم برات تنگ شده  .کی برمی گردی؟خندید:
 بازکه تو سوزنت گیر کرده .یکی یکی بپرس بگم؟پا روی زمین کوبیدم .نمیدونست دردم چیه و چرا این طوری دارم بال بال میزنم.
 ا...داداش ،اذیت نکن دیگه .زود باش بگوکی میای؟23
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 بعد از ظهر.از خوشحالی یه جیغ از اون جیغ های معروفم و کشیدم که بیچاره مامان هم از آشپزخونه بیرون پرید.
با خوشحالی داد زدم:
 جون من راست می گی؟ اره راست می گفتم ،ولی دیگه کنسل شد نتونستم بیام.وا رفته گفتم:
 چراااااا؟... چون پرده گوشم وپاره کردی  .االن دیگه باید بستری بشم  .دکترا می گن فکر کنیم پرده گوشت آسیب دیده.از این که دستم انداخته بود کفری شدم:
 ای وای  ،داداش ...آرش بس نبود تو هم اضافی شدی برای دق دادن من؟ زود پاشو بیا که کارم گیره ...تنهایی از پس بابا ومامان بر نمی یام .صدای متعجبش رو شنیدم:
 چی شده باز؟آهسته گفتم:
 داداشم پای تلفن که نمی تونم توضیح بدم باید بیای خودت از نزدیک بشنوی  .راستی شب هم خونه دایی شام دعوتیم ،میرس ی؟ فکر کنم برسم  ،ولی اگه دیر کردم برین منم مستقیم میام اونجا .راستی مامان خونه نیست؟پشتم که به مامان بود برگشتم و لبخند گشادی زدم و گفتم:
 چرا اتفاقا پیش منه  ،داره بالبال میزنه تا گوش ی رو بگیره ،ولی من نمیدم .آرمان بلند قهقهه زد و گفت:
 نفس اون عزیز دملو اذیت نکن ...گوش ی رو بده بهش که دلم براش یه ذره شده .یه ایشششش بلند همراه با یه بچه ننه نثارش کردم وگوش ی رو دادم به مامان .
گوش ی رو سمت مامان گرفتم:
24

فریب خورده
 بیا کشتی ما رو با این دور دونه هات .خواستم برم تو آشپز خونه که صدای در اومد .پریدم درو باز کردم  .با دیدن عمه ساره از خوشحالی بغلش پریدم.
می دونستم به خاطر من اومده تا با مامان حرف بزنه.
امروز روز شانسم بود.
مامان گوش ی رو گذاشت وبه استقبال عمه اومد .
 سالم ساره جان...چه عجب ؟ آفتاب از کدوم طرف در اومده که شما خونه ما رومنور کردین؟عمه روسری گلدار بزرگش رو باز کرد:
 علیک سالم .آفتاب از جای همیشگیش ،این شمایی که ستاره سهیل شدی وسری به ما نمی زنی.مامان دست پشت عمه گذاشت و سمت مبل ها هدایت کرد:
 نمی دونی ساره جان از یه طرف سرما خورده بودم از یه طرف هم این دختره با درسش اعصاب واسمون نذاشته.معترض داد زدم:
 خواهش می کنم مامان ....کمی منطقی فکر کنین.مامان نشست کنار عمه و غمگین گفت:
 نمی تونم منطقی باشم .نمی تونم روی جگر گوشم ریسک کنم وبفرستم یه شهر غریب که شاید درس ی بخونه یا نخونه.به طرف عمه برگشت:
 شما یه چیزی بگو ساره جان؟ تو که بهتر از حال وروز من وبرادرت خبر داری .عمه ناراحت دست روی بازوی مامانم گذاشت:
 می دونم عزیزم ،از خودت هم بهتر در جریانم ...ولی میجان ،عزیزم هیچ چیز مطابق میل ما پیش نمی ره  .هر چیزی در تقدیر ونوشتهپیشونیمون باشه همون می شه .اگه اتفاقی قرار باشه بیفته میفته .نمی شه به زور جلوش رو گرفت .چه اینجا ،چه اون سر دنیا...
 -ولی ساره جان من نمی تونم با چشم باز دو دستی دخترم روبه یه شهرغریب بفرستم ومنتظر تقدیر باشم.
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 منم قصدم خوشبختی نفسه  .هرچی به صالحتونه اون و انجام بدین  .ولی این رو هم تاکید می کنم کمی واقع بین باش...نفس این همه زحمتکشیده چه طور دلت میاد مانع پیشرفتش بش ی؟ نفس دختر عاقل وبالغیه ،می تونه از خودش مراقبت کنه  .خودت هم بهتر می دونی اخالقش
به خودت وپدر خدا بیامرزت رفته  .زرنگ وباهوش.
مامان آهی کشید و سر پایین انداخت .بغض کرده گفت:
 وخیلی ساده وزود باور.دیگه نتونستم ساکت بمونم وببینم مامان عمه رو هم قانع می کنه ،معترض شدم.
 مامان خواهش می کنم ...شما باید بهم اعتماد کنین  .تا حاال حرف نامربوطی ،یا حرکت نامعقولی ازم سر زده؟ شما نباید این قدر بی اعتمادباشین  .امسال من همه در شهرهای دور ونزدیک درس می خونن .من دیگه بزرگ شد...
مامان حرفم وقطع کرد.
 بحث ،بحث اعتماد به تو نیست  .به این دنیای گرگ ومیش نمی شه اعتماد کرد.عمه وقتی دید بحث ما به جاهای باریک می رسه پا درمیونی کرد.
 عزیزم پدر ومادر همیشه صالح فرزندانشون روبهتر از خودشون می دونن  .زیاد در تصمیمت پا فشاری نکن  .بذار پای تقدیر ،ببین تقدیر چیبرات رقم می زنه.
دست روی زانو گذاشت و قصد بلند شدن کرد:
 حاال هم اگه اجازه بدین من مرخص می شم  .به داداشم وپسرا سالم مخصوص من وبرسونین .مامان متعجب پرسید:
 کجا ساره جون؟ یه چایی هم نخوردی. میجان عزیزم من که غریبه نیستم ،اول صبحی هم چیزی میل ندارم .بعد بدرقه کردن عمه  ،مامان با حالی گرفته آشپزخونه رفت .نگاهم روبه صورت ماه اش دوختم ،اون طراوت وفروغ صورتش این چند روزه از
بین رفته بود .حتی بابا هم تواین چند روز سرد وبی روح شده بود .علیرغم میل باطنیم ،عزیزانم و دچاره غم واضطراب کرده بودم .اگه مرحمت
یکتای عالم باشه ،با رضایت پدر ومادرم ودعای خیرشون درسم و ادامه می دم ،اگر هم به صالحم نباشه که دیگه هیچ .نمی خوام با پا فشاری
کردنم ندامت وپشیمانی به بار بیارم .
با تکون دادن های مامان به خودم اومدم.
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 نفس  .نفس دخترم ! کجایی ؟...االن یه ساعت وایستادی به من خیره شدی ؟به خودم اومدم ومحکم به آغوشش کشیدم .اون رایحه خوش تنش وبه ریه هام فرستادم .حتی ناراحتیش لرزه به جانم می انداخت .
مامان من و از خودش جدا کرد،دستش رو گذاشت رو پیشونیم.
 حالت خوبه نفس؟ تبم که نداری !لبخند گشادی زدم.
 قربون مامان گلم برم  .مگه باید اتفاقی بیفته که من مامان عزیزم و بغل کنم؟مامان نیم نگاهی بهم انداخت و گفت:
 -گاهی وقتها طوری به فکر فرو می ری که حتی صدام رو هم نمی شنوی .هنوز برات خیلی زوده که این طوری تو فکر باش ی.

به اعماق چشمای نازش نگاه کردم.
 مامان نمی خوام این چشمای خوشگلت غمگین بشن  .نمی خوام صورت ماهت بی فروغ بشه  .می خوام مثل هر روز شاداب وسر زنده باش ی .اگه بگی درس که صحله برو بمیر ،می میر...
دستشو گذاشت جلوی دهنم ومانع ادامه حرفم شد.
 خدا اون روزو نیاره که خار به پای عزیزانم بره  ،اون روز منی وجود نداره  .اگه می بینی که من وبابات راض ی به رفتنت نیستیم به خاطر رنجهایزیادیه که کشیدیم ...به خاطر مشقت ونیرنگی که ما دچارش شدیم  .نمی خواییم شما هم دچاره رنج وعذاب بشین .
دستاش رو بوسیدم .
 مامان چه اتفاقی برای شما وبابا افتاده؟ چرا شما ازیاد آوری گذشته واهمه دارین؟ چرا یاد اون روز شما رو برآشفته می کنه ؟این بارمامان بود که دستم رو به طرف پذیرایی می کشید .وقتی روی مبل نشستیم شروع کرد به صحبت کردن.
 از خدای بزرگ طالب اینم که هیچ وقت عزیزانم رومثل من امتحان نکنه  .چون من تو امتحان پروردگارم رو سیاه شدم وپیشش شرمیگین .ولیبا بزرگیش بخشید ،این بنده گناه کارش روعفو کرد وپدرت رو جلوی راهم قرار داد تا از سختی ها بگذرم.
همه حرفهاش رو طوری که مثل ابر بهاری اشک می ریخت بیان می کرد .دل من هم مثل یه آتیش می سوخت وخاکستر می شد  ،واسه مادری
که این قدر دل رنجیده وغم دیدست.
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 خواهش می کنم مامان این طوری خودت روعذاب نده  .گذشته ها گذشته ،این دفتر خاطرات واز ذهن وقلبت بیرون کن .تا کی می خوای بایاد گذشته هاعذاب بکش ی؟ اگه این قدر آزارتون می ده دیگه نمی خوام بشنوم .همه رو به فراموش ی بسپار.
 نه دخترم این حقمه .باید همه فرزندانم ازگذشته مادرشون با خبر باشن .دلم نمی خواد دچار وسوسه شیطان بشن .می خوام همیشه ،فقطوفقط همه جا خدا رو صدا بزنین وبه خودش توکل کنین  .هر ثانیه دستاتون رو به طرف خدا دراز کنین وبا خلوص نیت پیش برین که هیچ
وقت شرمنده درگاهش نشین .
اشکال رو پس زدو پرسید:
 دخترم تا کجا تعریف کرده بودم ؟غمین اعتراض کردم:
 ولی مامان...دستم و گرفت و پلک روی هم فشردو گفت:
 خوبم ،خوبم قول می دم دیگه زیاد ناراحت نشم  .حاال بگو ببینم یادته تا کجا گفته بودم ؟ تا اونجایی که شما پسر مهمونتون روبردین همه جا رو نشونش دادین .سری تکان داد و به گذشته سفر کرد:

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
 اره  .وقتی برگشتیم فرید رفت داخل خونه منم رفتم دنبال ساره  .بی آالیش بودم وبدون هیچ ترس ی .با اینکه پانزده سالم بود ولی هنوز حسسرکش کودکیم در وجودم بیدار بود .کلی برای ساره از فرید که چه طوری با دیدن اسب ها مثل دخترا ذوق می کرد تعریف کردم ...منتها با
روغن داغ زیاد .ساره مدام می پرسید حاال قیافش چه طوریه ؟
با خنده می گفتم :آخ نگو ،مثل عروسک ویترینی هاست  .سفید ه سفید ،چشماش و نگو مثل شیشه ،سبز سبز .آدم فکر می کنه اگه چیزی
بهش بخوره می شکنه  .اصال فکر کنم دختره که لباس پسرونه تنش کردن .می گفتم وغافل از این دنیای بی درو پیکر وبزرگ  ،می خندیدیم
واصال هم فکر نمی کردم که این پسره که از دیدگاه من مثل یه دختره ،بعدها با من وسرنوشتم چه ها می کنه ...چه طور اون حس زیبای کودکی
ونشاط درونم واز بین می بره .چه طور با اون چشمای شیشه ایش دل ودینم وبه باد می ده  .فارغ از هر چیزی از هر فکری ،تا شب خوش
گذراندیم .تا اینکه موقع شام یکی از کلفتها اومد سراغم وگفت :آقا احضارت کرده .
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به زور از ساره دل کندم و رفتم خونه پیش خان بابام .همیشه مقابل خان بابام سر به زیر بودم وحرف گوش کن .از حد خودم پا فراتر نمی
گذاشتم .ولی وقتهایی که باهاش تنها بودیم کلی با هم بازی می کردیم و می خندیدیم ،دردودل می کردیم  .اما جلوی مهمان هاش یا کنیزهاش
باهام رسمی صحبت می کرد .منم رعایت می کردم بدون سوال وجواب ،فقط می گفتم چشم .این رو خودش از بچگی توی گوشم خونده بود.
شده بود برام یه عادت  .اون ساعتها خان بابام برای من هم یه ارباب بود وبس .
رفتم روبه روش ایستادم.
 خان بابا با من امری دارین؟ دخترم از فردا با این آقا فرید گل برین اسب سواری وگشتن این دورو برا.شتاب زده سرم و بلند کردم تا مخالفت کنم  .ولی در کمال ناباوری با چشمای غضبناک خان بابا روبه رو شدم .حرفم و قورت دادم وسرم
روانداختم پایین .خان بابا بی اعتنا بهم گفت بریم سر سفره .
همه سر سفره نشستیم  .من اصال دیگه اشتهایی برا خوردن نداشتم .بیشتر با غذام بازی می کردم و خودخوری .آخه چرا من؟ مگه آدم دورو
برمون کمه؟ این همه کلفت ونگهبان برای چی هستن؟
پسره چندش .خوبه خان بابا می دونه من از پسرا بدم میاد

بعد شام رفتم نشستم کنار مادرم و فروغ خانم ،مادر فرید که از افاده داشت می ترکید .چشمم فقط توی تراس بود که کی قلیون کشیدن
خان بابا اینا تموم می شه تا من بتونم تنهایی باهاش حرف بزنم واز تصمیمی که گرفته منصرفش کنم .هر چقدر منتظر شدم بی فایده بود،
بیشتر اونا کپکشون خروس می خوند .منم کم کم داشت خوابم می گرفت که یه لحظه خان بابا بلند شد رفت اتاقش.
تند بلند شدم وپشت سرش رفتم وصداش زدم
 خان بابا...برگشت طرفم .
 جون دلم دخترم ؟ چیزی شده ؟مطمئن بودم وقتی تنهاست می تونم راحت تر حرفم روبزنم ،بدون هیچ ترس ودلهره ای ،واونم راحت قانعم کنه .
 خان بابا شما بهتر می دونین من زیاد با پسرا رابطه خوبی ندارم  .نمی تونم درست باهاشون ارتباط برقرار کنم ...می ترسم یه چیزی بگم بدبشه .می شه بگین به جای من با برادر ساره بره ؟
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برگشت وبا اون تبسم زیبا و قشنگش که برام همیشه شیرین ولذت بخش بود گفت  :دختر رعنای من ،می دونم برات مقدور نیست وسعی داری
من وهم نرنجونی ومطیع حرفم باش ی ...ولی آقا فریدون خودش ازم خواست تا به تو بگم پسرش و همراهی کنی .منم دیگه نتونستم مخالفت
کنم .حاال تو چند روزی تحمل کن ببینم چیکار می تونم بکنم .
بغلش رفتم:
 من برای شما هر کاری می کنم این که چیزی نیست .پیشونیم وبوسید و گفت:
یکی یه دونه خودمی چیکار کنم دیگه...
صبح خروس خون بیدار شدم ورفتم دست وصورتم و شستم .اون موقع ها آب لوله کش ی نبود مجبور بودیم بریم پشت خونه ،با تلنبه آب
دست وصورتمون روبشوریم اونم فقط ما .به خاطر اینکه خونه کدخدا بود وتلبه داشت ،آب چاه وچند امکانات دیگه .ولی بقییه مردم مجبور
بودن برن لب چشمه ،یا آبهایی که از دل کوهها جاری می شد ،آب بیارن .
صبحونه که تموم شد از مامان پرسیدم :مامان پس اینا کی بیدار میشن؟
بیچاره مادرم یواش گفت:
 دخترم اونا که مثل ما عادت به سحر خیزی ندارن .سرو صدا نکن بزار راحت باشن هر وقت خودشون خواستن بیدار میشن .شونه ای باال انداختم.
 بزار هر چقدر دلشون می خواد بخوابن به من چه  ،منم میرم پیش ساره ،هر وقت بیدار شدن خبرم کنین بیام این صدر اعظم روبگردونم .مامانم با دست زد رو صورتش ...
 ا...دخترم این چه طرز حرف زدنه ؟بدون حرف از خونه زدم بیرون  .همهی ده بیدار بودن ومشغول کار ،ولی خروس اونا هنوز صبح وخبر نداده بود .
همه موضوع دیشب وبه ساره تعریف کردم اونم حالش گرفته شد ومعترضانه گفت :حاال من تا شب تنهایی چیکار کنم ؟ یه کاری کن زود تر
خسته بشه وبرگردین .
منم گردن کشیدم و صدامو براش کلفت کردم:
خسته چیه ،کاری می کنم از ده فرار کنه ودیگه پشت سرشو نگاه نکنه.
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هر دو به حرفهای خودمون زدیم زیر خنده .ولی فکر نمی کردم بازنده و فراری اصلی خود منم .فکر نمی کردم به جای فرید یه روزی ساره رو
فراری می دم .فکر نمی کردم فرید به قلبم نفوذ می کنه وتیشه به ریشه ام می زنه ،به آتیشم می کشه وخاکسترم می کنه .نمی دونستم نابودی
در انتظارمه که تا عمر دارم بیخ گلوم همراهمه .نفهمیدم شادی وخنده من هم ،همون صبح خروس خون به باد فنا رفت .هیچ گاه سرنوشت
ونمی تونیم خودمون رقم بزنیم  .کاش می تونستم برگردم ودوباره از نو شروع کنم  .کاش این تلخی ها رو پاکنی بود از ذهنم وقلبم پاک می کرد.
مامان غرق درخاطراتش شده بود .رفته ،رفته حالش بدتر می شد .چشماش و بسته بودو داشت می لرزید.
ترسیدم .یا خدا چیکار کنم؟ تکونش دادم .
 مامان ...مامان خواهش می کنم .هر چی صداش زدم ،هرچه قدر بغلش کردم آروم نشد .داشتم از ترس می مردم که بابا وارد خونه شد .اول با دیدن ما تو اون وضعیت چند لحظه مات ومبهوت بهمون خیره شد .ولی خیلی زود به
خودش اومد وبه طرفمون دوید .با فریا پرسید ؟
 چه اتفاقی افتاده نفس ؟هق هق گریه ام شدت گرفت:
 بابا! ...مامان داشت گذشته اشو تعریف می کرد که این طوری شد.دادش باال رفت:
 چیییی؟...از صدای بلندش رعشه به جانم افتاد.
زود منو کنار زدو سر مامان وکشید توبغلش وشروع کردبه بوسیدن وحرف زدن.
حرف میزد .ولی من نمیفهمیدم .از گذشته میگفت دلداریش میداد.
بالخره مامان آروم گرفت .سرشو ازحصار دستای بابا بیرون کشید.
اول به من بعد به بابا نگاه کرد .انگار االن داشت بابا رومی دید.
 آئیل جان کی اومدی؟!بابا نگران ،صورت مامانم قاب گرفت:
 خوبی عزیزم؟بهتری؟31
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مامان سری تموم داد و گفت:
 اره خوبم!چیزیم نیست نگران نباش .وقتی بابا از بهتر بودن حال مامانم اطمینان حاصل کرد با عصبانیت از کنارش بلند شد .از زور خشم صداش دورگه شده بود.

میجان تو به من قول داده بودی که دیگه به گذشته فکر نکنی ...دیگه از اون لعنتی حرف نزنی .چرا خودتو ...منو عذاب می دی؟ تا کی می خوای
ادامه بدی؟ بس نیست این همه سال؟ اگه به فکر خودت نیستی به فکر من باش ...این قدر دل من و آشوب نکن ،من دیگه تحمل ندارم.
مامان با کرده بلند شدو دست روی بازوی بابام گذاشت .با مظلومیت گفت:
 می دونم خیلی اذیتت کردم ...ولی فقط نفس مونده ،اگه به اونم بگم به جون خودت که برام عزیزی حتی از ذهنم پاکش می کنم.بابا کالفه به مامانم خیره شد .مأیوسانه گفت:
 آخه جان من ،مگه دکتر تاکید نکرده بود که نباید این جوری به فکر فرو بری؟مامان با عجله دستی روی صورتش کشید و گفت:
 باشه ،باشه قربونت برم این بارقول می دم به فکر فرو نرم .فقط حرف میزنم.داشتم به بحث های مامان وبابا نگاه می کردم .اصال درک نمی کردم چه اتفاقی افتاده! چرا دلشون این همه آشوبه؟!.
دل به دریا زدم وتند تند اشکامو پاک کردم .با صدایی لرزان بابا رو صدا زدم :بابا ...
برگشت طرفم  .چشمای مهربونش یه کاسه خون بود .دلم به حال هر دوتاشون سوخت  .خواستم حرفی نزنم ولی با صدای پر محبت بابا دوباره
اشکام جاری شد.
 بگو نفسم؟ چی می خواستی بگی؟بغض کرده گفتم:
 بابا اگه مامان با گفتن گذشته این طوری داغون می شه شما بگین؟مامان به بابا فرصت نداد .سریع گفت:
 نه ،نه من خودم می گم .دیگه قول دادم .بابام دست دور شانهی مامانم انداخت:
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 باشه جان من ،هرطور که تو بخوای.مامان پرمحبت لبخندی به صورت بابام پاشید.
بابا از مامان جدا شدو سمت آشپزخونه قدم برداشت و گفت:
االن بیایین بریم ببینیم نهار چی باید بخوریم؟ نون با اشک شما مادرو دختر بخوریم بهتره؟
با شوخی بابا منم تند از جایم برخاستم واشکام رو با دست پاک کردم ولبخند زدم.
 بابا جونم اشک ما خیلی شوره ،می ترسم فشارتون بره باال.بابا برگشت و گونه ام را کشید.:
 ای وروجک این همه زبون نریز زود بیا .عوض نهار این خانم بنده رو گرفتی به حرف ،نگفتی که من خسته وگشنه دارم هالک می شم؟مامانم سریع گفت:
ماهی میپزم زود آماده میشه.
بابا سمت سرویس رفت و گفت:
عجله نکن .من نماز میخونم میام.
مامان سمتم چرخید:
نفس زود سیب زمینی پوست بکن .منم ماهیها رو آماده میکنم.
بابام صداشو شنیدم و گفت:
منم میام سرخشون میکنم.
تا بابا نمازشو بخونه که فکر کنم نماز حاجات و دعای توسل هم امروز بهش اضافه شده بود نهارو آماده کردیم.
بابا وقتی وارد آشپزخونه شد از دیدن ماهی های سرخ شده لبخند زد و گفت :واسه ما کاری نمونده!
سیب زمینی ها رو داخل بشقاب ریختم و روی میز گذاشتم:
چرا بابا!
سوالی نگاهم کرد.
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با لبخندی گشادی گفتم:
شمام زحمت میکشین ،میخورین.
چشم های سرخش دلم و داغون کرد .همیشه بعد مریض ی مامانم سر نماز گریه می کرد .این همه مصیبت پ رنج از کجا نشعت گرفته بود رو
نمی دونستم.
با خنده پشت میز نشست.
مامان باقلوا داخل پیشدستی گذاشت و کنارمون نشست.
به بابا چشم دوختم .چه قدر رفته رفته پیرترو پیرتر می شد .موهای سفیدش زیادتر شده وخودش هم شکستهتر ،شده بود .چشمای قهوه
ایش این روزها غم داشت.
لب وبینی گوشتی متناسب ،قدی متوسط ،نه چاغ نه الغر .به مامان نگاه کردم چشم وابرو مشکی کشیده ،بینی قلمی ،لبای متناسب وپوستی از
خدادادی برنزه  ،کمی قد بلند
منم چشم وابرو از مامانم به ارث بردم ولی پوستم سفید سفید ،لب و بینیم به بابام رفته گوشتی ،متناسب با صورتم  ،الغرو قد بلند.
با صدای مامان به خودم اومدم:
 -نفس مادر ،تا من ظرفا رو میشورم زود باش برو حاضرشو که دیر نرسیم خونه داییت ،بد میشه.

...............
به خونه دایی رسیدیم .نمای زیبا با سنگهای مرمرشیری ،سه طبقه .البته طبقه اول پارکینگه .وقتی آیفون رو زدم مهتاب با خوشحالی یه سالم
بلند باال داد ودر بزرگ پارکینگ رو باز کرد  .بابا پراید خوشگل سفیدمون روداخل پارکینگ برد .با آسانسور به طبقه دوم رفتیم که زندایی و
مهتاب به استقباملون ایستاده بودند .زندایی با اینکه مثل ما زیاد پوشش نداره وتو خانواده آزاد بزرگ شده بود ولی خوب حجابش رو رعایت می
کنه .واقعا هم خانم با کماالت ومتینیه.
با زندایی روبوس ی کردم و بغل مهتاب پریدم :چطوری عشغم.
خندید :تورو که دیدم بهترم شدم مشقم.
مامان اینا داخل رفتند و من و مهتاب با سربه سر گذاشتن هم پشت سرشون وارد پذیرایی مدرن با چیدمان سلطنتی شدیم.
زندایی مانتو و روسری مامانم و گرفت .مهتاب دستم را سمت اتاقش کشید:
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بیا بریم لباس عوض کن.
اتاق مهتاب طبق معمول برق میزد .کمد دیواری سفید رنگ و پرده های یاسمنی با روتختی ستش دل آدمو باز میکرد.
با صداش نگاه از میز کامپیوترش که صفحهای لبتابش باز مانده بود برداشتم:
شالم باز کن دیگه.
سری باال انداختم و اشاره به لبتابش کردم:
داشتی درس میخوندی یا بازیگوش ی میکردی.
خندید و سمت کمد لباسش رفت:
خسته شدم گفتم یه سری هم به بدلیجات بزنم ...وای نفس نمیدونی جدیدا چیا گذاشتن....
چینی به بینیم دادم .بلعکس مهتاب من از بدلیجات متنفر بودم.
آخه چیه اینا نگاه میکنی! ببین چطوریم دهنش به آب میفته.
از جلوی لبتاب کنارم زدو خاموشش کرد:
برو کنار همیشه خدا ساز منفی دیگه...
یا خنده از اتاق بیرون رفتم.
تونیک بلند با شلوار سیاه پوشیده بودم.
شالم را به خاطر ماهان باز نکردم.
نیم ساعت هم نشده بود که دایی وآرش وماهان هم اومدند.
بابا با آرش احوال پرس ی گرمی کرد که همه را به خنده وا داشت .این وسط نگاه های خاص مهتاب و سرخ شدن هاش رو تنها من فهمیدم.
دایی قربونش برم قیافش با مامان مو نمی زد .فقط خیلی بلند قد بود که مامان همیشه می گفت به خان بابای خدا بیامرزم رفته .ولی مهتاب
وماهان زیاد شبیه مامانشون بودند .چشم عسلی ،سفید ولب وبینی معمولی وقدی متوسط.
زندایی شربت آلبالو آورد و میوه و شیرینی هم همیشه در خونه شان مهیا بود .نمی دونم شاید وقتی ما می اومدیم میوه و شیرینی موجود بود .ولی
نه مهتاب عاشق قنادی خامهای هست و دایی هم دست خالی پا به خونه نمیزاره.
نسل به نسل عاشق دختر بودند و دختر درست .نمی دونم این وسط چرا مادر من به خان باباش و به داداشش نرفته و پسر پرست شده بود.
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ساعت نزدیکها ده شب بود که آرمان هم رسید وبعد کلی بوس وبغل از جانب همه که آرش هم از فرصت سوءاستفاده کرد وآرمان بدبخت رو
طوری چلوند که دادش رفت هوا و باعث خندیدن بقیه شد.
تا نصف شب خونه دایی بودیم .خدارو شکر وقتی بحث دانشگاهم پیش اومد دایی اینا هم فهمیدن مامان وبابا مخالفن ،زندایی پیشنهاد داد
که یکی از فامیل های دورشون که زن مسنی هم هست با نوه ی دخترش مشهد زندگی می کنه و طبقه باالی خونش رو هم هر سال به چند
دانشجوی دختر اجاره می ده ،برم .اول باز مامان راض ی نمی شد ولی با اصرار های آرمان ودایی حتی آرش وماهان بالخره راض ی شدن ،در مورد
خونه ومکان امنش تحقیق کنند.
وقتی برگشتیم نماز شکر خوندم به خوابی عمیق فرو رفتم.
صبح بابا همراه آرمان وآرش رفتن تا درمورد دانشگاه و فامیل زندایی پرس وجو کنن .تا برگشتن اونا مامان هم شروع کرد به تعریف کردن
گذشته اش.

.................
 اون روز بالخره ساعت نزدیکای  11بود که مهمونهای شهریمون از خواب بیدار شدن .تا اون ساعت همهی مردا وزنای ده همه کارهاشون روکرده بودن .گوسفندا رو به چرا برده بودن .اسبها تمیز وزین شده برای سواری .زمین ها تا نصف درو شده ،نهار هم روی آتیش به خاطر
مهمونها بره شکم پر گذاشته شده بود .

ملیحه خانم با ناز وافاده اومد بیرون وخطاب به مادرم پرسید:ببخشید من دستام و کجا باید بشورم ؟
مادر بیچارم با محبت گفت:
 آب تلنبه سرده ،من برای شما گفتم آب گرم آماده کنن .اونم قری به گردنش دادو گفت :ممنون عزیزم .
بعد رو به من کرد و گفت:
 دخترم برو به فرید بگو بیاد با آب گرم دست وصورتش و بشوره ،بچم سردش میشه .فقط به تکون دادن سرم اکتفا کردم .همان طور که داخل خونه می شدم تو دلم هم غرغر می کردم.
بچم ،بچم مثل اینکه شش سالشه مرد به این گندگی ،خجالت هم نمی کشه .اگه با آب سرد میچای خوب پاشو برو شهرتون دیگه چرا اینجا
پالسین .طفلی مامانم خجالت هم خوب چیزیه .
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داشتم با خودم موعظه می کردم که با یه چیزی برخورد کردم  .با وحشت چند قدم عقب عقب رفتم ...دیدم فرید با یه لبخند ژیگوند روبه روم
ایستاده وبرو بر من و نگاه می کنه.
یه پشت چشمی براش نازک کردم وگفتم :مامانی تون میگه بایین دست وصورتتون رو با آب گرم بشورین که یه وقت با آب سرد چاه یا تلنبه
نشورین .آخه دستای ظریفتون اوخ می شه.
لبخندش محو شدو اخماش تو هم رفت و غرید:
 بچه خودتی  .در ضمن به مامانم بگو من رفتم بیرون برای ورزش ،دستام رو هم تو آب چشمه می شورم ،نه چاه وتلنبه.شونه ای باال انداختم.
به من چه هر جا دلش می خواد بره من که کلفت باباش نیستم بهم دستور میده .پسره بیشور.
رفتم اتاقم لباس محلی هام رو با یه دست بلوز وشلوار گشاد و با شالی دور کمرم بستم ،یه روسری خیلی بزرگ که از ریشه هاش هم پولکهایی
آویزون بود ،دور پیشونیم وسرم طوری که همه موهام و می گرفت بستم.
اون موقها لباسهای محلی ما خیلی سنگین بودن طوری که هم وزن خودمون به حساب می اومدن .یه بلوز وجلیقه ،شلوار و دو تا دامن ،یکیش
ساده دومی پرازچین وگشاد ،شال دور کمر وچاغ چورمی بستیم .
خالصه من وقتی اسب سواری می رفتم لباسام و سبک می کردم .
رفتم روی تراس دیدم فرید حاضر وآماده منتظر منه .رفتم پایین با گستاخی روبه روش ایستادم و ازش پرسیدم :شما احیانا اسب سواری که
بلدین ؟
فرید بدون اینکه جواب سوال من رو بده ابرو در هم کشید و مواخظه ام کرد.
 چرا صبح به مامانم خبر ندادی که من می رم لب چشمه؟با پرویی جواب دادم.
خوب بچه که نیستی نگرانت بشه .اگه می دونستم مامانیت نگرانت شده حتما گزارش می دادم .به پرویی من بود یا بچگیم ،نمی دونم هر چی بود یه لبخند پر تمسخر رو لباش نشست.
ً
خیلی عصبانی شدم ،فورا از کنارش گذشتم به طرف استبل اسبها رفتم .
اسب خودم و که آماده زین شده بود از استبل خارج کردم .اسم اسبم و گذاشته بودم تندر ،به غیراز تندرهیچ اسبی سوار نمی شدم  .یه
جورایی باهاش بزرگ شده بودم .
37

فریب خورده
به فرید که پشت سرم ایستاده بود گفتم :اگه بلدی انتخاب کن؟
وقتی تعللش رو دیدم طرفش برگشتم.
نگاه سوالی ام رو دیدو گفت:
 ولی من خیلی کم بلدم  .اومدم اینجا که یاد بگیرم .با تعجب پرسیدم :چیییی؟!
بی اعتنا به من شونه ای باال انداخت.
بادی به غبغب انداخت و گفت:
 خوب من تو شهر بزرگ شدم  .حاال هم نترس خودت بهم یاد می دی .دیگه خونم به جوش اومد و بهش توپیدم:
 ببین آقا پسر شهری ،من کارو زندگی دارم ...بیکار هم نیستم به شما آموزش اسب سواری بدم  .من فقط به خاطر خان بابام و به حرمتمهمون بودننتون خواستم همراهیت کنم واین جاها رو نشونت بدم  .ولی اسب یاد دادنم دیگه از محاالت ممکنه ،جناب..
اون که با هرحرف من قدم به قدم بهم نزدیک شده بود ،خم شد روی صورتم وتو چشام زل زد گفت:
 یاد میدی  ،خوبشم یاد میدی .از چشمای وحشیش بود یا ازتحکم صداش ،هر چی بود چشمام خود به خود بسته شد ،پشتم لرزید .وقتی صدای قهقهه اش رودرست پشت
سرم شنیدم  ،چشام و فوری باز کردم .چند نفس عمیق پشت سر هم کشیدم .
فرید با خنده گفت :بیا دیگه کوچولو ،خوابت برده؟
دندونام و روی هم فشار دادم ،اسبم و به نگهبان استبل سپردم  .با حرص وجوش ،بدون حتی یک کلمه جلوتر ازش حرکت کردم اونم درست
پشت سرم ،با به به و چه چه قدم برمی داشت .
توی بد مخمصه ای گیر افتاده بودم .اگه خان بابا مواخذه ام نمی کرد همین االن میذاشتم توی جنگل گم بشه ،پسره پرو ...
از داخل جنگل ومیانبرهایی که رفت وآمد هر روزم بود به دریا رسیدیم  .همان طور که کنار دریا قدم برمی داشتم و با خودم نقشه می کشیدم
که چه طوری این پسره رو از سرم وا کنم  .یک دفعه دیدم فرید تا نصفه داخل دریاست ...
خیلی ترسیدم با جیغ فریاد زدم :چیکار می کنی!؟ کجا ؟االن غرق می ش ی احمق...
38

فریب خورده
برگشت برام دست تکان دادو با خنده گفت :نترس کوچولو ،شنا بلدم.
از این تیکه کالمش که من و کوچولو خطاب می کرد لجم گرفت ،ولی با این حال داد زدم :امروز دریا طوفانی وپر تالطمه ،برگرد .نمی شه شنا
کرد .
حرفم کامل نشده بود که پاش خالی شد ورفت زیر آب .سراسیمه پریدم توی آب وبه طرفش شنا کردم.
در شنا خیلی ماهربودم چون از بچگی آموزش دیده بودم .
کمی جلوترسرش نمایان شد .وقتی متوجه شدم داره به طرفم شنا می کنه عقب گرد کردم وبه طرف ساحل برگشتم .
سر تا پام خیس شده بود از سرو صورتم آب می چکید  .شعله خشم از وجودم زبانه می کشید .دستام و ازعصبانیت مشت کردم .وقتی فرید از
آب اومد بیرون مجال حرف زدن بهش ندادم هر چی به دهن وذهنم می رسید بارش کردم.
 بچه ننه پرو شهری ،فکر کردی دریا هم شوخی برمی داره؟بیشور ،ممکن بود غرق بش ی .کمی متحیر بهم خیره شد ولی زود خودشو جم وجور کرد و زل زد توی چشمام گفت :می دونی خیلی بی پروا وگستاخی؟
با غضب زل زده بودم تو چشماش تا چند ریچارد دیگه بارش کنم ولی اون جنگلی چشماش مانند نیزه تو قلب وروحم فرو رفت ومن و از ادامه
بحث بازداشت
مات ومبهوت تو اون جنگل چشماش غرق شده بودم که یه مشت آب پاشید رو صورتم .یه لرزی به وجودم افتاد که خودش هم فهمید وگفت
:معذرت می خوام .سردته ؟
ولی من سردم نبود نمی دونم چرا می لرزیدم .
بیشتر بهم نزدیک شد و نگران گفت:
 بیا برگریم سرما می خوری .من فقط خواستم شوخی کنم نمی دونستم تو به خاطر من می پری تو دریا.برگشتم و به راه افتادم تا از اون نگاهش فرار کنم.
اون حرف می زد ولی من هیچی نمی شنیدم .با پاهایی لرزان وسست داشتم قدم برمی داشتم .فکر وذهنم درگیر چشمای سبز بود که تا ته
مردمکش جنگلی بود ویه حالتی داشت .نمی دونم شاید خیاالت بود یا توهم ،هر چی بود من و درگیر خودش کرده بود .نفهمیدم کی به ده
رسیدیم .چه طور مامان لباسام روعوض کردوالی لحاف تشک خوابوندم .
وقتی چشم باز کردم غروب شده بود وهیچ کس داخل خونه نبود با اکراه از جام برخاستم وپشت پنجره رفتم .همه چیز به وضوح مثل یک فیلم
از جلوی چشمام گذشت ...رفتن فرید به دریا ،شنا کردنم ،اون چشما ...
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رفتم بیرون دیدم همه دور هم دارن چای می خورن وقلیان میکشن  ،میوه وبگو بخند به راهه .به پسری چشم دوختم که چه گونه تضاد خوب
وبدش درونم وقلقلک میده وحالم رو منقلب می کنه .
به خودم مسلط شدم و به جمعشون پیوستم .همه از دیدنم خوشحال شدن واحوالم و پرسیدند.اون روز با هرمکافاتی از هم صحبتی با فرید
اجتناب کردم .
بالخره صبح زود عازم رفتن شدن.
چند هفته از رفتن فرید اینا گذشته بود که من باز همون میجان همیشگی شدم .با ساره کل جنگل رو از پا انداختیم.

بعد چند هفته دوباره همه سرخوشیم با اومدن فرید اینا فروکش کرد .این بار هم چه اومدنی پنج ماه اتراق کردن خونه ما.
اول با فرید خیلی سرسنگین رفتار می کردم  .هر وقت خان بابام هم ازم می خواست فریدو جایی ببرم یه جورایی از زیرش در می رفتم .از هم
کالم شدن باهاش اجتناب می کردم ،می دیدم چه طور فرید حالش گرفته می شه ویه جورایی ابراز تنهایی ودلتنگی می کنه تا با من همراه بشه،
ولی من تیزتر از این حرفها بودم ودم به تله نمی دادم .
از بخت بد من بود یا روزگار ،فرید برنده بازی شد .بالخره با میانجگری مادرش به مادرم موفق شد تا من اسب سواری یادش بدم.
بعد یکی دو ماه شک وتردید ها از بین رفت وجاشو به دل ودلدادگی داد .فرید تو قلب وتمام وجودم رخنه کرد ومن واسیرو رام خودش کرد.
دیگه خود به خود به طرفش کشیده می شدم .دیگه وقت وبی وقت کناره فرید بودم و ساره رو به کل فراموش کرده بودم.
گهگاهی هم که پیش ساره می رفتم فقط از فرید وشوخی هاش حرف می زدم .ساره هم خیلی ابراز دلتنگی وتنهایی می کرد .ولی من دیگه همه
فکرو ذهنم شده بود فرید.
چند باری با دیدن آئیل در جنگل درست پشت سر من و فرید غافل گیر شدم .چند باری هم بهش تشر زدم که چرا تعقیبمون می کنی ؟ ولی اون
هر بار با طعنه وکنایه از جواب دادن طفره رفت .
یک سال گذشت .در این مدت با رفت وآمدها ،عشق فرید بیشتر دردلم رشد کرد.
مادرم فهمید ولی خان بابام هنوز با خبر نشده بود .تو اون یک سال وقتی فرید اینا برمی گشتن شهرشون من دیگه هیچ اشتیاقی برام نمی موند.
حتی برای غذا خوردن .فرید شده بودتمام زندگیم ورویاهام ،معنی خوشبختیم .طوری چشماش پرنفوذ بود که جایی برای ندامت وپشیمانی من
باقی نمی ذاشت.
ساره هم ازدلم باخبر بود .وقتی باهاش دردو دل می کردم گاهی نصیحتم می کرد وبه هر طریقی مانع این همه شیفتگی می شد .ولی مرغ من یه پا
داشت .
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کم کم فرید هم ابراز عالقه کرد که من دیگه رو زمین نبودم و روی ابرا سیر می کردم .
چند روزی بود که مادرم حال خوش ی نداشت .طبیب اومد باالی سرش ،جوشونده وداروهای طبی ،ولی افاقه نکرد .
اون روزا دکترو آزمایش وآزمایشگاه نبود .مادرم دوماه به اون وضعیت موند ،تا اینکه خان بابام همراه خانواده فرید به شهر بردنش هیچ کس
فکرش رو هم نمی کرد بعد شانزده سال مادرم باردار باشه.
وقتی به ده برگشتن خان بابام از خوشحالی سراز پا نمی شناخت .به همه اهالیه ده مژده گونی وسه روز تمام به همه ی ده شام ونهار داد .منم
خوشحال بودم از اینکه یه هم بازی یه همدم تو راهه.
طبیب هر گونه حرکت اضافی رو برای مادرم قدغن کرده بود .خان بابام همه رو بسیج کرده بود تا کارهای مادرم و انجام بدن .خودش هم مثل
یه پروانه دورش می چرخید .
منم فکر وذکرم گشت وگذارو بگو بخند با فرید بود .فرید اسب سواری رو کامل یاد گرفت حتی تمام ده وجنگل رو مثل کف دستش شناخت.
ماه های آخر مادرم بود که باز فرید اینا عازم رفتن شدن وغم دنیا روی سرم یک جا آوار شد .خیلی خیلی وابسته اش شده بودم .برادرم به دنیا
اومد با اومدنش شور نشاط وشادی هم آورد از اینکه خان پسر دار شده بود ،همه جا هلهله بر پا شد منم کنار مادرم ،برادرم ماکان به آغوش
می کشیدم بوی تنش رو استشمام می کردم .
اون روز رو که خان بابام خبر آورد تهران شلوغی افتاده ومهمون داریم و هیچ وقت یادم نمی ره .

سر از پا نمی شناختم فرید تو راه بود .منم پا به پای کلفتها همه جا رو تمیز می کردم .همه هیرت زده بودن از کارهای من .روز آخر هم اون قدر
لباس پوشیدم و عوض کردم ،دیگه نای بلند شدن نداشتم باخودم می گفتم نه این لباس رنگش بده ،این بهم نمیاد این این جوریه .خالصه تا
شب به زور آماده شدم.
بالخره فرید رسید .از دیدنش دلم می خواست بپرم بغلش .به حدی دلم براش تنگ شده بود که دیگه مغزم کال بی فرمان بود از حرکاتم .هیچ
کاری ،عکس العملی دست خودم نبود.
فروغ خانم برای فارغ شدن مامان هدیه آورده بود وبرای من هم یه پارچه قرمز پولک دوزی زیبا داد .دلم غنج می رفت از اینکه این قدرعزیز
شدم .
با فرید که رفتیم جنگل وبا هم تنها شدیم یه گل سینه به شکل یه فرشته بهم داد .
 این روخودم برات خریدم به عنوان یادگاری که همیشه هر جا به یادم باش ی .تمام حرکاتم  ،حتی چشمام عاشقیم رو لو داده بود .داشتم از خوش ی پس می افتادم.
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از حرفی که زد بیشتر ذوق کردم:
 دفعه بعد با حلقه نامزدی بر می گردم .می خوام همیشه مال خودم بش ی .اگه تو هم من و می خوای ودوسم داری ،تا وقت رفتنم بگو کهدست خالی برنگردم؟
نمی دونم چراعجول شده بودم  .بی معطلی جواب دادم :
 منم خیلی دوست دارم .نفهمیدم از سر خوشحالی بود یا چی که خنده بلندی سر دادو گفت :
 -خیلی خوبه  .پس منم وقت و تلف نمی کنم وزود دست به کار می شم .

با اینکه دلم ،از خوش ی بیشاز حد نزدیک بود غش کنه ولی با این حرفش یهو همهی بدنم یخ بست .
با خودم گفتم :
دیگه چرا می ترسم؟ من که به عشقم رسیدم .فرید هم من ومی خواد .دیگه چی می خوام؟
با فکرم در کلنجار بودم که با تکونهای دستی جلوی صورتم به خودم اومدم  .فرید با تمسخر گفت :
تو که از من عاشق تری دختر.
از حرفش دلخور شدم و با خودم فکر کردم نکنه دوباره دستم انداخته؟ من زود باور هم فوری اعتراف کردم .
برگشتم که برم جلوم و گرفت
 چرا زود ناراحت می ش ی؟ شوخی کردم بابا .هر چه قدر هم عاشق باش ی از من عاشق تر نمی ش ی .من از همون روز اول که دیدمت عاشقتشدم .ولی تو تا یه مدت من و تحقیر کردی ...ولی بازم دوست داشتم و دارم.
سرمو انداختم پایین وازش عذر خواهی کردم.
کمی حرف زدیم واونم قول داد که تا چند ماه آینده با خان بابام حرف می زنن ومن وازش خواستگاری می کنن.

..............
 با سر وصدای آرمان وآرش ،که همیشه خدا آرش سربه سر آرمان می ذاشت از خلصه بیرون اومدیم.42
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مامان تند از جاش برخاست وبه آشپز خونه رفت .از این حرکت ناگهانیش هنگ کردم .ولی زود یادم افتاد که به خاطر همسرعزیزش این کارو
کرد تا نفهمه دوباره به گذشته سفر کرده.
به استقبالشون رفتم .
سالم خسته نباشین.بابا کتش را روی آویز زدو نگاهی به اطراف چرخاند
با لبخندی جوابمو داد و علت نگاه سرگردانش رو پرسید:
سالم دخترم .این سرور ما کجاست؟ سرو صداش نمیاد!...لبخند گشادی زدم و گفتم:
 مامان توآشپزخونه داره به نهار می رسه.به طرف آرمان وآرش برگشتم:
 چه خبره شما بازم که سر آوردین؟آرمان مثل اینکه منتظر یه تلنگربود که فوران کنه.
 وای ...نمی دونم این آرش زلیل مرده چه طوری به دنیا اومده؟ اصال نافش رو با حرف زدن بریدن ...خدا به داد زن آیندش برسه ....از صبح دارهیه ریز حرف می زنه  .مغزم داره آژیر می کشه.
آرش با لبخندی جوراب هایش را از پا کشد و جلوی در داخل سبد انداخت و گفت:
 خوب داداش من ،به من چه که تو بچگی به جای نافت زبونت رو بریدن  .اوس کریم یه زبون به این خوشگلی داده باید ازش استفاده کنیمدیگه ...
بابام سری به طرفش چرخاند و گفت:
 یه وقت کم نیاری آرش بابا؟ زبونت هم گناه داره کمی استراحت کنه بهتره.آرش دستاشو به کمر زدو گفت:
 بابا یارکشیه ؟ منم یار انتخاب کنم؟سریع سمتش رفتم و دست دور بازوی انداختم و گفتم:
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 آرش داداش ی خودم یارت می شم وهواتو دارم .آرش برگشت یه چشمک به بابا و آرمان زد که اونا هم غش غش خندیدن .
با حرص دستش رو ول کردم و بهش توپیدم:
 چیه ...چرا چشمک می زنی؟بینی بیچارمو کشید و گفت:
 خوب خاله سوسکه ...من که می دونم تو الکی دست دوستی طرف من دراز نمی کنی ...می خوای زیر زبون من و بکش ی؟ ولی کور خوندی...روفرشیم ودر آوردم تا بکوبم تو سرش که دستاش و به حالت تسلیم باال برد:
 ا...ا...دختر چرا وحش ی می ش ی؟ هر چی دل تنگت می خواد بپرس ،خودم نوکرتم.دیدم بابا با خنده مامان رو هم زیر نظرگرفته.
طفلکی مامان با سر رفته بود تو یخچال .فکر می کنم دنبال چیزی می گشت که زود حاضر بشه.
 جان من ،سرما می خوری تو یخچال بیا بیرون نهار گرفتیم .خودتو اذیت نکن.مامان زود کمر راست کرد طوری که یعنی متوجه اومدنشون نشده.
 ا...سالم  .خسته نباشین .نهار گرفتین؟ چرا؟ چرا زود اومدین ؟!بابا با تعجب اول به ما بعد به ساعت مچیش نگاه کرد.
 عزیزم االن ساعت سه ونیمه! ...اگه زوده برگردیم ؟داد مامان باال رفت:
 چیییییی؟..آرش شانه هایش را به حالت نمایش ی پروندو گفت:
 مامان قربونت برم وقتی می خوای جیغ بزنی یه تک سرفه ای ،زنگی ...چیزی ...جون نفس دیگه قلبم کار نمی کنه ،آخه من جوونم ...به آرماننگاه نکن پیره این چیزا حالیش نمیشه.
آرمان که تا اون موقع خسته وکوفته روی مبل لم داده بود دیگه طاقت نیاورد و گفت:
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 هی بترکی پسر ،من نمی دونم این همه انرژی رو از کجا میاری؟ نوبره واال ...بابا با لبخندی جلو رفت و در یخچال بست.
مثل همیشه محبتش و روی پیشونی مامان کاشت و گفت:
بیا دورت بگردم .بیا حتما تو هم خستهای!
مامان متعجب به بابا نگاه کرد:
نه من که کاری نکردم.
بابا زیر کتری رو روشن کردو گفت:
چرا سروکله زدن با یه وروجک زبون دراز و خوشگل ،خودش از بیل زدن هم سخت تره...
تا اون موقع که گوش میدادم صدایم باال رفت:
 ِا ....بابا ...من که اصال حرف نزدم.برگشت و سمت سرویس رفت:
 حرف نزدی به حرف که گرفتی!از تیز بودن بابا مامان لب گزید و تند تند مشغول آماده کردن استکان ها شد.
به کمک مامان رفتم  ،تا میزو با هم بچینیم .مامان یه نیشگون از پهلوم گرفت.

تا اون موقع که گوش میدادم که از حرف بابا صدایم باال رفت:
 ِا ....بابا ...من که اصال حرف نزدم.برگشت و سمت سرویس رفت:
 حرف نزدی به حرف که گرفتی!از تیز بودن بابا مامان لب گزید و تند تند مشغول آماده کردن استکان ها شد.
به کمک مامان رفتم  ،تا میزو با هم بچینیم .مامان یه نیشگون از پهلوم گرفت.
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یه جیغ خفیف کشیدم وپهلوم رو گرفتم
 اخه ور پریده من و به حرف می گیری ...به ساعت چرا نگاه نمی کنی؟پهلوم رو ماساژ دادم و گفتم
 خوب مامان منم یادم رفته بود دیگه...بابا به دادم رسید:
 عزیزم این یکی یه دونه من و اذیت نکن .اگه می پختین هم نمی خوردیم  .امروز هوس غذای حاظری کرده بودم.مامان چشم غرهای نثارم کردو تند تند بشقاب ها رو آورد.
دور هم داشتیم غذا می خوردیم .ولی من مدام چشمم در حرکت بود .یه ندایی یه حرفی از دهانشون بیرون بیاد .ولی زهی خیال باطل ،همه با ولع
غذاشون و می خوردن.
چشم دوختم به آرش  .تو دلم نالیدم تو که همیشه دهن لق بودی حاال از شانس منه که الل مونی گرفتی ؟فکر کنم حرف دلم رو شنید.
 نفس کوچولوبه جای خود خوری غذاتو بخور.با حرف آرش همه دست از غذا کشیدنو به من نگاه کردن.
مثل آدمی که مرتکب جرمی شده دستپاچه شدم:
 این داره چرند می گه ،به جون خودم من دارم غذا می خورم.شلیک خنده هوا رفت:
اول از همه آرمان خندش و خورد و گفت:
 خواهری به حرفهای این دلقک گوش نکن .خبرهای خوش هم می شنوی به امید خدا .مهندس هم میش ی.کمی خوشحال شدم و تند تند برنج و داخل قاشق پر کردم و خوردم.
کباب رو نوک چنگال زدم و داخل دهان پرم گذاشتم .همشون با چشم های گشاد شده نگاهم کردن و خندیدن.
دور هم تو پذیرایی نشستیم.
 خوب آقاییون شیرین یا روباه ؟46
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آرش دستاش رو مثل پنجه شیر باال برد .
 مادر من به ما میاد روباه باشیم؟ شیره شیریم.بابا به خاطر نگرانی مامان به حرف اومد:
 جان من برادر خانم شما ،می شه گفت لطف بزرگی در حقمون کرد .با دختر خاله اش حرف زد اونم شماره تلفن مادر شوهرش و دراختیارمون گذاشت  .تلفنی کمی از شرایطمون و براشون گفتم .اونم معلوم بود زن خیلی متشخصیه ،با دل وجون قبول کرد وگفت از طرف ما
خیالتون راحت باشه نوه منم تنهاست،و دو دختر دانشجوی دیگه که طبقه باالی خونش و به اونا اجاره داده .ولی باید بریم از نزدیک هم
ببینیم تا خیاملون راحت بشه .
اما از نگرانی مامان کاسته نمیشد .با تردید گفت:
 آئیل جان چه تصمیمی گرفتین؟بابا آرام و مطمئن گفت:
 اگه شما هم راض ی باش ی وموافقت کنی پس فردا عازم مشهد می شیم ...هم زیارته ،هم یه تحقیقی درمورد دانشگاه وخونه .زمان زیادی بهشروع دانشگاه نمونده.
داشتم از هیجان میمردم.
مامان کمی به فکر فرو رفت و گفت:
چی بگم.
آرش با لودگی گفت:
دستور رفتن بدین سرور گرامی.
بالخره مامان موافقت کردو آرمان زودتر از همه برای استراحت بلند شد.
با اجازه من برم دراز بکشم دارم تلف میشم.
آرش بلند شد و دست دور کردنش انداخت:
بریم داداشم منم هالکم.
آرمان به عقب هولش داد:
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مرگ من برو تو اتاقت ...پاهام داره میشکنه.
مامان آرش و صدا زد:
آرش پسرم و اذیت نکن...
آرش با چشم های گرد شده دست به کمر شد و صداش رو پس کلهش انداخت:
پسرتون! ...ما هم هویجیم؟...
بابا برخاست و با لبخند گفت:
نه تو چغندر قند مامانتی برو بخواب.
من که از خوشحالی رفتن بود بلند خندیدم.
آرش دندان قروچه ای کرد:
زهر مار ...خوشحال رفتنه منو بهونهی قهقهه زدنش کرده...
با خنده سمت اتاقم دویدم:
هرچی دل تنگته بگو ...بالخره مهندس میشم.
............

اون شب با تمام وجودم قامت بستم ونماز شکر به جا آوردم وتسبیحی که به روح شهدا نذر کرده بودم رو ادا کردم.
دوروز مثل برگ وباد گذشت وما آماده رفتن شدیم .عمه ودایی اینا بدرقه امون کردن با

وقتی سوار قطار می شدم یه احساس قشنگی بهم دست می داد .عاشق تلق تلوق کردنشم .از نظرمن سفر کردن با قطار یه عاملی داره.
با صدای آرش وحشت زده چشمام و باز کردم.
 دختر تو هنوز هم با سوار شدن به قطارتو کما می ری؟آرمان پس گردنش زد و گفت:
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 به جون خودم این پسر غیر طبیعیه .یادمون باشه چند روزی دیونه خونه بستریش کنیم.آرش با یه جهش خراب شد سر آرمان.
 من دیونم بچه سوسول ...بابا ومن داشتیم می خندیدیم ولی مامان سعی در آروم کردن اونا داشت.
در کوپه به شدت باز شد ومامور کوپه داشت با چشمای گشاد به ما نگاه می کرد .آرش با یه جهش از روی آرمان پرید پایین.
بابا به زور لبخندش و خورد و مامور کوپه عذر خواهی کرد.
 آقای محترم فکر کردم چند تا بچه کوچیک دارین ...این چه وضعشه؟ نزدیک بود قطار واژگون بشه.بابام گفت:
 من از شما عذر می خوام دیگه تکرار نمیشه.آرش و آرمان مثل بچه های چهار ساله سر به زیر شده بودند .
مامور کوپه چند بار سرش رو این طرف واون طرف تکون داد وبعد کلی معذرت خواهی از طرف بابا ،رفت.
بابا یه چشم غره نثار آرش کردو نشست .
نزدیکای  11شب به مشهد رسیدیم  .از راه آهن خارج شدیم سوار ون هایی که منتظرمسافربودن شدیم .
وقتی از داخل ماشین چشمم به گنبد طالیی آقا امام رضا خورد یه احساس عجیبی تو وجودم نقش بست .یه لرزش خفیف ،یه حس مبهم ،یه
آرامش خاص .
از همون جا سالم دادم
(اسالم وعلیک یا غریب الغربا ،اسالم وعلیک یا ثار هللا ،از سلطان خراسان علی ابن موس ی الرضا)
چشمام پر از اشک شوق و شادی برای دیدن دوباره آقا امام رضا شد.
ساک هامون رو به آرمان سپردیم ببره هتلی که شب قبل رزرو کرده بود.خودمون هم به حرم رفتیم.
قدم به حیاط حرم مطهر گذاشتیم هوای حرم رو از ته دل استشمام کردمو به ریه هام فرستادم مثل بقیه دستم رو گذاشتم روی سینه وبه
آقا امام رضا تعظیم کردم وسالمی دوباره دادم .قبل از هر چیز وضو گرفتیم ،مامان ومن از بابا اینا جدا شدیم رفتیم قسمت خانم ها .
مامان زیر ایوان طال نشست منم رفتم زیارت.
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نقطه به نقطه حرم رودست می کشیدم ومی بوسیدم .حرم یه حال وهوای خاص ی داشت انرژی می بخشید .آرامش می داد.
بنده خدا مامانم با اون پاش نمی تونست جلوتر بره وبه ضریح دست بزنه.
بعد از تالش زیاد دستم به ضریح رسید شروع کردم به دعا...
 سالم آقا از خودت یاری می خوام خودت وساطتم رو پیش خدا بکنی تا هیچ وقت تنهام نذاره خودش کمکم کنه تا به آرزوی قلبیم برسم .اون قدر شلوغ بود که دیگه نای ایستادن نداشتم .چند بوسه به ضریح زدم و به زور از الی جمعیت گذشتم وخودم و انداختم بیرون .از سرو
صورتم عرق می ریخت.
وقتی به ایوان طال برگشتم مامان با چشمای اشکی منتظرم بود .با هم نماز زیارت به جا آوردیم وبه طرف درب خروجی باب الرضا رفتیم  .بابا اینا
منتظرمون بودن بهشون ملحق شدیم.
 زیارت قبول آقایون محترم...بابا گفت:
 زیارت شمام قبول خانما... بابا تونستین راحت زیارت کنین؟ بله دخترم ما مردا مثل شما خانمای محترم یک ساعت که نمی چسبیم به ضریح ،زیارت که کردیم برمی گردیم که بقیه هم زیارت کنن. اره بابا راست میگی ،من که قلبم داشت می اومد تو دهنم .اون قدر فشارم دادن دیگه نای برگشتن نداشتم. از بس که جوجه ای خواهر گلم. آرش حیف که بیرونیم ،وگرنه حالیت می کردم جوجه کیه... ای وای ترسیدم. آرش سر به سر نفسم نذار که بد می بینی.با لبخند به بابا نگاه کردم ویه چشم وابرو به آرش رفتم.
اونم با چشم وابرو برام فهموند که یعنی تنها که میش ی.
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به طرف هتل رفتیم  .هتلمون تو فلکه آب ،نزدیک به حرم ،خیلی بزرگ و شیک مجهز به دوتا اتاق ،یه حال نسبتا بزرگ وآشپزخونه اپن .در کل
زیبا ،من برای خودم و مامان اتاقی که پنجرش رو به گنبد بود وانتخاب کردم .وقتی کنار پنجره می رفتی فکر می کردی اگه دستتو دراز کنی می
تونی گنبدو ملس کنی

با مامان روی تخت دراز کشیدیم.
 مامان اگه خسته نیستی یه چیزی بپرسم؟آهسته گفت:
 می دونم چی می خوای بپرس ی .خودمم دلم می خواد هر چه زودتر قصه گذشتم و تموم کنم.به پهلو چرخید:
 یادته از کجا موندیم؟خوشحال گفتم:
 ازاونجایی که شما عاشق فرید شده بودین وقرار بود اون بیاد خواستگاری.آهی کشید و پلک بست.

..................

 چند ماهی از قول وقرارش با من گذشت ،ولی خبری از فرید وخانوادش نشد .اول فکر می کردم رفته وفراموشم کرده ولی اون قدر دعا کردم وانتظارش و کشیدم که بالخره بعد هشت ماه برگشت.
ازش گله کردم ...
 چرا دیر اومدی؟ نکنه فراموشم کرده بودی؟ نکنه دیگه دوسم نداری ؟ولی فرید با چند کلمه عاشقونه قانعم کردو سرو ته قضیه رو هم آورد.
وقتی با خان بابام حرف زدن اونم طفره رفت وگفت :میجان بچه است واز پس مشکالت زندگی بر نمی یاد.
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ولی من وفرید هر روز مصم تر از دیروز روی حرفمون پا فشاری کردیم .
یه روز با فرید برای اسب سواری به جنگل رفتیم نمی دونم چرا فرید مدام برمی گشت و پشت سرش رو نگاه می کرد.
پرسیدم :فرید اتفاقی افتاده؟ چرا تند تند بر می گردی عقب؟
 میجان فکر کنم کس ی دنباملونه...کمی جلوتر پشت چند درخت قایم شدیم وقتی رسید بهمون فرید پرید بیرون و یقش رو چسبید.
از پشت درخت اومدم بیرون واز دیدن آئیل تعجب کردم !
فرید یقه اش و ول نمی کردو با فریاد می گفت :اینجا چه غلطی می کنی؟...چرا دنباملونی؟
چند تا ریچارد بارش کرد که آئیل هم خونش به جوش اومد و هلش داد .با پشت افتاد زمین .
به طرف آئیل خیز برداشتم وفریاد زدم ...
 چیکار می کنی عوض ی...کی بهت اجازه داده با داماد آینده کدخدا اینکارو بکنی؟با حرفم صورت آئیل در جا سرخ شد و چشماش غمگین .
فرید یه پوزخند صدا دارنثارش کرد
ولی آئیل تو چشمام نگاه کردو گفت :کدخدا خودش من ومامور کرده هر جا می ری دنبالت باشم .فکر می کنی کدخدا آدمیه که تورو به دست
این جوجه فکلیه شهری بسپاره؟
نمی دونم چرا وبه چه دلیل دستم ناگهان باال رفت ویکی زدم زیر گوشش و با صدای بلند تو صورتش داد زدم .
تو به چه جراتی بهش توهین می کنی؟ کی بهت اجازه داده اظهار نظرکنی؟
یه لحظه ،فقط یه لحظه چشمای آئیل پر از اشک شد وچشماش و بست.
از خودم بدم اومد .یه حالی شدم .دلم آتیش گرفت چرا باید باهاش اینکارو می کردم؟ اونکه گناهی نداره! خان بابام ازش خواسته .
آئیل همیشه مثل خواهرش ساره هوای من و هم داره .لعنت به من ،لعنت ...
وقتی دستم از پشت کشیده شد به خودم اومدم.
 چرا خشکت زده؟ بیا بریم دیگه...52
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به جای خالی آئیل چشم دوختم .اون کی رفت من نفهمیدم؟ دیگه کار از کار گذشته بودو من کاری رو که نباید می کردم و کرده بودم.
یه حس غریبی به جونم افتاد .دستم و از دست فرید کشیدم بیرون .پریدم روی اسب وبه طرف ده تاختم .می خواستم از آئیل عذر خواهی
کنم.
وقتی به ده رسیدم آئیل با یه بخچه زیر بغلش از ده زد بیرون .
با خودم گفتم ...می رم خونشون وقتی برگشت همه چی رو توضیح می دم ،می گم که دست خودم نبود یهویی اتفاق افتاد.
ولی وقتی وارد خونشون شدم از دیدن وضعیت خونه وگریه ساره ومادرش شوکه شدم .
با صدایی لرزون پرسیدم :اینجا چه خبره ؟
ساره وقتی متوجه من شد خودش و رسوند تو بغلم و زار زد.
با صدایی که به زور از گلوم بیرون می اومد پرسیدم :ساره داداشت کجاست ؟
ساره با هق هق گفت :نمی دونیم میجان .هیچی نگفت.
 یعنی چی ساره؟ساره کمی آرام تر شد و شروع کرد حرف زدن .
 چند روزی خیلی پکر بود .حرفی نمی زد .غذا نمیخورد .هر چی هم می پرسیدیم جواب نمی داد .تا این که چند لحظه پیش با یه سرو وضعآشفته اومد وهمه جا رو بهم ریخت .نتونستیم جلودارش باشیم وقتی از درمی رفت بیرون مامان با گریه ازش پرسید :جواب بابا وکدخدا رو چی
بدیم؟ بگیم کجا رفت؟
فقط گفت :بگین مرد .دریا برد وغرق شد.
دلم به حال ساره ومادرش سوخت .از خودم متنفر شدم خودم و لعنت فرستادم که من باعث این اتفاق شدم.
 میجان تو می دونی چه اتفاقی برا دادشم افتاد؟ چرا داداشم رفت؟ خان بابات حرفی زده ؟تند تند گفتم :نه نه ،من هیچی نمی دونم.
الل شدم .نگفتم تقصیر منه .نتونستم بگم .ترسیدم اونا رو از دست بدم .ساره ازم متنفر بشه .با سری افکنده از خونشون زدم بیرون.
تا شب خودم و توی اتاقم حبس کردم .نیمه های شب با سرو صدایی که از حیاط میومد به طرف حیاط دویدم. .پدر آئیل با چند تا از مردان
ده به دنبال آئیل رفته بودن .ولی متاسفانه دست خالی برگشتن.
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دلم مثل سیرو سرکه می جوشید .فقط دعا می کردم اتفاقی واسش نیفتاده باشه .فقط می تونستم ساره رو دلداری بدم.
دو روز هیچ کس نخوابید ،به جز خانواده فرید که عینه خیالشون هم نبود .تا این که فردای روز دوم یکی خبر آورد ،آئیل به یکی از مردهای ده
خبر داده به پدرو مادرم بگین من حالم خوبه ونگرانم نباشین.
چند روز گذشت ،زندگی همه به روال عادی برگشت .ولی ساره ومادرش یه چشمش خون بود ویه چشمش اشک.
فرید ومن دوباره شروع کردیم به گشت وگذار .فرید برعکس همیشه مدام غرمی زد که چرا خان بابات راض ی نمی شه ومن دیگه تحمل ندارم و
این حرفها ...
من ساده لوح هم که فکر می کردم ازعشق زیادش به منه .منم از عشقم بهش می گفتم وامیدوارش می کردم که بالخره ما برای همیم.
کم کم فرید شروع کرد به زمزمه کردن حرفهایی که اصال باورم نمی شد .می گفت :اگه برادرت بدنیا نمی اومد تو همه کاره این ده می شدی ...تو
ارباب بودی همه میراث خان به تو می رسید .وخوشبخت می شدیم.
اول حرفهاش به مزاجم خوش نیومد.بهش توپیدم ...دیگه این حرفها رو نزن خانوادم پیشم سالمت باشن من دیگه هیچی نمی خوام.
اون هر بار ،به هر ترفندی بحث وباز می کرد.اون قدر زیر گوشم زمزمه کرد.ازارباب بودن ،ثروتمند شدن .از تهران وزیباییش ،ازاین که اگه
همه چیز متعلق به من باشه وهمه دارایی کد خدا به من برسه می تونم بفروشم برم تهران وشاهانه زندگی کنم.
کم کم شیطان به تمام روحم نفوذ کرد ولی فرید دست بردار نبود.
می گفت :کم کم با بزرگ شدنه برادرت خان بابات ومامانت فراموشت می کنن .دیگه اونه که مهم می شه وهمه وارث خان می شه .اونه که
ارباب می شه وتو دست خالی می مونی .دولت هم همه چیزرو به پسر می ده ...تو می مونی مثل کلفت کنار برادرت.
کم کم از برادرم بدم اومد .ازداشتنش پیش خدا گله کردم ،ناشکری کردم که چرا بعد  16سال ماکان رو داد.
وقتی فرید گفت :هنوز برادرت زیاد بزرگ نشده می تونه با یه اتفاق ساده دیگه نباشه.
هنگ کردم! آتیش گرفتم...سوختم ...
اصال باورم نمی شد فرید چنین مردی باشه هر چی از دهنم دراومد بارش کردم .
فرید اینا برگشتن شهر ومن با مغزی از کار افتاده ودلی باخته دوباره منتظرش نشستم.
تا اومدن فرید اون قدر حرفهاش رو سبک سنگین کردم که داشتم دیونه می شدم .وقتی می دیدم همه هواسشون به برادرمه یه جورایی
حرفهای فرید تو مغزم رژه می رفت  .کم کم ازبرادرم متننفر شدم وفکرهای شیطانی فرید تو وجودم رخنه کرد.
وقتی فرید برگشت نتونستم خودار باشم  .عشقش کورو کرم کرده بود .از دلتنگیش عاص ی شده بودم
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اونم کمی ازم گالیه کرد .گفت اگه عاشقم نبود بر نمی گشت.
من ابله زود باور هم ،باورش کردم وپا به پاش همراه شدم .اون روز قرار گذاشتیم من ماکان وبیارم برای گردش و بعد این که از اسب افتادو
مرد بریم بگیم یه اتفاق بودو از اسب افتاد به همین آسونی .از اون تصمیم تمام بدنم نبض شده بود ومی زد .یه حیون شده بودم .یه جانی ...
.................
با لرزش بدن مامان ترسیدم تکونش دادم.
 مامان .مامان دیگه بسه .نمی خوام بقیش رو بشنوم .بسه ،بسه دیگه کافیه .این گذشته لعنتی کی می خواد تموم بشه؟مامان کمی آروم گرفت .
 خوبم .خوبم نترس دخترم ،این گذشته باید تموم بشه تا من راحتتر بتونم تو رو تو این شهرغریب تنها رها کنم .تا بفهمی نباید به هر کس یاعتماد کنی وقول ظاهر وزبون کس ی رونخوری.
 -مامان دوباره به گذشته سفر کرد.

...................
اون روز فرید خواست من و از فکر کردن بیرون بیاره .شاید ترسید من منصرف بشم وخواست یه جورایی سرم و گرم کنه .پیشنهاد داد بیا
مسابقه بدیم تا ببینی من از خودت که استادم بودی استادترم و برنده می شم .
 با پا زدیم پهلوی اسب وبه سرعت تاختیم .از فرید جلو زدم .با خنده برگشتم ببینم فرید چه قدرازمن عقب تره .اسبم شیهه کشید و من روزمین زد.
طوری پام شکست که هیچ کس نتونست معالجه کنه  .ازحکیم های ده تا شهر ،همه گفتن پاش طوری خورد شده که همیشه باید لنگ بزنه.
خیلی طول نکشید که فهمیدم این خواست خدا بوده نذاشت قاتل برادر بی گناهم بشم .تقاص دادم ،تقاص تحقیر کردن آئیل و گریه های
ساره وخانوادش رو ،تقاص زود باوریم ،اعتماد کردنم .نابود شدم.
 دوماه خونه نشین شدم .تو اون دوماه فرید بدون کوچکترین دلسوزی یا نگرانی همراه مادرش برگشت شهر .ولی من هنوز آدم نشده بودم ،دلمبراش تنگ می شد .
وقتی ماکان تازه تونسته بود راه بره ،قدم به قدم به طرفم می اومد و با خنده خودش و می نداخت بغلم .جیگرم آتیش می گرفت به خودم
فشارش می دادم واز ته دل زار می زدم.
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چند بار که مامانم گریه هام و دید فکر کرد به خاطر پام اون طوری زار می زنم .دلداریم می داد اصال فکرش رو هم نمی کرد من بی وجدانم می
خواستم چیکار کنم .حاال هم نشستم وآتیش جهنم وبا دل وجونم احساس می کنم و میون گریه هام از اون طفل معصوم تلب بخشش می
کنم.
 چند روزی می شد که آئیل برگشته بود ده .خانوادش سراز پا نمی شناختن .منم خوشحال شدم .به زور دو تا چوب دستی می تونستم راه برم.آئیل وقتی من و دید خیلی غمگین فقط زل زد تو چشمام ،هیچ حرفی نزد ...حتی نپرسید چه اتفاقی برات افتاده ..می دونستم ساره براش تعریف
کرده ولی نمی دونم چرا دلم می خواست از خودم هم بپرسه والعقل ابراز ناراحتی کنه.
خودم روخیلی باال گرفته بودم با اون همه بدی باز هم ازش انتظار داشتم.
وقتی از کارم ،از اون توهین وسیلی که باعث رفتنش شده بودم الم تا کام حرف نزد واز کنارم گذشت،دیونه شدم .دلم می خواست حداقل چند
تا فحش بهم بده یا چه می دونم توهین کنه ...ولی با سکوتش بیشترزجرم داد .از همه بیشتروقتی دیدم خیلی الغرو نامرتب تر از قبل شده نابود
شدم چون باعث اون همه اتفاق من بودم .
 بعد دوما ه فرید اینا برگشتن .دوباره فرید با حرفهای عاشقونه ،وعده وعید من و خام خودش کرد.یه روز به زور چوب دستی بلند شدم و دنبال فرید و ازمامانم پرسیدم.
اونم گفت :با مادرش رفته جنگل.
دنبالش رفتم جنگل ،تا هم با خودش وهم با مادرش حرف بزنم که کاری کنیم خان بابام راض ی بشه .وزودتر ازدواج کنیم .
داشتم به زور قدم به قدم داخل جنگل دنبال فرید اینا می گشتم که متوجه حرف زدن با مادرش شدم .وقتی اسم من و آوردن خیلی کنجکاو
شدم فکر کردم می خوان تصمیم بگیرن تا با خانوادم حرف بزنن برای همین پشت یه درخت قایم شدم.
با شنیدن حرف فرید بیشترکنجکاوشدم .
 مامان من دیگه دارم از دست این دختره میجان دیونه می شم .این دختره احمق نمی تونه کارو تموم کنه ...منم نمی تونم منیژه رو زیاد منتظربزارم .این بار از دستم می ره .باهام اتمام حجت کرده که دیگه منتظرم نمی مونه.
کنجکاویم تبدیل به تعجب شد! این داشت چی می گفت!؟ منیژه دیگه کیه؟ چرا باید منتظر فرید بمونه! با حرف مادرش داغون شدم.

کنجکاویم تبدیل به تعجب شد! این داشت چی می گفت!؟ منیژه دیگه کیه؟ چرا باید منتظر فرید بمونه! با حرف مادرش داغون شدم.
منیژه با من ،تو این دختره چالق روقانع کن  ...بگو اگه بابات رو راض ی نکنی می رم و پشت سرم و نگاه نمی کنم  .بیچاره ترازاین حرفهاست.
خاطرتو خیلی می خواد هر کاری بگی می کنه.
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فرید فریاد زد.
 مامان من می خواستم وارث این همه ثروت ،از طریق میجان خودم بشم .اگه دختره احمق زودتر اون برادر نحسش رو نابود می کرد این همهمسیبت نمی شد برامون.
 ولی کاریه که شده .تو االن عقدش کن بعد کاری کن زمین ها رو به نام میجان کنه ،اونم به نام تو ...بعد بریم خونه بگیرو منیژه رو عقد کن...وقتی خیالت از بابت منیژه راحت شد برمی گردیم وبقییه کارها رو انجام می دیم.
 مامان من دیگه این دختره میجان ایکبری رونمی تونم تحمل کنم .االن هم که لنگ می زنه اصال قابل تحمل نیست .نمی تونم بیشتر از اینا نقشبازی کنم.
 پسرم محکم باش .بالخره این زمینا ،اسبا ،ده مال تو می شه .به آینده فکر کن.حرفهاشون مثل یه ناقوس ،مثل یه پتک رو سرم کوبیده شد و من و نابود کرد .دیگه نای ایستادن نداشتم
بازی خورده بودم .بد باختم .از اون مادر وپسر ترسیدم ،ترسیدم ونرفتم جلو ...تا یکی بخوابونم زیر گوش فرید وبهش توهین کنم که چرا با
احساس پاکم بازی کرد؟
با بدنی لرزون یواش یواش به خونه برگشتم .خودم و تو اتاق حبس کردم .دو هفته تب ولرز گرفتم وتو بستر بیماری خوابیدم .هیچ طبیبی
نتونست عالجم کنه .همه نگرانم بودند .ساره باال سرم فقط از گذشته از بازی هامون ،از این که تنهاست وزودتر خوب بشم حرف می زد تا
این که سومین هفته کم کم تبم خوابیدو بهتر شدم .تو اون سه هفته وقتی فرید و مادرش رو می دیدم بیشتر می لرزیدم حتی یه نیم نگاهی
بهشون نمی انداختم.
گاهی اوقات بین عشق ونفرت فقط یک قدم فاصله است .بین خواستن ونخواستن ،دوست داشتن ونداشتن فاصله ای نیست .اون قدر از فرید
نفرت به دلم نشست که دیگر عشق به کنار ،حتی نمی خواستم قیافش رو ببینم.
وقتی حالم بهتر شد فرید خیلی پایچم شد .هر کاری می کردم از رو نمی رفت .تا این که صبرم لبریز شد وبهش توپیدم .فریاد کشیدم و ناله کردم.
گفتم که همه حرفهای نحثش رو داخل جنگل با مادر گرگ صفتش شنیدم.
اول با بهت نگام کرد ولی زود خودش جمع وجور کرد .خواست ماست مالی کنه وبه حرفهاش سر پوش بزاره ولی من دیگه شنیدنی ها رو شنیده
بودم .
با سرو صدای من همه ریختن اتاقم .وقتی من و با حالی آشفته دیدن .خان بابا زود اومد طرفم من و کشید تو آغوشش .داشتم مثل بید می
لرزیدم.
وقتی همه چیز رو شد و به مکرو حیله این خانواده پی بردن خان بابام از ده بیرونشون کرد.
اونا با ذکاوت تمام وتوطئه وارد زندگی ما شده بودن .ما هم گول ظاهرو جلوه ساختگی شون رو خورده بودیم.
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ندامت وپشیمانی از سرو صورت خان بابام می بارید .به خودش لعن ونفرین می کرد که چرا من اینا رو تو جمع خانوادم راه دادم .می گفت
جلوی شما سرشکسته وخوار شدم  .ولی خدا رو هم شکر می کرد که تا ته منجالب کشیده نشدیم وزود تر فهمیدیم.
به خیال خودمون فرید اینا رو بی سرو صدا از ده بیرون کردیم واونا هم رفتن ...ولی ای دل غافل
نیمه های شب بود که تو حیاط غول غوله ای به پا شد  .همه هراسان از خواب پریدیم وبیرون رفتیم .استبل اسب ها آتیش گرفته بود .همه در
تکاپو بودن تا آتیش وخاموش کنن ما هنوز هنگ کرده بودیم خان بابا شوکه داشت نگاه می کرد ...حتی نمی تونست حرکت کنه مادرم وقتی
تکونش داد به خودش اومدو رفت جلو.
من هم وقتی به خودم اومدم که با اون پای علیل تالش می کردم وارد استبل بشم .ولی مامان وساره وبقیه گرفتنم نگذاشتن جلوتر برم .داشتم
جیغ می زدم هوار می کشیدم اسبم و می خواستم .همه ده می دونستن اون اسب از بچگی همدمم بوده .من باهاش بزرگ شده بودم .برام از
خودمم هم عزیزتربود .می خواستم برم تو آتیش و تندر ونجات بدم .دیگه نای حرکت کردن برام نموند.
یکی پتو بر سر وارد استبل شد وبه فریادهای بقیه برای مانع شدنش اعتنایی نکرد .با جون کندن ودادو فریادهای همه بالخره با اسب من بیرون
اومد .وقتی پتوی آتیش گرفته رو تند از سرش برداشتن همه با دیدن آئیل تعجب کردیم .ساره جیغ زد وبا گریه من و ول کردو به طرف برادرش
پرواز کردو به آغوشش کشید .اسبم یادم رفت زانوهام خم شدو فرو ریختم .چشمام میخ شد تو دو چشم قهوه ای ،همان طور که مات
ومبهوت آئیل بودم که چرا به خاطر من واسبم خودش و به خطر انداخته مامانم تکونم دادو گفت :میجان اسبت داغونه دیگه زنده نمی مونه.
به طرف اسبم برگشتم خان بابام اسلحه به دست باالی سر تندر سرش و نشونه گرفته بود .با پاهای لرزان به طرف تندر رفتم وقبل از این که
خان بابام شلیک کنه ،نشستم کنارش و سرش و بغل کردم با گریه و زاری گفتم  :نه خان بابا نکشش می خوام زنده بمونه ...اگه بمیره منم می
میرم.
جیغ زدم و ناله کردم که مامان وچند تا از زنا به زور من و از تندر جدا کردن .اسب قشنگم با اون چشمای درشت وزیباش زل زده بود بهم ،مثل
اینکه گریه می کرد .اشک از چشماش سرازیر بود .وقتی صدای شلیک گلوله رو شنیدم نفسم بند اومد چشمای منم بسته شدو دیگه چیزی
نفهمیدم.
وقتی چشم باز کردم تو اتاقم بودم هوا روشن شده بود .با اکراه ازجام بلند شدم و رفتم بیرون .خودم رو رسوندم استبل ،همه جا سوخته بود.
خبری هم از اسبها نبود.
چند روز همه دنبال عامل آتش سوزی بودن ...منم عزادار اسبم.
روزبعد خبر آوردن مزرعه های برنج آتیش گرفته .با چه ظلمی تونستن مزرعه هارو خاموش کنن .ولی همه چیز سوخت وخاکستر شد .خان بابام
سکته کرد و دربستر افتاد .همه بیکار شدن .مجبور شدیم همه مزرعه ها رو به قیمت خیلی کم بفروشیم وپول کارگرها و خسارت کشاورزها رو
بدیم .
بعد چند ماه که خان بابا هم بهتر شده بود فهمیدیم اون همه مصیبت کار فرید و دارو دستش بوده.
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خان بابام داشت آتیش می گرفت به زمین وزمان بد وبیراه می گفت .می گفت گول سادگیم و خوردم نباید به هر کس وناکس ی اعتماد می کردم.
خودم کردم که لعنت بر خودم باد.
کم کم همه چیز به روال عادی برگشته بود .در این میان فقط کارهای آئیل بود که آزارم می داد آسته می رفت وآسته می اومد ولی با نگاهش
داشت داغونم می کرد.
یه روز پدر آئیل اومد پیش خان بابام من و برای آئیل خواستگاری کرد .
به خاطر این که خان بابام به همه دنیا و آدماش بد بین شده بود سرش هوار می کشه واز خونه پشتی بیرونشون می ندازه.
من موندم وهیرون کار آئیل .چرا این کارو کرده؟ حس ترهم ،یا چی؟ چون منم دیگه به همه بد بین بودم.
یکی دوتا از خونه های ده روآتیش گرفت وهمه برای کمک رفتیم .تو اون گیر وداد یکی فریاد زد .خونه کدخدا آتیش گرفته  .با یه حال وحشتناکی
به خونه برگشتیم و آتیش رو خاموش کردیم.
فرید دست بردار نبود .طوری نقشه کشیده بود که هیچ کس نمی تونست بهش دست پیدا کنه  .یکی دو نفر رو هم که مردان ده گرفته بودند
که اعتراف کردند به دستور فرید این کارو کردند .بعد کتک از طرف اهالی ده به دولت تحویل داده شدند.
دارو ندارمون به باد رفت .این بار خان بابام با سکته دومی که کرد هیچ کس نتوانست مداواش کنه آواره شدیم .ولی آئیل وخانوادش در
خونشون رو به روی ما باز کردند  .خان بابام ومن اصال روی نگاه کردنشون رو نداشتیم .من به خاطر کاری که با آئیل کرده بودم شرمنده بودم
که فقط خودم می دونستم وآئیل.
خان بابام هم به خاطر برخوردش با پدر آئیل واز خونه بیرون کردنشون .اما اونا مردترازاین حرفها بودند ...با روی باز ازمون استقبال وحمایت
کردند.
خان بابا بعد چند هفته که از اونا طلب بخشش کرد وما رو به اونا سپرد به رحمت خدا رفت .
من موندم و مادرم وبرادری که هنوز هیچی از دنیای پر مشقت و پرازگرگ چیزی نمی دونست .با قلب و روحی پرآه ،به زندگی پرمشقتمون ادامه
دادیم.
بعد چهلم خان بابام ،کم کم زمزمه هایی از طرف آئیل شنیدم .ازطریق ساره بهم پیغام می فرستاد ...دور وبرم می پلکید که خاطرم و می خواد
ودوسم داره.
من زخم خورده بودم اونم چه زخمی ،به گول معروف زخم شمشیر هم نه ،زخم نیزه .دلم با هیچ بنی بشری صاف نمی شد .من از کس ی که اظهار
عاشقی می کرد دورویی و توطئه دیدم دیگه حاضر نبودم هیچ شخص ی ،خصوصا جنس مذکر به قلب وارد بشه  .به ساره گفتم نمی خوام
کس ی برام احساس ترهم کنه .از هر چی مرده متنفرم.
اونم به آئیل گفته بود چون دیگه دورو برم نمی دیدمش.
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از وقتی خان بابام رفته بود خیلی بی حال وگوشه نشین شده بودم ولی با حرفهای آئیل واینکه بهم نظر داره به خودم اومدم دیگه احساس
خوشایندی تو اون خونه نداشتم  .مامان وراض ی کردم تا خونه ویران شده مون رو کمی باز سازی کنیم وبرگردیم به زندگی  .نباید بیشتر از اون
سر بارمی شدیم.
به کمک خانواده ساره تونستیم یه اتاق باز سازی کنیم .من ومارم کشاورزی کردیم دیگه چیزی از اربابی وکدخدایی نمونده بود .فرید هم که ما
رو به خاک سیاه نشوند ...بعد خان بابا و ویرانی ما گم وگور شد.
دو سال تمام آئیل با حرفها ورفتارهاش من رو دچار یه جورتضاد وحس دو گانگی انداخته بود .بین خواستن ونخواستن .با خودم گفتم دو ساله
که پا به پام میادو به نحوی کمکم می کنه چرا باید بیشتر از این منتظرش بزارم ...خودم رودررو باهاش اتمام حجت می کنم ،می گم دیگه
بیشتر از این منتظرم نباشه .
شرایطم طوری بود که با اون پا ،دیگه تمایلی برای زندگی مشترک نداشتم .همیشه با خودم می گفتم اگه ازدواج هم کنم همیشه سرکوفت می
شنوم .همیشه این پای لنگ جلوی چشم همه است .با این عیب بزرگ بهتره تنها بمونم.

به آئیل گفتم ساعت  5کنار دریا منتظرتم.
داشتتم قدم به قدم به دریا نزدیک می شدم که دیدم آئیل روی یه تکه سنگ بزرگ نشسته وبه دریا خیره شده .طوری تو فکر فرو رفته بود که
حتی متوجه من نشد که کنارش روی زمین نشستم وقتی صداش زدم یه تکون خفیف خوردو بدون حرف بهم خیره شد .رومو برگردوندم به
طرف دریا وشروع کردم به صحبت .
 ما به درد هم نمی خوریم .ازاول هم جوابم و شنیدی ...نمی دونم چرا وبه چه علت داری کشش می دی؟ نمی خوام هم بدونم فقط ازت میخوام دست از سرم برداری بری دنبال زندگیت.
با هر حرف من نفس های عصبی و پی در پی آئیل بود که به گوشم می خورد .ولی من ادامه می دادم .از وضع خودم ،از زندگیم ...ولی میون
حرفم آئیل با فریادی که زد شوکه شدم و دهنم بسته شد.
 بس کن .بسته دیگه المصب ...چرا چرندیات تحویلم می دی ...نگو که این قدرنفهم وکوری که من و با اون فرید بی پدر ومادر مقایسه می کنی.منم متقابلش داد کشیدم .اسم اون عوض ی رو پیش من نیار .من یه بار بچگی کردم وخریت ...عاشق یه حیون بی صفت شدم .دیگه نمی خوام
حتی به کس ی هم فکر کنم دست از سرم بردار چی از جونم می خوای؟ توقع داری چیکار کنم؟
دیگه نتونستم ادامه بدم .بغض چند سالم ترکید وشروع کردم به گریه.
آئیل جلوی پام زانو زد .غم از سرو صورتش می بارید .ولی من عاشقش نبودم .هیچ احساس ی بهش نداشتم که طاقت نیارم ،یا حتی ناراحت بشم.
رومو ازش برگردوندم .
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آئیل گفت :از همون لحظه که دیدمت خاطرت و می خواستم .رفته رفته که بزرگ تر وبزرگتر شدی منم عاشقتر .وقتی می دیدم با ساره چه
طوری خاله بازی می کنی با خودم می گفتم هنوز خیلی بچه ست بزار بزرگ بشه ...بزار اونم کم کم من و ببینه .نفهمیدم با این فکرها زندگیم
رو می بازم .نفهمیدم کی اون بی همه چیز پا گذاشت تو زندگیت.
اون موقع بود که فهمیدم با دست دست کردنم چه قدر ارزون فروختمت .وقتی عشق به اون عوض ی رو تو چشمات می دیدم آتیش می گرفتم.
با خودم می گفتم من که چیزی ندارم به دختر ارباب فکر کنم من حق انتخاب نداشتم وندارم .من یه رعیت اون دختر کدخدا ،ارباب زاده.
از دور نظاره کردم و حسرت خوردم .خود خوری کردم  .اما اون روز تو با اون سیلی که به خاطر اون بهم زدی به خودم اومدم .گفتم از دستم
رفتی با این همه عشقی که بهش داری جای هیچ فکری نمونده باید از زندگیت دور بشم ،نزارم هیچ وقت متوجه این عشق یه طرفه بش ی .رفتم.
گفتم می رم و فراموشت می کنم .ولی هر لحظه وهر ثانیه صدات توگوشم و اون چهره ی معصومت جلوی چشمام بود ...هنوز که هنوزه جای
اون سیلی رو صورت و قلبم داره می سوزه.
تا این که یه روز شنیدم از اسب افتادی وپات شکسته .نمی دونی چه حالی داشتم به زور خودم و نگه داشتم تا پیشت پرواز نکنم ...می گفتم تا
عشقش پیششه چه نیازی به منه؟ خوب می ش ی .جلوی چشمام ازدواج می کنی ...منم که سرشکسته می شم ونابود.
ولی نتونستم ،نتونستم طاقت بیارم وبرگشتم .دورا دور وقتی می دیدم چه طوری راه می ری و عذاب می کش ی ...جهنم رو جلوی چشمام دیدم.
ولی نتونستم حتی یک بارهم دلداریت بدم یا تسکین دردت بشم .وقتی که خبرتوطئه فرید و خانوادش توی ده پیچید نتونستم نظاره گر باشم.
بقیه شودیگه خودت بهتر می دونی.
ولی االن  ،االن دیگه نمی زارم با فکرهای نابجات ،با غد بازیات از دستم بری .می دونم که عاشقم نیستی که هیچ ...حتی دوستمم نداری .ولی
باعشقی که من بهت دارم کاری می کنم که عاشقم نه ،ولی حداقل دوسم داشته باش ی .میجان من بدون تو می میرم خواهش می کنم دلم و
نشکون وبیشتر از این عذابم نده ...منتظرم نزار.
با هر جون کندنی سرپا ایستادم .حتی نگاش نکردم  .بدون حرف راه خونه رو در پیش گرفتم  .آئیل هم از جاش تکون نخورد همان طور که دو
زانو روبه روم نشسته بودبا چشم بدرقه ام کرد.
چند روزی خودم و تو خونه حبس کردم ساره هم هر کاری می کرد باهاش هم کالم نمی شدم .بعد چند روز از الک خودم بیرون اومدم ودوباره
رفتم سر زمین .از آئیل فراری بودم یه جورایی هم ازش خجالت می کشیدم .از این که دوباره به ازدواج فکر کنم می ترسیدم .اونم از دور فقط
زیر نظرم داشت تا این که یه روز مامادرم از دستم عصبانی شد و گفت تا کی می خوای ادامه بدی؟ می خوای تا آخر عمرت تنها بمونی؟ می
خوای خودت وزجربدی و نابود کنی؟ به خودت فرصت بده همه که مثل هم نیستن .
با میانجگری های مادرش وساره دل به دل آئیل دادم .چند ماهی فقط برام دردو دل کرد وازعشقش گفت .تا این که منم به این عشق واقعی هر
چند یک طرفه پی بردم.
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با میانجگری های مادرش وساره دل به دل آئیل دادم .چند ماهی فقط برام دردو دل کرد وازعشقش گفت .تا این که منم به این عشق واقعی هر
چند یک طرفه پی بردم.
بعد سه سال که فهمیدم منم بهش بی میل نیستم و دوستش دارم.عقد کردیم .بعد عقد منم قلبم براش تپید .دیگه حتی از یه لحظه دوریش
داغون می شدم .پدرت صادقانه عشقش رو بهم ثابت کرد تا االن هیچ وقت در مورد پام یا اشتباه گذشتم حرفی نزده وحتی به روم نیاورده .همه
چیزو همه کسم شد آئیل.

..................

با صدای آالرم گوشیم که برای نماز صبح کوکش کرده بودم از فکر بیرون اومدیم .
 وای مامان باید زود حاضر شیم بریم حرم برای نماز صبح.مامان دستم رو گرفت تو دستش و دوباره نشوند روی تخت.
 دختر گلم گذشته من و شنیدی .نمی خوام هیچ شک وشبهه ای از طرف من به دلت راه بدی .تاوان بچگی وخامی خودم و دادم .خدا من وبخشید ...نمی خوام خدایی ناکرده از مادرت دل چرکین باش ی من مثل خیلی های دیگه کم سن بودم و نادون.
محکم بغلش کردم .
قربونتون برم  .من کی باشم که ازتون دل چرکین باشم.
 دختر باباتی .از بچه های آئیل ،از این بیشتر انتظار نمی ره ...بزرگن ودلشون دریا.خیره به چشمام گفت:
 عزیزم اینارو برات تعریف کردم تا مثل من زود باور نباش ی .به کس ی اعتماد نکنی .مخصوصا به مرد جماعت ...هیچ وقت به کس ی زود دل نبند.توکلت به اون باالیی باشه .
چند تقه ای به در اتاق خوردو بابا یواش درو باز کرد .تو اتاق سرک کشید.
 عزیزان بنده بیدارن ؟ سالم صبح بخیر...بابا جونم ما بیداریم.کامل وارد اتاق شد مشکوک نگامون کرد.
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 علیک سالم...صبح شمام بخیر! فکر کردم خوابین؟ ولی اشتباه کردم شما از منم بیدار ترین .زود حاضر شین بریم حرم که نماز جماعت از دستمون نره.همگی بعد نماز جماعت وزیارت به هتل برگشتیم
دور هم صبحانه خوردیم .قرار بر این شد که بریم خونه حاج خانم سهرابی هم از مکانش مطلع بشیم ،هم از دور یا نزدیک بودنش به
دانشگاهم.
باید چند کوچه پس کوچه رد می کردیم تا به خونه خانم سهرابی برسیم .با مشخصات خونه ای که داده بودن یه خونه دو طبقه تو یه محله
باریک ،که به زور یک ماشین رد می شد ومی تونست داخل محله بیاد .تو کوچه سه تا در بیشتر نبود.
مامانم دکمه اف اف وفشار داد.
صدای خانم مسنی در کوچه پیچید:
 بله بفرمایید. سالم حاج خانم .منزل خانم سهرابی ؟ علیک سالم مادر .بله خودم هستم ...امری داشتین ؟مامان به ما نگاه کردو سریع گفت:
 ببخشید حاج خانم ما از شمال اومدیم برای خونه دانشجویی ؟ بله ،بله بفرمایید .پسرم سفارش کرده بود که میایین .در با تیکی باز شد .هفت،هشت پله باال رفتیم .زن مسنی با چادر گلدار وصورتی دلنشین جلوی در ورودی با روی باز ازمون استقبال کرد.
یک حال حدودا پنجاه متری با یه در که فکر کنم اتاق بود  .یه آشپزخونه که اپن هم نبود درش باز بود  .خونه با پشتی وپتو ،با تلویزیون ساده
چیده شده بود گوشه گوشه ی خونه با گلدون های زیبا که بوش هم کل خونه رو گرفته بود .معلوم بود خونه دنج وبا صفاییه .در کل یه خونه
نقلی با دکوراسیون سنتی و منحصر به فرد.
با صدای بابا فکرم معطوف حرفاش شد.
 حاج خانم امیدوارم مزاحمتون نشده باشیم .همان طورکه به استحضارتون رسوندن دخترم نفس اینجا شهرشما قبول شده ولی ازاونجا کهمکان زندگی ما به اینجا خیلی دوره وباید تنهایی به دور ازخانواده تو خوابگاه یا خونه اجاره ای تنها زندگی کنه ما مخالف ادامه تحصیلش
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بودیم .ولی نفس خیلی پا فشاری کرد تا این که همسر برادر خانمم ،پیشنهاد داد برای نفس طبقه باالی خونه شما رو اجاره کنیم .اگه براتون
مقدور باشه هم شما به عنوان یه بزرگتر سایتون باال سرش باشه هم بتونه درسش و ادامه بدم.

منم تعریف خانواده شما رو از عروسم شنیدم  .ازاین بابت خیالتون راحت باشه دختر شما هم مثل نوه خودم طال برام عزیز خواهد بود .طبقه
باال رو به هر کس ی اجاره نمی دم .گاهی که از فامیل های دورو نزدیک که سفارش دختراشون رو می کنن قبول می کنم .من و نوه ام اینجا تنها
زندگی می کنیم وهیچ دوست وآشنایی هم تو این شهر نداریم .این کارو هم قبول کردم تا دخترم کمی از تنهایی وبی کس ی بیرون بیاد.
مامانم با غمی که توصداش موج می زد پرسید.
 حاج خانم می شه بپرسم چرا تنهایین ؟ بله دخترم چرا که نه  .پسرم وعروسم  ،مادرو پدر طال...عمرشو ن و دادن به شما .اون یکی پسرم هم که خونه وزندگیش تو شماله ،دیر بهدیر به ما سر می زنه.
 خدا رحمتشون کنه .خاکشون بقای عمر شما وطال خانم باشه.ما هم به تبیعت از مامان گفتیم خدا رحمتشون کنه.
 ببخشید طال خانم نیستن ما از نزدیک مالقاتشون کنیم؟به قول مامان منم خیلی دلم می خواست طال رو ببینم.
 چرا طبقه باالست .تازه دو تا دختر دانشجو اومده و با اونا انس گرفته .دخترم طال اراده قوی داره همیشه شاد و سرزنده ست .با همه زوداخت می شه وخیلی هم شیطونه  .االن صداش می کنم.
حاج خانم با هزار زحمت دستش و گرفت به زانوهاش و برخاست و به طرف آشپزخونه رفت.
چند ثانیه بعد یکی با سرو صدا وارد شد.
 جونم عزیز جون .با من امری داشتی...تا چشمش به ما افتاد حرفش نیمه کاره موند .شالش که کمی عقب رفته بودو جلو تر کشیدو سالم داد.
به احترامش همه از جا برخاستیم وجواب سالمش رو دادیم.
 ای وای ،شرمندم نکنین ،بفرمایین ...خیلی خوش اومدین.حاج خانم با یه سینی چای از آشپزخونه اومد بیرون .فورا رفت طرفش وسینی رو از دستش گرفت .
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 خدا اجرت بده دخترم .ببر تعارف کن به مهمونا از شمال اومدن ...یه خواهر دیگه به خواهرات اضافه شد االن دیگه شدین چهار نفر.بعد تعارف چایی طال کنار مادربزرگش دو زانو نشست.
آرش بادی به غب غب انداخت ورو به طال گفت :من آرش برادر کوچیکه نفس .اگه قابل دونستین از این به بعد برادر شما هم به حساب میام.
طال مثل بچه ها ذوق کرد.
 ایول .عزیزجون اینم از آق داداش .حاج خانم با دست یه فشاری به زانوی طال وارد کردو یه چشم غره رفت.
طال سرشو انداخت پایین.
 -ببخشید .بخشید باعث افتخاره که یه برادر داشته باشم.

به زور جلوی خندمو گرفتم تا قهقه نزنم.
آرش ژستی گرفت و گفت:
 پس از این به بعد من برادر شما وپسر عزیز حاج خانم ...من رو داداش صداکن.زیر لب گفتم :ای آرش مارموز ببین چه طوری خودشو تو دل همه جا می کنه.
ولی آرمان الم تا کام حرفی نزد .بیشتر با وراجی های آرش ،سگرمه هاش توهم می رفت .
بعد کلی سفارشات مامان وبابا که مراقب من باشن .بالخره رضایت دادن تا به هتل برگردیم چند روز گشتیم و زیارت کردیم .یه سری هم به
دانشگاه زدیم.
چون فقط دو سه روز به شروع دانشگاه نمونده بود بابا اینا تصمیم گرفتن من و به عزیز بسپارن و خودشون برگردن شمال وبقیهی وسایلم
رو از طریق آرمان برام بفرستن .با هم رفتیم خونه حاج خانم وخونه دانشجویی من.
بالخره روز موعود ودل کندن از خانوادم رسید .یه ساعت بغل مامان وبابا اشک ریختم مامان هم پا به پام گریه می کرد ولی بابا به زور خودش
رو نگه داشته بود.
طال هم داشت یواش یواش دم گوشم دلداریم می داد ولی وقتی دید من آروم بشو نیستم داد زد.
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 ای خدا ،من فکر می کردم با هم سن وسال خودم طرفم  ...نه این که با یه بچه ننه ی زگ زگو ...این دیگه کیه؟ دختر گنده این قدر هم لوس؟واه ،واه...
من که دیگه گریم بند اومد .مامان هم مثل من با چشمای بهت زده به طال نگاه می کردم.
طال یه لبخند ژیگوند زد.
 خوب حاال شد یه چیزی .خوب بابا دهنم کف کرد اون قدر دم گوشت وز وز کردم و دلداریت دادم .مگه می خوان برن سفر قندهار؟ چندساعت راه نیست تا شمال .زود زود بهت سر می زنن دیگه...
آرش یک دفعه منفجر شد .ما هم شروع کردیم به خندیدن فقط آرمان بود که سرش و به چپ وراست تکون دادو به یه لبخند اکتفا کرد.
بعد رفتنشون دوباره اشک تو چشمام هجوم آورد.
طال غرید:
 به مرگ خودم اگه دوباره زر زر کنی کشتمت.چشمه اشکم نجوشیده خشک شد .خدایا این دیگه کیه؟ این که از آرش هم بدتره.
برگشت و گفت :بدو بیا دخملم.
پشت سرش راه افتادم .طبقه باال رفتیم وبا ثمین وشیوا آشنا شدم  .ثمین بچه تهران ،شیواهم بچه تبریز.
طبقه باال هم مثل پایین نقلی وساده با دو اتاق خواب.
طال در یکی از اتاق ها رو باز کرد.
 اینم از اتاقت .ولی گاهی منم مهمونتم  ،میام پیشت می مونم.تشکر کردم:
 حتما .خیلی ممنون که به فکرمی.نگاهی به ثمین و شوا انداخت و با لبخندی گفت:
 این چه حرفیه از این به بعد تعارف تیکه پاره کردن نداریم با هم  ...مثل چهار تا خواهر کنار هم درس می خونیم و زندگی .طال راست می گه .مثل خواهر پشت هم وهمراه هم.
به شیوا وثمین نگاه کردم.
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ثمین تپل با یه قیافه خیلی نازو معمولی  .شیوا هم الغر با اندامی مناسب وپوستی گندمی ،لهجه خیلی شیرین.
طال چشمای کشیده وعسلی خوشرنگ ،با صورتی کشیده وبینی قلمی ،لبهای خوش فرم موهای بلند خرمایی روشن ،در کل دختر زیبا وخوش
برخوردجمع .
قرار گذاشتیم صبحانه باهم درست کنیم .نهار به عهده من و طال ،شام هم ثمین وشیوا.
فقط دوروز به شروع دانشگاه مونده بود که از طال خواستم من و ببره حرم.
تو حرم یه دل سیر گریه کردم واز آقا امام رضا کمک خواستم که بتونم دوری خانوادم رو تحمل کنم وبا بهتر درس خوندنم سربلندشون کنم .
صبح زود با ماشین طال که یه  206سفید رنگه به دانشگاه رفتیم .
ثمین ومن هم رشتهایم .طال دکترای عمومی ،شیوا هم حقوق .بعد انتخاب کالس من و طال برگشتیم خونه ولی ثمین وشیوا هنوز کارشون تموم
نشده بود .گفتن باهم برمی گردن.
به علت باریک بودن محله طال ماشینو دم محله تو خیابون پارک کرد .
داخل محله که شدیم دو پسر جوان از خونه بغلی بیرون اومدن .
 سالم خانم سهرابی خوش وقتم  .امسال هم ما با شما همسایه شدیم. علیک سالم .خوش اومدین.چشمم افتاد به کس ی که با طال سالم و علیک می کرد .تمام ستون بدنم شروع کرد به لرزیدن .حرفهای مامان تو مغزم اکو شد.
چشمای سبز وحش ی با پوستی روشن .یه لحظه باهام چشم تو چشم شد.
ترسیدم و قبل ازطال خودم و انداختم تو خونه .همون چشمای سبزی که مامان عاشقش شده بود .یعنی کیه؟ اینجا چیکار می کنه ؟
با تکونها طال به خودم اومدم.
 نفس چرا رنگت پریده؟ یهو چت شد؟! هیچی  ...هیچی اینا کی بودن ؟ حاال چرا رو پله ها ایستادی؟ بیا باال بگم.من رفتم طبقه باال .طال هم رفت لباساش و عوض کنه.
با همون روپوش ومقنه زانوهام و بغل کردم ومنتظر طال نشستم.
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با صدای طال پریدم
 ا ...ترسیدی؟ ببخشید .چرا هنوز لباس هم عوض نکردی ؟ طال نمی خوای بگی اون پسرا کی بودن ؟ اهان .خوب اونا هم مثل ما دانشجوهستن .سال قبل هم خونه بغلی رو اجاره کرده بودن برای همین ما رو می شناسن. حاال اینا چه ربطی به حال تو داشت ؟ چشمای اون پسره که باهات حرف زد من و یاد یکی انداخت که شوکه شدم .ترسیدم و هول کردم. -اونا خیلی پسرای خوب و سر به زیریین .نترس شاید اشتباهی پیش اومده

در دلم گفتم :همه چشم سبز ها که اون مرد نمی شه اون مال پنجاه سال قبله ،االن اون نامرد باید پیرشده یا مرده باشه.
با فریاد طال به خودم اومدم.
 وای نفس  ...می گم یاد کی افتادی؟ می شناسیشون؟سر جنبوندم :هیچی یه داستان قدیمی بود .فکر کنم اشتباه گرفتم.
 پس پاشو که االن بچه ها می رسن ما هنوز نهار حاضر نکردیم.روز قبل همه یه مقدار پول گذاشتیم و وسایل آشپزی برای مدتی تهیه کردیم تا برای یه چیز کوچیک زود زود نریم بیرون.
.............
یک ماه مثل برک و باد گذشت .هم با بچه ها خو گرفتم هم به شوخی های طال عادت کردم .هر روز هم با خانواده در تماسم .یکمی از دلتنگیم
براشون کاسته شده.
امروز طال پیشنهاد داد باهم بریم بیرون هم گشتی زده باشیم هم شام پیتزا بخوریم.
ما هم به تبیعت از طال ،به مادر بزرگش عزیز می گفتیم.
ازعزیز اجازه گرفتیم اونم تاکید کرد قبل ساعت نه خونه باشین.
با شوخی وخنده به طرف فست فود حرکت کردیم.
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پشت چراغ قرمزبودیم که یه ماشین مدل باال با سه پسر جوان هر کدوم هم موهاشون رو به مدل اجغ وجغ درست کرده بودن کناره ماشین ما
توقف کردن  .شیشه هاشون که پایین بود شروع کردن به متلک انداختن.
 به به ،چه جوجه های خوشگلی .جوجه کوچولو ها افتخار آشنایی می دین؟منم که دیگه هیچ .همه خیلی ریلکس نشسته بودن ولی من داشتم از دلهره می مردم.
دو ثانیه مونده بود چراغ سبزبشه که طال شیشه سمت خودش رو کامل داد پایین وبرگشت طرفشون.
 ا...سالم بابا خروسه ...تویی؟ ببخشید نشناختم  .از مامان مرغه چه خبر؟ ...سالم برسون.گفت وپاشو گذاشت رو گاز .د برو که رفتیم.
دخترا صندلی عقب غش کرده بودن از خنده  .ولی من چشمم از آینه به پشت سرمون بود.
چند ثانیه نشد که ماشینی مثل جت بغل ماشین ما قرار گرفت .همون پسرا بودن .راننده شیشه رو داده بود پایین وفریادمی زد .
 اگه مردی نگه دار تا یه بابا خروس ی نشونت بدم که حض کنی. طال جون من دهن به دهنشون نزار کار دستمون می دی .تندتر برو. نترس نفس من کارم و بلدم .اونا هم هیچ غلطی نمی تونن بکنن  .بشین ببین چه طوری گیرشون می ندازم.با سرعت چند کوچه رد کرد رسید به فلکه  17شهریور .اونا هم پشت سرمون.
طال وقتی ماشین پلیس ونزدیک فلکه دید سرعتش روآورد پایین واز کنارشون رد شد .ولی پسرا که متوجه پلیس نشده بودن وبا سرعت داشتن به
ما نزدیک می شدن گیر افتادن.
یه نفس آسوده از ته دل کشیدیم.
دستام و به طرف آسمون گرفتم.
 اوف ...خدایا شکرت .خدایا این امنیت واسالم وازمون نگیر ...ماموران انتظامی رو در پناه خودت نگه دار.طال با خنده گفت :خدایا این پیرزن و برای ما حفظ کن.
یه پس گردنی نثار طال کردم.
 اوال پیرزن خودتی ...دوما ،بد می گم اگه گیر نیفتاده بودن شرشون کم نمی شد. نه خدایش راست می گی.69
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 قربون دهنت ثمین ،این پرو فکر می کنه با همه می شه شوخی کرد.بعد خوردن پیتزا تو یه فست فود کامال شیک یکی هم برای عزیز گرفتیم و برگشتیم خونه.
آرمان شب بهم تل زد که فردا میام دیدنت .
داشتم از خوشحالی باال پایین می پریدم.
 نفس چرا مثل شیطونک توپی ها باال پایین می پری؟ طال داداشم آرمان فردا میاد اینجا... واه واه ،چندش لوس .فکر کردم چه خبر شده  .اون کوه یخ ودیدن هم این قدرهم خوشحالی داره؟با تعجب وچشمای گشاد نگاش می کردم.
با یه ایشششششش کش دار از کنارم گذشت.
بلند گفتم :بی ذوق .تمام ذوقم کورشد.
از خوشحالی نمیدونم چطور خوایم برد.
.............
ساعت پنج بعد از ظهر با صدای اف اف به طرفش دویدم می دونستم آرمانه.
طال زودتر از من گوش ی رو قاپید .دستش رو هم گذاشت رو بازوم ومانعم شد.
از آیفون تصویری دیدم آرمانه.
طال صداشو شبیه صدای عزیز درآورد .
 بله پسرم بفرمایید؟ سالم حاج خانم .من برادر نفسم  .با نفس کار داشتم. سالم پسرم  .با نفس چیکار داری؟...دیدم طال دست بردار نیست بچه ها هم پشت سرم از خنده ریسه رفته بودن.
زود دکمه رو زدم واز پله ها پریدم پایین در باز کردم و بدون معطلی به آغوش داداشم پرواز کردم.
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آرمان من و به خودش فشردو کلی قربون صدقم رفت.
 داداش ی بیا بریم باال کلی حرف دارم . نه دیگه  ،من یکی دو ساعت اینجام یکی از دوستام اینجا کار داشت منم پیشنهاد دادم همراهش بیام .هم تنهایی رانندگی نکنه ...هم توروببینم .
 االن هم نمی خوام دوستات به خاطر من معذب بشن .بروحاضرشو بریم حرم هم زیارتی کرده باشیم هم حرف بزنیم. باشه پس زود میام.وقتی برگشتم هنوز خنده دخترا قطع نشده بود با دیدن من هم بیشتر ترکیدن.
 کجا نفس؟طال خانم داداش گلم نخواست بیاد باال تا شما معذب نشین  .میریم حرم  ...یکی دو ساعت اومده دیدنم.
 ا...راست می گی؟ این آقا قوریل شما هم این چیزاحالیشه؟طوری برگشتم طرفش که طفلکی طال یه قدم عقب رفت وبه تته پته افتاد.
 جون خودم شوخی کردم.از اینکه ترسوندمش خندم گرفت
 آخیش...جون نفس اونجوری برگشتی قبض روح شدم. به جون عمه نداشتم نفس ،فکر کنم مامان وبابات اینو جایی پیدا کردن چون نه قیافش به شما رفته نه هیکل و اخالق ورفتارش .من که میگم داداش واقعیت نیست.
چنان جیغی کشیدم که بدو بدو رفت پشت سر شیوا قایم شد.
 حیف که دیرم شده طال وگرنه می دونستم باهات چیکار کنم.داشتم پایین کتونی هام و پام می کردم که طال از باال صدام زد .
 بگیر جیغ جیغو ،با ماشین من برین.تا خواستم مخالفت کنم سویچ ماشینش رو انداخت جلوی پام ورفت داخل.
بدون تعلل برداشتم و رفتم بیرون
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 چه خبر بود نفس؟ چرا جیغ کشیدی؟ تو از کجا فهمیدی داداش؟ مگه صدام اومد پایین! خوب معلومه  .صدات که صدا نیست. ا...داداش...خوب راست می گم دیگه .حاال نفس اون باال چه خبر بود؟ اون از صدای جیغت ،اونم از اون خنده های بلندتون پشت آیفون؟
 بریم تو راه برات تعریف کنم. این دیگه ماشین کیه؟ ماشین طالست .اصرار کرد با ماشین من برین.آرمان پشت فرمون نشست.
 خوب می شنوم. ا ...خوب راستش ...می دونی داداش... نفس چرا من من می کنی؟ درست حرف بزن ببینم. هیچی طال دختر خیلی خوبیه ها ...فقط مثل آرش خیلی شوخه. خوبببب... هیچی دیگه .وقتی آیفون زدی طال بود که گوش ی رو برداشت. ولی من که با مادربزرگش حرف زدم. نه دادشم طال خیلی بامزه صدای مادر بزرگشو تقلید می کنه .به خاطر همین نشناختی. چییی!؟....از صدای بلندش ترسیدم.
 من و سرکار گذاشته بودین ومی خندیدین ؟دست پاچه شدم:
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 نه به جون خودم .فقط یه شوخی ساده بود.عصبی غرید:
 دختره پرو نشونش میدم من و سرکار می زاره.خواستم قائله رو بخوابونم واز طال تعریف کنم ولی با این حرفم آتیششیش کردم .
 داداش این طوری نگو از بس بامزه هست ،می گفت داداش بزرگت اصال شبیه شما نیست شاید با اون هیکل قوریلیش سر راهی باشه.چنان دادی زد که چسبیدم به صندلی .
 نفس بس کن ...تو هم نشستی نگاش کردی هر مزخرفی که دوست داره در موردم بلغور کنه؟ دختره بشور بی ادب ...احمق نفهم .به من می گهقوریل؟ نشونش می دم.
کامال به طرفش چرخیدن و گفتم:
 داداش چرا اعصبانی می ش ی خوب هیکلت کمی...با چشم غره رفت که دیگه الل مونی گرفتم.
 دیگه از اون دیونه حرف نمی زنی .بسه دیگه هر چی شنیدم .اومدنم و زهرمار کردین.با صورتی برافروخته داشت رانندگی می کرد دلم نیومد بعد این مدت که ندیدمش این یکی دو ساعت وهم از دماغش در بیارم .دستم وگذاشتم
رو دستش.
 داداش من فکر نمی کردم با یه شوخی ساده این طوری بهم بریزی .تو که به شوخی عادت کردی؟ این که در مقابل شوخی های آرش چیزینبود.
 اخه خواهر من اون داداشمه .خوب می شناسمش .ولی این کیه؟ یه غریبه؟ ولی طال دیگه واسه من غریبه نیست .مثل یه خواهر بزرگ هوام و داره.سری تموم داد:
 پس این طور؟ واست شده خواهر اونوقت...با انگشت یک خط فرض ی روی فرمون کشید وگفت :پس این خط ،اینم نشون .ببین چه طوری تالفی می کنم.
با هم حرم رفتیم ویک ساعتی روهم بیرون گشتیم .آرمان من رسوند .ماشین وطبق معمول دم محله پارک کردو کنار من تا دم در خونه اومد.
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 ا ...دیدی چی شد؟گیج پرسیدم:
 چی شد داداش؟!دستاشپ برد باال و گفت:
 موبایلم تو ماشین جا موند .صبر کن االن برمی گردم.چند دقیقه بعد برگشت سویچ گرفت طرفم.
 بیا خانم کوچولو اینم ازامانتی.پریدم بغلش و گونشو بوسیدم:
 داداش زود زود بیا  .خیلی دلم براتون تنگ می شه .واسه مامان وبابا هم خیلی دلتنگم. میام خواهری ،میام .اونا هم میان دیدنت .تو هم دیگه بزرگ شدی عادت کن به این دوری .به درست برس.بعد یه خداحافظی طوالنی آرمان رفت منم رفتم داخل.
طال تا منو دید گفت:
 واه واه بچه نه نه رو .تو باز داداشت و دیدی آبغوره گرفتی؟عصبی مقنعهام رو در آوردم:
 طال سر به سرم نزار. چیه کوچولو پستونکت رو گم کردی؟دنبالش کردم که پا به فرار گذاشت پشت ثمین سنگر گرفت.
 باز چی شده شما عینه خروس جنگی افتادین دنبال هم؟ ثمین برو کنار من اینو کشتم. نه ثمین جونم من وازدست این جالد نجات بده ...عوضش برات بستنی میخرم. پس نفس حاضره .منم برم آماده شم  .شیوا تو زود حاضر شو می ریم بستنی.74
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دعوا یادمون رفت با چشمای گشاد به ثمین نگاه کردیم.
 چیه چرا خشکتون زد؟ طال گفت بستنی ،دوست دارم خو  .زود باشین. ای کارد بخوره تو شکمت .ای بترکی .با اون وزنت بستنی هم دوست داری ؟ طال تو حرف نزن ...نی قلیون شدن هم هنره؟ شیوا تو هم ؟ اره مگه چیه؟ خوب منم دلم بستنی خواست.داشتم به حرفاشون می خندیدم که طال یه پس گردن نثارم کرد.
 -تو ببند نیشتو اگه دنبالم نمی کردی اینا هم سوءاستفاده نمی کردن.

لبخند گشادی زدم و گفتم:
 خوب راست می گن دیگه بریم فردا پس فردا زمستونه.طال با حرص نیشگونی ازم گرفت.
جیغ خفه ای کشیدم و بازومو ماساژ دادم.
طال نفسش رو بیرون داد :بزا کمی دلم خنک شه...
شیوا گفت :پیش به سوی بستنی.
جلوی بستنی فروش ی شروع کردیم به سفارش دادن.
طال با چشم های گرد نگامون کرد و گفت :من پیاده شم!
نیشم رو باز کردم و گفتم :پس کی!
پشت چشمی برام نازک کرد و درو باز کرد.
طال یه پاشو گذاشت بیرون خواست پیاده شه ولی هر کاری کرد نتونست از صندلی جدا بشه.
سه تایی خم شدیم طرفش...
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 طال چرا پیاده نمیش ی ؟بهت زده گفت:
 نمی دونم نفس! چسبیدم به صندلی.شیوا گفت:
 طال بلوف نزن که حنات دیگه پیش ما رنگی نداره.گردن سمت شیوا که صندلی پشت نشسته بود ،چرخاند:
 نه به جون شیوا نمی تونم بلند شم.متعجب دستم و روی کمرش گذاشتم و هولش دادم و گفتم:
 طال کمی بلند شو ببینم !وقتی کمی تکون خورد از دیدن مانتوش شوکه شدم:
طال این چیه !؟
سرشو چرخوند و پرسید :چی چیه! کجا گیر کردم؟
ثمین گفت :گیر نگیری عزیزم قیر ریختن رو صندلیت!....
جیغ طال باال رفت :چی!...
گرفتیم وبه زور از صندلی جداش کردیم.
وقتی برگشت پشت مانتوی سفیدش و دید به من نگاه کرد!
دستپاچه به ثمین و شیوا نگاه کردم و گفتم:
 طال به جون خودت من خبر ندارم! کار من نیست.گوشه چشمی نشون داد و پرسید:
 ولی صبح ماشین دست تو بود؟دهن باز کردم:
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 ولی من...یه جرقه تو مغزم زده شد! نکنه کار آرمان باشه وقتی دم در به خاطر موبایلش برگشت اینکارو کرده.
با صدای طال از فکر بیرون اومدم:
 خوب چی شد نفس؟ کار کیه؟مثل خنگ ها گفتم:
 فکر کنم داداشم.تعجب کرد!
 اونوقت می تونم بپرسم چرا ؟شونه باال انداختم و گفتم:
 چون صبح از دستت عصبانی شد .برات خط ونشون کشید که تالفی می کنه.عصبی از بین دندوناش غرید:
 من چی کار کردم که خودم خبر ندارم؟بی تفاوت به حرص خوردنش گفتم:
 خوب جلوی در سرکارش گذاشتی ...اون حرفها رو در موردش گفتی...حیران به شیوا و ثمین که شوکه بودند نگاه کردو گفت:
 نگو که تو همش و گذاشتی کف دستش!؟ خوب به من چه .از دهنم پرید .می خواستی اون طوری درموردش دری وری نگی.به سرعت ماشین و دور زدو خواست درو باز کنه که فوری قفلش و زدم.
با دست کوبید به شیشه.
 یا باز می کنی یا می دونم باهات چیکار کنم .دختره دهن لق .حاال دیگه چغلی من و می کنی نشونت می دم.شیوا وثمین هم پشت از خنده دوال شده شکمشون و گرفتنه بودن.
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 خوب داداشم طفلکی تالفی کرده دیگه ...چرا هار می ش ی ؟انگار به باروت کبریت زده باش ی منفجر شد.
 من هار شدم ؟...من ...وقتی چشمش افتاد به این طرف واون طرف خیابون دید بعض ی از مردم ایستادن نگاهش می کنن خودشو جمع وجور کرد برگشت طرف
راننده .خانومانه پشتش و کرد سمت ماشین و چند تقه به شیشه زد.
 باز کن این المصب و گند زدی به آبرو وهیکلم.از ترسم گفتم :باز نمی کنم.
محکم تر زد به شیشه :باز کن این المصبو همه نگاه میکنن...
ثمین وشیوا تا اون لحظه داشتن ریسه می رفتن از خنده.
شیوا گفت:
 نفس باز کن که هوا پسه .همه دارن نگامون می کنن.به حرف شیوا یه بسمه هللا گفتم و قفل وزدم.
طال پرید داخل یه نیشگون از بازوم گرفت که تا مغز واستخونم سوخت.
داد زدم:
 وحش ی االن جاش کبود می شه.یه نیشگون دیگه از پهلوم گرفت .
 به جهنم...یه جیغ کشیدم که دستشو گذاشت جلوی دهنم.
 اگه اون سوت بی صاحب و زدی نزدی ها...دستش و گاز گرفتم که پرید باال ،سرش محکم خورد به سقف.
دستش و از رو دهنم برداشت گذاشت رو سرش.
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 سگ وحش ی چرا گاز می گیری؟ثمین وشیوا به جای این که ما رو از هم جدا کنن غش کرده بودن.
با غرغر های و خط و نشون های طال بی خیال بستنی شدیم و برگشتیم خونه .طال مانتویش را جلوی در داخل سطل زباله انداخت .بازوی
بیچاره وپهلوی منم که کبودشده بود.

به آرمان تل زدم که چرا این کارو کردی؟
 نوشت کاری که عوض داره گله نداره.وقتی به طال نشونش دادم جری شد مثل فشفشه باال پایین می پرید.
 این طرفا پیداش که می شه ؟ کاری می کنم که تا عمر داره فکر تالفی به سرش نزنه........................
چند ماه مثل برق وباد گذشت تو این مدت یه بار هم بابا اینار اومدن دیدنم که خیلی خوش گذشت .
دو روز بی وقفه برف باریدو همه جا روسفید پوش کرد.
داشتیم از دانشگاه برمی گشتیم.
 نفس کاش بچه بودیم و برف بازی می کردیم. اره طال برف بازی نشاط وشادی میاره.طال جلوتر از ما بدو بدو داخل محله شد.
 بچه ها فکر کنم طال چیش داشت.داشتیم به حرف شیوا می خندیدیم که چند گلوله برفی همزمان خورد تو صورتامون.
با دیدن طال ،بچگیمون گل انداخت و شروع کردیم برف بازی.
یه گوله برفی بزرگ درست کردم و صورت طال رو نشونه گرفتم  ...ولی بدجنس زود فهمیدو سرش رو دزدید خورد به صورت یکی از پسرای
دانشجو که داشتن وارد محله می شدن.
دستم رو گذاشتم جلوی دهنم تا جیغ نزنم  .وای بدبخت شدم رفت.
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چشم تو چشم پسره شدم .نه از سرما بلکه از ترس بندبند وجودم یخ بست.
همون پسره چشم سبز تکونش داد.
 رضا کجایی یخ زدی یا مردی؟یه تکونی به خودش دادو قدم به قدم به ما نزدیک شد.
طال فورا از بغل دستم به حرف اومد...
 ببخشید آقا رضا اصال نفهمیدیم شما داخل محله شدین؟با تنه ای که شیوا به پهلوم زد سرم و انداختم پایین .معذرت می خوام.
یه پوزخند مسخره زد.
 خواهش می کنم ولییی...فورا سرم رو گرفتم باال ،برعکس چند دقیقه قبل االن چشماش داشتن می خندیدن.
 ولی تالفی می کنم .منتظر باش ...گفت و با اون پسر چشم سبز وارد خونشون شدو درو بست.
همون جا خشکم زد
طال دستم و کشید.
 نفس چرا میخکوب شدی چسبیدی زمین؟ نترس دختر بلوف زده  ،اون اصال اینجا زندگی نمی کنه گاهی اوقات به اینا سرمی زنه وبراشونوسایل می یاره.

#فریب_خورده

#پارت_س ی_سوم

80

فریب خورده
طال حرف می زد و من رو داخل خونه می کشید ،ولی حرفهای پسره رضا تو مغزم جوالن می داد .یعنی چه جوری می خواد تالفی کنه؟ اگه به پرو
پام بپیچه چی؟ اگه کاری کنه چه غلطی کنم؟ ...
همان طور با خودم درگیر بودم که با جیغ طال یه متر پریدم هوا.
 یه ساعته دارم فک می زنم اونوقت خانم تو هپروته؟ طال اگه کاری کنه چی؟ اگه بخواد اذیتم کنه؟ به پرو پام بپیچه ؟ من چه خاکی به سرم بریزم؟ من خیلی می ترسم.طال یه دفعه من کشید تو بغلش
 دختر تو واقعا ترسیدی؟ از چی؟ از کی؟ تو که کاری نکردی؟ اون فقط شوخی کرد ،تواین قدر ترسو بودی و من خبر نداشتم؟! نفس تو که کار بدی انجام ندادی بترس ی؟ شیوا راست می گه نفس ،من کس ی رو که بخواد اذیتت کنه با این دستام خفه می کنم.به دستای ثمین نگاه کردیم که به حالت پنجه باال گرفته بود .خندیدیم.
بابت داشتن دوستای به این خوبی باید صد هزار مرتبه خدا رو شکر کنم.
کمی آرام شدم و برای پختن غذا به آشپزخونه رفتم .ولی مدام مغزم در تالش بود.

.............
از اون روز نحس ،هر وقت تو کوچه یا دانشگاه اون پسرا رو می دیدم یه جورایی راهم و کج می کردم تا یه وقت باهاشون هم کالم یا چشم تو
چشم نشم.
امروز از بخت بدم تنها از دانشگاه بیرون اومدم به طرف ماشین رفتم.
منتظر طال بودم که این پسره چشم سبز که اسمش رو هم نمی دونم روبه روم ایستاد.
 سالم عرض شد .من شاهین هستم همسایتون ،خیلی خوشبختم .فقط جواب سالمش رو خیلی آروم دادم .نمی دونم چرا از اون چشما هراس داشتم.
از رو نرفت .راهم سد کرد و گفت:
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 خواستم بگم من وبه عنوان یه همسایه ودوست قبول کنین ،اگه مشکلی داشتین رو من و دوستم سعید حساب کنین .از بابت رضا ،همونکه چند روز پیش اتفاقی با برف زدینش  ...اصال نگران نباشین اون خیلی به ندرت به ما سر می زنه ،درسته یکمی کله شکه و می خواد هر شوخی
کوچکی رو تالفی کنه ،ولی شما نگران نباشین من نمی زارم آسیبی بهتون برسونه.
یک آن پشتم لرزید وحشت کردم!
عصبی روی صورتش براق شدن و گفتم:
 آقای محترم من که کاری نکردم کس ی بخواد تالفی کنه؟ اصال من با کس ی شوخی نداشتم و ندارم ،اون فقط یه اتفاق بود که ازتون عذر خواهیهم کردم.
خیلی مالیم و با کماالت گفت:
 می دونم ،منم همین رو می گم .رضا کمی نفهمه ،ولی من خودم یه جورایی جلوش و می گیرم شما نگران نباشین .فعال خدانگهدار.گفت و فرصتی بهم نداد و راهشو کج کرد و رفت .از حرفاش نتونستم حرکت کنم.
با فکری داغون زل زده بودم به خروجی دانشگاه .
همون پسره رضا اومد بیرون .نمی دونم چرا منم مثل منگل ها زل زده بودم بهش ،چند قدمی اومد سرش رو که بلند کرد چشم تو چشم من
شد .با کمی تعلل همین طور که نگاهش تو نگاه پر از ترس من قفل بود به طرف ماشینش رفت منم مثل احمق ها نگاهش می کردم.
ماشینش از اون مدل باال ها بود سوار شد وماشین تو یه لحظه از جاش کنده شد.
نفهمیدم طال کی بیرون اومد وکنار من داشت شونم روتکون می داد.
 چیه باز نفس؟ چرا خشکت زده ؟مضطرب برگشتم طرفش ،طال سوار شو...
ترسیده از حرکتم سریع سما ماشین رفت .بدون این که نگاه از صورتم برداره سوار شد و متعجب پرسید :خوب چی شده!.
تندتند گفتم:
یکی از اون پسرای اون روزی اومد خودشو شاهین معرفی کرد گفت اگه کمک خواستین بگین گفت رضا ...همونی که من با برف زدمش  ...گفت
هنوز دست برنداشته ...میخواد تالفی کنه ...گفت نگران نباشین نمیزارم ...ولی یه بوی بدی به مشامم میخوره ...می ترسم.
روی صندلی کامال سمتم چرخید و دست روی بازوم گذاشت:
 نفس آروم باش ...اون پسره چاخان کرده هیچ غلطی نمی تونن بکنن ،خواسته بترسونه .مگه تو چیکار کردی؟82
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سر چرخوندم:
 اخه واسه چی؟ مگه من و می شناسه که بخواد بترسونه؟استارت زدو گفت:
 نمی دونم ،شاید هم می خوان شوخی کنن وبه ریش نداشتمون بخندن .از پسرای این دوره زمونه بعید نیست  .تو هم فکرتو درگیر اینمزخرفات نکن.
نفسم رو پر استرس بیرون دادم .بغضم راه گلویم و بست .دلم گرفت .یک لحظه احساس غربت تنهایی کردم .خیلی حالم بده بود.
با حذف طال به نیم رخش نگاه کردم.
 راستی نفس ،شب با دخترا بریم حرم؟ فردا هم عیدوتعطیل امشب حرم صفای خاص ی داره.وقتی اسم حرم و شنیدم آرامش عجیبی به تمام سلول های بدنم رخنه کرد.
هیجان زده گفتم:
حتما بریم ،من که واسه حرم رفتن نه نمی یارم.وقتی همه موافقت کردن ،عزیز خانم دستور داد همه تو خونه چادر سر کنیم .آقا حرمت داره واز اینجا با حرمت تا حرمش بریم .خیلی بهتراز
اینه که تا دم در حرمش بدون چادر باشیم واونجا چادر سر کنیم .
خدارو شکر همگی از اول ورودمون به مشهد ،یک چادر مشکی دوخته شده همراهمون آورده بودیم .همه هم نماز خون وموئمن.
جلوی آینه داشتم چادرم و مرتب می کردم.
 نفس با چادر واقعا زیبا وخواستنی تر می ش ی. اره شیوا راست می گه ،چادر خیلی بهت میاد. ممنونم بچه ها نظر لطفتونه  ...اسالم می گه زینت زن ،حجاب زن است .برای همینه که چادرهم زیباست هم حجاب.طال باز خندید و مسخره بازی کرد:
 -اره مامان بزرگ بریم دیر شد.

....................
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کنارهم قدم به صحن بزرگ آقا امام رضا قدم گذاشتم .یه آرامش عجیبی به وجودم تزریق شد .چشمام خود به خود نمناک شدن امروزحرم آقا
شوروشادی عجیبی داشت همه جا پرازچل چراغ ،گل بارون،صدای تالوت قرآن مجید .بوی گالب ،بوی حرم عجیب زیبا بود.
بعد نماز وزیارت قرار گذاشته بودیم اگه همدیگرو گم کردیم زیر ایوان طال منتظر هم باشیم.
زیارت کردم وزیر ایوان طال رفتم هنوز هیچ کدومش نیومده بود .شروع کردم به خوندن نماز زیارت وزیارت نامه  ،در دلم دعا کردم به خودم به
مامان وبابام .خیلی دلتنگشون بودم اشکام خود به خود جاری شدن.
با حرف یه دخترچهار ،پنج ساله به خودم اومدم به طرفش برگشتم.
 مامان یه سکالت هم بدم به این خانومه گله «گریه» نکنه؟ٌ
فورا اشکام و پاک کردم به دختر کوچولوی مو طالیی با چشمایی روشن ،پوستی سفیدو شفاف مثل برف ،لب وبینی کوچولو که داشت
مشکافانه من و نگاه می کرد لبخند زدم.
مامانش با لبخند شکالتی بهش داد.
 بیا دخترکم ،دیدی دیگه گریه نکرد؟شکالت و سمتم گرفت .دستشو گرفتم و روی پایم نشوندم.
 بیا ببینم این خانم کوچولوی خوشگل نمی خواد اسمش رو به خالش بگه.با شیرین زبونی گفت:
 فرسته.هیجان زده لبخندی زدم:
وای چه اسم قشنگی .واقعا هم مثل اسمت یه فرشته ای .منم نفسم ،می شه با هم دوست بشیم؟
برگشت طرف مامانش و پرسید:
 مامانی میسه با نفس دوس بسم؟مامانش با لبخندی گفت:
عزیزم یه دختر خوب کس ی از خودش بزرگتر وبه اسم صدا نمی کنه ...بگو خاله نفس.84
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فرشته تند سرتکان داد و گفت:
 باسه باسه حاال دوس بسم ؟مامانش روی هم بست .
فرشته خوشحال با لبخند طرفم برگشت:
دستش رو به طرفم گرفت.
 خاله نفس ،دوس دوس ،تا همیسه.دست کوچیکش رو تو دستم فشردم.
 خیلی خوشحالم که یه فرشته کوچولو افتخار دوستی به من می ده.با مادرش هم آشنا شدم اونم زن باوقارو زیباییه .خودش و فریماه معرفی کرد.
 ما اهل مشهدیم وهر هفته پنج شنبه ها با برادرو مادرم حرم میاییم  .می تونم بپرسم شما اهل کجایین؟ بله حتما .من اهل شمالم ،االن هم برای ادامه تحصیل اینجا خونه گرفتم خانوادم تو شمال هستن ولی بهم سرمی زنن.جانمازش رو بست و گفت:
 امیدوارم موفق بش ی نفس خانم. ممنونموبایل فریما زنگ خورد شروع کرد به صحبت.
منم مشغول بازی با فرشته شدم خیلی به دلم نشسته بود این مادرو دختر.
 دخترم از خاله نفس خداحافظی کن دیگه باید بریم. خا له نفس باسم میای اینجا؟ اره عزیزم چرا که نه ،بازم همدیگرو می بینیم دوست کوچولو.باهاشون خداحافظی کردم دیدم خیلی تشنم شده گفتم تا بچه ها میان برم کمی آب بخورم برگردم.
به طرف سقا خانه رفتم و چند لیوان پشت سرهم آب خوردم .جیگرم خنک شد یعنی این قدر تشنه بودم و خودم خبر نداشتم.
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برگشتم از الی جمعیت اومدم بیرون که رخ به رخ یه مرد در اومدم .نزدیک بود بخورم بهش که به زور خودم و کنترل کردم.
سرم که پایین بود از شلوار سفید تا پیراهن سفید و شال سبز رفت ورفت رسید به صورتش .از تعجب داشتم شاخ در می آوردم !
رضا !؟ یا امام غریب ،این دیگه اینجا چیکار می کنه؟ چرا مثل شبح ها فقط سفیدپوش شده؟ با چشمانی بهت زده داشتم نگاش می کردم.
اونم دست کمی از من نداشت ناباورانه داشت برندازم می کرد که با تنهی یه خانمی به خودم اومدم و از کنارش جیم شدم .زیر چشمی دیدم
که هنوز خشکش زده.
میان جمعیت گم شدم .خودم و به ایوانم طال رسوندم ولی دست وپام می لرزید.
طال از همه زودتر بیرون اومد .از دیدنم شوکه پرسید:
 -نفس چت شده ؟ رنگت پریده! فشارت افتاده؟

#فریب_خورده

#پارت_س ی_پنج

 نه نه ،چیزیم ...نیست.کنارم نشست و گفت:
 پس چرا لکنت گرفتی؟سمت چرخیدم گفتم:
 می دونی کی رو دیدم؟خودش را با لبهی چادرش باد زدو گفت:
 کی؟ اون پسره رضا اینجا بود.نگاهم کرد:
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 خوب... هیچی دیگه ،سرتا پا سفید پوشیده بود ...رفته بودم آب بخورم که موقع برگشتن داشتم باهاش برخورد می کردم که به زور خودم و نگهداشتم.
بازم گفت:
 خوب...عصبی شدم و گفتم:
 ا ...تو هم سوزنت گیر کرده؟خوب که خوب ،دیگه همین.دندون گروچهای کرد تا صداش باال نره گفت:
 اخه خاک تو سرت نکنم  ،فکر کردم چه مرگت شده .همه میان حرم این رنگ پریدن داره؟بغ کرده گفتم:
 چیکار کنم دست خودم نیست وقتی می بینمش ناخداگاه بدنم میلرزه ،خیلی میترسم ازش.زیر لب غرید:
 از بس احمقی.نشنیدم و گفتم:
 چیییییی؟ چم چاره ،می گم احمقی دیگه  ...اگه احمق نبودی اون ماجرای لعنتی رو از ذهنت بیرون می کردی .با این رفتارات بیشتر اونا رومصمم بهاهدافشون می کنی تا با ترسوندنت لذت ببرن ،اخه چه مرگته نفس ؟ اونا که کاری نکردن؟
با رسیدن ثمین و شیوا حرفی نزدیم.
طال بلند شدو گفت :بریم عزیزم برداریم بریم .االن دیگه خسته شد.
عزیزوداخل صحن سوار ویلچر کردیم تا کنارماشین هایی که مخصوص کسایی که توانایی راه رفتن نداشتن یا افراد مسن بود ،سوار کردیم.
خودمون پیاده به طرف خروجی باب الرضا رفتیم.
از دیدن بابا اینا جلوی در خونه ،خوشحال یه جیغ خفیف کشیدم و پریدم بغلشون.
87

فریب خورده
آرش گفت:
 خواهر کوچولو ما رو هم دریاب  ،این مامان وبابای بدبختم و آبکش کردی.ازبغل مامان اومدم بیرون خواستم بپرم بغل آرش که دستش رو به صورت ایست به طرفم گرفت .خشکم زد.
با لودگی گفت:
 خواهر کوچولو یواش بپر بغلم که من هنوز جونم و آرزو دارم  ،نمی خوام توی اوج جونی دچار دیسک کمر بشم .با جیغ از گردنش آویزون شدم
 آرش واسه دلقک بازیات دلم یه زره شده بود.محکم بغلم کردو گفت:
 ای ور پریده اینم شد ابراز دلتنگی؟ توکه آبرو واسم نذاشتی.همه داشتن می خندیدن .شیوا وثمین همون اول با یه سالم کوتاه رفته بودن داخل خونه .عزیزو طال بعد سالم و احوال پرس ی به نمایش من و
آرش که راه انداخته بودیم می خندیدن.
عزیز گفت:
 طال دخترم مهمونا رو بیار داخل.مامانم گفت:
 نه دیگه حاج خانم ،ما بریم هتل بهتره.عزیز برو در هم کشید و گفت:
 این چه حرفیه ؟ شما هم مثل دختر خودم .بیاین داخل که اصال از تعارف خوشم نمی یاد.مامان دیگه حرفش رو کش ندادو رفتیم داخل.
تند کفشامو از نام درآوردم و پرسیدم:
 راستی مامان از داداش چه خبر کی میاد؟ عزیزم آرمان هنوز تهرانه ،وقتی شنید ما اومدیم گفت فردا با هواپیما میام پیشتون.88
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 وای یا خدا ...همه سرها به طرف طال برگشت.
من که منظور طال رو فهمیدم پقی زدم زیر خنده.
این بارهمه با تعجب ،یه بار به من یه بار به طال نگاه می کردن.
آرش متعجب گفت:
 خواهری چه خبره؟ بگین ما هم بخندیم؟...بی اهمیت به چشم و ابرو اومدن طال و حرص خوردنش همه ماجرای اومدن آرمان به اینجا وسربه سر گذاشتن طال ،تالفی آرمان روگفتم.
همه از خنده اشکشون در اومده بود.
آرش میان خنده روی ران پایش کوبیدو گفت:
 واقعا خواهر خودمی طال خانم ،آفرین دستت طال  ،تو که دست من و هم از پشت بستی.طال سرخ شده سر پایین انداخت.
مامان گفت:
 من موندم تو کار شما جونا؟آرش گری به گردنش داد و گفت:
 اره مامان خانم .جوان نگو بال بگو.عزیز همان طور از خنده بدنش بی صدا می لرزید .طال به بهانه چایی بلند شدو رفت آشپزخونه.
به کمک طال بلند شدم و رفتم آشپزخونه که از نیشگون های معروفش مستفیضم کرد.
...........................

به اصرارعزیز بعد شام بابا وآرش تو هال خوابیدن .عزیز ومامان ومن هم تو اتاق .طال هم قربونش برم برای این که ما راحت باشیم رفت باال
پیش دخترا.
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صبح بعد صبحانه رفتیم حرم ،عزیز به خاطر درد پاش همراهمون نیومد .ولی طال رو به زور همراهمون بردیم.
تا ظهر زیارت کردیم ونماز ظهر هم به جماعت خوندیم.
داخل محله که پیچیدیم صدای آرمان با تن باال به گوشمون خورد.
 به نفس بگو بیاد پایین ،زود...به همدیگه نگاه کردیم.
مامان ترسیده گفت:
 نفس اینکه داداشته!؟تندتند سر تکان دادم و گفتم:
 اره مامان...رنگش در جا پرید:
 پس چرا داد می زنه؟بابا پا تند کردو گفت:
 جان من ،به جای سوال وجواب از نفس بریم ببینیم چی شده.وقتی داخل محله اصلی پیچیدیم صدای عزیز رو هم که از آیفون بلندتر می اومد شنیدیم.
 پسرم من که گفتم ،رفتن حرم.آرمان دوباره داد زد:
 اگه باز سر به سرم گذاشته باشین من می دونم وت...تا می خواست جملش و کامل کنه ما هم جلوش ظاهر شدیم.
با تعجب به ما وطال نگاه کرد!
انگشت اشارش وبه طرف طال گرفت و پرسید:
 تووووو!؟90
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دوباره برگشت به طرف آیفون و متعجب گفت:
 پسسسس!؟...با دست محکم کوبید رو پیشونیش و سرخ شد :وای خاک به سرم.
آرش مثل همیشه که برای هر هر کردن پیش قدم بود بلند زد زیر خنده .ما هم داشتیم ریز ریز می خندیدیم ،طال هم سرش رفته بود تو یقه
اش.
آرمان فورابرگشت روبه آیفون گفت :سالم حاج خانم .واقعا ببخشید معذرت می خوام .
عزیز گفت:
 خواهش می کنم پسرم .ما دیگه به کارهای این ور پریده عادت کردیم ،متوجه شدم فکر کردی باز طال سر به سرت گذاشته ،بیا باال خودت وناراحت نکن.
به طرف آرمان رفتم وبغلش کردم.
 خیلی خوش اومدی داداش ی ،چرا زنگ نزدی؟داشت نفس نفس می زد.
به زور جواب داد:
 موبایلم شارژتموم کرد وگرنه بی خبر نمی اومدم که این بال سرم بیاد .بابا با دست چند ضربه به شونه آرمان زد.
 بال کدومه شازده پسر .رحمته ،ما هم یه دل سیر خندیدیم.مامان گفت:
 بیا باال قربونت برم از راه رسیدی خسته ای.مامان هم پشت سر بابا داخل خونه شد .طال هم سر به زیر یه سالم زیر لبی داد وپشت سرشون پرید تو خونه ،ولی آرش همین طور شکمش
وگرفته بود وداشت غش می کرد.
آرمان یه پس گردنی جانانه نثارش کرد.
آرش مثل پیر زنا صداش و انداخت پس کلش.
91

فریب خورده
 ای جیز جیگر بگیری ،ای دستت بشکنه ...مظلوم گیر آوردی؟با خنده رفتیم باال .آرمان هم دوباره از عزیز عذر خواهی کرد.
طفلک طال از خجالت خودش و تو اتاق حبس کرده بود .به زور قانعش کردم بیاد بیرون ونهار رو با هم درست کنیم.
آرش هم قربونش برم دست بردار نبود .دم گوش آرمان یه چیزایی می گفت ومی خندید ولی اون طفلکی هم سرخ سفید می شد.
داداش گلم مثل آرش دلقک نیست ،طفلکی هم خجالتی هم سر به زیره.
با یک چشم بهم زدنی روزها تموم شدو عازم رفتن شدندو منم باز غمباد گرفتم .باز هم انرژی بچهها و درس و دانشگاه اجازه نداد زیاد غصهی
دوریشان را بخورم .ثمین وشیوا به زادگاهشون رفته بودن ...
دیروز طال هم کنار عزیز به دیدن پسرش رفتن .ولی من به خاطر باریدن برف ودرس وامتحان جایی نرفتم .تنهایی از ترس دیگه داشتم قالب تهی
می بستم .تصمیم گرفتم برم حرم وعصر برگردم .
وقتی پامواز در گذاشتم بیرون یه ماشین مدل باال یواش یواش داخل محله شد.
به خاطر باریک بودن محله کس ی ماشین داخل نمی آورد ...مگر اینکه وسیله سنگینی داشته باشه.
همه جا هم یخ زده وماشین داشت سر می خورد .وقتی دقت کردم همسایه بغلیمون شاهین رو با اون پسره رضا که پشت فرمون نشسته بود،
دیدم.
یه لحظه از دیدن رضا ترسیدم .ولی با این حال به روی خودم نیاوردم .یواش یواش از کنار دیوار قدم برداشتم .می ترسیدم لیز بخورم و بیفتم .
لعنتی پیچید به طرفم کم مونده بود که با دیوار یکی بشم.
پا تند کردم وراه رفته رو برگشتم طرف خونه ،اون بی همه چیز طوری به ماشین گاز داد که صداش کل محله رو برداشت .هول کردم پام به پله
نرسیده سر خوردم ،زانوم خورد لبه پله وافتادم زمین.
فکر کنم شکست .چشمام از درد و وحشت پر اشک شد .به زانوم نگاه کردم شلوارم پاره شده بودو از زانوم هم خون می اومد.
دستم وگذاشتم لب پله خواستم بلند شم که دو نفر باال سرم ظاهر شدن.
دوباره نشستم رو برفا .با صورت اشکی بهشون خیره شدم.
تو یه لحظه شاهین سر شونه رضا رو گرفت وبه سمت خودش برگردوند ویه مشت زد تو صورتش.
به قدری ناگهانی این کار رو کرد که رضا به زور دستشو گرفت به دیوار ومانع از افتادنش شد.
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از ترس یه جیغ خفیف کشیدم .تو جمع شدم وگریم به هق هق تبدیل شد.
شاهین فریاد زد .
 بیشور نفهم ببین چه بالیی سر دختر مردم آوردی؟ مگه کور بودی نفهم...داد می کشید وبد و بیراه می گفت.
ولی رضا یک کلمه حرف نزد ،انگار به شوکه شده بود.
اول خیره به دوستش بود که با صدای گریهی من سرش و بطرفم برگردوند .جلوی پام زانو زد.
 خواهش می کنم من و ببخش ...عمدی نبود.چند لحظه به چشمام خیره شد .گریه منم بند اومد ،نگاهم به چشمای پرازغمش ،خون گوشه لبش ،دلم وریش کرد.
شاهین فرصت نداد و تند بازوش رو گرفت وبلندش کرد.
 خوب دلت خنک شد؟ گورتو گم کن دیگه....اونم با ناباوری به این حرکت دوستش چند لحظه چشم دوخت!
ولی خیلی زود پا تند کرد وبه طرف ماشینش رفت .
طوری به ماشین گاز داد و کوچه رو دنده عقب رفت که پشت ماشین به اون گرون قیمتی خورد به دیوار وهمه چراغاش خورد شدند .
به کمک پله ،بلند شدم.
صدای شاهین لرزه به اندامم انداخت.
 آبجی می خوای بریم بیمارستانی ،درمانگاهی؟بدون اینکه نگاهش کنم گفتم:
 نه ممنون چیزیم نیست.عصبی گفت:
 به پسره نفهم تذکر دادم که این کارو نکن ولی خیلی لجبازه ،گفت یه شوخی ساده است ،می خوام کمی بترسونمش.با تعجب وپرخاش برگشتم و گفتم:
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 آخه یعنی چی؟ مگه من با کس ی شوخی دارم؟ مگه کاری کردم که بخواد بترسونه ؟!کج خندی کردو گفت:
 آخه می دونین ،رضا خیلی کله شک ویه دنده ست .اون روز که شما با گلوله برفی زدین تو صورتش اونم قسم خورده تالفی کنه.نگاهم به صورت سه تیغ شده و ابروهای برداشته شده کمانی اش گفتم:
 شما که بهتر می دونین؟ اون یه اتفاق بود.می ترسیدم مستقیم به چشماش نگاه کنم.
سریع گفت:
 بله ،بله من شاهد بودم ،اون نفهمه .هر کاری ازدستش برمیاد .شما هم نترسین منو به عنوان یه همسایه ودوست قبول کنین ،از این به بعدمراقبتون هستم.
نمیدونم چرا تند شدم و گفتم:
 خیلی ممنون .من می تونم از خودم مراقبت کنم  ...به دوست هم احتیاج ندارم ،فقط لطف کنین دوستتون رو قانع کنین دست از سرم بردارهوگرنه بد می بینه.
روم و برگردوندم وخواستم وارد خونه شم که با حرفش شوکه شدم.
 امشب که تنهایی نمی ترسین؟چنان سمتش برگشتم و به چشماش خیره شدم که گردنم رگ به رگ شد!
از نگاه سوالی و وحشت زده ام لبخندی زد و گفت ؟!
 ما می دونیم که شما تنهایین .به خاطر همین رضا می گفت امشب می ریم سر وقتش ،کمی می ترسونیمش وکلی می خندیم .درسته من مانعششدم .ولی به این خاطر به شما می گم اگه نصف شبی صدایی چیزی شنیدین نترسین ،یه ندا بدین زود خودم ومی رسونم .فعال خدانگهدار.
کل بدنم منقبض شد .یخ بستم و درد زانو یادم رفت!

عمرا می تونستم دیگه امشب وتنها بمونم .تصمیم گرفتم تا صبح حرم بمونم صبح هم وقتی طال و عزیز برگشت خونه ،برگردم.
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بعد نماز جماعت که از درد زانوم به زور تونستم بخونم ،رفتم نشستم زیر ایوان طال .اینجا رو اون قدری دوست دارم که حد واندازه نداره .با
صدای یه دختر کوچولو به طرفش برگشتم .
 خاله نفس بازم سکالت می خوای که گله می کنی؟فرشته کوچولو با اون چشمای معصومش ویه شکالت که به طرفم گرفته بود من و نگاه می کرد.
تند تند اشکام وپاک کردم و تو بغلم کشیدمش.
اونم دستای کوچولوش رو دور گردنم حلقه کرد.
 خاله هر وقت سکالت خواستی به مامانم زنگ بزن برات بیارم ،دیگه گله نکن اخه من خیلی ناراحت میسم .به خودم فشردمش و گفتم:
 خاله قربونت بره .چشم دیگه گریه نمی کنم.تند گفت:
 قول ؟گونهش و بوسیدم و گفتم:
 اره قول...برگشتم طرف مادرش تا عرض ادبی کنم:
 سالم ببخشید این کوچولو اون قدر نازه که هر وقت می بینمش از خود بی خود می شم.لبخندی زد و چادر سفید رنگش و کمی عقب کشید:
 سالم عزیزم.خواهش میکنم .این وروجک همه رو شیفته خودش می کنه.به زن تقریبا میانسالی که کنارش نشته بود اشاره کرد:
 ایشون مامانم هستن.سمت مادرش برگشت و گفت:
 مامان ایشون هم نفس خانم ،دوست ما.95
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 سالم حاج خانم ،از دیدنتون خیلی خوش بختم.نگاهش را از زیارت نامه گرفت با محبت نگاهم کرد:
علیک سالم دخترم ،منم از این که دوست نوه ام رو می یبینم خوشحالم .آخه از وقتی شما رو دیده هر روز تو خونه از شما حرف می زنه. خیلی ممنون .با این کوچولو دوست بودن باعث افتخاره .فرشته دستش رو گذاشت رو صورتم ومن به طرف خودش برگردوند.
 خاله سما هر روز میایین حلم ؟ نه عزیز دلم ،امروز دوستام رفته بودن خونشون منم تنها بودم گفتم بیام اینجا .شما چی ؟هر روز مایین؟ نه فکر کنم امروز به خاطله داییم اومدیم. چرا! داییت چی شده؟ اتفاقی واسش افتاده ؟رو کرد به مادرش و پرسید:
 مامانی .چرا به خاطله دایی اومدیم ؟ هیچی دخترم داییت اینجاست ما هم اومدیم .حاال تو هم پاشو یه تسبیح بردار برو بشین کنار مادر جون صلوات بفرست .سریع بلند شد و گفت:
 چسم مامانی.رفت نشست کنار مادر بزرگش .خیلی زیبا وخواستنی صلوات می فرستاد ،با اون چادر گلدارش آدم دلش می خواست ساعت ها بشینه
وتماشاش کنه .
با صدای فریماه چشم از فرشته گرفتم وبه طرفش برگشتم.
 داداشم ظهر با سر وضعی آشفته اومد خونه ...هر چه قدر ازش سوال کردیم فقط گفت می رم حرم تا وقتی هم حالم خوب نشده برنمیگردم.
ما هم نگران شدیم .هر چه قدر هم تماس گرفتیم ،موبایلش و خاموشه و جواب نمی ده .اومدیم اینجا تا بلکه پیداش کنیم  ،ولی با این همه
جمعیت وشلوغی نتونستیم ببینمش وخسته نشستیم اینجا.
#فریب_خورده
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#پارت_س ی_نهم

 نفس جون اگه فضولی نباشه می تونم بپرسم تو چرا تا این موقع اینجایی؟نمی دونم چرا یه احساس خوبی بهش داشتم وبهش اعتماد کردم .تمام ماجرایی که ازوقتی پام و گذاشتم مشهد ،تا به امروز ظهر که اون اتفاق
برام افتاد وبراش تعریف کردم .اونم صبورانه به حرفام گوش داد .شایدم ترس باعث شد همه چیزو بگم.
غمین گفت:
 کار خوبی کردی که تنها نموندی توخونه  ،به هیچ کس تو این دورو زمونه نمی شه اعتماد کرد .اگه قابل دونستی من شمارم و بهت می دم ،منوهم مثل خواهرت بدون هر وقت کاری یا مشکلی پیش اومد باهام تماس بگیر ،خوشحال می شم رو کمک من وخانوادم حساب کنی.
خجالت زده نم چشمامو پاک کردم و گفتم :باعث افتخارمه
شمارشو تو گوشیم سیو کردم.
 خواهش می کنم هیچ وقت احساس تنهایی و غریبگی نکن ،ما رو هم مثل خانوادت بدون.با محبت به چشماش خیره شدم آرامش عجیبی داشت .هیچ حس منفی بهم القا نمیشد.
سریع گفتم:
 خیلی ممنونم فریماه جان ،امیدوارم لیاقت اعتمادتون رو داشته باشم.از داخل کیفش دفتریاداشتی بیرون کشید داخل یک برگهش چیزی نوشت و سمتم گرفت:
 اینم آدرس خونمونه ،هیچ وقت شوهرم خونه نیست صبح می ره و شب برمی گرده ،اگه تونستی یه سری هم به ما بزن ،هم من یه همدم پیدامی کنم هم فرشته یه خاله.
لبخندم وسعت گرفت.
دوباره ازش تشکر کردم وکاغذ وگذاشتم تو کیفم.
تا اذان صبح در دو دل کردیم.
فریماه گفت:
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 می دونی نفس؟ وقتی بعد چند سال مادرم دوباره حامله شد ،خیلی خوشحال شدیم .از یه طرف هم دکترا بهش استراحت دادن چون فشارشهمیشه باال بود .هیچ وقت اون روزو یادم نمی ره ،وقتی مامانم هشت ماهش شد یه دفعه فشارش رفت باال ،دکترا هر کاری کردن نتونستن
فشارش وپایین بیارن ،مجبورشدن بچه رو به دنیا بیارن .بچه نفس نمی کشید گذاشتنش تو دستگاه .قلبش خیلی خیلی ضعیف می زد .بعد دو
روز دکترا قطع امید کردن وخواستن ازدستگاه بیارنش بیرون ،ولی مامانم با اون سرو وضع ،به بابام التماس می کنه بیارتش حرم .اینجا اون
قدربه خدا وامام رضا دخیل می بنده که بچه با یه شوک شروع به تند تند نفس کشیدن می کنه .همه تو هیرت می مونن .به خاطر همین مامانم
اسم برادرم رو می زاره رضا ،رضا رو از دو ماهگیش هرهفته میاره حرم پابوس آقا ...االن هم که خودش بزرگ شده خودش میاد .خادم امام رضا
هم هست.
با هر کلمه اش عرق سردی نشست پشتم .خدایا به کس ی که تورو نشسناسه لعنت.
چشمام پر شدو گفتم:
 قربونش برم هیچ کس ی رو دست خالی بر نمی گردونه. اره نفس .ما انسانها همیشه باید شاکر باشیم.به ساعت مچیش نگاه کردو گفت :االن اذان میده بریم وضو بگیریم ببیاییم؟
بلند شدمو
با هم دیگه به طرف وضو خانه رفتیم .فرشته روی پای مادر بزرگش به خواب رفته بود.
بعد نماز صبح خداحافظی کردیم .فریما اینا برگشتن خونشون ولی من که دانشگاه نداشتم نشستم حرم
تا ساعت نه قرآن خوندم  .بالخره صدای شکمم در اومد.
از حرم رفتم بیرون یه کیک همراه با یه لیوان شیر داغ گرفتم همونجا روی یه جدول نشسم وشروع کردم به خوردن.
همه مردم در رفت وآمد بودند .بعض ی ها با عجله ،بعض ی با آرامش ،بعض ی خواب آلود ،بعض ی شاد و بعض ی گریون.
آهی کشیدم .خدایا چه قدر دلتنگ خانوادمم .کاش االن اینجا پیشم وپشتم بودند .تا من تنهایی از ترس ،اسیر کوچه خیابون نمی شدم .اگه
اینجا نبودم؟ حرم امام رضا نبود؟ خدایا چه قدر تنهایی سخته ،بی پناهی دردناکه .اگه االن تو یه شهر دیگه بودم باید آواره می شدم.
چشم دوختم به گنبد طالیی شکر کردم که اول خدا بعد امام رضا همیشه پناهمه .االن می فهمم وقتی جدا از خانواده باش ی حتی یه دوست
چه قدرمی تونه برات قوت قلب باشه.
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خدایا چرا ما انسانها تا وقتی پیش همیم قدرهم رو نمی دونیم؟ وقتی از هم دور می شیم تازه می فهمیم که تنهایی مثل یه کابوس بد ،مارو در بر
گرفته .چرا وقتی کنار همیم به چشم نمی آییم ولی امان از روزی که یک قدم از هم دور شیم .ای کاش یاد بگیریم تا وقتی در کنار همیم یکدیگرو
ببینیم وصدای هم بشنویم.
#فریب_خورده

#پارت_چهل

تا ظهر خودم وسر گرم کردم .چند دوری هم بازار امام رضا زدم .وقتی طال تماس گرفت که تا یه ساعت دیگه خونه ایم ،یه تاکس ی گرفتم وبه
طرف خونه پرواز کردم .اول سماور و روشن کردم یه سروسامونی به خونه دادم ،یه دوش سرسری هم گرفتم .بالخره رسیدن .وقتی طال رو
پشت آیفون دیدم ازخوشحالی پله ها رو یکی دوتا پایین رفتم.
درو باز کردم و گفتم:
 سالم عزیز جون الهی دورت بگردم .بغلش کردم وچند باری بوسیدمش .واقعا مثل مادر بزرگ خودم دوسش داشتم.طال گفت:
 ای ور پریده منم هستم ها ...انگار نه انگار منم رفته بودم.با لبخند ازعزیز جدا شدم وطالرو به آغوش کشیدم.
عزیز جون یواش یواش پله ها رو باال رفت.
طال جیغ جیغ کرد:
 وای له شدم نفس ،مگه سفر قندهار رفته بودیم که این طوری آبکشمون می کنی؟من رو هل داد عقب وتند تند رفت باال ،منم دنبالش.
 آخه نمی دونین چقد دلم براتون تنگ شده بود. خوبه خوبه ،لوس.یه پس گردنی نثارش کردم.
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 خالیق هرچه الیق ...تو لیاقت نداری ،به تو محبت هم نیومده.خواستم به طرف آشپزخونه برم که موهام از پشت کشید .چون دم اسبی بسته بودم راحت تو چنگش انداخت .صداش رو کلفت کرد.
 ای نفس کش کجا؟ من هنوز ابراز دلتنگی نکردم.گردنم وچسبید وفشار داد که جیغم هوا رفت.
عزیز هم ریز ریز داشت می خندید.
به زور از خودم جداش کردم وبه طرف آشپز خونه دویدم.
 خدا بگم چیکارت نکنه با این ابراز دلتنگیت ،گردنم شکست .این بار صداش و مثل بچه ها کردو دنبالم اومد.
 کجا در می ری مامانی؟ من هنوز ابراز دلتنگیم تموم نشده. ابراز دلتنگی هم بخوره تو مالجت .به سماور اشاره کردم ،اگه یه قدم جلو بیای آب جوش ومی ریزم روت ها ،گفته باشم.دستاش رو به صورت تسلیم برد باال سرش.
 باشه باشه ،دختره دیونه .اصال می رم یه مامانی دیگه برا خودم پیدا می کنم ،تو هم دلت بسوزه.وقتی رفت بیرون چند تا چایی خوش رنگ ریختم ورفتم بیرون.
طال دوباره صداش وکلفت کرد.
عزیز خانم پاشو بریم ،من این عروس رو نمی خوام .چایی دیر آورد نپسندیدمش.عزیز از خنده تمام بدنش رو ویبره بود.
بعد شوخی های طال وخوردن چایی .طال یه بالش وپتو آورد.
عزیز جون شما اینجا دراز بکش استراحت کن ،من ونفس هم می ریم تو اتاق ،گپ و گفتگو.عزیز دراز کشید و گفت:
 پیرشین دخترای گلم ،خیر از جونیتون ببینین .شما برین راحت باشین ،دیگه ازمن گذشته نمی تونم پا به پای شما حرف بزنم.سرش به بالش نرسیده خرو پوفش هوا رفت.
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طال پرسید:
 خوب نفس خانم چه خبرا؟ ما که نبودیم چیکارا کردی؟ناخوداگاه چشمه اشکم جوشید.
طال سراسیمه به طرفم اومد
 چی شده نفس !؟ اتفاقی افتاده؟همه ماجرا رو از زمین خوردنم تا تو حرم موندنم وبراش گفتم.
اعصبانی بلند شد وهمان طور که تند تند مانتو ش رو می پوشید حرف می زد.
 پس چرا به اون قوریل زنگ نزدی بیاد پیشت؟ چرا به خودم نگفتی برگردم ؟چشمام گشاد شد و پشت سرش گفتم:
 قوریل دیگه کیه؟ کجا برمی گشتی؟عصبی گفت:
 داداش مثل اژدهات ومی گم دیگه ،زنگ می زدی می اومد پیشت.چشمام از تعجب گشاد شد.
برگشت و گفت:
 چشمات و واسم وزخی نکن ،آدم وحشت می کنه.آهسته گفتم:
 خوب اینا چیه به آرمان می چسبونی؟.تند تند شالش رو بست و گفت:
 خوب دروغ می گم ؟ اندازه سه تا آدم معمولی هیکله شه ،می گفتی می اومدو اینا رو سر جاشون می نشوند. اوال کجاش اندازه سه آدمه؟ قربونش برم فقط کمی قد بلند وچهارشونه ست  .دوما چرا باید بی خودی نگرانش می کردم؟ اونم خودش درسو کارو زندگی داره.
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شونه باال انداخت و تند طرف در رفت:
 برو بابا ،واسم داییه مهربان تر از مادر شدی.با عجله پشتش دویدم:
 خوب حاال کجا شال وکاله کردی ؟به خاطر عزیز صداشو پایین نگه داشت و غرید:
کاری می کنم نه تنها از این خونه ،بلکه از این شهر برن .بشین وتماشا کن.
از اتاق زد بیرون ،منم به دنبالش.
به خاطر این که عزیز از خواب نپره نتونستم دیگه حرفی بزنم ومانع رفتنش بشم .تند مانتو وشالم رو از رخت آویز چنگ زدم ودنبالش رفتم.
تا بهش برسم پرید بیرون وبا مشت ولگد افتاد به جون در.
شاهین سراسیمه دروباز کرد .یه شلوارورزش ی قرمز ،تیشرت سفید وموهایی آشفته ،فکر کنم بد بخت ازخواب پریده بود .با ناباوری به ما نگاه
کرد .
با فریاد طال به خودش اومد.
 به اون دوست الت وبی سرو پات بگو اگه جرات داره یه بار دیگه این ورا پیداش بشه .کاری می کنم جدوآبادش بیان جلوی چشماش  ...مگهغریب گیر آورده؟ مگه شهر هرته هرغلطی دلش خواست انجام بده ؟ اینجا قانون داره.
#فریب_خورده

#پارت_چهلو_یک

شاهین تازه به خودش اومد ودستش روبه صورت صبر کن باال بد و گفت:

 خواهش می کنم صداتون رو بیارین پایین .سر من چرا هوار می کشین ؟ این خانم شاهدن من خودم دیروز حسابی باهاش برخورد کردم ...دیگه هم نمی زارم این دور وبر پیداش بشه ،خواهشا شمام آروم باشین.
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طال خودش و تکون داد و عصبی گفت:
 از کجا آروم باشم ودندون رو جیگر بزارم؟ آسایش برامون نذاشتین.شاهین انگشتانشو شانه وار به موهاش کشید و گفت:
 خوب تقصیر من چیه؟با دست به من اشاره کرد و ادامه داد:
 من دیروز هم به این خانم گفتم اگه کاری یا مشکلی براتون پیش اومد به عنوان همسایه ویه دوست رو من حساب کنین ...هر کمکی از دستمبر بیاد نه نمیارم .
طال عصبی گفت:
 -ما نه دوست الزم داریم نه کمک  ...شما هم لطف کنین هر کس وناکس ی رو تو این محله راه ندین .وگرنه بد می بینین.

من فقط نظاره گربودم ،گاهی هم مانتوی طال رو از پشت می کشیدم تا بس کنه.
وقتی حرفاش رو زد برگشت با اعصبانیت دست من و کشید تو خونه ،دررو پشت سرش بهم کوبید.
تا به حال طال رو این طوری ندیده بودم .درست همیشه شوخ وسر به هواست ،ولی االن می فهمم وقتی آتیش ی هم بشه تروخشک رو با هم می
سوزونه وکس ی جلو دارش نیست.
برگشت و با خشم دستم و گرفت و کشید.
شاهین جلوی در خشمش زده بود.
چنان درو بهم کوبید که از صداش خودم بابا پریدم.
زیر لب با غر باال رفت :پسرهی بیشور الدنگ ...از این به بعد میدونم چیکار کنم .هرچی خودداری میکنم نمیشه...
تند تند لباستشو کن و روی زمین پرت کرد.
خشمگین گفت :تو هم حواستو جمع کن اگه بخوای زیاد از حد ترسو باش ی کالت پس معرکهست ...کمی جسور باش .زرنگ ...آتو دستشون
بدی اینجا نمیتونیم زندگی کنیم.
سری تکان دادم .با ورود ثمین و شیوا حرفی نزدم سمت آشپزخونه رفت.
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ثمین با ایما و اشاره حال طال رو پرسید.
سری باال انداختم.
بی خیال لباس عوض کردند.
برای کمک به طال رفتم.
یک روز پر تنش هم به روزهایم پیوست.

.......................
تولد شیوا رو تصمیم گرفتیم باهم برگزار کنیم.
طال برای سفارش کیک خودش تنهایی رفت .ثمین شیوارو به بهانه خرید بیرون برد تا منو طال بتونیم همه جا رو تزئین کنیم.
با صدای آیفون همه چراغا رو خاموش کردیم.
من کنار دی وی دی ایستادم ،طال هم کنارپریز برق.
در رو که باز کردن هم زمان من آهنگ تولد تولد ،طال هم برق رو روشن کردیم.
شیوا از خوشحالی دستش و گذاشته بود جلوی دهنش وجیغ می زد.
ثمین هم قربونش برم عشق شکم ،مثل بچه ها با ذوق باال پایین می پرید ومی گفت :آخ جون ،تولد  ،کیک...
طال دست شیوا رو کشید زیر باد کنک ها.
شروع کردیم دست زدن خواندن تولد ،تولدت مبارک.
شیوا مدام تشکر می کردو قربون صدقه می رفت .بعد فوت کردن شمع ها ،من وطال کادو دادیم ولی ثمین عذر خواهی کرد که اصال نمی
دونست وخبر نداشت.
طال دوباره دستور داد که :بچه ها االن موقع گرفتن چند تا عکسه.
 نفس تو فیلم بگیر.104
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 چشم قربان.داشتم فیلم می گرفتم طال شیوا رو بویسد رفت کنار ،ثمین هم داشت شیوارو می بوسید که طال دستش و از پشت برد باال ،با سوزن بادکنک
باال سر شیوا رو ترکوند.
دوربین به دست خشکم زد .بادکنک پر آب بود .شیوا مثل موش آب کشیده شد .با سر در گمی به خودش و لباساش نگاه می کرد طال وثمین هم
از خنده ریسه می رفتن.
شیوا به خودش اومد وبا یه پارچ آب طال رو بی نصیب نذاشت.
خدا رو شکر طال طوری میز رو تنظیم کرده بود که واسه کیک اتفاقی نیفتاد وبعد شوخی بخند نوش جان کردیم.
یه تولد به یاد ماندنی وپر از خاطره شد برامون.
#فریب_خورده

#پارت_چهلو_دو

روز ها وماهها از پی هم گذشت .شاهین تو این مدت خودش و خیلی بهمون نزدیک کرد .فکر کنم کارهاش ونیتش خالصانه وبرادرانه هست .ولی
تا حد امکان ازش دوری می کنم ،دوستام هم همین طور ،خیلی با پسرا گرم نمی گیریم .سعی می کنیم زیاد باهاشون دهن به دهن نشیم.
سال نو و تعطیال ت نزدیکه ،مامان تماس گرفت وعزیز وطال رو هم دعوت کردخونهی ما .به هر جون کندنی تونستم طال رو راض ی کنم.
تو کوپه قطار داشتم ثانیه شماری می کردم واسه دیدن خانوادم.
تا این که این ثانیه های کشنده به پایان رسید .وقتی تو آغوش پر محبت مامان وپرمهر بابا جای گرفتم ،بیشتراز قبل لذت دنیا وداشتن پدر
ومادر رو با تمام وجودم فهمیدم.
آرش وبغل کردم اونم نامردی نکرد وطوری من و فشرد که تمام استخونام ترک ترک صدا دادن .
بعد خوش اومد گویی به طال وعزیز به طرف خونه حرکت کردیم .
قدم به زادگاهم گذاشتم .بوی هوای تازه ،بوی جنگلها ودرختان تازه شکوفه زده ،بوی دریا ،بوی خاک مد هوشم کرد .جان وروح دوباره برام
بخشید.
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طال هم با ذوق وشوق بسیار خاص ی هوای بهاری رو به ریه هاش می فرستاد و از زیبایی بی نهایت شمال ابراز خوشحالی می کرد.
به خونه رسیدیم بی معطلی به اتاقم هجوم بردم همان طور دست نخورده ومرتب بود.
طال با جیغ جیغ پشت سرم ظاهر شد.
 دختره ی بی چشم ورو ،آدم مهمون دعوت می کنه بعد خودش جلوتر از همه می پره تو اتاقش؟ آخه خنگول این چه طرز مهمون نوازیه؟به حرص خوردنش می خندیدم که یک دفعه رو سرم آوار شد .چون خیلی ناگهانی این کارو کرد نتونستم تعادلم رو حفظ کنم با هم افتادیم رو
تخت .
داشتیم هم و قل قلک می دادیم وقاه قاه می خندیدیم که در اتاقم با ضرب باز شد.
 باز تو پیدات شد خونه رو...آرش با دیدن ما ،تو در گاه در خشکش زد ،حرف تو دهنش ماسید.
طال زود از رو شکمم پرید پایین  .روسریش ومرتب کرد و شروع کرد به نطق کردن...
 ببین دادش من ،می خواستم کمی آداب و رسوم مهمون نوازی رو براش یاد بدم تا جلوتر از مهمون نپره تو اتاقش.آرش قاه قاه خندید.
 خواهر خودمی وبس  ...ازاین به بعد یار خودمی ،با هم دیگه آدمش می کنیم.فورا از تخت پریدم پایین ویه حالت دفاعی به خودم گرفتم.
 پس یارکشیه؟ صبر کنین آرمان بیاد ،من می دونم وشما ...حاال ببینم کی برنده است وکی بازنده؟ حاال می بینیم جوجه  ...با اون یار قوریلت. با حرف طال آرش منفجر شد .اون قدر صدای خندش بلند بود که مامان وهم به اتاق کشوند. همیشه لباتون پرازخنده ...چی شده بگین ما هم بخندیم؟آرش کمی از خندش وخورد با دست طال رو نشون داد.
 مامان نمی دونی این خواهر ما چه قدر با حاله  ...وای اگه بدونی به اون پسر عزیز دردونت چی می گه؟با پر محبت به طال نگاه کرد و گفت:
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 حاال چی می گه این عزیز خاله؟طال یه چشم غره نثار آرش کرد وبا عجله رفت طرف مامان.
طال دستپاچه جلو رفت و گفت:
 هیچی خاله شوخی می کنه .بریم پایین که عزیز هم تنهاست.سر شونه های مامان رو گرفت وبه طرف در هول داد .ما هم پشت سرش از خنده ولو شدیم.
عمه ودایی اینا به دیدنم اومدن .تو این مدت فقط پای تلفن صداشون رو شنیده بودم ودلم براشون خیلی تنگ شده بود.
با عمه یک دل سیر بغل وبوس کردیم ودر دو دل .طال هم عاشق عمه ساره شده بود ،اونم مثل من عمه صداش می کرد.
به خاطر طال وموقعیتش زیاد با مامان وبابا گرم نمی گرفتم نمی خواستم خدایی ناکرده ناراحت یا غمگین بشه.
اون قدر خسته بودیم که شب سرمون به بالش نرسیده خوابمون برد.
صبح زود بعد صبحانه رفتیم کنار دریا  ،آب وگل پاشیدیم به هم که شکل مجسمه سفالی شدیم .وضعیت آرش کمی از ما بهتر بود.
وقتی برگشتیم خونه هر سه به نوبت دوش گرفتیم.
آرمان قرار بود بعد از ظهر برگرده .آرش هم رفت بیرون.
ساعت نزدیکای یک بود دیدم طال در حاله جنب وجوشه.
 طال دنبال چی می گردی؟ کمک الزم داری؟ اره ،اره یه سطل می خوام. سطل ومی خوای چی کار؟ بده تو کاریت نباشه.رفتم سطل آورم ودادم دستش .
 اینم سطل .بگو ببینم چی کار می کنی؟بدون حرف رفت حموم ،سطل وپر آب کرد شاپو رو هم خالی کرد توش.
یه جرقه تو مغزم زد ،این یه کاسه ای زیر نیم کاسشه.
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 طال باز برای کی نقشه کشیدی؟تند تند رفت حیاط و پشت در قایم شد.
 نفس بروعقب تردیده نش ی .ببین چه طوری تالفی صبح وسر این آرش خان در میارم .یک ربع قایم شدیم .چند باربه طال تذکر دادم دست برداره ولی افاقه نکرد .صدای پا شنیدیم والل شدیم.
درحیاط باز شد .طال بدون معطلی پرید بیرون سطل پر آب کف رو خالی کرد رو سرش.
#فریب_خورده

#پارت_چهلو_سه

داشتیم قهقهه می زدیم که آرمان وبه جای آرش با سرو صورت کفی جلو رومون دیدیم.
خندمون قطع شد.،با وحشت داشتیم آرمان ونگاه می کردیم.
آرمان یواش یواش صورتش وپاک کرد .وقتی من وطال رو سطل به دست روبه روش دید ازعصبانیت سرخ وکبود شد.
آرش پشت سرآرمان ،اول به آرمان بعد به ما نگاه کرد وپقی زد زیر خنده ،حاال نخند کی بخند.
با فریاد آرمان آرش خفه شد ،ما هم یه متر پریدیم هوا ...
 شما چه غلطی کردین؟ این بچه بازی ها چیه راه انداختین ؟انگشتش و به صورت تهدید به طرف طال گرفت.
 هی خانم ...مگه من با شما شوخی دارم ؟هی هیچی نمی گم پرو می ش ی ،دیگه شورشو در آوردی.طال فرصت نداد حرفش تموم بشه با پر رویی به چشماش زل زد .
 هی آقا قوریله  ...کی گفته منم با شما شوخی دارم؟با دست به آرش اشاره کرد
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 می خواستم روی این شازده رو کم کنم که خداخواسته روی جناب عالی کم شد. آرمان با حرفش مثل آتشفشان منفجر شد .با یه جهش چوب بلند ی از زمین برداشت وبه طرف ما هجوم آورد.حاال ندو کی بدو .
آرمان پشت سرمون فریاد می زد.
 حاال می خوای روی من و کم کنی؟ وایستا آدمت می کنم .من قوریلم؟ دختره پرو ...با سرو صدای ما مامان وعزیز هم اومده بودن رو ایوان .وقتی ما رو دیدن که مثل بچه ها دنبال بازی مون گل کرده شروع کردن به خندیدن.
آرش بی معرفت عوض این که آرمان وبگیره غش می کرد.
آرمان طفلکی به خاطر لباسای خیسش نمی تونست به ما برسه.
بالخره یه چوب من ،یکی طال نوش جان کردیم.
ولی زبون طال رو مار نیش بزنه ،دوباره به کار افتاد.
 نفس این گودزیال رو بگیر.با این حرف آرمان ایستادو با تعجب رو به من گفت :این باز چی گفت؟ اینا دیگه چیه به من لقب می ده!؟
با صدای عزیز به طرفش برگشتیم .
 پسرم به دل نگیر .این دلقک کوچولوی من شوخی می کنهطال از پشت درخت داد زد:
 ا...عزیز ،شما شریک دزدین یا رفیق غافله ؟آرمان به سرعت چوب رو برد باالی سرش وبرگشت طرف طال که اونم با یه جیغ پا به فرار گذاشت.
آرمان مستقیم راهیه حمام شد.
بعد نهار که آراکان فقط با نگاهش خط و نشان می کشید ما جونا رفتیم بازار گردی ،مامان اینا هم خونه موندن .
بازار هم دم عیدی قیامت بود .همه به هم دیگه تنه می زدن .آرمان مثل همیشه غرغر کردنش به راه بود ،ولی ما با شوخی وخنده خرید می
کردیم.
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آرش گفت:
 دادشه من تو که مشکل پسند نبودی؟ خوب یه چیزی بخر دیگه.طال نزاشت آرمان دهن باز کنه ،گفت:
 آخه آرش خان این لباسا واسه آدمای معمولیه ،نه از ما بهترون.آرمان که نمی تونست صداش و باال ببره از میان دندوناش غرید:
 من از ما بهترونم؟ من زبون تورو از ته قیچی نکنم آرمان نیستم.طال براش زبون در آورد :اگه تونستی ببر.
آرش قربونش برم همیشه در حال غش وضعف بود.
ولی من دیدم هوا پسه ،اینا دوباره مثل خروس جنگی به جون هم افتادن دست طال رو گرفتم ودنبال خود کشیدم .
آرمان وآرش هم بعد کلی گشتن یه چیزایی خریدن برگشتیم.
#فریب_خورده

#پارت_چهلو_چهار

......................
از صبح سفره هفت سین آماده کردیم .لباس نو پشیدیم و همه دور هم نشستیم .بعد خوندن قرآن با صدای بمب سال تحویل با هم رو بوس ی
کردیم .بابا از الی قرآن به همه عیدی داد ...حتی عزیز.
به دیدن عمه ودایی اینا رفتیم ،عزیز وطال هم به دیدن پسرش رفتن و یک روز پیش اونا موندن و برگشتن.
امروز روز چهارم عید ،نم نم باران می بارید.
با صدای طال چشم از پنجره گرفتم:
 نفس بریم لب دریا؟110
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به بیروت اشاره کردم و گفتم:
 طال نمی بینی بارون میاد؟دستش و باال انداخت و گفت:
 طوری می گی باران ،انگار داره سیل میاد .هوای به این خوبی .از لباس پوشیدنش گفتم:
 طال به جون تو حوصله مریض ی ندارم.صورتش رو جمع کردو گفت:
 نفس لوس نشو دیگه ،همش ضد حال می زنی.طال وقتی به چیزی پیله می کرد دست بردار نبود.
بالاجبار سمت لباسام رفتم.
من چتر برداشتم ولی طال زیر باران بدو بدو می رفت کنار دریا.
کم کم باران تندتر شد.
 طال بیا برگردیم االن سرما می خوری؟ ا...نفس لوس نشو دیگه ،هوای به این تمیزی ...تو هم از زیر اون چتر بیا بیرون ببین چه حالی می ده.خندیدم و گفتم:
 نه عزیزم من که مثل تو خل ودیونه نیستم . ای نمیری.دستاش رو باز کرد وسرش و گرفت به طرف آسمان شروع کرد به چرخیدن.
منم ترجیح دادم اعتراض ی نکنم  .چون خودمم این حس شیرین رو تجربه کرده بودم باران با روح وروان آدم بازی می کرد و بهش آرامش می داد.
فکر کنم طال بار اولش باشه؟ خیلی به وجد آمده بود.
به طال نگاه می کردم دیدم یکی از دور بدو بدو به ما نزدیک می شه ،دقت کردم دیدم آرمانه.
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وقتی کامل نزدیک شد سرش رو بلند کرد طال رودید .از سرعتش کم شد .چشم ازطال برنمی داشت.
طال هم قربونش برم چشم بسته داشت کیف می کرد.
منم وقتی عکس العمل آرمان ودیدم ماتم برد.
آرمان با برقی که ازچشماش می زد بیرون ،مات ومبهوت طال رو نگاه می کرد.
به طال نگاهی انداختم ،واقعا صورت سفیدو زیباش زیر باران زیباتر شده بود .شالش از خیس ی سرش چسبیده بود ،موهای خرمایی رنگش
پخش صورت وگردنش شده بود .واقعا چه صحنه ی عاشقانه ای.
بیچاره داداشم سر جاش خشکش زده بود .دیگه قادر به حرکت نبود.
خم شدم زیر گوش طال گفتم:
 بس کن  ...بیچاره دادشم به باد فنا رفت ،ببین دین وایمانش ازکف رفت .طال به یک باره از حرکت ایستاد .کم کم دستاش و انداخت پایین وچشم باز کرد وبا آرمان که روبه روش ایستاده بود چشم تو چشم شد.
چند دقیقه ای به هم زل زدن .وقتی دیدم اوعضا خیته ،به طرف آرمان قدم برداشتم .
 داداش چرا اومدی؟ اتفاقی افتاده؟آرمان گیج ومنگ به طرفم برگشت .
 چی ؟خندم رو به زور کنترل کردم و گفتم:
 می گم چیزی شده تو این هوا اومدی دنباملون؟طفلک تازه به خودش اومد .انگار لکنت گرفته باشه گفت:
 هی...هیچی ماما ...ن گفت ...بیام دنباتون...از درون داشتم غش غشمی خندیدم ولی به روی لبام نمی آوردم.
طال مثل چوب خشکش زده بود .دستش رو گرفتم وبه طرف خونه کشوندمش .آرمان هم پشت سرمون یواش یواش قدم برمی داشت.
خم شدم دم گوش طالگفتم :خوب خانم خانما ،دادشم رو به فنا دادی ...خودت چرا الل مونی گرفتی؟
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تند برگشت طرفم و گفت:
 چیییی ؟...با خنده گفتم:
 نخود چی...وقتی مامان سرو وضع آرمان وطال رو دید با دست کوبید رو گونش.
 ای وای خاک به سرم ...اینا چرا خیس آبن ،نفس!؟چترم و بستم و تکونش دادم و گفتم:
 به من چه ،طال خانم هوس باران زده بود به کلش ...آرمان هم با خودش چتر نیاورده بود ،هر کاری کردم زیر چترهم نیومدن .سریع گفت:
زود باش نفس طال رو ببرحموم یه دوش آب گرم بگیره سرما نخوره .آرمان تو هم زود لباس عوض کن موهاتم خشک کن .
 عجله کنین،عزیز هم سر نمازه ...تا تموم بشه سفره رو بندازیم.سریع طال رو هول دادم حموم خودمم زود وضو گرفتم ونمازم وخوندم .
سر سفره آرمان وطال سر به زیر ،بیشتر با غذاشون بازی می کردن .آرش متوجه حالشون شد .با چشم وابرو به من اشاره کرد؟
یعنی اینا چشونه؟
منم شونه ای باال انداختم.
اون چند روز طال وآرمان از این رو به این رو شدن .هرکاری کردم تا زیر زبون طال روبکشم نشد.
سیزده به در رو هم به ویالی دایی رفتیم که خیلی خوش گذشت.
روز دل کندن از خانواده رسید .این بار طال هم ناراحت بود ،این رو از دل داری ندادن من فهمیدم.
تا مشهد عینه میرغضب نشست .الم تا کام حرف نزد ...حتی عزیز هم متوجه حالش شد.
#فریب_خورده
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#پارت_چهلو_پنج

شیوا وثمین هم یکی دو ساعت بعد رسیدن ما به خونه  ،برگشتن .اونا برای ما از شهرشون کادوی عید خریده بودن ما برای اونا .صبح زود به
دانشگاه رفتیم تو دانشگاه بچه ها حتی اساتید عید رو به هم دیگه تبریک گفتیم ،حتی رضا وشاهین عید وتبریک گفتن  .رضا دوباره بابت اون
اتفاق ازم عذر خواهی کرد.
به در خواست من از دانشگاه مستقیم رفتیم پا بوس آقا امام رضاحرم  .خیلی دلم هواش رو کرده بود.
تو این مدت با فریماه وفرشته کوچولو تلفنی در ارتباط بودم .اونا هم تعطیالت عید ومسافرت رفته بودن .زیر ایون طال هر چه قدر دنبالشون
گشتم ولی پیداشون نکردم ،فکر کنم پنج شنبه شب حتما ببینمشون.
باز بوی حرم وحضور نزدیک به آقا دلم رو آروم کرد .اون قدری اینجا به آرامش می رسم که هیچ جای دنیا این آرامش واحساس نمی کنم.
موقع امتحانات رسید .هیچ کدوم وقت سر خاروندن هم نداشتیم چه برسه به شوخی کردن.
دوروز تعطیلی آرمان اومد پیشم .تو اون دو روز جاهای دیدنی مثل ترقبه ،شاندیز ،کوه سنگ رفتیم .به درخواست من ،طال رو هم با خودمون
بردیم.
این داداش منم عجب کلک وآب زیر کاهی بود ما خبر نداشتیم ...
به قول بعضیا؛ آب نبود وگرنه خودش شنا گر ماهرییه .اونجا به بهانه من فقط می خواست طال رو به حرف بکشونه.
وقت برگشتن بهم اعتراف کرد که خاطر طال رو می خواد ،فقط مطمعا نیست اونم قبول کنه یا نه.
منم بهش قول دادم طال یه حس هایی بهش داره .و تا دیدار دوباره امون زیر زبونش ومی کشم وبهش خبر می دم.
امروز پنج شنبه شبه .بعد رفتن آرمان خیلی دلم هوای حرم کرد .رفتم اتاق دیدم طال کتاب به دست به یه نقطه خیره شده یواش یواش بهش
نزدیک شدم.
 طال خانم  ...طال خوشگلم ،جواهر من...با اخم گفت:
 چیه باز نفس؟ چه مرگته زبون می ریزی؟ نکنه بازم فیلت یاد هندستون کرده؟خندیدم و گفتم:
 وای قربون دهنت .اونم چه هندستونی.114

فریب خورده
با اخم رو برگردوند:
 ولی هندستونه بسته است حسن کچل خسته است . من فدای حسن کچل برم .نه نیار دیگه.تشر زد و گفت:
 دختره پرو ...حسن کچل خودتی.چشمکی زدم و گفتم:
 اگه بیای بریم حرم یه خبر توپ برات می دم که حض کنی.کتابش و ورق زدم گفت:
 بچه قول می زنی؟ بابا من درس دارم ،شنبه امتحان دارم .کتاب و از دستش گرفتم و گفتم:
 جون من نه نگو  ...منم امتحان دارم ،خوب اینم شد بهانه ؟ اگه نمره کم بیارم ،نفس به جون تو سرتو می کوبم به تاق. رفتم چسبیدم به گردنش چند تا بوس از لپاش گرفتم . آخه دلت میاد من به این نازی وملوس ی؟هولم داد عقب وجیغ کشید.
ٌ
 اه اه ،حالم و بهم زدی گنده بک ...چرا تف مالیم می کنی ؟با خوشحالی رفتم چادرم و سرم کردم بعد خداحافظی با عزیزگفتم :طال من می رم کنار ماشین زود بیا.
#فریب_خورده
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 باشه برو اومدم.رفتم بیرون ،شاهین هم داشت در خونشون رو باز می کرد که با صدای در ما برگشت طرفم.
اول با تعجب بهم خیره شد .خودم فهمیدم که به خاطر چادرم هنگ کرده.
با صدای سالمم به خودش اومد وچند قدم بهم نزدیک شد.
 خیلی خوشگل و خانم شدی.نمی دونم چرا یه جوری شدم .به جای جواب سالم ،ازم تعریف شده بود .ولی یه حس خوب وبد به سراغم اومد .تعریفش اصال به مزاجم خوش
نیومد .ابرو در هم کشیدم.
 جواب سالم واجبه؟ خوشگلیت همه چیزو از یادم می بره.داشتم جوش می آوردم که طال پرید بیرون.
 ا ...سالم آقا شاهین امری داشتین ؟با چاپلوس ی گفت:
 سالم عرض شد .نه عرض ی نداشتم ،فقط با دیدن خانم به این زیبایی با چادر شوکه شدم.با دست به من اشاره می کرد.
دیگه داشت خون خونم ومی خورد ،چه قدرپروست این بشر.
طال بهم فرصت نداد.
 ممنون نظر لطفتونه  ...ولی لطفا زود پسر خاله نشین ،همین که همسایه باشیم کافیه.شاهین کمی سرخ شد ولی به روی خودش نیاورد و به زور لبخند زد.
 همسایه خوب از پسر خاله هم نزدیکتره خانم ...شب خوش.رفت داخل خونش ودروو محکم بست .
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طال دستم وکشید
 بیا بریم محلش نزار .پسره زبون باز بی جنبه .دو بار به روش خندیدیم فکر کرده چه خبره .برای این که شاهین تو این مدت ،در بعض ی اتفاقا کمکمون کرده بود ...مثل تعمیرماشین ودرست کردن اتصالیه برق خونه ،وچند چیز دیگه...
باهاش خوب بودیم وبه اسم صداش می زدیم.
ولی دلیل می شد که زیاد هم خودمونی بشه.
سوار ماشین شدیم .
 طال ؟امروزخیابان ها از هر روز شلوغ تر نشده؟ چرا .فکر کنم زائر زیاد اومده باشه.ورودی خانمها هم بد جور شلوغ بود .نیم ساعت طول کشید تا بازرس ی بشیم وبریم داخل.مثل همیشه رفتیم زیر ایوان طال ،برامون عادت شده
بود ...مثل این که حرم به این بزرگی وبا عظمتی دیگه جایی نداشت.
 طال یه چیزی ازت بپرسم ،قول می دی راستشو بگی؟ مگه من بهت دروغ هم گفتم؟ نه دروغ نگفتی ...ولی انکار کردی .االن هم باید راست وحسینی جوابم رو بدی . خوب دختر ،یواش یواش داری می ترسونیم! بگو ببینم چی شده ؟بی مقدمه رفتم سر اصل مطلب
 تو آرمان رو دوست داری ؟ نفس بازم توهم زدی؟ طال خواهش می کنم طفره نرو ...برام مهمه. چی رو می خوای بدونی؟ حقیقت رو. نننننه... دوروغ می گی ...من بچه نیستم نگاهتون رو به هم دیگه می فهمم .مثل قبلنا نیست .طال می دونی آرمان قبل رفتن چی گفت بهم ؟117
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یه دفعه با هیجان برگشت طرفم.
 چیییی؟...به این حرکتش که راحت خودش و لوداد خندیدم.
روشو برگردوند و گفت:
 اصال هر چی  ...به من چه که چی گفته.دستم وگذاشتم زیر چونش وصورتش و به طرف خودم برگردوندم.
 آرمان خاطر خواهت شده .ولی فکر می کنه تو ازش متنفری.دست پاچه شد و گفت:
 نه نه ،به جون تو  ...چرا باید ازش متنفر باشم؟ منم خیلی د...وقتی لبخندم ودید لبش رو گاز گرفت و دیگه حرفی نزد.
 ای قربون زنداداش آیندم بشم .چرا خجالت می کش ی؟ عاشقی که خجالت نداره؟پرو پرو سرشو آورد باال.
 من کجا از تو خجالت می کشم ...واسه من مامان بزرگ بازی در نیار.اصال من تو رو به عنوان زن داداش قبول ندارم .دختره پرو.ریز ریز خندید
 خیلی هم دلت بخواد من بیام زن اون دادش قوریلت بشم.با ناباوری نگاش کردم
 طال یعنی دوسش نداری؟! هنوز خودم با خودم درگیرم ،دورغ چرا .تو خواهرمی ...منم یه حس هایی بهش دارم. خدارو شکر .ترسیدم دختر. طال آرمان دل تو دلش نیست ،می ترسه تو ازش بدت بیاد .می خواد ازت یک فرست بگیرم؟ طفلکی نمی دونه تو هم عاشق شدی.118
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 نفس جون من این حرفها رو بهش نگی ها ...نمی خوام پیشش کوچیک شم .فقط بهش بگو قبول کردم که یک فرست به هم دیگه بدیم .نفسجون من کوچیکم نکن ،قول بده ؟
خیلی دلم براش سوخت .طال هم مثل من یه دختر پرغرور ،باوقار ومتانته .درکش می کنم که نخواد پیش یه پسر بی ارزش بشه.
برای همین قسم خوردم چیزی از احساسش به آرمان نگم تا خودش بعد آشنایی ،ازعشقش حرف بزنه.
زود به آرمان نوشتم .طال قبول کرد همدیگرو بشناسین.
اونم جوابم وبا کلی قربون صدقه داد.
با صدای فرشته کوچولو سرم رو باال گرفتم.
من وطال به احترامشون از جا برخواستیم .از دیدنشون خوشحال شدم .
بعد سالم واحوال پرس ی ،طال هم با فریماه ومادرش آشنا شد .کمی نشستیم مادر فریماه مشغول قرآن خوندن شد .طال هم ازمون عذر خواهی
کرد رفت زیارت.
فرشته نشسته بود رو پام واز مسافرتشون وداییش تعریف می کرد .فریماه هم دست کمی از دخترش نداشت اون قدر از داداشش گفت که با
خودم فکر کردم کاش یه بار این برادرش رو ببینم.
از فکر بچه گونه خودم خندم گرفت.
#فریب_خورده

#پارت_چهلو_هفت

با صدای مامانش به طرفش برگشت.
 فریماه جان دیر وقته بابات هم خونه تنهاس بریم ؟ چشم مامان بریم. نفس جون ببخشید ماشین پیش داداشمه ،اونم تصمیم داره شب حرم بمونه ،وگرنه منتظر می شدیم شما رو هم می رسوندیم. خیلی ممنون عزیزم این نظر لطفتون رو می رسونه .ولی ما هم شب حرم می مونیم نگران نباش.119
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 پس التماس دعا دخترم ،ما رو هم دعا کنین . محتاجیم به دعا حاج خانم  .از دیدنتون هم واقعا خوشحال شدم.بعد خداحافظی به طرف سقا خانه رفتم وچند لیوان آب خوردم جیگرم خنک شد.
روی یکی از فرشها نشستم ومشغول دعا وراز ونیاز با خدا و امام رضا شدم .نمی دونم چه قدر گذشت که احساس کردم یکی داره من رو نگاه
می کنه.
به دورو برم نگاه کردم همه یا نماز می خوندن یا قرآن .همه مشغول کار خودشون بودن به خودم چند تا فحش دادم که چرا توهم می زنم؟
دوباره سرم وگرفتم به طرف آسمان زیبا که امروز بد جور ستاره هاش چشمک می زدن .دوباره سنگینی نگاهی رو حس کردم ،نمی دونم چم
شده؟ چرا فکر می کردم یه نفر خیلی سنگین بهم خیره شده؟
به شیطان رجیم لعنت فرستادم که نذاشت تو خلوت خودم دعا کنم .از جا برخاستم وداخل حرم رفتم .با خودم گفتم االن نصفه شبه کنار
ضریح آروم می شه می تونم راحت تر زیارت کنم ،ولی وقتی به ضریح نزدیک شدم! دیدم نه هنوز هم پر ازدهام وشلوغه .چادرم و صفت بستم
وبه طرف جلو حرکت کردم .
شنبه من زودتر ازهمه از جلسه امتحان اومدم بیرون .چند دقیقه تو محوطه روی نیمکت نشستم .کم کم همه داشتند دانشگاه وترک می
کردند.
با خودم گفتم برم بیرون کنار ماشین منتظر بچه ها بمونم ،از خروجی به بیرون قدم گذاشتم از دیدن آرمان وآرش جلوی در خشکم زد! اونا
متوجه من شدن وبا لبخند به طرفم قدم برداشتن به خودم اومدم به طرفشون پرواز کردم .آرمان دستش رو به صورت ایست گرفت باال...
همونجا روبه روش ایستادم.
 سالم خواهر کوچولو ،منم دلم برات یه ذره شده ...ولی حیف تو کوچه ایم مردم نگاهمون می کنن.باهاش دست دادم.
 آخه از دیدنتون ذوق کردم ،خیلی... من فکر نکنم امیدی به بزرگ شدنت باشه.یه مشت خوابوندم تو بازوی آرش که فورا مچ دستم وگرفت.
 آخه اینم ابراز دلتنگیته؟ وای هنوز که وحش ی هستی ؟ این دانشگاه هم نتونست آدمت کنه؟دستم هنوز تو دست آرش بود وداشتیم می خندیدیم که چشمم افتاد اون طرف خیابان.
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رضا یه پاش تو ماشین یه پاش زمین ،به ما خیره شده بود .فکر کنم قصد سوار شدن داشت.
وقتی نگاهم ودید چند بار سرش و به چپ وراست تکون داد وسوار شد .طوری به ماشین گاز داد که تو یه لحظه ماشین از جا کنده شد.
آرمان زد به بازوم.
 هی دختر کجاها سیر می کنی؟ به چی زل زدی؟ ها ...هیچی.بچه ها هم اومدن بیرون بعد سالم احوال پرس ی کوتاه  ،ثمین وشیوا رفتن کنار ماشین .
آرمان از دیدن طال برق سه فاز تو چشماش روشن شد .طال هم دست کمی از اون نداشت ،فقط کمی برعکس آرمان سرخ شد.
من ودخترا با ماشین طال برگشتیم خونه ،آرمان وآرش هم با تاکس ی.
به اصرار عزیز ،آرمان وآرش با ما نهار خوردن .ولی ثمین وشیوا گفتن باال راحت تریم.
مامان مثل همیشه گل کاشته بود .برنج اصل شمال ،لواشک های خونگی محبوب من ،تمشک وچیزای دیگه فرستاده .
بعد نهار چهارتایی رفتیم حرم به بهانه آب خوردن دست آرش وگرفتم واز طال وآرمان فاصله گرفتیم.
وقتی آرش سوالی نگاهم کرد؟ همه ماجرا رو براش تعریف کردم خیلی خوشحال شد.
 نفس  ،طال دختر خیلی خوب وپاکیه .امیدوارم خوشبخت بشن. خوشبخت میشن انشاا ...به هم میان.از اونجا هم رفتیم املاس شرق .باز هم من وآرش جیم شدیم .
دو روز پیشم موندن ولی شب رو رفتن هتل.
منتظر شون بودم بیان برا خداحافظی .با صدای آیفون بلند شدم که طال بهم مهلت نداد.
دوباره شیطونیش گل کرد وصدای عزیز ودر آورد.
 سالم عزیز خانم ،می شه بگین نفس بیاد پایین داریم بر می گردیم؟ کجا پسرم؟ هنوز تشریف داشتین. خیلی ممنون عزیز خانم .ببخشید که زحمت دادیم.121
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سعی کردم گوش ی رو از دستش بکشم که خودش نتونست جلوی خندش وبگیره غش غش خندید.
تصویر بیچاره آرمان ودیدم کپ کرده بود .آرش هم پشت سرش ریز ریز می خندید.
آرمان خندش گرفت وچند بار سرشو تکون داد وگفت :اگه جرات داری بیا پایین؟
 مگه مغز خر خوردم آقا قوریله.آرمان گفت:
 حیف که خیلی دیر کردیم وگرنه قوریل بودن ونشونت می دادم.طال خندیدوگفت:
 آخ آخ ترسیدم ،نگوووو...دیگه مجال کل کل رو بهش ندادم و گوش ی رو از دستش قاپیدم وگذاشتم سر جاش.
به طال گفتم :تو بالخره این داداش من و دیونه می کنی وخودت بی شوهرمی مونی.
یه نیشگون گرفت .
 برو بابا لوسسسس...وقتی در رو باز کردم آرمان داشت پشت سرم ونگاه می کرد.
#فریب_خورده

#پارت_چهلو_هشت

با خنده گفتم :نگرد داداش من ،از ترسش نیومد پایین .تو هم دیگه به این دیونه بازیاش عادت کن که خدایی ناکرده خودت راهیه تیمارستان
نش ی .
خم شد و زیر گوشم با شیطنت گفت :نترس خواهری ،خودم این بچه پرو رو آدمش می کنم.
آرش شنید و گفت:
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 به جون خودم اون تو رو آدم می کنه ،تا بلکه یه کمی ازاین خشکی بودن بیرون بیای.آرمان خیز برداشت طرف آرش که دستش رو گرفتم.
 داداش دیرتون می شه ،از قطار جا می مونین .با لبخند بغلم کرد.
بعد بغل وبوس پشت سرشون آب پاشیدم.
چشمه اشکم داشت می جوشید که طال پرید جلوم .
 چی گفت؟ رفتن ؟خندم گرفت وحرفهای آرمان وبهش گفتم.
زود موبایل ش و درآورد وبراش نوشت.
 کور خوندی آقا قوریله .یه شکلک خنده دارهم گذاشت.چشمام گشاد شد!
اینا چه فوری بهم شماره دادن؟ ای مارموزها ...
چند ثانیه نگذشت آرمان نوشت.
«حاال می بینیم ،حنا خانم .شکل حنا دختری در مزرعه رو گذاشت کنارش».
من با سر رفته بودم تو گوش ی ومی خندیدم.
نوشت «طال خانم کارتون حنا دختری در مزرعه رو دیده بودی؟ وای چه بامزه ،درست شبیه ش ی»
طال از زور عصبانیت قرمز شد ونوشت.
« گودزیال بالخره این طرفا پیدات می شه که؟ یه شکلک عصبانی».
موبایل و پرت کرد اون طرف وبا بالش افتاد به جونم.
از خنده چشمام اشک شد .داد زدم :چیه دستت بهش نمی رسه من و می زنی؟
جری تر شد محکم تر زد  :من اون دادشت رو می کشم.
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 خوب به من چه شوهر جون خودته  .من وچرا می کش ی؟بچه ها خونه نبودند ،عزیز هم پایین بود .بعد کلی بزن بزن ،هردو خسته وکوفته دراز به دراز افتادیم زمین.
................
ماجرای طال وآرمان وپای تلفن به مامان خبر دادم.
خیلی خوشحال شد وبرای هفته بعد به خاطر تعطیلی چند روزه گفت عزیز وطال رو هم بردارم برم خونه ،هم تولد آرمان ،هم بحث
خواستگاری.
 آخ جوننننن...ساعت نزدیکای نه شب ،موبایلم زنگ خورد .فکر کردم مامان دوباره حرفی یادش افتاده هجوم بردم طرف گوش ی ،ولی با دیدن اسم فریماه
تعجب کردم! این موقع چی کار داره؟
 سالم فریماه خانم گل  ...چه عجب یادی از ما کردی؟ سالم از بندست خانم ...ما همیشه به یاد شماییم. شما بزرگوارید .فرشته کوچولو چه طوره؟ دست بوسه .مزاحم شدم برای فردا بعد از ظهر خونه مادرم سفره حضرت رقیه است ،دعوتتون کنم .شما هم با دوستاتون وعزیز خانمتشریف بیارین .خوشحال می شیم.
 قبول باشه .حتما مزاحم می شیم. شما تاج سرین ،این چه حرفیه؟ پس فعال وقتت رو نمی گیرم  ...تا فردا .سالم برسون . شما هم سالم برسون .خدانگهدار.خدانگهدار.
وقتی به بچه ها خبر دادم خیلی خوشحال شدن.
شب تا صبح درس خوندم .با صدای اذان صبح وضو گرفتم ،بچه ها رو هم به نماز بیدار کردم .بعد نماز خزیدم زیر پتو ،تازه داشتم خواب می
دیدم که با صدای آالرم گوشیم تند بلند شدم .همگی یه صبحونه سر سری خوردیم ورفتیم دانشگاه.
بعد دانشگاه دیگه وقت استراحت نداشتیم به نوبت دوش گرفتیم همراه عزیز ،خونه مادر فریماه رفتیم.
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خیلی گرم وصمیمی ازمون استقبال کردن مثل اینکه از اول فامیل های خیلی نزدیک هستیم .واقعا خانواده خون گرم ومهربانی هستن .آدم تو
یه شهر غریب باید به داشتن همچین دوستی افتخار کنه .
حیاط با سنگ فرش ،چند درخت وگل ،خیلی زیبا ودل نشین شده بود.
پذیرایی خیلی بزرگ ودل باز ،با آشپزخونه ای که ورودیش به شکل یه سیب بزرگ کار شده بود .واقعا خونه زیبایی بود .همه جا رو با سفره هایی
پرازغذا زینت داده بودند.مبلمان رو هم به خاطر سفره ها باالی خونه ردیفی چیده بودند.
مانتوهامون رو در آوردیم .خیلی رسمی لباس پوشیده بودیم .شال وهم سرمون مرتب کردیم دور سفره مثل بقیه نشستیم.
خانمی شروع کرد به تالوت قرآن کریم.
خونه یه حال وهوای روحانی ودلنشینی به خودش گرفت.
نمی دونم چرا چشمام دو دو می زد ،سرمم بدجورگیج می رفت.
طال متوجه حال خرابم شد
 نفس چت شد؟! چرا رنگت پرید؟ انگشتم وگرفتم جلوی لبام ،هیس خوبم .چیزیم نیست فقط کمی سرم گیج رفت .االن بهتر می شه.فریماه که از دور نظارگر بحث ما بود .اومد کنارم.
 اتفاقی افتاده عزیزم؟ چرا رنگت پریده؟!تا خواستم دهان باز کنم طال نذاشت.
 هیچی خانم تا صبح نشسته خودکش ی کرده درس خونده ،حاالهم عاقبتش شده این .سرش گیج می ره. اره نفس؟ نگران نباش ،طال زیاد بزرگش می کنه .من خوبم. بلند شو ببینم ،چی چی روطال بزرگش می کنه .بریم اتاق استراحت کن .رنگ به رو نداری.به اصرار فریماه بلند شدم .من و به یکی از اتاق ها هدایت کرد.
 -برو دراز بکش االن بر می گردم.
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وقتی درو بست تازه متوجه دکراسیون زیبای اتاق شدم .تخت تک نفره با روتختی ست ،پرده وفرش کرم شکالتی رنگ ،یه تابلو روی دیوارکه همه
ی اسم های خدا به زیبایی روش حک شده بود .روی پایتختی یه سجاده بزرگ با قرآن ،قرآن رو برداشتم ویه بوسه روش زدم تا خواستم بزارمش
سر جاش که در اتاق باز شد.
#فریب_خورده

#پارت_چهلو_نه

به طرف فریماه برگشتم .با یه سینی چای وخرما وارده اتاق شد ودروهم پشت سرش بست.
 نفس راحت باش اینجا اتاق داداشمه .خونه مامانم دو تا اتاق بیشتر نداره یکیش مال مامان وباباست ،یکی هم اینجا ،اتاق داداشمه.فکرکردم اینجا راحت تر باش ی.
به قرآن تو دستم اشاره کرد
داداشم همشه بعد هر وعده نماز ،قرآن میخونه.
یه حالی شدم ،تو دلم دعا کردم کاش یه بار این داداش فریماه رو ببینم .خودمم نمی دونم چرا؟ به خودم نهیب زدم اینم دعاست می کنی؟ مگه
ٌ
برادرای خودت نماز وقرآن نمی خونن؟ بعد هر نماز ،نه .این آدم خیلی برام مرموز شده ،مخصوصا خصوصیاتش .
با دستی که رو شونم نشست به خودم اومدم.
 عزیزم خوبی؟ می خوای زنگ بزنم داداشم بیاد ببریمت درمونگاهی دکتری ؟ نه نه ،خوبم .فکر کنم کمی فشارم افتاده االن بهتر می شم .خیلی معذرت می خوام تو رو هم به دردسر انداختم . این چه حرفیه نفس؟ تو مثل خواهر نداشتمی .من تورو از همه دوستام خاص تر می بینم.بغلش کردم
 منم همین طور.چند خرما داد دستم .اینا رو بخور برای افت فشار خوبه.
بعد این که همه خرما رو به خوردم داد ،به زور خوابوندم رو تخت و رفت بیرون.
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با بوی بالش وپتو به یک باره تمام بدنم گرم شد .بوی حرم می داد .یه بوی خاص ودلنشین.
با تکون های دستی پتو رو بیشتر به سرم کشیدم.
 طال جون من فقط پنج دقیقه .طال با جیغ جیغ پتو رو از سرم کشید.
 چی چی رو پنج دقیقه؟ مگه خونه عمته؟ شب شد .االن شوهراشون پیداشون می شه.با یه جهش رو تخت نشستم به دورو برم نگاه کردم.
 خدا مرگم بده ما کجاییم؟! اینجا کجاست؟ چرا من خوابیدم؟ چرا بیدارم نکر...طال دستش رو گذاشت جلوی دهنم.
 هی بترکی دختر ،یه دقیقه زبون به دهن بگیر.سرم رو باال پایین کردم .دستش و از جلوی دهنم برداشت .یه نفس بلند کشیدم .
 داشتم خفه می شدم ها... خفه بش ی الهی از دستت راحت شیم. چرا بیدارم نکردی؟ چهار ساعته خوابیدی ،همه رفتن .خونه تمیز شده .هر بار خواستم بیام بیدارت کنم فریماه نذاشت گفت بزار کپه مرگشو بزاره.چشمام گشاد شد!
 واقعا این جوری گفت !؟خندش گرفت .
 شوخی کردم .زود باش حاضرشو که االن مردای این خونه می رسن .ولی ما به خاطر خوش خوابیه خانم هنوزاینجاییم.بلند شدم روتختی رو مرتب کردم .یه دستی هم به شالم کشیدم واز اتاق رفتیم بیرون.
فرشته با دیدنم بدو بدو خودش رو بهم رسوند و پرید بغلم.
 سالم حاله ،خوس اومدین.127
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 سالم به روی ماهت .قربونت بره خاله ،کجا بودی ؟ مهد بودم .خیلی وقته اومدم .مامان نذاست بیام بیدارت کنم . معذرت می خوام عزیزم ،نمی دونم چرا این طوری خوابم برد.دیدم عزیز ودخترا جلوی در حاضر آماده منتظر منن.
 خوب عزیزخاله ،باید برم .یه وقت دیگه میام کلی باهم بازی می کنیم. ولی من هنوز ندیدمت حاال چیکال کنم؟رو به همه گفتم :خیلی عذر می خوام ،نمی دونم چرا خوابم برد.
 خواهش می کنم دخترم اینجا هم مثل خونه خودتونه .تو واسم با فریماه فرقی نداری. ممنونم حاج خانم ،بیشتر از این خجالتم ندین. ولی نفس تو هنوز چیزی نخوردی؟ فریما جان دیگه خیلی دیره ،بچه ها وعزیز هم سرپا ایستادن ،منم میل ندارم .متشکرم . فریما دخترم حدس می زدم دیگه چیزی نخوره ،به خاطرهمین کمی وسایل گذاشتم ،برو بیار ببرن خونه می خوره. خیلی لطف کردین حاج خانم واقعا شرمندم می کنین. دشمنت شرمنده .این چه حرفیه؟ اینا نظریه. مامانی میسه خاله نفس هم باهامون بیاد حلم؟ اخه من هنوز ندیدمس.درسته خودمم دوست داشتم برم ولی با این حال به خاطر عزیز وبقیه نمی تونستم اصرار کنم .ولی قربونش برم این وروجک هم رو یه چیزی
کلید می کرد دیگه دست بردار نبود.
 دخترکم ،اگه دلشون بخواد میان .الزم به اسرار نیست.طال گفت :ولی بچه ها فردا مسافرن باید کمی استراحت کنن.
یواش دم گوش طال گفتم :طال چه اشکالی داره بریم؟ تو قطار می خوابن دیگه.
 تو تا حاال کپه مرگت وگذاشته بودی ...نه ما  ،خسته ایم.128
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 چیه پچ پچ می کنین ؟ هچی فریماه جان ،این نفس خانم نه این که تا االن نخوابیده بود ،برا همین دلش می خواد بریم بخوابیم. کجا من همچین حرفی زدم؟طال یه نیشگون از پهلوم گرفت که یه جیغ خفیف کشیدم .
همه شروع کردن به خندیدن.
 خاله نفس اگه بیای قول میدم برات سکالت بدم؟بغلش کردم واز ته دل به خودم فشردم.
 دخترم اگه بخوای بری حرم منم می رم؟ دخترا هم می رن خونه .خودمم خیلی وقته نرفتم دلم برا آقا تنگ شده حاال که از خونه اومدم بیروندلم می خواد به پابوس آقا هم برم.
 ای قربون عزیز برم.طال اینا خداحافظی کردن وبرگشتن خونه.
#فریب_خورده

#پارت_پنجاه

 فریماه جان اگه می شه برای ما یه آژانس خبر کن؟ این چه حرفیه نفس؟ ما به حد کافی جا داریم .االن داداش میاد. ولی... ولی بی ولی .نفس تعارف بسه.از درون هم خوشحال بودم این داداش مارموز فریماه رو می بینم ،هم دلهره.
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چند دقیقه نگذشته بود که فریما صدامون زد.
 داداش اومده بریم .دست تو دست فرشته از دررفتیم بیرون .سرم پایین بود که با سالم یه نفر سرم رو باال گرفتم.
از دیدن رضا روبه روم شوکه شدم! اونم دست کمی از من نداشت .هیرت زده نگام می کرد.
فرشته دستم رو ول کرد وپرید بغلش.
 سالم دایی جون.رضا به خودش اومد وفرشته رو به خودش فشرد وبوسید.
رو به من با تعجب پرسید :شما! این طرفا؟
فریماه از پشت سرم ظاهر شد.
 داداش مگه شما همدیگرو می شناسین؟ بله .با ایشون هم دانشگاهی هستیم.عزیز لنگان لنگان از در بیرون اومد .رضا وقتی عزیز رو دید فورا به حالت تعظیم سر خم کرد.
 سالم حاج خانم ،خیلی خیلی خوش آمدین. علیک سالم پسرم ،ممنونم .خدا عمرت بده زحمت ما هم افتاد به گردن شما. این چه حرفیه حاج خانم ،شما رحمتین.رضا تند سبد های شیرینی وخرما رو از مامان وخواهرش گرفت وصندوق عقب جاسازی کرد.
به اصرار مادرفریماه عزیز جلو نشست ،ما هم عقب .فرشته هم رو پای من جای گرفت.
مامانش هر کاری کرد بره رو پای مامانش بشینه قبول نکرد.
هم خیلی خجالت می کشیدم هم دلهره داشتم .سربه زیر داشتم خود خوری می کردم ،که ای کاش با بچه ها رفته بودم واصرار نمی کردم برای
رفتن به حرم ،وبرادر فریماه رو هم نمی دیدم .نمی دونم رضا هم با فهمیدن من که دوست خواهرشم چی کارا می کنه .
وقتی ماشین حرکت کرد به خودم اومدم .فرشته از رو پام بلند شد ودستش رو گذاشت رو شونه رضا.
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 داییی؟با لبخند گفت :جون دایی؟ کوچولو.
 پس سکالتم کو؟ ای وروجک ،داشت یادم می رفت ها...دست برد تو جیب کت اسپرتش یه شکالت آورد بیرون.
 بگیر ،دایی به قربون اون زبون خوشگلت.با صداش هم ضربان قلبم باال می رفت  .نمی دونم چرا اصال تپش قلب گرفته بودم .
به قول معروف مار از پونه بدش میاد سر راهش سبز می شه .حکایت منه بخت برگشته است .من ازش می ترسم اینم همیشه سر راهم سبز می
شه .حاال هم که داداش فریماه هست چیکار کنم.
با ورجه وورجه فرشته بهش چشم دوختم.
 دایی جون پس سکالت دوستم کو؟رضا با لبخندی گفت:
 ای ای داشت یادم می رفت که دوستت هم مثل خودت شکمویه.فرشته با شیرین زبونی گفت:
 نه دایی جون اصال سکمو نیست .وقتی خونه ما بود کم غذا خورد .می گفت سیرم سیرم ،ولی به جاس وقتی بهس سکالت می دم می خوره دیگهگله نمی کنه .اخه سکالت خیلی دوس داله.
همه به شیرین زبونی های فرشته نگاه می کردیم ولی نمی دونم چرا فریماه دستش و گرفته بود جلوی دهنش وریز ریز می خندید.
فرشته شکالت رو گرفت سمت من.
 مگه راست نمی گم دوستم؟ تو اگه سکالت نخوری گله می کنی؟داشتم شاخ در می آوردم این یه ساعته منو می گفت.
با صدای فریماه که پقی زد زیر خنده به خودم اومدم .نمی دونم چرا از آینه به رضا نگاه کردم .با تعجب داشت نگاهم می کرد.
فریماه از خنده رو به موت بود ومادرش هم یواش یواش می خندید.
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فرشته بیچاره هم چشماش بین مامان ومادر بزرگش در حرکت بود .
فریماه به زور کمی از خندش وخورد وگفت :آخه نمی دونی داداش ،این نیم وجبی هر بار که ازت شکالت می گیره می بره برا نفس جون .اخه
دوستش همین نفس خانم خودمونه.
گفت ودوباره ترکید از خنده.
عزیز هم که تا حاال شنونده بود شروع کرد به خندیدن .دوباره به رضا چشم دوختم از زور خنده قرمز شده بود .مدام دستش ومی کشید دور
لباش که بلند نزنه زیر خنده.
 بگیر دیگه دوستم .دستم خسته سد .زیر لب گفتم:
 بده من شیطون آبرو واسم نذاشتی.با تعجب پرسید:
 خاله نفس مگه کس ی سکالت بخوره آبروس می ره ؟دیگه ماشین منفجر شد .حتی رضا هم با صدای بلند می خندید.
به معنای واقعی دیگه الل شدم از حرص دستام و طوری مشت کردم که ناخونام رفتن تو گوشتم.
#فریب_خورده

#پارت_پنجاه_ یک

اصال نتونستم سرم و بلند کنم.
وقتی ماشین جلوی حرم متوقف شد ،یه نفس آسوده کشیدم .به طرف ورودیه خواهران پا تند کردم .جلوی در یادم افتاد عزیزو فراموش
کردم .دوباره راه رفته رو برگشتم .چشمم افتاد به عزیز که رو ویلچر نشسته رضا هم داره هولش میده .فریماه و مادرش هم جلوی در نذر ها رو
پخش می کردند.
رفتم جلوعزیز پرسید :دخترم کجا غیبت زد؟ آقا رضا زحمت کشید برام ویلچر آورد .خدا عمرش بده.
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به تته پته افتادم:
 بببخشید ...عزیز شرمنده.بدون این که مستقیم به رضا نگاه کنم گفتم:
ازشماهم خیلی ممنونم .بدین من خودم عزیزو می برم .ویلچرو هول داد و گفت: خواهش می کنم .کار شما نیست میارم.حرکت کرد و مانع اعتراض دوباره ام شد.
این پا واون پا کردم و پشت سرشون حرکت کردم .
فریماه خودش وبه ما رسوند.
 نفس ناراحت شدی؟ به جون خودم این بچه طوری دوستم دوستم می کنه که انگار هم سن وسالش ی.با حرص گفتم:
 اره دیگه ،این جوجه ات آبرو واسم نزاره تو هم بخند.بی اعتنا به حرص خوردنم گفت:
 زیاد سخت نگیر دیگه ...مگه چی شده؟چشمام گرد شد و صدام کمی باال رفت:
هیچی نشده!.....نگاهم کرد و با خوشحالی گفت:
راستی نفس؟ وقتی فهمیدم با داداشم هم دانشگاهی هستی نمی دونی چه قدر خوشحال شدم.
لبخند که زدم واقعا مزحک بود .چون رضا داشت مستقیم نگاهم میکرد.
جلوی ورودیه خواهران رضا عزیز رو تحویل ما داد :بفرما آبجی دیگه من نمیتونم ورودی خواهران بیام .حیاط منتظرتونم.
طرف صحبتش با فریماه بود ولی من دسته های ویلچرو گرفتم.
به طرف ورودی برادران رفت.
133

فریب خورده
فریماه گفت بده کمکت کنم.
محترمانه تشکر کردم .صف خواهران خیلی طول کشید .کیف و چادر و مانتو کشتن زمان می برد .مثل مردها نبود که ساده با یه پیراهن و
شلوار می رفت داخل و گشتن هم آسون بود.
رضا درست جلوی ورودی داخل حیاط منتظر ایستاده بود.
سمتم اومد :بدین من.
خجالت زده تشکر کردم :خودم میارم ممنون.
بی اعتنا دست جلو آورد .برای اینکه دستش به دستم نخوره سریع دسته های ویلچرو رها کردم.
به طرف رواق خمینی رفت.
سمت مادرش برگشت و گفت:
 مامان وقت رفتن باهام تماس بگیرین همین جا میام دنبالتون.مادرش با لذت و پسرش را نگاه کردو گفت:
 باشه پسرم برو نگران نباش.عزیز برای بار هزارم به جون رضا دعا کرد.
برای اینکه جلوی مادرو خواهرش بد نشه منم تونستم یه تشکر ساده بکنم.
با لذت به همه جا نگاه میکردم.
فریماه گفت:
نفس جلو خیلی شلوغه ...بزار مامان و حاج خانم اینجا بشینن ،ما بریم زیارت.
عزیز گفت :آره دخترم .شما برین .تا شما میایین ما هم چند رکعت نماز میخونیم.
کمک کردم عزیز از ویلچر پایین بیاد .فریماه ویلچرو بست و کنار نرده ها که راه را برای رفت و آمد جدا کرده بود گذاشت.
چادرم و مرتب کردم و کنار فریماه هم قدم شدیم.
فریماه هیجان زده پرسید :نفس با داداشم تو یه کالسین؟
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گوش ی دستم اومد .پس فریماه خانم می خواست زیر زبون کش ی کنه.
لبخندی زدم و گفتم :نه .بعض ی کالس ها...
شروع کرد تعریف کردن رضا .ولی نمی دونست داداشش چه مارمولکیه ...حتی نمی دونست من چه قدر ازش واهمه دارم.

....................
موقع برگشتن هر کاری کردم فریماه اجازه نداد آژانس بگیرم .دوباره زحمت مون افتاد دوش برادرش.
کل راه رو حتی نتوستم نگاهم رو باال ببرم .ازش می ترسیدم .جلوی محله عزیز دونه به دونه از همه تشکر کرد .ولی من بدون اینکه به رضا نگاه
کنم از فریماه و مادرش تشکر کردمو صورت فرشته رو بوسیدم.
دست زیر بغل عزیز بردم و داخل محله شدیم.
تازه صدای راه افتادن ماشین رضا رو شنیدم .لبخند تلخی روی لبام نشست و هزار فکرو خیال به مغزم هجوم آورد.
نکنه از این به بعد بیشتر پاپیچم بشه ...نکنه به خاطر فریماه بیشتر خودشو بهم نزدیک کنه ،برای تالفی!
عزیز رو تا اتاقش بردم و تند باال دویدم.
بدون اینکه لباس عوض کنم نشستم باال سر طال و تکونش دادم.
 طال ،طال بیدارشو...خواب آلود به ساعت نگاه کرد.
 خدا بگم چیکارت نکنه نفس .ساعت دو نصف شبه مثل بختک افتادی به جونم که چی! ...بزار بخوابم.با صدای آروم ترسیده گفتم:
 طال می دونی برادر فریماه کیه؟پتو رو کشید رو سرش و غرید:
 ای گندت بزنن .نصف شب به من چه که برادر فریماه کیه!...پتو رو از سرش کشیدم.
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 یه لحظه گوش بدی نمی میری که ...برادرش همون رضاست  ،دوست شاهین.نق زد و گفت:
 خوب به من چه؟عصبی چهار زان نشستم و گفتم:
 هیچی دیگه عقل کل .می ترسم از طریق فریماه بهمون نزدیک بشه کاری دستمون بده .#فریب_خورده

#پارت_پنجاه_دو

بدون اینکه چشم باز کنه به پهلو چرخید و گفت:
 غلط می کنه با تو .برو گمشو بزار بخوابم.خواهش دادم و گفتم:
 بی جنبه...با عصبانیت بلند شدم و لباس عوض کردم و خزیدم زیر پتو ،مگه خوابم می برد تا صبح این پهلو واون پهلو کردم ولی دریغ از خواب .همش
فکرهای مزخرف تو سرم جوالن می داد.

.......................
ساعت نه رفتیم راه آهن .ثمین وشیوا قطار تهران تبریز سوار شدن  ،ما هم بابلسر.
کوپه من فقط نگاهم بیرون بود .اما کل حواسم به رضا و خانواده ای که ،بدون اینکه بفهمم خیلی بهشون صمیمی شده بودم.
طال هم قربونش برم خورد و تخمه شکست و فیلم تماشا کرد.
بر خالف دفعه قبل این بار آرمان اومده بود استقباملون .
136

فریب خورده
تو چشماش شوق انتظار ،شوق دیدن یار بیداد می کرد.
طال هم دست کمی از آرمان نداشت.پلی من دمغ بودم و فکر و خیال لحظه ای رهام نمی کرد.
هوا مه آلود بودو مثل همیشه نم نم باران می بارید.
طال شیشه ماشین داد پایین ،کمی سرشو همراه با دستش برد بیرون.
عزیز گفت:
 دخترم سرما می خوری بیا داخل.با لذت برگشت سمت عزیز و گفت:
 عزیز نمی دونی چه حس ی داره ملس کردن باران ،به آدم آرامش می ده .هوای شمال نابه ،تمیز وانرژی بخش ،انگار دوباره متولد شدی ...جاندوباره می گیری.
طال غافل از این که ،دو چشم چه طوری با شوق خواستنش بهش زل زده حرف می زد.
یک لحظه ترسیدم و تو دلم گفتم :ای خدا این آرمان کل هواسش رو از جاده گرفته ...به کشتنمون نده؟
به طرف طال خم شدم و زیر گوشش گفتم:
 هی ...عاشق ،اگه به فکر خودت نیستی به فکر ما باش ...االن به کشتنمون می دی.با تعجب به طرفم برگشت!
با چشم وابرو به آرمان اشاره کردم و گفتم:
 شاعر شدی نمی دونی دو چشم محو تماشات شده وچشم از جاده گرفته؟یه نیشگون از پهلوم گرفت کمی هم سرخ وسفید شد ،نشست سر جاش.
خندم گرفت از قیافش.
بالخره خونه رسیدیم .این بار مامان ،طال رو خیلی صمیمی تر از قبل به آغوش کشید وپیشونیش وبوسید.
با عزیز روبوس ی کردو به من رسید.
به قول مامان و بابا مهمان عزیزو مقدم.
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از دیدن آرش ذوق کردم .بی شک امروز رو به خاطر من و مهمونا خونه بود وگرنه این ساعت خونه نمی اومد.
با شوق بغلش کردم :سالم داداش گلم...
محکم بغلم کردو گفت :سالم وروره جادو ..چطوری مشنگ.
از بغلش بیرون اومدم و آبرو درهم کشیدم :کلمات تازه یاد گرفتی ...منو باش ک دلم واسه کی تنگ شده.
طال ریز ریز خندید .بابا هنوز نیومده بود.
بی شک سر شالی بود.
سما اتاقم رفتم و دست طال رو هم با خودم کشیدم :بیا ببینم چه زود نیشتو باز میکنی.
مامان هم چادر عزیز رو برای تا زدن گرفت.
طال بی حواس به من شروع کرد با لذت به اتاقم نگاه کردن.
اول سمت پنجره رفت .از ذوقش خندم گرفت و حرفم یادم رفت.
لباسام و عوض کردم و دست طال رو هم کشیدم .تا چشم از بیرون بگیره.
بیا لباس عوض کن .همه جا رو میریم بیرون ببینی .از پشت پنجره صفاش کمتره...
با خوشحالی تند لباس عوض کرد .مانتوی یاسمنی نازک با سال سفید پوشید .شکر طال هم دختر محجبه ای است و جای نگرانی نداره.
مامان به نحو احسن پذیرایی رو شروع کرد .قربونش برم به خاطر مهمونا به من گیر نداد و همهی کارا رو خودش کرد.
بابا هم از دیدن ما خوشحال بود .مدام نگاهم میکرد .اما جلوی طال نمیتونست بغلم کنه و ابراز دلتنگی کنه .مامان هم مراعات طال رو می
کرد.

..............

امروز تولد آرمانه،آرش رو مامور کردیم آرمان وببره بیرون سرگرمش کنه .کیکم آرش سفارش داده بود.
همه بادکنک ها ووسایل تزئینی رو چک کردم تا طال نقشه ای نکشیده باشه .چون خیلی با آرش جیک تو جیک بودن.
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وقتی آرش پیام داد داریم میاییم ،فورا برق ها رو خاموش کردیم .وقتی آرمان داخل خونه شد پریز برق وزدم .همه دست وسوت وهورا کشیدیم .
آرمان اول تعجب کرد ولی خیلی زود جاش وبه یه لبخند گشاد داد.
کلی ازمون تشکرکرد.
طال زود تر از من کیک وآورد شمع بیست شش سالگی آرمان رو هم روشن کرد.
آرش گفت:
 داداش اول آرزو کن بعد شمع ها رو فوت کن.کمی چشم هاش و بست وباز کرد.
فوت کرد .خاموش ی شمع ها همانا ،پخش شدن کیک رو صورت آرمان همانا.
همه دست ها باال خشکمون زد.
آرمان خامه کیک رو از چشماش پاک کرد وبه طال وآرش چشم دوخت .اونا که ریز ریز می خندیدن غش کردن پا به فرار گذاشتن.
آرمان بقیه کیک وبرداشت ودنبالشون کرد .آرش به طرف حیاط دوید ولی پای طال به پاییه میز گیر کردو افتاد زمین .آرمان هم نامردی نکرد
وظرف کیک وخالی کرد رو سرش.
منم که فیلمبردار بودم از همه صحنه ها نهایت استفاده رو کردم.
#فریب_خورده

#پارت_پنجاه_سه

همه از خنده ولو شده بودن.
چون طال شال سرش بود موهاش زیاد کیکی نشد .آرمان هم قربونش برم که محرم ونامحرم سرش می شه نتونست کاری از پیش ببره.
مامان به طرف طال رفت.
 آرمان عروس گلم واذیت نکن .139
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یه شوک دیگه از طرف مامان به همه وارد شد .خنده همه جمع شد جز منی که میدونستم.
مامان سمت عزیز چرخید و گفت:
عزیز خانم اگه شما هم آرمان به غالمی قبول کنین می خوام طال عروس ودختر خودم باشه.
بابا به حرف اومد و با تبسمی مهربان گفت:
 خانم خانما ،شما ما رو هم غافل گیر کردین؟مامان با خندهای کوتاه به من نگاه کردو گفت:
 خودمم تازه فهمیدم ،امروز هم که تولد آرمانه می خوام این تولد ،تولد به هم پیوستن شون هم باشه.بابا دست دور لبانش کشید و گفت:
 چی بگم؟ شما بدون صالح کاری انجام نمی دین .مامان کنار عزیز رفت .روی مبل تک نفره نشست و رو به عزیز گفت:
 خوب عزیز خانم نظرتون چیه؟عزیز نگاهی به طال انداخت و گفت:
 نمی دونم واال  ...من آرمان رو مثل پسر خودم دوسش دارم وقبولش می کنم ،ولی تصمیم اصلی رو باید طال خودش بگیره .دیگه بزرگ شدهصالح زندگیش وبهترمی دونه.
مامانم با شادی دست زد و گفت:
 پس مبارکه...بابا وسط خوشحالی اش پرید و گفت:
 اخه جان من این طوری هول هولکی که نمی شه .حرف ،حرف یه عمر زندگییه  .باید بشینن وبا هم سنگاشون ووا بکنن ،اگه به تفاهم رسیدناونوقت ما هم آستین باال می زنیم.
اینبار من ذوق زده وسط حرفشون پریدم:
 من می دونم اینا همدیگر رو می خوان.آرمان وطال ،طوری واسم چشم غره رفتن حساب کار دستم اومد.
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آرش مثل زنا کل کشید .مامان هم قربون صدقه طال وآرمان رفت.
 آرمان پسرم تو یه دوش بگیر ،میبینی توروخدا ...عروس گلم روز اولی کام پسرمو شیرین کرد.طال بیشتر سرخ شد.
مامان دست طال رو گرفت و گفت:
طال دخترم تو هم شالت وعوض کن بیا ...زود ،تند ،سریع .
دوربین رو بستم و تند تند .مشغول تمیز کردن روی میز و زمین شدیم.
مامان و بابا و عزیز در مورد عقد موقت وعروس ی صحبت کردن .آرش به کمکم اومدو جاهای کثیف رو تمیز کردیم.
آرش رفت از تو ماشین یه کیک دیگه آورد .ناقال ها خیلی حساب شده نقشه می کشیدن .آرمان وطال هر دو تیپ زده برگشتن.
مامان خوشحال گفت :عروس خوشگلم تو هم برو کنار آرمان دوتایی آرزو کنین.
طال معذب به اصرار مامان کنار آرمان ایستاد.
آرش صوت زد و منم که عکاس و فیلمبردار جمع ،شمع ها رو فوت کردن.
آرش داد زد :آقا دست نگه دارین...
همه به آرش که دستاشپ باال برده بود نگاه کردیم.
با خنده کنار آرمان ایستاد :اول زنداداش باید کادوشو بده.
مامان خواست اعتراض کنه که طال سریع جعبه کوچک کادو پیچ با روبان قرمز رو سما آرمان گرفت.
آرمانم قربونش برم کنی سرخ و سفید شدو جعبه رو گرفت.
این بار من داد زدم و هیجان زده گفتم :زود باش بازش کن ...بازش کن...
آرمان خیلی آهسته و با احتیاط کادورو باز کرد.
از دیدن یک پالک هللا طال آرش گفت:
واوووو ...اینجارو...
چشمای آرمان برق زد .ولی خجالت کشید سر بلند کند و یک تشکر جانانه از طال بکند.
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ما هم هر کدوم یه چیزی خریده بودیم ولی مگه به گرد پای کادوی طال می رسید.
ارامنه کیک رو برید و کاممان را شیرین کردیم.

..........................

اون شب حرفهای پایانی زده شد .قرار گذاشتیم بعد برگشتن ما به مشهد عزیز به پسرش خبر بده مامان هم به عمه ودایی اینا ،که با رسم
ورسومات همیشگی بریم خواستگاری وعقد کنون.
ترم تابستانی برداشتم .نمی خواستم تعطیالت پیش خانوادم برگردم ودوباره وابستشون بشم .دل کندن ازشون برام سختتر میشد.
ثمین وشیوا خداحافظی کردن رفتن زادگاهشون.
تواین سه ماه چند بار به خونه فریماه رفته بودم اونا هم به ما سر می زدند .
امروز قرار بود بریم خونه مادر فریماه  ،نظری شعله زرد پخش می کردند.
داشتم آماده میشدم که صدای طال دراومد.
 نفس چی کار می کنی؟ یه ساعته داری شال می بندی ؟لبخندی پهنی زدم و گفتم:
 حرص نخور زن داداش صورتت جوش می زنه.یه پس گردنی نثارم کرد.
دستم روی گردنم داد زدم:
 ای دستت بشکنه .صبر کن یه خواهرشوهر بازی دربیارم که مرغ های آسمون به حالت زار بزنن.به طرفم برگشت و دست به کمر زدو گفت:
 اگه مردی در بیار ببینم؟#فریب_خورده
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#پارت_پنجاه_چهار

مرد ...منه به این نازی قوقولی مقولی....
لبخند پهنی زدم و گفتم :نه من کجام ِ
خنده نشست رو لباش و نیشگونی از بازوم گرفت:
 بیا بریم قوقولی مقولی ...عزیز علف زیر پاش سبز شد.پایین رفتیم .عزیز روی پله نشسته مناظر ما بود.
کمکش کردیم تا سر کوچه بیاید.
وقتی رسیدم ،در حیاطشون باز بود .از دیدن دو تا دیگ بزرگ هم رو اجاق به وجد اومدم.
فریماه از دیدنمون سریع به استقبال اومد.
فریما بعد احوال پرس ی .عمه ،خاله ودخترش رو به ما معرفی کرد.
دختر کوتاه قد ریزه میزه  ،و خاله جوانش.
برای عوض کردن لبای
داخل خونه رفتیم .فریما دو چادر طرفمون گرفت و گفت:
 اگه خودتون راض ی باشین اینا رو سر کنین ،چون رضا وچند تا از دوستاش برای بردن کاسه های شعله زرد میان حیاط ،این طوری راحترهستین.
طال سریع با تشکری چادرو گرفت:
 واقعا ممنون که به فکر ما هم بودی .فریماه تبسمی بر لب نشاند و گفت:
 خواهش می کنم شما عزیزین.143
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عزیز توی خونه پیش خانم ها نشست ،من وطال هم برای کمک بیرون رفتیم.
ما هم شعله زردو هم زدیم ودعا خوندیم.
رسید به پخش کردنش.
من وطال با دختر خاله ش روی کاسه هارو با گل سرخ ودارچین وخالل بادام تزئین می کردیم ،فریماه هم تند تند سینی ها رو دم در می برد می
داد به آقاییون.
فریماه داشت سینی رو می برد که فرشته با جیغ جیغ اومد طرفش.
 مامانی جیس دارم ،االن میریسه.فریماه سینی پر دستش سمتم و چرخید و گفت:
 نفس زود این وبگیر ...االن کثیف کاری می کنه.سینی رو گرفتم.
همون طور که سمت سرویس می دوید گفت:
 نفس قربون دستت رضا دم دره ببر بده بهش.به ناچار سمت در رفتم.
رضا پشت به در ایستاده بود .با صدای سالمم به طرفم برگشت.
از دیدنم جا خورد وبه چشمام خیره شد سرم رو پایین انداختم  .دیدم سینی رو نمی گیره.
به زور گفتم:
 فریماه جان فرشته رو برد دستشویی .ازم خواست من بیارم .بفرمایین.به خودش اومد یه سالم زیر لبی داد .وقتی خواست سینی رو بگیره دستاش می لرزید ،ناخوداگاه نگاش کردم چشم ازم برنمی داشت با یه حالت
خاص ی نگاهم می کرد ،خون به صورتم هجوم آورد  .تند برگشتم داخل حیاط.
طال مشکوک نگام کرد.
بعد اینکه شعله زرد تموم شد ما هم برای شستن ظرف ها کمک کردیم .ولی دیگه رضا رو ندیدم .دملم نمی خواست دوباره باهاش رو به رو شم.
این رفت وآمد ها هم به اصرار فریماه بود ،وگرنه من راض ی نبودم به این که هر لحظه با رضا چشم تو چشم شم.
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خدارو شکر ماشین طال بودو مجبور نبودیم با داداش فریماه برگردیم.
خدارو شکر بدون هیچ اتفاقی برگشتیم خونه .اما نگاه رضا لحظه ای از یادم نمی رفت.
#فریب_خورده

#پارت_پنجاه_پنج

................
روزها تند و بی وقفه می گذشتند .خوش ی ها زودتر ،ناراحتی کمی کند ،ولی زندگی روی چرخ روزگار تند تر می چرخید.
چهار ماهی بود شاهین وندیده بودم.
شکر که ترم تابستانی برنداشته بود.
عمر خوشحالی ام بابت ندیدن این همسایه های شرور و شاید هم واهمه آور کوتاه می شود.
سر کوچه از دیدنش مپ کردم! بی توجه بهش وارد محله شدم.
هنوز چند قدم برنداشته بودم که با صداش متوقف شدم.
 ببخشید چند لحظه می تونم وقتتون رو بگیرم؟کمی این پاو اون پاذکردم و ایستادم .بی محلی و فرار بیشتر به شکش دامن می زد .تند بدون این که نگاهش کنم گفتم:
 امری داشتین؟محترمانه گفت:
 سالم .عرض ی داشتم .کمی لحنم مالیمتر شد اما ظاهر تمدن را حفظ کردم و گفتم:
 علیک سال م .بفرمایین ؟145
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به دستم و کیسه های خرید اشاره کردو گفت:
 اگه امکان داره خرید هاتون رو بزارین خونه بیاین .یه چای یا بستنی مهمون من ،اونجا حرف می زنیم .ابرو در هم کشیدم و نگاهم رو باال بردم:
 ولی من لزومی نمی بینم باهاتون بیام بیرون.ملتمس به چشمام خیره شدو گفت:
 خواهش می کنم ،خیلی مهمه.حرف مامان یاد افتاد .سریع چشم گرفتم و به آجرهای ریخته شده ی دیوار نگاه کردم و گفتم:
 خوب همین جا گوش می کنم.مکثی کرد و با تک سرفه ای گفت:
 می دونین من از همون روز اولی که شما رو دیدم شیفتتون شدم .می خواستم آدرس بدین با خانواده خدمت برس...لرز تمام وجودمو گرفت .شاید بیخودی ولی به خودم لرزیدم حرفش وقطع کردم.
ولی من هیچ قصد ازدواجی ندارم.خواستم قدم از قدم بردارم که راهم را سد کرد و پر تمنا گفت:
 خواهش می کنم زود جواب ندین ،بزارین العقل با هم آشنا بشیم .عصبی صدایم باال رفت و گفتم:
 ولی من تمایلی به آشنایی ندارم.نمی دونم چرا میترسیدم و بی جنبه شده بودم.
به طرف خونه پا تند کردم.
نتوستم راهم و بگیره.
از پشت سر صداشو باال بردو گفت:
 ولی تو باید یه فرصت بهم بدی.146
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بدون اینکه جواب یا عقب برگردم وارد خونه شدم ودر ومحکم بهم زدم.
کفشامو از پا کندم و تند پله ها رو یکی به دو باال رفتم.
حس و حالم دست خودم نبود.
همان طورکه وسایل ها رو جابه جا می کردم به شاهین هم بد بیراه می گفتم.
آمل ابله از راه نرسیده چه جراتی پیدا کرده ...هنوز ندیده و نشناخته میخواد خانواده بیاره ...احمق بیشور فکر کرده....
پسرهی ِ
با صدای کس ی جیغ زدم ویه متر پریدم هوا.
برگشتم و از دیدن طال سیب زمینی از دستم افتاد .طال عصبی گفت:
 ای مرگ ،چته گوشام و کر کردی؟همان طور ک خم میشدم تا سیب زمینی رو از زمین بردارم گفتم:
ُ
 زهر ترکم کردی طال .آدم یه ِاهمی ...اهمی می کنه.عصبی داخل آشپزخونه اومدو گفت:
 به جای اهم تهم ،چند بار صدات زدم .خوب مثل پیرزن ها غرغرنکن که بشنوی.س ی زمینی ها رو داخل سبد ریختم با حرص و جوش غریدم:
 به باعث و بانی غرغرهام لعنت .خوب چی کار کنم کمی دلم آروم شه؟متعجب دست به کمر زدو گفت:
 چته بازنفس ؟ عزیز کجاست ؟دستامو شستم و با پایین باورم خشم کردم:
 عزیز رفت مسجد.در یخچال رو باز کرد و نگاهی به داخل یخچال انداخت و پرسید:
 خوب تو چه مرگته؟خودمو روی صندلی انداختم و پریشون گفتم:
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 نمی دونی این شاهین اعصابم و بهم ریخته.در یخچال و بهم کوبید و برگشت سمتم:
 کیییی؟!...غمگین گفتم:
 دیدی خودت هم شوکه شدی؟ وقت برگشتن سر کوچه دیدمش ،ازم می خواست قهوه مهمونم کنه .گفتم من اهل این حرفا نیستم .پیله کردکه آدرس خونتون رو بگو من ازت خوشم اومده واین حرفها...
صندلی رو بقب کشید و دستاشپ زیر چانه زدو گفت:
 سه ماه کجا بود که االن فهمیده عاشقت شده برگشته؟شونه ای باال انداختم :
 من چه بدونم .فکر کنم کاسه ای زیر نیم کاسش باشه.دوباره بلند شد و دست روی هوا تکون دادم و گفت:
 نه بابا نفس ،تو هم به همه بد بینی.حتما رفته فکراش رو کرده ،با خانوادش حرف زده.
سرم و بین دستانم گرفتم و گفتم:
 بحث ،بحث این حرفها نیست .من اصال به ازدواج فکر هم نمی کنم .لیوان رو پر کرد گفت:
 خوب چی بگم؟ هنوز هیچی نشده این طوری بهم ریختی .فقط یه درخواست ساده بود .همین.برگشتم طرفش و شوکه شده گفتم:
 همین؟ پس چرا دلهره گرفتم ،اگه پیله کنه چی؟آب رو سر کشیدم و روی میز کوبید:
 مگه مرض داره؟ فوقش می گی نه ،می ره پی کارش.148
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دمی عمیق گرفتم و به دور شدن طال خیره شدم.
انگار کمی آروم شدم.
طال بلند گفت :پاشو نهارو حاضر کنیم .زیاد فکر نکنم.
#فریب_خورده
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داشتم خورشت قیمه رو هم می زدم که صدای طال بلند شد:
 نفس موبایلت خودش وکشت.قاشقو داخل قابلمه انداختم و سنت اتاق دویدم .از دیدن اسم فریماه لبخندی زدم و زود جواب دادم:
 به به فریماه خانم عزیز ...سالم عرض شد.خنده تکی اش رو شنیدم:
 سالم نفس جون .چه خبرا ؟خوب هستین؟ ممنون .شما چه طورین؟ فرشته جونم خوبه؟ ممنون خوبه .مزاحم شدم بگم خالم همون روزی که خونه مامانم نذری داشتیم ،از تو خوشش اومده وبرای پسرش در نظر گرفته ،اگهاشکالی نداره آدرس خونتون رو می خواد؟
با دست روی سرم کوبیدم و ناخودآگاه صدام باال رفت :
 وای خدا ،نه...فریماه پشت گوش ی ترسید و گفت:
 چیزی شده نفس!؟حرف بدی زدم؟دست پاچه شدم و تند گفتم:
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 نه نه ،هیچی .ببخشید فقط امروز دومین شوک بود واسم ،همین...با خنده پرسید:
 مگه کس ی هم ازت درخواست کرده؟بی ریا و بدون هیچ فکری گفتم:
 اره صبح یکی از هم دانشگاهی هام .ولی من هنوز قصد ازدواج ندارم .به خالتون هم بگین زحمت نکشن ،ممنون می شم .تند گفت:
 نفس جون ولی زود تصمیم نگیر؟ شاید اگه با پسر خالم آشنا شدی خوشت اومد؟ پسر تحصیل کرده وخوبیه.دور خودم چرخیدم و موهامو که گیر انگشتان بود از حرص کشیدم .به زور صدامو کنترل کردم و گفتم:
 فریماه خواهش می کنم به دل نگیر؟ من اصال آمادگی فکر کردن هم ندارم.محترمانه گفت:
 باشه عزیزم هر طور راحتی .پس من به خالم می گم هنوز درس می خونه وآمادگی نداره .خوشحال از این همه درک و فهمش گفتم:
 خیلی ممنون که درکم می کنی. خواهش ،پس فعال. خداحافظطال با هیجان پرید جلوم.
 یه خواستگار دیگه ؟ترسیده دست روی قلبم گذاشتم و گفتم:
 اره خبر مرگم .با خوشحالی گفت:
 چرا خبر مرگت؟ عزیزم بالخره که باید ازدواج کنی.من حاضر نیستم ترش ی بندازم ها ...گفته باشم.150
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به طرفش خیز برداشتم که فرار کرد.
می دونستم می خواد من و از فکر خیال در بیاره.
از این که ترم تابستانی برداشتم پشیمون شدم.

........................
تا صبح فکرو خیال رهام نکرد.
از دانشگاه اومدم بیرون یک ماشین شاس ی بلند جلو پام روترمز زد.
وقتی شیشه رو داد پایین از دیدن شاهین شوکه شدم.
 سالم سرکار خانم .بفرما باال برسونمت.ابروهام بهم نزدیک شدو گفتم:
 تشکر .خودم می رم.بیشتر سمت شیشه باز هم شدو گفت:
 خواهش می کنم سوار شو باهم صحبت کنیم.به این طرف و اون طرف نگاه کردم و گفتم:
 ولی من دیروز همهی حرف هامو زدم.چند قدم برداشتم که دنده عقب اومد و گفت:
 خواهش می کنم ،فقط پنج دقیقه!دیگه داشت صبرم لبریزمی شد که ماشین رضا هم جلو پام ترمزکرد فریما که جلو نشسته بود پیاده شد.
 چی شده نفس؟ مزاحمه؟یک بار به ماشین رضا یک باز به ماشین شاهین نگاه کردم و گفتم:
 نه عزیزم آقای رستاخیزه .151
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حرفم تموم نشده بود شاهین به ماشینش گاز دادو رفت.
#فریب_خورده

#پارت_پنجاه_و_هفت

فریماه یه پاش از ماشین بیرون ،پای دیگرش داخل ماشین دست لبهی در گذاشت و نگاه متعجبش رو از ماشین شاهین گرفت و گفت:
 خوب بیا ما می رسونیمت.قدمی جلو گذاشتم و گفتم:
 نه ممنون مزاحم نمی شم.کامل پیاده شدم در و رها کرد و گفت:
 این چه حرفیه ،داداش هم تو دانشگاه کار داشت ،منم داشتم می رفتم خونه مامان فرشته رو بردارم .بیا تورم سر راه می رسونیم.نگاهی از گوشهی چشم به داداشش انداختم.
رضا اصال پیاده نشد دستش وتکیه داده بود به شیشه ومدام با انگشت به دور لبش می کشید .چشمش جلو ،تمام حواسش به ما بود.
به اصرار فریما سوار شدم .فریماه صندلی جلو نشست.
 سالم زیر لبی دادم .که اونم بیجواب موند.بدون هیچ حرفی حرکت کرد.
با صدای فریماه به خودم اومدم.
 نفس همون خواستگار دیروزی بود؟نمی دونم چرا به رضا نگاه کردم .داشت از آینه به من نگاه می کرد.
برگشتم طرف فریماه و به زور گفتم.
 بله خودش بود.152
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فریماه که روی صندلی کامال به عقب چرخیده بود نگاه کوتاهی به داداشش انداخت و رو به من با تأسف گفت:
 عجب آدمایی پیدا می شن آخه کوچه وخیابون هم جای خواستگاریه؟چیزی برای گفتن نداشتم .دستهب کیفم را به بازی گرفتم .بیشتر داشتم با ناخنم چرمش رو میکندم .حالم عجیب بود .هم دلهره هم خجالت.
نمی دونم چرا ضربان قلبم داشت باال می رفت.
فریماه با سرخوشانه گفت:
 نفس .خالم هنوز رو حرفشه ..می گه صبر می کنیم درست تموم بش...لحن تند رضا حرفش رو برید.
 فریماه فرشته کجاست؟بیچاره فریماه .از صدای بلند داداشش شانههایش پرید و شوکه شده به نیم رخ برادرش خبره شد و گفت:
 داداش خونه شماست دیگه! خودت بردی .مگه یادت رفته؟!نگاهی نامحسوس به نیم رخ رضا انداختم.
رضا صورتش قرمز شده بود .رفته رفته داشت سرعت ماشین و باال میبرد.
با بدخلقی جواب خواهرش و داد:
 اره یادم رفت.فریماه بیچاره از حالت داداش الل مونی گرفت و راست نشست .منم شوکه شدم.
یه حس ی بهم دست داد .تنفر ،خشم ،ناراحتی .تنهایی.
سکوت فریماه باعث شد نگاهم پ بیروت بدوزم .اما از عصبانیت پوست دستم رو کندم .در دلم سر همه غر زدم.
اگه نمی خواست منو برسونه چرا سوار می کرد که این طوری هم به سر خواهرش هوار بکشه؟ طفلی فریماه.
دلم برای فریماه که سکوت اختیار کرده بود ،سوخت .به خاطر من مورد مواخذه قرار می گرفت.
دم محله خواستم پیاده شم که به خاطر رفتار رضا نتونستم حرف پرطعنه ام رو کنترل کنم .روبه رضا گفتم :ببخشید آقای محترم مزاحم
وققتون شدم.
جوابی ندادو روشو طرف شیشه برگردوند.
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به زور خشمم و کنترل کردم و رو به فریماه گفتم:
 فریماه عزیزم لطف کردی ممنون.از سمت شیشه عقب سر چرخاند و گفت:
 ببخشید دیگه ...ما دیرمون شد باید زود بریم.با چشم وابرو به رضا اشاره کرد .
چشم رو هم گذاشتم ولبخند زدم .یعنی اشکالی نداره .
تا وارد محله شدم صدای ماشین اومد .طوری گاز داد که ماشین پرواز کرد.
پاهایم متوقف شد و از زدم:
 دیوانه ،عوض ی .مگه زورت کردم سوارم کنی!به زور خودمو با شستن مانتو و مقنعه ام سرگرم کردم.
یکی دو ساعت نشده بود فریماه تماس گرفت .بعد کلی عذر خواهی از برخورد داداشش ،گفت تا خونه در مورد خواستگارم سوال پیچش کرده
وتذکر داده خاله رو منتظر نذار ،بهش بگو کس ی دیگه رو در نظر بگیره .این که می گه نه چرا اصرار می کنین.
دیگه تا حد مرگ ازش متنفر شدم که از طرف من حرف زده .فکر کرده ناز می کنم؟ یا چه بدونم جای پا سفت می کنم؟ پسره بیشور.
طال امروز کالس زبان هم داشت .خیلی دیر کرده بود.
نمیتونستم جز طال به کس دیگه ای اعتماد کنم و حرفامو بزنم.
طال بعد شنیدن حرفهایم متقاعدم کرد به حرف های شاهین گوش بدم.
#فریب_خورده

#پارت_پنجاه_و_هشت
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شاهین اون قدر پاپیچم شد که بالخره تونست برای حرفاش من و یه بار سوار ماشینش کنه .یه بار هم به کافی شاپ ببره .طال هم موافق بود که
یه فرصت .بهش بدم.
منم کم کم نظرم در موردش تغییر کرد .فکر کنم پسر بی شیله پیله ای باشه .چون همه چیز رو رک می گفت .این که مادرش وقتی یک سالش
بود ،اون وپدرش رو رها می کنه وبا خانواد راهی آمریکا میشه .االن پدرش براش از همه دنیا مهم وقابل احترامه .دو سال هم به علت تصادف از
درس ودانشگاه می افته واین که می خواد خودشو برام ثابت کنه.

............
به اصرار فریماه خونشون رفتم.
داشتم با فرشته بازی می کردم .فریماه هم ظرف میوه هارو جمع می کرد.
صدای آیفون بلند شد.
 فریماه جان منتظر کس ی بودی؟ نه عزیزم راحت باش .شاید همسایه باشه.رفت طرف آیفون وبرش داشت..
 ا ...داداش شمایی!؟هم من تعجب کردم! هم فریماه!
 فریماه داداشته؟!خودش هم تعجب کردو گفت:
 اره ...نمی دونم برا چی اومده! شاید یه چیزی می خواد.تند رفتم اتاق .مانتو وشالم رو پوشیدم و بیرون اومدم.
 من دیگه برم فریماه جان. نفس کجا؟ رضا فکر کنم برا بردن چیزی اومده .اون این موقع برای موندن نمی یاد. نه دیگه زحمت دادم ببخشید باید برم .155
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با صدای رضا به طرفش برگشتیم.
 خواهر جون اسرار نکن باید بره .اخه دوست پسرش نگران می شه.فریماه همون اول در ورودی رو باز کرده بود .رضا اومد داخل.
نمی دونم چرا میخواستم حسودیش رو تخمیت بزنم.
ابرو در هم کشیدم و رو به فریماه گفتم :اره دیگه قراره به این زودی نامزد کنیم.
شاهین هم از این که با غریبه ها دهن به دهن بشم ناراحت می شه.
رضا فرصت نداد فریماه دهن باز کنه.
با یه قدم بلند خودش رو بهم رسوند روبه روم قرار گرفت.
تو چه پدر کشتگی با من داری؟ هان ...
طوری داد زد که یه قدم عقب رفتم .از چشمای خاکستریش آتیش می زد بیرون .خصمانه گفت:
 خوب که با چرب زبونیت قاپ خواهر وخانوادم رو دزدیدی .شاهین رو چه طوری رام کردی ؟از حرفش آتیش گرفتم  .نمی دونم چه جوری جرات پیدا کردم ومثل خودش فریاد زدم.
 حرف دهنت رو بفهم ،به خاطر فریماه احترامت رو نگه داشتم وگرنه ...یه قدم دیگه بهم نزدیک شد .طوری به چشمام زل زده بود که داشتم قالب تهی می بستم .نمی دونم چرا این فریماه خشککش زده بود وحرفی
نمی زد.
رضا چشم های نافذ و و پرجذبهش رو به نگاه ناباور و ترسیده ام دوخت و غرید:
 وگرنه چی؟ ...نشونم بده ببینم؟ نکنه می خوای با گلوله برفی بزنی تو صورتم؟حرفهای شاهین به مغزم هجوم آورد« .رضا تالفی می کنه نفس ...مثل خانوادش خوب نیست ،قابل اعتماد نیست».
لرزیدم ،پریدن رنگم رو خودم هم احساس کردم .نمی دونم وضعم رو چه طوری دید که این بار خشم چشماش تبدیل شد به تعجب و ترس!.
#پارت_پنجاه_و_نه
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فریماه از شوک بیرون اومد وبه طرفم هجوم آورد .احساس کردم زیر پام خالی شد.
فریماه ترسیده زیر بغلم رو گرفت ونشوند روی مبل .رضا هم عقب عقب رفت و درست روی مبل تک نفره سلطنتی یاسمنی رنگ ،روبه رویم
نشست
مثل بید می لرزیدم .اصال سرم رو بلند نکردم .می ترسیدم ،از خودش ...از نگاهش.
فریماه کمی دستم و ماساژ داد و خواست از کنارم بلند شه نذاشتم.
نگران گفت:
 نفس برم برات آب قند بیارم ،فشارت افتاده.به زور لب باز کردم و گفتم:
 نه نمی خورم ...می خواه برم.رضا تند از جاش بلند شد وبا یه لیوان آب قند برگشت وگرفت طرفم.
اصال توجه بهش نکردم که فریما از دستش گرفت و به خوردم داد.
رضا همان طور باال سرم ایستاده بود.
فریماه بیچاره یه نگاه به رضا یه نگاه به من کردو گفت:
 نمی خواین بگین چرا این طوری باهم حرف زدین ؟هیچ کدوم حرفی نداشتیم بزنیم.
سرم رو پایین انداختم کمی کمی حالم بهتر بشه و بتونم باند شم.
به دل داداشش نگاه کردو پرسید:
 رضا داداش تو یه چیزی بگو؟ اینجا چه خبره؟ چرا شما همچین رفتاری با هم دارین؟رضا بدون حرف برگشت واز در رفت بیرون  ،طفلکی فرشته هم از اول مادرش فرستاد اتاقش .هنوز بیرون نیومده بود
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کمی که حالم بهتر شد.
کم وبیش اتفاق اون روز و برف بازیمون با بچه ها و برخوردش اشتباهی با رضا رو براش تعریف کردم.
 فریماه قسم خورد که رضا اهل این بچه بازیها و تالفی کردن نیست .از روی دشمنی از رضا بد گویی کردند.ولی ته دلم یه جوری بود .می گفتم خوب برادرشه ،باید هم پشتش باشه ،نه طرف من.
با فکرهای در هم وبرهم برگشتم خونه .ولی این بار به طال چیزی نگفتم ،تا بیشتر نگرانش نکنم .تا یه وقت به آرمان خبر نده.

..................
امروز قرار مامان اینا همراه عمه بیان دیدنم .اتفاقات سه روز پیش و خونه فریماه رو به زور فراموش کردم تا مامانم و طال چیزی نفهمند.
عمه تنها به خاطر دیدن من می اومد.از خوشحالی تو خونه شلنگ تخته می رفتم .طال هم دست کمی ازمن نداشت .برای دیدن نامزد عزیزش
بال بال می زد.
چون طبقه باال خالی بود مردها رو برای خواب به طبقه باال فرستادیم خودمون هم پایین خوابیدم .من کنار عمه جا انداختم .چون واقعا عمه
بود برام ...نه از اوناش  ،خوب مثل ماه.
بعد از ظهر آرمان وطال ومن آماده شدیم بریم خرید.
اول از همه من حاضر شدم و بیرون دویدن تا مجبور بشن زود بیان بیرون.
وقتی پا بیرون گذاشتم از دیدن شاهین جلو در تعجب کردم !
 سالم شما؟! اینجا؟لبخندی زدم جلوتر اومد:
 سالم خانم خانم ها .اومده بودم ببینمت.نگاهی به پشت سرم انداختم هنوز کس ی نیومده بود .ناخوداگاه ابرو درهم کشیدم و گفتم:
 آقا شاهین خواهش کردم ازتون زود صمیمی نشین .شما اصرار کردین حرفاتون رو بشنوم ،منم شنیدم و گفتم راجبش فکر می کنم.با صدای آرمان هراسان عقب برگشتم:
 نفس اتفاقی افتاده؟ ایشون کی باشن؟158
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شاهین سینه سپر کرد و خشمگین گفت:
 من باید از شما بپرسم؟ شما ؟...دست پاچه شدم و سمت آرمان رفتم:
 داداش صبر کن .ایشون آقای رستاخیز ،همونیه که باهاتون صحبت کردم.دست و پایم را گم کردم و سمت شاهین چرخیدم و با دست به آرمان اشاره زدم و گفتم:
 آقای رستاخیز ،ایشون هم آرمان برادر بزرگم.شاهین با خوشحالی دستش رو به طرف آرمان دراز کرد.
 سالم ببخشید نشناختمتون ،واقعا از دیدنتون خوشحالم.آرمان با مکثی دست داخل دست شاهین گذاشت و گفت:
 منم همین طور .ولی شما به عنوان یه تحصیل کرده مملکت ،فکر نمی کنین کوچه جای صحبت یا درخواست کردن نیست؟شاهین خجالت زده سر پایین انداخت و گوشه ی ابرویش رو خاروند.
 چرا خیلی هم خوب می دونم ،ولی خواهر شما راض ی نمی شه من خدمت خانواده برسم .آرمان راض ی و نگاهم کردو گفت:
 خوب شاید هنوز ،خوب در موردتون فکر نکرده که راض ی نیست خانواده هم بدونن .شاهین گفت:
 اما ...آرمان حرفش رو قطع کرد:
 اما نداره باید تصمیم بگیره یا نه؟شاهین از لحن آرمان تعجب کرد ولی خودش رو نباخت .گفت:
 بله حرف شما متین ،ولی باید یه فرصت هم به من بده یا نه؟با صدای مامان که تو درگاه در ایستاده بود به طرفش برگشتیم.
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 آرمان پسرم چیزی ش...مامان با دیدن شاهین حرفش نیمه تموم موند.
اونم مثل من که بار اول وقتی شاهین ودیدم شوکه شدم ،هنگ کرد.
زود رفتم جلوی مامان تا شاهین از این تغییر حالت مامان چیزی نفهمه .اگه می پرسید چرا مامانت با دیدن من اون طوری شد ،چی باید جواب
می دادم؟ می گفتم چون شما وچشماتون شبیه یه آدم تقریبا پنجاه سال قبله؟
مسخره ام نمی کرد؟
#فریب_خورده

#پارت_شصت

مامان و باال بردم .ولی آرمان وطال هنوز بیرون بودند.
عمه از دیدنمون شوکه شد:
 چی شده نفس ؟! مامانت چرا رنگش پریده؟مامان رو جلوی پشتی نشوندم .رو به عمه گفتم:
 چی بگم عمه ؟عمه دو زانو روبهروی مامان نشست:
 یعنی چی؟سریع شما آشپزخونه رفتم و با یه لیوان آب برگشتم.
عمه صورت مامانو با دو دست قاب گرفته داشت حالش رو میپرسید.
تا منو دید گردن چرخاند و نگران لب زد:
160

فریب خورده
نفس پایین چی شد؟ چرا دوباره برگشتیم باال؟ بقیه کجان!؟
لیوان و سمت لبهای مامان گرفتم و گفتم:
 راستش عمه یکی از هم دانشگاهی من آقای رستاخیز دم در بود .آخه خیلی شبیه عشق قدیمییه مامانه .وقتی منم بار اول دیدمش شوکه شدهبودم .ولی بعدها فهمیدم همه چشم سبز ها اون آدم نمی شن که .این خیلی آقای خوبیه .به ما هم تو این مدت خیلی کمک کرده ،آرمان در
جریانه.
مامان آب رو پس زد و به صورتم خیره شد.
شکر که عزیز پایین بودو بابا هم با آرش حرم رفته بودند .وگرنه چطوری بابا رو قانع میکردیم.
آرمان وطال هم برگشتند.
آرمان گفت:
مامان میشه بیای اتاق حرف بزنیم.
مامان نگاه غم زدهش رو به آرمان دوخت.
طال جلو اومد و زیر بغل مامان و گرفت:
اره مامان جان ،برین آرمان همه چیزو توضیح میده.
عمه ساره فقط چشم چرخاند و نگاهم کن کرد.
آرمان دست مامان و گرفت و سمت اتاق برد.
عمه نگران نگاهمون کرد.
طال بهت زده گفت:
نمیخوایین به منم بگین .ناسالمتی دیگه یکی از عضو خانوادتونم.
عمه لبخندی زد و به من نگاه کرد:
نفس تعریف میکنه.
عمه مشغول شانه کردن موهای بلند در بافتش شد ومنم کم وبیش ،ولی با سانسور ،گذشته مامان رو برای طال تعریف کردم .اونم خیلی متاثر
شد .
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آرمان با لبخند ولی مامان بی حال و دمغ از اتاق بیرون اومد.
اولین نگاه خسته و نگرانش روی من بود.
آرمان برای عوض کردن جو گفت:
زود باشین دیگه ...دیر شد .آرش صد بار زنگ زده.
با ترس اول از همه من بیرون رفتم .خبری از شاهین نبود.
با شعور تر از اونی بود که بره و دردسر درست نکنه.

....................................
چه قدر زود پنج روز گذشت و موقع جدایی رسید .پنج روزی که اثری از شاهین نبود حتی کوچه و خیابان ندیدمش.
مامان موقع رفتن دوباره تاکید کرد ،با هیچ کس ی گرم نگیرم واگه واقعا کس ی تورو خواست صبر کنه تا درست تموم بشه و بعد بیادخواستگاری.
طال کولش رو روی دوشش انداخت و با عجله سمت در رفت:
نفس بدو االن کالس شروع میشه.
کتابامو داخل کیفم انداختم و مقنعه ام رو از آویز برداشتم.
 سه ساعت بستن بند کفشات طول میکشه تا تو کفشاتو بپوش ی من رسیدم.نق زد و پایین رفت.
طبق معمول شاهین دم محله منتظرم بود .از وقتی باهاش حرف زدم و گذشتهش و عالقهاش نسبت به من و گفت هراز گاهی دم محله برای
دیدنم و احوال پرس ی می ایستاد.
طال برام چشمک زد وراهش رو ازم جدا کرد .یه حس ی میگفت شاهین سختی کشیده و افسرده هست .حس دیگری مانعم میشد و ترس رو به
دلم مینداخت تا زیاد باهاش گرم نگیرم.
بین این دو حس بالاجبار جلو رفتم.
#فریب_خورده
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#پارت_شصت_ویک

شاهین با لبخند سالمی به طال دادو سمتم اومد:
 سالم صبح عالی بخیر.آرام جوابش رو دادم:
 سالم صبح شمام بخیر. مامان اینا رفتن؟از این تیکه کالمش لبخند زدم.
 بله با اجازتون .لباش برای لبخند پهنی کش اومد و گفت:
 خوب چیه؟ قرار مادر زن آینده بشه  .ازاین به بعد باید تمرین کنم بگم مامان.سرم رو تکون دادم وبه راه افتادم .از شوخ طبعیش خیلی خوشم می اومد .واقعا پسرخوبی بود.
 خوب خانم خانم ها ،کجا تشریف می بری برسونمت ؟عصبی بدون این که سمتش برگردم گفتم:
 شاهین خواهش کردم این قدر صمیمی برخورد نکن .مامانم می گه اگه واقعا بهم عالقه داشته باش ی میای خونمون ،با پدرت. خوب منم که همین رو ازت می خوام تو قبول نمی کنی.داشتم به سر محله نزدیک می شدم که ایستادم و گفتم:
 آخه مدرکم ،درسم چی می شه؟تبسمی کرد و خوشحال گفت:
 اونا رو که قول دادم ،تو مال من بشو ...هر چه قدر دوست داشتی کنار من ادامه تحصیل بده ،من که حرفی ندارم .163
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کج خندی زدم و گفتم:
 همیشه اولش همین حرفا رو می زنین ،ولی وقتی خرتون از پل گذشت می زنین زیرش.بلند خندید.
از خندهای بلندش به این طرف و اون طرف نگاه کردم.
صدای قهقههاش رو پایین آورد و گفت:
 من همیشه خرم رو پل می مونه این وبهت قول می دم.خندم گرفت .با احمدی که برق چشماش و بیشتر کرد گفتم:
 ا ...شاهین ...کمی جدی باش.سرشو جلو آورد و زمزمه کرد:
 به جون خودم جدی ام .چون خودمم می خوام ادامه تحصیل بدم تا فوق دکترا ،باهم می خونیم .چه طوره ؟دیگه حرفی نداشتم مقابلش بزنم.
دلم لرزید .نگاهش مجذوبم کرد .حس کردم خودمم خیلی دوسش دارم .چی از این بهتر ،که یک مرد کنارم باشه؟
این طرف و اون طرف و نگاه کردم و ماشین طال رو ندیدم .نه خودش بود نه ماشینش.
شاهین با لبخندی به سمت ماشینش اشاره کردو گفت:
دختر با درک و فهمیه ...رفته که راحتتر بتونیم حرف بزنیم..
مجبور شدم سمت ماشینش قدم بردارم.
جنتلمنانه در جلو رو برام باز کرد :بفرما بانو..
یه حس و حال زیبایی بهم دست داد .اولین بارم بود با یک جنس مخالف بگو بخندمی کردم و حرف می زدم.
قبل اینکه حرکت کنه برگشت طرفم .
 نفس می شه ازت یه خواهش کنم؟نگاهش کردم:
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 چه خواهش ی ؟پلک بر هم زد و نفسش رو بیرون رها کرد:
 بازم ازت می خوام دیگه خونه رضا یا خواهرش نری؟مثل بار قبل گفتم:
 چرا؟ اونا خیلی خانواده محترمین.به جلو خیره شدو گفت:
 خانوادشون اره ،ولی گقتم به خود رضا اعتباری نیست ،باید ازش دوری کنی من چند سال باهاش دوستی کردم .ندیدی به خاطر یه گلوله برفیمی خواست چه غلطی کنه؟
آهی کشیدم و بغض دار گفتم:
 راستش خودمم یه احساس بدی بهش دارم ،یه جورایی ازش می ترسم .چشم نمی رم.خوشحال شدو گفت:
 خیالم راحت ؟از خوشحالی اش به خاطر من لبهایم کش آمد:
 راحت راحت.حمایت های زیر پوستیاش قلبم و گرفتار میکرد.
با لبخند استارت زدو راه افتاد.
جلوی دانشگاه گفت:
حیف امروز با شما کالس نداریم.
سرخ و سفید شدم و دستم سمت دستگیره رفت.
قبل این که پیاده شوم گفت:
نمیدونی وقتی کالس مشترک داریم چه حالی میشم .احساس میکنم رو ابرام.
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ناخودآگاه گفتم:
فردا کالس مشترک داریم .پس تا فردا.
ذوق کرد .شاید به خاطر منی که برای اولین بار ابراز خوشحالی کردن و با لبخند پاسخ دلتنگی هایش رو داده بودم.
با خداحافظی از ماشین پیاده شدم.
طال رو داخل محوطه پیدا کردم و سمتش رفتم.
چشمکی بهم زد و به طرفم اومد:
خوب چی شد؟ چی میگفت.
هم همه ماجرا رو تعریف کردم.
خوشحال شد و سریع به آرمان هم خبر داد.
قرار شد بعد پایان این ترم که چند هفته بیشتر نمونده بود به شاهین خبر بدم با پدرش بیان خونمون .اما هنوز به شاهین چیزی نگفته بودم.
داشتم با طال حرف میزدم که نگاهم به رضا افتاد.
سمت چپ کنار درخت سنوبر داخل محوطه ایستاده نگاهمان می کرد.
طال رد نگاهمو گرفت و ل رضا رسید.
آرام زیر لب گفت:
نگاش نکن .محلش نزار.
خیلی ناوارد نگاه دزدیم طال سمت سالن اصلی هولم داد:
 -برو بریم داخل سالن ،این طور راحتتری.

برای دریافت نسخه کامل این رمان در  274صفحه به لینک زیر مراجعه فرمائید

https://zarinp.al/185696
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تذکر  :تنها منبع معتبر برای خرید این رمان لینک باال و یا سایت رمانکده می باشد و در صورتی که شما از طریق هر منبع
دیگری اقدام به خرید این رمان کنید ع واقب آن به عهده خودتان می باشد و سایت رمانکده که منبع اصلی این رمان می
باشد هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد .

برای دریافت رمانهای بیشتربه سایت رمان های عاشقانه مراجعه کنین .

www.romankade.com
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