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  به نام خدا

  

  :داستان نویسنده مقدمه 

  

  سـالم

  

دنیايي كـه  و ريا ، در اين اين داستان واقعي ، حكايت زندگي آدمھايي است كه در اين دنیاي پرنیرنگ     

يـخ و قلبھـا از    خنـده ھـا از جـنس    در ايـن دنیـايي كــه    عشق را با برگـه ھاي اسكناس تجارت مي كنند    

براي  لبخند عاشقانـه فرصتي به اندازه يك اندازه برگ گل شقايق وسرپناھي به    جنس پوالدند ، بدنبال   

بي  صبورشان در شبھاي مي گريند و تنھا سنگ  انسانھايي كـه براي تنھايي ماه     .با ھم بودن ھستند     

 !بــاران مـست غرورشــان مـي ســازد       مي شوند و عطر    بـا غروب خورشید دلتنگ    .كسي ھم اوست    

. حقیقت زندگي نبسته اسـت   چشمـانشـان را بر روي زر و زيـور ،  یـاي پر ھنوز ھستند دختراني كـه دن    

ھنـوز ھـستند پـسراني كـه شـور       !را مـي داننـد    ھـاي شبانــه   راز گريـه  معني عشق را مـي فھمنـد و   

شـوق ديـدار محبـوب بـي خوابـشان         . نمـي كننـد      آرامـش عـوض    با يك دنیـا    سوختن بخاطر معشوق را   

  ...مي نگاريم به نام عشق ، محبت و از خود گذشتگي  !ايمان دارند  و غیرت میسـازد و بـه مردانگي

 قـسمتھاي ايـن داسـتان    عزيز خواھشمند است نظرات خود را در مورد ھـر يـك از         خوانندگـان از شمـا 

شخـصیت   خود را در اين دنیـاي زيبـا بــه جـاي     اي خوب است كه ھر يك از ما براي لحظه چه. بنويسید  

  !آنھا فكر كنیم  م و بجايداستان قرار دھی ھاي

  .منتظر انتقادات شما خوبان ھستم 

  

   )VENUS(  حمید امیديان -اصفھان : ارادتمند شما 

Email: H_OMIDIAN@YAHOO.COM 

  

  

  

  

  *****؟ ... عـــــــشـــــــــق یـــــــــــا ***** 
  

  

  اول قسمت

  

  

 اوصـاف مـي   ھـاي كـالس آرمـان را بـا ايـن      بچـه  ...خوش زبان ، سرشار از انرژي و طراوت        بازيگوش ،   

  !ھیچ چیز عوض نمیكرد  عین حال جذاب بود و لذت با دوستان بودن را با او پسري مغرور و در. شناختند 

ب خودش خو .آماده سازد  كالس چھـارم دبیرستـان است و مي بـايستي خود را براي امتحـان كنكـور

و او تــازه از سـر كـالس     بعد از ظھر يك روز زمـستـاني اسـت   .مي داند كه آرزوي پدر و مادرش چیست  

  !جبر  باز ھم كتاب. اتاق خود مشغول درس خواندن است  برگشتـه و در
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در خـانــه   او عادت بـه برداشتن تلفن ندارد ، ولـي گويـا كـسي    ......يكبار ، دوبار    . تلفن زنگ مي زند     

بـا  . حركـت مـي كنـد     با دلخوري از جـا بلند مي شود و بـه طرف تلفن   . جواب تلفن را بدھد      هنیست كـ 

  :مي دھد  صدايي كـه ناراحتي در آن موج مي زند جواب تلفن را

   بفرمائید-

  .صدايي آرام و دلنشین از پشت تلفن بگوش مي رسد 

  سالم* 

بايد  كیست ؟ نمي داند كـه  نمي داند او.او اين صدا را نمي شنـاسد ، سرتـا پـايش سرد مي شـود    

  ...بلكه صاحب صدا را بشناسد  چـه بگويد ؟ بـه مغز خود فشار مي آورد تا

  

  ببینم زبونت را گربه خورده ؟* 

مي  پیرايه با او سخن بي اين كیست كـه اينچنین . و اينگونه رشتـه افكار پسرك گسیختـه مي شود         

  :با صدايي لرزان مي گويد . مي گیرد  كمتر نتیجـهگويد ؟ ھر چـه بیشتر فكر مي كند 

  

   شما ؟-

  .پس زبون ھم داري ، من نگار ھستم * 

  ايد  ببخشید من شما را بجا نمي آورم ، حتما شماره را اشتباه گرفته-

  .نه آرمان جان ، درست گرفته ام * 

  

بدنش  حساس مي كند كها .اينبار سراپـاي آرمـان گرم مي شود و دستش شروع بـه لرزيدن مي كند 

   :مي پرسد . تب دارد و دھانش خشك شده است 

  

 نگـار شـروع بـه    اسـت ؟   شما اسم مرا از كجا مي دانید ؟ شماره تلفن را چه كـسي بـه شـما داده       -

   :خنديدن مي كند ، با صداي دلنشیني پاسخ مي دھد 

  

را بكني  بیشتر از اونكـه فكرش  ،مھم اينـه كـه من ترا خیلي دوست دارم. عزيزم اينھا مھم نیستند * 

   شماره ات را به من داده باشي ؟ درست فكر كن شـايد تـوي راه مدرسـه. 

  

  ...و باز مي خندد 

  

مي كند  او مي داند كـه تمـامي راه مدرسـه را بـا دوستـانش طي !آرمان خنده اي ديوانه وار مي كند 

برخورد نكرده است   كند ولي ھیچگـاه بـا دختريدوستـانش كـه ھست شیطنت و بـازيگـوشي مي بـا. 

  :با صدايي مطمئن جواب مي دھد  .و تمايلي ھم به اين كار ندارد 

  

   .تلفن نداده ام  من تابحال به ھیچ دختري شماره.  خانم ، گفتم كه اشتباه گرفته ايد -

  

  :دخترك با لحني كه نشان از سرفرازي و غرور دارد مي گويد 

  

شاگرد اولي  برس ،آخه يـه فعال برو بـه درسھات. يزم ، بخاطر ھمینه كه دوستت دارم مي دونم عز* 

   !عزيزم  عصر بخیر. بعدا باھات تماس میگیرم . گفتن 

www.takbook.com

mailto:SajjadKAZ2003@Yahoo.Com
http://www.SajjadPage.tk
http://www.Sajjad.ir


Email:  SajjadKAZ2003@Yahoo.Com 
Weblog: Http://www.SajjadPage.tk 
Website: Http://www.Sajjad.ir 

 - 3 -

  

. است  آرمان خشكیده پس از گفتن آخرين كلمات تلفن را قطع مي كند ، ولي ھنوز گوشي در دست  

  .ال باور نمي كند اص .گويي قدرت آنرا ندارد كه گوشي را بگذارد 

  اين دختر كیست ؟

  شماره تلفن و اسم من را از كجا مي داند ؟

  از كجا مي داند كه من شاگرد اول كالس ھستم ؟

حد  .بود  بر روي كتاب جبر چشمھـايش. اينھا سئواالتي بودند كـه او در تمام شب از خود مي پرسید 

اين شرايط حتي  میدانست كه در يد ، ولي خـودچشمھـايش اين كلمـات را مي د... ، مشتق ، انتگرال 

  :با خود گفت  .دو عدد يك رقمي را نمي تواند جمع كند

  !!چه اسم زيبايي ...  نگار ، نگار -

  

  

  دوم قسمـــــت

  

  

راھـي   مثـل تمــام روزھــاي پـیش     ...روز زمستاني ديگري شروع مي شود و باز ھم درس و مدرسه             

سـنگین قـدم    با گامھاي .ايستگاه اتوبوس منتظر اوست  محمـد درمـدرسـه مي شـود و مثل ھمیشـه       

سردرگم نديده بود ، از اين  تابحال خود را اينگونـه. است  ھنوز ھم در فكر ديروز بعد از ظھر. بر مي دارد 

   .افكار خود بود  به ھم مي خورد ولي گويي چون اسیري در چنگال حالت حالش

  سالم آرمان ، چطوري پسر ؟= 

  منون ، خوبم م-

  !ولي قیافه ات چیز ديگه اي مي گه ، نكنه سرماخوردي = 

   نه ، گفتم كه حالم خوبه-

  

دوسـتش   صـحبت كـردن   محمـد از لحـن  . اين آخرين جمالتي بود كه بین محمد و آرمان رد وبدل شـد              

  ...شدند  راه رسید و ھر دو سوار آن اتوبـوس از. رنجیده بود ولي بـه روي خود نمي آورد 

  

خبـري   شوخي ھاي آرمـان تمامي كالسھاي آنروز مثل ھمیشـه بود ، با اين تفـاوت كـه از شیطنت و         

  .آرمان ديگري بود  ديگري بود ، اصال آنروز آرمان ، او بـه درس گوش مي داد ولي حواسش جـاي. نبود 

  

تمامي راه  د كـهكساني بودن محمد ، محسن ،آرمان ، سـامـان و امید ، اين پنج نفر ، اين پنج دوست        

بود ولي اصال بـه نظـر   راه دور. تنھا بخاطر اينكـه با ھم باشند  مدرسـه تـا منزل را پیـاده برمي گشتند ،  

پیـاده قـدم زدن بـا    . نمـي كـرد    راضـي  نمي آمد زيرا بـاھم بـودند و ھیچ چیز بـه ايـن انـدازه آنھــا را             آنھا

  !دوستان 

ھم امید  آنھا مي گذرد و باز دختري از جلوي. میشه نمي خنديد در اين جمع تنھا آرمان بود كه مثل ھ

فـشار دھـد و مثـل آدم     باز ھم منتظر است كـه آرمان گوش او را با متلكي ھمـه را بـه خنده وا میدارد و        

  .او را نصیحت كند ، ولي اينگونه نمي شود  بزرگ ھا

  :صداي اعتراض بچه ھا بلند مي شود 
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زھر مار  پسره شده عین برج ؟ اون از صبح توي ايستگاه و اين ھم حـاال ،معلوم ھست چـه مرگتـه = 

.  

  :سامان ھم به حرف مي افتد 

  ...محمد راست مي گه ، اين چه وضعشه ؟ داري حال ھمه را مي گیري = 

  

  :امید پسرك ھمیشه بازيگوش و بذله گو دنباله حرف را مي گیرد 

 عاشـق مـي شـه تـو     تابھــا خونـدم كــه وقتـي آدم    من مي دونم حتما عاشق شده ، آخــه تـوي ك    = 

عاشـق   آرمـان ، پـسرم  . و عاشق نشديم  خودش فرو مي ره ، اصال يه جورايي مي شه ، ما كه مرديم   

   شدن خوشمزه است يا بد مزه ؟

  

حالـت   بـه خنـده افتـاد ، از ايـن     ناخودآگـاه آرمـان نیـز   . با اين حرف امید بچه ھا با صداي بلند خنديدنـد          

  .آن فراموش كردن ھمه چیز است  سته شده و مي داند تنھا چارهافسردگي خ

  

  :با خودش مي گويد 

  ! بي خیال شو پسر -

  

. اسـت   ھـوا تـاريك شده و او بـه خـانــه رسـیده   .و اينبار با صدايي بلندتر شروع به خنديدن مي كند           

 دستـه كلید را از تبه ھر زحمتي كـه ھس.انگشتانش در اختیارش نیستند  دستـانش بي حس شـده و

   .جیب درآورده و در خانه را باز مي كند 

  

  براي عصرانه گاو داريم يا شتر ؟.  سالم مامان ، خیلي گرسنه ام -

و ھر دو شروع به  !ام  كنده امروز بـرات كـرگدن پـوست. سالم پسرم ، برو لبـاسھـات را عـوض كن * 

  ...خنديدن كردند 

  

او . اسـت   و گل سرسبد خـانواده  ھمه مي دانند كه آرمان فرزند اول .  دارد   آرمان يك برادر و دو خواھر     

تقريبـا كمتـر از    .كـه تفـاوت سـني او و مـادرش كـم اسـت       با مادرش رفیق است و شايد بخاطر اينست   

خیلـي ھـا سـوگلي مـادر      او اولـین نـوه ھـر دو پـدربزرگش و بـه قـول             !فرزندھاي ديگـر     خیلي از مـادر و   

  بزرگھاست

  :پروين ھمیشه مي گه خاله 

مـن   ھمه جا كـرده ، ولـي   نمي دونم اين پسره با اين زبونش چیكار مي كنه كـه خودش را توي دل       * 

 و وقتـي كــه   ھمـه مي دونند كـه او بیشتر از ھمــه آرمـان را دوسـت داره    !يكي رو نمي تونه گول بزنه   

جالب اينجاسـت كــه    .میره  اش دقـهآرمان نیست ، ھر جا مي نشینـه از او تعريف مي كنـه و قربون ص        

  !....نیست   سـال٦تفاوت سني اين خالـه و خواھرزاده بیشتر از 

  

  .دارد  را مادر بر مي طبق معمول گوشي. تلفن زنگ مي زند ، او جرات برداشتن گوشي را ندارد 

  

  سالم ، حال شما ، چه عجب ياد ما كرديد ؟* 
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 ١٢حـدود سـاعت   رستي نمـي دانـد از چـه واھمـه دارد    آرمان نفس راحتي مي كشد ، خودش ھم بد    

بـود و ھـر    شب تلفن چندين بار زنگ زده از سر. شب است و آرمان در اتاق خود مشغول درس خواندن       

 تلفـن بـرايش دلھـره آور    ديگر زنگ. پشت خط با پدر يا مـادر كـار داشت        بار آشنايي ويـا خويشـاوندي از    

احـسـاس عجیبـي داشـت ،    . بـود   درآمـده  ز ظھر برايش بصورت يك رويـا گويي اتفاقات ديروز بعد ا    . نبود  

آيا بـاز ھـم زنـگ     !براي نگار تنگ شده است    دلش حس مي كرد  . حتي خـودش ھم بـاورش نمي شد       

بصورت نامنظم به  خودكار بر روي كاغذ چرك نويس. مي كند  شروع به بازي كردن با خودكار خواھد زد ؟ 

  . را رسم مي كند خطوطي حركت در مي آيد و

ناگھان زنـگ   !نقش مي بندد  نگار ، اين كلمه اي است كـه خیلي بزرگ و ناخوانا بر روي صفحـه كاغذ     

  ....ريزد  و دلش روي ھم مي افكار او از ھم گسیخته مي گردد. تلفن به صدا در مي آيد 

  

  

  سـوم قسمـــــت

  

  

....  

  :جواب مي دھد بـا صدايي لرزان.  زند قلبش بـه شدت مي. بـا سرعت گـوشي را برمي دارد 

  !مردد مي ماند كـه گوشي را بگذارد يـا نـه . از آنطرف صدايي نمي شنود   بفرمائید-

  :اينبار با صدايي بلندتر مي گويد 

   بفرمائید-

  سالم ، مزاحم نمي خواي ؟* 

  

ــ  اينبار صاحب صدا را مي شنـاسد ، نمي داند   . خنده بر لبانش نقش مي بندد        بگويـد و   ه بايـد چــه  ك

  :میپرسد  بـاصداي آرام. چـه عكس العملي از خود نشـان دھد 

   نگار تويي ؟-

دونـي كـه    نمي شد ، مي زودتر از اين. آره عزيزم ، معذرت مي خواھم كـه اين موقع زنگ مي زنم       * 

...  

  

روي لبـان   لبخنـد را بـر  اينكـار   نگار حرفش را نـاتمـام مي گذارد و آرام شروع بـه خنديدن مي كند و بــا     

  .آرمان میھمان مي كند 

  

 فكـر كـردم و بـه     ھنوز ھم نمي خواي بگي منو از كجـا مي شنـاسي ؟ بخدا خـستـه شـدم از بـس      -

  .جايي نرسیدم 

  

تـرا   مـن كــه  . بـشه   مي ترسم اينجـوري ھمــه چیـز خـراب        . بھتره كه ندوني ، ياالاقل االن ندوني        * 

  ين براي تو كافي نیست ؟ا. دوست دارم ، خیلي ھم زياد 

  

 تلفـن و يـك اسـم     آخـه وقتي منو نمي شنـاسي چطور مي تـوني بگي دوستم داري ؟ يك شمـاره      -

  !براي شناختن كافي نیست 
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رنـگ   مو خرمـايي و   سانتیمتر ، رنگ پوست سفید ، رنگ١٨٠كي گفتـه من ترا نمي شناسم ؟ قد       * 

  .چشم ماشي 

  

شـما   اطالعـات را بــه    با يك بار ديدن شمـا مي تونم تمـامي ايـن   اطالعات درستي داري ولي منھم     -

  !نیست  باز ھم اين اطالعات براي شنـاختن يكنفر كـافي. بدھم 

برادر و دو  يك. پسري مغرور ، خوش اخالق و خوش زبـان ھستي  :راست مي گي ، پس گوش كن * 

ضمن نزديكترين دوستانت ھم  در .وست فرزند اول خانواده ھستي و مادرت محرم اسرار ت .خواھر داري 

با آنھا از دبیرستان تا خانـه را پیـاده طـي     روز بعد از ظھر امید ، محسن ، سـامـان و محمد ھستند و ھر     

  !فكر مي كنم كه راضي شدي  .مي كني 

  

از يك دختر  باورش نمیشد كـه .آرمـان از تعـجـب دھـانـش وا مـانـده بـود و قـدرت حـرف زدن نـداشـت 

. روي پیشانیاش نشست  عرق سردي بر براستي او كیست ؟ .راه برسد و تا اين اندازه او را بشنـاسد 

فردا ھمه در فامیل بـه سـادگي مـن     نكند رو دست خورده ام و نكند او يكي از دخترھاي فـامیل است ؟      

  ...ا حكمفرما شد مدتي سكوت در بین آنھ اما او نام دوستان مرا از كجا مي داند ؟ خواھند خنديد ؟

  

  آرمان جان ، خوابي يا بیدار ؟* 

   ترا به خدا تا ديوانه نشدم بگو كي ھستي ؟-

مدرسـه  يكـروز كـه از شايد. يك عاشق ، يك مجنون ، يك نفر كه تازه بـه گمشده اش رسیده است * 

دلم نمي . نگذار  فشارآرمان جان بیش از اين مرا تحت  !بـرمي گشتي تـرا ديده ام و بـدنبـالت آمـده ام     

زحمـت شـماره تلفنـت را     خیلـي بـا   !ولي دوست دارم كه يك چیـز را بـداني   . بگويم  خواھد بـه تو دروغ  

بیش از يكسال است كـه  .زنگ بزنم  را قانع كردم تا بتو بدست آورده ام و يك سال طول كشید تا خودم         

اري مي سازم ، به تو عشق مي ورزم و به ج زبانم بیش از يكسال است كـه نام ترا بر  . ترا مي پرستم    

گريه امانش نمي دھد و نمي تواند حرفش را ادامـه   ...خبري  و تو از من بي    خاطر دوري از تو مي گريم     

  .بر سر آرمان فرود مي آيد  پتك صداي گريه او مثل. دھد 

  

  :آرمان با صدايي غمزده مي گويد 

  ! نگار جان ، عزيزم بس كن -

نگار را  جلوي گريـه تنھـا دلش مي خواست. ي دانست كـه چـه بر زبان مي راند شايد خودش ھم نم

شـد و بـا خنـده اي     پـس از چنـد دقیقـه نگـار آرام     .چون مي دانست طاقت نـاراحتي او را نـدارد     . بگیرد  

  .ھديه كرد  شادي را به خانـه دل آرمان

  

تنگ شده  آخه دلم برايت .شب زنگ زدم آرمان جان برو بخواب كه دير شده ، ببخشید كـه اين موقع * 

  شب بخیر عزيزم. بود 

   شب بخیر-

گمشده  گويي او ھم .خوشحال و شادمان بنظر مي رسد. آرمان به آرامي گوشي تلفن را مي گذارد  

با خود زمزمه مي  ،! نگار را باور كرده است  خودش ھم نمي داند كـه چرا حرفھاي  . اش را يافتـه است     

  :كند 
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  ؟. !!!ا خــواھـم يــافـت ، ھـر كـس و ھـر كـجــا كــه بــاشـد او ر-

  

  

  چھارم قسمــــت

  

  

، خـود را  نفس عمیقي كشیـد .به نظر او آسمان آبي تر ، درختان زيباتر و ھوا لطیف تر از ھمیشه بود 

 چیز تمام تنھا يك.  برمیداشت ، حواسش جاي ديگري بود آرام قـدم. سـرحـال تـر از ھمیشـه مي ديـد     

  .جلب كرده بود  افكارش را بـه خود

  ...نگار و باز ھم نگار 

  

او پیشي  در سالم كردن از محمد در ايستگاه اتوبوس منتظرش بود و با خنده اي از او استقبـال كرد و  

  !جست 

  

   چطوري آقا پسر ، امروز ھوا خیلي خوبه ، مگه نه ؟-

  

صـورت او   شـادي و نـشاط در   .اين آرمـان ديروزي نبـود   . محمد مات و مبھوت تنھا بـه او نگاه مي كرد        

  :پرسید  محمد بـا نگـاھي پرسشگرانـه از او. موج مي زد 

  

  چیه اول صبحي ؟ گنج پیدا كردي يا عزيز از سفر برگشته داري ؟= 

  ! ھم گنج پیدا كردم و ھم عزيز سفركرده ام باز گشته -

  

مـي   محمـد بـا دلخـوري    .تر از قبل مـي نمــايد    گفت زدهآرمان بـا صداي بلند مي خندد و محمد را ش        

  :گويد 

  

بـه   تاكسي بشويم ، ديگه حاال ھم تا دير نشده بیا سوار. نـه عزيزم تو ديوانـه شدي ، فقط ھمین  = 

  ....اتوبوس نمي رسیم 

  

بـا  زي پـشت شیـشه عینـك چـه     چشمـان او از. تا بحال دبیر فـارسي را بـه اين دقت برانداز نكرده بود           

تعجـب مـي كـرد كــه      از خـود  !صدايش چه گرم بود و شعرھا را چه زيبا بیان مي كرد        .بنظر مي رسید    

كالس ريـاضي متلك ھـاي بي  ديگر قیافـه احمد كـه سر .چطور تا بحال بـه اين نكـات توجـه نكرده است 

ــ    نـه تنھا از او متنفـر نبـود   . مضحك نبود    مزه اي مي گفت برايش      ه او احـسـاس محبـت  بلكــه نـسبت ب

 .و احـساس ديگـر    ديگـر بــا يـك طـرز تفكـر      يـك انـسان  . گويي امروز يكبار ديگر متولد شده بـود   .میكرد  

راه بازگـشت امیـد ديگـر     در. بروي خـود نمـي آوردنـد     دوستانش متوجـه تغییر حالت او شده بودند ولي      

  :مي گفت  ھمـه بشنوند طاقت نیاورد و با صداي بلند طوري كه
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. كـرده اسـت    تیمارستان فرار صبح اخبـار راديـو نشـان مي داد كـه يك ديـوانـه زنجیري خطـرنـاك از       = 

ھـم نـشـان داد و    البتــه عكـس او را  . خــوش اسـت    مجري اخبـار مـي گفـت كــه او يـك ديوانــه الكـي         

  بچه ھا او را نمي شناسید ؟. آرمان است  ھمچنین اعالم كرد كـه اسمش

  

  :ھمانطوري كه مي خنديد گفت  !ھمگي خنديدند و بیشتر از ھمه آرمان با اين حرف او 

  

  !جان است  ولي اسم من آرمان نیست ، اسم من آرمان.  چقدر اسمش شبیه من بوده است -

  

   :لب به سخن گشود سامان. يكباره ھمه ساكت شدند و با چشماني حیرت زده بـه او نگاه كردند 

اخـم مـي    يـك روز  يك روز مي خنـدي ، .  اين چند روزه عوض شدي    مطمئني حالت خوبه ؟ اصال تو     = 

  !كني 

  :امید ادامه داد 

  ....من بگويم چطور شده ، فكر كنم == 

  :در اين لحظه آرمان میان حرفش پريد و گفت 

  !بد جوري ھم عاشق شده ام .  اينبار حق با توست ، عاشق شده ام -

  

  :د و گفت پس از چند لحظه سكوت محسن نگاھي به او كر

ما تا  پیدا كند كي ھست؟ خوب اين دختر خانم كه توانسته توي دل سنگ تو براي خودش جايي       == 

  حاال ايشان را زيارت كرده ايم ؟

  .دارم  خیلي دوستش  ھنوز نديدمش ، ولي مي دونم كه دختر خوبیـه ، خیلي خوب و مي دونم كـه-

  چطور ھنوز نديدي ؟== 

  .مي كنم  آخه با اون تلفني صحبت -

  :كند  صحبت كردن مي امید قیافه متفكرانـه اي بـه خود مي گیرد و با صداي شمرده اي شروع بـه

رو بــا   دختراي اينجوري اينقـدر زشـت ھـستند كــه جـرات ندارنـد رودر            !پس دوست دختر تلفنیه     == 

لفنـي پـسر   ابتـدا ت  البته زرنگ ھاشون !كالم شوند ، چون مي ترسند طرف قبض روح شود         پسري ھم 

اون موقع . نشان مي دھند  دل و پاي او را بستند ، خودشان را مردم را خر مي كنند و بعد كـه دست و       

حالي كه صورتش قرمز شده است فرياد  آرمان با ناراحتي در !نه راه پس دارد و نه راه پیش  پسره ديگـه

  :مي زند 

  ...اون .  نخیر نگار من اينطور نیست -

خیلي  تصمیم مي گیرد كـه .براستي نمي داند كـه چـه بايد بگويد . را قطع مي كند دنباله حرف خود 

ولي مي داند كـه  .دارد جـواب دندان شكني بـه امید بدھد  دوست. زود از نگـار بخـواھد كـه او را ببیند       

  االن وقتش نیست

  

  

  پنجـم قسمــــت
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عـوض كـنـد  لـبـاسھــايـش را ود شد و بدون اينكـهبـه خـانـه رسید ، آرام و بي سروصدا وارد اتـاق خـ        

پـس از چنـد لحظــه وارد     مـادر كـه صداي پـاي او را شـنیده بـود   .آرام بـر روي تـخـتـخـواب دراز كـشـیـد     

  .اتـاق شد 

  

اسب ،  از كي تا حاال دزدكي مي آيي ؟ براي عصرانه چي میل داري؟ !پسرم ، سالم نكرده عزيزي * 

  ؟شتر يا گاو 

  !فقط خیلي خسته ام .  سالم مادر ، اصال اشتھا ندارم -

  پسرم موضوع چیه ؟ با كسي دعوا كرده اي ؟* 

   نه مادر جان-

  

  :شد و گفت  آرمان كـه نمي خواست مادرش را بیش از اين نـاراحت كند از رختخواب بلند

  

  داريم ؟ يشما گفتید براي عصرانه چ.  نمي دانم چرا يك دفعه احساس گرسنگي كردم -

  ... اي پسره شكمو ، من كه ترا مي شناسم ، ديگه چرا ناز مي كني ؟* 

  

  . حركت كرد آرمان از جا پريد و بطرف تلفن. حدود ساعت ھشت شب بود كـه تلفن زنگ زد 

   بفرمايید-

  !خیلي ممنون صرف شده ، شما بفرمايید * 

  

  .كرد   وادار بـه خندهآن دختر خوش زبـان او را. صاحب صدا كسي جز نگـار نبود 

  

  ! سالم رضا جان ، چطوري -

  

از مكـث   پـس  .صحبت كنـد   نگار كـه دختر باھوشي بود زود فھمید كـه آرمـان در آن شرايط نمي تواند       

  :كوتاھي آرمان ادامه داد 

  

  مسائل رياضي ؟ گفتي.  كتابھايم توي اتاقم ھست ، صبر كن گوشي را از اتاق خود بردارم -

  

  .برداشت  تلفن را آرام گوشي. وشي را گذاشت و به اتاق خود رفت و در را نیز بست با سرعت گ

  

   سالم عزيزم ، حالت چطوره ؟-

  مرسي ، خوبم* 

  

ھست يا  اش خواسته نمي دانست كـه فـرصت منـاسبي بـراي بیـان كـردن    . آرمـان مدتي مكث كرد     

 .بیھوده مـي شـود    باز ھم دچار فكر و خیال خوب مي دانست كـه اگر خواستـه خود را مطرح نكند . نـه  

با صداي آرام . داشته باشد  دلش مي خـواست فردا كـه امید را مي بیند جـواب قـانع كننده اي براي او          

  :گفت 

  !خیلي زود ، ھمین فردا .  نگار جان مي خواھم ترا ببینم -

  ! مي كني آخه اگر مرا ببیني كه فرار چرا اينقدر زود ؟ خیلي عجله داري ؟* 
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يعنـي امیـد    با خـود گفـت   .بدنش سرد شد و دستش لرزيد   . با اينحرف او رنگ از رخسـار آرمـان پريد         

با حالتي پیروزمندانـه  قیافه امید را در نظر مي آورد كـه درست مي گفت ؟ فردا چه جوابي به او بدھم ؟

  .نمايد  میكند و مثل آدم بزرگھا شروع به نصیحت كردن او مي بـه او نگاه

  :گفت  اي كرد و خنده پس. نگار كـه سكوت او را ديد متوجـه شد كـه آرمان بـه چـه فكر مي كند 

نمـي   مـن االن  مشكل جاي ديگري اسـت . مطمئن باش كـه فرار نمي كني       . عزيزم شوخي كردم    * 

  !حداقل حاال نه . توانم شما را ببینم 

  

   آخه چرا ؟-

  منو دوست داري؟ راستي تـو اصال.  دوست داري سئـوال نكن اگـه منو. ترا خدا سئوال نكن * 

  ! فكر مي كنم آره ، يعني فكر مي كنم خیلي آره -

  

  :آرمان ادامه داد . با اين حرف باز ھر دو شروع به خنديدن كردند 

   شما چطور ؟ شما وقتي منو ديديد فرار نكرديد ؟-

 نشد ، مـي بینـي   ولي. ي سرم خواھد آمد چون مي دانستم چه بالي. دلم مي خواست فرار كنم   * 

  !كه فرار نكردم 

   اگه راست مي گويي به من بگو كي منو ديدي و چه لباسي پوشیده بودم ؟-

  ھنوز به من شك داري يا مي خواھي مچ منو بگیري ؟* 

 براي با اينحال. بپرسي  نه اينكـه از من. گفتم كه اگر مي خواھي منو بشناسي خودت بدنبالم بگرد    

مدرسـه شمـا را  آخرين بار چند ھفتـه پیش در راه .اينكـه نـاراحت نشوي مي گويم چي پوشیده بودي     

  .سفید به تن كرده بوديد  ديدم كـه بلوز و شلوار

پوشد ،  میھماني رفتن مي خوب مي دانست كـه اين لباس ھـا را تنھـا موقع . آرمان بـه فكر فرو رفت      

  :ينحال به روي خود نیاورد و گفت با ا !نه وقت رفتن به مدرسه 

  

  فقط به من بگو كي مي توانم شما را ببینم ؟.  حق با شماست -

  !مھلت بده  فقط بـه من يك مدت. مطمئن بـاش خیلي زود ، زودتر از آنچـه تصور كني * 

  

  :در حـالـي كـه صـدايـش رنـگ غـم بـه خـود گـرفـتـه بـود ادامـه داد 

  

مـي   گـرانبھــايي را از دسـت   تـو نیز چیـز . براي ھمیشـه تـرا از دست خـواھم داد       اگر اشتبـاه كنم    * 

  .پس بھتـر است محتـاط تـر عمل كنـیم . دھي 

  !ھـايـت را بـاز كـن ، ايـنطـوري زشـت تـر مـي شـوي   نگـار جـان اخـم-

  

  .شنیدن صداي خنده نگـار براي او آرزويي شده بود . ھر دو مدتي خنديدند 

  

اي پیــدا   تــا دوبــاره مـسئلـه    ! خـوب آرمـان جـان فكـر كـنـم آقـا رضـا جـواب مسئـلـه اش را گـرفت             *

  .نكـرده است بھتـر است خـداحـافظي كنـد 

   اي بـدجـنـس ، اگــه ايـن زبــون را نـداشـتـي چـیكــار مـي كـردي ؟-

  !نداشتم قع ديگـه تـرافقط مي دونـم كـه اون مـو. نمي دونم چـیكـار مي كـردم * 
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  !عزيزي  فقط مي تـوانم بگـويم كـه برايم خیلي.  من كـه حريف زبـونت نمي شـوم -

  خیلي خـوب عـزيـزم فعال بـا من كـاري نـداري ؟! من ھم ھمین كـه گفتي * 

  .خیلي ممنـون كـه زنگ زدي ، خیلي خـوشحـالم كـردي .  نـه نگـار جـان -

  !شب بخیر و خداحافظ * 

  ! شب بخیر -

  

مدرســه رفتــه    لباسھا بـه حتما يك روز با اين. آرام گوشي را در جاي خود گذاشت و به فكر فرو رفت   

حتمـا آنروز از جلـوي مـا  .بیاورم  میتوانم قیافه نگار را نیز بخاطر    اگر آنروز را بیاد آورم بـه احتمال زياد       . ام  

   .بـايد آنروز را بخـاطـر آورم. رد شده است 

در  اتــاق خــارج شـد و    بــه ھمـین خـاطر از   . ھر چه بیشتر فكر مي كرد ، كمتر بـه نتیجـه مي رسید           

  ...سـالن بـه ديگر اعضـاي خـانـواده ملحق گـرديد 

  

  

  شـشـم قسمــــت

  

  

. كردند  وابستگي مي روزھا مي گذشت و ھر روز بیشتر از قبل آرمان و نگار نسبت بـه ھم احسـاس

  !تار مي گشت  دنیا پیش چشمان آرمان تیره و ه اگر روزي نگـار نمي تـوانست تلفن كندتـاجـايي كـ

روبرو شـده   بار با مخالفت او او چندين بار از نگار خواسته بود كه شماره تلفنش را به او بدھد ولي ھر   

  .بود 

. روزي خـواھد ديد  ر چنیناو را د دو روز پیش نگار بـه او قول داده بود كـه. باالخره روز موعود فرا رسید 

خیاباني كه آرمان كمتر در آن رفـت و   .خیابانھاي خلوت شھر بود  مكـان مالقـات بـاجـه تلفني در يكي از      

بـا ظـاھري    تمامي سعي خـود را مـي كـرد كــه     يك ساعتي به وقت ديدار مانده بود و آرمان         آمد داشت 

  .آراسته حاضر شود و چیزي را از قلم نیندازد 

اينكــه ھـوا    بــا . غـروب بـود    زمـان قـرار ھم نـزديك .  ظھـر چھـار شنبـه بـود و او كالس نداشت          بعد از 

  .نمي كرد  سرد بود ولي او ھیچ سرمـايي در بدن خود حس

نمـي   واقعــا  .مـي زد   عجیـب دلـش شـور   . مقداري از راه را با تاكسي و بقیـه راه را پیـاده طـي نمـود       

آن اينكـه بسیار  ولي از يك چیز مطمئن بود و !ايي نبـاشد بـايد چـه بكند     دانست كـه اگر نگـار دختر زيبـ     

  !وجه حاضر به از دست دادن او نیست  او را دوست دارد و بـه ھیچ

  

دقیقـه   ھنوز چند. انداخت  نگاھي بـه ساعت. در ھمین افكار بود كـه بـه باجـه تلفن مورد نظر رسید          

 او گفتــه كــه    آورد كـه نگار ھیچ نشاني از خـود نـداده اسـت و بــه       به ياد  .اي به ساعت پنج مانده بود       

  .میخـواھد ھـوشش را امتحـان كند و اين مـوضـوع بـه دلھره او مي افزود 

  

كنـار   مـانتوي مدرسـه در   چند دختـر بــا  .  بود و او بـايستي بـه طرف بـاجـه تلفن حركت كند   ٥ساعت  

  :با خود گفت .  ايستاد و اطراف را به دقت بررسي كرد  كـه رسیدبـه نزديكي باجـه. باجه ايستاده بودند 

  !نگار بايستي يكي از اين دخترھا باشد 
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كــرد و   بلند صـحبت مـي   دختري در بـاجـه تلفن بود و بـا صداي  . زير چشمي ھمـه را زير نظر داشت        

كـه دريافـت او نگـار    مانيبـه صدايش دقت كرد و ز .خـوشش نمي آمـد  " از اين رفتـار اصال   . مي خنديـد   

  .نیست بسیار خوشحال شد 

براي يك لحظه  دختر زيبايي بود يكي از آنھا. باز ھم دقت كرد . دو دختر ديگر كنار باجه ايستاده بودند  

  .آرزو كرد كه او نگارش باشد

مي كردند  ايستاده بود نگاه آن دو به پسري كه كمي دورتر از آنھا. چیزي را كه مي ديد باور نمي كرد 

  .نبودند  پس آنھـا نیز نگـار او. و آرام مي خنديدند 

بــه او جلـب    تمام توجـه خود را .دختري كه آرام و سربه زير ايستاده بود . تنھا يك دختر ديگر آنجا بود     

  .است  مي ديد كـه او نیز زير چشمي مراقبش. كرد

 بايـد چـه بگويـد و    نمي دانـست كــه  . گويي گم گشته اش را يافتـه است . قلبش به شدت مي تپید  

  .چگونه سخن را آغاز كند 

كنـد را   رو در رو صـحبت  با اينكـه ساعت ھا با او از پـشت تلفـن صـحبت كـرده بـود جـرات اينكــه بـا او             

  .نداشت 

. بار گرفت  اي را چند شماره وارد بـاجـه تلفن شد و. مدتي صبـر كـرد ، نـوبت تلفن زدن آن دختـر شد 

  .ندارد  ـه تصمیم بـه گرفتن شمـاره خـاصيمشخص بود ك

مـي ديـد    چیـزي كــه  . كنـد   سعي كرد سرتاپاي او را برانـداز . آرمان ديگر مطمئن بود كه او نگار است  

  .دختري بـا جثـه اي متوسط در لبـاس مدرسـه بود 

  !خیلي زيبا نبود ولي چشماني گیرا داشت 

كــه تلفـن    نوبت آرمـان بـود   خارج شد و در كناري ايستادبعد از چند مرتبه شماره گیري از باجـه تلفن         

رقـمــي را گــرفت و    يـك شـمــاره پــنج   . تـلفـن انـداخت   سكـه اي را از جیب خود در آورد و داخل         . بزند  

  !مـنتظـر مـانـد 

بـود مقايـسه    ذھنش پرورانده تمام حواسش به آن دختر بود و ھر لحظه او را با تصويري كـه از نگار در        

  . كرد مي

بـر لبـان    بي اختیـار تبـسمي   .در يك لحظـه آن دختر سرش را باال آورد و نگاه ھر دو با ھم پیوند خورد  

  .آرمان نقش بست 

  

  .ناراحتي براه افتاد  او اخمھـايش را در ھم كـرد و بـا. چیزي را كـه مي ديد بـاور نمي كـرد 

داشـت   دوسـت . افتـاد   بــال آن دختـر بـراه   بـه سرعت گوشي تلفن را گذاشت ، سكـه را درآورد و بدن     

بود كه از پشت سر  ھنوز چند قدمي حركت نكرده خیلي زود بـه او برسد و دلیل ناراحتي نگار را بپرسد      

  :كسي او را صدا كرد 

  !مي بخشید آقا ، سكه اضافي داريد * 

  

تمـامي  .  ه او بدھـد را بـ  باعجله بدون اينكه به صورت صاحب صدا نگاه كند دستش را دراز كرد تا سكه 

 او گرفت و با خنـده  صاحب صدا سكه را از دست حواسش به نگاري بود كه لحظه به لحظه دورتر میشد  

  :اي گفت 

  !متشكرم عزيزم * 

كه بر روي  سرتا پا سفید پوش بود دختري. آرام سر را بـاال آورد تـا او را ببیند       . صدا برايش آشنـا بـود     

  !!او لبخند مي زد 
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آرمـان بـه  .آن دختر نیز برمي گردد و بـه آنھا نزديك مي گردد  نگار است پس آن دختر كیست ؟اگر اين

  ...میشود  كلي گیج

  

  .راستي اين ھم دوستم بھـاره است . خوشحـالم كـه ھنوز فرار نكرده اي * 

  

نگــاه  نگــار   صــورت   سعي مي كند يكبار ديگـر بــه  . آرمان بـه سرعت خودش را جمع و جور مي كند           

  !كردم  خیلي زيباتر از آنچه آرزو مي .بـا خـود مـي گـويـد واقعـا كـه زيـبـاست . كـنـد 

بـراستي  .ديگـري مي گفت  ولي اين قد و باال چیز. نگار به او گفته بود كـه سال دوم دبیرستان است 

كرد بیـشتر مـسحور    اه ميآرمان ھر چـه بیشتر بـه او نگ !كـه از نظـر زيـبـايي كـم و كـاستـي نـداشت     

  .زيبايي او مي شد 

  

خـوب   .تلفـن مـي زنـم     آرمـان جــان بھـت   . صالح نیست كـه بیش از اين اينجـا باشـیم       . بايد برويم   * 

  ...خداحافظ 

  

پوش بود  اي سفید فرشتـه تنھـا نظـاره گـر دور شدن. آرمـان حتي فرصت خداحـافظي ھم پیدا نكـرد 

!  

  

  

  ھفـتم قسمــــت

  

  

كـه   آن منتظـر بـود   ھـر . چشم از تلفن بر نمـي داشـت   .  يك ساعت پیش بـه خانـه رسیده بود        حدود

  .تلفن زنگ بزند و باز صداي خنده نگارش را بشنود 

نكنـد او   :خود گفـت   بـا. دلشوره عجیبي داشت . احساس مي كرد كـه سالھاست از او خبري ندارد    

نیـز پـشیمان    سـرزنش كـرده و نگـار    ـاطر اين انتخــاب شـايد ھم دوستش او را بخ  . مرا نپسنديده باشد    

  .گشته است 

  

رفتــه مـي    آرزوھايش را بـر بــاد   نگـار ھنـوز تلفن نزده بـود ، آرمـان ديگـر. سـاعت يك نیمـه شب بـود   

حتـي اگـر تنھـا     .بدترين شرايط نیز بـراي او تلفـن مـي زد      مي دانست كـه نگـار ھمیشـه حتي در      . ديد  

  !داشته باشد  كردنفرصت يك سالم 

  

زيباي محبوب  صورت ھمانطور كه بر روي تختخواب دراز كشیده بود در تاريكي شب سعي مي كرد كه

  .خود را ترسیم كند 

نگار بود كه  و باز ھم زيبايي .افكار خود را متمركز نمود و تمامي بعداز ظھر را در ذھن خود تجسم نمود

  .خنده را بر لبانش جاري ساخت 

  

، پـاركي   پاركي نشسته در خواب مي ديد كه در. واب بر او مستولي شد و او را در برگرفت        كم كم خ  

اينكــه سـرش را بـاال     پیرزني خمیده بـه او نزديك مي شود و بـدون  .كه قبال ھیچ گاه در آن نبوده است     
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یز در چھره پیره زن او ن نگاه مي كند چند قدم جلوتر میايستد ، بر مي گردد و به او. او مي گذرد  بیاورد از

  .صورت نگار است كه بر روي او مي خندد  اين دقت مي كند و چیزي را كه مي بیند باور نمي كند

چون دلش  .را بگیرد  دستانش را بلند مي كند تـا جلوي صورت خود. موي بر اندامش راست مي شود 

  .نمي خواھد اين صحنه را ببیند 

ناگھـان از   .مـي لـرزد    رمردي است كـه بـه خـاطر كھولت سنولي اين دستـان او نیست ، دستـان پی     

  .را پاك مي كند  صورت خود بـا پشت دست. صورتش از اشك نمنـاك گشتـه است . خواب مي پرد 

  .كشد  نفس راحتي مي بیاد دستانش مي افتد و در نور چراغ خواب نگـاھي بـه آنھـا مي اندازد و

  ... !قت داشته باشد و ديگر او را نبینم نكند خواب من حقی :با خود مي گويد 

  

ھا و دلھـره   اينھا نصیب آرمان از بي تابي .چشماني پف كرده ، صورتي رنگ پريده و اعصابي متشنج     

  !ھاي شب پیش بود 

. داشـت    صـبح ١٠ امروز تنھـا يك كـالس و آنھـم ســاعت   . دلش نمي خواست از تختخواب بلند شود     

بي میلي ، چنـد   با .نگراني ھايش نبود  تخواب بمـاند ولي اين چـارهمي توانست ساعتي بیشتر در تخ  

مدت مديدي . معني بود  حتي كتاب ادبیات نیز برايش بي .لقمه اي صبحان ھمراه با خانواده اش خورد       

ويران  افكارش صدبار دنیايي را سـاختـه و روي صفحـه اي از كتاب متوقف شده ولي        بود كـه نگـاھش بر   

  .كرده بود 

  

ديگـر  . ديـد   كنـار نگــارش مـي    در افكـارش خـود را در . دنیايي كـه در آن نگـار ملكـه قصر بلورينش بود   

  .جدا سازد  ھیچ چیز و ھیچ كس نمي توانست آندو را از ھم

  

صـداي   نزديك است كـه  آنقدر بـه او. چه زيباست زماني كه سر بر روي شانه ھاي نگارش مي گذارد      

 دستان ظريـف و زيبــايش   عطر گیسوان نگار او را تا اوج آرزوھايش مي برد و .نفس ھايش را مي شنود  

  .گرمابخش روزھاي سخت و طاقت فرساست 

محبتي كه  میزان مھر و چـه زيباست زماني كـه دست در دست ھم بـه بدر كامل مـاه مي نگرند و بـه

  !نسبت به ھم دارند اعتراف مي كنند 

  

مـسرت   چـه زيبـا و   روز رسـیدن بــه آرزوھـاي بـزرگ    . ساس مي كند گرماي دلنشیني در بدن خود اح  

  .بخش است 

ديگر در ھم مي  تمام عظمتش بار باز ھم بیاد زنگ نزدن نگـار مي افتد ، بـا يك ترديد قصر بلورين او بـا   

  .شكند 

و كـردن ا  شـدن و فرامـوش   اينبار سعي مي كند ايرادي در نگار بیابد و بدين صورت دلیلي براي متنفـر          

  .داشته باشد 

كالمش  صدايش دلنشین ، براي آرمـان فرشتـه اي است كـه بر او نـازل شده ،. او سراپا خوبي است 

  ...تحسین برانگیز ، چشمانش معصوم و پاك و خودش 

زيـادي   با اينكـه مـدت   !براي آرمان او خود عشق است ، خود پاكي ست و بتي است براي پرستیدن             

  .و خون او عجین گشته است  ارد ولي گويي نگار با گوشتنیست كه با او رابطـه د

  .گويي نقش خود را بدون نگار نمي تواند ترسیم كند 

روز تنھـا   بـا ايـن حـال و    مي دانست كـه. به ھیچوجه نتوانست خود را راضي كند تا بـه مدرسـه برود        

  .باعث ناراحتي دوستانش خواھد شد 
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بـه   زدن كـرد تـا   شـروع بــه قـدم   . نست كه مقصدش كجاست از خانه خارج شد ولي خود نیز نمي دا      

خوابي كـه شـب   .بر روي نیمكتي نشست و باز به فكر فرو رفت  .پاركي كه نزديك منزلشان بود رسید     

، دلش عجیب شور مي  ديگر طاقت نشستن نداشت  .به يادش افتاد و او را ناراحت كرد          پیش ديده بود  

زمـان در مدرسـه اسـت و نمـي      چون مي دانست نگـار در ايـن  . ردد برگ به خانـه ھم نمي توانست  . زد  

  .بنابراين رفتن به خانه ھم سودي نداشت. او زنگ بزند  تواند بـه

...  

آرمان ديگر مات و  .نگار نبود  خورشید آنروز نیز مانند تمـام روزھـاي ديگر غروب كرد ولي ھنوز خبري از     

  .علتي نیافته بود  گشته بود ولي  رنجش نگـاربارھا بدنبال دلیلي براي. حیران شده بود 

براي  .درمان نمي كند  انتظـار نیز دردي را. گويي عشقش قبل از بـه شكـوفـه نشستن پژمرده است 

كـه حوصـله    مـي دانـست  . بمانـد   شام خانه عمو دعوت داشتند ولي با اصرار زياد توانسته بود در خانه         

  !ھیچ كس حتي پسر عمويش را ندارد 

زيـر  . است  تكمیل كرده تاريكي اتاق نیز سوگواري او را. گوشـه اتاق بر روي تخت نشستـه است      در  

  :لب با صداي نوار ھم خواني مي كند 

  

  آسمـون ابـريه ، اما ديگـه بارون نمي ياد

  صـداي گـريه بـارون تـوي نـاودون نمي ياد

  

  ياد من دوستش دارم از خونه بیرون نمي كه اون

  ل تـنھا ديـگه مـھمون نمي يادواسه ايـن د

  

  

  ھشـتم قسمــــت

  

  

  آسمـون ابـريه امـا ديگه بـارون نمي يـاد

  صـداي گـريه بـارون تـوي نـاودون نمي ياد

  

  ياد بیرون نمي كه من دوستش دارم از خونه اون

  واسـه ايـن دل تنـھا ديـگه مھمون نمي ياد

  

انديشد شــايد   بـا خـود مي ! شروع بـه بـاريدن میكندبراي اولین بار آسمان چشمان آرمان بخاطر نگار 

تـاريكي شـب ،    گـويي در ايـن   !سـروده شـده اسـت     اين ترانـه ھم در چنین شبي و در چنـین حــالتي     

ھیچگـاه تـا اين اندازه خـود  ترانـه را گوش كرده بود ولي بارھـا اين. سوختـه دلي چون خود يافتـه است 

  . نمي ديد كلماتش نزديك را بـه يك يك

  ...اگر نگار نباشد جرات برداشتن گوشي تلفن را ندارد. صداي تلفن خلوت تنھائیش را مي شكند 

آنـرا   بـا حركتـي سـريع    گوشي تلفن را محكم در دست گرفت و. اي نیست ، بايد تلفن را بردارد     چاره

  .برداشت 
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   بفرمائید-

  .ید تنھا صداي آھنگ نوار به گوش مي رس. كسي صحبت نمي كرد 

   بفرمائید-

بـد   ايـن مـزاحم تلفنـي    دلش مي خواست دھن باز كند و تا آنجا كـه مي توانـد بــه  . و باز ھم سكوت     

بر روي تخت  با عصبانیت گوشي تلفن را گذاشت و   .ولي حوصلـه اين كـار را ھم نداشت        . وبیراه بگويد   

  .دراز كشید 

  

شنیده بود از  گوشي تلفن  آھنگي كه او از پشت.ناگھان چیزي بخاطرش رسید كه آه از نھاد او برآورد

  .كار از كار گذشته بود  بايد حدس مي زد ، ولي خواننده مورد عالقـه او و نگارش يعني گوگوش بود

  

موضوع او  بود و اين  ساعت منتظرش بود بـه اين سادگي از دست داده    ٢٤شايد چیزي را كه بیش از       

  .را عصباني مي نمود 

  .اگر بار ديگر زنگ نزند تا صبح ديوانه مي شوم  :گفت مرتب با خود مي 

  

  .را بر مي دارد آرمان باشتاب گوشي تلفن. بعد از نیم ساعت باز زنگ تلفن به صدا در آمد 

   بفرمايید-

  .باز ھم سكوت و بازھم صداي نوار 

  چرا صحبت نمي كني ؟.  نگار جان مي دانم تو ھستي -

  

  .ھي مي دھـد كـه او كسي جـز نگـار نیست صـدايي نمي شنـود ولي دلش گـوا

  ! نگار جـان بخدا مي دانم كـه تو ھستي ، صداي نفسھـايت را مي شنـاسم -

  .بغض گلويش را مي گیرد 

  ... نگار جان -

  !سالم آرمان من ، زندگي من ، تمام آرزوي من * 

  

صـداي نگــار   از .جذب مي كرد  دشآرمان تنھا اين كلمات را نمي شنید ، بلكـه آنھـا را بـا ذره ذره وجو   

  !مشخص بـود كـه ھـواي چشـمـان او نـیـز بـارانـي اسـت 

  

   بگـو ببـینـم بـايـد چـیكـار كنـم تـا عـزيـزم بـا مـن آشتي كـنـه ؟-

. شــود   او رســوا  دلش ھم نمي خواسـت پـیش  . آرمان ديگر نمي توانست جلوي گريـه اش را بگیرد      

  .ا بـر روي بلندگـوي گـوشي گذاشت بخـاطـر ھمین دستش ر

اگر الزم  .حرف بزني  ولي بـايد بـا من.  مي دانم از دست من ناراحت ھستي ، معذرت مي خواھم        -

  .میمانم  بـاشد تـا صبح گـوشي را در دستم مي گیـرم و منتظـر

  .صاف كند  صدايش را مدتي مكث نمود تا. آرمان مي ديد كـه چاره اي ندارد و بايستي صحبت كند 

  

   سالم عزيزم ، آخـه انصافـه كـه منو اين ھمـه مدت توي خمـاري بگذاري ؟-

 ٢٤نتوانستي  اينحال با. تو منو دوست داري و مي داني كـه من ھم دوستت دارم     . حق با توست    * 

حتـي نمـي دانـستم     را مي پرستیدم با اينكه ولي من يكسال تمام تو. ساعت جدايي را طاقت بیاوري  

  !ه مرا خواھي پذيرفت يا نـه كـ
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اگر به  ھستم كه االن مطمئن. حـاال زجـري كـه من در اين مدت كشیده ام را مي تـواني تجسم كني 

از زنگ نزدن اين  البته دلیل من .حرف را مي زنم  تو بگويم دوستت دارم مي داني كه با تمام وجودم اين

 .فكر كردن داشته باشـي   است فرصت كافي برايمي خو نبود كه شما به حرف من برسي ، بلكه دلم   

  .دلم مي خـواھد كـه اگر مرا پذيرفتي بـا ديد بـاز و فكر كـافي بپذيري

  

  خـوب حـاال بگـو بـبـیـنـم جـواب آزمـايـش مـثـبـت اسـت يـا مـنفـي ؟* 

  

ساعت را از  ٢٤اين سختي ھاي  بـا خنده او تمـام. آرمـان بـا شنیدن اين حرف ھـا حق را بـه او میداد 

  .ياد برد 

  .دارد  بیش از پیش او را دوست داشت و مي ديد كـه نگـار ارزش اين ھمـه سختي را

  

  ... تـرا مي خـواھـم بـراي زنـدگـي ، تـرا مـي خـواھـم تـا ھـمـیشـه -

خاطر بايد ب ھم. میشود  از امشب كـار من سخت تر. امیدوارم حرف ھـاي امشب را فرامـوش نكنیم * 

  !تو نفس بكشم و ھم بخاطر خودم 

  

  .و باز ھم خنده اي جان بخش نثار آرمان مي كند 

  

. كنـي   بــايد منــو تحمـل    از حاال تا ھزار سال ديگـه.  تازه يك مشكل ديگه ھم داري كـه نمي دوني        -

  !آخـه آدم بـا داشتن تـو ھـرگـز پیـر نمي شـه 

زيزم ـــ ع خـوب  .مـي خـرم    ـه من اين خوشـبختي را بــه جـان     بدان ك ! آفرين به تو ،زبون پیدا كردي       * 

  . سرت بر نمي دارم ولي مطمئن بـاش ديگـه دست از. بیشتر از اين مزاحمت نمي شوم 

  فعال خداحافظ

  

نیـستم   مطمـئن . نگـذار   خواھش مي كنم كـه ديگـه منو تو خمــاري  .  نگار جـان فقط يك چیز مونده        -

   بـه من قول مي دي ؟.كـه بـار ديگر تـاب بیـاورم 

  .قول مي دھم عزيزم ، قول مي دھم * 

  ! خداحافظ عزيزم -

  ...خدا حافظ * 

  

و شماره  را بر مي دارد مدتي مكث مي كند و بـاز گوشي تلفن. آرمان بـه آرامي گوشي را مي گذارد 

  .اي را مي گیرد 

   ھست ؟ سالم عمو جان ، ھنوز ھم براي يك مھمان اضافي توي خانه شما جايي-

  

  

  نھــم قسمــــت
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  !روزھاي طاليي با ھم بودن و براي ھم نفس كشیدن 

  

  .به او مي ديد  آرمان روز به روز بیشتر شیفته نگار مي شد و خود را بیش از پیش وابستـه

  

كوتاه بـه او   ھمین ديدارھاي ولي. تنھـا دو بـار و آن ھم براي لحظـات محدودي ھمديگر را ديده بودند        

  .وباره مي بخشید جان د

ايـن   بـدنبال كـشف   دلش ھم نمي خواسـت . ديگر برايش مھم نبود كه چگونه نگار او را مي شناخت          

و مضطرب مي گردد  مي شود ، نگار نگران چون مي ديد كـه ھر بار صحبت از اين موضوع. موضوع باشد 

.  

مانند شب ھـاي   آن شب نیز اشتيك روز به سالروز تولد آرمان مانده بود و نگار از اين موضوع اطالع د       

  .قبل زنگ تلفن به صدا در آمد 

   بفرمائید-

  سالم آرمان جان ، تولدت مبارك* 

   سالم عزيزم ، خیلي ممنون-

البتـه اگـر   .روز كنار تو باشم  دوست دارم در اين. اين اولین سـالروز تولد تو بعد از آشنـايي مـاست    * 

  !باشي  تـهاشكـالي نداشتـه بـاشد و وقت ھم داش

  . خواھش مي كنم عزيزم ، من كه از خدا مي خواھم ترا ببینم -

  خوبه ؟.  ، مقابل باجه تلفن ٥فردا بعد از ظھر ساعت * 

  ! ھر چي شما دستور بدھید -

  خداحافظ. برو به درسھايت برس . بیشتر از اين مزاحم وقتت نمي شوم * 

  ... به امید ديدار -

  

ايـن بـود    ولي اينبار بخـاطر  بـاز ھم دلھره داشت. ديدن نگـار تكمیل مي شد  شادي روز تولد آرمان بـا      

  .كـه مي ترسید براي نگار دردسري بوجود آورد 

آمده بـود و   نگار زودتر. رسید   بود كـه بـه محل قرار٥سـاعت . با اينحال قول داده بود و بايد مي رفت          

  .نمايي مي كرد  اخه گل مريم در دست نگار خودش .نمود  با ديدن آرمان با لبخندي از او استقبـال

  

  سالم آرمان جان ، تولدت مبارك* 

  خوب حاال بايد چكار كنیم ؟.  سالم عزيزم ، خیلي ممنون -

  .اگر وقت داشته باشي كمي باھم قدم مي زنیم * 

  .بیايد  دلم نمي خـواھد مشكلي بـرايت پیش.  مي ترسم كسي تـو را بـا من ببیند -

. بــود   ھمیـشـه اينگونــه خواھـد    بايد عادت كنند چون از اين بـه بعد. ايد من را كنار تو ببینند     ھمه ب * 

  .اينجوري خیلي بھتره  البتـه امیدوارم االن كسي مـا را نبیند ،

  

آرمـان   .ھـم راه مـي رفتنـد     اين اولین باري بـود كـه آرمـان و نگـار بـا     . ھر دو شروع به قدم زدن كردند     

دوسـت   .پـذير نباشـند    دلش مـي خواسـت ايـن لحظـات پايــان       .  كـه خواب مي بیند      احساس مي كرد  

  .داشت تا ابد در كنار نگارش قدم زند 
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حرف نمي  كه ديگه با من حاال ھم. امروز خیلي بزرگتر شدي ، اول كه آمدي قیافـه ات را نشناختم * 

  !زني 

مـي   دلـم  .میزني  زمـاني جدي حرف من ھنوز نفھمیده ام كـه چـه زماني شوخي مي كني و چـه        -

روياھايم باشم  لحظه دلم مي خواھد در در اين. خواھد بـا تمـام وجود در كنـار تو بودن را احسـاس كنم 

  .مي كنم  بخاطر ھمین است كـه كمتر صحبت. 

  

ھـستم كـه    چون مطمـئن  امیدوارم به اين زودي ھا نخواھي كه با تمام وجود ازدست من فرار كني       * 

صـورتت   بــه  ھمیشـه دلم مي خواستـه وقتي مي گويي دوستت دارم ، در كنـارت باشـم   !تواني  نمي  

جرات داري به من بگو  خوب حاال اگه .مي گويند كـه چشمھـاي آدم نمي تـواند دروغ بگـويد . نگـاه كنم   

  .كه دوستت دارم 

  

قلبش  میدانست كه ولينمي دانست كـه چشمـانش چـه خواھند گفت . آرمان لحظـه اي مردد ماند 

  .چه چیزي را فرياد مي زند 

  :اي ايستاد و در چشمان نگار نگاه كرد و آنگاه گفت  لحظه

  . نگار جان دوستت دارم -

  

آرمـان بـه    .نمي رانـد   لحظاتي گذشتـه بود ولي نگار كالمي بر زبـان . سپس شروع بـه قدم زدن كرد       

اشكھايش را پاك كرد و  نگار به سرعت .را لرزاند     قلبش چیزي ديد كـه  . آرامي نگاھي بـه صورت او كرد       

  .تبسمي نمود 

  

   نگار جـان مي دانم چیزي را كـه مي خواستي توي چشمھـاي من پیدا نكردي-

چشمان  خوشحالي را به تمام آرزوھايم را توي چشمانت ديدم و اين اشك. نه عزيزم اينطور نیست * 

نخـواھم   دسـت  انم ترا داشته باشم و به ھیچ قیمتي تـرا از     ديگر مطمئن شدم كه مي تو      .من بخشید   

  .داد 

  

  .غوطھور بودند  مدتي بود كـه بین آنھـا سكوت حكمفرمـا بود و ھر كدام در افكـار خـويش

  

  .آرمـان جـان ديگـه داره ديـرم مي شـه ، بـايد زود بـرگـردم خـونـه * 

  !بازم ھر چي تو بگي .  خیلي خوب عزيزم -

نمـي   ولـي اينجـا كـه   . بدھم  مي خواھم اولین ھديـه تولدت را. ولد كـه بدون ھديـه مزه نداره   روز ت * 

  .شه ، برويم توي يك كوچه 

  .تا بحال گرفته ام  ديدن تو در چنین روزي بزرگترين ھديـه اي است كـه.  قرار ما اين نبود -

  .ر میشـه خیلي خوب ، حاال برويم توي اين كوچـه ، زود باش كـه داره دي* 

  

تـزئین   دوجعبـه كوچـك   .چند قدمي داخل كوچـه شده بودند كـه نگـار ايستـاد و دست در كیفش كرد             

  .شده را بیرون آورد 

چپ آرمان نمود  آورد و در دست آن را بیرون. در آن يك انگشتر نقره بصورت حلقه بود . اولي را باز كرد     

  .ي موج مي زد در چشمانش خوشحال. سپس نگاھي به آرمان كرد  .
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خودم آن را با  آورد ، تا ھیچ كس حق ندارد اين حلقـه را از دستت در. خوب ديگـه ، كاله سرت رفت    * 

  قول مي دھي ؟ !يك حلقه طال عوض كنم 

  . آرمان تبسمي كرد و با بستن چشمانش جواب مثبت داد -

  

آورد و بدسـت   آنـرا نیـز بیـرون    نگـار.  بـود Nدر داخل جعبـه دوم يك زنجیر نقره بـا پالكي بصورت حرف           

  .آرمان داد 

فكـرش را  !ديـدي چطـور دل و دست وگـردن تـرا بستـم  .زحمت اين يكي را بايد بعدا خودت بكشي * 

  .ھـم نـمـي كـردي 

  

كـه او را   كـشف مـي كـرد    گويي ھر لحظـه چیز جديدي در نگـار  . آرمان تنھا به صورت او نگاه مي كرد         

  .كرده بود اينگونه مبھوت 

  

  .اين ھم يك نامه و يك عكس از خودم * 

  

  . زد داد و لبخندي آنرا بـه دست آرمان.پاكت دربسته اي بود كه در دست نگار به چشم مي خورد

  !باش  زود. ھايت را ببند تـا ھديـه بعدي را بـه تو بدھم  آرمان جان حاال چشم* 

  

. بـاز كـرد    آرمان چشمانش را .رت آرمـان را بـوسـیـد نگـار بـه آرامي صـو   . آرمـان چشـمـانش را بست     

  .صورت نگار را ديد كه از خجالت سرخ شده بود

  

شاخــه   راستي اين. حسابي ديرم شده ، بايد بروم  !فكر بد نكني ، ديگر ھم از اين خبرھا نیست      * 

  .خداحافظ عزيزم  ، گل را براي تو آورده ام

  

آرمان خود  .عجله دور شد  اشت دستي براي آرمان تكـان داد و بـابا حالتي كـه نشان از شرم و حیا د

توانـست بـا عـشق او     كـه مـي   او كسي را داشت   . را خوشبخت ترين انسـان روي زمین مي پنداشت         

  .زندگي كند 

. برگـردد   خـانــه  دلش نمي خواست بــه . ساعت با ھم بودن برايش بـه سرعت گذشتـه بود          اين يك 

  .در راه خواھد بود  مي دانست نزديك به يك ساعت نـه را پیـاده طي كند ، بـا اينكـهتصمیم گرفت تـا خـا

  !ھايي كـه بـا نگـار برداشتـه بود تـا ابد تكرار يـابند  دوست داشت قدم

  

  

  دھــم قسمــــت

  

  

  سالم زيباترين آرزويم

  

 بـه تـو دلبـسته ام كـه     ولـي آنقـدر  .نمي دانم اولین باري كه احساس ترا دوست دارم چه زماني بـود       

 بخاطر رسیدن به تو تابحال خیلي سختي كشیده ام چــه شـبھايي        !ام   گويي با عشق تو متولد شده     
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 رويـا بــه   ولـي اكنـون ايـن   . ھمیشـه با تو بودن براي من مثـل يـك رويـا بـود            .گريه كرده ام     كـه تا سحر  

نمي كني چقدر نذر  باور مي گويمحقیقت بدل گشته است و بخاطر اين من روزي ھزار بار خدا را شكر             

سن زيـادي از مـن نگذشتــه     بگويي ھنوز بچـه ھستم و شايد. كرده ام تا خدا مھر مرا در دل تو نشاند        

آرمـان جـان ،    .بزرگ نمي شناسد  حق بـا تست ولي بدان كه عشق و دوست داشتن كوچك و   .است  

باز ھم اشك از  .بودن برايم يك تولد ديگر است  وبا ت. امروز بار ديگر متولد شده ام . اي ھمـه زندگي ام 

 !اشكھايم را از گونھام پـاك مـي كـردي     و با دستان گرمت اي كاش در كنارم بودي . چشمانم جاريست   

  .نمي داني چقدر دلم برايت تنگ است

ي خــوبي مـ   مـن تـو را بـه .در صورتي اين نامه را خواھي خواند كه من تصمیم نھايي را گرفته باشم  

بگشايم و حرف ھايي را  كاش مي توانستم لب به سخن .بـیش از آنچـیـزي كـه تصـور كني . شنـاسـم 

توانـستم سـر بـر شـانه ھايـت       كـاش مـي   .بر دلم نشسته برايت باز گو كـنم      كـه مانند زخمي قديمي   

 . نیـست  ھمیشـه تـرك كنـي ، حرفـي    اگر روزي خـواستي مرا براي! آرمـان من  .بگذارم و درد دل كنم     

مي دانم اينگونه نخواھد بود  چون.  داشته باشم دعا كن كه طاقت دوري از تو را. فقط براي من دعا كن 

.  

  

  كنم ھر شب دعايي كز دلم بیرون رود مھرت

  ولـي آھـسته گـويم ، خدايا بي اثر باشد

  

  نگار: دوستدار تو 

  

ناراحت است كه  از چه چیزي اند كه نگارنمي د. اين چندمین بار است كه آرمان نامه را مرور مي كند  

  .اينگونه او را آزار مي دھد 

نگـار را براي مـادرش  دلش مي خواھد كـه موضـوع.  نیمـه شب است و او ھنوز بیدار است ٢سـاعت 

ھنـوز موقعیـت را مناسـب       ولـي . اسرار اوسـت     چـون مـادرش بھترين دوست صمیمي و محرم      . بگـويد  

  ...نمي داند 

  

كنــار  مــي توانــد در وزي اســت كــه امتحانــات معرفــي را بــه پايــان رســانده و زمــان بیــشتري را چنــد ر

  .دوستانش سپري كند 

صمیمي  اين پنج دوست بـاز ھم. براي امشب ھمراه با ساير دوستانش بـه خانـه امید دعوت داشت     

  .به وجد مي آورد  در كنار ھم بودند و باز ھم شیطنت ھاي امید ھمه را

كـه از   سعي مي كردند ھر كدام.  نفر ھم دوست بودند و ھم رقیب ھمديگر در درس خواندن       اين پنج 

  .بود  رقیب آرمان ، محسن و بعد سامان نظر معدل رتبـه اول را داشتـه باشند و نزديكترين

آلبـوم   از شـام امیـد   قبـل .  سال ادامـه داشت و ھـر روز محكمتـر از روز قبـل مـي شـد        ٤اين دوستي   

  .ا آورد تا تجديد خاطره اي باشد عكس خود ر

بازگو و خنده  خاطرات آنروز  سال بـا ھم عكس ھـاي زيـادي گرفتـه بودند و بـا ديدن ھر عكس٤در اين 

  .بر لبان ھمگي نمايان مي گرديد 

بیـاد آورد   .خـود نداشـت    عكسي كه او در آلبـوم . در اين میان عكسي نظر آرمان را به خود جلب كرد    

در سـي وســه پـل     سـاير بچـه ھـا    بـا  را در يك روز بعد از ظھر كـه كالس نداشتند ھمـراه        كـه آن عكس    

تنھـا در اين روز بــا ايـن    مي دانست كـه. سفید پوشیده بود  در اين عكس لباس سرتا پا     . گرفتـه بودند   

  .قلبش فرو ريخت . ھمراه با دوستانش بوده است  لبـاس ھـا
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موضـوع چـه    ايـن  من دارد ؟ ولي چگونه اين ھمه اطالعات در مورد  . ت  حتما نگار در آنروز مرا ديده اس      

  ...اھمیتي دارد ؟ باالخره روزي به من خواھد گفت 

  

او  كنكــور در پـیش بــود و    از طرفـي امتحانـات  . چند ھفته اي بیشتر بــه ايـام عیـد نـوروز نمانـده بـود           

  .مینمود  بـايستي بیشتر وقت خـود را صـرف درس خـواندن

  

خوانـدن   مناسبي بـراي درس   روزي بود كه خانواده خاله به مسافرت رفته بودند و خانه آنھا مكان      چند

آنروز سامـان پیش آرمـان  بعد از ظھر .را مرور مي نمود  آرمان روزھا بـه آنجا مي رفت و درسھايش      .بود  

دتي بود كـه او دوستـانش شد چون م آرمان از ديدن او بسیـار خوشحـال .رفتـه بود تـا سري بـه او بزند 

  .نديده بود  را

  

  .بروند  نزديك غروب بود و آرمان به او اصرار مي كرد كه براي شام به خانه آنھا

  

يـك   .شـام پـیش مـن بمـاني      بـايد بـراي .  تا اينجـا آمده اي و من نمي گذارم از دست من فرار كني   -

  .خیابان بیشتر تا خانه ما فاصله نیست 

  

مـشتري   مي داني كـه مـن از   خیلي دلم ھوايت را كرده بود.  فقط آمدم كه تو را ببینم آرمان جان ،  = 

  .دعوت مي آمدم  مطمئن باش اگر مي توانستم بدون .ھاي پرو پا قرص دست پخت مادرت ھستم 

  

  . مي توانم بپرسم كه چرا نمي شود بمانید -

  

  .داريم  خانه شان دعوت  و براي شامآخـه امروز برادرم با خانواده اش از مسافرت برگشتـه اند= 

  

  !میگذاشتم   پس بگـو ، اونجـا سبیلت بیشتر چربـه ، منم بـودم روي رفیقم را زمین-

  

  :زد و گفت  دستي بر روي شانه آرمان. سامان مي ديد كه دوستش حسابي دلخور شده است 

  

راه سري  سر. كن تا برويم   جمعزود باش كتابھايت را. حاال كـه اينطور شد ترا ھم با خود مي برم       = 

  .كني  ھم به خانه شما مي زنیم تا لباسھايت را عوض

  

  .بعد  طلبت باشد تا يكي.  برو عزيزم ، ولي نوبت من ھم مي شود كه ترا توي خماري بگذارم -

  

  .اي نداشت  سامان ھر چقدر اصرار كرد فايده

  

. دارنـد   مھمـان ناخوانـده   نگ بزن و بگو كه يكفقط به خانه ز. حاال كه اينطور شد من ھم نمي روم      = 

  راستي امشب شام چي ھست ؟
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 !تنھـا نخور  فقط سوغـاتي ھـا را. ديگـه لوس نشو ، حرفم را پس گرفتم  :آرمان خنده اي كرد و گفت 

  .زود باش برو وگرنه چیزي به تو نمي رسد 

  

. نداشـت   درس خوانـدن  گر حـوصلــه آرمـان دي. دو دوست صورت ھم را بـوسیدند و از ھم جدا شدند         

  .كرد  اش را ترك كتابھايش را جمع كرد و بعد خانـه خـالـه

نگــار   او دانـست كــه   ھنوز نیم ساعت از آمدنش به خانه نگذشته بود كه تلفن يـك تـك زنـگ خـورد و                

 تك زنگ ابتدا يك آرمان داشتبا نگار كار ضروري  آندو قرار گذاشتـه بودند ھر وقت كـه    . پشت خط است    

  .را بردارد  بزند تا آرمان گوشي تلفن

  .برداشت  بعد از چند دقیقـه بـاز تلفن بـه صدا در آمـد ، آرمـان گـوشي تلفن را

  

   بفرمايید-

  .سـالم عزيزم ، خسته نباشید * 

  چطوري ؟.  سالم ، خیلي ممنون -

  خوبم* 

   چي شده اين وقت روز زنگ زدي ؟ مگه اتفاقي افتاده ؟-

  

امشب  اگـه راستش را بخـواھي !شوخي كردم .  عزيزم اتفاقي افتاده ، دلم ھوايت را كرده بود      آره* 

تقـصیر خودتـه    !نمیتوانستم تلفن بزنم االن تماس مي گرفتم  بـه مھمـاني دعـوت داريم و چـون از آنجـا       

  .نمي بره  نشنوم خوابم اي ، مي دوني كـه اگر يك شب صدايت را كه منو بد عادت كرده

  

  !اين حرف ھا نیست  بدجنس ديگه نیازي به.  به اندازه كافي خودت را توي دلم جا كرده اي -

  

  نمي شه حاال يك كمي خودم را پیش تو لوس كنم ؟* 

  

  !حاال بگو ببینم كجا دعوت داريد .  چرا نمي شه ، خوب ھم مي شه -

  

دعــوت   امــشـب خـانـــه شــان    ند و مــا امروز برادرم ھمراه با خانواده اش از مسـافرت بـاز گشتـه ا     * 

  شـمـا ھـم تـشـريـف مـي آوريـد ؟. داريـم 

  

  !)پیش خودش فكر كرد نكنه سامان و نگار ؟.(آرمان قلبش فرو ريخت 

  .حتي جرات فكر كردن به اين موضوع را نداشت 

  

  !اره كردن ند اين كه ديگه اخم. حاال چرا حرف نمي زني ؟ اگه تو نخواھي من نمي روم * 

  

  :بريده گفت  لبـانش از ھیجـان خشك شده بود ، صدايش از گلو در نمي آمد بـا كلمـاتي

  ! نگار تو كه خواھر سامان نیستي -

  

  ...نگار باشنیدن اين حرف كمي مكث كرد و سپس گوشي تلفن را گذاشت 
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  يازدھــم قسمــــت

  

  

سـامـان  مدت بـا خـواھـر ه در تمامي ايننمي توانست باور كند كـ. دنیا پیش چشمش تیره و تار شد 

  !صحبت مي كـرده و بـه او عشق مي ورزيده است 

دقـیقـه تلفـن   پس از چنـد . آرزو مي كرد زمین دھان باز كند و وا را ببلعد ، از خودش خجالت میكشید         

ود و بـه خشك شده بـ گلـويش. نمیتوانست صحبت كند  گـوشي تـلفن را بـرداشت ، ولي. بـاز زنگ زد    

  .گريـه نگـار را مي شنیـد  صداي. شدت مي سـوخت 

  

ھـر باليـي مـي     حـاال مي خـواھي چكــار كنـي ؟   . من خواھر سامـان ھستم  . درست حدس زديد    * 

اين حرف را  او طاقت شنیدن .سامان نگو  ولي ترا بخدا بـه  . خواھي بر سر من بیاور ، من حرفي ندارم          

  .خـودم را مـي كشـم  خودش بیـاورد مناگر او باليي بر سر . ندارد 

 بـااينكــه میـدانم بـدون شـما     .من ديگـر بـراي شـمـا تـلفن نـمي زنـم ، شـمـا ھـم فـرامــوش كنـیــد     

  !ديوانه مي شوم 

  

  .ديگر گريـه امـانش نداد و نتوانست ادامـه دھد ، گوشي تلفن را گذاشت 

خواست زنده  نمي ديگر دلش. نگیني مي كرد چیزي روي قلبش س. آرمـان بي صدا اشك مي ريخت 

بھترين دوستش قرار داشت  طرف ديگر سامان طرف نگـار كـه تمـامي زندگي اش بود و در     از يك . بماند  

.  

  <<ـــــت ؟ قعـــــشـــق يـــــا رفـــا>> 

  

  كدام يك را بايد بر مي گزيد ؟

  

بـه اين  از طـرفي ھم !ستش خیانت كند حتي نمي توانست به اين موضوع فكر كند كه به بھترين دو         

  ...كاري دست بزند  داشتن او حاضـر بود به ھر بـراي. راحتي نمي تـوانست نگـار را از دست بدھد 

خواب ھـم   .نیمه شب بود  ١ اكنون ساعت. به بھانه سر درد ، بدون خوردن شام به اتاقش رفتـه بود       

  !جھنم برھانـد  اينبه سراغش نمي آمد تا او را براي دقايقي از 

بـدتـر از ھمـه  و. ديگـر  جـايي كـه دل يك حرف مي زد و عقل حرفي. بین دو راھي مخوفي مانده بود 

  .اينكـه حـرف ھـر دو منطقي بنظـر مي رسیـد 

روي  ھمـین لحـاف را بـر    ديگر نمي توانـست آرام گريــه كنـد ، بخـاطر    . باز ھم شروع به گريستن كرد     

  .ش را كسي نشنود سرش كشید تا صداي

پـیش  نـمي خـواست نفسش را در سینـه حبس كرد ،. ناگھان صداي بـاز شدن در بـه گوشش رسید 

  .ولـي كـار از كـار گـذشتـه بـود . كسي رسـوا شـود 

  .نشست  مادر بـه آرامي لحاف را از روي صورت او برداشت و بر روي تخت در كنارش

  

  ي ؟چي شده پسرم ، چرا گريه مي كن+ 

  . چیزي نیست ، فقط سرم درد مي كند -
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.  مـادر نـیستـم من اگر پسر خـودم را نشنـاسم كـه. مدتي ھست كـه اخالقت عوض شده است        + 

  نـمي خـواھي بگـويـي كـه چـه اتفـاقـي افتـاده است ؟

  

سـر  . نداشت  را ببیند شرمي ديگر از اينكـه مادرش اشكھاي او. با اين حرف مادر ، بغض آرمان تركید      

مـدتي  . نمـي گــرفت    مــادرش جلــوي گـريــه او را      بر شانه مادرش گذاشت و شروع به گريـستن كـرد          

  .گذشت تـا كمي آرام شـد 

  :مادرش بار ديگر گفت 

  

  حـاال بگـو ببینـم چـي شـده ؟+ 

  

. ـادر كرد م شد ، نگاھي بـه وقتي حرفھايش تمام. آرمان از روز نخست تا آنروز، ھر چه را بود ، گفت          

  .غلطیـده بود پاك نمـود  اش مـادرش بـه سرعت اشكي را كـه روي گونـه

حواسـت بـه    بايد تمـام  تـو. پسرم خودت مي داني كـه اين حرف ھـا االن براي تو خیلي زود است     + 

مقابـل عمـل انجــام     ولي االن در. را ادامـه بدھي  تو بايد بـه دانشگاه بروي و درست    . درسھايت باشد   

  .اي  اي قرار گرفتـه شده

  

  بگو ببینم نگار را تا چه اندازه اي دوست داري ؟+ 

  

  . دارد مرا خیلي دوست او ھم.  مادر جان نگـار دختر خوبي است و من خیلي بـه او عالقـه دارم -

  

  آيا مطمئن ھستي كه از صمیم قلب تو را دوست دارد ؟+ 

  

   بله-

  

  آيا حاضري با او ازدواج كني ؟+ 

  

خجالـت مـي    .نديـده بـود    تا بحـال مـادرش را تـا ايـن انـدازه جـدي   . رت آرمان از خجالت سرخ شد     صو

  .كشید به صورت مادرش نگاه كند 

  

سـامان ،   باشـي و ھـم   تنھا راھي كه مي تواني ھم نگـار را داشـته  . خوب به اين موضوع فكر كن     + 

  .آن تصمیم گرفت   به اين سادگي در موردبتوان البته ازدواج خیلي مھم تر از آن است كه. ھمین است 

مـن   !اينجـا نمـي كـشید     بار ھم مثل ھمیشه مرا در جريان قرار مي دادي تا كار به پسرم ، كاش اين 

رابطه عاطفي شـما آنقـدر محكـم     تـوصیـه مي كنم كـه نگـار را فرامـوش كني ، البتـه اگر فكر مي كني          

 نگار در موقعیتي نیستید كه وقتتان را با ي گويم كه تو وبار ديگر ھم م .نیست كه قابل گسستن باشد  

  . دارد بنظر من ھر كاري زماني. چنین مسائلي پر كنید 

براحتـي   سعي كن او دوست خوبي است ،. در ضمن بـه دوستي بین خودت و سـامـان ھم فكر كن      

پـسرم   میگـذاريم  رامبا اينحال من و پدرت به ھر تصمیم عاقالنـه اي كـه بگیـري احتـ           !از دستش ندھي    

اين امتحان روسیاه نـشوي   در مواظب بـاش. امتحان رفاقت بسیار مشكل تر از امتحانـات درسي است       

...  
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راه  .درسـت بـود    ھمــه حـرف ھـاي مــادرش    . حرف ھاي مادر مانند نوار توي ذھنش تكرار مـي شـد     

نگـار نیز مي  ولي آيـا. ازدواج كنند كـه بـا ھم  چون آنھـا در سني نبودند. منطقي جدا شدن از نگار بود       

  تحمل كند ؟ توانست اين جدايي را

  .اين تنھـا سئوالي بود كـه ھنوز جواب دقیقي براي آن پیدا نكرده بـود 

خـوب مـي    .درس نخوانده بود  نزديك ظھر بود و او حتي يك كلمـه. از صبح زود به خانه خاله رفته بود    

  .آب خواھد شد  مادرش نقش بر امـه يابد تمام آرزوھـاي پدر ودانست كـه اگر بـه ھمین صورت اد

اين كار را  چگونه بايد ولي نمي دانست. دلش مي خواست ھر چـه زودتر بـه اين موضوع خاتمـه دھد 

  .انجام دھد 

مـي   كــاش چـشـم بــاز    اي. اي كاش تمامي اين اتفاقـات را در خـواب ديـده بـودم     : با خود مي گفت   

  ...را رھـا از ايـن مسـائل مي ديـدم كـردم و خـود 

  

خـودش ھـم    .آمـد   نمـي  غروب روز سـه شنبـه بود ، آرمـان ھیچ وقت از اين زمـان در ھفتـه خوشش       

دلگیـري اش را مـي    ولـي امـروز دلیـل      گرفـت  ھمیشه در اين زمان دلش مـي      . دلیلش را نمي دانست     

  !دانست 

از ايـن   زنـگ بزنـد و او را   آرزو مـي كـرد كــه نگـار    . ھنوز ھم بــه راه حـل قـانع كننـده اي نرسـیده بـود            

منتظـر   را گرفـت و  شماره تلفن نگــار .  شب بود ، ديگر طاقت نیاورد ٩حدود ساعت  .سرگرداني برھاند  

  .ماند 

تلفـن   بـود كـه شـماره    بكلي فراموش كرده. آرمان شوكه شده بود . گوشي تلفن را سامان برداشت      

  !سامان را گرفته است 

  

روزي بـا چنـین    نمي كرد بـاور. را قطع كرد ، دستش را جلوي صورتش گرفت و بـاز ھم گريست       تلفن  

  ...قصدي به خانه بھترين دوستش زنگ بزند 

  

  

  دوازدھــم قسمـــت

  

  

من  اي تسلي بخش روح و روانم ، نمي دانم كیستي ؟ ولي براي   !ترا مي پرستم ، اي ھمه خوبي        

صورت بي فروغم  ترا مي بويم با ھر نسیمي كه بر .د و ترانه باراني     كامل ، عشق جاوي    حرف آخر ، ماه   

خدايا بگو كه قرار نیست  .ندارم  ترا مي جويم ، در میان تاريكي شبھاي كه مونسي جز ياد تو .مي وزد 

مي داني كه  !چشمه ديدارش سیراب نگشته ام  من كه ھنوز از. خورشید من به اين زودي غروب كند   

  ...نگذار كه  .سادگي در ھم شكند  آرزوھايم به اين نگذار كه تمام.  او را ندارم طاقت دوري از

  

روز است كه از  چھار .انداخت  اين كاغذ را نیز مچاله كرد و در سطل. آرمان ديگر توان نوشتن نداشت     

در  .یـرد  آنجا دلش بیشتر مـي گ  چون در. نرفته است  در اين مدت ديگر به خانه خاله   . نگار خبري ندارد    

به روز اين امید نیز به ياس بـدل   با اينكه روز .خانه خودشان امیدي ھر چند كوچك به زنگ زدن نگار دارد     

  .مي گردد 

www.takbook.com

mailto:SajjadKAZ2003@Yahoo.Com
http://www.SajjadPage.tk
http://www.Sajjad.ir


Email:  SajjadKAZ2003@Yahoo.Com 
Weblog: Http://www.SajjadPage.tk 
Website: Http://www.Sajjad.ir 

 - 27 -

  

مـشغول   افكار خود  شب است و باز مثل شبھاي پیش آرمان در اتاق تاريك خويش با   ١٢حدود ساعت   

شنیدن زنگ  با ولي. الت شده است فكر مي كند باز دچار خیا    . صداي تلفن به گوش مي رسد        .است  

شب صـداي قلـبش را    قلبش به شدت مي تپد ، در سكوت .دوم با سرعت گوشي تلفن را بر مي دارد      

  !ماندن ندارد  به سینه میكوبد ، گويي دل او ديگر طاقت چه محكم خود را. مي شنود 

  :با صدايي لرزان مي گويد 

  

   بفرمايید-

  !ع شب مزاحمتان شدم سالم ، مي بخشید كه اين موق* 

  

لحـنش   از آھنـگ صـدايش بـسیار سـرد بـود ولـي      . اين نگار بود كه اينطور رسـمي صـحبت مـي كـرد              

حـرف بزنـد ،    آرمان از فـرط شـادي نمـي توانـست      .مشخص بود كه چقدر عذاب میكشد تا سخن گويد          

 كه چقدر به او بگويد دلش مي خواست . گلويش را گرفته است      خودش ھم نمي دانست كه چرا بغض      

  !است  به او بگويد كه بخاطر او چه اندازه بي خوابي كشیده .دوستش دارد 

تفـاھم   براي رفع سـوء  الزم است. اگر امكان داشته باشد مي خواھم براي آخرين بار شما را ببینم  * 

  .فكر بد بكنید  دلم نمي خواھد در مورد من. رو در رو با شما صحبت كنم 

  

دلـش مـي    زبان نمي راند از اينكه مي ديد نگار حتي اسم او را بر . يد بگويد   آرمان نمي دانست چه با    

  .بیاورد  خودش ھم جرات نداشت نام نگار را به زبان. گرفت 

  

  . ھر موقع كه الزم بدانید بنده در خدمت شما ھستم -

 صـحبت چنـد دقیقـه    البته جايي كـه بتـوانیم بـراي   . اگر ممكن است مي خواھم فردا شما را ببینم          * 

  .كنیم 

بـه آنجـا    مسئله اي نیـست   من روزھا براي درس خواندن به خانه خاله ام مي روم ، اگر از نظر شما   -

  .بیائید 

منـزل   آرمـان آدرس  .اصال فرقي نمي كند ، فقط جايي باشد كه بتوانم با شـما راحـت صـحبت كـنم      * 

  .گذاشت  خاله اش را داد و بعد از يك خداحافظي رسمي گوشي تلفن را

  

بـود بـا ايـن     ھمیـشگي  نگـار ، نگـار  . ھیچ وقت تصور نمي كرد روزي نگار با او با اين لحن صحبت كنـد        

زمـان آمـدن   . بود   صبح نمانده٩چیزي به ساعت  ...تفاوت كه اينبار مي دانست خواھر دوستش است         

ت كـه در  خـود مـي دانـس    مي خواست ھمه چیز را معمولي جلوه دھد ولي    آرمان. نگار فرا رسیده بود     

 بدون اينكه گوشي را بردارد. گسست  صداي زنگ آيفون باز رشته افكار او را !شوري برپاست  دلش چه

 خود نمي دانست كه چرا اين آرزو را. كاش نگار نباشد  آرزو مي كرد كه اي .با فشار دكمه در را باز نمود 

خانه پیچید   مريم در فضاي غم آلودوارد شد و با ورود او بوي خوش گل   نگار با يك سبد گل     .كرده است   

.  

  

  سالم* 
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نگـار حكايـت از    و ورم كـرده  چشمان قرمز. آرمان به آرامي سر خود را باال آورد تا به صورت او نگاه كند   

  .شبي پر درد و محنت داشت 

  . سالم ، بفرمايید بنشینید -

  

سبد گـل   نگار به آرامي  او نشستآرمان با اشاره دست كاناپه اي را به او نشان داد و خود نیز روبري     

  .را روي میزي كه جلويش قرار داشت گذاشت 

ضبط گذاشت  نواري در آرمان برخاست و. چند دقیقه اي گذشت ولي ھیچكدام كالمي بر زبان نراندند 

  .و آنرا روشن نمود و باز بر روي ھمان صندلي نشست 

  

نسبت مي  به شما میشه ھر چـه خوبي بودھ. اولین باري نبود كه سامان از شما تعريف مي كرد   * 

آن زمـان نمـي    .ھمیشه به دوسـتي بـا شـما افتخـار مـي كـرد        .اينكار او براي ما عادت شده بود       . داد  

كـه من از مدرســه بـاز    باالخره يك روز .دلم مي خواست روزي شما را ببینم  دانستم كـه كیستي ولي 

مشخـصاتي كـه سـامان از شـما      بـا  .ما ايستاده بوديد خانه   مي گشتم شما را ديدم كـه با سامان لب        

چون زمـاني كــه مـن نزديـك     . نديديد  ھستم كه آنروز مرا مطمئن. داده بود خیلي زود شما را شناختم     

اين موضوع مربوط به  .سرتان را باال نیاورديد  كردم شما سرتان پائین بود و اصال شدم و بـه برادرم سالم

از آنروز به بعد ھـر زمـان كـه     .فروزان شد  اي در قلب من با ديدن شما شعله   آنروز  . يكسال پیش است    

وقتـي از  . گويي از محبوب من سـخن مـي گويـد     سراپا گوش مي شدم    سامان از شما تعريف مي كرد     

زماني به خود آمـدم كـه ديگـر شـیفته شـما شـده         .مي بالیدم    من به خود   خوبي ھاي شما مي گفت    

نمي  .زماني بود كه شما ھمراه با ساير دوستانتان به خانه ما مي آمديد           من زندگي بھترين روز . بودم  

 عزيزترين میھمان به خانه ما پا چون. چه شور و شوقي وسايل پذيرايي را مھیا مي ساختم    دانید كه با  

 وجـودم را از  زمان رفتن شما گويي پـاره . ھمیشه از پشت پرده اتاقم نظاره گر شما بودم    .گذاشته بود   

سامان  !مي گذاشتید  گرانبھا براي من به جا ولي شما بدون اينكه بدانید ھديه اي. من جدا مي كردند 

نیست مي كنند به غیـر   به ھمیشه مي گفت ھمه بچه ھا میوه ھايي كـه جلويشان مي گذارم را سر          

در تمـام   .خورده است مال شماسـت  بخاطر آن مي دانستم كه ظرفي كه كمتر از ھمه دست .از آرمان  

شما به جاي آشپزخانه به كمـد مـن راه    چاقوي اين يكسال ، ھر بار كـه بـه خانـه ما آمديد ظرف میوه و          

شما از روي آنھـا   آنھا را كادو مي كردم تا جاي انگشتان نمي دانید كه با چـه شور و شوقي !مي يافت  

گنجینـه گرانبھـايي    حرف بزنم اينھــا توانستم شما را ببینم و يا بـا شمـا    براي من كـه نمي    .پاك نشود   

بخدا بسیار سعي كردم تا شـما را فرامـوش كـنم ولـي ھرچـه بیـشتر        .ام  داشته بودند كه تا امروز نگه    

اولین مرتبه  .گويي سرنوشت من اينگونه رقم خورده بود   . كمتر به نتیجه مي رسیدم       سعي مي كردم  

كــه   وقتـي . براي سامان تلفن زديـد   ا بودم و شمابا شما صحبت كردم روزي بود كه در خانه تنھ       اي كه 

از ھیجان كم  كه به سامان بگويم براي شما تلفن بزند ، قلبم خودتـان را معرفي كرديد و از من خواستید

ترديد را در  آخرين ديوار شما نفھمیديد كه چه طوفاني در قلب من بپا كرديد و چگونه     .بايستد   مانده بود 

ھر آنچه در  جلوي خودم را بگیرم و بودم اگر بار ديگر با شما صحبت كنم بتوانم       مطمئن ن  .من شكستید   

آنـروز  . گرفتم ھیچ وقـت گوشـي تلفـن را برنـدارم          بخاطر ھمین تصمیم   .درون داشتم براي شما نگويم      

 در تمام اين مدت تنھا محرم اسرارم !شما را از خدا خواستم  بود كه با صداي بلند گريستم و اولین باري

ولي در خیلي از مواقـع او  . مي كشم به من دلداري مي داد  چطور عذاب او كه مي ديد من    . بھاره بود   

مي دانستم اگر روزي شما به خواستگاري مي بیائید به ھیچ  !براي من مي گريست  ھم در كنار من و    

با  دارم وستتانولي چگونه مي توانستم به شما بگويم كه چقدر د. مخالفت نمي كنند  خانواده من وجه

بگويم كه  چگونه مي توانستم به سامان اينكه نمي دانستم شما در مورد من چگونه فكر خواھید كرد ؟ 
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صورتش گرفت و با  دستش را جلوي. نگار نتوانست ادامه دھد  ام ؟  عاشق نزديك ترين دوست تو شده     

 .قلـب آرمـان مـي نشـست     كـه بـر    صداي گريه او ھمچون خنجري بود   . به گريه كرد     صداي بلند شروع  

  .يك لیوان آب سرد آورد  آشپزخانه رفت و از جا برخاست ، به. آرمان نمي دانست كه چكار بايد بكند 

  

  .شود  حالت بھتر  نگار جان آرام باش ، اين چه كاري است كه مي كني ؟ يك كمي آب بخور تا-

  

ه ـال اسـت كـ  ـس گويي ھزار ره مانده بودنگار تنھا به صورت آرمان خی. آرمان لیوان آب را بدست او داد    

  . باز شروع به گريه كرد ر روي میز گذاشت وـلیوان آب را ب !او را نديده است 

  

 بگويـد كـه چقـدر    چرا يك دختر نمي توانـد عاشـق دوسـت بـرادرش باشـد ؟ چـرا نمـي توانـد بـه او                * 

  دوستش دارد ؟

  

  ...گريه امانش نداد 

از فـرط   دستاني سرد كـه  .و دستانش را بر روي دستان او گذاشت آرمان به آرامي كنار نگار نشست   

سر به  در كنار خود میديد نگار كه آرمان را. دستان نگار را از روي صورتش برداشت  .ھیجان مي لرزيدند    

  .شانه او گذاشت و با شدتي بیشتر شروع به گريه كرد 

  

  . اذيت نكن عزيز من اينقدر خودت را.  نگار جان ترا به خدا كافیست -

  

  .حرف ھاي آرمان بر شدت گريه او مي افزود 

  

  .آرمان جان ، به خدا اگر روزي ترا از من بگیرند خودم را خواھم كشت * 

 

كـه ديگـر    نگـار  .بگیـرد   او نیز ديگر نمي توانـست جلـوي گريـه اش را   . آرمان نیز بي صدا مي گريست  

را برگردانـد تـا نگـار     بـه سـرعت سـرش    آرمان. ت صداي آرمان را نمي شنید سر از روي شانه او برداش         

بـا  . بـه طـرف خـود برگردانـد      نگـار بـه آرامـي صـورت او را          .ولي ديگر ديـر شـده بـود       . چشمانش را نبیند  

آرمان  دستان لرزانش رد اشك ھا را از گونه و با. چشمان خیس او نگاه مي كرد  چشماني حیرت زده به

  .پاك مي نمود 

  

  ! وقت نبايد گريه كني نه عزيزم ، تو ھیچ* 

  

چنـد دقیقـه    !نداشـت   گويي امن تر از آن جايي را سـراغ  .و باز سرش را بر روي شانه آرمان گذاشت  

  .شكست  را در ھم اينبار صداي نوار بغض آنھا. اي سكوت در میان آنھا حكمفرما بود 

  

ــا   ... ــه ھــــــــــــ ــكھاي روي گونــــــــــــ ــا ، اشــــــــــــ ــه ھــــــــــــ ــا و بھونــــــــــــ   اون قھرھــــــــــــ

ــ      ...ارون شــــــــــدن تــــــــــو لحظــــــــــه ھــــــــــا   كــــــــــه از چــــــــــشمات چكیدنــــــــــد و بــــــــ
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ھـاي   عقـده  و به اين صورت .نیم ساعتي را بـا ھم گريستند ، بدون اينكـه از يكديگر خجـالت بكشند             

برداشت ، درست يـك   اينبار زماني كه نگار سرش را از روي شانه آرمان .مانده در دل خود را فرو ريختند   

  .پیراھن آرمان از اشك ھاي نگار خیس شده بود  طرف

  

  ...اگه مادرم بفھمه .  حاال من چطوري به خانه برگردم -

  

دنیـا ارزش   خنـده بـراي آرمـان يـك     با اين حرف آرمان ، نگـار براي اولین بـار در آن چند روز خنديد و ايـن    

پیـراھن   .برگـشت   پوشید و آرمان به اتاق خواب رفت و يكي از پیراھن ھاي شوھر خاله اش را .داشت  

  . موجب شد كه باز ھم با ھم بخندند برايش بزرگ بود و

  

  . آرمان جان ، پیراھنت را بده تا برايت بشويم -

عنـوان   بــه  دوسـت دارم  . خیلي زرنگ ھستي ، من اين پـیـراھن را بـا يك دنـیــا عــوض نمـي كـنم          -

  كني ؟ از اين كارھا مي فكر كردي تنھا خودت. يادگاري بـه ھمین صورت آنرا كادو كنم 

  

  

  سـیزدھــم قسمـــت

  

  

خانـه راه   قیافـه تـرا بـه    مطمئن ھستم كـه مادرت بـا ايـن  .  نگار جان ، برو دست و صورتت را بشوي       -

  .نمي دھد 

  

نگـاھي بـه  چشمي زير. نگار پس از شستن دست و صورت باز مي گردد و در جاي خود مي نشیند           

صورتي كه ديدن آن بـراي   !شگي خندان ھمی  بـاز ھم ھمـان صورت   . آرمـان مي كند و لبخندي مي زند        

  .آرمان انتھاي آرزوھايش بود 

  

خـوب فكـر    .داشـت   فرصت كافي براي تصمیم گیري خواھي.  نگار جان خوب به حرفھايم گوش كن         -

  .كن و بعد جوابم را بده 

  

  ...كرد  براي نگـار تعريفرا آرمان تمامي آنچـه بین او و مادرش اتفاق افتاده بود 

  

ازدواج  جدا شويم و يـا اينكــه بـا ھـم     يـا بـايد از ھم. يد يكي از اين دو راه را انتخاب كنیم   نگار جان با   -

بـه ايـن زودي   چـون در سني نیستیم كـه . مشكالتي خـواھیم داشت     البتـه در مورد ازدواج ھم    . كنیم  

 وارم اشـتباه فقـط امیـد   .با اينحال ھر تصمیمي كـه بگیري من قبـول مـي كـنم             .عروسي كنیم    بتـوانیم

  !نكني 

  

. گشته بود  خجالت سرخ آرمان در تمام مدتي كـه صحبت مي كرد سرش پـايین بود و گونـه ھـايش از

مــشـخص بــود كــه     مــي كــرد ولــي از چھــره اش     نگار ھم به دستـه گلي كـه بر روي میز بـود نگــاه            

  .فكـرش جـاي ديگـري اسـت 
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تنھـا بـه    پروراندم مي  من تمامي مدتي كـه عشق ترا در دل.خودت جواب اين سئوال را مي داني       * 

از تـو و خـانـواده  خیلي بیشتر از آنچـه فكر كني .اين موضوع فكر مي كردم و ھدفي جز ازدواج نداشتم    

تـو   از ھمـین االن بــه  . ھـستم   فراموش كرده اي كـه من خواھر نزديكترين دوستت انگـار. ات مي دانم    

ازدواج دارم كــه امیـدوارم تــا زمــان      البتـه من ھم مشكالتي بــراي  ن مثبت استمي گويم كه جواب م   

  .باشند  التحصیل شدن تو از دانشگاه ھمه آنھا حل شده فـارغ

  

   يعني اگر من به دانشگاه نروم طالقم مي دھي ؟-

  

را  كـه چـه رشـته اي    نه عزيزم ، ولي من مطمئن ھستم كـه بـه دانشگاه خواھي رفت و مي دانم         * 

  .انتخاب خواھي كرد 

  

  .تو نگفته باشد  امیدوارم از تعداد دوست دخترھاي من براي!  اگر دستم بـه سامان نرسد -

  

اندازه كـه بـه  من اين. نبودم  آرمان جان اگر تو اھل اين كارھا بودي االن بنده اينجـا در خدمت شمـا        * 

  !ندارم  تو مطمئن ھستم بـه برادر خودم اطمینان

  

اي پـا   خانــه  نترسـیدي و بـه   راسـتي نگــار جــان چطــور    . گـار اصال حنـاي مـا براي تو رنگي ندارد   ان -

  گذاشتي كـه تنھا يك پسر غريبـه در آن است ؟

  

  :اخمھايش را در ھم كشید و گفت . نگار كمي دلخور شد 

  

بخوبي اين  من . مي كنم يكسال است كـه با نام تو زندگي . آرمان جان تو براي من غريبه نیستي        * 

  !دوستش نگاه كند  كرد كه نتواند در چشمان غريبه را مي شناسم و مي دانم ھرگز كاري نخواھد

  

  .خیلي خوب حق با شماست .  باز ھم مغلوب زبانت شدم -

  

سـاعت   اين چنـد . است  باور نمي كرد كـه ساعت يك بعد از ظھر  . آرمان نگاھي بـه ساعت خود كرد       

  .ود چه زود سپري شده ب

  

  . نگـار جـان اگـر اجـازه بدھید من بـراي خـريد نھـار بیـرون بـروم -

  

  .خیلي زياد است  فرصت براي اينكـار. نـه عزيزم ، تـا ھمین االن ھم خیلي دير كرده ام * 

  

  . اصرار نمي كنم ، ھر طور كه صالح مي دانید -

  

  !آقاي غريبه  ار خوشوقت بودماز ديدار شمـا بسیـ. پس من از خدمت شما مرخص مي شوم * 
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ھـستند   انسانھا چقدر عجیب و شگفت انگیز .نگار در حالي كه لبخندي بر لب داشت از جا برخاست  

  ! زد ابر بھاري گريه مي كرد اكنون اينگونه لبخند مي دختري كـه تا سـاعتي پیش چون. 

  !براستي فاصله بین نیك بختي و تیره روزي به چه اندازه كوتاه است 

  

  . من ابتدا شما را مي رسانم و بعد به خانه میروم -

  .آرمان جان مزاحمت نمي شوم، خودم مي روم * 

  ! سامان به تو نگفته كه من تا چه اندازه تعصبي ھستم -

خانـه   ايـن پیـراھن بـه    حـاال قرار است بــا . خیلي خوب آقاي تعصبي ، ھر چي شمـا دستور بدھید      * 

  بروي ؟

  ...بپوشم   تـازه شوھر خـالـه ام دلش بخواھد كـه من پیراھنش را. چاره اي نیست -

  

در چشمان  ناراحتي !ھواي آن  باز ھم جدايي و حـال و. نگار را تا نزديكي ھاي خانـه شان بدرقـه كرد 

  .جز اين نیست  ھر دوشان نمايان بود با اينكـه مي دانستند چاره اي

درد دل  دوسـتي كــه بـرايش    تنھـا . كرد و آن فكر سامان بود بعد از جدايي چیز ديگري او را اذيت مي       

وضـعیت ناراحـت    از اين .حرفھايش گوش مي داد     سنگ صبوري كـه ھمیشـه بـه    . مي كرد سامان بود     

باز فكر خیانت كـردن بـه دوسـتش     را رعايت مي كرد ولي   با اينكه در رويارويي با نگار جانب احتیاط       . بود  

توانست ھمـه چیز را بـه سامـان بگويد و از عذاب  آرزو مي كرد مي .گذاشت نمي  لحظه اي او را راحت

  .نبود كـه مي تواند با نگـار ازدواج كند  ولي ھنوز مطمئن. خالصي يابد  وجدان

  

  پسرم ، خیلي دير كردي ، كجـا بودي ؟ چرا پیراھنت را عـوض كرده اي ؟+ 

  

  ! سالم مادر ، اول نھار بعد بازرسي -

  

در تمام . كرد  براي مادرش تعريف نگام نھار خوردن تمامي وقايعي را كـه آنروز اتفاق افتـاده بودآرمان ھ

  .گوش مي داد  اين مدت مادر با حوصله به حرف ھاي او

  

 قــول بـدھي كــه ديگـر     ولي مـي خـواھم بـه مـن    . پسرم ، من به اندازه كافي به تو اطمینان دارم     + 

  .ـاده تكرار نشـود ھیچگـاه اتفـاقي كـه امروز افت

  

  ... ولي مادر جان من -

  

 پـیش دوسـتت   تـو كــه نمـي خـواھي روزي    . ببین عزيـزم ، سـعي كـن امانـت دار خـوبي بــاشي              + 

  سرافكنده باشي ؟

  

  .آرمان مي ديد كـه حق با مادرش است و چـاره اي جز قبول حرف او ندارد 

  

  . چشم مادر جان ، قول مي دھم -

  

  گار خانم را ببینیم ؟اجازه ھست ما اين ن+ 
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  .نمود  به لبخندي اكتفا تنھـا. نمي دانست بايد چـه جوابي بدھد . آرمان از خجالت سرخ شده بود 

  

  .بگو كه ھر وقت فرصت دارند به اينجا بیايد + 

  

  . چشم مادر جان -

  

  اگر من نگار را نپسنديدم باز ھم حرف مادرت را گوش مي كني ؟+ 

  

   بله-

  

  فراموش كني ؟ يم كـه او بـه درد ازدواج با تو نمي خورد و بـايد او راحتي اگر بگو+ 

  

. زنـد   منطـق نمـي   بي آرمـان از اين حرف مـادرش دلخور شد ولي مي دانست كـه او ھیچ گـاه حرف      

  :كمي مكث كرد و گفت 

  

  ... بله مادر جان -

  

  

  چھاردھــم قسمـــت

  

  

  .نگار آنشب نیز تلفن زد 

  

   ، حالت چطور است ؟سالم آرمان جان* 

  

  . سالم خیلي ممنون ، خوبم -

  

  نگرفتي ؟ راستي امروز كـه زخم معده. معذرت مي خواھم كه اينقدر اذيتت كردم * 

  

   نه نگار جان ، حالم خوبه-

  

  چرا امروز اينقدر كم حرف شده اي ؟ اتفاقي افتاده ؟* 

  

  .دعوت كنم  شما را به خانه خواست كـهاز من ھم .  امروز مادرم مي گفت كه مي خواھد ترا ببیند -

  

  اين كه خیلي خوبه ، پس چرا ناراحتي ؟* 
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  .ترا بگیرم يا مادرم  در اين صورت نمي دانم بايد جـانب.  مي ترسم كـه مادرم ترا نپسندد -

  

 ولـي جـداي از شـوخي مــادرت حـق      !مادرت دلش ھم بخواھد كه عروسي مثل من داشته باشد         * 

ولـي مــادر    در ضـمن آدم مـي توانـد زن ديگـري بگیـرد     . كند   د عروس خودش اظھـار نظر    دارد كـه در مور   

  عوض شدني نیست

  

  .میزني   ببینم اين حرف ھـا را از كجـا يـاد گرفتي ؟ مثل آدم بزرگ ھـا حرف-

  

خـواھــرم   نـصیحت كــردن   وقتي كـه مادرم شروع بــه . مي داني كـه خواھرم تازه عقد كرده است      * 

حـرف ھـا را مـي     با اينكـه اين !فراموش نكنم   من ھم مي شنـوم و سعي مي كنم ھیچ وقت  مي كنـد 

پــايش مـي افـتم و بــه او      مطمئن بـاش اگـر اينچنـین نشـد بـه .زنم ولي امیدوارم مادرت مرا قبول كند  

  ...میكنم التمـاس

  

اعـصاب خـود    آرمـان بـر  . آرمـان بیايـد    قرار بود آنروز نگار بـه خانـه  . تنھا سه روز به عید نوروز مانده بود    

نكنـد كــه بـین آنـدو      نكنـد مـادر او را نپـذيرد ؟    بـا خـود میگفـت ،    باز ھم دلش شـورمي زد    . مسلط نبود   

را  وسـايل الزم بـراي پـذيرايي    بر خالف او ، مادر مانند ھمیشه خونسرد بود و    مشاجره اي پیش بیايد ؟    

  .مھیا مي نمود 

ھا براي ديدن  باز گشته بود و بچه خاله تازه از مسافرت. رش در خانه بودند آنروز صبح تنھا آرمان و ماد

  .او به خانه شان رفته بودند 

برداشـتن گـوش    رغبتي بـراي  .بـا صداي زنگ آيفـون ، آرمـان بیش از پیش دست و پـايش را گم كـرد         

  .نداشت 

  

  ! پسرم ببین كیه -

  

  :ي مـیـز مي كشـیـد گفت آرمـان در حـالي كـه بـا پـارچـه اي بـر رو

  

  .مـادر جـان دستـم بنـد است ، بي زحـمت شـمـا گـوشي را بـرداريـد  -

  

  :مادر نگاھي شیطنت آمیز بـه او كرد و در حـالي كـه مي خنديد ، گفت 

  

  ! اگر نمي خـواھي دختر مـردم قبض روح كنـه خـودت گـوشي را بـردار -

  

  .وشي را برداشت آرمان در حالي كه دستش مي لرزيد گ

  

   كیه ؟-

  

  ؟( ... ) منزل آقاي * 

  

  ! بفرمايید تو -
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مـي كـرد كـه     بود ، ولـي آرزو  آرمان خودش را براي بدترين شرايط آماده كرده    . لحظـه موعود فرارسید    

  .ھمه چیز بخوبي تمام شود 

رنگ . ھستند  ر ديدارتفكیك ناپذي گويي آنھا دو عنصر! نگار و گل مريم . نگار با يك دسته گل وارد شد        

  .كرد  لرزان در حالي كه سرش پايین بود سالم از رخسـارش پريده بود ، بـا لبـاني

بھمین خاطر به  .خود بند نبود  آرمان از فرط ھیجان بر روي پـاي. مادر چند قدمي بـه طرف او برداشت 

  .را در آغوش كشید  مادر صورت نگار را بوسید و او رفت چشمانش سیاھي مي. ديوار تكیه داد 

  

  سالم دخترم ، چرا زحمت كشیدي ؟+ 

  

  .سپس دستـان او را گـرفت و بـر روي مـبل در كـنـار خـود نشـانـیـد 

  

  .مـات و مـبھـوت بـه آنـدو مـي نگـريست . آرمـان بـاور نـمـي كـرد 

  

  پسرم چرا آنجا ايستاده اي ؟+ 

  

  . دورتر از آندو نشست آرمان با اين حرف مـادر تـازه بـه خود آمد و

  

  چطوري دخترم ؟+ 

  

  .خیلي ممنون ، خوبم * 

  

  .دستانش مي لرزيد  ھنوز ھم رنگش پريده بود و. حال و روز نگار ھم بھتر از آرمـان نبود 

  

  .میكند  آرمان زير چشمي مي ديد كـه چگونـه مادرش سرتاپـاي نگـار را برانداز

  

  .ت پذيراي كن دخترم ، تا من چايي مي آورم از خود+ 

  

خود نیاز به  براي مسلط شدن بر مي دانست كـه نگار. مادر به بھانـه آوردن چايي آنھا را تنھا گذاشت 

  .آرامش دارد 

  

نگار مـوج   برق شادي در چشمان .با رفتن مادر براي اولین بار در آنروز آندو در چشمان ھم نگريستند           

  .مي زد ولي ھنوز دستانش مي لرزيد 

  

بـر زبـان    میكردند بدون اينكه كالمي  مدتي كـه مـادر در آشپزخـانـه بود آندو تنھـا بـه ھم نگـاه       در تمام 

  .برانند 

  

  خوب دخترم نگفتي خانواده چطور ھستند ؟+ 
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روي میـز   سیني چايي را بـر  سپس. مادر با گفتن اين حرف ورود خود را بـه سالن پذيرايي اعالم كرد    

  .گذاشت و در جاي خود نشست 

  

  .به مرحمت شما ، خوبند * 

  

  اينطـوري از میھمـان پذيـرايي مي كننـد ؟. دست مـادرت درد نكنـد + 

  

نگـار چـايي و    صـبر كـرد تـا    مـادر مـدتي  . آرمان سريع ظرف شیريني را برداشت و بـه نگار تعارف كـرد          

  :گفت  سپس رو به نگار كرد و. شیريني اش را بخورد 

  

  ـطــه شـمـا و آرمــان اطـالعـي دارد ؟دخـتـرم ، مـادرت از راب+ 

  

  :بـا صدايي لرزان جـواب داد . نگـار صورتش از خجـالت سرخ شده بـود 

  

  .ھیچ كس از خانواده ما چیزي نمي داند * 

  

كـه از  ھمین مطمئن ھستم بخـاطر. تا آنجا كـه من اطالع دارم خـانواده خوب و سرشنـاسي داري + 

پس چـرا تــا    .صحبت مي شوند  ھوس با پسرھـا ھم یستي كـه براي ھوي وآن دستـه از دخترھايي ن 

  مادرت در میان نگذاشته اي ؟ بحـال اين موضوع را بـا

  

قرار گرفته و  نگار تحت فشار آرمـان مي ديد چگونـه. فرمـا شد  براي لحظاتي سكوت در بین آنھـا حكم

  .پري گردد سخت بزودي س آرزو مي كرد اين دقايق. رنگ باخته است 

  

بــه   در ضـمن . كننـد    ســال عروسـي  ٢٢در خانواده ما رسم نیست كـه دخترھا در سـني كمتـر از               * 

  .نیست  بازگو كردن اين مسئله مساعد تـازگي خواھر بزرگترم عقد كرده است و شرايط براي

  

  پس در اين شرايط شما دو نفر چه تصمیمي گرفته ايد ؟+ 

  

كنیم  خواھرم بايستي صبر حداقل تـا زمـان عروسي  . چیز مھیـا شود    شايد بـا گذشت زمـان ھمـه      * 

  ...، البته اگر شما 

  

  .اشك در چشمـانش حلقـه زده بـود . نگـار حـرفش را نـا تمـام گذاشت 

  

بـا او   نیز شـرط اسـت كــه مـن     البتـه موافقت پدر آرمان . عزيزم ، من با ازدواج شما مخالف نیستم         + 

  در مورد اين ازدواج چیست ؟ مي كني نظر خانواده اتفكر . صحبت مي كنم 

  

  .من موافق ھستند  سامان اينقدر ار خانواده شما تعريف كرده است كـه بدون شك خانواده* 
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خــاموش   تنـدتر باشـد زودتـر    مي گويند كـه آتش ھر چـه. امیدوارم شرايط به مرور زمان مھیا شود      + 

خواستید ھمديگر را  ھر زمـان كـه !اينگونه نباشد   شمـاعزيزان من سعي كنید آتش عشق   . مي شود   

اگر مشكلي ھم داشتید . ببینم  خوشحال مي شوم عروس خوبم را من ھم. ببینید در ھمین جـا ببینید 

صحبت كنیـد ، چـون اگـر در ايـن   سعي كنید كمتـر بـا ھم تلفني .كه بتوانم كمكتان مي كنم      تا آنجايي 

  .خواھند كرد  ازدواج شما مخالفت از ارتباط شما مطلع شوند بالطبع باخانواده نگار  شـرايط

بحال فكـر   تا. دوستانت را  در ضمن آرمـان تـو ھم سـامـان را از دست مي دھي ، شـايـد ھم تمـامي    

البتــه مـن    توجیـه كنـي ؟   شود چگونه مي تـواني كـارت را   كرده اي كـه اگر سامان از اين موضوع مطلع     

چگونگي آشنايي شما با ھم حل  تا مشكل  كنم ارتباطم را با خانواده نگـار بیشتر كنمبزودي سعي مي

  .شود 

از  اشتباه كوچك از جانـب يكـي   شـايد بـا يك. دخترم ، پسرم ، كـاري نكنید كـه بعدا پشیمـان شـويد           

  !عمل كنید  امیدوارم به حرف ھاي من گوش كرده و به آنھا .شما آبروي ھر دو خانواده در خطر افتد 

  

  :گفت آرمان كـه در تمام مدت بـه حرفھـاي مـادرش گوش مي داد آرام و شمرده

  

  . چشم مادر جان -

  

  :نگار ھم ھمانطور كه سرش پايین بود ، گفت 

  

خـوبي   بتـوانم ذره اي از  چشم مادر جان ، حرف ھاي شمـا را ھرگز فراموش نمي كـنم و امیـدوارم              * 

  .ھاي شما را جبران كنم 

  

  . دست مـادر را گـرفت و سـرش را پـايین آورد تـا آنـرا ببـوسـد سپس

  

  .صورتش را بوسید  مادر ھم قبل از اينكـه نگـار اينكـار را بكند او را در آغوش كشید و

  

  !باشي  امیدوارم در زندگي خـوشبخت. تو بـا دختر خودم ھیچ تفـاوتي نداري + 

  

  

  پانزدھــم قسمـــت

  

  

. بودند  ھفت سین نشستـه ھمـه افراد خانواده دور سفره. ل نو باقي نمانده بود چیزي به تحويل سا

  .چشمانش را مي مالید  بود ھنوز با دستان كوچك خود خواھر كوچك آرمان كـه تازه از خواب بیدار شده

  

عـا مـي   د خانواده ھر يك زير لب پدر نیز مـانند سـالھـاي قبل مشغـول خـواندن قرآن بـود و سـاير افراد    

  .خواندند 
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بـرآورده   موقـع ھمـه آرزوھـا    ھر آرزويي داريد از خدا بخـواھید چــون در ايـن     : مـادر ھمیشـه مي گفت     

  .خواھد شد 

  

  .نگار نبود  ازدواج با عالوه بر خـواستـه ھـاي قبلي آرمـان آرزوي جديدي ھم داشت و آن چیزي جز

  

چشم مـي   اعضاي خانواده به  شـادي در چھره تك تك.چند ثانیـه بیشتر بـه آغاز سال نو نمـانده بود       

  .خورد 

ــار ( *  ــزار و سیــــــــــــصد و ھفتــــــــــــاد و چھــــــــــ   * )آغــــــــــــاز ســــــــــــال يــــــــــــك ھــــــــــ

  

وشادي ھمه  بست و شور با اعالن آغاز سـال نو توسط مجري تلويزيون خنده بر روي لبـان ھمـه نقش

  .جا را فرا گرفت 

  

را تكمیل  بود و شادي ام اي كاش نگـار : با خود مي گفت. آرمان جاي خالي نگار را احساس مي كرد 

  .مي كرد 

  .خواھر كوچكش آمد و صورت او را بوسید . دلش گرفت و در خود فرو رفت 

  

  .اگر اخمھايت را باز نكني تا سال ديگر اخمو باقي خواھي ماند ^ 

  

  . شد زدوده چھره او با اين حرف مادر ھمگي حتي خود آرمان خنديدند و بدين صورت نـاراحتي از

  

را  كـرد و گوشـي   مــادر بــه طـرف تلفـن حركـت     . در ھمین حین تلفن زنگ زد ، ھمگي ساكت شدند      

  .برداشت 

  

  بفرمايید+ 

.... *  

  

مشـخص بـود  نـمـي رسـیـد ولـي بخـاطر فـاصلـه اي كـه بین آنھـا و مـادر بود ، صداي او بگوش آرمـان

بـود بــه طــرف آرمــان     در حـالي كـه اخمھـايش در ھممـادر  .كـه مـادر مشغـول احـوال پـرسـي اسـت     

  :آمد و گفت 

  

  تلفن با شما كار دارد+ 

   كیه ؟-

  .تلفن بزند  در ضمن بگو اول بـه ساعتش نگاه كند و بعد. يكي از ھمكالسي ھايت است + 

  

 مورد در مادرش ھیچگاه ولي آرمان مي دانست كـه. از قیافه مادر معلوم بود كه خیلي عصباني است   

  .بود ، گوشي تلفن را برداشت  كامال گیج شده. دوستان او اينگونه صحبت نمي كند 

  

   بفرمايید-

  عزيزم سال نو مبارك* 
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بـه مـادر    چشمي نگـاھي  زير. آرمان بـاور نمي كرد ولي اين صداي نگـار بود كـه بگوشش مي رسید         

  .كرد 

  

كــه ھـر    ھا از تمامي اسكناس ھـاي تـا نـشده اي اين لبخند. پدر و مادر بـه صورت او لبخند مي زدند     

  !باارزش تر بود  سـال پدر از الي كتـاب قرآن بـه او مي داد

  

   عزيزم عید تو ھم مبارك-

 اينبــار كـسي را   چـون . آرمان جـان امسـال سـر سـفره عیـد بیـشتر از ھمیـشـه خوشحــال بـودم                  * 

آنقدر بلنـد   دوست داشتم آرزوھايم را !بخواھم  ـداداشتـم كـه بـرايش آرزوي سالمتي بكنـم و او را از خ  

خواسـت اولـین كـسي     دلم مي. ھمه بدانند كـه ترا دوست دارم  فرياد بزنم كه به گوش ھمـه برسد و       

  ...گريه امانش نداد  .نو را به تو تبريك مي گويد  باشم كـه سال

  

   نگار عزيزم ، اين چه كاري است كه مي كني ؟-

  

آرمان جان يعني  .آرزوھايم بگويم  ي شـود كـه مي تـوانم بـا تـو حـرف بزنم و بـرايت ازبخدا بـاورم نم* 

زنــد و ســال نــو را تبــريك      كسي بـاشـم كـه بـرايت زنگ مي   ممكن است كـه سال ديگر باز ھم اولین       

  مي گـويـد ؟

  

   مگر قرار است غیر از اين باشد ؟ اين چه حرفي است كه مي زني ؟-

  

  من ، دوستت دارمآرمان * 

  

  ... من ھم ھمینطور -

  

 آرمـان مـشغول تماشـاي    .روز پنجم عید است و تقريبـا بیـشتر ديـد و بازديـدھا انجــام گرفتــه اسـت               

پوسـت   مـشغول  مادر در حالي كـه يك ظرف میوه در دست دارد كنـار او مـي نـشیند و           .تلويزيون است   

  .گرفتن میوه مي شود 

  

  ي ؟به ديدن دوستانت رفته ا+ 

  

مي شـود   آمد خانواده ھا كمتر قرار است ديد و بـازديدھـا از ھفتـه دوم كـه رفت و  .  ھنـوز زود است     -

  .شروع شود 

  

  .به سامان زنگ بزن و بگو كه امروز بعد از ظھر به خانه شان مي رويم + 

  

  .كند  بدون اينكه حتي يك كلمه صحبت. خیره به مادرش نگاه مي كرد  آرمان تنھا

  

  .را اينطوري نگاه مي كني ؟ گفتم يك زنگ به سامان بزن چ+ 
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  ام مي آيم ؟  ولي مادر جان من چطوري به او بگويم كه با خانواده-

  

  .شما به سامان زنگ بزن ، خودم با او صحبت مي كنم + 

  

نمـي   دوستــانش نداشـت و   از طرفـي تــا بحــال رفـت و آمـد خــانوادگي بــا       . آرمـان مردد مـانده بـود   

صالح او را مي خواھد  طرف ديگر مي دانست كه مادر انست چگونـه بـايد اين موضوع را مطرح كند و ازد

!  

  .برداشت  پس از چند بار زنگ خوردن سـامـان گوشي را. شماره تلفن آرمان را گرفت 

  

   سالم سامان جان-

  

  معلوم ھست كجايي ؟! سالم ، چه عجب ياد ما كردي = 

  

  مي گذره ؟ حالت چطوره ، خوش -

  

  .نه بابا ، خسته شدم از بس از اين خانه به آن خانه رفتیم = 

  

  ھا داري ؟  چه خبر از بچه-

  

نكرده اي  راستي فراموش .ھنوز ھیچكدام را نديده ام ولي با ھمه بچـه ھا تلفني صحبت كرده ام      = 

  بیايید ؟ امي خواھید به ديدن بزرگترھ كـه من چند مـاه از ھمـه شمـا بزرگترم ، پس كي

  

  .واداشت  سامـان بـا صداي بلند شروع بـه خنديدن كرد و سـامـان را نیز بـه خنده

  

  .ديدنت مي آيیم  خیلي خوب آقا بزرگ ، با بچـه ھا صحبت مي كنیم و توي ھمین ھفتـه بـه= 

  

  .كند  مادر به آرمان اشاره كرد و بـه او فھماند كـه مي خواھد با سامان صحبت

  

  .ان مادرم مي خواھد با تو صحبت كند  سامان ج-

  

  .بخدا من كه چیزي نگفتم ، اصال من كوچیك ھمه شما ھستم = 

  

  . اينقدر خودت را لوس نكن ، گوشي را به مادرم مي دھم -

  

  سالم پسرم ، عیدت مبارك+ 

  

  عید شما ھم مبارك... سالم خانم = 
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  خانواده چطور ھستند ؟ مادرتان خوبند ؟+ 

  

  د ، به مرحمت شماھمه خوبن= 

  

جـايي   امـروز بعـد از ظھـر مـا     پسـرم مگـر شمـا دو تـا دوست نمي خـواھیـد ھمـديگـر را ببـینـیـد ؟       + 

  .و میھمان ھم نداريد مزاحمتان مي شويم  اگر شمـا در منزل ھستید. براي رفتن نداريم 

  

  . خوشحال مي شويم ،قدمتـان بر روي چشم . ، شمـا مراحم ھستید ... خواھش مي كنم خـانم = 

  

  مطمئن ھستید كه قرار نیست جايي برويد ؟+ 

  

  .بله ، تشريف بیاوريد = 

  

خـداحافظ   .دھـم   مـي  گوشي را بـه آرمـان.  بعد از ظھر مزاحم مي شويم    ٦پس ما حدود سـاعت     + 

  پسرم

  

  

  شانزدھــم قسمـــت

  

  

بار جلوي  براي چندمین .ه است سر و وضعش مناسب بود با اينحال تصور مي كرد چیزي را جا انداخت   

  .آينه ايستاد و نگاھي به خود كرد 

  

  .زود بـاش كـه دير شد ! چـه خبره ؟ خوبـه براي خواستگاري نمي رويم + 

  

تمـامي طـول    آرمـان در  .بودنـد   دو خواھر او در حیـاط منتظر. با اين حرف مادر آرمان از اتاق خارج شد       

داده بـود كـه ھمـراه بـا      البتـه بـه او خبـر    خواھد ديد ؟ ـه آيـا نگـار رامسیر بـه اين موضوع فكر مي كرد ك  

خوشحالي مي كرد و بـه شوخي  آورد كه چگونه نگار ابراز    به ياد مي   خانواده به خانه شان خواھد رفت     

  .كه ديگر الزم نیست او را از پشت پرده نگاه كند  مي گفت

گرمي آنھا  استقبالشان آمد و با ردن زنگ ، سـامـان بـهبـا فشـ. زودتر از آنچـه تصـور مي كـرد رسیدند 

مادر او  بـا اينكـه. آمده بود  مادر نگار نیز در وروي سـاختمـان براي پیشواز    .را به داخل خانه دعوت نمود       

اي بـا ھم صحبت مي كـردند كـه گـويي  و مادر سامان براي بار اول ھمديگر را مي ديدند ولي بـه گونـه        

  .مي شناسند   درازي است ھمـديگـر راسـالیـان

بـر   اي را تحسین ھـر بیننـده   نگار لباس ساده اي پوشیده بود ولي بـه اندازه ھـاي زيبـا شده بود كـه          

اولـي نبـود كـه     آرمان بار. ھمگي وارد سالن پذيرايي شدند    .مادر صورت او را نیز بوسید       . مي انگیخت   

  .ز برايش تازه بود میشد ولي اينبار ھمه چی وارد اين خانه

سـامان   اينكه بـرادر كوچـك   بـا. آرمان و سامان در كنار ھم نشستـه بودند و بـا ھم صحبت مي كردند    

چـايي را جلـوي    ھنگامي كه سـیني  .به عھده نگار بود  ھم آنجا بود ولي وظیفـه پذيرايي از میھمان ھا     
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مي ترسید رازشان برمال گردد  چون. كرد صورت او نگاه نمي  آرمان بـه. آرمان گرفت دستانش مي لرزيد 

  .كرد  صداي آھسته تشكر ھمانطور كه سرش پايین بود فنجان چايي را برداشت و با !

. را يافته بود  نگاه كردن به نگار نزديك بـه يك ساعت آنجا بودند و در اين مدت آرمـان تنھـا دوبـار فرصت

  .گويند   از ھر دري سخن ميصحبت است و مي ديد كه مادرش با مادر سامان گرم

  :مادر نگاھي به ساعت خود كرد و گفت 

  

  .سري به ما بزنید  امیدوارم كـه منت گذاشتـه و. خوب بیشتر از اين مزاحم شما نمي شويم + 

  

oخواھش مي كنم ، چیزي به شب نمانده است براي شام تشريف داشته باشید .  

  

از دست  در ضمن پسرم. داريم  نـا شده ايم و فرصت زيـاديانشاء اللـه يك وقت ديگر ، مـا تـازه آش+ 

  .مزاحمتان مي شويم  حتمـا بـاز. پخت شمـا خیلي تعريف مي كند 

  

خانـه آنھــا را   سامان تا در خانواده. مادر سامان ھر چـه بیشتر اصرار مي كرد كمتر نتیجـه مي گرفت        

  . حركت كردند بطرف خانه ھمگي سوار اتومبیل شده و. بدرقـه نمودند 

  

بـراي   تـا چنـد روز ديگـر    مـي گفـت  ... خـانم . خانواده خوبي ھستند ولي بـايد بیشتر تحقیق نمود      + 

  .تلفني خواھند گفت  البتـه روز دقیق آنرا. بـازديد مـا خواھند آمد 

  

بـدين   نمي خواست ھیچ دلش. آرمان حرف ھاي مـادر را مي شنید ولي حواسش جــاي ديگري بود        

 اي پـاي بــه ايـن    در روياھايش روزي را مجسم مي نمود كه بـدون ھـیچ دلھـره    .از نگار جدا شود    زودي  

  .خانه خواھد گذاشت و تا ھر وقت كه دلش مي خواھد آنجا خواھد ماند 

نمي گنجید  در پوست خود او بسیار خوشحال بود و. ساعتي پس از رسیدن بـه خانـه ، نگار تلفن زد    

.  

  

 لـبــاسھــايــي كـــه   راسـتي بــا ايـن   .  دانـي چقـدر از ديـدنت خـوشحــال شــدم          آرمـان جـان نمي  * 

  !پـوشـیـده بـودي خـیـلـي قـشـنـگ شـده بــودي 

  

  !تعريف كني  سلیقه خودت بايد ھم از.  بخاطر اين است كه سفارش خريد آنھا را خودت داده بودي -

  

  .نھــا نـبــودي اگــر دوسـت نـداشـتـي مـجـبــور بــه خــريـدن آ* 

  

  . شــوخـي كـردم عـزيـزم سـلـیقــه تــو واقعــا بـي نـظـیــر اسـت -

  

  .خـیـلي دلـم مي خـواست در كنـارت بنشـیـنـم و بـا تـو صحبت كـنـم * 

  

  .نبود   خوب شد كـه اينكار را نكردي وگرنـه االن سر ھیچكدام ما در جـاي خودش-
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را خـواھم   شـود اينكـار   مطمئن بـاش اگـر روزي الزم . را از دست بدھم     من بخـاطر تو حـاضرم سرم      * 

  .كرد 

  

  ! ناراحت میشوي چون مطمئن ھستم كـه خیلي. ي من حـاضر نیستم سرم را از دست بدھم ـ ول-

  

  .تو خیلي بدجنسي * 

  

ـاطــر  بخ را دوسـت دارد و  نگار مي دانست كـه آرمان تـا چــه حـد او     . ھر دو شروع بـه خنديدن كردند       

  .ھـمـیـن از حـرف آرمـان اصال نـاراحـت نشـد 

  

مـادرم را   نیـز مـدام حـرف    زماني كـه شما رفتید مادرم از خانواده شما خیلي تعريف كـرد و سامــان           * 

ھم اكنون لحظـه  كه از من. قرار است تا چند روز ديگر براي بازديد به خانه شما بیائیم  .تصديق مي كرد 

مراسـم آشنــايي را مـديون     كــه ايـن   مـي دانـم  . رف مـن از مـادرت تـشكر كـن          از ط . شماري مي كنم    

  ...بتوانم آن را جبران كنم  مھربـاني مـادرت ھستم و امیدوارم كـه

  

باعـث   نگـار برداشتــه شـد و    اين مراسم ديد و بازديد اولین قـدمھايي بـود كــه در راه وصــال آرمــان و       

  .ديد نزديكتر شدن خانواده ھـا بـه ھمديگر گر

. خواندن بود  مشغول درس آرمان سخت. يك ھفته بیشتر به امتحان مرحله اول كنكور باقي نمانده بود

  .شود  چون به نگار نیزقول داده بود در دانشگاه قبول

وجـود او   خـستگي را از  نگـار نیز مراعـات وضعیت او را مي كرد و سعي مـي نمــود بــا حـرف ھــايش         

  .بزدايد 

كرد و شب  مطالعـه بیشتر مي  تلفن او را از خواب بیدار مي نمود و او را ترغیب بـه       صبح زود با صداي   

  .روح و جسم او دور مي نمود  ھنگام نیز با صداي دلنشین خود خستگي را از

روزھـــاي   در آيـنـــده ايـــن   در اين مدت نگار از ديدن آرمان خودداري مي كرد و مرتبا بــه او مـي گفـت        

  .فـي خــواھــنــد كــرد جــدايـي را تـال

بـود كــه قبـل از     اين آخرين باري .روز امتحان بود و باز صبح زود بـا صداي تلفن نگـار از خواب بیدار شد         

  .امتحان مي توانست با نگـار صحبت كند 

  

  صبح بخیر آرمان جان* 

   صبح بخیر عزيزم-

  حالت خوبه ؟* 

  ! بھتر از اين نمي شود -

  .نذر ھم كرده ام  خدا خواستم كـه در امتحان موفق شوي و بخـاطر آنديشب موقع نماز از * 

   راسـتـش را بگــو بــراي مــن نــذر كــردي يــا بــراي بــرادرت ؟-

  بـراي ھـر دوي شمـا* 

  . عزيزم ، مطمئن باش سعي خودم را خواھم كرد -

  

 .كردنـد   خانـه حركـت   ـه طـرف پس از تمام شدن امتحان ھمراه با محسن ، سامـان ، امید و محمـد بـ   

تمـامي طول راه بچـه  در. كنند  ھمـه از امتحـان راضي بودند و قرار گذاشتند تمـامي مسیر را پیـاده طي
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مي دانست كـه اكنون نگـار  . نگار بود  میكردند ولي آرمان به فكر ھـا در مورد سئواالت كنكـور تبـادل نظر   

  .شماري مي كند  ن لحظهاوست و براي شنیدن نتیجه امتحا دلواپس

  

  .انشاءاهللا سال ديگه  نكنـه امتحـانت را خـراب كـردي ؟ عیبي نـداره ،! چیـه آقـاي مھندس = 

  

صـحبت   "آرمــان اصـال   چون در تمامي ايـن مـدت  . باز ھم احمد بود كه سر بـه سر آرمان مي گذاشت  

  .د وادار ساز نكرده بود و اينگـونـه مي خـواست او را بـه حرف زدن

  

  .ام از تو بیشتر مي شود   مطمئن باش كه رتبه-

  

  اي ؟ پـس چـرا اينقدر اخـم كـرده= 

  

  !ات خوب نشـود و آبروي من را ھم ببري   براي اينكـه مي ترسم تو رتبـه-

  

  .تــو گفــتــي و مــا ھــم بـــاور كــرديــم . آره جــون خــودت = 

  

  :كرد و گفت  ھا  جاھاي باريك بكشد رو بـه بچـهسامان كـه مي ديد نزديك است كار بـه

  

  كي مخـالفـه ؟.  خوش دارم ھمـه را بـه يك آب میوه جانانـه دعوت كنم -

  

بـراي نگـار    تلفـن ھمـان تريـا    ھمگي وارد تريا شدند ، قبل از اينكـه سفارش آنھا حـاضر شود آرمــان از  

  .د را بردار آرزو مي كرد كه اي كاش نگار گوشي. تلفن زد 

  

  بفرمايید ؟* 

  

.  نمـي تـوانم صـحبت كـنم     بیـشتـر از ايـن  .  نگـار جـان فكـر مي كنم دعـايت مستجـاب شده بـاشد     -

  خداحافظ" فعال

  

  

  ھفــدھــم قسمـــت

  

  

در وجـود   عطـش ديـدار معـشوق    اند و ھر روز اي است كـه آرمـان و نگـار ھمديگر را نديده         چند ھفتـه 

  .د آرمان بیشتر و بیشتر مي شو

مـي شـد    كه مانع اين كـار  اش برود ولي چیزي چند بـار مي خواست براي ديدن نگـار نزديك مدرسـه        

كوچـه و خیابـان   ديگر ھمیشه به دختران و پسراني كـه در از طرفي. قولي بود كه بـه مادرش داده بود       

را فراتـر از   رخـود و نگـا   ورزيدند ھمیشه بـه ديده حقارت مي نگريست و عشق میان     مي بـه ھم عشق  

  !اين عشقھاي خیاباني و زود گذر مي دانست 
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مـادر در   .مـادر حرفـي بزنـد     ولي خجـالت مي كشید در ايـن مـورد بــا   . كلید حل اين مشكل مادر بود  

يخچال برداشت و در  رفت ، سیبي را از داخل آرمان نیز بـه آشپزخانـه . آشپزخانه سرگرم تھیـه غذا بود      

  :بود گفت  ادرحالي كـه پشت بـه مـ

  

  دارد ؟  مادر جان مي داني كـه نگار سیب را بیشتر از ساير میوه ھـا دوست-

  

  !نه ، نمي دانستم + 

  

  . نگار مي گويد آدم اگر روزي يك سیب بخورد ھیچ وقت بیمار نمیشود-

  

  !چه جالب + 

  

  .  است يا نهبھتر شده نمي دانم حالش  راستي مادر جان نگار چند روز است كه سرما خورده ،-

  

  مگر ديشب با او صحبت نمي كردي ؟+ 

  

  كاش مي توانستم او را ببینم.  بله ، ولي ھنوز صدايش گرفتـه بود -

  

  !پس بگـو ، اين ھـمـه حـرف زدي تـا ايـن مـوضـوع را مطـرح كني + 

  

سـیب   .شد  آشپزخانه خارج آرمان كـه از خجالت صورتش سرخ شده بود سرش را پـائین انداخت و از     

. نزديك نمود و آنرا بوئید  به صورت خود آرام. بـه چشمان او چـه زيبا بنظر مي رسید . قرمز درشتي بود  

 مي شـد ، ديگـر حوصـله ھـیچ كـار حتـي       ھرگاه دلش براي ديدن نگار بي تاب      باز در افكار خود فرو رفت     

اي مـدت زيـادي او را آرام   بـر  ھم نمي تـوانست حتي عكس و نـامـه نگـار    . درس خواندن را ھم نداشت      

  .سازد 

  .نگاه مي كند  آنقدر در خود فرو رفتـه بود كـه متوجـه نشد مادر مدتي است بـه او

  

نیست براي  مگر قرار. میدھي  بجـاي اينكـه درست را بخواني وقتت را اينگونـه ھدر! خجالت بكش + 

  امتحان مرحله دوم كنكور آماده بشوي ؟

  

مگـر   به دانـشگاه بـروم ؟   اصال چه كسي گفته من حتما بايد. ام   خسته شده   ديگر از درس خواندن    -

  ھمـه چیز در درس و دانشگاه خالصـه مي شود ؟

  

زدي بــه   حرفھايي را كـه خیلي خوب حاال كه حرف من را گوش نمي كني بـه نگار تلفن مي زنم و      + 

  !اگر جرات داري بـه او بگو . او مي گويم 

  

تھديد تا چـه   مي دانست كه تاثیر اين مادر. د كه مادر اينگونه او را تھديد مي نمود         اين اولین باري نبو   

  .اندازه است 
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  . مادر جان خواھش مي كنم ، من كه حرفي نزدم -

  

اخالقـت   كمي بیرون قدم بـزن تـا   برو يك. ھر پسري كه تا اين اندازه در خانـه بماند دلش مي گیرد      +

  .سر جايش بیايد 

  

  .له بیرون رفتن را ندارم  اصال حوص-

  

پسرم با اينكــه   .خانه ما بزند  اگر امشب نگار زنگ زد از او بپرس چه زماني فرصت دارد تا سري به     + 

سعي كـن بـیشتـر از ايـن  تـو ھـم. چـاره اي نـیست  از تـه دل اصال بـه اين كار راضي نیستم ولي انگـار

و تحمـل   محبت خود را بـا صـبر   . دوست داشتن نیست    ھمیشه بي تابي كردن نشانـه     !صبـور بـاشي   

  !موضوع را ھیچ وقت فراموش نكن  اين. من از تو بیش از اين انتظـار دارم . داشتن ثـابت كن 

  

فرصـت درد دل   گاھي حتـي  گـاھي تنھـا فرصت يك سالم كردن و   . ھر شب نگـار زنگ مي زد       " تقريبا

  ...كردن ھم پیدا مي كردند 

  

  ن جانسالم آرما*  

  

   سالم-

  

  !چیه ؟ باز ھم كه اخمھات توي ھم رفته * 

  

   مي داني چند ھفته است كه ترا نديده ام ؟-

  

  خوب منظورت چیست ؟.  روز است ١٨دقیقا * 

  

   اگر كسي دلش ھواي ترا كند چكار بايد بكند ؟-

  

  .صبر كند  كس آرمان باشد بايد تـا بعد از امتحـان مرحلـه دوم كنكور اگر آن* 

  

  !انگار اينطور نیست  ولي.  من را بگـو كـه فكر مي كردم تـو ھم دلت ھـواي مرا مي كند -

  

  :گفت  اي نگار كـه از اين حرف آرمان خیلي ناراحت شده بود بـا صداي غمزده

  

كــه   بخدايي ترا ببینم ؟ فكر مي كني من دلم نمي خواھد     . آرمان خـان خیلي بي انصـاف ھستي       * 

نمـي زنـم تنھـا     اگـر حرفـي  . زجـرآور اسـت    ـه ھر لحظـه دور بـودن از تـو بـراي من      مي پرستي قسم ك   

تـو در كنكــور از ھـر چیـز     براي من مـوفقیت .ناراحتي تو را زيادتر كنم   بخاطر اين است كـه نمي خواھم     

  !فكر كني  انتظار نداشتم كه اينگونه در مورد من ھیچ. ديگري مھمتـر است 

  

  .معذرت مي خواھم كه ناراحتت كردم .  پس گرفتم  نگار جان حرفم را-
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  .مھم نیست * 

  

خانـه مـا    چـه زمـاني مـي تـواني بـه       امروز از مادر خواستم كـه تو راببینم و او ھم گفت بـه تو بگويم    -

  .بیايي 

  

  !آرمان جان ، تو االن فقط بايد به درسھايت برسي * 

  

   نمي آيي ؟-

  

شـروع   ١٢/٥سـاعت   ولي چون كـالس بعـد از ظھـر   .  ندارم من روزھاي دوشنبه ساعت دوم كالس  * 

  .مي شود اغلب اوقات در مدرسه مي مانم 

  

   يعني فردا مي توانم ترا ببینم ؟-

  

  . اصال درست نیست اينطوري. من از مـادرت خجـالت مي كشم . فقط يك مشكل وجود دارد * 

  

   اين چه حرفي است كه مي زني ؟-

  

  .مادرت سوء استفاده كنیم ما نبايد از اخالق خوب * 

  

   چاره ديگري ھم داريم ؟-

  

  ....فكر نمي كنم * 

  

عـشق   اين قـدرت . كند  شب تا دير وقت مشغول مطالعه بود بدون اينكـه احساس خستگي    آرمان آن 

  !بـود كـه بـه او جـان تـازه اي بخشیده بـود 

نمودن اتاق خود  صبح زود مشغول مرتب ن ازآرما. روز دوشنبـه ، روز پايان انتظار ، روز ديدار فرا رسید             

حكـم يـك سـال انتظـار را      ھـر دقیقــه بـرايش   . ساعت كند شده بـود      بنظرش حركت عقربـه ھـاي   . بود  

  .داشت 

كـه نگار را بـا  اين اولین باري بود. بود   بود كـه زنگ آيفون زده شد و اين نويد پايـان انتظـار١٠/٥ساعت 

زيبـاتر از   گويـا در تـن نگــار    زاران بار دختـران را در ايـن لبـاس ديـده بـود ولـي      ھ .لبـاس مدرسـه مي ديد  

  .كرد  مادر صورت نگار را بوسید و او را به داخل دعوت !ھمیشه بود 

  

  .مادر جان بايد ببخشید كه مزاحمتان شدم * 

  

  خواھش مي كنم ، مادر چطور ھستند ؟+ 

  

  .خوبند * 
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نگـار   بـیش از يكـساعت   .عقلـي بیـشتر از سـنش بنظـر مـي رسـید      نگار چه از نظر جثه و چه از نظـر          

در ســالن   مــادر مـدتي در كنــار آنھــا نشـست و سـپس آن دو را       .میھمان خانه دل و ديـده آرمـان بـود        

  .تنھا گذاشت تا راحت تر صحبت كنند  پذيرايي

پیـدا كرده بود  خاصي به اونیـز عالقه  نگار نه تنھا در دل آرمان جا باز كرده بود بلكه خواھر كوچك آرمان

مـادر از داخـل    .بـود   سـال نداشـت در تمـام مـدت در كنـار نگـار نشـسته        ٤خواھـر آرمـان كـه بـیش از        . 

  :آشپزخانه گفت 

  

  .تا سرد نشده است بیايید . بچه ھا غذا حاضر است + 

  

  :نگار كه انتظار اين موضوع را نداشت رو به آرمان كرد و گفت 

  

  .م كم ديرم مي شود من بايد بروم ، ك* 

  

  ! اول غذا بخور ، بعدا مي تواني بروي -

  

  :مادر در حالي كه وارد سالن مي شد گفت 

  

  !اگر معطل كني مدرسـه ات دير مي شود. اي  دخترم ھنوز كـه نشستـه+ 

  

  .ديگر رفع زحمت مي كنم . مـادر جـان میلي بـه غذا خوردن ندارم * 

  

  :گرفت و گفت مادر خنديد ، سپس دست نگار را 

  

  !مي تواني امتحان كني . آنقدر ھا ھم دست پخت من بد نیست + 

  

  :صـورت نگـار از خجـالت سرخ شده بـود ، بـا حـالتي سراسیمـه گفت 

  

  !بخدا من قصد جسارت نداشتم . اين چه حرفي است كه شما مي زنید * 

  

  .پس تا غذا سرد نشده مشغول شويد + 

  

  ...اش را در كنـار نگـار خورد  ھـار زندگيآن روز آرمـان بھترين ن

  

  

  ھجــدھــم قسمـــت
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بـودنــد   پــیش دكتــر بــرده    ھاي شب او را با آنكه نیمـه. آرمان شب سختي را پشت سر گذارده بود      

بیدار مــانده بــود و    مـادر نیز در تمـام مدت در بـاالي سـر او   .ولـي تـا صـبح بـدنش از تب مـي سـوخت         

  .نمود با دستمال نم دار تب او را پايین بیاورد  مي سعي

  

آرمـان  .حدودي پايین آمده است  نزديكي ھاي ظھر است ولي ھنوز آرمان بیدار نشده ، البتـه تبش تـا

پیشاني اش خنك شد  اي شنید و پس از آن احساس كرد كه گريه در حـالتي بین خواب و بیداري صداي

.  

  

  .آرام آرام گريه مي كند  گار را ديد كـه در كنار تختش نشستـه ون. آرام چشمانش را باز كرد 

  

  چرا اينقدر گريـه مي كني ؟.  خانم پرستـار من كـه ھنوز زنده ام -

  

مـي كـرد    اشكھـايش را پــاك  نگار سرش را بـه سمت آرمان باز گرداند و در حالي كـه بـا پشت دست          

  .قرمز شده بود گريه  چشمـانش از شدت. لبخندي بـر روي او زد 

  

  خوبي عزيزم ؟* 

  

  كـمكـم مي كـني ؟.  خـوبـم ، نگـار جـان مي خـواھـم بـنشـیـنـم -

  

كرد پرسید  میز نگاه مي سپس در حالي كه به ساعت روي. آرمان با كمك نگار در تختخواب نشست      

:  

  

   نگار جان كي آمدي ؟-

  

  .ام  فكر مي كنم كه يك ساعتي مي شود كه من آمده* 

  

   چرا مرا بیدار نكردي ؟-

  

  !انگار يادت رفته كه بیمار ھستي * 

  

لـب   در حـالي كـه تبـسمي بـر     مـادر نیـز  . زماني كه مادر وارد اتاق شد ھر دو مشغول خنديدن بودند          

  :داشت گفت 

  

حتي بــه   بـاالي سـرت بـود مطمئن ھستم كـه اگر نگـار ديشب. واقعـا كـه محبت معجزه مي كند    + 

زحمـت خوردنـشـان را    بايـد . مقداري سوپ برايت آمـاده كـرده ام    !ـیـازي پـیـدا نمي كـردي     دكتـر ھـم ن  

  .بكشي 

  

  !نكنید  تـرا خدا اذيت.  مـادر جـان مي داني كـه من از سـوپ متنفر ھستم -
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  ... !اگر خانم پرستار بـه شمـا اجـازه دادند مي توانید سوپ نخوريد * 

  

غـذا را بـر    اتـاق بازگـشت سـیني    اه غذايي كـه براي نگار آورده بود بـهمادر با يك ظرف سوپ بـه ھمر    

  :را به طرف نگار كرد و گفت  سپس رويش. روي میز مطـالعـه گذاشت 

  

  !بخورد  مراقب بـاش آرمـان تمـام سـوپش را. دخترم تو ھم غذايت را بخور + 

  

  :در ھم كرده بود گفت  ش راپس از اينكـه مادر از اتاق خارج شد آرمان در حالي كـه اخمھاي

  

  . سوپ ، غذايي كه من از آن متنفرم -

  

  چرا مثل بچه ھا بھانه مي گیري ؟. خجالت بكش * 

  

   نگار جان مگر تو مرا دوست نداري ؟-

  

  البته ، مگر ھنوز شك داري ؟* 

  

پ مـرا  سـو  مي خـورم و تـو ھـم    من غذاي تو را.  پس بخاطر من بیا غذاھايمان را بـا ھم عوض كنیم   -

  !بخور 

  

روي تخـت   سیني برداشت و بر نگار در حـالي كـه مي خنديد از جـا بلند شد و ظرف سوپ را از داخل  

  .آرمان و در كنار او نشست 

  

  حاال خودت مي خوري يا اينكه من به زور به تو بدھم ؟* 

  

  . من كه نمي خورم -

  

  !پس بگو ، پسره لوس مي خواھد از دست من بخورد * 

  

 .كـار شـد    میگذارد مشغول به ايـن  مـانند مـادري كـه بـا اشتیـاق فراوان غذا در دھـان فرزندش     نگار ھ 

فاصـله اي بـین آنھـا     زماني كه ھیچ .اين لحظـه از آن لحظاتي بود كـه آندو با يك دنیا عوض نمي كردند        

شه لحظـات  افـسوس كـه ھمیـ    ولـي  .را در مقابـل خـود مـي ديدنـد      زماني كه تمام آرزوھايـشان    . نبود  

  .مي روند  بتمامي درك كرد از دست شیرين زندگي پیش از آنكه بتوان آنھا را

  

  آرمان جان ، مي خواھي باز ھم برايت بیاورم ؟* 

  

  . نه عزيزم ، بخدا سیر شدم -

  

  .بازگشت  ظرف سوپ ديگر سپس بـا يك. نگار ظرف سوپ را در سیني گذاشت و بـه آشپزخانـه برد 
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  !ي خورم ، دوباره كه وسايل شكنجه را آوردي  من كه گفتم نم-

  

  .اين ظرف را براي خودم آوردم * 

  

   چرا غذايي كه مادر برايت آورده را نمي خوري ؟-

  

  .دوست دارم از ھمان غذايي كه تو خوردي بخورم * 

  

  . پس حاال نوبت من است كه به تو غذا بدھم -

  

  !من خودم بلدم . الزم نیست زحمت بكشید * 

  

آرمان نگار را  . او رخت بر بستـه بود ني كـه نگار خانـه آرمان را ترك مي كرد گويي بیماري نیز از تن      زما

  .كرد  تا در خروجي ساختمان بدرقـه

  

  .امیـدوارم زودتـر خـوب شـوي . آرمـان جـان مـراقب خـودت بـاش * 

  

  :مادر نیز در جواب نگار گفت 

  

  ! داشتـه بـاشـد و خـوب نشـود مگـر مي شـود آدم مسكـني مثل تـو+ 

  

....  

  

خانه آرمان مي  گاھي نگار به. ھر ھفته آرمان و نگار در روزھاي دوشنبه ھمديگر را مالقات مي كردند         

  .به پارك مي رفتند  رفت و گھگاھي ھمراه با آرمان و مادرش

 .نمـي آورد   و را بـه وجـد  بھـاري آنـد   ھیچ چیـز بـه اندازه قـدم زدن در پـاركي زيبـا و آن ھم در يك صبح     

دنیـا و  . دل ندارنـد   غمـي در  عطر گلھاي بھاري آنچنان آنھـا را مست شـادي مي نمود كـه گـويي ھـیچ        

در گوشـه اي از بھـشت    گـويي  .داشتني بنظر مي رسـید   تمـام آدمھـاي در آن بـه چشمشـان دوست   

  .جدا سازد  ز ھمكس نمي تواند آنھا را ا آنجايي كـه ھیچ چیز و ھیچ. قدم مي زنند 

كاشــان   ھـايش بــه قمـصر    روز سـه شنبـه است و دو روز ديگر قرار است نگار ھمراه بــا ھمكالسـي          

ھنوز مردد است كه چكـار   محبوبش را حتي براي يك روز ندارد امـا از آنجـايي كـه طـاقت دوري از. بروند  

  .كند 

بـه كاشـان    متعاقد كرده كه ھمگـي   آنھـا راآرمان روز پیش بـا خـانواده اش در اين مورد صحبت كرده و        

  .بروند 

موافـق   بـا ايـن مـسافرت كوتــاه      پدر مخالفتي نداشت البتـه مشروط بر آنكـه خانواده عموي آرمان نیز          

  .خوشايند بود  آنھا ھم خواھند آمد و اين براي آرمان بسیار امروز عمو خبر داده بود كـه. بـاشند 

  ...میكردند  وق از پشت سیم ھـاي تلفن بـا ھم صحبتآنشب نیـز آندو عـاشق و معشـ
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حتما بايد بروم  اصرار مي كند كـه من از يك طرف بھـاره. نمي دانم چكار بـايد بكنم " آرمان جان واقعا* 

 نخــواھد زد و از طرفـي ديگــر    او ھم نخـواھد رفت و بـا مـن ديگـر حـرف    و قسم خورده كـه اگر من نروم    

بخواھي مي دانم كه اگر از تـو   راستش را .چ جـاي دنیـا بـه من خـوش نمي گذرد وقتي تـو نبـاشي ھی 

  .دور شوم دلم خواھد گرفت 

  

يكـي را   .بخاطر دوسـت بايـد بـروي     يا بايد بخاطر من بماني و يا اينكـه.  اين مشكل يك راه حل دارد   -

  !انتخاب كن 

  

  . تو ترجیح نخواھم داد  كسي را بـهخودت ھم مي داني كـه ھیچگاه. نیازي به انتخاب نیست * 

  

  .نمي دزد  مطمئن باش در اين يكروز كه نیستي كسي مرا.  نگار جان ، شما برو -

  

  .من مي گويم طاقت دور مـاندن از تو را ندارم * 

  

  :آرمان خنده اي كرد و گفت 

  

  !امیـدوارم تـوي كیفت جـا بگیـرم .  پس مـرا ھم بـا خـودت ببـر -

  

  !شد كه تو ھم با ما بیايي كاش مي * 

  

  . پس من ھم میآيم -

  

  !آرمان جان مسخره ام نكن * 

  

  بايد بیايم يا نه ؟.  تكلیف مرا مشخص كن -

  

  تو چطور مي خواھي دنبال ما بیايي ؟.من با ھم كالسي ھايم مي روم * 

  

آن روز بـه    ما نیـز در كرده اند كه  راستش را بخواھي بـا خـانواده صحبت كرده ام و آنھـا ھم مـوافقت       -

  .قمصر كاشان برويم 

  

  !راست مي گويي ؟ بگو جان نگار * 

  

  .چه صورت خواھد بود  فقط تو بايد تحقیق كني كه برنامـه شما بـه.  بخدا راست مي گويم -

  

  !كـاش از خدا چیز ديگري خـواستـه بـودم . بھتر از اين نمي شود * 

  

   مثال چه چیزي ؟-
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  تو را ، آرمان من. ز صبح تا شام از او مي خواھم ھمان چیزي كه ا* 

  

  حرف بزني ؟  اگر آنجا شما را ديدم چطور مي خواھي جلوي معلم و دوستانت با من-

  

  .فكري ھم براي اين موضوع مي كنم * 

  

  

  چھار و بیست تا نـوزده قســمت

  

  

خواھنـد   ار در قمـصر كـاشــان  ناھ نگـار بـه او گفتـه بود كـه براي. ھمـه چیز بـه خوبي پیش مي رفت      

  :مي گفت  آرمان با خود. باغ فین كاشان خواھند رفت   بـه٤بود و بعد از ظھر حدود سـاعت 

نـیـست و   چـون محـوطـه بــزرگي  .اگر براي ظھر بـه قمصر كاشان برسند احتمـاال نگـار را خواھد ديد           

 پیـشنھـاد عمـو قـرار شـد     ه كاشـان رسـیدند و بــه  نزديك ظھر بود كـه بـ .مي تـوانـد نگـار را پـیـدا كـنـد   

  .ناھار را در كاشان خورده و بعد از ظھر به قمصر بروند 

مـي   .كــه انتظــار داشـت     چیـزي بـود   آرمان از اين موضوع بسیار نـاراحت بـود چـون دقیقــا عكـس آن     

تـصمیمي بـود كــه     ونولي چـاره اي نداشـت چـ   . نخواھد ديد    دانست كـه اگـر اين اتفـاق بیفتد نگـار را       

  .موافق بودند  ھمـه بـا آن

ھمـه راه  از اينكه اين. خورد  در رستوران با غذايش بازي مي كرد و بـا بي میلي چند قـاشق غذا ھم          

  . اينك نمي توانست او را ببیند بسیار عصباني بود تنھا بـه شوق ديدن نگار آمده بود و

بـرايش مھـم    ديگر ھیچ چیز .ه باغ فین كاشان بروند پس از صرف غذا تصمیم گرفته شد كه ھمگي بـ     

  .نبود حتي لبـاسھـايش را عوض نكرده بـود 

لـب   اشكان براي گرفتن بلـیط  ھمـه وارد باغ شدند ولي آرمان ھمراه با پسر عمويش نیمـا و ھمچنین        

آنقـدر كـسل بـود     نیما و اشكان شیطنت را آغـاز كردند ولي آرمــان  بـا رفتن بقیـه. ورودي باغ ايستـادند    

  .اگــر مـي تــوانـسـت اصـال از اتــومـبـیـل پـیــاده نـمـي شـد  كـه

  :نیما نگاھي به آندو كرد و گفت 

  

  !واي خداي من ، يك اتوبـوس دختر = 

  

كـه اصـال    شد ولي آرمان با اين حرف او اشكان ھم مثل نیمـا مشغول مرتب كردن سر و وضع خودش          

ھنــوز   .داخـل شـد    بدست نگھبان ورودي داد و خود نیز  را كـه گرفتـه بودند حوصلـه نداشت بلیط ھايي   

  .چند قدمي دور نشده بـود كـه از پشت سر كسي او را صدا كرد 

  

  آرمان* 

  

ولي . است  حتما اشتبـاه كرده پیش خـود فكر كرد كـه. صدا صداي نگـار بود ولي او بـاورش نمي شد 

روي خـود  . صدا مي زد  اين نگار بود كـه او را. اشتباه نمي كرد  .سید بـاز آن صداي آشنـا بـه گوشش ر   

  .آرمان را در دست گرفت  دستان وقتي به او رسید. برگرداند ، نگار را ديد كه بطرفش مي دود  را
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  سالم آرمان جان* 

  

   سالم عزيز من-

  

نزديـك    ديد كـه بــه آنھــا  مي آرمان از پشت سر نگار ھمكالسي ھـا و ھمچنین دو تن از معلمین او را  

  :نگـاھي بـه او كرد و گفت . مي شوند 

  

   حاال من چطور خودم را معرفي كنم ؟-

  

  !فقط ھمراه من بیا . الزم نیست چیزي بگويي * 

  

  .حركت كرد  نگار در حالي كـه دست آرمان را گرفتـه بود بـه طرف يكي از معلمین

  

  !اين ھم آرمان دايي بنده ... خانم * 

  

  :با خود گفت . رمان يك لحظه جا خورد آ

  

  .مطمئنا بـه او شك خواھند كرد .  دايي آدم كه اينقدر كوچك نیست -

  

  . آرمان درست است معلم نگار خانم خوشرويي بود ولي از طرز نگـاھش معلوم بود كـه حدس

  

  حـال شـمـا چطـور است ؟ خـانـواده خـوب ھستنـد ؟... سالم آقـاي : 

  

  .را مي داد  حالي كـه سعي مي كرد بـه خودش مسلط باشد جواب خانم معلمآرمان در 

  :نگار رو به خانم معلم كرد و گفت 

  

  ام بـروم ؟ اجـازه مي دھـیـد مـن بـراي ديـدن خـالـه... خـانـم * 

  

  !فقط يـادت نـرود تـا نیم سـاعت ديگـر بـرگـردي . عیبي نـدارد : 

  

  .بود  ھنوز ھم گیج و مبھوت آرمـان . را در دست داشت براه افتـاد نگار در حالي كـه دست آرمـان

  

  مادر كجاست ؟. اينطوري كمتر شك مي كنند * 

  

  دوست داري پیش آنھا برويم؟.  ھمراه با بقیه در باغ قدم مي زنند -

  

  .مي شود  حتما بايد خانم معلم من را با مادرت ببیند وگرنه ھمـه چیز خراب* 
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 اگـر ممكـن اسـت   . باشـد   تي بـه خانـه مي رسي ھنوز سرت روي بـدنت بـاقي مــانده             امیدوارم وق  -

اينكـه مـي   خانواده عمو و بقیـه از !من دايي تو نیستم  بخدا فامیل ما مي دانند كـه. دست مرا ول كن    

  .ندنگار را معرفي ك اينبار نوبت آرمان بود كـه. آيد تعجب كردند  مي ديدند آرمـان بـا دختري غريبـه

  

  .، خواھر دوست من سامان است ...  خانم -

  

كـه مـي    مادر .آھسته سالم كرد  نگار بعد از آن معرفي كوتـاه و مبھم در حـالي كـه سرش پـايین بود  

  .را بوسید  ديد ھمه چپ چپ بـه او نگاه مي كنند جلو آمد و صورت او

  

  تنھا آمده اي ؟. سالم دخترم + 

  

   .با بچه ھاي كالس آمده ام* 

  

  .مـادرت چطور ھستند ؟ بـه مـادرت بگـو حتمـا سري بـه مـا بزند + 

  

  !چشم * 

  

  !خواھرت ھنوز كه عروسي نكرده + 

  

ھمـراه بـا    آرمـان نیـز  . جدا شـد   مادر ھمانطور كـه مشغول صحبت كردن بود ھمراه با نگـار از سـايرين    

  .ا حركت كرد را در دست داشت با آنھ خواھر كوچكش كـه آن موقع دستان نگار

خیـالش راحت شد  مادر آرمـان گويي يكي از معلمین نگار كـه تا آن موقع آندو را زير نظر داشت با ديدن

  .و بــه آنھـا پـیـوسـت  بھـاره نـیـز از فـرصـت اسـتفـاده كـرده .و ھمراه بـا سـايرين حركت كرد 

  : و گفت بھاره رو بـه مـادر كرد. نگار او را بـه مادر معرفي كرد 

  

  .شما اين نگار خانم را دعوا نمي كنید ... خانم | 

  

  :مادر در حالي كه مي خنديد رو به بھاره كرد و گفت 

  

  براي چه بايد او را دعوا كنم ؟+ 

  

. گريـه كرد  بھانه سر درد شروع بـه در میان راه از موقعي كه فھمید برنامه اردو تغییر كرده است بـه| 

حــالي كــه صـورتش از     نگــار در  .ام  بزور او را از ماشین پیـاده كـرده   ده است و منحتي ناھار ھم نخور   

  .بھاره رفت  اي بـه خجـالت قرمز شده بـود چشم غره

  

رسد نـه  اين طـور كـه بنظـر مي دخترم فكر نمي كني با اين كـارھـا تنھـا خودت را آزار مي دھي ؟      + 

 ايـن گونــه كارھــا    باز ھم بـه ھر دوي شما مي گـويم كــه   . ايد   هنخورد تـو و نـه آرمـان ھیچكدام نـاھـار     

حاال . طرف حساب خواھید بود  با من اگر يكبار ديگر از اين كارھـا بكنید. چاره برخورد با مشكالت نیست 

  .من برگردم ھم ھمین جا بمانید تـا
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بـه او كـرد و    ره را مـي فـشرد رو  بھا پس از اينكه مادر آنھا را ترك كرد نگار در حالي كـه از خشم بازوي 

  :گفت 

  

  !بھار خانم من بعدا حساب شما را مي رسم * 

  

مي گذشـتند   حالي كه از كنار آنھا پس از رفتن مـادر دوستـان ديگر نگـار كـه از موضوع خبر داشتند در 

  :به آندو متلك مي گفتند 

  

  ...خـدا شـانس بـده ، كـاش مـا ھـم از اين دايي ھـا داشتـیـم || 

  

تــا معلـم    از آنھـا خـواھش كــرد  بنابراين. نگار بـه آنھا چشم غره مي رفت ولي گويي چاره ساز نبود          

العمل ھـا و حـرف   و در تمامي اين مدت آرمان بـه عكس  . بردارند ھـا شك نكـرده انـد دست از شـیطنت      

  .نگار مي خنديد  ھـاي

  

  .مادر با يك ظرف غذا برگشت 

  

سفارش دادم  دوباره براي او غذا چـون آرمـان در رستـوران غذا نخـورد. مـال تـوست دختـرم اين غذا + 

سـپس يـك پالسـتیك از    .  ظـرف غذا را بدسـت نگــار داد   .تو بود  تا سر فرصت بخورد ولي انگـار قسمت 

  .شكـالت بـود  كـه داخـل آن چـنـد بـسـتــه كـیـك ، بـیـسكـويـت و داخل كیفش درآورد

  

  .ا ھم مال توست اين ھ* 

  

 .بزنـد   توانست لبخندي بـه او  در مقابل خوبي ھاي مادر تنھا. نگار اشك در چشمانش حلقـه زده بود   

آندو به سختي از ھم جدا  بود و باز زمـان زمـان رفتن. آنروز نگار چند عكس ھم با آرمان و مادرش گرفت   

سنگین دختر عمويش و يا  نگاه ھـاي .ندند خانواده آرمان و سايرين شب را در قمصر كاشان مـا          .شدند  

گیران قمصر مجبور بودند براي گالب گیـري تـا    گالب .نبود  حتي متلك ھـاي نیمـا و اشكـان براي او مھم  

گالب گیران در فكر گالب و او در فكر گل خود بـود  .پیش آنھا بود  آرمان نیز تا دير وقت    .صبح بیدار بمانند    

  ...رفـتــنـش يــاد او مـشــام آرمــان را نــوازش مــي داد  از گلي كـه حتي بعد. 

چـشـم   نكنـنـد بـاز ھــم دور از  با اينكـه مـادر ھمیشـه سعي مي كرد آندو زيـاد بـا ھم تلفني صحبت       

  .مـادر دست بـه ايـنكـار مي زدنـد 

تـا بــه    یدا مي كندمناسبي پ نگار در خانـه تنھـاست ، بـه ھمین دلیل فرصت   . عصر پنج شنبـه است     

ورود مادرش نمي  نگار متوجـه .مشغول صحبت كردن ھستند    مدتي ھست كـه آنھـا   . آرمـان تلفن كند    

  .به او نزديك مي گردد  مشكوك مي بیند بدون سروصدا شود و مـادر كـه لحن صحبت كردن او را

خداحافظي كـرده و   آرمانبا  سريع. نگار زماني متوجـه حضور مادر مي شود كـه ديگر دير شده است         

  ...گوشي را قطع مي كند 

ھـیچ   چــون نگــار  . میزنـد   دلش خیلي شــور . سـاعت نیمـه شب است ولي ھنوز آرمـان بیدار است       

كسي وارد خـانـه  بخـاطـر ھمین بـه اين نتیجـه رسید كـه وقت بدان صـورت بـا او خداحـافظي نمي كرد     

ھــرچقدر  . بیـرون نمـي آمـد     حتي يك لحظـه از فكر نگـار !كند نگار ديگر نتوانسته صحبت   شده است و  
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بـا   .مـي گفـت    بـاز دلش چیز ديگـري   خودش را راضي كند كـه اتفاقي براي او نیفتاده         سعي مي نمـود  

بگیرد بـاز ھم تـا عصر چندين مرتبــه   او تمـاس اينكـه مي داند روزھاي جمعـه نگار بسختي مي تواند با         

  .جـوابي نمي شنـود بـیشتـر از قبل دلـواپس مي گـردد  ھـربـار كـه ولي.  زند براي او تك زنگ مي

ھـــاي   مــادر او را از ايــن تـمــاس    اينبار حتي بـا مـادر ھم نمي تواند درد دل كند ، چون مي داند كــه  

  .تـلفـنـي بـرحـذر كـرده بـود 

میدانـد اينكـار    بـا اينكــه  . میرود   نگـارديگر طاقت نمي آورد ، لبـاسھـايش را مي پوشد و بطرف خـانـه        

 در اطراف خانه نگار پرسه مدتي. خانه ماندن و غصه خوردن بھتر است  ھیچ فـايده اي ندارد ولي از توي

  .مي زند و باز به خانه برمي گردد 

ايـن   .يك تك زنـگ مـي زنـد     تلفن. دقايقي است كه به خانـه رسیده است ، افسرده دل و خستـه پا    

از  بعـد . كنـد   بـه سرعت بطرف تلفن حركت مي. برقي در چشمانش مي درخشد       !ت نگار است    عالم

  .چند دقیقه باز تلفن زنگ مي زند 

  

   معلوم ھست كجايي ؟-

  

x سالم آرمان خان !  

  

  .دھد  صاحب صدا را تشخیص بـا آن افكـار پريشـاني كـه دارد نمي تواند. اين صداي نگار نبود 

  

   شما ؟-

  

xھاره دوست نگار ھستم  من ب.  

  

سئوال  تلفن كند ؟ جرات نداشت يعني چه اتفاقي افتاده كه نگار از او خواسته كـه. قلبش فرو ريخت   

  !تنھا يك كلمه بود  لبـانش را تكـان داد و حـاصلش. كند 

  

  ... نگار -

  

x     مــادرش   ودمـتـوجـــه ور  ديروز موقعي كـه بـا شمـا صحبت مي كـرده اسـت       .  نگار حـالش خوبست

شمـا صحبت مـي   خوشبختانـه نفھمیده است كـه نگار با    .نـشـده و مـادرش بــه او شـك كـرده اسـت         

نگار گفت كـه شـايد تـا روز    .خــواسـت بــه شـمــا زنـگ بــزنــم تــا دلــواپـس نـشــويــد         او از من  . كند  

  !ديدنتان بیايد  سعي مي كند براي دوشنبـه نتواند براي شمـا زنگ بزند ولي

  

  بـراي او اتفـاقـي افـتـاده اسـت ؟.  تـرا خـدا راسـتش را بگـو -

  

x خداحافظ. كنم  ببخشید كه بیشتر از اين نمي توانم صحبت.  گفتم كه حالش خوب است  

  

  ... خداحافظ -
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 .پیداسـت   در چھـره اش  نگرانـي و اضـطراب  . روز سومي است كه آرمان با نگار صحبت نكـرده اسـت      

  :مدام با خود مي گويد 

  

  !شان مي روم  مدرسه اگـر امـروز ظھـر زنگ نزند بـه لب.  كـاش مي تـوانست تلفن بزند -

  

او . برود  بايستي به مدرسه يعني زمـاني كـه نگـار.  ظھر را نشان مي دھند    ١٢عقربـه ھاي ساعت    

بتوانـد از تلفـن عمــومي     زو مـي كـرد  زنگ بزند بخـاطر ھمین آر  مي دانست كـه نگار نمي تواند از خانـه       

  .تلفن كند  براي او

انـدازه او   در میان بود ھیچ چیز به وقتي پاي نگار. در اين چند روز گذشتـه نتوانستـه بود درس بخواند       

از جا كنده مي  قلبش اين چندمین باري بود كه با صداي زنگ تلفن. تلفن زنگ مي زند  .اھمیت نداشت 

  .شد 

  

   بفرمايید-

  

  !سالم آرمان من * 

  

 سـتارگان آسمــان دوسـتش    ھمـان كـسي كــه آرمـان بــه انـدازه       . اين صداي الھـه زندگي آرمان بود       

  .نمي توانست جاي خنده ھاي او را پركند  داشت و در نبودنش حتي آسمـان پرستـاره نیز

  

؟ آقـاي   ده ايفراموشـم كـر   چرا حرف نمي زني ؟ نكند توي اين دو سه روزي كه زنگ نـزدم  ! آھاي  * 

  بداخالق من نگار ھستم ، مي شناسي يا نـه ؟

  

كشید ،  آرمان نفس عمیقي .صداي خنده نگار تمام نـاراحتي ھـاي او را بدست فراموشي مي سپرد 

  .امن رسیده است  گويي پس از راھي دراز و سخت بـه پناھگاھي

  

 ام تـو مـاه شـبھاي تنھـايي     نـي ، تـو تپش قلب م!  خودم را نمي دانم ، ولي ترا خوب مي شنـاسم  -

  !ھستي ، تو ھمه چیز من ھستي 

  

خیام مـي   نزنم مثل حافظ يا فكرش را بكن اگر يكسـال زنگ. تـوي اين چند روزه كلي شـاعر شدي  * 

  !شوي 

  

  ! در اين دنیا نخواھم بود  قول نمي دھم مانند حافظ شوم ولي مطمئن ھستم كـه مـانند او ديگر-

  

ببیـنم   بگـو . ادامـه نـده    اين چه حرفي است كه مي زني ؟ اصـال ايـن بحـث را   ! كن آرمان جان بس    * 

  حالت چطور است ؟

  

  ! االن خوبم -

  

  !ناخوانده داري  فكـر كنم بـاز ھم میھمـان. امیدوارم فردا ھم حـالت خـوب بـاشد * 
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  . اين میھمان ناخوانده صاحب قلب و روح من است -

  

  كاري نداري ؟ فعال با من. فردا مي بینمت . لوسم نكن خیلي خوب ، بیشتر از اين * 

  

   مجبورم بگويم نه ؟-

  

تو كه . ديديم  بار اول ھمديگر را از ھمان جايي كـه براي. مي داني كـه از توي خیابان زنگ مي زنم * 

  !نمي خواھي كسي مرا اينجا ببیند

  

  . مواظب خودت باش! ندارم  بـه تو بـاز ھم تو بردي ، بـا اينكـه من ديگر چیزي براي بـاختن -

  

  چشم عزيزم ، خداحافظ* 

  

  ... خداحافظ -

  

و آن  لبـانش دور نـشده اسـت    ولي ھنـوز خنده از. رنگ رخسـارش پريده و چشمـانش گود رفتـه بـود   

  !شاخه گل مريم 

  

  سالم* 

  

  سـالم دخـتـرم ، چـرا رنگـت پـريـده ؟ اتفـاقـي افـتـاده اسـت ؟+ 

  

  !چیـز مھمي نیست . در جـان ، فقط چند روز بیمـار بـودم نـه مـا* 

  

  حاال حالت چطور است ؟+ 

  

  خوبم مادر جان* 

  

مـادرنگـار  نیز تنھـا مي دانست كـه مادر از اتفاقي كـه براي او افتاده بود ھیچ اطالعي نداشت و آرمـان

محض اينكـه مادر آندو  به ! نبود موضوع دلیلي براي اين وضع و حال او   ولي اين . بـه او شك كرده است      

  :به نگار كرد و گفت  را در سالن پذيرايي تنھا گذاشت آرمان رو

  

   نگار جان چه اتفاقي افتاده است ؟-

  

  .ام  چیز مھمي نیست ، چند روز بیمـار بـودم و حـاال ھم بھتـر شده* 

  

چیزي در اين مورد  خودت ھم ديروز . تو بـه من دروغ مي گويي ، بھـاره اصال حرفي از بیمـاري تو نزد -

  !نگفتي 

www.takbook.com

mailto:SajjadKAZ2003@Yahoo.Com
http://www.SajjadPage.tk
http://www.Sajjad.ir


Email:  SajjadKAZ2003@Yahoo.Com 
Weblog: Http://www.SajjadPage.tk 
Website: Http://www.Sajjad.ir 

 - 60 -

  

  .اكنون پیش تو ھستم  تنھا اين مھم است كـه من. آرمان جان ھر چـه بوده تمام شده است * 

  

  .گردد  اشك در چشمان نگار حلقـه زد و باعث شد آتشي در دل آرمان شعلـه ور

  

  .است  ده نگار جان ترا بـه جان آرمان قسم، بـه من بگو چـه اتفاقي افتا-

  

كـاش مـرا    اي. مطلع شـوي   چرا اينقدر اصرار مي كني ؟ دلم نمي خواست ھیچ گاه از اين موضوع      * 

  !قسم نمي دادي 

  

  :نگار ھمانطور كه با گوشه اي از روسري خود بازي مي كرد ادامه داد

  

خانه شده  بدون سرو صدا وارد پنج شنبـه بعد از ظھر ، زماني كـه بـا ھم صحبت مي كرديم مـادرم          * 

زمان نام تـو را بـر    ولي خوشبختانـه من در آن .ما را شنیده بود   گويا مادرم مقداري از صحبت ھاي     . بود  

 كـسي صـحبت مـي كـردم ولـي      ھمین دلیل مادر متوجـه نشده است من بــا چــه   بـه. زبان نیاورده ام  

  !مطمئن بود كه با يك پسر حرف مي زدم 

بـاز خـواست  كردن تلفن مـورد پس از قطع. كـه ديگر دير شده بود زمـاني متوجـه حضور مـادرم شدم      

صحبت مي كـردم ولـي    اينگونه وانمود كنم كه با يكي از دوستانم       ابتدا سعي كردم  . مـادرم قرار گرفتم    

مادرم با خشم . بوده است  بـه ھمین دلیل گفتم كـه مزاحم تلفني   !به ھیچ وجه قانع نمي شد        مادرم

كردم بــه حرفھـاي مـادرم اعتنـا      سعي . مزاحم تلفني با اين صمیمیت صحبت نمي كند     كه آدم با   گفت

 بنابراين به مادرم گفتم كه. حقیقت نداشتم  من ھم چاره اي جز گفتن .نكنم ، ولي او دست بردار نبود 

مـن  مادرم تنھـا خیـره بــه     .آمد خـواستگـاري من خـواھي من و تو ھمديگر را دوست داريم و بزودي بـه        

ابتدا فكر كرد . چنین گستـاخي اين موضوع را مطرح كند  دخترش با باورش نمي شد كـه. نگاه مي كرد 

  .وقتي قاطعیت مرا ديد بسیار ناراحت شد  ولي شوخي مي كنم

وقتي ديد  !مـادرم سیلي خوردم  براي اولین بار از. ھر چه سعي كردم اسم تو را بگويم بي فايده بود      

نخـواھد گذاشت كـه  قرآن را آورد و قسم خورد كـه ھیچ وقت  است بـا خشم كتـاب كـه تالشش بیھوده  

  .ازدواج كنیم  من و تـو

كـه  آيد تـو ھستي ، گفت مي وقتي من با خنده گفتم كـه از كجا مي داند خواستگـاري كـه براي من 

  .مي دھد   جواب منفيبیايد و من او را قبول كنم به او بعد ھر كسي بـه خـواستگـاري منه از اين ب

مادرم كـه   .خودكشي خواھم كرد  من ھم گفتم كـه اگر قرار بـاشد بـا كسي بـه غیر از تو ازدواج كنم     

  :حرف مرا جدي نگرفته بود با خشم گفت

  

پدرت خـواھم   امشب موضوع را به !دختري كـه پاي بـه راه نادرست بگذارد لیاقت زنده ماندن ندارد           & 

  !آدم كند  اند چگونـه تو رااو خودش مي د. گفت 

  

 مـادرم آدم سرسـختي   گذاشـت  حتي فكر اينكه شايد تو را از دست بدھم لحظه اي مرا راحـت نمـي      

مـرگ   آرمـان جـان زنـدگي كـردن بـي تـو بـراي مـن         .است و ھر چـه را بگويد بي شك انجـام خواھد داد          

  !تدريجي است 
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و مـادرم   خواستگاري كـرده اسـت    او براي پسرشمشكل اينجا بود كـه يكي از اقوام دور مـادرم مرا از    

  .خانواده ثروتمند است مزيتي كـه او دارد اينست كـه تنھا فرزند يك تنھـا. نیز قول مرا بـه او داده است 

خـواھد  ازدواج بـا من در نظر با اين وضعیتي كه پیش آمده بود مي دانستم كه مادر چه كسي را براي

مـستقیمـا در ايـن    البتـه تا امروز ھـیچ وقـت مـادرم    .حمايت مي كرد  ز مـادرمگرفت و مطمئنـا پدرم نیز ا  

  !ام  شنـیـده نكـرده است و مـن ايـن مـوضـوع را از زبـان خـواھـرم مورد بـا من صحبت

البته مادرم  خواندن در خانه ماندم ، من بـه بھـانـه درس. قرار بود با آمدن پدرم سري بـه عمويم بزنند 

 و ھمـه چیـز را بــه او    كه تا برگشتن آنھا فرصت دارم كه خـوب فكـر كـنم    رفتن به من گوشزد كردقبل از   

  !بگويم وگرنه موضوع را به پدرم خواھد گفت 

  

تمـام   ولـي مـادرم  . حرف بـزنم   آرزو مي كردم كـه اي كاش مي توانستم با تو  . دلم خیلي گرفتـه بود     

مطمـئن بــودم    نمي تـوانستم از بیرون بـرايت زنگ بزنم چـون    آن موقع شب  . تلفن ھا را جمع كرده بود       

 درصـد ھـم احتمـال    اگـر يـك  . فكر خودكشي لحظـه اي مرا راحت نمي گذاشت    .خواھي شد    دلـواپس

تصمیمم را گرفتـه  .نمي كردم  را مي دادم كه مادر به ازدواج من و تو رضايت مي دھد ھیچ وقت اين كار

سر جايش گذاشتم ، بـا اينكـه دل كنـدن   برداشتـه بودم  داخل آلبـوم سـامـانعكس تـو را كـه از. بـودم  

 نگــاھي بــه صـورت   . اشكھاي خـود را پـاك كـرد        نگار آھستـه با پشت دست     !مشكل بود    از آن بسیـار  

  :سپس ادامه داد . مبھوت آرمان نمود 

حـق   ممكن است. نمي زدم  شايد با خود بگويي كه اگر ترا دوست داشتم ھیچ گاه دست به اين كار     

  .باقي مانده براي من بود  با تو باشد ولي در آن لحظـه اين تنھا راه

پـس  . ديـدم   را نقش بر آب مي بـه ھمراه ھر قرصي كـه داخل لیوان آب مي انداختم يكي از آرزوھايم 

 شـديد در معـده   ھمـراه درد  بیـاد دارم تصويري مـبھم از تــو بــه      از خوردن محتويات لیوان تنھا چیزي كـه      

  .است 

پايـان   گرفته بودم و بايستي تا بايد اعتراف كنم كـه خیلي ترسیده بودم ، ولي راھي بود كـه در پیش         

  !كردم خود را بر روي تخت بیمارستان يافتم  زماني كـه چشمانم را باز. مي رفتم 

بـه خانـه مـا     با خانواده اشھمراه  گويا نیم ساعت بعد از اينكه من قرص ھا را خورده بودم برادر بزرگم  

در را  كـه كلید داشتـه است با اينحال برادرم. كسي در را باز نكرده بود  ھر چـه زنگ زده اند. آمده بودند 

دستشان  ديرتر آورده بودند ديگر كاري از دكتر مي گفت اگر مرا بیست دقیقـه .باز كرده و وارد شده بود  

اولـین فرصـتي كـه بدسـت آوردم از خـانم       در. بـودم   ستــان بـستري  دو روز تمــام در بیمـار  . برنمي آمد   

  .زنگ بزند و از او بخواھد براي ديدن من بیايد  بھاره پرستار خواھش كردم تا به منزل

بـد و   تا توانست. شده بود  وقتي باالي سر من آمد چشمانش قرمز. بیچاره بھاره خیلي ترسیده بود   

  . دبیراه گفت و باز شروع به گريه كر

  

پیش تـو   حاال ھم كه. صحبتي نكند  تـو زنگ بزند و از اتفـاقي ھم كـه افتـاده اصاله از او خواستم تـا ب   

كـار مـن داشـت     تنھا حسني كـه !خوشحالم كه باز ترا مي بینم  ھستم ، از كاري كه كردم پشیمانم و   

شـايد مـي  . كارم را نپرسید  ننكرد و ھیچ كس ديگر ھم دلیل اي اين بود كـه مادرم ديگر مرا بـازخواست      

كارھاي من ھستند و كوچكترين  مراقب البتـه خیلي. كـه اگر پافشاري كنند بازھم اينكـار را بكنم  ترسند

  !حركتم را زيرنظر دارند 

  

  :نگـار در حـالي كـه بـا چشـمـاني خـیس لبخنـد مي زد ادامـه داد 
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جـرات   آن كشیدم ديگـر   شستشوي معده و قبل ازتو قول مي دھم كه با وجود دردھايي كه موقع        ه  ب

  .اينكار را ندارم 

  

 اصلي مي لحظه خود را مقصر گويي در آن. آرمان تنھا با چشماني اشكبار بـه صورت او مي نگريست 

او شـوكه بـود ، در    !با مرگ دست و پنجه نرم كرده است      باور نمي كرد كه محبوبش اينچنین     . دانست  

  :مي كرد  مي نگريست كلماتي را زمزمـهحالي كه خیره به او 

  

  ... تو حق نداشتي اين كار را بكني -

  

  .نگـار دستش را بر روي دستـان سرد او گذاشت و انگشتـانش را فشرد 

  

لحظـه  مي دانم كه در آن.كردم  قبول دارم كه اشتباه. من نبايد اين كار را مي كردم   . حق با تست    * 

حـاال اخـم    ! در بدترين شرايط ھم ترا تنھا نخـواھم گذاشـت    باش حتي مطمئن  . اسیر احساسات بودم    

مطلـع شـود ھرگـز نمـي      مــادرت از موضـوع   اگر. ھر لحظـه ممكن است مـادرت بیـايد     . ھايت را باز كن     

  .تـوانم در صـورتش نگـاه كنم 

  

  !ترا بخدا نگذار مادرت بفھمد * 

  

و  نمانـده بـود دختـري پـاك     فكـر اينكــه چیـزي   . آنشب شبي تلخ و فراموش نشدني براي آرمـان بـود       

اين اتفـاق افتـاده  مي دانست كـه اگر .را پريشان كرده بود  معصوم بخـاطر او جـانش را از دست بدھد او

  ...نـداشت و كـارش بـه جنـون مي كشیـد  بود، او طـاقت اين مصیبت را

باجه تلفن با او  به ھمین دلیل ھر روز از .زنگ بزندبعـد از آنـروز ديگـر نگـار نمیتوانست از خانه براي او         

 براي ھر دوي آنھـا بـسیار   اين وضعیت. مدت آن ھم بسیار محدود مي شد     تماس مي گرفت كـه البتـه    

  .سخت بود 

به خانه  ديگر نگار نمي توانست .با رسیدن تعطیالت تابستـان بـاز ھم اين محدوديت ھـا بیشتر گرديد 

  .آنھا بیايد 

  .بود مرور نمود  ي را كـه از دست او گرفتـهيھاه ھم براي چندمین مرتبه آخرين نامـباز 

  

***  

  ن و توبه نام پروردگار م

  

ـــايم   ـــه آســـــــــ ـــا مـــــــــ ـــاھآن مــــــــــــه لقـــــــــ ـــاھتمدم كــــــــــــه نگـــــــــ    بــــــــــــه نگـــــــــ

  !برخــــــــــــــــــــــــــورد آرام و قــــــــــــــــــــــــــرار از مــــــــــــــــــــــــــن آواره ربـــــــــــــــــــــــــــود    

  

 افتـادم تـا بتت بنھـادم و در دام محبتتو در دام مح دلدار دل آرامم ، با اولین ديدار دل در گروت بنھادم        

  !مشتاقانه سر و جان ببازم  اينك كـه اسیرت ھستم و بـه اسارتم مي نازم و حـاضرم
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نـمـي  دارم ، خـودم نـیـز سـان دوستت مي اگر خودت بپرسي يا ديگري سئوال كند كه چرا و به چـه       

و سرشـار از   لبريـز از عـشق پـاك    ه ھاي وجودم قدر آگاھم كه تمامي تار و پودم و ذر         ھمین دانـم و فقط  

  .مھر بي آاليش توست 

  

مـي   قلبت را بـرويم گـشـودي صمیمـانــه سپــاس       از اينكـه عنايت بفرمودي و دريچـه     ! با وقار دلبندم    

و سـر بـه    مھربـاني افتخـار مـي كـنم     تشكرات قلبیم را نثارت مي سـازم و بـه داشتن چون تـو      گـذارم و 

  !آسمان مي سايم 

  

كـه در   با تو اي آرام جان عھد و پیمان مي بنـدم  از ھمین االن. فعال در ھفته يكبار بـه ديدارت مي آيم    

  .و از ديده در بپاشم  بد روزگار يار وفادارت باشم و دل فرش زير پايت سازم نیك و

اھي دوران نخـو بخواھي. كرد و بردبـار بود  فرشته خوي زيبا رويم ، بايد سوخت و ساخت و صبر پیشه

  . ما خواھد بود روزگار پريشاني بـه پايان خواھد رسید و آينده از آن حرمـان و

  

 !تحصیل است بس  كوشش و جد و جھد در امر در حال حاضر از عزيزم فقط يك تمنـا دارم و آن تالش و

  !ما بايد درسھايمان را بھتر و بیشتر بخوانیم 

  

امروز  مند تر شدنم بـه زندگي گرديده و عالقه ـه آرمـان سبببـدان و آگـاه بـاش كـه عشق و عالقـه ب

  .ديروز به آينده و سرنوشت خود اھمیت مي دھم  بیشتر از

  

  بشويم و در دانشگاه قدم بزنیم ؟ آيـا آن روز خواھد رسید كـه من و تـو ھر دو دانشجـو

  

عزيزترين  بـه جان مـادرم كـهآرمان عزيزم ،  مي داني! افسوس كـه قادر بـه بیان احساسـاتم نیستم   

  .است ترا از او ھم عزيزتر دارم  عزيزانم

  

گـذارم و بــه    بـا يـادت سر بر بـالش مـي  !است  باور كن میزان مھر و عالقـه ام بـه شما بـاور نكردني        

بر ! كسل مي نمودي  ناراحت و شب گذشـه بـه خوابم آمده بودي ، افسوس كـه. میدارم  يـادت سر بـر

  .و دلیل افسردگي ات را نگفتي   جـانم آتش انداختيخرمن

  

ھـم كــه    نصحیتھايم را بـه جان مي خرم و بخـاطر تـو   ؟!مـبـادا كـه در بـیـداري چـنـان بـه ديـدارم آئي  

دور  سـر بــه   دلم مي خواھـد پـر در آورم و بـه پـرواز درآيـم و      .بیشتر به درس و مشقم مي رسم        شده

 از شمـاتت كسي نـدارم ، كي شھـامت اين را دارم و بـا !یرم و به خواب روم سرت بچرخانم و بعد آرام گ

 .تـو باشـم ، حتـي در دانـشگاه      سايه به دنبـال  منھم بـه وجودت مي نـازم و در حسرتم كـه بـا اين دل         

آرزو مـي كـنم و بــا يــادت پلـك بــرھم مـي         قلـب  موفقیت روز افزون مھربانم را در تمامي امور از صـمیم    

  ..... ساعت میشمارم براي ديدنت از اين ھفته تا به آن ھفته ارم وگـذ

....  

كس  گـذاشتن و گـذشتن نیستم كـه تـرا از ھمـه آرمان مه جبینم ، كتمان نمي كنم و قادر بـه ناگفتـه

  !میخواھم و زياده دوستت مي دارم  بیشتـر
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مھر و مــاه   روان و آرام جـام مني ، توروح و  تو عزيزترين عزيزانم و تمامي جسم و جـانم ھستي ، تو        

  .مي سپارم  بخدايت آرمـان عزيزم در آخر دستت را بـه گـرمي مي فشـارم و .مني  فروزان

  

   قربان قدمھايت

١٣٧٤/٢/١٥  

   بامداد٢:١٠ساعت 

  

  بـیـا تـا مـونس ھم ،يـار ھم ،غمخـوار ھم بـاشـیـم

  یـمانـیس جـان ،غـم فـرسـوده و بـیـمـار ھـم بـاشـ

  

  شب آيـد ،شـمع ھـم گـرديـم و بھـر يكـدگـر سـوزيـم

  شـود چـون روز ،دست و پـاي ھم ،در كـار ھم بـاشـیم

  

  دواي ھـم ، شفــاي ھـم ، بــراي ھـم ، فــداي ھــم

  دل ھم ، جـان ھم ، جـانـان ھم ، دلـدار ھم بـاشـیم

  

  بـه ھم يك تن شـويـم و يكـدل و يكـرنگ و يك پـیشـه

   در كـار ھـم آريـم ، دوش بــار ھـم بــاشـیـمسـري

  

***  

  

ھاي آن  دفتري كه برگه. گذاشت  لبخندي زد ، نامـه را بوسید و در میـان برگـه ھـاي دفتر خـاطراتش          

  .انباشته از خاطرات روزھاي خوب بود

آخـرين ديـدار    از. د ستون آنروز مـي ز  ھر بار كـه نگـار را مي ديد عالمتي بر. دفترچـه تقويم را باز كرد      

  !تلخ بر روي لبانش نقش بست  لبخندي. شـانزده روز مي گذشت 

  .بماند  تا دير وقت بیدار مدتي بود كه به شب زنده داري عشق مي ورزيد و عادت كرده بود شب ھا

  :باز بـه ياد حرف نگار افتاد . سكوت شبانه به او آرامش مي بخشید 

  

، بـدان   زمینیان ارزاني مي كند ر آسمان مي درخشد و نور خود را بـه      شبھايي كـه ماه بـه زيبايي د     * 

ديدنت بي تـابي   كسي در زير نور مھتاب با چشماني خیس براي كـه در گوشـه اي از اين دنیاي خاكي     

  !مي كند 

  

  .مي دارد  صدا در آيد گوشي را بر تلفن زنگ مي زند ، آرمان قبل از اينكـه تلفن براي دومین بـار بـه

  

   بفرمايید-

  

  !ھـم در اين مـوقع شب نمي خـواھـد  عـزيـز من مـزاحـم تـلفني آن* 

  

   نگـار جـان مگـر قـرار نـبـود ديگـر از خـانـه تـلفـن نكـنـي ؟-
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  :نگـار بـا صدايي كـه از شـادي اولیـه خبري در آن نبود جـواب داد

  

  ـوا مي كني ؟ديگر چـرا دع. خیلي خـوب ، بگـو مزاحم نمي خـواھم * 

  

  ...بفھمد اگـر اينبـار مـادرت.  نگـار من ، بـه خدا براي خـودت مي گـويم -

  

  .فكر كند  نگار حرف او را ناتمـام گذاشت ، چون نمي خواست ديگر بـه آن موضوع

  

خیلي مواظب  اينبار. زنگ بزنم  ھمه خوابند وگرنه جرات نمي كردم. امشب به خانه برادرم آمده ام * 

  !م ، مطمئن باش ھست

  

  :گفت  برمي خواست بـا صدايي گرم كـه از عمق وجودش. آرمان تا حدودي خیـالش راحت شد 

  

   عزيزم حالت چطور است ؟-

  

  !خوبم ، خیلي خوب * 

  

دادي  امیـدوارم قـولي را كـه بـه مـن      بــاشي ،   اگر اشتبـاه نكنم بـايد امـروز آخـرين امتحـانت را داده       -

   !فراموشت نشده باشد

  

  .برايتان مي آورم  حتمـا كـارنـامـه ام را. آقا معلم ، ھمـه امتحـانھـايم خوب شد * 

  

  ! اگر نديدي من اين زبان تو را از بیخ ببرم -

  

براي تـو  كسي قبل از خـواب در ضمن ديگـه. اون موقع كسي نیست تا با حرفھاش تو را اذيت كنه          * 

  !زنگ نمي زنـه و بھت شب بخیر نمي گـه 

  

بي پیرايه  در عین حال ساده و حرفھايش جذاب و. وجد مي آورد  ھمیشه شیرين زباني او آرمان را بـه

مـي رانـد دل از او مـي     او سخن مي گفت و نام آرمان را بـه زبـان   زماني كه با صداي زيبايش براي  . بود  

  .ربود

  

  اي ؟  نگار جان نگفتي براي چه امشب آنجا مانده-

  

  .كنم  بمانم و به آنھا كمك زمان اينجا مي خواھم تا آن.  باز ھم عمه مي شوم تا چند روز ديگر* 

  

  اينبـار دختـر است يـا پسـر ؟.  انگـار برادرت يك پسـر ھم دارد -

  

  !دارند  دختر ، بیش از يكماه است بر سر انتخاب نـام براي دخترشـان دعوا* 
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انتخاب كنند  را براي فرزندشان دارند بھترين نامپدر و مادرھا دوست .  ھمیشـه ھمینطور بوده است   -

.  

  

كردنـد بـه    موضـوع فكـر مـي    زمان ھر دو به يك در آن. براي چند لحظه سكوت بین آنھا حكمفرما شد       

  .آينده اي كه در انتظارشان بود 

  

  آرمان جان* 

  

  ! جانم -

  

  اگر يك چیزي بپرسم راستش را به من مي گويي ؟* 

  

  . آره عزيزم بگو -

  

  ! صبر كن چشمھايم را ببندم ، اينطوري كمتر خجالت مي كشم *

  

  ببندم ؟  ببینم مگـر مي خـواھي چكـار كني ؟ مي خـواھي من ھم چشمھـايم را-

  

  اي ؟ كرده آرمان جان تو براي بچـه ھايمان نامي انتخـاب! نخیر ، الزم نیست * 

  

  :آرمان در حالي كه مي خنديد پرسید 

  

  .، ما كه ھنوز خودمان بچه ھستیم  كدام بچه ھايمان -

  

  :با صدايي گرفته گفت . نگار از اين طرز صحبت او دلخور شد 

  

  .مسخره ام نكن ، منظورم االن نیست * 

  

  .ام   نه عزيزم ، تا بحال حتي به اين موضوع فكر ھم نكرده-

  

  كیانا و كیانوش ، اسم ھاي قشنگي نیست ؟* 

  

  .ند  حق با تست ، اسم ھاي قشنگي ھست-

  

  .پس اسم فرزندان ما كیانا و كیانوش خواھد بود * 

  

  ! خیلي خوب است ، فقط يك اشكال وجود دارد -
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  چه اشكالي ؟* 

  

   ببینم بقیه بچه ھا نبايد اسم داشته باشند ؟-

  

  .يك پسر و يك دختر كافیست . بقیه ندارد * 

  

در حالي كه  گرفته بود و ه شوخيبر خالف نگار كه خیلي جدي صحبت مي كرد آرمان اين موضوع را ب

  :مي خنديد گفت 

  

 دختـرم خـواھري داشـته     ولي من دوست دارم پسرم برادري داشتـه باشـد كــه حـامي او بــاشد و      -

  .باشد تا براي او درد دل كند 

  

  !نه خیر ، تنھا يك پسر و يك دختر * 

  

  . از كجا معلوم ھر دوي آنھا دختر و يا ھر دو پسر نباشد -

  

  .ي دانم ، اولي پسر و دومي دختر خواھد بود من م* 

  

طـرفي ھم  از. سـرش بگـذارد  نگار با چنان جديتي حرف مي زد كه او جرات نكرد بیش از اين سر بـه        

  .دلش نمي خـواست او را نـاراحت كنـد 

  

  !فقط امیدوارم دخترمان مـانند مـادرش نبـاشد .  ھرچـه تو بگويي -

  

  رد ؟مگر مادرش چه عیبي دا* 

  

  .كار دستم مي دھد   سالگي شوھرش بدھم وگرنه١٦ اگر دخترم مثل تو باشد بايستي در سن -

  

تـو   البتـه بھتـر اسـت مثـل     ولي من دوست دارم پسرمان مانند تو بـاشد ، مغرور و دوست داشتني    * 

  .اينقدر ھمسرش را اذيت نكند 

  

  !دنیا خواھي بود  رين مادرمطمئن ھستم كه تو بھترين ھمسر و بھت.  شوخي كردم عزيزم -

  

  !بیشتر از ھمه و بیشتر از ھمیشـه . آرمان جان خیلي دوستت دارم * 

  

بـر   گفتنشان مـي شـد راحتتـر    گـويي در تـاريكي شب حرفھـايي را كـه ھمیشـه شرم و حیـا مـانع از      

  .زبان ھايشان جاري مي گشت 

  :سپس ادامه داد . نگار نفس عمیقي كشید 
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در  بنويـسم تـا ھمـه بداننـد كـه      دوست دارم آنقـدر. ه از تـو و بـراي تـو مي نـويسم       مدتي است كـ  * 

  .قلب من جاي داري 

  

  !عاشق  شاعر مي شوند بعد  نگار جان اگر گفتي آدمھا اول عاشق مي شوند بعد شـاعر و يـا اول-

  

. گـشت   لمم جارينامت بر ق درست يادم نیست كـه اول خودت در قلب من جـاي گرفتي و يـا ابتدا    * 

وسال خود خواھم  روزي سرآمد تمام نويسندگان ھم سن ولي بتو قول مي دھم بـه خاطر عشق بـه تو

  .شد 

  

 مـن . نوشـتن نیـست    نیــازي بــه  .  عزيز من تـو ھمـین االن ھـم بـراي مـن سـرآمد ھمــه ھـستي              -

  ...شعرھايت را در چشمانت مي خوانم 

  

  !بگو  ال بپرسم ، جان نگار راستش راآرمان جان مي خواستم از تو يك سئو* 

  

   بگو عزيزم-

  

  سامان سیگار مي كشد ؟* 

  

  : مكث كرد ، سپس گفت مدتي. آرمان تعجب كرد ، تا بحال سیگار كشیدن سامان را نديده بود 

  

   چه كسي اين حرف را زده است ؟-

  

لباسـھايش   .كـردم  پیدا  ديروز كـه مي خواستم لباسھايش را بشويم توي جیبش يك قوطي كبريت   * 

  .ھم بوي سیگار مي داد 

  

  . من كه تابحال چیزي نديده ام و فكر نمي كنم اينطور باشد -

  

  !سیگار است  از چیزي كـه تنفر دارم. امیدوارم ھمینطور كـه تو مي گويي باشد * 

  

  :آرمان در حالي كه مي خنديد گفت 

  

  !سیگار باشم  ر تـرك كـردنپس بـايد از ھم اكنـون در فك.  خدا بـه من رحم كند -

  

  نمیخوري ؟ راستي تـو كـه مشـروب. من مطمئنـم كـه از اين كـارھـا نمي كني * 

  

  . نه عزيزم -

  

اينگونه  دوست داري دست به تو را قسم نمي دھم ولي از تو خـواھش مي كنم تـا زمـاني كـه مرا  * 

  .كارھا نزني 
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  !!و پاي مرا بستي   اينطوري تا آخر عمر دست. بدجنس ، اگر قسم مي دادي راحتتر بودم -

  

كرد ، ھوا  نگاھي به بیرون باورش نمي شد.  صبح بود ٦آرمان نگاھي به ساعت ديواري كرد ، ساعت 

  .با نگار تلفني صحبت مي كرد   ساعت مي شد كـه٦نزديك . روشن شده بود 

  

   نگار جان مي داني ساعت چند است ؟-

  

  .ساعتي نیست توي اتاقي كه من ھستم * 

  

   صبح بخیر عزيزم-

  

  مگر ساعت چند است ؟* 

  

  . صبح است ٦ نزديك به -

  

  مطمئني اشتباه نمي كني ؟! خداي من * 

  

  !اند بايد خداحافظي كنیم   آره عزيزم ، تا بقیه بیدار نشده-

  

  حق با تست ، چه شب خوبي بود ، شبي فراموش نشدني* 

  

  .خداحافظ عزيزم  امیدوارم ھمیشه ھمینگونه باشد ، -

  

  ...خداحافظ * 

  

كـوچكتر   نگرد خود را مي شبي تاريك ولي پرستاره ،آسماني كـه ھر چـه انسان بیشتر بـه وسعتش            

روزه از خانــه خــارج    روز دومي است كـه آرمـان ھمراه بـا دوستـانش براي يك مسـافرت چند         .مي يابد   

  .مي بیند   را بسیار تنھاخود  نفر است ولي او امشب١٠تعدادشـان . شده است 

روي فاصله  اندازه يكساعت پیاده در جايي كـه تا نزديكترين آبادي بـه. چادرشان نزديك رودخانه است   

  .است 

 تسكین مـي  چیزي كه او را كمي در اين زمـان تنھـا. او بخاطر دوري از محبوب خود دلتنگي نمي كند  

بـراي  . بنظـر مـي رسـد     غ گــازي زيبــاتر از ھمیـشـه   صورت سامان است كـه در نور زرد رنگ چرابخشد  

  .آرمان حكم نوشدارو را دارد  پي برده و اين براي اولین بار است كـه بـه شباھت چشمان او و نگار

. است  گذاشته و دراز كشیده سر بر روي زانوي سـامـان.  نفره تنھا او سـاكت است      ١٠در اين جمع    

در اين میان . بودند  مشغول كشیدن سیگار و خوردن مشروب ن بودحتي كساني كـه براي مرتبـه اولشا

  .يكي از دوستانش آنھا را ھمراھي نمي كردند  تنھـا او و

  

  :محسن رو به آرمان كرد و گفت 
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:  از قـديـم گفتـه انــد  درست نیست كه رفیق نیمـه راه باشي ،    . يكشب كه ھزار شب نمي شود       = 

  !مـاعت شـو خـواھي نشـوي رسـوا ھمـرنگ جـ

  

  . خیلي ممنون ، شما راحت باشید -

  

  .نمیشوند  مطمئن بـاش اينقدر از خـانـواده ات دور ھستي كـه آنھـا متـوجـه= 

  

  !!نگردم   مسئلـه اين نیست ، من بـه كسي قول داده ام كـه گرد اين كـارھـا-

  

لیاقـت   لي بنظر من دخترھاو راستي اسمش چي بود ؟. يادم نبود ، پـاي يك دختر در میـان است          = 

گذارند ، بــه دومـي    معروف عكس يك نفر را در كیفشان مي به قول . اين ھمه دوست داشتن را ندارند       

شـبھا خیلـي كـم     ، اينگونــه  تو ھم زيـاد سخت نگیـر    . و بـا نفر سوم ازدواج مي كنند         ورزند عشق مي 

  .پیش مي آيد 

  

 نبـود كـه بـا ايـن     آرمـان كـسي  . ق نگار اسـت  محسن نمي دانست كه او مدتھاست مست باده عش 

  :به محسن كرد و گفت  در حالي كه لبخند بر لب داشت رو. حرف ھا سست شود 

  

  !نیست  اي چـاره.  كـار از كـار گذشتـه ، طـرف دست و دل مـرا بستـه است -

  

بـرد بـا    اال مـي لیـوان خـود را بـ    محسن كه اصرار خود را بیھوده مي ديد رو به بقیه كرد و در حالي كـه     

  :صداي بلند گفت 

  

  !بسته است  پس مي خوريم بـه سالمتي آن دختري كـه دست و دل رفیق عزيز مـا را= 

  

اسـت   نگـار را فرامـوش كـرده    آرمـان از اينكــه مـي ديـد محـسن نـام        . سايرين نیز از او تبعیـت كردنـد         

سـامـان بـه او شك  د ممكن بودديگر اين نام تكرار مي ش چون حدس مي زد كـه اگر بار  . خوشحال بود   

  ...نمـايد 

  

در اولـین   تـصمیم گرفتـه بودنـد كـه     چند روز قبل امتحـان مرحلـه دوم كنكور برگزار شده بود و بچـه ھـا 

  .روزه بروند  فرصت ھمگي با ھم به يك مسافرت چند

داشتند  مسافرتينیاز به چنین  آنھا بعد از چند مـاھي كـه بدون ھیچ تفريحي تنھـا درس مي خواندند

بسختي بتوانند  كدام بدنبال سرنوشت خود خواھند رفت و شايد مي دانستند كه تا چند وقت ديگر ھر. 

  .احسن استفاده كنند  بنحو بنابراين سعي مي كردند از اين لحظـات خوش. دور ھم جمع شوند  اينگونه

. رسیـدنــد   پـرنـورتـر بنظـر مـي   وبخاطر صافي ھوا ستارگان زيباتر   . آرمان به آسمان خیره گشته بود       

  !ولي آنشب از مـاه خبـري نبـود 

در آخرين  نه ، بیاد مي آورد كه نمي دانست كـه در آن ساعت نگار خوابیده است يا. بـه فكر فرو رفت  

مـسافرت را بـراي او الزم مـي     روي خود نمي آورد چون نگار اين تماس چقدر صدايش گرفته بود ولي به    

  .دانست 
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خواھـد   او را از دست دھد چــه  ا اين ھمه وابستگي كه به نگار پیدا كرده بود نمي دانست اگر روزي      ب

. سـامان انـداخت    بـاز نگـاھي بــه صـورت     !اندامش مي انـداخت   حتي فكر بـه اين موضوع لرزه بر. كرد  

  !...نمي دانست  ھیچ كس غیر از خودش راز اين لبخند را لبخندي بر لبـانش جـاري گشت ،

خـود را مـي    نتیجـه درس خوانـدن   روزي كـه در آن ھر كدام از بچــه ھــا  . باالخره روز موعود فرا رسید     

  .ديدند 

نگـار بـه    و دلیـل آن ھـم ورود   آرمان مي دانست آنگونه كـه الزم بود از وقت خود استفاده نكرده اسـت   

زنـدگي   نگــار در  ون وجـودچـ. اگر قبـول ھم نمي شد خیلي برايش مھم نبـود         .صفحه زندگي اش بود     

  .اش را از نتیجه امتحان كنكور مھمتر مي دانست 

  

باجـه روزنامـه    عده زيادي در كنار طبق معمول. در آنروز باز ھم آن دوستـان قديمي در كنـار ھم بودند           

 از  .روزنامـه ھمھمـه اي بر پا شد انتظار به پايان رسید و با آمدن ، فروشي منتظر رسیدن روزنامه بودند    

بودند قبـول مـي شـوند و چـه      آنھـايي كـه مطمئن چـه. چھره ھا مشخص بود كـه ھمـه اضطراب دارند    

  .آنھايي كه ھیچ امیدي نداشتند 

اسامي خود  الفبا مشغول ديدن بـه ترتیب حروف. از میان بچه ھا محمد موفق به گرفتن روزنامـه شد 

  .شدند 

  

شوق در  اشك. قبول شده بودند  ھمگي آنھـا. ھـا ھم سـامـان امید ، آرمان ، محمد ، محسن و در انت

  !را در آغوش مي كشیدند  چشمانشـان برق مي زد ، بسختي ھمديگر

  

 بـیش از نیمـي از بچـه    پس از آنكه خیالشان راحت شد بدنبال نام ساير ھمكالسي ھايشان گـشتند           

  .چندان كرد  ھاي كالس قبول شده بودند و اين شادي شان را دو

چـون   در كنـار ھـم بودنـد ،    آنشب تا ديـر وقـت  . ويي خستگي اين چند ماه از تنشان خارج شده بود  گ

خبـر قبـولي    البتـه ھر يك بـه خـانـه خود تلفـن كـرده و   دوست داشتند در شـادي يكديگر شريك بـاشند      

  .بودند  خـود را داده

جدا شدند و  سرور از يكديگر  وپس از صرف شـام در رستوراني زيبـا و درجـه يك ، سرمست از شـادي

  .خود حركت نمودند  ھر يك با جعبه اي شیريني بـه طرف منزل

پدر و مـادر او   میان بیش از ھمه جشني كوچك ولي پر از مھر و محبت در منزل آرمان برپا بود و در اين      

  .خوشحال بودند

اش از او راضـي   ديـد خـانــواده  مي آرمـان از اينكـه. احسـاس غرور و شـادي در چھره آنھـا ھويدا بود      

  ...ھستـنـد بسـیـار شـادمـان گشت 

  

تـازه از   بیـدار بـود ھـم اكنـون     ولي بخـاطر اينكـه آرمـان شب قبل تـا ديروقت.  صبح است  ٩/٥سـاعت  

  .است  خواب بیدار شده و مشغول خوردن صبحانه

. را بردارد  میخواھد كـه گوشي درصداي زنگ آيفون بـه گوش مي رسد آرمان از داخل آشپزخانـه از مـا

دوسـت داشـت   . اسـت   زبان سامان شنیده كـه او ھم قبول شده حتما ديشب از. او در فكر نگار است     

امروز ھر طور باشد  نگـار حتمـا در كنارش بود و خوشحالي اش را مي ديد ، مي دانست كـه   در آن زمان  

  .زنگ مي زند و به او تبريك مي گويد 

  

  دس وقت مالقات مي دھند ؟آقاي مھن* 
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آشپزخانه ايستاده بود  شیريني كنار در اين نگـار بود كـه بـا يك جعبـه بزرگ. آرمان سر خود را برگرداند 

  .آرام از پشت میز برخاست . 

  

   نگار جان تويي ؟-

  

  سالم* 

  

   سالم ، چرا زحمت كشیديد ؟-

  

  !قابل شما را ندارد آقاي مھندس * 

  

  :ه اخم ھايش را در ھم كرده بود گفت آرمان در حالي ك

  

ھرگـز   ايـن موضـوع را  . كني   من ھمیشـه براي تو آرمان ھستم و دوست دارم بـه اين اسم مرا صدا     -

  !فراموش نكن 

  

  .ولي براي من مايـه افتخـار است كـه ترا آقـاي مھندس صدا بزنم * 

  

   ھمان كه گفتم ، راستي نگار جان صبحانه خورده اي ؟-

  

  .ه عزيزم آر* 

  

  . پس برو داخل سالن پذيرايي من ھم مي آيم -

  

پـذيرايي   كـه وارد سـالن   زمـاني . پس از رفتن نگار ، آرمان مشغول جمع كـردن وسـايل صـبحانه شـد              

  .گشت خبري از نگار نبود 

  

 مي ديـد كـه   نیمه باز بود ، آرمان در. با اشاره مادر متوجه شد كـه نگار بـه اتاق خواھرش رفتـه است   

و سـال بودند و ايـن   آنھـا تقريبـا ھم سن. صحبت كردن ھستند   نگار و خواھرش چه صمیمانـه مشغول     

  .دوستي آنھا را تشديد مي كرد  موضوع

  

  :گفت  مـادر رو بـه او كرد و. بـه پیش مادر بازگشت و در كنـار او نشست 

  

. بیـاوريم   از بالتكلیفـي در  رااكنون وقت آن شده كــه او  . خدا را شكر مشكل دانشگـاھت حل شد  + 

  .اين صورت كنوني رابطه داشته باشید  بیش از اين صالح نمي دانم شما دو نفر به

  

رابطه آنھا  ممكن است كسي از چون مي دانست كـه ھر لحظـه. آرمـان نیز بـا اين موضوع موافق بود 

  .از دست بدھد   نگار رااو ھم به ھیچ وجه حاضر نبود باخبر شود و كار به جاھاي باريك بكشد
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نگار . شد  متوجـه منظور او خجالت مي كشید موافقت خود را اعالم كند ولي با سكوتي كـه كرد مادر

  .كه مي خنديدند به آنھا ملحق شدند  و خواھر آرمان دست در دست ھم در حـالي

  

  پس كي بايد از دست عروسم شیريني بخوريم ؟+ 

  

  :با دستپاچگي گفت . صورت نگار از خجالت قرمز شد 

  

  .چشم مادر جان االن مي آورم * 

  

  خواھر آرمان نیز براي آوردن بشقاب ھمراه با او وارد آشپزخانـه شد

  

  نگار خانم مي شود اينجا يك ناخنك به شیريني ھا زد ؟# 

  

  ! چرا كه نه -

  

برداشته  ريني ھا رايكي از شی خواھر آرمان ھم. سپس جعبه شیريني را باز كرده و به او تعارف كرد          

  .و در دھان نگار گذاشت 

  

  !اول عروس خانم خودمان # 

  

  !كرده بود  فضاي خانه را پر صداي خنده ھـاي آنھـا. بعد از آن شیريني ديگري براي خودش برداشت 

  

  .نگار ابتدا جعبه شیريني را جلوي مادر گرفت 

  

  !مادر جان بفرمايید * 

  

   بـه زودي شیريني عروسیت را بخـورمدخترم زحمت كشیدي ، امیدوارم+ 

  

 .شـده بـود    از خـانواده پذيرفتـه   ديگر نگار به عنوان عضوي . پس از مادر ، آرمان نیز شیريني برداشت         

اينكــه بــه    بـا . اطـالع داشـتند    حتي عموھا ، عمـه ھا و دايي ھاي آرمان نیز كم و بیش از اين موضـوع          

دخالـت در زنـدگي    جود آمده بود ولي مادر به ھیچ كـس اجـازه    بو خاطر اين موضوع شـايعـاتي در فـامیل     

  .نمي داد  آنھا را

  :مادر رو به نگار كرد و گفت 

  

خـوب   البتــه . شـما بیـائیم    دخترم ، فكر مي كنم ديگر وقت آن شده كه براي خواستگاري به منزل         + 

بین شما دو نفر  تي كـهاست ، ولي ادامـه دادن اين وضعی مي دانم كـه ھنوز سن شما براي ازدواج كم

 سال ديگـر كــه درس آرمـان تمـام     ٤با اينكه مي دانم حداقل تا  .ھیچ وجه جايز نمي دانم    ھست را بـه  

  .يكي را انتخاب كند  بعضي از اوقات آدم بین بد و بدتر بايستي.  نمي توانید عروسي كنید مي شود
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از . حرفـي بزنـد    در حضور مـادر  ھم  مورد آنمادر منتظر جواب نگـار بود و او خجـالت مي كشید در اين 

  .او را عذاب مي داد  طرفي ديگر آگـاھي از طرز فكر مـادرش

  

مـن   كـه شـما بگیريـد    مادر جان فكر مي كنم بزودي خواھرم عروسي خواھـد كـرد ، ھـر تـصمیمي                * 

  !حرفي ندارم 

  

برمـي   يني ديگري راشیر آرمان كه دلش نمي خواست نگار بیش از اين تحت فشار باشد درحالي كه          

  :داشت گفت 

  

مـي   مـادر جـان بـا اجـازه شـما      راسـتي .  چقدر خوبـه كـه شیريني قبولي آدم را يك نفر ديگر بگیـرد     -

  كنم ؟ خواستم يك شب دوستانم را براي شام دعوت

  

  ....تشكر كرد  شیرين از آرمان نگار كـه فھمید بخـاطر او موضوع بحث را عوض كرده است بـا لبخندي

سعادت گـام بر  نیز بر فراز قله آرمان! ج خوشبختي انسان زماني است كه آرزوھايش را به كام بیند او

مــوردي نقطــه    در طول چند ماه گذشته كامال با اخالق نگـار آشـنا گـشتـه بـود و در ھـیچ          .مي داشت   

 عاشـق زيبــايي او   اگـر روزي  . انتخاب كـرده بـود   در يك كالم او را بـراي زنـدگي    . در او نمي ديد      ضعفي

بـه راستي كـه نگـار خداي عـشق  . داشت  منطق او را دوست شده بود امروز بـه واقع و از روي عقل و      

دانـشگاه پـا گذاشـت     روز اولي كـه بــه . مي گذرد  چند ھفتـه اي است كـه از شروع كالسھـا  !!او بـود   

 ھمـین بـا كمـي فاصلــه از ھمـديگر گــام       بود ، بخاطر ناآشنا محیط دانشگاه برايش . نگار در كنارش بود     

  .تندي مي تپید ه بخاطر اضطراب و دلھره ب حالي كه قلبشان در. برمي داشتند 

اين محیط جديد  در. گزارش مي داد  تقريبا ھر روز گزارش كارھايي را كه در دانشگاه كرده بود بـه نگار    

را  متفاوت با قیافه ھاي گونـاگون  وز دخترانيبیرون دانشگاه بود و ھر ر     ارتباط دخترھـا و پسرھـا بیش از     

  .ولي ھیچكدام در دل او راه نمي يافتند . مي ديد 

ديد بـراي   كه و ھرچه را مي ھر. بـه راستي يك تار موي محبوبش را با ھیچ دختري تعويض نمي كرد   

  .او تعبیري از نگار بود 

بزودي برداشته  راه آنھا بود كه ود بر سرباالخره زمـان عروسي خواھر نگـار رسید و اين اولین سد موج

  .مي شد 

بیرون از شـھر   باغي بزرگ در مراسم عروسي در. خـانواده آرمـان نیز در اين عروسي دعـوت داشتند     

  .برگزار شده بود 

  

 ھمــه آدم بـا لباسـھاي    میـان آن  بــا اينكــه در   . چشمان آرمان تنھا بـدنبال نگــار بـود          ،  بـه محض ورود  

بطرف آنھــا   سامان بـه محض ديدن خانواده آرمـان   !نمي رسید    دا كردنش كار ساده اي بنظر     رنگارنگ پی 

  .گويي آنھا را به مكان مناسبي ھدايت نمود  آمد و ضمن خوش آمد

در  !نبـود   كـرد كـسي جـز نگـار     كسي كه بر چھره آرمان خنديد و از دور با تكان دادن سر بـه او سالم        

آنقدر زيبا شده بـود   چشم آرمان بـه. فرشتگان آسمـاني بنظر مي رسید لباس سرمـه اي رنگش مانند     

  .بربايد  اي از لبانش آغوش كشد و بوسه كه دوست داشت در آن لحظـه او را در
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كننـده اش   گويي نگار بـا زيبــايي خیـره   .نگار خیلي زود خود را بـه آنھا رسـاند و از آنھـا استقبـال كرد  

  .مادر به جاي آرمان بوسه اي از صورت او گرفت  چون. دل از مـادر ربوده بود

  

بجز . نشستند  آنھا بـاز كرده بود پس از تبريك گفتن بـه عروس و داماد در جايي كـه مادر سامـان براي

  .پذيرايي از آنھا بودند  در تمام مدت سامان و نگار مشغول. بودند  پدر بقیـه خـانواده آرمـان آمده

  

  !كرد  مي كـه مـانند پروانـه دور آنھـا مي چرخید و پذيرايينگـار " مخصوصـا

  

بـود و ايـن    سرسبد تمام دختران زمان نگار با آن آرايش دخترانه اي كه كرده بود گل     براستي كه در آن   

كــه   نگاه ھاي پسري بود مدتي بود كـه چیزي آرمان را اذيت مي نمود و آن  .باعث غرور آرمان مي شد      

  !لباسھايي گران قیمت  پسري خوش اندام با. ات نگار را زير نظر داشت تقريبا تمام حرك

  

  :گفت ديگر طاقت نیاورد ، رو بـه سامان كـه در كنـارش نشستـه بود كرد و

  

   آن پسري كه آنجا نشسته از فامیل شماست ؟-

  

  كدام ؟= 

  

  . ھمان كه كت و شلوار زرشكي پوشیده است -

  

  .امیل ھاي دور مادرم است سیامك را مي گويي ؟ او از ف= 

  

براي ازدواج با  كه مادر نگار درست حدس زده بود ، آن پسر ھمـان كسي بود. آرمـان قلبش فرو ريخت 

 توانست به او بگويـد كــه   دوست داشت مي. خشم سراپاي وجودش را گرفت  !او در نظر گرفته است      

بـزرگ سامــان او را صـدا كـرد و او      رادردر ھمین حـین بـ    .نگار مال اوست و تالشش بي ثمر خواھد بود          

داشـت و وقتـي كــه     چشمي سیـامك را زير نظر آرمـان زير. دقايقي آنھا را تنھا بگذارد      مجبور شد براي  

  .به خود مي پیچید  از خشم مي ديد در ھر لحظـه نگار را زير نظر دارد

نگـار   شـد و در ھمـان حـین از    سیـامك بـه ھمراه تعدادي از دختران و پسران فـامیل مشغـول رقصیدن 

  .حتي زحمت جواب دادن به او را به خود نداد  ھم خواست كه بـه آنھا بپیوندد ولي نگار

ديـد   آرمـان كـه ايـن حالـت را     سیامك كـه از اين كـار نگـار عصبـاني شده بود اخمھــايش در ھـم رفـت            

بــر تـالش ھــاي     يـافت و در دلشپر مھري بـه او كرد آرامش  بسیار خوشحال شد و زماني كه نگار نگاه   

 ھرگـز نـام آن پـسر را    مي دانست كـه نگار آنقدر او را دوسـت دارد كــه      .سیامك مي خنديد     بي نتیجـه 

  .جلوي او بر زبان نیاورده است 

فكر مي كرد  طول راه آرمان به آن پسرك در تمـام. خانواده آرمان زودتر از بقیـه آن محفل را ترك نمودند 

دست يكديگر خواھد ديد  را تجسم مي كرد كـه سیامك آندو را دست در اي  ذھن خود لحظـهو وقتي در

  ...احساس پیروزي به او دست مي داد  ،
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  پنجـم و بیسـت قسمـــت

  

  

ديدن او بـه  چندين مرتبـه براي آرمـان در اين مدت. دو ھفتـه از شب عروسي خـواھـر نگـار مي گذرد  

  .رفتـه است اش  نزديكي ھـاي مدرسـه

مــادر در پـي    پــا پـیش بگـذارد و    ديگر زمان آن فرا رسیده است كـه مادر آرمان براي خواستگاري نگـار          

  .موضوع است  فرصتي منـاسب براي مطـرح كـردن اين

غنیمتي بزرگ  بزند كـه اين براي او آنشب نگار پس از مدتھا فرصتي پیدا كرده بود تـا براي آرمـان تلفن

و شـیطنت ھــاي بچــه     ديگر از آن خنده ھاي شـیرين  !ديگر داشت   آنشب صداي او آھنگي    ولي. بـود  

  .گـانـه خبري نبود 

  

مـي   بر روي شـانــه ھــايت   كاش پیشم بودي تـا سر. آرمان جان امشب دلم ھواي ترا كرده است      * 

  .گذاشتم و تـا مي توانستم گريـه مي كردم 

  

   مي كني ؟ بـراي چـه گـريـه ؟ عـزيـز دلم چـرا اينقـدر بي تـابي-

  

بود كه بر قلـب   او چون خنجري صداي گريه. نگار ديگر طاقت نیاورد و به آھستگي شروع به گريه كرد   

  .آرمان فرو مي رفت 

  

آرمـان بـس    اذيت شوند ، جـان  حیف چشمـان زيبـاي توست كـه اينقدر !  نگـار من ، ترا خدا بس كن         -

  .كن 

  

ديد نمي  آرمـان كـه مي. مي شد  بزبان مي راند صداي گريـه او بلند و بلندتر      با ھر كالمي كـه آرمان      

 بطرز نـامفھومي بگـوش   در میان گريـه ھايش تنھا كلمـه آرمان بود كـه  .تواند او را آرام كند سكوت نمود        

  .مي رسید 

آرمـان را   صـداي نگار كه مـي ديـد    ديگر طاقت نیاورد و او ھم با صدايي بسیار آرام شروع به گريـه كرد         

  .را صدا كرد  نمي شنود براي لحظاتي آرام شد و او

  .اينبار نگار بود كه با خواھش و التماس از او مي خواست گريه نكند

  

كنــم ، تــرا بــه     مـن ديگـر گـريـه نـمي آرمان جان ، عزيز من ، ترا خدا ، ترا به جان نگار گريـه نكن ،         * 

  .ام نشوي به جان تو خودم را مي كشـم اگر آر !جـان مـادر گـريـه نكـن 

  

  :گفت  حالي كه صدايش گرفته بود نگار در. آنقدر با يكديگر ھمنوا گشتند تا كم كم ھر دو آرام شدند 

  

  .آرمان عزيزم به پاكي اشكھاي تو قسم مي خورم كه ترا دوست دارم * 

  

  ! مي دانم -
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اذيتـت   مي دانـم كـه خیلـي    .ام   ترا نديدهآخر چند روزي ھست كـه   . امشب دلم خیلي گرفته بود      * 

  كردم ، مرا مي بخشي ؟

  

  !شد  آسمان چشمان آنھا آفتابي آرمان خنديد و با اينكار گل خنده بر لبان نگار ھم روئید و باز ھم

  

  !آرمان جان مي خواھم فردا بعد از ظھر ببینمت * 

  

   مگر كالس نداري ؟-

  

  ! زمین بگذاري مھم نیست ، تو كه نمي خواھي روي مرا* 

  

نـیـست دو   ضـمـن مگـر قـرار در. بگذار براي زمـاني كـه كالس نداشتي .  درسھـايت عقب مي افتد    -

  روز ديگـر ھـمـديگـر را ببـیـنـیـم ؟

  

اتـومبیل پـدرت   مي تـواني بـا اگر.  نزديك دبیرستـان منتظرت ھستم   ٣من فردا بعد از ظھر سـاعت       * 

  !راستي تنھا بیا  .نم دير نكن فقط خـواھش مي ك. بیـا 

  

او خواستـه  آرمان تعجب كرد چرا از .نگار آنقدر مصمم بـه اين ديدار بود كـه او نتوانست مخالفتي كند         

  .خالف مـیل او عمل كنـد  ھـیچ دلش نمي خـواست بـر. زبـان نیـاورد  ولي چیزي بـه. است تنھـا برود 

  

آرمـان  . است  بروي شھر گسترده است پـائیز بـال و پر خـود رابعد از ظھر روز يكشنبـه است ، مدتي    

حـسي  . نگــار حركـت كـرد     مـاشین پدرش شد و بطرف مدرســه  ھمانگونه كـه نگار خواستـه بود سوار   

  !دانست  نمي دلتنگي نگـار را ھنـوز ھـم در فكـر شب قبل بـود ، دلـیل اين ھمـه غـريب داشت ،

  

حركت كرد ، در  بود بطرف ماشین  رسید ، نگار كـه در پیاده رو ايستـادهسر ساعت مقرر بـه دبیرستان

  !را بـاز كرده و در كنـار او نشست 

  

  سالم* 

  

   سالم عزيزم ، چطوري ؟-

  

  خوبم* 

  

   پس چرا اخم ھايت در ھم است ؟-

  

ي گشت جار اي بر لبانش خنده بـا اين حرف آرمـان براي لحظـه اي چشمـانش را بر صـورت او دوخت و

.  

  

   دختره كولي ، ديشب چه خبرت بود ؟-

www.takbook.com

mailto:SajjadKAZ2003@Yahoo.Com
http://www.SajjadPage.tk
http://www.Sajjad.ir


Email:  SajjadKAZ2003@Yahoo.Com 
Weblog: Http://www.SajjadPage.tk 
Website: Http://www.Sajjad.ir 

 - 78 -

  

  !زبان نراند  اي بر شانـه او زد و بازويش را محكم فشرد ولي چیزي بر نگار بوسـه

  :آرمان ھمانگونه كه مشغول رانندگي بود رو به او كرد و گفت 

  

   حاال كجا بايد بروم ؟-

  

  .و تو باشیم  تنھا منخیلي دور ، آنقدر كه از ھمه مردم جدا شويم ، جايي كـه * 

  

را بـدين   تابحـال او . نمیدانست  آرمـان مي ديـد كـه او ھنـوز نـاراحت و مضطـرب است ولي دلـیلش را       

  .گونه نديده بود 

  

   نگـار جـان ، بـه مـن مـي گـويـي چـه اتفـاقـي افـتـاده اسـت ؟-

  

براي  كنار بـاجـه تلفني كـه دردلم مي خـواھد . چیز مھمي نیست ، فقط دوست داشتم تـرا ببینم  * 

  .اولین بـار ترا آنجـا ديدم بـايستي 

  

  .مي كرد  نگار ھمانطور كه داخل ماشین نشسته بود از پنجره به آن باجـه نگاه

. آزرد  طـوالني آرمـان را مـي    دقـايقي بود كـه او بدون ھیچ حركتي تنھــا نگــاه مـي كـرد ، آن سـكوت      

اشكبــار بـود و دلـش     چشمانش. بـه سرتا پاي آرمان انداخت  ند و نگاھي  باالخره نگار صورتش را برگردا    

  !طوفـاني 

  

   نگار جان چي شده ؟ چرا حرف نمي زني ؟-

  

  !از اينجا برويم * 

  

  . تا جواب مرا ندھي ھیچ جا نمي رويم -

  

  !آرمان جان ، خواھش مي كنم * 

  

خواست صدايش  ھیچگاه نمي  بود وليبسیار عصباني. پايش را بر روي پدال گاز فشرد و حركت كرد 

به . كرد بر خودش مسلط شود  در شرايط عادي نیست ، سعي مي ديد كـه او. را بر روي نگار بلند كند 

  :آرامي گفت 

  

   عزيزم دوست داري كجا برويم ؟-

  

  !پارك ، ھمان جايي كه ھمیشه مي رفتیم * 

  

  !نك ھم مي خرم  اگر دختر خوبي بـاشي و بداخالقي نكني برايت بـادك-
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  :نگـار در حـالي كـه بـا دستـمـال چشـمـانش را پـاك مي كـرد گفت 

  

  !پدر بزرگ عزيزم ، قول مي دھم دختر خوبي باشم * 

  

  .آنجا مي رفتند  بـه بوستان سعدي رسیدند ، ھمانجايي كـه ھمیشـه با مادر آرمان بـه

  

عبـور   قبال بـا ھـم گذشـته بودنـد      مسیرھـايي كـه  بـه دستور نگار از تمامي    . پارك خلوت و زيبايي بود      

  !قبال نشسته بودند بار ديگر نشستند  كردند و بر روي تمامي صندلي ھايي كـه

  

گذشته براي  كه تجديد خاطرات تنھا مي توانست درك كند. آرمان معني اين كارھاي او را نمي فھمید 

  .او بسیار مھم است 

  

  :د ، سپس رو به آرمان كرد و گفت نگار روباني را از موھايش باز كر

  

  !ببنديم  دلم مي خواھد با ھم روبـان را بـه يكي از شـاخـه ھـاي اين درخت* 

  

   براي چه ؟-

  

  !بیفتیم  براي اينكه ھر وقت از اينجا عبور كرديم بـه ياد اين روزھاي خوب* 

  

خنده اي كرد  نگار. اخه اي بستند ش بـا كمك ھمديگر آن روبـان قرمز را بـه. آرمـان ديگر سئوالي نكرد 

  :و گفت 

  

  .باز نكنیم  ايم آنرا ما بـه ھم قول مي دھیم تا زمـاني كـه از ھم متنفر نشده* 

  

  . قول مي دھیم -

  

  !گرفتار شوند ... يا  به فكر اين نبودند كـه شايد توسط نیروي انتظامي و" زمان اصال در آن

  

. بخــواب رود   كوھھــاي بلنـد   خـورشید مي رفت در پس.  بـود ديگر چیزي بـه غروب خـورشید نمـانده    

 را محكـم گرفتــه بـود ، گـويي از     نگـار دست آرمـان. گر بودند  نظـاره آندو اين صحنـه را از كنـار رودخـانـه   

  !ديدن اين صحنه بیمناك بود 

  

  آرمان جان برويم ؟* 

  

  ! ھر طور كه مايل ھستي -

  

زمان بـا ھـم    خورشید خبر از پايان حظـات براي آنھـا مشكل بود ولیكن غروببـا اينكـه دل كندن از آن ل     

  .بودن مي داد 
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نــواري را از   در كـیفش بــرد و   نگـار دسـت  . آندو در اتومبیل نشستند و بطرف منزل نگار حركت كردند           

  .اتومبیل گذاشت  داخل جعبـه اش خـارج نمـود و در پخش

  

   مـمكـنـه شـیشـه را بـاال بكشـي ؟آرمـان جـان خـیـلي سـردمـه ،* 

  

عقـب بــود    كـه بر روي صـندلي  آرمان اتومبیل را نگه داشت ، شیشـه اتومبیل را باال كشید و كتش را     

  .بـرداشت و بـر روي شـانـه او انداخت 

  .نگار سرش را بر روي شانه او گذاشت و چشمانش را بست 

  

  ميه دلم مي گه برم برم ، يه دلم مي گه نرم نر

  طـاقـت نـداره دلـم دلـم ، بـي تـو چـه كنم ؟

.....  

  

از يـك دنیـا    مي لرزيد و نـشان  صدايش. نگار با صداي آرام و غمزده با صداي نوار ھمخواني مي نمود             

  !مي گشت  آنروز بود كه ھواي چشمان نگار باراني اين چندمین بـار در. غم و غصـه داشت 

  

 .اي نخــواھد شنیــد    كننـده  چیـزي بپــرسد بــاز ھـم جــواب قــانع      آرمـان مي دانست كــه اگــر از او         

  .بنـابـراين سكـوت بلـورين او را نشكست 

از  ماشـین . جـدا مـي شـدند     نزديكي ھاي منزل نگار بود و طبق معمول مي بـايستي در آنجـا از ھـم   

  !حركت بودند  حركت ايستاد ولي اشكھاي نگـار بـاز ھم در

  :ورده و به دست او داد آرمان نوار را بیرون آ

  

را به من  خنده ھاي ھمیشگي ات كـاش!  نگار جان سھم امروز من از تو تنھا گريـه و بي قراري بود         -

  .مي بخشیدي 

  

. داشته بـاش   عنوان يادگاري از من اين نوار را بـه. شرمنده ام كـه امروز تحفـه اي جز اين نداشتم         * 

  ! ياد من بیفتي ، نه به ياد گريه ھاي من به امیدوارم وقتي به آن گوش مي كني

  

  .نكند خداحافظي نمود  در ماشین را باز كرده و پیاده شد و در حالي كـه سعي مي كرد نگـاه

  

 .و در كنـار او نشـست    بازگـشت . گـويي پـاي رفـتن نداشـت     . چند قدمي دور نشده بود كه ايـستاد       

  : را به روي شانه اش گذاشت و گفت سرش اي بوسـه اي گرم بر لبان آرمان نھـاد ، لحظـه

  

  !!آرمان جان ھمیشه در زندگي مرد باش * 

  

ايـستـاد و   كوچــه لحظــه اي   در انتھــاي . با سرعت از اتومبیل پیاده شد و بطـرف خانــه حركـت كـرد          

  .ـت نظـر او نـاپـديـد گش سـپس از. آرمـان لـبـخـنـد تـلـخـي زد  سرش را برگرداند و بـار ديگر بر صـورت
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آنـروز   رفتــار ! بايـد چكــار كنـد     نمي دانست. دقـايقي گذشتـه بود و او ھنوز در اتومبیل نشستـه بود         

  !نگـار اصال برايش قـابل فھم نبود 

 كـردن جــوابي بـراي تمــام     فردا قـرار بـود نگـار بـه خانـه شـان بیايـد و ايـن فرصـت خـوبي بـراي پیـدا                    

  .اتومبیل را روشن نموده و بطرف خانه حركت كرد  دپـرسشھـاي او بـود و تنھـا بـه اين امی

  

  

  شـشـم و بیسـت قسمـــت

  

  

چھـارگوش سـاعت    روي صفحه دقايق بـه سرعت مي گذشتند و نگاه مضطرب آرمان بارھا و بـارھـا بر   

  !ديواري لغزيده بود 

  !آمدن نگار نبود  ديگر امیدي بـه.  جفت شده بودند ١٢عقربـه ھـاي سـاعت بر روي عدد 

  

 سـاعت بــه سـختي مـي     تمـام آن . آرمان بعد از ظھر كالس داشت و بايستي به دانشگاه مي رفـت     

غريبي داشت ، بي  حس. ديروز او بـا ھم ربطي دارند  نمیخواست باور كند نیامدن نگار و رفتـار. گذشت 

  .بود  جھت دلش گرفتـه

امیـدوار   نگـار مانـده و او   ي كـالس  بعد از ظھر به خانـه رسید ، نیم ساعت بــه تعطیلـ         ٥حدود ساعت   

  .است كه برايش تلفن كند 

  .باز تلفن زنگ مي زند و بـاز لبخند بر لبـان آرمـان نقش مي بندد 

   بفرمايید-

مـادرش او را   منـزل شـما بـوده    سالم آرمان خان ، من بھاره ھستم ، امروز ھنگامي كـه نگار در راه            & 

. شـمــا زنـگ بـزنــد     كــه ممكـن اسـت ديگــر نتـوانــد بــه       از من خواست بـه شـما بگـويم       . ديده است   

  !خـداحـافظ 

پیشاني اش  عرق سردي بر .بدون اينكه بـه آرمان اجازه صحبت كردن بدھد گوشي تلفن را گذاشت        

  !مانده بود  ھنوز گوشي تلفن در دستان او به جاي. نشست 

خود را بر  زماني انسان .است  ناامیديزندگي سرشار از لحظات شادي و غم ، خنده و گريـه و امید و 

نـاامید از ھمـه چیـز   زمـاني ديگر خـود را سـرشكستـه و بـال فرشتگـان و در اوج خوشبختي مي بیند و     

  .مي يـابد 

پــیش  بــديع و زيبـــا در اي روزي برگھـــاي خــشك و بــي جـــان ھنگـــام فــرو ريخــتن از درختـــان منظــره 

گوشـش بیـانگر تلـخ     مستانـه بلبل بگريختـه از قفـس در  ديگـر آوازچشمـانش بـوجـود مي آورند و روزي    

  .خواھند بود  ترين نغمـه ھا

  !!وه چه شگفت انگیزند انسانھا 

  .نموده اند  و اين فراز و نشیب ھـاست كـه زندگي را دوست داشتني و قـابل تحمل

 ش مـي خواھـد  دلـ  اصـال حـال خـوبي نـدارد    . آرام چشمانش را مي بندد و نفس عمیقي مـي كـشد          

گـیــري   ھـنــوز بــراي نـتـیـجــه   . را بگـشـايـد   كسي بود كـه مي توانست بـا او درد دل كند و عقـده دل    

  !خـیـلـي زود بـود 

مشكلش حل گردد  بود كـه اينبار نیز امیدوار. بخاطر ھمین ترجیح داد بـا مـادر در اين مورد صحبت نكند 

  ! نگار بود با خود تنھا چـاره ديدن و صحبت كردن. 
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برود تا با او  لب مدرسه نگار  نیمه شب است ، آرمان تصمیم گرفت فردا به جاي دانشگاه بـه٣ساعت 

  .صحبت كند 

شیرين برد و ايـن   خاطرات روزھاي بار ديگر چھره زيباي او در ذھن آرمان نقش بست و او را بـه دنیـاي 

  .خواب رفت  سفر آنقدر طول كشید كـه آرمان بـه

  

نزديـك   آرمـان . بـرود    صبح است و اين زمانیـست كــه نگـار مـي بـايـستي بــه مدرســه        ١١/٥ساعت  

  .از نگار نیست  سپري مي شوند ولي ھنوز خبري دقايق بـه سرعت. مدرسه ايستاده و منتظر اوست 

  

بــار ديگـر    و مي دانـد كــه اگـر    دومین باري است كـه اتومبیل گشت نیروي انتظامي از كنار او میگذرد         

  !گران تمام خواھد شد  بور كند و او را آنجـا ببیند برايشع

  

بـین راه او را   شايد در. طي كند  تصمیم مي گیرد طول پیاده رو را در مسیري كـه نگـار از آن مي گذرد  

مدرســه در حــركت    و دستــه دستــه دختـران دبیـرستــاني بطــرف      خیابان تقريبا خلوتي اسـت  . ببیند  

  .ھستند 

  

  !رسید  زيبا و معصوم بنظر مي رم مدرسـه پوشیده اند ، واقعا كـه نگار در لباس مدرسـهھمه لباس ف

  

  .امیدوار بود كـه نگار نیز از ھمان سمتي كـه او مي رفت عبور كند 

  .البتـه زير چشمي پیاده رو سمت ديگر خیابان را نیز زير نظر داشت 

  

. كردنـد   خیابـان حركـت مـي    انش از طرف ديگردر يك لحظه چشمش به نگار افتاد كـه ھمراه با دوست     

  .بیشتري شروع به تپیدن كرد  خنده بر لبـانش جـاري گشت و قلبش بـا شدت

  

در حالي  رنگ رخسار او پريده و شادي آرمـان ديري نپـايید ، مي ديد كـه. ھر لحظـه نزديكتر مي شد  

  .كه سرش پائین است قدم بر مي دارد 

  

رفتـار   و بازيگوشـي نگـار ايـن    ز حرفي نمي زنند ، از دختري بـه خنده رويـي  ھیچ كدام از دوستانش نی    

  !خیلي عجیب است 

  

ديگر نگـار كـه  بھـاره دو دوست دلش مي خواست بـه پیش او برود و با او صحبت كند ، ولي بـه غیر از

  !ي دارند يـا نـه نگـار اطالع دانست كـه آنھا از مـاجراي بین او و بـا او بودند را نمي شنـاخت و نمي

  

  .بنابراين ترجیح داد كه به او نزديك نشود 

  

  .بود  در حالي كه گوشه اي ايستاده بود تنھا نظاره گر دور شدن محبوب خود

  

افتـاده   كاش ھمه آنچه اتفـاق  آروز مي كند كـه اي. با بي میلي تمام به طرف خانه حركت مي نمايد       

را در خـواب  زمـاني كـه بیدار مي شد مي ديد ھمـه چیـز كاش ھنگام صبحدم. است سرابي بیش نبود 

  !ديده است 
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كنـد ،   به گذشته فكـر مـي   شبي ديگر و ھوايي ديگر ،. باز در خلوت تنھايي خود محصور شده است         

  !لحظات زشت و زيبا  گذشته اي كـه پر است از لحظات تلخ و شیرين

  

آورد  بـوده ، بیـاد مـي    ز نگـار چـشمانش خـیس    بیاد مي آورد شـبھاي پريـشاني را كـه بخـاطر دوري ا             

  .يافت  كنارش بود خواب به ديدگانش راه نمي شبھايي را كه بخاطر فردايي كه در آن نگار در

  

دفـتـري كـه  نشستـه اسـت ، دفتر خاطراتش را باز مي كند ، دفتري كه خاطرات خوب بر برگ برگ آن

  !تـنھـا روزھـاي خـوب را مـي شـمـارد 

  

سرشار  و بدنبال صفحات پاك نمي خـواھد.  امشب چیزي براي نـوشتن ندارد ، دلش مي گیـرد آرمـان

  ...تیره و پر از شك و ترديد قرار گیرد  اي از نام نگار و خوبي ھاي او بـا صفحـه

  

نگار برود  مي تواند براي ديدن امروز كالس ندارد و. دقايقي است كـه آرمان از خواب بیدار شده است       

  .را ترك مي كند  نھا به اين امید است كه رختخوابت. 

  

خـود مـي    خارج مي شود و تنھا پیش از ظھر است و آرمان بـه بھانـه ديدن يكي از دوستانش از خانـه 

  .داند كـه راھش بـه كجـا ختم مي گردد 

  

ـود فـرو  در خ صورتش پريده و رنگ از. از زماني كه به خانـه برگشتـه با ھیچ كس صحبت نكرده است             

  .رفتـه است 

  

از صفحــه   باز مي كند ، قـصد دارد  ھیچ چیز بـه اندازه نوشتن او را آرام نمي سازد ، دفتر خاطراتش را     

  :بر روي كاغذ فشرده و اينچنین مي نويسد  قلم را. آخر شروع بـه نوشتن كند 

روم تــا   مـي .  بیــابم  خــود را  مي روم سبكبال تر از پرنده ھـاي بھشتي ، مي روم شـايد درمــان درد   

آيـا كسي خوشبخت تر  خود را در اوج آسمانھـا مي يـابم ، !ببینم  ھمدم جـان را ، مـونس روح و روان را

  !وجود دارد ؟ از من نیز

  

از . اندازم  نگاھي بـه ساعت مي تا چشم مي گشايم خود را در وعده گاه ديروز و جھنم امروز مي يـابم

  يعني مي توانم او را ببینم ؟. میپیمايم  ي سرايش رهمكتبخـانـه يـار بـه سو

  

چشم  در آن لحظه سراپا دوست دارم سر بر خـاك راھش بسـايم ، دوست دارم خیلي زود ببینمش و  

  !شوم و از او ديده برندارم 

  

. نیـست   زيادي تـا منزلشـان فاصله. با ھر قدمي كه بر مي دارم آرزوھايم به سراب مبدل مي شوند      

  .نیمكت ايستگـاه اتوبوس مي نشینم روي 

  

 مـدتي اسـت بـي حركـت     .نرده ھاي آھني نیمكت نیز مـانند قلبھـاي سنگي سرد و بـي روح اسـت       

مـي   او كــه . كالس نداشته است وگرنـه مـي آمـد    شـايد. نشستـه ام ولي خبري از يار وفادار نیست         

www.takbook.com

mailto:SajjadKAZ2003@Yahoo.Com
http://www.SajjadPage.tk
http://www.Sajjad.ir


Email:  SajjadKAZ2003@Yahoo.Com 
Weblog: Http://www.SajjadPage.tk 
Website: Http://www.Sajjad.ir 

 - 84 -

كجا دارم ؟ نمي  رو بـه.  راه خود ادامه مي دھم بلند مي شوم و به! اينجا آمده ام  داند براي ديدار او تا   

  !!!دانم 

  

، بـا   كوچـه كـسي ايـستاده اسـت     سرم را باال مي كنم تـا الاقل در كوچـه شـان او را بیـابم ، روبروي         

  !او را مي شناسم  آنكه پشت بر من دارد گويي سالھاست كـه

  

  !بسوي او بر مي دارم  ي دل قدمبا پـا. قلبم بـه شدت مي تپد ، چون كبوتري در فكر پرواز 

  

شناسـد ؟   مگـر مـرا نمـي    !صورتش را بـه سوي من برمي گرداند و خنده بر لبـانش خشك مي گردد  

پشت مي كنـد ؟ چـرا    پا نمي شناخت ؟ پس چرا بر من مگر اين نگار من نیست كـه بـا ديدن من سر از   

  ؟؟!!

  

نیرويي  نمي دانم چه. میايستم  كنـار خیـابـانآھستـه از كنار او و دوستانش مي گذرم و كمي دورتر       

  ؟!است كـه مرا روي پا نگـه داشتـه 

  

بـراي . دزدد  او بـاز روي از من مي .بطرف او باز میگردم ، چشم از او بر نمي دارم تـا بـه او مي رسم 

  :خواھد فرياد بكشم  دلـم مي. لحظـه اي مي ايستـم 

 شــايد اشتبــاه مـي كـنم ، نــه      ؟ مگـر ديدگـانت طلسم شده اند ؟من آرمـانم ، مگـر مـرا نمي بیني  

  !!نگار رخ از من نمي پوشاند . نیست  حتمـا اشتبـاه مي كنم ، اين نگـار من

  

  .نمي فھمم  ديگر چیزي. چشمانم سیـاھي مي روند . با قدمھاي لرزان دور مي شوم 

  

  !يابم  مي  بر ديـواريپس از مدتي كـه بـه خـود مي آيم ، خـود را تكیـه داده

  

  . بغض گلويم را مي فشارد بسـان كودكي يتیم. كم كم ھر آنچـه را بر من گذشتـه بیاد مي آورم 

  

  مي خـواھـم گـريـه كنـم ، مي خـواھـم بنـالـم ، امـا بـراي كـه ؟

  

بـر   ميبـا وزش نـسی  . نـدارم   قدم بر مي دارم ، چـه سنگین است قدمھـاي من ، ديگر توان راه رفـتن        

  .صورتم احساس سردي مي كنم 

  

عبور رودي پر  بسان مسیر دست بر صورتم مي كشم و بـه آرامي خطوط عبور اشك را بر صـورتم كـه         

  پیچ و خم بر دشتي گرم ھستند دنبال مي كنم

زتلخـي رگ   خاطراتي كه زندگي دفتري از خاطره ھـاست ، خـاطراتي شیرين ، خـاطراتي معشوش ،      

  !!جان مي گسلد 

  

. است   بعد از ظھـر١/٥ ساعت. به آھستگي چشمان بي رمقم را بر روي صفحـه ساعت مي اندازم 

آمده ام و ھنـوز اينجـا  عزيزترين موجـودم از خـانـه بیرون يعني درست دو سـاعت و نیم پیش بـراي ديـدن

  !سرگشته و حیران  .ھستم 
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مـن مـي    نگران از دير آمدن كـه مثل ھمیشـهمادرم بـه نظرم مي آيد   . به طرف خانه حركت مي كنم       

  .حقیقت شرم دارم  پرسد كـه كجـا بوده ام و من كـه از گفتن

  

گـرفتـه  دلم خیلي. امتنـاع كردم  با ھر بھانـه اي بود از رفتن بـا خـانواده.  شب است   ٨اكنون ساعت   

  .بدين سان عقده دل را مي گشايم  است ، بـا صداي بلند مي گـريم و

  

  :ت بر ديوان حافظ كشیده و تفعلي بر اين پیر خرابات مي زنم دس

  

  زمــان خــامـــه نــدارد ســر بــیـــان فــراق

  وگـرنــه شــرح دھـم بــا تــو داسـتــان فــراق

  

  دريـغ مــدت عــمــرم كــه بــر امــیــد وصــال

  بـســر رسـیـد و نـیــامـد بـســر زمــان فــراق

  

  ه بـر سـر گـردون بــه فـخـر مـي ســودمسـري كــ

  بـر آسـتــان كــه نھــادم بــر آسـتــان فــراق

  

  چگــونــه بــاز كــنــم بــال در ھــواي وصــال

  كــه ريـخـت مــرغ دلـم پــر در آشـیــان فــراق

  

  كـنـون چــه چــاره كــه در بـحـر غـم بگـردابـي

  ـــادبـــان فـــراقفــتـــاد زورق صــبــرم ز ب

  

  بـسـي نـمـانـد كـه كـشـتـي عـمـرم غـرقــه شـود

  ز مــوج شــوق تــو در بـحــر بــیكــران فــراق

  

  اگــر بــدســت مــن افــتــد فــراق را بكـشــم

  كــه روز ھـجـر سـیــه بـاد و خـان و مـان فـراق

  

  برفـیـق خـیـل خــیــالـم و ھـمـنـشــیـن شكــیـ

  قــريــن آتــش ھــجـــر و ھــم تـــوان فـــراق

  

  چگـونــه دعـوي وصـلـت كـنـم بـجـان كــه شـدسـت

  تــنــم وكــیـل قـضــا و دلــم ضــمــان فــراق

  

  زســوز شــوق دلــم شــد كــبــاب دور از يـــار

  مــدام خــون جگــر مــي خــورم ز خــوان فــراق
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  سـرم را اسـیــر چـنـبــر عـشـقفـلـك چــو ديـد 

  بـبـسـت گــردن صـبــرم بــه ريـســمــان فــراق

  

  بـپــاي شــوق گــر ايـن ره بـســر شـدي حــافـظ

  بــدســت ھـجــر نــدادي كـســي عــنــان فــراق

  

  

  ھفتـم و بیسـت قسمـــت

  

  

مسافرش بـر جـاي    ديگر تواني در تن  كـهاي موج ھاي ترديد آرام تر بر پیكر اين زورق طوفانزده بكوبید    

  !نمانده است 

  

  .طلب مي كند  لرزان محبوب خود را اينك نظر بر درگاه مھتاب دوختـه و بـا چشمـاني اشكبـار و لبھـاي

  

در اين دريـاي  نھید ھرچند غـرق شدن بر او و تیره روزي او ترحم كنید و لحظه اي او را بـه حال خود وا

  .سوسو مي زند  نور امیدي در گوشه اي از دل بي قرارش مي كند ھنـوزبي كسي را آرزو 

  

  ...دارد  ھراز گاھي دست بر پاي خیال برده و بـه سمت ساحل امید نیم نگـاھي

  

خـود عھـد    سیاه برتن كـرده و بـا   از ھمان روزي كـه با رفتار سرد و عجیب نگار روبرو شده است لباس    

روحش ھـمـرنگ  تـیـره پـوش بـاقـي سـت جـسـمش نـیـز بـا اش بسته است تا زماني كـه روح خستـه

  .گـردد 

  

مشكل پیـدا   اند كه با نگار برده عـلي رغم تالشش آرمـان خـانـواده اش از روي رفتـار و حـركـاتش پي          

  .كرده است 

  

زده آرمـان سـر   اشـتباھي از طـرف   "براي مادر موضوع را بـازگو كرده بود و او عقیده داشت كــه حتمــا            

مطمـئن بـود كــه نگــار      چـون مـادر  . نگـار گرديـده اسـت     است و موجب رنجش و شـايد ھم سرد شدن      

را مايوس كـرده   شايد آرمان او دنبال ھوي و ھوس باشد ، به امید زندگي آمده بود و     دختري نیست كـه  

  .است 

  

دلیلـي   كر مـي كـرد تـا   چه بیشتر ف ھر.مادر آنقدر با اطمینان صحبت كرده بود كـه آرمان بـه شك افتاد        

  .نتیجه مي رسید  براي رنجش نگار پیدا كند كمتر بـه
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زماني كه او  وقتھا موفق شده است و در چند ھفتـه اخیر بارھا و بارھا براي ديدن نگار رفتـه بود خیلي

فتـاده  ا ناراحتي بـه لرزه و سرد از كنارش گذشته بود كـه پاھايش از خشم و را ديده بود نگار آنچنان آرام  

  .بودند 

  

ريختـه بـود    اشـكھايي كـه بخـاطرش    ولي آرمـان دست بردار نبـود ، چـون او را بـه اندازه قطـره قطــره    

  !دوست مي داشت 

  

گوشـي را   زده بود تـا شـايد فقـط يكبـار او     با اينكه از اين كار بیزار بود چندين مرتبـه بـه خانـه نگار زنگ  

  .ساز نبود  بردارد كـه اين نیز چـاره

  

 ولـي از حرفھـاي او  . بـود  حتي مادر نیز بـه خانــه شـان تلفـن كـرده بـود و بـا مـادرش صـحبت نمـوده                      

  .نـیفـتـاده اسـت  ھـمـه چـیـز مـثل ھـمـیـشـه بـوده و اتفـاقـي گويي. نتوانستـه بود خبري از نگار بگیرد 

  

سـپس   و مشكل را حل نمـوده و فھمید  مادر بر اين عقیده بود كـه ابتدا بايستي دلیل اين رفتار نگار را      

 خــانواده اش روبـرو   اينصورت مطمئنـا بـا جواب منفـي او و در پـي آن     بـه خواستگـاري رفت چـون در غیر     

  .خواھند شد 

  

  !مي زد  كارھاي غیر عقالني اگر دلگـرمي مـادر نبـود بي شك آرمـان طـاقت نمي آورد و دست بـه

  

حـاالت   دانشگاه متوجه اين تغییر  كـه حتي دوستـان جديدش دررفتـارش بـه گونـه اي تغییر كرده بـود 

شـوخي   بـه آدمـي گوشـه گیـر مبـدل شـده بـود كـه حوصلــه             پـسر پرسـرو صـداي ديـروز       . شده بودند   

  .مي شد  حاضر و شايد تنھا به خاطر قولي كه به نگار داده بود بر سر كالسھا دوستانش را نداشت

  

كــودكــي  عكـسھــايــي از دوران و گرفته است كـه در میان آنھا عكس از ا١٥در مدت آشنايي با نگار      

  !نگــار نــیــز وجــود داشـت 

  

نگـرد و بــا   لبخندي تلخ بر آن مي اين بزرگترين گنجینـه اي است كـه آرمـان ھر شب قبل از خـواب بـا      

  !حسـرت بـوسـه بـارانش مي كند 

  

ايـن   نزديـك مـي شـوند و    خاطرات خـوب اول دفتـر در    كم كم صفحات پاياني دفتر خاطراتش به سمت         

روي صـفحات كاغـذ    نیست ، بايد نوشت و عقده دل را بر  اي ولي چـاره . موضوع روح او را آزار مي دھد        

  .جـاري سـاخت 

  

ذره  ابـر غـم تمـامي ذره   . افشاني نمـي كنـد    ديريست كـه خورشید درخشـان زندگي ام بر سرم نور       

  .ست را فرا گرفته ا زندگي ام

  

پنھــان مـي    روزھـا خود را در سـايــه ديگـران   .گويي تیره روزي با رگ و خون من عجین گشتـه است        

  !شبھا در تاريكي روزگار  كنم و
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گناه است  مگر دوست داشتن درمانده يار نیست ؟ چرا روزگار بر من لبخند نمي زند ؟ چرا بخت با من

  ؟

  

كودكانـه   آيا براستي عشق و عاشقي جز رويـايي  !!شـتــنچــه سـنگــیـن اسـت تــاوان عــاشـق گـ    

  شبھاي يلدا نیست ؟ آيا قصه لیلي مجنون جز افسانـه اي براي سحر كردن نیست؟

  

زندگي اش  مگر من نازپرورده عشق او ، صداي پس چرا نگار من اينگونه دل مجنونش را خون میسازد     

  مي سوزاند ؟ ـه مرا در حسرت يك لبخندشچرا اينگون !امیدش براي زنده بودن نبودم ؟ ، تمام

  

  !!دل  آدمھا چه فراموشكارند ، چـه بي وفايند و چـه سنگ

  

  !!ام دوست دارم نگارم ، ترا ھمچو گريه ھاي شبانـه :با اينحال ھمیشه خواھم گفت 

  

  

  ھشـتم و بیسـت قسمـــت

  

  

سردي خود  مي كوبد و با نچند روزي است كه زمستان شالق بیمھري خود را بر تن پیر و خسته زمی

  !قدرتش را بر جانداران زمین تحمیل مي كند 

  

تنھـا  . انـد   نیز به مدرسـه رفتــه   طبق معمول آن روز صبح آرمان بـه دانشگـاه رفتـه و خواھر و برادرش            

  .ھستند  مادر و خواھر كوچك آرمان در خانـه

  

  ! آرمان صبح است و مادر مشغول دادن صبحانه به خواھر٩/٥حدود ساعت 

  .مي كند  باشنیدن صداي زنگ آيفون مادر از جا برخاستـه و بـه طرف گوشي حركت

  

  كیه ؟+ 

  !اگر ممكن است يك لحظه تشريف بیاوريد لب در ؟* 

  

مي رود  و بطرف در خانه مادر حدس مي زند صاحب صدا را مي شناسد با اينحال گوشي را گذاشتـه       

.  

  

صـورتش از   .ايـستاده اسـت    ست كـه سـر بــه زيــر انداختــه و    اين نگـار ا  . حدس مـادر درست است     

  .مي لرزد  شدت سرمـا سرخ شده و دستـانش بطور محسوسي

  

  .كند  زير دارد سالم مي نگار با صدايي كه ترديد در آن موج مي زند در ھمان حالي كه سر بـه
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پسرش مي داند  بب وضع و حـالمس با اين كـه مادر از دست رفتار و كارھاي نگـار دلخور است و او را       

بدھـد و او را بـه داخـل خانــه      دارد كه با لبخندي جواب سالمش را     ولي ھنـوز آنقدر نگـار در دلش جـاي      

  !كند  دعوت

  

  !نه ، مزاحم نمي شوم * 

  

  :مادر در حالي كه دست سرد او را در دست گرفت به او گفت 

  .من تنھا ھستم ، بیا تو دخترم + 

  

  .گرفت  ـادر اشك در چشمـان نگـار حلقـه زد و بغض گلـويش رابـا اين حرف م

وضعیت را ديد او  بود و مـادر كـه اين از زماني كه وارد خانه شده بود گريـه لحظـه اي بـه او امان نداده      

  .را در آغوش خـود جـاي داد 

 ت حـداكثر از ايـن فرصـ   گويي نگار آغوشي آشنا جھـت خـالي نمـودن عقـده ھـاي خـود يـافتــه بـود و              

  .استفاده را مي نمود 

كوچك آرمان كه  شده است و خواھر مادر مي ديد كه نگار در اين مدت نه چندان زياد تا چه اندازه الغر    

  .بـه گـريـه بـیفـتـد  بـود و ھـر لـحـظـه مـمكـن بـود او نـیـز با ديدن گريـه ھاي نگار بغض كرده

او را كـه از   جدا ساخت و بـه چـشمان    لحظـه اي او را از خودمادر مدتي صبر كرد تـا نگـار آرامتر شد ،      

  .لبخندي زد و صورت او را از اشك زدود  شدت گريـه قرمز شده بود نگريست

  :لرزان گفت  انداخت و با لباني نگار در حالي كـه ھنوز بغض گلويش را گرفتـه بود چشمانش را پائین

  

  من لیاقت آرمان و خانواده شما را نداشتم* 

  عزيزم اين چه حرفي است كه مي زني ؟+ 

  

  چقدر از من بیزار است ؟ مادر جان آرمـان. اگر لیاقت داشتم خدا مرا از شما دور نمیكرد * 

  

  .كرد  دستانش را جلوي صورتش گرفت و بـاز گريـه

ـراي بگــويـي بـ حــرف بـزنـي و دخترم مي دانم كـه اين رفتـارت دلیل دارد ، نمي خواھي براي من + 

  چــه آرمــان را تــرك كــردي ؟

  

  :نگار كه به ھق ھق افتاده بود با صدايي بريده گفت 

  !من آرمان را دوست دارم و حاضرم بخاطرش روزي ھزار بار بمیرم * 

  

  .مـادر بـوسـه اي بـر صـورت او زد و بـاز او را در آغـوش كشیـد 

زيـادي در   كه حرفھاي ناگفته ت كني ، مي دانم  عزيزم كمي آرام بگیر ، دوست دارم كه برايم صحب         + 

  !دلت داري 

  

  :و نگار اينچنین آغاز كرد 

دامادمـان   ھـم كــه از اقـوام دور    به غیر از سیامك كـه مرا از مادرم خواستگاري كـرده بـود ، مـسعود    * 

  .است خواھـان ازدواج بـا من بود 

www.takbook.com

mailto:SajjadKAZ2003@Yahoo.Com
http://www.SajjadPage.tk
http://www.Sajjad.ir


Email:  SajjadKAZ2003@Yahoo.Com 
Weblog: Http://www.SajjadPage.tk 
Website: Http://www.Sajjad.ir 

 - 90 -

  

مــا در   اولـین برخـورد  . بـود   ھنمـايي مـن میترا خواھر مسعود از دوستـان و ھمكالسي ھـاي دوران را     

  .سال دوباره میترا را مي ديدم  مراسم عقد خواھرم بود كـه بعد از چند

  

معرفـي   نزديـك شـد و خـود را    ھنگامي كـه با او صحبت مي كردم مسعود بـه بھانـه خواھرش بـه مـا          

  .كرد 

  !برادرش چیست ؟ نظرم در مورد هچند روز بعد میترا به خانه ما زنگ زد و پس از احوالپرسي گفت كـ

  

 گفـتم كــه بــايد پـسر خـوب و      من ھم كـه حرفي براي گفتن نداشتم تنھـا بـراي فـرار از ايـن سئــوال     

  :سوء استفاده كرد و گفت  میترا ھم از اين حرف من. مودبي بـاشد 

  !پس مبارك باشد ^ 

  چه چیزي مبارك باشد ؟* 

  

خواستگاري  موافق بودنت براي ر مورد او بپرسم و در صـورتمسعود از من خواستـه كـه نظرت را د      ^ 

  .بیائیم 

  خجالت بكش اين چه حرفي است كه مي زني ؟* 

  

  .آخرش چي ؟ ھر دختري بايد روزي ازدواج كند ^ 

  چرا خودت ازدواج نمي كني ؟* 

  

  :میترا با خنده اي تمسخر آمیز گفت 

  !فعال كه بخت در خانه شما را زده است ^ 

  .ر سني نیستم كه ازدواج كنم من د* 

  

  .حاال كي گفتـه عروسي كني ؟ حاال نامزد مي شويد تا چند سال ديگر^ 

  

موضوع فراموش  مرور زمـان اين من ھم بـه سرعت موضوع صحبت را عوض كردم و امیدوار بودم كـه بـا

  . پرسید نظرم را مي باز در مورد ازدواج با برادرش ولي میترا ھر وقت زنگ مي زد. شـود 

  

اتاقم  بیايد وقتي كه با ھم در روزي از او خواستم به خانـه مان . حسابي از دستش كالفه شده بودم       

  !نشان دادم و گفتم كه قرار است با او ازدواج كنم  تنھا شديم عكس آرمان را بـه میترا

  

  :میترا با ديدن عكس اخمھايش را در ھم كشید و گفت 

   كیه ؟حاال اين آقا پسر خوشبخت^ 

  !به موقع ھمه چیز را متوجه مي شوي * 

  

كــه   جواب اكتفـا كردم و ديـدم  من كه نمي خواستم اطالع بیشتري از آرمان به او بدھم بـه دادن اين            

  .نزد  چقدر از دست من دلخـور شد ولي حرفي
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  .تلفن نزد  زمـان رفتن ھم خداحـافظي سردي كرد و از آن ببعد ھم ديگر براي من

  

روبـرو   اينكــه بـا سـردي او    بـا . عروسي خواھرم پس از رفتن شما ، من به پیش میتـرا رفـتم    در شب   

  !باشد  دلم مي خواست از من كینه اي بدل نداشته شدم ولي بااينحال با او احوالپرسي كردم

  

مـي   حالي كه خـشم از چـشمانش   مسعود باز از فرصت استفـاده كرده و خود را بـه مـا رسـانید و در     

  : گفت باريد

  ؟!داده ايد  ام كـه خواستگار ديگري داريد و بخـاطر او بـه من جواب رد شنیده= 

  

گفتم  كنم ، با لحن آرامي نمي دانستم بـايد چـه جوابي بدھم ، سعي كردم خونسردي خوم را حفظ

:  

  .از اين بابت متـاسفم و زندگي خوبي را براي شمـا آرزو مي كنم * 

 الزم باشـد صـدبار بـراي    جـازه نمـي دھـم بــا شمــا ازدواج كنـد و اگـر          ولي مـن بــه كـس ديگـري ا         = 

  .خواستگاري شما خواھم آمد 

  

نگـاھي  رساند و در حالي كـه چون بسرعت خود را بـه مـا. گويي سیامك حرف ھاي ما را شنیده بود 

  :حقـارت آمیز بـه مسعود مي كرد گفت 

مي كنم  خواھش. او ازدواج كنند   د و مي خواھند با    گفتند خواستگار ديگري دارن   ... ديديد كه خانم    # 

  !بیشتر از اين مزاحمشـان نشـويد 

  

يكـديگر   كـه تـا چــه انـدازه از    با اينكـه آندو با صورتي بشاش با يكديگر صحبت مي كردند مشخص بود       

 بـدر  از میـدان  كردن كشیده شد و ھر كدام مـي خواسـتند ديگـري را    كم كم كـار بـه تھديد    . نفرت دارند   

و اي كاش اينكـار را   دوست داشتم فرياد مي زدم و مي گفتم كه من كس ديگري را دوست دارم    ،   كنند

  !كرده بودم 

  .مخمصه نجات دھد  با آمدن سـامـان بحث آندو خـاتمـه يـافت و او توانست مرا از اين

  

مـضـطـرب چـیـزي  چـشـمـان نگار لحظـه اي سكوت كرد و نگاھي بر چشمان مادرانداخت گويي در آن

  .ديـد كـه بـاز بـغـضـش شكـسـتـه شـد 

  

گـشـودن   بھتـريـن زمـان بــراي  ديگر مـادر سعي بر آرام كردن او نمي نمود ، چون مي دانست اكنـون     

  !بغض ھـا و نـاراحـتـي ھـاي اوسـت 

  

  .وشید جرعه اي از آن ن نگـار بـا دستـاني لرزان لیوان آبي را كـه روي میز بود برداشت و

  

بـود تــا    اراذل و اوبـاش پـول داده   ماجرا بـه ھمین جا ختم نشد ، دو روز بعد سیـامك بـه چنـد تـن از     * 

را  زخمـي نمـوده و او   زياده روي كرده و چند جـاي صـورت او را بــا كــارد           مسعود را بترسـانند ، آنھـا ھم     

مي باريد مـاجرا   لحني كـه تنفر از آن و بافرداي آنروز میترا به خانـه ما زنگ زد      .راھي بیمارستان كردند    

كــه باليـي بـدتــر از آن را بــر ســر نـامــزد تــو         را براي من تعريف كرد و گفت كـه مسعود قـسم خـورده     

  !خـواھـد آورد 
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ندھـد   مشخصات آرمان را بـه بـرادرش   قلبم فـرو ريخت ، زبـانم بند آمده بـود بـه میتـرا قسم دادم كـه            

است و بعد بـا   خنده اي عصبي كرد و گفت كـه برايم متاسف. داد  ه حرفھايم گوش نميولي او اصال بـ   

  !گوشي تلفن را گذاشت  خشم

  

امیـدوار   او حق مي دادم ولـي  مي دانستم كه در آن لحظه میترا به خاطر برادرش ناراحت است ، بـه          

  .شود  بودم كـه با مرور زمان ھمـه چیز درست

  

خواستم كــه بــه لـب مدرســه مـان       رسیدم و بـراي ھمین از ھمـان روز از اوبخـاطر آرمـان خیلي میتـ 

اسـت ولـي افـسوس     نشد تصور كردم كه ھمـه چیز تمام شـده  چند روزي گذشت و چون خبري   . نیايد  

  !نبود  كـه اينگونـه

  

ر سوار دو نف خلوت يك موتور كـه اي يك روز بعد از ظھر كـه بـه ھمراه از مدرسـه برمیگشتم در كوچـه            

  .از موتور پیاده شد  آن بودند جلوي مـا پیچید و مسعود

  

  .شده بود  بخاطر زخمھايي كه در صورتش بود چھره اش به طرز وحشتناكي بدقیافه

  

فشرد و  دندانھايش را بھم جلوي من ايستاد و سیلي محكمي بـه صورتم زد و در حالي كـه از خشم         

  :گفت 

  

رد نمي دادي  ابتدا بـه من جواب  زخمھا نتیجـه كار توست ، اگر ازخوب به صورت من نگاه كن ، اين    = 

ديدنت به لب مدرسه تان  كه بعضي از روزھا دوست پسرت براي میترا مي گفت . اين طـوري نمي شد     

  .مي آيد

بـايد ديدن اين  ھمـانطور كـه من كاري خواھم كرد كـه ھر روز در آينـه صورتي مثل صورت خودم ببیند،         

  !!!ا در آينـه تحمل كنم صـورت ر

  

مجبـور   بـا اينكـار او آنھـا   . گفتن كـرد   بھاره كـه تا آن موقع ساكت بود با صداي بلند شروع بـه بد وبیراه  

از مـن   خبـر نداشـت   با رفتن آنھا بھاره كـه از موضـوع . از آنجا فرار كنند    شدند قبل از اينكه كسي برسد     

مبادا مـسعود گريـه ھـاي مـرا      را گرفتم تا آنزمان جلوي خودممن تا . پرسید كـه آنھا چـه كساني بودند      

  .با رفتن او ديگر طاقت نیاوردم  ببیند و خوشحال شود ، ولي

  

از خانه .  تمام ماجرا را برايش گفتم بھاره مرا بـه خانـه خودشان كـه در ھمان نزديكي ھا بود برد و من

 ولیافـسوس كــه او میتـراي     بـرادرش را بگیـرد  از او خـواھش كـردم جلـوي    بھاره بـراي میتـرا زنـگ زدم و       

با اينكه خیلي مي  .مي خنديد  من ھمیشگي نبود و از التماس كردن من لذت مي برد و بر گريـه ھـاي    

رفتـم تـا از او خـواھش كنـم دسـت از ايــن كــار     مسعـود ترسیدم فرداي آنروز ھمراه با بھاره به در خانه   

  .بـردارد 

  

 تنھـا امیـدم ايـن بـود كــه میتـرا       . حتي مرا بــه داخـل خـانــه خـودشــان راه نـداد            مسعود نبود و میترا   

  .بـیـن بـرد او بـا گفتن تـمـامي مشخصـات ، تنھـا امـیـدم را از مشخصات آرمان را بدرستي نداند ولي
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 بـودم  خوشـحال  با اينحال !مي كرد  در آخر ھم گفت كـه اگر جـاي من بـود فكر آرمـان را از سر بیـرون     

ھنـوز ھـم   . اسـت   نفھمیده بود كـه آرمـان دوسـت سـامان      كـه او نام آرمـان را نمي دانست و ھمچنین        

  !تحقیق نكرده بود چطور در شب عروسي آرمان را نديده و در مورد آن متعجبم كه میترا

  

من با آرمان  بطور كلي مانع از ازدواج مي دانستم كـه بـه خـانواده ام نمي توانم موضـوع را بگـويم زيرا  

 صـبح كــه در آئینــه نگـاه     ھرگز پاياني نداشت و به قول خودش ھـر روز       چون كینـه مسعود  . مي شدند   

  .مــي كــرد آتــش خــشــمــش شعــلـــھور تــر مــي گــرديــد 

  

نمیدانستم  آرمان رابطه دارم و بـه سامـان نیز نمي توانستم چیزي بگويم چون مي فھمید كـه من بـا         

  .مـا حـمـايت كـنـد  تـنھـا كسي بـود كـه مـي تـوانست از ازدواج او.ر مورد ما چه فكري خواھد كرد د

  !در ضمن او كوچكتر از مسعود بود و ممكن بود باليي سر سامان بیايد

  

گـردد ،   مشكالت مـن نیـز حـل    آرزو مي كردم موضـوع بین سیـامك و مسعـود در فـامیل برمال شـود و       

  !دادند موضوع مخفي بماند  ه نشد و خانواده مسعود ترجیحولي اينگونـ

  

دانـستم   رھانـدم ولـي مـي    مي خیلي دوست داشتم مـوضـوع را بـه آرمـان مي گفتم و او را از خطـر  

بــراي ھمیـشـه از ھـم     بخـاطر دعـواي بین دو نفر ديگــر   كـه آرمـان پسر مغروري است و حـاضر نیست       

  .جدا شـويم 

  

گنــاھي كــه    وگـرنــه بخـاطــر   اي نداشتم ،میبايستي آرمان را از خطـر دور مـي كـردم   مادر جان چاره  

صـدايش  . دل كـشید   اي سكـوت كـرد ، آھـي از تــه   نگـار لحظـه !مـرتكب نشده بـود گـرفتـار مي شـد  

خوشحال بود كه آرمان  مـادر .داشت ، ديگر خبري از آن لبخند ھمیشگي بر روي لبانش نبود       آھنگ غم 

  :اينچنین ادامه داد  نگار !بیند  ر خانـه نیست و او را با اين وضع وحال نميد

ھنگام آمدن  زنگ بزند و بگويد كه مادرم روزي كه قرار بود به اينجا بیايم از بھاره خواستم كـه بـه آرمان    

اي گفتم ولي ناشیانه  مي دانم كه دروغ !ممكن است ھرگز نتوانم او را ببینم  بـه اينجا مرا ديده است و

دور نگاه  توانستم او را از خطر تنھا به اين طريق بود كـه مي. ذھنم نرسید  در آن لحظـه چیز ديگري بـه   

  !دارم 

  

كند  از من خستـه شود و فراموشم تصمیم گرفتم اگر ھم براي ديدنم آمد بـه او توجھي نكنم تا اينكـه

ام  نديده اينكه او را و به او نگاه نكردم و او ھم به خیالبراي ديدنم آمد  فرداي آنروز ھنگامي كـه آرمـان. 

  .از آنجا رفت 

  

نمـي   مي انداختم و به او تـوجھي  ولي دفعات بعد با اينكـه رو در رو مي شديم باز ھم سرم را پـايین         

  .كردم 

  

  :گفت  نگار چشمان نمناكش را پايین انداخت و در حـالي كـه گريـه مي كرد

مرا بیشتر  میكرد و عذاب وجدان ز مي كرد و نـاراحتي ھـايش را بر سر من خـالياي كاش دھـان بـا* 

  !گفـت و مـي رفـت  يـك دخـتـر بـي سـر و پــا بـود بــه مـن مـي اي كاش ھرآنچه شايستـه. نمي نمود 
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ر شـايد د  مي كرد ، فكر اينكـه  مسعود ھر روز بـا موتور از كنـار من مي گذشت و خنده تمسخر آمیزي   

  !را بشناسد مرا عذاب مي داد  آن لحظـه بـه آرمان برخورد كند و او

  

داشـتـم و تـــا   تـلـخ را در پـیـش رو ھر روز كه آرمان را مي ديدم و مجبور بودم اينگونه رفتار كنم شبي 

  .صـبـح گـريــه مـي كـردم 

  .آرزو مي كردم خیلي زود از من سیر شـود ولي ھرگز اينگـونـه نشد 

مـادر را كــه   نشـسـت و دسـتـان ر از صندلي خود برخـاست و در كنـار صندلي مـادر بر روي زمین            نگـا

  !سـرد شـده بـود در دسـت گـرفـت 

  

اليـق   كـه مـرا فرامـوش كنـد ، او     كـاري كنیـد  . مادر جان ترا خدا كاري كنید كـه او از من سـیر شـود      * 

  !ندارم  بھترين زندگي ھاست ، من لیاقت او را

  

ھمـسفري   اينبـار . بلند گريه كـرد   يگر گريـه امانش نداد ، سر بر روي زانوان مادر گذاشت و با صداي        د

  !!!او گريه مي كرد ، گريه اي تلخ و بي صدا  داشت و او مادر بود كه پابـه پاي

كــشـد ،   چـــه زجــري مــي    مي دانست كـه او. او مي دانست كه در دل نگار چـه طوفاني برپاست       

  : بـر سـر نگــار كـشـیـد و گفـت دسـتـي

  

درست مي  باش ، ھمه چیز آرام. دخترم تو قلب پاكي داري ، تو اليق ھمـه چیزھاي خوب ھستي + 

  .كرد  من ھمین امروز با مادرت صحبت خواھم. شود 

  

بــا   زانـوان مـادر برداشـت و    نگـار مثل كسي كـه از خــواب پريـشـاني بیـدار شـده بــاشد سـر از روي            

  .ـاني مضطرب بر صورت او نگـاه كرد چشم

  

  !است  نـه مادر جان ، ھمـه چیز تمام شده ، ديگر براي اينكار دير شده* 

  !شد من مطمئن ھستم كـه مشكالت حل خـواھند. دخترم ھیچ وقت دير نیست + 

  

كـه بـر  يمـسعـود بـخـواھـد باليـ اگر. ولي من حاضر نیستم بخـاطر من اتفـاقي براي آرمـان بیفتد        * 

  ...سـرش آمـده را تالفـي كـنـد 

  

  ؟؟!! بسته بود ھراس داشت نگار حرفش را نیمه تمام گذاشت ، گويا از گفتن آنچـه در ذھنش نقش

  

كردم ،  احساس خوشبختي مي مادر جان نمي دانید چـه آرزوھـايي داشتم ، نمي دانید كـه چقدر   * 

   !داد افسوس كه دست سرنوشت ھمه را بر باد فنا

  

خاطره او  گرفت ولي من با ياد و عیبي ندارد ، من ھم با سرنوشت مي جنگم ، اگرچـه آرمـان را از من

  .بگیرد  ديگر اجازه نخواھم داد جاي او را در قلبم من بـه ھیچ كس. زندگي خواھم كرد 

. گرديـده اسـت    دقـايقي است كـه چـشمـه چـشمش خـشك   . نفس بلندي كشید و خـامـوش شـد       

  .مادر او نشسته است  فراموش كرده كـه در خانـه آرمـان و در كنـار گويي
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لبــانش نقـش    لبخنـدي بـر روي   بر گلدان روي میز خیره شده و در افكار خود غوطـه ور است ، گـاھي 

مي افتد ، لبخنـدي   بـه ياد گل مريم. اش در ھم مي رود     چھره مي بندد ولي ديـري نمي پـايد كـه بـاز       

  :ويد و مي گ مي زند

  

جار را مي  بوي گل مريم ھمه آرزو داشتم در شب عروسي تـاجي از گل مريم بر روي سرم بگذارد ،* 

  !!!چقـدر زيـبــاسـت  و دامـاد لـبــاس سفـیـد بـر تـن دارنـد ، عروس. گیرد و ھمه را به وجد مي آورد 

  

  :مي گويد  ناگھان از روياھاي خود بیرون مي آيد ، نگاھي بـه مـادر مي كند و

را  بیـاورد مـي دانـم بـراي چـه آن      مادر جـان از آرمـان بخواھیـد كــه لبــاس سیــاه را از تـنش بیـرون          * 

 !فـرستــم   ايـن لبـاس مي بـیـنــم ھــزار بــار بــر خــودم لعــنت مـي        ھر بار كـه او را با     . پوشیده است   

  !!ھمیشـه مي گفت كـه از رنگ تیره دلش مي گیرد ، مـانند خـود من 

  

كنـد   نشستـه و درد دل مي نگاھي به ساعتش مي اندازد ، بیش از دو ساعت است كه در كنار مادر    

دسـت در   . حرفھـايش بـا جـان و دل گـوش مـي داده اسـت       و در اين مدت مادر سنگ صبور او بوده وبـه    

  . اي سربسته آن نامه كیفش مي كند و جعبـه اي را بـر روي میز مي گذارد و پس از

  

طـرف   از. دست آرمان بكنم  اي را در جـان خیلي دوست داشتم كـه در سر سفره عقد حلقـهمـادر  * 

را مي دادم و اين  بدھید و بگوئید كه حاضر بودم نیمي از عمرم   زمان اين حلقه را بـه او ھديـه       من در آن  

  !!!تي مي كنم آرزوي خوشبخ او بگـوئید كـه خیلي دوستش دارم ، بگـوئید كـه بـراي. را مي كـردم  كار

  

بـه سختي  مادر او را. نداشتند  گريـه امانش نداد ، دستانش مي لرزيد و لباني كـه ديگر قدرت حركت

  !بلند به حال زار آن دختر معصوم گريست  در آغوش فشرد و اينبار بـا صدايي

  

ارت كـ  نمـي دھـي گـره از    عروس خوب من ، چرا نمي گذاري با مـادرت صـحبت كـنم ؟ چـرا اجــازه           + 

  بگشايم ؟

  

فرامــوش   بگذاريـد مـن را  . بیفتد  بـه جان آرمان قسم كـه حـاضر نیستم بخـاطر من براي او اتفـاقي       * 

ھم مرا فراموش كرده  مادر مگر من چه كرده ام كه خدا .نخواھد داشت  كند ، بـا اينكـه ديگر مني وجـود

ھمه عذاب شدم  گناه اليق اين كدامینكاش مي دانستم به جرم . بنده گنھكاري نبودم  است ؟ من كـه

  ؟!

  

  :اشكباران بود گفت  مادر با دست جلوي لبـان او را گرفت و در حـالي كـه ھنوز چشمـانش

  

آرزوي  مـیتـوانـستـم بــرايت جــز    اي كـاش. عزيز دلم اين حرفھـا را نزن ، تـو دختـر خـوبي ھستي     + 

  !خـوشـبختـي كـار ديگـري بكـنـم 

  

عمـر   مـي خـورم كـه تـا آخـر      ختي ؟ به ھمان خدايي كـه آرمان را از من جدا كرد قـسم        كدام خوشب * 

  !و تنھا براي او بخندم  ازدواج نمي كنم تا تنھا براي او گريه كنم
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  :گفت  سادگي قابل درك بود مادر صورت نگار را بوسه باران كرد و با خنده اي كـه تلخي آن بـه

  .را دارد  آرزوي خوشبختي تو خوريم ، مطمئن باش كه آرمان ھمولي ما بايد شیريني عروسي ترا ب+ 

  

  .برخاست  كشید و از جاي دل كندن آسان نبود ولي نگار بناچـار خود را از آغوش مـادر بیرون

  

او نبودم  فراموش كند ، من كـه اليق مادر جـان بـه من قول بدھید كـه كـاري مي كنید تـا آرمـان مرا          * 

. بدھیـد   كرد بـه او اين نامـه را پس از اينكـه ازدواج. برايش پیدا كنید  دختر خوبي را، شمـا سعي كنید     

ھر چند كــه آنزمـان ديگـر     دل مرا بداند ، با اينكـه مي دانم چنین حقي ندارم ولي دلم مي خواھد حرف 

  !تفاوتي ندارد  دانستن و يـا ندانستن آن

  

  م ؟مادر جان اجازه مي دھید اتاق آرمان را ببین

  .برو عزيزم + 

  

آنجا بوي  براي او ھواي. بوئید  نفس عمیقي كشید و ھواي اتـاق را    . نگار قدم در اتاق آرمان گذاشت       

  .آرمان را مي داد 

  

مسافريـست كـه    گويي. مینگريست  تمامي زواياي اتاق بـا تمـام چیزھـايي كـه در آن بود را بـه دقت      

تنھايي آرمان را و ھر آنچه  مي خواست در تمام لحظات. ك كند تر قرار است زادگاه خود را براي ھمیشه

آرمان ھر روز بارھا و بـارھـا در آن مـي   آينـه اي كـه شايد .اطراف اوست در ذھن خويش مجسم كند   در

  .نگرد

  

خیس خود  رنگ پريده و چشمان آنچـه در آن مي ديد صورت. جلوي آينـه ايستاد و دستي بر آن كشید 

  !!امد مي گفت  او خوش  خندان آرمان بود كـه بـهنبود ، صورت

  

از اتـاق   سـپس آرام و بـي صـدا    !صورتش را بر آينه چسباند و بوسه اي بر پیكـر سـرد و بـي روح او زد    

  .معبود خود خارج شد 

  

و نبود افكنـد   ديگر بر ھرآنچه بود در حـالي كـه از در بیرون مي رفت سر برگرداند و بـا حسرت نگـاھي  

....  

  

  

  نھــم و بیسـت قسمـــت

  

  

مـي شـود    چـه ؟  مي توان مرگ شادي ھـا را بــاور كـرد ولـي جـدايي را           عزيزتر از جانم ، نور ديدگانم     

باور كرد ؟ آيـا بـايد  آيا بايد خزان عشق را بي وفايي را چه ؟ پرپرشدن به دست معشوق را پذيرفت ولي

  تمام خاطرات شیرين خداحافظي كرد ؟ بـا
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 پــري روي  كمـرم زيـر بـار غم مي شكنـد ، آيـا آن .اندوه بر روي شانـه ام سنگیني مي كند    بار   كولـه

  مھربان باز به ياريم مي آيد ؟

  

 شـود مرا مگر مي شـود مرا تنھـا بگذارد ؟ مگر مي !باور ندارم آن فرشته به دنیاي قصـه ھا بازگشت     

  فراموش كند ؟

  

ھنـوز . كنم  سـرد و رنگ بـاختـه خـود حس مي ا روي لبھـايھنوز گرمي گريـه ھاي معصومانـه اش ر      

من بـراي چـشمان    مي كند ، ھنوز آغوش     ھاي پردردم عطر افشاني    گیسوان زيبايش روي شانـه    بـوي

  !رويا بي خواب است  تر از مانده است ، ھنوز چشمانم براي ديدن لحظـات شیرين گريـانش بـاز

زھر ھجران  شیريني وصال به معشوق را بـه تلخي ارم كردي ؟ چرااي خدا اگر در خواب بـودم چرا بید

  ساختي ؟ بدل

  

مردن مـي   اگر پس از روي از من مي گرداني ؟ اي خدا مگر من چیز زيادي از تو مي خواھم كه چنین          

شــود از كـسي    آيــا مـي   !دلبندم باشم ديگر اين زندگي را نمي خـواھم          تـوانم براي ھمیشـه بـا نگـار    

 و يــا مــونس جــانم را    پـس خـدايــا يــا جــانم گیــر      زنـدگي كـردن داد ؟      گرفت و بـه او فرصت     روحش را 

  !بازگردان 

  

 و خـوب  نیـازي بـه گفتن نیست كـه چقـدر دوسـتت دارم   !و تو اي زيباتر از ترانه ام ، اي گل بھاري ام         

  !شم در قلب جايي داشته با میدانم كه چقدر زياد دوستم داشتي و شايد ھنوز ھم

  

  .بیزارم  در اين زمان از زندگي و زنده ماندن خوب مي داني كه مثل تو و ھر عاشق دلسوختـه ديگري

  

اين  امشب قلم به دست دل داده ام تا خطوط اين دست من نیست كـه اين كلمـات را مي نـويسـد ،        

  !چون حال و روز خود سیاه كند  كاغذ را

  

كـم   اي از محبتي كـه نـسبت بـه تـو داشتــه ام      ذره مان تا بحالخدا مي داند كـه از زمان آخرين ديدار   

  .قبل مي دانم  و دروغ نیست اگر بگويم خود را به تو محتاج تر از نشده

  

از من  اگر فكر مي كني. بي وفايي ھا چیست  نمي دانم براي چه از من رنجیده اي و سبب اين ھمه

  .باشم  حرفي براي گفتن داشته ز خـودسـر زده ، بگـو شـايد من ھم بـراي دفـاع ا خطـايي

  

 ھا كـه ھمـه راز و نیازھا ، آن ھمـه عھد و پیمان مي خواھم بگويي كه آنھمـه گريـه ھاي شبانـه ، آن  

  .خالصانه با من بستي ھوسي كودكانه نبوده است 

  

بـي   ندادي كـه سنگ صبـوري بــراي شبھــاي   مگر به من قول ندادي كه ھمیشه با من بماني ؟ قول     

  پس چرا اينگونه نمك بر زخمم مي پاشي ؟ آخر چرا ؟ باشي؟ ستـاره ام

  

  ھا نیرزد خدايا عشق مھرويان عالم به رنج بي وفايي

  نیرزد ھا جدايي آشنايي بـه يك روز ھزاران سال و ماه
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كـاخ   چـرا مـي خـواھي    !انتخاب كرده است  دوست دارم بگويي چه كسي حتي براي فرزندانمان نام        

  خود مي ساختیم يك روزه ويران سازي ؟ ھـا براي تي را كـه ماهھاي سعاد

  

كلمــه از   اگر تنھا يـك . بیش از پیش جاي داري  با ھمـه اين حرفھا ھنوز در دل شكستـه و خونین من       

عمر منتظـرت بمــانم و    اگر الزم باشد تا آخر دل به من بگويي كه ھنوز دوستم داري سوگند میخورم  تـه

براي خود بسازيم و به كیانا  داشتني اشم تا دست در دست ھم بھشتي كوچك و دوستوفادار ب بـه تو

در  خواھم كـه غمي بـه دل راه ندھـد و  از عزيز خود مي !درس عشق و محبت بیاموزيم  و كیانوش خود 

گـر  دي روزھـاي تلخ تر از زھر نیز مـانند تمـام روزھـاي    چـون. راه تحصیل تالش و كـوشش وافـري نمـايـد        

  !سپري خواھد گشت 

  

ھــر   چـون عقـده دل را نمـي تــوان پـیش    . بـاشي  نگـار جـان امیدوارم از حرفھـاي من نـاراحت نشده     

  .صبوري ندارم  نـاكسي بـاز نمود و من كـه جز تـو غمخـوار و سنگ كس و

  

 ســر درسـت   ت دردحتمـا آنرا از بین ببري تـا بــراي  در آخر از تو مي خواھم كه پس از خواندن اين نامه   

  .نكند 

  

  !!!از اين كاغذ پاره ھا جاودانه تر است  مـا در قلب يكديگر جمالتي را حك كرده ايم كـه بسي

  

  كلبـه احـزان شـود روزي گلستان غم مخور يوسف گم گشته باز آيد به كنعان غم مخور

  

  به امید روزھاي طاليي

  آرمان

  

  .قرار داد   تـا كرده و در پـاكتيآرمان بار ديگر نامـه را خواند ، سپس آنرا

خـارج شـد ،    برخاسـت و از خانـه   از جـا . تصمیم گرفته بود ھر طور كه ھست امروز آنرا به نگـار بدھـد    

  .ھدف رسیدن به نگار بود 

  !بود را نداشت  ديگر حساب تعداد دفعاتي كه براي ديدنش رفته و بي نتیجه بازگشتـه

  

چنـد روز   پلیـدي اسـت كــه در    نچـه تن او را مي لرزانـد افكـار  عصر يك روز سرد زمستاني است ولي آ  

مي يـافت تــا مرحمـي    بـايستي جوابي براي تمـام سئـواالت خـود امـروز. اخیـر در مـورد نگـار مي كند       

  !زخمھاي دل رنجورش باشد  براي

  

. بـود   ديـده ھنـوز نگـار را ن   نیم ساعتي مي شد كه در مسیر خانه تا مدرسه نگار در حركت بـود ولـي          

از ھـدفي كــه    نـه تـاريكي و نـه سرمـا ھیچ كدام او را سردي ھوا باعث كند شدن حركت او مي گشت   

  !منصرف نمي ساخت  در سر داشت

  

آرمـان   گذشت ، بـا اينحـال دل   ھوا كامال تاريك شده بود ، بیش از يكسـاعت از تعطیل شدن نگـار مي         

نگار ختم مي  سر كوچه اي كه انتھايش بـه خانـه .ته است نگش گواھي مي داد كـه ھنوز بـه خانـه باز   
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سامان او را  اگـر. نداشت  ديگـر ھیچ چیز بـرايش اھمیت. انتظـارش را مي كشید  گشت ايستاده بود و  

 خالصـه شده است و با از دست دادن او ديگر گويي ھمـه چیز در نگار آنجا ببیند چه فكري خواھد كرد ؟

  !! بود ھیچ چیز مھم نخواھد

  

محبـوب   برق گذشت و آرمـان  اي از زير نور چراغ دختري با قدم ھـاي سنگین نزديك مي شد ، لحظـه      

  .خود را شناخت 

  

از كنـار   بـدون اينكـه سـر بلنـد كنـد      !آھي از نھـادش بـر آمد ، چقدر الغـر و رنجـور بـه نظـر مي رسید     

 كیفش داشت بھانـه اي كـه در  كرد ولي نامـهاي ترديد  آرمان لحظـه  آرمان عبور كرد و داخل كوچـه شد      

  .قـدمش گـردد  بـود بـراي ايـنكـه خـود را بـه او رسـانـده و ھـم اي

  

  ؟؟!!خیلي سايه تون سنگین شده ...  سالم خانم -

  

  .نگار بدون اينكـه حتي سرش را برگرداند بـه راه خود ادامـه داد 

  

  حت ھستي ؟ چرا حرف نمي زني ؟ مگر از دست من نارا-

  

بھمن  دلش به سردي ھواي گويي! گويي التماس ھـاي آرمـان را نمي شنید ! سكوت و تنھا سكوت    

  !ماه بود 

  

كـیفش بـرد و    دسـت در . را سد كـرد   آرمان ديگر طاقت نیاورد و با حركتي جلوي نگـار ايستـاد و راه او       

  .گرفت  نامـه را بیرون آورد و بطرف نگار

  

مي كنم  دارم بدانم ، خواھش ام دوست اگر مرتكب گنـاھي شده.  برايم بنـويس  خوب بخـوان و بعد-

  !!برايم بنويس 

  

  :نگار در حالي كه از كنارش مي گذشت با صدايي گرفته گفت 

  

  .خواھش مي كنم مزاحم نشويد * 

  

 نداشـت ،  ديگـر تـوان حركـت    پـاھــايش . آرمان در جايش میخكوب شد ، انتظـار اين حـرف را نداشـت           

  !!نامه در دستش به وضوح مي لرزيد  پـاكت. اند  گـويي از پشت بر او خنجر زده

  

نمـي  . نداشت  حرفي بـراي گفتن ديگر. آخرين نیروي خود را بكار برد و باز پشت سر نگار حركت كرد   

  !كه او را بدنبال خود مي كشد  اش است دانست كـه تنھـا دل محنت زده

  

چندقـدمي اش   با چشماني ناباور در آرمان.  ، ايستاد و كلیدش را درآورد نگار بـه در خانـه شان رسید     

 نگاھي بـه آرمان كرد و اي مردد ماند ، سپس در خانه باز شد ، لحظه ايستاده بود و بـه او مي نگريست

  :گفت 
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  !نكني ھمـه چیز بین مـا تمـام شده است ، سعي كن اين حرف را فـرامـوش* 

  

  ! وارد خـانـه شد و در را پشت سـر خـود بست بدون ھیچ حرف ديگـري

سراپــاي   خـشم . نمي داد  اشك در چشمانش حلقـه بستـه بود ولي غرور و تنفر اجازه جـاري شدن  

تـا چنـد دقیقـه پـیش      اين اولین باري است كه از نگار كـه     .وجودش را گرفتـه بود ، حـالت غريبي داشت       

  .جانش بود متنفر است  تمامي روح و

  

پــراز   انـسـانـي بــا قـلـبــي    .انسان ديگري است كـه تازه پاي بر عرصـه زندگي گذاشتـه است    گويي  

  !!!!بس  تنھـا بـه يك چـیـز فكـر مي كنـد و آن ھم انتقـام است و .كـیـنـه از دختـري بـه نـام نگـار

  

  

  ام ســــي قســمـــت

  

  

خـود شــده و   تـوجھي كند وارد اتـاق  بـه مادربا صورتي برافروخته پا به خانه مي گذارد و بدون اينكـه         

  !محكم در را بـه ھم مي زنـد 

چگـونـه  فكـر مي كـنـد كـه طاقت نشستن ندارد ، ھمانطور كه مشغول قدم زدن است بـه اين موضوع

  .از آن دختـر انتقـام سختـي بگـیـرد 

لـب مـي    خنده اي پیروزمندانه بر .در اين لحظـه افكاري پلید و شیطـاني ذھن او را مشغول كرده اند             

  !راند 

  

  .اتاق مي شود  مادر چند مرتبه در مي زند ، با اينكـه آرمان جوابي نمي دھد وارد

  

  چرا اينقدر ناراحتي ؟ اتفاقي افتاده ؟+ 

  ! نخیر ، ھیچ اتفاقي نیفتاده است -

  

  كجا رفته بودي ؟+ 

  ! قبرستان -

  

  :قیـافـه جدي تري مي گـويد مـادر كـه كم كم عصبـاي شده است بـا 

  

  درست صحبت كن ، گفتم كجا رفته بودي ؟+ 

  . رفته بودم نگار را ببینم -

  

  خوب ؟+ 

اسـت   بین ما تمام شده گفت كه فراموشش كنم چون ھمه چیز.  آب پاكي را روي دست من ريخت   -

!!  
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  .از تو جدا شود دلیل  حتمـا مشكلي برايش پیش آمده وگرنـه نگـار دختري نیست كـه بدون+ 

  

  :گفت  مادرش فرياد كشید و بـا صدايي بلند بر سر. بـا اين حرف مـادر گويي آرمـان آتش گرفت 

 ايـن اسـت كــه مـن      غلط كرده است كـه مشكل دارد ، مـي دانـي چــه مـشكلي دارد ؟ مـشكلش            -

بــاشد ،   دارد ھر لحظـه ھم صحبت پـسري     ام ، مشكلش اين است كـه دوست       بـرايش تكـراري شـده  

بعد از تعطیل  اي است ، مشكلش اين است كـه تـا يك سـاعت       ھـرزه مشكلش اين است كـه او دختـر     

باليي سرش بیاورم كـه از  مطمئن باش بزودي چنان .مدرسه اش معلوم نیست كجا تشريف دارد  شدن

  ...بودم  ستـهدختر بي سروپايي دل ب حیف من كه بـه چنین. را باال نگه دارد  خجـالت نتواند سرش

  

آرمــان   محكمـي بــر صــورت    ديگر طاقـت نیــاورد و آنچنــان سـیلي       . خشم از چشمان مادر مي باريد       

  !اي خـامـوش شد  نـواخت كـه بـراي لحظـه

  

كي از او  پسر ديگـري ديده اي ؟ بگو ببینم كي او را بـا! حرف دھانت را بفھم پسره بي چشم و رو + 

  !!دارد ؟ واقعا كه تو اليق او نیستي  ري عالقـهاي كـه بـه كس ديگـ شنیده

  

  :آرمان كه كمي آرام شده بود با صدايي غمزده گفت 

؟ من كـه  صورت من نگاه كند ولي چرا مرا جـواب مي كند ؟ چرا حتي حـاضر نیست بـه      !  ھیچ وقت    -

  را به من نمي زند ؟ چرا حرف دلش! بـه او بدي نكرده بودم 

  

  .نج بود بر روي تختخواب آرمان نشست مادر كه اعصابش متش

  

 خـاك سـیاه بنـشـاني ؟    تو از چه كسي مي خواھي انتقام بگیري ؟ چه كسي را مي خواھي بــه  + 

وجـدان   كسي كـه حاضـر اسـت تـا آخـر عمـر عـذاب        !كسي كـه ھنوز ترا بیشتر از خودش دوست دارد       

  !كوچكترين اتفاقي نیفتد  داشتـه باشد ولي براي تو

  

  !شھامت داشتي  ندازه نصف نگار مردانگي داشتي ، كاش بـه اندازه نصف اوكاش بـه ا

دانـست   نمي فھمید ولي مـي  معني حرف ھـاي مـادر را. آرمان مات و مبھوت بـه مادر مي نگريست  

  !!اطالع است  مادر چیزھايي مي داند كـه او از آنھا بي

  :كرد گفت  میز بود نگاه مي كه بر رويبه آرامي در كنار مادر نشست و در حالي كه به عكس نگار 

  

 .اسـت ھنـوز دوسـتش دارم      مادر جان بـه خدا قسم كـه با تمام بدي ھايي كــه در حـق مـن كـرده         -

  .رفتار مي كند  كـاش مي دانستم براي چـه بـا من اينگونـه

  

  :مادر آھي كشید و گفت 

نگـار بــه    چنـد روز پـیش   !نمیـداني   و رابراي اينكـه ترا بیشتـر از خـودش دوست دارد ولي تـو قدر ا       + 

بھتر اسـت تــو ھمــه     كـه تو از اين موضوع بـاخبر نشـوي ولي اينجا آمده بود ، من بـه او قول داده بودم        

  ...بداني  چیز را
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چـشمانش   به ديوار تكیه داد ، آرمـان سرش را. وقتي حرف ھاي مادر تمام شد نگاھي بـه آرمان كرد  

  .دا اشك مي ريخت را بسته بود و بي ص

چـشمانش را   آرمـان . گذاشت  چشمـان مـادر نیز خیس بـود ، آرام دستش را بر روي دستـان سرد او          

  .گشود و سر بر روي شـانـه مـادر گذاشت 

  

مـي   ھمـانطور كـه ھمیـشه فكـر      مادر جان چقدر در مورد او اشتباه مي كردم ، او دختر پـاكي است     -

  !كردم 

  

اسـت   گذاشته و گريه كرده ه مي دانست نگـار ھم سر بر ھمین شـانـه ھـا     او مي گريست و حال كـ     

عصباني بـود   از اينكـه مي ديد تا چـه اندازه در مورد او اشتبـاه فكر مي كرده !دلش بیشتر مي سوخت  

  .بدھد  نبود او را از دست ديگر بـه ھیچ وجـه حـاضر. و از خودش خجـالت مي كشید 

  

  :مي نگريست گفت  مادر برداشت و در حالي كــه بـه عكس نگـارسرش را از روي شانــه 

. جـدا كنـد    ندارد او را از من  من اجازه نمي دھم ديگران در زندگي من دخـالت كنند ، ھیچ كس حق    -

بزن و موضـوع رابـراي او    حق پسرت تمام كني بـه مادر نگار زنگ     مادر جـان اگر مي خواھي خوبي را در       

  !بكنم  او ھر كـاري  را دوست دارم و حـاضرم براي خـوشبختيبگو كـه دخترش .بگو

  

بـراي   او اصـرار نكـردم كـه    پسر خوبم ، فكر مي كني من نگار را دوست ندارم ؟ فكـر مـي كنـي بـه      + 

را خیلي زيــاد   تو او بھتر از من و تو شرايط خودش را مي داند و علي رغم اينكـه     خواستگارياش برويم ؟  

  ؟! چنین كاري را نداد یلي اصرار كردم بـه من اجـازهدوست دارد و من ھم خ

  

قبول كند  صحبت مي كنم ، بـايد من مي روم و با مسعود.  به خدا من نمي توانم او را فراموش كنم -

  !!نیستیم  كـه در اين میـان من و نگـار مقصر

  

  مگر تو نگار را دوست نداري ؟+ 

  

  . بخاطر او حاضرم ھر كاري بكنم -

  

كمتر از يـك   در دوست داشتن به من ثابت كن كه پسرم. ن كاري را بكن كه نگار دوست دارد       پس آ + 

  !آرزويش را برآورده كن  بـه خاطر نگار ھم كـه شده. دختر نیست 

  

  .كنم  نمیتوانم او را فراموش  مي داني كـه از من چـه مي خـواھي ؟ مطـمئـن بـاش كـه ھـیچ وقت-

  

  مرد باشي و با مشكالت دست و پنجه نرم كنيمي دانم ، ولي سعي كن + 

  

 پـس در آن  " .زندگي مرد باشـي   سعي كن در"با اين حرف مادر آرمان بـه ياد آخرين سخن نگار افتاد    

  !نیاورده است  چقدر طاقت آورده و كالمي بر زبان! است  زمان نگـار ھمـه چیز را مي دانستـه
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ريختـه   براي چه آنطور اشك مـي  ز چـه عذابي مي كشیده و  آرمان تازه اكنون مي فھمد كـه او در آنرو        

نمي توانست شعله ھاي اين آتش افروخته را خاموش سازد  قلبش آتش گرفت و ديگر اشك نیز    . است  

!!  

  

 .كنـي   خواسته او عمـل  من نمي گويم او را فراموش كني ولي سعي كن در شرايط موجـود طبق            + 

اش را به تو مي دھم  بخواھي نامه اگـر. براي تـو گذاشت و رفت يك نـامـه و يك حلق انگشتري طال نیز 

  !!دست تو كند  شايد روزي خود او خواست آنرا در ولي حلقه را مي گذارم براي بعد ،

  

مـادر   آرمـان مـي دانـست كـه     .اي مصنوعي بر لب داشت از اتـاق خـارج شد مادر در حـالي كـه خنده  

  !!! كاش مي توانست اين حرف را باور كند ه استتنھا اين حرف را براي دلخوشي او زد

  

  سالم عزيزترينم

 اصـال نمـي   اجـازه دارم تـو را اينگـونـه صدا كـنم ؟  نمي دانم كه ھم اكنون كـه اين نامـه را مي خواني  

  !ھنوز زنده ھستم يا نه  دانم در اين زمان كه چشم بر خطوط اين نامـه داري

  !!!گردد  چون آرزوھاي من در گور زمان مدفون خواني و اين نیزشايد ھم ھیچ وقت اين نـامـه را ن

نـسبت بــه    ولي بايد بگويم كــه ! خدا را شكر  .ترا مي بینم كه در كنار ھمسرت زندگي خوبي داري           

  !حسادت مي كنم ، خیلي ھم زياد  ھمسرت

داشـتي و مـن    دوستھمـان موقع كـه مرا . بـاشم   آخر زماني نـه چندان دور قرار بود من در جـاي او          

  !ترا مثل امروز مي پرستیدم  نیز

 عیبي ندارد .مرا دختري بي بند و بـار مي پنداري  مي دانم ، خوب مي دانم كـه اكنـون از من بیزاي و

  .زندگي ات دل ببندي  حداقل اينگونـه مي تـواني مرا فرامـوش كني و بـه

مھتـابي بیـاد  وست دارم و ھنوز ھم در شبھـايد اگر ھم اكنون زنده باشم مطمئن بـاش كـه ھنوز ترا

  !گريه مي كنم  تو

مـن ھـر    بـدان كـه بـه آرزوي خـود رسـیده ام و روح      و اگر در اين دنیاي خـاكي پراز ظلم و جفـا نیستم        

  .در كنار توست و نگران حال تو  لحظه

 شـده شاخــه گـل   كـردي كــه دلـت بـراي مـن تنـگ        نمي دانم اجـازه دارم يـا نـه ، ولي ھر وقت فكـر       

  !!بیاوري  در شب عروسي مان برايم به جاي آن تاج گلي كه قرار بود. سر مزارم بیاور  مريمي بر

  !حاضر نیستي حتي مرا بخاطر آوري  با آنكه مي دانم آنقدر از من رنجیده اي كـه ديگر

 يكبـار در ه تنھـاخنده ھايت و براي اخم ھـايت كـ بـراي. آرمـان جـان دلم خیلي برايت تنگ مي شـود       

  !!شده زمستاني  ھمان روز نفرين. آمده بودي  چھره ات ديدم و آن ھم روزي بود كه به در خانه ما

بـار ديگـر    ولي مطمئن باش كه اگر روزي .كردم  نمي داني كه آنشب چقدر براي تو و بحال خود گريـه 

بـدانم كـه بـاز ھمـین      نم ، حتـي اگـر  كـ  در چنین شرايطي قرار بگیرم بـاز تـرا انتخـاب مـي    متولد شوم و  

. در حضور آنھا گريه مي كـنم   تنھا يادم رفت به تو بگويم كه ھنوز عكسھايت را دارم و     سرنوشت را دارم  

چـون در آنزمـان سنگدالني كـه تــرا   دارم ، بگويم كـه شب ھا را بیشتر از روزھـا دوست    يادم رفت به تو   

  !برسانند   به تو آسیبياند و نمي توانند خفته از من گـرفتند

نامـت   بار كه برگ را تنھا با نام تو سیاه كرده ام و ھر ١٠٠يادم رفت بـه تو بگويم كـه تا بحـال يك دفتر           

  !را نوشتم آھي از ته دل كشیده ام 

نـاراحت ھستي  ندارد ، چـون اينقدر از دست من مي دانم ،مي دانم كـه حـرف ھـاي من در تـو اثـري

  !ي حاضر نباشي اين نامه را بخواني شايد حت كـه
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سلیقــه   آقاي مھندس من ، مطمئن ھستم كه بـا  .عیبي ندارد ، چـون مـن خـودم اينگونـه خواستـم     

  !!!مباركت باشد  داري زن زيبـايي را براي خودت انتخـاب كرده اي ، اي كـه

خـواھي   ـان را ھر چـه مـي كردم عزيزم ، نـامش   نام فرزندانت را كیانا و كیانوش مي گذاري ؟ شوخي         

را در دل  ھــايش ھـیچ وقـت خــودش     ولي خواھش مي كنم كــه بــه پـسرت بگـو كــه بــا خـوبي         بگذار

  .باعث گرفتاري اش نشود  دختـري جـا نكند و

 زيرا در اين .داشت احسـاسـات خود را ابراز نكند  به دخترت بگو اگر يك پسر را تا حد جنون ھم دوست

  !!!!ین حقي را ندارد دنیا ھیچ دختري چن

بــاز   روزگـار مي گـذاشت كـه نـصیب مـن شــوي    مي دانم كـه خـیـلي حـرف زدم و مي دانم كـه اگـر         

  !پرگويي ھاي من مي خنديدي و مرا خشنود مي كردي  ھم بـه

او  خـدا از  كـار بگذار تا اين بنده گنه. خوشبختي كند  بگذار اين خستـه دل بـريـده پـاي ، بـرايت آرزوي      

  .بخواھد كه تمام آرزوھايت را بـرآورده سـازد 

  .......... آرمان ، آرمان ، آرمان. دارم پر كنم  بگذار تـا اين آخرين خطوط را بـا آنچـه كـه دوست

  

 مي دانم كه دلم براي خنـده ھـاي شـیرينت    مي دانم كـه دلم براي دستانت مھربانت تنگ مي شود        

بايـد   اي نیـست ،  ولـي چـاره   صداي گرم و زيبايت تنگ مي شـود       كه دلم براي   مي دانم  تنگ مي شود  

  .خداحافظي كرد 

  !تمامي احساسات و آرزوھاي من  خداحـافظ اي خـوب من ، اي محبـوب من و اي تبلـور

  ....خداحافظ 

  نگار

  

  

  يـك و ســي قسـمــت

  

  

افكنده باشد  سايهزندگي اش  چرخ زمان مي گردد ، چـه انسـان در اوج خوشبختي بوده و چـه غم بر

چشم بر راه  ولي ھنوز كرده چه مالل انگیز است زماني كـه عزيزي را در پس كوچـه ھاي گذشتـه گم  .

آن فرشته اي كه بي  !آزار مده اي چشم ، به كدام راه منتظر مانده اي ؟ بیھوده خود را        !داشته باشي   

  !خبر نیز بار سفر بربست  خود نمود بي خبر آمد ، آن مھرباني كه تو را شیفته و مجذوب

  !شیرين بود  افسوس كه تنھا خوابي آرام و بي صدا رفت تا تو را از خواب شیرين وصـال بیدار نسـازد و

  .تلخ و شیرين   سال از آخرين روزھـاي ديدار معشوق مي گذرد ، آن روزھـاي٤اكنون 

بـود تـصمیم    اگـر نگـار از او نخواسـته    آرمان بیاد مي آورد كـه تا چھل روز تمام لبـاس سیـاه برتن كرد و 

  .نافرجام باشد  داشت تا ھمیشـه سیاه پوش عشقي

خلـوت   داد دور بماند تا مبادا بـاز  ھمیشـه سعي مي كرد از سامان و ھر آنچـه او را بـه نگار پیوند مي          

  !آن عزيز را بشكند 

دلش . داشت  ، چه حال عجیبيبود  بیاد مي آورد زماني را كه بعد از مدتھا پاي در خانه نگار گذاشته         

  . بغض گلويش را مي فشرد. را غريبه مي ديد  چه اندازه گرفتـه بود و چقدر خود
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تقديري بــه   قابي كه در آن لوحـه .قابي كه بر روي ديوار خود نمايي مي كرد او را به آتش كشیده بود 

پیرايـه بـر آن نقـش      و بـي شعر نمايان بود و نـام نگـار چـه سـاده     مناسبت احراز مقام نخست مسابقات 

  .بود  بستـه

را ببینـد   آرمان نمي توانست او نگـار در مسـابقـات شعر در سطح كشوري بـه مقـام اول رسیده بود و    

او را تنھــا گذاشتــه    تنھا لحظـه اي كوتاه كـه سامــان  .بر زبان براند  و حتي كلمـه اي براي تبريك بـه او   

  !فرونشاند  نـاامیدش اب بـزند و قطـره اشكي را از چشمـاناي بـر آن قـ بـوسـه بود توانست

نگار را بـر   توانست جاي پاي ھر زمـان كـه دلش خیلي مي گـرفت بـه پـاركي مي رفت كـه در آن مي       

  .سنگفرش آن احساس كند 

شـادي ،   روزھـايي پـر از خنـده و    چه روزھاي زيبايي داشتند. در جاي جاي آن عطر ياد او پیچیده بود       

  !وزھايي پر از امید و آرزو ر

آن درخـت   روي نیمكت مقابـل  ھر زمان مي خواست براي نگـارش درد دل كند بـه آن پـارك مي رفت و        

  .بر آن خودنمايي مي كرد  مي نشست ، درختي كـه ھنوز روبـان قرمزي

ھـر  . باز نمايـد   دل بريد آن روبان را خوب بیاد مي آورد كـه با او عھد بستـه ھر زمان ھر كدام از ديگري 

  !كرد  باز آن را مي ديد در خود احساس غرور مي بار كه به آن مكان مي رفت و

  ...وجودش بیانگر آن بود كه ھنوز او را دوست دارد و بیادش ھست 

  

رفتــه   خواستگاري خـواھر سـامــان   چنـد ھفتـه پیش از اين از زبـان محمـد شنیـد كـه شھـريـار بـراي        

 صورت آرمان نگاه محمد در آن لحظـه كـه در اينباره سخن مي گفت در      اگر. اند رد داده ولي بـه او جواب     

  !از تغـیـیـر چھـره او متـوجـه مـوضـوع مي شـد " مي كـرد مسلمـا

  

ھمیشـه  .خانواده اي خوب  شھريـار دوست او و سـامـان بود ، پسري خوش اخالق ، خـوش تیپ و از

از او متنفر خواھد شد و  نگـار تصـاحب كند ي بخـواھد جـاي او را در قلبتصور مي كرد كـه اگر روزي كس

  .پیدا خواھد كرد  كینـه اي ھمیشگي از او

نمي  شھريار در خود احساس بـا اينكـه در آن لحظـه دلش خیلي گـرفت ولي ھیچ تنفـري نسبت بـه            

  !!!كرد 

  ...است  دوباره سرباز كرده ي كھنهگويي زخم. تا چند روز اين موضوع ذھنش را مشغول ساخته بود 

مـدتھا   بعـد از  .نـدارد   سامان ، سامـان ھمیشگي نیست ، او حــال و حوصلــه شـوخي كـردن را ھـم      

نگار ديگر تمايلي  خانه اي كه او پس از ماجراي .امشب آرمان براي ديدنش به در خانه شان رفتـه است 

  .آن را نداشت  بـه نزديك شدن بـه

  

  !ا برويم داخل آرمان جان بی= 

  !آخه اينطوري كه خیلي بده = 

  . خیلي ھم خوبه ، يك كمي پیش من توي ماشین بنشین -

  

ديـدن   .بین آنھا رد و بدل شود  لحظاتي بود كـه ھر دو در كنار ھم نشستـه بودند بدون اينكـه كالمي          

صــورت   ش نگــار بـر  تــا دقــايقي پـی    ھمـین انـدازه كــه میدانـست    . سامان براي او چون نوشدارويي بود 

  !ارزش داشت  میتـواند رد پـاي آن نگـاه را ببیند بـرايش دنیـايي برادرش نگريستـه و او ھم اكنـون

 خوشبختي كنـد كفايـت مـي    براستي كـه گاھي اوقـات چـه چیزھـايي براي اينكـه انسـان احسـاس       

  ؟!كنند 
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  .باالخره آرمان بود كه آن سكوت سنگین را شكست 

  

  .يادش بخیر  !ا شدي ؟ اون قديم ھا بیشتر رفیق ھات را تحويل مي گرفتي كم پید-

  

  :گفت  سامان نگاھي بـه او كرد و در حالي كـه بازوان آرمـان را مي فشرد

  

  !سخت شده ؟ معلومه چه كسي سايـه اش سنگین شده ، آقاي مھندس مالقاتتون خیلي= 

   حاال چرا اينقدر اخم ھات توي ھم رفته ؟-

  

  !غمگین  زي نیست ، زندگي ھمینـه ديگـه ، يك روز خـوشحـالي و يكـروزچیـ= 

   اگر كاري نداري دوري توي شھر بزنیم ؟-

  

  ...بزنیم = 

  

  !را  ذھن آن دو افكار گوناگون مدتي بود چرخ ھاي اتومبیل آسفالت خیـابـانھـا را در مي نورديد و

  

خاطرات آن روزي  آرمان. نبود  آن كسي جز نگارجالب اينجاست كه ھر دو به يك نفر فكر مي كردند و             

  .بود و او بي خبر از آن ھمـه درد بار غم و اندوه در كنارش نشسته را مرور مي كرد كه نگار با يك كوله

  

كنـد و تنھــا    اتاقش محبـوس مـي   سامان نیز در فكر خواھرش بود كـه چگونـه خود را در چھـار ديواري         

ســال گذشتــه    در طي ايـن چنـد   .اوقات در كنارش ھستند  ـه اكثردلخوشي اش قلم و دفتري است ك      

بزرگ شـده دسـت از    مـادر ھمیشـه مي گفت كـه چون. بودند   خـانواده اش بـه سكـوت او عـادت كرده      

  !نـیست  ولي خـود خـوب مي دانست كـه اينگـونـه. بـرداشتـه است  بـازيگوشي

  

  ...روزھـا خبـري نبـود ديگر از آن دختـر شیـرين و بـازيگـوش آن 

  

آمـد در   در آن موقـع شـب رفـت و    بـه خــاطر سـردي ھـوا      . اتومبیل با ترمزي كوتاه از حركت باز ايستاد       

  .پیاده رو ھا ديده مي شد  خیـابـان ھـا كم بـود و كمتر كسي در

  

   حال و حوصله قدم زدن كه داري ؟-

  

بزنـد از   و بـدون اينكــه حرفـي    ھي بـه او كـرد  سامان كه گويي تا آن لحطه غرق در افكار خود بـود نگـا      

  .كه وزيد سرما تا مغز استخوانشان نفوذ كرد  بـه ھمراه نسیمي. اتومبیل پیـاده شد

مغـرور و تنھـا ،  شب پل خـواجـو در آن موقع. آرمان دستانش را در جیب پـالتوش كرده و راه مي رفت         

  .مثل ھمیشـه خـودنمـايي مي كـرد

كالمـي   از زمـاني كـه پیـاده شدند ه روي از پله ھا پائین رفته و در كنار آب نشستند    پس از مدتي پیاد   

  .بـا يكديگر صحبت نكـرده بـودند

  :آرمان در حالي كه چشم بر آب دوخته بود گفت 
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   مشكلي برايت پیش آمده ؟-

  !نه = 

  اي ؟  پس چرا اينقدر در خودت فرو رفته-

  .چیز مھمي نیست = 

  

اگـر الزم   با خود فكر كرد كــه  .نزد ، دلش نمي خواست سامان را تحت فشـار قرار دھداو ديگر حرفي    

  .بود چیزي بداند حتمـا برايش مي گفت

نگاھي بــه   .و بھم فشرد صورتش از سرما بي حس شده بود ، دستانش را بیشتر در جیبش فرو برد          

  !بود  صورت سـامـان انداخت ، غرق در افكـار خود

  

  . پاشو تا برويم داخل چايخانه  خیلي سرده ،-

  

  ...با اين حرف او سامان از جـاي برخـاست و بـاھم براه افتـادند 

قلیــان   چـايخـانـه گـرم بـود و بــوي    ھواي داخل. آرمـان دومین استكـان چـايي را بـا ولع تمـام نوشید        

  .رخـوت خـاصي را پديد مي آورد

سیگــار   ھمراه بـا روشـن كـردن    .د و بـر روي میز گذاشت سـامـان پـاكت سیگـاري از جیبش بیرون آور      

  .استكان مانده بود كرد  نگـاھي بـه صورت آرمـان كـه خیره بـه

  

  شھريار را كه مي شناسي ؟= 

  

  .آرمان بدون اينكه به او نگاه كند با حركت سر حرفش را تايید كرد

  

دسـت   كنـد و شـھريار ھـم     نميولي او قبـول  . مدتي پیش براي خواستگـاري خـواھرم آمده است      = 

میفـشرد تــا    آرمان اعصابش بـه ھـم ريختــه بـود ، اسـتكان چــايي را محكـم در دسـتش           .بردار نیست   

  !بزند  خونسردي كامل حرف سعي مي نمـود بـا. دوستش متوجـه لرزش انگشتـانش نشود

  

  .ت خوبي اس تا آنجا كه من مي دانم شھريار پسر.  انشاءاهللا كه درست مي شود -

بـي   نـسبت بــه ھمــه چیـز     مدتھاست كـه . مشكل اينجاست كـه خواھرم اصال خیال ازدواج ندارد         = 

  .كند تفاوت شده است و از ھمـه كس گوشـه گیري مي

  

بــا   نیمـه ھـم نرسـیده بـود    سامان پك محكمي به سیگاري كه در دست داشت زد و آنرا كه ھنوز بـه        

  .دفشـار در داخل زيرسیگـاري خـامـوش كر

  

  مگر نه ؟ خیلي مسخره است! نمي دانم چرا اين حرف ھـا را براي تو مي زنم = 

  

  .آرمان دستش را دراز كرد و بر روي دست او گذاشت 

  

  !ھستم يا نه  البتـه نمي دانم رفیق خوبي.  رفیق به درد چنین مواقعي مي خورد -
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  :و گفت  فشردانگشتـان او را آرام . خنده بر روي لبان سامان پديدار گشت 

  

  .چون تنھـا براي تو اين حرفھـا را زدم! حتمـا رفیق خوبي ھستي = 

  

و ھر  سكوت را بشكند دوست داشت مھـر  . بغض گلـويش را مي فشرد      . آرمـان حس غريبي داشت     

نگار را دوست دارد و  داشت با تمام وجود فرياد بزند كـه   دوست. آنچـه در دلش مي گذرد بر زبان بیاورد         

  .او بودن حاضر است ھر كاري بكند  اي بـابر

  

ديگـري   اوسـت كــه بـا كـس     مي خواست بگويد كـه نگار بخاطر اوست كـه گوشـه گیر شده و بخـاطر   

آرزويـش را در خــود    صدايش را در گلـو شكست و ھزار بـار ولي افسوس كـه ھزار بـار  . ازدواج نمي كند    

  .فرو ريخت

  

  ....ار و آينـده او فكـر مي كـرد در تمـام مسیـر بـرگشت بـه نگـ

  

.  گوشـي را بـر نمـي داشـت     چند شب بود كه آرمان به خانـه نگار تلفـن مـي كـرد ، ولـي ھیچگـاه او         

  .چند ساله خويش را بشكند  تصمیم خود را گرفتـه بود ، مي خواست سكوت

فكـر   شـت ولـي  نگــار را دا  با اينكه خیـال صـحبت بـا   . ھر شب مثل گذشته شماره تلفن را مي گرفت     

  .آورد در او بوجود مي اينكـه او گوشي را برمي دارد دلھره عجیبي

گوشي را بر  زيرا اينبار خود نگار ؟!امشب بخت با او يار است و شايد ھم بار ديگر ناسازگاري مي كند   

  .مي دارد 

  

  !بفرمايید ؟* 

  

كسي را كـه بـا  صـداي.  شنید مي بعد از چند سـال صـداي نگـار را. آرمـان قدرت صحبت كـردن ندارد 

اي را داشـت ،   چنـین لحظـه   ھمیـشه آرزوي . فراموشش نكـرده بـود    وجـود دوري از او حتي يكـروز ھم   

  .كه باز صدايش را بشنود  اي لحظـه

پـس از   .كردن نـدارد   شھامت صحبت. به نظر آرمان مي رسید كه صدايش به گرمي ھمیشه نیست       

  .گذارد  مي مي شنود گوشي راچند لحظـه نگـار چون جوابي ن

  

 بـراي اولـین بـار مـي     ماننـد ھمـان روزي كــه   . دھانش خشك شده است و قلبش بـه شدت مي تپد      

  !خواست به ديدارش رود 

  

  .برآورد  خـاطرات آن روزھـا بـه سرعت از ذھنش عبـور كرد و آھي را از دلش

سر اين راه  بوجود آمده بود مانعي بر  آنھـابايد با نگار حرف مي زد ولي اين فاصلـه چند سالـه كـه بین

  .بود 

تلفـن   دوبـار . تلفـن را گرفـت    آب دھـانش را فرو داد ، لحظـه اي مكث كرد و سپس بـا جديت شمــاره      

  .گوش رسید  زنگ خورد و بعد صداي نگار بود كه بـه
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  بفرمايید ؟* 

   سالم-

  ببخشید شما ؟* 

بود كـه بـر   نگـار مـانند آب سردي اين حرف.  نشنـاختـه است  آرمان بـاور نمي كرد كـه او صدايش را    -

 بخــاطر ايـن نگــار او را    مینمـود بـاور كنـد كــه صـدايش تغییـر كـرده و        سـعي . روي تن او ريختـه بـاشند    

  !نشناخته است 

  . من آرمان ھستم -

  

  :نگار لحظـه اي مكث نمود و سپس در حـالي كـه صدايش مي لرزيد گفت

  

  .ـه نیست ، اگر ممكن است دو سـاعت ديگر تمـاس بگیريدسامان خان* 

  

خـوب و   معني مرگ تمام افكـار  او سريع و بدون خداحـافظي گـوشي را گذاشت و اين براي آرمـان بـه      

  .خوش بود 

  

  . تلفن زنگ زد تا قطع شد اينبـار ديگر گوشي را برنمي داشت ، آنقدر. دوباره شماره را گرفت

بـاور   بـراي آرمـان تلـخ و    بـه حرف ھاي او گوش دھد ؟ در اين حقیقت چقـدر     يعني حتي حاضر نیست     

  .نكردني بود 

  پس از نیم ساعت دوبـاره شمـاره تلفن را گرفت. او دست بردار نبود

  

  بفرمايید ؟* 

  ! نگار جان خواھش مي كنم تلفن را قطع نكن -

  .ھمه چیز تمام شده است  اچرا دست از سرم بر نمي داريد ، من كه به شما گفته بودم بین م* 

  !اي  گفتـه  مي دانم ، ھمـه چـیـز را مي دانـم ، ھمـه آنچـه را بـه مـادرم-

  

  كردن نمي ديد انكار و نقش بازي نگـار ديگر دلیلي براي. براي لحظاتي بین آندو سكوت حكمفرما بود 

اشـتباه   شـما .  كـشته بـودم   خود چرا دوباره پا در زندگي من گذاشتي ؟ من شوق بـا تو بودن را در * 

  !كرديد 

تـا كنـون    اگر. زندگي من ھستي  ام ، تو ھمـه  ولي من ھر روز را به امید ديدار تو پشت سر گذارده     -

  !چنـیـن نـمي كـردي  اي كـاش بـا من. اينگـونـه خـواستـه بـودي  با تو تماس نگرفتم بخاطراين است كه

. ريخـت   اشـك ديـده فـرو مـي     ـاگفتـه اش را بي صـدا بــا  نگار تمام عقده ھايش و تمامي حرف ھاي ن 

  !!صورت مسافران بي پناه مي شويد  ھمانند باران كـه گرد وغبـار غربت را از

  

كـه بعد از  دو گمشده اي بودند. داشت  او نیز دلي پردرد. آرمـان نیز طـاقت نیـاورد و بـا او ھمنوا شد         

  .آنھـا نبـود زبـان گـريـه گـويـاي حـال و روز درونيو زباني جز  اند سالھا ھمديگر را يافتـه

خــود را   كـه بـه ھم رسیده اند ھر كدام چقدر براي چنین دقايقي لحظـه شمـاري كرده بودند و اكنون      

  .بر بـال احسـاسـات خـويش سپـردند

نگـار بـايستي  ـالبنظر او در اين چند س آرمان آرزو داشت كه در آن لحظه در كنار نگار بود و او را میديد

  .بیشتـر مي كـرد كرده بـاشد و اين عطش او را براي ديدار بیشتر و از نظر ظـاھري نیز تغییر
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   نگار جان حالت خوب است ؟-

  .خوبم * 

  ؟! خیلي دلم ھوايت را كرده است ، كاش مي توانستم تو را ببینم -

  

  !او زدنگار در جوابش تنھا آھي از ته دل كشید و آتش بر دل بیمار 

  

  ... اگر ھنوز بـه من عالقـه داري اجازه بده تا براي خواستگـاري -

  

نمـي   براسـتي . گرفتـه بــود   آرمـان حرفش را نیمـه تمـام گذاشت ، شك و ترديد سراسر وجـودش را       

  !موضوعي را دارد يا نه  دانست كـه آيـا اجـازه مطرح كردن چنین

  

ارزش  شـما بـیش از ايـن بـرايم     .ه شما را بـه خطر بینـدازم به ھیچ وجه به خودم اجازه نمي دھم ك  * 

آرزوي ازدواج را در  خیلـي وقـت پـیش   ! دردسـري بوجـود آيـد     داريد كه بخاطر خودخواھي من براي شما 

  .مي كنم ھـر جـا كـه ھستیـد بـرايتـان آرزوي خـوشبختي. ام  كـرده قلبم خاموش

كرده بـود كـه ديگر  اين مـوضـوع فكر ـال دوري آنقدر روينگار تصمیم خود را گرفتـه بود و در اين چند س

  .نمي تـوانست تغییر نظر دھد

  

براي  شرايطي مي ديد كـه براستي نمي دانست تصمیمي كه گرفته درست است يا نـه ، خود را در        

ت مـالل انگیـزي داشـ    چــه پايـان  . را از خود دور نگــه دارد   رھايي معشوق و محبوب خود از خطر بايد او    

  .خريده بود جـان و دل ولي نگار سختي و تلخي اين از خودگذشتگي را بـه! آندو  عشق میـان

  

ديگر ثمري  اتفاق افتاده بود و تالش او آرمان مي دانست كـه اگر قرار بود نظر او تغییر كند تابحـال اين            

  .رنج و عذاب آن دختر بي گناه خواھد شد  نخواھد داشت و تنھـا بـاعث

موضـوعي كـه    .بود عملي سازد  فت چیزي را كـه در چند روز گذشتـه در مـورد آن فكر كرده  تصمیم گر 

 زمـاني كـه نگـار تـا ايـن حـد از   ولي. ولي آن را بر زبان نیاورد     در شرايط عادي حاضر بود جانش را بدھد       

در حـالي  . كمال ادا مـي كـرد    تمـام و او نیز مي بايست حق دوستي را. خودگذشتگي نشان داده بود     

  :كه قلبش به شدت در سینه مي تپید گفت

  

  !منفي به او داده ايد  ولي گويي جواب.  شنیده ام كـه شھريار براي خواستگاري آمده است -

  !تقسیم كردن با كسي ندارم  بیچـاره اشتبـاه آمده است ، نمي داند كـه من ديگـر قلبي بـراي* 

   نظرت در مورد او چیست ؟-

  !ھـم بـرايـم اھـمـیتـي نـدارد " ظـري نـدارم ، اصالمـن ھـیچ ن* 

  ! اين چه حرفي است كه مي زني ، باالخره يك روز بايد ازدواج كني -

وفـادار   كـرده ام و تـا آخـر عمـر نیـز      با يــاد و خــاطرات شمــا ازدواج      . ام   من مدتھا پیش ازدواج كرده    * 

نبـود حتـي او را بـا     حـاضر نگار ديگر. و مي رفت  حرفھاي او چون خنجري در قلب آرمان فر        .خواھم ماند   

  .درك نبود  نـام خودش صدا كند و اين موضوع براي او قـابل

  را بر زبان بیاوري ؟  با ياد و خاطره چـه كسي ؟ با ياد كسي كـه حتي حاضر نیستي نامش-

دلگرمـي مـن    اعثو اين خود ب اينگونه باور مي كنم كه شما باالتر از آن ھستي كـه مال من باشي       * 

  .خواھد بود 

www.takbook.com

mailto:SajjadKAZ2003@Yahoo.Com
http://www.SajjadPage.tk
http://www.Sajjad.ir


Email:  SajjadKAZ2003@Yahoo.Com 
Weblog: Http://www.SajjadPage.tk 
Website: Http://www.Sajjad.ir 

 - 111 -

جز با تو  آرماني كـه ھیچ آرزويي  نگار جان ترا به خدا بس است ، من شما نیستم ، من آرمان توام ،          -

  !ديگر مرا اينگونه صدا نكن  ترا بـه جان آرمان. بودن ندارد 

  

  .اينبـار چشمـان آرمـان از رقیب خود پیشي گرفتـه و زودتر بـاريد

  

قـلـبـم مـال  زنـده ام روحـم و جسم من از تو دور است ولي بدان كـه تا زماني كـهدرست است كـه * 

  !مـال آرمــان عـزيـزم . تـوسـت 

  .میباريد  آسمـان چشمـان آندو ھواي بھـاري داشت ، گـاه و بیگـاه مي غريد و

  

   نگـار عـزيـزم ، ھـنـوز ھـم بـراي حـرف مـن ارزش قـائل ھستي ؟-

  بله* 

  !ان من قسم بخور كه روي حرفم حرفي نمي زني  به ج-

  .كرد  جان و دل قبول خواھم به جان آرمان قسم بجز ازدواج من و تو ، ھر چیز ديگري بگويي با* 

و او مـي   تنھا به يك كلمه بند بود رشتـه اتصـال آندو. نگار نمي دانست كـه او چـه فكري در سر دارد          

 حـرف را بـر زبــان    تمام نیروي خود را بكــار بـرد تــا آخـرين    . سلد بگ خواست اين رشته را براي ھمیشـه 

  .بیاورد 

  

  ! ازدواج كن -

  

  :گفت  حالتي عصبي داشت در حالي كه. نگار ھیچگاه تصور نمي كرد كه چنین حرفي به او بزند 

  

ر د !انـدازه بـي انـصاف باشـي      تو مي داني چـه چیزي از من مي خـواھي ؟ بـاور نمي كنم تـا ايـن    * 

  ام بشكنم ؟ خورده" خواھي سوگندي را كه قبال مورد من چگونـه فكر میكني ؟ از من مي

  

قـانع كنم  كـه نمي تـوانم تـو را مي دانم. خوب مي دانم ، بدان مطرح كردن آن برايم خیلي سخت بود          -

از  خـواھي بـیش  مي  بايد ازدواج كني ، البتـه اگر. اصراري ھم نمي كنم  ديگـر. كـه بـا من ازدواج كني     

  !اين احساس گناه نكنم 

  

خـواھم   پـسري ازدواج كـنم بــه او    اگر روزي مرا مجبـور كننـد بــا  . من بـا كسي ازدواج نخواھم كرد    * 

 درد و نفـرتم را ؟  چیزي را بايد بـا ديگري تقسیم كنم ؟ قلـب پـر از    من چـه . گفت كـه تـو را مي پرستم       

  یزي را ؟روح شكست خورده و خسته ام را ؟ چه چ

  ! تو ازدواج خواھي كرد ، چون من از تو مي خواھم -

شركت  كه در شب عروسي من آيا واقعا از صمیم قلب چنین آرزويي داري ؟ به جان من قسم بخور   * 

  !خواھي كرد 

  

كـه طاقـت   خوب مي دانست. میداد  زمـان امتحـان بزرگ فرا رسیده بود ، آرمـان بـايستي جـواب او را    

  .او را مطمئن مي ساخت   را ندارد ولي مي بايستچنین چیزي

  !البتـه اگر دعوتم كني .  نگار عزيزم ، مطمئن باش كه خواھم آمد-
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  :نگار با گريه گفت 

  

دسـت مـن    ازدواج من نیست تـا تـو از   ام را بـا تـو قطع كـرده ام ، نیـازي بـه         من مدتھـا پیش رابطـه   * 

  !تـو نخـواھـم بـود   مي خـواھـي ازدواج كـنـي ، مـن سـد راهكـه تو آزاد ھستي بـا ھر. راحت شوي 

آورد و  ولـي طاقـت  . نمايـد   آرمان دلش مي خواست دھان باز كند و ھرآنچه در دلش مي گـذرد بـازگو              

  .كه به صالحش بود بدرقه كند  ھیچ نگفت تـا او را در راھي. ھیچ نگفت 

  

دوسـت   نیـستم ھـر كــاري كــه     اگر برايت مھم. ي  تو به من قول دادي ، تو بـه جان من قسم خورد   -

! پسر خـوبي اسـت    شھريـار. دارم بار ديگر بـه عھدت وفا كن  داري بكن ، ولي اگر ھنـوز بـرايت اھمیت 

شايستـه تو ديدم نظرم را مي  را من اينكار را مي كنم و اگر از ھر نظر او      . بیشتر بايد تحقیق كرد      البتـه

  !كه دوست داري ازدواج كني  با ھر كسيالبتـه تو بايد . گويم 

  

  ......نكرد  نگار در پـاسخ او ھیچ نگفت ، آرمـان نیز ديگر در اينبـاره صحبتي

  

  

  )آخـر( دو و ســي قسـمــت

  

  

  !باشد  مديون رقیب خود مي دامـاد غرق در شـادي و سـرور بـود ولي نمي دانست كـه اين جشن را

سخت  است ، حركت بسوي لباسھايش را پوشیده و آمـاده حركتآرمان بیش از يك ساعت است كـه 

  .ھا ترين و تلخ ترين لحظه

نگـذارد ولـي    معشوقه خود در شرايط عادي حاضر بود جـانش را بگیرند ولي پـاي در مجلس عروسي            

ناراحتي و انـدوه پـاي بـه     با دلي ماالمال از .تمام كند   افسوس كه مجبور بود دوستي را در حق نگارش        

  .رون از خانـه گذاشتبی

 او خــوب مــي دانـسـت    .ديگر حتـي چـشمان گريـان مــادر نیـز نمـي توانـست سـد راه آرمــان گـردد              

  !فـرزنـدش در آن لـحظـه چـه زجـري مـي كشـد 

  

  !پسرم مواظب خودت باش + 

  

  !اي تلخ جـواب تمـامي دلـواپسـیھـاي مـادر را داد و او بـا خنـده

  

  .اصفھان ايستاد ه در كنـار يكي از معروفترين گلفروشیھـاياتومبیل با ترمزي كوتـا

عروس  فیلمبرداري ، ماشین دستـه گل عروسي ،. افكار گوناگوني در ذھن خسته او مرور مي شوند 

دوربین فیلمبـرداري   داماد تقديم مي كند ، چون مي داند كـه و گلفروشي كـه با خنده دستـه گل را بـه        

   !او ثابت شده است بر روي

  

  فرمايشي داشتین ؟# 
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بــازھم   ظــاھري او مـي كنـد و    نگــاھي گـذرا بــه وضـع    . صداي صـاحب مغـازه او را بـه خود مي آورد       

  .نگـاھي ديگر بـر گلھـاي داخل مغـازه

  

  . يك سبد گل مي خواھم -

  .گلھا را انتخاب كنید تا برايتان آماده كنم # 

  

  . گل مريم ، يك سبد گل مريم مي خواھم -

   دوست داريـد از چـه گل ديگـري بـراي تـزئـیـن استفـاده كنـم ؟#

  

  :زمزمه مي كرد  چشمـان آرمـان بر گلھـاي مريم خیره مـانده بـود ، آرام بـا خـود

  

  ! عزيز من ، گل مريم را دوست دارد -

  

. شد  گلسر مشغول تھیه سبد  گلفروش كـه حرف ھاي او را شنیده بود لبخندي زد و بـا تكـان دادن      

  !در دل آرمان برپاست  شايد او ھم فھمیده بود كه چـه طوفاني

و يـك   ھر شـاخـه گل بـا يك تبـسم  .آرمان به ياد آن گل ھاي مريمي افتاد كه از دست نگار گرفتـه بود         

 گلي را براي چنـین  آنروزھا باور نمي كرد كه روزي مجبور شود دستـه .دنیـا عشق و عالقـه ھمـراه بـود 

  :ي سفارش دھد ، با خود گفت مراسم

  

ھنگـام خوردن  از خواب بیدار مي شد آنگـاه صبح كـه.  اي كاش تمام اين اتفاقات در خواب افتاده بود  -

  .بر لبانش داشت مي ديد چھارچوب در آشپزخانـه در حالي كـه لبخندي صبحـانـه بـاز ھم نگـار را در

  

  !بفرمايید آقا ، اين ھم سبد گل شما # 

  

بــرد و بــا    آرمـان صـورتش را جلـو .ستي با ھنرنمايي خود سبد گل بسیار زيبايي را تھیه كرده بود     برا

  .نفسي عمیق سبد گل را بـويید 

  

  چه كارتي برايتان بگذارم ؟# 

  

مبـارك ،   تولـدت . انـداخت   آرمان نگاھي به كارتھاي نمونه كه در زيـر شیـشه میـز بـه چـشم میخـورد                  

" تقـديم بـا عـشق     "او كـارتي بـا عنـوان     ...تقديم بـا عـشق و     نو رسیده مبـارك ،پیوندتان مبارك ، قدم  

  :متني را به آن اضافه كرد  انتخاب نمود و بـا خودكـار

  

  "از طرف يك دوست با يك سبد آرزوي خوشبختي " 

 امـد گفـت   او خــوش  پاي در جشن عروسي گذاشت ، اولین كـسي كـه او را در آغـوش كـشید و بـه             

  .ـود ، آرمـان سبد گل را بدست او دادسـامـان ب

او  مـیــز نـشــسـتـه بـودنــد ،    محمد ، امید و محسن نیز دعوت شده بـودند و در كنـار ھم بر سر يـك           

  .نـیـز بـه جـمع آنھـا مـلـحق شـد

www.takbook.com

mailto:SajjadKAZ2003@Yahoo.Com
http://www.SajjadPage.tk
http://www.Sajjad.ir


Email:  SajjadKAZ2003@Yahoo.Com 
Weblog: Http://www.SajjadPage.tk 
Website: Http://www.Sajjad.ir 

 - 114 -

را چـه   بزنـد كـه گـل مـريم     مي توانست حـدس . نگار با ديدن آن سبد گل در دست برادرش يكه خورد   

داشـته باشـد    نمي خواست اين موضـوع واقعیـت      برايش فرستاده باشد ولي دلش     كسي ممكن است  

 دسـت خـط روي  .  ھیچ كس متوجه نگاه غیر عادي او بـه آن سبد گـل نبـود   .چون از او خجالت میكشید    

جرات روبـرو شدن بـا آرمـان را  بـا اينكـه !كـارت ھـمـه چـیـز را بـرايش آشكـار كـرد ، قـلـبش فـرو ريخـت      

دوستان آرمان غـرق در شــادي بودنـد و ايـن      .میھمانان در صدد پیدا كردن او بود داشت بـاز ھم در بین   ن

  .شده اند بـه خوشحـالي آنھـا افزوده بـود اينگونـه كنـار ھم جمع حقیقت كـه بعد از مدتھـا

  :امید در حـالي كـه ظرف شیرني را بـه طـرف او گـرفتـه بـود گفت 

  

  !شیريني بفرمايید جناب مھندس ، = 

  

دلـش   او ھم در آن لحظــه . داد  اي مصنوعي شیريني را برداشتـه و در بشقـابي قرار      آرمـان بـا خنده  

  .براي ديدن نگـار بي تـابي مي كـرد

  !و به اينگونه  ھمیشه آرزو داشت او را در لباس عروسي ببیند ولي نه در اين شرايط

محبـوب   لحظــه آرمــان توانـست    در اين.  میھمـانـان بودندمد گويي بـه آعروس و داماد مشغول خوش   

  !بسیار زيباتر و دوست داشتنیتر شده بود  خـود را ببیند ، قدش بلندتر و صـورتش

  .مانده بود چشم شده و خیره به او در آن لحظات با تمام وجود. آرمان در دل بـه زيبايي او آفرين گفت

 خـوش تك تك میھمـانـان كـه تبسمي بر لب داشتند بـه عروس و داماد دست در دست ھم در حالي          

  !شیرين را جاودانه مي ساخت  مد مي گفتند و فیلمبردار نیز اين لحظـاتآ

تـوانست ايــن   طـرف ديگـر نـمي از يك طرف ديگر طـاقت مـاندن نداشت و از. در دلش غوغايي بپا بود   

  .آخـريـن ديـدار را از دست بـدھـد

بـرگـردانــد و   لـحظـه نگـار صــورتش را  در يك. دو فاصلـه بود و آرمان محو تماشاي آنھـاھنوز بین او و آن    

گويي در آن لحظـه از . آورد دستش را از دست داماد بیرون !آرمان خشك شد     نـاگھـان نگـاھش بـر روي   

ـده و متـوجـه نش اگر شھـريـار. رفت  بدنش سرد شده و چشمـانش سیـاھي. خجـالت كشید آن حـالت

  !او را نگـرفتـه بـود بي شك بـه زمین مي خـورد 

اتفـاقـات را ديد  آرمـان كـه تمـامي اين .شھريـار زيـر بـازوانش را گـرفت و او را بـر روي صندلي نشـانید 

بـرايش   ھــواي آنجــا   . بمـاند اي بیشتـر در آن مكـان     نمیتـوانست حتي لحظـه   از جـاي برخـاست ، ديگر    

  . نفس كشیدن مشكلسنگین بود و

  :به او گفت محمد كـه متـوجـه تغییر حـالت آرمـان شده بـود بـا نگـاھي مضطرب

  

  حالت خوب نیست ؟^ 

  . چیز مھمي نیست ، كمي در ھـواي آزاد قدم بزنم بھتـر خـواھم شد-

  !مي خواھي ھمراھت بیايم ^ 

  . نه ، نیازي نیست -

  

نخواھد  نمیدانستند كه او ديگر باز و خداحـافظي نكردند چونھنگـام رفتن ھیچ كدام از دوستـانش بـا ا

حالت تھوع دارد  .است دقايقي است كه در اتومبیل نشستـه و سرش را بر روي فرمان گذاشتـه .گشت

روشـن كـرده و حركـت مـي      كم كم حـالش بھتر مي شود ، اتومبیـل را     .، سرش به شدت درد مي كند      

. آدمھايي داخل آن مراسم دور شود از رود ولي دوست دارد كـه از آنجـا ونمي داند بـه كجـا بـايد بـ     .كند

  .خوش گذراني و شادي بودند و روز او مشغول از كساني كه بدون توجـه بـه حال
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. بـود  ھمـه كـس دلخـور    خوب مي دانست كه افكارش منطقي نیست ولي در آن لحظه از ھمه چیز و     

  !حتي از خودش و حتي از نگار 

  .پسرك به او نزديك شد .ركي كـه در كنـار خیـابـان سیگـار مي فـروخت ايستـادنـزديك پسـ

  

  ! يك پاكت سیگار به من بده -

  چه سیگاري مي خواھید ؟~ 

   فرقي نمي كند-

  

خنده  حـرف آرمـان بـرايش پسرك در حالي كـه خنده اي بر لب داشت و چشمانش نشـان مي داد كـه

  .پولش را گرفت  او داد ودار است پـاكت سیگـاري را بـه

  

  .من باشید  كبريت ھم كـه نداري ، اين ھم يك بستـه كبريت ، پولش را میھمان~ 

  

كـرد و آرزو   بود حـسادت مـي   در آن لحظه آرمان به آن پسرك ژنده پوش كه صورتش در آفتاب سوختـه      

ن سیگار را از پاكـت در  اولی ھمزمان با حركت اتومبیل !بود  مي نمود اي كاش در آن موقع شب بجـاي او     

براي اين كار لجاجت  ندارد و تنھا دلیل او مي دانست كـه نیازي بـه كشیدن سیگار    . نمود آورده و روشن  

خواسته بود تا زماني كـه او را دوست دارد سیگار نكـشد و   او خوب بیاد مي آورد كـه نگـار از      . با نگار بود  

اين پنجمـین سـیگاري بـود كـه      ! ديگر نگار را دوست ندارد  ثابت كند كـه   اينكار مي خواست به خود     او با 

وجدانش از درون بـه  !به انتھا برسد آنرا بیرون مي انداخت  مي كرد و قبل از اينكه پشت سر ھم روشن

عــوض   نگـار را دوست دارد و اين لجبـازي ھـا چـیــزي را  او مي خنديد و بـه او نھیب مي زد كـه   حركـات

تـوانست خـودش  نمي  دست خودش ھم خستـه شده بود ، در كنار خیـابـان ايستـاد ،ديگراز .نمي كنـد

اينبار مي دانست بـه كجا و  .كرد بیرون انداخت و دوباره حركت پـاكت سـیگـار را از پنجـره. را گـول بـزنـد 

 يكبــار  مي خواست. خاطرات خوش او وداع نمايد با نگار و دوست داشت در آن شب   . براي چـه مي رود   

. گوشــه گوشــه آن مـسیر پـر از خــاطره بـود       .آرامـي طـي كنـد    خانه تا مدرسـه نگـار را بـه        ديگر مسیر 

 .میدانـست چــشمـان نگــار در گوشـــه اي از ايـن مــسیر در انتظــار اوســت     خــاطرات آن روزھــايي كـــه  

  !بود بي ثمر خواھد  روزھــايـي كــه مـي دانـسـت آمـدن او بــه آنـجــا خـاطـرات آن

او تـداعي   آن روزھا در ذھن خسته در ھر لحظـه خـاطره اي از. آرمان تمام آن مسیر را پیـاده طي كرد  

  .مي شد

سراسـر   میگذشـت ، از آن روز   ســال از اولـین ديـدار   ٥بـیش از  . سپس بـه سراغ آن بـاجـه تلفن رفت   

خـود نمـي گنجیـد و در     در پوست. نگار زيبايي را يافتـه است چقدر شـادمـان بود كـه  . اضطراب و شادي  

  .سیر مي كرد  آسمانھا

 سفري بـه گذشـته ، بازگـشت    .ساعت از نیمـه شب گذشتـه ، ولي سفر او بـه پايـان نرسیده است   

  .ھا پیوسته است در اين شب بھاري به افسانه بـه خاطرات خوب و وداع با آنچـه براي او

نگــار را   بخـوبي حـال و ھـواي    !ه روزھـاي تنھـايي   بـه خلوتگـا . به پارك مورد عالقـه خود رسیده است      

لحظات متوجـه دلیل كارھاي  بر خود نفرين مي كند كـه چرا در آن .درآخرين روز بـا ھم بودن درك مي كند

  !نشده و او را به حال خود وا گذاشته است  او

بـه میھمانـان    نـار نگـار  امـشب او در ك  اگر در آنروز نگـار را مجبور مي كرد كـه حقیقت را بگويد ، شــايد      

  .امد مي گفت خوش
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خـود را در   صداي پاي. تنھاست در آن مـوقع شب در پـارك. خونش بـه جوش آمده و از خود بیزار است   

  .آن سكوت شبـانـه بـه راحتي مي شنود

آورد و  كـه آرمـان را بــه وجـد مـي      ھر گاه با نگار در اين پـارك قدم میزد شیطنت و خنـده ھــاي او بـود       

  !جاي مي گرفت  ان ظريف و گرمش كـه در دست اودست

  .بكاھد در وجودش بر پا بود دلش خیلي گرفت ، حتي آه بلندي ھم كـه كشید نتوانست از آتشي كـه

كــه گـره    خوب بیـاد داشـت . بود به كنار درختي رسید كه يادگاري از عزيزش ھنوز بر شاخـه اي از آن            

  .د اوخو اول را نگـار زده بود و گره دوم را

ھنوز آندو را  گويي تنھـا اين گره بود كـه .گـره اول را بـاز كـرد ولي قدرت بـاز كـردن گـره دوم را نداشت  

  .بـه ھم پیوند مي داد

  :كشید و زير لب گفت  نفس راحتي. با دستاني لرزان و چشماني گريان آن را نیز بـاز نمود

  

  ! ھمه چیز تمام شد -

  

كرد و بر روي  آنرا بوئید و بوسه باران .نگار از گیسوان زيبايش بـاز كرده بوداين ھمان روباني است كـه 

 دختر شــاه پريــان ، مثـل    نگـار عزيزم چقدر زيبـا شده بـودي ، مثل .گذاشت سینه ماالمال از اندوه خود   

ـه بعـضي  بـه ھمـان زيبـايي ك. است اي كـه راه خود را گم كرده و بناچار بر روي زمین فرود آمده   فرشته

عـشق آتـشین تـو قلـب مـرا مـسحور خـود         به خود افتخار مي كنم كـه  !از شبھـا بـه خـوابم مي آمدي     

راه راست دور نگـشتیم و   اي از كنارت بودم لحظـه  افتخار مي كنم در تمامي مدتي كـه در       . بود ساختـه

ري ، فراموشـم كـن چنــان    فراموشم كن بـه تندي رگبـار بھـا پـاكدامني چـون مرواريدي گرانبھـا از صدف   

رھـايم كـن ، رھـا كـن      اي و ذره ذره وجـودش را را بـه زنجیر نگـاھت نكشیده  ھیچگـاه پسري  كـه گويي 

 بگذار در عالم خیال بـوي  .شبھاي تیره فراموش شوم  بگسسته قفس را ، بگذار تا در آغوش        اين ديوانه 

اتــاق   بگـذار تـا در  . اي باشم   گمگشتـه سرد خود بدنبال   عطر گیسوان ترا استشمام كنم و در دستـان       

گواھي مي دھد  دلم !ام را  چه زيبا شكستي مرا ، چـه نیكو سوزاندي اين قلب ھزار پاره تـاريك خويش

لبخند خواھي زد و بـا نگـاه    ولي باز ھم بر روي من نمي دانم چـه زمـاني. كـه روزي بـاز خواھي گشت   

ھمانجايي  !رسید  بـه ھم خواھیم شايد ھم در ھمان آسمانھـا. داوج آسمانھا خواھي بر زيبـايت مرا تـا

  .كه ديگر دست كسي به ما نمي رسد تا از ھم جدايمان سازد

روزي ديگـر   پديدار مي گردد و عمر شب بـه پـايـان رسیده است و خورشید بـه آرامي از پشت كوھھـا    

براسـتي نمـي    .كنــد  ـام بـدنش درد ميتم. آرمـان از روي نـیمكت بـلنـد مي شـود .را بشارت مي دھد  

شـب تلـخ و دلھـره آور     او بپايـان رسـیدن آن   تنھا چیز مھـم بـراي  . داند چه مدت در آنجا نشستـه است    

افتاد كـه از نگار بــه يادگـار    نواري چشمش بـه. بـه آرامي خود را در صندلي اتومبیل جابجـا نمود !است  

. ھوا كم و بیش روشن شده است .بلند مي كند ر داده و صدايش راقرا آنرا در پخش اتومبیل. گرفتـه بود 

  .دارد قرار اوست و جـاده خلوتي كـه در پیش رويش

 ھـواي تـازه صـبحگاھي مـي     اش را مـاالمـال از شیشـه را پايین مي كشد و بـا نفسي عمیق سینـه      

زندگي آنچنان  شايد دبايد رفت و خود را به دست سرنوشت سپر. روزي ديگر شروع شده است  .نمايد 

اتـومبیل را روشن كرده و بـه  !شیرين و زيبا بنظر آيد  دلنشین گردد كـه خاطرات تلخ چنین شبھـايي نیز   

بـا   !گويي يكبار ديگـر متولـد شـده اسـت       سبكي مي نمايد ،    در خـود احسـاس  . آرامي حركت مي كند   

  :خود زمزمه میكند 

  

  !ر كـه او خـواستـه بـود  امیدوارم ھمواره مرد بـاشم ھمـانطـو-
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  :آرامي زمزمه مي كند  آرمان بـه ياد نگار و براي نگار ھمراه با صداي خواننده نوار بـه

  

  بگذر ز من اي آشنا ، چون از تو من ، ديگر گذشتـم

  ديگر تو ھم بیگانه شو ، چون ديگران ، با سرگذشتم

  میخواھم عشقت ،

  در دل بمیرد

  میخواھم تا ديگر ،

  در سر ،

  يادت ،

  پايان گیرد

  

  بگذر ز من اي آشنا ، چون از تو من ، ديگر گذشتـم

  ديگر تو ھم بیگانه شو ، چون ديگران ، با سرگذشتم

  

  ھر عشقي میمیرد

  خاموشي میگیرد

  عشق تو نمیمیرد

  

  

  باور كن بعد از تو

  ديگري در قلبم

  جايت را نمیگیرد

  ھر عشقي میمیرد

  خاموشي میگیرد

  باور كن بعد از تو

  ديگري در قلبم

  

ــان >>    <<پايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  :سخن پایانی نویسنده 

  

  :سخني چند با شما خوبان 

تابحـال   خويـشاوندانت باشـد ، شـايد    شــايد از ! نمي دانم كـه نگـار قصـه مـا چـه نسبتي بـا تـو دارد     

 !اي  تـهنشـس  شـايـد ھـم بـه پـاي صحـبت ھـا و درد دل ھــايش نـیــز   اي و میھمـان خـانـه او نیز بوده    
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قلـب بیمـاريـست و    كــه او سـلطان   اي اي و نفھمیـده  شايد تابحال بارھـا از كنـار او بي تفـاوت گذشتـه  

كوچكي است و شھر مـا بسیـار  دنیـاي مـا ، دنیـاي   !منتظر است    چشمـان نـاامیـد كسي ھنوز براه او     

مبادا دست نااھالن   كسي باز مگويقصه را براي فراموش كن آنچه را كه خوانده اي و اين .كوچكتر از آن

  !براي خود ساخته است بزند  كـه و نامردان لطمـه اي بـه او و زندگي زيبايي

بزرگي  بوده است ، با اينحـال تو شايد در اصل نوشتن اين داستان بـا تمـام جزئیـاتش اشتبـاھي بزرگ

  !نمـا و ھمـه چیز را فراموش كن 

  

  )حمید امیديان ( با تشكر 

   شھريور ھفتادونه-ھان اصف

  

  

  

  : در مورد این داستان )JOKER (توضیحات یکی از کاربران شبکه پاشا

   

  ســـالم

  

  :يه نكته ھست كه در مورد اين داستان بايد بگم

  

اين بـه  من خوندم خب "شاور" سـال پیش تـوي شبكـه خدابیـامـرز٤اين داستـان را اولین بـار حدوداي 

داستــان را تــوي    اومـد و ايـن   ) Venus(اين آقــا حمیـد       سـال بعد  ٢ش حدوداي   چند سال بعد  (: جھنم  

ھنوز  را كسي از بچه ھا اصفھان نوشت وسط ھاي داستان به خیال اينكه اين داستان شبكـه پـارسیـان

  (:نتونسته گیر بیاره اونو به اسم خودش میزد 

  ;(خبر نداشت كه قبال اونو يه جائي ديگه خونديم 

  (:م بیخیال بودم تو ذوق بچه نزديم خب ما ھ

كه آخرش نگار يــه   ( بزنه تا اينكـه يه مسابقـه طرح كرد و گفت ھركي بتونـه آخر داستـان را حدس      

يه جايزه  ) گريه میكرد باالسر قبرش و آرمان ھمیشـه میرفت !تومور مغزي میگرفت و میمیرد 

  ! اعتباري بھش میده ٥٠٠٫٠٠٠

  

  (:براش تو انجمن نوشتم " را میدونستم و عیناخب من ھم آخر داستان 

ثابـت   اضـافه كنـه و بھـم    اونم كه خیلي ضد حال خورده بود تصمیم گرفت خودش يه پايان بـه داستان        

  !كنه كه آخر داستان اين نیست 

  !((:و اينطوري داستان يه بنده خداي ديگه را تمومش كرد 
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