سرنوشت را میتوان از سر نوشت – کتابخانه مجازی رمانسرا

رمانسرا

نام کتاب  :سرنوشت را میتوان از سر نوشت
نويسندهshiva-68 :

» رمان سرا «

منبعhttp://forum.98ia.com/:
1

سرنوشت را میتوان از سر نوشت – کتابخانه مجازی رمانسرا

رمانسرا

صدای آهنگ از طبقه پایین به گوش میرسید اصأل حوصله ی اینکه برم پایین رو نداشتم در رو از داخل قفل کردم و
روی تخت دراز کشیدم انگار میدونستن نباید مزاحم منو و افکارم بشن.سواالت زیادی تو سرم بود سواالیی که جوابی
براشون داشتم و نداشتم سواالیی که پر از ابهام بود و در عین حال واضح جواب داشت تمام وجودم پر از پارادوکس
بود.
تضاد زندگی منو در برگرفته بود و من قصد رهایی از این موقعیت داشتم از اتفاقات پیش آمده خوشحال بودم ولی
ته قلبم یه چیزی منو عذاب میداد شک به واقعی بودن این حوادث برام کابوس بود باید مرورشون میکردم درست
مثل دانش آموزی که بعد از امتحان میاد و کتاب رو باز میکنه منم کتاب زندگیم رو بازکردم
شاید برای مطمئن شدن از حاال،شاید برای منصرف شدن ...نه نمیخوام منصرف بشم
فردا زیباترین روز زندگی من میشه اینو مطمئنم اون به من قول داده،هیچ وقت زیر قولش نمیزنه.
سه سال پیش بود.درست اواسط آبان ماه بود که با انتقالی من به شهر اصفهان موافقت شد
رفتم برای درس خوندن برای فراموشی برای زندگی برای تنهایی برای...
یک دختر  02ساله ی تنها که گذشته رو دوست نداشت و میخواست به آینده امیدوار باشه با وجودی که عاشق رشته
ام بودم ولی چون یک ماه و نیم از سال تحصیلی گذشته بود امیدی به ترم اول نداشتم ولی همین که تونسته بودم
انتقالی بگیرم برام کافی و شاد کننده بود
ساعت اول بود وارد کالس شدم کسی رو نمیشناختم و محیط برام ناآشنا بود به خاطر همین به اولین صندلی نزدیک
دیوار تکیه کردم و کیف ام رو پشت صندلی قرار دادم از صبح درد دستم چند برابر شده بود و با وجود خوردن
مسکن بازم تیر میکشید نمیخواستم بهش توجه کنم ولی درد حاصل از تکون دستم روی صورتم تأثیر میگذاشت
خیلی اخم کرده بودم صدایی توجه ام رو به خودش جلب کرد دختر ریزه ای بود که ته لهجه ی جنوبی داشت وقتی
متوجه نگاه من شد به سمتم اومد
سالم من سپیده هستم ورودی جدید باید باشی ولی چرا حاال اومدی سر کالس؟سالم منم نا ...مکث کوتاهی کردم و ادامه دادم منم سحر فروزش هستم تازه انتقالی گرفتمخوش اومدی دستت چی شده؟چیز مهمی نیست شکستهچه جوری؟از بلندی افتادم پایین از  4جا شکسته زیاد مهم نیستولی مثل اینکه درد داری؟آره از کجا فهمیدی؟به نظر نمیاد زیاد بداخالق باشی به خاطر گره ابروهات میگم حدس زدم از درد باشهحدست درستهبا هم دوست باشیم؟تردید وجودم رو برداشت واژه ی دوست ناآشناترین واژه ی زندگی من بود واژه ای که...
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نه من باید اعتماد کردن رو دوباره یاد بگیرم به خاطر همین دستم رو به سمت سپیده گرفتم و گفتم:
دوستیمآفرین دختر خوب ولی خیلی طولش دادی البته متأسفم که رک همه چیز رو بهت میگمآدم های یکرنگ آدمهای خوبی هست همیشه همین طور باشچشم قربان حاال میتونم کنارت بشینم؟حتمأ خوشحال میشممنمشروع کرد از بچه های کالس و استادها صحبت کردن آنقدر شیرین زبونی کرد که دستم رو فراموش کردم برای
گام اول وجود سپیده بهترین تأثیر رو بر من گذاشت
کجایی دختر استاد با توئهچی گفتی؟خانم فروزش از کجا انتقال شدید به اصفهان؟از تهران استادامیدوارم بتونید این ترم موفق بشید چون تقریبأ نصف ترم رو از دست دادیدامیدوارم استاد تمام سعی خودم رو میکنمدست چپ که نیستید؟نه استادجای شکرش باقیه که به خاطر دستت عقب نمیمونی با یکی از بچه های ترم باالیی صحبت میکنم تا درس هایی روکه عقب هستی رو بهت کمک کنه مخصوصأ درس های حل کردنی رو
ممنون استادبعد از کالس بیا اتاق اساتید تا بگم کی و با چه کسی کالس داریچشم استادخواب بچه ها حواس ها اینجا درس رو ادامه میدیمحدود دو ساعت تمام سر کالس بودیم و چون ساعت بعد هم با استاد مهدوی کالس داشتیم یک آنتراک  02دقیقه
ای بهمون داد خیلی سریع پشت استاد از کالس خارج شدم ولی استاد رو پیدا نکردم توی راهرو به جز چند تا پسر
کسی نبود دلم رو زدم به دریا و جلو رفتم و گفتم
ببخشید آقایون میشه لطف کنید بگید اتاق اساتید کجاست؟تازه واردین؟چطور؟همین جوری پرسیدمحرصم دراومده بود که صدای یک پسر دیگه رو شنیدم که گفت
پدرام استاد مهدوی کارت دارهیکی از پسرای اون جمع جواب داد و گفت االن میرم پیشش
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بعد رو کرد سمت من و گفت:من دارم میرم اتاق اساتید راهنمایی تون میکنم خانوم
خیلی سر از جمع جدا شدم و زیر لب گفتم ممنون
خواهش میکنم از دست بچه ها ناراحت نباشید قصد بدی نداشتن چون تا حاال توی دانشگاه ندیده بودنتون کنجکاوشدن
شاید اونا با دقت توی دانشگاه رو ندیده باشنمثل اینکه خیلی عصبانی هستید اونا حس میکنن هر کی وارد اینجا میشه رو میشناسن اینم اتاق اساتید بفرماییدوارد اتاق شدم استاد در حال چایی خوردن بود که ما رو دید
چه خوب با هم اومدین بشینید بچه هاجایی روبروی استاد انتخاب کردم و نشستم و اون هم با فاصله ی اندکی از من نشست
پدرام جان خواستم بیای چون به کمکت احتیاج دارمدر خدمتم دا...یعنی استاداستاد خنده کوتاهی کرد و گفت:خانم فروزش تازه انتقالی گرفتن و به خاطر کارهای خصوصی خودشون نصف ترم
رو از دست دادن دیدم من نمیتونم درس رو تکرار کنم گفتم شما یک تکراری روی دروس گذشته داشته باشی تا
هم به خودت کمک کنی هم خانم فروزش درسهایی رو که عقب افتاده رو بخونه
جدا از کالس رفع اشکال؟حتمأ پسرم همراه اونا که نمیشه تایم کالس ها با خودت البته با مشورت سرکار خانم.با اشاره سر از استاد تشکر کردم
به روی چشم من مشکلی ندارم تمام سعی ام رو میکنم خیالتون راحتوقتی کاری به شما سپرده میشه خیال من یکی که راحته من با استاد دهکردی کار دارم تا برگردم ببینید چهروزهایی میتونید کالستون رو برگزار کنید
استاد از در خارج شد و من یکم سر جام جابه جا شدم که صدای معلم جدید رو شنیدم
خانم فروزش درسته؟بله درسته ولی من...من پدرام نیازی هستم ترم  5حسابداری رشته ها که یکی هست؟بله یکیه ولی من ترم یک هستممشکلی نیست من 1شنبه و 4شنبه تقریبأ کالس ندارم شما کی وقت آزاد دارید؟من به جز یکشنبه بقیه روزها رو تا ظهر کالس دارم بعدش آزادمپس 1شنبه و 4شنبه تقریبأ کل روز بقیه روزها رو بهتون اطالع میدمچه درسایی رو دارید؟
من اصول  1دارم ریاضی  1رو فکر کنم خودم بتونم بخونم اگه مشکلی داشتم میپرسماصول راحت تر از ریاضی هستش نگران نباشید چون ترم یک هستید بیشتر واحد خوندنی داریدامیدوارم4
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اگه دوست دارید برگردید سر کالس راحت باشید من به استاد میگم چه روزهایی قراره کالس داشته باشیماز جام بلند شدم و با تشکر دوباره از اتاق خارج شدم و به کالس برگشتم با وارد شدن من به کالس سپیده اومد
کنارم
قراره کی بهت درس بده؟چطور مگه فرقی هم داره؟بگو دیگه اذیت نکنیکی از بچه های ترم  5فکر کنم فامیلی اش نیازی بودپدرام نیازی؟آره خودشهبابا خوش شانسچه ربطی به خوش شانسی داره دیوونه؟کالس خصوصی با پدرام نیازی میدونی یعنی چی؟نه نمیدونم یعنی چی تو بگو یعنی چی؟میدونی نصف دخترای دانشگاه دنبال اون و گروهش توپش هستن؟این چه طرز صحبت کردنه سپیده جان توپ یعنی چی؟ولش کن اونا  5نفرن پدرام سعید پیمان علی و محمد.به من چه عزیزم قاطی کردی ها؟به هیچ کس اهمیت نمیدنخیلی مسخره است برام مهم نیست فقط میخوام این ترم تمام واحدها رو پاس کنمتو هم تو باغ نیستی ها حاال کی باهاش کالس داری؟دقیق نمیدونم فعأل دو روز قطعی شدهراستی میدونستی استاد مهدوی دایی پدرامه؟جدی؟آره کل دانشگاه میدونهولی من نمیدونستم راستی سپیده با خانواده ات اینجا زندگی میکنی؟نه من تو خوابگاهم تو چی؟من خونه گرفتم دنبال هم خونه هستم البته بیشتر دنبال همراه و همدممتنها هستی؟آره تنهام ولی میخوام یکی رو پیدا کنم که بهش اعتماد داشته باشم بحث پول برام مهم نیستفهمیدم ولش کن االن استاد میاد سر کالساومد اوناهاشاون روز تا ظهر کالس داشتم و بعدش به خونه اومدم سکوت اونجا از طرفی عذابم میداد و از طرفی خوشحال بودم
که کسی برام تعیین و تکلیف نمیکنه ولی...
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قبل از اون ماجراها هم کسی برام تکلیف معین نمیکرد این من بودم که همه چیز رو خراب کردم با بی تجربگی با
مشورت نکردن با ...
حاال که از همه دور بودم دوست داشتم زندگی رو خوب بسازم حداقل از این به بعد خوب زندگی کنم تو همین
فکرها بودم که قرص های مسکن کار خودشونو کردن و خواب عمیقی منو ربود.حوالی ساعت  5بود که با صدای
تلفن از خواب پریدم
الو بفرماییدسالم نازنین داداشی خوبی؟سالم خوبی؟من خوبم تو چطوری؟روز اول چطور بود؟منم خوبم روز اول هم خوب بود نگران چیزی نباش حالم خوبهمطمئن عزیزم؟مطمئن مطمئن باش مامان و بابا چطورن؟چیکار میکنن؟خوبن ولی دوری تو براشون سخته مخصوصأ که مجبورن نقش هم بازی کننبهشون بگو نمیخواستم اینطوری بشه شرمنده امهنوز نمیخوای بگی چرا؟مگه بهم قول ندادی که دیگه نپرسی داداشی؟آره قول دادم قبول خوشگلم تو هم قول بده هر چیزی الزم داشتی بهم زنگ بزنی باشه؟همه چیز جوره راستی خونه عالیهخوشحالم که راضی هستی کاری نداری؟نه به مامان و بابا سالم برسون و مواظبشون باشنگرانشون نباش خداحافظ-به امید دیدار

بعد از قطع کردن تلفن تا میتونستم اشک ریختم سرم درد میکرد و خاصیت مسکن ها هم از بین رفته بود دستم
دوباره تیر میکشید
فکر رهام نمیکرد چرا با کارهام باعث این دوری شدم خودم هم نمیدونستم دلیل این دوری کار من بود یا نادونی و
بی تجربگی من ولی هر چی بود باعث شده بود من مهربونی مادرم،استواری پدرم و پشتیبانی بی دریغ برادرم رو
برای همیشه از دست بدم.
کاش زمان بازگشت داشت...کاش میتونستم به عقب برگردم و همه چیز رو جوری واقعیت ببخشم که دوری نباشه
تنهایی اذیتم نکنه و غصه و غم گلوم رو احاطه نکنه
کاش این بغض حقیقتأ میشکست اون وقت میتونستم ببخشم،بخشیده بشم و به قبل برگردم،به زمانی که شاد بودم و
خنده روی لبام بود
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حسرت گذشته رو خوردن کار من نبود باید برای آینده نگران باشم نمیخوام در آینده اتفاق تلخی بیوفته نمیخوام نا
امیدی گذشته روی آینده تأثیر داشته باشه
حوالی ساعت  6از خونه بیرون رفتم فاصله ی کم خونه تا زاینده رود اونجا رو برام به یک پاتوق برای تنهایی های
دائم من تبدیل کرده بود روی یکی از نیمکت ها نشستم و به آبی زالل چشم دوختم کاش تموم آدمها مثل این آب
پاک و زالل بودن اونوقت دنیا زیبا میشد و بدی وجود نداشت
اون مکان بهم آرامش میداد هر چند که مقطعی بود و زود از بین میرفت ولی برای من همون چند لحظه هم غنیمت
بود.
فردا صبح ساعت  8کالس داشتم حوالی ساعت 02/7بود که به پارکینگ دانشگاه رسیدم در حال خارج شدن از
ماشین بودم که صداش رو شنیدم
صبح به خیر خانم فروزشصبح شما هم بخیر آقای نیازی کاری داشتید؟امروز بعدازظهر میتونیم اولین جلسه رو داشته باشیم مشکلی ندارید؟از نظر من مشکلی نیستپس ساعت  0اتاق استاد مهدوی باشیدچرا اونجا؟از نظرتون مشکلی هست؟ابدأ ساعت  0میبینمتونروز خوبی داشته باشیدهمین طور شمابه سمت کالس رفتم و سپیده رو دیدم که کنار خودش برام جا نگه داشته بود همین که بهش رسیدم گفت:نیازی
باهات چیکار داشت؟اصأل دیدیش؟
آروم تر عزیزم اول سالم کن بعد سوال بپرسخواب بابا سالم صبح به خیر جواب سوال منو بدهآره دیدمش تو از کجا فهمیدی؟اول اومد تو کالس دنبالت به خاطر همین فهمیدمچه عجله ای داشته؟امتحان داشت به خاطر همون عجله داشتهتو از کجا میدونی؟خبرا میپیچه دیگه حاال چیکار داشت؟زمان اولین جلسه رو بهم گفتآهان ولی حال دخترا رو درست و حسابی گرفتی هایعنی چی؟چیزی شده؟باالتر از این که با نیازی کالس خصوصی داری و صبح هم اونجوری دنبالت بود7
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آرزو حسابی ضد حال خورد
آرزو کیه؟یک سال اولی پر رو به قول خودش عاشق سینه چاک نیازی و بازم به قول خودش میگه اونم بی میل نیستبعد از کجا فهمیده اونم بی میل نیست؟چرت میگه دیگه جلوتر از تو سر کالس رفع اشکال از نیازی تقاضای کالس خصوصی داشت البته مخفیانه بهشگفته بود ولی نیازی جلوی همه بچه ها بهش جواب منفی داد ولی با عقل ناقصش حس کرده این پس زدن معنی داره!
چه جالب!!فقط جالب نیازی برا تو کالس خصوصی گذاشتهبه خاطر من نیست به خاطر استاده واگرنه ممکن بود به منم همون جواب رو بدهاز کجا معلوم؟ولش کن استاد اومداون روز تا ظهر کالس داشتم بعد از کالس همراه سپیده نهار خوردیم و حوالی  0بود ازش جدا شدم و خودم رو به
اتاق استاد رسوندم رأس ساعت رسیدم و وارد شدم استاد و نیازی چایی میخوردن با رسیدن من استاد راهی کالسش
شد و ما رو تنها گذاشت اولش به خاطر تنها بودن با یک پسر معذب بودم ولی وقتی اون راحت کارش رو شروع کرد
و ازم خواست به حرفاش توجه کنم منم راحت شدم و به خاطر عالقه خودم به این رشته خیلی سریع مطلب رو
میفهمیدم و یادداشت میکردم بعضی مواقع ازم میخواست فقط به حرفاش گوش کنم ولی توجهی نمیکردم و بازم
چیزهایی که از نظرم مهم بود رو یادداشت میکردم
خانم فروزشبله کاری بود؟به نوشتن عالقه دارید،بهتر نیست گوش کنید؟اینجوری بهتر یاد میگیرم و اینکه همیشه اینجوری درس میخونماصأل حرف گوش کن نیستخیلی آروم این جمله رو گفت خودم رو به نشنیدن زدم و گفتم:چیزی فرمودید؟
نه ادامه میدم هرطور راحتید عمل کنید خسته که نیستید؟نه من آماده امحوالی ساعت 02/5بود که کارمون تموم شد و اون کتاب رو بست از قیافه اش خستگی میبارید ولی من بازم آمادگی
داشتم تا ادامه بدم به خاطر همین گفتم:دیگه ادامه نمیدید؟
ساعت  6باید جایی باشمبله درسته از کمکتون ممنونم امیدوارم بتونم لطفتون رو جبران کنمامروز جبران کردید؟چطور؟من هر وقت سر کالس رفع اشکال هستم بچه ها اشتیاق کالس رو ندارن ولی شما واقعأ مشتاق درس بودید و اصألخستگی نداشتید
8
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من خیلی عقبم در ثانی من به این درس عالقه دارم برام شیرین بوددرسته شب خوبی داشته باشیدشما هم همین طور خداحافظبه سالمتاز دانشگاه یکراست به زاینده رود رفتم تا حوالی  8انجا بودم هوا تاریک بود که به خونه رسیدم دو تا پیغام از نیما
داشتم اول به اون زنگ زدم و خیالش رو راحت کردم بعد هم غذایی برای خودم سر هم کردم و خوردم و به خاطر
خستگی زود خوابیدم
با صدای اهلل اکبر از خواب بیدار شدم چه آوای دلنشینی داشت بعد از گوش دادن به اذان و خوندن نماز برا پیاده
روی از خونه بیرون زدم تا حوالی  02/7پیاده روی کردم و با نان تازه به خونه برگشتم اون روز ساعت  12کالس
داشتم و قرار شده بود ساعت 9خوابگاه باشم تا با سپیده برم دانشگاه
ساعت  9قرار بود بیای خوش قولسالم  12دقیقه که این حرفا رو نداره خوبی؟خوبم تو چطوری؟عالی صبحونه خوردی؟خوردم مامانی نگران نباش بریم دانشگاه امروز هم با پدرام کالس داری؟چرا اسمش رو صدا میکنی؟اینجا که کسی نیست بابا نگران نباشپس من چی هستم؟شما خودی محسوب میشه منظورم نخودی ها بودناز رو نری ها حیفه! دیروز که به من چیزی نگفتتا ساعت چند موندی؟  02/5بعد گفت ساعت  6قرار داره و منم خداحافظی کردمنپرسیدی با کی قرار داره؟مگه دیوونه ام؟باید میپرسیدی بابابرو دلت خوشه تو هم برگرده بگه به تو چه،چه جوابی بدم؟معلومه دیگه یکی میزنی تو دهنش که چی،شما به بنده توهین کردیحوصله ی سرک کشی تو زندگی دیگران رو ندارم عزیزمتو حوصله چی رو داری؟شما روقربون مهربونی ات بزن بریم که منتظرنکی منتظره؟هم دانشگاه هم آقای نیازی9
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از قصد آقا رو خیلی بلند تلفظ کرد که من گفتم:همون اسمش رو بگی سنگین تری حداقل کمتر جلب توجه میکنه
به روی چشم پس زود بروعجله که نداریم بعدش هم دیگه رسیدیمماشین رو پارک کردم و همراه سپیده از نگهبانی رد شدیم که همراه دوستاش دیدمش
با صدای سپیده متوجه اطراف شدم
اوناهاش هر  5تاشون هستنکدوم  5نفر؟وسطی که آقای نیازی راستی ها سعید و علی چپی ها پیمان و محمدبچه آدم باش اسم فامیل رو بگو تو رو خدا سوتی نده من نمیخوام به کسی رو بدمچرا؟به خاطر رسیدن اونا نتونستم جواب سپیده رو بدم هر چند که خودم هم براش جواب مشخص نداشتم پس چه بهتر
که اونا رسیدن
سالم خانوم فروزش،خانم رحمتی صبح به خیرسپیده:سالم آقای نیازی آقایون صبح به خیر
پسرا جواب سپیده رو دادن و من هم احوالپرسی کردم و رو به سپیده گفتم:سپیده جان
خیلی سریع منظورم رو فهمید ولی رو ترش کرد در همین حین نیازی گفت:بفرمایید خانم فروزش
این چیه؟کاغدی که دستش بود رو گرفتم و در حال باز کردن بودم که گفت:برنامه ی کالسا داشته باشید بهتره شماره
همراهم رو براتون نوشتم اگه نتونستید تشریف بیارید خبرم کنید و اینکه یک شماره بدید که بتونم بهتون دسترسی
داشته باشم تا اگه برنامه ی یک روز کنسل شد خبرتون کنم
من همراه ندارم شماره محل زندگی ام رو یادداشت کنید اگه نبودم میتونید پیغام بذاریدهمراه ندارید؟عجیب نیست من نیازی ندارمدرسته بگید می نویسمشماره ی خونه رو تو موبایل ذخیره کرد و ما هم از پسرا جدا شدیم و به سمت کالس رفتیم رفتار سپیده برام عجیب
بود مشخص بود توی دلش خبرایی هست برای اذیت کردنش گفتم:به خاطر اینکه با نیازی کالس دارم ناراحتی؟
نه چرا باید ناراحت باشم؟خواب حدس زدمچه حدسی؟با دیدن پسرا یه جوری شدی کدومشون دلت رو برده؟هیچ کدوم من به این سادگی ها دل نمیدمجدی؟اذیت نکن سحری خبری نیست راستی میدونی چی شده؟10
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دیروز آرزو از صارمی یکی از پسرای کالس شنیده سعید و پیمان داشتن درباره تو حرف میزدندرباره ی من؟آره مثل اینکه اونا میگفتن تو خیلی مغروریجدی؟البته من به حرفهای آرزو اعتماد ندارم چون سعید و پیمان هم دلیل نداره درباره تو اینطوری صحبت کنندقیقأ چون من به جز دو بار برخوردی با اونا نداشتمدو بار؟آره دو بارآهان فکر کنم آرزو از حسادت این حرفا رو میزنهمهم نیست ولش کن ولی خوب حرف رو عوض کردی هابرو تو کالس سحریباشه رفتم نمیخواد جواب بدیحدود یک ماه از سکونت من توی اصفهان میگذشت هر چی به امتحانا نزدیک میشدیم استرس توی کالسا بیشتر
میشد بیشتر استادها امتحان های میانترم برگزار میکردن هیچ وقت از این بابت نگرانی نداشتم حاال هم که دانشگاه
بودم بازم برام سخت نبود درسا رو کامل خونده بودم اصول و ریاضی رو با کمک نیازی کامل کرده بودم با اونکه
درس به اونجایی که استاد داده بود رسیده بود ولی کالسای ما حذف نشد هنوزم برام تدریس میکرد و سعی داشت
بیشتر مثال حل کنه
اواخر پاییز بود و من برای  08آذر روزها و لحظه ها رو میشمردم
اون روز تولد نیما بود بعد از دو ماه دیدن چه حالی داشتم از خوشحالی رو پا بند نبودم حوالی  11قرار بود برسه
اصفهان از قبل براش هدیه خریده بودم وقتی ساعت رو دیدم حسی به من میگفت نزدیک منه ساعت  10از کالس
دراومدم از قبل کالس بعدازظهر با نیازی رو کنسل کرده بودم و سپیده هم اون روز نیومده بود و برای دیدار خانواده
اش بندر بود
وقتی رسیدم به جلوی دانشگاه به همه جا نگاه کردم وقتی ماشینش رو دیدم طاقت نیاوردم و به سمتش پرواز کردم
به خاطر قولش از ماشین اش خارج نشده بود خیلی سریع سوار شدم و حرکت کرد.
نفس کشیدن جایی که اون توش نفس میکشید برام شده بود آرزو ولی حاال داشتم به آرزوم میرسیدم جرأت سر
بلند کردن نداشتم سنگینی نگاهش رو حس میکردم ولی سرم پایین بود
میخوای منو دق بدی بذار ببینمت خواهریدلم برات تنگ شده بود خیلی خیلیفکر کردی دوری از تو برای ما آسونه فکر کردی راحته کسی که  02سال کنارش بودی رو ول کنی فکر کردینشون دادن اینکه تو رو از دست دادیم راحته؟؟؟
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بغضش در حال وا شدن بود ولی نمیخواستم تو روزی به این قشنگی اشکای این چهره ی مهربون رو ببینم سرم رو
بلند کردم و توی چشمای خاکستری اش زل زدم انگار چشمهای خودم رو تو آینه میدیدم بهش گفتم:میدونستی
چشمامون یکرنگه؟
خندید و گفت:آره میدونستم گلم سوال دیگه نبود بپرسی؟برای من سخت تره نیما نمیدونی چی میکشم دوری از شما یعنی مرگ و من هر روز مرگ رو جلو روم میبینمندیدن شما یعنی بغض من هر روز دارم تو گلوم خفه اش میکنم
چرا دوری؟میتونیم کنار هم باشیمنمیتونیم من نمیتونم اصأل ولش کن مامان و بابا چطورن؟خوبن و دلتنگ برای عزیزشونمنم براشون دلتنگم نگفتی که میای اینجا؟نه اونا فکر میکنن چالوسم نگران نباش به نیما سپردم مواظب همه چیز باشههنوز باهاش دوستی؟جدایی برای ما؟محاله میدونم دلم براش تنگ شدهنیما من هویتم رو گم کردم نمیدونم کی هستم این بدجور عذابم میده
ولش کن بگو کادو برام چی گرفتی؟إ زرنگی اول کیک تولد بعد کادومثل همیشه عاشق کیکدیگه عاشق نیستم حتی برای کیک عشق کور میکنه ولی دوست داشتن واقعیت رو نشون میدهاول ناهار بعد کیک بعد کادو میگیرم اون موقع کادو رو میدی؟قبول کی برمیگردی؟باید شب تهران باشم میدونی که؟همه چیز رو میدونم چند ساعت هم برای من غنیمته زمان رفتن رو فراموش کن االن مهمه.تا  7شب با نیما بودم پر از شادی،خنده،خاطره و مهربونی ولی همه اش گذرا حتی یک لحظه کوتاه هم نبود که
ماندنی باشه همه ی شادی ها بعداز رفتن نیما پر کشید انگار اصأل وجود نداشته بازم من موندم و تنهایی و غم و غصه
و بی کسی
راضی به مرگ بودم ولی تو همون لحظه نه ثانیه ای دیرتر ولی...
دنیا به خاطر دل من از حرکت نمی ایسته و زمان هم متوقف نمیشه این من هستم که باید باهاش بسازم ولی من
نمیخواستم سوختنی در پی باشه من یکبار سوختن رو تجربه کردم و بال پروازم رو از دست دادم نمیخواستم در پی
دوباره سوختن پای رفتن و نای ایستادن رو هم از دست بدم.
تمام اون شب به اتفاقات زندگی خودم فکر میکردم با اونکه  02سال بیشتر نداشتم اتفاقهای اخیر باعث شده بود به
تمام آدم ها سوظن پیدا کنم از نظر من همه بد بودن مگه اینکه عکس اون ثابت بشه.

12

سرنوشت را میتوان از سر نوشت – کتابخانه مجازی رمانسرا

رمانسرا

کابوس ها اجازه ی خوابیدن نمیدادن و در کشاکش افکارم پلک روی هم نذاشتم با خستگی ناشی از بی خوابی راهی
دانشگاه شدم اون روز یک شنبه بود و من با نیازی صبح کالس داشتم ساعت  8دانشگاه بودم ولی تا  9ازش خبری
نشد هیچ وقت بدقولی نکرده بود بیکاری باعث شد دنبال دوستاش بگردم همین که پیداشون کردم نیازی رو هم
دیدم که همراه اونا وارد دانشگاه میشد به سمتشون رفتم و بهشون رسیدم
سعید زودتر از بقیه به حرف اومد و گفت:سالم خوب هستید خانم فروزش؟
سالم ممنونبا بقیه هم احوالپرسی کردم که نیازی گفت:متأسفم دیر کردم براتون میخواستم پیغام بذارم ولی شماره تون پاک
شده بود به همین خاطر نتونستم خبرتون کنم که کالس امروز کنسل شده ما باید برای امتحان فردا با هم درس
بخونیم
سعید گفت:پدرام جان کار خانم فروزش مهم تره ما بعدأ هم میتونیم این کار رو بکنیم
با اونکه حرصم دراومده بود رو به سعید گفتم:نیازی نیست آقای رهنما تا همین جا هم آقای نیازی خیلی زحمت
کشیدن و ما اون قسمت درس رو که من در کالسا حاضر نبودم رو تدریس کردن االن هم فقط مثال حل میکردیم
تنهایی هم میتونم این کار رو انجام بدم کار شما مهمتره چون امتحان دارید
تعارف میکنید خانم فروزشتعارفی در کار نیست حاال هم وقتتون رو بیشتر از این نمیگیرم موفق باشید روز خوشدر همین حالی که داشتم ازشون دور میشدم صدای پیمان رو شنیدم که میگفت:به نظرت کار درستی کردی؟
دیگه صدایی شنیده نمیشد و خیلی ازشون فاصله گرفته بودم به سمت ماشین رفتم و سوارش شدم ولی هنوز حرکت
نکرده بودم که چند ضربه به شیشه خورد
شیشه رو پایین دادم و پسری که ضربه زده بود گفت:یکی از چرخاتون پنچره
از آینه نگاه کردم و گفتم:متشکرم که خبر دادی لطف کردید
اون هم زیر لب گفت:قابل نداشت کمکی از من ساخته است؟
-نه متشکرم روز خوش

خیلی سریع از جلوی چشم ناپدید شد حوصله کارای ماشین رو نداشتم جلوی خیابان ایستادم و برای اولین ماشین
دست تکون دادم و سوار شدم و زود به خونه رسوندم اصأل حوصله ی هیچ کاری رو نداشتم پسره ی دیوونه فکر
کرده همه مثل خودش چیزی حالیشون نیست همچین میگه شماره پاک شده بگو تا کرم نریزی شماره حذف میشه؟
خستگی حاصل از دیشب خیلی زود خودش رو نمایان کرد و راحت خوابم برد وقتی از خواب بیدار شدم باورم نمیشد
این همه خوابیده باشم ساعت  4بعد از ظهر بود و من  6ساعت خوابیده بودم یک لیوان شیر و چند تا بیسکویت
خوردم و حوالی ساعت  5بود که زدم بیرون بازم زاینده رود و بازم آرامش مقطعی
بچه ها اطراف اونجا قایم موشک بازی میکردن بین صدای بچه ها صداهای آشنایی باعث شد تمام توجه ام به سمت
جایی که بازی میکردن جلب بشه اون قیافه ها کامأل آشنا بودن مثل صداهاشون
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سعید رهنما چشم گذاشته بود و یک کوچولوی  6یا  7ساله سعی میکرد پشت درختی که اونجا چشم گذاشته بود
قایم بشه تا زود سک سک کنه وقتی تا  122شمرد دنبال بچه ها به راه افتاد اول از همه علی ملکی رو پیدا کرد اونم
صداش دراومد و گفت:چرا اول منو پیدا کردی میرفتی پدرام رو پیدا میکردی که بازنده نشی
و سعید در جوابش گفت:تو به این کارا کار نداشته باش خودم میدونم چیکار کنم
سعید به راهش ادامه داد و بالفاصله چند نفر رو پیدا کرد بعد پیمان و محمد رو گیر انداخت و در آخر همه با هم
دنبال نیازی بودن از اونجایی که نشسته بودم به کارهاشون نگاه میکردم انگار نه انگار که دانشجو هستن و سنی دارن
مثل بچه ها در حال شیطونی بودن و عین خیالشون نبود که مردم چطور نگاشون میکنن
کاش منم میتونستم اینقدر بی خیال باشم
آه بلندی کشیدم و به سمت رود برگشتم که متوجه شدم کسی کنارم نشسته اولش توجهی نداشتم ولی یک لحظه که
به چهره اش نگاه کردم متوجه شدم گم کرده ی قایم موشک کنار من نشسته وقتی دید متوجه اش شدم و
شناختمش گفت:شما هم دوست داشتید بازی کنید که اینجوری آه میکشید؟
رفتار صبح در نظرم تداعی شد و خیلی سرد جواب دادم:به شما یاد ندادن اول سالم کنید؟
چرا یاد دادن ولی یه چیز دیگه رو هم بهم یاد دادن و این هست که وقتی بزرگتر از خودم رو دیدم زودتر بهشسالم کنم اینو نمیدونستید؟
به من یاد دادن فرق نمیکنه کی به کی سالم کنه و کوچیک و بزرگ هم نداره پس انجامش میدم،سالمعلیک سالم ولی جواب منو ندادیدآه من از دوست داشتن بازی نیستپس از چیه؟خصوصیه،نمیخواهید اون همه آدم رو خالص کنیدمهم نیستفکر میکردم قراره برای امتحان درس بخونید قراره ازتون امتحان تربیت بدنی بگیرنبه کنایه ی صحبت هام پی برد و گفت:درس زیاد برای ما جالب نیست کار ما بیشترین استفاده از کمتری زمانه
چه عالی دوستان هم همین نظر رو دارن؟ما  5نفر همیشه یک نظر داریمدرسته تو بازی موفق باشید خداحافظاز جام بلند شدم که صداش رو شنیدم
ببخشید خانم فروزشبلهفردا ساعت  0که یادتون هست،کالس داریمبهتر نیست از کمترین زمان بیشترین استفاده رو ببریداستفاده کافیه فردا که تشریف می یارید؟سعی میکنم خبرتون کنم البته اگه شماره از توی کاغذ پاک نشده باشه!!!خنده کوتاهی کرد و خیلی سریع به خودش اومد و گفت:امیدوارم پاک نشده باشه
14
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در حال دور شدن از نیمکت بودم که صداش رو شنیدم،دوستاش رو صدا میکرد به عقب نگاه کردم کنار همون
درخت ایستاد و گفت:من بردم مثل همیشه.نگاهمون به هم گره خورد و خندید
نگاهم رو ازش گرفتم و به راهم ادامه دادم
حوالی  12شب به خوابگاه زنگ زدم و با سپیده که تازه برگشته بود صحبت کردم و برای ساعت  9تو کتابخونه قرار
گذاشتیم.
اون روز بعد کالس با استاد مهدوی و ناهار با سپیده راهی دفتر استاد شدم نیازی داخل دفتر بود و یکسری برگه
روبروش قرار داشت
بعد از من سعید وارد شد و گفت:با سالم مراقب اومد
در جوابش گفتم:سالم مراقب چی؟
قراره امتحان پس بدید آخرین جلسه است میدونید که؟مسئله آخرین جلسه رو میدونستم ولی از امتحان خبر نداشتمزیبایی امتحان به غافلگیری اونه نگران نباشید خانممن از این غافلگیری ها تو زندگیم زیاد داشتم ناراحت و نگرانم نمیکنه من آماده امزندگی وقتی به جایی میرسه که روزگار سر ناسازگاری باهات داره امتحانهای عجیب و غریبی ازت میگیره هیچ وقت
هم زمانی براش تعیین نمیکنه
دوست دارید ادبیأپ بخونید؟نه میخوام بدونم چی باعث سر ناسازگاری زندگی و روزگار میشهسعید زیاد حرافی نکن فقط مراقب خواستم مراقب ها صحبت نمیکننچرا دو تا مراقب؟کار از محکم کاری عیب نمی کنه میکنه؟نه برگه امتحان رو میدید؟بفرمایید من  02تا سوال براتون آماده کردم از کل کتاب هستعالیه میتونم شروع کنم؟البته از االن  4ساعت وقت دارید چون سواال زیادهشروع کردم و چیزی حدود  0ساعت طول کشید که جواب دادم برگه های جواب رو تحویل نیازی دادم که سعید
گفت:هنوز یک ساعت وقت دارید نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
کامل جواب دادم نیاز به فکر کردن بیشتر نیست مطمئنمخیلی از خودتون مطمئنید؟درسته چون به خودم ایمان دارم همچنین استاد خوبی داشتماستاد مهدوی که بی نظیرههم استاد مهدوی هم خواهر زادشونواقعأ همه میدونن پدرام خواهر زاده ی استاده؟من که میدونم بقیه هم حتمأ میدونن چون من از اونا شنیدم15
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اگه کاری نیست من مرخص میشم
موفق باشید این ها رو تصحیح میکنم بهتون تحویل میدمممنون مشکلی نیست من سواال رو با خودم ببرم؟نه مشکلی نیست شب خوشخداحافظتون آقایونرهنما از من خداحافظی کرد و به نیازی گفت:پدرام زود باش به بچه ها سر بزنیم
از اتاق خارج شدم و یادم افتاد چند تا از برگه ها رو توی ماشین گذاشتم و بهشون نیاز دارم به سمت ماشین رفتم و
برگه ها رو از صندلی عقب برداشتم که سنگینی نگاهی باعث شد به عقب برگردم
پنچریددیروز فهمیدم یکی از بچه ها بهم گفتنمیخواهید الستیک رو عوض کنید؟اوأل تجربه کافی ندارم ثانیأ وقت ندارمثانیا چه ربطی به این کار داشت؟وقت ندارم برم کسی رو برای پنچر گیری بیارمسعید گفت:پس پدرام چیکاره است به قول خودش میگه همه کار ازش ساخته است االن وقت همون امتحانه که زمان
خاصی نداره
لطف دارید ولی مهم نیست مزاحمتون نمیشممزاحمتی در کار نیست صندوق عقب رو باز کنید سعید تو هم تایر و جک رو بیارواقعأ راضی به زحمتتون نیستم خسته ایدما فقط مراقب بودیم خسته نیستیمبا اصرار اونا صندوق عقب رو باز کردم و خیلی سریع دست به کار شدن و الستیک رو عوض کردن از سبد آب
معدنی آوردم و بهشون دادم تا دستاشون رو پاک کنن بعد بهشون دستمال دادم
تموم شد فقط یادتون باشه که تایر رو درست کنیدممنون خیلی زحمت کشیدیدکاری نبود خانم بهتره حرکت کنید هوا تاریک شده-بازم ممنون خداحافظ

به امتحانهای ترم نزدیک شده بودیم سپیده به خاطر یادگیری چند تا مبحث اصول دو روزی خونه ی من بود اون دو
روز زیباترین ساعاتی بود که من ساکن این خونه بودم وجود سپیده پر از شادی و روشنایی بود و این باعث میشد من
کنارش احساس راحتی بکنم و خوشحال باشم امتحانا حدود سه هفته طول کشید در طی این مدت تمام حواسم به
دروسی بود که قرار بود امتحان بدم با تموم شدن امتحانا خداحافظی از سپیده پیش اومد دو هفته وسط ترم تعطیلی
داشتیم و اون برای این زمان راهی جنوب میشد
16
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تو چرا نمیری پیش خانواده ات؟ایران نیستندیعنی هیچ جا نمیری؟حال سفر ندارم میخوام استراحت کنمبیا با من بریم جنوبمزاحم میخوای چیکار؟این حرف رو نزن یعنی چرت نگو حاال میای؟نه عزیزم تو برو از طرف من به خانواده ات سالم برسونباشه پس من رفتمبه سالمت منو فراموش نکن بهم تلفن کنبه روی چشم قربانبعد از رفتن سپیده دنیای من به تاریکی گذشته برگشت هر روز طبق قرار نگذاشته با خودم میرفتم زاینده رود حتی
سوز و سرمای حاصل از زمستان هم باعث نمیشد از این کار منصرف بشم
سکوت و تنهایی بیداد میکرد و من خسته از این حالت در حال جنگیدن با زندگی برای گذشت از زمان بودم
دو روز به پایان تعطیالت سپیده برگشت
سالم به دوست خوب خودمسالم خوبی؟بیا توخوبم تو چطوری؟منم خوبم کی رسیدی؟دو ساعتی میشهخوش اومدی بشینیک چیزی بگم سحری؟چون برام خیلی عزیزی دو تا چیز بگوهمون یک چیز بسه.سحری به من اعتماد داری؟این چه حرفیه دیوونه تنها کسی که تو دانشگاه برام مهم و عزیزه توییپس جوابت مثبته؟مگه داری خواستگاری میکنی؟نه میخوام باهات هم خونه بشماز تعجب داشتم شاخ در میآوردم باصدای بلندی گفتم:جدی میگی سپیده؟
به خدا جدی میگم چرا میزنی؟حاال به خونه راهم میدی؟معلومه که راهت میدم کی بهتر از توممنون سحریمن باید تشکر کنم که از سکوت رهایی پیدا کردم17
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اگه میدونستم اینقدر خوشحال میشی زودتر می اومدممعلومه که خوشحال شدم خانومی حاال هم دیر نشده چی شد به این فکر افتادی؟مامانم خیلی دوست داره تن رو ببینه وقتی درباره ات بهش گفتم اون این پیشنهاد رو دادباید بهش زنگ بزنم و ازش تشکر کن که این لطف رو در حق من کردهلطف رو من میکنم از مامانم تشکر کنی من دارم میام اینجا مثل اینکه فراموش کردی؟نه فراموش نکردم ولی اجازه ی اونا باعث شد تو بیای اینجا حاال این حرفا رو ول کن کی وسایلت رو میاری؟فردا میرم خوابگاه میارماز امشب راحت میخوابم دیگه سکوتی نیست که ترس ایجاد کنهسکوت که ترس ندارهبعضی وقتها فکر میکردم دیگه نمیتونم حرف بزنم سکوت هم ترس داره خیلی بیشتر از چیزای دیگهفلسفه نباف یک چیز بیار بخوریم کی اینجوری پذیرایی میکنهپر رو نشو پاشو بریم آشپزخونه کمکم کن شام درست کنیمچون دوستت دارم چشمبدو بیا بریمبا ورود سپیده به خونه دیگه تنها نبودم بعضی وقتها که تو خودم بودم مثل یک خواهر کنارم بود تا من رو از اون
حالت دور نمیکرد ول کن نبود
شادی و آرامش با وجود سپیده به خونه اومده بود و من حاضر نبودم این راحتی رو با چیزی عوض کنم کسی بود که
خیلی ساده باهات حرف میزد و همه چیزش رو بود چیزی ازم مخفی نمیکرد به جز عالقه اش به سعید رهنما .خیلی
زود فهمیدم که به اون عالقه داره ولی غرور خاص خودش رو داشت بعضی وقتا به خاطر کم محلی به سعید باعث
میشد به فکرم شک کنم ولی بازم این من بودم که مطمئن میشدم این عالقه واقعأ وجود داره
سعید پسر شیطونی بود و با اینکه به دخترا زیاد رو نمیداد ولی با اونا خیلی راحت بود و این کار باعث ناراحتی سپیده
میشد وقتی دختری رو نزدیک سعید میدید حالش منقلب میشد ولی من نمیتونستم تو این حال کمکی بهش بکنم.
دو ماهی از اومدن سپیده میگذشت نزدیک های عید نوروز بود جنب و جوش مردم برای سال نو خیلی زیبا بود ولی
باعث نمیشد من به خودم تکونی بدم ولی بازم وجود سپیده باعث شد خوشحالی مردم به من هم سرایت کنه چهار
روز تموم در حال خرید بودیم گاهی میشد برای خرید یک مانتو یا شلوار یک روز تمام همه جا رو میگشتیم ولی
چیزی نظر سپیده رو جلب نمیکرد در حالی که من با اولین دید خرید میکردم ولی به خاطر سپیده راضی میشدم که
دنبال چیزی بگردم که از نظر خودم وجود نداشت.
خیلی سخت گیر بود و از هر چی یک ایرادی میگرفت بعضی وقتها واقعأ حرصم رو در میآورد ولی کاری نمیکردم
فقط دنبالش میرفتم.
سه روز به عید مونده بود که بهم پیشنهاد داد باهاش برم و همراه خانواده اش تعطیالت رو بگذرونم راستش خودم
هم راضی بودم و از تنهایی میترسیدم من برای فرار از جمع به اصفهان اومدم ولی سپیده بهم ثابت کرد که هر انسانی
همدم میخواد همراه میخواد و این قابل انکار نیست به خاطر همین دعوتش رو قبول کردم همراهش راهی شدم روز
قبل از عید جنوب بودیم ساعت  9صبح سال تحویل بود اون شب یکی از بهترین شب هایی بود که طی یکسال اخیر
18
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داشتم مادر و پدر سپیده خیلی مهربون بودن و خیلی راحت منو توی جمع  4نفری شون پذیرفتن،خواهر کوچولوی
سپیده،سحر ناز  10سالش بود انگار کپی از خواهرش بود با سن متفاوت
خانم رحمتی شام عالی بود ممنونسحر جان منو سمیرا صدا کن اینجوری راحت تر هستمآخه...آخه نداره عزیزم اینجوری من احساس نزدیکی بیشتری به مهمون عزیزم میکنمچشم سمیرا جونممنون عزیزم حاال هم ظرفا رو ول کن برو استراحت کن شما خسته اید بعدأ میتونید جبران کنید برو دخترمبا اجازه تونبه سمت اتاق سپیده ر فتم قرار بود توی این تعطیالت هم اتاقی اش باشم
گفتم که مامان نمیذاره دست به چیزی بزنی البته فقط همین امشب!بی مزه ولی اتاق قشنگی داریبه خودم که نمیرسهمعلومه که نمیرسه اتاقت خیلی قشنگ ترهباشه سحری بعدأ تالفی میکنمشوخی کردم ناراحت نشومن اصأل بلدم چطور ناراحت بشم؟کم نهمثأل کی ناراحت شدم؟حال مثال زدن ندارم یک وقتی که حال داشتم بهت میگم راستی خیلی دوست دارم دریا رو ببینمفردا بعد از سال تحویل میریم تا به آرزوت برسی راستی برای دید و بازدید عید که مشکلی نداری؟حالش رو ندارم ناراحت میشی اگه همراهتون نباشم؟معلومه که ناراحت میشم میخوام به همه نشون بدم چه دوست باحالی دارم ما اولین غذا تو سال جدید رو خونهمامان جون میخوریم فردا ناهار اونجاییم نگران چیزی نباش تو میشی عروسک مجلس
از این کار خوشم نمیاددید و بازدید؟نه عروسک شدننگران نباش و زیاد خودت رو نگیر تا من هستم کی به تو محل میدهاومدیم اینجا پررو تر شدی ها سپیده حواست باشهبابا ترسیدم اینقدر حرفای وهم انگیز نزن خوابم نمیبرهبا صدای بلند شروع کردم به خندیدن که سمیرا جون وارد شد و گفت:چه خبر خونه رو گذاشتید رو سرتون چه
جوری این صدا رو تحمل میکنی سحر جان؟
نگران نباشید سمیرا جون من عادت کردم19
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خیلی سخته با دختر خل من هم خونه باشی؟سخت که هست ولی تحمل میکنم چاره ای نیستاعتراض سپیده بلند شد ولی من و مادرش به دور از هیاهوی سپیده بهش میخندیدیم که سپیده گفت:میتونی بیرونم
کنی اینم چاره اش
بیرونت کنم که بری یکی دیگه رو بدبخت کنی همون پیش خودم باشی بهترهإإ سحری باور میکنم ها؟به سمت اش رفتم و بغلش کردم بغض کرده بود و یک گوشه ی تخت نشسته بود بهش گفتم:قربون دوست
مهربونم نه قربون خواهر خوشگلم شوخی کردم اخماتو باز کن زود باش دیگه اخماتو باز کن
چهره اش باز شد و لبخندی صورتش رو زینت داد انگار با ناراحتی سپیده دنیای من هم سیاه میشد وابستگی ام روز
به روز بیشتر میشد و این از طرفی منو میترسوند و از طرفی باعث آرامش من میشد
سمیرا جون به سمت ما اومد و گفت:خواب بسه به اندازه کافی همدیگه رو لوس کردید بگیرید بخوابید صبح باید
زود بیدار بشید بهم کمک کنید سفره هفت سین بچینم
به سمت در میرفت که یکدفعه برگشت و گفت:همیشه از اینکه به سپیده اجازه دادم بره اصفهان ناراضی بودم ولی
نمیخواستم مانع پیشرفتش باشم ولی حاال که شما دو تا رو با هم دیدم،فهمیدم خیلی به هم نزدیک شدید دوباره
آرامشم رو پیدا کردم بهم قول بدید که مواظب هم هستید نمیخوام بهتون آسیبی برسه حاال نگران هر دوتون هستم
هر دو به سمتش رفتیم و در آغوشش جا کرفتیم چقدر برام آشنا بود مثل آغوش مادرم گرم و مهربون پر از ترس
برای آینده در عین حال پر از اطمینان.
سپیده گفت:قربون مامان خوشگلم برم که همیشه نگرانه ما هر دومون مواظب همدیگه هستیم نگران چیزی نباش
یک چیزی بگو سحری
سپیده راست میگه دخترتون پر از انرژیه البته یکسری از اونا منفی هست ولی اونقدر هست که زندگی رو شاد کنهو فضای مطبوعی برای زندگی ایجاد کنه نگران نباشید
ما رو از خودش جدا کرد و بوسه ای به گونه هامون زد و از اتاق خارج شد  6ماه بود مادری برام اینکار رو نکرده بود
چقدر دلتنگ بودم ولی حیف که قرار نبود به گذشته برگردم چقدر دلتنگ صداش،صورتش،نگاهش و دلتنگی هاش
بودم ولی نمیخواستم هم خودم رو هم اون رو هوایی کنم.

صدای سپیده باعث شد به زمان حال برگردم
چی گفتی؟میگم درباره مجله دانشگاه تصمیم گرفتی؟شما که نظر خواهی برات مهم نیست شعرها و داستان رو تحویل سردبیر محترم دادیدإ إ خواب حیف بود کسی اونا رو نخونهنظرش رو نگفت؟استاد مهدوی خیلی تعریف کرد میگفت پدرام حتمأ قبول میکنه ولی موافق اسم مستعار نبود اونم اسم من20
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نمیخوام به اسم خودم باشه اصأل و ابدأ اسم تو بهتره من همون کارهای تو رو تحویل بدم کافیه هر چند که به اونمراضی نیستم تازه نباید به استاد مهدوی هم میگفتی
خیلی کج سلیقه ای داستان به اون قشنگی رو میزنی به نام یکی دیگه کار طراحی جدول منو میگیریهمین خوبه مشکلی داری؟نه خیر مشکلی نیستدر ثانی تو بهترین جدول ها رو طراحی میکنی خودت خبر نداریاونو که میدونستمچرا کار تو مجله و هفته نامه دانشگاه برات جالبه؟همین جوری سحر جون بخواب سحر شدبا اسم من شوخی نکن بی ادبدوست دارم با اسم خواهری خودم شوخی کنم مشکلی هست؟شب به خیرشبت پر از ستاره مهربون منفردا صبح ساعت  8بود از خواب بیدار شدم سپیده هنوز خواب بود دوش گرفتم و لباسم رو عوض کردم و از اتاق
خارج شدم سمیرا جون تو آشپزخونه بود بهش سالم کردم و برای کمک جلو رفتم
صبح به خیر عزیزم خوب خوابیدی؟عالی بود خستگی ناشی از سفر رفته حاال من باید چیکار کنم؟اوناهاش کارا روی میزه میتونی تخم مرغ ها رو رنگ کنیبه روی چشمدر حال رنگ کردن تخم مرغ ها بودم که سپیده وارد آشپزخونه شد
سالم صبح به خیر چرا منو بیدار نکردی؟سالم خیلی مظلوم خوابیده بودی گفتم بیشتر استراحت کنی برو صورتت رو بشور بیا کمکبه روی چشم خانوم شما دستور دیگه ای ندارید؟نه زود بیاپرروخودتی عزیزم زود باشخیلی سریع سفره هفت سین چیده شد و ما هم بعد از خوردن صبحانه  5نفری کنار سفره نشستیم سکوتی محض
همه چیز رو در برگرفته بود و هر کسی دعایی زیر لب زمزمه میکرد ولی من نمیدونستم از خدا چی بخوام یعنی من
حق داشتم چیزی بخوام اونم چیزایی رو که خودم باعث از دست دادنشون بودم یعنی خدا دوباره اونها رو به من
میداد یعنی دوباره میتونم کنار سفره ی رنگین مادری از الی قرآن پول عیدی بردارم و با نیما کل کل کنم و به فالهای
حافظ پدر گوش بدم
خدایا ...خدایا خودت از مکنونات قلبم خبر داری خودت میدونی چی میخوام اگه دوست داری بهم بده اگه دوست
نداری حداقل صبر و مقاومت بده تا بتونم دوری رو تحمل کنم
21
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صدای توپ سال تحویل زده شد و سکوت شکست
زندگی جدید،سال جدید،آدم های جدید!
سحر خانم سال نو مبارک بردار دخترم متبرک قرآنهممنون آقای رحمتی سال نوی شما هم مبارکاز الی قرآن سفید توی سفره به همه ما عیدی داده شد بعد سپیده و سحرناز رو بوسیدم سمیرا جون رو در آغوش
گرفتم و دوباره آرامش گرفتم
سال نو مبارکسال نوی تو هم مبارک عزیزم خوشحالم که امسال عزیزی مثل تو کنار ماستمنم از اینکه کنارتون هستم خوشحالم البته اینو مدیون دختر با محبتتون هستمای بابا ول کنید همدیگه رو یکی ما رو دریابه کی میخواست بره دریا رو ببینه؟االن میخواید برید بیرون سپیده جان؟به این خوشگله قول دادم بعد از سال تحویل اولین چیزی که میبینه آبی بی کران دریا باشه قراره بره اصرار دریا روکشف کنه!!!
میدونید که قراره ناهار خونه مامان جون باشیمهم من میدونم هم خواهر خوبم از همونجا خودمون یکراست می یایم نگران نباشید مهمونی رو فراموش نمیکنیم.پس لباساتون رو بگذارید من میارم براتون اونجا آماده بشیدچشم میذارم روی تخت فقط یادتون نره ها بعد ما با مانتو بیایم تو مجلسنگران نباش کی تا حاال چیزی رو فراموش کردم؟هیچ وقت به خدا همینه میگن بهشت زیر پای مادرهبرو دختر اینقدر زبون نریز مواظب خودتون هم باشیداز همه خداحافظی کردیم و به راه افتادیم ماشین سپیده یک پژو پارس سفید بود به خاطر اینکه  6ماه رانندگی
نکرده بود اولش ترس و لرز داشت که باعث خنده ی من میشد باالخره با سرعت مطمئنه ی سپیده رسیدیم کنار
دریا.
دوباره یادآوری گذشته به فکرم اومد چقدر آبی دریا رو دوست داشتم چقدر قدم زدن کنار ساحل زیبا و رویایی بود
اگه فکر گذشته نبود زیباترین لذت ها رو میبردم ولی حاال آبی دریا برام مثل آبی آسمان یکی شده بود و تالطم موج
ها برام بی ارزش شده بودن
هر سال همراه نیما و مامان و بابا میرفتیم شمال هم تابستان برای تعطیالت هم برای تعطیالت عید همراه نیما قدم
میزدیم و جاده ی سبز کنار ویال رو میگذروندیم و میرسیدیم به دریا خاطرات زیبا هستن ولی وقتی دیگه نمیتونی
تکرارشون کنی عذاب آور میشن
مثل اینکه سپیده حدس زده بود به تنهایی احتیاج دارم یک ربعی برای خرید نوشیدنی ازم جدا شد کنار ساحل
نشستم و خیره به دریا به آینده مبهم خودم فکر کردم اونقدر که گذشته برام واضح بود آینده رو واضح میدیدم حس
بدی داشتم فکر میکردم وقتی گذشته رو اونجور خراب کردم حتمأ آینده رو بدتر رقم میزنم
نشستن سپیده فکرام رو بهم زد
22
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دریا رو ولش کن منو ببینبفرمایید،آخه تو که تازگی نداری نصف سال تو رو دیدم همچین آش دهن سوزی نیستیإ سحر اذیت نکن نمیخوای از خودت بگی؟چه حرفا مگه تو درباره ی دلت به من گفتی که من درباره خودم بگمگفتم هیچی تو دل من نیستمنم میگم دروغ میگی البته شرمنده که رک میگمچه اصراری داری یکی رو تو قلب من جا بدی؟من اصراری ندارم یکی اونجا هست هم من میدونم هم تو خوب خبر دارینیست باور کنچرا انکار میکنی عزیز دلم برام حرف بزن خودت رو راحت کن بذار یکی همراهت باشهمن آدم حسودی هستم سحری؟نه کی اینو گفته؟خودم میگمدیوونه به نظر من که حسودی صفت جالبی برای تو نیست تو یکم حساسیوقتی با کس دیگه ای میبینمش حس میکنم قلبم داره می ایسته ولی من نمیخوام مانع باشم قلبم بازی در میاره باورکن
باور میکنم آروم باش آدم وقتی کسی رو دوست داره روی کارهاش و حرکاتش حساس میشهسحر من یک پسر عمو دارم که امروز میبینیش منو میخواد دو ساله خواستگاری کرده و من هر بار جواب دادن روعقب انداختم
خانواده ات چی؟مامان و بابا همه چیز رو به عهده خودم گذاشتنپس دردت چیه جواب منفی بدهدادم ولی ول کن نیست میترسم گیر دادن اون کار دستم بدهنگران نباش میخوای حالش رو بگیرم؟ولش کن ارزشش رو ندارهاز کی فهمیدی به سعید عالقه داری؟اوایل که میدمش حس عجیبی داشتم ولی درکش نمیکردم وقتی تو دانشگاه بیشتر دیدمش اون حس فوران کرداگه بهش نرسم عاشق میمونم برای من عشق مقدسه میخوام پاک عاشق باشم
این پاک بودن فقط از آدم های ساده و بی شیله و پیله ای مثل تو ساخته است خیلی ها معنی پاک بودن رو نمیفهمندعزیزم به خدا توکل کن اون بهتر صالح ما رو میدونه
بهم کمک کن تا حسادت رو از وجودم پاک کنم-گفتم که حسودی نیست عزیزم
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با اینکه خیلی رو این موضوع کلید کردی ولی با گفتنش راحت شدم دیگه پیش تو رازی ندارم وقتی از زیر سواالتدر میرفتم اذیت میشدم
باید زودتر میگفتی هم خودت رو راحت میکردی هم حس فضولی منو ارضاء میکردی.سپیده به ساعتش نگاهی کرد و گفت:وای دیرمون شد ساعت  10است راه بیوفت
حدود یک ساعت بعد خونه ی مادر بزرگ سپیده بودیم
وای اینجا چقدر بزرگ و قشنگه؟چند متره؟دقیق نمیدونم اینو ول کن ساختمون قشنگ ترهوقتی به جایی که سپیده نشون داد نگاه کردم با ساختمان سه طبقه ای با نمای سفید روبرو شدم درهای بزرگ مشکی
ابهت خاصی بهش داده بود روی درها معرق کار شده بود
برام خیلی جالب و باشکوه بود با سر و صدای زیاد سپیده وارد ساختمون شدیم و یکراست به طبقه دوم رفتیم
سحری زود لباساتو بپوش بریم پایین االن صدای مامان جون در میاداینجا خیلی قشنگهبعد از نشون دادن خودمون به مامان جون می یایم همه جا رو بهت نشون میدم زود باشباشه بابا چرا اینقدر عجولی؟کت دامن سفیدم که طرح های مشکی روش داشت رو پوشیدم و شال سفید رنگی رو سرم کردم کمی آرایش کردم و
صندل های سفید سپیده رو پام کردم و گفتم:من حاضرم
بابا خوش تیپ االن نسل ما رو منقرض میکنی دیگه آرایش نمیکنی؟نه خوبه بریممنم حاضرم بریم خوشگلهدست در دست هم از پله ها پایین اومدیم و به سمت راست پله ها حرکت کردیم دو تا از خدمتکارها در بزرگی رو
باز کردن و من تازه فهمیدم سپیده چه خانواده ی بزرگی داره سالن بزرگی بود که پر از آدم بود
کپ نکن گفتم که خیلی شلوغه دنبالم بیا و به اطراف توجهی نکن راست نگاهت مامان جونه به اون نگاه کنطبق گفته سپیده فقط به خانوم مسنی که روبروی در آن طرف سالن نشسته بود نگاه کردم لبخند زیبای آن زنباعث شد ناخودآگاه لبخند دل نشینی رو لبم قرار بگیره چند دقیقه طول کشید تا ما طول سالن رو طی کنیم و جلوی
مامان جون قرار بگیریم
سالم مامان جونی خوبید؟سال نو مبارکسپیده در آغوش اون خانوم قرار گرفت خیلی صمیمی باهاش احوالپرسی کرد بعد رو کرد به من و گفت:مامان جون
دوستم سحر برای تعطیالت مهمون که چه عرض کنم تاج سر ماست
سالم خانم سال نو مبارکبر خالف انتظار من آغوشش رو باز کرد و منو در برگرفت و گفت:سالم عزیزم خوش اومدی سال جدید تو هم
مبارک
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هنوز در آغوشش بودم برام عجیب بود احساس جالبی داشتم حسی که برام ناشناخته بود وقتی از آغوش گرمش
خواستم بیرون بیام خیلی آروم انگار داشت برای خودش صحبت میکرد گفت:خوشحالم که باالخره اومدی عزیزم
از حرفش گیج بودم ولی وجود سپیده که دست منو میکشید و برای معرفی به دیگران میبرد منو از اون حالت
درآورد
اینا همه فامیل های ما نیستند بعضی هاشون رابطه ی خیلی دوری با مامان جون دارن حاال بیا با اصلی ها آشنا بشوهمراه سپیده به سمت جایی که چند تا خانم و آقا نشسته بودن کشیده شدم آقایون به احترام ما از جا بلند شدن و با
سالم کوتاهی نشستن و سپیده شروع کرد یک به یک اونا رو معرفی کرد و باهاشون احوالپرسی میکرد
سپیده عمو معرفی نمیکنی؟چشم عمو جان اول سحر رو معرفی میکنم خانم سحر فروزش دوست،همراه،خواهر،هم خونه،باالخره همه چیز منکه  5ماهی هست همدیگه رو پیدا کردیم
از آشنایی همه خوش وقتمهمون آقا که فهمیدم عموی سپیده است گفت:خوش اومدی دخترم
ممنونسحری ایشون عمو سیامک هستن و این خانم زیبا هم شیوا جون زن عموی بندهخوش وقتم خانم سال نو مبارکخوش اومدی عزیزم سال نوی تو هم مبارکخواب بعدی عمو سهراب و مهتاب جون البته یک کوچولوی نازنین دارن که از بس شیرینه اسمش رو گذاشتنعسل
رسیدم به عمه جون خودم عمه ریما و آقای قاسمی همسرشون بعد هم عمه رها و آقای پیمانیحاال این پسر عموی کنه کجاست؟اوناهاش داریم میریم باهاشون آشنا بشیسپیده رو به یکی از پسرها گفت:چطوری دکتر؟
به تو چه مگه دکتری حال منو میپرسی این هزار دفعه سپیده منو اینطور صدا نکناینم برا بار هزار و یکم دوست دارم دکتر جونرو که نیست تو آدم بشو نیستیهمینه میخوای چیکار کنی؟اگه کاری از دستم ساخته بود تا االن کرده بودم دختر داییرامین جان،سحر جون دوست خوبم،سحری این آقا دکتر هم پسر عمه ریمای منهخوش وقتم خانم خوش اومدیدمنم همین طور ممنونهر چند که میدونم تحمل سپیده سخته ولی بازم تبریک میگم که تونستید بعد  5ماه هنوز سالم باشیدآهای دکتر کاری نکن نگذارم یک تار مو رو اون سر کچلت بمونه هابا موهای من شوخی نکن25
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تو هم به من گیر نده دکترگفتم که آدم بشو نیستی سپیدهفرشته ها آدم نمیشنمگه اینکه خودت بگیولی من با سپیده موافقم دکترشما هم خانم گفتم سپید رو شما تأثیر نذاشته ولی اشتباه کردمبا دوست من کل کل نکن دکتر اصأل خوشم نمیادشوخی های من و سپیده زمانش درازه سپیده برام مثل خواهره به دل نگیریدابدأ دکتر جالب بودسپیده دستم رو گرفت و به سمت دو دختر برد و گفت:روح انگیز خواهر دکتر و ستاره دختر عمه رها
بعد کمی صحبت از دخترا جدا شدیم و سپیده گفت بهتره بریم پیش مهندس های آینده به نزدیکی پسرا که
رسیدیم از جاشون بلند شدن و بعداز تعظیم کوتاهی سالم کردن
آقا مهبد پسر بزرگ عمه رهابرادر ستاره درستهدقیقأ خانم خوش اومدیدممنون خوشوقتمما بیشترمثأل مهندس این مملکتی چه طرزه صحبته مهبد خانچی شد مامان بزرگ سپیده ناراحت شدی چرا خودت استفاده میکنی اگه بده؟کی استفاده کردمهمیشه از این اصطالحات داشتی مخصوصأ وقتی با هم بازی میکردیمبرو بابا دلت خوش زمان عهد بوق رو یادآوری میکنیاین چه طرز صحبت کردنه دختر دایی؟برو بابا یعنی چی؟اذیت نکن مهبدخودت شروع کردی سپیده جانخواب بابا ولش کن بعدی آقا سعید پسر عموی بنده و هم کالسی مهبد خانخوش وقتمخیلی خشک و رسمی سرش رو پایین آورد و گفت:منم همین طور خانم فروزش
خواب پسرا راحت باشید ما هم خیلی کار داریم
چقدر خشک بود بر عکس خودتهمیشه همین جوریه نمیدونم دلش چطور رضا داده به من ابراز عالقه کنهبرا منم جای سوال دارهکدوم یکی بهتر بود؟26

سرنوشت را میتوان از سر نوشت – کتابخانه مجازی رمانسرا

رمانسرا

دکتر از نظر اخالقی عالی بود بعدش مهبد ولی سعید چنگی به دل نمیزد دخترا هم خوب بودنهر دوشون سعید رو میخواندوتاشون؟آره من نمیدونم این کوه غرور و اخم چی دارهماجرای علف و بزیه به تو چهآخ قربون علف خودمحیا کن پررو صداتو میشنوناینجا کسی با ما کار نداره بریم اطراف رو بهت نشون بدمبعد از ناهار برای بازدید از اطراف رفتیم حوالی ساعت  5بود که از گردش برگشتیم بیشتر مهمونا رفته بودن و
اعضای اصلی مونده بودن به جمع جوانها وارد شدیم و ساعت ها به حرف گذشت وقتی متوجه زمان شدیم که یکی از
خدمتکارها برای صرف شام ازمون دعوت کرد
بعد از خوردن شام و شب نشینی همه حاضر بودن که برن
سحری مامان جون خواسته من و تو امشب اینجا بمونیمبرای چی؟نمیدونم حتمأ از تو خوشش اومده چون تا حاال از کسی نخواسته شب اینجا بمونهتو میمونی؟من راضی ام اگه تو مشکلی نداشته باشیچه مشکلی چه اتاق خواب  10متری تو چه قصر یک هکتاری مامان جون من میخوام بخوابم مشکلی نیستاالن اتاق منو مسخره کردی دارم برات سحریشوخی بود سپیده بمونیم؟قبول میمونیمبعد از رفتن همه من و سپیده برای استراحت به اتاق بزرگی راهی شدیم و لباسهامون رو عوض کردمسپیده خیلی زود خوابش برد ولی خواب به چشمم نمی اومد و این بی خوابی بعد از این همه گشت و گذار عجیب بود
شال بافتنی ام رو دورم پیچیدم و از اتاق خارج شدم طبقه سوم ساختمون طبقه ی ممنوعه بود و هیچ کس حق رفت و
آمد به آنجا را نداشت حتی سپیده هم برای نشان دادن خونه به طبقه های اول و دوم اکتفا کرد و پا به طبقه سوم
نداشت روی یکی از پله های طبقه سوم نشستم و به باال نگاه کردم خیلی تاریک بود و وهم انگیز.
در همین افکار بودم که صدای عصا زدن رو شنیدم و سرم رو به سمت صدا برگردوندم و مامان جون رو دیدم از جا
بلند شدم و گفتم:سالم
سالم به روی ماهت خوابت نبرده؟سپیده راحت خوابید ولی هر کاری کردم نتونستم بخوابمهمراهم بیابدنبال مامان جون حرکت کردم و وارد اتاق شدم به صندلی کنار تخت اشاره کرد و منم نشستم
منم خوابم نمیبرد چه خوب که یکی هست باهاش صحبت کنمشما به من لطف دارید27
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خیلی زیبا هستی مخصوصأ چشمهاتممنونخانواده ات اصفهان زندگی میکنن؟نه من اونجا با سپیده زندگی میکنمپس خانواده ات کجا زندگی میکنن؟ایران ...نمیخواستم بهش دروغ بگم یک چیزی تو چشماش وجود داشت که منو از گفتن این حرف باز داشت
چی شد عزیزم؟درباره اونا نپرسید نمیخوام حتی به مصلحت هم به شما دروغ بگممجبورت نمیکنم عزیزم منو یاد کسی می اندازیحرف اون لحظه به خاطر همین دلیل بود؟پس حرفم رو شنیدی؟بله شنیدمچی میخونی؟هم رشته سپیده هستمموفق باشی عزیزم دوست دارم بیشتر باهات صحبت کنم ولی قرص ها داره اثر میکنه قول بده بیشتر به من سربزنی
بهتر استراحت کنید مطمئن باشید هر وقت بیام بهتون سر میزنمشب به خیر دخترمشب شما هم به خیربه مامان جون کمک کردم رو تخت دراز بکشه و بعد از اتاق خارج شدم و به اتاق خودمون رفتم خیلی زود خوابم برد
صبح بعد از خوردن صبحانه به خونه ی سپیده رفتیم با اونکه از مامان جون خیلی خوشم اومده بود ولی حاضر نبودم
بیشتر اونجا بمونم میترسیدم اگه بازم ازم سوال کنه مجبور میشم واقعیت رو بر خالف میلم بهش بگم و این منو
میترسوند
روزهای بعدی در دید و بازدید عید میگذشت کنار خانواده سپیده تعطیالت خوبی رو گذروندیم و به خاطر کالس ها
که از  14فروردین شروع میشه دو روز قبل از سیزده بدر به سمت اصفهان حرکت کردیم.
فردای تعطیالت به دانشگاه رفتیم ساعت اول از استاد خبری نبود و بچه ها از کارهای که کرده بودن برا هم خاطره
تعریف میکردن در همین حین نیازی وارد کالس شد و شروع کرد پای تخته چیزی رو نوشتن چند دقیقه بعد سعید
وارد کالس شد و کناری ایستاد
شروع کردم به خوندن نوشته نیازی
"ساعات جلسات رفع اشکال"
و زیر این عنوان چند تاریخ و ساعت یادداشت کرده بود و بعد بدون اینکه حرفی بزنه از کالس خارج شد.
28
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بعد از نیازی،سعید از کالس خارج شد و بعد اونا آرزو وسایلش رو جمع کرد و رفت
اینا چشون بود؟نمیدونم ولی خیلی زود سر از کارشون درمیارمبازم تو فضولیت گل کرد؟اذیت نکن سحری من رفتمسپیده از اتاق خارج شد و منم تاریخ ها رو یادداشت کردم و دنبالش رفتم تو محوطه پیمان و علی رو دیدم و با هم
احوالپرسی کردیم
خوب هستید خانم فروزش؟ممنون راستی سال نو مبارکهمین طور برای شما خانمببخشید دوست من رو این اطراف ندیدید؟خانم رحتمی رو منظورتونه؟بلهبا خانم صفری نزدیک کتابخونه مشغول حرف زدن بودندممنون از کمکتون روز خوشقابل نداشت خداحافظخداحافظبه سمت کتابخونه رفتم و از دور سپیده و آرزو رو دیدم که مشغول حرف زدن بودن حوصله ی آرزو رو نداشتم به
خاطر همین از دور به انتظار نشستم تا حرفاشون تموم بشه
حدود ربع ساعتی طول کشید تا سپیده رضایت داد و از آرزو جدا شد
یک ساعته درباره چی فک میزدی؟خریت آرزویعنی چی؟علت ناراحتی پدرام رو میدونی؟به من چه؟ تو چیکار داری؟إ خواب دلیل ناراحتیش رو پیدا کردم دیگهاینقدر فضولی نکن بچه زشتهسحری،پدرام به خاطر کار آرزو ناراحت بودپس واقعأ بی میل نیست!اتفاقا برعکس کامأل بی میله چون آرزو بهش گفته دوستش داره اونم محترمانه حالش رو گرفته و گفته به کسدیگه ای عالقه داره و از استاد مهدوی هم خواسته یکی دیگه برا کالسای رفع اشکال بفرسته که استاد قبول نکرده به
خاطر همین ناراضی و ناراحت بود
بعد اینا کی اتفاق افتاده؟29
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همون روزی که من و تو با قطار رفتیم جنوب عجب کاری کردیم ها میتونستیم دیرتر بریم این اتفاق بزرگ رو هماز دست نمیدادیم
کدوم اتفاق بزرگ؟گفته یکی رو دوست داره اوأل به ما ربطی نداره ثانیأ میتونه دروغ باشه برا دست به سر کردن آرزودلیل نداره دروغ بگهمیخوای اگه گیر کارت اینه برو بپرس کی رو دوست دارهسحریراست میگم دیگهبرات جالب نبود؟چیزی که به خودم ربط نداشته باشه برام مهم نیستبه من چی؟چیزی که به تو ربط داشته باشه مهمه چون خودت مهمی ولی این ماجرا مهم نیستقربون سحری خودم ولش کن بریمعصر اون روز جدول هایی که سحر طراحی کرده بود رو گرفتم و راهی دفتر نشریه شدم آنقدر خلوت بودم که برام
عجیب و باور نکردنی اومد چون به واسطه ی حضور نیازی و دوستاش همیشه پر ازدحام بود در همین فکرها بودم که
 خانم فروزش کاری داشتید؟سالم بله جدول ها رو براتون آوردم شاید نیاز بشهخیلی لطف کردید چون سعید هم این دو هفته اصال وقتی برا این کار پیدا نکرده بودمگه آقای رهنما هم جدول طراحی میکنن؟لو دادم؟؟؟ حتمأ از دهنم پریده اشکال ندارم فقط خواهشا به کسی نگید سعید دوست نداره کسی خبردار بشهدلیلی برای گفتن نیست با اجازه مرخص میشمراستی خانم فروزشبله بفرماییدخانم رحمتی اون داستان رو نوشته؟اینطور میگن چطور؟با ادبیات و روحیه ایشون فرق داره باید به خاطر قلم عالی شون تبریک بگمموافقمدر چه موردی؟تبریک گفتندرستهراستی چرا اینجا اینقدر خلوته؟از همه تقاضا کردم فقط در صورت کار به دفتر بیان شلوغی اینجا اذیت کننده بود30
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-حق با شماست با اجازه

از دفتر خارج شدم و به سمت ماشین رفتم سپیده که به همراه چند تا از بچه ها داشت صحبت میکرد با دیدن من
خداحافظی کرد و طرفم اومد و گفت:چی شد؟
قرار بود چیزی بشه جدول ها رو دادم نیازی و اونم درباره ی داستان تو ازم پرسیدداستان تو نه داستان منداستان به نام توئهخواب چی گفت؟گفت با ادبیات تو فرق داره میخواد بهت تبریک بگه چون خوب نوشتیشبه تو تبریک بگه نه من جدول ها رو دید؟آخ آخ یادم رفت بشین تا یه چیز باحال بهت بگمچی؟نمیشه همیشه خبرای دست اول رو تو به من بدی یکبار هم من به تو خبر بدمبگو دیگه زیر لفظی میخوای؟اول باید قول بدی به کسی نگی باشه سپید؟باشه قول میدمقول اساسیبه جون تو قسم به کسی نمیگماز جون خودت مایه بذار پر روإ بگو دیگه سحریباشه قبول میدونستی...چی رو؟بذار حرفم رو تموم کنم دیوونهببخشید بگومیدونستی سعید رهنما هم جدول طراحی میکنه؟با صدای بلندی که نزدیک بود کر بشم گفت:نه!!!!!!!
واقعیت دارهولی اسمش؟نمیخواد به اسم خودش باشهاز کجا فهمیدی؟نیازی لو دادکی؟همین االن که دفتر نشریه بودمجالبه31
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-چی جالبه؟

تفاهم ما دو تا دیگه باهوشبرو گمشو دیوونه یک نقطه کور پیدا کرده میگه تفاهماذیت نکن سحری حاال مطمئنی؟تازه ازم قول گرفت به کسی نگمپس چرا گفتی؟تو که کسی نیستی خواهرمیقربونت برم بزن بریماواسط اردیبهشت بود که از طرف کانون فرهنگی استان به عنوان نشریه برتر شناخته شدیم و برای گزینش نهایی
معرفی شدیم خبر خوبی بود ولی به خاطر امتحانای میان ترم کسی خوشحالی بیش از حد نداشت
روزها میگذشتند و به امتحانای پایانی نزدیک میشدیم
امتحانا رو مثل همیشه عالی گذروندم و برای فرار از بیکاری در تابستان تصمیم گرفتم واحد بردارم اینطوری مجبور
نبودم روزها رو به بطالت بگذرونم
چند روز بعد از امتحانا که نمره ها رو گرفتم برا ترم تابستون اقدام کردم و سپیده هم به خاطر اینکه منو تنها نگذاره
با من واحد برداشت و گفت:اگه تو میتونی درس بخونی منم میتونم تازه تو تعطیالتش هم میریم جنوب و به بقیه سر
میزنیم
با اون از بودنش خوشحال بودم نمیخواستم اسیر کارهای من بشه ولی اون مهربون تر از این حرفا بود
یک داستان کوتاه و یک شعر به سحر دادم تا برای ویژه نامه ی تابستون به دفتر ببره و اونم جدول جدیدش رو به
من داد و گفت:با هم میریم
بعد از انتخاب واحد ترم به سمت دفتر نشریه رفتیم برعکس دفعه قبل شلوغ بود به سمت میز مدیر مسئول رفتیم
ولی نیازی نبود بعد از چند دقیقه سعید رو دیدم که به سمت ما می اومد
به به خانم ها اومدید کمک؟سپیده گفت:کمک احتیاج دارید؟
سعید در جواب سپیده با لحن خاصی گفت:خیلی زیاد
نذاشتم سپیده جوابی بده و گفتم:کارای ویژه نامه به کجا رسیده
یکم از کارها مونده جدول دارید؟یکی هست اگه بدردتون بخورهصد در صد راستی جدول هاتون خیلی هوشمندانه استبه جای من سپیده با ذوق کودکانه ای گفت:دوست منه دیگه
سعید با لبخند جواب داد:البته نوشته های شما بیشتر مورد توجه قرار گرفته بچه ها ازتون مصاحبه خواستن خانم
رحمتی البته برای ویژه نامه
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تعجب سپیده باعث شد خنده ام بگیره و به سعید گفتم:ایشون هم دوست بنده است دیگه راستی چه کاری از ما
ساخته است
تعطیالت نمیرید؟ما ترم تابستون برداشتیم پس فعأل تعطیالت کنسلهخواب ما یک جدول دیگه الزم داریم و رو به سپیده گفت:و یک داستان دنباله دار داستان کوتاه جوابگو نیست البتهلطفأ
به جای سپیده گفتم:یه چند روزی وقت بدید
دو سه روزی وقت داری ولی خواب مصاحبه هم هسترنگ از رخسار سپیده رفته بود که یکدفعه فرشته ی نجات وارد شد
سالم بچه ها چه خبر؟به سمت استاد مهدوی برگشتیم و سالم کردیم و سعید درباره ی کارهایی که انجام شده بود توضیح داد بعد
چیزهایی رو که از ما خواسته بود رو گفت که استاد مهدوی از نیازی پرسید
سوالهای مصاحبه آماده است؟بله دای...استاد آماده استتو هم کشتی منو با این حرف زدنت سوال ها رو بده منچرا؟؟؟دلیل هم میخوای؟برو سوال ها رو بیار پسرچشمنیازی سوالها رو آورد و داد به استاد،اون هم سوالها رو تحویل سپیده داد و گفت:میدونم وقت کمه عالوه بر داستان
این سوالها رو هم جواب بده بیار برسون به پسرا برای چاپ آماده بشن
سپیده که ذوق کرده بود از استاد تشکری کرد و سوالها رو گرفت در همین حین نیازی گفت:بهتر نیست سوالها
پرسیده بشه اینجور درک جوابا ملموس تره
استاد گفت:درک ملموس زمانی استفاده داره که تو زمان داشته باشی پسر دو ساعت هم دو ساعته برو به کارای
دیگه برس پدرام جان
ولی...برو پسر برو به کارهای دیگه برس بعد رو کرد به من و سپیده و گفت:شما هم زود مطالب رو به بچه ها برسونیدچشم استادخیلی زود از دفتر نشریه بیرون اومدیم و سوار ماشین شدیم
داشت خراب میشد سحریاستاد به موقع رسید واگرنه تو به همه چیز گند زده بودیإ اذیت نکن سحری تو چرت و پرت مینویسی من درباره اش توضیح بدممیبینی که چرت و پرتها طرفدار دارهاونهایی که میخونن دیوونه ان33
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با رسیدن به خونه زود سوالها رو از سپیده گرفتم و نگاهی بهشون انداختم سخت بود و اساسی اگه سپیده میخواست
جواب بده شیرین میشد به تک تک سوالها جواب دادم و دادم سپیده تایپ کنه تا مشکلی از لحاظ دست خط پیدا
نکنیم
حوصله داستان نویسی نداشتم بین نوشته هام گشتم تا رسیدم به داستان ...
تمام طول شب و فرداش رو داشتم تایپ میکردم وقتی کارم تموم شف نفس بلندی کشیدم و سرم رو روی میز
گذاشتم کاش پایان داستان رو میدونستم اینجوری کامل بهشون تحویل میدادم
سحری آماده ای بریم؟من آماده ام بیا اینا مال تو جدول ها رو بده منچقدر زیادبگو از قبل داستان رو داشتی فقط االن پایان نداره تا کم کم چاپ کنن تحویلشون میدی سوالها رو هم بگو کاملجواب دادی دیگه نظری نداری که اضافه کنی افتاد؟
کار من سخت تره تو با سعید طرفی اونم زود راضی میشه ولی من با پدرام روبرو میشم که...برو اینقدر حرف نزن دختر خوبی باشمن که بی نظیرمبر منکرش لعنت فداتشموارد نشریه شدیم خلوت تر بود خیلی راحت نیازی و سعید رو پیدا کردیم جدول ها رو به رهنما تحویل دادم نگاهی
کرد و گفت:این کار رو دوست دارید؟
تقریباخیلی خوب کار میکنید و تو کارتون تکرار دیده نمیشهشما چطور؟این کار رو دوست دارید که با این دقت نگاهش میکنید؟از بچگی جدول حل کردن رو دوست داشتم میتونم بگم عاشق این کار هستمجالبهالبته توی بعضی از جدول هاتون شیطنت های خاصی وجود داره فکر کنم از همخونه بودن با با خانم رحمتی نشاتمیگیره
چرا خانم رحمتی؟چون روحیه شاد و شیطونی دارنبر عکس من؟قصد جسارت نداشتم خانم فروزشمیدونم آقای رحمتیبفرمایید بریم به دوستان ملحق بشیمقیافه ی سپیده جالب شده بود مثل اینکه بر خالف خواسته اش نیازی بازم سوال پیچش کرده بود خدا رو شکر کردم
که زود بهشون ملحق شدیم و نیازی تقریبا بی خیال سپیده شد و رو به من گفت:زندگی با یک نویسنده چطوره؟
34
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اگه سپیده رحمتی باشه عالیهبراتون جالب نیست که خانم رحمتی در ظاهر پر از شادی هستن ولی توی دو صفحه اول داستان پیش رو از غمصحبت کردن
آدم ها می تونن از همه چیز بنویسن ولی دلیل نمیشه که خودشون هم همون حالت رو داشته باشن.موافقم ولی این داستان . . .این داستان چی؟شما اینو خوندید؟بله خوندمبذارید منم تا آخرش بخونم میگم این داستان چیسپیده به جای من گفت:منتظریم
راستی خانم ها توی شهریور برای همکارهای نشریه یه سوپرایز داریمسپیده گفت:چه سوپرایزی؟
مگه قرار نبود اون تاریخ تهران باشیم برای جشنواره؟درسته خانم فروزش عالوه بر اون طبق قول,استاد مهدوی قراره بچه ها رو ببرن مشهدسپیده با ذوقی کودکانه گفت:چه عالی باالخره یکی به فکر تعطیالت تابستونی افتاداز ذوق سپیده خنده ام گرفته بود و گفتم:من که گفتم ترم تابستونی برندار خودت اصرار داشتی برداری
من به خاطر ترم نمگم به خاطر تعطیالت میگمبعد رو کرد به نیازی و گفت:چطوری میریم؟
یعنی چی؟هوایی یا زمینی؟آهان زمینی میریم چطور؟چه خوب من از سفر هوایی متنفرمسعید پرسید:چرا؟
خواب معلومه چرا چون از هواپیما و پرواز میترسممن که تعجب کرده بودم گفتم:واقعا؟
آره اینکه تعجب نداره از هواپیما میترسم خواب فکر کردی چرا همیشه با قطار میرم جنوب؟فکر کردی چونراحتم اینجوری میرم؟
فکر نمیکردم دلیلش ترس باشهخواب از هواپیما بدم میاد چیکار کنم؟اینکه ناراحتی ندارهخنده ام گرفته بود و اون هم با من میخندید ساده بودنش برام قابل ستایش بود هیچ وقت نمیخواست چیزی رو
پنهان کنه
نگران نباشید خانم رحمتی با اتوبوس میریمنگران نیستم اگه هوایی هم میرفتید من و دوستم با ماشین خودمون می اومدیم اینکه نگرانی نداره35
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از حاضر جوابی سپیده راضی بودم بعدش هم از پسرا خداحافظی کردیم و از دفتر خارج شدیم
چی نوشته بودی؟چی رو؟اول داستان رو میگم؟داستان بود دیگه یادم نمیاد چطور؟نیازی ناجور تو فکر رفت وقتی خوندشولش کن ولی خوب جوابش رو دادیکجا رو؟با ماشین اومدنمن کم نمیارم سحریعمرا کم بیاری ولی نیازی راست میگه نوشته های من با روحیه ی تو یکی نیست اینو همه میفهمناز اول باید با اسم خودت چاپ میکردینمیخوام همین جوری خوبه ولی جدول ها خوب چشم رهنما رو گرفته بودچطور؟میگفت توش شیطنت دارهپس فهمیدهچی رو؟بعضی جاها سوالها سرکاریه ولی جواب تو سوال سرکاری هستاونم همین ها رو میگفتاینم یه مورد تفاهم دیگه حاال تو هی بگو نقطه کوره کی گوش میده؟معلومه تو گوش میدی سپیده خانم.صبح زود با کابوس عجیبی از خواب بیدار شدم سپیده هنوز خواب بود برای قدم زدن آماده شدم و رفتم بیرون کمی
پیاده روی کردم و با نان تازه به خونه برگشتم سپیده تا زه از خواب بیدار شده بود وقتی من رو دید اومد نزدیک و
صورتم رو بوسیدو صبح به خیر گفت و برای آماده کردن صبحانه به آشپزخونه رفت.
سپیده امروز چندم تیره؟نمیدونم ولی فکر کنم  01ام باشه 01, 01فقط این عدد توی ذهنم تکرار میشدچی شد سحری حالت خوبه؟چرا رنگت پرید؟تو که خوب بودیصدام در نمی اومد انگار یکی پاش رو گلوم بود و نمیذاشت نفس بکشم مثل پارسال نمیتونستم حرکت کنم
سحری تو رو خدا حرف بزن داری منو میترسونی سحری جون سپیده یه چیزی بگواستیصال سپیده منو عذاب میداد با صدایی که خودم با زور میشنیدم گفتم:خوبم
مشخصه خوبی پاشو بریم دکتر اصال چرا اینجوری شدی تو؟منو ببر اتاقم خوبم36
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خواهش میکنم سپیده منو ببر اتاقملعنت به شیطون دیوونه فکر کردم داری میمیری میفهمی داشتم سکته میکردم سحریحالم خوبه منو ببر اتاقمخیلی کله شقلی سحر پاشو ببینمسپیده منو به اتاقم برد و خودش رفت بیرون بعد از چند دقیقه با یه لیوان آب قند برگشت و با زور به خورد من داد
حاال بهتر شدی؟با معجونی که تو بهم دادی عالیم ایم چی بود؟بهش میگن آب قند برای آدم های کله شق فهمیدی؟آرهچرا اینجوری شدی؟هیچی یک دفعه نفس کشیدن برام سخت شدهمین؟آرهداشتی میمردی حالیت هست؟حاال که زنده ام میبینی که چرا حاضر نمیشی؟کجا برم؟معلومه دیگه سر کالس بعدش هم باید اون سوال رو جواب براشون بگیریمن پیش نیازی نمیرم البته اصال دانشگاه نمیرم با این حال تو رو تنها نمیذارمحالم خوبه نگران نباش یکم استراحت کنم بهتر میشمنمیخوام برم زور که نیستاتفاقا زوره زود باش حاضر شو سپیده حوصله ندارم زود باشنمیرم سحریخواهش میکنم سپیده اذیت نکن حالم خوبه به جون تو قسم خوبمدلم نمیاد تنهات بذارمقربون دلت برم نگران نباش و بروبا زور و التماس هم که بود باالخره سپیده راهی شد و من تنها شدم امروز به این تنهایی احتیاج داشتم اونقدر که
همون حس پارسال به سراغم اومد
 01تیر،روزی که برام دوباره تکرار نمیشه ولی عذابش جاودانه است تا وقتی که تصمیم درستی درباره اش نگیرم
تکرار میشه و عذابم میده
کاش میتونستم به کسی دردم رو بگم خیلی ها حاضر بودن حرفام رو بشنون ولی...
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حوالی ظهر بود که صدای تلفن منو از افکارم بیرون کشید با فکر اینکه سپیده زنگ زده گوشی رو برداشتم ولی با
صدای آشنایی مواجه شدم
سالم خانم فروزش خوب هستید؟سالم اتفاقی افتاده آقای نیازی؟باید اتفاقی می افتاد؟فقط یک حدس بود چون شما زنگ زدید و این برام عجیب بودچه بد که که زنگ زدن من برای شما این معنی رو میده از خانم رحمتی شنیدم حالت زیاد مساعد نیست زنگ زدمحالتون رو بپرسم
شرمنده به خاطر این فکر لطف کردید چیز خاصی نبود سپیده مسئله رو بزرگ کردهخودشون که این نظر رو نداشتنددر کل متشکرم کارها چطور پیش میره؟طبق روال عادی مزاحمتون نمیشم استراحت کنید امیدوارم همیشه سالم باشیدشما لطف دارید ممنون روز خوشحرصم از سپیده دراومده بود که در موردم به اونا گفته بود ولی خواب اون طفلک هم تقصیری نداشت ازش پرسیدن
اونم طبق راستگویی بی مثالش واقعیت رو گفته چه جالب که خودم متهم اش میکردم بعد هم زیر دست خودم تبرئه
میشد
اون روز هم گذشت مثل تموم روزهایی که میگذشتند روزهایی مثل اون روز یادآور تلخی و روزهای دیگر نماینگر
شادی بودند و این از دید خیلی ها بی ارزش بود و برای من که تنهایی رو زده توسط اون میدونستم با ارزش بود.
سیزدهم شهریور آخرین امتحان رو دادیم و برای سفر که فردا صبح زود شروع میشد آماده میشدیم
سحری مسواک یادت نرهنگران نباش گذاشتم تو ساک چادرها فراموش نشهگذاشتمسفارش مامانت چی؟یادم هست سحری راستی چه خوب که جشنواره عقب افتاد واگرنه وسط این سه تا امتحان بودآنوقت تعطیالت رو از دست میدادیمسخره میکنی؟مشخص نیستمامان از دستت ناراحت بوداز دلش درمیارم خودم راهش رو بلدمسپیده حدود یک هفته ای رفت جنوب ولی من قبول نکردم باهاش برم وقتی برگشت میگفت همه سراغم رو
میگرفتن مخصوصأ دکتر و مامانش.
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تقریبأ هر هفته با مامان جون صحبت میکردم اون هم از هر دری برام میگفت حرف زدن باهاش برام شده بود یک
جلوه ی زندگی اونقدر کو وقتی یک هفته باهاش تماس نداشتم عصبی میشدم و سپیده میگفت:من با مامان بزرگم
کمتر از تو صحبت میکنم یعنی درست ترش اینه که مامان بزرگم با من که نوه اش هستم کمتر صحبت میکنه
منم همیشه در جوابش میگفتم:حسود هرگز نیاسود
ساعت  5صبح از خونه حرکت کردیم قرار بود ساعت  6از جلوی دانشگاه حرکت کنیم حدود  05نفر بودیم که به
همراهی چند تا از استاتید میشیدم  05نفر
وقتی رسیدم صندوق عقب رو باز کردم و از ماشین پیاده شدم من و سپیده وسایل ها رو تو هم چیده بودیم و یک
ساک بزرگ و یک ساک کوچیک شده بود و عالوه بر اون کوله هامون هم بودن وقتی وسایل رو زمین گذاشتم
خودمون خنده مون گرفته بود سفر ما  8روزه بود ولی ما به اندازه  15یا  02روز وسیله و لباس برداشته بودیم.
جمع ما  12نفر دختر داشت و باقی پسرا بودن ولی اون لحظه خبری از دخترا نبود به سپیده گفتم:بهتره بریم وسایل
رو بذاریم تو ماشین اینجا االف وایستادیم چیکار؟
موافقت کرد و برای برداشتن ساکها خم شدیم که صدای سالمی ما رو از کار منع کرد
سالم خانم ها صبح به خیررهنما و نیازی بودن که درست روبروی ما قرار گرفته بودن شبیده زودتر گفت:سالم صبح به خیر
بعدش هم من سالم کردم
که سعید گفت:چقدر بار!!!
وسایل الزم و ضروری رو آوردیمنیازی هم گفت:ما هم وسایل الزم رو آوردیم ولی این همه نشد
سپیده در جوابش به شوخی گفت:آقا حسودیتون میشه وسایل ما خیلی بیشتره؟
اونم با شیطنت گفت:بهتره بگید خیلی خیلی بیشتر
اونم قبول شما نگفتید حسودیتون شد؟نه خانم حسودی نداره حاال اجازه میدید کمک کنیم؟راضی به زحمت نیستیمسحری چرا تعارف لطف میکنید آقایون ممنوندر حالی که برای سپیده خط و نشون میکشیدم دستم سبک شد و نگاهم به سمت دستم رفت که دیدم نیازی چند
سانت اونطرف تر از دست من دسته ی ساک رو گرفته وقتی نگاهم رو دیدم گفت:اجازه هست؟
خیلی سریع دسته رو ول کردم و اونا به سمت اتوبوس راه افتادن سپیده کوله ام رو به دستم داد و گفت:بریم دیگه
چرا وایستادی؟
وقت سوار شدن با استاد مهدوی سالم و احوالپرسی کردیم اونم گفت از عقب اتوبوس برای نشستن استفاده کنیم و
به بچه بگیم که مخلوط نشینن.
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من و سپیده هم دو ردیف مونده به عقب نشستیم و بعد از نیم ساعت ردیف آخر و ردیف جلوی آن از دخترا پر شد
پسرا هم قسمت وسط نشستن و استادها هم جلو رو پر کردن جلوی ما علی و محمدن نشستن و روبروی اونا پیمان و
یکی از پسرا نشستن و صندلی کنار ما هم خالی بود
سپیده طبق عادت همیشه صندلی کنار پنجره رو گرفت بعد از چند دقیقه که استاد اسامی بچه ها رو خوند رهنما و
نیازی سوار شدن و ماشین حرکت کرد
به سمت عقب اومدن و بی تردید صندلی های کنار ما مینشستن
به حرفای بی سر و ته سپیده با یکی از دخترا که پشت ما نشسته بودن گوش میدادم که نفهمیدم کی خوابم برد
کنار نیما ایستاده بودم و دستش رو محکم بین دستام داشتم حسی بدی داشتم به خاطر همین به دستاش آویزون
شده بودم وقتی نگاهم رو چرخوندم مادری و پدر کنارم بودن آرامش پیدا کردم که یکدفعه باد شدیدی وزیدن کرد
سایه ی یک آدم جلومون بود ازش ترسیدم و خودم رو پشت نیما پنهان کردم اونم سعی داشت به من آرامش بده و
هی تکرار میکرد چیزی نیست قراره این سایه برای همیشه بره نگران نباش همیشه پیشتم
بهش گفتم:داره عذابم میده چه جوری فکر میکنی قراره بره؟
بهت قول میدم همه چیز تموم بشه باور کن نازنیماگه نشد چی بازم تنهایی بازم بی کسی نمیخوام ازتون جدا بشمبهت قول میدم اگه همراهش بری همه چیز تموم میشهمطمئنی نیما؟باور کن دارم واقعیت رو میگمبعد دستم رو رها کرد و گفت:حاال برو تو میتونی تمومش کنی من بهت اعتماد دارم تو دوباره برمیگردی پیش ما
مثل آدم های مسخ شده به دنبال سیاهی حرکت کردم هر چند یکبار برمیگشتم و نیما و مادری و پدر رو میدیدم ولی
یکدفعه زیر پام خالی شد و وقتی برگشتم جز سیاهی چیز دیگری نبود اونا نبودن اونا منو تنها گذاشته بودن
صدای آشنایی منو به اسم صدا میکرد ولی این اسم...
سحری بیدار شود سحری جوونم چت شد بیدار شوبا آه بلندی از خواب پریدم نفس نفس میزدم انگار دویده بودم قیافه ی آشنای سپیده روبروم بود که نگران به من
چشم دوخته بود
خوبی؟خوبم فکر کنم خواب میدیدمچی میدیدی که گریه میکردی؟نمیدونم یادم نیست عزیزمبفرمایید خانم فروزشسرم رو بلند کردم و نیازی رو دیدم که دستش یک لیوان آب بود لیوان رو گرفتم و تشکر کردم
حالتون بهتره؟خوبمدوستتون رو ناجور ترسوندید40
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بهش فکر نکنید یکم آب بخوریدخواب ترسناکی بود که گریه میکردی؟صدای سعید بود که سوال میپرسیدنمیدونم شایدشاید!یادم نمیادبهتره دیگه نخوابی سحریدیگه خوبم نمیاد االن کجاییم؟از قم رد شدیمرو کردم سمت نیازی و پرسیدم:چند روز تهران میمونیم؟
زیاد نیست فردا که کار داریم پس فردا هم تهرانیم  17صبح حرکت میکنیمپس دو روز تهرانیمبلهوقت آزاد داریم؟یک روزش به بچه ها اختصاص داره هر جا بخواید میتونید بریدخوبهبقیه ی راه رو به کابوسی که دیدم فکر میکردم چرا نیما ازم خواست با اون سایه برم و گفت همه چیز درست میشه
برام عجیب بود و دنبال دلیلش خیلی فکر کردم و کمتر به نتیجه ای رسیدم
توی فکر بودم که صدای سپیده رسیدن به تهران رو بهم خبر داد وسایل رو برداشتیم و وارد اتاق شدیم مثل یک
سال گذشته هم اتاقیم سپیده بود بعد از دوش گرفتن و لباس عوض کردن روی تخت دراز کشیدم.
بازم نفس کشیدن جایی که اونا توش بودن داشت هواییم میکرد درست  14ماه بود که ندیده بودمشون با اونکه
عذاب سختی بود ولی به خاطر اشتباهم باید تنبیه میشدم.
با اصرار سپیده برای قدم زدن حاضر شدم و راهی خیابونهای شهری شدم که  02سال توش زندگی کردم و با
لحظات شاد و غمناک اش آشنا بودم جایی که راه رفتن رو روی زمینش تجربه کردم مکانی که توش بزرگ شدم و
در آخر هم غم رو تو دلم جا گذاشت.
تنها نگرانی ام دیده شدن توسط یک آشنا بود نمیدونستم تو اون موقعیت باید چیکار کنم به خاطر همین زود به هتل
برگشتیم و منم تونستم یک نفس راحت بکشم.
شام در فضایی دوستانه همراه با تصورات بچه ها برای فردا خورده شد و بعد از آن بعضی برای خواب راهی اتاق ها
شدن و عده ای هم به کارهاشون رسیدن
همراه با سپیده منتظر قهوه هایی که سفارش داده بودیم که نیازی و رهنما و ملکی برای نشستن اجازه خواستن
سپیده در جوابشون گفت:خواهش میکنم بفرمایید
نیازی رو به من پرسید:از سفر راضی نیستید؟
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زیاد رو به راه به نظر نمیایدنه به شدتی که شما میگید من با این هوا سازگار نیستمسعید از سپیده پرسید:بچه ها نظر دادن که داستان های شما به عنوان برگزدیده انتخاب بشه نظر خودتون چیه؟
بهش فکر نکردم ولی اگه انتخاب شد میرم رو سن و جایزه رو میگیرماعتماد به نفس باال داریدنیازی گفت:نوشته بلند خانم رحمتی یک تراژدیه البته امیدوارم آخرش اینقدر غم نداشته باشه
ازش پرسیدم:مگه بده با غم تموم بشه
زندگی اینقدر تلخ نیست خانم فروزش درست نیست خانم رحمتی؟دقیق نمیدونم چی جواب بدم چون فعأل داستان پایان ندازه ولی خیلی از زندگی ها تراژدی هستن و این انکارناپذیره آقای نیازی
نه در این حدشاید در همین حد شاید هم باالتر از ایناین جمله رو گفتم و شروع کردم به نوشیدن قهوه که نیازی گفت:شیرینش نمیکنید؟
به تلخ عادت دارم مثل زندگی داخل داستانما آدمها هستیم که باید زندگی رو شیرین کنیم مثل قهوه ی شما اگه تالشی نکنید تلخ باقی میمونه ولی اگه بخواهیدمیتونید شیرینش کنید
ما لحظات شادی و غم رو ایجاد میکنیم
راست میگفت من بودم که باعث عذاب خودم شدم با اشتباهاتی که در پی اشتباه اول انجام دادم باعث این درد شدم
بعد از خوردن قهوه از پسرا جدا شدیم و به اتاق رفتیم که سپیده گفت:بهتر نیست اگه جایزه رو بردی خودت بری
باال؟
من هیچ کاره ام اسم تو کنار اون نوشته هاستشوخی نکن سحریاوأل خودت رو لوش نکن ثانیأ از کجا معلوم که انتخاب بشی از االن فکرش رو میکنی جو گیر نشو عزیزمبر فرض محال،خوبه؟حاال جواب بده؟سعید که گفت تو اعتماد به نفس باالیی داری پس اون کار رو انجام بدهحساب اونم میرسم که دیگه چرت نگهادب داشته باش اون طفلی فقط ازت دفاع کرددفاع؟مطمئنی مسخره نکردلحنش لحن تمسخر نبودباشه شب بخیر سحری-شب بخیر
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اصأل نتونستم خوب بخوابم وقتی به خودم اومدم که صدای اذان رو شنیدم سپیده بعد نماز دوباره خوابید و من برای
فرار از افکار مزاحم لباسامون رو اتو کردم حوالی  8بود که سپیده رو بیدار کردم و برای صبحانه پایین رفتیم
در حال صبحانه خوردن پیمان فرشچی به بچه ها اعالم کرد ساعت  02/9حرکت میکنیم.
درست رأس ساعت جلوی در بودیم و به سمت مکان همایش حرکت کردیم.
برنامه ی کسل کننده ای بود که پر از سخنرانی بود و بعدش هم چند تا فیلم کوتاه پخش شد من که حوصله ام سر
رفت.
نشریه ی هفتگی ما به عنوان سومین نشریه ی برتر انتخاب شد و در بخش نویسندگی در کمال تعجب من،اسم
سپیده به عنوان نفر برتر خوانده شد سپیده که کامأل تعجب کرده بود با راهنمایی سعید رهنما برای دریافت جایزه به
باالی سن رفت برای من جالب بود ولی عصبی بودن از چهره ی سبیده مشخص بود
در همان لحظه که سپیده در حال دریافت جایزه بود نگاه استاد مهدوی رو به خودم دیدم وقتی متوجه نگاهم شد
لبخندی زد و سرش رو تکون داد.
بعد از دریافت جایزه سپیده به سمتم اومد در حالی که در آغوش گرفته بودمش به تهدیدهایی که میکرد گوش
میدادم.
وقتی از هم جدا شدیم نیازی و دوستانش در کنار استاد درست روبروی ما قرار داشتن پسرا به سپیده تبریک گفتن و
اونم تشکر کرد
سعید گفت:نشون دادید واقعأ اعتماد به نفس باالیی دارید ولی چرا اینقدر مکث کردید انگار انتظارش رو نداشتید؟
حق با شماست انتظارش رو نداشتمولی من به سپیده و افکارش اعتقاد داشتموقتی این حرف رو زدم سپیده داشت با تمام وجود برام خط و نشون میکشید که استاد گفت:خانم فروزش درست
میگن باالخره ایشون با نوشته ها و نویسنده اش بیشتر در ارتباط هستن
کنایه ی سخنان استاد رو به راحتی میتونستم تشخیص بدم ولی به خاطر اینکه ظاهر خودم رو حفظ کنم گفتم:باالخره
هم خونه بودن با ایشون این خاصیت ها رو داره دیگه استاد
بله حق با شماست خانم بعد هم رو کرد به پسرا و ازشون خواست که بچه ها رو خبر کنن تا به هتن برگردیمبعد از شام استاد به بچه ها خبر داد که فردا میتونن به کارهای شخصی یا گردش های احتمالی خودشون برسنن ولی
ازشون خواست که ساعت  6حتمأ هتل باشن و دیر نکنن
برای خواب آماده میشدم که سپیده پرسید:برای فردا چه برنامه ای داری سحری؟
دقیق نمیدونم باید یک جایی برم بعد از اون هر جا تو بگی میریمکجا؟میریم متوجه میشینمیخوای بگی کجا؟اصأل بهتره من برم و برگردم بعد از اون میریم یه دوری میزنیمنه با هم بریم بهتره دوست ندارم تنها باشمممکنه برات جالب نباشه43
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تو بگو کجا من میگم جالبه یا نهمیرم بهشت زهراحاال چرا اونجا؟باید به یکی سر بزنمباهات میاممطمئن؟آره میخوام باهات بیامپس بگیر بخواب صبح بعد از صبحانه میریمتا صبح به کاری که میخواستم بکنم فکر میکردم نمیدونستم کارم درسته یا نه ولی حس ناشناخته ای منو به اونجا
میکشوند شاید این اولین و آخرین دیدار من باشه باید میدیدمش تا راهی برای رهایی از گذشته پیدا میکردم
صبح با صدای سپیده بیدار شدم خیلی زود آماده شدیم و رفتیم پایین در حین صبحانه سپیده گفت:سعید و پدرام با
استاد کجا میرن؟
به ما چه صبحونه ات رو بخور بریمکنجکاوم دیگهفضولی نه کنجکاویدیگه نمیخورم سیر شدم بریمضعف میکنی ها یک چیزی بخورمیل ندارم مامان جون بریمساعت  12بود که به مقصد رسیدیم روبروی مقبره ایستادم از وقتی که دفن شد دیگه اینجا نیومدم درست  14ماه
میگذشت
به سپیده که همراهم بود گفتم:همین جا باش چند لحظه ی دیگه برمیگردم
منم میخوام بیام فاتحه بخونمخواهش میکنم همین جا بمون،میخوام تنها برمولی...خواهش میکنمقبول فقط زود برگردبهم قول بده به هیچ عنوان وارد مقبره نشوباشه قول میدم حاال بروبا گامهایی لرزان به سمت مقبره رفتم چه کار سختی بود سر قبر کسی بری که برات مهمه برات با ارزشه و دوستش
داری ولی چاره ای نبود
در رو باز کردم و داخل شدم درست کنار پنجره سمت چپ درختچه ی کوچکی قرار داشت
قدرت نگاه کردن به سنگ قبر رو نداشتم از پایین سنگ شروع کردم به خواندن
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چقدر اون روز برام زنده بود درست روبروی چشم هام قرار داشت،دره،ماشین سفید،سرعت،آتیش،سوخت؟اون
سوخت،زندگی من سوخت،گذشته و آینده سوخت و در نتیجه ی اشتباه من خانواده ام هم سوختن
زانوهام توانایی درک این همه تلخی رو نداشتند همه چیز برام تداعی میشد فریادهاش،سکوتش حتی مهربونیش
برای خانواده که حاال برام خودخواهی معنی میداد
جلو روی قبر به زانو نشستم و بهش فکر کردم به صورتی که میخندید و غم رو باور نداشت به خنده هایی که همیشه
از ته دل بود به دوست داشتنش
اونی که اونجا خوابیده بود از کینه دور بود از غم عاری بود ولی وقتی اون رفت زیر خاک وقتی اسمش روی این قبر
حک شد قلب من پر از کینه شد دیگه نتونستم دلم رو صاف کنم دیگه نتونستم عشق بورزم.
کاش بودی،اگه بودی مبارزه میکردم و از روی زمین بلند میشدم ولی وقتی فرستادمت زیر خاک انگار به زندگی
خودم خاک مرده پاشیدم بی روح شدم دارایی هایی رو که میگفتی خیلی با ارزشه رو از دست دادم حتی عشق کسانی
رو که دوستم داشتن رو هم از خودم دور کردم.
بعد از  14ماه دوباره گریه برای سکوتش رو شروع کردم نقافهمیدم کی ولی به خودم که اومدم دوباره زیر بارش
اشک خیس خیس بودم ولی...
ولی دیگه کسی نبود که با چتر مهربونیش منو نجات بده
دوباره تنهایی رو باور کردم که یکدفعه صدایی آشنا تنهایی رو برد و دلم گرم شد ولی من تنهایی رو میخواستم من
خودم تنهایی رو انتخاب کرده بودم
خانم فروزش حالتون خوبه؟به سمتش برگشتم با دیدن چشمهای به خون نشسته ی من تعجب کرد و دوباره پرسید:حالت خوبه؟
هنوز بین دو راهی تنهای و آزادی از حصار غم دست و پا میزدم که منو به اسم صدا کرد
سحر،سحر خانم حالت خوبه؟دوباره به اطراف نگاه کردم هیچ کس نبود فقط همون نگاه آشنا من رو نگاه میکرد سعی میکردم حرف بزنم ولی
ققل بزرگی روی دهانم بود که اجازه حرف زدن بهم نمیداد
تو رو خدا یه چیزی بگو چت شده دختر؟ ...میرم خانم رحمتی رو صدا کنم بیاد کمکت زود برمیگردماسم سپیده منو به لرزه انداخت نمیخواستم چیزی بدونه یا حتی من رو تو این حالت ببینه سپیده یک معجزه بود که
نمیخواستم درباره ی گذشته من چیزی بدونه...اگه بفهمه...اگه ترکم کنه...نه...نه
چی نه؟انگار اون قفل شکسته شده بود گفتم:نمیخواد سپیده رو خبر کنی حالم خوبه
اون که مشخصه واقعأ حالت خوبه45
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حالم خوبه آقای نیازی باور کنیدمیدونی چه حالی داشتی و داری چقدر گریه کردی که چشمات رو به این حال و روز انداختی؟حالم خوبه شما اینجا چیکار میکنید؟خانم رحمتی نگرانتون بود میگفت یک ساعتی هست که اومدید داخلچرا اومدید داخل؟پس خانم رحمتی جدی بود که ازش قول گرفته بودی وارد مقبره نشهپس چرا اومدید داخل؟استاد گفت خانم رحمتی قول داده وارد نشه ما که قول ندادیماستدالل جالبی بود میشه تنهام بگذارید لطفأنه نمیشه بهتره بلند شید بریممیام بیرون فقط چند لحظه منو تنوا بگذارید خواهش میکنمفقط  5دقیقه بعدش خانم رحمتی رو میفرستم دنبالت فهمیدی؟قبول میشه برید بیرون؟االن میرمبا نگاهم بدرقه اش کردم و دوباره به قبر خیره شدم و گفتم:داشتم خودم رو گول میزدم من باید میجنگیدم تا زندگی
کنم نه اینکه زندگی رو فدای اتفاقات گذشته بکنم ولی حاأل یه حسی به من میگه پر از گناهم حتی بیشتر از ...باور
میکنی دیگه اسمش هم برام عذاب میاره میخوام تمومش کنم االن جرأت اینو دارم که باهاش روبرو بشم باید
پیداش کنم و بگم ازش متنفرم،بگم به خاطر کارهاش تو رو زیر خاک کردم و حاال...
بهم کمک کن تا پیداش کنم اونوقت برمیگردم و بلندت میکنم و دوباره مهربونی رو برات از سر میگیرم اینو قول
میدم...میدونی که من به قولم همیشه عمل میکنم
از مقبره خارج شدم وسط های راه بود که سپیده به من رسید و بازوم رو گرفت
حالم خوبه سپیدهبا خودت چیکار کردی سحری؟بهتر از این نمیشم سپیدهبا سپیده به جمع آقایون رسیدیم در حال صحبت بودیم که دیدم یکی وارد مقبره شد و من فقط تونستم دسته گل
سرخ رو که گل مورد عالقه ام بود رو ببینم
موافقی سحری؟با چی عزیزم؟کجایی؟میخوایم بریم سر مزار پدر و مادر استادموافقم کجا هست؟دور نیست اونجایی که پسرا نشستندرست روبروی در مقبره بود جوری نشستم که روبرو باشم فاتحه ای خوندم و به همون حالت ولی چشمم به در بود
تا ببینم اون مردی که وارد شده بود کی میاد بیرون به قول سپیده کنجکاوی داشت خفه ام میکرد درست وقتی
46

سرنوشت را میتوان از سر نوشت – کتابخانه مجازی رمانسرا

رمانسرا

میخواستم از جام بلند بشم از در خارج شد چیزی خارج از باورم بود تمام توانم رو از دست دادم و زانوهام خم شد و
دیگه چیزی نفهمیدم
وقتی چشم باز کردم همه جا سفید بود برعکس دفعه قبل دوباره من بودم و نیما و پدر و مادری خوشحال بودم خیلی
خوشحال یکدفعه نور زیادی به چشمام هجوم آورد چشمام رو بستم صدای نیما که ازم میخواست چشمام رو باز کنم
رو میشنیدم
چشمهام رو به روی اون دره ی پر گل باز کردم برام هیجان آور بود خم شدم و گل ها رو بو کردم که یکی روبروم
قرار گرفت میترسیدم سرم رو بلند کنم و دوباره همون سیاهی رو ببینم ولی چاره ای نبود نمیتونستم تا آخر عمر به
همون حالت بمونم
با تردید بلند شدم پشتش به من بود نفس راحتی کشیدم و ازش دور شدم ولی هر چی در جهت مخالف قدم
برمیداشتم تغییری در فاصله مون ایجاد نمیشد دوباره ترسیدم ولی این ترس برام شیرین بود انگار قرار نبود اتفاق
بدی بیوفته این رو حس میکردم که قرار جدایی تموم بشه.به سمت من برگشت و گفت:بگو،همه چیز رو بگو
وقتی سرم رو بلند کردم از دیدن قیافه اش تعجب کردم و فریاد زدم
آروم باش سحری من اینجامسپیده کجاییم؟بیمارستانیم نگران نباشبیمارستان برای چی؟برای قشنگی دیگه داری بدجور منو میترسونی یکدفعه از حال رفتی ما هم آوردیدمت بیمارستانشما؟یادت نیست با استاد و رهنما و نیازی بهشت زهرا بودیمیادمهچه خوب میدونی چند ساعته بیهوشی؟چند ساعت؟االن ساعت  7شبهشوخی میکنی؟نه خیر جنابعالی  8ساعته بیهوشیخواب می دیدماالن دکتر رو خبر میکنم وضع ات رو چک کنهمن حالم خوبهاالن برمیگردمچند دقیقه بعد از خارج شدن سپیده صدای در اومد و بعد هم نیازی و رهنما همراه استاد وارد شدن
حالتون خوبه خانم فروزش؟بله استاد خوبم شرمنده باعث زحمت شدماین چه حرفیه دختر خوب خدا رو شکر که بهتری االن دکتر هم میاد47
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دکتر باید تشخیص بده سرکار خانمصدای نیازی بود که این جمله رو گفت و بعد ادامه داد:میدونید چند ساعته بیهوشید؟
سپیده بهم گفت ولی من االن خوبممنتظر دکتر میمونیمدر همین حین دکتر وارد شد
حال دانشجوی خواب آلود ما چطوره؟سالم برای چندمین بار میگم خوبمباید هم خوب باشی من از به خاطر نخوابیدن رو پا بند نیستم تو از ساعت  11صبح تا حاال خواب بودی چرا بدباشی؟
منم همین رو میگم آقای دکتررو تو برم سحری من داشتم از ترس سکته میکردم تو چی میگیدوست مهربونی داری خانم جوانخواهر مهربونی دارم دکترخواب بلبل زبونی بسه و رو کرد سمت پسرا و گفت:این خانم ها مرخص اندبه سپیده گفتم:مگه تو هم حالت بد بود؟
خانم جوان دوستت وقتی حال تو رو دیده برای یک ساعت مهمون ما بود ولی مثل تو اینقدر نخوابید یکم فشارشافتاده بود
الهی بگردم شرمنده عزیزمچرت نگو فقط دیگه منو اینجوری نترسون باشه؟بعد از مرخص شدن از بیمارستان رفتیم هتل اون شب تمامأ به خوابی فکر کردم که دیده بودم چرا نیازی؟؟؟
نمیدونستم چرا،ولی این برام جالب بود که هر وقت به تنهایی و رهایی فکر میکردم اون کسی بود که جلوم ظاهر
میشد
تازه چشمهام گرم شده بود که سپیده بیدار باش اعالم کرد ساعت  9حرکت کردیم از وقتی وارد اتوبوس شدیم
سپیده در حال پرسیدن احوال من بود آنقدر که دیگه داشت دیوونم میکرد
سپیده جان باور کن حالم خوبه دیشب نخوابیدم یکم کسلمتو که دیروز اون همه خوابیدی معلومه شب خوابت نمیبره میخوای بری اون پشت بخوابی؟نه نمیخوام بخوابم بیا در مورد یه چیز دیگه صحبت کنیممثأل چی؟بیا از منظره های طبیعی لذت ببریم و در مورد چیزای خوب حرف بزنیمصدای رهنما ما رو از بحث کشید بیرون و گفت:بهتره پیاده بشید تا ناهار بخوری اینجوری بهتره
آقای رهنما راست میگه بریم ناهار بخوریم سپیده جان48
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خانم رحمتی با این کار شما اگه حال ایشون خوب هم باشه شما مجبورش میکنید خالفش رو ثابت کنهمگه من چیکار کردم آقای رهنما؟از حالت سپیده به خنده افتادم و گفتم:هیچی عزیزم بریم ناهار
سپیده حرفی نزد و من هم تونستم اون اطراف رو بهتر ببینم یک رستوران بین راهی بود روبروی یک دره ی عمیق.
روبروی دره قرار گرفتم چقدر این منظره برام آشنا بود وقتی به اطراف نگاه کردم با دیدن پلی که روی رودخونه
بود لرزیدم دستم رو به نرده های کنار جاده گرفتم و سر پا ایستادم.همونجا بود،همونجایی که گذشته رو از آینده
جدا کرد،همونجایی که...
بی اختیار به سمت پل رفتم تمام صحنه ها جلوی چشمم بود همون ماشین سفید که دو تا سرنشین داشت دو تا
دختر،یک دختر شکست خورده و یک دختر...یک دختر که شاید هیچ شناختی ازش نبود
صدای سپیده افکارم رو بهم ریخت
کجا میری سحری؟قرار شد ناهار بخوریمتو برو منم میامسحری خطرناکه بیا بریمسپیده خواهش میکنم برو منم میاماز سراشیبی کنار پل به سمت پایین رفتم و کنار رودخونه قرار گرفتم درست مثل همون موقع خروشان و پر سر و
صدا انگار غرش میکرد و میگفت چرا؟
خانم فروزش این پایین چیکار میکنید؟شما اینجا چیکار میکنید؟خانم رحمتی گفتند اومدید این سمت چرا؟دلیل میخواید؟چرا به این سفر اومدی؟آدمها برای چی سفر میرن؟برای استراحت ولی تو فقط به خودت عذاب دادیمیدونی اینجا کجاست؟صدای آدم توی خوابم می اومد که میگفت:بگو،همه چیز رو بگو
نه نمیدونم چه فرقی میکنه؟برای من فرق میکنه،خیلی زیادپس بگو اینجا کجاست؟جایی که من همه چیز رو از دست دادم جایی که من...من مردم!!!-تو زنده ای اینو درک میکنی زنده ای
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 18سالم بود دختر شادی بودم مثل تموم دخترهای هم سن و سال خودم کنار پدر و مادرم و تنها برادرم زندگی
شادی داشتم از بازی های روزگار سر در نمی آوردم و حس میکردم زندگی یعنی آرامش،راحتی بدون هیچ گونه دل
مشغولی.برای من پیدا کردن کسی که تو رویاهام داشتم یک ایده آل محسوب میشد خواستگارای زیادی داشتم ولی
کسی که تو افکار من بود فرق داشت با همه ی کسانی که دیده بودم فرق داشت
باالخره پیداش کردم
مهمونی آخر سال پدرم بود که با دسته ای از گلهای سرخ وارد شد نگاه برنده ای داشت تمام وجودم لرزید به اتاقم
پناه بردم و خودم رو آروم کردم.غرور خاصی داشتم که بهم اجازه ی لرزش نمیداد بعد از لحظاتی از اتاق خارج شدم
در ظاهر سرد و بی توجه ولی از درون گرم و پر از احساس بودم نگاه درونم دنبالش میگشت ولی نگاه ظاهرم با
اطرافم یکی بود وقتی پدرم منو بهش معرفی کرد لبخند دلنشینی زد و اظهار خوشحالی کرد.
با دروغ نامأنوس بودم و حس درونم رو باور داشتم بعد از اون مهمونی چندین بار دیدمش،سعی میکردم مثل همیشه
عادی رفتار کنم به جز نیما کسی به راز دلم آگاه نبود.مثل همیشه برام یک مشاور عالی بود کسی که در هر شرایطی
بهش تکیه میکردم و اون با دلگرمی بهم جواب میداد
در موردش بهم مشورت داد و گفت:تا اون کاری نکرده رفتارم رو عادی نگه دارم اونم میدونست من بدون غرورم
میمیمرم نمیخواست کاری بکنم که بعد پشیمان بشم
پنج ماهی از آشنایی ما میگذشت و ما فقط در مهمونی ها همدیگه رو دیده بودیم آخرین مهمونی که رفتم فهمیدم
برای کارهایی رفته خارج از کشور.درونم لرزید،میترسیدم دوباره نبینمش درست بود که چیزی نمیگفتم ولی
دوستش داشتم اون کسی بود که قلبم رو به لرزه انداخته بود و باعث شده بود عشق رو تجربه کنم مثل هر آدمی
خواهان شکست نبودم و میخواستم در راهی که هستم موفق باشم.
همزمان با رفتن آرش،نیما هم برای کارهای مربوط به شرکت راهی دبی شد.یک ماهی اونجا بود ولی وقتی برگشت
همیشه کنارم بود انگار میخواست فکر آرش رو از سرم بندازه و فکر میکرد موفق شده وقتی متوجه اشتباهش شد که
بعد از  6ماه باالخره آرش از کانادا برگشت و دو روز بعد از تولد  19سالگی ام ازم خواستگاری کرد اون روز برام
رویایی بود که به واقعیت تبدیل شده بود اینکه فهمیدم اون هم به من عالقه داره باعث خوشحالیم میشد ولی از طرفی
ناراحتی نیما عذابم میداد خیلی سعی کردم دلیلش رو بدونم ولی اون حرفی نزد و من هم بیخیال شدم.
بعد از دو هفته با نظر مساعد پدر و مادری به آرش جواب مثبت دادم اون موقع فکر میکردم خوشبخت ترین آدم
روی زمین هستم که به خواسته ام رسیدم.
نیما محدودیت هایی برام ایجاد کرده بود با وجود ناراحتی از رفتارش نمیخواستم رو حرفش حرفی بیارم یک هفته
بعد از جواب من به آرش توسط یکی از دوستای پدرم برای مدت یک ماه به آرش محرم شدم به دلیل سفر کاری
پدر مراسم عقد به بعد از برگشت پدر موکول شد.
فاصله ی محرمیت و کنکورم یک هفته بود حاال که آرش رو داشتم میخواستم به آرزوی کودکی ام برسم.
از بچگی ام دوست داشتم تو شرکت بابا کار کنم وقتی عمو محمد اعداد رو بهم یاد میداد از یاد گرفتن و نوشتنشون
ذوق میکردم اونم همیشه میگفت وقتی شرکت بابا رو ترک میکنه که من جاش رو تو امور مالی بگیرم پس باید رشته
حسابداری قبول میشدم.
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دو هفته ای از کنکور میگذشت و من مطمئن بودم به خواسته ام میرسم و در کنارش هر روز آرش رو میدیدم شیفته
ی اخالقش بودم و بهش اعتماد داشتم اون روز بهم گفت مامانش ازم دعوت کرده آخر هفته باهاشون باشم برای
جوابش شک داشتم اون هفته نیما تهران نبود وقتی به خونه رسیدم مادری گفت که مادر آرش باهاش تماس گرفته و
ماجرای آخر هفته رو گفته ازش پرسیدم برم یا نه؟ گفت زشته نری من نیما رو راضی میکنم
ازش خواستم قبل از رفتن من با نیما حرف بزنه ولی گفت اگه فهمید بهش توضیح میده که خودش به من اجازه ی
رفتن داده با اونکه راضی نبودم ولی قبول کردم
اون شب لباسی رو که نیما از دبی برام آورده بود رو پوشیدم و حاضر شدم آرش طبق قرار اومد دنبالم سر راه از
گلفروشی یک دسته گل گرفتیم و راهی شدیم
فاصله زیادی تا خونشون نداشتیم با ریموت در پارکینگ رو باز کرد و وارد باغ شدیم و تا جلوی ساختمون ساکت
بودم سکوت ما و اطراف ترس عجیبی رو به دلم ریخت.
با هم وارد شدیم همه چیز مثل قبل بود ولی عاری از زندگی،روی مبل ها مالفه کشیده شده بود وقتی وارد شدیم
آرش در ورودی رو بست و رمز رو برای به کار انداختن قفل وارد کرد حس بدی وجودم رو پر کرده بود و سکوتش
بیشتر عذابم میداد به آشپزخونه رفت و با دو تا قهوه برگشت در حین شیرین کردن قهوه از مامانش پرسیدم که
گفت:برای خداحافظی رفته خونه ی یکی از دوستاش زود برمیگرده
خداحافظی برای چی؟قراره بریم کانادا مامان داره از اطرافیان خداحافظی میکنه دوست داشت یک گودبای پارتی بگیره ولی وقتش خیلیکمه
برید کانادا؟؟؟خواهرم تنهاست مامان طاقت نمیاره اینجا بمونهپس ما چی؟تکلیف ما چی میشه؟من برمیگردم فداتشم نگران نباش تازه اگه تو دوست داشته باشی بعد ازدواج میریم اونجامن دوست ندارمباشه چرا داد میزنی عزیزمپس چرا مامانت نمیادحالت خوبه نازنینم؟بعدازظهر استراحت کردم ولی نمیدونم چرا خوابم میاد نمیدونم چرا اینجوری شدمنگران نباش من میدونممیدونی؟حسام رو میشناسی؟حسام،پسر طالبی رو میگی؟آره همونمیشناسم چه ربطی به حال من داره؟چشمام سیاهی میرفت و اونم سوالهای بی ربط میپرسید
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ربط داره عزیزم همیشه از اینکه مغروری برام میگفت حاال چقدر میشناسیش؟خواستگارم بود پسر دوست بابا استبهش گفتم میتونم عاشقت کنمعاشق؟چی میگی آرش؟باور نداشت که میتونم دل سنگی ات رو نرم کنم منم سر این موضوع شرط بستمچی میگی؟میگم من عاشقت نبودم میخواستم هر جور شده شرط رو ببرم ولی حاال تو میخوام نه برای زندگی برای...خفه شو...دیگه نای حرف زدن هم نداری نازنینممنو اینجوری صدا نکنتمام قدرت ام رو جمع کردم و از جام بلند شدم با دو دست شانه ام رو گرفت و گفت:پس چی صدات کنم عزیزم
درست مثل اسمت نازنینی
خفه ...شوداره اثر میکنه عزیزم نگران هیچی باش من کنارتمبعد از سه هفته از خواب غفلت بیدار شدم اشتباهی که باعث شد...
سکوت عالوه بر اون خونه زندگی من رو هم در برگرفته بود و نمیدونستم باید چیکار کنم لبه تخت نشستم و به
اتفاقای که افتاده بود فکر میکردم هیچی یادم نمی اومد کنار تخت یک نامه بود برداشتم و شروع کردم به
خوندن،هنوزم بعد از  14ماه تک تک کلماتش رو به یاد دارم
نازنینم سالم،
حسام از شرطی که بسته بود پشیمون شد ولی خیلی دیر به این فکر افتاد چون آرش یا راهی رو نمیره یا اگه پا توش
گذاشت تا آخر ادامه اش میده این بازی بهت نشون داد شاهزاده با اسب سفید داستان قصه های شیرینه ولی...
تو میتونی خوشبخت باشی فقط باید راهش رو پیدا کنی
میدونم از نظرت دارم چرت میگم ولی نمیتونم بگم ناراحتم چون نیستم چون وقتی دیدمت میخواستمت و حاال
پشیمون نیستم
االن که نامه رو میخونی پرواز دارم شاید روزی برگشتم تا شاهد خوشبختیت باشم
خداحافظ
آرش
تک تک اون کلمات عذابم میداد ولی سکوت کردم لباسام رو پوشیدم و راهی خونه شدم.
وقتی به خونه رسیدم تازه فهمیدم چرا مادری نگرانم نبود اون گفت که نیمه شب بوده که مادر آرش باهاش تماس
میگیره و میگه من شب اونجا میمونم گفته که از من مراقبت میکنه و صبح آرش منو میرسونه خونه.
یکراست به اتاقم رفتم و سکوت رو نشکستم تمام وجودم پر از کینه بود ولی من جرأت ابراز نداشتم.
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تمومش کن سحر اینا رو برای چی تعریف میکنیبذار بگم اگه نمیخوای گوش کنی میتونی بری ولی من باید بگم میخوام همه چیز رو تموم کنم تو خواب گفت بایدهمه چیز رو بگم
کی گفت؟اگه بگم باور نمیکنیباور میکنمتو گفتیمن؟باور نمیکنی؟ ولش کنتموم طول هفته رو به خودم فکر کردم به عشقی که به یک هوس باز دادم و به لجن کشیده شد به خانواده ام به
آینده به همه چیز فکر کردم هنوز نیما برنگشته بود.
 07تیر بود که نیومدن نیما رو بهونه کردم و راهی شمال شدم عوارضی تهران یک دختری رو سوار کردم که پر از
غصه بود مثل خودم پر از غم،از یک طرف دیگه بریده بود.
وسط راه جامون رو عوض کردیم و اون رانندگی رو به عهده گرفت به اینجا که رسیدیم میخواست کاری که کرده
بود رو توضیح بده که یکدفعه یک کامیون از پیچ جاده دیدیم انگار ترسید و کشید سمت دره ولی اشتباه کردم
نترسیده بود رفت سمت دره و گفت:میخوام آزاد بشم.
جرأت کاری که اون کرد رو نداشتم ولی خوشحال بودم یکی این کارو برام انجام داد.خاطرات دیدن آرش از لحظه
اول تا آخر برام مرور شد وقتی به خودم اومدم که ته دره بودیم تمام بدنم درد میکرد من کمربند بسته بودم ولی
فرورفتگی در ماشین پهلوم رو اذیت میکرد و از طرف دیگه هم دنده ی ماشین باعث شکستگی دستم شده بود.
به نازنین نگاه کردم نیمی از بدنش روی کاپوت ماشین بود و پاهاش داخل ماشین بود تکون نمیخورد صداش کردم
ولی جواب نداد تکانهای آب میخواست ماشین رو حرکت بده مردم زیادی دور رودخونه جمع شده بودن نازنین
تکون نمیخورد و من هم به خاطر آسیب دستم قادر نبودم از ماشین خارج بشم.
دو،سه نفری که جرقه های باک ماشین رو دیده بودن برای کمک اومدن با طناب اومدن که اسیر جریان آب نشن.
هر چی تالش کردن نتونستن در رو باز کنن به خاطر همین دو نفری منو از طریق شیشه جلو که شکسته بود بیرون
کشیدن ازشون خواهش کردم نازنین رو هم از ماشین خارج کنن ولی گفتن اول منو از رودخونه رد میکنن بعد میان
دنبالش
وقتی از رودخونه رد شدم بهشون گفتم:برید دنبال نازنین
یکی از پسرا گفت:نبض نداشت امداد میاد از اونجا درش میاره
هنوز از حرف پسره یک دقیقه نگذشته بود که صدای مهیبی نگاه ها رو سمت ماشین برگردوند.
نازنین سوخت تنها چیزی که شنیده میشد صدای من بود که نازنین رو به اسم میخوندم نمیدونم از غم رفتن نازنینی
بود که نمی شناختمش یا از غم سالم بودن نازنینی بود که خوب میشناختمش
منو به بیمارستان منتقل کردن اسم نازنین باعث شده بود تمام فکرم جایی دیگه باشه من روی روبرو شدن با خانواده
ام رو نداشتم اگه اصل ماجرا رو برای نیما میگفتم از زیر سنگ هم شده بود آرش رو پیدا میکرد و نابودش میکرد
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نمیخواستم عذابم بیشتر بشه ولی نمیتونستم بی صدا ولشون کنم اونا تموم دارایی من بودن و نمیخواستم به راحتی
ازشون بگذرم.
وقتی نیما اومد تو اتاق و منو دید وقتی در آغوشم گرفت غم نهفته ی یک هفته سر باز کرد و سکوتم رها شد ولی
همه چیز رو نگفتم وقتی سبک شدم بهش گفتم میخوام ازشون جدا زندگی کنم ولی واضح توضیح دادم که میخوام
نازنین رو به جای من دفن کنن و بگن من رفتم خیلی اصرار کرد تا دلیل کارم رو بدونه ولی هیچی نگفتم تا اوضاع
خراب تر نشه وقتی دید من چیزی نمیگم با حرفم مخالفت کرد.
دو روز تموم داشتم ازش خواهش میکردم که قبول کنه وقتی دیدم حرفم رو گوش نمیده تصمیم گرفتم بهش ثابت
کنم میخوام بمیرم و تصمیمم خیلی جدیه،روز دوم بود که با استفاده از تیغه ی بریدن سر آمپول رگ دستم رو زدم
باورش نمیشد من این کار رو کردم ولی وقتی التماس های من رو دید قبول کرد و به خانواده خبر داد
هیچ وقت اون روزها رو یادم نمیره روزهایی که من تنها بودم و خانواده ام با قبری که اسم من روش بود نجوا
میکردن.
حس بدی داشتم حس اینکه من باعث ناراحتی اونها شدم ولی تدبیر نیما باعث شده بود اونها زیاد زجر نکشن نیما
بهشون گفته بود من زنده ام ولی نمیخوام با کسی حرف بزنم وقتی خبر قبولی کنکور رو شنیدم فقط اشک ریختم
دیگه شوق کمک نداشتم چون دیگه پدری نبود که کمکش کنم من همه رو از خودم دور کردم با دستای خودم
زندگی رو نازنین گرفتم،میفهمی،با دستای خودم.
تو این مدت تمام سختی هایی که قرار بود تو زندگیم بکشم یک جا دیدم،دلم یک دفعه پر شد از غم و اندوه،ولی
دردناک ترین قسمتش این بود که باید تنهایی این غم رو به دوش بکشم وقتی انتقالی گرفتم تصمیم ام این بود که
یک زندگی جدید رو شروع کنم ولی گذشته دست از سرم برنمیداشت تمام لحظات بهش فکر میکردم،به اینکه چرا
به آرش اعتماد کردم؟به اینکه چرا آرش از اعتماد من سوء استفاده کرد؟چرا به خانواده ام واقعیت رو نگفتم؟چرا از
خودم فرار کردم؟چرا خودم رو با دستهای خودم از بین بردم؟و هزار تا چرای دیگه که هنوزم از مجهوالت ذهنم به
حساب می یان.
ولی حاال میخوام تمام اینها رو پاسخ بدم میخوام برگردم و دوباره زندگی کنم میخوام دوباره بشم نازنین،همون
دختری که شاد بود و با آرامش زندگی میکرد.
درسته من یک چیز رو از دست دادم ولی نمیخوام با از دست دادن اون برای همیشه خانواده ام رو از دست بدم.
برای برگشتن باید آرش رو ببینم وقتی داشتم سر قبر پدر و مادر استاد فاتحه میخوندم یکی وارد مقبره شد از پشت
نشناختمش ولی وقتی اومد بیرون شناختمش خیلی خوب بیاد آوردمش
یعنی آرش بود؟آره آرش بود با یک دسته گل سرخ همون گلی که من برای مادرش تو اون شب کذایی بردم،گل مورد عالقه ی منبه خاطر اون بود که بیهوش شدی؟چند دقیقه قبلش به نازنین توی قبر قول دادم اگه کمکم کنه تا آرش رو پیدا کنم برمیگردم و خوشحالی رو دوبارهوارد زندگیم میکنم اون خیلی زود جوابم رو داد آرش ایرانه من فقط باید پیداش کنم.
بلند شو بریم بچه ها دارن سوار اتوبوس میشنباید پیداش کنم54
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باید بهش بگم میخوام تمام خاطرات رو دور بریزم و دوباره شروع کنمبهش میگی حاال پاشو بریم سحراسم من نازنینهفامیلی ات چطور؟فروزش درسته یا ...نازنین فروزش من نمیخواستم به کسی دروغ بگم دروغ های آدم های اطرافم باعث شد اینطوری بشه به نظرت اگهسپیده بفهمه چیکار میکنه؟
یعنی چی؟از عکس العملش میترسمخانم رحمتی خیلی دوستت داره فکر نکنم عکس العمل بدی نشون بده بهتره بریم واگرنه جا می مونیمناراحت نبودم که کسی غیر از خودم از رازم خبر داره اونم کی؟پدرام نیازی
اگه کسی بهم میگفت قراره برای اون درد و دل کنم باور نمی کردمش ولی حاال اون کسی بود که بهش اعتماد کردم
و باهاش حرف زدم.
همراه نیازی سوار اتوبوس شدم وقتی کنار سپیده می نشستم قیافه اش گرفته بود ولی یک بسته ی غذا دستش بود
صورتش که سمت پنجره بود و دستش سمت من که گفت:ناهار نیومدی بخوری بهتره غذات رو بخوری تا دوباره
بیهوش نشی
سپیده از دستم ناراحتی؟نه خیر خانوم برای چی ناراحت باشمپس چرا نگاهم نمیکنی؟خودت گفتی از مناظر زیبا لذت ببریمدستم رو زیر چونه اش بردم و صورتش رو برگردوندم چقدر این چهره برام دلنشین بود
از دستم ناراحتی؟آره ناراحتم میخوای چیکار کنی؟میخوام از دلت در بیارمچه جوری؟سرم رو جلو بردم و گونه اش رو بوسیدم و گفتم:اینجوری
خواب بابا چیز شدم حاال غذات رو بخور دیوونهتو دیوونه ام کردی خوشگلهوا چرا می اندازی تقصیر من تو خودت دیوونه بودی وقتی همخونه ات شدم به من هم سرایت کرد همیشه واقعیتها رو بگو سحری.
کاش جرأت اینو داشتم که همین حاال بهت بگم اسم واقعی من سحر نیست.
به لبخندی اکتفا کردم و غذایی که سپیده برام گرفته بود رو خوردم.کنارم نیازی هم داشت غذا میخورد وقتی دقیق
تر نگاهش کردم انگار تازه برای اولین بار بود میدیدمش به نظرم دخترها حق داشتن دوستش داشته باشن زیبایی
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عجیبی داشت و در عین زیبایی جذابیت و جذبه خاصی داشت چشمهای درشت مشکی و ابروهای کشیده،هیکلی
ورزیده که تو این لباس خیلی برازنده شده بود موهاش کمی جعد داشت که خیلی نامرتب روی پیشونی بلندش
ریخته بود صورتش برنزه بود ولی با این حالت زیباتر شده بود
با ضربه ی سپیده به سمتش برگشتم و با حالتی عصبانی گفتم:چته دیوونه شکمم درد گرفت
داشتی پسر مردم رو میخوردی تو چت شده؟چی میگی تو؟میگم یک ربع ساعته که زل زدی اون سمت چت شده که به پسر جماعت اینجوری نگاه میکنی؟نگران نباش حالم خوبهنه بابا یه چیزیت شده داری قاط میزنی دخترکوله ی منو کجا گذاشتی؟اون باالاز جام بلند شدم و کوله رو برداشتم و دوباره نشستم و جعبه ی سیاه رنگی رو درآوردم
برای من کادو گرفتی؟زیاد ناراحت نیستم از دلم در اومده سحریجدی باش برای تو نیستپس برا کیه؟زیر سرت بلند شده دیگه منو دوست نداری رفتی یکی دیگه پیدا کردی؟کم چرت بگو دخترپس زود بگو برای کیه؟مال خودمهبرای خودت کادو گرفتی؟مگه تو کمبود محبت داری؟دو دقیقه زبون به دهن بگیر دخترکادوی دور جعبه رو باز کردم و انداختم تو سطل آشغال و در جعبه رو باز کردم انگشتری که آرش برای نشون بهم
داده بود،گردنبندی که به عنوان مهریه ی صیغه ی محرمیت به من داده بود و انگشتری که مادرش به عنوان کادو به
من داد و در آخر موبایلم.
گوشی رو در آوردم و روشنش کردم  52درصد شارژ داشت تمام پیام هایی که آرش بهم داده بود رو نگه داشته
بودم میخواستم پیداش کنم و همه چیز رو بهش برگردونم.
اول از همه پیامک ها،از اول شروع کردم به ارسال هر  5دقیقه یکی رو میفرستادم
سپیده از کارم تعجب کرده بود ولی بیشتر از وجود موبایلم در تعجب بود و پرسید:تو موبایل داشتی؟
میبینی که یکی دارمپس چرا استفاده نمیکردی؟نیاز نداشتم ولی حاال نیاز دارم تو چت شده چرا اینجوری نگاه میکنی؟فقط من نیستم که تعجب کردم و با سر به سمت پشت من اشاره کرد وقتی برگشتم با تعجب نیازی و رهنما روبروشدم و پرسیدم:اتفاقی افتاده؟
سرشون رو با جواب منفی تکون دادن که باعث خنده ام شد و پرسیدم:پس چرا اینجوری نگاه میکنید؟
56
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نیازی جواب داد:خانم فروزش حالتون خوبه؟
بهتر از این نمی شمدر همین حین گوشی زنگ خورد اسم آرش لرزش خفیفی به من وارد کرد که از چشم بچه ها دور نموند خیلی عادی
رد تماس زدم و دوباره براش پیامک ارسال کردم
نیازی خیلی آروم گفت:همون کاری رو میکنی که من بهش فکر میکنم؟
نمیدونم به چی فکر میکنید ولی کار من درسته شک ندارممیخوای بترسونیش؟فکر نکنم از چیزی بترسه هر چند انسانها از کسانی که مردن میترسندور از جونچیزی گفتید؟به کارت ادامه بده امیدوارم تصمیم درستی باشهبه خودم ایمان دارم.تا حوالی غروب بود نصف پیامک ها رو براش ارسال کرده بودم و تو این مدت  52بار تماس گرفت که رد تماس
زده بودم معلوم بود خیلی دوست داره بدونه کیه که داره باهاش بازی میکنه میخواستم زودتر این بازی رو تموم کنم
براش نوشتم:اگه میخوای کسی رو که داره باهات بازی میکنه ببینی بیا مشهد
جواب داد:بازی خوبی رو شروع نکردی،نازنین دست آویز خوبی نیست
براش نوشتم:به نظرت حق داری با دهن کثیف ات اسم نازنین رو تلفظ کنی؟
جواب داد:بهت ثابت میکنم نازنین هنوز برای من نازنینه
جواب دادم:من بهت ثابت میکنم الیقش نبودی
گوشی رو خاموش کردم
باالخره رسیدیم دیر وقت بود ولی دلم هوای زیارت داشت به سپیده گفتم:میای بریم حرم؟
می یام ولی دیر وقته تنهایی بریم؟تنها نیستم با هم میریم راه هم که زیاد دور نیستچادرها رو بذار تو کیف اتسر میکنم بریمبریمچادرهامون رو سر کردیم خیلی بهش می اومد
سپیده چادری بشی خیلی با نمک میشیجدی؟ولی تو نازتر میشیناز بودممگه من گفتم نبودی گفتم ناز تر میشیپس بیا همیشه چادر سر کنیمنه نمیتونم درست سر کنم تازه این کش هم داره57
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پس خوشگلی رو بی خیالمن خوشگل هستم سحریکی میشه که به اسم خودم صدام کنی داره برام آرزوی محال میشه.
سحری کجایی؟بریم دیگهبریم عزیزم هوای شهریور چقدر خوبه شبیه هوای پاییزهولی سرد نیست سحریمیشه اسم من رو کامل بگی؟نه نمیشه چون اینجوری راحت ترم مشکلی داری؟چه فرقی میکنه نه مشکلی نیست راحت باشچقدر آرام بود چقدر به دلم آرامش داد روبروی گنبدش بودیم ازش خواستم بهم کمک کنه تا بتونم بدون ترس با
آرش روبرو بشه و دوباره پیش خانواده ام برگردم
بعد از نماز صبح به هتل برگشتیم و استراحت کردیم اونقدر خسته بودیم که برای صبحانه بیدار نشدیم
حوالی  10بود که به خاطر گرسنگی با هم پایین رفتیم ولی به خاطر اینکه ناهاری اون ساعت در کار نبود برای
خودمون قهوه و کیک سفارش دادیم که کسی پرسید:تازه از خواب بیدار شدید؟
نیازی بود که این سوال رو پرسید
سالم آره چطور مگه؟سعید گفت:ساعت خواب حرف دکتر که گفت خوش خوابید درست بود و داره ثابت میشه
اتفاقأ کامأل غلط بوددر پی حرف سپیده من گفتم:حق با سپیده است ما تا  7صبح بیدار بودیم تقریبأ  5ساعت خوابیدم
تا صبح بیدار بودید؟ما رفتیم حرم،نماز صبح رو اونجا خوندیم و برگشتیمتنهایی؟دو تایی با هم رفتیم آقای نیازیبا قیافه ی حق به جانبی گفت:کار خطرناکی کردید
در جوابش سپیده گفت:نه بابا اونقدرهام خطرناک نبود خیابونها خیلی شلوغ بودن در ثانی بهتر نیست اول بهمون
زیارت قبول بگید؟
درسته زیارتتون قبول ولی باید میگفتید بهتر بود ما هم حرم بودیم میتونستیم همراهی تون کنیمشما هم اونجا بودید؟اشکالی وجود داره که ما بریم حرم خانم رحمتی؟نه چه اشکالی،از امشب خواستیم بریم مزاحم شما میشیمامیدوارم حرفتون رو فراموش نکنیدنگران نباشید من حافظه ی خوبی دارم58
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یکی از دخترا سپیده رو صدا کرد و سپیده رفت بعد از چند دقیقه سعید هم رفت تا یکی از کتابهای استاد بهش پس
بده که نیازی گفت:یک سوال بپرسم؟
بپرسیدنویسنده متن های نشریه شما بودید درسته؟چطور به این نتیجه رسیدید؟خیلی وقته فهمیدم ولی نه شما نه خانم رحمتی حاضر نشدید واقعیت رو بگید حتی دایی هم ازتون حمایت میکرداشتباه میکنیدمن مطمئنم خانم راستی فکر کنم جدول ها کار دوستتون باید باشه سعید یک حدس های زده بودبرای خودتون میبرید و میدوزید راحتید؟شک ندارم،شما هم میدونید درستهاصأل درست باشه چه فرقی میکنه؟گفتم که مطمئنم ولی چرا پنهان کاری؟به خودم مربوطهاز این دفعه به بعد به نام خودتون چاپ میشهدوست ندارممیتونی اسم مخفف بزنیولی...ولی نداره حرفم رو زدممنم دیگه مطلب نمیدمفعأل یک داستان بلند دارمکه از قرار داستان شما پایان ندارهکاملش میکنیدچه مطمئن!شک ندارم تمومش میکنید اینو باور دارم خانم نازنین فروزشاین جمله رو گفت و به سمت دوستاش رفت و منم گوشی رو روشن کردم که برام پیام اومد:رسیدم مشهد همبازی
براش نوشتم:استراحت کن و صبر داشته باش وقت قرار خبرت میکنم
عصر به همراه سپیده به چند تا پاساژ نزدیک سر زدیم و بعد کمی خرید نزدیک شام به هتل برگشتیم بعد از شام
برای آرش نوشتم:ساعت  0بامداد کنار سقاخونه حرم
در جوابم نوشت:منتظرم زود بیا
حوالی ساعت  10بود که برای رفتن به حرم حاضر بودیم
به پسرا خبر میدی سحری؟ولشون کن خودمون میریمناراحت میشن ها59
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از کی تا حاال ناراحتی اونها برات مهم شده؟شوخی نکن سحری جدی گفتممن میرم تو هم برو به نیازی بگو اگه میخوای آخر داستان رو ببینی ساعت  0کنار سقاخونه باشچی میگی تو؟اونجا میبینمتتنها میری؟آره،تو هم با اونها بیااز کجا معلوم که اونا بیانهمونی رو که بهت گفتم بگو حتما میادسحری خل شدیدارم جدی ترین تصمیم زندگی ام رو میگیرم برو سپیدهبعد از رسیدن به حرم یکراست رفتم داخل و روبروی ضریح ایستادم من کمک میخواستم و حاال تو این زمان واقعأ
حسش میکردم زمان زیادی رو توی همون خلسه گذروندم وقتی به خودم اومدم که فقط  5دقیقه تا قرار مونده بود
وسایلم رو برداشتم و اومدم بیرون و یکراست به محل قرار رفتم چند متر مونده به سقاخونه سپیده رو دیدم.نیازی و
رهنما کنارش بودن و دنبالم میگشتن با نگاه ازشون فاصله گرفتم که باالخره دیدمش جعبه رو از کیفم درآوردم و با
آرش تماس گرفتم
پس کجایی همبازی؟پس چرا نمیای؟ ...چرا جواب نمیدی؟در حالی که اینا رو میگفت به اطراف نگاه میکرد حاال درست به فاصله چند متری اش بودم ایستادم و گفتم:برگرد
انگار صدام رو بد متوجه میشد و گفت:چی گفتی همبازی؟
گفتم برگردبی سمت من برگشت.تعجب،ترس و حسی که برام عجیب بود رو تو چشماش میخوندم ولی مات شده بود و نگاهم
میکرد انگار چیزی رو که میدید باور نداشت
سالم من همبازیتم شناختی؟چرا حرف نمیزنی؟
چرا ساکتی؟مگه نمیخواستی منو ببینی؟انتظار نداشتی با یک مرده مواجه بشی؟اصأل انتظار داشتی کی رو ببینی؟بگو
دیگه؟ د حرف بزن لعنتی
با صدای بلندم چند نفر به ما نگاه کردن ولی بعدش به راهشون ادامه دادن حاال حس بهتری داشتم گرمای دستی رو
دور بازوم حس کرد برگشتم سمتش سپیده بود به عقب نگاه کردم نیازی و رهنما هم بودن چهره اش پر از اعتماد
بود لبخند زدم و ...
برگشتم سمت آرش و گفتم:نمیخوای حرف بزنی؟باشه من برات میگم منو که میشناسی؟نازنینم همونی که...همونی
که تو کشتی اش
60
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یادته همونی که رفت ته دره و سوخت.حافظه ات یاری ات میکنه یا باید کامل توضیح بدم؟
صدای آرومش شنیده میشد که گفت:نازنین
آره نازنین فروزش پس یادتهچند گام اومد جلوتر نمیخواستم نزدیکم باشه یک گام به عقب رفتم که دو دست روی سینه آرش قرار گرفت
بهشون نگاه کرد سعید و پدرام بودن که حاال جلوی ما ایستاده بودن
آرش تازه به خودش اومده بود گفت:شما دیگه چی میگید میخوام باهاش حرف بزنم برید کنار
نیازی گفت:از همین جا هم میتونی حرف بزنی
میگم برید کنار اون کسیه که یک ساله منو اسیر نگاه خودش کردهفقط یک نگاه؟!حسرت تمام این مدت برای اون این بودنگاه آخرت تو این مدت آتیش به زندگیم انداخته وقتی فهمیدم رفتی ته دره وقتی گفتن خودکشی بوده وقتی اونجسد سوخته رو جلوم گذاشتن از درون سوختم،من مقصر بودم و اینو خوب میدونستم
 14ماهه که هر 0شنبه میرم سر قبر و ...
 14ماهه که کابوس شب های من یک جفت چشم خاکستری رنگه میفهمی؟
من کم رنج نکشیدم نازنین حاال اومدی جلوی من ایستادی و میگی میشناسمت
کابوس من تو این مدت تنهایی بود با کار تو دیگه نتونستم ببینمشون من با انتخاب اشتباهم به زندگی خودم گندزدم تو تنهام کردی میفهمی تو
تو تنهایی رو انتخاب کردیاگه کار تو نبود من این تصمیم رو نمیگرفتم حاال هم نیومدم حرفات رو بشنومپس چرا اومدی؟اومدی بگی زنده ای؟اومدی یادگاری هات رو که برام حکم شکنجه گر رو داشتن پس بدم دیگه نمیخوام به این بازی ادامه بدمبازی؟؟؟بین نیازی و رهنما جا باز کردم و روبروش ایستادم تو چشماش نگاه کردم دروغ بود چرا آدمها میگن چشمها دروغ
نمیگن؟همین االنش هم چشم های اون دارن دروغ میگن
فقط یک لحظه بود گز گز دستم نشون میداد ضربه محکمی بوده ولی اون همین جور وایستاده بود
آره بازی ای رو که تو با شرط بندی شروع کردی من همین جا تموم میکنم اینم زدم تا یادت باشه دیگه با هیچکس بازی نکنی
جعبه رو دادم دستش و ازش جدا شدم سپیده دوبازه بازوم رو گرفت و همراهیم کرد
تا رسیدن به هتل هیچ کس حرفی نزد وقتی تو کافی شاپ هتل نشستیم سپیده کنارم نشست میخواست سوال کنه
ولی دودل بود سعید و پدرام هم روبرومون بودن به جز نیازی که تقریبأ میدونست شاهد چی بوده دو نفر دیگه
تقریبأ از این اتفاقا گیج بودن
با گوشی خودم شماره نیما رو گرفتم میخواستم هر چه زودتر خبرش کنم دیگه طاقت این دوری رو نداشتم
وقتی خواب آلود جوابم رو داد از خوشحالی زیاد نمیتونستم حرف بزنم
الو ...چرا جواب نمیدی نصف شبی وقت گیر آوردی61
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چند لحظه ای ساکت شد و بعد گفت:شماره خودته؟
آرهنازنین خودتی؟خودمم نیمااینکه با شماره خودت تماس گرفتی یعنی چی؟مگه نگفتی برای همیشه بایکوتش کردی؟من...منبگو که میخوای برگردی؟با من و من گفتم:می...خوام
تمام قدرتم رو به صدام دادم و گفتم:میخوام برگردم
اشک میریخت و صدای لرزانش باعث شد تا منم اشک هام جاری بشه
اگه به مادری و بابا بگم ذوق میکنن باید آروم بهشون بگم یکبار دیگه بگو تا باور کنمبه خدا میخوام برگردم دلم براتون تنگ شده چه جوری باید برگردم؟چه جوری نداره که میام دنبالتنه خودم میام فقط چه جوری به بقیه میگی؟مامان و بابا که مشکلی نیست برای بقیه هم یک جواب پیدا میکنم مهم اینه که تو میخوای برگردی بقیه اصأل مهمنیستن
نیما لحظه شماری میکنمکی میرسی؟االن مشهدم با اولین پرواز میامخودم بیام دنبالت؟نه خودم میام نیما جان به مادری و بابا میگی؟همین االن بهشون میگم گوشی رو روشن بذارباشه ولی برای چی؟فکر میکنی حرفم رو باور میکنن؟باشه منتظرمشب بخیر نازنینمدیگه داره صبح میشه نیماهر چی فرق نمیکنه دوستت دارم خواهریمنم دوستت دارمصورت سپیده پر از سوال بود که بهش گفتم:برادرم بود اسمش نیماست
سحری یعنی اسم واقعیت نازنینه؟آرهنمیخوای بگی اینجا چه خبره؟62
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-االن باید بگم؟

من گیج شدم سحر یعنی نازنینسپیده هرجور راحتی صدام کنیک خالصه جمع و جور از گذشته براش گفتم خیلی تعجب کرده بود و ناراحت بود ولی از تصمیم االنم خوشحال بود
قول بده سر فرصت با جزئیات برام تعریف کنیسر فرصت دفتر میدم بخونی ولی کسی نباید بدونهچی رو؟اینکه داستانی که برای چاپ به نشریه دادم داستان خودمهباشه قول میدم کی میری تهران؟فردا میرم برای اولین پرواز بلیط میگیرم دلم براشون خیلی تنگ شدهمیذاری منم باهات بیام؟اجازه نمیخواد فداتشم قدمت روی چشمصبح به نیما زنگ زدم اونم گفت به بقیه میگه تو اون تصداف ما دو نفر بودیم من از ماشین بیرون می افتم و حافظه ام
رو از دست میدم حاال که تونستم گذشته رو به یاد بیارم دوباره برگشتم
فکر خوبی بود و منم با سپیده هماهنگ کردم که بگه تو این مدت من پیش اون و خانواده اش بودم
بعد صحبت با نیما همراه سپیده برای خرید بلیط رفتیم وقتی داشت اسممون رو وارد لیست میکرد صدایی ما رو
غافلگیر کرد
خانم ها همسفر نمیخواید؟شما اینجا چیکار میکنید؟میخوایم بریم تهران اشکالی داره؟اشکال که نداره ولی چرا وسط اردو؟برای همراهی خانم های حرف گوش کنسپیده گفت:آهان اون قول که دادیم مال شبها بود نه روزها
برای کی بلیط گرفتید؟ساعت  7شبشما که گفتید شب نیستمنظورم االن بود آقای نیازیاونا برای خودشون هم بلیط گرفتن و کل پول رو حساب کرد از آژانس که خارج شدیم نیما زنگ زد
سالمسالم نازنین خودم بلیط گرفتی؟امروز ساعت  7حرکت میکنمپس همه چیز جوره امشب سرت شلوغهچرا؟63
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مادری یک مهمونی کوچولو برای امشب ترتیب داده مهمونی بزرگه رو هم گذاشته آخر هفتهجدی؟مادری رو پاش بند نیست نازنین داره برای دیدنت لحظه شماری میکنهبگو فقط چند ساعت دیگه مونده قول میدم دیگه ازش دور نمیشممیام دنبالت فرودگاه راستی کسی همراهت هست؟یکی از دوستام و دو تا از ترم باالیی ها باهام میانپسرن؟اون دو تا بلهشیطون شدی نازنینم خبریه؟هیچ خبری به جز دلتنگی من برای شما نیستزود بیاباشهسپیده که کنارم بود با شوق زیادی پرسید:اونجا چه خبر بود؟
مادری برای امشب و آخر هفته تدارک مهمونی دیدهچه باحال برای دیدنشون لحظه شماری میکنم هیچ وقت درباره شون حرف نمیزدیخانم رحمتی چند سال دوری کشیدید؟مسخره نکنید آقای رهنما دوست دارم ببینمشون تازه باید به مامان و مامان جون و دکتر هم بگم اسمت نازنینهدکتر کیه؟نیازی این سوال رو پرسید و سپیده گفت:دکتر پسر عمه ی منه گفتم که نازنین با خانواده ی من آشنا شده
بله درسته بهتره زودتر بریم هتل باید وسایل رو جمع کنیم و به دایی هم بگیم قراره بریم تهران.ساعت  5بود که به سمت فرودگاه حرکت کردیم توی ماشین سعید و سپیده که درباره ی درسا ترم سه حرف
میزدن و من به حرفا اونا گوش میدادم و نیازی هم که جلو نشسته بود خیلی گرفته به نظر میرسید که سعید
پرسید:پدرام روبه راهی؟
آره خوبم راستی خانم فروزش کسی میاد دنبالتون؟آره نیما گفت می آد فرودگاهترم بعد رو چیکار میکنید؟یعنی چی؟معلومه دیگه درس میخونمباالخره شما دانشجوی انتقالی هستید بهتون اجازه میدن برگردید مبدأ؟صدای سپیده حرف ما رو قطع کرد:نه برای چی بیاد تهران؟
برای سه سال باقیموندهبا لبهای آویزون گفت:یعنی دیگه نمیای اصفهان؟
نمیدونم سپیدهنمیدونم که جواب نیست64
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اصأل شاید انتقالی دوباره ای در کار نباشهاگه بود استفاده میکنی؟هنوز که چیزی مشخص نیستیعنی منو تنها میذاری؟قربونت بشم من عمرأ اگه تنهات بذارم هر جا بریم با هم میریم راضی شدی آقای نیازی حال دارید هافقط یک سوال بود خانم،خانم رحمتی اگه ناراحت شدید معذرت میخوامشما که فقط سوال پرسیدید ضد حال رو نازنین با جوابش میزنهفکر اینکه ناراحتی نیازی از حرف من مبنی بر تنها نذاشتن خانواده ام باشه منو به خودش مشغول کرده بود
هر لحظه که به پرواز نزدیک میشدیم اضطراب و دلهره سپیده بیشتر میشد هر جا میرفتم کنارم بود و ازم جدا
نمیشد
به پسرا بگم با ماشین بیارنت تهران؟نه میخوام با تو باشماصأل بهتره با ماشین بریمطول میکشه مامانت دوست داره زودتر ببینتتاگه یک نگاه تو آینه بندازی میبینی تو بیشتر اذیت میشیاگه تو کنارم باشی اذیت نمیشممن کنارت هستم نمیخوام چیزی تو رو ناراحت کنهنگران نباش خوبمبا سوار شدن به هواپیما شانس آوردیم کنار پنجره نبودیم که ترس از ارتفاع هم سپیده رو اذیت کنه خنده پسرا و
من در لحظه ی تیک آف هواپیما باعث شد سپیده پرواز رو فراموش کنه و برای ما خط و نشون بکشه
پرواز خوبی بود وقتی اعالم کردن که برای فرود آماده بشیم برعکس اول من پر از استرس بودم و سپیده برای
آرامش دادن به من دلداری میداد.
توی سالن با تمام وجود دنبال چهره ی آشنایی میگشتم که بهم اطمینان بده که همه چیز تموم شده در حین نگاه به
چهره های منتظر آن طرف شیشه نگاه آشنای نیما رو دیدم براش دست تکون دادم و بعد چند لحظه اون هم منو دید
تمام طول راه تا درب خروج رو با نگاه دنبالش بودم و نذاشتم بین جمعیت گمش کنم حاال درست روبروم قرار
داشت.
کوله از دستم به زمین افتاد و زمانی به خودم اومدم که سخت در آغوش نیما بودم من چطور تونسته بودم یکسال
دوری رو تحمل کنم
دلم برات یه ذره شده بود نازنینماز آغوشش بیرون اومدم و به چشماش ذل زدم و گفتم:هر وقت میبینمت خوشرنگ تر میشه با چشمات چیکار
میکنی؟
نمیخوای دوستت رو بهم معرفی کنی؟وصال بعد چند ماه منو ذوق زده کرد ببخشید65
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داداش مهربونم،نیما

به سمت سپیده رفتم و دستش رو گرفتم و گفتم:خواهری خودم،سپیده
خوشوقتم خوش اومدید خانممنم همین طور آقای فروزش خوشحالم از نزدیک میبینمتونآقای نیازی و آقای رهنما از سال باالیی های ما هستند که زحمت کشیدن با ما اومدننیما با پسرا احوالپرسی کرد و گفت:بهتره بریم شما هم خسته ی راهید
فقط تو اومدی فرودگاه؟با هزار خواهش از مادری خواستم خونه منتظرت باشه من و بچه ها اومدیمبچه ها؟بیرون منتظرتنچرا بیرون؟همین جوری نازنینمکیا هستن؟خیلی ها باید خودت ببینیوقتی از در خارج شدیم با دیدن اون همه چهره ی آشنا داشتم بال در می آوردم
دخترا دورم بودن هر کدوم بغلم میکردن و یه چیزی میگفتن بیشتر از بقیه الناز و النا رو یادم مونده بود با اون
نگاههای روشن دریایی،وقتی در آغوش سعیده بودم بهم گفت:یکبار برای رفتنت و یکبار برای برگشتت اینجوری
گریه کردم بعدأ خوب حالت رو میگیرم
از لحنش خنده ام گرفته بود بغض دوری از اون همه مهربونی شکست حاال میفهمیدم که من خودم رو بد تنبیه کرد
بعد نوبت به فریده و فرزانه بود که خوشحالی من رو کامل کردن بعدش رسیدم به کوه غرور خانواده که حتی برای
اونم دلتنگ بودم با شراره دست دادم و به سیل پسرا رسیدم هر کدوم چیزی میگفتن و شادتر از دخترا بود
صدای یکی آشنا تر از بقیه بود که کنار گوشم گفت:خیلی بی رحمی نازنین میدونی چقدر دوستم رو اذیت کردی؟
وای نیما خودتی؟میخواستی کی باشه؟خوبی؟آره خوبم من بیشتر اذیت شدم ولی دیگه همه چیز تموم شدامیدوارم همیشه تو و نیما رو خوشحال ببینمممنون نیمابرو که االن صدای بقیه در می یادشوخی های عرفان و امین برام به یاد ماندنی بود و از همه شادتر محمد حسین بود که مثل همیشه مثل بچه ها اذیت
میکرد و سربه سر بقیه میذاشت یک جعبه داد دستم و گفت:برای دوباره برگشتنت
چیه محمد حسین-یک یادگاری که هر وقت دیدیش فکر رفتن به سرت نزنه
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جعبه رو باز کردم و صدای جیغم همه رو به سمت ام کشوند یک سوسک بزرگ که وسط جعبه بود که با حرکت من
افتاد زمین پسرا با دیدن این صحنه زدن زیر خنده و دخترا هم پسرا رو تهدید میکردن.
یکی آروم زدم پس کله ی محمد حسین و گفتم:هنوز آدم نشدی؟
میدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود تو برام دختر عمو نبودی خواهرم بودی وقتی اون ماجرا پیش اومد وقتیگفتن تو رفتی نمیدونی چه حالی داشتم خوشحالم که برگشتی نازنین خیلی خوشحالم،همون اندازه که اون روز
ناراحت شدم دیروز که نیما خبر پیدا شدنت رو داد ناراحت تر شدم!!
همه از حرفش زدن زیر خنده و خودش هم بلند خندید و فرار کرد
سوار ماشین شدیم که پرسیدم:پس نیما کو؟
به خاطر مادری زودتر رفت میدونی که هیجان براش خوب نیستبچه ها با ماشین تا رسیدن به خونه کلی همدیگه رو اذیت کردن وقتی به سر کوچه رسیدیم گفتم:نگه دار نیما
اذیت نکن نازنیممیخوام تجدید خاطره کنم یادته؟مگه میشه یادم نباشه که مجبورم میکردی ماشین رو سر کوچه بذارم و پیاده تا خونه بریم حاال جدی پیاده بریم؟من میخوام پیاده برم شما با ماشین بریدنیازی گفت:کوچه خلوته خانم فروزشاصأل همه پیاده بشیم و با هم بریمسپیده اینو گفت و خودش پیاده شد و ما هم پیاده شدیم که صدای محمد حسین بلند شد و گفت:نازی تو باز هم خل
بازی هات شروع شد ماشین به این قشنگی رو ول میکنی پیاده میری
برای هزارمین بار اسم من نازنینه پسر عموبرای هزارمین بار اینجوری دوست دارم صدات کنم حاال ما هم پیاده بشم؟بقیه رو نمیدونم ولی تو بهتره سوار ماشین ات باشی که از قشنگی اش کم نشهمحمد حسین با ماشین از کنارمون رد شد و گفت:میرم خبر خوب بهشون بدم و اگرنه پیاده روی هم بد نبود.
پاهام یاری ام نمیکردن نیما کنارم ایستاد و گفت:میخوای بگم اونها بیان اینجا؟
نه دوست دارم خودم برم فقط کمکم کندستم رو گرفت و من هم بهش تکیه کردم و قدم برداشتم وقتی جلوی در رسیدم مش صفر با منقل طالیی اش اونجا
بود وقتی منو دید منقل رو گذاشت زمین و اومد جلو و سرم رو در آغوش گرفت و بوسه ای به پیشونی ام زد و
گفت:خوش اومدی دخترم
گریه ام گرفت و در پس پرده ی اشک به ساختمون نگاه کردم دوری از مش صفر اینقدر برام سخت بود و من
نمیدونستم ولی با این دوری فهمیدم چه چیزهای با ارزشی دارم و باید خدا رو به خاطر اونا شاکر باشم
صدای در ساختمان منو از فکر درآورد چیزی که جلوم بود واقعی بود،سراب نبود که ناپدید بشه مادری من بود
چقدر تو این مدت شکسته شده بود چقدر پیر شده بود پاهام توان حرکت نداشتن فقط چند قدم تونستم بردارم ولی
مادری خودش رو به من رسوند و منو در آغوش گرفت
67

سرنوشت را میتوان از سر نوشت – کتابخانه مجازی رمانسرا

رمانسرا

چقدر محتاج آغوشت بودم میدونی چند ماهی این گرما رو حس نکردم مادری دلم برات تنگ شده بود مامانینازنین رو میبخشی؟
مادری فدات بشه عزیزم کجا بود که مادری رو تنها گذاشتیدلم براتون تنگ شده بود خیلی زیاد دیگه تنهاتون نمیذارم قول میدممادری روی پله ها نشست و من هم در آغوشش روی پله نشستم باهاش حرف میزدم و اون دلداری ام میداد
دیگه نمیخوام تنها باشمدیگه نمیذارم تنها باشی عزیزم مادری همیشه پیشت میمونه نگران هیچی نباش حاال هم پاشو زشته این همه مهمونرو وسط حیاط نگه داشتی نشستی داری گریه میکنی
بابا کجاست؟نیما به جای مامان جواب داد:داخل منتظره میدونست اگر مادری رو ببینی دیگه کسی رو نمیبینی
انگار قدرت به پاهام برگشته بوداز آغوش مادر بیرون اومدم و پله ها رو دو تا یکی کردم و وارد خونه شدم
درست روبروی عکس چهارنفری که باالی شومینه وصل بود ایستاده بود آروم جلو رفتم و پشتش ایستادم قبل از هر
حرکتی گفت:خوش اومدی بابا
باز شما نذاشتی من کارم رو انجام بدم،سالم باباییبه سمت من برگشت و گفت:سالم نازنین بابا خوبی؟
االن خوب خوبم دلم براتون تنگ شده بودبغل ام کرد و گفت:منم بابایی دیگه تنهات نمیذارم دیگه نمیذارم چیزی ناراحتت کنه نگران هیچی نباش بابا
االن که کنار شمام نگران نیستم داشتن شما برام کافیه من االن خوشحالمما فقط خوشحالی تو رو میخواماین مارو تحویل بگیره چرا بین دختر و پسر این همه فرق میذاریداز حرف نیما بقیه زدن زیر خنده و من تازه متوجه بقیه شدم
اول سراغ خاله فهمیه رفتم و در آغوش گرفتمش بعد در آغوش خاله فرشته بودم که دایی فرشید اومد جلو و
گفت:شرمنده دایی جون من صبرم کمه طاقت آخر صف ندارم
صدای نیما دراومد و گفت:دایی ما هم خواهرزاده هستیم ها
برو پسر می دونم از برگشتن نازی چقدر خوشحالی اینقدر حرف نزن االن دوستای نازنین فکر میکنن شما سایههمدیگه رو با تیر میزنید
بعد از دایی فرشید به سمت عمه مهشید رفتم و عمه پیشونی منو بوسید و گفت:ان شا ا ...عروسیت رو ببینم عمه
خوش اومدی
به سمت عمو مهران رفتم محمد حسین کنار پدرش ایستاده بود وقتی بهشون رسیدم گفت:شرمنده مامان بهم اشاره
کرد نذارم بابام رو بغل کنی
جمع زد زیر خنده و گفت:می بینید مردم حیا ندارن با شوهر مردم چیکار داری؟
اصأل تو فضولی با تو که کاری ندارم میخوام عموی خودم رو بغل کنمعموی جنابعالی پدر بنده است دوست ندارم68
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عمو مهران،محمد حسین رو کنار زد و بغلم کرد و گفت:کم چرت بگو پسر خوش اومدی عمو میدونی که عادتشه
میدونم عموچی رو میدونی دختر عمو؟چرت و پرت های تو رو دیگه پسر عموهمه زدن زیر خنده و محمد حسین دنبالم کرد من هم به سمت عمو مسعود رفتم و پشتش جبهه گرفتم
بیا بیرون میدونی که من نزدیک نمیامچون میدونستم جرأت نزدیک شدن نداری اومدم اینجاخوب راهی پیدا کردی ولی تا ابد که نمیتونی پشت عمو قایم شیاتفاقا خوب هم میتونه.عمو شدم برای چی؟برای اینکه پر روهایی مثل تو رو ادت کنم برو پی کارت محمدما مخلص شما هم هستیم ولی اینجوری نمیشه باید اول حالش رو بگیرممواظب باش حال خودت گرفته نشهوقتی این حرف رو زدم صدای آخ محمد حسین دراومد بابایی از پشت گوش محمد رو گرفت و گفت:میخوای حال
دختر منو بگیری؟
عمو جان شما هم؟نبینم دختری منو اذیت بکنی هاچشم شما این گوش ما رو ول کنی خیلی خوبه واگرنه باید دنبال گوش برای پیوند بگردماومدم جلوی عمو مسعود قرار گرفتم و گفتم:سالم
سالم عمویی خوبی؟خوبم شیدا جون خوبه؟ایران نیست واگرنه می اومد دیدنت رفته فرانسه پیش مادرشحالشون خوبه؟اونکه همیشه خوبه حال منو بپرسشما که خوبی دارم می بینمتونشیطون عمو دلم برات تنگ شده بود دیگه تنهایی نرو سفرخوبه که بازگشت داشتوقتی گفتن رفتی خیلی چیزا با تو رفت میفهمی که؟آره میدونمنیما خیلی خوشحالهمنم به خاطر برگشت شادممیخوام همیشه شاد ببینمتلبخندی زدم و تازه به یاد سپیده افتادم توی جمعیت نگاه کردم با نیازی و رهنما کنار نیما نشسته بودن منو که دید
برام دست تکون داد
فامیلها رو دیدی ما رو بی خیال شدی69
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مگه میشه خواهرم،یار تنهایی هام رو فراموش کنمخیلی دوستت دارنمنم دوستشون دارم همه شون برام عزیزنسعید و پدرام بلند شدن و نیازی گفت:با اجازه تون رفع زحمت میکنیم
قدم من سنگین بود آقا تازه تشریف آورید شام در خدمتتون هستیماین چه حرفیه خانم،من و سعید به خانواده هامون خبر دادیم منتظرنولی اینجوری خیلی بد شداتفاقا دیدن این همه زیبایی جالب بود خوشحالیم که ما هم تو این شادی سهیم بودیمیک صدایی به من ندا میداد که تو اصل کاری بودی ولی...
همراه نیازی و رهنما تا کنار در ورودی رفتیم و مادری هم برای مهمونی آخر هفته ازشون دعوت کرد ولی چون زیاد
تعارف میکردن شماره تماس هر دو رو گرفت تا رسمأ دعوتشون کنه
خانم خوشگله اگه صبر داشته باشی آخر هفته مادر شوهرت رو میبینیبعدأ جبران میکنم من که نیستم تو ببین برام تعریف کنبه سمتش رفتم و گفتم:بی خود تو میمونی
نه خیر بنده باید برم بندر میدونی که چقدر کار دارم تازه تابستون هم اصأل بهشون سر نزدمیکبار رفتی بندرفقط چند روز بودشوخی نکن سپیده تو میمونی و اگرنه دیگه باهات حرف نمیزنمحرف نزن!جدی گفتم سپیده اگه بری دیگه نه من نه توبرو بابا دلت خوشه امروز دوشنبه است تا آخر هفته سه روز موندهباشه مگه من کل تعطیالت عید رو مهمون شما نبودم حاال سه،چهار روز تو خونه ی ما میمونی خودم به سمیرا جونمیگم
میدونی که مامان مشکلی نداره من نمیمونمنمون دیگه باهات حرف نمیزنمبه سمت در ساختمون راه افتادم که سپیده از پشت دستم رو چسبید و گفت:خواب بابا شوخی کردم حاال کی نازک
نارنجیه،راستی این دختر عموت اسمش چی بود؟
شراره رو میگی؟آره چرا اینقدر خشک و اعصاب خورد کنه؟مثل پسر عموی جنابعالی میمونه دیگه خشک و مغروربازم سعید این بدترهکم فضولی کن بیا بریم توهمراه سپیده رفتیم توی خونه و یکراست رفتیم پیش مادری نشستیم و سپیده رو به مامان معرفی کردم
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حوالی نیمه شب بود که مهمونا رفتن و من ،سپیده رو برای استراحت به اتاقم بردم هیچ تغییری نکرده بود فقط تمیز
شده بود
میتونی راحت استراحت کنی لباس هم که دارینه خیرم بیشتر لباسا رو پوشیدیم باید شسته بشن تو لباس بدههمه ی لباسا تو کمده ولی خیلی قدیمیه همه مال یکسال پیش هستندر کمد رو باز کرد و از جلوش اومد کنار و گفت:اینا مال یکسال پیشه؟
به سمت کمد رفتم و از دیدن لباسا تعجب کردم:اینا مال من نیست حتمأ کار مادری هستن ولی کارش عالی بوده
برای مهمونی پنج شنبه لباس نداشتم باید میرفتیم خرید ولی کارمون رو راحت کردن سایزمون هم که یکیه پس
مشکل لباس حله
قبول حوله بهم بده برم دوش بگیرمحوله رو به سپیده دادم خودم هم یک لباس راحتی پوشیدم و از روش سویشرت تنم کردم و از اتاق خارج شدم در
اتاق نیما رو زدم و وارد شدم دو تا نیما ها روی تخت نشسته بودن
سالم مزاحم نمیخواید دوقلو ها؟اگه مزاحم تو باشی نه نمیخوایم؟دکتر زبون باز کردی قبأل مراعات منو میکردیاون قبأل بود االن وضع فرق کرده خانمنیما خواهری من رو اذیت نکنراستی دکتر اون حلقه بندگی رو از کی تا حاال به دست میکنی؟داشتیم نازیخودت شوخی رو شروع کردی تقصیر من چیهقبول ولی آخرین بارت باشه با عشق من شوخی میکنیچشم قربان حاال اسمش چیه؟کیمیاآشناست؟از همکالسی هاشه نازنینممبارک باشه دکترممنون تو چیکار میکنی دانشگاه چطوره؟پس از اول خبر داشتیما دو تا چیزی از هم مخفی نمیکنیم نگفتی دانشگاه چطوره؟خوبه میگذره االن انرژی مضاعف برای دانشگاه دارمچون میتونی به پدرت کمک کنی؟زدی به هدف نیما خانتو خواب نداری نازنین71
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چرا ولی دوست دارم اینجا باشم مشکلی هست؟یک مشکل بزرگچی؟اینکه ما از صبح تو رفت و آمد بودیم و دیگه نای حرف زدن نداریم برو بخواب بذار ما هم استراحت کنیم بروقربون خواهر خوبم برم
قبول دلم براتون سوخت میرم البته سپیده هم تنهاستیک سوال؟خوابت می اومد دکتر ولی بپرسدوستت کدوم یکی رو میخواد؟چی؟من حدس میزنم اون پسره رو میخواست که زیاد میخندید ولی نیما گفت اون یکی حاال کدوم درست گفتیم؟هیچ کدومدروغ نگو نازی بگو کدوم یکیاصأل به شما چه مربوطه مگه فضولید؟آره ما فضولیمنمیگماذیت نکن خواهری بگو دیگهچه فرقی میکنه؟خیلی فرق میکنه به اندازه ی یک شامشرط بستید؟سر احساسات دوست منهمچین میگه دوست من انگار چیکار کردیم شما رو هم مهمون میکنیم میخوایم کیمیا رو هم دعوت کنیمقبول دکتر تو شرط رو بردیدیدی گفتم نیما اصأل تابلو بود با احساس نگاه میکردهی آقا با دوست من چیکار داری از قضا یک خواستگار داره سیریش اخالق کپی از شرارهشوخی میکنی؟نه تو عید که اونجا بودم دیدمشپس به دوستت نمیادچطور؟مشخصه خیلی بازیگوشه از اون دخترهای شربی نظیره بهترین دوست دنیا برای منمشخصه که دختر خوبیه مثل خودتممنون شب خوششب به خیر72
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به اتاقم برگشتم سپیده راحت خوابیده بود هیچ وقت دوست نداشت پتو بندازه پنجره رو بستم و از اتاق خارج شدم
در اتاق مادری و بابا باز بود جلو رفتم و در زدم
به به نازنین خانم چرا نخوابیدی بابا؟خوابم نگرفت پسرا خسته بودن سپیده هم خوابیدهبیا اینجا بشین مامانیکنار مادری نشستم و بابا هم از صندلی راحتی اتاق بلند شد و کنارم نشست کنارشون آرامش عجیبی داشتم سرم رو
روی پای مامان گذاشتم و اونم سرم رو نوازش میکرد صدای اونا قشنگ ترین الالیی زندگی من بود نفهمیدم کی
خوابم برد
صبح با صدای سپیده بیدار شدم
خسته نبودی و اینقدر خوابیدی خسته بودی چیکار میکردی؟علیک سالم صبحت به خیرسالم مامانی میگه بیا صبحونه بخور البته میخواست بیاره باال ولی من نذاشتم گفتم بد عادت میشیچقدر تو پررویی دختر خجالت بکشبرای چی؟تازه برادرت و دکتر هم سراغت رو گرفتنچیزی نگفتن؟چرا وقتی داشتم می اومدم باال گفتن به اون تنبل یعنی تو بگم برای شام امشب خودت رو آماده کنی قضیه شامچیه؟
قراره با نامزد دکتر آشنا بشیم میریم شام بیرونخوبه راستی باید به مامان من هم خبر بدیمخودم بهشون خبر میدم نگران نباشنگران نیستم دارم از گرسنگی تلف میشم پاشو دیگه تنبل خانمباشه شکمو تو برو من هم میامبعد از صبحانه با خانواده سپیده تماس گرفتم و بهشون اطالع دادم که تا آخر هفته با هم تهران میمونیم بعد با هم
برمیگردیم اصفهان.
حوالی غروب بود که نیما اومد دنبال ما به همراه سپیده سوار شدیم و حرکت کردیم
پس نیما کجاست؟خدمت شما خانم های محترم من به این خوشگلی رو اینجا نمیبینی؟منظورم دکتر بود خوشگلدرست سوال بپرس تا درست جواب بگیری رفته دنبال کیمیا دو تایی میان رستورانمیریم جای همیشگی؟معلومه که میریم اونجارستوران مال یکی از دوستای نیما بود همیشه میرفتیم اونجا کنار رودخونه مصنوعی رستوران یک میز داشتیم که
تقریبأ هر هفته اونجا مهمون بودیم و روزهای خوبی رو رقم میزدیم
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-پیاده شو نازی رسیدیم

سپیده تا اسم من سحری بود میگفتی سحری حاال هم نازی بابا چرا اسم من رو کم و زیاد میکنیخنده شیرینی کرد و گفت:این جوری راحتم مشکلی هست؟
به سمت در رستوران رفتم و گفتم:نه بابا راحت باش رو که رو نیست
با هم وارد شدیم و سیامک بعد از احوال پرسی با نیما سمت ما اومد و گفت:به نازی خانم حال شما؟خوش اومدید
سالم ممنونمیتونم بگم تو این مدت بازار من رونق داشت خوشحالم که برگشتیبه خاطر رونق کارت خوشحالمرو کرد سمت سپیده و گفت:شما هم خوش اومدید دیدن نازی اونقدر غیر قابل باور بود که رسم ادب فراموشم شد
خانم
خواهش میکنم ممنونبه سمت میز خودمون رفتیم و نشستیم
اینجا خیلی قشنگهحق با شماست ولی چند ماهی بود که اینجا پر از خاطره هایی بود که بد ما رو آزار میداد ولی امشب بینظیره بذاریدنیما بیاد
صبر الزم نیست داداشی نیما اومدنیما همراه دختری به جمع ما اضافه شد
سالم به دوست خوشبخت خودم از چند متری رستوران بوی محبت به مشام میرسید شیطونا کاری کردید؟راست میگی خیلی وقت بود اینجا برای ما رستوران همیشگی نبودنازی راست میگه میدونی چند ماه پا اینجا نذاشتیماین حرفا رو ول کن دکتر معرفی کنشرمنده کیمیا جان تاج سر منحلقه ی...اینم نازی خواهر خل نیما و من که بعد از  14ماه با حضورش دوباره خنده رو روی لب های دوست من جاری کردایشون هم سپیده خانم دوست نازی
با کیمیا دیده بوسی کردیم و نشستیم که کیمیا گفت:
حق با نیماست من یکبار اینجا اومدم قابل مقایسه با امروز نیست واقعأ عدم حضورت تو جمع حس میشدشام در محیطی آروم خورده شد و بعد از آن یکم تو خیابونها گشتیم و بعدش رفتیم بام تهران
پسرا از اتفاقات این مدت میگفتن و من از خاطرات قبل رفتن وقتی با هم سفر میرفتیم وقتی اونا اذیتم میکردن یا
وقتی که شب کنار دریا منو گذاشتن و رفتن ویال از ترس هام و شادی هام که همراه اونا داشتم گفتم وقت خداحافظی
دوباره از کیمیا برای مهمونی پنج شنبه دعوت کردم و به همراه سپیده و نیما به خونه برگشتیم
اون روزها زیبا شروع میشدند و زیبا طی میشدن چیزی اذیتم نمیکرد و حاال میدونستم کسانی رو دارم که با تمام
وجود ازم حمایت میکنن
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صبح پنج شنبه وقتی از خواب بیدار شدم صدای مادری رو شنیدم که با خدمتکارا صحبت میکرد صورتم رو شستم و
از اتاق خارج شدم
سالم صبح به خیرسالم دختر خودم صبحت به خیر برو آشپزخونه معصوم خانم برات صبحانه آماده کرده راستی سپیده جان هم توحیاطه
میل ندارم میرم پیش سپیدهاول صبحانه بعد حیاط میدونی که امروز خیلی کار دارم پس چونه نزنچشمراستی نازی به اون دو تا همکالسی هات هم زنگ زدم و دعوتشون کردمچی گفتن؟مادر هر دوشون قول دادن حتمأ بیانباشه خسته نباشیدبعد از صبحانه به حیاط رفتم .سپیده توی آالچیق بود
سحر خیز شدی سپیدهخوابم نمی اومد مامانت هم نذاشت کمک کنمدیدی که خودش هم کار نمیکرد که تو بخوای بهش کمک کنی صبح نیما رو ندیدی؟نه ندیدمیک خبر خوبچی؟مادری به خانواده نیازی و رهنما زنگ زده امشب نمیان رفت روز خواستگاری خانواده اش رو ببینیادیت نکن نازیچت شده سپیده چرا ناراحت شدی؟نازی اذیت نکن خواهش میکنماگه میخوای اذیت نشی بگو چتههیچیبگو چته سپیده زود باشدیشب مامانم که زنگ زد گفت سعید دوباره موضوع خواستگاری رو پیش کشیده البته یک قدم فراتر رفته و منو ازمامان جون خواستگاری کرده اونم استقبال کرده و خواستگاری رسمی رو به زمان برگشت من موکول کرده
چرا مامانت نگفته تو مخالفی؟کسی رو حرف مامان جون حرف نمیزنهچرا چرت میگی مامان جون هم منطق داره میخوای زن اون کوه سنگی بشی؟نمیدونم چیکار کنم نازی من میترسم اگه مجبورم کنه چی؟75
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هیچ کس نمیتونه مجبورت کنه تو با اون آدم یک ساعت هم نمیتونی سر کنی چه برسه یک زندگی.حاال پاشو بریمکه کلی کار داریم
باهم به اتاق رفتیم و از بین لباسها برای شب لباس انتخاب کردیم
سپیده یک کت و دامن یاسی انتخاب کرد و یک شال سفید هم برداشت برای من هم یک کت مشکی که روش
شکوفه های سفید و خاکستری داشت انتخاب کرد و یک دامن سفید هم به من داد بعد از تو کیفش یک گل سینه که
یک مروارید روش داشت درآورد و گفت:با این قشنگ میشه اینطور نیست؟
سلیقه ات محشره سپیده البته با سلیقه من هم خوب آشناییتقریبا یکساله دارم باهات زندگی میکنم یادت رفته؟نه خیر یادم هست بیا کفش هم بردار سپیدهمن کفش سفید میخوام ولی تو مشکی پات کنچشم امر دیگه ای باشهراستی اون شال سفیده رو سرت کنچشم دیگه؟هیچی دیگه ماه کردمتماه بودم بی حیانه خیر ماه لخت به چه درد میخوره من لباس ها رو انتخاب کردمخیلی پر رویی سپیدهمیدونستم ولی چه حیفچی حیف؟اینکه سعید و پدران نمیانچه فرقی میکنه؟نازی خیلی با خودم کلنجار رفتم ولی من نمیخوام فراموشش کنم من نمیخوام با پسر عموم ازدواج کنمچرت نگو اتفاقی نمی افته خودم مامان جون صحبت میکنمچی؟شوخی میکنی؟نه شوخی نمیکنم میدونی که مامان جون خیلی با من خوبه دلیلش رو نمیدونم ولی مطمئنم که به حرفام منطقیگوش میده
موافقم ولی به نظرم تو این موضوع جواب نمیدهجواب میده من شک ندارمبا تأکیدهای مادری من و سپیده خیلی زود آماده شدیم و رفتیم به سالن اولین کسی که وارد خونه شد محمد حسین
بود
سالم نازی خانم حال شما؟سالمسپیده خانم شما چطورید؟76

سرنوشت را میتوان از سر نوشت – کتابخانه مجازی رمانسرا

رمانسرا
خوبم مرسی-خیلی زود اومدم؟

مثل همیشه چه گلهای نازیدیدی تو هم فهمیدی؟چی رو؟گلهای ناز برای نازی خانم دیگه خودت گفتی چه گلهای نازیتو نمیتونی درست رفتار کنیاز این درست تر؟راستی لباس سپیده خانم قشنگ ترهاینو پوشیدم تا فضول هام رو بشناسمنظرم رو گفتم بد کاری کردم سپیده خانم؟نه ولی چون انتخاب لباس با من بود ترجیح میدم با نازی موافقت کنمنازی مهره مار داره ولی دور از شوخی لباست خیلی قشنگه نازی میدونم سلیقه ی زن عموئه تو از این سلیقه هانداری
محمد حسین بذار آروم باشم حالت رو میگیرم هااز مادر زاییده نشده نازی جانراستی از شراره خانم چه خبر؟خیلی بی مزه ای نازی دیگه باهات حرف نمیزنمشوخی کردم محمد قبول خیلی زیاد از حد حالت رو گرفتمتو میدونی رو چی دست بذاری که ضد حال بزنیگل ها رو نمیدی؟نه خیر میدم به سپیده خانمگلها رو به سمت سپیده گرفت و از ما جدا شد
این چش شد؟دو تا عموهای بنده شراره و محمد حسین رو برای هم کاندید کردن ولی محمد حسین راضی نیستشراره چطور؟هنوز چیزی نگفته که مبنی بر مخالفت باشه ولی همه میدونن محمد راضی نیستطفلک حق داره به خدا اون دیوونه کننده استمثل تو و سعید که واقعأ مناسب هم نیستیددرستهمهمونها یکی پس از دیگری وارد میشدند و من برای احوال پرسی و سپیده هم برای آشنایی تحت اختیار مادری
بودیم وقتی مادری به ما آزاد باش داد با سپیده راهی حیاط شدیم
عجب پر فامیل هستیدیکسریشون دوستای بابا هستن77
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از این مهمونی ها زیاد دارید؟تا دلت بخواد تقریبأ هر هفتهولی جالبهسپیده نمیدونی همین االن کی وارد حیاط شدکی؟برنگرد سعید و پدرام اومدن البته به همراه خانوادهشوخی؟کامأل جدی ام بلند شوهمراه سپیده از آالچیق خارج شدیم و روبروشون قرار گرفتیم.
دو تا خانم مسن و خیلی شیک جلو بودن و پشت اونا دو تا مرد جا افتاده بودن و یک دختر حدودأ  05ساله
نیازی و رهنما از پشت به جلو اومدن و کنار خانم ها ایستادن
آقای نیازی آقای رهنما خوش اومدیدممنون خانمسالم خانم رحمتیسپیده که خیلی هل شده بود به خودش اومد و جواب سالم سعید رو داد
بعد نیازی شروع کرد و گفت:مامان جان،خاله خانم فروزش و دوستشون خانم رحمتی
خانمی که نیازی مادر خطابش کرده بود جلو اومد و صورتم رو بوسید و گفت:از آشنایی ات خوشوقتم عزیزم و
خوشحالم دوباره کنار خانواده ات هستی
ممنون لطف دارید خوشحالمون کردید که تشریف آوردیدبعد به سمت سپیده رفت و بوسیدش.مادر سعید هم که با سپیده احوالپرسی کرده بود به سمت من اومد و برای
برگشتنم تبریک گفت
نیازی پدرش و پدر رهنما رو هم معرفی کرد و بعدش من به سمت دختر همراهشون رفتم
سالم نازنین هستم خوش اومدیدسالم من هم پروانه هستم خواهر پدرامخوش وقتم سپیده جانسپیده به سمت ما اومد و با پروانو آشنا شد و بعد همگی به داخل رفتیم
به همراه پروانه به جمع بچه ها وارد شدیم نیازی و رهنما قبلش همراه نیما نشسته بود با وارد شدن ما جاشون رو
بهمون تعارف کرد
من به جای نیازی نشستم و پروانه هم جای نیما رو اشغال کرد سپیده هم جای سعید قرار گرفت
از هر دری صحبت میکردن و این وسط شیطنت های محمد حسین جو رو شاد و دوست داشتنی میکرد
نازی یکم از این دوری  14ماهه بگو-محمد دوری و دلتنگی بحث جالبی برای جو دوستانه امشب نیست
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با این حرف من سپیده گفت:بیخود آشنایی با من و خانواده ام،شادی حضور من کجاش دوری و تنهایی حساب میشه
اتفاقأ خیلی هم خوب و مفرح بود خیلی دلت هم بخواد نازی خانم
بچه ها به حرفهای سپیده خندیدند و منو به خاطر اینکه این مسائل رو فراموش کردم و به تنهایی چسبیدم شماطت
کردن
خواب بابا چرا میزنید خیلی هم خوب بود رفتن به بندر و آشنایی با خانواده سپیده خیلی عالی بود پسر عمه اش کهاخالقش شبیه محمد حسین بود و پسر عموش که به بحث های شراره عالقه داره و از همه مهمتر مامان جون که واقعا
مثل مادربزرگ خودم دیدمش واقعأ عالی بود
نازی نمیخواد شجره نامه خانوادگی سپیده خانم رو لو بدیخودت گفتی تعریف کن بعدش هم شجره نامه خانواده سپیده رو گفتن خیلی وقت میخواد آقاچرا میزنی دخترعمو من که چیزی نگفتم اصأل بذار با دوستای شما آشنا بشیمنیما به حرف اومد و گفت:ما نخوایم تو با کسی آشنا بشی کی رو باید ببینیم؟
خواب حوصله ام سر رفت نیمابرو گیتارت رو بیار یکم هنر نمایی کن محمدپیشنهاد خوبیه ولی گیتار همراهم نیستباال تو اتاق منمگه خراب نشده بوددرستش کردمکی؟وقتی فهمیدم قراره نازنین برگردهچه باحال پس نازی برامون میزنهبلند گفتم اصأل و ابدأ خودت هنرنمایی کن
نمیشه گیتار به یمن وجود شما درست شده یادته که آخرین بار خودت نابودش کردیتقصیر تو بود آقا،یادت که میاد؟نه خودت اشتباه زدی اصأل تقصیر من نبود االن میارم درست زدن رو بهت یاد میدمهر کی ندونه فکر میکنه تو استاد من بودی محمد بهتر نیست بگی الفبای رو از من یاد گرفتیشما هم اقرار کن شاگرد از استادش جلو زدمحمد گیتار آورد و شروع کرد واقعأ که زیبا می نواخت و از من جلو زده بود دو سالی میشد که نزده بودم و آمادگی
نداشتم
بعد از شام دیدم نیما داره با پروانه صحبت میکنه حسی باعث میشد که به سمتشون برم که صدای نیازی مانع
پیشروی من شد
خسته نباشید خانممن که کاری نکردم چقدر زود دست از غذا کشیدیدسیر شدم ممنون79

سرنوشت را میتوان از سر نوشت – کتابخانه مجازی رمانسرا

رمانسرا
-باب میل نبود؟

عالی بود شما چرا چیزی نخوردید؟بعدأ میخورم سیر بودمدر موسیقی هم که دست داریدحرفهای محمد رو جدی نگیریدبه نظرم باید حرفاش رو قبول کرداون کأل پسر شوخیهو واقعیت ها رو در قالب شوخی بیان میکنه مثل بی عالقگی اش به شراره خانماینو که همه میدونن نیاز به شوخی نیستبه نظرم به شما بی عالقه نیستکامأل در اشتباهید اون مثل نیما برام برادرهجایی میرفتید؟میرفتم پیش نیما و پروانه راستی خواهرتون از شما بزرگتره؟بله بزرگتره یک سوال چرا وقتی درباره پسر عموی خانم رحمتی حرف زدید از بحث های شراره خانم استفادهکردید البته اگه خصوصی نیست
نه خصوصی نیست چون اخالق سعید مثل شراره غیر قابل تحمل و خشک بودسعید؟منظورم پسر عموی سپیده است اسمش سعید هستشچه جالبچی جالبه؟هیچیولی جذابیت کار اینجاست که با اون اخالق خشک از سپیده ی پر از شیطنت و شوخ خواستگاری کرده درست مثلکاندید کردن شراره برای محمد حسین
اصأل به هم نمیاناینو باید به بزرگترا گفت راستی دوستتون کجاست؟اونجاست پیش محمد حسین خانخان؟بهش نمیاد راحت تر صداش کنید اون از شما کوچیکترهکوچیکتر؟آره محمد یک سال از من کوچیکترهبه قیافه اش نمیخوره خیلی بزرگتر نشون میدهدرسته ولی واقعیت اینه که اون بچه است بر عکس قیافه اشحرف ما با اومدن سپیده تموم شد و نیازی هم به سعید و محمد پیوست
با پدرام چی میگفتید؟80
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درباره شراره و محمد و تو و سعید حرف میزدیمسعید؟منظورم پسر عموی بی اخالقتهچی گفتی؟هیچی گفتم ازت خواستگاری کردهاون چی گفت؟گفت به هم نمیانکیا؟محمد و شراره دیگهدیگه چی؟من که نرفتم جمع آوری اطالعات کنمدیگه هیچی نگفت؟میخواستی زمان خواستگاری مشخص کنه مهم اینه که به دست شاهکارش میگه خواستگار داری اگه بخواد کاری کنه
خودشو تکون میده و می جنبه
و اگه نخواد؟اونوقت خودم حالش رو جا میارم خوبه؟خنده تلخی کرد و گفت:خوبه نازی جونم
دو روز بعد از مهمونی در حال راضی کردن مادری بودم برای اینکه اجازه بده توی اصفهان ادامه ی درس بدم بعد از
کلی خواهش و التماس از طرف من و سپیده باالخره قبول کرد که بریم اصفهان و منم بهشون قول دادم که زود به
زود بهشون سر بزنم
چند روزی به شروغ ترم مونده بود که به همراه سپیده راهی اصفهان شدیم
چه حسی داری نازی؟پر از انرژی مثبت و بی نهایت خوشحالخوبه که دوباره با هم داریم میریم اصفهان وقتی مخالفت مادرت رو دیدم فکر کردم به هیچ عنوان راضی نمیشهازش جدا بشی
حاال دیدی که رضایت دادخیلی خوشحالم نازیمیدونم راستی باید کتاب ها رو هم بگیریمنمیخوادچرا؟سعید شب مهمونی گفت نگران کتاب نباشیمکی گفت؟81
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تو مهمونی دیگه-کی با هم حرف زدید؟

وقتی دکتر داشت درباره ترم جدید سوتی میداد سعید درستش کردکی؟گفتم که تو مهمونی قبل از شامخوب شد لو نرفتیمولی اگه ادامه میداد قشنگ لو میرفتیم و ضایع میشدیمبا رسیدن به اصفهان و شروع ترم جدید دوباره سرمون به درس گرم شد دوباره کالس رفع اشکال ولی اینبار ترم رو
شادتر آغاز کردم
هر هفته دو روز تعطیلی رو یک جور میگذروندم و بیشتر هفته ها به دیدن مادری و بابا میرفتم ولی سعی میکردم
بیشتر تعطیلی ها رو با سپیده باشم چون به هیچ وجه حاضر نبود بره بندر.
یک هفته ای بود که یکی زنگ میزد به گوشی ام و حرف نمیزد اعصابم رو داغون کرده بود ولی مزاحم وقت شناسی
بود هر روز سر ساعت مشخصی زنگ میزد و بعد از چند لحظه قطع میکرد سپیده میگفت:زیاد بهش اهمیت ندم ولی
من نمیتونستم خیلی راحت از کنارش بگذرم
اوایل دی ما بود که نیما اومد اصفهان چند روزی مهمون ما بود و وقتی میخواست بره نامه ای رو به دست من داد و
گفت:با دقت مطالعه اش کن بعد زنگ میزنم نظرت رو میپرسم گیج شده بودم ولی چون زمان پرواز بود نتونستم
درباره ی نامه ازش بپرسم فقط تونستم ازش خداحافظی کنم
از فرودگاه خارج شدم و سوار ماشین شدم و نامه رو باز کردم خط آشنایی داشت
سالم
نمیدونم چه جوری بگم متأسفم میدونم درد زیادی رو به تو تحمیل کردم دردی که دامن خودم رو هم گرفت و باعث
شد این مدت در عذاب باشم هیچ وقت فکر نمیکردم یک دروغ اینطوری باعث دردسر بشه ولی حاال میخوام واقعیت
رو برات بگم.
اون شب،یادت که هست؟ 01تیر رو میگم.من دیوونه شده بودم شرطی که با حسام بسته بودم دروغ بود هیچ وقت
قصد ادیت کردن نداشتم ولی به خاطر اینکه به خودم ثابت کنم میتونم به هر چیزی که محاله دست پیدا کنم اومدم
سر راهت خیلی سعی کردم زیبایی تو اسیرم نکنه ولی...
اون شب کاری نکردم من چیزی رو که با زور بدست میاد رو نمیخواستم من زیر قولم زده بودم و تو باعث شدی
بفهمم که من هر کاری که بخوام رو نمیتونم انجام بدم اون شب به حقیقت تلخی رسیدم حقیقتی که تا اون روز سعی
داشتم انکارش کنم اینکه من قلب عاشقی نداشتم و دلم پر از هوس بود
وقتی یک هفته بعد توی ترکیه سیامک خبر داد که تو رفتی ته دره وقتی گفت حدس میزنه خودکشی باشه دیوونه
شدم با اولین پرواز برگشتم وقتی کنار قبر،پارچه سفید رو کنار زدم وقتی با اون صورت سوخته مواجه شدم فقط اون
چشمهای خاکستری در نظرم تداعی شد دو چشمی که با خشم به من نگاه میکردن و گفتن ازم متنفرن
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تمام مدتی که نبودی عذاب کشیدم عذابی به مراتب سخت تر از تنهایی تو عذاب اینکه با یک دروغ باعث شدم تو
این کار رو با خودت بکنی و منو از عشقی که اسیرش شده بودم دور کنی.
وقتی از گوشی و شماره ی تو همون پیامک هایی که برات فرستاده بودم رو برام ارسال کردی لرز تمام وجودم رو
برداشت نمیدونم چرا ولی دوست داشتم کسی رو که اینکار رو کرده ببینم وقتی باهام قرار گذاشتی و دیدمت مات
بازی تقدیر شدم.من باختم،اون شب سناریو باخت من شروع شد و تو مشهد کات پایانی رو تو دادی تویی که
کارگردان این فیلم بودی فکر میکردم بازی بدی خوردم وقتی به خودم اومدم دیدم خیلی خوشحالم که سالم
برگشتی خیلی خوشحال بودم از اینکه دوباره میتونستم ببینمت
تو عشق پنهانی بودی که توی قلبم جای ابدی داری
حاال هم تمام قدرتم رو جمع کردم تا دوباره سعی ام رو برای داشتن عشقی بکنم که با تموم وجود دوستش دارم
نازنینم،تو با پاکی روحت،روح سیاه منو شستی و عشق رو به قلب گناه آلودم تزریق کردی آرزوی من دوباره کنار تو
بودنه
کسی که دوستت داره و فراموشت نمیکنه
آرش
دوری برای هیچ...
یعنی همه چیز دروغ بود،دروغی که از حقیقت هم تلخ تر بود،دروغی که باعث شد من تصمیم های غلطی بگیرم و
کسانی رو عذاب بدم که برام مهم بودن حتی باعث شد به فکر نابودی آینده ام و تموم کردن زندگی ام بیفتم
دوباره فکر گذشته،دوباره عشقی که اون زمان به آرش داشتم برام مرور شد اون میخواست برگرده
هیچ کس از اصل ماجرا خبر نداشت و همه میتونستن خیلی راحت اونو قبول کنن ولی من هم میتونستم قبولش
کنم؟من هم میتونستم گذشته رو رها کنم و به آینده ی با اون فکر کنم؟
افکاری که در مورد آینده داشتم از طرفی و فکر به گذشته از طرف دیگه به ذهنم هجوم آورده بودن بین حرف دل
و عقل مردد بودم بهترین راه نوشتن اونها بود باید پایان داستان نشریه رو مینوشتم
از سقوط به دره داستان رو مرور کردم و برای نوشتن از دانشگاه و ورود به این محیط جدید و پررنگ شروع کردم
دوباره اون روزها برام زنده شد آشنایی با سپیده،کالسهای خصوصی ام با نیازی،دیدن مامان جون و حس غریبی که
بهش داشتم و دارم،رنگ چشمهای نیما که با چشمهای من هم رنگ بودن ولی روزی که به تهران برگشتم حس
کردم براق تر شده،برگشتن به تهران و دیدن قبری که برام کابوس بود،راهی جاده ی مرگ شدن و بدست آوردن
دوباره زندگی،وارد حریم آرام شدن و اطمینان گرفتن،تموم کردن گذشته و فکر دوباره به آینده و در آخر برگشتن
به حریم خونه که برام پر از شوق و ذوق بود
حاال تصمیم برای آینده ای نامعلوم که حقیقت بزرگی رو برام مشخص کرده بود
داستان رو با نامه ی آرش به پایان بردم و گذاشتم تصمیم گیری برای خودم هم سوپرایز باشه
این واقعیت که برای تصمیم گیری مردد بودم عذابم میداد اینکه هنوز به آرش فکر میکردم من کسی نبودم که به
احتمال درصد ناچیزی شک به سمت آینده حرکت کنم ولی چرا به آرش فکر میکردم برای خودمم سوال بود؟؟؟
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بعد از اولین امتحان ترم راهی دفتر نشریه شدم عالوه بر نیازی و رهنما چند تا از بچه ها هم توی دفتر سرگردون
بودن چند لحظه صبر کردم تا صحبت نیازی با یکی از دخترا تموم بشه بعد وارد اتاقش شدم
سالمسالم خوبید امتحان چطور بود؟عالی پایان داستان رو براتون آوردمپایانش؟بلهمطمئنید؟تایپ کردم ریختم رو سی دیچطوری کاملش کردید؟اتفاقاتی رو که تا امروز افتاده بود رو نوشتم و گذاشتم خود خواننده هج به نتیجه برسنیعنی پایان مشخص نداره؟درسته نمیخوام به یک نتیجه ی خاص محدودش کنم شاید نظر خواننده ها بتونه نویسنده رو راهنمایی کنهمنظورتون چیه؟بخونید متوجه میشید با اجازه من مرخص میشم فردا امتحان دارماز جام بلند شدم و به سمت در رفتم که صدام کرد
خانم فروزشبلهسعید چند روزیه که ازم خواسته موضوعی رو با شما در میون بذارمبفرماییدمیشه تشریف بیارید داخل و در رو ببندیددر رو بستم و منتظر ایستادم
نمی شینید؟راحتم بفرماییدسعید ازم خواسته درباره چند مطلب از شما سوال کنماز من؟بله از شماچه مطلبی؟اون شب مهمونی شما از خواستگار خانم رحمتی صحبت کردید این موضوع جدیه؟تازه فهمیدم موضوع از چه قراره
بله جدیهمنظورم اینه که خانم رحمتی موافق هستن؟این رو باید از خانم رحمتی بپرسید نه از دوستش84
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اینجوری میتونید دوست بنده رو از دو راهی مرگ و زندگی نجات بدیدمرگ و زندگیخیلی جدیهگفتم که سپیده و پسر عموش دو تا آدم کامأل متفاوت هستند از نظر من هیچ نقطه اشتراکی با هم ندارنجدول ها کار خانم رحمتی بود؟بلهممنونم که جوابم رو دادیدمن جواب ندادم فقط نظر خودم رو گفتم آقای نیازیدر کل ممنونخواهش روز خوبی داشته باشیدتوی محوطه ی دانشگاه با سپیده برخورد کردم که میگفت همه جا رو دنبال من گشته
خیلی خودم رو کنترل کردم که حرفی از دهنم نپره
دوست داشتم واکنش نیازی رو درباره ی پایان داستان بدونم و این موضوع تا فردا که امتحان داشتم طول کشید
وقتی از ماشین پیاده شدم صدای نیازی و دوستاش رو شنیدم که تو سمت مخالف ما در حال صحبت بودن وقتی ما رو
دید بدون هیچ واکنشی به صحبت اش با ملکی ادامه داد برام جالب بود در عین حال عجیب یعنی بعد از خوندن پایان
داستان به این نتیجه رسیده بود!!!
صدای سپیده منو از افکارم بیرون کشید
چی گفتی؟حواست کجاست زود باش دیر شددارم میام هنوز وقت داریممیدونی که استرس دارمبا این استرس که نمیخوای تمام وقت امتحان رو اون تو بشینیاتفاقأ همین کار رو میخوام انجام بدمبه خدا معجزه نمیشه فقط من باید االف بشماگه سرت رو از روی برگه بلند کنی میبینی که معجزه هم میشهخیلی پررویی سپیدهتقریبأ وسط جلسه نوشتنم تموم شد و برگه ام رو تحویل دادم هوای زمستونی کار خودش رو کرده بود و از دیشب
احساس سرما داشتم به بوفه رفتم و برای خودم چای داغ گرفتم و روی یکی از نیمکت ها نشستم عاشق برف بودم و
سرمای زمستون هم باعث نمیشد از این موهبت چشم پوشی کنم
همین طور که به سفیدی و پاکی اطرافم نگاه میکردم صدایی گفت:زندگی هم میتونه مثل این برف ها زیبا و سفید
باشه ولی وقتی زیر پا گذاشته میشه مثل برف های زیر پای ما کثیف میشه و دیگه قابل دیدن نیست
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به سمتش برگشتم و گفتم:ما هستیم که زندگی رو میسازیم اینو یادمه یکی در مورد شیرینی و تلخی زندگی به من
گفت منم میخوام زندگی رو بسازم مثل بقیه
از آینده چقدر مطمئنی؟مادری میگه زندگی مثل هندونه در بسته میمونهپس بهش شک داری؟خیلی زیاد،به هیچ چیز اطمینان ندارم نه به حس گذشته ام،نه به حس تازه ای که در درون خودم بهش رسیدم بههیچ کدوم اعتماد ندارم
کدوم واقعی تره؟نمیدونم آخه هر دو تاش واقعیت زندگی من هستند عشق گذشته،عشق تازه جوونه زده ی امروزم هر دوشونواقعیت زندگی من هستند
تصمیمت رو گرفتی؟اگه تصمیم ام رو گرفته بودم که مردد نبودم و بین دو راهی گیر نمیکردماز سعید پرسیدم چطور فهمیدی عاشق شدی؟گفت نمیدونم چطوری ولی حاال که نگاه میکنم میبینم تمام چیزهاییکه مربوط به اون میشه برام مهمه پرسیدم یعنی نمیدونی از کی برات مهم شده؟ گفت اول به خاطر اینکه شیطنت
داشت ازش خوشم اومد مثل خودم رفتار میکرد و سعی نداشت پنهانش کنه بعد دیدم خیلی کارهای دیگه اش هم
شبیه کارهای منه اونوقت بود که گفتم شاید نیمه گمشده ی خودم باشه از همون وقت برام با ارزش شد و هر جا
میرفتم چشمام دنبالش بود
چرا بهش نمیگه؟میترسهاز چی؟از جواب منفیوقتی میترسه چه جوری میتونه مطمئن بشه؟میگه یک راهی پیدا میکنهراهی هست؟به نظر من هم باید زودتر بگه ولی سعید مطمئن نیستاز طرف من بهش بگید تعلل زیاد باعث میشه طرف مقابل ازت نا امید بشه بهش بگید شاید وقتی اطمینان بدستبیاره که دیگه یاری نباشه
یعنی...من چیز خاصی نگفتم فقط هشدار دادم هشدار به همه ی کسایی که به خودشون اطمینان ندارناز جام بلند شدم و به سمت سالن حرکت کردم کاش میفهمید االن که همه چیز رو درباره ی گذشته خودم میدونم
حس جدیدم مربوط به اون میشه حسی که تازه پیداش کردم و دنبال اطمینانی میکردم تا رشد کنه و عظمت خودش
رو به نمایش بذاره
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قبل از تموم شدن امتحانا از مادری اجازه گرفته بودم که بذاره یک هفته ای همراه سپیده برم بندر تا با مامان جون
حرف بزنم وقتی آخرین امتحان رو دادیم به همراه سپیده برای خرید به بازار رفتیم و سپیده برای خانواده اش و من
برای مامان جون کادو خریدم و با پرواز شب راهی بندر شدیم
پدر سپیده تو فرودگاه منتظرمون بود و ما رو به خونه رسوند بعد از  12ماه دوباره سمیرا جون رو دیدم مثل بار اول
با مهربونی بهم خوش آمد گفت اون شب تا صبح در حال صحبت بودیم و از هر دری گفتیم فهمیدم که سمیرا جون
هل از سعید خوشش نمیاد و به این وصلت راضی نیست
حوالی ظهر بود که از خواب بیدار شدیم و بعد از ناهار با مامان جون تماس گرفتم و اون بهمون گفت شب باید اونجا
کنارش بمونیم
تا بعد از شام حرفی درباره ی سپیده زده نشد و ما درباره ی چیزهای زیادی حرف زدیم سپیده در حال خمیازه
کشیدن بود که مامان جون گفت:اگه خسته ای برو باال و استراحت کن دختر جون
ممنون مامان جون شب به خیر نازی شب به خیرخوب بخوابیسپیده از پله ها باال رفت و من رو با مامان جون تنها گذاشت حاال بهترین فرصت بود تا درباره سپیده صحبت کنیم
مامان جون خواستگاری سعید خان از سپیده جدیه؟آره عزیزم چند ماه قبل همین جا حرف رو پیش کشید به نظرم سعید و سپیده از همه جهات برای هم ساخته شدنبه جز اخالقچطور؟من یکبار بیشتر سعید خان رو ندیدم ولی به نظرم اخالق متفاوتی دارنچی شده که در این مورد حرف میزنی؟وقتی سپیده رو ناراحت میبینم وقتی بهم نمیگه چه دردی داره عذاب میکشم اون برام مثل خواهری که نداشتمه وحاال که دارمش آینده اش برام مهمه
چیزی گفته؟چیزی نمیگفت ولی وقتی اصرار منو دید گفت سعید ازش خواستگاری کرده وقتی اینجوری گفت حس کردمباهاش موافق نیست
به نظرت سپیده با این روحیه ی شاد و بچه گونه میتونه خوب و بد رو تشخیص بده؟تنهایی نمیتونه شما باید کمکش کنیددارم کمکش میکنم دیگه-نه اینجوری،االن دارید به جاش انتخاب میکنیدپس واقعأ ناراضیه؟از انتخاب سعید ناراضیه بهش کمک کنید تا درست انتخاب کنهسپیده میگفت برگشتی پیش خانواده ات درسته؟بله چهار ماهی میشهمیگفت اونا خیلی دوستت دارن87
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منم خیلی دوستشون دارم مامان جونهر وقت چشمات رو میبینم حس عجیبی دارم نازنین حسی که میگه تو برام آشناییروی مبل کنارش نشستم و سرم رو روی شونه اش گذاشتم
نمیدونم این حس از کجا و چی ناشی میشه ولی من خیلی دوستتون دارمنگران خواهرت هم نباش عزیزم اگه سپیده نخواد کسی نمیتونه مجبورش کنه با سعید ازدواج کنهلبخندی زدم و گفتم:ممنون
وقتی میخندی چشمات هم میخندن درست مثل...مثل کی؟خسته ای برو استراحت کن عزیزمخسته نیستم برام حرف بزنید خواهش میکنمدرست  05سال پیش بود تازه اومده بودیم بندر.من و همسرم به همراه  6فرزندم همه شون با خانواده هاشون بودن
به جز پسر کوچیکم،اسمش امیر حسین بود وقتی به دنیا می اومد اتفاقی افتاد که امیدی به زنده بودنش نبود اون
موقع نذر کردم به اسم حسین صداش کنم وقتی برای اولین بار بغلش کردم شوهرم گفت براش استخاره کرده و
اسم امیر رو انتخاب کرده جریان نذر خودم رو گفتم و قرار شد امیر حسین صداش کنیم.
خیلی دوستش داشتم تازه  05سالش شده بود و زیر بار ازدواج نمیرفت به خاطر اینکه عزیز کرده ی من و باباش
بود حرفی برخالف خواسته اش نمیزدیم
چند ماهی میشد که اومده بودیم بندر که یک روز اومد روبروی من نشست و گفت:مامان عاشق شدم
خیلی جا خوردم فکر کردم داره شوخی میکنه و حرفش رو جدی نگرفتم ولی چند روز بعد خیلی جدی تر عنوان کرد
که براش برم خواستگاری نمیتونستم بی تفاوت بشینم از دختره پرسیدم از خانواده اش که گفت یک روز کنار ساحل
دختر رو دیده و درباره اش تحقیق کرده از خانواده متوسطیه و پدرش ماهیگیره
اون موقع مثل االن نبودم برو بیایی داشتیم و اون زمان اون دختر چیزی نبود که من میخواستم بهش گفتم بهترین رو
برات انتخاب کردم فقط کافیه یک اشاره کنی تا برات خواستگاری برم
انگار مرغ پسر من یک پا داشت گفت فقط سارا رو میخوام وقتی دیدم با زبون نمیتونم رامش کنم به حاج آقا گفتم
سعی کرد باهاش منطقی صحبت کنه خیلی هم تالش کرد ولی وقتی دید پسرم کوتاه نمیاد اخالق امیر حسین رو
حاجی تأثیر منفی گذاشت و افتاد سر لج.نمیخواستم کدورتی بین پدر و پسر ایجاد بشه ولی دفعه ی آخر گفت:یا
سارا یا هیچ کس.
هیچ وقت روزی رو که بعد دو هفته بی خبری با زنش وارد خونه شد رو از یاد نمیبرم من و حاج آقا خونه بودیم وقتی
در رو باز کردم ذوق زده بلند گفتم:امیر حسین برگشت
وقتی زنش رو همراش دیدم شوکه شدم حاج آقا نمیتونست حرف بزنه
اومد جلو و گفت:سارا همسر قانونی و شرعیه منه ازتون میخوام قبولش کنید
حاج آقا رفت جلو و یک سیلی بهش زد،سرش رو باال نیاورد بچه ام آروم از در رفت بیرون و اون آخرین باری بود
که دیدمش
88
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حاج آقا از کارش پشیمون بود ولی ردی ازشون پیدا نمیکردیم دو سالی میگذشت و ما به امید بودیم که خودش
برگرده
یک روز تلفن زنگ خورد حاج آقا گوشی رو برداشت از خوشحالی نمیتونست حرف بزنه هی تکرار میکرد کجایی آقا
جون؟قدمت روی چشم،تو بیا قدم زن و بچه ات روی چشم من ،تو بیا دیگه حرفی نمیزنم
وفتی تلفن رو قطع کرد گفت:مشهد بودن بعد از زیارت یکراست میاد بندر حاج خانم نوه دار شدی باید خودتو برای
استقبال از عروس و نوه ات آماده کنی
یک هفته ای تمام طبقه ی سوم رو آماده کردیم و یک اتاق پر از اسباب بازی برای نوه ام حاضر کردم حاجی ذوق و
شوقی داشت که نگو و نپرس
یک هفته شد یک ماه،یک ماه شد یکسال،یک سال شد ده سال حاجی رفت زیر خروارها خاک ولی اون یک هفته
نگذشت هنوزم دنبال تموم شدن اون یک هفته هستم هنوزم طبقه ی سوم دست نخورده است و ما منتظر امیر حسین
و سارا و کوچولوشون هستیم
خاکستر چشمهای تو آتیش زیر خاکستر زندگی من رو دوباره شعله ور کرد و باعث شد خاطراتم رو دوباره مرور
کنم
نیمه شب گذشته بود که برای خواب رفتم باال سپیده مستأصل کنار پنجره ایستاده بود با دیدن من گفت:چی شد؟
تو نخوابیدی؟چی شد نازی؟نگران هیچی نباش گفت هیچ کس مجبورت نمیکنه سعید رو انتخاب کنی ولی گفت کمکت میکنه انتخاب خوبیداشته باشی
سپیده پرید بغلم و گفت:میدونستم راضی اش میکنی قربونت برم خیلی دوست دارم نازی
بگیر بخواب که دارم بیهوش میشمخودم برات الالیی میگم تا بخوابیالالیی و قصه رو مامان جون برام گفت االن فقط یک جای گرم و راحت میخوامصبح بعد از صبحانه از مامان جون خداحافظی کردیم و راهی خونه شدیم خیلی زود وسایلم رو جمع کردم و از سمیرا
جون خداحافظی کردم و با وجود اصرارهای زیاد سپیده برای موندن راهی فرودگاه شدیم اولین بلیط برای تهران دو
ساعت بعد بود با سپیده به کافی شاپ رفتیم
صبر میکردی با هم میرفتیم دیگهنمیخواد تو خودت رو دعوت کنی خودم میرم دلم برای مادری یه ذره شدهکی برمیگردی؟اصفهان میبینمتیک هفته همدیگه رو نمی بینیمتقریبأ تو هم بهتره بری حال گرفته پسر عموت رو وقتی بهش جواب منفی میدی ببینیاگه میموندی میدیدی89
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تو ببین برای من تعریف کنممنون نازیکاری نکردم فقط از مامان جون خواستم کمکت کنه نه اینکه جات تصمیم بگیرهتو نجاتم دادیولش کن کاری نکردم تو هم آخر هفته برمیگردی؟هر وقت خواستی برگردی بهم خبر بدهاز سپیده خداحافظی کردم و راهی تهران شدم
زنگ خونه رو زدم و خودم رو به دیوار چسبوندم صدای نیما بود که گفت:کیه؟
جواب ندادم دوباره گفت کیه؟
دوباره زنگ زدم ایندفعه بلند تر گفت کیه؟
چرا میزنی مهمون نمیخواید؟اگه این صدای آشنای نیما آزار همونی باشه که من میشناسم صاحبخونه است البته به شرطی که بمونهفعأل در رو باز کن بعدش در مورد موندن به توافق میرسیماول توافق اگه یک روزه اومدی بهتره برگردی اینجوری همه هوایی میکنیاگه یک هفته ای باشه چی؟اجازه ورود دارم؟به شرطی که دروغ نگفته باشیدروغ نیست در رو باز کن نیما خیلی خسته امبفرمایید بانو االن میام کمکتچند دقیقه بعد اومد تو حیاط و چمدونم رو برد داخل منم دنبالش راهی شدم
بابا سفر بود و مادری و نیما فقط خونه بودن کنار شومینه نشستم و قهوه ای رو که نیما درست کرده بود نوشیدم وقتی
حسابی گرم شدم شروع کردم از سفرم و اتفاقات اخیر توضیح دادن،نیما وقتی دید بحث من و مادری داغ شده شب
به خیر گفت و به اتاقش رفت منم تمام چیزایی که مامان جون گفته بود رو به مادری گفتم و بعدش برای استراحت
راهی شدم قبل از خوابیدن یک سر به نیما زدم
مزاحم نمیخوای؟حرفای خاله زنکی تموم شد؟آره چیکار میکردی؟نقشه ها رو چک میکردم چند روز میمونی؟تقریبأ یک هفتهکار سپیده رو که جور کردی خودت کی جواب آرش رو میدی؟نمیدونم فعأل نمیخوام بهش فکر کنمتو یه روزی عاشق آرش بودی چرا نمیخوای بهش فکر کنی؟کی از این ماجرا خبر داره؟90
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بهم قول بده که به کسی نمیگیچرا؟چون تکلیفم با دلم مشخص نیستیعنی چی؟خودم هم نمیدونم فقط به کسی نگوتا کی؟تا وقتی که بتونم یک تصمیم جدی بگیرم راستی از نیما چه خبر؟خوبه توی عید عروسی میگیرهچه عالی خیلی خوبهاگه میدونستم اینقدر ذوق میکنی زودتر میگفتمنیما برام مثل برادر عزیزهمیدونم برو استراحت کن نازیتا اینجام میخوام دوباره کیمیا رو ببینم به نیما بگو داداشیچشم امر دیگه؟اوامر االن یادم نیست هر وقت یادم اومد بهت میگمبرو پررو شب بخیرشب به خیرتوی یک هفته ای که تهران بودم مادری به خاطر سرما و حساسیتی که داشت دو بار فشارش افتاد و مجبور شدیم به
درمانگاه برسونیمش که دکتر به ما اطمینان داد که چیزی نیست
بعد از اون با سفارش هایی که به نیما کردم راهی اصفهان شدم ولی تمام فکر و ذکرم پیش مادری بود
ترم جدید شروع شد ترمی که سپیده آرومتر شده بود و من هنوز به دنبال پاسخی برای حس درونم بودم حسی که
هر لحظه بیشتر میشد و من در مقابلش جوابی جز سکوت نداشتم چند باری نیما موضوع آرش رو به متذکر شد ولی
به خاطر اینکه قدرت تصمیم گیری نداشتم ازش خواستم بهم مهلت بده و صبر کنه
اواخر بهمن ماه بود که سعید باالخره با خودش کنار اومد توی محوطه دانشگاه منتظر سپیده بودم تا از کالسش بیاد
بیرون که صدام کرد
سالم خانم فروزشسالم خوب هستید آقای رهنماممنون غرض از مزاحمت میخواستم ازتون خواهشی بکنماین چه حرفیه امرتون؟میدونم از قبل توسط پدرام در جریان هستید میخواستم لطف کنید شماره منزل خانم رحمتی رو به من بدیدشماره ی خونه ای که توش زندگی میکنم؟91
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نه خیر منزل پدری ایشون منظورم هستولی...میشه خواهش کنم دنبال دلیل های منطقی نگردیدفکر نمیکردم اینقدر خجالتی باشید آقای رهنماخجالت نمیکشم میخوام از راههای سنتی و رایج عمل کنممگه راههای غیر معمولی هم وجود داره؟معلومه که وجود داره ولی االن نمیتونم براتون توصیف کنم شما شماره رو لطف کنید قول میدم سر فرصت همه یراهها رو براتون تشریح کنم
شماره ی خونه ی سپیده رو روی ورق یادداشت کردم و دادم دست رهنما و گفتم:موفق باشید
موفق میشم قول میدمپس چرا اینقدر شک داشتید؟االن دیگه شک ندارم با اجازهبه سالمتخوشحال بودم ولی در مواجه با سپیده چیزی رو لو ندادم تا خودش از شنیدن یا حتی دیدن خواستگارش شوکه بشه
قرار شد وقتی سپیده خواست بره بندر من به رهنما خبر بدم تا اون هم برای خواستگاری اقدام کنه
اوایل هفته بود که سپیده تصمیم گرفت برای تول سحرناز بره بندر و ازم خواست همراهش برم ولی من کالسا رو
بهونه کردم و قرار شد خودش بره.سه شنبه صبح سپیده حرکت کرد و رهنما هم بعد از رسیدن پدر و مادرش
بعدازظهر راهی بندر شدن مادرش قبل از حرکت قرار خواستگاری رو برای فرداش گذاشت و آدرس رو از سمیرا
جون گرفت.
خیلی دوست داشتم اون لحظه کنار سپیده باشم و عکس العملش رو از اینکه سعید رفته خواستگاریش ببینم
صبح چهارشنبه راهی دانشگاه شدم صبح کالس داشتم بعد از کالس رفتم بوفه که نیازی رو دیدم
سالم خانم فروزشسالم خوب هستید؟ممنون دوست نداشتید امروز کنار دوستتون باشید؟خیلی دوست داشتم ولی کالس و دالیل خودم باعث شد منصرف بشم و دعوت سپیده رو رد کنم شما چرا نرفتید؟تقریبأ با دالیل شما به نظرتون جواب دوست مجنون من چیه؟باید از عروس خانم بپرسید که بله میدن یا نهامیدوارم بله باشه و اگر نه نمیدونم چطوری باید سعید رو تحمل کنمیعنی اینقدر شدید شکست میخورن؟فکر کنم پایان داستان شما به کجا رسید؟اون رو که خیلی وقته بهتون تحویل دادممنظورم پایان واقعی اش بودتغییری نکرده منتظر جواب دلم هستم92
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کی باید این پاسخ رو بده؟کسی که خبر نداره تو دل من چی میگذره باالخره پاسخ رو پیدا میکنمامیدوارم هر چه زودتر به پاسخ برسیدممنون آقای نیازیتا شب دل تو دلم نبود میخواستم بدونم جریان خواستگاری چی شد ولی نمیخواستم من زنگ بزنم تا سپیده مطمئن
بشه از همه چیز خبر داشتم باید صبر میکردم که خودش زنگ بزنه
از نیمه شب گذشته بود که موبایلم زنگ خورد خودش بود گوشی رو برداشتم و گفتم
سالم مزاحم خودم این چه وقت زنگ زدنه؟نازی نمیدونی اینجا چه خبر بودتو دلم گفتم اتفاقأ خوبم میدونم چه خبر بوده
چه خبر؟امشب خواستگاری ام بود
پسر عموت؟نه بابا اون که تموم شد رفت پی کارشپس کی؟حدس بزنکسی به جز سعید رهنما یادم نمیادخودشهچی گفتی؟امشب با پدر و مادرش اینجا بودن باورت میشه؟جدی میگی؟مگه باهات شوخی دارم وقتی دیدمش اول به چشم هام شک کرد ولی وقتی چایی بردم مطمئن شدم خودشه من کههنوز باور نکردم اونا تا یک ساعت پیش اینجا بودن
نظر بابات و سمیرا جون چیو؟مامان خوشش اومد و بابا هم گفت در موردش تحقیق میکنهجواب که ندادی؟مگه دیوونه ام نگران نباش هنوز عقل دارم اونقدرهام هول نکردمگفتم شاید طرف رو دیدی هول شدی همون لحظه بله رو گفتیاز کجا معلوم جواب من مثبت باشهبرو یکی دیگه رو رنگ کن من که میدونم تو دلت االن کیلو کیلو قند داره آب میشهنازی یعنی همه واقعی بود؟نه پس خواب دیدی،معلومه واقعیهمامان جون هم امشب اینجا بود انگار جواب من رو میدونست خیلی خوب باهاشون رفتار کرد93
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نگران چیزی نباش خانومی همه چیز درست میشه حاال کی برمیگردیهمون جمعه برمیگردمبرو بخواب کوچولو امیدوارم خواب های خوبی ببینیدو هفته بعد از خواستگاری سعید،سپیده بعد از مشورت با خانواده اش بهش جواب مثبت داد و قرار شد توی عید
عقد کنن به خاطر اینکه با مراسم ازدواج نیما یکی نباشه روز  10فروردین رو انتخاب کردن ولی به خاطر کارهاشون
سپیده نتونست توی مراسم نیما شرکت کنه
روز قبل از عید تهران بودم بعضی کارها مونده بود و منم همراهشون برای انجام کارهای باقی مونده میرفتم
بعد از یکسال دوری از خونه دوباره کنار سفره هفت سین مادری نشستم و ازش عیدی گرفتم
روز سوم با لباسی که برای عقد سپیده گرفته بودم راهی باغ شدم
باغ زیبا تزیین شده بود بیشتر فامیل های نیما رو میشناختم و با چندتاشون بیشتر آشنا بودم کنار غزل دختر دایی
نیما نشستم با هم درباره دانشگاه حرف میزدیم که خواهرزاده نیما خبر اومدن عروس و داماد رو دادن شالم رو سرم
کردم و همراه غزل جلوی در رفتیم
برادرم کنار نیما حرکت میکرد تو کت و شلوار خیلی برازنده شده بود چقدر آرزو داشتم که عروسی خودش رو ببینم
انگار حرف دلم رو از تو چشمام خونده بود اومد کنارم و گفت:باید برام آستین باال بزنی فکر کنم داره دیر میشه
تو اراده کن من دست به کار میشم بهترین ها رو برات کاندید میکنمبهترین مال خودت اگه میتونی خواهر همکالسی ات رو برام جور کنشوخی میکنی نیما؟نه به جان نازی جدی میگممنظورت پروانه استآره خودشهمن از خدامه نگران هیچی نباش خودم جورش میکنممن که نگران نیستم پسر به این خوبی چی میخوان دیگهرو که رو نیست ولی چیکار کنم که با نظرت موافقم بهتر از داداش من پیدا نمیکننقربون خواهر مهربونمعروسی عالی بود و به قول مامان قرار بود بخت من تو عروسی باشه خودش میگفت چند نفر اجازه خواستن بیان
خواستگاری که حرفهای کیمیا که برای دو تا از فامیالشون اجازه خواستگاری میخواست حرف های مادری رو تکمیل
کرد
قرار بود من  8فروردین راهی بندر بشم که به خاطر کارهای مادری روز  12ام حرکت کردم مامان جون وقتی از
وقت پروازمون خبر دار شد خودش زنگ زد و از ما دعوت کرد چند روزی رو که میریم بندر مهمونش باشیم
بعدازظهر بود که رسیدیم بندر و یکراست راهی خونه ی مادرجون شدیم
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استقبال گرمی داشت و شخصأ مادری و بابا رو به اتافشون راهنمایی کرد و من هم مثل دفعات قبل توی اتاق قبلی
موندگار شدم
بعد از عوض کردن لباسام رفتم پیش مامان جون وقتی دیدم در حال صحبت با مادری هستش مزاحمشون نشدم و به
سپیده تلفن کردم
سالم عروس خانمسالم نازی کجایی؟پس کی میای؟من االن بندرمپس کجایی چرا نمیای؟خونه ی مامان جون هستم عروس خانمجدی میگی؟آره شماره رو ببینپس چرا نیومدی اینجا؟میام عجله ای نیست از آقا داماد چه خبر؟خوبه در حال انجام کارهاست البته به همراه دوست محترمشوننیازی هم بندره؟آره چند روزی میشه که اومده کمک سعیدهمه چیز جوره کمک نمیخوای؟یک سلیقه میخوام که سفره عقدم رو بچینه کسی رو سراغ داری؟اگه سلیقه ام رو قبول داری در خدمتمکی میای؟صبح روز عقدبی مزه امشب بیانه نمیتونم خسته امفردا صبح میام دنبالتخودتو اذیت نکن خودم میامسعید رو میفرستم دنبالتدختر بذار اول عقد کنی بعد از بچه ی مردم بیگاری بکشوظیفه اشه عزیزمبه خودش هم همین رو میگی؟نگران نباش رگ خوابش دستم اومدهباشه راستی سمیرا جون چطوره؟خوبه رفته چیزی بخره و اگرنه نمیذاشت این همه باهات حرف بزنمدلم براش تنگ شده95
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اونم یکسره سراغت رو میگیره چرا دیر اومدید؟کارهای مامان و بابا طول کشید واگرنه زودتر می اومدماشکال نداره مهم اینه نذاشتی بعد از عقد بیاینه خیر بنده این مراسم رو از دست نمیدم تازه قراره برای داداشی ام هم زن بگیرماومدی کیس خوب پیدا کنی؟نه عزیزم پیدا کردم اومدم جورش کنمکی؟خودت حدس بزنفامیل های ما رو که ندیده بگو کیه؟کی رو دیده که االن میتونه تو جشن باشهکی؟چقدر خنگی تو یکم فکر کننمیدونمولش کن بعدأ متوجه میشیاذیت نکن نازی بگو دیگهدلم برات سوخت میگمبگو دیگهپروانهشوخی؟کامأل جدی هستم خانمنه داداشت هم خوش سلیقه استبه خواهرش کشیدهکجا تو خوش سلیقه بودی من خبر نداشتمخیلی رو داری سپیدهخواب قهر نکن فردا می بینمتنمیدونمتالفی نکن نازک نارنجی سعید میاد دنبالتتا ببینم چی میشهمیایبرو به کارت برسشب خوش-شب خوبی داشته باشی عزیزم
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فردا صبح رأس ساعت  9سعید جلوی در بود به همراه نیما به خونه ی سپیده رفتیم سعید خیلی خوشحال بود و
میگفت تقریبأ همه ی کارها رو جور کرده و منتظر فرداست ذوق و شوق اتفاق پیش رو باعث شده بود مثل بچه ها
شاد باشه و میدونستم سپیده هم همین حال رو داره
وقتی رسیدیم جلوی در نیازی رو دیدیم خیلی کوتاه سالم کردم و وارد خونه شدم
عروس خانم کجایی؟سالم نازنین جون خوبی؟سالم سمیرا جون تبریک خانمخوش اومدی عزیزم دست به تو باشه خوشگلمفعأل زوده سپیده عجله داشتبهتر نیست پشت من کم حرف بزنی؟سالم خواهر خودم خوبی؟سپیده اومد بغلم کرد و گفت:میبخشمت ولی باید تنبیه بشی
حاال تنبیه من چیه؟میفهمیبیخود کردی من کار اشتباهی نکردمصدای سعید که کنار نیما و پدرام درست پشت سر من ایستاده بودن ما رو متوجه اونها کرد که گفت:اتفاقا به خاطر
دیر کردن بدجور ما رو تو دردسر انداختید
دردسر؟سعید رو ول کن نازی بریم لباس رو نشونت بدمترجیح میدم برای من هم سوپرایز باشهمیخوام نظر بدیسلیقه ی تو حرف نداره مطمئنممواظب نوشابه های زیر پاتون باشید نریزه زمیننیما این رو گفت و روی مبل نشست و ادامه داد:بهتر نیست عروس خانم نشون بده چقدر خونه داری از مادرشون یاد
گرفتن
بعد هم به سینی شربت که دست سمیرا جون بود اشاره کرد و خندید
سپیده خیلی سریع راهی شد و چند لحظه بعد با ظرف شیرینی برگشت و گفت:خوب شد به درس ها اشاره کردید
آقا نیما چند روزی از برنامه عقب موندم حاال چه نمره ای میگیرم
کنار نیما نشستم و گفتم:نیما جان حریف زبون عروس خانم نمیشه زیاد تالش نکن
من دلم برای داماد میسوزه فردا از گشنگی بالیی سرش نیاداتفاقأ دست پخت سپیده حرف ندارهمگه اینکه تو ازش تعریف کنی نازی جانسمیرا جون این حرف رو زد و پسرا رو به خوردن شربت و شیرینی دعوت کرد
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نه جدی میگم سمیرا جون به نظرتون ما چه جوری یک سال و نیم با هم زندگی کردیمچه جوری؟معلومه دیگه با نون و پنیرسپیده از طرفی خنده اش گرفته بود و از طرفی هم حرص میخورد گفت:تو هم رفتی تو جبهه ی اینا
عزیزم مادرم بهم یاد داه همیشه راست بگم واگرنه من تو جبهه ی تو هستمبابا جنگ خیلی وقته تمام شده فردا مراسم عقد داریمآقای نیازی اینجوری دارید از دوستتون دفاع میکنیدسپیده خانم قرار بود لباس رو به دوستتون نشون بدید بهتر نیست آتش بس اعالم بشهراست میگید پاشو بریم نازی بذار خودشون جنگ رو ادامه بدن هر وقت بابا اومد ما رو خبر کنید اونوقت وارد بحثمیشیم
قبول نیست خانم خانوما اونوقت من جرأت ندارم جلوی پدر جنابعالی بگم باالی چشم شما ابرو تشریف دارههمینه که هست هنوز دیر نشده تا فردا قبل از عقد وقت داری منصرف بشیجدأ؟سعععععععیدبا سپیده به اتاقش رفتیم
ببین میتونی کاری کنی پسره فرار کنهخواب فرار کنهجدی فرار کنهآرهدروغ گو دشمن خداست سپیده خانماونها رو ول کن بیا اینجالباس ساتن سفیدی رو از تو کمد درآورد و جلوش گرفت نیم تنه ی باالی لباس پر از منجوق دوزی های برجسته
بود که وسط گلها مروارید کار شده بود و به دامن که میرسید ساده پایین اومده بود و روی زمین کشیده میشد یک
خط باریک کنار پای چپ مثل طراحی شده بود
چطوره؟عالیه در عین سادگی زیباست بپوشی مثل فرشته ها میشیسپیده بر خالف جنوبی ها چهره ی سفیدی داشت و با چشمهای عسلی زیبایی اش تکمیل شده بود
کاری مونده انجام بدی؟نه همه کارها انجام شده فقط سفره عقد مونده که امشب وسایلش رو میارن و برام درستش میکنی فردا صبح هم باهم میریم آرایشگاه
نه من فردا صبح سفره رو درست میکنم تو خودت برو آرایشگاهچونه نزن نازی من فردا تنهام باید تو باشییک عالمه فامیل دارید تنها نمیمونی98
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من میخوام با تو باشم یک عالمه فامیل ارزونی خودتولی...ولی نداره لباست رو آوردی؟قرار نبود بمونماالن قراره بمونی فردا میگم سعید بره بیارهمگه راننده استخدام کردی هرکاری میشه میگی سعیدمطمئنم خوشحال میشه کمک کنهکمک آره نوکری نهدختر خانم با آقای ما درست صحبت کنهمین االن داشتی میگفتی آقاتون اگه منصرف شده اقدام کنهحاال من یه چیزی گفتم تو چرا باور میکنی ضرب المثل قدیمی ها رو نشنیدی میگن زن و شوهر...اول بذار خطبه عقد جاری بشه بعد بگو زن و شوهرراستی عروسی نیما چطور بود؟عالی خیلی جات خالی بودپس خوش گذشت؟آره تازه چند تا خواستگار هم پیدا کردمچند تا؟به من نمیاد خواستگار داشته باشم؟کی گفته بگو سرت شلوغ بوده که دیر اومدیچه جورمجدی میگی؟مگه شوخی دارمخواستگاری هم اومدن؟به نظرت من اجازه ی این کار رو میدم؟ولی تابستون فکر کنم مجبور بشم قبولشون کنمپس باید عجله کنه!کی؟خیلی هول شد و یکدفعه گفت:فکر کنم گلوی دکتر یه چیزی گیر کرده داره خفه اش میکنه
دکتر؟رامین رو میگم دیگهچرت نگوسپیده بحث رو ول کرد و من هم دیگه بهش پیله نکردم
بعد از شام نیما برای رفتن آماده شد و گفت:نازی تو میمونی؟
آره امشب میخوایم سفره ی عقد رو درست کنیم99
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پس من فردا صبح لباس رو برات میارمقربون داداش خوبم شب به خیرخدانکنه شبت بخیرسعید،نیما رو به خونه ی مامان جون رسوند و بعد برگشت
به کمک هم وسایل رو به اتاق آوردیم آب نما رو میخواستم وسط قرار بدیم که نیازی گفت:چی کار میکنید سنگیه
بذارید االن سعید میاد جابه جاش میکنیم این همه وسیله از یک جای دیگه شروع کنید
نمیشه باید از همین جا شروع کنیمپس یکم صبر کنید خانم فروزشمثل اینکه چاره ی دیگه ای نداریمبا سپیده روی مبلی که کنار اتاق بود نشستیم و به اونها که وسایل رو می آوردن نگاه میکردیم بعد از اینکه کارشون
تموم شد به سمت آب نما اومدن تا وسط قرارش بدن بماند که چقدر برای پیدا کردن وسط ما چپ و راست کردیم
جذابیت اونجا تکمیل شد که من میگفتم چپ سپیده سمت راست رو نشون میداد و برعکسش اونهام که ناجور قاطی
کرده بودن تصمیم گرفتن راهنمایی های ما رو نادیده بگیرن و خودشون اون رو جابه جا کردن و زودتر به نتیجه
رسیدن و با کارشون ما رو راضی کردن
ساعت  0بامداد بود که سفره چیده شد و ما برای خواب آماده شدیم ولی اون شب انگار خوابی نبود تا حوالی صبح
داشتیم خاطراتمون رو مرور میکردیم بعد از نماز باالخره خواب به چشمهای ما اومد
تازه خوابیده بودیم که سمیرا جون صدامون کرد و گفت باید بیدار بشیم
االن نه یکم دیگه بخوابیم ماماناین چه وضعیه مگه شما دیشب نخوابیدید؟سمیرا جون امروز عروس خانم با چرت نیمه پاره میخواد بله بگهنخوابیدید؟تا ساعت  6بیدار بودیمپسرا که گفتن ساعت  0کار تموم بودما خوابمون نمیبرد یک عالمه حرف زدیم تازه ساعت  6بود که خوابیدیماصأل فکر ندارید زودتر حاضر بشید االن پسرا برمیگردنکجا رفتن؟رفتن شیرینی و گلها رو بگیرن راستی نازی جان داداشت هم تماس گرفت گفت لباس رو میاره آرایشگاهبلده؟با پدرام و سعید میاد نگران نباشساعت  12بود که پدرام و سعید ما رو رسوندن آرایشگاه و بعدش سپیده رو بردن تو اتاق مخصوص ناجور حوصله
ام سر رفته بود حوالی  0بود که کار من تموم شد ولی سپیده هنوز مشغول بود از گشنگی داشتم بیهوش میشدم که
باالخره به دادم رسیدن
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یکی از شاگردهای آرایشگاه گفت برامون غذا آوردن شال سرم کردم و از در خارج شدم
سعید و نیما جلوی در بودن و پدرام هم اون طرف ماشین ایستاده بود
سالمنیما در جواب گفت:سالم به روی ماهت
سعید که کمی عقب تر رفته بود نیما ادامه داد:برم به مادری بگم برات اسفند دود کنه
بسه نیما جان لباسم رو آوردی؟نیما به سمت ماشین رفت و از صندلی عقب لباس رو برداشت تو این فاصله با سعید و پدرام احوالپرسی کردم و در
جواب سعید که از سپیده بی خبر بود گفتم:من که تو هستم ازش خبر ندارم شما که بیرون هستید که دیگه جای خود
دارید نذاشتن من برم تو اتاق
کی کارتون تمام میشه؟کار من که تمومه باید ببینم کی سپیده رو آزاد میکننبه طنز حرفم خندیدن و ازم خداحافظی کردن و نیما گفت:برو داخل ما هم میریم
بسته ی غذا رو برداشتم و در رو بستم و از یکی خواهش کردم به سپیده بگه غذا آوردن یک ربع گذشته بود چون
خبری از سپیده نشد غذام رو خوردم و برای پوشیدن لباسم از یک دختر کمک گرفتم و شلوار سفیدی رو که پایینش
کار شده بود رو پوشیدم و دامن رو دوباره به جالباسی بند کردم
ساعت  4بود که سپیده باالخره از اتاق خارج شد واقعأ حدس ام درست بود تو اون لباس عین فرشته ها شده بود
اینقدر خواستنی شده بود که بی توجه به حالتش جلو رفتم و در آغوش گرفتمش
خیلی ماه شدی سپیدهاز خودت خبر نداری نازی همین جوری رفتی جلو در؟آره چطور مگه؟خجالت نمیکشی همین شما هایید که پسرای مردم رو از راه بدر میکنید دیگهکم چرت بگو چطوری میخوای غذا بخوری؟گرسنه نیست تو اتاق هم کیک و ساندیس خوردم زنگ بزن بیان دنبالمونمطمئن؟آره راستی چرا دامنت رو نپوشیدیاین وضع منه میگی دارم پسرا رو از راه به در میکنم اون یک وجب پارچه رو میپوشیدم چی میخواستی بارم کنیبی مزه ولی شلوارت قشنگهمعلومه قشنگه چون سلیقه ی نازنین خانومهباز پررو شدی برو زنگ بزن دیگهشماره ی نیما رو گرفتم جواب نمیداد وقتی دیدم نمیشه پیداش کرد شماره سعید رو گرفتم در حال مکالمه بود
نیما جواب نمیده،آقا داماد سرش شلوغه نمیتونه بیاداذیت نکن نازی چی شد؟سعید مکالمه داشت101
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با پدرام تماس بگیربیا خودت حرف بزن االن میگه مگه راننده استخدام کردینمیگه جواب بدهبا اولین بوق برداشت و گفت :سالم
سالم آقای نیازی فروزش هستمشناختم خانم امری داشتید؟کار سپیده تموم شده ولی آقا سعید و نیما جواب تلفن رو ندادنسعید داره با مادرس حرف میزنه نیما هم گوشی اش رو خونه جا گذاشته باید بیان دنبالتون؟بله اگه زحمتی نیست!فکر نکنم زحمتی داشته باشه بهشون خبر میدمممنون خداحا...میتونم یک سوال بپرسم؟سوال؟ولش کنید االن به بچه ها خبر میدمبازم ممنونگوشی رو قطع کردم و به سپیده گفتم:آقا داماد داره با مادرش صحبت میکنه راستی اخالق مادرشوهر چطوره؟
عالی تا اینجا که خیلی مهربه بودهخدا از اینجا به بعدش رو به خیر کنهنگو اینجوری خیلی مهربونه تازه من رو هم خیلی دوست دارهبه نظرم دوست داشتنی رو باید دوست داشتدر حال صحبت با سپیده مانتوم رو پوشیدم و شنل سپیده رو هم براش بستم
حاال وقت اذیت کردن آقا دامادهسعید رو چیکار داری دامن ات رو فراموش نکنییادم نمیره خدا کنه زودتر بیادهمون لحظه زنگ در رو زدن که سپیده گفت:حالل زاده است اومد
خیلی سریع شنل رو رو صورتش کشیدم و گفتم:حق نداری عقب بزنیش افتاد؟
سعید داخل شد و جلوی سپیده ایستاد دسته گل رو بهش داد و گفت:نمیشه شنل رو برداری
به جای سپیده من جواب دادم:مثل اینکه تا یک ساعت دیگه قراره عقد کنید فراموش کردید
ما صیغه ی محرمیت خوندیم نازنین خانمشرمنده آقا سعید تازه بهتر عجله کنید مهمونا منتظرنهرکاری کرد که صورت سپیده رو ببینه ولی وقتی دید کاری نمیتونه بکنه از روی شنل بوسه ای به سرش زد و
گفت:هر طور باشه قبولش دارم بعد هم دستش رو گرفت و با هم از آرایشگاه خارج شدن
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وسایلم رو برداشتم و بعد از اونا خارج شدم دنبال نیما میگشتم که با پدرام مواجه شدم.ظرف غذا رو از دستم گرفت
و در ماشین رو برام باز کرد هنوز ایستاده بودم که گفت:سوار نمی شید؟
به خودم اومدم و گفتم:چرا سوار میشم پس نیما کجاست؟
خونه موند تا به پدر سپیده خانم کمک کنهسوار ماشین شدم و حرکت کرد خیلی سریع راهی رو که از سپیده و سعید عقب مونده بودیم رو جبران کرد و با
فاصله از اونا سرعت رو کم کرد
حاال میتونم سوالم رو بپرسم؟راحت باشیدچند دقیقه سکوت کرد وقتی دیدم حرفی نمیزنه گفتم:پشیمون شدید؟
نه بهتره بذارم تو یک فرصت مناسب ترهر طور راحتید راستی خواهرتون اومدن؟آره پروانه صبح با پدر و مادرم رسیدچه خوبچطور؟همین جوری خیلی دوست داشتم دوباره ببینمشونتا رسیدن به خونه حرفی نزد و من هم تالشی برای شکستن سکوت نکردم وقتی رسیدیم تشکر کردم و دامن و
ظرف غذا رو برداشتم و وارد خونه شدم
تا سپیده با سعید از سیل عظیم فامیل رها بشن به آشپزخونه رفتم و ظرف غذا رو تو یخچال گذاشتم و به سمت
مادری و مامان جون رفتم
چقدر قشنگ شدی گلم نیما میگفت خیلی ناز شدیقربونتون برم نیما همیشه اغراق میکنهبچه ام راست گفته چرا اغراقسپیده چطور شده؟عالی مثل فرشته ها شدهمنم همین رو گفتماز تو کیفش یک صندوق کوچیک درآورد و داد دست من
این چیه؟می اندازی گردنتمن؟آره یه یادگاریه از کسایی که خیلی براشون ارزش قائلم و بهشون مدیونم میخوام امشب بندازی گردنتوقتی لباسم رو پوشیدم می اندازم-آفرین دختر حرف گوش کن خودم
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با نشستن سعید و سپیده به سمت اتاق عقد رفتم و به همراه ستاره،پروانه،روح انگیز و سحر ناز کار قند سابیدن رو
انجام دادیم آخرین نفر نوبت من بود با لبخند قند رو از پروانه گرفتم و گفتم:دست به خودت باشه خانومی
ممنون عزیزمجای پروانه قرار گرفتم و شروع کردم چند لحظه بعد سپیده جواب بله رو به سعید داد و بعد هم عاقد از سعید بله
رو گرفت صورت سپیده رو بوسیدم و به سعید هم تبریک گفتم مادری وارد شد و به سپیده یک گردنبند با اسم
خودش داد و به سعید هم یک سکه داد و من هم کادویی رو که قولش رو دادم بودم به سپیده دادم
اونایی که تو اتاق عقد بودن میخواستن بدونن تو اون جعبه منبت کاری شده چیه
بازش کنم؟اگه دوست داری آرهمن که میدونم چیه اینا فوضولنسپیده در جعبه رو باز کرد و گردنبند و آویز بیضی شکل اون رو بیرون آورد
دو طرف آویز با نگین فیروزه اسم دوتاشون حکاکی شده بود و داخل آویز عکسشون قرار داشت
سعید با صدای بچه گونه ای گفت:پس من چی این که یک دونه است؟
باید با خود سپیده کنار بیایدنه خیر مال خودمه بهش نمیدماز حرفهای اونا خنده ام گرفت و گفتم:خودتون به توافق برسید
از طرف دیگه نیما به سعید نزدیک شد و بعداز تبریک لت:میدونستم نازی این کار رو میکنه ولی من زرنگ ترم بعد
هم بسته ای رو به دست سعید داد و گفت:قابل شما رو نداره سعید جان
ممنون راضی به زحمت نبودیمبعد هم نیازی به جمع اضافه شد و سعید رو در آغوش گرفت و بهش تبریک گفت و بسته ای رو به سپیده داد و
گفت:تبریک خانم امیدوارم دوست منو خوشبخت کنید
آقای نیازی بهتر نیست سفارش دوست من رو به رفیق شفیقتون بکنید تا خوشبختش کنهمن به توانایی های سعید واقفم خانم فروزشنه مثل اینکه جنگ قرار راه بیوفتهپدرام بحث جنگ اومد وسط ول کن تو رو خدا من باید عواقبش رو تحمل کنم تو که راحت میری دنبال زندگیتترسو نباش سعیدآقا داماد موافقم دوستت راست میگه اگه از االن کوتاه بیای کاله ات پس معرکه استهمه به سمت صدای جدید برگشتیم و با دیدن دکتر بهش خوش آمد گفتیم و اون هم به جمع اضافه شد
چه طوری پسر عمهباید زودتر شوهرت میدادنچرا؟آخه مثل دخترای خوب منو پسر عمه صدا کردی نه دکترتحول دیگه104
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تو و تحول بعید میدونم بعد به سمت من برگشت و گفت:شما چطورید سحر خانم سابق و نازنین خانم حال؟ممنون دکتر خوبمشما رو هم باید شوهر بدن که منو به اسم صدا کنیدبرای اینکار الزم نیست خودتون به دردسر بندازید میتونم جور دیگه ای هم صداتون کنم ولی اینجوری به نظرمبهتره
نظر ما هم که مهم نیستسپیده گفت:اصأل و ابدأ برای چی مهم باشه
نیما و پدرام هم با رامین آشنا شدن و بعد صدای سمیرا جون بلند شد و از آقایون خواهش کرد مجلس رو ترک کنن
مثل اینکه باید جبهه مون رو ترک کنیمبریم نیما جان که دفعه بعد با کفگیر و مالقه میان سراغمونبا حرف پدرام اونا جلوتر از همه از اتاق خارج شدن و بعد هم سعید و سپیده به سالن رفتن پست اونا خواستم خارج
بشم که رامین صدام زدم
نازنین خانمجلوی در ایستادم و گفتم:بله
امروز واقعأ زیبا شدید درست مثل اسمتون..از تعریف رامین تعجب کردم و با تشکر کوتاهی ازش دور شدم وقتی که آقایون از سالن خارج شدن برای تعویض
لباس به اتاق سپیده رفتم خیلی سریع تعویض لباس کردم و صندوقچه رو باز کردم و گردنبند رو برداشتم،طال سفید
بود و آویز وسطش سنگ سرخی بود که قطعات ریزی از سنگهای سفید دورش رو احاطه کرده بودن روی لباس
سفید من نمایش قشنگی داشت در اتاق رو قفل کردم و راهی سالن شدم
یکراست به سمت سپیده رفتم و کنارش ایستادم در حال صحبت با پروانه بود که منو دید و از جاش بلند شد و در
آغوشم گرفت
چته دیوونه سنگین باشنمیدونی چی شدی که،یک لحظو دلم خواست بغلت کنم اگه پسر بودی قید سعید رو میزدم خودم میگرفتمتخجالت بکش دختراگه به بقیه هم نگاه کنی الکی به من گیر نمیدیوقتی به اطراف نگاه کردم دیدم همه دارن به ما نگاه میکنن
نگران نباش تا آخر عمرت کمبود خواستگار پیدا نمیکنی هر کدوم اینا حداقل یک پسر رو دارنکم حرف بزن بهتره بشینی همو اش تقصیر تو بود و اگرنه اینها اینجوری به ما نگاه نمیکردنبه ما نه،به تواصأل به پروانه جون نگاه میکنن از من و تو هم قشنگ تر شدهبر منکرش لعنت نازی جوناتفاقا نازنین جون منم وقتی دیدمت خیلی دوست داشتم بغلت کنم ولی روی سپیده رو نداشتمیعنی من پر رو هستم پروانه جون105
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منظورم این نبود خانومی دلخور نشودیگه حرفت رو زدی دیگه داری ماست مالی میکنیمن که دیدم سپیده میخواد مسخره بازی رو ادامه بده بلند شدم و سمت پروانه نشستم و دستم رو دور شونه اش
حلقه کردم و گفتم:سپیده شوخی میکنه جدی نگیر عزیزم
در حال صحبت بودیم که نگاه خیره کسی رو حس کردم به سمت نگاه برگشتم و با مامان جون روبرو شدم لبخندی
به روم زد و باعث شد از بچه ها جدا بشم و به سمتش برم
کنارش نشستم و گفتم:انتخاب سپیده چطوره؟
نگاهش رو به صورتم رسوند و گفت:عالیه شیطون میدونستی؟
چی رو؟اینکه اونا همدیگه رو میخوانسپیده میخواست ولی به هیچ عنوان حرفی نزد از اون طرف هم دوست آقا سعید گفت که سعید،سپیده رو دوستداره بعدش هم خودم شماره تلفن خونه رو بهش دادم
پس دو طرفه کمک کردی شیطونبرای خوشبختی سپیده هر کاری میکنمدرست مثل مادرت مهربونی عزیزمراستی مادری کجاست؟با سمیرا تو آشپزخونه استاز مادر جون جدا شدم و به آشپزخونه رفتم سمیرا جون داشت آب قند به مادری میداد به سمتش رفتم و
پرسیدم:چی شده حالتون خوب نیست؟
خوبم عزیزم فشارم افتادهمیرم نیما رو خبر کنم بریم بیمارستاندستم رو گرفت و گفت:االن حالم خوبه نگران نباش عزیزم
ولی رنگتون پریده بذارید برمنه االن خوبم برو پیش سپیده خوشگلممگه میتونم تنهاتون بذارم بریم اتاق سپیده استراحت کنیدنگران نباش نازی جان االن این آب قند رو میخوره حالش بهتر میشهآره عزیزم سمیرا جون راست میگه تو هم برو پیش سپیده نمیخوام امشب رو خرابش کنی عزیزمداشتم از در خارج میشدم که صدای سمیرا جون به گوشم خورد که گفت:چرا خودت رو آزار میدی عزیزم اونی که
من میشناسم خیلی مهربونه نگران چی هستی؟
دوریش برام عذاب آوره نمیدونی من چی میکشماتفاقأ میدونم ولی نگرانیت بیجاست خانم بهتره به خودت بیای و شب اون رو هم خراب نکنیحرفاشون برام گنگ بود به سمت سپیده رفتم و تا پایان مجلس کنارش بودم موقع شام دوباره لباسم رو عوض کردم
و به حیاط رفتم کنار نیما روی یک میز نشستم و خانم ها دسته دسته به حیاط اومدن تا شام در محیط جمع تری
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خورده بشه هر کسی میزی رو برای نشستن انتخاب کرد.مادری و بابا به همراه مامان جون و پدر و مادر سپیده و پدر
و مادر سعید و نیازی روی یک میز نشستن
روی میز کنار نیما،دکتر و سعید(پسر عموی سپیده) و مهبد و ستاره و روح انگیز نشسته بودن که نیازی به جمع ما
اضافه شد و صندلی خالی کنار من رو برای نشستن انتخاب کرد
توی جمع دنبال پروانه میگشتم وقتی از پله ها پایین می اومد پیداش کردم و براش دست تکون دادم
پدرام رد دست من رو دنبال کرد و وقتی به خواهرش رسید لبخندی زد و از میز کناری یک صندلی آورد و بین
صندلی من و نیما که بیشتر جا بود گذاشت به خاطر نیما از جام بلند نشدم و پروانه همون جا نشست
صورتم رو به پروانه نزدم کردم و گفتم:سعید رفت باال
آره رفت سپیده هم دنبالت میگشتبرای چی؟میخواست برای شام دعوتت کنهاگه برم آه نفرین دامنم رو میگیرهنه بابا سعید از این اخالق ها نداره خیلی وقته میشناسمشمنم یک سالی هست که میشناسمش اتفاقا داره خوبش هم دارهبا حرف من پروانه لبخندی زد و صورتش رو برگردوند که دکتر گفت:نازنین خانم به خدا ما هم دل داریم چرا فقط
برای خانم نیازی صحبت های خنده دار میگید
راحت باشید دکتر چرا نمیگید جک میگم در ثانی اگه میشد بلند میگفتم تا شما هم فیض ببرید ولی شرمنده اجازهندارم
از کی؟مامان و بابام دیگهبرای چه کاری؟جک گفتن دیگه دکتربقیه خندیدن و دکتر ادامه داد:با اونکه اجازه ندارید ولی خوب بلدید بدون اجازه این کار رو بکنید
اینو گفتم روحیه تون رو عوض کنمروحیه من عالیه چرا میخواید عوضش کنیدگفتم شاید به خاطر اینکه سپیده شما رو پسر عمه خطاب کرد و این لفظ جدید بود بهتره حال و هواتون عوض بشهبه نکته ی خوبی اشاره کردید خانمبه سمت پروانه چرخیدم دیدم داره با نیما صحبت میکنه لبخندی به لبم اومد وقتی به سمت میز برگشتم دستم به
چنگال خورد و افتاد روی زمین میخواستم از زمین برش دارم که پدرام زودتر اقدام کرد و برداشت بعدش هم از میز
بغل یک چنگال آورد و گفت:از این استفاده کنید
ممنونسپیده خانم دنبالتون میگشتسپیده؟107
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گوشی اش رو در آورد و گرفت سمت من یک پیام از سعید بود که نوشته بود"پدرام جان نازنین خانم پایینه؟"
چیکار داشتن؟میخواستن برای غذا خوردن همراهشون باشیدپروانه جون بهم گفت ولی...ولی چی؟دنبال آه آقا داماد نیستمچی؟آروم ترسعید اگه موافق نبود پیام نمیدادبذارید راحت باشن بدون مزاحممراحمید خانماز نظر شما یا اونها؟هر دوفعأل که مزاحم شما هستیم اونا رو هم بعدأ به خدمتشون میرسماین چه حرفیه چرا به بحث با دکتر ادامه ندادین؟اجازه نداشتماز کی؟مامان و بابام دیگهبه میز کناری نگاه کرد و گفت:فکر نکنم مشکلی باشه
در چه موردی؟اجازه گرفتنبرم اجازه بگیرم؟نیاز هست؟فکر نکنم نیاز باشهپس چرا...دکتر میخواست...چرا ادامه نمیدید؟میخواست چرت ببافه درست شد؟کامأل راستی گردنبندتون چشم خیلی ها رو گرفتهیعنی چی؟خیلی ها نسبت بهش کنجکاونجدی؟آره ولی دلیلش برای من مبهمه108
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یک یادگاریه،مادری امروز بهم داد از نظر من خیلی زیباست شاید به همین دلیل نظر دیگران رو هم جلب کردهشاید حق با شما باشهحوالی نیمه شب بود که مهمونا رفتن و فقط فامیل های درجه یک موندن بعد از انداختن عکس با سپیده به بقیه
پیوستیم بحث مهمی داشتن ولی با اومدن ما همه ساکت شدن و عمه سپیده جلو اومد و در آغوشم گرفت.تعجب
کرده بودم ولی به خاطر اینکه ناراحتشون نکنم چیزی نگفتم بعد از چند لحظه که نم اشک رو صورتش مشخص بود
ازم جدا شد و به طرف مامان جون رفت و گفت:یعنی خودشه؟؟؟
آره خودشه ریما جان،خانم و آقای فروزش امیرحسین رو از روی عکس شناسایی کردنمن که هنوز گیج بودم به سمت نیما رفتم و گفتم:اینجا چه خبره داداشی؟
خبری نیست خانومی عقد کنون دوست شماست همینشوخی نکن اونا چی میگن مامان و بابا کی رو شناختن؟چیزی نیست نازنینم بهتره با بچه ها بریم بیرون یک گشتی بزنیم و ...صدای بابا حرف نیما رو قطع کرد و گفت:نیما،اون حق داره همه چیز رو بدونه
حق داره،ولی نه اینجوری،جلوی این همه آدم،جلوی این همه چشم وقت زیادهنیما جان مادر قربونت بره آروم باشنمیخوام اذیتش کنید،نمیخوام خوشحالی امشب رو براش زهر کنید اینو درک کنیدنیما اینجا چه خبره؟شما ها چی میگیدگفتم که خبری نیستاز لحن صداش میشد فهمید ناراحته،دستش رو گرفتم و گفتم:آروم باش نیما چت شده تو؟
خوبم نازی خوب خوب فقط...فقط چی؟خیلی دوستت دارم هر اتفاقی بیوفته،هر اتفاقی،فرقی نداره تو من رو همیشه کنار خودت داریمعلومه،تو بهم قول دادی تنهام نذاری،چی داری میگی؟دستش رو از دستم بیرون کشید و بلند گفت:همیشه برادرت هستم،همیشه
و خیلی سریع از جمع جدا شد و از حیاط بیرون رفت
گیج بودم از حرفای نیما سر در نمی آوردم،به سمت مادری و بابا رفتم و گفتم:نیما چش بود؟چیزی بهش گفته
بودید؟
مادری بغلم کرد و گفت:حالش خوب میشه
نمیگید چرا اینکارها رو میکنید؟اصأل چرا درباره ی من حرف میزنید؟بابا منو از آغوش مادری درآورد و روی صندلی کنار مامان جون نشوند و خودش هم یک صندلی آورد روبروی من
نشست،دستام رو تو دستای مهربونش گرفت و گفت:میخوام برات یک داستان تعریف کنم گوش میدی؟
همیشه به حرفاتون گوش دادم-پس خوب گوش کن
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تقریبأ  00سال پیش بود من و مادری و نیما داشتیم میرفتیم شمال اون موقع تازه ویال رو خریده بودیم همون ویالیی
که خیلی دوستش داری رو میگم نیما تازه  7ساله شده بود اون سال میرفت مدرسه تابستون بود اواسط شهریور
ماه،توی راه نزدیک رستوران بین راهی یک ماشین افتاده بود ته دره و چند نفری هم وایستاده بودن و تماشا
میکردن
وقتی رسیدیم اونجا،من و چند تا از مردا از کنار پل روی رودخونه پایین رفتیم و به ماشین رسیدیم.
دو تا مرد و یک زن سرنشین های پیکان بودن صدای گریه ی زن که شوهرش رو صدا میکرد به ما فهموند زنده
هستن
با کمک بقیه هر سه تاشون رو از ماشین خارج کردیم که دیدم زن هنوز به ماشین نگاه میکنه بهش گفتم شوهرش
رو خارج کردیم ولی بازم به ماشین نگاه میگرد انگار قدرت حرف زدن نداشت با اونکه بقیه گفتن تو ماشین کسی
نبوده ولی بازم برای اطمینان وارد آب شدم و خودم رو به ماشین رسوندم رو صندلی های جلو خبری نبود و صندلی
عقب هم فقط یک کیف بود داشتم از ماشین دور میشدم که صدای گریه یک بچه توجه ام رو جلب کرد دوباره به
سمت ماشین برگشتم و شروع به گشتن کردم که متوجه شدم زیر صندلی عقب یک پارچه سفید هست وقتی بیرون
آوردمش یک بچه اونجا بود بغلش کردم و از رودخونه خارج شدم زن با نگاه قدر شناسانه ای نگاهم کرد و همون
موقع خودروهای امداد اومدن
سرنشین های ماشین رو به بیمارستان منتقل کردن و ما هم بچه رو به بیمارستان بردیم
چند ساعت بعد متوجه شدم دو تا مردها قبل از رسیدن به بیمارستان فوت شدن پرستارا فکر کردن ما همراه
مصدومان هستیم از مادری خواستن با اون خانم صحبت کنه
وقتی مادری پیش اون خانم رفت لحظه ی آخر ازش میخواد مواظب کوچولو باشیم و گردنبندی رو که االن پیشت
هست رو میده به مادری و ازش میخواد برای تو حفظ اش کنه
اون زمان ما تازه کوچولویی رو از دست داده بودیم و روحیه ی همه مون خراب بود نیما که از ما یک خواهر
میخواست خیلی پرخاشگر شده بود اون سفر برای این بود که اتفاقات اخیر رو فراموش کنیم ولی ما باتو روبرو
شدیم تویی که برای من و مادری دختری شدی که خیلی دوستت داریم و برای نیما خواهری شدی که میخواست
تو رو همراه خودمون به ویال بردیم و با وجودت شادی دوباره توی خانواده کوچک ما جمع شد
ما اون زن و مرد رو تو قبرستون نزدیک ویال دفن کردیم و هر چی هم تالش کردیم تا خانواده شون رو پیدا کنیم به
جایی نرسیدیم
دو روز پیش که مادری عکس پسر حاج خانم رو دید به من گفت همون آقایی هست که تو تصادف فوت شد و وقتی
خودم دیدم مطمئن شدم
نازنین اون چشم ها از اول هم نیما رو میترسوند اون همیشه به رنگ چشمات حساس بود و وقتی که بزرگ شد به
خاطر کاهش این تفاوت خودش رو به آب و آتیش زد ولی نتونست جلوی چیزی رو که تقدیرت بود رو بگیره
میدونی که چقدر دوستت داره اون نمیخواد تو رو از دست بده به خاطر همین خیلی ناراحت بود
گردنبندت هدیه ی حاج خانم بود به آخرین عروسش،آخرین هدیه ای که به پسرش داده و یکی شبیه اش رو هم
خودشون دارن
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از حرفهای بابا گیج شده بودم اون داشت میگفت من دختر واقعی اونا نیستم و فهمیدم چرا نیما میگفت همیشه
برادرم میمونه
رنگ چشمای نیما با رنگ چشمای من یکیه؟چند سالی هست دیگه عینک نمیزنه و لنز میذارهچرا؟نمیخواست حس بدی داشته باشییعنی من...من دختر امیر حسین و سارا هستماونا پدر و مادر واقعی ات هستن اونا بودن که تو رو به ما هدیه دادندر حالی که بغض تو گلوم سد بسته بود گفتم:شما که نمیخواید منو تنها بذارید؟
مادری در آغوشم گرفت و گفت:به نظرت ما میتونیم بدون تو زندگی کنیم؟نیما یک لحظه بدون تو طاقت نمیاره
نازنین تو نباید ما رو تنها بذاری
یکبار تنهاتون گذاشتم غم عالم تو دلم نشست و تنهاترین آدم روی زمین شدم.هیچ وقت رهام نکنید حتی اگه دنیارو هم داشتم تنهام نذارید،آخه دنیا بدون شما برام کابوسه دنیا رو بدون نیما نمیخوام
ما فقط میخواستیم واقعیت رو برات بگیممن دختر شما هستم دختر شما هم می مونممامان جون که حالم رو دید گفت:معلومه که دخترشون می مونی عزیزم اونا برات زحمت کشید و با جون و دل
بزرگت کردن،دوستت دارن و برات نگرانن تنها تفاوت ماجرا اینه که عالوه بر کسانی که داشتی یکم بیشتر فامیل
پیدا کردی و میخوان برات گذشته رو جبران کنن
هنوز حرفایی که می شنیدم رو باور نداشتم احتیاج داشتم به همه چیز فکر کنم و این واقعیت رو هضم کنم
بدون توجه به حرفای اونا از حیاط خارج شدم و به سمت طرف دیگه کوچه حرکت کردم که صدای نیما از حرکت
بازداشت
کجا میری نازنینم؟کجا رفتی یکدفعه؟جایی نرفتم همین جا بودممنو میبری کنار دریا؟تو جون بخواه االن برمیگردموارد خونه شد و چند دقیقه بعد اومد بیرون و گفت:بریم
دنبالش حرکت کردم و قبل از سوار شدن به ماشین سپیده ،اسمم رو شنیدم
نازنین،نازی صبر کنسپیده بود که همراه سعید به سمتم می اومد وقتی به من رسید گفت:خوبی؟
نمیدونممیخوای باهات بیام؟نه عزیزم نیما همراهم هست نگران من نباش مواظب مادری باش111
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مامانم هواش رو دارهتو هم مواظبش باش برمیگردمسوار ماشین شدم و نیما حرکت کرد
همه چی رو گفتن؟چه فرقی میکنه؟برای من که فرقی نمیکنه برای تو چی؟به اونا گفتم به تو هم میگم برام مهم نیست چه اتفاقی افتاده و چه اتفاقی می افته نباید تنهام بذاری فهمیدی؟جوابی نداد حرفایی که شنیده بودم عصبی ام کرده بود بلند داد زدم و گفتم:فهمیدی؟
آره،آره خیلی خوب فهمیدم آروم باش نازنینم آرومسرم رو به صندلی تکیه دادم و چشمام رو بستم انگار همه چیز از اول برام مرور شد
چیزی از اون حادثه یادم نبود تنها چیزهایی که از کودکی یادم بود مهربونی مادری و بابا و محبت و وجود گرم نیما
بود که همیشه ازم مراقبت میکرد سال اولی که مدرسه رفتم فاصله مدرسه من و نیما دو تا کوچه فاصله داشت.من رو
میرسوند مدرسه و بعد خودش به مدرسه میرفت وقتی زنگ آخر زده میشد منتظرش می موندم تا دنبالم بیاد.توی
برام تنقالت میخرید و با هم میخوردیم
موقع امتحانا منو فراموش نمیکرد و همیشه به درسام رسیدگی میکرد خیلی بهش وابسته بودم و به جز اون به حرف
کسی گوش نمیدادم امکان نداشت حرفی بزنه و من قبول نکنم شب ها برام قصه میگفت و بعد از اینکه میخوابیدم از
اتاقم میرفت
با بزرگتر شدن من و نیما رابطه مون کم رنگ نشد حتی وقتی با نیما دوست شد من یک برادر دیگه پیدا کردم
با ورود آرش به زندگیم و دروغ هاش همه رو رها کردم اونوقت بود که فهمیدم اونا برام معجزه بودن،وجودشون به
من آرامش میداد و حضورشون به زندگیم گرما میبخشید
حاال هم فهمیدن این موضوع تغییری در من ایجاد نکرده بود اونا هنوزم برام مهم بودن حتی بیشتر از قبل.
اینکه فهمیده بودم چه کاری برای من کرده بودن باعث شده بود عمیق تر دوستشون داشته باشم اونا محبتی رو به
من دادن که خیلی ها آرزوش رو دارن به من زندگی بخشیدن و من دنیای شاد و عاری از کمبودی رو با وجودشون
تجربه کردم
افق به خاطر طلوع خورشید قرمز شده بود چقدر این حالت آسمون رو دوست داشتم به همه ی کسایی که کنارم
بودن خوشحال بودم امیرحسین میخواست برگرده خونه پس از من انتظار داره رفتار خوبی با همه شون داشته باشم
خدای مهربون،میدونم در موقع تنهایی یارم بودی همدم و همراهم بودی کمکم کن تا باهاشون خوب رفتار کنم تا
بتونم تنهایی رو از هر کسی که میتونم دور کنم تو هم کمک کن تا تنهایی از من دور بشه
به سمت نیما برگشتم آروم خوابیده بود صداش کردم
نیما جان،پاشو داداشی خوبم،نیماجانمبریم خونهچی؟112
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بریم خونه امروز سیزده بدره،نمیخوای حرکت کنی داداشی؟لبخندی زد و گفت:بریم
به سمت خونه حرکت کرد و نیم ساعت بعد رسیدیم بر خالف انتظارم مادری و بابا همراه مامان جون و سمیرا جون
توی حیاط بودن با دیدن من و نیما به سمت ما اومدن ولی هیچ کدوم نمیدونستن با چه چیزی روبرو میشن به خاطر
همین چند قدم مونده به ما ایستادن،وقتی سکوتشون رو دیدم نتونستم آروم بگیرم و گفتم:مادری امروز سیزده بدره
اونها که انگار چیزی راه نفسشون رو بسته بود،حاال راحت تر نفس کشیدن و مادری گفت:میخوای بری سبزه گره
بزنی؟
اینم فکر بدی نیست حاال کجا بریم؟هر جا تو بگی میریمخونه ویالیی مامان جون خوبه؟مادری به مامان جون نگاه کرد و اونم در جواب نگاهش گفت:االن زنگ میزنم به صفورا میگم بساط نهار رو آماده
کنه بعد از صبحانه میریم
پس بهتره بریم بقیه رو بیدار کنیمنازنین حالت خوبه؟خوبم مادریبه سمت مامان جون برگشتم و گفتم:اتاق های طبقه ی سوم رو به من نشون میدید؟
با لبخندی که روی لباش بود گفت:معلومه که نشون میدم تازه عروسک هایی که برات خریدم رو هم میدم ببری
بذاری تو اتاقت شاید هم نگه دارم برای دختر خودت نظرت چیه؟
به نظر من...نیما وسط حرفم پرید و گفت:اول شوهرش بدید بعد به فکر سیسمونی دخترش باشید
همراه بقیه داخل رفتیم مشخص بود که بیشترشون تازه خوابیده بودن سعید و دکتر و پدرام و مهبد روی مبل ها
نشسته خوابیده بودن و دخترها هم تو اتاق سپیده و سحرناز بودن خیلی آروم کنار سپیده نشستم و نوازشش کردم
آروم چشماش رو باز کرد و با دیدن من مثل فنر از جاش پرید و گفت:کی اومدی؟
همین االنخوبی؟آره خوبم نمیخوای بیدار بشیتازه خوابیده بودم برای چی بیدار بشم؟میخوایم بریم سیزده رو بدر کنیم نمیای؟دیشب رفتی،حاال هم کله سحر اومدی میخوای بری سیزده بدر حتمأ میخوای سبزه هم گره بزنیموردی داره؟قربون اون دل مهربونت برم وقتی رفتی همه ناراحت بودن فکر کردن خیلی بد با قضیه رفتار میکنی حاال میگیمیخوای بری سیزده بدر؟
باورت میشه تو میشی دختر عموی من113
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از اول که دیدمت حس خاصی بهت داشتم به خاطر همون زود باهات صمیمی شدم حاال هم که دلیلش رو میدونمخوشحالم ولی از حق نگذریم مامان و بابات و نیما خیلی دوستت دارن
منم دوستشون دارمدیشب تا صبح بابات جلوی در رژه میرفت صبح وقتی خوابیدم هنوز تو حیاط بوداالن هم که من اومدم توی حیاط بودن حاال هم زود بلند شو که باید بقیه رو هم بیدار کنیمموقع صبحانه همه رفتارم رو زیر نظر داشتن تا شاید چیزی دستگیرشون بشه زیر اون همه نگاه اعصابم بهم ریخته
بود که نیما به کمکم اومد و گفت:نازنین پیشنهاد داده برای امروز بریم خونه ی حاج خانم حاال هر کی با تصمیمش
موا فقه نگاهش رو از خواهری من بگیره و صبحونه اش رو بخوره که تا دیر نشده حرکت کنیم
بقیه از لحن نیما لبخند به لب آوردن و جمع دوباره شاد و صمیمی شد و بعد از خوردن خیلی زود حرکت کردیم
همه چیز زیبا شده بود وقتی برای اولین بار به طبقه سوم رفتم حس خاصی داشتم پر از خاطره و یاد کسانی که هیچ
وقت پاشون به اونجا نرسیده بود عکس امیر حسین جای جای خونه دیده میشد یک عکس نقاشی شده از صورت
سارا رو هم تو اتاق خواب بود
وقتی از طبقه ی سوم پایین اومدم یکراست به سراغ بچه ها رفتم و کنار رودخونه زیر سایه بون پیداشون کردم هر
کدوم مشغول کاری بودن با دیدن من سپیده کنار خودش برام جا باز کرد و منم کنارش نشستم
دختر دایی ما چطوره؟طبقه سوم چطور بود؟خوبم دکتر عالی بود و پر از خاطرهبرای مامان جون و شاید منهنوزم ما دکتر هستیم؟مگه دکتر بودن تاریخ انقضاء داره؟نه حس شوخی کردنت هم خوب کار میکنه نازی خانممگه قرار بود کار نکنه؟نیما نذاشت رامین حرفش رو ادامه بده و گفت:نازی از کی کالسات شروع میشه؟
دقیق نمیدونم ولی فردا با سپیده برمیگردیمسعید به حرف اومد و گفت:ما هم که چوب خشک هستیم درسته؟
قصد جسارت نداشتم آقای دامادداماد کجا بود خانم؟پس بهتر میگم،فردا با هم بر میگردیم خوبه؟خوب شد ولی هنوز کامل نیستیعنی چی؟من و شما و سپیده و آقای نیازی دانشگاه میریم نکنه بقیه هم میخوان بیان؟نه کامل شد بقیه رو نمیدونم شاید بخوان بیانآقا سعید شوخیتون گرفته؟نه بابا حال شوخی ندارم هنوز خوابم میادپس بهتره یکم استراحت کنید راستی پروانه کجاست؟114
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من اینجام نازنینبه سمت صدا برگشتم و با دیدن پروانه و نیازی برای نشستن پروانه جا باز کردم و گفتم:کجا بودی؟
داشتم با مادرم و مادرت صحبت میکردم اینجا چه خبره؟لیست مسافرهای اصفهان رو می بستیم شما کجا میری؟راهم به شما نمیخوره میرم تهرانپس یکی از لیست خارج شد باید از بقیه هم بپرسید نازنین خانمآقا سعید قرار بود استراحت کنید نه استراق سمعناخود آگاه شنیدم به خداپدرام کنار سعید نشست و گفت:تو کار بزرگترا دخالت نکن بچه بگیر بخواب
باشه بابا بزرگ االن میخوابم راستی پدرام بلیط ها چی شد؟فردا ساعت  12صبح پرواز داریمگوشی نیما زنگ خورد اونم عذر خواهی کرد و از جمع جدا شد
داداش شما هم مشکوک میزنه ها؟این وصله ها به داداش من نمیچسبه سپیده خانمبلهبا حالت کشدار و جالبی بله رو گفت و من به خنده افتادم که صدای نیما رو شنیدم
نازنین چند لحظه بیابه سمت نیما رفتم و گفتم:جانم کاری داری؟
یکی باهات کار دارهکی؟بگیر صحبت کنگوشی رو داد دست من و خودش رفت.قلبم عجیب تو سینه میتپید حدس میزدم کی پشت خطه.
گوشی رو به گوشم نزدیک کردم و با شنیدن صداش مطمئن شدم
نازنین،حرف بزن خواهش میکنمچند لحظه سکوت حاکم شد ولی دوباره اون بود که این سکوت رو شکست و گفت:تو رو خدا حرف بزن،یک چیزی
بگو صدام رو میشنوی نازی؟
خودش بود آرش بود که منو صدا میکرد بی صدا ایستاده بودم و گوش میدادم
حداقل بهم بگو که برم،ناسزا بگو ولی حرف بزن.میخوام صدات رو بشنوم باور کن اگه بهم بگی برو میرم باور کناگه اینو بخوای جوری میرم که دیگه اثری ازم پیدا نکنی فقط خودت بهم بگو.نمیخوام حرفاتو از زبون نیما بشنوم
جوابی جز سکوت نداشتم
یه چیزی بگو لعنتیداد میزد و میگفت:بهم ناسزا بگو لعنتی بهم بگو که دروغگو ام بگو یک کثافتم که با زندگیت بازی کرده،نازی جون
نیما قسمت میدم یه چیزی بگو
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دیگه نمیتونستم ساکت باشم اون میخواست چیزی رو بشنوه که قلبم و عقلم میگفتن
با تمام قدرت گفتم:برو آرش،برو
گوشی رو قطع کردم و همونجا نشستم،چند دقیقه ای که گذشت صدای پدرام رو شنیدم
نمیخوای اینو به پایان داستان اضافه کنی؟به سمتش برگشتم.وقتی صورتم رو دید دستمالی رو درآورد و به سمتم گرفت و گفت:الیق این اشک ها هست؟
به خاطر اون نیستپس چرا ناراحتی؟من خیلی زود اعتماد کردم،خیلی زود.میفهمی؟فکر میکنی این بده؟نمیدونممگه نمیخواستی سبزه گره بزنی،آفتاب داره غروب میکنهاالن میامبعد از اون روز دیگه نه آرش رو دیدم نه صداش رو شنیدم واقعأ به قولش عمل کرد و دیگه ندیدمش
فردا صبح به همراه سپیده و سعید و پدرام راهی اصفهان شدیم.
اون روزها خیلی قشنگ بود وقتی اولین روز دانشگاه سپیده و سعید با جعبه شیرینی به دانشگاه رفتن هیچ کس باور
نمیکرد بچه ها خیلی تعجب کردن ولی خیلی زود جو عوض شد و به اونا تبریک گفتن
روزهای بعد از عید خیلی زود گذشت و بعد از امتحانای ترم،تعطیالت تابستون شروع شد و من به تهران برگشتم و
مادری بهم خبر داد که هفته ی آینده از بندر مهمون داریم.
اولش فکر میکردم یک مهمونی ساده باشه ولی نیما بهم خبر داد که رامین از مامان جون اجازه گرفته و میخواد بیاد
خواستگاری من
نظرت چیه؟در مورد چی؟آقای دکتر دیگهنظر خاصی ندارمبه خودش هم همین رو میگی؟شاید همین رو گفتمجدی باش نازیباشه حاال نظر تو چیه؟ازش خوشم نمیادچرا؟به نظر آدم خود رأی و خودپسندی میاد زیاد هم شوخی میکنهپس نظرت منفیه؟تو باید جواب بدی نه من116
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باشه جواب میدمچی میگی؟مگه نگفتی من باید جواب بدم؟اذیت نکن بگو دیگوبذار درباره اش فکر کنم باشه؟فکر کن ولی قبلش برای مهمونی آخر هفته آماده باشیادم نمیره داداشی چقدر عجولیمگه قراره چند بار بله برون بگیرم؟اتفاقأ رفتارم عادیهدو هفته پیش برای نیما رفته بودن خواستگاری و جواب مثبت گرفته بودن قرار بود آخر هفته مراسم بله برون باشه
اون روز از صبح نیما در رفت و آمد بود و ناجور حرص مادری رو درآورده بود.وقتی با دسته گل و کیک حرکت
کردیم خوشحالی نیما عجیب و در عین حال زیبا بود
وقتی به منزل نیازی رسیدیم جلوی در نیما گره کراوات اش رو کمی جا به جا کرد و گفت:من آماده ام
تو که از صبح آماده بودی بهتره زنگ رو بزنی نیما جانبا باز شدن در همه وارد شدیم و با استقبال خانواده ی نیازی روبرو شدیم
مراسم خیلی خوب برگزار شد و بعد از صحبت ها شام در محیط گرمی صرف شد وسط شام بود که مادری در مورد
مهمونی هفته ی دیگه حرف زد و خانواده ی نیازی رو برای مهمونی دعوت کرد تا دیدار ها دوباره تازه بشه که پدر
پدرام پرسید:چی شد یاد آشنایی بیشتر افتادن؟بچه ها تازه از دانشگاه و کالسا راحت شدن باید یکم بهشون
استراحت می دادن
پدر در جواب آقای نیازی گفت:اصأل قرار ما اواخر تیر ماه بود که برای تعطیالت بریم شمال ولی خانواده ی دکتر
کارها رو جلو انداختند
چرا؟مثل اینکه دکتر خیاالتی داره و براش عجله دارهچه خیاالتی؟خیر باشه؟اگه بله رو بگیرن به خیر ختم میشه و بعد هم با سر اشاره به من کردخودم رو جمع و جور کردم و به حرفم با پروانه ادامه دادم که در مورد شرکت ازم سوال پرسیده بود که سوال بعدی
بهم ثابت کرد اونم مشتاق شنیدن خبرهای دیگه است
حرفای بابات جدیه نازی جون؟منم تازه خبردار شدم نیما بهم گفتنظرت چیه؟اتفاقأ نیما هم همین رو پرسیدچه جوابی بهش دادی؟جواب خاصی ندادم من شناخت کاملی روی دکتر ندارم درسته تازه متوجه شدم که پسر عمه ی منه ولی خواب فعألنظری ندارم
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سپیده و سعید چند روزی زودتر از دیگران راهی تهران شدند اون روز صبح برای استقبال رفتم فرودگاه پروازشون
با یک ساعت تأخیر نشست.نهار رو همراه با اونا بودم ولی اصرارهای من برای بردن سپیده جواب نداد و قرار شد
بعدأ با هم قرار بگذاریم
حوالی غروب بود که سپیده زنگ زد و منو برای شام دعوت کرد
اون شب نیما و پروانه قرار بود همراه مادری و بابا برن خونه یکی از دوستای بابا ولی من همراهشون نرفتم
قرار شد ساعت  8بیان دنبالم به خاطر اینکه زیاد معطل نشن آماده شدم و روی تاب توی حیاط نشستم
رأس ساعت  8بود که سپیده زنگ زد و منم از خونه خارج شدم که ماشین پدرام رو دیدم
پدرام پشت فرمون بود و سعید کنارش نشسته بود
روی صندلی عقب کنار سپیده نشستم و با پسرا احوالپرسی کردم
من هم هستم نازی،سالمسالم خوبی؟آره خوبم تو خوبی؟صبح همین رو پرسیدمگفتم شاید بهتر شده باشیچطور؟سفر بقیه یک روز جلو افتاد خبر داشتی؟نه ولی االن خبردار شدمبعدش آروم گفتم:نگفته بودی پدرام همراهتون میاد
چه فرقی داره میدونی که اونا دو قلوی جدا نشدنی هستنبله خبر دارم راستی سمیرا جون چطور بود؟خوب بود و مشتاق دیدارمنم دلم براشون تنگ شده مخصوصأ مامان جونخانم ها نمیخواید نظر بدید کجا بریم؟من که برام فرقی نداره نازی تو چی؟منم همین طورپدرام جان خودت برو یک جای خوبنه صبر کنید آقا پدرامبعد سپیده رو کرد به من و گفت:آدرس اونجایی که با هم رفتیم رو بده،بریم اونجا
کجا هست؟آدرس رستوران سیامک رو به نیازی دادم و به صندلی عقب تکیه دادم
نیم ساعت بعد رسیدیم رستوران بچه ها رو به سمت میز بردم که از پشت کسی گفت:ببخشید اون میز خصوصیه
به سمتش برگشتم و گفتم:مشکلی نیست صاحب میز راضی هستن
ولی خانم ممکنه امشب بیان اصوأل هیچ مشتری حق نشستن روی اون میز رو نداره118
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نگران نباشید به آقا سیامک هم بگید فروزش میز رو خواستولی...باور کنید مشکلی نیستبا بچه ها به سمت میز رفتیم و مستقر شدیم که نیازی گفت:حاال این میز مال کی هست؟
خودم انتخابش کردم جاش رو هم خودم انتخاب کردمبا صاحب رستوران آشنا هستید؟دوست نیماست پدرهامون هم آشنا هستندبا صدای سیامک از جا بلند شدم
به به نازنین خانم به خاطر گارسون جدید شرمنده تو رو نمیشناسه پسرا رو دیده بود ولی تو رو ندیده بودمشکلی نیست طفلک خیلی حرص خوردکسی حق نداره رو این میز بشینه البته به استثنای شما و مهمونای محترمتونبعد به سمت بچه ها برگشت و بهشون خوش آمد گفت و لیست غذاها رو گرفت
چه جالب یه میز خصوصیمن و نیما و دوستش خاطرات زیادی از اینجا داریم حتی این میز هم خاطره است برای خریدنش کلی بحث کردیمبعد از خوردن غذا،پدرام برامون بستنی خرید و جلوی پارک توقف کرد
سپیده مثل بچه ها به بستنی قیفی مورد عالقه اش لیس میزد به سمت تاب دوید و سعید هم به دنبالش روان شد
شما نمیخواید یادی از دوران کودکی کنید؟من هر روز به یاد دوران کودکی تاپ سواری میکنم ولی تو حیاط خونه خودموندرسته موافقید قدم بزنیمحتمأبفرماییدبه سمتی که پدرام نشون داد حرکت کردم اون هم در سکوت کامل به راه افتاد
چند متری که از بچه ها فاصله گرفتیم با من من شروع به صحبت کرد
خانم فروزش میخواستم حاال اون سوال رو بپرسمسوالی که روز عقد میخواستید بپرسید؟بلهبفرماییدحاال که به آرش جواب دادی تصمیمت برای آینده چیه؟نمیدونستم چرا اینقدر راحت باهام صحبت میکرد به خاطر همین گفتم:سوالتون این بود؟
نه ولی دوست دارم جواب این سوالم رو بودنم یه جورایی مقدمه سوال اصلی ام هستشاون روز آرش خیلی اصرار داشت تا جواب بگیره منم بهش جواب دادم نمیتونستم بهش اعتماد کنم حاال تصمیمخاصی ندارم فعأل باید به درس ادامه بدم
خواستگارا؟119
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اونی که باید جواب بده منم تا کسی رو که قابل اعتماد و مورد پذیرش خانواده ام باشه رو پیدا نکردم به کسی بلهنمیگم
نظرتون درباره ی دکتر چیه؟خیلی ها این سوال رو پرسیدن ولی من نظری ندارم چون شناختی روی رامین ندارم ولی این مورد رو در نظرمیگیرم که نیما،رامین رو تأیید نمیکنه
چرا؟معتقده خود رأیه و یکم زیادی شوخی میکنه شاید هم دالیل دیگه داشته باشهمهم نیست حاال سوال منو جواب بدیدآقای نیازی اول سوال رو بپرسیدنازنین،با من ازدواج میکنی؟از سوالش جا خوردم پدرام حرف دل من رو گفت خیلی وقت بود که حسم نسبت به پدرام متفاوت شده بود دیگه به
عنوان یه معلم خصوصی یا استاد کالس رفع اشکال یا حتی دوست سعید هم بهش نگاه نمیکردم از وقتی که داستان
زندگی ام رو کنار دره براش تعریف کردم و زمانی که جلوی آرش ازم حمایت کرد حس تازه ای تو دلم ریشه دووند
و حاال با سوال پدرام عمق واقعی این ریشه رو داشتم درک میکردم
پدرام که از سکوت من جا خورده بود گفت:سوال بدی بود؟
نهپس چرا در جوابم این همه سکوت رو تجربه کردم؟نمیدونم یعنی یکم جا خوردمچرا؟مطلع شدن از خواستگارای دیگه هم شما رو اینقدر متعجب کرد؟نه زیادپس چرا حاال...نمیدونم شاید چون انتظارش رو نداشتمحاال جوابم رو میدی؟همین حاال؟آرهبا این عجله؟شما خوب منو میشناسی حدود  0ساله،من از زندگی تو و تو از زندگی من خبر داری چیزی برای پنهان نداریممیخوام نظرت رو بدونم
من...همین االن جواب بده،آره یا نه نازنین؟خیلی راحت صحبت میکرد انگار از دلم خبر داشت و جوابش رو میدونست منم نمیخواستم این دفعه طعم تنهایی رو
بچشم اون برام قابل اعتماد بود و باورش داشتم و حاال میدونستم که دوستش دارم
سکوت جواب واقعی من بود ولی اون رضایت نمیداد
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باهام حرف بزن نازنیم،بهم جواب بده،درسته که گفتن چشمها دریچه ی قلب آدم هستن ولی میخوام گوشهام اینحقیقت رو باور کنن
تو خوب میدونی که من طعم تلخ تنهای رو چشیدم هیچ وقت کاری نکن دوباره...بهت قول میدم هیچ وقته هیچ وقت باعث این کار نشم حاال اجازه میدی با پدر و مادرم خیلی رسمی بیامخواستگاریت؟
با سر به سوالش جواب مثبت دادم و پیاده روی رو دنبال کردم که خودش رو بهم رسوند و گفت:قول میدم
خوشبختت کنم نازنینم
پارک رو دور زدیم و به سمت جایی که سپیده و سعید نشسته بودن رسیدیم و همراهشون به سمت ماشین حرکت
کردیم
به خونه که رسیدم با لباسای بیرون روی تختم دراز کشیدم همه چیز داشت همون جوری که من میخواستم پیش
میرفت.
دو سه روز قبل از اومدن خانواده ی دوم از بندر،مادر پدرام با خونه تماس گرفت و قضیه ی خواستگاری از من رو
مطرح کرد و مادری هم در جوابش گفته بود که وقتی مامان جون اومد یک روزی رو برای خواستگاری انتخاب میکنه
و بهشون اطالع میده
همون شب که داشتم برای خواب آماده میشدم گوشی ام زنگ خورد شماره پدرام بود دکمه سبز رو زدم و
گفتم:سالم
سالم خوبی؟خوبم تو چطوری؟
بد نیستمهمین؟دکتر ازت خواستگاری میکنه؟اونا از قبل قرارش رو گذاشته بودنولی تو...من به تو جواب مثبت دادم ولی کسی خبر نداره،داره؟نه نداره ولی...نگران چی هستی؟اینکه مجبورت کنن باهاش ازدواج کنیپدرام حالت خوبه؟کی میخواد منو مجبور کنه؟نمیدونم ولی حس خوبی ندارم نازنینمن که نگران نیستم من تو انتخاب آزادم و اجازه نمیدم کسی منو به کاری مجبور کنهمطمئنی؟شک داری؟به تو نه ولی به تقدیر...121
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گفتم که نگران نباشتا مال خودم نشی نگرانی منم ادامه دارهبرو استراحت کن مثل اینکه خیلی فکر کردی خسته شدیاذیت نکن نازنینمن؟عمرأ از این کارا بکنم شب به خیرشب به خیر نازنینمدو روز بعد مامان جون و بقیه از بندر رسیدن همون شب عمه ریما من رو برای رامین خواستگاری کرد و من در
تصمیم گیری از طرف مامان جون و مادری و پدر آزاد گذاشته شدم
فردای اون روز مادری به خانواده پدرام خبر داد که موضوع رو به مامان جون گفته و اونا هم همون شب اومن
خونمون حسی رو که اون شب داشتم با حس شب قبل قابل مقایسه نبود و ذوقی سراسر وجودم رو فرا گرفته بود
اولین بار بود که پدرام رو با کت و شلوار ست میدم حتی برای عقد سپیده و سعید هم اینجوری لباس نپوشیده بود
ولی به جرأت میتونم بگم که محشر شده بود
وقتی بعد از صحبت های بزرگترا،مامان جون اجازه داد که با هم صحبت کنیم بلند شدم و پدرام رو به سمت حیاط
راهنمایی کردم و هر دو روی تاپ نشستیم
همون تاپ دوران کودکی؟آره خودشهاگه منو بدی دست رامین معلوم نیست چیکار باهام میکنهچرا این فکر رو میکنی؟چون از نظر اون من پا تو کفشش کردمحاال کردی؟فکر نکنم تا نظر خانومم چی باشهانتظار نداشته باش همونجوری که به تو جواب دادم امشب هم به خانواده ات جواب بدمهمچین انتظاری ندارم ولی بگو نظرت که عوض نمیشه؟در چه موردی؟خودت بهتر میدونینمیدونم شاید عوض بشه!نازنیییییییییینآروم تر پدرامجدی باشچشم،اگه نظرم عوض شد بهت خبر میدماز روی تاپ بلند شد و روبروم ایستاد اضطراب و خشم تو صورتش فریاد میزد نمیخواستم اذیتش کنم ولی نگرانی
اش رو بی مورد میدونستم
نازنین122
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پدرام نگران نباشولی...بهم اعتماد کن و نگران نباشاعتماد دارمبه نظرت پرت نرفتیم ما رو فرستادن با هم صحبت کنیم شاید به تفاهم برسیممگه نرسیدیم؟اونا که نمیدونننیم ساعتی هست بیرونیم بهتره بریم داخلبریمکی جواب میدی؟با نظر مادری و بابا و نیما رو بدونم و از مامان جون مطمئن بشم بعد جواب میدمچه راه کوتاهی!روزهای شلوغی رو میگذروندم و وجود رامین باعث شده بود کمتر سراغ شوخی و خنده باشم و بیشتر وقتم رو با
سپیده و نیما و پروانه بگذرونم
یک هفته از حضور مامان جون میگذشت که مادری ترتیب مهمونی رو داد و اون شب خیلی زیبا و جذاب ترین
قسمت ماجرا وقتی بود که شراره و سعید(پسر عموی سپیده یعنی پسر عموی خودم) با هم گرم گرفته بودن و محمد
حسین یک نفس راحت کشید و برای خوشبختی شون دعا میکرد.
وقتی پدرام و خانواده اش اومدن،مامان جون ازم جواب خواستگار ها رو خواست اونقدر تو این روزا پدرام بهم
استرس وارد کرده بود که ناخود آگاه نگرانی منو نگران کرده بود ولی خیلی صریح به مامان جون گفتم که با پدرام
موافقم و رامین برام یک پسر عمه باقی می مونه
لبخندی زد و گفت:میدونستم تو دلت خبرایی هست پسر خوبیه مبارکت باشه
اون شب با اذیت های سپیده و محمد حسین و جواب مثبت به پدرام به یاد ماندنی و خاطره انگیز شد و فردای اون
شب رامین با اظهار خوشحالی از انتخابم و تبریک به من و پدرام راهی بندر شد
توی مهمونی قرار یک سفر چند روزه به شمال گذاشته شد و دو روز بعد همگی صبح زود حرکت کردیم.برای
صبحونه بود که به اون رستوران بین راهی رسیدیم جایی که پدر و مادرم به دره سقوط کرده بودن و من ازش جون
سالم به در بردم،جایی که بعد از چند سال دوباره با دروغ های آرش راهم به اونجا کج شد ولی بازم تقدیرم ماندن و
ادامه دادن بود
وقتی به ویال رسیدیم اولین کارم رفتن به جایی بود که پدر و مادرم در کمال بی نشانی در آنجا آرام گرفته بودن
مکان ابدی کسانی که منو به این جهان دعوت کردن،درسته که اونا با رفتنشون منو تنها گذاشته بودن ولی با دادن
هدیه ای به من باعث شدن هیچ وقت کمبودی احساس نکنم اونا پدر و مادری به من دادن که تمام عشق و محبت
نابشون رو به من اهدا کردن و برادری که وجودش تکیه گاه گرمی برای من به حساب میاد
با کمک بقیه براشون سنگ قبر سفارش دادیم و چیزی رو بهشون برگردوندیم که چند سالی بود گم کرده
بودن،هویت و اسمشون.
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حاال که به گذشته فکر میکنم میبینم بازی های روزگار خیلی زیاده که راست و دروغ اونا برای ما مثل یک معما می
مونه
دیگه توان باز نگه داشتن چشم هام رو نداشتم میخواستم بخوابم،یک خواب آروم و شیرین،حاال باور داشتم که من تا
اینجا خوب جلو اومدم درسته لغزش هایی داشتم ولی خدا خیلی کمکم کرد تا بتونم از لحظات بحرانی عبور کنم و
حاال که تو این قسمت از زندگی ایستادم از همه چیز راضی ام و میخوام با قدرت ادامه بدم
صدای ضربات پیاپی که به در اتاقم میخورد و در پی آن صدای پدرام که میگفت:نازنین جان خانومم پاشو در رو باز
کن عزیزم ساعت  9صبحه دیر میشه ها
چشمهام رو با دست مالیدم به یاد اتفاق های دیشب افتادم صدای سپیده که میخواست وارد اتاق بشه و با در قفل شده
مواجه شد
پنجره اتاق باز بود و باد خنکی لرز به تنم می انداخت مالفه رو از سرما دور خودم پیچیدم و به سمت در اتاق رفتم و
کلید رو در قفل چرخوندم
سالم صبح به خیر تنبل خانمسالم صبحت بخیر،کله سحر اومدی تازه میگی تنبلساعت  9صبحه نازی زود بیا پایین صبحونه بخور باید بریمفعأل بیا تو خیلی خسته ام،تا صبح نخوابیدمدیر میشه ها؟نگران نباش باید ساعت  11اونجا باشیمروی تخت نشستم و بهش خیره شدم به کسی که  4سال بود وارد زندگی ام شده بود ولی تو همین مدت شده بود
تمام وجودم
نمیای بشینی؟پدرام به سمت تخت اومد و کنارم نشست.دستش رو دور شونه ام حلقه کرد و منو به سمت خودش کشوند،سرم رو
روی شونه ی محکمش گذاشتم و گفتم:امروز چطور پیش میره؟
عالی راستی چرا دیشب حال سپیده رو گرفتی؟با شیطنتی که تو کالمم بود گفتم:من؟
نه پس من ،میگفت هر چی در زده باز نکردی خیلی ناراحت بوداز صدای بزن و بکوبش معلومه ناراحت بود بعدش من داشتم فکر میکردمبه چی؟به گذشته به خودم به توبه چی رسیدی؟به اینکه االن خیلی خوشحالم و از تصمیم هام راضی امباالخره بعد از دو سال مال خودم میشیهنوز هم نگرانی،من و تو حدود  0ساله عقد کردیمبه هیچ چیز تقدیر اعتماد نیست آدم نمیدونه قراره چه اتفاق هایی بیوفته124
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تا اینجا رو که اومدیم از اینجا به بعد رو هم با هم ادامه میدیماگه شما یکم بجنبی و بری آرایشگاه خیلی زودتر ادامه دادن رو شروع میکنیمچشم آقای خودم االن آماده میشم اینقدر حرص نخورشب خاصی بود شب رسیدن و تقدیر رو رقم زدن اون شب بعد از مهمونی وقتی بابا دست ما رو تو دست هم گذاشت
فهمیدم دارم شیرین ترین لحظه رو سپری میکنم
جلوی در خونه ای که توش بزرگ شدم از همه خداحافظی کردم،آغوش بابا و دستای گرم مادری و بوسه هایی که
موهام رو نوازش میکرد،نیما که برام مثل برادر،دوست،همراز و همدم بود و پروانه ای که قرار بود تا چند ماه دیگه
منو عمه و پدرام رو دایی کنه
رسیدم به مامان جون روبروش ایستادم که گفت:چشمات همون درخشندگی چشمای سارا رو پیدا کرده از زندگی
ات مراقبت کن و بهش عشق بورز
خیلی دوستتون دارمآخرین نفری که دیدم رامین بود که جلوی در ایستاده بود،با پدرام ایستادیم
امیدوارم خوشبخت باشی اینو از ته دل میگم نازنینممنون دکتر به خاطر اینکه اومدی خوب میدونم سرت خیلی شلوغ بودنمی تونستم عروسی دختر دایی ام رو از دست بدمبه سمت پدرام برگشت و باهاش دست داد و گفت:ستاره ی خوشبختی ات رو بدست آوردی مواظبش باش و خوب
ازش نگهداری کن
ممنون رامین جان امیدوارم تو هم ستاره ی خودت رو پیدا کنیبا همراهی سپیده و سعید که حاال دو ماه از ازدواجشون میگذشت و دوستای پدرام و بقیه بچه ها راهی خونه ای شدیم
که خونه ی عشق ما بود
به چی نگاه میکنی خانومی؟ستاره هاستاره ها؟بعد چی میبینید؟زیبایی اونا و ستاره خوشبختی شما رورامین یک جوری بودحق با توئه مثل همیشه نبود ولی خیلی قشنگ منو توصیف کردشما که قشنگ بودی و هستی و خواهی بود ولی حال رامین برام قابل درک نبوداولین بار که رامین رو دیدم خیلی ساده و مهربون بود و با بقیه خیلی فرق داشت ولی کم کم مثل بقیه شد انگارمیخواست همرنگ جماعت بشه ولی امشب بازم به همون روزا برگشته بود درست مثل اولین باری که دیدمش
یعنی چه اتفاقی افتاده؟نمیدونم باالخره تقدیر،اون رو هم به یک جایی میرسونه همونطور که من و تو رو به اینجا کشوندهخیلی خوشحالم نازی هم به خاطر امشب هم به خاطر آینده ای که قراره با هم بسازیم راستی از کی تو شرکت بابامشغول میشی؟
125

سرنوشت را میتوان از سر نوشت – کتابخانه مجازی رمانسرا

رمانسرا

قرار شد وقتی از سفر برگشتیم شروع کنم شما که مشکی نداری؟خوشحالم که باالخره به آرزوت میرسیپدرام هیچ وقت تنهام نذار ستاره ی خوشبختی تو بدون وجود آسمونش نمیتونه تو دامن کسی تاب بیاره.هر دو به آسمان چشم دوختیم،ستاره ها واقعأ دیدنی بودن.
تقدیر درخشندگی الیق کسانی که برای آن تالش میکنند.
از بازی روزگار نهراسید و پیش روید،یقین چیزی که الیقش هستید را بدست می آورید
<<پایان>>

پايان
» کتابخانه مجازی رمان سرا «
برای دانلود جديد ترين و بهترين رمان های ايرانی و
خارجی به رمانسرا مراجعه کنید
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