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ازاونجایی که زهرا همچنین دختر پاک و خدایی هست و از طرفی هم سیده تاحاال عاشق کسی نشده...وسط
داستان یه سری اتفاقایی برای زهرا می افته که خیلی تخیلی هستن ولی امکان افتادن چنین چیزهایی
ممکنه ...
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آری آغای دوست داشتنت است  ،گرچه پایان راه ناپیداست  ...من به پایان دگر نیندیشم که خدا آینده را
می بیند…

(زهرا)
 زهرا  ...زهــــــــــــرا پاشو عزیزم زود باااشباتکان های مامانم که از خواب بیدارم می کرد چشمامو باز می کنم  ...کمی به اطرافم نگاه می کنم تا دور
وبرم رو آنالیز کنم...کش و قوسی به بدن دادم و بلند شدم...
 سالم سالم عزیزم صبحت بخیر سالم دختر بابا پاشدی باالخره ؟؟ خانوم چرا بیدارش کردی می ذاشتی بخوابه ما خودمون می رفتیمحرم
 وا بابا خیلی نامــــــــــردیخنده ای می کند و به سمتم قدم بر می دارد...هنوز روی تخت بودم...آمد کنارم نشست..
 شوخی کردم عزیز دل بابا...مگه می شه بذاریم بمونی آخرین روز رو؟؟با حرف بابا دلم گرفت
 چه زود تموم شد..انگار همین دیروز بود که اومدیم بازم میایم دیگه فعال مجبوریم بخاطر دانشگاهت برگردیم...ان شااهلل سال بعد یکم زودتر میایم تا بیشتربمونیم
 ان شااهلل -پاشین دیگه این همه وسایالرو من باید جمع کنم؟؟؟
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بعد رسیدن به خود و جمع کردن وسایال حاضر شدیم...بعد پوشیدن مانتوی لی وشلواروروسری سفیدرنگم
چادرم رو سر کردم...دیگه همه چی آماده بود.سوار ماشین شدیم و مثل همیشه برای خداحافظی راهی
حرم شدیم...حرم امام رضایم..
گنبد طالیی رنگش دل آدم را می ربود...رفتیم داخل حرم...بعد از اتمام خواندن زیارت خواستیم برگردیم
که گفتم :
 مامان می شه من بمونم شما برید وسایالرو از هتل بردارین؟؟؟کمی فکرمی کند
نمی دونم..به بابات می گی اگه قبول کرد می مونیباشه خیلی خیلی ممنونمممرفتیم پیش بابا که توی شبستان نشسته بود..
بابا میشه من بمونم تا شما برین وسایالرو بیارین ؟؟ می خوام تا اومدنتون فعال همین جا باشمولی آخه..بذار بمونه دیگه آخرین روزهباشه بابا..فقط مواظب خودت باشچشم باباجونم حتماچه حس قشنگی بود بودن در بهشت...نشستم گوشه ای وخیره به اطراف...همچنان در حال کاویدن آیینه
های روی دیوار و زیبایی صحن امام بودم...ناگاه صدای گریه ی دختری مرا از فکرکردن باز می
دارد...گوشه ای ایستاده و گریه می کند...
رفتم سمتش و دست هایش را از جلوی چشمانش برداشتم..
چی شده عزیزم؟چرا گریه می کنی؟بدون گفتن چیزی بغلم کرد...
-عزیزم...مامان باباتو گم کردی؟اشکال نداره پیداش می کنیم
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گریه اش بیشتر و بیشتر شد.از خودم جداش کردم و سعی در آروم کردنش..
گریه نکن عروسک خوشگلم صبرکن االن مامانتو پیدامی کنیم...دستش را گرفتم و راهی بخش گم شده ها...
سالم ببخشید می شه کمکی در حق این خانوم کوچولو بکنید؟گم شدهسالم  ،بله...نگاه به دختر کوچک می کند ومی گوید:
خانوم کوچولو اسمت چیه؟نگاهش را به من می دوزد...لبخند مهربانی برایش می زنم و می گویم:
اسم قشنگت رو بگو...هوووم؟باشه...اسمم نرگسِباشنیدن اسم نرگس دلم می لرزد...نرگسِ زهرا کجایی؟؟
خوب عزیزم فامیلیتم بگونرگس معینیصدای خدمه امام رضا که اسم نرگس را تکرار می کرد در بلندگوهای اطراف حرم پخش شد...
چندبار تکرار کرد...نشسته بودیم روی صندلی و من خیره به پاهای کودک معصوم که تکانشان می
داد...صدای باز شدن در به گوش رسید..نگاهم را دوختم به سمت در...پسر جوانی با لباسهای سرمه ای
رنگ وارد شد...دختر بدون معطلی رفت سمتش و بغلش کرد،نشست تا دختر را در آغوشش بگیرد..از
جایم بلند شدم و بعد از لحظاتی او هم برخاست...
خیلی ممنون از لطفتونمن کاری نکردم این خانوم بودن که کمک کردنگویی تا اون موقع متوجه من نشده بود..خادم اشاره ای به من کرد و او نگاهش را به من دوخت...
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خواهش می کنم من کاری نکردم..انتظار تشکر داشتم ولی هیچ جوابی نداد..از اتاق خارج شدم  ،تازه یادم آمده بود که قرار است چنددقیقه
دیگر مامان و بابا دنبالم بیایند...قدم هایم را تند کردم و شتابان به سوی خارج از محوطه حرم...صدایی
مانع رفتنم شد
خانومسرم را برگرداندم..همان پسر بود که نمی دانم چه رابطه ای با دختر کوچک داشت..ابروانش را باال برد
وشانه ای باالانداخت و دستانش را در جیب شلوارش گذاشت..
بلهخوب...میدونی نیومدم ازت تشکر کنم اول اینو بدون  ،بعدهم اینکه خواهرم گم نشده بود بلکه تو فکرکردی گم شده
عجب بشری بود..چشمانم از حدقه بیرون آمده بود..ینی تااین حد تکبر و غرور؟
ولی من خودم دیدم داشت گریه می کرد؟اخم کرد..
ببین خانوم کوچولو.گم نشده بود...به تته پته افتاد
من..من..آهان من بهش گفتم چند لحظه بشینه اونجا تا من براش..براش..براش آب بیارم همینبیخیالش شدم  ،سرزنش کردن فایده ای نداشت...بدون گفتن چیزی راهم را پیش گرفتم
هی کجا؟باید به خودم مسلط می شدم..نفس عمیقی کشیدم و باز روم و برگردوندم
کاری داشتین؟معلوم بود عصبی شده بود..توی دلم گفتم انتظار داری ازت عذرخواهی کنم؟عمراااا
بدون گفتن چیزی رفت...سری به نشانه تاسف تکان دادم وبا بی اعتنایی رفتم...
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لحظه های آخر بود..بغض عظیمی گلویم را چنگ می زد..
خداحافظ امام رئوفم...بازم دعوت کن!سوار ماشین شدیم و پیش به سوی خانه و آماده برای رفتن به دانشگاه...
زنجان زندگی می کردیم و دانشگاه هنر تهران قبول شده بودم و تقریبا ترم های آخر بودم...
عکاسی رشته مورد عالقه ام بود و بهتر اینکه با دوستم نیلوفر که در همسایگی هم بودیم در یک دانشگاه
و در یک رشته بودیم...چندروز بعد از بعد برگشتن از مشهد دیگر اسباب واساسیه الزم برای کوچ به
تهران را فراهم کردیم...همراه خانواده وارد ترمینال شدیم...بعد از خداحافظی و شنیدن نصیحت های
بزرگ ترها سوار اتوبوس شدیم...نیلو مثل همیشه کنار پنجره نشست ولی انگار چیزی ناراحتش کرده
بود..
چی شده خواهر گلم؟آهی کشید و خیره به بیرون دختر و پسری که دست در دست هم داشتن از محوطه ترمینال خارج می
شدن نشانم داد...
خوب که چی؟ای بابا زهرا یکم عقل داشته باش دیگه...دارم فکر می کنم داریم نزدیک می شیم به ترم های آخردانشگاه ولی هیچ کس عاشقمون نشده و حتی عاشقش نشدیم..البته عاشقم نه عاشقمون
عه ! این حرفها چیه ؟؟؟ تا دلشون بخواد عاشق دختر خوبی مثل تو بشن..بعدشم به هیچ کس اعتمادنیست چه برسه به اینکه ادعای عاشقی کنه
برا همین جملم و عوض کردم و گفتم عاشقم...تو که از عاشقی هیچی حالیت نمی شهباشه بابا هر چی تو بگــــــــینفس عمیقی کشیدم و توی دلم گفتم راست میگی نیلو منو چه به عاشقی ؟؟ فقط ادعای عاشقی خدا رو
دارم چه برسه به مردم...
وسایالمو جمع کردم وسریع از کالس زدم بیرون..عجله داشتم..آخر سر قرار با معشوق باید حاضر می
شدم..دلم می خواست قبل از صدا کردنم در پیش گاهش حاضر باشم..واردسرویس بهداشتی شدم و وضو
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گرفتم ودوان دوان راهی نماز خانه...شدت دوئیدنم زیاد شده بود طوری که هر حالی امکان خوردن به
زمین وجود داشت...ناگاه روبرویم یک عدد جنس مذکر ظاهرشد...هنوز فاصله ام زیاد بود..
ای خاک تو سرت زهرا..ترمزت و بگیر وگرنه آبروت میره پیش بقیــــــهباخود حرف می زدم حتی در آن شرایط فجیح...نزدیک و نزدیکش شدم..نباید بهش بخورم..یا زهرایی
گفتم و خودم رو انداختم روی زمین...بهتر از این بود که بهش برخورد کنم..زانوانم بدجور درد گرفتن
ولی صدام و در نیاوردم و زود بلند شدم و خودمو جمع و جور کردم...نگاهم به نگاهش گره خورد  ،چقدر
آشنا بود..
سرمو انداختم پایین و یه ببخشیدی گفتم و محل حادثه رو ترک کردم..لنگان لنگان راه می رفتم خیلی
شدید خورده بودم به زمین...فکرم رفت پیشش..
خدایا این کی بود ؟ چقدر قیافش برام آشنا بود..واقعا کی بود ؟ فکرکن...فکرکنزهرا چت شده؟چرا این طوری راه میری ؟؟ واااای چادرت و شلوارت چرا خاکی شدهاز افکارم بیرون آمدم..
هیچی نشده عزیزم فقط خوردم زمیننمیری ان شااهلل..خوب دختر جلو پاتو نگاه کن کور که نیستیچشم از این به بعد نگاه می کنم فعال بریم که نمازمون دیر شدهنوز که اذان ندادهخوب نداده که نداده باید قبلش حاضر باشیماز دست توباز در افکارم پرواز کردم..او کی بود؟؟
الو کجایی؟؟ها؟چی شده؟-هیچی خواستم به اطالعت برسونم رسیدیم نماز خونه
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راست می گفت رسیده بودیم خونه معشوق..باید فکرهای اضافه رو از سرم بیرون می کردم..مثل همیشه
بعد خواندن نماز نشستم گوشه ای شروع به درد ودل با خداکه همراه باآغازبارش بهاری چشمانم بود..
واقعا نمی دونم اون همه اشک رو از کجا گیر میاریخنده ای می کنم و توی دلم می گویم خدایا شکرت
مات و مبهوت مونده بودم..خدایا این کیه ؟؟ چرااینقدر آشناست ؟؟ کجا دیدمش آخه
می بینم که پاهات سالمهپوزخندی زد و دور شد...نگاهی به پاهایم می کنم...یک هو جرقه ای در سرم زده می شود..
آره خودشه...فهمیدم کجا دیدمشبا کتکای نیلو که به بازویم میزد نگاهش کردم
چی شد یه دفعه ؟ قضیه چیه ها ؟؟ صبر کن ببینم چرا بهش زل زده بودی؟تو که اهل این کارانبودی..آهان فهمیدم..
پریدم وسط حرفش
نیلو جان بهتره قبل این که بفهمی ماجرا چیه قضاوت نکنی..در ضمن من به هیچ جنس مذکری زل نزدمو زل هم نخواهم زد
توی دلم گفتم خدایا منو ببخش...دیدم نیلو دستش رو برد تا مثال موهای بیرون نموندش و بذاره تو
ببخشید حاج خانوم،می خواین ببرمتون مسجد تا بشینید رو ممبر سخنرانی کنید و درس اخالق را برایهمه یادی بدهید؟
باز شروع کرد..ولی عادت داشتم..دختر خوبی بود،بامهربانی نگاهش می کنم ولی سبقت می گیرد و می
گوید:
هعـــی خــــدا یا منو شفا بده یا این و...اینطور هم نگام نکن..حاال هرچی بگو ببینم قضیه چیه؟ادب چیزی بدی نیستا فرزندمخنده ی ریزی کردم و شروع به گفتن داستان خوردنم به زمین..
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دهنش از کاری که کرده بودم تا یه متر باز مونده بود..حتما فکر می کرد دیونه ام...
چیه چی شدی؟دهنتوببند زشته نگاه می کننصبر کن هنوز کامل نشده داستان..اون وقت قضیه زل زدن بهش چی بود پس؟؟از تو که اینکارابعیده..تا فکرمو بهت نگفتم زود اعتراف کن
باید با حوصله می بودم و جواباشو دقیق می دادم وگرنه هی گیر می داد...شروع کردم به گفتن خاطره
مشهد چند روز پیش...
آهان ،دِ بگو دیگه..فکرکردم خواهر گرامیمان سرش به سنگ خورده و به هوش اومده و عاشقشده..ولی فکرکن واقعا عجیب نیست اینکه توی مشهد دیدیش و االن هم اینجا؟
نه اصال به نظرم عجیب نیست باالخره از این اتفاقا میفتهنیلو سرش را به نشانه تاسف تکان می دهد..نگاهی به ساعت میکنم..باید می رفتم بازار برای خرید یه
سری لوازم..
نیلو جون کاری نداری؟کجا؟باید برم بازارصبر کن دوتایی بریم..خدایی نکرده مثل روز اول گم بشی،البته اینبار تنهایینگران نباش دیگه راه هارو بلد شدم زود میرم و برمی گردم خوابگاه..تااون موقع می پسارمت به خداباشه گلم مواظب خودت باشاز دانشگاه خارج می شوم و روانه بازار..بعد اتمام خرید ها راه خوابگاه رو پیش گرفتم..
موبایلم زنگ خورد،دستم را سمت کیفم می برم
عه مامانه..-الو ســــــالم مامانی...خوبی ؟ چه خبرا ؟؟
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منم خوبم ممنون..آره پول برای خریدها کافی بود دستتون درد نکنه...باشه بازم نیاز داشتم زنگ می زنممی گم
همین طور در حال صبحت بودم که مردی خودش را متوجهم کرد..مامان پشت گوشی صدایم می کرد ولی
حواسم نبود.
ببخش مامان جون حواسم پرت شد..بعدا زنگ می زنم حرف می زنیم فعال سالم به بابا برسون..قربونتخداحافظ
با دقت نگاهش کردم.
گویی حالش خراب بود...کنار جدول روبروی رستورانی نشست...احساس کردم نفسش سخت بیرون می
آید ..نمی تونستم برم جلو..خواستم برم که منصرف شدم..باید کمکش کنم شاید حالش واقعا خوب
نیست..دل و زدم به دریا و گفتم من می تونم..روبرویش ایستادم
 ببخشیدآقا می تونم کمکتون کنم ؟خیر الزم نکرده می تونید تشریف ببریدشاید اینطور راحت بود...باشه ای گفتم که خواستم برم که گفت:
موبایلم کجاست؟چنگی به موهایش زد..موبایلم رو در آوردم و گرفتم سمتش
اگه الزم داشتید می تونید با موبایل من زنگ بزنیدسرش و آورد باال...خدایا چی می دیدم ؟؟ بازم اون ؟ آخه چرا؟
بازم تو ؟؟ ببینم تو کار و زندگی نداری همش تو جلو چشم منی؟خودمم در شگفت بودم آخر چرا ؟؟ جوابی برای گفتن نداشتم...موبایلم را گرفت...وسط ظهر بود بعد
اتمام تماسش موبایل رو پس داد و بدون گفتن چیزی رفت سمت رستوران..خواستم برگردم خوابگاه ولی
من کجابودم؟
دوروبرم رو بررسی کردم هیچ جا را نمی شناسم...یادم آمد مشغول صبحت با مامان بودم..
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 شاید با حرف زدن حواسم پرت شده و راه رو عوضی اومدم..نشستم گوشه ای  ،رو به آسمون کردم و گفتم:
خدایا نمی دونم حکمتت چیه ولی می دونم تو هیچ وقت بدی بندتو نمی خوای...خداجون نمی دونم راه ازکدوم طرفه کاش نشونم می دادی
گم شدی؟از جایم بلندمی شوم...باز هم خودش است..سرم رو به زیر انداختم..
آدرسی چیزی نداری؟آدرس خوابگاه رو از کیفم در آوردم و دادم بهش..نگاهش می کندومی گوید:
می تونم کمکت کنمنه نمی خواد خودم پیداش می کنمنگاهی به اطراف می کند و می گوید:
باشه..هر جور راحتیآدرس رو داد دست خودم...نه ! من نمی تونستم تواین شهر غریب و بزرگ تنهاباشم..می
ترسیدم...آخرش تسلیم شدم
کمکم کنید..من تنهایی نمی تونم برمبرگشت سمتم..
من که گفتم بذار کمکت کنم خودت قبول نکردی..فعال باید فکرکنم ببینم کمکت کنم یانه ؟؟؟باتعجب نگاهش کردم..عجب آدمیه ها...مغــــرور...انگار تفکراتشان تمام شد..بانگاهی مرموز براندازم
می کند
-باشه ! کمکت می کنم ولی در عوض هرچی من بگم می شه
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ناچارا سرم رو به نشونه تایید تکان دادم...از جلوی بستنی فروشی ای رد شدیم...چند دقیقه بعد همان
بستنی فروشی..وباز هم برای بار سوم همان بستنی فروشی..انگار دور خودمان می چرخیدیم...خسته شده
بودم..
به نظرم همین چند دقیقه پیش چندبار از اینجا رد شدیمعینک آفتابی اش را باالی چشمانش می برد..قیافه ای به خودش گرفت
لعنتی ! فکرکردی فقط همین مغازه این جاهاست ؟ این فرق می کنهشاید حق با او بود...باز هم دنبالش راه می افتم..
چنددقیقه بعد:
آقا بازم همون مغازه هست کهگفتم که بیشتر از یکیهاینبارچهره مغازه دار را در ذهنم ذخیره می کنم...چندلحظه دیگر:
آقا مطمئنم همین جاست..طرفی که نشسته همونهخودش هم تعجب کرده بود..نگاهی به مغازه می اندازد
مطمئنم همین وری بودانگار نمی خواست غرورش شکسته بشود..
از بس سوار ماشین بودم گیج شدم...پس مسخره بازی در نیار و وایساچرا این داد می زنه ؟؟ ظهر بود و تاکسی کم پیدا می شد..
می خواین مسیررو بپرسیم ؟نپـــــرس..پیداش می کنمنفس عمیقی می کشد و ادامه می دهد:
-یه بار یه نفر گفت اگه درست طلب کنی راهت رو پیدا می کنی
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باتعجب نگاهش می کنم  ،اصال بهش نمی آمد این طور حرف بزند
پس بهم اعتماد کن و بیادیگه کار از کار گذشته بود مجبور بودم رو حرفش حساب کنم..
خدایا خودت کمکمون باش..
خودم را روبروی خوابگاه می بینم..خوشحال شدم..نمی دانم اون همه ترس و خجالتم چی شد
خدایا شکــــــــــرت...باالخره فهمیدیمآره  ،چی گفتم..گفتم می تونم پیداش کنم نه؟رفت جلوتر...انگار قرار بود خودش برود داخل خوابگاه..دستی بر پیشانی می کشم..راه افتادم تا برم داخل
خوابگاه..خسته شده بودم  ،چندقدم بیشتر برنداشته بودم که:
واسه همین گفتم بهم اعتماد کنخنده ی دل نشینی کرد..نگاهم بهش گره خورد..در جایم میخکوب شدم..فقط و فقط او و صدای ضربان
قلبم بود که می توانستم بشنوم..
غروب من  ،آروم از خواب بیدارم کن..عین یه شاهزاده خیالی...
به خودم اومدم و نگاهم و ازش گرفتم..منتظرم چشمام بسته بشه ولی نفس عمیقی می کشد و کمی از من
دور می شود..
دستم را می گذارم روی قلبم...
واسه چی اینقدر ضربان قلبم بلنده ؟؟...شاید خیلی راه رفتیم...نیلو از داخل خوابگاه سمتم می آید...
زهرا کجابودی ؟؟چرا گوشیتو جواب نمی دادی دیونه ؟؟؟نگرانت شده بودمبغلم کرد و بغلش کردم..
-ببخش عزیزم باتریش انگار تموم شده
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مردم و زنده شدم..اهببخشیدبه او نگاه می کنم...نیلو نیز نگاهم را دنبال می کند...آروم می گوید:
اون اینجا چیکارمی کنه؟اومد نزدیک تر
فکرکنم دوستت گم شده بود...گفتم کمکی کنم بهش...مشکلیه؟معلوم بود نیلو االن چه فکرایی می کنه..
نه نه خیلی هم دستتون درد نکنه که این آبجی دیونه مارو رسوندین..بهش گفتم تنها نرو ها ولی گوشنکرد..به این چیزا توجه نکنیدا خیلیم باهوش و خالقه فقط یکم با تهران آشنایی نداره
نگاهی به من می کند و خنده ی شیرینی می کند..صدای تپش های قلبم گوشم را کَر می کرد..منظور نیلو
را فهمیده بودم..اخم هامو تو هم کردم و گفتم :
نیلو جون بهتره بریم تو هوا گرمه...سر به زیر چشمانم رو بهش می دوزم و زیر لب می گویم:
ممنونوارد ورودی خوابگاه شدیم..خواستم ببینم رفته یا نه ؟ داشت می رفت...یه حس عجیب تمام وجودم رو
گرفته بود..یه حسی که باعث آرامش دلم می شد..ولی چه حسی بود؟؟
(مهرداد)
ترم آخری را تصمیم گرفته بودم منتقل بشم به تهران(یعنی شهرخودمان)چندمین روز از دانشگاه سپری
شده بود..باکسی صمیمی نمی شدم..یکی از خصوصیات بارز من بود یا شاید هم دوست نداشتم باچندنفر
که دنبال خوش گذرونی هستن باشم..بعضی وقتها هم می ترسیدم نکند در اثر هم نشینی با آنها...بگذریم
حتی فکرکردن به این موضوع هم اذیتم می کند..ولی جاذبه دل یک چیز دیگر بود..چشمت نخواهد ببیند
یا عقلت نخواهد بفهمد ولی دلت چنان جاذبه ای داشته باشد که همه چیز را زیر و رو کند..تابه حال چنین
حسی نداشتم  ،نمی دانم چم شده بود..درافکارم غرق بودم..داشتم از پله ها می آمدم پایین..لرزه ای به
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وجودم افتاد..قرار است چه بشود ؟ نکند...؟!چشمهایم را بستم تااتفاقی که قرار است بیفتد را نبینم...صدای
خوردنش به زمین را شنیدم ! چشم هام و باز کردم..عجب دختری بود!برای اینکه به من بر نخورد خودش
را انداخته بود زمین ؟! زود بلند شد ونگاهی کرد  ،یه ببخشیدی گفت و فرار کرد...
این دختر اینجا چه می کرد ؟ اصال چرا عجله داشت ؟ دختره ی دیونه نزدیک بود آسفالتم کنه
خندم گرفت بخاطر حرفم..آخر مگه او چه بود که بخواهد آسفالتم کند ؟؟ باز خندیدم..بیخیالش شدم ،
رفت سمت سلف..
اوه یادم رفته بود امروز قرار ناهار دارم...آره همش تقصیر اون دختره هست حواسم و پرت کردپسر خاله ام به مناسبت آمدنم به تهران  ،ناهار دعوتم کرده بود به رستوران
 تایک ساعت دیگه باید اونجاباشماز سلف خارج شدم ؛ باز قلبم شروع به جاذبه کرد..ناگاه دیدمش...این دختر عجیب بود از همون روز اول
که تو مشهد دیده بودم..بی اختیار رفتم جلو ولی دیگر راه باز گشتی نبود ؛ تارسیدن به نزدیکش کلی
فکرکردم بااین وضع چی بگم بهش ؟؟ اهان همین طوری احوال پرسی می کنم  ،نه اینطوری بد می شه
سرمو باالگرفتم و دست هایم را در جیب شلوارم فرو کردم  ،دیگر نزدیکش شده بودم
می بینم که پاهات سالمهعجله داشتم باید خودم رو زود میرسوندم به رستوران..بدون گفتن چیز دیگر ازش دور شدم..
بَه،سالم بر پسر خاله جان گلو علیکم السالم بر پسر خاله گیج و منگمان..بله ! شماخیلی لطف دارین در حق مناونکه صد البتهمی خواست چیزی بگوید که گارسون پیش غذارو آورد..خواستم قاشق را بردارم که:
چرا عین گداها غذا می خوری؟سوپش را می خورد و می گوید:

16

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

مهربان ترین قسمت زندگی | Atefeh-kesh

کتابخانه نودهشتیا

صبح آشپزخونه رو منفجر کردم،خاله جان گرامیتان از خونه پرتم کردن بیرون ؛ خوب گرسنمه دیگهعین بدبختا می مونه...یکم بزرگ شو مثال سنت از بیست گذشته هابیخیال داداشنگو بخاطر این منو بهانه کردی آوردی اینجا هــــــــــا؟از کجافهمیدی؟وقتی می گم خنگی  ،یعنی این دیگهلبخند ریز مسخره ای می کند
چرا می خندی؟کاش نمی فهمیدی بخاطر این بود وگرنه االن غذات مثل آدم تو شکمت بود ولی حیف که دیگه قرارهکوفتت بشه
خنده ام گرفته بود..ناهاررو که حسام سفارش داده بود آوردن...از بس به حرفهاش خندیده بودم متوجه
فلفل خورشت نشدم..بعد خوردن چند قاشق احساس بدی بهم دست داد..نباید حسام متوجه می شد..گفتم
تو بخور من االن میام
تو که هنوز چیزی نخوردی واقعا کـــــهنزدیک بود خفه شم..از سرویس زدم بیرون و نشستم روی جدول های کنار خیابون..چنددقیقه بعد صدای
دختری که قصد کمک داشت را شنیدم
ببخشید آقا می تونم کمکتون کنم؟وسط مرگ و زندگی کی حال داره؟؟؟
خیر الزم نکرده می تونید تشریف ببریدموبایلم انگار مونده بود توی رستوران...
پس موبایلم کجاست؟-اگه الزم داشتید می تونید با موبایل من زنگ بزنید
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سرم رو گرفتم باال...باز هم همان دختر
بازم تو؟؟ببینم تو کار و زندگی نداری همش تو جلو چشم منی؟نفس عمیقی از روی عصبانیت می کشم
موبایلش رو گرفتم و شماره موبایلم رو گرفتم..گارسون بود که جواب داد...
از جایم بلند شدم و رفتم داخل رستوران برای گرفتن موبایلم...
پس حسام کو ؟!آقا،همراهتون گفتن که شما پول رو تسویه می کنید ؛ اینم لیست حسابعجب نمک نشناسیه...بدجور خرم کرده نشونش میدم حاال...مجبور بودم تسویه کنم..از رستوران خارج شدم..خواستم بروم که دیدم یک دختر چادری نشسته گوشه
ای...رفتم نزدیک تر داشت با خودش حرف می زد...حرفاش نشون از این بود که گم شده...
یه دختر02،02س ساله گم شده؟؟عجب...
بلندشد..دیدم همان دختر است..دستی به موهایم کشیدم...توی دلم گفتم ای بابا بازم که این...بیخیال
مهرداد حوصله بحث ندارم...نگاهی بهش کردم و گفتم:
آدرسی چیزی نداری کمکت کنم؟انگار داشت فکرمی کرد چی بگه...باالخره به حرف اومد:
نه نمی خوام خودم پیداش می کنمصدایش چقدر آروم و پر از آرامش بود...نباید محوش می شدم...سرفه ای کردم...
باشه هرجور راحتیچندقدمی برنداشته بودم که با شنیدن حرف هایش برگشتم...ازم کمک خواست...
اگربگم کمکت می کنم اون وقت شاید فکرکنه از خدامه که بخوام کمکش کنم...
سرم رو گرفتم باال و دستهام رو هم تو جیبم فرو کردم و برگشتم سمتش..
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منکه گفتم بذار کمکت کنم خودت قبول نکردی..نگاهش به زیر بود...دلم به حالش سوخت...
فعال باید فکرکنم ببینم کمکت کنم یانه؟می خواستم عکس العملش رو ببینم...باتعجب نگاهم کرد گویی از حرفم به شگفت آمده بود..نگاهش
عجیب متفاوت بود..اولش فکرمی کردم جزو دختراییه که دنبال پسرای پولدارن و همش آویزون این و
اون می شن  ،ولی این فرق می کرد...حتی صداشم خاص بود...باالخره گفتم باشه کمکت می کنم..
از جلوی بستنی فروشی ای رد شدیم..خواستم زیاد سر به سرش بذارم...ولی نه!اینکه اسمش سربه سر
گذاشتن نبود،منکه اهل این کارها نیستم..نمی دانم چه اتفاقی برایم افتاده بود...
چندبار همون راه را طی کردیم..بار دوم و سومی به حرف اومده بود..چقدر آرام و ساکت بود..چیز عجیب
اینکه بدون اینکه مرا بشناسد اعتماد کرده بود...در جواب دادن هایش هم نمی خواستم کوتاه بیایم..آخر
دیدم خسته شده برای همین راه درست را پیش گرفتم...
باالخره رسیدیم خوابگاهبا حرفش سرم رو برگردوندم
خدایا شکرت...باالخره فهمیدیمزبانم بی اراده می چرخید  ،کال هرکاری می کردم خارج از کنترل خودم بود..
آره چی گفتم بهت ؟ گفتم می تونم پیداش کنم نه؟خواستم برم جلو تا اسم خوابگاهش رو ببینم...
ویروسی عجیب به اسم خوشحالی تمام وجودم را گرفته بودکه باعث شد برگردم و خوشحالیم را ابراز
کنم..
واسه همین گفتم بهم اعتماد کن..خنده ای کردم...
(زهر)
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دلم نمی خواست دست ازش بردارم..آخر ،سجده یک چیز دیگر بود..چندباری برای برخاستن ذکر اهلل
اکبر می گویم ولی فایده ای نداشت...مجبور می شوم بگویم یاعلی...
باالخره موفق می شوم برای برخاستن ولی مگر می شد از این حس شیرین گذشت ؟! سجاده را جمع می
کنم ومی گذارم گوشه ای...سمت پنجره می روم  ،پرده هارا می زنم کنار و پنجره رو بازمی کنم.نفس
عمیقی می کشم و می گویم :
به به چه آسمان زیبایی..پراز ستاره های قشنگ خدا ،نیلومی دونی کاش می شد همین االن بریم بیرونواقعا؟آره خوب بیین چه هوای خوبیه!جزوه درسی اش را کنار می گذارد و از روی صندلی سرش را به طرف من می چرخاند و می گوید:
معلومه که هوا خوبه با اتفاقایی که امروز افتادبعدگفتن این جمله لبخند مسخره ای می زند و چشم ابرو برایم می زند باال...
از کدوم اتفاق داری می گی؟؟بلند می شود و صندلی را برمی گرداند  ،همزمان با نشستن دوباره اش روی صندلی که رو به من بود می
گوید:
خودتو به اون راه نزناصال دوست نداشتم حتی فکر ،فکرایی که نیلو می کرد را بکنم...آخر چطور ممکن بود ؟؟ برای همین
سعی می کنم نشان بدهم چیزی از حرفهایش نمی فهمم
نه خوب راست می گم کدوم اتفاق ؟؟؟آی آی آیـــــــی...باشه تو که یادت نمیاد  ،من یادت میارم...ضربان قلبم شدت می گیرد از اینکه می خواهد یادآوری کند...نمی دانم چم شده است..
همون که گم شده بودی..همون که باهاش اومدی...همون که بهش با چشمای باز نگاه می کـــردی..حاالبقیشم خدا می دونه چیا شد

20

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

مهربان ترین قسمت زندگی | Atefeh-kesh

کتابخانه نودهشتیا

خنده ی ریزی می کند...سعی می کنم سرسنگین باشم و به روی خودم نیارم...کش موهامو باز می کنم و
می روم جلوی آیینه می ایستم..شانه را برمی دارم و هم زمان با شانه کردن موهای شرابی رنگم که حنایی
بود می گویم:
توهرچیزی که اتفاق می افته حکمتیه..نمی دونم چرا همش اتفاقایی می افته که هربار ببینمش...می دونیمثل تو به این چیزا اعتقاد ندارم که اگه یکی و هزار بارم ببینم حتما دلیلش یه چیز دیگس..تو هم منو
هرروز می بینی خوب چی می شه ؟؟ تازه اون همه پسر تو دانشگاه که هرروز برخورد داریم به نظرت اگه
فکرت و درست بود پس چرا می گفتی چرا عاشق نشدی ؟؟؟ هـــــــان ؟؟
چشمام و بستم و نفس راحتی کشیدم وکلی خداروشکر که حرف قانع کننده ای زدم...ترس وجودم رو فرا
گرفته بود..نکند حرف های نیلو راست باشد؟؟
از جایش بلند می شود...دستانش را آرام در فضای کوچک اتاق تکان می دهد  ،صدایش راهم نازک می
کند و می گوید:
من از تمام دنیا فقط آن دایره مشکی چشمان تو را می خواهم..وقتی که در شفافیتش بازتاب عکس خودمرا می بینم...ای عشق کِی جوانه می زنی تا به این خواهر گرامیمان بفهمانی که حق با من است و او سخت
در اشتباه ؟؟
خود به خود خنده ام می گیرد..
ها ! چیه ؟ می خوای طفره بری ؟؟؟ زهرا خیلی پررویــــــــــــیخنده ام بیشتر وبیشتر می شود به اینکه تابه حال حتی خودم هم خودم رو نشناخته بودم..با دیدن خنده
هایم او هم خنده اش گرفت...نمی دانم چرا خنده ام گرفته بود حتما دیوانه شده ام..
اه زهرا بس کن خنده ام زیاد نمیاد ولی خدایی دلیلش این بود که یاد یکی از خاطراتم افتادمبگذریم نیلو..پاشو بریم بیرون یکم حال کنیمحال کنیم ؟؟؟-اهوووم
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عجب...پس عشق چنین نمود و ماهم از تعجب دهن گشاد کردیم...اگه می دونستم توهم بلدی اینطورحرف بزنی باور کن دعا می کنم هرروز اون پسره رو ببینی..اینطور دیونه بشی منم دیگه هی با اون اخالق
مثال مهربانت افسردگی نمی گیرم..
اخم می کنم..
چیه شوخی کردم بی جنبه..ولی زهرا می گما ساعت از هشت گذشته نمی تونیم بریم بیرون..اه خرابشد شب خوبمون..
بعد گفتن این حرف ها  ،چیزهای دیگری هم گفت که نشنیدم..
چی گفتی ؟؟هیچی..آهان فهمیدم چی کارکنیمچی کار؟؟حیاط هم بیرونه دیگه قشنگ من برم شیرموز درست کنم بریم حال کنیم دوتاییشیرموز؟؟آره وسایالش هست دیگهایــــــــــــــول...پس منم برم بقیه چیزا رو آماده کنمخنده ای می کند و میرود آشپزخانه..من هم میروم و بقیه لوازم رو آماده می کنم..
عزیزم دستت درد نکنه خیلی خوش طعم شده بودممنونم گلمآهی می کشد و خیره می شود به لیوان
آبجی گل ما چرا یهو دلش گرفت ؟؟هیچی آبجی جونم بیخیالنگاهم رو به آسمان سرمه ای رنگ می دوزم
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خوب منکه می دونم چرا این طوری می کنیچرا؟داری فکرمی کنی چرا تو دانشگاه دختر و پسر باهم دوست هستن وبه اصطالح عاشق..مگه نه؟از کجا فهمیدی؟ من می دونم تو کلت چی می گذره دیگهخنده مان می گیرد..
ولی می دونی چیه؟چیه؟باید به خودت افتخار کنی که قبل ازدواجت نذاشتی یه نامحرم تو رو به دوستی بگیره یا با احساساتتبازی کنه..می دونی چقدرکار خوبی کردی ؟ نباید حسرت بخوری تو هم باالخره یه روز به خواسته هات
می رسی مطمئن باش..همون طور که تااالن رسیدی..تو االن نه تنها خودت رو از گناه حفظ کردی بلکه
امانت دار خوبی هم هستی..می فهمی که چی دارم می گم؟
لبخند مهمان لبانش می شود..
زهرا تو خیلی خوبی خیلــــــی.همیشه کمکم هستی و منو از خیلی چیزا نجات میدی..حق با توئه نبایدفکرای الکی کنم
خواهش می کنم خوبی از خودتههیاهوی بچه ها سالن دانشگاه رو پر کرده بود..
چه خبره ؟؟؟نمی دونم بریم ببینیمنیلو می رود جلو تر تا ببیند کاغذی که روی دیوار نصب کردن چیه..
به زور از بین جمعیت خارج می شود و می آید سمتم..
-چی شد ؟ چی بود ؟
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وااای زهرا باورت نمی شه اردو گذاشتناین که این قدر هیجان نداشت ؟؟؟اه دختر گندش و زدی به احساساتم..حاالمنو باش با چه شوقی می خواستم بگمــاخیلی خوب حاال بگو کجا قراره ببرن؟باور می کنــــی ؟؟ اردوی امسال کویره..می خوان ببرنمون کویر..فکرکن تا حاالکه نرفتیم اگه بریم چهاتفاقایی که نمی افته..کویر ندیده نمی میریم باالخره
سرم را به زیر می برم و با صدایی که ناراحتی داد می زد می گویم:
اهوم خوبهچرا ناراحت شدی ؟ حرف بدی زدم ؟نه..خوب می دونی معلوم نیست مامان بابام اجازه بدن برممنم با خانوادم در میون می ذارم قرار نیست که بدون اجازشون برم..اگه تو نری منم نمی تونم برم چونهردو باهم هستیم
لبخندی نثارش می کنم و می گویم:
-قربونت بشم...حاال ببینیم چه خواهدشد

نیلو به خانواده اش زنگ زده بود آنهاهم قبول کرده بودن...چندمین بار راهی اردو شده بود ولی بدون
من..بااینکه هربار می گفت بدون تو نمی تونم برم و...ولی هربار که خانواده اش را راضی می کرد می
رفت...
زنگ زدی؟االن می خوام زنگ بزنمیکم از من یادبگیر بدون وقت تلف کردن زنگ زدم-باشه خانوم از این به بعد یاد می گیریم
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می دانستم موافقتی نمی کنند ولی بخاطر اینکه نیلو گیر ندهد زنگ می زنم تا خیالش راحت شود که اجازه
نمی دهند...
نیلو رفته بود دفتر برای ثبت نام و من هم در حیاط دانشگاه برای خودم می گشتم.
مگه چه ارزشی داره برم ؟ اصال واجب که نیست ! کسایی هم که میرن خدا پشت و پناهشون باشه..نفس عمیقی می کشم و به راه رفتن ادامه می دهم..ناگاه نیلو صدایم می کند
زهــــــــــرا زهـــــــراسرم را برمی گردانم...نفس نفس زنان نزدیکم می شود...
چی شده دختر؟؟بدون گفتن چیزی بغلم می کند..
خوب بگو چی شده شاید منم خوشحال شدمخودش را از من جدامی کند و بوسه ای روی پیشانی ام می زند
الهــــــــــــی دیگه غمت و نبینم..حل شدقربونت عزیزم...چی حل شد؟خاله اینا اجازه دادن بری اردوسربه سرم نذار لطفاباورکن راست می گم..بیااین موبایل زنگ بزن با بابات حرف بزن..اگه من دروغ گفته باشم خودت منوبزن.
حرف هاش نشون از این بود که واقعا شوخی ای در کار نیست...موبایل را می گیرم و زنگ می زنم به
خانه..بعد ازشنیدن صدای بوق:
الو؟-سالم دختر باباخوبی؟
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سالم  ...چی شده بابا ؟؟ مگه نگفتی نمی ذاری برم؟آره ولی بعدش راضی شدمواقعا ؟؟آره دخترم فقط مواظب خودت باش و از گروه خارج نشوموبایل رو از گوشم جداکردم و پریدم بغل نیلو و جیغ یواش سردادم..
الو ؟؟ الو ؟؟ زهرا ؟؟صدای چیه؟خاک تو سرت صدا از موبایلته خانوم گیجخندمون رفت هوا...گوشی و قطع نکرده بودم..صدای مامان بود که صدایم می کرد
الو زهرا ؟سالم مامان خوبی؟وای ببخش اصال متوجه نشدم از بس خوشحال شدم ببخشیداشکال نداره عزیزم فقط می خواستم بگم خیلی مواظب خودت باشچشم مامان جان مواظبمخدا همراهتون عزیزمممنون مامانی گلپس فردا قرار بود راه بیفتیم..چه شور شوقی داشتیم من و نیلو...اصال یادم نبود بپرسم چطوری بابام و
راضی کردن...
فردای اون روز تمام لوازمی که الزمه سفر بودن رو آماده کردیم..باالخره شب شد..
نیلو می گم پاشیم بخوابیمخنده ای می کند..
-منم دلم می خواست بخوابم زود فردا بشه
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خندیدیم...خوب می دانست معنی حرفهایم را..
طبقه دوم جای خواب من بود..از نردبان باالمی روم و پهن می شوم روی تخت..بعد گفتن ذکرها سعی می
کنم بخوابم ولی فایده ای نداشت  ،انگار هیجان فردا بیشتر تاثیر گذار بود...کلی چپ و راست کردم ولی
فایده ای نداشت..آخر سر متوجه شدم نیلوهم خوابش نمی برد مثل من..خواستم سر به سرش بذارم..نفس
عمیقی می کشم و روی تخت می نشینم و یک هو سرم رو به پایین می اندازم و باصدای تقریبا بلند داد می
زنم:
 پــــــــــــــــــــــــخنیلو از ترس عین جک از جایش پرید و سرش خورد به تخت من...از خنده داشتم منفجر می شدم...اصال
فکرش را هم نمی کردم اینطور بترسد...
آی دلم وایـــــــــــیخنده هایم تمام نشده بودن..
زهرا به خدا روانی هستیـــــی...دیونــــــــــه خـــــــــــر نزدیک بود سکته کنــــمدستم را می گذارم روی شکمم و خنده هایم بیشتر و بیشتر می شود..
زهر مار نخنـــــــد روانیباشه باشه غلط کردم دیگه تکرار نمی شهولی همچنان خنده ام گرفته بود...
بگیر بکپ منم بکپــــــم بااین اوضاعشب بخیر عزیزمپتو را روی سرم می کشم و سعی می کنم صدای خنده ام به گوشش نرسد..حین خندیدین بودم که صدای
کوبیدن چیزی باعث شداز خنده منفجر شوم...وقتی خنده ام می گرفت فقط کافی بود صدایی بشنوم یا
صحنه ای یادم بیاید...فهمیدم نیلو می خواهد تالفی کارم را کند ولی توجهی نکردم و صدالبته خنده هایم
شدت گرفت...
-بمیــــــــــــر از خنــــــده
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این را گفت و خندید
پتو را کشیدم کنار
وای نیلو خیلی خندیدم به خدا...دلم درد گرفت خوش گذشت خدایی..االن می تونیم راحت بخوابیمآره جون خودت بگیر بخواب تا نابودت نکردم...شب خوشباشه تسلیــــــم...شب بخیــــــــــربعد اتمام نماز صبح مثل همیشه با خدا حرف می زدم..وصدالبته شکر می کردم بابت نعمت هایش  ..حین
صحبت با خدایم بودم که نیلو سکوت را شکست..
پاشو آماده شو ساعت  7باید تو دانشگاه باشیمباشه باشه..خدایا شکرت..به امید تووارد دانشگاه شدیم همه کسایی که قرار بود بروند حاضر بودن..انگار ما آخرین کسایی بودیم که آمده
بودیم..با دخترها سالم و احوال پرسی کردیم..اولین اردویی بود که اجازه رفتن به من را داده بودند...نمی
دانم چه شده بود ولی خوشحال بودم بابت این اتفاق خوب
زهرا اونجاروکجا؟باچشم هایش اشاره می کند...با دیدنش صدای ضربان قلبم شدت می گیرد..سعی می کنم لو ندهم حال
دلم را
مگه اونم قراره بیاد؟حتما دیگه...می خوای برم بپرسم ازش/:دیونه شدی؟؟دستتون درد نکنه دیگه...می گما همراهش و ببین منکه تا حاال ندیدمش  ..اصال این یارو رو تا حال باکسی ندیدم..امروز مشکوک می زنه..
چیزی نمی گویم..هم چنان چشمم دنبال او بود..
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چیه ؟؟ زبونتو موش خورد ؟؟ خوب جواب بده دیگهنگاهم را ازش می گیرم..نمی دانم چرا نگاه نکردن به او سخت بود..اصال چشم هایم دست از او برنمی
داشتن..
زندگی و کارای مردم چه ربطی به ما داره ؟ بهتره راجبش حرف نزنیماین را گفتم و خیره به اطراف شدم
آی کلکچشم غره ای بهش می روم..
حرف نزنـــــا...یه بار دیگه درباره اون گیر بدی بهم باهات حرف نمی زنم ازاالن گفته باشمچشم..حاال چرا عصبی می شی خانوم جوناتوبوس حرکت می کند..نگاهم را برمی گردانم تا ببینم کیا در صندلی های بغلی نشسته اند...خودشان
بودند...اینبار نباید نگاه می کردم و مرتکب گناه می شدم !سرم را تکیه می دهم به شیشه اتوبوس...
باتکان های نیلو چشمهایم را باز می کنم..
پاشو رسیدیمکویر؟نگاه کن ببین میاد اینجا کویر جان باشه؟به بیرون نگاهی می کنم
نهبله....نگه داشتن برا صرف ناهارآهان خداروشکر..نمازمم می خونم..بقیه پیاده شدن؟اره اونا پیاده شدن رفتن منم یه ساعته در حال تالش و کوششم تا از خواب نازت بیدارت کنم-خیلی خوب بابا دستتون درد نکنه.من اصال متوجه نشدم کی خوابیدم
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باشه حاال زود پاشو بریم دیرمون می شهاول میرم نماز می خونم اگه به ناهار نتونستم بیام خیلی لطف می کنی غذای منو بیاری شاید تو اتوبوسخوردم
-باشه عزیزم

(مهرداد)
مشکوک می زنیــــا  ..دنبال کی می گردی؟به شما ربطی ندارهمثال پسر خالتم خوب باید دردتو بدونم دیگهاونقدر پشیمونم که تو رو هم با خودم آوردمهنوز اول پشیمونیته مهرداد پسر خاله عزیزمسرم را به نشانه تاسف تکان می دهم..پس اون دختره کجاست؟االن همه سوار اتوبوس می شن..
فکرکنم طرف داره میادمنظورت چیه فضول؟مگه دنبال اون بانو نمی گشتین ؟؟خیر..اتفاقا داشتم فکرمی کردم چطور می شه تو رو تحمل کردبا دیدنش خیالم راحت می شود وسوار اتوبوس می شوم  ..حسام مثل همیشه هندزفری در گوش به بیرون
خیره شده بود..اصال نمی شد فهمید چطور بشریه...سرم را تکیه می دهم به صندلی...یاد پریروز می افتم
که متوجه شدم ناراحته...از دوستش که خودش نیلو خطابش می کرد علتش را پرسیدم  ،نمی خواست
بگوید ولی دست بردار نبودم نمی دانم چرا..آخر سر مجبور شد دهن باز کند.به خودم افتخار می کردم که
همچنین کار بزرگی کرده ام در حقش..
متوجه حسام می شوم که دیگر مثل رادیو کهنه حرف نمی زد..چقدر ساکت شده بود..
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حسام..چندبار صدایش می کنم ولی گویی صدای آهنگ مانع از شنیدن صدایم می شد..به بازویش می زنم..
حسام چت شده؟هوم؟؟میگم چی شده چرا اینقدر تو خودتی؟هیچینه اخه یه چیزیه شده که عین بز زل زدی به بیرونآهی می کشد
کاش همون بز بودمفعال که آدم هستی...بگو چی شدهراستش...راستش...تا حاال عاشق شدی؟منظور؟سرش را انداخت پایین..انگار چیزی ته دلش سنگینی می کرد.
آهان پس بگو دیگه چی شده..یکی دل داداش مارو برده؟؟حاال طرف کیه اخوی؟با چشمانش دختر را نشان می دهد..با دنبال کردن هدف چشمانش دلم می لرزد...امکان ندارد که او......اه
حاال مگه چی شده ؟ چه اشکالی داره دوستش داشته باشه و نیتش خیر باشه..به هرحال خوشبخت
بشن..حس می کردم چشم هایم سرخِ سرخ شده اند..دستم را مچ می کنم..
مهرداد؟ها؟چیه؟کجایی تو؟؟مثال می خوای درد مارا درمان کنی،االن یکی می خواد تو رو درمان کنه...عجب آدمی هستیا-من همین جام..حاال اسم دختره چیه؟؟
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فکرکنم نیلوفر باشهنیلوفر؟نفس راحتی می کشم...
آره تو رستوران که نگاش می کردم نیلوفر صداش می کردندلم آسوده خاطر شد که طرف نیلوفر بود..خودم هم نمی دانستم چرا احساساتم هی عوض می شدند...به
حسام نگاهی می کنم..
راستی تو که اونو تاحاال ندیدی پس چطور حاال یه ساعت نشده عاشقش شدی؟؟مسخره ای واقعامسخره خودتی که هیچی نمی فهمی.زیر لب فحشی نثارش می کنم...
حاال بگو چی شد...اصال نکنه داری مسخره بازی در میاری از کجا معلوم حاال تو بخوای جدی جدی تصمیمبگیری
درسته من همیشه شوخ هستم ولی این دلیل نمی شه خنگ باشم  ،اتفاقا خیلی حالیمه چی به چیه..ایندختر همین چند دقیقه پیش که داشت وارد غذا خوری می شد پاش لیز خورد افتاد زمین..رفتم نزدیکش
و دستم رو دراز کردم تا بگیره و بلندش کنم ولی برخالف تصورم همچین اتفاقی نیفتاد..می دونی بهم چی
گفت؟؟
چی گفت؟بهم گفت بهتره بری دست یکی مثل خودت و بگیری بلندش کنی...اولش بهم برخورد ولی بعدش کهفکرکردم دیدم چقدر متفاوته..اینکه سرسنگین بود..نگاهش هم جور خاصی بود..نمی دونم ولی االن که
دیگه عاشقش شدم و همسر آیندم و انتخاب کردم
بله مبارک باشه همسرتون...-مسخره نکن
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(مهرداد)
دیگه خیلی نزدیکش بودم و او هر لحظه جلوی چشمانم...چندروز با زیرنظر گرفتنام تموم شد..با دوستش
نیلوفر هم هماهنگ کرده بودیم که حقیقت را نفهمد..
مگه قرار بود بدزدنش اینقدر مواظبشم؟؟مسئولیتش و به عهده گرفته بودم مجبورم به هرحال..به زور پدرش را راضی کردیم تا بیاید پس وظیفه ام
بود امانت دار خوبی باشم..
وسط بیابون خیمه زده بودیم..یک طرف برای آقایان طرف دیگر برای خانم ها...روز اولی فقط استراحت
کردیم همه خسته شده بودیم..نزدیکای ساعت:3:2بود که از خواب بیدار شدم.هرچه سعی کردم بخوابم
نمی توانستم..از چادر زدن بیرون..هوا سرد بود برخالف روز..متوجه روشنایی آتشی شدم که روشن
بود..خواستم بروم تا کنارش بنشینم و سرما رفع شود..کمی نزدیکش شدم که دختری را دیدم که کنار
آتش نشسته ودستها باال دارد اشک می ریزد...
بدون اینکه متوجه حضورم بشودرفتم نزدیک..صدای گریه های آرامش سکوت را می شکست..همه خواب
بودن جز من و او..نصف شبی اینجا چه می کند؟پشت چادری می ایستم تا نبیند..از جایش بلند می
شود...شروع کرد به خواندن نماز.قبله را از کجا می دانست؟حتما پرسیده یاهم قبله نما با خودش به همراه
دارد..با دقت نگاهش می کردم نمازش بوی عشق می داد هرچند تابه حال خودم نخوانده بودم و تابه حال
کسای زیادی دیده بودم که نماز می خوانند ولی هربار می گفتم نماز خواندن هم مسخره شده و همش
دارن ادا در میاورند..نمازش با بقیه آدما فرق داشت..می شد حسش را فهمید..دو رکعت نمازش را
خواند..بلند شد تا دوباره نماز بخواند..همچنان در حال تماشایش بودم...به حالش غبطه خوردم که می تواند
این چنین زیبا با خدایش حرف بزند...می نشینم روی زمین ،خیره به آسمان قطره ای از اشک روی گونه
ام می چکد...یاد حال خودم می افتم...چقدر این دل تیره و تار است..شاید بخاطر مردم بود که از خدا
فراری بودم...نمی دانم!نگاهش می کنم که قنوت می گیرد..چند دقیقه ای همچنان در قنوت به سر می
برد..تعجب می کنم بخاطر قنوتش..دست چپش سمت باال و دست راستش انگار چیزی است که پایین
است..چادرش نمی گذاشت متوجهش بشوم..به رکوع و سجده می رود...نمازش را تمام می کند ؟؟ یک
رکعت ؟؟؟ چقدرعجیب بود..تسبیح در دست ذکر می گوید و با هر ذکری اشک می ریزد..با اشکهایش ،
اشکهای من هم جاری می شد..مهربانیش از دور هم عجیب بود..یادم نمی آید آخرین بار کی نماز
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خواندم..یعنی آنقدر لذت بخش است که این اینقدر عشق می کند ؟ گویی دعاکردنش تمام شد  ،موبایلش
را به دستش می گیرد..دیگر تحمل نداشتم از دور نگاهش کنم ؛ رفتم نزدیکش و روبرویش نشستم..با
دیدنم سرش را زیر چادرش مخفی می کند..
نمی خواستم بیام و مزاحمت بشممنتظر ماندم تا جواب بدهد..سرش را بلند می کند..انگار اشک هایش را پاک می کرد..نفس عمیقی می
کشم..وسیله هایش را جمع می کند تا برود  ،بلند می شود ولی نمی خواستم برود
چرا گریه می کردی ؟می نشیند سر جایش..
تاحاال عاشق شدین؟صداش چقدر آرام بود نحیف...این هم همان حرفی را زد که حسام اون روز بهم گفت..
نه...نشدماگه یه روز عاشق شدین جوابتون و می گیرینباز خواست برود..که گفتم:
تو؟عاشق شدی؟نگاهم نمی کرد..
آرهچقدرهم با افتخار می گوید..کنجکاو می شوم..شاید خودم از حسام هم فضول تر بودم..از خودم تعجب می
کردم که به یک دختر گیر داده بودم
عاشق کی؟؟عاشق کسی که همیشه مواظبم بود،عاشق کسی که وقتی تنها موندم تنهام نذاشت،عاشق کسی که وقتیهیچ کس منو نبخشید او منو بخشید،عاشق کسی که وقتی هیچ کس محلم نداد او محلم داد،عاشق کسی که
بااون همه گناه منو قبول کرد و ازم دوری نجست،عاشق کسی که عاشقم بود و من خبر نداشتم...
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سکوت می کند...اشک از چشمانش سرازیر می شود..مگرمی شود کسی این چنین آدم را دوست داشته
باشد؟باز هم ضربان قلبم شدت گرفتند..طرف کی بود که اینقدر عالقه مند به او بود؟دستانم را مچ می
کنم..عصبی شده بودم که پیش یک پسر آن هم من این چنین از عشقش سخن می گوید..سعی می کنم
خشمم را فرو ببرم..ولی نتوانستم
اون کیه؟سرش باالمی گیرد و باتعجب نگاهم می کند..خشم از سرورویم می بارید..دست خودم نبود..نگاهش را
باالمی گیرد و می گوید:
اهللباگفتن این کلمه اشک هایش سرازیرمی شوند...نمیدانم این همه اشک برای چه بود؟یعنی اینقدر عاشق
خداست؟از خودم خجالت کشیدم که زود قضاوتش کردم...اصال چرا باید حالم خراب می شد ؟! دستی به
صورتم می کشم خواستم بگویم ببخش،ولی نمی توانستم...عصبانیتم را به روی خودم نمی آورم و می
گویم:
معلومه خیلی دوستش داریبغض گلویم را چنگ می زد...انتظار جواب دادنش را نداشتم...
کاش می شد همه می فهمیدن که خدا چقدر عاشق بنده هاشه!کاش می دونستن که چقدر مشتاقه تا مابریم به سمتش..اگه می دونستیم چقدر مشتاقه یک لحظه هم تاخیر نمی کردیم...ماعاشق نیستیم بلکه
معشوق هستیم!وعاشق واقعی فقط وفقط خداست وبس..خدایی که مارو خلق کرد ،خدایی که عشق رو
آفرید و خودش عاشقمان شد...کاش می شد عاشقی را یاد می گرفتیم..کاش می دانستیم خدا چقدر...
نمی تواند ادامه دهد...سکوت می کند وچیزی نمی گوید!حرفهایش دلم را به لرزه در آورده بودند...متوجه
حضور چندقطره اشک روی گونه ام می شود...یادم نمی آمد حتی درتنهایی هایم هم گریه کرده
باشم...همان لحظه دلم می خواست تا ابد از این حرف های زیبا برایم بزند...از خدا و عشق..چه واژه های
قشنگی..
خوش به حالت که عاشقش هستی...نگاهم نمی کند..خیره به آتش می شود و می گوید:
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می شه خدارو خیلی راحت دوست داشت..خیلی خیلی راحت..می دونید ما آدما وقتی تشنه می شیم جز باخوردن آب سیراب نمی شیم...روح ماهم همچنین وضعی داره!نمی دونم تاحاال برای یک بار هم که شده
به این موضوع کردین که دلتون گرفته است؟علت این گرفتگی چیه؟اینطور مواقع روح آدم تشنه یک
عشق مطلق است...عشقی ازش سیراب بشه...
لبخندشیرینی می زند،ادامه می دهد:
تشنه عشق خدا...خدای مطلق و نامحدود...فقط کافیه دلمون و بسپاریم به دستش تا وجودمون رو سیرابِسیراب کنه...واین یعنی عشق حقیقی...
غرق حرف هایش بودم..هیچ کس نبود از خدا به من بگوید..مطمئنم اگر می بود حتما من هم مثل او تشنه
عشقش می شدم!
حتما کسی هست که اینقدر عاشقت کرده دیگه وگرنه که...حرفم را قطع می کند..
نه کسی نبود و نیستپس چطوری این همه؟؟همش لطف خودش بود...پس تاخدا نخواد نمی شه وارد این راه شد؟یعنی نمی شه هدایت یافت و عاشقش شد؟عین بچه ها شده بودم...من و سوال ؟ آن هم از یک دختر؟! حال عجیبی پیدا کرده بودم...با حوصله جوابم
را می دهد.
-انسان ها دارای اختیار هستن و این خود ماییم که انتخاب می کنیم از کدوم راه بریم...خدا یا شیطان!

(زهرا)
-انسان ها دارای اختیار هستن و این خود ماییم که انتخاب می کنیم از کدوم راه بریم...خدا یا شیطان!
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حرفم را ادامه نمی دهم...سکوت فضارا پر کرده بود..همچنین نشسته بودیم دور آتش..حضورش آن هم
اینقدر نزدیک باعث آزار دلم می شد...نمی توانستم حسم را بهش بگویم ولی سعی می کردم خودم را
عادی نشان بدهم...در هر بار اشک ریختن خدا خدا می کردم تا اوهم...ناگاه صدای گریه دختری مانع از
فکرکردنم می شود...از جایم بلندمی شوم..نیلو بود،باتعجب نگاهش می کنم...نیلو آمد جلو وبغلم
کرد..همچنان گریه می کرد..دیگر دختر ها هم دورم جمع شده بودند...شاید کل گروه آمده بودند...همه
بودند!خودش را از من جدا می کند
چرا گریه می کنی نیلوفرم؟زهرا..منو ببخش همیشه مسخرت می کردم وبهت می گفتم حاج خانوم وازاین حرف هالبخندی می زنم و سرش را با دستانم باال می آورم..اشکهایش را پاک می کنم و می گویم:
عزیزم چی داری می گی؟توکه اشتباه نکردی اتفاقا من خوشم میومد وقتی تو برام از اون حرف ها میزدی
می خواست چیزی بگوید که مسئول کاروان می گوید:
وقت نمازه صبحه هرکی می خواد بخونه خودش و آماده کنه(مهرداد)
حرفش را قطع می کند و ادامه نمی دهد..سکوت مهمانمان بود!نمی دانم چرا ادامه نداد..صدای دوستش
سکوت شب را می درد..مسئوالن کاروان و چندنفر از دانشجویان آمده بودند..از کِی اینجا بودند؟اصال چرا
آمدند؟مسئول کاروان بود که گفت:
وقت نمازه صبحه هرکی می خواد بخونه خودشو آماده کنهاز این طرف مسئول دیگر بود که از قضیه ماجرای آمدنش به اینجا اطالع داشت،دستی به شانه ام می زند
ومی گوید:
همچنین دخترایی تو این زمونه خیلی کمیابه باید قدرشون و دونست..خداروشکر می کنم که دختر پاکو خوبی مثل ایشون جزو دانشجویان ما هستن
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صدای بقیه در آمد...می گفتن پس ما چی استاد ؟ می خندید و می گفت همچنین شماها...نگاهش می کنم ،
نگاهش به من بود..تانگاهش می کنم  ،نگاهش را می دزدد..چرا استاد طوری حرف می زد که انگار
مخاطبش من بودم ؟!
خوب دیگه وقت نمازه...نماز؟!دیدم با شور وشوق خودش را آماده میکند..یک چیزی در درونم مراهم وادار میکرد برای خواندن
نماز!اولین نماز عشق...چه کیفی داشت..یاد حرف زهرا افتادم که گفت:
هروقت عاشق شدی می فهمی...بعد اتمام نماز می روم به سجده..اولین بار بود که این چنین با دل آمده بودم به درگاهش...اشک هایم
خود به خود سرازیر می شدن...
بعد از دقایقی سر از سجده بر می دارم...با چهره هایی که نگاهشان رو به من بود متعجب می شوم!
چی شده؟کسی پاسخی نمی دهد..پشتم را نگاه می کنم شاید جنی چیزی باشد که اینطور نگاه می کنند...یکهو صدای
خنده هایشان فضارا پر می کند...نگاهم را برمی گردانم..
حاال به جواب سوالت رسیدی ؟ حرف های زهرا خانوم رو گرفتی دیگه؟نگاهش می کنم..سر به زیر بود و این بار خجالتی...توی دلم می گویم:
آره استاد فهمیدملبخندی می زنم...فکرکنم بااین لبخند می توانستن جوابم را بفهمند...
این دختر عجیب توی دلم جا باز کرده بود...
(زهرا)
وقتی نزدیکم بود راحت نبودم ! خیلی سخت بود بتونی تحمل کنی کسی را که دوست داری و نتوانی بهش
بگویی...چه چیزها که بااین حس تجربه نکردم...کاش هیچوقت نمی فهمیدم احساسی که پیداکرده ام چه
بود ! کاش نمی فهمیدم عاشق شده ام...حق با نیلو بود،چقدر خودم را گول می زدم...ولی نه!عشق واقعی
نابود کننده نیست که!بلکه سازنده است..عشقی که باعث شود اوج بگیری نه اینکه خوار بشوی...روز اول
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که دانستم دلم عاشقش شده دو رکعت نماز خواندم!نیت کردم خدایا توکه صالح بنده هات و می خوای از
تو می خوام این بار هم مثل همیشه جوابم رو بدی که هرچی بگی اطاعت می کنم حتی اگر جوابت نه هم
بود قبول می کنم  ،طوری نیست...قران را باز می کنم...با دیدن آیات شگفت وزیبا اشک جلوی چشمانم را
گرفت و مانع از خواندن سوره عشق شد..چندبار سعی در پاک کردنشان می کنم ولی باز همچنان مثل ابر
بهاری می بارید..سوره یوسف برایم آمده بود...تفسیرش را نگاه می کنم جوابش پر از خیر وخوشی
بود...سجده شکرکردم که جوابم را دادمهربانم ! حتی خود سوره عشق بود...همان آیه که می گوید:
پس از آن که بشیر بشارت یوسف آورد و پیراهن اورا برخسارش افکنده دیده انتظارش به وصل روشن
شدو(....یوسف آیات59تا 22:آیات مد نظر)
از فردای آن روز تصمیم گرفتم چهل روز زیارت عاشورا جهت دست یافتن به حاجت بخوانم.
تنها کسایی که می توانستن کمکم کنند همان باالیی ها بودند.
پسر عجیبی بود.روز اولی که دیدمش ازش خوشم نیامد ولی االن توی دلم برای خودش جا باز کرده بود.
سعی می کردم نگاهش نکنم ولی آخر سر وقتی استاد از من تعریف کرد نگاهش کردم.
...
زهـــــرا  ...زهـــــراچشم هایم را باز می کنم  ،نیلو بود که هی تکانم می داد......
چیه چی شده؟پاشو دیگه لنگه ظهرهمگه ساعت چنده؟یک و نیمچـــــــــــــــــــی ؟می خندد ...
-شوخی کردم بابا  ،ساعت هشت صبحه.همه بیرون منتظرمونن پاشوبریم
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اصال یادم نبود قراره دورهمی داشته باشیم..ممنون که هوام و داریآبجی خودمی دیگه عزیزموارد جمع می شویم و کناری مستقر می شویم...
استاد تو این بیابون باغ وحشی چیزی هست بریم برای بازدید؟همه زدن خنده.نیلو تو گوشم آرام می گوید:
واهلل راست می گه بخداپسر با چهره ای که زیاد عصبی نبود به بازویش می زند و می شد فهمید که گفت حرف اضافه نزن..خنده
ی ریزی می کنم.هنوز نفهمیده بودم پسری که همراهش است کیست!
ولی همراهش عین خیالش هم نبود..
خوب چیه چرا می زنی ؟ سوال پرسیدن عیب نیست  ،نپرسیدن عیبه..استاد مگه حرف اشتباهی زدم؟از طرز لحن و حرف زدنش می شد فهمید آدم شوخی است..
اتفاقا حق باتوئه.می خواستم راجب این باهاتون حرف بزنم..راستش علت اینکه این بار اردو اینجا برگزارشد بخاطر دانشجویان رشته عکاسی بود تا بتونن حرفشون و نشون بدن و توی این بیابون خالقیتی به خرج
بدن
ایول بابا عجب مغر متفکری دارین به خدا..عذر خواهی منو بپذیرید ولی یه سوال داشتم آخه از چی اینجامی شه عکس گرفت ؟!
این بار نیلو پاسخ گو می شود:
ببخشید ولی شماهم عذر خواهی منو پذیرا باشید..وقتی خودتون عکاس نیستید نمی تونید بفهمید عکاسییعنی چی
معلوم بود باعصبانیت و حرص حرف هایش را گفت...پسر دیگر حرفی نزد و خاموش شد.
اذان ظهر گفته شد از اینکه می دیدم او هم نماز می خواند خوشحال بودم.
بعداتمام نماز:
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نیلو چی شده ؟ چرا عصبی هستی ؟چراباید عصبی نباشم ؟؟ پسره پررو به رشته ما توهین کردکجا توهین کرد بیچاره؟بنده خدا فقط یه سوال کرد تو فقط جو گیر شدی..تازشم اصال جواب دادنتم کاردرستی نبود  ،بهتربود بذاری استاد خودش پاسخ گو می شد
باعصبانیت نگاه می کند..
قیافـــــش و  ..یه وقت منو نخـــــوریاز اول هم داشت مسخره می کرد ،نشنیدی چی گفــــت ؟اون فقط شوخی بود نیلو..چه اشکالی داره خندوندن مردم ؟اه زهرا بیخیال پاشو بریم به عکاسیمون برسیم تا بهش نشون بدم با کی طرفهاین را می گوید و با حرص بلندمی شود  ..همراهش من هم از جایم برمی خیزم وپشت سرش راه می افتم
امان از دست توبعد گرفتن چند عدد عکس زیبا که صدالبته نیلو کارهایش عالی تر از من شده بود واین هم می توانم
بگویم از حرص او تمام تالشش را کرده بود..
به به می بینم که خانوما در حال عکس گرفتن هستنهمزمان با نیلو سرمان را به سمتی که صدا آمد برمی گردانیم..
به به اتفاقا تصمیم داشتم بعد تموم شدن بیام نشونتون بدم آقای محتـــــرمکار خدا رو ها...منو کشونده اینجا تا شما به زحمت نیفتین برای رسیدن به خدمت بندهنگاهم مابین این دو می چرخید  .این بار نوبت دیدن چهره نیلو بود که داشت از عصبانیت منفجر می شد..
 آره واقعا باید خداروشکر کرد که اومدین و شما زحمتش و کشیدین..ههغرق حرف هایشان بودم و از لحن حرف ها وقیافه هایشان خنده ام گرفته بود...معلوم بود نیلو پراز خشم
وعصبانیت بود ولی پسر در کمال آرامش به سر می برد.چقدر مثل هم پررو بودند...
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 نیلو جون بگذریم حاال.عکسات و نشون بده ببینیم چطور شدنبادیدن عکس های نیلو می شد فهمید که از تعجب شاخ درآورده بود
 نــــــــــه ! باریک اهلل !خوشم اومد..باید یه روز بدم از منم عکس بگیری..کمی مکث می کند و ادامه می دهد :
 اصال بیا بریم همین االن بگیریم چطوره ؟؟ اون هم در بیابان..می دانستم نیلو کم نمی آورد..
 باشه ! چرا که نه....حدسم درست بود.
(مهرداد)
کاش می شد زنگ زد تا خانوادت بیان از جلو چشمم جمع و جورت کننداداش منکه پیشا پیش گفتم هنوز قراره بیشتررر پشیمون بشــــــیاگه یه روز آدم بشی باور نمی کنم تو باشیکی گفت قراره حسام آدم بشه ؟؟؟نشو به من چه..انگار آدم قحطی داریماز جایش بلند می شود
کجـــــــامن تا بهش نگم دوستت دارم دست بردار نیستمکار دستمون نده بیخیال شوبهم اعتماد کن داداشم..فعال-هی..وایسا حسام
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واقعا دیونست  ..تاآبرو ریزی نکنه دست بردار نیست..اصال به من چه..رفتم پیش استاد تا سواالتی که
ذهنم را درگیر کرده بود بپرسم..
وارد چادر می شوم.
سالم.استاد می تونم چند لحظه وقتتون و بگیرم؟سالم ! آره پسرم بیا بشینممنونمخواهش می کنماستاد چندتا سوال داشتمبپرسمی دونید گفتنش یکم سخته برام و اینکه از یه پسر 02ساله همچین توقعی نیستراحت باش.سوالت هرچی هم که باشه جوابت و میدمراستش می خواستم بپرسم چطور می شه خدا رو دوست داشت ؟ چطور می شه به راهش رفت؟چطور میشه گناه نکرد ؟؟چطور می شه از این دنیا دست کشید ؟؟
به به چه سواالی خوبی..االن جوابت و میدمچند دقیقه از صحبت کردن با استاد می گذرد که نیلوفر نفس نفس زنان وارد چادر می شود..
ببخشیدآقای معینی می تونید تشریف بیارید بیرون ؟ کارخیلی واجبی دارمآخه..پسرم برو ببین چی می گن  .بعدا میای باهم حرف می زنیم مفصلشرمندهاشکال نداره برو-ممنون
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از چادر خارج می شوم..حسام بیرون بود..نکنه گفته بهش عالقه منده؟دختره اومده برای شکایت ؟؟؟
باعصبانیت می گویم:
حسام چی کار کردی ها؟نیلوفر می پرد دسط حرفم..
آقای معینی..زهـــرابا تعجب نگاهش می کنم !
زهرا چی؟زهــــــــــرا  ...زهـــراگریه اش می گیرد ونمی تواند حرفی بزند
ترس وجودم را فرا می گیرد...عصبانیتم شدید و شدیدتر می شود
چی شده ؟زهرا چی شده ؟؟هان ؟؟گریه اش بیشتر وبیشتر می شود
دِ حرف بزن زهرا چی شدهپاسخی نمی دهد وهمچنان جلوی دهنش را گرفته بود..
موبایلم را پرت می کنم زمین..می ترسد
بگو چی شده ؟؟؟زهرا..زهرا نیست..بعدگفتن نیستش گریه هایش شدت گرفت..دستانم را الی موهایم فرو می برم..
یعنی چی نیستش ؟ مگه نگفتم مواظبش باش وتنهاش نذار ؟؟؟ االن کدوم گوری دنبالش بگردیم؟موبایلم را از روی زمین که خاکی شده بود برمی دارم...
-بریم چادرارو بگردیم شاید هنوز این اطرافه
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بدون معطلی همه چادرها را نگاه می کنیم..حتی چادر آقایان.ولی هیچ اثری از او نبود..ساعت21عصر شده
بود..
مهرداد  ،زهرا اینجانیستچیزی روی شانه هایم سنگینی می کرد..باصدایی که به زور بیرون می آمد گفتم:
نباید کسی خبرداربشه..باید تاشب نشده پیداش کنیم..هرجاکه باشههرسه تا باهم راه افتادیم..باید زود پیدامی کردیم وگرنه....دنیا برام تار و تاریک شده بود.علت این همه
نگرانی بخاطر مسئولیتم نبود..فهمیدم دوستش دارم..اگر اتفاقی براش بیفته منم زنده نمی مونم
دیگه...اشکام بی اراده می ریختن..من  ،مهرداد  ،داشتم گریه می کردم...نیلوفر هم از این طرف گریه می
کرد..حسام سعی در آرام کردنش می کرد و می گفت:
باگریه نمی شه کاری و درست کرد..پیداش می کنیم صبرکنید..عرق سردی تمام وجودم را گرفته بود..هرسه سرگردان بودیم نمی دانستیم کدوم طرف برویم......
(زهرا)
بی هدف این و اونور می دوئیدم همه جا فقط بیابان بود و بیابان...ترس و وحشت تمام وجودم را گرفته
بود.دیگر شب شده بود و من هم خسته وتشنه.
هیچ کس نبود کمکم کند..آخر چه کسی توی بیابان باید می بود ؟!
چهاردست و پا می افتم زمین..دیگر نایی برای راه رفتن برایم نمانده بود..می توانستم راحت گریه کنم
بدون اینکه کسی صدایم را بشنود ! فریاد می زدم خدا کمکم کن..منکه توی خوشی ها وسختی ها
فراموشت نکردم..االن که جز توکسی را ندارم کمکم کن....همین طور باز فریاد و ناله می کردم...
یاد شش ماهه حسین افتادم!
یادوقایع عاشورا..
گریه ها وناله هایم دیگر برای خودم نبود.
برای حسینِ زهرا گریه می کردم
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برای عباسی که شرمنده ی برادرش و بچه های خیمه شد...
برای حسینی که وقتی دید برادرش عباس افتاد زمین  ،کمرش شکست
یاد درد و رنج های زینب  ،ناله های رقیه...
سرم را روی خاک می گذارم و اشک می ریزم و شیون.
من هم نواده ایشان بودم  ،فرزند علی و فاطمه..
قلبم تیر می کشید  ،انگار خود من هم تو صحنه های عاشورا بودم.
دیگر من زهرا نبودم  ،خودم را فراموش کرده بودم.....انگار در خاک کربال هستم....صدایی شبیه صدای
زنگوله به گوشم می رسد....سر از خاک برمی دارم  ،اشک جلوی دیدم را گرفته بود....چی بود که داشت
می رفت ؟!
صدای زنگوله ها گوشم را پر کرده بود...
اشتباه نمی دیدم ! کاروانی بود که از کویر رو می شد.....بدون معطلی یاعلی می گویم و از جایم بلند می
شوم وخودم را سریع می رسانم به سمت کاروان....
عجیب بود ! بارها را برروی شترها بسته بودند و روی برخی شتر ها کجاوه بود......یک آقای بلند قد،پرچم
در دست هم جلوی کاروان با اسبش می رفت......تعجبم چند برابر شده بود....
یاد آوارگی خودم افتادم و بیخیال اینکه چگونه کاروانی است شدم.
دوئیدم سمت مردی که افسار شتر در دستش بود..
ازش می پرسم:
ببخشید این کاروان کیه ؟ کجامیره؟حرفهایم بی اراده از زبانم خارج میشدن.....
باتعجب سر و رویم را برانداز می کند و می گوید:
کاروان حسین بن علی است به سوی کربال می رود.تو کیستی؟با بهت نگاهش می کنم...
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چی ؟ کربال ؟ حسین بن علی؟مات و مبهوت مانده بودم..چه می گفت....
کاروان می ایستد..خانم قد بلندی که معجر صورتش را پوشانده بود با دختری تقریبا سه یا دو ساله سمتم
می آید......
همه چیز عجیب بود.....مَشکی به سمتم می گیرد!
دهن باز می کنم و با تعجب می پرسم:
ببخشید شما چرا اینطوری هستین ؟؟ مثل قدیمیا ؟؟مشک را جلوتر می گیرد و می گوید:
دخترم بیا آب بنوشآب؟تازه یادم آمد چقدر تشنه بودم.مشک را از دستش می گیرم و سر می کشم...چقدر گوارابود.....تابه حال
همچنین آبی ننوشیده بودم.
بعد خوردن آب می گویم:
ببخشید من گم شدم نمی دونم راه از کدوم طرفه می تونید کمکم کنید؟این را گفتم ولی یک هو یاد حرف های مردی که افسار شتر را گرفته بود افتادم،بدون اینکه اجازه بدهند
حرفی بزند  ،ادامه می دهم:
این آقا چی می گن ؟ منظورش چیه کاروان امام حسینه و به سوی کربالمیره؟من اصال نمی فهمم...جوابی نداد...
دخترم همین جا بمان به زودی سه نفر می آیند و تورا با خود برمی گردانند-شما که جواب منو ندادید خانوم....
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اوناهاش...زهـــــــــــــرا زهــــــرامنتظر پاسخم بودم که ناگاه با شنیدن صدایی که صدایم می کرد برگشتم و پشت سرم را نگاه
کردم........نیلو بود و دو مرد همراهش....سرم را برگرداندم تا پاسخ سوالم را بگیرم ولی هیچ اثری ازشون
نبود...
پس چی شدن؟؟؟دستی از پشت بازوی دست چپم را گرفت و مرا سمت خودش برگرداند...سمت چپ صورتم سوخت.......
دستم را گذاشتم رویش...همچنان در تعجب مانده بودم...
خیره می شوم بهش...اوبود!با عصبانیت نگاهم می کرد..صدای نفس های تندش به گوش می رسید
لعنتی کجابودی ؟ الل بودی بگی کدوم گوری می خوای بری؟همچنان دست به صورت نگاهش می کردم...باکالفگی دستانش را الی موهایش می کشد و ادامه می دهد:
یکم به فکر من نبودی؟یکم فکر نکردی من بدبخت می شم؟فکرنکردی اگه اتفاقی برات بیفته من نابودمی شم؟هان؟
اشک از دیدگانم به طور خودکار جاری می شدن...همان طور خیره شده بودم بهش.همه چیز را فراموش
کرده بودم........حرف هایش برایم عجیب بود،منظورش را نمی دانستم....
چرا نمی فهمی ؟ چرا نمی فهمی من دوستت دارم ؟! آخه چرا باید بفهمی ؟ توکه این چیزا حالیتنیست...نیست...
این را می گوید و رویش را برمی گرداند و چند قدم به جلو می رود...
هق هقم گرفته بود...جز او کسی را نمی دیدم ...
نیلو می آید و بغلم می کند  ...آرام گریه می کرد  ،گویی ترسیده بود.
در جایم خشکم زده بود  .نیلو خودش را از من دور می کند.....
مهرداد بسه دیگه.اینقدر عصبی نباش..هیچ حالیت شد چیکار کردی ؟ یکم خجالت بکش-تو یکی خفه شو...نمی خواد به من یاد بدی چی درسته چی غلط...هرچی که کردم حقش بود.
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باشه باشه هرچی تو بگی...ولی ساعت رو ببین چنده خیلی دیره اگه ما رو تو چادرا پیدا نکنن متوجه میشن این و می فهمی که ؟؟ باید زود برگردیم
با صورتی خسته و فروریخته نگاهم می کند.
برمی گردد و راهش را پیش می گیرد..ماهم پشت سرش راه می افتیم...نیلو دستم را گرفته بود و همراه
خود هدایتم می کرد.
همه جا ساکت بود و هیچ کس حرفی نمی زد.
در افکارم غرق شده بودم..به کدام اتفاق خوب امروز فکرکنم ؟! خدایا درست شنیدم دوستم دارد ؟! با
یادآوری حرف هایش لبخندی می زنم...حتی سیلی اش هم برایم دلنشین شده بود...خداروشکر می کردم
که راه رو گم کرده بودم...
ناگاه یاد کاروانی که دیدم افتادم......
تازه فهمیدم چه شده بود..
اشک هایم باز شروع به چکیدن کردند.توی دلم گفتم:
ای لعنت به من که نفهمیدم که بودن..نفهمیدم  ،نفهمیدم....کاش می دونستم می افتادم به پاشون...چقدرآرزوی دیدار داشتم ولی...خدایـــــــا
جلوی دهنم را می گیرم تا صدای گریه هایم به گوشش نرسد...او زینب بود و دخترک ،سه ساله حسین و
آن مرد پرچم دار هم حضرت عباس.......به زور صدای هق هقم را خفه می کنم.
نیلو آرام  ،طوری که نشنوند می گوید:
گریه نکن دیگه بسه...دیونه روانی خر چرا یهویی غیبت زد اگه یه چیزیت می شد چیکار می کردیم ؟بخدا اون سیلی هم حقت بود......من هم جای اون بودم یکی می خوابوندم رو صورتت
خودم را آرام می کنم ولی چیزی از اتفاقات به او نمی گویم..
(مهرداد)
آتش عصبانیتم خاموش شده بود..خداروشکر می کردم که پیداشده بود!چیزی یادم نبود اینکه چه کار
کردم.....
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همان طور سمت خیمه گاه هایمان می رفتیم.نزدیک چادرها که رسیدیم ایستادم  ،وضعیت هممون خراب
بود.ولی من بزرگتر از همه بودم و باید همه چی رو درست می کردم.
داریم نزدیک می شیم...خودتونو آماده کنید و این حالت نگرانی و ترس ووحشت و رو از خودتون دورکنید.سعی کنید طوری نشون بدیدکه خوشحالید...من خودم جواب میدم کجابودیم
نگاهش می کنم،چادرش را می تکاند...یاد سیلی ای که زده بودم افتادم!از خودم بدم آمد که چقدر آدم بی
مالحظه ای هستم!هیچ وقت نمی توانستم موقع عصبانیت خودم را کنترل کنم...
به راهمان ادامه می دهیم...به محل مستقرمون می رسیم
اوناها دارن میاندیگر فاصله ای نمانده بود که مسئول نزدیک می آید
کجا بودین شماها تا این وقت شب؟ببخشید استاد....به زور توانستم لب باز کنم و بگویم:
دخترا رفته بودن برا عکس گرفتن ماهم همراهشون رفتیم تا یه وقت اتفاقی براشون نیفتهنگاهی به چهره های چهارتایمان می کند...انگار می خواست بداند حرفم راست بود یادروغ..
نیلوفر به حرف در می آید:
بله استاد حق باایشونه ببخشید که به اطالع نرسوندیم موقع رفتن.البته خوب زیاد هم دور نبودیم ولی برااینکه گم نشیم از آقایون هم کمک گرفتیم
صبرکن ببینم تو ظهر با عجله اومدی و گفتی کاری با آقای معینی دارین؟نیلوفر نگاهش را به من می دوزد...گویی از پاسخ دادن عاجز مانده بود
آره دقیقا استاد..آخه یه سوژه برا عکاسی پیدا کرده بودن مجبور بودن از ایشون کمک بخوان تا یه وقتاز چادرا دورشدن گم نشن..برای اینکه وقت تلف نشه عجله داشتن
حسام بود که این حرف هارا زد...نفسم را به بیرون می دهم...
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آهان خیالم راحت شد خداروشکر هیچی نشده پسبله استاد خیالتون تخت مگه من مُردم؟؟چشم غره ای بهش می روم..ولی دستش درد نکند خوب می توانست آدم ها را سر کار بذاره و سرشون
کاله..پسره ی پررو..
دخترا بدون هیچ حرفی راهی چادرشان را می گیرند..
تا دورشدنش نگاهش می کنم...آهی می کشم..چقدر رفتار بدی داشتم !
مهرداد هیچ یادته حرف هایی که زدی؟کدوم حرف ها؟همونایی که به زهرا خانوم گفتی دیگهمگه من چی گفتم؟خاک تو اون کله پوکت02،سالته هنوزم عقلت سر جاش نیست وقتی عصبی می شی...برات متاسفمواقعا...حاال برو درستش کن
سعی کردم یاد حرف هایی که زدم و احساسی که تو اون شرایط داشتم رو بخاطر بیارم..
قدم زنان فکر می کردم  ،حسام هم از اونجایی که شناخت کامل از من داشت منتظر بود تا به حرف بیام.
حسام؟جانم اخوی؟می دونی وقتی فهمیدم زهرا نیستش ترس تمام وجودم و گرفت.خودمم سر در نمیارم قبل اینکه پیداشکنیم توی دلم می گفتم دوسش دارم...حسام نمی دونی چی شده
می دونی مشکل چیه ؟ از بس غرور داری و به خودت دروغ می گی راجب احساساتت  ،خودتم حالیتنیست چه مرگته دقیقا...این تو نبودی که اون حرف هارو زد  ،بلکه دلت بود.وگرنه تورو به این حرف ها
چه...بیا و یه بار این غرور گرامیت و بذار کنار و مثل آدم فکرکن ببین دقیقا چی می خوای ؟ اولین بار که
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دیدم بهش نگاه می کنی گفتم از تو بعیده این چیزا ولی بعدش دیدم نه ! همش دور و برش می پلکی و
چشم ازش برنمی داری
خودت می دونی که پدرش گفته باید امانتیش و خوب برگردونم  ،برای همین توجهم بهش زیاد بودنه مهرداد بهتره این حرف های عقالنیت و بذاری کنار یه بارم که شده به حرف دل بیچاره ات گوش بدهببین چی میگه
بعد گفتن این حرف ها چشم و ابرو باال می زند و می رود...برای اولین بار مثل آدم حرف زد..آن هم برای
مهرداد...
تصمیم گرفتم خوب فکرکنم...نمی دانم چندساعت همان طور در افکارم غرق بودم تا تکلیفم و روشن
کنم......غرق افکارم بودم که بیرون آمدن کسی از چادر مرا از فکرکردن منع می کند..با دقت نگاه می کنم
 ،زهرا بود!
ساعت را نگاه می کنم :3:2،بود  .حتما برای خواندن نماز آمده بود.
می نشیند کنار آتش  ،با دقت نگاهش می کنم  ،چهره اش خوشحالی رو نشون می داد.با دیدن لبخندهای
روی صورتش متوجه لبخندهای صورت خودم می شوم!
دور از چادرهابودم  ،می روم جلوتر و پشت یکی از چادر ها می ایستم.می نشینم روی زمین.
حرف های حسام یادم آمدند  ..به ندای قلبت گوش بده!
دستم را می گذارم روی قلبم  ،حرفت چیه ای دل ؟ چشم هایم رابستم و نفس عمیقی می کشم.تمام اتفاق
هایی که از اول اتفاق افتاده بود را مرور می کنم....
فهمیدم وقتی زهرا کنارم هست درگیرآرامش هستم که خودم هم متوجه نبودم..این حرف دلم بود.با
وجودش دلم آرام می گرفت.
باز نگاهش می کنم  ،دست هایش را گرفته سمت آسمان و اشک می ریخت.ولی این بار گویی فرق می
کرد.می شد فهمید از چیزی خوشحال هست...ولی برای چه خوشحال بود ؟ منکه سیلی زدم بهش و حتی
حرف های ناجور هم نثارش کردم...عجیب آدمیست  ،به جای ناراحتی و غم  ،خوشحال است.
تصمیم گرفتم حرف دلم را بهش بگویم.
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خدایا به امید تواز جایم برمی خیزم  ،می روم می نشیم همانجایی که آن شب نشسته بودم.
سرم به زیر بود این بار ،البته از روی شرمندگی
سالمبا صدایی نازک و آرام که به سختی می شد شنید جواب سالمم را می دهد
نمی دونم از کجا شروع کنم...بابت کدوم کارم معذرت بخوام...شرمنده ام لطفا ببخشیدالزم نیست معذرت بخواین...همش تقصیر خودم بود که شمارو به دردسر انداختم...اگر منم جایشمابودم شاید این کارو می کردم
یعنی بخشیدین؟من از هیچ کس بدی به دل نمی گیرم...شما بخشیده شدینراستش باور کنید دست خودم نبود..اصال نفهمیدم چی گفتم و چی کار کردم...خیره به آتش با مهربانی می گوید:
گذشته ها گذشته  ،خدا دوست نداره بنده هاش بخاطر اشتباهاتشون ناراحت بشن...خدا خودش خودشو رحمان و رحیم معرفی کرده..پس شرمندگی و دلخوری معنایی نداره
چقدر خوب حرف می زد..تک تک جمالتش دلم را پر از آرامش می کرد.
نگاهش می کنم  ،خیره به من بود  ،این بار برخالف قبل نگاهش را نمی دزدد..بی اختیار بازم گفتم:
می دونم از دستم ناراحتین...شما خیلی پاکین و دل مهربونی دارین..راستش یکی از بدترین اخالقمه کهوقتی عصبی بشم خودبه خودی حرف هایی بزنم که واقعیت ندارن یا کارایی بکنم که خودمم کنترلشون
رو نداشته باشم
هنوز نگاهش به من بود.حرفم را ادامه می دهم:
ولی خواستم...اجازه نداد حرفم را بزنم.به کیفش که کنارش بود نگاه می کند و برش می دارد.

53

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

مهربان ترین قسمت زندگی | Atefeh-kesh

کتابخانه نودهشتیا

منکه گفتم اشکال نداره.هرکی جای شماهم بود شاید از رو عصبانیت حرف هایی بزنه که نفهمه..من همهچیزو فراموش می کنم
کمی مکث می کند و از جایش بلند می شود  ،ادامه می دهد:
همه چیزو فراموش کردم و دیگه بهتر نمی بینم که راجبش حرف بزنیم..شبتون بخیرلحنش سنگین شد..نمی دانم چرا یک هو عوض شد...
...
(زهرا)
دلم بدجور شکست.فکر می کردم حرف هایش حقیقت محض بود.دیگه نمی تونستم تحمل کنم.اشتباه از
من بود.بدون اینکه حتی یک دقیقه هم بنشینم و به حرف هایش گوش بدم زود ترکش کردم.بغض گلویم
را چنگ می زد.
ولی زهرا گناه خودت بود نه اون.اون که نمی دونه چه حسی بهش داری...
نفس عمیقی می کشم و بغضم را نابود می کنم  .داخل چادر می شوم.برای نماز صبح دیگر بیرون نمی
روم.می دانستم او هم می آید! ترجیح دادم داخل چادر نمازم را بخوانم.
روز آخر اردو بود و شاید هیجان انگیزترین روز.ضعیف نشده بودم سعی میکردم به خودم مسلط بشم.
امروز آخرین روز از اردو هستش عزیزان.عکس هایی که گرفته بودین رو نگاه کردیم.وتصمیم گرفتیمبرای یک نفر که قراره این جایزه رو از آنِ خودش بکنه به شما معرفی کنیم
نیلو در گوشم می گوید:
حتما تویی این برنده خوش شانسهنوز که معلوم نیستخانووووم....نیلوفرِ مرادیاننیلو با شنیدن اسمش خشکش زد.بامشتی که به بازویش زدم به خودش می آید.
-اسم تورو صدا زدن ها خانوم خوش شانس  ،اوه نه  ،خانوم عکاسِ من
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بعد اینکه به خودش آمد خیلی خوشحال شد و همچنین من.نگاهم را بهش می دوزم  ،نگاهم می
کرد...قلبم تیر می کشید  ،شاید از قیافه ام تابلو بود که بغضم گرفت.نگاهم را دزدیدم و رو به نیلو که
جایزه را گرفته بود خیره می شوم و سعی می کنم خوشحال باشم...
استاد جایزشون چیه؟همون آقایی بود که با نیلو سروکله میزد.
نیلو از ذوق اینکه چی می توانست باشد زود بازش می کند.
دوربین عکاسی بود..خوشحال تر شد.انگار زندگی اش توی دوربین خالصه می شد...به رشته اش خیلی
عشق می ورزید و عالقه خاصی داشت..البته من هم دستِ کمی از او نداشتم ولی شاید او بیشتر از من
عاشق عکاسی بود.
نیلو جونم خیلی خیلی تبریک می گم بهت  ،آفرین عزیـــــزمزهرایــــــی خیلی دوستت دارممنم همین طور گلموسایالمون و جمع می کردیم تا راهی تهران بشویم.
زهرا...می خوام یه چیزی بهت بگمچی عزیزم؟می دونی تو همیشخ بهترین رفیقم بودی و همیشه از تو کمک می گرفتم.این بارم از تو کمک میخوام.کمک کن راه درست رو پیداکنم
فدات  ...گل خودمی  ...حاال بگو ببینم چی شده که این قدر درگیرشی؟راستش می دونی چیهخـــــــوب راستش دیروز وقتی با اون پسره رفتم عکس بگیرم  ...خوب می دونی ...-ای بابا حرفتو بگو دیگه  ...چی شده ؟ نصف جونم کردی
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راستش بهم یه چیزایی گفتچیـــــــامی دونی روز اولی که برا صرف ناهار و خواندن نماز نگه داشته بودن  ،حین ورود به رستوران پام لیزخورد افتادم زمین
خــــــــوبمی دونی ...نیلو یه چیزیت شده ها..چقدر می دونی می دونی می کنی  ...جبرئیل نیستم که بدونمخنده ی ریزی می کند  ...چقدر خجالتی و آروم شده بود.
باشه حاال تو گوش کن  ...می دونی ..هردو می زنیم زیر خنده ...
دیونه یه حرف می خوای بزنی یه ساعت عالفمون کردیاصال بذار رک و راست بهت بگم...به گوشمبعد اینکه افتادم زمین اون پسره اومد کمکم کنه بلند شم و حتی دستشم دراز کرد بگیرم ولی من قبولنگفتم و گفتم خودم می تونم
خوب آفرین بایدم این کارو می کردیآره ولی دیروز بهم گفت که...گونه هایش سرخ شدند.همچنان منتظر ادامه حرف هایش بودم
گفت که اون روز دیده بودتم عاشقم شده..عاشق نجابتمباتعجب نگاهش می کنم...
-واقعا؟؟؟
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آره..زهرا خودم سرگردون شدم احساس می کنم منم بهش عالقه مند شدمخوب عزیزم چه اشکالی داره.دوست داشتن که گناه نیست.همه عاشق می شن فقط تو نیستی  .بسپارشبه خدا فقط یادت باشه تا وقتی برای رسیدن بهت تالش نکنه و پادرمیونی نکنه نباید باهاش راحت باشی و
گپ بزنی و بیشتر خودت رو وابسته اش کنی
اطاعت می شود قربان..نمی دونی چقدر سبک شدم مثل همیشه آرومم کردی مهربونقربونت خواهرگلمکاش یکی بود تا به داد من هم می رسید.کاش یکی بود تا حرف دلم را بهش می زدم و خالی می
شدم.ولی...ولی نداره زهرا ،تو اون باالییا رو داری...به زمینیا چه نیاز؟بغضم رو فرو می برم و خودم رو
آروم نشون میدم...دلم می خواست گریه کنم ولی نمی شد.
نمی خواستم ببینمش چرا که با دیدنش زجر و عذاب می کشیدم...چقدر عاشق بودن سخت است...چه
حس عجیبیه...یعنی اینقدر عشق قوی هست؟
چندروزی گذشت تا رسیدیم به تهران.
خداروشکر که صحیح و سالم رسیدیماهومصدای زنگ موبایلم به صدا در میاد.
عه نیلو مامانمه وای که قدر دلم براش تنگ شدهجوابش را می دهم
الـــــــوبهانه برای گریه کردن پیدا کردم...شروع کردم به گریستن.
سالم مامان خوبی ؟ چیکارمی کنین ؟ دلم خیلی براتون تنگ شده بود..صدای گریه مامانم به گوشم رسید...دلم برای آغوشش تنگ شده بود.مخصوصا اینکه االن الزمش
داشتم...یک جای امن برای گریه کردن.می گوید کِی میآیی؟؟
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ان شااهلل پس فردا راهی می شیم میایم...دلم برات تنگ مامانیدیگر نتوانستم تحمل کنم خداحافظی کردم و گوشی رو از گوشم جدا...خودم را انداختم بغل نیلو...تامی
توانستم خودم را خالی کردم..ولی دلم تنگ و تنگ تر می شد..عذابم می داد...کاش هیچ وقت نمی
دیدمش.
بعد از این که آرام شدم اتفاق آن شب را به نیلو تعریف کردم  ،اینکه کاروانی دیده بودم.همراهِ او من هم
گریه می کردم..
خوش به حالت زهرا چه سعادتیبعد از این که آرام شدیم می پرسد:
زهرا یادته پسره چیا گفت بهت؟بازم او؟دیگر نمی خواستم فکرهم کنم بهش...دستم را می گذارم جلوی دهنش و گفتم که اومد گفت
همش از روی عصبانیت بود و...
چقدر سخت بود باورکردنش..ولی حقیقت داشت.
(مهرداد)
روی یکی از صندلی ها نشسته بودم آیفن به صدا در آمد....
صدای مامان از آشپزخانه که نرگس را صدا میزد باعث می شود تا تکانی روی صندلی بخورم ...
نرگس عزیزم برو درو باز کن خاله جونت اینا رسیدن.چشم مامانبه مامان که در آشپزخانه بود نگاه می کنم.
مگه دعوت کرده بودید ؟آره پسرم بخاطر تو و حسام شام دعوتشون کردم.پدر برای استقبال می رود جلوی در ...
-خیلی خوش اومدید بفرمایید تو.

58

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

مهربان ترین قسمت زندگی | Atefeh-kesh

کتابخانه نودهشتیا

مجبور می شوم از جایم بلند شم تا برم جلو برای خوش آمد گویی .
سالم پسر خاله جون خوبی؟ حسابی خسته ای ها ...سالم علیکم  ...خستگی که به شما نیومده...خاله می آید نزدیکم...
سالم پسرم  ،الهی قربونت برم خاله  ،چقدر از قیافه افتادی...حسام خنده اش می گیرد...
چیه چرا می خندی؟اخه مامان گفتی از قیافه افتادیخب راست می گم دیگه  ،بچه خواهرم نصف جون شده .حال خوبی نداشتم  ...یه حسی مثل افسردگی تمام وجودم و گرفته بود ...
می بینم که لب و لوچت آویزونه
با بی حالی نگاهش می کنم  ...می نشیند کنارم .
راستی به مامان و بابا گفتم به نیلوفر عالقه دارمیعنی هیچی از تو بعید نیستچرا ؟مگه عیبی داره؟نه ،آخه خیلی روداری دیگه ! نرسیده همه چیزو گفتیبله بله هرثانیه زندگی ارزش داره ...حاال بگذریم از احوال بندهخودت چی شدی ؟راجب چی؟دوسش داری یانه ؟آهی ناخوداگاه از عمق وجودم می کشم و می گم :
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حسام خبر داری پس فردا برمی گردن؟اره نیلوفر گفت بهم و این وهم گفت که خواستگارم داره ...باشنیدن جمله آخرش هول می شوم ...
کی خواستگار داره ؟نیلوفر بانوخیالم راحت می شود که زهرا نبود. و توهم عین خیالت نیستحسام همیشه حاضرو امادست  ...یه فکرایی کردم براش نگران نباش.بله در جریانم .خب  ...حاال تو می خوای چیکارکنیحسام شبی که می خواستم حرفم وبهش بزنم  ،قبل از گفتن حرف دلم بهش گفتم حرفای اون شب که ازروی عصبانیت بود نادیده بگیره ولی تا خواستم حقیقت رو رو بگم نذاشت حرفمو بزنم و گفت براش مهم
نیست و فراموشش کرده
نمی تونی مثل ادم اول بگی دوسش داری بعد قضیه اون شب رو ؟نمی دونم حسام  ...فقط حس می کنم اون عالقه ای بهم نداره ...ازش پرسیدی تاحاال؟ هیچ خواستی بری جلو؟ نه دیگه همش نشستی خودت و با حرفات گول می زنیباورکن هرچی فکر می کنم به جای نمی رسمبرادر من فکرات و بیخیال شو  ...تا پس فردا وقت داریبا تعجب نگاهش می کنم ...
چرا تا پس فردا؟ هنوز فرصت هست دیگه ...بعد چندروز بازم برمی گرده دانشگاه

60

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

مهربان ترین قسمت زندگی | Atefeh-kesh

کتابخانه نودهشتیا

نه نیلوفر گفت می خواد انتقالی بگیره زنجانتمام بدنم سست و سست ترشد با شنیدن حرفش
روی تخت خیره به سقف مانده بودم.
خوابم نمی برد
تاپس فردا وقت دارم...تاپس فرداساعت را نگاه می کنم03:2شب بود...از جایم بلند می شوم تابرم چندرکعتی نماز بخوانم.انگار با نماز
خواندن با اوبودم !
توی حیاط بودم..چقدرآرام و ساکت بود شب.
چه حس و حالی داشت رازونیاز با خدا
صدای قدم های کسی تمرکزم را بهم می زند  ...می نشیند کنارم و نگاهم می کند  ...نگاهش می کنم مامان
بود .
پسرم چی شده ؟ از وقتی اومدی اروم و قرار نداری.سرم را می گذارم روی پاهایش  ...لب باز کردم و گفتم:
عاشق شدم ...با دستانش سرم را نوازش می کند  ..با شنیدن حرفم لبخندی می زند...
درد عشقی چشیده پسرم که مپرسبوسه ای بر پیشانی ام می زند ...
حاال عروس خانوممون کیه؟از حرفش خندم می گیرد ...
اسمش زهراست  -سیده زهرا محمدی  ...خیلی دختر خوب و پاک و باحیاییه نگاهم نمی کنه  ...باهرکسی حرف نمی زنه ...سنگینه ...عاشق خداهم هست  ...نمی دونی وقتی پیشش بودم چقدر بهم ارامش
می داد  ...حرفاش بوی محبت و عشق خدارو می داد ..این دختر دلم و بدجور ماله خودش کرده ...
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گریه ام می گیرد ...
به به چه عروس گلی قراره بیاد خونه ام...مامان لطفا کمکم کن ...راهی نشونم بده ..حالم خیلی خرابه  ...بدون اون نمی تونم  ...پس فردا قرارهبرگرده زنجان  ...حسام گفت دیگه نمیاد اینجا و انتقالیش و برای زنجان می گیره ...
اشک چشمانم را پاک می کند .
پسرم چی شده ؟ چقدر مهربون شدی  ...مهردادی که من می شناختم  ..اهل این چیزانبود ...حتی مادرشهم نمی توانست کاری کنه ...صبرکن عزیزم
♡ بادرد صبرکن که دوا می فرستمت ♡
سرم را از روی پاهایش برداشتم و نشستم.
بریم مسجد برای نماز صبح ؟ای جان  ...چرا که نه  ،باشه  ...برم اماده بشم .نماز صبح رو رفتیم مسجد به جماعت خواندیم  ...بعد یک ساعت از مسجد خارج شدیم و راهی خانه ...
نمی تونی یه کاری کنی ؟...اینقدر عجله نکن پسرم  ...توبرو احساست و بگو بهش  ...بعدش رو بسپار به من و باباتباشه پس امروز میرم و باهاش حرف می زنم.همین درستهمنتظر بودم تاساعت 5بشه وبرم خوابگاهشون!
باعجله آماده شدم و از اتاق آمدم بیرون.
بدون خوردن صبحانه داشتم می رفتم که:
کجا میری پسر سرصبحی؟-کار فوری دارم بابا
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مامان درحال آماده کردن صبحانه بود که رو به پدر گفت:
بذار بره کارش حساسهخنده ای می کند
مگه چی شده خانوم؟حاال بهت می گم...پسرم برو تا دیرنشده..می سپارمت به خدافعالراه خوابگاه رو پیش می گیرم  ..توی راه کلی خداراشکر می کردم که آدرسش را می دانستم.
رسیدم به مقصد ..ماشین را کناری پارک می کنم وفوری می روم داخل خوابگاه....
 سالم صبحتون بخیر؛ خانوم زهرا محمدی رو می خواستم سالم  ..شما؟کمی فکر می کنم تا چه دروغی بگویم.چه کارها که نمی کنم...
من یکی از همکالسی هاشون تو دانشگاه هستم.کار واجبی دارم باهاشونآهان.ولی متاسفانه باید بگم که ایشون و دوستشون همین چنددقیقه پیش از خوابگاه خارج شدنکجارفتن ؟؟خودشون که گفت دارن برمی گردن زنجانولی اونا قرار بود...حرفم را قطع می کنم و با عجله می پرسم:
بااتوبوس برمی گردن دیگه؟بلهبدون خداحافظی و تشکر از خوابگاه خارج شدم..نباید بگذارم بدون شنیدم حرفهایم برود...سرعت ماشین
را زیاد می کنم هرچه زودتر برسم ترمینال.
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هراسان و سرگردان به چهره افراد نگاه می کنم تا شاید پیدایش کنم.ولی اثری ازش نبود.
همه جارا می گردم ولی...
امیدی برایم نمانده بود...از ساختمان خارج می شوم..
خودم با ماشین میرم زنجان.دستم را می گیرم جلوی صورتم تا ساعت را ببینم....
سرم رو آوردم باال تا به راهم ادامه بدهم که دیدمش...ایستادم!
درست روبرویم بود که چمدان در دست و سر به زیر سمتم می آمد.
سدِ راهش شدم..خواست برود کنار که بازهم جلویش را گرفتم.سرش را گرفت باال..
لطفا.....تامرا دید حرفش را ادامه نداد از تعجب...
شما ؟ شمااینجاچیکارمی کنید ؟می خواستم یه چیزی بهتون بگمنگاهش به من بود..اما نمی دانم چرا باشنیدن حرفم نگاهش را گرفت..انگار از من متنفر بود.چقدر عجیب
می شد هر از گاهی.
ببخشید آقای محترم االن اتوبوس حرکت می کنه وقتی برای شنیدن حرفاتون ندارمولی اول...همین که گفتم..گذشته هم هرچی بود رفت..خداحافظاین را می گوید و از کنارم رد می شود.
دلم با حرفش و طرز رفتارش گرفت.
مهرداد حداقل بگو بعد بذار بره...این را می گویم و برمی گردم و نگاهش می کنم..داشت می رفت.فاصله
اش چندان زیاد نشده بود.
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خودم را از پشت بهش می رسانم و گوشه چادرش را می گیرم.
می ایستد،
می خوامت...زهرا!(زهرا)
خدایا...یه ستاره تو قلبم شده یه میلیون تکه!
درست شنیدم ؟! آنقدر آروم گفت که شاید اشتباه شنیدم؟
کاش دنیا ساکت می شد تا خوب می شنیدم چه گفت!
زهراگوشه چادرم را ول می کند.می آید روبرویم می ایستد.بادیدنش لرزش دستان و بدنم شروع می شود...
تپش قلبم آنقدر زیادشده بود ک فکرمی کردم او هم می شنود...صدایش آدم را کر می کرد!
چقدر زهرا گفتن هایش می چسبید.بیشتراز قبل عاشق اسمم شدم.
خدایا چی بگم بهش؟منتظر چه پاسخی از من بود؟چشم هایم خیره به کفش هایش شده بود..می ترسیدم
نگاهش کنم...
خم می شود ونگاهم می کند...چقدر دل و جرات دارد این بشر....
قلبم داشت از جایش کنده می شد.چشم هایم از ترس بسته شدند..نمی دانم چرا می ترسیدم.اصال نمی
دانستم چه کنم در آن لحظه.
چی شده زهرا؟حالت خوبه؟آب دهانم را قورت می دهم و چشم هایم را بازمی کنم ولی نگاه کردن بهش برایم سخت بود...دل
وجرات به خودم میدهم و نگاهش می کنم...
نگاهم حرف دلم را فریاد می زد.
با آشفتگی وبا زبانی که به تته پته افتاد و خودش را گم کرد گفتم:

65

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

مهربان ترین قسمت زندگی | Atefeh-kesh

کتابخانه نودهشتیا

ها؟...من من آره خوبم چرا باید بد باشمهمچنان نگاهش می کردم و نگاهم می کرد
پس چرا یه جوری شدی؟رنگ صورتت پریده؟حالت خوبه؟نه...من یه جوری نشدم...فقط..فقط االن اتوبوس میره باید زود برم..زهــــــرا...دیگر پاهایم یاری حرکت نداشتن.تعادل بدنم به هم ریخته بود...
باشنیدن اسمم که صدا کرد ناخودآگاه می ایستم.
جواب من چی می شه؟چطور می تونم ثابت کنم دوستت دارم؟جلو نیامد و همان جایی که ایستاده بود حرف هایش را می گفت.
در دلم آشوب برپاخواسته بود...
کاش می شد از این صحنه فرار کرد...داشتم فکرمی کردم چه بگویم ؟ اون شده تمام زندگیم نمی خوام از
دستت بدم  ،نمی خوام...
تنها جوابی که به ذهنم رسید این بود که بگویم می توانی بیایی خواستگاری!...ولی این طوری که زشت
بود..
چشم هایم رابستم و نفس عمیقی می کشم.
باصدای آروم که می لرزید گفتم:
می تونید...می تونید با خانوادم در میان بذارینمنظورم همان خواستگاری بود.چقدر پررو...
کاش منظورم را می فهمید!
خجالت می کشیدم از حرفی که زدم ؛ با این حال لبخندی روی لبانم نشست وبدون اینکه اجازه حرف زدن
بدهم زود از آنجا دور شدم...
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فکرنمی کردم یک روز این حرف ها را از او،از کسی که دوستش داشتم و دارم بشنوم اینقدر آشفته و
دگرگون می شوم!
حس دیگری که داشتم این بود که همان جا دوست داشتم فریاد بزنم خدایا شکـــرت دوستت دارم!
سوار اتوبوس شدم...هنوز لرزش دستان وپاهایم رفع نشده بود..
اضطراب تمام وجودم را گرفته بود...خوشحالی هم از طرفی دیگر!
نشستم کنار نیلو...نفس عمیقی می کشم که ناگاه متوجه نیلو می شوم.سرش را پنجره تکیه داده بود
وباچهره ای که غم را فریاد می زد بیرون را نگاه می کرد.
فکرکنم بخاطر خواستگارش دلش گرفته هست!
دستش را در دست می گذارم و می گویم:
نیلوفرجونم نگران نباش عزیزم..مگه نگفتی حسام گفته درستش می کنه؟تازه خدا هم که هست..اگهبرای هم باشین هیچی نمی تونه جداتون کنه مطمئن باش
می دونم زهرا..ولی اگه خانوادم حسام رو قبول نکنن و این یارو رو قبول کنن چی؟ای بابا نگران نباش دیگه مگه نمی گم خدابزرگه؟؟؟به خودش توکل کن..حسام هم یه کاری می کنهآهی می کشد و می گوید:
خوش به حالت که عاشق نشدیناگهان خنده ام می گیرد..
چیز خنده داری گفتم ایا؟؟عـــــــه نه...یه لحظه خندم گرفت دیگه چیکارکنمکاش منم مثل تو عقل داشتم...اه خداجونم غلط کــــــــردموا نیلو این حرف ها چیه میزنی...تا دیروز خودتو می کشتی یکی دوستت داشته باشه و توهم دوسشداشته باشی..االن که خدا به خواستت رسونده ناشکری می کنی؟
-واقعا حالم یه وضعیه خوب.
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حل می شه دیگه...ببین زهرا کِی گفت بهت.حاال هم این قدر غصه نخور عزیزدل زهراخیلی دوستت دارم زهرایی ممنون که هستی تو هر شرایطی...منم دوستت دارم گلمصدای پای دوئیدن کسی از پشت دَر به وضوح شنیده میشد.
در باز می شود  ،مادر مهربانم بود.خودم را در آغوشش گم میک نم..گریه ام گرفته بود...همه از روی
خوشحالی بود....تا می توانستم خودم را خالی کردم.
از آغوشش جدایم می کند و صورتم را پراز بوسه...
باحالتی میان خوشحالی و گریه می گویم:
مامان جون می ذاری بیام تو یانه؟اایی جان...اصال حواسم نبود دم در هستیم!....بیا تو دخترم خوش اومدی عزیزم...خداروشکر که صحیح وسالمی عزیزم...تا توبری بیای مردم و زنده شدم...
مامان این حرف ها چیه می زنی؟مگه قرار بود اتفاقی بیفته آخه؟؟نه نه اصال خدانکنه...هیچی...همین که اینجایی بسمه.پیشانی اش را می بوسم...دستان پر محبتش را در دستم می گیرم.
بابا کجاست؟رفته بیرون شیرینی ولوازم شام بخرهبرای چی؟؟؟فردا قراره مهمون بیاداوه فردا قراره مهمون بیاد  ،بابا از االن رفته خرید؟آره دیگه از االن آماده بشیم دیگه کارا برای فردا بیشتر نشه-اهوم...حاال این مهمونای گرامی کین که اینقدر زحمتشون و می کشین؟
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مهمون که نه...تشریف میارن برای امر خیرامر خیر؟یعنی چی؟بغضش می گیرد...
دخترم چقدر زود بزرگ شدی...اگه خدا بخواد دیگه قراره برا خودت خانومی بشی ان شااهللمنظورش را متوجه می شوم...دلم هوری ریخت.چرا بهم خبر نداده بودن؟
چرا بهم نگفتین ؟؟همین چندساعت پیش زنگ زدن برای همیننگرانی وجودم را فرامی گیرد...االن می توانستم حس و حال نیلوفر را درک کنم...همش حرف بود
زهرا...تو اگر اینقدر به خدا ایمان داشتی و اعتماد االن این گونه گرفته نمی شدی...
لب باز می کنم و با نگرانی می گویم:
کی هستن ؟ از کجا هستن ؟ فامیلیشون چیه؟قطره ای اشک از چشمم سرازیر می شود...
سعی می کند جلوی گریه اش را بگیرد.علت اشک ها و گرفتگی ام را نمی دانست...چرا هیچ وقت نمی
توانستم حرف دلم را به کسی بگویم؟
گریه نکن عزیزم...باالخره یه رور همه ازدواج می کنن...خوشحال باش...راستی ...
بله؟اونطور که شنیدم بابات گفت خیلی پولدار هستن...از تهران میان اینجا،زنجانی نیستنباچشمانی باز نگاهش می کنم
تهران؟-آره بابات گفت از تهران هستن..خودشم طرف کسیه که امانت دارت بود
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مامان چی میگی؟کی امانت دار من بود؟یعنی چی؟زهرا جون بابات نمی ذاشت بری اردو ولی یه پسری به بابات گفت ازت مراقبت می کنه و حواسش بهتخواهد بود...نیلوفر و او خیلی اصرار داشتن.این شد که بابات گذاشت بری
نیلو و او؟اون کی بود؟من اصال متوجه هیچی نشدم؟فکرکنم فامیلیش معینی بود...آره معینی...تعجبم بیشتر و بیشتر می شود..یعنی اون برای همین؟؟چرا چیزی بهم نگفته بودن؟چراا؟یاد آن شب می
افتم...
مامان یه اتفاقی برام افتاد تو کویرچی؟اذیتت کردن؟نه نه اصال...شروع کردن به تعریف کردن ماجرای گم شدنم...از اول تاآخرش...
گریه اش گرفته بود...
خوشبحالت عزیزم...خوشبحالت چه سعادتی داری...ان شااهلل عاقبت بخیر شیممنون ماماندلم آرام بود که کسی دیگه قرار نبود بیاد خواستگاری...کمی از نیلوفر و او دلخور بودم از اینکه پنهان
کاری کرده بودن...
اشکال نداره زهرا  ،نشونش میدی حاالزنگ میزنم به نیلوفر...جواب می دهد
الو...سالمسالم زهراجونم.ممنون بد نیستمبهم برخورده بود از اینکه بهم چیزی نگفته بودن.
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نیلوفر تو و معینی منو چی فرض کردین ؟ فرض کردین احمقم ؟ خنگم ؟ واقعا از تویکی دیگه انتظارنداشتم اصال
چی شده زهرا؟منظورت چیه؟دیگه چی می خواستی بشه؟منو کوچیک کردین...عزتم و زیر سوال بردین و هر طور خواستین رفتارکردین و مخفی کاری و تصمیم برای من؟واقعا متاسفم برات از این که دلم رو شکستی
زهرا...زهرا واقعا ببخش ولی بخدا قصد بدی نداشتیمقصدتون چه به کار میاد ؟ تااالن هر چی گفتی هیچی نگفتم..هرچی فرض کردی من و ساکت موندم ولیاالن نیلوفر خیلی ناراحتم کردی خیلی...
اصال حرف هایم از روی حقیقت نبود...نمی دانم چرا این حرف ها را می زدم...ولی خرد شده بودم و این
آزارم می داد..
زهرا اصال من کاری نکردم همش تقصیر اون پسره خره...اون بود که واردارم کرد بهش بگم مامان باباتنمی ذارن بری و فالن و بهمان
بسه نیلو این قدر فحش نده..تو می تونستی بهم بگی ولی نگفتی...یعنی اونقدر بی ارزش و ذلیل فرضمکردین ؟ یعنی این قدر ناتوانم در نظر شما؟
صبر کن زهرا..االن میام خونتون..توروخدا از دستم ناراحت نباش...بغضم گرفته بود...تلفن را قطع می کنم و می روم سمت پنجره اتاقم..
شب بود...منتظر نیلو ماندم..بعد دقایقی خودش را رساند..آیفون زده می شه..در باز می شود و نیلوفر می
آید تو...صدای مکالمه هایش با مامان به گوشم می رسید
نیلوفر چرا اینقدر عجله داری؟انگار چندساله زهرا رو ندیده..آخه خاله زهرا از دستم عصبانیه برا همین اومدم االنم اگه اجازه بدید من برم پیششباشه باشه بروخیره به آسمان بودم...
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سالمسالماشک هایم آهسته و بی صدا روی گونه هایم سر می خوردند...
می آید نزدیک تر..دستش را می گذارد روی شانه ام...پس می زنم
زهرا جون هرکی دوست داری این طوری رفتارنکن..تو خودت می دونی حالم خوب نیست تو دیگهبدترش نکن...برمی گردم...باتعجب نگاهم می کند
زهرا....داری گریه می کنی؟توکه...مگه من آدم نیستم؟مگه من آدم نیستم احساس داشته باشم؟این چه کاری بود باهام کردی نیلو؟کِی درحقت بدی کردم که االن تو که بهترین دوستمی حتی از جان عزیزتر،خوارم کردی؟فکر کردی فقط
خودتی که همه چی حالیت می شه و می فهمی؟بیخیال بیخیال...حرف زدن فایده ای نداره...از این که
اومدی خوشحال شدم..من می بخشمت و فراموش می کنم
خودش را می اندازد در بغلم...صدای هق هق و گریه هایش بیشتر وبیشتر شده بود
منو ببخش..منو ببخش خواهری...نادانی کردم ! نفهمیدم.دستانم را دور کمرش حلقه می کنم و همراهش گریه...
چیزی برای گفتن نداشتم..خودش را از من جدا می کند...دستانم را می گیرد و به صورتش می زند
غلط کردم دیگه راجبت فکر بد نمی کنم...منو بـــزن زهرا بـــــزن من و...من خیلی بدم خیلــــیسعی می کنم دستانم را گه در دستش گرفته بود کنترل کنم
نیلو...این کارا چیه ولم کن روانینه من حقمه بزن منو بزنبا زور دستانم را از دستانش خارج می کنم
بسه...روانی شدی؟-آره روانی شدم...روانی شدم از این که در حق تو بدی کردم...
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بغلش می کنم
بس کن خواهش می کنم...دوست ندارم این طور ببینمت..بهم حق بده که عصبی باشم...نتونستم تحملکنم ببخش...تقصیر تو نبود...تقصیر معینی بود...
منو می بخشی دیگه نه؟؟آره چرا نبخشم...خیلی خانومی خیلی...دوستت دارم..دیگه اشتباه نمی کنم...شرمندتم زهرادشمنت شرمنده...مامان می آید داخل اتاق
ای بابا شما چندساعت همو ندیدین ها این قدر دلتون تنگ هم شدهخنده ای می کنیم
نگاه عین بچه ها گریه کردنهردو می رویم جلو و بغلش می کنیم
خاله جون منو ببخشید از این که زهرا رو اذیت کردم ببخشیدحرفاتون و شنیدم اشکال نداره عزیزم قصد بدی نداشتی عزیزم...شماهم منو ببخشید استراق سمع کردمهرسه می زنیم زیر خنده...
خداروشکرراستی نیلوفر می گم شب رو بمون خونه ماچی شده نیلوفر صدا می کنی خانوم جون؟خوب دوست خودمه می خوام نیلوفر صداش کنم...بوجی بوجی..دوستت دارم...االن زنگ میزنم به مامان میگم می مونم پیشت-باشه زود بزنگ
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چقدر راحت می شد بخشید...
(مهرداد)
در مسیر برگشت به حرف آخرش فکر می کردم...رفتارش باحرفش جور در نمی شد...
از در که وارد می شوم مامان به استقبالم می آید..
چی شده پسرم؟شیری یا روباه؟نگاه نگرانم را بهش می دوزم..
نمی دونماین را می گویم و می روم اتاقم...روی تخت می نشینم و دستانم را می گذارم روی زانوانم و به فکر فرو
میرم..خوشبحال حسام چقدر راحت کارهاش و انجام می داد..می دانستم کارم اشتباه بود..ولی مهرداد االن
دیگه یه عمر حسرت نگفتن حرفت رو نمی خوری...
چی شده پسرم؟چراناراحتی؟بهم تعریف کن چی کار کردی و چی گفتی و چی شنیدیاز اول شروع می کنم به تعریف کردن ماجرا...
می خندد.طوری که انگار از اینکه ناراحتم خوشحاله...
پسر سر به هوای خودمی دیگهبازهم می خندد
اونطوری که تو تعریف کردی معلوم می شه که شاهزاده خانومم دلشون پیش شماستبا تعجب نگاهش می کنم
جواب مثبتم که گرفتی ازش پسرم پس معطل چی هستی؟؟می خوای از دستت بره؟؟یعنی همش نشون از عالقه بود؟اینکه فرار می کرد یهو دیدم رنگش پرید و...آره دیگه...حاال زود برو یه آدرسی شماره تلفنی بگیر تا بهشون بزنیم همین فردا می ریم امر خیراز طریق دانشگاه آدرس و شماره تلفن را می گیرم...
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بابا زنگ زد و خبرداد که قراره روز بعد بریم خواستگاریش..مامان هم اصرار کرده بود بریم بیرون و یه
ست کت شلوار بخره برام...رنگ سرمه ای رنگ مورد عالقه ام بود،مامان هم اطالع داشت برای همین کت
و شلوار سرمه ای با بلوز سرمه ای انتخاب کرد...دوست داشت خودش انتخاب کنه بااینکه همه طبق
سالیق خودم بود...بعد خرید لباس رفتیم گل فروشی..
سفارش گل یاس دادم...به اسمش هم می آمد(گل حضرت فاطمه  ،یاس هستش)
همه چیزرو به اصرار مامان همون روز خریدیم تا فردایش آماده باشیم.
یاد اون شب افتادم..وقتی بهش گفتم اون حرفها از روی عصبانیت بود چقدر عوض شد..خنده هایش
محوشد...
خدایا یعنی دوسم داشت بی خبر بودم؟؟زهرا منو ببخش دلتو شکستم..جبران می کنم برات(زهرا)
صبح زود نیلوفر برگشت خانه اشان..هنوز بهش چیزی نگفته بودیم..اصال یادم نبود.
هیجان و استرس وجودم رو گرفته بود..
بعد اتمام کارهای خانه و گرفتن یه دوش حسابی اذان ظهر گفته شد...
حی علی الصاله..حی علی خیرالعمل..
این کلمات چقدر مستم می کردند..وقتی کسی که دوستت دارد صدایت می زند...دلش برایت تنگ است..
سجاده را پهن می کنم و چادر گل گلی ام را سر می کنم و رو به قلبه عشق می ایستم!
اهلل اکبرتوکل یعنی بدونی یکی هست که تنهات نذاشته  ،خدایی که بزرگترین حامیت هست
وقتی توکل می کنی وقتی راضی می شی به رضای اون باالسری وقتی می دونی که خدا به همه چی آگاهه و
می دونه بهترین چیه اون وقته که آرومی
پس توکل کن به خدا و از ته دل راضی به رضای اون باش
بگو خدا هر کاری تونستم کردم تا مشکلم این جوری که دوست داشتم حل بشه اما نشد

75

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

مهربان ترین قسمت زندگی | Atefeh-kesh

کتابخانه نودهشتیا

پس اون جوری که خودت صالح می دونی حلش کن
با جلوتر رفتن عقربه ها استرسم زیاد می شد...
چقدر ساعتا زود میرن امروززهرا جان مامان آماده شو االن می رسناچشــــــم ...مانتوی سفید رنگم رو همراه شلوار راسته سفید رنگ و روسری گلبهی رنگ ست می کنم..
چادر تازه ام را سر می کنم و می نشینم روی تخت منتظر می مانم...برای آرام شدنم صلوات می فرستم و
ذکر..
با زده شدن آیفون ضربان قلبم بیشتر وبیشتر می شود..
مامان صدایم می کند تا بیرون بیایم..می روم جلوی آیینه تا نگاهی به خودم بکنم.
از شدت استرس نزدیک بود بیفتم...دستم را گذاشتم روی میز تایه وقت نیفتم...
دختره دیوونه..از ته دل می خندم.
از اتاقم خارج می شوم و جلوی در ،کنار مامان می ایستم...
هیچ کس را نمی شناختم معینی و حسام را.
آخرین کسی که وارد می شود معینی بود...حتی اسمش را نمی دانستم!
توی دستش گل های یاس داشت.لباس های سرمه ای رنگ پوشیده بود...
دلم را بد جور ربوده بود...
باخجالت سالم آرامی می کنم..سرم را باالمی گیرم تا نگاهش کنم..نگاهم می کرد!خنده ای روی لبانش
بود...
احساس کردم گونه هایم سرخِ سرخ شدند...
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جواب سالمم را می دهد و گل را طرفم می گیرد...
دسته گل را می گیرم و تشکر می کنم!
می رود می نشیند میان جمع و من هم می روم آشپزخانه...
بعد ریختن چای ها تاصدا کردن مامان چند دور آشپزخانه را دور می زنم...دست هایم را به می
فشردم...چقدر می لرزیدن...حالن وصف نشدنی بود ! آخر کسی آمده بود که دوستش داشتم..حتما تااالن
باهاش نبودم استرس داشتم دیگه...شاید بیشتر باهم بودیم و زودتر گفته بود اینطور نمی شدم...نمی دانم!
باالخره مامان صدایم می زند برای رفتن به هال.
نفس عمیقی می کشم و سعی می کنم به خودم مسلط شم...صلوات می فرستم و سینی چای را برمی دارم و
می روم.
ماشااهلل...ماشاءاهلل...چه دختر دسته گلیمامان عروس شما نیستاحسام اینجا هم دست از شوخی برنمی داشت.
بعد تعارف چای می نشینم کنار مامان...
نیم نگاهش بهش می کنم برخالف همیشه نگاهم نمی کرد و خیره شده بود به چای روی میز .مگر خجالت
هم بلد بود من نمی دانستم؟
خنده ای توی دلم می کنم!
 مهرداد از دخترتون خیلی تعریف کرده بود.االن که خودم می بینم  ،می بینم واقعا هرچی گفته بود حقبود ! ان شااهلل این وصلت سربگیره
شمالطف دارین خانوم معینی..ان شااهلل هرچی خیره پیش بیادپس اسمش مهرداده...چقدر سخت ؟؟ مهرداد ؟
اگه اجازه بدین این دوتا جوان برن باهم حرف بزنن-دخترم پاشو ایشون و راهنمایی کن

77

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

مهربان ترین قسمت زندگی | Atefeh-kesh

کتابخانه نودهشتیا

هردویمان بلندشدیم..راه اتاقم را طی کردم..نزدیک دَر که شدم ایستادم و تعارف کردم...
دستش را به نشانه شمابفرمایید تکان می دهد...میروم تو و گوشه ی تختم می نشینم..
می آید داخل و در راهم تا نیمه می بندد.روبرویم نشست با فاصله ی نه چندان زیاد.
دیگر حس و حال ترس واسترس را نداشتم..نمی دانستم چه بگویم..منتظر بودم مهرداد شروع کند.
سرش به زیربود..از رفتارهای جدیدش شگفت زده شده بودم..انگار همان مهرداد پررو و عصبانی نیست..
خوبین؟باشنیدن حرفش خنده ام می گیرد.دستم را می گذارم جلوی دهانم...نگاهم می کند
چرا می خندی؟ببخشید...همین طوریسرش را به نشانه باشه تکان می دهد.
مهرداد معینی هستم.پسراول خانواده02.سالمه.رشته ام کامپیوتر بود ولی این اواخر برای تحصیل طراحیرو انتخاب کردم چون عالقه مندبودم بهش.توی اداره ای کارمی کنم..تاحاال کسی تو زندگیم نبوده.همه
چی دارم از دار دنیا..هرچی بخواین براتون فراهم می کنم.هرچی هم بگین قبول می کنم
کمی هم از برنامه هایش برای زندگی آینده اش گفت و همچنین تصمیم هایی که داشت..
مانده بودم من چه بگویم ! مجبور بودم از یه جایی شروع کنم
من از دار دنیا فقط عشق ومحبت و عالقه می خوام نه غیر این.نمی خوام خونه ام :22متری باشه.دوستدارم خونه ساده و در اندازه ای که نیازمون هست باشه...دوست دارم هرسال راهی کربال بشیم و حتی
جاهای زیارتی دیگه.ماشین مدل باالهم نم یخوام چیزی که برام ارزش داره و مهمه شریک زندگیمه و
معنویات نه چیزدیگه...
کمی از خواسته های قلبیم بهش گفتم،بعد از جایم بلندشدم.چادرم را درست کردم و حرف آخر را هم
زدم:
-علی باش  ،فاطمه ات می شوم !
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این را گفتم و از اتاق خارج شدم.شاید این تمام حرف دلم بود.پشت سرم آمد...همه نگاه ها به مابود.
شیرینی میل کنیم یانه؟به بابا نگاه می کنم لبخند رضایت مندانه می زند و همچنین مامان...
بالبخندی که نشان از رضایت از سمت خودم بود جوابشان را می دهم.
مبــــــارکهمادرمهرداد می آید جلوومرا در آغوشش می فشارد و بوسه ای به پیشانی ام می زند.بعداز من پسرش را
هم در آغوش می گیرد و کلی دعای خیر.
به مهرداد که در کنارم ایستاده بود نگاه می کنم...چشمکی نثارم می کند...
زیرلب طوری که بفهمد می گویم پررو...
باتعجب نگاهم می کند،گویی از رفتار جدیدم تعجب کرده بود...چی فکر کردی آقا؟خنده ی ریزی می
کنم.
.
.
علت رضایت مامان بابام از این وصلت معلوم بود...مهرداد مواظبم بوده هر لحظه وهمچنین بخاطر خانواده
ی خوبی که بودن..بااین حال باید تحقیق میکردن...چندروز با تحقیق کردن از طرف خانواده من و ایشون
گذشت و صدالبته خداراشکر به خوبی وخوشی تمام شد..
صدای هیاهو فضارا پرکرده بود و هر کسی که می آمد تبریک می گفت..بعدگذشت دقایقی صدای عاقد
باعث سکوت همگان می شود...بعد گفتن بسم اهلل شروع می کند به خواندن خطبه عقد:
خانوم زهرا محمدی بنده وکیلم شمارابه عقد دائمی آقای مهرداد معینی در بیاورم؟قران را باز کردم...همان سوره ای بود که روز اول که برای حاجتم باز کرده بودم آمد..سوره یوسف...از
کار خدا در شگفت بودم...اشک شادی جلوی چشمانم را گرفت....
-عروس رفته گل بچینه
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عاقدبرای بار دوم سوالش را تکرار می کند..
خانوم زهرا محمدی برای بار دوم می پرسم آیا بنده وکیلم شمارا به عقددائمی آقای مهرداد معینی دربیاورم؟
خواستم لب بگشایم و جوابم را بگویم که:
عروس رفته گالب بیارهصدای حسام به گوش می رسد:
ای بابا عروس که کنار داماد نشستهصدای خنده اطرافیان فضارا پر می کند..نیلوفر هم آمده بود...ازاینکه حسام بود خوشحال بود ولی از طرفی
هم نگران...
خانوم زهرا محمدی برای بار آخر می پرسم آیا بنده وکیلم؟نفسم را بیرون می دهم و زمزمه می کنم:
بانام خدا و یاد امام زمان و اجازه بزرگترها...بله!صدای شادی کف زدن بقیه بلندشد...
توی آیینه نگاهش می کنم که نگاهم می کرد...
خوش حال به نظر می رسید..ولی خوشحال تراز من مگر می بود؟؟

بعد از عقد همراه مهرداد رفتیم برای خرید انگشتر نامزدی...
ازماشین پیاده شدیم....هنوز روی حرف زدن نداشتم..هم دوش او راه می رفتم...ناگاه دستم را می
گیرد...دستم را از دستش خارج می کنم...تاحال دست هیچ مردی را نگرفته بودم برای همین کمی
غیرعادی بود برایم...گویی مهرداد می فهمد چرا دستم را کشیدم...
چرا می کشی؟دست عشق خودم رو گرفتم مشکلیه؟؟؟از خجالت و خوشحالی سرخ می شوم..لب بازمی کنم و می گویم:
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مگر شما عاشقی هم بلدین آقا؟نگاهش نمی کردم و سر به زیر بودم...
اوووم..شما یادمان دادید وگرنه مرا چه به عشق وعاشقی؟از لحن وطرز صبحت هامون خنده ام گرفته بود...
باز دستم را می گیرد و سرش را نزدیک گوشم می کند وآهسته می گوید:
زندگی ام زیبا شد..ازهمان لحظه که تو تمام زندگی ام شدی....ضربان قلبم مثل همیشه شدت گرفته بود...چقدر دیوانه بودم ! برای اینکه بیشتر دلم را دیوانه خود نکندبه
اطراف نگاه می کنم..مغازه طالفروشی می بینم..ازفرصت بدست آمده استفاده می کنم ...انگشت اشاره ام
را به مغازه ی طالفروشی ای که روبرویمان بود هدف می گیرم...
عه مهرداد نگاه بریم انگشترای اون جارو نگاه کنیمبدون اینکه اجازه بدهم چیزی بگوید دستش را محکم می گیرم و می روم سمت مغازه...
خوب می تونی فرار کنیا کوچولــــــونخیرم من کی فرار کردم؟همین االننهآی کلک...پرروشماهم رو داشتین ولی رو نکرده بودینـــــــــــــــاخوب اهوووم من رو نداشته باشم پس کی باید دلبری کنه؟؟؟عالمت سوال به خود می گیرد...
-می کشمت مهرداد
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می خندد
شنیده بودم راجب حسادت خانوما ولی از تو بعید می دونستمتو بیجا میکنی فکر دیگه کنی...فعال دعوا رو بذار برا بعد...اههلبخند مهمان لبانم می شود...
دستم را در دستش می فشرد...وقتی کنارش بودم غرق خوشبختی و آرامش بودم...
بعدنگاه کردن به چند مغازه طالفروشی باالخره یک ست انگشتر دلم را می ربایند
وای اینا چه خوشگلننگاهش می کنم  ،اخم هایش در هم فرو رفته بود...باتعجب و نگرانی نگاهش می کنم
بله دیگه اونا خوشگلنبا بهت می پرسم
منظورت چیه؟تااونا رو دیدی ماازچشم افتادیم و اونا خوشگل دیگه؟؟با دستم به بازویش می زنم
حسوودد خودمی...مگه..از گفتن ادامه حرفم خجالت می کشیدم...دل وجرات به خودم دادم و گفتم:
مگه خوشگلتر از شماتو دلمون هست؟تو جانِ منی..اه این انگشترا چقدر زشتن مهرداد..بریم مغازه دیگهرو ببینیم
اخم هایش محو می شوند و لبخند لبانش را احاطه می کند
-ای جـــــــــــان...شوخی کردم می خواستم بدونم چی می گی...
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می کشاندم داخل مغازه..
مغازه دار انگشتر مورد نظر را می دهد...خواستم دستم کنم که مانعم شد...
من دستت می کنمانگشتر را از دستم می گیرد و خودش دستم می کند...
آرام زمزمه می کند طوری که مغازه دار نشنود:
دوستت دارم تاابدبعدازاینکه انگشتررا در دستم کرد آرام زمزمه کردم:
حلقه انگشترم بر دست کردی ماه من ،این بدان معناست جز من با همه نامحرمیچشمانش پراز برق خوشی شده بود...
وای مهرداد مغازه داره می بینه ها اینطور زل نزن(زهرا)
فصل جدید زندگی ام دیگر آغاز شده بود...فصل جدید عاشقی...توی مشهد که برای اولین بار دیدمش از
کجا می دانستم تقدیر چه خواب هایی برایم دیده است.
از فردای روز عقد دنبال خریدها بودیم...
زمانی که همراه مهرداد بودم روحم پرواز می کرد...اصال دلم خرید کردن نمی خواست..همش او او او...
اولین گردش من و مهرداد بود..
رفته بودیم پارک.تنهاروی صندلی نشسته بودم و منتظر مهرداد...رفته بود بستنی بخرد
نگاهم رو به آسمون بود...داشتم با خدا حرف می زدم...
خدایا تاحاال چی خواستم که ندادی؟چطور می تونم شکرت کنم درحالی که نعمت هایت بس بی نهایت...-بفرمایید اینم بستنی شما
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سرپا وایساده بود و بستنی را سمتم گرفته بود...بالبخند نگاهش می کردم و در دل همچنان با خدا حرف
می زدم...
اووهوع...یه وقت منو به جا بستنی نخوریبا حرفش از عالم آسمان به خود می آیم...
ها ؟؟؟ ببخشید حواسم نبود اصالبستنی را می گیرم و می نشیند کنارم روی نیمکت.
ماشااهلل الحول وال قوه اال باهلل العلی العظیمچرا اینو گفتی؟خوب گفتم یه وقت چشمم نزنی دیگهبا اخم الکی نگاهش می کنم...
آخه اونطور که خیره شده بودی االن می گفتی چقدر خوشگله این بشرنخیرم...یک هو یاد این افتادم توی گوشی اش اسمم را چه گذاشته است؟
مهرداد؟جانمگوشیتو یه لحظه بدهبدون چون و چرا موبایلش را از جیبش در می آورد و می دهد دستم  ،خواستم بگیرم که کشید
وا خوب بده یه لحظهموبایل را روشن می کند و می گوید:اول بذار ببینم چیز مشکوکی وجودنداره ؟؟ یه وقت پیام های دوست دخترام توش باقی مونده باشه بزنیبکشتم
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با حرفش عصبی می شم و می گویم:
چی ؟؟؟ توخیلیم بی جا کردی دوست دختر داشتی و داری زود باش بده ببینـــــــمدستش را می گیرد باال تا نتوانم بگیرمش..
اه مهرداد اذیت نکن دیگه زشته تو پارک همه می بینن..خودتم که می دونی دوست ندارم بیرون شلوغبازی در بیارم
دستش را می آورد پایین..
راست میگی...مردم غلط می کنن شلوغی تو رو ببینن...موبایل را سمتم می گیرد.
حرفامم شوخی بود بیا اینم موبایلمبله بله حق باشماست...موبایلش را می گیرم و می روم بخش مخاطبانش...
هرچه سعی می کنم اسمی که برای من باشد پیدا نمی کنم...چنددور باال پایین می کنم ولی خبری از اسمی
مثل عشقم  ،خانومم  ،مهربونم و...نبود...غم وجودم را می گیرد...
مهرداد پس چرا شماره منو تو گوشیت سیو نکردی؟؟چرا سیو کردمپس کو من که نیافتمپس دنبال اسمت می گشتیاهومبده منموبایلش را می دهم دستش...
-ایناهاش بیا اینم شماره شما
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نگاهش می کنم
د.ح؟؟؟د.ح ینی چی؟؟؟دیگر داشتم از اینکه همچنین اسم بی معنی ای برایم گذاشته بود ناراحت می شدم...
د.ح ینی دختر حسین...دختر امام حسیناز کارش به شگفت می آیم...چقدرجالب...خداراشکر می کنم بخاطر کارش سرزنشش نکردم و منتظر
ماندم تا جوابم را بدهد...
بدون گفتن چیزی موبایل خودم را در می آورم و اسمش را ویرایش می کنم..
چیکارمی کنی؟؟می خوام اسمی که برات نوشتم رو عوض کنماسمش را ویرایش می کنم و گزینه ثبت را می زنم
خب نشون بده ببینم چی نوشتیموبایل را می دهم دستش..
د.ح؟؟مگه من دختر امام حسینم؟؟خنده ام می گیرد...
نخیر دخترش نیستین دومادش هستین...ایول بابا...به به به چه سعادتی نصیبمون شده ها...یاحسین شدیم دومادت...ناگاه غم وجودش را می گیرد و سکوت می کند
مهرداد؟جونم چی شدی؟گویی بغضش گرفته بود
زهرا می دونی..حاالکه فکرمی کنم می گم بخاطر کدوم کار خوبم همچنین جایی رسوندتم خدا؟بخاطرکدوم کار خوبم همچنین دخترخوبی مثل تورو نصیبم کرد؟؟اگر می دونستی...
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دستم را به نشانه سکوت می گذارم جلوی لبش..
سیس...خدا دوست نداره بندش گناهاشو به روی یکی دیگه بیاره ها...تودلت اونقدر صافه که خودتخبرنداری و فکرگناهاتی...فقط تو گناهکار نیستی همه گناهکارن حتی من...
دستم را ازجلوی لبش برمی دارد وبوسه ای می زند بهش و در دستان مردانه اش می فشارد...
نه زهرا...من الیق این همه خوبی از سوی خدا نبودماگه نبودی اینجا چیکارمی کردی خـــوب ؟؟ چه حرف ها  ...دیونه ای ها ..تازشم مگه من کی هستم کهاین طوری می گی..منم بشری مثل توهستم حتی منم گناه می کنم
تو فرشته ای فرشته ی خودمی...این را می گوید و دست راستش را پشت گردنم می اندازد و مرا به گوشه راست سینه اش می چسباند...
دوستت دارم عزیزممن بیشتر...دستش را برمی دارد و صاف می نشیند...حین خوردن بستنی می گوید:
ازکجا معلوم شما بیشتر دوستمون داری؟خوب معلومه دیگه...شب و روز برا بدست آوردنت کلی دعاکردمچشمانش از تعجب از حدقه در می آیند...
منظورت چیه؟از همون روز که دلم را برده بود برایش تعریف می کنم تا جایی که برایش زیارت عاشورا خوانده بودم..
چقدر جالب..هنوز ختم زیارت عاشورام تموم نشده بدستت آوردملبخند رضایت وخوشحالی صورتش رازیباتر می کند...
زهرا خانوم مگه...اجازه نمی دهم حرفش را ادامه دهد:
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بله دیگه شدیم زهرا خانوم...تادیروز زهرا زهرا می کردینحس لوس شدنم شکفته بود..این را می گویم و چهره قهر به خود می گیرم و از جایم بلند می شوم تا مثال
بروم...
دو سه قدمی برنداشته بودم که از پشت دستم را می گیرد...نزدیکم می شود..صدای نفس هایش به گوشم
می خورد...ضربان قلبم شدت گرفته بود...ای وای این االن اینجا آبرو ریزی نکنه دست بردار
نیست...خواستم برگردم که توی گوشم زمزمه کرد:
دیگه خانوم خودمیباشنیدن حرفش دلم ضعف رفت...احساس می کردم فشفشه بازی در مغزم برپاشده...
می آید کنارم می ایستد و دستم را محکم می گیرد و می گوید:
خانوم لوس بریم دیگه تا آبروریزی نکردیم.سرم را به نشانه مثبت تکان می دهم و می رویم سمت ماشین وسوار می شویم و راهی خانه...
آهی می کشم و روی تخت ولو می شوم...باز شدن در باعث می شود در جا از جایم برخیزم...بادیدن نیلو
خوشحالیم چندبرابر می شود.
بلند شدم و رفتم بغلش کردم.
زهراصدای هق هقش به گوشم رسید.از خودم جدایش می کنم
چی شدی نیلو؟؟امروز روز آخره..دیگه حسام خداحافظای بابا مگه نگفتم غصه نخور عزیزم؟حسام خیلی نامرده.عین خیالش نیست دارم از دستش میرم...ببین باهام چیکار کردهواهلل نمی دونم چی بگم...بیا بشینیمروی زمین مستقر می شویم.
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نفس عمیقی می کشم و می گویم:
یه سوال دارم ازتخوب.بپرسبهم اعتماد داری؟بیشتر از خودمپس این اشکات و نریز و مطمئن باش حسام خودش حل می کنه من می دونم دیگه...ببین کِی گفتم گلممهرداد از در وارد می شود..گویی حرف هایمان را شنیده بود.
نیلوفر خانوم نگران نباشین این حسام ما درست دقیقه نود دست به کار می شه بهتره خودتونو عذابندید...
چی بگم واهلل شما دوتا خیالتون آسوده هست پیش همین گفتن این حرف ها براتون آسونهدستم را می گذارم روی شانه اش..
عزیزم من فقط به خدا توکل کردم و سپردم دستش..به خدا توکل کن که کفایت می کنه...هوووم؟زهرا جونم بازم مثل همیشه عالی ای...خوش به حالت که اینقدر خوبی...خوش به حال آقا مهرداد...ازحرفش پیش مهرداد سرخ می شوم...
مهرداد خنده اش می گیرد و می گوید:
بازاین لبو شدلو نده خوبهر سه زدیم زیر خنده...

(زهرا)
ساعت 7حسام آمد خانه ما...خواستگارهای نیلوفر هم قرار بود ساعت8بیایند.
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هرسه روی مبل نشسته بودیم و من و مهرداد با اشاره و چشم هایمان با هم حرف می زدیم که قرار است
چه کار کند این بشر...
عین خیالش هم نبود! تکیه داده بود به مبل  ،شبکه های تلویزیون را جلو عقب می کرد...
شما ها چرا اینطوری می کنین ؟؟ زبان ندارین حرف بزنین؟من و مهرداد به زور خنده مان را نگه داشتیم..بعد از اینکه خنده ام تمام شد رو به حسام می گویم:
آقا حسام ساعت 8302شده ها ولی شماکاری نکردینزن داداش نگران نباشین تا  9دقیقه دیگر عملیات شروع می شود.عملیات؟بله عملیات نجات دادن نیلوفر خانومپس پاشیم بریم دیگه؟باشهرفتم اتاق و چادرم را سر کردم...مهرداد و حسام ایستاده بودن جلوی در منتظر من...
مهرداد نگاهش به من بود.وقتی نگاهم می کرد ذوب می شدم..
آقا داماد  ،زن داداش مارو نخور با چشات..بیابریم االن دیر می شهحرف دهنتو بفهم هاحسام زیر لب چیزی می گوید و می رود حیاط...
یه روز می گیرم چنان کتکش می زنم دیگه حرف اضافه نزنه پسره ی نمک نشناسای باباتند کفش هایمان را پوشیدیم و رفتیم...
پسر خاله جان حاال عملیات انحصاریتون چیه؟-صبرکن
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موبایلش را از جیب شلوارش در می آورد.
شماره ای را می گیرد..بعد از چندثانیه صدای بوق:
الو 222؟ ببخشید می خواستم به اطالعتون برسونم همسایه بغلیمون سروصداشون زیاده معلوم نیستچیکارمی کنن ممنون می شم بیاین جمع و جور کنید..
دهنم باز مونده بود...یعنی نه ترسی نه چیزی...این دیگه کی بود خدایا؟
به خدا حسام به یقین رسیدم هیچی ازت بعید نیست...پشت ماشینی قایم شده بودیم..دقایقی بعد چند مامور 222باماشین پلیس جلوی خانه نیلوفر اینا...
آیفون رو زدند...همه کسایی که در داخل بودن ریختن بیرون.
بادیدن پلیس گویی خواستگارها ناراحت شده بودند...با بد و بیراه گویان آنجارا ترک کردند
ورفتند.وماهمچنان شاهد ماجرا بودیم
حسام نفس عمیقی می کشد
ماموریت به خیروخوشی تمام شدبا موبایلش باز شماره ای گرفت و زنگ زد...
الومامان می تونید بیاین همه چی حلهباصدایی آرام در گوش مهرداد می گویم:
یاابولفضل...مهرداد خنده ای می کند و می گوید:
از کاراش زیاد متعجب نشو کال اتصاالت مغزش داغونه برای همین نمی تونه درست تصمیم بگیرهحسام از پشت ماشین می رود جلو...
در آیینه ماشین نگاهی به خود می کند و سروصورتش را درست می کند.
همراه مهرداد می رویم کنار حسام.
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اینقدر تعجب نکنید من که کاری نکردم فقط همسرم و از دست کسی که می خواست از چنگم در بیارهنجات دادم...
باید برات نوبت مشاوره بگیرمشما خیلی لطف دارینتکیه به ماشین منتظر خانواده حسام شدیم.وتا آمدن آن ها کلی گپ زدیم
باالخره خواستگار دوم هم وارد خانه شد وصدالبته با جواب مثبت آمدند بیرون...
من مونده بودم پلیس چطور قشنگ اومد و کارش و کرد..شایداینم نقشه ای بود و پلیس نبودن...اهلل اعلم
نیلوفر وحسام هم باالخره باهم محرم شدند...
چندماه بعدش عروسی من و مهرداد بود..روزها چقدر زود می گذشتن...با پولی که داشتیم تمام جهیزیه و
وسایل الزم رو خریداری کرده بودیم...
مهرداد دوروز قبل عروسی کارت های دعوت عروسی رو تحویل گرفت و آورد خانه...
پدرم خواست اولین اسم را بنویسد که:
بابا جون صبر کنید یه لحظه...چرا دخترم؟دوست دارم اولین مهمونی که می خوام اسمشون و بنویسین امام زمان باشه وبعد اهل بیت وبعد بقیهمهمونا...
به به چه خوب گفتی عزیزم چه مهمونایی بهتر از این خانواده؟به مهرداد نگاه می کنم که لبخند روی لبانش بود...
ساعت  9عصر شده بود ومن حاضر وآماده...باور نمی کردم کسی که در آیینه خودنمایی می کند زهرا
باشد...فکرکنم مهرداد ببینه عمرا بتونه بشناسه منو...
داشتم به خودم نگاه می کردم که آرایش گر گفت آقا داماد اومدن.زود آمد و شنلم را روی سرم تنظیم
کرد و صورتم را پوشاند.
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در باز می شود و مهرداد داخل می شود...صدای قدم های آهسته اش به گوشم می رسید..نمی توانستم
چهره اش را ببینم...جلو و جلوتر آمد...می توانستم کفش هایش را ببینم..دیگر فاصله ی زیادی بینمان
نمانده بود...
قلبم به شدت خودش را به قفسه سینه ام می کوبید...دستانم را مچ می کنم تا بتوانم تعادلم را حفظ
کنم...دستانش راباالمی گیرد تا کاله شنلم را بندازد کنار...نگاهم به زیر بود...کاله را کامال از صورتم می
کشاند عقب  ،نگاهم را در نگاهش قفل می کنم...یواش می گوید:
چقدر خوشگل شدی...خنده ی ریزی می کنم و می گویم:
شما خوشگل ترین عشقمباشنیدن جمله عشقم لبخند پررنگی روی لبانش نقش می بندد ...
بعد از دقایقی شنلم را درست می کنم تا راهی تاالر بشویم...
دوست نداشتم عروسیمان مختلط باشد...مهمان های ویژه هم داشتیم واین باعث خوشحالیم می شد...
وزندگی جدیدمان با رفتن به کربال آغاز شد...
.
.
پایان
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"هرگونه کپی برداری از مطالب نودهشتیا بدون درج نام و لینک نودهشتیا ()www.98ia.co
غیر مجاز بوده و پیگرد قانونی دارد".
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