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 مقدمه

جلد اول خوانديم که کژال به دليل بدهي پدرش مجبور  در

 به ازدواج با کوروش که

ثروتمند از خانواده ي مادري اش بود، شد  مردي

 ...کوروش قبال ازدواج کرده بود و

به نام کوهيار داشت و هنوز عاشق همسر اولش  فرزندي

 بود که به او خيانت کرده

در نهايت بعد از ازدواج کوروش و کژال همسر اول  بود

 کوروش وارده زندگي آن دو

 و باعث جدايي کژال و کوروش ميشود شده

بعد کژال وارده دانشگاه ميشود و در آنجا با يکي  يکسال

 از دانشجوها به نام اميرعلي

 ... ميشود آشنا

  –که خوانندش خالي از لطف نيست ...  آشنايي
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دو به هم عالقه مند شده با هم ازدواج ميکنند و بعد از  آن

 تشکيل زندگي مشترک و

وت فرزند شدن اميرعلي به دليل سرطان خون ف صاحب

 ميکند و زندگي کژال دست

 .....تغييرات زيادي ميشود خوش

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

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

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

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

 ببينمش ماماننميخوام -

 اما اون داره بهانتو ميگيره کژال جان-

 حوصلشو ندارم ..خواهش ميکنم درک کنيد-

 کژال نفس بچته...بچه ي تو و اميرعلي-

 !!!نميخوامش ... بدون اميرعلي نميخوامش-

 اما کژال-
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 لطفا تنهام بذاريد-

بسته شدن دره اتاقش خبر از تنها شدن دوباره اش  صداي

 را ميداد

جايش بلند شد و لباس راحتي اش را با لباس بيرون  از

 عوض کرد و به سمت در

 خانه راه افتاد، صداي مادرش او را متوقف کرد خروجي

  –کجا ميري کژال جان ؟ -

 4 

عميقي از سر بي حوصلگي کشيد و چشمانش را  نفس

 بست و ارام گفت

 بيرون-

سوال و جواب ديگري به مادرش نداد، از خانه به  مهلت

 سمت خلوتگاه اين يکساله

 ......... حرکت کرد اش

دور فنجان قهوه بود و به بخار بلند شده از قهوه  دستانش

 خيره شده بود که صداي
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 توجهش را جلب کرد آشنايي

 ....کژال به خودت بيا-

 را از بخار هاي قهوه به اميرعلي که مقابلش نگاهش

 نشسته بود و اين بار اخمش از

 ....بيشتر بود داد هميشه

تو که خودخواه نبودي...اون کژالي که من عاشقش شدم -

 ايني نيست که االن دارم

 .... ميبينم

به پشت صندلي اش تکيه داد و دستانش را روي  کژال

 سينه اش قفل کرد ...اميرعلي

 داد ادامه

 ....به فکر ثمره ي عشقمون باش-

بگويد ثمره ي عشقمان را بدون عشقم نميخواهم  خواست

 که انگار از دنيايي به

ديگر پرتاب شد...اين بار غريبه اي را مقابلش ديد  دنياي

 که با لبخندي نشسته بود و
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ميکرد ... کژال همانطور که نشسته بود کمي  نگاهش

 سرش را کج کرد و با ابرويي باال

  –به آن غريبه نگاه کرد ....  رفته

 5 

 مزاحم که نيستم؟-

 غريبه بود که اين سوال را ميپرسيد ....کژال پاسخ داد آن

قبل از اينکه بدون اجازه اين جا بشينيد بايد اين سوال رو -

 ميپرسيديد

 خنده ي تصنعي کرد و گفت غريبه

من سوال کردم اما شما اصال حواستون نبود....حاال به -

 هرحال من آرش هستم و

 شما؟

اين حرفش دستش را براي دست دادن مقابل کژال گرفت  با

 ...کژال نيم نگاهي به

آن پسر کرد ،فنجان قهوه اش را برداشت و کمي از  دست

 آن نوشيد و باز در پيش
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 گذاشت و گفت دستي

 تمام شد؟-

دست در هوا مانده اش را جمع کرد و براي رفع  پسرک

 ضايع شدن لبخند کج و کوله

 زد و گفت اي

 متوجه منظورتون نشدم-

اين ُک ِمدي که راه انداختيد!! تمام شد ؟ يا هنوز ادامه -

 داره؟

ببينيد من قصد مزاحمت ندارم ...شما رو نزديک يکساله -

 که توي کافه ام ميبينم و

  –خيلي دوست داشتم که باهاتون بيشتر آشنا بشم...  خب

 6 

 بي توجه به حرف هاي آن پسر قهوه اش را تمام کژال

 کرد و از کيف پولش هزينه ي

را بيرون آورد و روي ميز گذاشت و به سمت در  قهوه

 خروجي کافه رفت....اکنون ديگر
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 ....هميشگي اش را هم از دست داده بود خلوتگاه

خود فکر کرد : دنيا براي زهر کردن زندگي اش هربار  با

 ترفند جديدي را به کارميگيرد

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

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

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

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

اوقات زندگي سراسر تکرار ميشه و کليشه ....لحظه  گاهي

 هايي که حرفي براي گفتن

 ...و ميره و فقط براي رفع تکليف مياد نداره

پراز خالي ميشي که براي رفع روزمرگيت به  اونقدر

 ... هرچيزي چنگ ميزني

وقت ها هم توي دنيات پر ميشه از هيجان ..اتفاقات  گاهي

 يک مرتبه اي که پشت

رخ ميده و مجال فکر کردن بهت نميده و فقط  سرهم

 ....سراسر لذت و شادي
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اميدشون  هستن توي اين دنيا که دليل زندگيشون، کسايي

 و تمام دنياشون يک

...اون يه نفر براشون مثه تک ورق آسي ميمونه که نفره

 حاضر نيستن با کل ورق ها

 ....کنند عوضش

اوقات همين يه نفر باعث ميشه تمام روزمرگي هارو  گاهي

 ، کليشه هارو ، سختي ها

تلخي هارو تحمل کني، صبر کني و بازهم به زندگيت  و

 ادامه بدي ...صبري که قطعا

 ....ميده و دنيات رو زيرو رو ميکنه نتيجه

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

.................................................. –  

 7 

دانشجو ها بود خسته نباشيد استاد مانند کليد رهايي  صداي

 .... همه به سرعت و با

از کالس خارج ميشدند جمعيت کالس پنجشبه ها  تکاپو

 خيلي زياد بود و من و
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نگين صبر ميکرديم تا تقريبا کالس خالي بشود و  دوستم

 .... بعد عزم رفتن ميکرديم

از جايش بلند شد و کيفش را روي شانه اش انداخت  نگين

 و رو به من که همچنان

ر بودم و خودکارم را ميان دو انگشتم تکان ميدادم فک در

 گفت

 ... پاشو تن لش-

 کردم و گفتم نگاهش

 نگين ...پروژه رو چيکار کنيم ؟-

 يه فکري براش ميکنيم ...فعال پاشو بريم-

عميقي کشيدم و از جايم بلند شدم، کتاب و خودکارم  نفس

 را داخل کيفم انداختم و

 ... نگين از کالس خارج شديم با

 : گفت نگين

نهايتش مجبوريم تا هفته ي ديگه هرطوري شده طرح ها -

 رو تموم کنيم و سالن
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 بگيريم استادو

ديوانه اي؟ چطوري در عرض يک هفته کل پروژرو -

 تموم کنيم ...اين طوري اصال اين

 رو حذف کنيم سنگين تره واحد

  –خب پس چه غلطي بکنيم ؟ -

 8 

براي نمايشگاه يه سالن اجاره نميدونم تنها راهش اينه که -

 کنيم

 دور من يکيو خط بکش ....ميدوني چقدر گرونه اجارش؟-

 بهش کردم و گفتم نگاهي

 ... نصف نصف ديگه-

 ... بايد بريم حداقل يه جايي که مناسب اجاره بدن-

 ..اره موافقم-

 تو که بچه پولداري دردت چيه ديگه؟-

حاضره کل زندگيمونو خوش خياليااا...اين مامان خانم من -

 بده براي خرج بيماران
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و مستضعفين و بهزيستي ،خودش شب شکمه  سرطاني

 ... گرسنه بخوابه

خيلي خب پس هم درديم يه جوريا ....تو داري و دستت -

 بهش نميرسه ، من اصال

 ...که بخوام برسه ندارم

...نگين دختر شوخ طبعي بود ، از يک خانواده ي خنديدم

 ن بهمتوسط که دستشا

ميرسيد ،اما او عادت داشت هميشه در اين باره  دهنشان

 اغراق کند ...نگاهي به

 انداختم و گفت ساعتم

 اوه..داره ديرم ميشه ...من برم تا مهندس خفم نکرده-

اي بابا...باشه...سالم منم به مهندس برسون ..مراقبه -

  –خودتم باش .. 

 9 

 ... توام… ممنون-

به سمت ماشينم رفتم ،روزهاي دست تکان دادم و  برايش

 پنجشنبه متعلق به مادرم
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 ...و قرارمان خانه ي اموات بود

ساله بودم که پدرم فوت کرد ..چيزه زيادي از او به  سه

 خاطر ندارم و فقط به کمک

 ... و فيلم هايش چهره اش را ميشناسم عکس

خانه ماشين را پارک کردم و به داخل رفتم ...وارده  مقابل

 شدم مادرم را صداخانه که 

 زدم

 مامان خانم....مامان-

 به جستو جويش پرداختم درخانه

 مهندس بهرامي...خانم خجسته....مادرم-

اتاقش را باز کردم ..طبق معمول عکس پدرم را  دره

 مقابلش گرفته بود..روي تختش

بود،پشتش به دره اتاق بود و انچنان غرق در  نشسته

 افکارش بود که متوجه اين

سروصداي من نشده بود ....اهمي کردم که قاب  همه

 عکس را روي ميز کنار تختش
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و دستش را براي پاک کردن اشک هايش به سمت  گذاشت

 صورتش برد..پشتش به

بود اما مطمئن بودم که باز هم گريه کرده است ...سرم  من

 را تکان دادم و وارده اتاق

دستم ..به سمتش رفتم و مقابلش پايين تخت نشستم و شدم

 را روي دستش

 و گفتم گذاشتم

 باز دوباره ابغوره گرفتي کژال خانم ؟-

  –زيبايي زد و دستش را روي سرم کشيد و گفت  لبخند

 1 0 

صدبار تاحاال بهت نگفتم مامان رو هميشه بايد مامان صدا -

 بزني نه اسمشو؟

ي کوتاهي کردم و به سمتش رفتم، صورتش را  خنده

 بوسيدم و گفتم

 ...مامان گلم برم ....چشمقربون -

 را بوسيد و گفت پيشانيم
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 ....خدانکنه-

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

از اينکه به دنبال پدربزرگ و مادربزرگم رفتيم به  بعد

 .... سمت قبرستان حرکت کردم

که مادرم خريده بود را روي سنگ قبر ريختم و  گالبي

 شيشه ي عکس پدر را پاک

ي پدرم قائل بودم ناشي از عشقي ...احترامي که براکردم

 بود که هنوز هم در چشمان

ميديدم و اين مرا به وجد مي آورد...چيزه زيادي از  مادرم

 پدرم در خاطرم نبود اما

که ميديدم از جانب مادرم اينقدر مورده ستايش است  همين

 متوجه بودم که مرد

 ....بوده است بزرگي

ادرم خريده معمول هميشه پخش کردن خيراتي که م طبق

 بود ميان مردماني که براي

امواتشان به قبرستان آمده بودند به عهده ي من بود  زيارت

 ....بعد از پخش کردن
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و حلوا بار ديگر حمد و سوره اي براي پدرم خواندم  ميوه

 و به همراه مادر به سر مزار

و پدربزرگ پدريم که چند رديف باالتر از  مادربزرگ

 ا نيز وقتي منپدرم بود رفتيم...آنه

بچه بودم فوت کرده بودند ....مادرم برايم تعريف  خيلي

 کرده بود که مادربزرگم که

خاطره شديدي به پدرم داشته نتواسته است مرگ او  تعلق

 را بپذيرد وحدود يک سال

خورده بعد از فوت پدر او نيز از دنيا رفته است و چهار  و

  –ماه بعد هم پدربزرگم را از 

 1 1 

اده ام اينطور که پيداست در آن سالها عذاب شديدي د دست

 در خانواده ام برقرار

...اما چيزه زيادي از آن دوران به ياد ندارم ...به  بوده

 هرحال از خانواده ي پدريم تنها

که داشتم عمه بهار بود که او را نيز چند سالي بود  کسي

 نديده بودم ...زيرا با
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ند و خيلي کم با خارج از کشور زندگي ميکرد شوهرش

 .... هم در ارتباط بوديم

مالقاتمان با اموات تمام شد... بلند شديم و خواستيم  باالخره

 برويم که نگاهم به

پيرزني که چند سالي بود ميشناختمش جلب شد ...  سمت

 پنج سالي بود که تنها

فوت کرده بود ...بي چاره چند باري هم سوژه ي  پسرش

 عکاسيه من شده بود، در

چند سال هميشه در حال گريه کردن ميديدمش ، اما  اين

 چيزي که اکنون مرا

کرده بود لبخندي بود که بر لبانش ميدرخشيد  متعجب

 ...متاسفانه باز هم حس پيدا

يک سوژه ي خوب براي عکاسي بر من غلبه کرد  کردن

 و با سرعت به سمت ماشينم

 که مادرم و مادربزرگ و پدربزرگ متعجب شدن و رفتم

 مادرم گفت

 ....آروم برو نفس ميوفتي-
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را از توي کيفش بيرون کشيدم و تنم را که تا نيمه  دوربينم

 داخل ماشين بود خارج

و به سمت سوژه ام دويدم ...غرق خودش بود لبخند  کردم

 روي لبش خيلي برايم

بود و آن برقي که در چشمانش بود عجيب تر ...!  عجيب

 روي پايم نشستم دوربين را

صورتم گرفتم و چند عکس متوالي از او گرفتم و  ابلمق

 بعد به سمتش رفتم...ديگر مرا

ميشناخت به محض ديدنم لبخندش وسيع تر شد و  خوب

 گفت

 سالم دخترم..باالخره اومدي؟-

 زدم و گفتم لبخندي

  –سالم...خوشحالم که امروز لبخند روي لبتون ميبينم -

 1 2 

رده و چروکش بوسه ي را با آن لب هاي ترک خو پيشانيم

 شيريني زد و گفت

 ممنون دخترم-
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 راستي من باز بدون اجازتون ازتون عکس گرفتم-

 را تکان داد و گفت سرش

اشکالي نداره دخترم ....شايد بعد از مرگم تو با ديدن اين -

 عکس ها يادي ازم بکني و

 فاتحه اي برام بخوني يه

 زنده باشيد اين چه حرفيه حاج خانم..ايشاال ساليان سال-

 و آرام گفت خنديد

 ....نفرينم نکن دختر خوب-

 مادرم بلند شد صداي

 نفس ما منتظريم-

 کردم و باز به آن پيرزن نگاه کردم گفت نگاهشان

 برو دخترم ...معطلشون نکن-

 چشم...با اجازه خدانگهدار-

  –خداحافظ عزيزم -

 1 3 
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............................... 

روز هم مانند تمام روز هاي عادي ديگر گذشت ،  آن

 فرداي آن روز در اتاقم نشسته

و درحال فايل بندي کارهايم بودم که عکس آن پيرزن  بودم

 را ميان عکس ها

 ........ناخودآگاه محو عکس شدمديدم

 چرا ذل زدي به اين عکس؟-

صداي مادرم که اين سوال را ميکرد از افکارم بيرون  با

 آمدم و نگاهش کردم با سيني

 باالي سرم ايستاده بود، لبخندي زدم و گفتم چايي

 ممنون...ميومدم توي آشپزخونه ميخوردم-

 زد و گفت لبخندي

 همون خانمس که توي مزار ميبينيمش؟-

 به عکسش روي صفحه ي لپ تاپ انداختم و گفتم نگاهي

 اوهوم...مامان ؟-

 جانم-
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خيلي عجيب بود برعکس تمام پنجشنبه هايي که توي -

 مزار ديده بودمش و همش

گريه ميکرد، اين بار لبخند به لبش بود و چشماش  داشت

 .. يه برق عجيبي داشت

  –ايشاال که خيره -

 1 4 

 اميدوارم-

 ... من بايد يه سري برم کارخونه ...جلسه ي شرکاس-

 به کارات برس مهندس جونباشه ...برو -

 و گفت خنديد

 بعدش هم ميرم يه سري خونه ي پريسا اينا-

سالم به خاله برسون ، پارسا هم اگه باز داشت با کامپيوتر -

 بازي ميکرد دوتا از طرف

 بزنيد تو سرش من

 ...به خنده افتاد مادرم
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پريسا دختر خاله ي مادرم بود ...روابط خوبي با هم  خاله

 داشتند و مادرم ميگفت از

با هم مانند خواهر بوده اند...خاله پريسا يک فرزند  بچگي

 به نام پارسا داشت و

هم در مخابرات کار ميکرد...پارسا که پنج سال  شوهرش

 از من کوچک تر بود و االن

درسش باشد در  سال داشت بيشتر از اينکه حواسش به71 

 جديدترين بازي هاي

و کنسول هاي بازي بود و نکته ي جالب اينجا  کامپيوتري

 بود که جز من کسي حرص

 ....بچه را نميخورد اين

ميخواي توام بياي هم پارسا رو ميبيني هم تو خونه تنها -

 نميموني

 بود که اين را ميپرسيد گفتم مادرم

  –امان نه بايد کاراي پروژمو.......راستي م-
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 جانم؟-
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 ما براي برگزاري نمايشگاه پول الزم داريم-

مردم نمايشگاه ميزنن پول در ميارن شما تازه بايد پول -

 هم بديد ؟

 .... مامان خانـــــم!!مجبوريم کار دانشگاهمونه-

اون موقع که بهت گفتم به جاي هنر يه رشته ي نظري -

 بخون براي همين بود ...اگه

خونده بودي ميبردمت توي کارخونه اين  صنايع

 دردسرارو هم نداشت

اي بابا...باز که شروع کردي خوشگل من....ديگه تموم -

 شده نه من رفتم رشته ي

که بعدش صنايع بخونم نه االن ديگه ميشه کاري  رياضي

 کرد....در ضمن مهندس

عزيز شما که ميدوني من چقدر با رياضي مشکل  بهرامي

 کيلي ديگه ايندارم ....خداو

 ...رو باز شروع نکن عزيزه دلم بحث

چشمهايش را ريز کرد و سري تکان داد....هميشه  مادرم

 از اينکه من زمان انتخاب
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گرافيک را به جاي رياضي يا تجربي انتخاب کردم  رشته

 حرص ميخورد ...ميگفت تو

بايد راه پدر و مادرت را ادامه بدهي يا دکتر بشوي  يا

 عالقه اي به اين دو...اما من نه 

داشتم و نه حتي توانايي برآمدن از پس دروسش را  رشته

 ، خوب يادم است که سال

دبيرستان هميشه سر زنگ زيست که شنبه ها و  اول

 ساعت اول هم بود خواب بودم

رياضي و فيزيک را هم هميشه ي خدا ميپيچاندم يا در  و

 زنگش در حال طرح

و آرم درست کردن روي صفحه ي خالي کتابم  کشيدن

 بودم ....من از ابتدا عاشق

بودم و در نهايت هم توانستم خواسته ام را به  گرافيک

 کرسي بنشانم با اينکه مادرم

  –موافق نبود...  اصال

 1 6 
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کردم دل مادرم را به دست بياورم تا در اجاره ي  سعي

 سالن براي نمايشگاه به مشکل

 گفتم ... برنخورم

قربون بهترين مامان و مهندس دنيا برم ...يکمي درکم -

 کن مامانم من اگه تا ماه

نتونم نمايشگاه رو راه بندازم اين واحد رو الکي الکي  آينده

 ...افتادمااا

خيلي خب خودتو لوس نکن !!!حاال بعدا در موردش -

 صحبت ميکنيم ....تو موسسه

 اين هفته؟ رفتي

 و گفتم را بر سرم کوبيدم دستم

واي!!!!!!!!!!! اين چند وقت خيلي سرم شلوغ بوده براي -

 کاراي پروژه ...ببخشيد به کل

 .... کردم فراموش

 را ريز کرد و گفت چشمانش

حتما يه سري بزن ....يه مقدارخريد هم دارن برو -

 ...کمکشون انجام بده
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 چشم-

اي که مادرم در موردش صحبت ميکرد بهزيستي  موسسه

 ...سرپرست بودکودکان بي 

وقت بود که مادر در اين موسسه همکاري هاي  خيلي

 خيرخواهانه ميکرد و از زماني

که من کمي بزرگ تر شدم مرا با با خودش در تمام  هم

 اين کارها همراه ميکرد و

ديگر بيشتر مسئوليت رسيدگي به اين موضوع بر  اکنون

 عهده ي من است...خيلي

بودم و از اين کار راضي ، مانند يک توفيق  خوشحال

 اجباري بود...درست است که

مواقع فراموش ميکردم يا کوتاهي، ولي باز هم  بعضي

 سعي ميکردم در اين راه مادرم

راضي نگه دارم...من از کودکي با موسسه ي کودکان  را

  –بي سرپرست،بيماران سرطاني 
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دم که زندگيم چقدر ... آشنا شدم، و از همان وقت فهميو

 خوب است و بايد روزي

بار از خدا سپاس گذار باشم ....اما از جهتي هم  هزاران

 با آنها هم درد بودم زيرا خودم

 .....به خاطر سرطاني که پدرم داشت يتيم شده بودم نيز

سالگي وکالت تمام مال و اموال و ارث پدريم 71از  بعد

 را به مادرم سپردم ...با اينکه

آن سال مادر هر کمکي هم به عنوان کار خير و خيرات  تا

 براي پدرم انجام داده بود از

و حقوق خودش بود اما من ميخواستم که مرا هم  درامد

 دراين ثواب با خودش

 ....کند شريک

از رفتن به موسسه کمي به کارهاي پروژه ام رسيدگي  قبل

 کردم و بعد از آن به آنجا

چه هاي آنجا ديگر مرا به خوبي ...اکثر مسئولين و برفتم

 ميشناختن .... سراغ مادرم
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گرفتند که گفتم سرش شلوغ بوده و نماينده اش يعني  را

 ...مرا فرستاده

سالي بود که بعضي اوقات زماني که به آنجا ميرفتم  چند

 با بچه هاي خردسال که به

عالقه مند بودند دور هم مينشستيم و من هر بار  نقاشي

 ا به آنهاکشيدن چيزي ر

ميدادم و در همان حيني که آنها شروع به کشيدن  آموزش

 ميکردند مينشستم و

اي از يکي از آنها ميکشيدم ...کلکسيون جالبي از  پرتره

 پرتره ي بچه هاي بي

درست کرده بودم که هيچ کس از آنها با خبر  سرپرست

 نبود ...خودم خيلي طراحي

ر بار يکي از آن را که اينجا ميزدم دوست داشتم، ه هايم

 کودکان را انتخاب ميکردم و

که مشغول کشيدن نقاشي يا بازي يا هرکاره ديگري  زماني

 ....بود، طرحش را ميزدم
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سال 71روز نيز از پنجره ي کالس پسر بچه اي حدود  آن

 را در حياط ديدم که مشغول

کردن ديوار موسسه بود ...نميدانم چرا اين مسئوليت  رنگ

 بچه سپردهرا به اين پسر 

در اين موسسه کودکان در کارهاي تدارکاتي  بودند،

  –مشارکت داشتند ولي نه رنگ زدن 

 1 8 

حياط ، به هرحال او داشت اين کار را ميکرد و آن  ديوار

 روز سوژه ي طراحي من

 ......شد

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

هفته گذشت مادرم را براي اجاره ي سالن نمايشگاه  يک

 اضي کردم و قرار گذاشتيمر

 ... با نگين بعد از دانشگاه برويم و جايي را اجاره کنيم تا

حال خارج شدن از دانشگاه بوديم که صدايي باعث شد  در

 تا بايستيم...هر دو
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و دانيال رادمان يکي از بچه هاي کالس را ديديم  برگشتيم

 ...دانيال از همان سال اول

کالسي ما بود پسر خوب و خوش برخوردي بود و  هم

 بسيار محترم ....ايران به دنيا

بود و تا زمان کالجش آمريکا بود حتي فارسي را  نيامده

 هم خوب صحبت نمي کرد و

به خاطره لحجه ي بامزه اش باعث خنده ي بقيه  گاهي

 ميشد با اين حال با گذشت

ن آمده بود خيلي روان تر از سال اولي که به ايرا زمان

 فارسي صحبت ميکرد و از آن

لفظي ديگر خبري نبود... اينکه چه شده بود که  اشتباهات

 با خانواده اش به ايران

بود و قرار هم نبود که برگردد را کسي نميدانست  آمده

 ...درموردش با هيچ کس

نزده و مشخص بود که دوست ندارد کسي هم از او  حرفي

 در اين باره سوالي بپرسد،
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بچه هاي کالس هميشه او را به خاطره نماند در امريکا  اما

 سرزنش ميکردند و او به

جواب فقط به آنها لبخند ميزد...دانيال چهره ي غربي  جاي

 داشت و به خاطر دورگه

بور هم بود ... رنگ چشمانش هم عسلي بود  بودنش

 ...زيبا رو و در يک کالم دختر

قد من بلند ...کمي از من بلند تر است البته کش

 هست...مادربزرگم هميشه ميگويد

که مادر و پدر قد بلند داشته باشد بعيد است قدش  کسي

 کوتاه بشود و اين توجيه

براي بلند بودن قد من نسبت به دختران هم سن و  خوبي

  –سالم بود.... 
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خودش را به ما رساند و همينطور که نفس نفس  دانيال

 ميزد گفت : سالم بچه ها

 خوب شد ديدمتون...کجا داريد ميريد؟...
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با تعجب ابروهايش را باال داد و من هم که خنده ام  نگين

 گرفته بود صورتم را به

 ديگري کردم و باز به سمتش برگشتم نگين گفت طرف

 Are you ok ? رادمان حالت خوبه؟-

 با گيجي سرش را را کمي خاراند و گفت دانيال

 د حالم بد باشه ؟اره من خوبم ...مگه قرار بو-

بار نتوانستم خودم را کنترل کنم و به خنده افتادم نگين  اين

 هم همينطور بيچاره

 ...گفتم دانيال

 خيلي خب حاال چيکارمون داشتي؟-

 گفت دانيال

اممم ميخواستم ببينم شماها هم قراره ژوژمان ) واحد -

 ارائه ي کار به استاد و بررسي

 ...فتهتوسط استاد( رو آخر اين ه دقيق

 نگذاشت حرفش را کامل کند گفت نگين

 نه ما ماه بعدي ميديم-
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اوکي چه خوب ...پس يعني سالن از خودتون ميخوايد -

 بگيريد ديگه؟

  –اره.. -

 2 0 

راستش من هنوز کارهام آماده نيس از چند تا از بچه ها -

 هم پرسيدم گفتن همين

ارائه ميدن ...ميگم ميشه که من هم با شما باشم يعني  هفته

 با هم يه گروه باشيم ؟

please 

 نگاهي به من کرد شانه ام را باال انداختم و گفتم نگين

 ...مشکلي نيس-

 عاليه ....حاال جايي رو گرفتيد ؟-

 خواست حرفي بزند که من سريع گفتم نگين

ي خرجش باهات نه ديگه....پيدا کردن سالن با تو ..ما تو-

 ... شراکت ميکنيم
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به ما انداخت ...نگين اين بار با تعجب به من نگاه  نگاهي

 ميکرد ...توجهي نکردم و

دانيال چشم دوختم کمي به روي زمين نگاه کرد و با  به

 درماندگي گفت

 !! خيلي خب ...با من-

 از سر رضايت زدم و گفتم لبخندي

 ...خوبه ...پس فعال خدانگهدار-

 .... وسي ي-

 به نگين گفتم رو

  –بريم؟ -

 2 1 

 هم به سمت ماشين من رفتيم نگين گفت با

 !!اي کلک خوب انداختي گردن اين بدبخت اجنبيا-

باور کن از سر بيچارگي ميخواستم با هم بريم سالن ببينيم -

 وگرنه من رو که ميشناسي

 .... تن اين داستانارو ندارم اصال
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 و گفت خنديد

 ...تن لشاره ميشناسمت -

 حاال جايزش ميريم يه هات چيپس ميزنيم بر بدن، نظرت؟-

با خنده موافقتش را اعالم کرد و با هم سوار ماشين  نگين

 ....شديم و حرکت کرديم

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

روز گذشت ... در خانه بودم و داشتم روي يکي از  چند

 طرح هاي ترامي )ترام طرح

ودم کار ميکردم ...تلفنم زنگ اي با راپيد(که زده ب نقطه

 خورد برداشتم دانيال بود

 سالم مستر رادمان-

 سالم نفس ....خوبي؟-

 خيلي ممنون...تو چطوري؟-

منم خوبم ...يه سالن خوب پيدا کردم...ميخوايد بياييد -

  –ببينيد؟ 

 2 2 
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 آره ميايم ...کي؟-

 همين االن اگه بيايد که عالي ميشه-

با نگين هماهنگ ميکنم..توام اوکي...مشکلي نيست من -

 آدرس رو برام اس کن

 .... باشه...پس منتظرتونم-

نگين تماس گرفتم تا آماده بشود و خودم هم آماده شدم  با

 سوييچ ماشينم را

و از اتاق خارج شدم ...مادر را که در نشيمن در  برداشتم

 حال مطالعه بود صدا کردم

 مامان خانم-

 جانم؟-

براي اجاره ي سالن نمايشگاه کاري  قراره با نگين بريم-

 با من نداريد؟

 ...کي سالن پيدا کردي ؟ تو که اکثرا توي خونه بودي-

 و گفتم خنديدم
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يکي ديگه از بچه هاي دانشگاه که قرار شده با هم -

 ژوژمان رو ارائه بديم رفت

 .... ...رادمان رو يادته مامان همون که گفتمدنبالش

 .. آره يادم اومد-

  – حافظه...پس من رفتم ديگه .. ماشاال-

 2 3 

 ... مراقبه خودت باش-

 ...چشم-

نگين باالخره بعد از يک ساعت آدرسي که دانيال برايم  با

 فرستاده بود را پيدا کرديم

جاي مناسبي به نظر ميرسيد در يکي از خيابان هاي ....

 خوب شهر بود و در زيرزمين

داشت ...وقتي از ساختمان هاي شيک و مدرنش قرار  يکي

 پياده شديم نگاهي به

 مقابلم انداختم و گفتم برج

 ....فکر کنم خودشه-
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 سوتي زد و گفت نگين

 ...اينجا قطعا اجارش باالس-

هرچيم باشه تقسيم بر سه مگه چقدر در مياد..بيا بريم -

 ..توو

هم به داخل رفتيم وقتي وارده آن سالن شديم دانيال به  با

 محض ديدنمان به سمت

 آمد و گفت ما

 ...سالم بچه ها-

حين سالم کردن نگاهي به اطراف انداختم نگين هم  در

 جواب سالم دانيال را داد و به

 ديگر سالن رفت، دانيال گفت سمت

  –آمم..نظرت چيه نفس ؟ -

 2 4 

 ....به نظر خوب مياد-

اره ..ميدونستم خوشت مياد ..خيلي خوبه!!بزرگ و زيبا -

 يتازه وقتي کارهامون رو
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 بياد زيباتر هم ميشه ديوار

تکان دادن سرم تاييدش کردم و به قسمت هاي ديگر  با

 سالن رفتم ...حتي در اين

ايده ي چيدن و طراحي نمايشگاه را هم در ذهنم  حين

 تصويرسازي کردم ..همان روز

داد را براي دو هفته با صاحب آنجا بستيم هرچند  قرار

 نگين غرغر ميکرد و ميگفت

ه اش باالس...اما من ديگر خوشم آمده بود و اجار قيمت

 نميتوانستم از خيرش بگذرم

..... 

بچه ها براي روز پنجشنبه قرار گذاشتيم تا براي آماده  با

 کردن نمايشگاه، کارها و

هايمان را به سالن ببريم...ماشين باربري براي  طرح

 بردن تابلو ها اجاره کردم و بعد

اينکه به کمک کارگرهايش وسايلم جابه جا شد به  از

 ....نمايشگاه رفتيم
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به سراسر سالن انداختم ...بچه ها در حال تميز  نگاهي

 کردن شيشه ها و پاک کردن

بودند ...من هم دستمالي برداشتم و به آن ها پيوستم  ديوار

 نگين که درحال تمييز

 بود گفت کاري

بکنيم ..به خصوص شنبه بايد يه فکري هم براي پذيرايي -

 که استاد ها ميان

 ... آره ...چند تا خدمتکار هم ميخوايم براي پذيرايي-

  –گفت  دانيال
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 ...بچه ها بايد مشخص کنيم که هرقسمت ماله کيه-

و نگين به نشانه ي تاييد سرمان را تکان داديم ،نگين  من

 که تميز کاريش تمام شده

به سمت تابلوهاي من که رويش کاغذ زده بودم تا  بود

 مشخص نباشد رفت و

 يکي از آنها را باز کند و در همين حين گفت خواست
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 نفس...اينا چيه ؟ من نديدم ..نه؟-

هي هي بازش نکن ...آره نديدي به موقعش ميبيني -

 ...فوضول خانم

براي باز کردن مصمم تر شد سريع کاغذ روي يکي  نگين

 را باز کرد و گفت از آنها

 .....نه من حس کنجکاويم-

را قطع کرد تابلو را برداشت و روي پايش ايستاد  حرفش

 و گفت

 نفس اين کاره توئه؟-

 ...په نه په ...کاره استاد صدره-

واقعا هم که بهش مياد کار اون باشه....واي نفس خيلي -

 طرحت جون داره

...نگين که کنجکاو شده بود به سمت نگين رفت  دانيال

 خواست بقيه ي طرح هارو

کند که نذاشتم دانيال هم حسابي خوشش امده بود و  باز

 ميگفت
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واي صدر اگه اينارو ببينه عمرا به طرح هاي ما نگاه -

  –بندازه 

 2 6 

 نگين گفت خنديدم

 نفس اين پورتره ها از بچه هاي موسسه اس؟-

 لبخند گفتم با

 آره ...مشخصه؟-

لوميت از طرحت فوران ميکنه خيلي...معصوميت و مظ-

 دختر

 ...چاکريم-

لبخند زد و دانيال با تعجب به من نگاه کرد مطمئنم  نگين

 منظورم را از چاکريم

بود...با موبايلم آهنگي پلي کردم و بعد از آن براي  نفهميده

 بچه ها توضيح دادم که

ام براي چيدن طرح ها چيست ... بعد از آن هرکس  ايده

 ب طرحشروع کرد به نص
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روي ديوار .....آرم ها و ترام هارا روي ويتريني  هايش

 که آنجا بود گذاشتيم و بعد از

چند تا صندلي و مبل که مادرم اجازه داده بود تا بياورم  آن

 را چيديم ....نگين هم

گلدان و وسيله ي تزييني آورده بود که در سالن  چندتا

 گذاشتيم ..سيستم صوتي هم

عهده ي دانيال بود که تمام کارهايش از آوردن سيستم  به

 وصل کردن باند ها به

و موزيک اليت را خودش انجام داده بود .....وقتي  ديوار

 دستگاه پخش را روشن کرد

نور سالن را کم کرديم و نور پروژکتور ها روي طرح  و

 ها افتاده بود همه چيز عالي

عد از آن نگين ...هر سه براي خودمان دست زديم و بشد

 و دانيال براي انتخاب و

کارت دعوت از سالن بيرون رفتند و من در  خريد

 ...نمايشگاه ماندم
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لذت به کار هر سه مان نگاه ميکردم همه يکارها عالي  با

 بود ...اين ژوژمان مدرک

  –هر سه ي مارا تضمين ميکرد...  کارشناسي

 2 7 

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

شنبه شد در دانشگاه عالوه بر استادهاي ناظرمان  باالخره

 عده اي از بچه هارا نيز براي

از نمايشگاه دعوت کرديم و همچنين قرار شد هر  بازديد

 کسي از آشنايانمان را که

 .... دعوت کنيم خواستيم

چهار بعدازظهر بود ، من و نگين و دانيال در  ساعت

 ننمايشگاه در حال آماده کرد

نمايشگاه بوديم ....يک ساعت ديگر مهمان هايمان  نهايي

 ميرسيدند ...نگين و

 استرس گرفته بودند ...نگين رو به من گفت دانيال

 ...واي چقدر خونسردي نفس ...دارم ميميرم از استرس-
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خونسردي من ذاتي و ارثي هست درست ...ولي تو هم -

 بي علت اينقدر استرس

 ... گرفتي

زنگ در سالن را زد که نگين با ترس  موقع کسي همان

 هيني گفت که من گفتم

چه خبره بابا...خدمتکارس که قرار بود براي پذيرايي -

 ...بود

 .. آهاني گفت و به سمت در رفت دانيال

دقيقه بعد اولين مهمانمان رسيد و آن هم کسي نبود جز  چند

 استاد صدر هميشه آن

همسرش استقبال  به همراه همسرش....حسابي از او و تايم

 کرديم ...و باالفاصله بعد

او چند تا از بچه هاي دانشکده رسيدند که از ميان آنها  از

 پيمان عظيمي که از همه

 تر بود سوت بلندي زد و روبه ما گفت پرشروشور

بابا..چه کردين...دمتون گرم...آخ اي کاش من ميومد تو -

  –گروهتون... 



 
 

47 

 

آرتمیس ماکانی: ویسندهن                                                                         ستیقلب خال نیا یجا  

  
 2 8 

 ه نداشتيم آقاي عظيميجاي خالي براي يه نفر ديگ-

دستتون درد نکنه خانم خجسته ...چقدر شما به ما محبت -

 داريد

بچه ها به خنده افتاديم و دعوتشان کردم که براي ديدن  با

 طرح ها بروند.. چند

بعد مادرم رسيد ،به محض ديدنش آنقدر خوشحال  دقيقه

 شدم که با هيجان به

 رفتم و گفتم سمتش

 خوش اومدي...فکر نميکردم بيايواي مامان ...خيلي -

 ...مگه ميشه به نمايشگاه دخترم نيام-

از سر رضايت زدم ،دانيال و نگين به سمت ما  لبخندي

 آمدند و با احترام با مادرم

و احوال پرسي کردند...مادرم را به سمت استاد  سالم

 صدر که در قسمت پرتره هاي

 رد بردمهاي موسسه بود و با دقت به آنها نگاه ميک بچه
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 استاد-

صدر به سمتمان برگشت، با لبخند مادرم را به استاد  استاد

 و همسرش معرفي کردم

 از اينکه با هم آشنا شدند استاد گفت بعد

خجسته بعد از اينکه استقبال از مهمون هاتو تموم کردي -

 بايد بياي راجع به اين

 ... ها يه توضيحي به من بدي پرتره

 کردم و گفتم لبخند سرم را کمي خم با

  –چشم استاد حتما... -
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را نگاه کردم چشمانش از تعجب بازتر شده بود  مادرم

 ابروهايش باال رفته بود و محو

ها شده بود ..لبخندي زدم و به سمت نگين و دانيال  طرح

 که کنار بچه هاي دانشکده

رفتم ،داشتند به بچه ها طرح هارا معرفي ميکردند  بودند،

 اله پريسا وهمان لحظه خ
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وارده سالن شدند با خوشرويي استقبال کردم و  همسرش

 آنها هم به جمع مهمان ها

، کمي بعد خواهر و برادر نگين و چند تا از بچه  پيوستند

 هاي ديگر به همراه استاد

يکي ديگر از استادهاي ناظرمان هم به ما پيوستن  کامران

 در عرض يک ساعت

 ...بسيار شلوغ شد نمايشگاه

صدر براي يک توضيح جامع و کامل راجع به  تاداس

 پورتره ها مرا رها نکرد زير يکي از

ساله 5هاي سياه سفيد که متعلق به يکي از بچه هاي  طرح

 ي آنجا بود ايستادم و با

شروع به توضيح دادن کردم ...بقيه هم جمع شدند تا  لبخند

 سخنرانيم را بشنوند....و

 ي شروع کردمهم بعد از يک سرفه ي مصلحت من

 با اجازه ي استاد صدر و استاد کامران-

دو با لبخند سرشان را به نشانه ي تاييد پايين آوردند و  هر

 من ادامه دادم
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از زماني که بچه بودم با موسسه هاي خيريه ي زيادي -

 آشنا شدم اون هم به لطف

عزيزم ...شايد نصف عمرم رو در کنار اون ها  مادر

 گذرونده باشم...کنار بچه هايي که

اي نداشتند تا از اونها مراقبت کنند...از همه ي  خانواده

 رده ي سني ...حتي عده اي از

ها بودند که هم سن و سال خودم بودند که به لطف  اون

 خدا همشون االن براي

دارن...زماني  کسي شدند و زندگي هاي خوبي خودشون

 که من در خانه ي کودکان

سرپرست بودم تا همراه مادرم به کادر اونجا کمک  بي

 کنيم چه از نظر مالي چه

تصميم گرفتم از کاري که توش سررشته دارم در  معنوي،

 اونجا استفاده کنم ..من

براي بچه هايي که به هنر عالقه مند بودند کالسي  اونجا

 رو تشکيل دادم و به اونها
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نقاشي ميدادم ...وقتي که بچه ها مشغول کار  آموزش

  –کردن بودند تخته شاسي و 

 3 0 

هام رو برميداشتم و شروع به کشيدن ميکردم و  برگه

 زماني که دست از کار ميکشيدم

 ....پورتره ي يکي از اونها رو زدم ميديم

 عکس اشاره کردم و گفتم به

م عکس هاي اين دختر بچه هم يکي از اونهاست..و تما-

 اين بخش...خب اميدوارم

نکرده باشم و همچنين از کل نمايشگاه و همچنين  خستتون

 کارهاي دوستاي خوبم

 احمدي و اقاي رادمان خوشتون اومده باشه..متشکرم خانم

شروع به دست زدن کردند ، تعظيم کوتاهي کردم و  همه

 چند ثانيه بعد باز همه به

شدند...نگاهم به مادرم هاي ديگر نمايشگاه پراکنده  سمت

 افتاد که در حال پاک

 اشک هايش بود..به سمتش رفتم کردن
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 قربونت برم ماماني چي شده؟-

 ...من به تو افتخار ميکنم نفس-

 ...مخلص کژال خانمم هستم-

 خنده به شانه ام زد و گفت با

 .....مگه نگفتم شبيه التا حرف نزن ، من هم ما-

 مامان ..چشم مامان بله چشم اسمتون صدا نزم بگم-

 پريسا و همسرش کنارمان ايستادند خاله گفت خاله

نفس جان هم کارهاي خودت هم کارهاي دوستات -

  –عالين...حسابي هنرمنديدا... 

 3 1 

 ممنون خاله ...خوشحالم که اومديد-

خواهش ميکنم ..باعث  –سهيل همسر خاله گفت  آقا

 افتخاره

 لبخند گفتم با

 ...ممنون آقا سهيل-

 چند تا از بچه ها که مرا صدا ميزند را شنيدم صداي
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 خانم خجسته يه لحظه بياييد-

کردم مقابله عکس پيرزني که در قبرستان  نگاهشان

 ميديمش ايستاده بودند، به

رفتم...با هم مشغول صحبت راجع به عکس شديم  سمتشان

 نگين و دانيال هم

هم بچه  در حال صحبت بوديم که يک مرتبه يکي از بودند

 ها به سمت در اشاره کرد

 گفت و

 بچه ها اين پسر خوشگله کيه؟-

به سمت در نگاه کرديم ...پسري ورودي نمايشگاه  همگي

 ايستاده بود و انگار دنبال

 ...ميگشت کسي

چرم قهوه اي رنگي به تن کرده بود و شلوار کتان و  کت

 کفشي ست با کتش ...قد

بود و چهارشانه ...چيزه ديگري از اين فاصله  بلند

 دستگيرم نشد جز اينکه عينک طبي
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مشکي ريبني هم برچشم زده بود ...دانيال با لبخند به  فرم

 سمت آن پسر رفت، به

 نگاه کردم و پرسيدم نگين

  –تو اين پسررو ميشناسي؟ -

 3 2 

 ...نه حتما از آشناهاي دانياله-

....دانيال به سمت ما راهنماييش به او نگاه ميکردند  همگي

 کرد ...وقتي به ما

 دانيال گفت رسيدند

بچه ها با کوهيار زند آشنا بشيد يکي از بهترين دوستاي -

 من توي امريکا ...که اين

 ...رو به من داده و براي ديدن نمايشگاه اومده افتخار

 که دانيال کوهيار صداش زد به دانيال گفت پسري

 .....باعثه افتخاره منه اين چه حرفيه دني-

رو به همه سالم کرد...اکنون از نزديک ميديدمش  بعد

 بيشتر چهره اش مشخص
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...چشم هايش خاکستري رنگ بود و موهاي مشکي بود

 داشت ...چشم هايش

کرده بود ....بچه ها بعد از سالم و احوال پرسي  جذابش

 با او متفرق شدند که دانيال

 من و نگين اشاره کرد و به آن پسر گفت به

کوهيار جان خانم خجسته و خانم احمدي هم گروهي هاي -

 من هستند

 زند لبخند گيرا و جذابي زد و گفت کوهيار

 ...تبريک ميگم خانما ...نمايشگاه خيلي حرفه اي هست-

کرديم که کوهيار زند به تابلو عکس اشاره کردو  تشکر

 رو به دانيال گفت

 توئه دنيل؟کاره -

  –نه کاره خانم خجستس... -

 3 3 

 ...جالبه ...کامال هنري-

 لبخند گفتم با
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 ...ممنونم-

دقيقه اي گذشت که مادرم به سمت ما آمد و رو به من  چند

 گفت

 نفس جان مادر..من برم ديگه..کاري که با من نداري؟-

نه مامانم ...خيلي خوشحالم کردي اومدي ..خيلي هم -

 خوش اومدي

منون عزيزم..توام سعي کن زود بياي خونه ديروقت م-

 نشه خطرناکه

 ... چشم مامان خيالتون راحت-

 راستي پري هم داره ميره ...بيا باهاشون خداحافظي کن-

... 

 ... چشم حاال ميام-

و دانيال و کوهيار مشغول صحبت بودند...کوهيار  نگين

 پشتش به ما بود ..دانيال و

 را صدا زدم و گفتم نگين

 بچه ها مامانم داره ميره-
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حرفم يعني بياييد براي خداحافظي ،نگين و دانيال با  اين

 لبخند به مادرم نزديک

و کوهيار هم به سمت ما برگشت ..مادرم ابتدا با  شدند

 لبحند به بچه ها و بعد با

به کوهيار نگاه کرد ....کوهيار هم به محض ديدن  تعجب

 مادرم چند قدم ديگر به

ديک شد و کامل مقابل مادرم قرار گرفت او ما نز سمت

  –هم با تعجب به مادرم نگاه 

 3 4 

...و من و نگين و دانيال متعجب تر از آن دو  ميکرد

 ...مگر يکديگر را ميشناختند که

به هم نگاه ميکردند؟کوهيار عينکش را برداشت  اينگونه

 و آهسته گفت

 !!!کژال خانم-

بار تعجب من و نگين و دانيال بيشتر شد به مادرم نگاه  اين

 کردم اشک در چشمانش

 زده بود و لبخند به لب داشت، گفت حلقه
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 شناختي؟-

 لبخنده غمگيني زد و گفت کوهيار

 مگه ميشه نشناسم ؟-

به سمت کوهيار رفت و دستش را روي صورت  مادر

 کوهيار گذاشت و گفت

 خوبي پسرم؟-

ل الل شده بوديم اصال نميتوانستيم حرفي و نگين و دانيا من

 بزنيم ...کوهيار روي

 مادرم بوسه اي زد و گفت دست

 ممنونم -

رگ غيرتم باعث مداخله ام شد دست به سينه شدم و  ديگر

 با حالت طلبکارانه اي

 پرسيدم

  –اينجا چه خبره؟ -

 3 5 
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و کوهيار انگار که از فکر بيرون آمده باشند با تعجب  مادر

 نگاه کردند ....کوهيار به ما

گيرايي زد و کمي عقب رفت مادر رو به من شد و  لبخند

 گفت

نفس جان داستانش مفصله...همش رو برات ميگم...اما -

 ...بدون کوهيار پسر منه

بار بيشتر از قبل تعجب کردم و با صدايي که هر  اين

 لحظه باال تر ميرفت پرسيدم

 ... مامان يعني چي؟ من اصال متوجه حرفات نميشم-

و دانيال بيچاره که گيج تر از من شده بودند ...همان  نگين

 موقع صداي خاله پريسا

مادرم را صدا ميزد آمد و بعد به ما نزديک شد..مادرم  که

 که هنوز هم چشمانش پر از

 بود به سمت خاله برگشت و گفت اشک

 ...پري بيا ببين کيو پيدا کردم-

 رو به کوهيار گفت بعد

 رو يادته؟پريسا -
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به خاله نگاه کرد و با تاسف سرش را تکان داد و  کوهيار

 گفت

نه متاسفانه...يه سري تصوير هاي تار توي ذهنم هست -

 ...اما نه خيلي دقيق

 خنده ي کوتاهي کرد و گفت مادرم

حق داري ....همين هم که بعد از اين همه سال من رو -

 شناختي جاي تعجب

  –! ...فکر نميکردم بشناسي!داره

 3 6 

که تا آن موقع درحال برسي موشکافانه ي کوهيار  خاله

 بود رو به مادر گفت

 چقدر چهره اش آشناس-

 که همچنان محو مادر بود با لبخند رو به او گفت کوهيار

مگه ميشه مادر بچگي هامو نشناسم...من هنوز هم طمع -

 اون شکالتي که توي

 ....بهم داديد رو حسش ميکنم عمارت
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 ک مرتبه عقب کشيد و با صداي کمي بلند گفتي خاله

 !!!! کوروش زند-

به خنده افتاد و با سر حرف خاله را تاييد کرد و  مادرم

 گفت

 ...خيلي شبيه پدرش شده-

 باالخره زبان باز کرد و گفت دانيال

 ببخشيد شما آقاي کيازند رو از کجا ميشناسيد؟-

ه بودم؟؟ خدايا !!! چقدر اين اسم آشنا بود....کجا ديدکيازند؟

 کمکم کن ....خيلي

....يادم آمد روزي با مادرم براي خواندن فاتحه آشناس

 يکي از اقوام مادر به قبري سر

که روي آن نوشته بود حاج کامران کيازند.....همان  زديم

 موقع زير لب اين اسم را

کردم که سره همه به سمت من چرخيد ..مادرم  تکرار

 گفت

  –حاج زند خدابيامرزه... دخترم کوهيار نوه ي -
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 3 7 

 شگفتي و البته اخم هاي در هم گفتم با

واقعا؟؟ پس چرا يک بار هم سر قبر پدر بزرگش -

 نيومده؟؟

 خواست حرفي بزند که خاله گفت کوهيار

کوهيار جان کي اومدي؟ اصال اينقدر همه تعجب کردند -

 ..که نميشه هيچ حرفي زد

 گفت کوهيار

 ... من ديشب رسيدم-

 سري تکان داد و گفت خاله

خيلي از ديدنت خوشحال شدم پسرم، ولي متاسفانه شوهرم -

 منتظره بايد بريم حتما

 از رفتنت بايد بياي ببينيمت ..حتما ها؟ قبل

 گفت کوهيار

 چشم....حتما-

 تاييد کرد و گفت مادر
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 .... بعد از نمايشگاه با نفس بيايد خونه-

 نه مزاحمتون نميشم-

  –هيچ مزاحمتي نيست براي شام منتظرتم -
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 مداخله کردم و گفتم من

 ...اما مامان-

 نگاه عاقل اندر سفيه به من انداخت و گفت مادر

 ! نفس جان شب با کوهيار بياييد خونه-

 !!مامان-

چگونه يک پسر غريبه که هنوز يک ساعت نيست  اخر

 که ميشناسمش را بردارم و با

 کوهيار گفت به خانه بياورم خود

کژال خانم من ميرم هتل ..اما مطمئن باشيد حتما بهتون -

 سر ميزنم ...حاال حاال ها

 برگشت ندارم قصد

 اخم با نمکي کرد و گفت مادر
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 روي حرف مادرت حرف ميزني؟-

داشتند مرا عصباني ميکردند ...انگار هيچ کس  مادرت؟؟؟

 هم قصد توضيح دادن به

 وتاه خنديد و گفتيکي را نداشت...کوهيار ک من

 ....خوب نقطه ضعفم رو بلديد-

باز هم به رويش لبخند زد و بعد از خداحافظي با  مادر

 همه همراه با خاله و عمو

  –... رفتند

 3 9 

به سينه ايستاده بودم و با حرص به کوهيار نگاه  دست

 ميکردم ،حس خوبي نداشتم

 شايد حس حسادت بود زيرا هيچ وقت محبت ،نگاه هاي...

 عاشقانه و لبخند هاي

را با کسي تقسيم نکرده بودم و اکنون برايم گران  مادر

 تمام شده بود ، آن هم چون

نميدانستم نسبت اين پسر با مادرم جز يک نسبت  اصال

 دور فاميلي چه چيزه
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 ...صداي نگين مرا به خودم آوردديگريست

 چرا اينقدر بهش نگاه ميکني؟-

 نگين نگاه کردم و گفتم به

ميدونم...اين از کجا پيداش شد؟؟ چرا مامان هيچ ن-

 !توضيحي بهم نداد؟

آخه نفس بشينه اينجا وسط نمايشگاه چيو برات توضيح -

 بده مگه نگفتن بدا تعريف

 !...ميکنن

از اين همه محبت مامان به اون خوشم نيومد ...اصال -

 نميفهمم ... اين لبخند هاي

فقط مخصوص منه ...فقط ماله من بوده...چرا به  عاشقانه

 اون پسر اينقدر با محبت

 ميکرد؟ نگاه

 ....قبل از اينکه ماله تو باشه ...ماله من بوده-

نگين به سمت صاحب صدا که کسي نبود جز کوهيار  با

 برگشتيم و هر دو با تعجب
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 ...... او نگاه کرديم به

 هايم را بيشتر کردم و گفتم اخم

 زند بايد باهم صحبت کنيمآقاي -

لبخند نصفه نيمه اي زد دستش را جلويش قفل کرد  کوهيار

  –و گفت 

 4 0 

 ....ميشنوم-

به نگين انداختم که بيچاره متوجه شد بايد برود  نگاهي

 گفت

 من ميرم پيش خواهر و برادرم-

 دستم متوقفش کردم و گفتم با

 ....نه نه ...تو بمون ما ميريم-

 ار گفتمرو به کوهي بعد

 ... لطفا با من بياييد-

اين ميترسيدم که نکند مادرم قبل از پدر با کسي ازدواج  از

 کرده که اين پسر حاصل
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ازدواج است..از طرفي ميديدم فکرم با عقل جور در  آن

 نمي آيد .... به سمت

رفتم اينقدر ذهنم مشغول بود که اصال متوجه  آشپزخانه

 نشدم او با من آمد و يا نه

تا پشتم را ببينم که با يک جسم سفت که به نظرم  برگشتم

 بدن بود برخورد کردم

داشتم به زمين مي افتادم که دستي پشت کمرم قرار ....

 گرفت و مانع افتادنم

....با نگاه به چهره ي کوهيار که صورتش با صورت شد

 من فاصله ي چنداني نداشت

شوم خودم آمدم و سعي کردم از حصار دستش خارج  به

 ....و تعادلم را حفظ کنم

عميقي کشيدم تا به خودم مسلط شوم...کوهيار ولي  نفس

 بيخيال بود و با يک

کج حرکات مرا زير نظر داشت کمي اين طرف و  لبخند

 آن طرف را نگاه کردم و وقتي
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قبليم را به دست آوردم طلبکارانه دست به سينه  موضع

 ايستادم و گفتم

يدو يه مرتبه اي از کجا پيداتون خب بفرماييد شما کي هست-

 شد؟

يک تاي ابرويش را باال داد و با حالت مسخره  کوهيار

  –کننده اي گفت 

 4 1 

 من کوهيار زند هستم و گم هم نشده بودم که حاال پيدا بشم-

 حرصم ميداد گفتم داشت

ببينيد اقاي زند نميخوايد توضيحي بديد که چه نسبتي با -

 مادرم داريد؟

ي به توضيح بود حتما کژال خانم خودشون برات اگر نياز-

 ...توضيح ميدادن

راستم را از شدت حرص مشت کردم و کف دست  دست

 چپم کوبيدم و گفتم

چرا حرف هاي من رو جدي نميگيريد؟؟!! من گيج شدم -

 !چرا درک نميکنيد؟ بهم بگيد
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رابطه اي بين شما و مادر من هست که اينقدر مادرم  چه

 صميمي باهاتون برخورد

 .......اي خدا عجب گيري کردما کرد

 با حالت ملتمسانه اي گفتم بعد

 آقاي زند چيزي نميخوايد بگيد؟-

زد و نگاهم کرد ...رسما ميخواست حرص کشم  لبخندي

 بکند...نميتوانستم چيزي که

 به زبان بياورم ...به سختي گفتم ذهنم نقش بسته بود را در

 حداقل به اين سوالم جواب بديد-

 حالت پرسشگرانه اي سرش را تکان داد گفتم با

 .....شما....يعني تو....نه همون شما-

  –خنده گفت  با

 4 2 

 چي داري ميگي؟-

ميگم ...تو.....پسره....پسره.....يعني ميخوام بپرسم که -

 ...تو که يه موقع پسره
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که مشخص بود از اين موقعيت و استرس من  کوهيار

 داشت لذت ميبرد دستش را

جيب کتش کرد و با حالت سوالي ولي همراه لبخندي  داخل

 که سعي در پنهان

داشت تا نشان دهد بسار جدي است کمي به سمت  کردنش

 من خم شد و سرش را

 تکان داد و گفت آرام

 پسره؟-

 کردمرا بستم و به سرعت زمزمه  چشمانم

 !!!تو که پسره تني مامان من نيستي؟-

صداي خنده ي بلند کوهيار به خودم آمدم و چشمانم را  با

 باز کردم ...نگاهش کردم از

اش حرصم گرفت و خواستم چيزي بگويم که صداي  خنده

 نگين باعث شد به در

 آشپزخانه نگاه کنيم ورودي

 بچه ها شما اينجاييد؟-

 تهم که همراهش بود گف دانيال
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اکثر مهمون ها رفتن ديگه زياد کسي نمونده ....راستي -

 من آخرش نفهميدم نفس تو

 !!کوهيار چه نسبتي داري؟ با

  –درماندگي و نيم نگاه خصم آميزي به کوهيار گفتم  با

  

 خودمم نفهميدم-

 رو به کوهيار گفت دانيال

کوهيار بگو ديگه داستان شما چيه ؟ نکنه من باعث شدم -

 خانواده به هم برسن؟يه 

به سمت دانيال رفت گردنش را گرفت و به سمت  کوهيار

 زمين خمش کرد و گفت

 !!اين فوضوليا به تو نيومده دني جان-

به خنده افتاديم و من که از رسيدن به اطالعات از  همگي

 طريق کوهيار نااميد شده

همراه با نگين از آشپزخانه خارج شدم و آن دو نيز  بودم

 پشت سر ما خارج

https://www.instagram.com/romanbookir/
https://t.me/romanbooki
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....حدود يک ساعت بعد سالن کامال خالي شد ...سعي شدند

 کردم فکرم را معطوف

بکنم و حتي تا جاي ممکن چشمم به کوهيار  نمايشگاه

 نيوفتد تا نخواهم به معماي

رويم آمده فکر کنم....وقتي همه رفتند آماده شديم تا ب پيش

 با بچه ها کنار در ورودي

ميکرديم دانيال پيشنهاد داد تا به افتخاره اولين  صحبت

 روز نمايشگاه شام را با هم

بخوريم...من موافق نبودم چون مادرم گفت که  بيرون

 براي شام منتظر من و کوهيار

 ..ياده کوهيار افتادم که بينمان نبود گفتمميماند

 راستي اون پسره کجاس؟-

 هم متوجه نبودنش شد و گفت دانيال

 ...کوهيار...اره نيست-

هم از دره ورودي فاصله گرفتيم و باز به داخل رفتيم  با

 ديدمش که به يکي از پرتره
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بچه هاي بي سرپرست خيره شده بود و فکر  هاي

  –ميکرد..نکند او نيز بي سرپرست 

 4 4 

و مادر من بزرگش کرده؟!! نه امکان ندارد چون  بوده

 گفت او نوه ي حاج زند مادرم

و حاج زند هم مرد با اعتباري بوده و همچنين ياده  است

 خاله افتادم که اسمي به نام

را به زبان آورد...آخ گيج شدم...سعي کردم فکر  کوروش

 نکنم ...هر سه به سمتش

 دانيال گفت رفتيم

 کجايي پسر دنبالت ميگشتيم-

 را به ما داد و بعد رو به دانيال گفت نگاهش

 ...دانيال من اين طرح رو ميخرم-

سياه قلم يکي از پسر بچه هاي آنجا بود آن روز  طرح

 برايش در موسسه تولد گرفته

...و پرتره از او بود ... نميدانم چه حس نزديکي با بوديم

 اين پرتره داشت که
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آن را بخرد ولي اهميتي ندادم ، مداخله کردم و  ميخواست

 با افتخار گفتم

 ... فروشي نيست-

را از دانيال به من داد، يک قدم به من نزديک شد  نگاهش

 و گفت

 ...فقط قيمت بده ...نيازي به بازارداغي نيست-

شدم ...فکر کرده بودم من محتاج پول او هستم  عصباني

 ،صدايم را باال بردم و گفتم

 ميگم فروشي نيست...زبان فارسي متوجه ميشيد؟-

پاسخي نشدم و از نمايشگاه خارج شدم ...اما  منتظر

 نميتوانستم تنها به خانه بروم

به مادرم تاکيد کرده بود که همراه او به خانه  چون

 برگردم...به در ماشين تکيه دادم و

  –شدم تا آنها از نمايشگاه بيرون بيايند....  منتظر

 4 5 

 سمت من آمدند دانيال به کوهيار گفت به
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 م شام رو بريم بيرون هستي که ؟تصميم داشتي-

 .... کجا من که گفتم نميتونم-گفتم من

 گفت نگين

 ... مهندس با من-

 ...نه نگين ...بايد-

ااااا...يه شبه ها ...به مناسبت موفقيت کارمون ..خواهش -

 خواهش

 ...خيلي خب-

 همان موقع با مادرم تماس گرفت که کوهيار گفت نگين

 يام...بايد برم هتلبچه ها شرمنده ولي من نم-

 گفت دانيال

come on boy…please- 

که داشتم به آن دو نگاه ميکردم با نگاه کوهيار غافل  من

 گير شدم و به سرعت سرم را

انداختم و به کف خيابان خيره شدم ..مطمئن بودم از  زير

 دست من که صدايم را
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باال برده بودم ناراحت شده بود و براي همين  برايش

 بيايد ...با صداينميخواست 

  –سرم را باال گرفتم گفت  نگين

 4 6 

اينم از مهندس بهرامي...حله بچه ها ...ولي نفس من -

 بهشون قول دادم بعد از شام

 !!رو ببري خونتون کوهيار

 تعجب گفتم با

 ...چي؟؟!!! ديگه نصفه شبي کوهيار بردن نداره-

 ريز شروع به خنديدن کرد !! دانيال هم خنده اش نگين

 !!!گرفته بود چرا ميخنديدند

ولي جدي به من خيره شده بود....نميدانم کدام  کوهيار

 قسمت حرفم خنده دار بود

 براي عوض کردن موقعيت گفتم اما

 ... خيلي خب سوار شيد-
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حال باز کردن در ماشين شنيدم که نگين به کوهيار  در

 گفت

 ... آقا کوهيار شما جلو بشينيد-

 و گفتم برگشتم

 چي؟ واسه-

 نگاه کوتاه و خشني به من کرد و رو به نگين گفت کوهيار

 ...من تاکسي ميگيرم هرجا خواستيد بريد بگيد ميام-

عذاب وجدان کردم...فکر کنم عکس العمل سريع  احساس

 و بدي نشان داده

....از خودم خجالت کشيدم اما کاري ازدستم بر نمي بودم

 آمد بچه ها در صدد

کاره من برآمدند ...اما کوهيار به  و رفع و رجوع دلجويي

 هيچ سراطي مستقيم نبود

  –نگين به من اشاره کرد و ارام گفت ..

 4 7 

 !!نفس...زشته-
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که همانطور به در ماشين تکيه داده بودم و آنها را  من

 تماشا ميکردم به سمتشان

....کوهيار نگاهم نميکرد..ميدانستم اين رسم مهمان رفتم

 شتنوازي نبود و حق دا

شود نميدانم چرا ولي سوييج ماشين را مقابلش  ناراحت

 گرفتم و گفتم

لطفا شما پشت فرمون بشينيد....نميدم دست دانيال چون -

 اصال به رانندگيش

ندارم ...من و نگين با هم عقب باشيم بهتره، باهاش  اعتماد

 کار دارم اينطوري راحت

 ....ميتونم باهاش صحبت کنم تر

 ي ابرويش را باال داد و گفتکرد و يک تا نگاهم

به رانندگي دنيل اعتماد نداري اونوقت چطور به مني که -

 تازه همين امروز ديديم

 داري؟ اعتماد

حالت درمانده اي به او نگاه کردم و در دلم گفتم : آخه  با

 به توام اعتماد ندارم مرد
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 ... مجبورم مومن،فقط

داشتم حتما اگر مادرم بفهمد با او چه برخوردي  ميدانستم

 حسابي ناراحت ميشود و

نميخواستم مادرم از من ناراحت شود....حرفي نزدم و  من

 فقط سرم را پايين گرفتم

يک مرتبه سوييچ از دستم گرفته شد نگين و دانيال  که

 يوهويي گفتن و به سمت

 ... رفتيم ماشين

 محض نشستن داخل ماشين کوهيار گفت به

داديد دست من نميدونيد  خب شما که هدايت اين ماشين رو-

 که من با خيابون

  –شهر هيچ آشنايي ندارم...  هاي

 4 8 

 گفت دانيال

 اشکالي نداره ...تو برو آدرس دادن با ما-

 آهاني گفت و راه افتاد ...چند دقيقه بعد نگين گفت کوهيار
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 با من چيکار داشتي نفس؟-

 کردم و آرام نزديک گوشش گفتم نگاهش

نداشتم خنگ!! فقط ميخواستم يه بهونه کاري که باهات -

 ...آورده باشم

 ريز خنديد، با آرنجم سقلمه اي به او زدم و گفتم نگين

 ...کوفت-

را به سمت جلو برگرداندم که از آيينه ي جلوي  صورتم

 ماشين دو چشم خاکستري

به خودم را ديدم...تا متوجه نگاهم شد نگاهش را  خيره

 ... پنهان کرد

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

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

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

 سال قبل01

را از چشمان رامين که پشت فرمان بود و در آيينه  نگاهش

 ي ماشين به او خيره
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 ...بود برداشت و از شيشه به بيرون نگاه کرد شده

اه رامين به دنبالش آمده بودند تا با هم به همر پدرشوهرش

 به خانه ي آنها

....وقتي وارده خانه شدند کژال سالم کوتاه و سردي بروند

  –به همه کرد و روي مبل 

 4 9 

نگاهي به اطرافش انداخت ...خوب ميدانست که  نشست،

 چرا پدر اميرعلي همه را

خانه اش جمع کرده است...وقتي که کژال بعد از  در

 م چهلم همسرش حاضرمراس

در هيچ جمعي شرکت کند و حتي نميخواست در  نميشد

 مورده مسائل قانونيه بعد از

اميرعلي مثل انحصار وراثت هم کاري انجام دهد  فوت

 اکنون بعد از مراسم سال او

به اصرار بزرگترهاي فاميل و همچنين خواست  ديگر

 مستقيم پدر و آمدنش به دنبال
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يايد تا تکليف زندگيش را مشخص باعث شده بود که ب او

 کند.... هيچ کس دوران

را پشت سر نميگذاشت .... خانواده ي خجسته به  خوبي

 يک باره درهم فرو ريخته

و زندگي زيباي کژال به نابودي کشيده شده بود....همه  بود

 ناراحت بودند به خصوص

ي اميرعلي ،اما مجبور بودند تا به زندگيشان ادامه  خانواده

 ....بدهند

از صحبت هايي که کژال از هيچ کدام چيزي نفهميد  بعد

 پدر صدايش زد و گفت

 کژال جان دخترم تو حرفي نداري؟-

آرام و بدون هيچ واکنشي سرش را به سمت پدر  کژال

 اميرعلي گرفت و به او نگاه

يش رويش درحال جان گرفتن ....آرام آرام تصويري پ کرد

 بود، در چهره ي پدر،

را ديد و با واکنشي غير عادي سرش را  اميرعلي

 برگرداند....همه متوجه حاالت روحي
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بودند و ميدانستند که نبايد زياد به او سخت بگيرند با  او

 اين حال پدر گفت

دخترم درکت ميکنم ...همه چي خيلي سخت تر از اونيه -

 اما تو که فکرش رو بکنيم

بچه ي اميرعلي رو داري...نوه ي ما...اون يادآوره  االن

 .....امير

اين حرف آقاي خجسته بيتا خانم مادر اميرعلي به گريه  با

 افتاد و بهار براي آرام کرد

به سمتش رفت و سعي کرد تا او را به اتاقش راهنمايي  او

 کند ،کژال بي تفاوت به

آن دو نگاه کرد و بعد نگاهش را به نقطه ي نا  رفتن

 معلومي داد و گفت

من فقط مهريه امو ميخوام....هرچيزه ديگه اي که متعلق -

 به اميرعلي بوده مال

  –... نفسه

 5 0 
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را گفت و بلند شد و خداحافظي زير لبي کرد و از  اين

 خانه خارج شد....در دنياي او

 ...چ حتي خودشچيز ديگر اهميت نداشت ...هي هيچ

روزي گذشت ....اکنون يک سال بود که فرزندش را  چند

 درست و حسابي نديده

 ... ...نميخواست که ببينتشبود

کسي رفت و آمدي نداشت ...در تاريکي دنيايش آنقدر  با

 غرق شده بود که نور

را ميزد ...زندگي اش بي هدف شده بود  چشمانش

 ..... ....ساکت و بي روح

وي تختش نشسته بود و پاهايش را درخود معمول ر طبق

 جمع کرده و بي هدف به

مقابلش نگاه ميکرد که کسي دره اتاقش را زد، از  ديوار

 روي تخت بلند شد و به

در رفت و آن را باز کرد و به صورت مادرش نگاه  سمت

 کرد ....کسي که مقابلش
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را انگار صد سال بود که نديده بود اخم هايش در  ميديد

 با خود فکر کرد که هم رفت

من تا کنون چهره ي خسته و پر از غم مادرم را  چطور

 نديده بودم ....چند تاره موي

که به او دهن کجي ميکرد اعصابش را به هم  سفيدي

 ريخت ....ميدانست که

بسيار ناراحت است، براي از دست رفتن زندگي  مادرش

 دخترش ،دختري که شايد

نحس است ...که تا ميخواهد زندگي جديدي آغاز  قدمش

 کند زندگي اش نابود مي

آرامشش صلب ميشود و دنيايش ظلمات... همه او  شود،

 را اميدوار ميکنند و بعد با

 .... رحمي ترکش ميکنند بي

 ولي آرام گفت مادرش

 .... دخترم يه نفر اومده تورو ببينه-

 کي؟-

  –آقا رامين.... -
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 5 1 

و اينجا چه کار ميکرد ،اصال دوست نداشت که ...ارامين

 با او روبه رو شود....کسي که

شاهد اولين زندگي نابود شده اش بود و هم شاهد  هم

 دومينش.....اما به ناچار

را با لباس مناسبي عوض کرد و به داخل نشيمن  لباسش

 رفت ...رامين به محض

 کژال از جاي خود بلند شد و با خود گفت ديدن

 ...اين دختر ....به چه روزي افتادهحيف -

 آرام مقابل او روي صندلي نشست و گفت کژال

 با من کاري داشتيد؟-

 ... کژال من اومدم باهات صحبت کنم-

 چه صحبتي؟-

ببين رفتن امير همه رو نابود کرد .... اون اينقدر خودش -

 رو مقاوم نشون ميداد که



 
 

87 

 

آرتمیس ماکانی: ویسندهن                                                                         ستیقلب خال نیا یجا  

  
....اما رفت فکر نميکرد به اين زودي پربکشه و بره  کسي

 و همه رو شوکه کرد ...حتي

نتونستم که به آمريکا برگردم ....دنيا بازي هاي بي  من

 رحمي با آدم ميکنه ....اما

برندس که بعد از هر زمين خوردني باز هم دستش  اوني

 رو بذاره روي پاش و بلند

،نميخوام شعار بدم ...من هم توي زندگي کم سختي  بشه

 تنکشيدم ....حتي از دس

اميرعلي هم برام غير قابل هضمه ....اما ما زنده ايم  دادن

 ....شما زنده اي ..بچه ي

زندس، ميخوام بگم تا وقتي که داريم نفس ميکشيم  اميرعلي

 مجبوريم زندگي

...من درکتون ميکنم..اميرعلي مثل برادرم بود کنيم

 دوستش داشتم شايد به اندازه ي

....اما شما عالوه بر اذيت نشده باشم اما ميفهممتون شما

 مسئوليت خودتون
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مادر بودن رو هم داريد اصال قصد نصيحت  مسئوليت

 ندارم اما شما براي من خيلي

  –نميخوام توي اين وضعيت ببينمت....  عزيزي

 5 2 

نگاهش کرد سرد و بي روح بدون هيچ تغييري انگار  کژال

 که رامين ميخ روي سنگ

بود ...رامين که ديد کژال قصد حرف زدن ندارد  کوبيده

 بلند شد و گفت

بيشتر از اين مزاحمتون نميشم...لطفا روي حرف هام -

 فکر کنيد من اومدم که بهتون

بدم براي اينکه از جو اينجا دور باشيد چند وقتي  پيشنهاد

 رو با نفس بريد سفر

 ...اينطوري براي روحيتون بهتره ...روي پيشنهادماروپا

 فکر کنيد و اگه موافق بوديد

 ... بگيد تا خودم کارهاش رو انجام بدم بهم

هم فقط نگاه بود و نگاه کژال اصال نميخواست بشنود  باز

 که او چه ميگويد !! برايش
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نبود...تا دم در بدرقه اش کرد و با يک خداحافظي  مهم

 ....کوتاه در را بست

ه سمت گريه ي فرزندش را شنيد ولي بي توجه ب صداي

 ....اتاقش روان شد

روز بيشتر از روزي که رامين به خانه شان آمده بود  چند

 نميگذشت....مقابل تلوزيون

بود و بي هدف کانال ميزد ...مادرش سعي داشت  نشسته

 با نشان دادن نفس او را

فرزندش متمايل کند ...نفس در بغل مادربزگش گريه  به

 ميکرد که کژال عصبي شد و

 گفت

 مامان ...ساکتش کن داره اعصابمو خورد ميکنهاه ...-

بعد از اين حرف بلند شد تا به اتاقش برود که زنگ تلفن  و

 خانه به صدا درآمد

به سمت تلفن رفت و او هم به اتاقش بازگشت  مادرش

 خواست در را ببندد که
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يا خداي مادرش او را متوقف کرد ....پدرش که  صداي

 در اتاق در حال استراحت بود

 بيرون آمد و پرسيد به

 چي شده خانم؟-

  –کژال که به گريه افتاده بود گفت  مادر

 5 3 

 ... مادر اميرعلي ديشب توي خواب فوت کرده-

صداي مادرش را شنيد نفس عميقي کشيد و زير لب  کژال

 گفت

 ...خدا بيامرزتش..خوش به حالش-

تمام مراسمات شرکت کرد ....حسرت خورد و گفت  در

 جاي مادر اميرعلي که اي کاش

.....بهار حال و روزش از آن چيزي که بود بدتر شد بود

 و اقاي خجسته هم از غم و

عصبي زياد سکته کرد و ويلچرنشين شد.... تمام اين  فشار

 اتفاقات شوم در کمتر از
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سال خانواده ي آنها را از هم پاشاند و چيزه ديگري  دو

 برايشان باقي نگذاشت ...چهار

بعد از فوت بيتا خانم آقاي خجسته که دوام نياورد هم  ماه

 درگذشت و بهار را به

و در عرض يکسال بي خانواده و يتيم کرد ....بهار  يکباره

 دختر سرسختي نبود و از پا

اکنون حال او از کژال بدتر شده بود...بعد از  درآمد،

 مراسم چهلم آقاي خجسته، وکيل

موي رامين تماس گرفت با کژال و بهار و رامين و ع او

 و آنها را در خانه ي آقاي

جمع کرد تا آخرين وصيت نامه ي او را براي آنها  خجسته

 بخواند....بعد از پايان

هاي وکيل و سپرده شدن وکالت تمام اموال نفس  صحبت

 به کژال ،او رفت ..عمو

و همسرش ماندند تا مراسم درآوردن لباس سياه  اردشير

 راي کژالرا انجام بدهند ...ب
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بهار و حتي رامين لباس خريده بودند....بعد از اينکه  و

 صحبت مختصري براي آنها

همسرش لباسي به دست او داد و به او اشاره  کردند

 کرد...اردشير لباس را گرفت و به

رامين رفت ...رامين سرش پايين بود و نگاه نميکرد  سمت

 اردشير دستش را روي

ز جايش بلند شد ...اردشير ي او گذاشت که رامين ا شانه

 گفت

رامين پسرم اين لباس رو براي تو خريديم بهتره مشکيتو -

 در بياري

 گفت رامين

 خيلي ممنون ولي نيازي به اين کار نبود-

  –لبخندي زد و گفت  اردشير

 5 4 

 .... نياز بود-

نگاهي به اردشير کرد و او را مردانه در اغوش  رامين

 ردشير وگرفت ....بعد از اينکه ا
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رفتند،بهار بي صدا برخواست و به سمت اتاقش  همسرش

 رفت ...کژال و رامين در

مقابل هم بي هيچ حرفي نشسته بودند و هر دو در  سالن

 فکر بودند، کژال برخواست

به خانه برگردد که با صداي رامين متوقف شد ...ايستاد  تا

 و به او نگاه کرد رامين

 به او نزديک شد و گفت کمي

 ....کژال-

 ... سرش را به نشانه ي بله؟ تکان داد کژال

 کمي دست دست کرد و سرانجام گفت رامين

 ...يه لحظه بشين کارت دارم-

نگاهش کرد و آرام روي نزديک ترين مبل  کژال

 نشست...رامين هم نشست و شروع

 صحبت کرد به

 ميخواستم نظرت رو راجع به يه چيزي بدونم-

 نگاهش کرد، ادامه داد کژال
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وضعيت بهار رو ميدوني...اون خيلي نابود شده و -

 متاسفانه دچار بيماري شديد

شده...اون االن به جز من و تو هيچ کسي رو  رواني

 ...نداره

  –پوزخندي زد و گفت  بعد

 5 5 

نميدونم از جنس چيم که اينقدر طاقتم زياده و بعد از دوبار -

 بي خانواده شدن هنوز

سالم بود که خانواده 71بيخيالم و براي خودم ميتابم...  هم

 ام رو از دست دادم بعد از

سال تا دوباره اومدم طعم خانواده داشتن رو بچشم  چندين

 باز هم از دستشون

....اما االن بيشتر از اين که به خودم فکر کنم فکرم دادم

 درگيره بهاره،فکرم درگيره

 ....توئه

سکوت ناگهاني رامين و بلند شکستن چيزي باعث  صداي

 شدن هر دوي آنها از سر
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شد .... نگاهشان به بهار افتاد که با چشماني پر  جايشان

 از اشک به آن دو خيره شده

و گلداني که از روي پايه اش افتاده بود و صد تکه  بود

 شده بود ،بهار به سمت اتاقش

و آن دو را از رفتارش متعجب کرد....کژال به خوبي  دويد

 عکس العمل او را فهميد ،با

گفت قطعا فقط تکه ي آخره حرف رامين را شنيده  خود

 است، به دقيقه نکشيد که

از اتاقش خارج شد آن دو هنوز از تعجب ايستاده  بهار

 بودند که دوباره بهار را ديدن

 اين بار بر سر آن دو فرياد کشيد و گفت که

و پدرم خيلي بي حياييد...هردوتون...هنوز خاک مادر -

 خشک نشده شما به فکر

 !!و ازدواجيد خودتون

از فکرش مطمئن شد و از اينکه بهار رامين را  کژال

 دوست دارد ، بي تفاوت از واکنش
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بهار پوزخندي زد و دستانش را روي سينه قفل  وحشتناک

 کرد رامين ولي با اعتراض

 گفت

 چي داري ميگي بهار؟-

داريد ميکنيد؟؟ کژال من چي دارم ميگم؟!!! شما چي کار -

 خانم هنوز دو سالم نشده

برادرم رو از دست داديم ميذاشتي يکم بگذره بعد فکر  که

 !!!ازدواج سوم بيوفتي

پوزخندش را وسيع تر کرد قطعا بايد در آن لحظه  کژال

 از دست زخم زبان بهار

  –ميشد ولي نشد و با آرامش گفت  عصباني

 5 6 

 ...روي پيشنهادت فکر ميکنم-

اين بار با تعجب به کژال نگاه کرد، کژال شانه اش  رامين

 را باال انداخت، رامين به بهار

 گفت
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بهار جان تو اشتباه متوجه شدي لطفا آروم باش تا برات -

 توضيح بديم

 خونسرد گفت کژال

 نيازي به توضيح نيست ....من دارم ميرم خدانگه دار-

 ....از خانه خارج شد و

تماس گرفت و از او خواست تا با  بعد رامين با او روز

 هم صحبت کنند...قراري

و به کافه اي رفتن ...بعد از دادن سفارش رامين  گذاشتند

 شروع به صحبت کرد

 .... ديروز-

 کرد کژال گفت سکوت

 ديروز چي؟-

من آخر نفهميدم چرا بهار اينطوري کرد ...بعد از اين هم -

 که تو رفتي، يک کالم با من

ينا به کنار تو چرا اينطوري برخورد نکرد و ا صحبت

 کردي؟



 
 

98 

 

آرتمیس ماکانی: ویسندهن                                                                         ستیقلب خال نیا یجا  

  
 مگه چطوري برخورد کردم؟-

اون دچار اشتباه شده بود و توام داشتي حرف هاشو تاييد -

  –ميکردي... 

 5 7 

من تاييدش نکردم....فقط ميخواستم چيزي رو بفهمم که -

 فهميدم ....براي همين

منو کشيدي بيرون؟ فکر ميکردم کار مهم تري  موضوع

 ...ه باشيداشت

درسته ميخواستم حرف هاي نيمه کاره ي ديروز رو کامل -

 کنم اما اينقدر از ديروز

از رفتار و تو و بهار شوکه ام که حتي نميدونم چي  تاحاال

 ...بگم

 به اين آشگفتي رامين لبخندي زد و گفت کژال

نگران نباش مشکلي پيش نمي آيد حاال ادامه ي حرفتو -

 بگو

تصميم دارم بهار رو ببرم آلمان به گفته ميخواستم بگم من -

 ي يکي از دوستام که
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زندگي ميکنه يه مرکز پيشرفته و خيلي عالي  اونجا

 روانپزشکي اونجا هست،قصد

بهار رو براي درمان و برگشتش به زندگي به اونجا  داشتم

 ببرم...ميخواستم تو با بهار

کني تا راضي بشه ولي با رفتار ديروز بهار  صحبت

 ....باهات بعيد ميدونم که

 به صندلي اش تکيه داد و با خونسردي گفت کژال

 ...باهاش ازدواج کن-

 تعجب کرد و گفت رامين

 چي؟-

 بي توجه به تعجب رامين گفت کژال

البته اگه با ازدواج با يه دختري که مشکالت روحي داره -

 ....مشکلي نداري

  –با همان حالت تعجب گفت  رامين

 5 8 
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من هيچ مشکلي با ناراحتي هاي روحي بهار ندارم -

 ميخوام که خوب بشه ...اما االن

اين موقعيت اون چطوري حاضر ميشه با من ازدواج  توي

 کنه؟

اون تورو دوست داره ...فقط کافيه ازش درخواست -

 کني...درضمن االن مراسم چهلم

 !يگه وقتشه اگه ميخوايهم تموم شده و د پدر

به فکر فرو رفت....کمي بعد هر دو به خانه ي  رامين

 .....خود برگشتند

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

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

 سال بعد01

از خوردن شام و بعد از رساندن بچه ها من به همراه  بعد

 تيمکوهيار به خانه برگش

شب را نشان ميداد ،هيچ کدام هيچ 71ماشين   ،ساعت

 حرفي براي گفتن نداشتيم
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حوصله ام سر ميرفت دستم به سمت پخش ماشين  داشت

 رفت و روشنش کردم

به خواندن کرد و من هم زير لب زمزمه  ،شروع

 ميکردم....پشت ترافيک روي فرمان

 گرفته بودم که با صداي کوهيار به سمتش برگشتم ضرب

 تک فرزندي؟-

  –اره!تو چي؟ -

 5 9 

 !منم همينطور-

 ميشه بگي چه نسبتي با مامان من داري؟-

 زد و گفت لبخندي

 هنوز بيخيال نشدي؟-

 مگه ميشه بيخيال بشم؟-

 خودشون اگه الزم باشه بهت ميگن-

 !!آهان ..خوب شد اطالع داديد-
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تکان داد و چيزي نگفت چند دقيقه بعد  سري

 رسيديم....مادرم به محض باز کردن در

ديدن من و کوهيار لبخند وسيعي به پهناي صورتش زد  و

 ، البته فکر ميکنم اين

براي من يکي نبود و به خاطره کوهيار بود...با بي  لبخند

 حوصلگي وارده خانه شدم و

سر به اتاقم توجه به استقبال گرم مادر از آن پ بدون

 رفتم...لباسم را با لباس راحت

عوض کردم و خودم را از شدت خستگي روي تخت  خانه

 انداختم ...اصال حوصله ي

مهمان ناخوانده را نداشتم ...فقط منتظر بودم فردا بشود  آن

 تا اين جريان مفصل را

 ...برايم تعريف کند مادرم

اتاق را که باز کردم نور خورشيد از پنجره ي  چشمانم

 روي صورتم افتاد و مجبور شدم

هم چشمانم را ببندم ، از روي تخت بلند شدم و به  باز

  –دستشويي رفتم ..... 
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 6 0 

وارده آشپزخانه شدم با چشمانم که هنوز هم پر از  وقتي

 خواب بود مادر را ديدم که

رفتن به بيرون از خانه آماده شده بود و مشغول  براي

 حاضر کردن صبحانه بود گفتم

 صبح بخير-

 رو صندلي نشستم مادر گفت و

 ...صبح توام بخير-

 او يارو کي رفت؟-

 يارو؟-

 …آره ديگه ! همون عينکيه-

نفس!!!! درست صحبت کن...اگه منظورت کوهياره -

 ديشب رفت هرچي اصرار کردم

.اومدم توي اتاقت که بگم بيا يکم پيش نموند .. بمونه

 مهمونمون که ديدم هفت تا

 ...رو داري خواب ميبيني پادشاه
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 و گفتم خنديدم

آره خيلي خسته بودم...ولي خوب شد نموند...نشون داد -

 !!!يکم با شخصيته

 نفس خانم داري ناراحتم ميکنيا-

خب بگيد براي چي اينقدر اين پسره براتون مهمه؟ براي -

 توي نمايشگاه گفتيدچي 

 !!!اون پسرتونه که

  –سري تکان داد و گفت  مادر

 6 1 

من که بهت گفتم همه چيو برات ميگم ، ولي االن بايد برم -

 ...کارخونه

خب!شما که ميريد کارخونه ...تا مياييد برگرديد من رفتم -

 يوني بعدشم که بايد برم

 ....ديگه کي ميخوايد بگيد؟ نمايشگاه

 دخترم دير نميشه-
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را گفت و از آشپزخانه خارج شد همان طور که ميرفت  اين

 با صداي بلند گفتم

 !همين االن هم به اندازه ي کافي دير شده-

نشنيدم و بعد از آن صداي بسته شدن در، خبر از  جوابي

 رفتنش را ميداد با حرص

 ي توي دستم را در بشقاب انداختم و گفتم لقمه

 ...اه!! لعنتي-

از رادمان درباره ي کوهيار اطالعات گرفتم  روز کمي آن

 ...او ميگفت که کوهيار از

نيويورک بزرگ شده و با هم همسايه  بچگي

 سال از ما1بودند...ميگفت کوهيار  

است و معماري خوانده است و بعد از آن در  بزرگتر

 شرکت پدرش مشغول بوده...از او

ه من به مادر کوهيار پرسيدم که گفت تا آنجايي ک راجع

 ميدانم در کودکي مادرش را

دست داده...بعد از آن هم گفت که او براي زدن يک  از

 شرکت از شعبه ي شرکتشان
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امريکا به ايران آمده است که به خاطره دعوت دانيال  در

 ....به نمايشگاه ما آمده

که از کودکي امريکا بوده است...پس چه ربطي به  او

 مادر من داشته!!! از اين همه

  –و خيال عصبي شده بودم ....  فکر

 6 2 

از نمايشگاه به خانه برگشتم زنگ در را زدم..وقتي  بعد

 که باز شد و وارد خانه شدم

جلوي در ساختمان به استقبالم آمد سالم کردم ،پاسخ  مادرم

 داد و گفت

 چرا زنگ ميزني دختر مگه تو کليد نداري؟-

 حسش نبود از توي کيفم درش بيارم-

ين مغنه ام را از سرم بيرون کشيدم و شروع همان ح در

 به خارش سرم کردم و گفتم

 مامان خيلي گرسنمه، شام چي داريم ؟-

 سرم بود گفت پشت
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 اتفاقا منتظرت بوديم تا بياي با هم شام بخوريم-

تعجب گفتم، منتظرم بوديد؟ و به سمت مادرم برگشتم  با

 اما چشمم به سالن

افتاد که کوهيار روبه روي من و روي يکي از  پذيرايي

 مبل ها نشسته بود با خنده به

نگاه ميکرد ...اين چرا اينجا بود با حالت متعجبي و  من

 در حالي که لبم را کج کرده

 به مادرم نگاه کردم گفت بودم

 کوهيار اينجاس-

 نگاهي به کوهيار انداختم و گفتم باز

 به من بگيد مامان خانم ؟بله متوجه شدم!! نبايد زود تر -

  –لبخندي زد و گفت  مادر

 6 3 

عزيزم تو که مهلت حرف زدن به آدم نميدي ،امروز -

 بردمش کارخونه بعد از اونجا

 ....خواستم بياد اينجا ازش
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عميقي کشيدم و يک مرتبه يادم به سرو وضع نامرتب  نفس

 و موهايم پريشانم افتاد

 ....ويدمبلندي گفتم و به سمت اتاقم د واي

خود فکر کرده بودم که امشب حتما قضيه را ميفهمم اما  با

 با وجود کوهيار در خانه

 !! غير ممکن بود اين

مناسبي پوشيدم و خودم را مرتب کردم و براي شام  لباس

 به آن ها پيوستم و بعد از

 .... با يک عذرخواهي و بهانه ي خستگي به اتاقم رفتم آن

داشتم با حوله صورتم را روز بعد در حالي که  صبح

 خشک ميکردم به آشپزخانه رفتم و

 گفتم

 صبح بخير-

و سپس بعد از او صداي کوهيار بود که جواب  مادرم

 صبح بخيرم را داد با تعجب

را پايين کشيدم و با تعجب به کوهيار که با گرم کن  حوله

 پشت ميز نشسته بود نگاه
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 و بعد با تعجب گفتم کردم

 ميکني؟تو اينجا چيکار -

 گفت مادرم

نفس جان من از کوهيار خواستم پيش ما بمونه تا قبل از -

 !اينکه خونش آماده ميشه

  –پيش ما ؟ بمونه؟!!! براي چي ؟ -

 6 4 

را نگاه کردم کمي اخم کرده بود ولي حرفي نزد  کوهيار

 مادرم هم اخمهايش در هم

 و اعتراض گونه مرا صدا کرد رفت

 !!نفس-

 گفتم

مامان ؟ پس من اين وسط چيکارم ؟ هان ؟ يعني چي -

 اصال منو آدم حساب کرديد

 داشتيد براي خودتون تصميم ميگرفتيد؟ وقتي

 !!!نفس-
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خواهش ميکنم مامان...جسارت منو ببخشيد نميخوام -

 بهتون بي احترامي کنم !! ولي

بايد فکر منم ميبوديد، وقتي داشتيد اون رو دعوتش  شما

 ميکرديد

را عقب کشيد و به شدت از جايش بلند صندليش  کوهيار

 شد ، طلبکارانه نگاهش

 و دوباره گفتم کردم

من توي خونه ي خودم با يه پسر غريبه اصال راحت -

 .نيستم

 خواست از آشپزخانه خارج شود رو به مادرم گفت کوهيار

عذرميخوام کژال خانم ولي من ديشب بهتون گفتم که من -

 !!اينجا نمونم بهتره

 ع رفتنش شد و گفتمان مادرم

 نه کوهيار جان بشين لطفا-

  –رو به من گفت  بعد

 6 5 
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 نفس کوهيار غريبه نيست ..اون جاي برادر توئه؟-

 را روي سينه ام قفل کردم و گفتم دستم

ااا...پس بهتره همين االن دليل اين نسبت رو براي من -

 توضيح بديد که من االن با

  

 ....مسال سن يه مرتبه برادر دار شد

 دستش را به سرش گرفت و گفت مادر

 خيلي خب بشين تا برات بگم-

کردم ..اين بهترين فرصت بود، نشستم که کوهيار  نگاهش

 گفت

 ....من تنهاتون ميذارم-

کردم ...چه با مالحظه !!! او مارا تنها گذاشت و  نگاهش

 ....مادر شروع به صحبت کرد

حرف هاي مادرم تمام شد من مانند مجسمه در جايم  وقتي

 خشک شده بودم، به

https://www.instagram.com/romanbookir/
https://t.me/romanbooki
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هايم شک کردم که آيا درست شنيده است يا نه!!  گوش

 باورم نميشد که مادرم با اين

عشق و عالقه به پدر مرحومم قبل از او ازدواج کرده  همه

 باشد...اشک پهناي صورتم را

م مانند گرفت عصبي ،آشفته ، بد حال و در يک کال فرا

 يک تي ان تي در حال انفجار

بودم ...با خشونت از جايم بلند شدم و آشپزخانه را به  شده

 سمت اتاقم ترک کردم در

با کوهيار که از اتاق مهمان خارج ميشد برخورد  راه

 شديدي کردم که گفت

 هي!! حواست کجاس؟-

بابايي گفتم و تنه اي به او زدم و به اتاقم  برو

 بودم حس ميکردم به رفتم....ناراحت

  –خيانت شده ،نميدانم چرا!!!  من

 6 6 

با حالت آشفته اي در اتاقم رژه رفتم و بعد از آن  کمي

 مقابل پنجره ي اتاقم ايستادم
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 .....به بيرون خيره شدم و

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

 سال قبل01 

به بيرون خيره شده بود  پنجره ي خانه ايستاده بود ، مقابل

 و فکر ميکرد...چند دقيقه

پيش حاجي به خانه شان آمده بود تا با او صحبت کند  ي

 ....وقتي که کژال سيني

را مقابل حاجي روي ميز گذاشت و نشست حاجي  چايي

 :شروع به حرف زدن کرد

دحترم... زود تر از اين ها ميخواستم بيام ببينمت! اما -

 اشت ،مسائل پيش اومده نذ

هرحال االن رو غنيمت شمردم که تا عمرم تموم نشده  به

 و دستم از دنيا کوتاه نشده

ام رو باهات درميون بذارم....اگه فراموش نکرده  خاسته

 باشي چند سال پيش هم

گفتم که ميخوام تو به عنوان مهندس و مدير داخلي  بهت

 کارخونه توي کارخونه کار



 
 

114 

 

آرتمیس ماکانی: ویسندهن                                                                         ستیقلب خال نیا یجا  

  
نشين من توي کارخونه اما االن ازت ميخوام که جا کني

 بشي

با تعجب به حاجي نگاه کرد و خواست مخالفت کند  کژال

 که حاجي گفت

قبل از هر تصميم يا مخالفتي فکر کن من تا آخر هفته -

 ازت هيچ جوابي نميخوام اما

از اون ميخوام که اين درخواست رو از من قبول کني  بعد

 دخترم .... تو هم توي اون

سهم داري عالوه بر اون مهندسي و دختر من،  کارخونه

 کي بهتر از تو که االن جاي من

 .... توي اون کارخونه بگيره رو

سرش پايين بود و حرفي براي گفتن نداشت حاجي  کژال

 عصايش را از کنارش

  –و به آرامي از جايش برخاست و گفت  برداشت

 6 7 

کن...ميخوام شنبه من ديگه ميرم...تو هم حتما خوب فکر -

 ي آينده توي کارخونه به
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 !!معرفيت کنم دخترم همه

را گفت و رفت ..کژال خيلي فکر کرد آيا ميتوانست  اين

 از عهده ي اين کار بربيايد

آيا توانش را داشت ...اصال نميدانست که ميخواهد يا ....

 نه ...در نهايت با خود گفت

 ....گرفتاز در خانه ماندن است و تصميمش را  بهتر

به همراه حاج زند به کارخانه رفت ، حاجي او را به  شنبه

 همه ي کارکنان و سهامداران

به عنوان جانشين خودش معرفي کرد و اتاقي که  آنجا

 چندسالي بود برايش آماده

بود را به او نشان داد بعد از آن با هم به اتاق حاج  کرده

 زند رفتند..در حال خوردن

در زد و بعد وارد شد حاجي با ديدن بودند که کسي  چايي

 پسري که وارد اتاق شد

 زد و او را به داخل راهنمايي کرد و گفت لبخندي

 بيا تو افشاري به موقع اومدي-
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نيم نگاهي به آن پسر کرد و سرش را زير انداخت  کژال

 حاجي او را به نشستن دعوت

 و بعد از آن گفت کرد

اظر و مدير مهندس بهرامي ايشون افشاري مهندس ن-

 داخلي کارخونه هستند

افشاري ايشون هم خانم مهندس بهرامي جانشين من ....

 توي کارخونه و مهندس

 ....سرپرست

و افشاري نگاهي به هم کردند و افشاري رو به کژال  کژال

 گفت

 ... خوشبختم خانم-

به نگاهي اکتفا کرد سرش را رو به پايين تکان داد  کژال

 جيو بعد از آن رو به حا

  – گفت

 6 8 

 خيلي دوست دارم خط توليد رو ببينم-



 
 

117 

 

آرتمیس ماکانی: ویسندهن                                                                         ستیقلب خال نیا یجا  

  
حتما....افشاري رو براي همين گفتم بياد ، اون همه جارو -

 به عالوه کارگرا و گروه

 کارخونه بهت معرفي ميکنه مهندسين

سري تکان داد و با گفتن با اجازه اي به همراه  کژال

 مهندس افشاري از اتاق حاجي

شدند و به سمت ديگر کارخانه رفتند ابتدا وارد اتاق  خارج

 مشترک مهندسين شدند ،

نفر آنجا بودند افشار يکي يکي آنها را به کژال معرفي  دو

 کرد کژال با آنها که يک زن و

مرد بودند آشنا شد و بعد از آن از افشاري خواست تا  يک

 اورا به قسمت خط توليد

ل مورده نظر شدند افشاري ببرد....با هم وارد مح کارخانه

 کارگر ها را جمع کرد و کژال

 به آنها معرافي کرد ...کژال از افشاري پرسيد را

 سرکارگر کيه؟-

ساله 01کسي را صدا زد و بعد آن يک مرد تقريبا  افشاري

 به سمت آنها رفت کژال
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 خشک و رسمي گفت خيلي

 ميتونيد کامل خط توليد رو بهم نشون بديد-

 مهندس حتمابله خانم -

 مداخله کرد و گفت افشاري

خانم مهندس نيازي به اين کار نيست....بررسي خط توليد -

 و بازديد وظيفه ي من و

 اکبري هستش مهندس

  –با جديت به افشاري نگاهي کرد و گفت  کژال

 6 9 

 تعيين وظيفه ي من چي؟ به عهده ي شماست؟-

 با تعجب گفت افشاري

 نه خانم مهندس-

هايي که به عهدتونه بپردازيد ...فکر ميکنم پس به کار-

 ديگه همه جارو بهم نشون

 ...باشيد ، ميتونيد بريد داده
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از شدت عصبانيت لبانش را به هم فشار داد و بعد  افشاري

 از آنجا رفت ...آقاي کمالي

کارخانه او را به تک تک قسمت هاي خط توليد  سرکارگر

 برد و همه جارا به کژال

ال با دقت به همه قسمت ها سر زد و بعد داد ، کژ نشان

 از آن به سمت اتاق خودش

....اکنون او باالترينِ سمت را در کارخانه داشت  رفت

 ولي از همه مهمتر براي او

 .... به مسائل مربوط به خط توليد کارخانه بود رسيدگي

ساعت اداريش تمام شد به خانه برگشت ...مادر و  وقتي

 پدرش از اينکه او اين کار را

بود بسيار خوشحال بودند و اميدوار بودند که به  پذيرفته

 زندگي عاديش

...کژال ولي هنوز هم همانطور سرد و بي روح برگردد

 .... بود

را عوض کرد و روي تختش دراز کشيد و به سقف  لباسش

 د ماهخيره شد و به چن
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فکر کرد ... رامين باالخره درخواست ازدواجش را  اخير

 با بهار در حضور بهار و کژال و

عمو اردشير مطرح کرد ابتدا بهار درخواست  همچنين

 رامين را رد کرد ...کژال با او

کرد و گفت که دچار سوءتفاهم شده بوده است اما  صحبت

 بهار حاضر نبود بپذيرد

رامين باالخره قبول کرد و  با اصرار هاي فراوان ولي

 آنها بدون هيچ سروصدايي در

به عقد هم درآمدند و رامين که اقامت شينگن را  محضر

 داشت به راحتي توانست به

بهار براي ادامه زندگي و درمان به آلمان بروند...  همراه

–  

 7 0 

تمام مهريه اش را به نيت اميرعلي و با دانستن اينکه  کژال

 هزينه درمان سرطان چه

گزافي دارد به موسسه ي کمک به بيماران سرطاني  هاي

 اهدا کرد و بعد از آن اين
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 ....هاي خيريه بخشي از زندگي او شدند موسسه

به سقف خيره بود و فکر ميکرد که با صداي  همانطور

 مادرش که به دره اتاق مي زد

 ......را از سقف به دره اتاق داد نگاهش

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

 سال بعد01 

تختم دراز کشيده بودم و بي هدف به سقف اتاق خيره  روي

 شده بودم ، هرکاري

نميتوانستم حرف هاي مادرم را قبول کنم ، باورم  ميکردم

 !!!.... نميشد

ميکردم به من خيانت شده است و از اين بابت عذاب  حس

 .شايد اصالميکشيدم ..

اي نبود که به من ارتباطي داشته باشد شايد هم بود  مسئله

 ...هيچ نميدانستم جز

بدجور عصبي بودم .... با صداي در اتاق نگاهم را  اينکه

 از سقف گرفتم و با صدايي که

 گريه خشک و لرزان شده بود گفتم از
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 بله؟-

 هم دره اتاق زده شد با بي ميلي از روي تخت بلند شدم باز

 و به سمت در رفتم و

  –کردم و گفتم  بازش

 7 1 

 بله؟-

پشت در بود ابتدا از ديدن چهره ام متعجب شد  کوهيار

 ولي بعد گفت

 ميتونم بيام تو؟-

 را باال دادم و گفتم ابروهايم

 ....نخير-

 در را ببندم که پايش را ميان در گذاشت و گفت خواستم

 ...بهتره صحبت کنيم-

 ...تو ندارم ....لطفا پاتو بکش کنارمن هيچ صحبتي با -

دستم به دستگيره ي در بود و مانع باز کردن  همچنان

 بيشتر بودم که يک مرتبه در را
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 داد و من به عقب پرتاب شدم و خودش به داخل آمد حل

 فرياد گفتم با

چي کار ميکني وحشي ؟ کي بهت اجازه داد بياي داخل -

 ؟ تو هنوزم براي من غريبه

 ....ز غريبه هم بيشتر برو بيرون از اتاقم..نه ا اي

به سينه شد و با اخم کمي بدون حرف به من خيره  دست

 شد...اصال نميتوانستم

 را بفهمم دستم را به سرم گرفتم و گفتم رفتارش

  –اههههه!!!! -

 7 2 

از آن روبه رويش ايستادم و با خشم دستم را به سمت  بعد

 در گرفتم گفتم

 .... برو بيرونخواهش ميکنم ازت -

هم ساکت بود و فقط مرا با اخم کوتاهي نگاه ميکرد و  باز

 سرش را به نشانه ي تاسف
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ميداد ...چشمانم را از حرص بستم و نفس عميقي  تکان

 کشيدم و بعد از آن گفتم

 ... خيلي خب!! نميري؟ باشه نرو-

 با تاکيد به خودم اشاره کردم و گفتم بعد

 من ميرم-

اتاق بيرون زدم و بعد از شستن صورتم به سمت نشيمن  از

 رفتم که از پشت ستون

مادرم را ديدم که داشت گريه ميکرد ، باز هم  آشپزخانه

 گريه ام گرفت، به خاطره چه

؟ اينکه اين همه سال اين موضوع را به من نگفته بود  بود

 يا اينکه مادر عزيزتر ازجانم

زندگيش اين همه سختي کشيده بود و آسيب ديده بود و  در

 دم نزده بود!!! با فکر

به اينکه مادرم با اين همه رنج باز هم روي پايش  کردن

 ايستاده گريه ام شدت گرفت

را روي دهانم گذاشتم تا مادر صدايم را نشنود و  دستم

 متوجه حضورم نشود و به



 
 

125 

 

آرتمیس ماکانی: ویسندهن                                                                         ستیقلب خال نیا یجا  

  
به اتاق در  به سمت اتاقم دويدم و به محض ورود سرعت

 را بستم و به آن تکيه دادم

صداي گريه ام را رها کردم...در ميان گريه کوهيار را  و

 ديدم که از روي صندلي مقابل

تحريرم بلند شد و ايستاد و با نگراني به من خيره شد  ميز

 ..باز هم نگاهش کردم او

نگاهش را از من برنداشت و يک قدم به سمت جلو  نيز

 فاصله گرفتمبرداشت ..از در 

به سرعت به سمتش رفتم و ناخوداگاه در اغوشش فرو  و

 رفتم و باز هم اشک ريختم

دستانش مرا محکم در بر گرفت ، پيشانيم را به قفسه ي  با

 سينه اش چسباندم و با

پيراهنش را چنگ زدم و آنقدر گريه کردم تا خالي  دستم

 شدم نميدانم چقدر وقت

م و به صورتش نگاه کردم ، از او کمي فاصله گرفت گذشت

 او نيز نگاهم کرد جدي بود
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چشمانش آرامش را به سراسر بدنم تزريق کرد، از  ولي

  –اينکه بي هوا به اغوشش پناه 

 7 3 

بودم خجالت زده شدم و حس بدي به من دست داد ،  برده

 عقبگرد کردم و خواستم

که دستم را گرفت ، برگشتم و نگاهش کردم و بعد  بروم

 دستم نگاه کردمبه مچ 

 را رها کرد و گفت دستش

 برو صورتتو بشور و بيا صحبت کنيم-

 .....سرم را تکان دادم و از اتاق خارج شدم آرام

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

اتاق که برگشتم کوهيار را روي صندلي ديدم به تختم  به

 اشاره کرد و گفت

 بشين-

 روي تخت نشستم کوهيار گفت مقابلش
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اهات صحبت کنم پس اميدوارم من خودم خواستم که ب-

 فکر نکني که از طرف کژال

اومدم....واکنشي که تو نسبت به حرف هاي مادرت  خانم

 نشون دادي شايد هرکسه

اي هم بود از خودش نشون ميداد اما اگه يک درصد  ديگه

 هم به مادرت رفته باشي

که عاقالنه تر در مورده اين موضوع فکر و رفتار  ميدونم

 ميکني!! من اصال قصد

و اين چيزا رو ندارم اصال هم از نصيحت کردن  نصيحت

 خوشم نمياد ...اما از اينکه

کژال خانم داره به خاطره واکنش تو اينطوري اشک  ديدم

 ميريزه ناراحت شدم ...تو

لوس بار اومدي!! متاسفانه.... و بدون که لوس بودن  خيلي

 اصال قشنگ نيست ...در

 من نميتونم يه خواهر نونور رو تحمل کنم ضمن

اين حرفش خنده ام گرفت...نميدانم چرا در عرض اين  با

 چند دقيقه اينقدر احساس
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 با او داشتم درست مثل يک برادر ....ادامه داد نزديکي

 –  

  

و محکم باشي ...البته خودم درستت  پس سعي کن سفت-

 !! ميکنم....خيالت راحت

 ....از اين لوس بازيا خبري نيست ديگه

مقابل حرف هايش جبهه نگرفتم ، ديگر ناراحت  ديگر

 نشدم ...نميدانم چرا!! حرفي

 که گفت نزدم

خب من تنهات ميذارم ...سعي کن با حرف هايي که -

 مادرت بهت زده کنار بياي

ز اين کار کاره ديگه اي هم از دستت برنمياد البته ج...

 ...پس الکي خودت رو براي

 ...اي که ماله گذشتس ناراحت نکن مسئله

را گفت و به سرعت از اتاق خارج شد ،به در نگاهي  اين

 انداختم و پوفي کردم و
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دراز کشيدم ..آنقدر به حرف هاي کوهيار ، به  روتخت

 اشک هاي مادرم ، به حرف

داستان گذشته اش فکر کردم تا خوابم برد و و به  هايش

 صبح با صداي زنگ گوشي

 ....خواب پريدم تا براي رفتن به دانشگاه حاضر شوم از

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

 سال قبل01

صداي زنگ ساعتش يک مرتبه اي چشمانش را باز  با

 کرد ...چندباري پلک زد و بعد

نيه اي طول کشيد آن کش و قوسي به بدنش داد،چند ثا از

 تا موقعيتش را به دست

، آخر خيلي وقت بود که صبح زود از خواب بيدار  آورد

 نشده بود ،خيلي وقت بود که

هاي زندگي اش بي جهت ميرفتند و مي آمدند اما  دقيقه

 اکنون بيدار ميشد تا

برود ،از جايش بلند شد و بعد از شستن دست و  سرکارش

 صورتش لباسش را عوض
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ه سمت آشپزخانه رفت مادر و پدرش بيدار بودند و ب کرد

 آرام سالم کرد و براي

  –چايي ريخت پدرش پرسيد  خودش

 7 5 

 ميري کارخونه؟-

که چايي را روي ميز ميگذاشت و روي صندلي  همانطور

 مينشست گفت

 بله-

 سري تکان داد و گفت پدرش

 ايشاال موفق باشي دخترم-

به چهره ي پدرش نگاه کرد و لبخند کوتاه و  کژال

 نامحسوسي زد و گفت

 ممنون-

با خوشحالي و شوق به سمت کژال آمد، صورتش  مادرش

 را بوسيد و گفت
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دخترم خيلي برات خوشحالم که پيشنهاد حاجي رو قبول -

 ... کردي...خدا رو شکر

حرف چاييش را با کمي نان و کره خورد و بعد با  بي

 تاهي از خانهخداحافظي کو

 ... رفت بيرون

محض ورودش به کارخانه و گذاشتن وسايلش در اتاق  به

 کارش به قسمت توليد

از پله ها پايين رفت چند تا از کارگر ها به محض  رفت،

 ديدنش سالم کردند که به با

سر جوابشان را داد، مهندس اکبري را ديد که  تکان

 مشغول صحبت با سرکارگر و

، آقاي کمالي سرکارگر کارخانه تا  ليستي بود بررسي

 کژال را ديد گفت

  –ااا خانم مهندس ، سالم -

 7 6 

که پشتش به کژال بود برگشت و سالم کرد ، کژال  اکبري

 جواب آن دو را داد و بعد
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به کارگري که مشغول دستکاري يکي از دستگاه  نگاهش

 ها بود افتاد به سمتش رفت

 گفت و

 چي کار داريد ميکنيد؟-

 جواب داد رگرکا

 ...خانم مهندس دستگاه يک مرتبه از کار افتاد-

 نگاه با دقتي به دستگاه انداخت و گفت کژال

اونوقت شما تخصص درست کردنش رو داريد يا بايد به -

 ما اطالع بديد؟

خانم مهندس اين دستگاه چند باره ديگه ام اينطوري شده -

 بود خودم درستش کردم

 کرد و گفت با تعجب به او نگاه کژال

 !!اشتباه کرديد از همون اول بايد خبر خرابيش رو ميداديد-

آخه خانم مهندس من به آقاي مهندس اکبري گفتم ولي -

 ايشون گفتن حاال که
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بار اول درستش کردي ديگه بلدي خودت درست  خودت

 ...کن

 هاي کژال در هم رفت با عصبانيت گفت اخم

....ايشون وظيفش مهندس اکبري خيلي بي جا کردند -

 چيزه ديگس نه تايين پست

  –کارگرا...  براي

 7 7 

با حالت عصبي مهندس اکبري را صدا زد او که  بعد

 همچنان در حال بررسي بود و با

کمالي صحبت ميکرد با تعجب به کژال نگاه کرد و  آقاي

 گفت

 بله خانم مهندس؟-

 !!تشريف بياريد اينجا-

اکبري و سرکارگر به سمت کژال آمدند و بقيه ي  مهندس

 کارگر ها هم دست از کار

 بودند و به آنها نگاه ميکردند...کژال گفت کشيده
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با چه مجوزي به ايشون گفتيد که دستگاه رو بدون اطالع -

 به مهندس ناظر دستکاري

 کنه؟

 اکبري ابروهايش باال رفت و گفت مهندس

خط توليد به عهده ي منه  خانم مهندس اوال تمام کارهاي-

 و اين خودش مجوز منه

ضمن حاال مگه چي شده،بايد حتما خداتومن پول بديم  در

 متخصص از خارج بياريم

 !!همون کاري که اين کارگر ميکنه رو بکنه تا

هر لحظه عصباني تر ميشد ،اخم هايش بدجوري در  کژال

 هم رفته بود سعي کرد

گفت چه کسي به تو  خودش را حفظ کند با خود خونسرديه

 مدرک داده است !!! و رو

 مهندس اکبري گفت به

 .... با بقيه ي مهندسين تشريف مياريد اتاق من-

مکث کرد و بعد قصد رفتن به اتاقش را کرد و در  کمي

 همان حين به اکبري گفت
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  –همين االن.... -

 7 8 

با تعجب به رفتن کژال به سمت ديگر کارخانه نگاه  همه

 .کژال وارده اتاقشکردند ..

 ......و چند دقيقه بعد منشي اش آمدن آنها را اطالع داد شد

به هر سه ي آنها انداخت و بعد رو به مهندس  نگاهي

 افشاري گفت

 مهندس افشاري-

 بله؟-

 شما ميدونيد وظايف مهندسين توي اين کارخونه چيه؟-

 ي کوتاهي کرد و گفت خنده

 اين چه سواليه خانم مهندس؟-

 جدي گفت کژال

 جواب سوال من رو بديد اقاي مهندس-

 خب آره ميدونم-

  –خيلي خوبه .... -
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 7 9 

 روبه مهندس صالحي و مهندس اکبري گفت بعد

 شما هم ميدونيد قطعا؟-

 را نگاه کردند ، ادامه داد کژال

 آقاي اکبري و خانم صالحي تخصص شما توي چيه ؟-

با کالفگي دستي در موهايش کرد و صالحي با  اکبري

 پرخاشگري گفت

يعني چي خانم مهندس؟ مارو صدا زديد که وظايف و -

 تخصصمون رو بهمون ياد

 کنيد؟ آوري

بي توجه به صالحي از روي صندلي اش بلند شد  کژال

 شروع به راه رفتن کرد و ادامه

 داد

ته.... بذاريد خودم بهتون بگم...مثله اينکه يادتون رف-

 !!تخصصتون مهندسي نساجيه
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مهندسي نساجي يعني چي؟ يعني تخصص توي  حاال

 انتخاب مواد اوليه محصول ،

روي توليد تا پروسه ي آخر، بررسي کاالي ساخته  نظارت

 شده..زدن مهر تاييد روي

 ..... نهايي و در کل توليد محصول

 ايستاد و گفت مقابلشان

 لحي؟درست گفتم آقاي اکبري و خانم صا-

 گفت صالحي

  –ما خودمون وظايفمون رو ميشناسيم خانم بهرامي!! -

 8 0 

اااا...چه جالب!!!خوبه که ميشناسيد!! راستي خانم -

 صالحي من توي اين دوباري که

 !!اومدم شما رو اصال توي بخش توليد نديدم کارخونه

 که حرصش گرفته بود گفت صالحي

 !!!به وقتش ميرم-

 با خونسردي سري تکان داد و گفت کژال
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خب خوشحالم که وظايفتون رو ميشناسيد حاال ميريم -

 سراغ کارهايي که جز

نيست و نبايد در اون ها دخالت کنيد!!! بررسي  وظايفتون

 دستگاه ها ، نظر دادن در

خط توليد !!! انتخاب کارگر ها براي کار روي  مورده

 دستگاه!! و هرچيزي که مربوط به

کارخونه ميشه .....درکل قلب کارخونه که  زاسيونمکاني

 مربوطه به کي ميشه؟ به

صنايع..يعني ربطي به مهندس نساجي  مهندس

 نداره..درسته؟ پس از حاال به بعد در

با اين موضوع ها يا به من يا به مهندس افشاري  رابطه

 مراجعه ميکنيد ..در غير اين

 ....بگيرممجبور ميشم جايگزيني براتون در نظر  صورت

 به صالحي کرد و گفت نگاهي

به عالوه وقت تلف کردن توي کارخونه هم شامل حال -

 ...جايگزيني ميشه

 سمت صندلي اش رفت و روي آن نشست اکبري گفت به
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 من عذر ميخوام خانم مهندس ...حق با شماست-

 گفت کژال

  –بسيار خب ... ميتونيد بريد -

 8 1 

 که کژال گفت برخواستن

 افشاري شما بمونيدمهندس -

 سرجايش نشست وقتي آن دو رفتند کژال گفت افشاري

مهندس با نماينده ي فروش دستگاه تماس بگيريد تا يک -

 نفر رو بفرستند براي تعمير

رهاش کنيم به امان خدا مجبور ميشيم يه دستگاه جديد  اگر

 بخريم قيمت جديد

 ...ها رو هم که ميدونيد چقدر باال رفته دستگاه

 سرش را تکان داد و گفت اريافش

 باشه تماس ميگيرم-

.......... 
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از پايان کار از اتاقش خارج شد، آن طرف تر مهندس  بعد

 صالحي و مهندس اکبري او

 نگاه ميکردند که مهندس صالحي رو به اکبري گفت را

هنوز نيومده توي کارخونه ببين چه فوضولي همه جارو -

 ميکنه!! ايش از همون اول

ديدمش ازش خوشم نيومد...اينقدر کالس ميذاره انگار  که

 ...کيه

سرش را تکان داد و چيزي نگفت که با صداي  اکبري

 افشاري هر دو به سمتش

 برگشتند

 چي داريد ميگيد پشت سر مهندس بهرامي ؟-

  –گفت  صالحي

 8 2 

مهندس افشاري شما اذيت نميشيد که ايشون نيومده داره -

 واستون رييس بازي در

 مياره؟
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 خنديد و گفت افشاري

 ...خب رييسه ديگه-

 اما شما بايد مدير کل ميشديد-

من به همين مدير داخلي هم راضيم ...شما هم به جاي -

 اينجا ايستادن و صحبت

در مورده مافوقتون بريد سره کارتون ...اون بيچاره  کردن

 که حرف بدي نزد گفت

 کاراتون رو انجام بديد درست

ايشي گفت و با حرص به سمت اتاق باز هم  صالحي

 مهندسين رفت اکبري هم سري

 داد و گفت تکان

 با اجازه مهندس-

لبخندي زد و دستش را روي شانه ي اکبري  افشاري

 گذاشت و گفت

 ...خدانگه دار-
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را گفت و به سمت خروجي کارخانه رفت در آنجا  اين

 کژال را ديد که داشت کيفش را

ار شود او نيز دزدگير ماشينش ميگذاشت تا سو داخل

 ماشينش را زد و بلند رو به کژال

 گفت

  –مهندسي بهرامي -

 8 3 

که در حال سوار شدن بود برگشت و به افشاري  کژال

 نگاه کرد افشاري برايش دستي

 داد و گفت تکان

 خسته نباشي مهندس-

 نگاه بي تفاوتي به او انداخت و گفت کژال

 ...ممنون-

 ........... از آن سوار ماشينش شد و به خانه بازگشت بعد

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

.................................................. 
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 سال بعد01 

نگين و چند تا از بچه هاي دانشکده دست تکان دادم  براي

 و سوار ماشينم شدم و به

م ،روز دومي بود که کوهيار مهمان ما خانه راند سمت

 بود و روز دومي که من از

 .... ي مادرم با خبر شده بودم گذشته

خانه شدم و بلند سالم کردم ، مادر با خوشرويي به  وارد

 استقبالم آمد، بعد از حرف

کوهيار طبق يک قرارداد نانوشته ديگر هيچ حرفي  هاي

  –راجع به صحبت هاي مادر 

 8 4 

و او زده نشده و هيچ کدام اتفاق آن روز را به من  بين

 روي خودمان نياورديم ...آن

خيلي به حرف هاي مادر، صحبت هاي کوهيار و  روز

 رفتار خودم فکر کردم و همه ي

و عصبانيتم را همان شب خاک کردم و براي  ناراحتي

 .... هميشه به فراموشي سپردم
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لباسم را از بوسيدن صورت مادر به اتاقم رفتم و  بعد

 عوض کردم و به نشيمن برگشتم،

آنجا نشسته بود به پشت صندلي اش رفتم،برگشت و  مادر

 نگاهم کرد، پرسيدم

 کوهيار کجاس؟-

 لبخند گفت با

 ....توي اتاقش-

 کسي دنبال من ميگرده ؟-

صداي کوهيار به عقب برگشتم و نگاهش کردم شلوار  با

 کتان جذب مشکي رنگي

هن اسپرت توسي رنگ، حسابي بود و يک پيرا پوشيده

 خوش تيپ شده بود فهميدم

ميخواهد جايي برود ابرويم را با بدجنسي باال دادم و  که

 دست به سينه ايستادم و

 گفتم

 !!با کي قرار داري ؟ راستشو بگو-
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ي از ته دلي کرد لبخندي زدم و همچنان پرسشگر  خنده

 نگاهش کردم به سمتم آمد و

 ريخت و در همان حين گفت دستش موهايم را به هم با

 ....عليک سالم جوجه-

به سمت مبل ها رفت و روي مبل مقابل مادرم نشست  و

  –گفتم 

 8 5 

 ...خيلي خب سالم ....حاال زود باش بگو-

يکي از مبل ها نشستم و با هيجان به کوهيار نگاه  روي

 کردم مادر با خنده خواست

 بگويد که کوهيار گفت چيزي

 ...خانمببخشيد کژال -

 سرش را تکان داد و کوهيار با لبخند جذابي گفت مادر

 .... اگه دوست داري بدوني باهام بيا-

 من بيام؟-

 اره-
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 خوشحالي بلند شدم و گفتم با

 االن حاضر ميشم-

دقيقه بعد با هم از خانه خارج شديم، با سوييچ در  چند

 دستش صداي دزدگير

يايي که چراغ را به صدا درآورد نگاهم به زانت ماشيني

 هايش خاموش روشن ميشد

با انگشتم به ماشين اشاره کردم و بعد به خودش اشاره  افتاد

 کردم و گفتم

 ماشين خريدي؟-

 !! اره-

  –سمت زانتياي مشکي رنگ رفتم و گفتم  به

 8 6 

 مبارکه ...حاال چرا زانتيا؟-

 چرا زانتيا نه؟-

 ماشين را باز کردم و گفتم در

 !!!نگفتم زانتيا نه-
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 شديم، ماشين را روشن کرد و راه افتاد گفتم سوار

 نگفتي کجا ميخوايم بريم؟-

کژال خانم شيريني ماشين رو ميخواستند منم گفتم ناهار -

 امروز با من ...يه غذاي

 ...ايراني اصيل

حرفش وا رفتم...باورم نميشد !! فکر کردم با کسي آشنا  از

 شده و ميخواهد او را ببيند

 تغيير حالتم شد و بلند شروع به خنديدن کرد و گفت متوجه

چيه فکر کردي هنوز پام رو ايران نذاشته دختر ايروني -

 صيد کردم؟

 ...کوفت!!!خب آره يه چيزي تو همين مايه ها-

 هم خنديد و گفت باز

 نترس اگه خواستم با کسي برم سر قرار اول به تو ميگم-

  –ي بي صدايي کردم و گفتم  خنده

 8 7 

 حاال بلدي از کجا بايد بري غذاي اصيل ايروني بگيري؟-
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 پس براي چي تورو با خودم آوردم؟-

 تکان دادم و به سمتي از خيابان اشاره کردم و گفتم سري

 ...خيلي خب ...بپيچ اين طرف-

روز جوجه و کباب خريديم به خانه برگشتيم ...صبح  آن

 روز بعد ، بعد از خوردن

د که زود به خانه برگردم چون مادر سفارش کر صبحانه

 پنجشبه بود و بايد به مزار

....بعد از برگشتن از دانشگاه ،با کوهيار و مادرم  ميرفتيم

 به دنبال پدربزرگ و

رفتيم ..آنها که متوجه آمدن کوهيار از امريکا  مادربزرگ

 شده بودند به محض ديدنش

از او استقبال کردند و بعد از آن به مزار رفتيم و  بسيار

 به تمام امواتمان سر زديم...آن

خيلي منتظر شدم تا آن پيرزن بيايد و ببينمش زيرا  روز

 هفته ي قبل هم به خاطر

نتوانسته بودم به مزار بروم اما هرچه منتظر  نمايشگاه

 شدم نيامد، ديگر از آمدنش
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ود و داشتيم برميگشتيم که شده بودم ، وقت رفتن ب نااميد

 ديدم خانواده اي به سر

پسر آن پيرزن آمدند.. ايستادم و به سمت آن خانواده  مزار

 رفتم مادر صدايم زد گفتم

 االن ميام مامان-

 سمت آن قبر رفتم و گفتم به

 ببخشيد-

 و به من نگاه کردند به آرامي گفتم برگشتند

 شما فاميل اين مرحوم هستيد ؟-

  –همه مسن تر بود گفت  که از مردي

 8 8 

 بله..بفرماييد؟-

شما نميدونيد مادر ايشون کجا هستن ؟ هرهفته ميومدن -

 سر خاک پسرشون اين

 ...نديدمشون هفته

 مرد گفت آن
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 حاج خانم دو هفتس فوت کرده -

 تعجب و چشماني گرد شده گفتم با

 چي؟؟؟باورم نميشه....واي!!ميشه بگيد کجا خاک شدن ؟-

را دادند از ناراحتي بي اختيار اشک پهناي صورتم  آدرس

 را فرا گرفت، روي زمين را

ميکردم و به سمت ماشين ميرفتم که با کسي برخورد  نگاه

 کرد بازويم گرفته شد سرم

باال گرفتم و کوهيار را ديدم که با نگراني نگاهم ميکرد  را

 پرسيد

 چي شده نفس ؟ چرا گريه ميکني؟-

ت پاک کردم، صداي مادرم نگاه هر را با پشت دس اشکم

 دوي مارا به او داد که به ما

ميشد کوهيار بازويم را رها کرد با شتاب در  نزديک

 آغوش مادرم جاي گرفتم و گفتم

 ...مامان-

 جانم؟-
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اون حاج خانمه که هرهفته ميديديمش ميومد سر مزار -

 !!پسرش، فوت کرده

برام  !!يادته عکسشو؟ يادته ميگفتم لبخندشدوهفتس

  –عجيبه؟ 

 8 9 

سعي کرد آرامم کند ، چند دقيقه اي را سر خاکش  مادر

 مانديم فاتحه اي خوانديم و

از آن به سمت ماشين برگشتيم در راه سرم را به شيشه  بعد

 ي ماشين تکيه داده

و فکرميکردم و با يادآوري آن پيرزن مظلوم بي صدا  بودم

 اشک ميريختم اصال

مادربزرگ و پدربزرگ کي پياده شدند ، با صداي  نفهميدم

 کسي که به شيشه ميزد

را بلند کردم کوهيار بود که اشاره ميکرد پياده شوم  سرم

 رسيده بوديم ..از ماشين

 شدم و پرسيدم خارج

 مامانم کجاس؟-
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مادربزرگت ميخواست بره دکتر موند پيششون با هم برن -

 بهت گفتن تو حواست

 نبود

 و گفتمکردم  نگاهش

 ...آهان-

از کنارش رد شدم و خاستم به داخل خانه بروم که  آرام

 دستم را گرفت و گفت

 ميخواي بريم بيرون؟-

 ... همين االن بيرون بوديم-

جايي که حال و هوات عوض بشه...من تاحاال خواهر -

 نداشتم ولي فکر کنم برادرا از

  –کارها براي خواهراشون ميکنن ديگه  همين

 9 0 

 شيطنت نگاهش و شوخي کالمش خنده ام گرفت و گفتم از

 ...آفرين وظايفت رو خوب بلدي-

 باال داد و گفت ابرويي
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 ... پس بپر باال-

 ماشينش شديم و راه افتاد...در راه گفت سوار

 خب کجا بريم؟-

 ...برو تا بهت بگم..آدرس با من-

 و گفت خنديد

 !!!اوکي-

به شهر که زير پايم را که متوقف کرد پياده شدم و  ماشين

 بود خيره شدم عاشق بام

اينجا همه چيز خيلي آرام بود ....به سمت جلو رفتم  بودم

 که با صداي کوهيار متوقف

  – شدم

 9 1 

 مواظب باش .. نرو جلوتر ميوفتي-

که پشتم به او بود لبخندي زدم و به راهم ادامه  همانطور

 دادم کنار لبه ي سخره
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ه طرفين باز کردم و نفس عميقي و دستانم را ب ايستادم

 کشيدم و بعد دستم را پايين

که به شدت کشيده شدم و سمت کوهيار پرتاب شدم  آوردم

 دستش پشت کمرم

شد فاصله ي بينمان خيلي کم بود آن يکي دستش  محکم

 دستم را محکم گرفته بود

تعجب نگاهش کردم او نيز با کمي اخم و نگراني که در  با

 چشمانش بود نگاهم

.....چند ثانيه اي فقط نگاه بود که باالخره به حرف  ميکرد

 آمد

 اين چه کاري بود نفس؟-

 را به نشانه ي تعجب تکان دادم ادامه داد سرم

 ميخواستي خودتو بندازي پايين؟؟-

 تعجب و صداي بلند گفتم با

 !!!چيــــــي ؟ نــــه-

عميقي کشيد و رهايم کرد و با آشفتگي دستش در  نفس

 موهايش کرد و گفت
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 ترسونديم دختر-

 آخه واسه چي بايد خودمو بندازم پايين؟-

حالتي آشفته به زمين خيره شد و بي حرف به داخل  با

 ماشينش رفت...چند دقيقه

ماندم و بعد از آن داخل ماشين شدم و گفتم بريم  بيرون

 ه...به مقابلش خيره شد

  –دستم را جلوي صورتش تکان دادم و گفتم  بود

 9 2 

 الو...صدا مياد؟-

 .... لبخند و کمي آشفتگي نگاهم کرد و دنده عقب گرفت با

شب کوهيار با يک عذرخواهي از من و مادرم به اتاقش  آن

 رفت ..نميدانم چرا از

که در بام بوديم به فکر فرو رفته بود و در خودش  وقتي

 رم در آشپزخانهبود....با ماد

 و چايي ميخورديم و صحبت ميکرديم ،مادرم پرسيد بوديم

 رابطت با کوهيار چطوره؟-
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 خوبه!! همش ميخواد برادري کنه ديگه-

 لبخندي زد و گفت مادرم

کوهيار يه پسر نجيب و از يه خانواده ي اصيله...من -

 بيشتر از چشمهام بهش اعتماد

گفتم تا خونش براي همين هم بدون هيچ نگراني  دارم

 حاضر ميشه پيش ما

 ....بمونه

را به نشانه فهميدن تکان دادم ،مادر بعد از اينکه  سرم

 چاييش تمام شد از جايش

 شد و گفت بلند

 ...پاشو دخترم بخواب ديگه دير وقته-

 چشم چاييم تموم بشه ميام-

  –پس من رفتم شب بخير دخترم -

 9 3 

 شب بخير مامان جان-
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با خودم خلوت کردم و بعد از تمام شدن چايي به  کمي

 سمت اتاقم رفتم اتاق مهمان

اکنون کوهيار در آن بود درش نيمه باز بود کمي که  که

 از در اتاقش فاصله گرفتم

و به عقب برگشتم نميدانم چرا در نيمه بازه اتاق  ايستادم

 را آرام باز کردم و سرم را

ا چيزي که توانستم ببينم اتاق کردم در آن تاريکي تنه داخل

 دو چشم خاکستري بود

به من خيره شده بود ، بيدار بود !!! من را نيز ديد...  که

 با ترس يک مرتبه اي عقب

و خودم را به ديوار کنار در اتاق کوهيار چسباندم  کشيدم

 و لبم را گاز گرفتم و چشمانم

 به هم فشار دادم و در دلم گفتم را

!!واي!! حاال چيکار کنم!! ابروم رفت واي!! خاک برسرم -

 حاال پيش خودش چه فکري

!! لعنتي مگه خواب نبود!!شايد هم توهم زده بودم ميکنه؟؟

 يا خطاي ديد بود
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را باز کردم ولي اين بار باز هم با ديدن دو تيله  ،چشمانم

 ي خاکستري رنگ خواستم

بکشم که دستاني روي دهانم قرار گرفت و مانعش  جيغي

 ي نزديک بود نفسمشد خيل

نمي آمد دستش را به نشانه ي هيس مقابل بيني اش  باال

 گرفت سرم را تکان دادم

دستش را از روي دهانم برداشت و نگاهم کرد با من  که

 من گفتم

من فقط ميخواستم ببينم ....ببينم که چراغ اتاق خاموش -

 ...باشه

 خنديد و گفت آرام

 کي خواست توضيح بدي؟-

 و لبم را گاز گرفتم.. گفت را بستم چشمم

 .... برو بخواب-

  –به اتاقش برگردد که گفتم  خواست

 9 4 
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 چرا نخوابيدي؟؟-

 و باز هم به سمتم برگشت و گفت ايستاد

 ..خوابم نميبره-

 چرا؟-

 نگاهم کرد و سرش را تکان داد و گفت کمي

 ...نميدونم-

 باشه دوست نداري نگو.... شب بخير-

که به سمت اتاقم بروم ولي مانعم شد دستم را  برگشتم

 گرفت و مرا به داخل اتاقش

با تعجب به سمتش کشيده شدم و در اتاقش مقابلش  کشيد

 قرار گرفتم گفت

 حوصلشو داري بشنوي؟-

را به نشانه ي آره تکان دادم روي تخت نشست و  سرم

 اشاره کرد تا کنارش بنشينم

 ستم و گفتماما من روبه رويش روي زمين نش...

 اينطوري رو به روت بهتره-
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 هرطور راحتي-

 خيلي خب بگو؟-

  –عميقي کشيد و شروع کرد به تعريف کردن....  نفس

 9 5 

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

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

 سال قبل01

از مدت ها پريسا ،دختر خاله و دوست صميمي کژال  بعد

 ديدنش آمده بود او کهبه 

برخورد هاي سرد و نامهربان کژال بعد از فوت  از

 اميرعلي ناراحت شده بود و ميترسيد

باز هم براي ديدنش بيايد و کژال با رفتاره سردش او  که

 را روانه ي خانه اش کند اين

بعد از چند ماه ديگر طاقتش تمام شده بودو زماني که  بار

 از مادر کژال خبر رفتنش به

را شنيد با خود گفت که شايد آرام تر شده باشد و  کارخانه

 براي ديدن کژال به خانه ي
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 .... اش رفت خاله

تخت کژال نشسته بود و کژال مقابلش روي صندلي  روي

 بود و دست به سينه به

  –نگاه ميکرد ....پريسا با لبخند گفت  پريسا

 9 6 

 خوبي کژال ؟-

 !!خوبم-

 چه خبر ؟-

 ...خبري نيست-

از اين سردي کالم کژال خيلي ناراحت بود و خيلي  پريسا

 دوست داشت که به او

 کند اما نميدانست که چطوري!!!با خنده گفت کمک

 راستشو بگو رييس کارخونه بودن چه حسي داره؟-

 مگه بايد حسه خاصي داشته باشه ؟؟-

معلومه که آره ... واي کژال تو االن رييس يه کارخونه -

 آدم زير دستتهي بزرگي کلي 
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!!! 

حرفي نزد نميدانست اين حسي که پريسا از آن حرف  کژال

 !!! ميزند چه بود

بلند شد و به سمت کژال رفت او را در آغوش گرفت  پريسا

 کژال ولي همانطور که روي

نشسته بود ماند و عکس العملي نشان نداد ، پريسا  صندلي

 که بغض کرده بود گفت

ود کژال.....مثال يه روزي ما خيلي دلم برات تنگ شده ب-

 بهترين دوستاي هم

 !......نامرد من اين همه سردي رو نميتونم تحمل کنمبوديم

اغوش کژال که مانند مجسمه بود بيرون آمد ، به  از

 صورت کژال نگاه کرد اشک پهناي

  –را در بر گرفته بود ادامه داد  صورتش

 9 7 

 ؟اخه مگه تو نميدوني من چقدر سرماييم؟؟؟-

تنش لرزيد... ياده روزهاي زمستاني افتاد که پريسا  کژال

 براي ديدنش درآن سرما به
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شان ميرفت، ياده گونه هايش که از سرما گل مي  خانه

 انداخت ، ياده خودش که

او را به خاطر سرمايي بودنش مسخره ميکرد!!ياده  هميشه

 پريسا که هميشه با

ياده گذشته  ميگفت بهتر از توام که گرمايي هستي، حرص

 هاي خوبي که خيلي زود

شدند افتاد!! قطره ي اشکي از يکي از چشمانش سر  تمام

 ....خورد و به پايين افتاد

جايش بلند شد و مقابل پريسا که همچنان گريه ميکرد  از

 ايستاد ،يکي از دستانش را

برد و روي صورت پريسا گذاشت و با شستش اشک  باال

 صورتش را پاک کرد و بعد با

از اتاقش خارج شد خاست به آشپزخانه برود و  سرعت

 کمي آب بخورد،انگار چيزي در

گير کرده بود !! اما نميدانست چي؟!!! نگاهش به  گلويش

 نفس افتاد که روي زمين
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بود و چنداسباب بازي دورش بود و با آنها بازي  نشسته

 ميکرد ...يک قدم به سمتش

اما ايستاد و بعد به عقب برگشت و به سمت  برداشت

 ...آشپزخانه رفت

روزي گذشت کژال به کارخانه ميرفت و مشغول  چند

 بود... زندگي اش تغيير خاصي

بود مگر اينکه مجبور بود هرروز با انواع و اقسام  نکرده

 آدم ها سروکله بزند،کم حرفي

رفتار خشکش در کارخانه را ديگر همه شناخته بودند  و

 و ميدانستند که چقدر با

بايد با او برخورد کنند .....حاج زند به بهانه ي  مالحظه

 گزارش کار کارخانه او و

اش را براي ناهار دعوت کرد و آنها به آنجا رفتند  خانواده

 حاج خانم که شيفته ي

بچه گانه و بامزه ي نفس شده بود همراه با مادر  رفتارهاي

 کژال با او سرگرم بود و
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و پدرش و حاج آقا در مورده کارخانه و مسائل  کژال

 اقتصادي صحبت ميکردند حاجي

 به کژال گفت رو

  –شنيدم حسابي زهرچشم از اعضاي کارخونه گرفتي -

 9 8 

 بي تفاوت گفت کژال

 !!...خبرا زود ميرسه حاجي-

 خنديد و گفت حاجي

 !!نترس جاسوس برات نذاشتم توي کارخونه دختر جان-

برويش را باال داد و حرفي نزد حاجي يک تاي ا کژال

 ادامه داد

صالحي باهام تماس گرفت...پدر مهندس صالحي فکر -

 ميکنم ديگه خوب

 !!!بشناسيش

 سرش را تکان داد و گفت کژال

 !!!بله خيلي خوب-
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 گفت حاجي

پدر مهندس صالحي يکي از سهامداراي کارخونه -

 اس،تماس گرفته بود شکايتت رو

لوس و نازپروردش رو حسابي اذيت  ،فهميدم دختر ميکرد

 کردي

 جدي گفت کژال

بعضي از ادم ها رو بايد اذيت کرد تا بفهمن چي کار بايد -

 بکنن

  –سرش را تکان داد و گفت  حاجي

 9 9 

از اول هم ميديدم که دختر صالحي کار خاصي توي -

 !!!کارخونه نميکنه

 بله تمام وطايفش رو انداخته بود گردن مهندس اکبري-

ميدونم که بي دليل کاري رو انجام نميدي !! من به تو و -

 روش کاريت اعتماد کامل

به صالحي هم گفتم که اگه ميبينه دخترش نميتونه  دارم،

 باهات کنار بياد ميتونه
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 .... نياد ديگه

سرش را به نشان تاييد تکان داد و چند لحظه بعد با  کژال

 يک عذر خواهي بلند شد

به سمت دستشويي برود ،در بين راه نگاهش به دخترش  تا

 افتاد که بي توجه به

اطرافش آرام قدم برميداشت و اسباب بازي هايش  دنياي

 را نشان حاج خانم ميداد ،

ايستاد و به او خيره شد با صدايي که شنيد به  ناخوداگاه

 سمت ديگر خانه نگاه کرد

را ديد که با لباسي ست لباس پدرش از بيرون با  کوهيار

 خنده و خوشحالي به داخل

و پشت سر او خودش را در لباس عروسي و کوروش  آمد

 که کنارش قدم برميداشت و

وارده خانه شدند ،اخم هايش در هم رفت سرش را  باهم

 تکان داد تا اين افکار مزاحم

 ........او دور شوند و بعد به راهش ادامه داد از
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حياط رفت تا هوايي بخورد و از آن حال و هوا بيرون  به

 بيايد آرام در حياط قدم

و سرش را به سوي آسمان گرفته بود و باالي  برميداشت

 سرش را نگاه ميکرد ايستاد

همينطور که سرش رو به آسمان بود چشمانش را بست  و

 و نفس عميقي کشيد

ه اي جلب در همان حين توجهش به صداي گريه ي بچ....

 شد ، نگاهش به کودکي

که روي زمين افتاده بود و گريه ميکرد کمي آن  افتاد

 طرف تر دختري را ديد که با

به سمت کودک شتافت و روبه رويش نشست کژال  نگراني

 با ناباوري به آن دختر

شده بود چقدر چهره ي آن دختر جوان برايش آشنا  خيره

 بود ...با صداي قدم هاي

از سمت چپ به عقب برگرداند ،مردي با سرش را  کسي

 عجله به سمتش آمد ، از
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گذشت و به سمت آن کودک رفت، کژال که از  کنارش

 هجوم اين افکار به مغزش و

  –آوري خاطرات گذشته اش آن هم اينقدر واضح  ياد

 1 0 0 

شده بود ديگر تحملش تمام شد، با عجله به داخل  عصبي

 خانه برگشت و کيفش را

و بدون توجه به اطرافش و بقيه که آنجا نشسته  برداشت

 بودند از عمارت خارج شد

زماني که به خودش آمد خانه ي مشترکش با اميرعلي  و

 را مقابلش ديد،او که کليد

هنوز در داشبورد ماشينش بود آن را برداشت و از  خانه

 ماشين خارج شد و مقابل در

ل خانه قرار گرفت، در را باز کرد و قدم به داخ خانه

 ....گذاشت

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

 سال بعد01 
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انداختم و دره خانه را باز کردم و وارد شدم ...سالم  کليد

 بلندي کردم امروز زودتر از

آمده بودم انگار کسي در خانه نبود به سمت اتاق  دانشگاه

 مادرم رفتم و در زدم و آرام

شدم در حال بررسي يک سري کاغذ بود که فقط  وارد

 خودش از آنها سردر مي آورد

 سالم مامان-

سرش را باال گرفت عينک طبي اش را برداشت و  مادر

 با خوشرويي جوابم را داد، با

 و کمي شيطنت گفتم خنده

  –چيزه...اومدم خونه فکر کردم کسي خونه نيست... -

 1 0 1 

به خنده افتاد از جايش بلند شد و در حال بيرون  مادرم

 رفتن از اتاقش گفت

 چايي ميخوري ؟-

 رفتم و گفتم دنبالش
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 ...مگه ميشه چايي که مامان خانم برام بريزه رو نخورم-

خنده سري تکان داد و به سمت آشپزخانه رفت کمي  با

 اطراف خانه را نگاه کردم،

داشتم دنبالش ميگشتم  از کوهيار نبود !! نميدانم چرا خبري

 ، حس ميکردم از آن

که خاطره اي که هميشه عذابش ميداد را برايم تعريف  شبي

 کرد ،بيشتر با او صميمي

بودم فکر کنم راه و رسم خواهر و برادري هم همين  شده

 بود!!! مادر چايي را برايم

و به دستم داد، روي صندلي نشستم و چايي را  ريخت

 ظر شدمروي ميز گذاشتم و منت

کمي خنک شود و بتوانم آن را بنوشم....بي اختيار ياد  تا

 حرف هاي آن شب کوهيار

 ...افتادم

شب مقابلش روي زمين نشستم و کنجکاوانه به او نگاه  آن

 ميکردم تا شروع به

 کرد صحبت
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من هيچ وقت راجع به اين موضوع با کسي صحبت -

 نکرده بودم نميدونم چرا

اما اينو ميدونم که ميخوام برات تعريف کنم  ميخوام

 ....يادته وقتي لبه سخره

 بودي من چقدر ترسيدم ؟ ايستاده

 تکان دادن سرم حرفش را تاييد کردم ادامه داد با

توي دانشگاه يک دختر آمريکايي بود که از ترم اول تا -

 آخر با هم هم کالسي بوديم

فقط اون دختر رو يه هم کالسي ميدونستم و مثل بقيه  ،من

 هم کالسي هامي 

  –برخورد صميمي داشتم ولي اون ...  باهاش

 1 0 2 

 کالفگي دستي در موهايش کشيد و ادامه داد با

نميدونم چي بگم.....اون به من ابرازه عالقه کرد گفت -

 که بيا باهم باشيم ولي من

نکردم ....من اونطوري دوستش نداشتم !! هيچ وقت  قبول

 هم نميخواستم که با
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کاري کنم که اون اين حس بهش دست بده...چند  رفتارم

 سال گذشت ،خب من اهل

رابطه با دخترا نبودم عالقه اي به اين کار نداشتم  برقراري

 برعکس اکثر پسراي

که هميشه يکي رو داشتند ....اون دختر پيش  دانشگاه

 خودش چه فکرايي کرده بود

ه نميدونم ولي بعد از چند سال باز هم از من خاست ک رو

 باهم صحبت کنيم ...قبول

، اون تهديد کرد که اگه نرم ببينمش خودش رو  نکردم

 ميکشه ، گفتم به جهنم

ميخواي بکن ....حرفش رو جدي نگرفتم و روز  هرکاري

 بعدش يکي از دوستام با

اومد توي کالس و خاست که باهاش به حياط دانشگاه  عجله

 برم ،وقتي رفتيم ديدم

جمعيت زيادي مقابل يکي از ساختمان هاي بلند دانشگاه  يه

 ايستادند و به باال نگاه
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به اون دختر افتاد که لبه ي ساختمون ايستاده  ميکنن،نگاهم

 بود و دستاش رو از دو

باز کرده بود و ميخواست خودش رو به پايين پرت  طرف

 کنه از تعجب با دهن باز

ط ميتوني بياريش خيره شده بودم، دوستم گفت تو فق بهش

 پايين کوهيار يه کاري

،ولي من با حالت عصبي يه نگاه ديگه به اون دختر  بکن

 انداختم و گفتم وقتي

خودشو بکشه يعني لياقت زندگي نداره پس بذار  ميخواد

 بميره ، راهم رو کج کردم تا

کالسم برگردم ولي با صداي جيغ دخترايي که اونجا  به

 ايستاده بودن متوقف شدم،

و باالي ساختمون رو باز نگاه کردم اما نبود!! با  برگشتم

 سرعت دويدم و بقيه رو کنار

و با جسد بي جونش رو به رو شدم خون از پشت  زدم

 سرش جاري شده بود ، صحنه
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وحشتناکي بود حالم بد شد احساس عذاب وجدان به سمتم  ي

 حمله کرد....ديگه

ه پيشنهادش رو خودم رو ببخشم با خودم ميگفتم اگ نتونستم

 قبول کرده بودم شايد

وقت اين اتفاق نمي افتاد همون موقع آتش نشاني و  هيچ

 آمبوالنس رسيدند، ولي

دير شده بود دوستم من رو از اون صحنه دور کرد  ديگه

 ولي من هيچ وقت نتونستم

اتفاق رو فراموش کنم و هميشه خودم رو مقصر  اون

  –ميدونم .... 

 1 0 3 

هم رفته بود بلند شدم و روي تخت مقابلش هايش در  اخم

 نشستم و دستم را روي

 اش گذاشتم و سرم را به طرفين تکان دادم و گفتم شانه

اين قضيه اصال تقصير تو نيست ....چرا داري به -

 خاطرش خودت رو عذاب ميدي؟
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خيلي وقت بود از ذهنم بيرونش کرده بودم اما اون روز -

 بازهم خاطره ي اون حادثه

 !!زنده شد مبرا

 زدم و گفتم لبخندي

به قول خودت اگه يه درصد هم به مادرم رفته باشم به -

 نظرت همچين کاري ميکنم؟

 و گفت خنديد

 ... قطعا نه!!! اما اون خصلت لوس بودنت شايد-

 مشتم آرام به شکمش زدم و گفتم با

 ... هي!! اينقدر به من نگو لوس-

 را به شکمش گرفت و گفت دستش

 .......... چقدر دستات سفتن بچهآخ -

..................... –  

 1 0 4 

يادآوري آن شب لبخندي روي لبانم نشست، اين برادر  با

 يک مرتبه اي خيلي داشت
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به خودش وابسته ميکرد...بعد از خوردن چايي به  مرا

 اتاقم رفتم چند باري خواستم تا

کوهيار تماس بگيرم و بپرسم که کجاس ولي نتوانستم  با

 هنوز هم کمي احساس

 .... ميکردم غريبي

بعد کوهيار آمد صدايش را شنيدم که به مادرم  ساعتي

 چيزي ميگفت به سمتشان

 کوهيار با ديدنم گفت رفتم

 .... کژال خانم غير ممکنه نميذارم به خدا-

 تعجب گفتم با

 چي شده؟-

 گفت مامان

 اره ناهار درست کنمنميذ-

 لبخند گفتم با

 چيه ميخواي غذاي آماده برامون بخري ؟-

 شيطنت به من اشاره کرد و گفت با
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نخير....تا وقتي يه آبجي به اين خانمي دارم چه نيازي به -

 غذاي بيرون هست؟

  –از تعجب گرد شد گفتم  چشمانم

 1 0 5 

 !!من؟؟؟-

پزي ؟ با اينکه به خنده افتاد ..آخر مرا چه به آش مادرم

 مادرم پخت تمام غذاهاي

را در دوران دبيرستان به من ياد داده بود ولي هيچ  خانگي

 وقت خودم آشپزي نکرده

و اصال اين کار را به خودم نميديدم ....کوهيار حق  بودم

 به جانب گفت

 .... ميدونستم بلد نيستي-

 تکان داد و ادامه داد سري

روي دستمون ميترشي  اينطور که از شواهد امر پيداس-

 ميره

بار با حرص دست به سينه شدم مادرم که از خنده  اين

 غش کرده بود، کمي انتظار
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داشتم ولي چنين خبري نبود خاستم چيزي بگويم  پشتيباني

 که گفت

اگه قول بدي دختر خوبي باشي و خيلي زود آشپزي رو -

 ياد بگيري امروز بيخيالت

 .... ميشم

باز شد به مادرم نگاه کردم که با  بار از تعجب دهنم اين

 لبخند نگاهم ميکرد گفتم

 !!!مامان-

 گفت کوهيار

 مامان بي مامان ....ميپزي يا نه؟-

 به جانب گفتم حق

  –ميترسم انگشتاتون رو از دست بديد!! -

 1 0 6 

 و کوهيار شروع به خنديدن کردند مادرم گفت مادر

 ...کوهيار پسرم نفس آشپزي بلده-

 گفت کوهيار
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خب پس مشکل کجاس؟ شروع کن که حسابي گرسنه ايم -

 .... شايد خودم هم

 کردم کمکت

را برايش ريز کرد و لبم را کج کردم و به سمت  چشمانم

 آشپزخانه رفتم ...عجب گيري

بودم کمي با سرگرداني به آشپزخانه نگاه کردم و  کرده

 تصميم گرفتم تا قرمه سبزي

ي الزم را آماده کردم و کنم، وسايل و مواد غذاي درست

 شروع به پخت و پز کردم

کمي گذشت کسي پايش را در آشپزخانه نگذاشت ، ....

 نميدانستم کارهايي که ميکنم

است يا نه!! از آن روزي که مادرم پختن قرمه  درست

 سبزي را به من ياد داده بود

ها ميگذشت .... کمي بعد دره قابلمه ي برنج را  سال

 کارم تمام شدهگذاشتم و تقريبا 

...به اطراف نگاه کردم پر از ظرف کثيف شده بود بود

 دستم را به سرم کوبيدم و گفتم
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 !!!يا خدا چقدر ظرف-

صداي خنده ي کوهيار به عقب برگشتم، به ورودي  با

 آشپزخانه تکيه داده بود و

 گفتم ميخنديد

 خنده داره؟-

 توجه گفت بي

  –خسته نباشي جوجه... -

 1 0 7 

نگذاشتم و ظرف ها را براي شستن در ظرف  محلش

 شويي جمع کردم دستکش را

کردم و مقابل ظرف شويي ايستادم کوهيار کنارم  دستم

 ايستاد و گفت

 ...بذار کمکت کنم-

اااا...چه پسر خوبي!!! الزم نکرده...من ميدونم تو يه -

 نقشه اي داري اومدي کمک

 رو بيرون خواهشا
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 و گفت خنديد

 .کاري باهات ندارمنترس جوجه...-

عميقي کشيدم و ظرف هارا شستم و او آب ميکشيد  نفس

 در حين آب کشي ظرف

ليواني را پر از آب کرد و تمام آبش را روي صورت  ها،

 من پاشيد جيغ بلندي کشيدم و

 گفتم

 !!چيکار ميکني رواني-

کشيدم و از شدت شک نفس نفس ميزدم ،کوهيار از  عقب

 خنده نزديک بود روي

 بيوفتد با حرص گفتم زمين

 ...زهرمار-

اشکم در مي آمد اما از ترس اينکه کوهيار باز هم  داشت

 صفت لوس بودن را به من

 خودم را کنترل کردم و با حرص گفتم بچسباند

 ...تالفيشو سرت در ميارم نمکدون-



 
 

183 

 

آرتمیس ماکانی: ویسندهن                                                                         ستیقلب خال نیا یجا  

  
هم شروع به خنديدن کرد و ايستاد کنارم تا به کارش  باز

  –ادامه دهد گفتم 

 1 0 8 

 ....خير ببيني خواهشا بيا برو بيرون-

 خنده گفت با

 نه بذار کمکت کنم-

 !!! برو-

اصرار ميکرد که بماند، نگاهم به ابر پر از کف  همچنان

 داخل ظرف شويي افتاد لبخند

زدم و ابر را در دستم فشار دادم ، تمام کف هايش  شيطاني

 روي دستم ريخت به

دستم را باال بردم و به صورتم کوهيار چسباندم  سرعت

 شروع به کشيدن دستم روي

 کردم ، عقب کشيد و گفت صورتش

 !!هي-

 و گفتم خنديدم
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 !! حقته-

ولي دستش به چشمش بود و چيزي نميگفت و بعد از  او

 آن از آشپزخانه بدون هيچ

خارج شد!! ترسيدم ،فکرکنم کف ها به داخل  حرفي

 شستم و چشمش رفت دستم را

 دنبالش رفتم وارد دستشويي شده بود در زدم و گفتم به

 کوهيار ...کوهيار ؟ الو!! خوبي؟؟-

 نميداد مادر به کنار من آمد و گفت جواب

  –چي شده؟ -

 1 0 9 

 ... فکر کنم کف رفت توي چشمش-

 وا براي چي؟-

 را زير انداختم و گفتم سرم

 تقصير خودش بود-

يار در حالي که به چشمانش دستشويي باز شد و کوه دره

 دست ميکشيد خارج شد
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 به مادرم که نگران شده بود گفت رو

 !!چيزي نيست کژال خانم نگران نباشيد-

 گفتم مادرم

برو روي مبل بشين تا برات قطره بيارم بريز توي -

 ....چشمت ميکروبي نشه

سرش را تکان داد و بدون نگاه کردن به من به  کوهيار

 ينقدر ازنشيمن رفت يعني ا

ناراحت شده بود ؟! اگر جنبه ي شوخي نداشت حق  دستم

 هم نداشت خودش با من

کند... خوده او که لوس تر از من بود !! با دلخوري  شوخي

 به سمتش رفتم روي مبل

 بود و چشمانش را بسته بود آرام گفتم نشسته

 خوبي؟-

را باز کرد و نگاهم کرد،يک مرتبه اي از جايش  چشمانش

 بلند شد ترسيدم و يک قدم

عقب برداشتم که پايم به مبل گيرکرد و پخش زمين شدم  به

 ،کوهيار بلند شروع به
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کرد ،کمرم درد گرفته بود آخي گفتم و نگاهش  خنديدن

 کردم همچنان ايستاده بود و

  –ميکرد با حرص گفتم  نگاه

 1 1 0 

 کمک کني بلند بشم؟ نميخواي-

 به سينه ايستاد و گفت دست

 نه !...خودت بلند شو....مگه دست و پات از کار افتادن؟؟-

شدت خشم درد کمرم را فراموش کردم و به سرعت  از

 از جايم بلند شدم و به سمت

 !!!!...رفتم هنوز هم داشت ميخنديد اتاقم

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

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

 سال قبل01 

مادرش که با نفس بازي ميکرد و او را با حرکاتش  به

 ميخنداند نگاهي انداخت
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نامحسوسي که خودش هم متوجه آن نشد زد و به  ،لبخند

 سمت اتاقش رفت ، آن

بعد از کارخانه باز هم سري به خانه ي قديمي اش  روز

 اي که با عشقش در زد...خانه

زندگي ميکرد...خلوت کردن در آنجا روحش را تسکين  آن

 ميداد ....روز ها از پي هم

و مي آمد سرش به کارهاي کارخانه بند بود کمتر  ميرفت

 به گذشته ي زيباي از دست

 ...اش فکر ميکرد رفته

سال ديگر هم آمد و رفت ...کژال براي تولد اميرعلي  يک

 رگزارمراسمي سر مزارش ب

...رامين به تنهايي به ايران آمد و وقتي کژال سراغ  کرد

  –بهار را از او گرفت ، رامين 

 1 1 1 

که براي روحيه اش بهتر بود که نيايد و خاطرات  گفت

 تلخ گذشته برايش يادآوري
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..گفت که خيلي بهتر شده و رامين از زندگي اش با نشود

 ...او راضي بود

علي نشسته بود و قرآن ميخواند باالي سر مزار امير کژال

 که چشمش به نفس افتاد

روي عکس پدرش خم شده بود و آن را ميبوسيد ،قطره  که

 ي اشکي از يکي از

چکيد و به پايين سر خورد...جمعيت زيادي  چشمانش

 براي مراسم آمده بودند عالوه

اقوام مسئولين کارخانه هم آمده بودند .....رامين مقابل  بر

 کژال نشسته بود و او هم

اميرعلي فاتحه ميخواند ....صداي کسي باعث شد تا  براي

 کژال از جايش بلند شود

 . به مهندس افشاري افتاد نگاهش

خانم مهندس باز هم تسليت ميگم ....من رو توي غمتون -

 شريک بدونيد

 گفت کژال

 ن که اومديدممنو-
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 .... وظيفه بود-

هم آمدند و با ابراز همدردي رفتند ... بعد از آن پدر  بقيه

 و مادر کژال با حاجي به

شان بازگشتند و کژال رامين را به خانه ي پدري  خانه

 اميرعلي رساند که تا زمان

 آنجا بماند ....در راه رامين گفت بازگشتش

 از کارت راضي هستي کژال؟-

 همانطور که به خيابان نگاه ميکرد گفت کژال

  –اره..خوبه! -

 1 1 2 

سرش را تکان داد و باز هم به بيرون نگاه کرد  رامين

 ....کمي بعد باز گفت

 کژال-

 بله؟-

 !يه چيزي ميخواستم بهت بگم-

 چيزي نگفت رامين کمي من من کرد و گفت کژال
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 .... هيچي-

....مقابل خانه  بي اهميت به رانندگي اش ادامه داد کژال

 ايستاد رامين گفت

 ممنون ....باعث زحمتت شدم-

نگاهش کرد بي هيچ حرفي!!رامين هم نگاهش کرد  کژال

 و بعد گفت

 ...خدانگه دار-

 کي برميگردي ؟-

 فردا صبح-

  –بسيار خب....خدانگهدار -

 1 1 3 

پياده شد و رفتن کژال را نگاه کرد ...با خود گفت  رامين

 آخه چطوري بهش ميگفتم

!!... 

روزي گذشت ....کژال در کارخانه بود و براي  چند

 سرکشي به قسمت توليد رفته بود
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به خواسته ي او سرعت توليد را براي باال بردن کيفيت ...

 پايين آورده بودند و قسمت

و هميشگي اش را  برکيفيت که مسئوليت مطلق نظارت

 عالوه بر خودش و افشاري به

اکبري و صالحي داده بود را به کارخانه اضافه  مهندس

 کرده بود ،او نظرش را در

ي شرکا مطرح کرده و به دليل کم شدن ميزان  جلسه

 فروش محصوالتشان تمام

 گيري ها را به پيشنهاد حاجي به کژال داده بودند تصميم

... 

وال گذشت ....کارها داشت خوب ماهي به همين من چند

 پيش ميرفت و همه در

از دستورات کژال پي روي ميکردند .... کژال  کارخانه

 در اتاق کارش بود و در حال

يک سري پرونده مربوط به کارخانه بود که منشي  بررسي

 اش تماس گرفت

 خانم مهندس-
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 بله؟-

اقاي افشاري تماس گرفتند گفتند لطفا هرچه زودتر بريد -

 ش توليدبخ

 چي شده؟-

 ...نميدونم ولي ايشون مضطرب بودند-

  –خيلي خب... -

 1 1 4 

از جايش بلند شد با خود فکر کرد حتما باز هم  کژال

 دستگاهي مشکل پيدا کرده

..او تعميير و تنظيم اکثر دستگاه ها را بلد بود و خيلي است

 کم از متخصص خارجي

اين کار استفاده ميکردند و فقط براي دستگاه هايي  براي

 که کژال تخصصي در

آن ها نداشت...به سمت بخش توليد رفت ....مسير  تعميير

 راه رو مانند تا رسيدن به

هايي که به پايين ميرفت و وارده بخش ميشد را با  پله

 نگاهي به پايين طي کرد
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د او را ديد که درحال صحبت و بحث با کسي بو افشاري

 را نميديد زيرا پشتش به

بود صالحي دست به سينه ايستاده بود و انها را نگاه  کژال

 ميکرد بقيه ي کارگرها هم

کار بودند ، وارده پله ها شد و يکي يکي از آنها  مشغول

 پايين آمد در همين حين

 که او را ديد رو به آن مرد گفت افشاري

 ....بفرماييد خودشون اومدند-

مرد برگشت و به کژال نگاه کرد ...کژال با ديدنش  آن

 روي پله ها ايستاد نگاه

را در حالي يکي از دستانش را به نرده ي پله  مستقيمش

 ها گرفته بود به او داد و

ديگرش را ناخودآگاه مشت کرد....هيچ کدام قصد  دست

 چشم برداشتن از يکديگر را

 .....نداشتند

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

.................................................. 
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 سال بعد01

ديگري به اين خانه قديمي که روزي مادرم قبل از  نگاه

 ازدواج با پدر در آن زندگي

است انداختم و از پله هاي داخل ساختمان باال رفتم  ميکرده

 ،چند اتاق در طبقه ي

را کند و کاو ساختمان قرار داشت کمي ديگر خانه  باال

 کردم قرار بود اينجا خانه ي

باشد مادر از وقتي که فهميده بود کوهيار دنبال  کوهيار

 خانه است اينجا را که من از

بي خبر بودم تعميير و بازسازي و تميز کرده  وجودش

 بود، وسايل خانه از همان زماني

که در آن زندگي ميکرد همه چيز قديمي بود اما هنوز  بود

  –و زيبايي خود را هم کالس 
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....بعد از بازديد از اتاق هاي باال به پايين برگشتم  داشت

 روي پله ها به حالت پرشي
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مي آمدم که نگاهم به کوهيار افتاد، به يکي از مبل  پايين

 هاي نشيمن تکيه داده بود

اطراف را نگاه ميکرد ...نگاهش که به من افتاد با  و

 نهلبخندي مقابلم دست به سي

من ولي نگاهم را از او گرفتم و به سمت ديگري نگاه  شد

 کردم هنوز هم سر اينکه آن

کمکم نکرد تا وقتي زمين خورده بودم بلند شوم از  روز

 او دلخور بودم و يک هفته بود

نميگذاشتم امروز هم به خاطر مادر و حس  محلش

 کنجکاوي زيادم به آنجا آمده

اي لحظه اي مقابلش ايستادم پله ها را پايين آمدم و بر بودم

 و با نگاه دلخوري

از کنارش رد شوم که پايش را مقابل پايم گذاشت  خواستم

 و با صورت به سمت زمين

شدم که مچ دستم را گرفت و مانع افتادنم شد، فرياد  رها

 خفيفي کشيدم همانطور که



 
 

196 

 

آرتمیس ماکانی: ویسندهن                                                                         ستیقلب خال نیا یجا  

  
دور مچ دستم بود ،من همچنان از کمر خم بودم و  دستش

 نفس نفس ميزدم ،از

آنقدر شوکه شده بودم که نميدانستم اکنون بايد به  حرکتش

 او چه بگويم!! دستم را

سمت خودش کشيد و مقابلش قرار گرفتم ، با حرص  به

 دستم را تکان دادم تا مچم از

مام دستش رها شود و بعد از آن بدون هيچ حرفي ت بند

 خشمم را با مشتي روي

او خالي کردم...اما آنقدر شکمش صفت بود که  شکم

 صداي خورد شدن انگشتانم را

ولي به روي خودم نياوردم و به سمت ديگر خانه  شنيدم،

 رفتم و وقتي مطمئن شدم

مرا نميبيند مشت باز نشده ام را باز کردم و فقط از  که

 درد فوتش ميکردم و به

بد و بيراه ميگفتم ....با صداي مادرم به سمت در  کوهيار

 رفتم ، کوهيار نيز دم در بود

 بچه ها بريم ؟-
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را تکان دادم کوهيار باز هم شروع به تشکر کردن  سرم

 کرد بي حوصله نگاهي به او

و زودتر از آن دو از خانه خارج شدم و سوار  انداختم

 آسانسور شدم باز هم نگاهي به

بدجوري درد ميکرد انداختم که با ديدن نازنينم که  دست

 کوهيار و مادرم که وارده

ميشدند دستم را سريع به پايين آوردم کوهيار با  آسانسور

 ... پوزخندي وارد شد

روز تعطيلم بود و در خانه بودم مادر طبق معمول  فردا

 کارخانه بود و کوهيار را

 که در خانه است يا در حال بردن وسايلش به نميدانستم

 خانه ي جديد!! در آشپزخانه

و ميخواستم براي خودم چايي بريزم اما به محض  بودم

 اينکه خواستم قوري را بردارم

دستم شروع به تير کشيدن کرد صورتم از درد  انگشتان

  –جمع شد و سعي کردم با 

 1 1 6 
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چپ قوري را بردارم ...چايي را به هر زحمتي که  دست

 بود ريختم و روي صندلي

و به انگشتان دست راستم که کمي کبود شده بود  منشست

 نگاه کردم و گفتم

 ...خدا لعنتت کنه-

 !!بي خود نفرين نکن ...تقصير خودت بود-

را باال گرفتم و به کوهيار که وارده آشپزخانه ميشد  سرم

 نگاه کردم و چيزي نگفتم و به

ام خيره شدم صندلي کنارم را برداشت و مقابل من  چايي

 روبه رويم گذاشت و

و صندلي را به من نزديک کرد من همچنان به  نشست

 چايي ام خيره بودم که گفت

 ببينم دستتو-

 ديدن نداره-

را گرفت و مجبورم کرد تا به سمتش برگردم نگاهي  دستم

 به انگشتانم کرد و نوچ
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کرد بعد از جيب گرم کنش پالستيکي بيرون آورد  نوچي

 پرسشگر نگاهش کردم که

 گفت

 ديروز برات خريدم ،پماده و باند-

ام را باال دادم و حرفي نزدم کمي از پماد را روي  شانه

 دستم ماليد و گفت

 حاال ميبندم گرم ميشه خوب ميشه-

 آرام گفتم زيرلب

  –نزن داغون کن که نخواي بعد درستش کني -

 1 1 7 

 شروع به خنديدن کرد و گفت بلند

 گفتم مشت بزن؟ اوال که اون تقصير خودت بود ! من-

 ناراحتي و لب ها آويزان گفتم با

 قبال هم زده بودم اينقدر سفت نبود-

 هم خنديد و گفت باز

 خب اون موقع نميخواست سفت باشه-
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 !خيلي بدي-

زد و چيزي نگفت باند را برداشت و شروع به  لبخندي

 بستن دستم کرد پرسيدم

 دوما؟-

 دوما چي؟-

 دارهتو گفتي اوال يعني يه دوما هم -

 ي کوتاهي کرد و به بستن باند ادامه داد و گفت خنده

 ......دوما-

 ماندم تا حرفش را ادامه بدهد گفت منتظر

ميزنم داغون ميکنم که بعدش بتونم بشينم روبه روت و -

  –درستش کنم... 

 1 1 8 

هايم باز شد و به خاطر تعجب از حرفش به باال پريد  اخم

 ...درست متوجه حرفش

انگار قلبم متوجه شد زيرا به تپش افتاد ...بي  اما نشدم

 اختيار به صورتش نگاه کردم
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او نيز به من خيره شد....چند ثانيه بي هيچ حرفي به  که

 هم نگاه کرديم که يک مرتبه

 به خودش آمد ...سرفه ي کوتاهي کرد و گفت کوهيار

 .... خب.... خب بايد مثل برادرا رفتار کنم ديگه-

 و ناراحت لب با تعجب زير

 گفتم ي

 چي؟-

ي کوتاهي کرد و سرش را پايين گرفت و بعد نگاهم  خنده

 کرد و گفت

 .... بايد برادرانه-

حرفش را تکميل کند صندلي را به عقب حل دادم  نگذاشتم

 و با خشونت از رويش

 شدم و گفت بلند

 !!تو ديوونه اي-

چرا ولي خيلي از حرفش ناراحت شدم و با  نميدانم

 دلخوري به اتاقم رفتم ...دوست
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منظور حرفش ايني باشد که گفت ....لعنتي...چرا  نداشتم

 اينگونه شده بودم!! خودم

 روي تختم رها کردم و پشتي را روي سرم گذاشتم را

...... 

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

.................................................. –  

 1 1 9 

 سال قبل01 

زنگ موبايلش باز هم بلند شد پشتي را که از  صداي

 عصبانيت روي سرش گذاشته

از روي سرش برداشت و نيم خيز از روي تختش بلند  بود

 شد و نگاهي به تلفنش کرد

هم حاجي بود اين بار سومي بود که در طول امروز  باز

 ن را برداشت وزنگ ميزد ، تلف

 را وصل کرد تماس

 سالم حاجي-

 !سالم دخترم تو که هنوز توي خونه اي-
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 ...حاجي من که بهتون گفتم که-

منم بهت گفتم که من اين بهونه ها رو قبول نميکنم برگرد -

 کارخونه اونجا االن تمام

 ... با توئه مسئوليتش

ولي حاجي من ديگه نميرم کارخونه...اين حرف -

 ...آخرمه

مگه دسته خودته دختر! حداقل بگو چرا يه مرتبه اي -

 !!همچين تصميمي گرفتي

اختيار تصوير کوروش جلوي صورتش پر رنگ شد  بي

 ،ناخواسته ياد زندگي مشترکش

او افتاد ...ميدانست که ديدن هر روز او در کارخانه او  با

  –را ياد خاطراتي 

 1 2 0 

...اما  اندازد که دوست ندارد بهشان فکر کند مي

 نميتوانست اين را به حاجي بگويد

نميتواست از او بخواهد که ديگر اجازه ندهد پسرش  حتي

 به کارخانه بيايد،ميترسيد
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 ...... حاجي با خود چه فکر هايي که نکند که

 عميقي کشيد و گفت نفس

 ... حاجي!!! حداقل امروز رو بهم مرخصي بديد-

استراحت احتياج خيلي خب دختر خوب از اول بگو به -

 داري .......پس امروز رو

کن ولي شنبه سره کارت باشيا....االن يک  استراحت

 هفتس کارخونه لنگ توئه

 چشم حاجي-

 آفرين دخترم..خدانگه دارت باشه-

 خداحافظ-

را قطع کرد و پوفي کشيد ... !!! آماده شد و سري به  تلفن

 موسسه ي کودکان بي

 ...ار اميرعلي رفتزد و بعد از آن به مز سرپرست

برگشت به خانه ي قديمي اش رفت و شب را نيز  وقت

 مانند اين چند پنجشنبه ي

 .... آنجا ماند اخير
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روز شنبه به محض رسيدن به کارخانه به اتاقش  صبح

 رفت و کارش را شروع کرد

دو ساعت بعد ،وقتي کارهاي دفتري اش تمام شد  حدود

 کش و قوسي به کمرش داد

سرش را براي کمي استراحت روي ميز گذاشت ،ياده  و

 آن روزي که کوروش را در

  –ديد افتاد ...  کارخانه

 1 2 1 

روز وقتي وارده خط توليد شد ،افشاري به سمتش رفت  آن

 و شروع به صحبت با

کرد کژال متوجه موضوع شد و به سمت کوروش  کژال

 رفتو مقابلش قرار گرفت

 با احترام گفت کوروش

 الم خانم مهندسس-

نگاهي خالي از هرچيز به او انداخت و با بي  کژال

 حوصلگي گفت

 ..سالم-
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به اطراف انداخت کوروش خواست چيزي بگويد  نگاهي

 که کژال با جديت گفت

 شما با اجازه ي چه کسي وارده خط توليد شديد؟-

 يک تاي ابرويش را باال انداخت و گفت کوروش

 با اجازه ي خودم-

خودتون؟!!! کي اين اجازه رو بهتون داده که با اجازه ي -

 اجازه ي خودتون بياييد توي

 توليد؟ خط

 لبخندي زد و گفت کوروش

 ....فلسفي حرف ميزنيد خانم مهندس!! باز هم خودم-

 سري تکان داد و گفت کژال

  –آهان....اونوقت به چه دليل ؟ -

 1 2 2 

 !!به اين دليل که اين کارخونه مال منه-

 بار کژال بود که پوزخند صداداري زد و گفت اين
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بله درسته اين کارخونه مال شماست!! و داريد درآمدي -

 که در مياره رو به اندازه ي

ازش استفاده ميکنيد!!محض اطالعتون فقط اين  سهمتون

 قسمتش مربوط به

 ... شماست

بلند شروع به خنديدن کرد کژال ولي همچنان  کوروش

 اهشجدي و با کمي اخم نگ

 ....کوروش گفت ميکرد

 ...حاجي از من خواسته که بيام-

بيايد که چيکار کنيد؟؟ کارخونه رو با ندونم کارياتون -

 خراب کنيد

 لبخند طوالني زد و چيزي نگفت کژال ادامه داد کوروش

اينجا من ميگم ميزان توليد و درامد کارخونه چقدر -

 باشه...سرعت توليد چقدر

شه ...شما هم که تخصصتون ساخت ...کيفيت چقدر باباشه

 و سازه ربطي به کارخونه
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اين مسائل نداره...پس اصال نميتونيد درموردش نظر  و

 درستي بديد

لبخند روي لبش وسيع تر شد کمي به سمت کژال  کوروش

 خم شد و آرام گفت

 .. چه خوب-

 اخمش پررنگ تر شد و کمي به عقب رفت و گفت کزال

  –يعني چي؟ چي چه خوب؟ -

 1 2 3 

 صاف ايستاد و گفت کوروش

اين که عالوه بر اينکه هنوز من رو يادته تخصصمم -

 ...يادته

از حرف کوروش غافل گير شد و کمي حول کرد  کژال

 ... ولي با جديت گفت

آقاي کيازند بهتره تکليف خودتون رو توي اين کارخونه -

 مشخص کنيد وگرنه با هم به

 برميخوريم مشکل
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 ........و به سمت اتاقش بازگشت اين را گفت کژال

ولي هيچ حرفي نزد و فقط به لبخند بزرگي که  کوروش

 روي صورتش نشسته بود

کرد ،هيچ وقت نميتوانست کژال را اينقدر جدي  اکتفا

 تصور کند ..ولي از اينکه اينقدر

و خانم تر از قبل شده بود هم نتوانست بگذرد، اما  بزرگتر

 رفتار سرد و بي روحش که

از او صحبت ميکردند را به چشم خود ديد و چيزي  همه

 که ديگران متوجه آن

،آن هم چشمان روشنش بود که ديگر از آن ها  نميشدند

 خبري نبود و انگار به جاي

دو تيله ي تيره رنگ گذاشته بودند ....باز هم ناراحتي  آن

 سراسر وجودش را فرا گرفت

زندگي کژال اين چند وقتي که از همه ي ماجراي  مانند

 توسط رامين با خبر شده

....وقتي متوجه شد که نامزد کژال که آن روز در بود

 عمارت ديده بود همان پسر دايي
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رامين است نتوانست خودش را کنترل کند و براي  مرحوم

 اولين بار در زندگي اش

ريخت...به خاطر تمام اتفاقاتي که زندگي خودش و  اشک

 کژال را اينگونه تحت تاثير

داده بود...از خودش براي بار صدم متنفر شد و به  قرار

 خودش براي بار هزارم بدو

گفت...با خود انديشيد اگر هيچ وقت کژال را ترک  بيراه

 نميکرد نه زندگي خودش و

زندگي کژال اينگونه نابود نميشد...با صداي افشاري  نه

 از فکر بيرون آمد

  –آقاي مهندس خانم بهرامي رفتند -

 1 2 4 

به خودش آمد باشه اي گفت و به سمت اتاقش  کوروش

 ...... رفت

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

دره اتاق کژال او را از ياد آوري آن روز بيرون  صداي

 آورد سرش را از روي ميز بلند کرد
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 گفت و

 بله؟-

 باز شد و منشي به داخل آمد در

 ر شما هستنخانم مهندس اقاي کيازند توي دفترشون منتظ-

 باز هم اخمهايش در هم رفت و گفت کژال

 ايشون کار دارن من بايد برم؟-

 تعجب کرد و گفت منشي

 ..خانم مهندس حاج آقا هستنا-

 که فکر کرده بود کوروش است گفت کژال

آهان ...من فکر کردم اون....هيچي ولش کن...باشه تو -

  –برو، منم االن ميرم 

 1 2 5 

 لبخندي زد و گفت منشي

 چشم خانم مهندس-

از اتاق خارج شد و کژال به اتاقي که متعلق به حاج  منشي

 زند بود رفت، در زد و بعد
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وارد شد ،نگاهش به حاجي افتاد که پشت ميز نشسته  آرام

 بود و کوروش که روي

روبه روي حاجي نشسته بود و داشت به کژال  صندلي

 نگاه ميکرد...کژال رو به حاجي

 کرد حاجي گفت المس

 سالم دخترم بيا تو-

بي توجه به کوروش روي صندلي نشست و رو به  کژال

 حاجي گفت

 سالم حاج آقا...اومديد کارخونه؟-

 خنديد و گفت حاجي

آره...نياز بود...اومدم که با شما دو تا صحبت کنم...کژال -

 جان کوروش براي مدتي

ونه باشه ميمونه در اين مدت هم قراره توي کارخ ايران

 از االن به بعد شما دوتا

کوروش کمکت ميکنه و تو هم بنا به تخصصت  همکاريد

 ...کارهات رو پيش ميبري
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با تعجب به کوروش که به صندلي اش تکيه داده بود  کژال

 و يکي از پاهايش را روي

يکي انداخته بود و به کژال خيره شده بود نگاه کرد  آن

 وقتي نگاه خيره ي کوروش به

 را ديد سرش را برگرداند و به حاجي گفت شخود

ولي...آخه اينطوري که نميشه...ايشون مثال توي چه -

 کاري ميتونن به من کمک

 کنند؟

  –گفت  حاجي

 1 2 6 

توي مديريت کارخونه...به هرحال اون يه مرده و بيشتر -

 ميتونه از پس کارگرا و بقيه

بت خيالم اعضاي کارخونه بربياد ...هرچند من از اين با ي

 از تو راحته ميدونم که به

هم ميتوني ولي اگه کوروش هم باشه خيالم راحت  تنهايي

 ...تره

 نفس عميقي کشيد و بي اهميت گفت کژال
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 ....بسيار خب...هرطور شما ميدونيد-

لبخندي از سر رضايت زد و از روي صندلي اش  حاجي

 بلند شد و گفت

 ....خب من ديگه کارم اينجا تمام شد-

 گفت الکژ

 ...فقط حاجي-

 بله دخترم؟-

لطف کنيد بهشون بگيد توي کارهايي که تخصص ندارند -

 اصال و ابدا دخالت نکنند

 زيرکانه پرسيد حاجي

 بهشون؟-

 بله ...به پسرتون-

پوزخند کوروش نگاه کژال را به او داد حاجي  صداي

  –گفت 

 1 2 7 
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فقط کوروش زودتر از اينکه تو بگي به من قول داده که -

 توي مسائلي که توي

بهش مربوطه دخالت کنه نه بيشتر نه  کارخونه

 کمتر....مگه نه پسرم؟

 گفت کوروش

 ...بله حاجي-

 سرش را تکان داد و گفت حاجي

بسيار خب من ديگه ميرم خونه...سعي کنيد با هم کنار -

 بياييد اين براي هر دوتون

 ..بهتره

ر از هميشه اين را گفت و رفت ،کژال آن روز زودت حاجي

 از کارخانه خارج شد و به

 .……به سمت خانه برگشت سرعت

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

 سال بعد01 
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هفته بود که کوهيار به خانه ي جديدش نقل مکان  يک

 کرده بود ، حس ميکردم

در خانه يمان خيلي خالي است...رفتار کوهيار با  جايش

 سنگين شده بود و من خيلي

خيلي ازارم ميداد در اين يک هفته اي رفته بود يک  اين

 بار هم به من زنگ نزد و

  –تماس هاي من را نيز دوتا يکي جواب ميداد .  حتي

 1 2 8 

روزي که داشت دستم را باند ميبست دچار سوء تفاهم  آن

 شدم و چقدر بعد از آن روز

يدانستم چه مرگم رفتارم سخت پشيمان شدم....اصال نم از

 شده بود !!! ولي

با رفتارم او را به اشتباه بيندازم که ناخواسته  نميخواستم

 اين کار را هم کرده بودم

او از من دوري ميکرد.... شايد با خود فکر کرده بود ....

 من نيز مانند همکالسي

 ...به او عالقه مند شده ام دانشگاهش
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اين مسئله را يک بار براي هميشه تمام ميکردم  بايد

 ....تصميمم را گرفتم و بعد از

به سمت خانه ي کوهيار رفتم در راه به مادرم  دانشگاه

 زنگ زدم

 سالم مامان-

 سالم ..کجايي نفس جان؟-

کالس داشتم تازه تموم شده ...ميگم سر راه برم يه سري -

 به کوهيار بزنم خيلي وقته

 !نديدمش

 خب...براي ناهار با هم بيايين خونه خيلي-

 چشم مامان..فعال کاري با من نداريد؟-

 ...نه دخترم مواظبه خودت باش-

 چشم..خدانگهدار-

 خداحافظ-

......... –  
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خانه اش پارک کردم و به سمت خانه رفتم و زنگ  مقابل

 در را فشار داد اما مقابل

نه ايستادم....تا صدايش در آيفون پيچيد مقابل آيفون  آيفون

 قرار گرفتم و زبانم را

درآوردم، چند لحظه طول کشيد و بعد در را باز  برايش

 ... کرد

آسانسور که خارج شدم در خانه اش باز بود، وارد شدم  از

 و نگاهي به اطراف انداختم

 وقتي نديدمش گفتم و

 کسي خونه نيست؟-

 :رج شد و به سمتم آمد گفتمآشپزخانه خا از

 عليک سالم صاحب خونه-

 سالم...چطوري؟خوبي؟-

خيلي ممنون ...از احوال پرسياي شما مستر زند...مارو -

 نميبيني خوشحالي؟؟

نصفه نيمه اي زد و دعوتم کرد تا بشينم و خودش  لبخند

 به آشپزخانه رفت ...ده



 
 

219 

 

آرتمیس ماکانی: ویسندهن                                                                         ستیقلب خال نیا یجا  

  
ا اي گذشت انگار قصد بيرون آمدن از آشپزخانه ر دقيقه

 نداشت گفتم

آهاي صاحب خونه اومديم دو دقيقه خودتون رو ببينيم -

 همش که توي آشپزخونه

 ...بودي

موقع با سيني چايي آمد،سيني را روي ميز مقابلم  همان

 گذاشت، خنديدم و گفتم

 ...انگار رسما چشم ديدن من رو نداريا-

  –تعجب گفت  با

 1 3 0 

 اين چه حرفيه ؟-

 زدم و گفتم پوزخندي

 ...بيخيال بابا ...شوخي کردم-

 آهان-

 خب تنهايي زندگي کردن چطوره؟-
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من که اکثرا خونه نيستم درگير کارهامم زياد متوجه -

 ...تنهايي نميشم

آهان خوبه....پس فقط ماييم که دلمون واستون تنگ شده -

 !!!بود

 زيبايي زد و گفت لبخند

 .... منم دلم برات تنگ شده بود-

 عمول قلبم را ناديده بگيرم... گفتمکردم تپش غيرم سعي

 ....اوهوم مشخصه-

 تيکه ننداز جوجه..من اهل تعارف تيکه پاره کردن نيستم-

.... 

اين حرفش دلم ضعف رفت ،دلم براي جوجه گفتنش نيز  با

 تنگ شده بود....اما سعي

خودم را عادي بگيرم و شروع کردم به نوشيدن  کردم

 چاييم ....کوهيار هم دست به

نشسته بود و به من خيره شده بود....کمي از چايي  سينه

 را نوشيدم و گفتم
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  –اينجا چطوره؟ راحتي؟ -
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معلومه که راحتم....يه زماني اينجا خونه ي بچگي هام -

 بوده ..البته چيزه زيادي يادم

 ولي خب مهم نفس کاره نيست

 دو به خنده افتاديم ادامه داد هر

به من کردن ...واقعا نميدونم  کژال خانم لطف بزرگي-

 چطوري لطفشون رو جبران

 !!کنم

 چرا؟ مگه قبلش نميخواستي خودت خونه بخري؟-

 .... خريد که نه..! قصد اجاره داشتم-

 چرا اجاره ؟-

خب من سرمايمو احتياج دارم براي شروع کار توي -

 ايران ...وقتي که ميخواستم بيام

پدرم موافق نبود اما من تصميمم رو گرفته بودم  ايران

 ،براي همين پدر نتونست
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رو بگيره ،اما از نظر مالي حمايتم نکرد ...هرچي  جلوم

 که دارم از خودمه و خب يه

از سهم کارخونه ...براي همين بايد تا جايي که  مقدار

 ميتونم کم خرج کنم و سرمايم

 .... بريزم توي کارم رو

 !!قلآهان...چه عا-

لبخندي زد و چيزي نگفت و من هم به نوشيدن چايي  نيمچه

 ادامه دادم...وقتي

 تمام شد فنجان را روي ميز گذاشتم و گفتم چايي

 ...ممنون-

  –زد و همان طور که به من خيره بود گفت  لبخندي
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 نوش جونت-

زدم اما کمي معذب بودم، کمي من من کردم و اين  لبخندي

 ا نگاهطرف و آن طرف ر
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نميدانستم چگونه سر صحبت را با او باز کنم او هم  کردم

 که انگار قصد حرف زدن

و فقط ميخواست نگاه کند،نفس عميقي کشيدم و  نداشت

 گفتم

 ميخواستم يه سوالي ازت بپرسم-

 با حالت پرسشگري پرسيد کوهيار

 چه سوالي؟-

 ميخواستم بدونم دليل رفتار اين چند وقتت چيه؟-

 !!متوجه نميشم منظورت رو-

خيلي خب بذار رک بهت بگم....من حس ميکنم تو دچار -

 اشتباه و سوءتفاهم

 ....شدي

 تعجب نگاهم کرد ادامه دادم با

ببين ...اصال نميخوام فکر و خيال اشتباه بکني....شايد -

 رفتار اشتباه من باعثش شده

 .... باشه
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تعجبش بيشتر ميشد ....چشمانم را بستم و باز  هرلحظه

 کردم و دوباره نگاهش کردم

  –بعد سرم را زير انداختم و ادامه دادم  و

 1 3 3 

نترس کوهيار ....قرار نيست من هم مثل هم کالسيت به -

 خاطره رفتار صميمانت

سوءتفاهم يا يه احساس اشتباه بشم....من دوست دارم  دچار

 مثل قبل رفتارمون با

صميمانه باشه همونطور که گفتي مثله يه خواهر و  هم

 برادر....من آدم بي جنبه اي

 ....خيالت از اين بابت راحت باشه نيستم

حرف هايي که ميزدم خودم مطمئن نبودم!! آيا واقعا بي  از

 جنبه نبودم ؟ حس

بي جنبه ترين آدم روي زمينم.... چه به روزم  مميکرد

 آمده بود...خدايا!!!!! نگاهش

با تعجب به من خيره شده بود از حالت تعجب دهانش  کردم

 کمي باز شده بود،پلک
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فقط مستقيم خيره شده بود و حس کردم دارد با  نميزد

 دلخوري نگاهم ميکند....سرم

ا صدايش نگاهم باال گرفتم و به سقف خيره شدم...... ب را

 را به او دادم

 گفت کوهيار

 ....بسيار خب-

 مبل تکيه داد و ادامه داد به

 ...اينطوري بهتر شد-

 گفتم آرام

 ....پس درست حدس زده بودم-

 ...تقريبا-

را به آرامي تکان دادم... نميدانم چرا دوست داشتم  سرم

 حرفم را قطع کند و چيزي

گونه نشد....نميدانم چرا که انتظارش را ندارم اما اين بگويد

 احساس شکست ميکردم
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نميدانم چرا دلم آشوب شده بود و حس ميکردم بغض ...

 گلويم را گرفته ...اصال حس

حالم دست خودم نبود ،خودم هم از خودم تعجب کرده  و

  –بودم صدايش را شنيدم 
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من کمي نگران شده بودم....اما خوشحالم که تو عاقالنه -

 ....رفتار کردي

کردم نه خبري از لبخند روي لبش بود و و نه  نگاهش

 حالتي از تعجب ......در آن

خاکستري هيچ چيزي مشخص نبود...آب دهانم را  چشمان

 قورت دادم و با صدايي

 خودم هم به سختي مي شنيدم گفتم که

 ....خب ...من ديگه بايد برم-

 جايم بلند شدم و گفتم از

 خدانگهدار-

 شد و همراهم تا دم در آمد و گفت بلند
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 ...خوشحال شدم ديدمت-

کردم ...اين چه حسي بود که داشت اشکم را درمي  نگاهش

 آورد...سرم درحال

بود، به سختي لبخند کذايي زدم و از خانه خارج  ترکيدن

 شدم.... وارده ماشين که

از شدت سردرد پيشانيم را روي فرمان گذاشتم نميدانم  شدم

 چقدر طول کشيد ولي

سرم را بلند کردم از آيينه ي جلوي ماشين صورت  وقتي

 خيس از اشکم را

 ........حتي نميتوانستم خودم را درک کنمديدم

روز را به سختي پشت سر گذاشتم ....وقتي که به خانه  آن

 برگشتم مادر سراغ کوهيار

 فت،من که حوصله ي خودم را هم نداشتم گفتمگر را

 ...يادم رفت بهش بگم براي ناهار بياد-

آخه چرا دختر مگه ميشه همچين چيزي رو يادت بره... -

–  
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 ....يادم رفت ديگه مامان-

 اتاقم رفتم و بلند گفتم به

من اشتها ندارم مامان....خودتون ناهارتون رو -

 .........بخوريد

روي پشتي گذاشتم و مانند هميشه که وقتي  را که سرم

 ناراحت ميشدم به سرعت

ميبرد اين بار هم هنوز چشمانم را نبسته خيلي سريع  خوابم

 به خواب رفتم....اين هم

 !!!بود خصلتي

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

 قبل سال

به شدت کژال در کارخانه زياد شده بود و او را  کارهاي

 خسته ميکرد آن روز به محض

به خانه به اتاقش رفت و پس از تعويض لباس  برگشتن

 خودش را روي تخت رها کرد

 هنوز سرش را روي پشتي نگذاشته بود به خواب رفت و

... 
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چشمانش را باز کرد هوا تاريک شده بود ،از اتاقش  وقتي

 خارج شد و به بيرون رفت

بعد نفس آرام آرام به  تلوزيون نشست چند دقيقه مقابل

 سمتش آمد و مقابلش

کژال نگاهش کرد چشمانش او را ياده اميرعلي مي  ايستاد

 انداخت چشمان درشت و

رنگ، موهايش هم مشکي بود و لخت ،بيشتر به  مشکي

 اميرعلي رفته بود تا کژال

 رمان بوک

https://romanbook.ir/ 

دستش را به سمت نفس که بي حرف مقابلش ايستاده ....

 بود دراز کرد و سرش را

کرد ...خنده ي بچه گانه نفس او را به وجد آورد  نوازش

 اما فقط براي لحظه اي و بعد

آن به سرعت از جايش بلند شد و به سمت اتاقش  از

  –ت ..... بازگش
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https://romanbook.ir/
https://romanbook.ir/
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بعد در کارخانه مشغول تنظيم يکي از دستگاه ها بود  روز

 که با صداي افشاري دست

 کار کشيد و به سمت او برگشت از

 خانم مهندس-

 بله ؟-

خسته نباشيد... درست شد؟ بيشتر از پنج دقيقه ي ديگه -

 نميتونيم خط توليد رو

 .. نگه داريم خودتون که ميدونيد خاموش

 ...موم شد ديگه، داشتم چکش ميکردمآره ت-

 ممنون...بازم خسته نباشيد-

سري براي افشاري تکان داد و ليوان آبي که  کژال

 سرايدار کارخانه برايش آورده بود را

روي سيني برداشت و شروع به نوشيدن کرد ليوان آب  از

 را که پايين آورد نگاهش به

و مقابل خورد که قسمت باالي خط توليد در راه ر کوروش

 نرده ها دست به سينه
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بود و او را نگاه ميکرد اهميتي نداد و به سمت  ايستاده

 اتاقش رفت افشاري

رفت تا يک سري گزارشات کارخانه را به او  همراهش

 تحويل بدهد .... وقتي به

 رسيد منشي اش گفت اتاقش

خانم مهندس جلسه ي هيئت مديره چند دقيقه ي ديگه -

 ...شروع ميشه

 ري تکان داد و گفتس کژال

 ...باشه-

  –از آن رو به افشاري گفت  بعد

 1 3 7 

 ... ممنون مهندس ميتوني بري-

 ...بله خانم مهندس...با اجازه-

به اتاقش بازگشت و وقتي چند تا از اسناد و اوراق  کژال

 مورده نيازش در جلسه را
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به سمت جنوبي کارخانه جايي که جلسات  برداشت

 کارخانه در آنجا برگزار ميشد رفت

سالن شد همه آمده بودند و فقط دو صندلي دو سر  وارده

 ميز خالي بود کژال سالم

کرد ،همه از جايشان بلند شدند و سالم کردند کژال  بلندي

 به سمت صندلي اش رفت

 نشست ...نگاهي به بقيه کرد و گفت و

 کنيم؟ خب شروع-

 از اعضا گفت يکي

 صبر کنيد خانم مهندس هنوز آقاي مهندس نيومدن-

 پرسشگرانه گفت کژال

 آقاي مهندس؟-

 ...مهندس کيازند-

 موقع کوروش وارده سالن شد و گفت همان

 من اومدم سالم همگي-
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صندلي اش که مقابل کژال بود نشست ...کژال  روي

 نميدانست که او هم از اين به

شرکت دارد نگاه کوتاهي به او انداخت و  در جلسات بعد

  –گفت 
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بسيار خب ...مثله اينکه همه ديگه رسيدند...بسم هللا -

 الرحمن الرحيم....جلسه رو

 ...ميکنيم شروع

شروع به دادن توضيحات کلي و مسائلي که الزم  کژال

 بود کرد حدود يک ساعت

ل به طول انجاميد همه با دقت به حرف هاي کژا جلسه

 گوش ميدادند،نظرات خود را

ميکردند و از روند کاريش راضي بودند، بعد از  بيان

 جلسه همه از سالن خارج شدند و

شروع به مرتب کردن وسايلش کرد تا از سالن  کژال

 خارج شود که نگاهش به
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افتاد که هنوز هم آنجا نشسته بود و دست به سينه  کوروش

 به او نگاه ميکرد کژال

 ش را باال داد و گفتتاي ابروي يک

 آقاي زند تشريف نميبريد؟-

 ...منتظر شمام-

 منتظر من ؟-

 ... بله تا دم ماشينتون همراهيتون ميکنم-

بي اهميت به حرف او پوزخندي زد و به سمت در  کژال

 رفت و از سالن خارج شد

پشت سر او به راه افتاد کژال به ماشينش رسيد  کوروش

 و ايستاد، کوروش را ديد که

به سينه کنارش ايستاده بود، دره ماشينش را باز کرد  دست

 و رو به کوروش گفت

  –مشکلي هست؟ -
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 !!نخير-
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 خب پس...؟-

 ..گفتم که تا دم ماشينتون همراهيتون ميکنم-

 و من بهتون اين اجازه رو دادم ؟-

 خنديد و گفت کوروش

 سکوت عالمت رضاست؟نه؟-

نميدونم!! ولي عالمت کژال عالمت رضا هست يا نه رو -

 ....نيست

بلند شروع به خنديدن کرد، کژال خيلي جدي و  کوروش

 بدون هيچ تغييري در

نگاهش کرد و بعد با صداي صالحي که کوروش  صورتش

 را صدا ميزد به سمت او

کرد، مهندس صالحي با آن کفش هاي پاشنه بلند نوک  نگاه

 تيز که به سختي قدم

 دو آمد و گفتبه سمت آن  برميداشت

 ...آقاي مهندس-

 نگاهش کرد و گفت کوروش
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 خانم صالحي....حالتون چطوره؟-

 ممنون خوبم شما خوبيد؟ ....خوب شد ديدمتون-

  –ممنون ...کاري با من داشتيد ؟ -

 1 4 0 

بي اهميت به گفتوگوي آن دو سوار ماشينش شد و  کژال

 از کارخانه خارج شد و

انيش نگاه کرد... که با با تعجب به رفتن ناگه کوروش

 :صداي صالحي به خودش آمد

 مهندس...مهندس با شما هستما-

 بله...... بله؟ گوشم با شماست-

 .......بله داشتم ميگفتم-

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

به خانه برگشت ...بعد از خوردن ناهار پريسا به او  کژال

 زنگ زد

 سالم کژال جونم-

 سالم-
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 چطوري؟-

 خوبم ...تو چطوري؟-

من خيلي خوبم...دلم برات تنگ شده بود گفتم يه زنگي -

 بهت بزنم..چه خبر؟

 خبري نيست-

  –ميگم کژال مياي بريم بيرون؟ -

 1 4 1 

 بيرون؟ واسه ي چي؟-

 .... همين طوري-

 باشه-

 که خيلي از موافقت کژال خوشحال شد گفت پريسا

 واي عاليه ...فردا عصر چطوره؟-

 ...خوبه-

 ....پس تا فردا-

 ميبينمت-
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 خداحافظ مراقبه خودت باش-

 خدانگهدار-

آن روز با پريسا در يکي از خيابان هاي اصلي  فرداي

 قرار گذاشت و با هم کمي گشت

پريسا از کم حرفي بيش از حد کژال کالفه شده بود  زدند،

 و هرکاري که ميکرد کژال

از يک يا دو کلمه جوابش را نميداد،با هم به بازار  بيشتر

 رفتن و کژال هم آن روز را

ديد و لباس و وسايل مورد نيازش را خريد .. آن  غنيمت

 روز را با هم گذراندند و شام

هم به پيشنهاد پريسا به رستوران رفتند و بعد از آن  را

 کژال پريسا را به خانه اش

  –........  و خودش به خانه بازگشت رساند

 1 4 2 

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

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

 سال بعد01 
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دانشگاه با نگين قدم ميزديم و قهوه اي که گرفته بوديم  در

 را مينوشيديم ....در فکر

 رفته بودم که با صداي نگين نگاهش کردم فرو

 !!توي فکري؟-

 ....چي؟! نه بابا-

بيخيال...يه چند وقتيه همينطوري شدي...ميگي چي شده -

 يا به حرف بيارمت؟

 و گفتم خنديدم

 اي بابا ....گيرداديا...حتما بايد يه چيزي بشه؟-

 مانند بچه ها سرش را تکان داد و گفت نگين

 اوهوم-

  –خنده به نيمکتي که نزديکمان بود اشاره کردم و گفتم  با

 1 4 3 

 بشينيم؟-

نيم...اگه دو دقيقه ديگه راه بريم که غرغر هاي خانوم بشي-

 شروع ميشه
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خنده روي نيمکت نشستيم....بعد از آن روزي که از  با

 خانه ي کوهيار بيرون آمدم

هفته اي ميشد که نديده بودمش ...او نيز دوري ميکرد  يک

 خوب متوجه اين

شده بودم حتي چند باري که مادر زنگ زد و او  موضوع

 کرد بهانه اورد و از را دعوت

سر باز زد....اما هر روزي که به روزهاي نديدنش  آمدن

 اضافه ميشد من دل تنگ تر

 ...با صداي نگين به خودم آمدم ميشدم

مگه قرار نشد يه روز با اين برادر از آسمون رسيدت -

 بريم بيرون؟

توام که فقط منتظري يکي ببرتت بيرون...برو ببينم بچه -

 پر رو

عني چي ...پس تو چه رفيقي براي من شدي؟ خدارو اااا ي-

 چه ديدي شايد بخت منم

 ..اين رفت و آمدا باز شد تو

 تعجب گفتم با
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 چي؟-

 چيه ؟؟ دوست نداري من زن داداشت بشم؟-

هايم درهم رفت، سرم را زير انداختم و حرفي نزدم  اخم

 نگين به شانه ام زد و گفت

 هي...چه مرگت شد يه هويي؟-

  –کردم و خيلي جدي گفتم  نگاهش

 1 4 4 

 ...پاشو بريم حاال کالس شروع ميشه-

شدم و به سمت ساختمان دانشکده راه افتادم نگين به  بلند

 سمت دويد و گفت

 نفس....نفس !!چه مرگته تو رواني؟-

نزدم و در دلم گفتم خودمم نميدونم چه  حرفي

 مرگمه...خدايا خودت به خير بگذرون

 !!!دارم رواني ميشم واقعا

از پايان کالس به سرعت به خانه بازگشتم و مجال  بعد

 سوال ديگري را به نگين ندادم
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.. 

اينکه به افکاري که مزاحم روح و روانم شده بود  براي

 اجازه ي پيش روي بيشتر ندهم

را غرق کار کرده بودم ،هر روز بعد از دانشگاه به  خودم

 موسسه ميرفتم و وقتم را کنار

ها ميگذراندم ...اينقدر طرح زده بودم که حتي  بچه

 ميتوانستم براي ارائه ي کار به

ي هم کالسي هايم بدهم ...يک ماه گذشت سخت  بقيه

 !!گذشت نميدانم چرا

چه شده بود و چه باليي سرم آمده بود ولي خوب  نميدانم

 ميدانستم که اين حال و

فتارم شده اصال خوب نيست .... مادر متوجه تغيير ر هوا

 بود اما هرچه ميخواست

به آن صحبت کند نميذاشتم و وقتي ميگفت که چيزي  راجع

 شده به شدت رد

زيرا خودم هم نميدانستم که دقيقا چه به روزم آمده  ميکردم

 است ...نميتوانستم تا
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از اين حس و حال نامعلوم خودم چيزي نفهميدم  وقتي

 ....حرفي به کسي بزنم

خانه را باز کردم طبق معمول اين چند  انداختم و در کليد

 وقت به ارامي و بدون صرف

زياد سالمي کردم و همينطور که سرم پايين بود و  انرژي

 روي زمين را نگاه ميکردم

خانه شدم و خواستم به اتاقم بروم که نگاهم به کوهيار  وارد

 افتاد که روبه روي من

خيال بود، براي لحظه اي فکر کردم از فکر و  ايستاده

 زياد به سرم زده است و خياالتي

ام اما با خروج مادرم از اتاقش که چند برگه دستش  شده

  –بود متوجه شدم که 

 1 4 5 

در کار نيست ...همانطور مقابل هم ايستاده بوديم،  خياالتي

 حتي مادرم هم ايستاد و

تعجب به من که از ديدن کوهيار شکه شده بودم نگاه  با

 ... ميکرد
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له ام از روي شانه ام به پايين افتاد و بندش در کو کيف

 دستم ماند، از شدت هيجاني

نميدانستم چرا يک مرتبه اي به قلبم حمله کرده بود بند  که

 کيف را در دستم فشار

و سرم را زير انداختم..کمي صبر کردم و بعد به  دادم

 سختي به سمت اتاقم روانه

وارده اتاق که شدم همان جا پشت در روي زمين  شدم،

 نشستم و زانويم را بغل کردم

شروع به گريه کردن کردم و بي صدا، اشک بود که  و

 صورتم را خيس ميکرد....وقتي

ريختنم تمام شد مقابل آيينه ي اتاق ايستادم و به خودم  اشک

 نگاه کردم ....از من

ز روي تاسف رفتار هاي بچه گانه بعيد بود سري ا اين

 براي خودم تکان دادم و به

 :تشر زدم خودم

هي!! اين ريخت و قيافه واسه چيه؟ به خودت بيا ! خجالت -

 بکش ...ديگه هم حق
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 ....فکراي احمقانه نداري

در اتاق حرفم را نصفه گذاشت، به سمت در  صداي

 برگشتم و گفتم

 بله ؟-

 ميتونم بيام تو ؟-

کوهيار بود!! نگاهي به خودم در آيينه انداختم، به  صداي

 موهايم دستي کشيدم و

  –عميقي کشيدم و گفتم  نفس

 1 4 6 

 بفرماييد-

آرام باز شد و کوهيار نمايان....وارد شد و با لبخند  در

 گفت

 اجازه هست؟-

 دست پاچگي که نميدانستم از کجا آمده بود گفتم با

 !!ومدي توي اتاق من؟؟بله...يعني اره ..اصال چرا ا-

 : کرد سريع اضافه کردم تعجب
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نه نه ...منظورم اين بود که من ميومدم االن بيرون -

 ...چرا زحمت کشيدي ..؟

همه ضايع بازي، بي هوا وايي گفتم به عقب برگشتم  ازاين

 و دوباره به سمت کوهيار

به در اتاق تکيه داده و دست به سينه با کمي  بازگشتم،

 گاه ميکرد ...باز هملبخند مرا ن

دليل قلبم شروع به تپيدن کرد ....هر چه رشته بودم  بي

 در عرض چند ثانيه پنبه

...باز هم حال و هواي چند دقيقه ي پيش مرا در بر شد

 گرفت ...هر دو دستم

مشت شدند...او نيز انگار قصد نداشت اين جو  ناخودآگاه

 سنگين را برهم بزند ، بي

ر آغوش گرفتمش ،محکم انگار که به سمتش رفتم و د هوا

 ميترسيدم کسي او را از

جدا کند ...قلبم آرام گرفت کم کم داشتم ميفهميدم اين  من

 چند وقت چه مرگم شده
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....! حس کردم او هم به اندازه ي من دل تنگ شده بود

 است...صدايش که خيلي

 و ضعيف بود به سختي به گوشم رسيد که گفت آرام

 ....شده بود خيلي دلم برات تنگ-

شانه اش فاصله گرفتم و به صورتش نگاه کرد او نيز  از

 نگاهم کرد ..اکنون که قلبم آرام

بود بيشتر به خودم مسلط شده بودم لبخندي زدم و  گرفته

  –از او فاصله گرفتم و گفتم 

 1 4 7 

 .... کجا بودي؟ حسابي سرت شلوغ شده آ-

اهي نگاهش را که هنوز به من خيره بود با خنده ي کوت او

 از من گرفت و گفت

چيکار کنم درگير کاراي تاسيس شرکت بودم ...کسي رو -

 هم ندارم!!! همه کارها به

 ... ي خودمه عهده

 اخم ساختگي به بازويش زدم و گفتم با
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هي...کي گفته کسي رو نداري ؟ پس مادر و خواهرت -

 اينجا چي کاره ان؟بهمون

 !!تا کمکت کنيم ميگفتي

 خنده دستي در موهايش کشيد و گفت با

 .. اين کار هايي که من ازش حرف ميزنم مردونس-

اوهو...ديگه از تو بعيده که با فرهنگ غربي بزرگ شدي -

 بخواي زندگي رو مردونه

 ...کني زنونش

 شروع به خنديدن کرد و گفت بلند

بزرگ شده ي اونجا باشم... خون ايروني توي رگهامه -

 کردي؟....اينو فراموش 

خنده صدايم را کمي کلفت کردم و با حالت مردانه اي  با

 گفتم

  –بابا خون ايروني.... -

 1 4 8 
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شروع به خنديدن کرد من هم همينطور ، از اتاق  کوهيار

 خارج شديم و به سمت

رفتيم و مادرم هم به ما پيوست ...کمي صحبت  نشيمن

 کرديم و کوهيار از کارهايش

 .انه اش بازگشتو بعد از شام به خ گفت

روزي گذشت... به پيشنهاد من ، با نگين و دانيال  چند

 براي کمک به کوهيار در آماده

شرکتش به آنجا رفتيم ...وقتي به کوهيار گفتم که ما  کردن

 براي کمک مي آييم بسيار

کرد و بعد از آن آدرس شرکتش را برايم فرستاد  استقبال

 و من و نگين و دانيال بعد از

 ......براي کمک به او به آنجا رفتيم دانشگاه

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

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

 سال قبل01 

با عجله و کمي خشونت به اتاق مهندسين رفت، در  کژال

 را به شدت باز کرد و وارد
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ند کسي آنجا نبود ..بايد حدس ميزد طبق معمول اين چ شد

 وقت کجا ميتواند اين

بي مسئوليت سر به هوا را پيدا کند به سرعت به  دختر

  –سمت اتاق کوروش رفت 

 1 4 9 

کوروش به محض ديدن کژال سالم کرد کژال بي  منشي

 اهميت به او به سمت در

 کوروش رفت و خواست آن را باز کند که منشي گفت اتاق

 ببخشيد آقاي مهندس مهمون دارن-

 ندي زد و گفتپوزخ کژال

مطمئني مهمونه؟ ديگه براي خودش صاحب خونه اي -

 !!شده

بعد از آن بدون آن در بزند وارد اتاق شد با باز شدن  و

 در کوروش که سرش در لپ

بود و بي توجه به حرف هاي بي سر وته صالحي  تاپش

 در حال رسيدگي به مسائل
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در امريکا بود نگاهش را به کژال داد کژال با  شرکتش

 خم شديدي که روي پيشانيشا

اول به صالحي که از ديدن او شوکه شده بود و بعد  داشت

 به کوروش که به او خيره

 بود نگاه کرد و با خشونت گفت شده

 !!!خانم صالحي-

 از جايش بلند و شد و گفت صالحي

 بله ؟-

اينجا چيکار ميکنيد خانم؟ شما االن بايد سر پستتون باشيد -

 ....پس کي توي خط

 باالي سر کارگراس؟ ريسندگي

که حول کرده بود و هر لحظه ممکن بود به گريه  صالحي

 بيفتد با من من کردن گفت

راستش … خانم مهندس من ....من يعني اقاي مهندس.-

 ...–  

 1 5 0 
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 به کوروش کرد و گفت رو

 شما يه چيزي بگيد اقاي مهندس-

 گفت کوروش

 االنچي بگم ؟ شما بايد سر کارتون باشيد -

 ....ولي-

اين را گفت و با گريه از اتاق کوروش خارج شد  صالحي

 کژال با نگاهش او را بدرقه

صالحي که در را بست کژال نگاهش را به کوروش  کرد

 داد که پشت ميزش دست به

 ...ايستاده بود و با لبخندي کنج لبش او را نگاه ميکرد سينه

در را برگشت تا از اتاق خارج شود دستگيره ي  کژال

 گرفت که با صداي کوروش

 ايستاد

 ممنون-

 را برگرداند و پرسيد سرش

 بابته؟-
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من رو از دست اين بالي آسموني نجات دادي ...دو -

 ساعته اينجاس به احترام پدرش

نميتونستم بيرونش کنم سرم رو خورد اينقدر که حرف  هم

 بي ربط زد ...اصال هيچي از

  –نفهميدم  حرفاش

 1 5 1 

نگاهي به کوروش انداخت و دستيگره را فشار  نيم کژال

 داد و از اتاق خارج شد

کوروش به جاي خالي او نگاه کرد و نفس عميقي کشيد ..

 و روي صندلي اش رها شد

 گفت و

 ...مجازات بزرگيه-

به خط ريسندگي رفت و وقتي مطمئن شد که صالحي  کژال

 آنجاس به اتاقش

اين خانم مهندس ...با خود گفت بايد فکري براي بازگشت

 .... بکنم
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کاريش تمام شد و از اتاقش به سمت پارکينگ رفت  ساعت

 در راه افشاري را ديد و با

به سمت پارکينگ رفتند به محض ورودش به پارکينگ  هم

 کوروش را ديد که به

تکيه داده بود و به آن دو خيره شده بود...کژال  ماشينش

 ايستاد، خاطره ي محوي از

 :گذشت و باعث رنجش شد ذهنش

 اينا ديگه چيه؟-

 .. اينا حقته-

 تا سکه بود و سه دنگ خونه70حقه من فقط همون مهريم -

ماشيني که براي عروسي گل زده بود و زماني که  سوييچ

 براي اولين بار با آن ماشين

دانشگاه رفته بود جلوي چمانش رژه رفتند ...چه  به

 اتفاقاتي که سر آن ماشين برايش

نيامده بود ...چرا کوروش اين کار را با او ميکرد  پيش

 اين ماشين دقيقا شبيه ماشيني
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که کژال آن را براي هميشه از زندگي و خاطره اش  بود

 پاک کرده بود ....زماني که

زندگي جديدش شد آن ماشين که جزوي از زندگي  وارده

 قبلي اش بود را در کنار تمام

ر گذاشت ...اما اکنون اين قبلي اش پاک کرد و کنا زندگي

  –ماشين باز هم خاطراتش را 
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کرده بود ...اخم هايش براي بار صدم در آن روز  زنده

 در هم رفت کم کم داشت روي

خط مي افتاد .. با يک عذرخواهي و خداحافظي  پيشانيش

 سريع از افشاري جدا شد

بي توجه به کوروش به سمت ماشينش رفت، سوار شد  و

 ....انه بازگشتو به خ

روز پس از بازگشت به خانه متوجه شد که قرار است  آن

 خانواده ي خاله اش به خانه

 ... بيايند آنها
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شد و خاله و شوهرخاله اش به همراه پريسا به خانه  عصر

 ي آنها آمدند ...دور هم

بودند و کژال تمام حواسش به نفس بود که پريسا  نشسته

 با او بازي ميکرد و او را

...با خود فکر کرد نفس چقدر زود با همه گرم يخنداندم

 ميگيرد ، ياده کوهيار افتاد که

هيچ کس سريع گرم نميگرفت و چقدر همه را شگفت  با

 زده کرده بود وقتي با کژال

 برخورد ميکرد... با صداي پريسا به خودش آمد صميمانه

 کژال-

 بله؟-

 بريم توي اتاقت؟-

 باشه-

فتند ...پريسا ميخواست چيزي بگويد هم به اتاق کژال ر با

 اما نميدانست چگونه سر

را با او باز کند کمي سوال هاي متفرقه کرد و از  حرف

  –کارش پرسيد و گفت 
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 توي کارخونه راحتي کژال؟-

 آره مگه نبايد باشم؟-

 ... نه..آخه خاله به مامانم گفته که-

ا ترس واکنشي از طرف کژال نميتوانست حرفش ر از

 کامل کند آرام ادامه داد

 ...گفت که پسر حاجي برگشته-

 بي تفاوت و خالي از هيچ حسي نگاهش کرد و گفت کژال

 خب که چي؟-

 ....خب شنيدم اومده کارخونه-

با خود فکر کرد اين ها را مادر از کجا فهميده است  کژال

 ؟! حتما کار حاج خانم

 نزد... پريسا ادامه داد است،حرفي

به خاطره حضورش اذيت ميشي به حاجي بگو کژال اگه -

 اون خيلي مرد فهميده ايه

 کالفه سرش را تکان داد و گفت کژال
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 چرا بايد اذيت بشم؟-

از اين همه بي تفاوتي کژال بسيار تعجب کرده بود  پريسا

 و عمال ديگر حرفي از اين

براي گفتن نداشت...هرچند دوست داشت مانند قبل  بابت

 کژال تمام احساسات

اتفاقات زندگي اش و ناراحتي ها و خوشحالي  درونش،

  –هايش را با او در ميان بگذارد 
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اما از آن کژال که يک روزي مانند خواهرش بود ديگر ...

 هيچ خبري نبود...پريسا ولي

 نيامد و گفت کوتاه

 دخترت نفس خيلي ناز و دوست داشتني شده-

 گفت بي تفاوت و بدون هيچ احساسي سريع کزال

 ...به باباش رفته-

 با خنده گفت پريسا

 .... از هر دوتون خشگلي هاتونو جمع کرده-
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براي لحظه اي با خود فکر کرد اصال چه شباهتي  کژال

 بين او و دخترش بود؟!پريسا

 سکوت کژال را ديد گفت که

 لباش شبيه خودته ...قلوه اي و خشگل-

ش نگاه براي لحظه خودش را از توي آيينه ي اتاق کژال

 کرد خيلي وقت بود که

را فراموش کرده بود ...آرام به جلوي آيينه رفت  خودش

 و به خودش در آيينه خيره

دستش را باال آورد روي آيينه گذاشت پريسا پشت  شد

 سرش قرار گرفت و گفت

 ....بايد بيايي بريم آرايشگاه يکم به خودت برسي-

از کمي  به عقب برگشت و به پريسا نگاه کرد بعد کژال

 سکوت و نگاه کردن به پريسا

  – گفت

 1 5 5 

 ...باشه-
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بسيار خوشحال شد و با خوشحالي به سمت کژال  پريسا

 رفت و او را در آغوش گرفت

 گفت و

 عاشقتم رفيق-

بي حرکت ايستاد ...پريسا که کژال را نرم تر ديد  کژال

 گفت

 ميخواستم در مورده يه موضوعي باهات مشورت کنم-

 چي؟-

مممم...کژال يه چند وقتيه يه خاستگار دارم هرچي هم -

 ردش ميکنم باز هم مياد

 بي خيال گفت کژال

 چرا ردش ميکني؟-

 ... خب...آخه-

 مناسب نيست؟-

 نه اتفاقا پسر بدي نيست-

  –کامال متوجه موضوع شد ولي پرسيد  کژال
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 پس چي؟-

ته خب نظرم اينه که االن وقتش نيست ...بهتره يکم وق-

 ديگه بگذره

از چي يکم وقته ديگه بگذره؟ از بيوه شدن من ؟؟نيازي -

 به اين رعايت کردن ها

اگه ميبيني پسر خوبيه و مناسبته از دستش نده  نيست

 زندگي که شوخي بردار

به خاطره ديگران خرابش کني ...اگه اومدي از من  نيست

 اجازه بگيري من بهت

 .... ميدم.. خوبه؟ اجازه صادر شد اجازه

از ته دلش لبخندي زد و بار ديگر کژال را در  پريسا

 آغوش گرفت و گفت

 ... خيلي ماهي-

بدون هيچ حس خاصي اما با لبخند بي رنگي که  کژال

 روي صورتش نشسته بود و

 هم از آن خبر نداشت گفت خودش
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 ميدونم-

صورتش را بوسه باران کرده ولي کژال بي حرکت  پريسا

 سرجايش ايستاده بود و

 .....نميخورد تکان

..………………………………? 

?………………………………………… 

  –سال بعد 01 
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کمک نگين و دانيال تقريبا تمام کارهاي شرکت تازه  به

 تاسيس کوهيار را تمام

....دانيال و کوهيار در حال جابه جا کردن ميز کرديم

 درون البي شرکت بودند و سر

ميز با هم بحث ميکردند در نهايت با نظر من و نگين  جاي

 جاي مبل ها و ميز هم

 شد و ديگر کارها تمام شده بود که من گفتم تعيين

 خب ...خسته نباشيد بچه ها...کي چايي ميخوره؟-
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از شدت خستگي خودش را روي يکي از مبل ها  نگين

 رها کرد و گفت

 ... قطعا من-

 با خنده گفت دانيال

 به شدت موافقممن هم -

به دانيال زدم و به کوهيار نگاه کردم ..نگاهش به  لبخندي

 من بود و نصفه لبخندي

روي لب داشت با حالت پرسشي سرم را برايش تکان  هم

 دادم که لبخندش را تکميل

 و گفت کرد

 ...ممنون ميشم-

به رويش زدم و به سمت آشپزخانه ي شرکت رفتم  لبخندي

 و چايي که وسايلش را

با آينده نگري قبل از آمدن ، به من داده بود را آماده  مادرم

  –کردم چند دقيقه اي طول 
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که چايي ساز کار خودش را انجام داد وقتي از  نکشيد

 آشپزخانه خانه بيرون آمدم

و دانيال مشغول نصب ساعت روي ديوار بودند  کوهيار

 و نگين هم هر بار از صاف يا

داد که با ديدن من به سمتم آمد بودن ساعت خبر مي کج

 سيني چايي را روي ميز

و با لذت به کوهيار که داشت ساعت را نصب  گذاشتم

 ميکرد نگاه کردم نميدانم چرا

داشتم زيبا ترين فيلم زندگي ام را تماشا ميکردم  انگار

 ..لبخند روي لبم وسيع تر از قبل

ينه بود و براي لحظه اي احساس کردم قلبم دارد از س شده

 بيرون ميزند که با صداي

به خودم آمدم کنار من روي مبل نشسته بود، نگاهش  نگين

 کردم و گفتم

 ها...هان؟-

که انگار به يک کشف بزرگ دستيافته بود با لبخندي  نگين

 که هرلجظه بزرگ تر ميشد
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 گفت

 اي اي اي.....احواالت سرکار خانم چطوره؟-

 !چي ميگي تو ديوونه؟-

ديوونم...ولي من فکر ميکنم تو ديوونه  باشه تو فکر من-

 ...تري رفيق

شدت درماندگي به خاطره ضايع بازي که جلوي نگين  از

 درآورده بودم صورتم را

جمع کردم و همانطور که با حالت مچگيرانه به من  برايش

 نگاه ميکرد يک چشمک

براي خالي نبوده عريضه برايش زدم که با صداي  هم

 را به آنهادانيال هر دو نگاهمان 

که به سمت ما مي آمدند ...روي مبل نشستند و  داديم

 شروع به نوشيدن چايي

 ...دانيال در حين نوشيدن گفت کردند

  –کوهيار اسم شرکت رو چي گذاشتي؟ -
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 ....هنوز بهش فکر نکردم-

 اي بابا مگه مجوز نگرفتي؟-

چرا اما فعال فقط براي تاسيس شرکت و نظام مهندسي -

 رموقع خاستم تابلوي...ه

 ...رو ببرم باال مجوز اسم ميخواد شرکت

 با تعجب پرسيدم من

اين همه اطالعات رو از کجا فهميدي ؟ آخه تو که ايران -

 ...نبودي

يکي از دوستاي پدر اينجاس...خيلي بهم کمک کرد حتي -

 اون اين دفتر رو بهم معرفي

 کرد

 ...آهان-

 لبخندي زد و گفت کوهيار

 شما چي بذارم اسمش رو ؟ خب به نظر-

 گفت نگين

 بذار مدرن ديزاين-
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 مداخله کرد دانيال

  –نه اين اسما ديگه کليشه اي شده...يه چيزه جديد -

 1 6 0 

 گفت نگين

 خب مثال چه چيزه جديد ؟-

 نميدونم ...مثال شرکت سازه گستر زند-

 گفت نگين

 مثال اين خيلي جديده و تکراري هم نيست ؟-

که همچنان داشتم به نظرات آن دو گوش ميدادم با  من

 صداي کوهيار به سمتش

 گفت برگشتم

 تو نظري نداري؟-

 کردم و ناخودآگاه گفتم نگاهش

)metis(-متيس 

و دانيال هم که در حال بحث کردن با هم بودند ساکت  نگين

 شدند و به من نگاه
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...حس کردم حرف جالبي نزدم نگاه ديگري به نگين کردند

 دانيال و بعد به کوهيار و

با لبخند روي صورتش به من نگاه ميکرد انداختم و  که

 گفتم

 ....امممم-

را کمي از روي مبل باال کشيدم و سعي کردم کامال  خودم

 صاف بشينم و روبه هر سه

  – گفتم
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نه ..نه ...نه....اشتباه برداشت نکنيد من داشتم به يه -

 ... موضوع ديگه فکر ميکردم

 به کوهيار سرم را به حالت نفي تکان دادم و گفتم رو

منظورم اين نبود...يعني بودا...اسم نبود ..اي بابا اصال -

 ولش کن فراموشش کنين

که همراه با من سرش را آرام با يک تاي ابرويش  کوهيار

 که باال رفته بود تکان ميداد

 بزرگ تر شد و گفت لبخندش
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 ...خيلي خب...آروم باش-

 يش بلند شد و نگاهي به ساعتش انداخت و گفتجا از

ديگه چيزي به شام نمونده ....امشب همگي مهمون من -

 ..البته به همراه مهمون

 کژال خانم افتخاريمون

ها با خوشحالي موافقتشان را اعالم کردند و بعد از  بچه

 آن کوهيار با مادرم تماس

 اما مادر با عذرخواهي گفت که خودمان برويم و گرفت

 او کمي در خانه کار دارد که

به آنها برسد ....باالخره تصميم گرفتيم که با ماشين  بايد

 کوهيار برويم و ماشين من

 ...... ساختمان شرکت ماند کنار

بعد وقتي از رستوران خارج شديم و نگين و دانيال  کمي

 را به خانه هايشان رسانديم

کوهيار به سمت شرکتش رفتيم تا من هم ماشينم را  با

 ..... بردارم
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راه براي برهم زدن سکوتي که بينمان بود نگاهش  در

  –کردم و گفتم 
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 ...ممنون..شام خوبي بود-

 زد و گفت لبخندي

 ...دست آشپزش درد نکنه-

 ي کوتاهي کردم و گفتم خنده

 ...آره دستش درد نکنه-

 هيار گفتسکوت و بعد کو کمي

 من خيلي آدم خوش شانسيم-

 و گفتم خنديدم

 ...خوش به حالت-

 کوتاهي به من کرد و با خنده گفت نگاه

 ... آره خوش به حالم-

 حاال چطور شده به اين نتيجه رسيدي ؟-
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وقتي داشتم به ايران ميومد با اين فکر که زندگيم توي -

 ايران مثل يه غريبه ي

يي ميگذره سوار هواپيما بدون هيچ دوست يا آشنا خارجي

 شدم ....با خودم تمرين

بودم که حضورم توي ايران پر از تنهايي و بي کسي  کرده

 ميگذره بدون هيچ همراه

هيچ کمک از جانب کسي ،اما درست فرداي روز  بدون

  –برگشتم به ايران خيلي اتفاقي 
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مادر کودکي هام رو ببينم و اونم خيلي عجيب ، کامال  بايد

 اضح به خاطر بيارمشو

هرچند اون روزاي خوب خيلي کم بودن ولي کژال خانم ...

 هيچ وقت از ذهن من پاک

...و در نهايت صاحب همچين خانواده ي عالي و بي نميشه

 نظيري بشم چيزي که

توي امريکا هم هيچ وقت نداشتم ...پدرم خيلي خوبه  حتي

 ...براي من مثل اسطوره
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م اينکه نميخواست من به خيلي هم دوستش دار ميمونه

 ايران بيام هم به خاطر

بي کسي بوده ....مادربزرگم هم که با ما آمريکا  همين

 زندگي ميکنه جاي مادر خيلي

زحمت کشيده اما هيچ وقت مثل االن احساس خوبي  برام

 .... نداشتم

به اين همه احساس زيبا که ميتوانست به اين  لبخندي

 راحتي بيان کند زدم و گفتم

 پدرت ميدونن که تو با ما هستي ؟-

 ي کوتاهي کرد و گفت خنده

 ...نه...هنوز نميدونه ...به موقعش ميفهمه-

 !!!آهان...به موقعش-

را با خنده تکان داد ديگر رسيده بوديم کنار ماشين  سرش

 من متوقف شد ..کمربندم

 باز کردم و گفتم را

 ...ممنون-
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 نگاهم کرد و چيزي نگفت... گفتم فقط

 خب....شب بخير-

  –شبت بخير ..برو من پشت سرت ميام... -

 1 6 4 

چي؟ نه بابا چه کاريه ...اصال مسيرامون يکي نيست ،بي -

 خودي راهتو زياد نکن

 .. نميشه اين موقع شب خطرناکه-

شبه خيابونا هم که شلوغه پس مشکلي نيست 71نخير تازه -

 ....برو خونتون الکي

 ... زياد نکن مسيرتو

که دستش روي فرمان بود و به آن تکيه داده بود  طورهمين

 و به من خيره بود ،با

 حرکاتم را زير نظر داشت گفت لبخند

برو سوار ماشينت شو جوجه...اگه فردا براي دانشگاه -

 رفتنت نيازش نداشتي که
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ميرسوندمت حاال هم برو سوار شو روي حرف  خودم

 بزرگترت هم حرف نزن...اوکي؟

 خنده گفتم با

 ...چشم داداش قلدره-

داشتم بخندد ولي همانطور که داشت نگاهم ميکرد  انتظار

 به نگاه کردن ادامه داد

 گفتم

 خب خدانگهدار-

 مراقب خودت باش-

 .... ماشين او پياده شدم و به سمت ماشينم رفتم از

به خانه رسيدم سر کوچه برايم چراغي زد و رفت  وقتي

 ...و من وارده خانه شدم

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

.................................................. –  
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 سال قبل01 
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ها به سرعت سپري ميشد کژال همچنان مانند قبل  روز

 روزش را شب ميکرد و شبش

 .... روز را

بود و کژال زودتر کارخانه را ترک ميکرد، در  پنجشنبه

 کارهاي آن روز حال تمام کردن

اتاق کارش بود که در باز شد، کژال با تعجب سرش  در

 را باال آورد و کوروش را ديد که

نزده وارده اتاق شد و با لبخند بزرگي که روي لبش  در

 بود به ميز کژال نزديک شد

کژال خودکارش را روي ميز گذاشت و با تعجب سرش ...

 را به حالت پرسشي براي

کوروش بدون حرف مقابلش روي تکان داد ... کوروش

 مبل اداري نشست، کژال گفت

 منشي من نيست؟-

 !!! چرا هست-

 ...آهان...بهتر بود ميگفتيد نيست-

 !!چرا؟-
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  –توجيهي باشه براي بي خبر وارده اتاق من شدنتون... -
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 با لبخند روي لبش گفت کوروش

 ... خب فکر کن منشيت نبود-

ميزديد و وارد ميشديد آقاي  در غير اين صورت بايد در-

 ...مهندس کيازند

ي آخرش را وقتي صدايش داشت آرام آرام باال  جمله

 ميرفت گفت

 خنديد و جواب داد کوروش

 ...او ماي گاد!!!عجب جذبه اي-

 نفس عميقي کشيد و گفت کژال

 مسخره ميکني؟-

 ...نه مزاح ميفرمايم-

 با کالفگي گفت کژال

 کاري داشتيد؟-

 براي شام ميايد؟امشب که -



 
 

277 

 

آرتمیس ماکانی: ویسندهن                                                                         ستیقلب خال نیا یجا  

  
 چطور؟-

  –ميخوام بدونم... -
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 ...منم ميخوام بدونم-

 خنديد و گفت کوروش

 چيو؟-

 اينکه براي چي اين سوال رو ميپرسيد؟-

خب ميخوام ببينم اگه مياي بمونم خونه در غير اين -

 ..... صورت با

را کامل نکرد کژال با حالت پرسشگري و يک  صحبتش

 اال دادهتاي ابرويش را که ب

سرش را تکان داد، کوروش با خنده سرش را پايين  بود

 گرفت و باز هم کژال را نگاه

 و گفت کرد

 ...با افشاري و اکبري ميريم استخر پنجشنبه ها-
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گلويش را صاف کرد و تکيه اش را از روي ميز  کژال

 برداشت و به صندلي تکيه داد و

 گفت

 ....معلوم نيست-

 ياي يا نهاي بابا ....مشخص کن م-

 !!!چه فرقي براي تو داره؟-

 لبخند کجي زد و گفت کوروش

  –تو! -
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 بي اهميت گفت کژال

 ...شما-

 نه همون تو بهتره-

 ...خودم تشخيص ميدم کدوم، کي و کجا بهتره-

قطعا همينطوره ....خيلي خب پس روي اومدنت حساب -

 کنم ديگه؟

 ...نه زياد-
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 ... ولي من حساب ميکنم-

جايش بلند شد و مهلت جواب ديگري به کژال نداد و با  از

 يک خداحافظي از اتاق

 ....شد و کژال را در تعجب باقي گذاشت خارج

زند باز هم به بهانه ي مسائل کارخانه آنها را دعوت  حاج

 کرده بود و کژال به خاطره

ويژه اي که براي حاجي قائل بود نميتوانست اين  احترام

 رچنددعوت را رد کند ه

اي به رفتن به آنجا آن هم بعد از آن روز و يادآوري  عالقه

 گذشته اش نداشت اما

 ....رفت

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

عمارت در را براي آنها باز کرد و کژال  خدمتکار

 ماشينش را داخل برد و مقابل

ماشين را نگه داشت و همه از ماشين خارج شدند  ساختمان

 حاج خانم به حاجي و
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کوروش از ساختمان عمارت خارج شدند و به  همراه

  –استقبال آنها رفتند کژال دره 
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را وقتي داشت به آن سه نگاه ميکرد  ماشينش

 بست..ناخودآگاه مادرش را صدا زد و

 گفت

 ....مامان يک لحظه صبر کن-

که به سمت ساختمان ميرفت ايستاد ..کژال به  مادرش

 گفتسمتش رفت و 

 نفس رو بده من مامان-

از تعجب به او خيره شد و همچنين بسيار  مادرش

 خوشحال...نفس را به کژال داد و

او را در اغوش کشيد ...نميدانست چرا اينکار را  کژال

 ميکند اما نفس را محکم در

گرفته بود نفس هم بي صدا و با لذت در آغوش  اغوشش

 مادرش حل شد از پله هاي
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تند و شروع به سالم و احوال و پرسي باال رف عمارت

 کردند کوروش مقابل کژال ايستاد

نگاهش کرد سرد و بدون هيچ احساسي ولي کوروش  کژال

 با حس درد و عذاب، به

که مقابلش بود و با کژال چند سال پيش خيلي فرق  دختري

 ميکرد نگاه کرد ...با خود

!!! ،با يک اشتباه بزرگ زندگي چند نفر عوض شده انديشيد

 شايد اگر من اين کار

را نکرده بودم اين دختر کوچولو و ناز االن دختر  احمقانه

 من و کژال بود!!!!به کژال

کرد، کژال هم جوابش را داد، دستش را به سمت  سالم

 نفس آورد و گفت

 ...دختر خيلي نازي داري-

 ناخودآگاه کمي عقب کشيد و گفت کژال

 ...ممنون-

  –لبخندي زد و گفت  کوروش
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 نميذاري بغلش کنم؟-

کوروش را نگاه کرد و بعد به فرزندش ...مستاصل  کژال

 بود...اين پا و آن پا کرد ولي

همچنان با حالت پرسشي در حالي که دستانش  کوروش

 سمت نفس بود به کژال

 ميکرد کژال گفت نگاه

بغل بهتره توي بغل خودم باشم ...ناآرومي ميکنه توي -

 ....غريبه ها

اين را گفت در حالي که با خود فکر ميکرد آيا اکنون  کژال

 غريبه تر از خودش براي

 وجود داشت !!! کوروش در جوابش گفت نفس

 خيلي خب اگه گريه کرد ميدمش بهت-

 چشمکي زد و ادامه داد و

 نترس نميخوام بدزدمش-

نفس عميقي کشيد و نفس را به دست کوروش داد  کژال

 ش با لذت نفس راکورو
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 کرد و گفت بغل

 .... بيا اينجا ببينم عمو جون!! افرين چه دختر نازي-

 لبخند رو به کژال گفت با

 خيلي دخترت خشگله-

 بي تفاوت گفت کژال

  –به باباش رفته... -
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بعد به داخل عمارت پا گذاشت ....کوروش از اين همه  و

 بي تفاوتي شوکه شد ولي

به داخل رفت و هم قدم با کژال به داخل از آن سريع  بعد

 پذيرايي رفتند حاجي با

آن دو و اين سرنوشت عجيب سري از تاسف تکان  ديدن

 داد و پدر کژال هم از

 .... سرش را پايين گرفت ناراحتي

که به سمت يکي از مبل ها ميرفت رو به کوروش  کژال

 گفت
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 ... هرموقع خسته شدي نفس رو بده دست مامانم-

ز آن به سمت يکي از مبل ها رفت و روي آن ا بعد

 نشست...کوروش ولي از رفتار کژال

کرد و کمي سر جايش متوقف شد و بعد به سمت  تعجب

 پدرش رفت و کنار او روي

 ... نشست مبل

نيم ساعت بعد همه سر ميز شام بودند و با يکديگر  حدود

 صحبت ميکردند...کوروش

کنار کژال نشسته بود نگاهش به نفس افتاد که مادر  که

 کژال درحال غذا دادن به او

آرام سرش را پايين آورد و در حالي که سعي ميکرد  بود

 فقط کژال صدايش را بشنود

 گفت

فکر ميکردم از اين مادراي نمونه اي که از بچشون دور -

 ...نميشن

 نگاهي به نفس انداخت و با خونسردي گفت کژال

 ... اال که فهميدي نيستمح-
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 ...اما موقع ورودتون-

من نفس رو در طول هفته شايد بيشتر از يک ساعت هم -

  –نميبينم.... 
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خوب کژال را درک ميکرد متوجه عشق شديدش  کوروش

 به همسرش شده بود و

اي که بعد از فوت او به کژال وارد شده بود همه  ضربه

 را رامين به او گفته بود ، اما

اينکه کژال را از اين حالت بي تفاوتي دربياورد  براي

 گفت

پس بايد بگم واقعا متاسفم که همچين شخصي اسم مادر -

 ....روشه

دست از خوردن کشيد و با کمي اخم نگاهي به  کژال

 کوروش کرد و کمي بعد گفت

 راستي پسرت کجاست؟-

که خوب ميدانست کژال هيچ جوره کم نمياورد  کوروش

 و يادش به قديم افتاده بود
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 خنده گفت با

 چون مدرسه داشت نميتونست بياد ايران-

جدا؟ چطور تونستي پسرت رو تنها توي اون کشور -

 غريب رها کني و بياي ايران ؟

و اونجا براي من کشور غريب نيست کلي آشنا دارم -

 کوهيار را سپردم به يکي از

..اتفاقا همسايمونه و يک خانواده ي ايراني و عالي دوستام

 داره ...خيالم از بابتش

 ...راحته

من هم نفس رو سپردم دست يه آدم مطمئن ...مادرم!!!! -

 و خيالم از اين بابت راحته

 ...پس بهتره هرکسي سرش توي کاره خودش باشه....

اد و به خوردن غذايش سکوت را ترجيح د کوروش

 مشغول شد ..کژال ولي بازهم به

نگاه کرد ،ديگر هيچ اشتهايي براي خوردن غذا  نفس

 ....برايش باقي نمانده بود
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شب هم گذشت هرچند کوروش به خاسته اش رسيد و  آن

 کژال را وارده چالشي کرد

  –خود کژال هم از آن خبر نداشت ...  که
 رمان بوک

https://romanbook.ir/  

 سال بعد01

از دانشگاه به سرعت به خانه برگشتم ....قرار بود  بعد

 براي ناهار به خانه ي خاله

برويم ،براي ديدن مجدد کوهيار او را دعوت کرده  پريسا

 بودند.... باالخره آماده شديم

 ....به دنبال کوهيار رفتيم و

با پارسا خيلي گرم گرفته بود و حسابي با هم  کوهيار

 دوست شده بودند سر ميز ناهار

 پريسا رو به کوهيار گفت خاله

 کوهيار جان حاج خانم حالشون چطوره؟-

 غمگيني زد و گفتلبخند  کوهيار

 متاسفانه زياد حالشون خوب نيست-

https://romanbook.ir/
https://romanbook.ir/
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به مادر افتاد که سري از تاسف تکان ميداد انگار  نگاهم

 از قبل از همه چيز اطالع

 ...آقا سهيل گفتداشته

 انشاال که حالشون خوب ميشه-

  –متواضعانه تشکري کرد، که مادرم گفت  کوهيار
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 چه خبر از شرکت تازه تاسيس؟-

 با لبخند به من نگاه کرد و گفت کوهيار

 ... همه چيز به لطف نفس و دوستاش عالي پيش رفت-

 زدم مادر باز هم پرسيد لبخندي

 براي اسمش فکري کردي؟-

 لبخندش وسيع تر شد و گفت کوهيار

 .... يه فکرايي دارم-

 گفت مادر

هرموقع سر اسم شرکتت به نتيجه رسيدي طراحيشو -

 بسپار به نفس...من تضمين



 
 

289 

 

آرتمیس ماکانی: ویسندهن                                                                         ستیقلب خال نیا یجا  

  
 ميکنم

لبخند سپاس گذارانه اي به مادرم نگاه کردم ...کوهيار  با

 هم که مقابل من نشسته

 نگاهم کرد و بعد لبخندي زد و گفت بود

 ...اگه افتخار بدن من از خدامه-

 خنديدن و پارسا گفت همگي

داداش کوهيار نده دسته اين برات نقاشي کودکان ميکشه -

–  

 1 7 5 

ردم و برايش زبانم را درآوردم حرص به پارسا نگاه ک با

 ..بازهم همه به خنده افتادند

 به کوهيار گفتم رو

به قول مامانم هر موقع به نتيجه رسيدي و اگه خودت -

 طرح خاصي توي ذهنت بود

 ميل کن.....ايميلم رو برات ميفرستم برام

 را تکان داد و گفت سرش
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 ....باشه ممنون-

خوبي بود خاله پريسا و همسرش ميزبانان فوق العاده  روز

 اي بودند و به همه

 .... خوش گذشت حسابي

روزي گذشت، آرام و بي هياهو .....در خانه بودم و  چند

 منتظر ايميلي که قرار بود

برايم بفرستد، زماني که دانشگاه بودم تماس گرفت  کوهيار

 و گفت که اسم شرکتش را

بايد آن را برايم با طرح و خاسته هايي کرده و فقط  انتخاب

 که در نظر دارد بفرستد

صداي اس ام اس موبايلم بلند شد باز کردم پيام از طرف ...

 کوهيار بود که گفت

 فرستادم:

صفحه را رفرش کردم و ايميل کوهيار را باز کردم  سريع

 ...از چيزي که ميديدم بسيار

هاد داده کردم کوهيار اسمي که من آن روز پيشن تعجب

 بودم را انتخاب کرده
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...نميدانم چرا خوشحال شده بودم ..خيلي دوست داشتم بود

 از او بپرسم چرا اين

 .... را انتخاب کرده است اما اين کار را نکردم اسم

همان روز شروع به کار کردن روي طرح مارک و  از

 شکل اسم شرکت کوهيار

با اشتياق ...هرچه که در خانه بودم و کاري نداشتم کردم

 وقتم را صرف سفارش

ميکردم ...دو روز بعد وقتي در اتاقم در حال کار  کوهيار

 کردن بودم مادر صدايم زد و

  –وارد اتاق شد  بعد
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 سالم مامان-

 ...سالم دخترم خسته نباشي-

 ممنون شما هم خسته نباشيد... تازه اومديد؟-

 آره....نفس؟-

 جانم مامان؟-
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 آقاي سرمده مياي که؟فردا مهمونيه -

 آقاي سرمد؟-

 ...آره ديگه...از سهامداراي شرکته-

 آهان همون که هرسال مهموني ميگيره ؟-

 آره همون-

 و من هم هرسال نميام؟-

 ...آره-

اين را گفت و بعد هر دو به خنده افتاديم که مادر  مادر

 گفت

 يعني نميخواي امسال هم بياي؟-

ين مهموني ساليانه خوشم مامان جونم ميدوني که من از ا-

  –نمياد.... 
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 ... خيلي خب عزيزم ..مجبورت نميکنم-

 سمت در رفت و گفت به
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 ...پس من و کوهيار مجبوريم تنها بريم-

 شنيدن اسم کوهيار ناخودآگاه با تعجب به مادرم گفتم با

 مگه کوهيارم مياد؟-

 نگاهم کردو گفت مادر

بزرگترين وارث کارخونه خب معلومه که مياد کوهيار -

 است و دعوت مخصوصي ازش

 .... شده

 ...آهان...خب باشه-

 من رفتم، براي ناهار که مياي از اين اتاق بيرون؟-

بله...اينقدر حرص نخوريد بانو...پوستتون خراب ميشه -

 ...آ

با خنده سري تکان داد از اتاق خارج شد...با خروج  مادرم

 مادرم از اتاق دستم را به

گرفتم و آه بلندي کشيدم...اکنون چکار ميکردم ؟ مگر  سرم

 ميشد کوهيار وارده آن
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پر زرق و برق بشود و آن دختران زيبا روي پر  مهماني

 از ناز وعشوه کار دست من

...اولين و آخرين باري که وارده اين مهماني شدم ندهند

 سالم بيشتر نبود از همان71

ا نکردم ...زياد با هيچ عالقه اي به اين مهماني پيد زمان

 هم سن و ساالنم نتوانستم

بگيرم و ديگر پايم را در اين مهماني نگذاشتم  گرم

 ....دوست نداشتم کوهيار حتي با

از اين دختر ها گرم بگيرد ...از همين االن داشتم  يکي

  –حسادت ميکردم و بي جهت 
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شده بودم ..بايد يک فکري براي رفتن ميکردم فقط  عصبي

 همين صورتدر 

کوهيار را از دست اين دختر ها دور نگه  ميتوانستم

 دارم....موقع ناهار با هزار ترفند و

ي الکي باالخره توانستم بگويم که نظرم عوض شده  بهانه

 و به مهماني مي
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 .....اميدوارم مادرم متوجه علت تغييير نظرم نشده باشدآيم

...!!!! 

در اطالع داده بود را تا شب مهماني نديدم، به ما کوهيار

 که خودش مي آيد چون

است کمي ديربشود ...من و مادرم که وارد خانه ي  ممکن

 مجلل آقاي سرمد شديم

به استقبالمان آمدند...بعضي به مادرم ميگفتند که  همه

 چقدر دخترت بزرگ شده

زيرا خيلي وقت بود که مرا نديده بودند ...مادرم کت و ..

 دامن رسمي و پوشيده اي

تن کرده بود و روسري چهارگوش زيبايي هم به سر  به

 داشت ،مادر من تنها فرد در آن

بود که با پوشش کامال رسمي و سرو سنگين حضور  جمع

 داشت ،همه ي بانوان آن

از پير و جوان لباس هاي باز و بسيار اروپايي به تن  جمع

 .. کرده بودند
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هميشه به من ميگفت که نوع پوشش را خودش  مادرم

 خاب کرده و انتخاب نوعانت

مرا نيز به عهده ي خودم گذاشته بود و ميگفت  پوشش

 هرچه انتخاب کنم به آن

احترام ميگذارد...من نيز متفاوت از تمام دختران  انتخاب

 هم سنم در آن مهماني که

هاي مجلسي به تن کرده بودند يک تونيک بافت  لباس

 زمستاني شکالتي رنگ و

کتان مشکي پوشيده بودم و موهاي لخت و مشکي  شلوار

 رنگم را کمي با بابليس

داده و دورم رها کرده بودم ، وارد که شديم همسر  حالت

 جناب سرمد رو به من گفت

 ... نفس جان برو اون طرف پيش جوونا-

 لبخندي گفتم با

 ..... ممنون من کنار مادرم راحت ترم-

 سرمد لبخندي زد و گفت خانم
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برو دخترم چرا خجالت ميکشي بذار ما مسن ترا يکم -

  –کنار هم تنها باشيم 
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 لبخندي زد و آرام گفت مادرم

 ...هرطور خودت راحتي نفس جان-

به قسمتي از سالن که جوان ها ايستاده بودند يا  نگاهي

 روي مبل نشسته بودند

و با لبخند سري براي مادرم تکان دادم و آرام  انداختم

 ده جمعشان شدم....سرم راوار

گرفته بودم و بدون حرفي کمي به آن ها نزديک شدم  پايين

 نگاه دختر اقاي سرمد که

نام داشت به من افتاد با همان چند سال پيش که ديده  آرميتا

 بودمش هيچ فرقي

بود ،يک سال از من بزرگ تر بود، زيبا رو و پر  نکرده

 از ناز، مطمئن بودم همه ي پسر

عاشق و شيفته اش بودند ، يک برادر به نام  جمع هاي

 سال از0آرمين داشت که 
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بزرگتر بود .. بقيه ي جمع شامل چند پسر و دختر  خودش

 بودند که کم و بيش

کي هستند ولي فقط از گذشته و نه به طور  ميدانستم

 ....دقيق

 به سمت من آمد و با تعجب گفت آرميتا

 سالم....تو بايد نفس باشي درسته؟-

 را تکان دادم ،خنديد و گفت رمس

چقدر بزرگ شدي ...ولي از نظر قيافه اي فرقي -

 ...نکردي

 زدم و گفتم لبخندي

 .. شما هم همينطور-

 و گفت خنديد

  –خيلي خوش اومدي... -
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 ...ممنون-

 نزديک ما شد و رو به آرميتا گفت برادرش
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 آرميتاجان مهمونت رو معرفي نميکني؟-

 نبود!! ارميتا با لبخند گفتمرا يادش  قطعا

آرمين يادت نيست ايشونو؟ نفس دختر خانم مهندس -

 ...بهرامي

 موشکافانه نگاهم کرد و گفت آرمين

خوش اومديد...ببخشيد به جا نياوردم آخه خيلي وقته پيش -

 ... بود که

 ...بله ميدونم مشکلي نيست-

خيلي بزرگ شده بودند و متقابال رفتار هايشان بهتر  همگي

 و بزرگ ساالنه تر ....من

کناري ايستاده بودم و شربتم را مينوشيدم ...چند تا،  ولي

 چند تا دور هم جمع شده

و هرکدام راجع به موضوعي صحبت ميکردند و  بودند

 من هم سرم به ليوان شربت

يار آمد ،من دستم گرم بود، يک ساعتي گذشت تا کوه توي

 متوجه ورودش نشدم و
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که مقابلم ايستاد و با لبخند سالم کرد سرم را باال  زماني

 گرفت و نگاهش کردم لبخند

 و گفتم زدم

 سالم...چرا اينقدر دير اومدي؟-

ببخشيد تا عصر دنبال کارهاي شرکت بودم ديگه تا رفتم -

 خونه و آماده بشم بيام

  –تا االن طول کشيد  اينجا
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 آرمين آمد که کوهيار را مخاطب قرار داد صداي

 کوهيار جان يک لحظه ميايد؟-

نگاهش کرد و بعد به من نگاه کرد با لبخند اجباري  کوهيار

 سرم را تکان دادم و گفتم

 ... برو-

به سمت آن ها رفت کمي با هم مشغول صحبت  کوهيار

 شدند و چند تا از دخترها
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ي نميتوانست از آن دورشان را گرفتند...قطعا کس هم

 چشمهاي خاکستري رنگ و آن

جذاب مردانه چشم بردارد...برادر آرميتا هم پسر  تيپ

 جذاب و خوش سيمايي بود و

حق نگذريم بسيار خوش برخورد ....در حال هواي  از

 خودم بودم که دو دختر همراه با

 به سمتم آمدند آرميتا با لبخند گفت آرميتا

 ...خيلي دوري ميکني نفس جان-

 عذر ميخوام ...زياد سريع نميتونم ارتباط برقرار کنم-

 با همه همينطوري هستي يا فقط با ما ؟-

 و گفتم خنديدم

 ... اختيار داريد-

خيلي خب حاال که تو دوري ميکني من هم بچه ها رو -

 آوردم تا کمي بيشتر با هم

  –بشيد  آشنا
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 ... لطف کرديد-

شروع به معرفي دو دختري که همراهش بودند کرد  آرميتا

 يکي از آن ها دانشجوي

اول پزشکي بود و از همه ي ما کوچک تر بود  سال

 ديگري هم دانشجوي دندان

بود و هم سن من.. خود آرميتا هم که مهندسي  پزشکي

 ميخواند...تمام افراد آن

يا مهندس بودند و يا دکتر ...فقط من بودم که رشته  جمع

 ام هنر بود ...دختري که

 پزشکي ميخواند گفت دندان

 ...رشته جالبي بايد باشه گرافيک-

 لبخند گفتم با

 ..بله همينطوره-

رشته هاي هنر همشون فانن ديگه..مثله ما نياز نداري -

 اينقدر توي دوران تحصيلت

 ... بشي اذيت
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 سخره کردن داشت با جديت گفتمقصد م انگار

 ... هر رشته اي سختي هاي خودش رو داره-

 گفت آرميتا

نفس درست ميگه..منم موافقم که هر رشته اي سختي هاي -

 خودش رو داره

و آرمين به همراه سه پسر و سه دختر ديگر که  کوهيار

 در جمعشان بودند به سمت ما

 آرمين با احترام و وقار خاصي گفت آمدند

ميتا جان باالخره تونستي يخ نفس خانم رو باز کني ؟ آر-

–  
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خنده ي کوتاهي به آرمين نگاه کردم که نگاهش به من  با

 افتاد و لبخندش را وسعت

...نگاهم به کوهيار افتاد که به من خيره شده بود و  داد

 بدون هيچ حالت خاصي در

 فقط نگاه ميکرد ..آرمين گفت صورتش
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 هم بقيه رو به نفس معرفي کنم خب پس بهتره من-

 گفت آرميتا

 ...فکر خوبيه-

از دختر ها شروع کرد و يکي يکي همه را معرفي  آرمين

 کرد ، به هر کدام که ميرسيد

به رويش ميزدم و خوش وقتم ميگفتم که آرمين  لبخندي

 اولين پسر را معرفي کرد آن

که هم سن و سال آرمين ميزد لبخند دندان نمايي زد  پسر

 و دستش را مقابلم گرفت

گفت خوشبختم، با تعجب به دست در هوا مانده اش نگاه  و

 کردم کمي مکث کردم و

را جمع کردم و با حالت مستاصلي به بقيه که منتظر  لبانم

 حرکتي از طرف من بودند

شتم اما کردم عالقه اي به دست دادن با او ندا نگاه

 نميخواستم بي احترامي هم بکنم

نهايت دستم را پشت کمرم قفل کردم و با تعظيم کوتاهي  در

 مقابل آن پسر گفتم
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 ...من هم همينطور-

 لبخندي زد و دست آن پسر را گرفت و گفت آرمين

بيا بهروز جان...من بهت دست ميدم تا از جو ضايع شدن -

 خارج بشي

هيار ولي فقط لبخندي به به شوخي آرمين خنديدن کو همه

 لب داشت حتي خود

 هم با خنده دستي در موهايش کشيد و گفت بهروز

  –دمت گرم رفيق... -
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زدم، فکر نميکردم اين جمع اينقدر صميمي و با  لبخندي

 احترام با من برخورد کنند در

با همه آشنا شدم... بعضي زياد خوش برخورد بودند  نهايت

 بعضي هم نه اما درکل از

به مهماني آمده بودم راضي بودم ...کمي بعد آرميتا  اينکه

 با هيجان گفت

 ... خيلي خب بچه ها نوبته رقصه-
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هم شروع به دست زدن کردند و از آرميتا بسيار  بقيه

 استقبال کردند ،با نگاهم دنبال

م اما هرچه نگاه ميکردم نميديدمش....چند گشت کوهيار

 دقيقه اي گذشت چند تا از

و پسر ها جفت شدند و براي رقص به وسط سالن  دختر

 آمدند با صدايي به سمت

برگشتم آرمين بود ..دستش را مقابلم دراز کرد و  راستم

 گفت

 افتخار ميديد مادمازل؟-

 تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 ببخشيد ؟-

 تر شد و گفت وسيع لبخندش

 دور بعد رقص رو؟-

 ...آهان-

را گفتم و بعد لبخندي زدم و سرم را تکان دادم و ادامه  اين

 دادم
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متاسفم موسيو..ولي زياد توي رقص ماهر نيستم -

 ...عذرخواهي منو بپذيريد

  –با شگفتي دستش را پايين آورد و گفت  آرمين
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هدايت رو مهارت خاصي نميخواد مادمازل فقط کافيه -

 بسپاريد به پارتنرتون... ولي

 ...شما راحت هستيد هرطور

 ...ممنون-

ديگري زد و از من فاصله گرفت ...خبري از  لبخند

 کوهيار نبود از جمع فاصله گرفتم و

دنبالش گشتم ...در نهايت بعد از گشت نامحسوسي  کمي

 که در خانه ي آقاي سرمد

سمتش رفتم، پشتش او را در تراس پيدا کردم آرام به  زدم

 به من بود با دستش به

ها تکيه داده بود و بيرون را نگاه ميکرد کنارش قرار  نرده

 گرفتم و دستم را روي نرده

 نگاهم کرد و لبخندي زد ،گفتم گذاشتم
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 چرا اومدي بيرون؟-

را از روي نرده برداشت و برعکس شد و دست  دستش

 به سينه ايستاد و از پشت به

 گفت تکيه داد و نرده

 ....زياد با اين مدل مهموني ها آداپته )سازگار( نيستم-

 هم برگشتم و به نرده تکيه دادم و گفتم من

 ....من هم خوشم نمياد-

لبخند نگاهم کرد ،من نيز نگاهش کرد ...باز نگاهش را  با

 از من گرفت و سکوت

برقرار شد ....حس ميکردم مزاحم خلوتش شده ام  بينمان

 ..حرفي هم که قرار نبود

 رد و بدل بشود خاستم بروم که گفت بينمان

  –متيس..! -
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 تعجب نگاهش کردم ...ادامه داد با

 !!! ...الهه دانش و خرد-
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 با صدايي زد و ادامه داد لبخند

ناني براي چي اين اسم به ذهنت رسيد؟به الهه هاي يو -

 اعتقاد داري؟

 زدم و همانطور که به روبه رو نگاه ميکردم گفتم لبخندي

به الهه هاي يوناني اعتقاد ندارم..يعني به -

 وجودشون...خب اين ها همش افسانه و

...اما متيس خودش يه معني پرتري داره همونطور داستانه

 که گفتي يعني دانش و

...نميدونم چرا وقتي ازم پرسيدي نظري نداري  خرد

 ناخودآگاه اين اسم اومد به ذهنم

ميدونم که اگه کار همراه با دانش و خرد انجام بشه  اما

 قطعا نتيجه بخشه و به

 شکل صورت ميگيره، مگه نه؟ بهترين

کردم ...در چشمانم خيره شد و سرش را تکان داد  نگاهش

 پرسيدم

 نتخاب کردي؟تو چرا اين اسم رو ا-

 که به چشمهايم خيره شده بود گفت همانطور
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 ...از انتخابت خوشم اومد-

گفتم و ابرويم را باال دادم ... سرش را باال و پايين  آهاني

 کرد و هنوز داشت نگاهم

من نيز در همان حالت مانده بودم ...وقتي ديدم باز  ميکرد

 هم سکوت برقرار شد

 گفتم

  –ن ؟ به نظرت چه جور جمعي هست-
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 کيا ؟-

 !!افراد اين مهموني-

 ... نظر خاصي در موردشون ندارم-

 ... ولي اونا نظر خيلي مثبتي روي تو دارن-

نصف بيشتر آدماي توي مهموني رو نميشناسم .....اما -

 جالب اينجاست که همشون

 !!...رو ميشناسن...خوب هم ميشناسن من

 و از اين موضوع ناراحتي؟-
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 يست.......تو چي؟برام مهم ن-

سالم بود توي اين مهموني شرکت 71من قبال يه بار وقتي -

 کردم و از اون موقع تا

 نرفتم االن

 چرا ديگه شرکت نکردي؟-

خب من هم از اين جمعها خوشم نميومد اما امروز که -

 اومدم ديدم جمعشون با

که هممون سن کمتري داشتيم فرق کرده...صميمي  وقتي

 تر و خوش برخورد تر شدند

 چي شد که نظرت عوض شد و امشب اومدي ؟-

کردم انگار داشت همه چيز را از چشمانم ميخواند  نگاهش

 که چرا امشب به اين

آمدم، تا حواسم به کوهيار باشد ،تا يک موقع کسي  مهماني

 او را از من ندزد و خيلي

هاي ديگر که حتي خودم هم از آن خبر نداشتم  چيز

  –....نفس عميقي کشيدم و بار 
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در چشمان خاکستري اش که مقابل چشمانم بود  ديگر

 نگاهم کردم و بعد سرم را زير

 و با صداي خيلي آرامي گفتم انداختم

 .... نميدونم-

قدمي جلو گذاشت و به من نزديک شد با دستش  کوهيار

 گرفت و سرم را چانه ام را

برد و در چشمانم خيره شد حس ميکردم نفس کشيدن  باال

 برايم سخت ترين کار

کمي فاصله ي صورتش را با من کم تر کرد و  دنياست

 آرام گفت

ولي من ميدونم براي چي حاضر شدم توي اين مهموني -

 ....شرکت کنم

کرد با چشمانم از او خاستم تا حرفش را ادامه دهد  سکوت

 ن صحبت کردن...توا

 ...کمي به چشمانم خيره شد و آرام گفتنداشتم

 ...به خاطره حضور تو-
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ايستاد...يک لحظه نپيدنش را حس کردم ....داغ  قلبم

 کردم،اگر از شدت هيجان

نميکردم خيلي بود ...صورتش لحظه به لحظه به  سکته

 صورتم نزديک تر ميشد

ازويش ناخودگاه از روي نرده برداشته شد و روي ب دستم

 نشست سرش را آرام کمي

کرد و خاست اين چند سانت فاصله آخر را تمام کند  کج

 که با صداي کسي به سرعت

هم فاصله گرفتيم ...پيشخدمت بود که همراه با  از

 عذرخواهي گفت

ببخشيد ..شام حاضره گفتن بيام تا ميز شام راهنماييتون -

 ... کنم

قم را بيرون را پايين گرفته بودم و نفس هاي عمي سرم

 ميدادم اصال موقعيت خوبي

...يعني کوهيار ميخواست مرا ...؟!! باورش هم برايم نبود

 سخت بود ...غير ممکن
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...نه حتما اشتباه متوجه شده بودم...صداي کوهيار را بود

 شنيدم آرام گفت

  –بريم... -
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نگاه کردن به او را نداشتم همانطور که سرم پايين  روي

 اس به داخل خانهبود از تر

 …و کوهيار پشت سرم آمد رفتم

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

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

 سال قبل01 

گريه ي بلند نفس براي بار سوم به گوش کژال  صداي

 رسيد ....با بي حوصلگي سرش

از توي کتابي که در حال مطالعه اش بود بلند کرد و  را

 مادرش را صدا زد

مامان......چرا کسي صداي اين بچه رو نميبنده ؟!!! -

 حواستون کجاس؟؟؟ مامان
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انگار کسي در خانه نبود !! از جايش بلند شد و از اتاق  اما

 خارج شد، با ديدن نفس

روي زمين افتاده بود و از شدت گريه ي زياد صورتش  که

 خيس از اشک شده بود از

چشمانش گرد شد و به سمت نفس رفت ..او را در  تعجب

 اغوش گرفت و بي اختيار

 گفت

 چي شده مامان جان؟ چرا اينقدر گريه کردي ؟-

 را تکان ميداد و گفت او

 ...گريه نکن ديگه عزيزم....آروم باش ....آروم-

آرام آرام گريه اش قطع شد ...مادر کژال با لبخند از  نفس

 پشت در اتاقش آن دو را با

نگاه ميکرد ... براي بار هزارم خدارا شکر کرد و  لذت

 براي مسبب اين اتفاق طلب خير

شادي کرد ....يادش به ديروز صبح افتاد که باالفاصله  و

  –بعد از رفتن کژال به کارخانه 
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ا رفت و با او صحبت کرد ...ازاينکه به آنج کوروش

 برايش راه حلي دارد تا کژال را به

 دخترش متمايل کند ....او گفت سمت

من ميدونم که کژال توي چه شرايطي....خوب درکش -

 ميکنم ...اميدورام کار من رو

ندونيد من فقط ميخوام که کژال مثله سابق بشه....  دخالت

 من متوجه شدم که چرا

به بچش نميده..اون خيالش از بابت نفس  اهميتي کژال

 راحته ...ميدونه که اون

رو داره که حسابي مراقبش هستيد....اين دليل بي  شما

 احساس بودن کژال نيست

اون يه مادره خيلي هم نفس رو دوست داره...تاحاال با ...

 خودتون فکر کرديد کژال که

اين کوهيار با اينکه هيچ نسبتي خوني باهاش نداشت  براي

 همه مادري کرد و چيزي

نگذاشت چطور ميتونه نسبت به بچه ي خودش بي  کم

 احساس باشه؟!! اون



 
 

317 

 

آرتمیس ماکانی: ویسندهن                                                                         ستیقلب خال نیا یجا  

  
...فقط بايد شرايط اين ابراز احساسات براش مهربونه

 فراهم بشه...شما کاري که من

رو بکنيد اگه جواب نداد من نام فاميلي پدرم رو از  ميگم

 .....توي شناسنامم برميدارم

 ا تعجب به کوروش نگاه ميکرد گفتکژال که ب مادر

 براي چي ميخوايد به کژال کمک کنيد...آخه....؟-

 گفت کوروش

ببينيد خانم بهرامي....ميدونم که توي گذشته خيلي به -

 کژال بدي کردم....ميدونم آدم

نبودم و هنوزم نيستم...اما ميخوام گذشته رو جبران  خوبي

 کنم ...من هر لحظه و هر

دارم از اين زندگي که توش هستم رنج و عذاب  ساعت

 ميکشم....براي من فقط يک

ميتونه آرامش بخش باشه...کمک به شما ...به نفس  چيز

 ....و کژال...خواهش ميکنم

اينکه ميدونم قابل اطمينان نيستم با اينکه يک بار اعتماد  با

 شما رو از بين بردم
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...فقط همين اين بار محض رضاي خدا بهم اعتماد کنيد...

 يه بار رو

کژال نگاهي به اين پسري که روبه رويش نشسته  مادر

 بود انداخت اين کوروش با

  –چند سال پيش خيلي فرق کرده بود ...گفت  کوروش
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 چيکار ميگيد بکنم؟-

 .....يکمي مراقبت از نفس رو بسپاريد به کژال و-

کرد به توضيح دادن و وقتي حرف هايش تمام شد  شروع

 .... از انجا رفت

اکنون که نفس در اغوش مادرش بود خانم بهرامي  و

 متوجه درخواست هاي مکرر

 ....شد کوروش

 باز هم مادرش را صدا زد کژال

 ....مامـــــــــان......مـــــــ ـــامان....اي بابا-
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آن دو رفت کژال  کژال از اتاق خارج شد و به سمت مادر

 با ديدن مادرش گفت

 ...مامان!!! معلوم هست شما کجا هستيد-

 داشتم نماز ميخوندم دخترم-

 ... بسيار خب-

نفس را دوباره به آغوش مادرش سپرد و به اتاقش  کژال

 رفت....اما روز بعد در

به هيچ وجه نميتوانست از فکر کودکش بيرون  کارخانه

 بيايد...چقدر دستانش نرم

.....چقدر احساس عجيبي بود...آن را درک  دندبو

  –نميکرد.... 
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روز هم گذشت ...چند روز بعد وقتي به خانه آمد در  آن

 را که باز کرد نگاهش به نفس

که به سمت بخاري ميرفت و ميخواست آن را لمس  افتاد

 کند کيف مهندسي اش را

 پرت کرد و به سمت نفس دويد و بلند گفت همانجا
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 !!!!نفس....صبر کند..وايسا بچه-

 کرد و در حالي که حول کرده بود گفت بغلش

اگه دستت خورده بود به بخاري ميسوختي که....پس -

 !!مادربزرگت کجاس؟

از آن شروع به صدا زدن مادرش کرد ....مادرش از  بعد

 دستشويي بيرون آمد و گفت

 سالم مامان جان اومدي؟-

ستون به نفس نيست؟ نزديک مامان شما چرا چند وقته حوا-

 بود خودش رو با

 بسوزونه بخاري

 لبخندي زد و گفت مادرش

 مادر نميتونم که ببرمش توي دست شويي با خودم-

اي بابا...مگه تا االن چيکار ميکرديد؟؟ چرا اينقدر نسبت -

 به نفس بي اهميت شديد؟

به سمت اتاق خواب رفت و همينطور که لبخند به  مادرش

 لب داشت گفت
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 !!!چطور مگه ؟ من که همه ي حواسم به بچته-

  –بچم!! -
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اين را گفت و بعد سرش را با کالفگي تکان داد و  کژال

 ادامه داد

خيلي خب...خيلي ممنون از اينکه حواستون بهش هست -

 حاال ميشه از من

 بگيريدش؟

 برگشت و گفت مادرش

خودت دخترم اتفاقا خوب شد اومدي...يکم نفس رو پيش -

 نگه دار تا من يه ساعت

 ...کلي کار کردم از صبح تا حاال خيلي خستم بخوابم

 با تعجب ابروهايش را باال داد و گفت کژال

 چي؟-

 کژال گفت مادر
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واقعا خسته شدم کلي سبزي پاک کردم و خرد کردم و -

 ... بسته بندي و

که اينها را ميگفت به سمت اتاقش رفت کژال به  همينطور

 دنبال مادرشسرعت به 

 اتاق شد و گفت وارده

 .!...!!!اما مامان-

 عميقي کشيد و ادامه داد نفس

  –خيلي خب...بابا کجاس؟ -
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 ... بابات با دوستاش يه چند روزي رفتند بيرون شهر-

 !!!چي؟؟؟ چرا بي خبر-

عزيزم بابات بايد به تو توضيح بده وقتي ميخواد بره -

 بيرون؟

را هنگامي که روي تخت دراز ميکشيد گفت...کژال  اين

 کالفه شد و لبانش را جمع

 و بعد گفت کرد
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 يعني نميخوايد مواظبه نوتون باشيد ؟-

 ...دخترم ميگم خستم-

 ...خيلي خب...باشه-

عصبانيت از اتاق مادرش خارج شد و نفس را همانجا  با

 دم در اتاق مادرش گذاشت و

ده اتاق شد اما نتوانست سمت اتاق خودش رفت وار به

 طاقت بياورد نفس عميقي

و به سمت دخترش بازگشت او را در اغوش گرفت  کشيد

 و به اتاقش برد ....او را روي

 گذاشت و گفت تختش

خيلي خب دختر خوب همينجا بمون تا من لباسم رو -

 عوض کنم

لباسش را عوض کرد روي صندلي اش نشست و  وقتي

 رو به نفس گفت

ادربزرگ چش شده؟ نکنه تو اذيتش کردي؟ به نظرت م-

 از دستت خسته شده؟
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شروع کرد به خنديدن...کژال محو خنديدنش شد، به  نفس

 سمتش رفت روي تخت

و خودش باالي سرش دراز کشيد و ناخودآگاه  خواباندش

 شروع کرد به دست کشيد

سر نفس.... چند دقيقه اي نگذشته بود که مادر و  روي

  – دختر هر دو خوابشان
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...مادر کژال آرام در اتاق را باز کرد و از ديدن کژال برد

 و نفس لبخند رضايت بخشي

و رفت.........وچه کسي ميدانست قلب کژال و  زد

 دخترش آن روز چقدر به هم

 ....ميشود نزديک

روزي گذشت ...باالخره خبر نامزدي پريسا به گوش  چند

 کژال رسيد...لبخند کم رنگي

سر رضايت زد و برايش آرزوي خوشبختي کرد  از

 ....پريسا از او خواست تا براي خريد
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نامزدي او همراهيش کند و نظر بدهد اما کژال که  لباس

 حوصله ي خريد کردن براي

را هم نداشت درخواست پريسا را رد کرد....اصال  خودش

 نميدانست در نهايت به

 .... نامزدي او ميرود يا نه جشن

روز دوشنبه وقتي بعد از خوردن صبحانه داشت از  صبح

 خانه خارج ميشد مادرش

 زد صدايش

 کژال جان يک لحظه صبر کن-

 ايستاد و به سمت مادرش برگشت و گفت کژال

 بله؟-

مادر نه نفس لباس مناسبي داره براي مراسم پريسا نه من -

 ،نه خودت ...عصر بريم

 خريد؟

 شو ندارمشما بريد مامان ...من اصال حوصل-
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مادر جون من که نميتونم تنهايي با بچه برم خريد ...با -

 ....اين پادرد و کمر درد

 با تعجب پرسيد کژال

  –از کي تاحاال پا درد و کمر درد گرفتيد؟ -
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 ...يه چند وقتي هست-

 با کمي اخم گفت کژال

 پيش پزشک رفتيد؟ -

 نه مادر مگه وقت دارم ؟-

 .......عصر ميريم دکترخريد باشه براي بعد -

 به سمت کژال رفت و پيشاني او را بوسيد و گفت مادرش

 ...قربونت برم مادر...زياد واجب نيست-

که از اين بوسه حس خوبي بدست آورده بود چند  کژال

 لحظه اي در همان حالت

 ...و بعد گفت ماند

 ...همين که گفتم-



 
 

327 

 

آرتمیس ماکانی: ویسندهن                                                                         ستیقلب خال نیا یجا  

  
 پس قول بده فردا بريم خريد-

 ....باشه-

 سالمت مادربرو به -

  –خدانگهدار -
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را گفت و از خانه خارج شد....وارده ماشينش شد و  اين

 در آيينه ي جلو خودش را

کرد ..ناخودآگاه ياده اولين بوسه ي سال نو که  نگاه

 کوروش بر پيشانيش زده بود

سرش را به شدت تکان داد و صداي آهنگي که داشت  افتاد

 از ماشينش پخش ميشد

زياد کرد و به سمت کارخانه راند ....دلش نميخواست  را

 ...به گذشته فکر کند

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

 ...اول بريم براي نفس و خودت خريد بعد من-



 
 

328 

 

آرتمیس ماکانی: ویسندهن                                                                         ستیقلب خال نیا یجا  

  
کژال بود که اين حرف را ميزد ....خانوادگي به  مادر

 خريد رفته بودند و اين براي مادر

د که بعد از اين همه مدت پدر کژال خيلي خوشايند بو و

 دخترشان با آنها همراه شده

...اصال براي همه ي آنها حتي کژال جاي تعجب است

 داشت...کژال نگاهي به پدر و

 انداخت و گفت مادرش

 .... نه اول شما و پدر-

 گفت پدرش

نه بابا جان من که زياد واجب نيست ..کت و شلوار هم -

 که دارم

 بي حوصله گفت کژال

تعارف ندارم...در ضمن شما هم بايد يک دست من که -

 ....لباس نو بخريد بابا

اين را گفت و به سمت يکي از مرکز خريد هاي  کژال

  –خوب شهر راند.... 

 1 9 8 
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آن شب فقط وقت کرد تا براي مادر و پدرش خريد  تمام

 کنند...کژال براي مادر و

ن سنگ تمام گذاشت و از هر چيز بهترين را برايشا پدرش

 خريد...پدرش ابتدا مخالف

 ولي کژال گفت بود

 اين ها يک درصد جبران محبت هاي شما هم نيست-

چقدر خودش از اين حرفي که زده بود تعجب کرد  و

 ...مادر و پدرش از ته دل خدا را

کردند که باز هم دخترشان را به آنها بازگردانده بود  شکر

 ...اين الفاظ محبت آميز از

 ....ا بعيد بودامروز واقع کژال

شب بعد از خريد براي پدر و مادرش با هم به  آن

 رستوراني رفتند و شام را آنجا

و کژال به آنها قول داد که براي خودش و نفس  خوردند

 ..... هم فردا به بازار برود

..................................... 
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در دفترش نشسته بود که تلفنش زنگ خورد با  کوروش

 اره سريع وصل کردديدن شم

 گفت و

 سالم خانم بهرامي-

 سالم پسرم...خوبي؟-

 خيلي ممنون ...شما خوبيد ؟ آقاي بهرامي خوبن؟-

 ممنون ...ايشونم خوبن-

 نفس جان چطوره؟-

  –اون هم خوبه ....ميخواستم بهت چيزي رو بگم -
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 بفرماييد ؟-

 پسرم، کژال قرار بود امروز نفس رو ببره با هم براي-

 جشن نامزدي پريسا خريد کنند

خيلي نسبت به بچش نرم تر شده واقعا دستت درد ..

 نکنه....اگه راهنمايي هاي تو
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من نميدونستم چطوري بايد محبت کژال رو نسبت به  نبود

 نفس زياد کنم

اين چه حرفيه خانم بهرامي...من دارم فقط دينم رو بهتون -

 ادا ميکنم...اميدوارم

 بخش هم باشه..خيلي خوشحالم کرديد با اين خبر نتيجه

ممنون پسرم...خب ديگه مزاحمت کارت -

 نميشم..خدانگهدار

 سالم به آقاي بهرامي برسونيد..خدانگهدار-

به محض قطع کردن تلفنش لبخندي از سر  کوروش

 رضايت زد ،از جايش بلند شد و

سمت اتاق کژال رفت اما وقتي به آنجا رسيد منشي  به

 گفت که او به قسمت کژال

توليد رفته است ....به سرعت به آن قسمت رفت و از  خط

 باالي خط توليد او را ديد

در بين کارگرها و دستگاه ها راه ميرفت و بر روي  که

 تمام کار نظارت داشت ..از اين
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اقتدار در شگفت بود...از پله ها پايين رفت و نزديک  همه

 کژال شد و گفت

 سالم مهندس-

 نگاهي به کوروش انداخت و با جديت گفت کژال

 ...سالم-

 کارها خوب پيش ميره؟-

  –بله .... -
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 بسيار خب...فردا که ميايد کارخونه؟-

 !نخير-

 براي چي؟-

 ايستاد و گفت کژال

 بايد به شما توضيح بدم؟-

 محض کنجکاوي پرسيدم خانم مهندس-

 کنجکاويتون رو صرف امور ديگه بکنيد اقاي مهندس-
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 ...اين هم پيشنهاديه-

 بي توجه به کوروش رو به سرکارگر گفت کژال

من امروز زودتر ميرم ...به مهندس صالحي و مهندس -

 اکبري بگيد بقيه خط رو

 ...کنند بازرسي

 چشم خانم مهندس-

سرش را به نشانه ي تاييد تکان داد و به سمت اتاقش  کژال

 رفت ،کوروش نيز از

شينش منتظر ماند تا کژال از خارج شد و در ما کارخانه

 کارخانه خارج شود، به محض

کژال از کارخانه پشت سرش به طوري که خود  خروج

 او نبيند شروع به حرکت کرد

او را تا مرکز خريدي که ميرود تعقيب کند و  ميخواست

 آنجا نشان دهد که اتفاقي او

ديده و در خريد با او همراه شود شايد اينگونه ميتوانست  را

  –ي بيشتر با کژال وقت کم
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،در جاده هنگامي که در حال رانندگي بود متوجه  بگذراند

 شد که ماشين کژال دارد

آهسته مي ايستد با تعجب نگاه کرد ، کژال ماشينش  آهسته

 را در جاده ي خاکي

کرد و از ماشين پياده شد!!!از او رد شد و جلوي  متوقف

 او ماشينش را متوقف کرد

 شد و به سمت کژال رفت و گفت پياده

 خانم مهندس-

نگاهش کرد و بار ديگر سعي کرد تا با تلفنش شماره  کژال

 اي بگيرد...کوروش باز هم

 ...زد اين بار نزديکش شده بود صدايش

 چي شده خانم مهندس ؟ اتفاقي افتاده؟-

ماشينم بنزين تموم کرده!!!متاسفانه يادم رفته بود که -

 بنزينش کنم

توي اين جاده که گوشي آنتن نميده...بي کي داريد  اينجا-

 زنگ ميزنيد؟

 ...به يه تاکسي تلفني تا بياد دنبالم-
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 با شنيدن اين حرف لبخند عميقي زد و گفت کوروش

نيازي نيست ...بياييد من ميرسونمتون..اين جاده -

 تا مياد تاکسي هم… خطرناکه

از شهر اينجا حداقل نيم ساعت طول ميکشه تازه  برسه

 اگه بتونيد تماس

 ......اجازه بديد من ميرسونمتونبگيريد

نيم نگاهي به کوروش انداخت و به سمت ماشينش  کژال

 رفت، کوروش نگاهش کرد

کژال کيف و وسايلش را برداشت و ماشين را قفل کرد ...

 و به سمت ماشين کوروش

بود که برايش باقي مانده بود حتي ...اين تنها راهي رفت

 تلفنش هم خط نميداد که

با کسي تماس بگيرد ، کوروش با خوشحالي به  بخواهد

 سمت ماشينش رفت و با

  –بهتر از اين نميشه.... -فکر کرد  خود
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راه کژال بدون هيچ حرفي به بيرون خيره شد و  در

 کوروش سعي داشت سرحرف را با

 هايت گفتباز کند ...در ن او

 ...امروز زودتر از کارخونه زديد بيرون-

با تعجب درحالي که يک تاي ابرويش باال رفته بود  کژال

 گفت

 درسته...شما ساعت رفت و آمد من رو زيرنظر داريد؟-

 لبخندي زد و گفت کوروش

 ...شايد-

که اصال حوصله بحث کردن را نداشت بي تفاوت  کژال

 نگاه ديگري به کوروش

باز به بيرون خيره شد ،کوروش ولي دست و  انداخت

 بردار نبود نميخواست به اين

ها فرصتي که نصيبش شده بود را ازدست بدهد بار  آساني

 ديگر گفت

 نگفتيد براي چي زود از کارخونه اومديد بيرون؟-
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 نفس عميقي کشيد و گفت کژال

 براي چي بايد بگم؟-

 ...خب ما همکاريم-

.!! اصال خود شما براي چي عجب دليل قانع کننده اي...-

 زودتر وقت اداري از کارخونه

  –شديد؟  خارج
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 ....ميخواستم برم خريد وقت ديگه اي نداشتم-

فکر کنيد منم به همين دليل زود اومدم بيرون ...البته االن -

 !که ديگه کنسل شد

 چرا ؟-

 ...بدون ماشين با بچه سخته-

 ميريمخب من که دارم ميرم بيايد با هم -

با پوزخند نگاهي به کوروش کرد کوروش جدي  کژال

 گفت
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 جدي ميگم ...اينطور که مشخص شد مسير هامون يکيه-

..... 

 ..اين لطف هاتون رو در حق کسه ديگه اي بکنيد-

نگاهي به کژال که با جديت اين حرف را زد کرد  کوروش

 و ديگر حرفي نزد از اين همه

زبانش بند آمد...کنار  و خشونت و سردي کالم کژال جديت

 خانه ي پدري کژال

را پارک کرد کژال تشکري کرد و از ماشين پياده  ماشينش

 شد به سمت در رفت و

را فشرد چند دقيقه بعد دره خانه باز شد و تا کژال  زنگ

 خاست به داخل برود مادر

درحالي که دست نفس را گرفته بود ميان در ظاهر  کژال

 هشد ...نفس آماده و پوشيد

محض ديدن مادرش با ذوق بچه گانه اي به سمت او  به

 دويد و به پاهاي او چسبيد

 متعجب نگاهي به نفس انداخت و رو به مادرش گفت کژال
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مامان يادم رفت بهتون زنگ بزنم که بچه رو بي جهت -

 آماده نکنيد... امروز نميتونم

 ..ماشين توي جاده بنزين تموم کرد ببرمش

  –مادر ؟  پس تو چطوري اومدي-
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 ..با آقاي زند ..من رو رسوندن االن هم رفتن-

را گفت و به عقب برگشت و با ديدن کوروش که به  اين

 ماشينش دست به سينه

داده بود و به آنها نگاه ميکرد تعجب کرد و با خود  تکيه

 گفت چرا نرفته است!!! مادر

با ديدن کوروش به سمتش رفت و شروع به سالم و  کژال

 حوال پرسي با او کرد کژالا

به نفس جلب شد که با همان زبان شيرين بچه گانه  توجهش

 اش گفت

 مامان ميخواي برام تيتيش بخري؟-

با دهاني نيمه باز از تعجب خم شد و او را در آغوش  کژال

 گرفت و گفت
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 آره..دوست داري؟-

 خيلي...بريم بريم بريم-

نه او را به که درمانده شده بود و نميدانست چگو کژال

 مرکز خريد ببرد به اين فکر

 تا تاکسي بگيرد که صداي مادرش آمد افتاد

 ... مادر من برم تو غذا روي گازه االن ميسوزه-

را گفت و به داخل رفت ...کژال مانده بود چکار کند  اين

 که با صداي کوروش به

 او چرخيد سمت

 من هنوز هم روي حرفم هستما-

 ...نه ...ممنون ..تاک-

  –قول ميدم مزاحم خريد شما نشم .... -
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دليل اين همه اصرار را نميفهميد اما باز هم بي  کژال

 اهميت گفت

 ...بسيار خب-



 
 

341 

 

آرتمیس ماکانی: ویسندهن                                                                         ستیقلب خال نیا یجا  

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

توجه به کوروش وارده پاساژي شد و شروع به  بدون

 خريد براي نفس کرد اصال

براي نميشد که فرزندش را در اغوش گرفته و  باورش

 خريد لباس براي او از اين

به آن فروشگاه ميرود ....اما حس خوبي داشت  فروشگاه

 که خودش هم دليلش را

...ديدن نفس در آن لباس هاي ناز دخترانه او  نميدانست

 را به وجد آورده بود اما در

آن هنوز هم کمي به تمرين نياز داشت ....کوروش  ابراز

 او و فرزندش را از دور نگاه

و فقط جز حسرت خوردن کاره ديگري از دستش  کردمي

 بر نمي آمد....دوست داشت

کنارش برود و در خريد کمکش کند اما به کژال قول  به

 داده بود که مزاحمش نشود،

نهايت نگاهش به او افتاد که با چند پاکت خريد از  در

 فروشگاه خارج شد به سمتش
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 و گفت رفت

 خريدتون تموم شد ؟-

 ه او کرد و گفتنگاهي ب کژال

نه هنوز خريد خودم مونده شما منتظر من نمونيد اگه -

 ... کارتون تموم شده بريد

نه اتفاقا من هم هنوز نتونستم ست مناسبي براي جشن -

 پريسا خانم پيدا کنم ...يه

بزرگ طبقه ي آخر هست تبليغش رو دم در  بوتيک

 ورودي زده بودن فکر ميکنم

  –و اونجا پيدا کنيم .... چيزي که ميخواهيم ر بتونيم
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که خسته شده بود و فقط ميخواست ديگر يک لباسي  کژال

 بخرد به خانه برگردد

 را به نشانه باشه تکان داد ..کوروش با لبخند گفت سرش

 ... بذاريد کمکتون کنم ..نفس رو بديد به من-
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از خدا خواسته نفس را به دست کوروش داد و نفس  کژال

 عميقي کشيد و کمي

را چپ و راست کرد ...در ابتدا همه چيز عادي  کمرش

 به نظر ميرسيد اما براي لحظه

کژال باديدن کوروش که نفس را در اغوش گرفته بود  اي

 و خودش که در کنار او قدم

ود و در دستش پر از پاکت خريد براي نفس ب برميداشت

 ايستاد اخم کرد اخم هايش

شد سردرگم شد و چند ثانيه ياده اولين و آخرين باري  باز

 که با کوروش به خريد رفته

 افتاد ...کوروش با ديدن کژال ايستاد و گفت بود

 چيزي شده ؟-

بي حواس سرش را آرام تکان داد و به راهش ادامه  کژال

 ...... داد

 بوتيک شدند ،کوروش به مبلي اشاره کرد و گفت وارده

 من اينجا نفس رو نگه ميدارم تو برو هرچي ميخواي بخر-
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باز هم از رفتار کوروش تعجب کرد و سرش را به  کژال

 نشانه باشه تکان داد ..پاکت

را کنار کوروش گذاشت و به بخش زنانه ي فروشگاه  ها

 کرد ،برايش سوال بود چرا

يکند؟ چه نيازي دارد که به من کمک اينگونه م کوروش

 کند ؟ اصال براي چه

 اينجاست؟

خريدش تمام شد به سمت کوروش رفت نفس در  وقتي

 آغوشش آرام خوابيده بود

و بي هيچ هدف خاصي به آن دو نگاه کرد و فقط  ايستاد

 : توانست با خود بگويد

  –کجايي!!!؟  اميرعلي
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 تسمت کوروش رفت و با لبخند گف به

 ممنون توي زحمت افتادين-

 نه وظيفه بود-
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 سعي کرد نفس را از کوروش بگير که او گفت کژال

 نميخواد خودم ميارمش تو که دستت پره-

 جايش بلند شد که کژال گفت از

 ولي براي خودتون خريد نکرديد-

 مشکلي نيست ....بيا بريم بچه خوابه بيدار نشه-

شانه اش را باال انداخت و با کوروش به سمت ماشين  کژال

 ..... رفتند

روز کژال بعد از رسيدن به خانه نفس را کنار خودش  آن

 خواباند و کوروش فقط با فکر

به فرشته اي که از دست داده بود آن شب را  کردن

 گذراند....براي کوروش اکنون

رداند فقط جبران گذشته مهم بود و آن هم فقط با برگ ديگر

 کژال قبل ممکن بود

 ....تمام سعيش را براي اين هدف بکند وميخواست

نامزدي پريسا برگذار شد ....کژال به همراه مادر و  جشن

 پدر و فرزندش وارده خانه ي
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اش شدند ..با اقوام سالم و احوال پرسي کردند و  خاله

 کژال به همراه نفس به سمت

لباس نامزدي زيبا و رفتند ...با ديدن پريسا با آن  پريسا

 آرايش زيبايش لبخند کم

روي لبش نشست ...پريسا که بسيار خوشحال بود  رنگي

 با ديدن کژال از جايش بلند

  –و او را در آغوش گرفت و گفت  شد

 2 0 8 

 واي کژال جونم خيلي خوش اومدي ...نفس خاله بيا ببينم-

 خواست نفس را ببوسد که کژال گفت پريسا

 رو ببوسي حاال ميکاپت خراب ميشهنميخواد بچه -

 خنديد و بعد با تعجب به کژال نگاه کرد و گفت پريسا

واي دختر تو چقدر ناز شدي...حاال همه به جاي من -

 ....چشمشون روي توئه

 نيمچه خنده ي کوتاهي کرد و گفت کژال

 ...نترس...خشگل تر از تو نشدم-
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 مطمئن باشم ؟-

 ...بذار فکر کنم-

که انگار کژال چند سال پيش مقابلش ايستاده بود با  پريسا

 شگفتي به او نگاه

..باورش نميشد که اين کژال است که اينگونه با او کرد

 صحبت ميکند...شادي آن

 چند برابر شد...با لبخند گفت شبش

قربونه دختر خاله ي خوشگلم برم....بيا بريم با سهيل -

 آشنا شين

بعد از سالم و آشنايي کژال سمت نامزد پريسا رفتند و  به

 کنار مادر و پدرش نشست

چند دقيقه اي نگذشته بود که سروکله ي خانواده ي زند ..

 پيدا شد ....کوروش با

  –کژال لبخندي زد و گفت  ديدن
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 سالم خانم مهندس-
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 نگاهي به کوروش انداخت و گفت کژال

 سالم-

 به صندلي خالي کنار کژال اشاره کرد و پرسيد کوروش

 ميتونم اينجا بشينم؟-

 نگاهي به جاي خالي انداخت و گفت کژال

 ...ميتونيد-

لبخندش وسيع تر شد و کنار او نشست...نفس در  کوروش

 آغوش کژال تکان ميخورد

 ميخواست پايين برود که کژال گفت و

 !!!چقدر تکون ميخوري مامان...خسته شدم-

 که متوجه شده بود گفت وشکور

خب بچه که نميتونه يه جا بمونه...يکم بذار بره کنار اين -

 بچه ها

 کدوم بچه ها؟-

به جايي که چند تا بچه جمع شده بودند و براي  کوروش

 خودشان بازي ميکردند
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  –کرد و گفت  اشاره
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 ...اونجا-

 نه پيش خودم باشه بهتره-

 پس چرا سرش غرغر ميکني؟-

 نگاهي به کوروش انداخت و گفت لکژا

 مشکلي با اين موضوع داريد؟-

 ...بله-

 چه مشکلي؟-

خب من اينجا نشستم مجبورم غرغرهاي جنابعالي رو -

 تحمل کنم

 ...مجبور نيستي اينجا بشيني-

 !!مجبورم-

 چرا؟-

 ...خب ديگه جايي نيست که بشينم-



 
 

350 

 

آرتمیس ماکانی: ویسندهن                                                                         ستیقلب خال نیا یجا  

  
به اطرافش نگاه کرد و شانه اي باال انداخت و بي  کژال

 توجه به کوروش مشغول

 شد که کوروش گفت فرزندش

  –پريسا داره صدات ميزنه... -

 2 1 1 

نگاهي به ته سالن که پريسا بود انداخت خواست بلند  کژال

 شود که کوروش گفت

 نفس رو بده دست من اونجا شلوغه ..اذيت ميشي-

 وش انداخت و بلند شد و گفتنگاهي به کور کژال

 نيازي نيست-

مقابلش ايستاد و نفس را به اجبار از او گرفت و  کوروش

 گفت

 ...بده به من..برو و بيا...نترس مراقبشم-

نگاه ديگري به کوروش انداخت و به سمت پريسا  کژال

 رفت ..پريسا پسري را به کژال

 کرد و گفت معرفي
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 هستندکژال جان ايشون سينا برادر سهيل -

 گفت کژال

 خوشبختم-

 مودبانه گفت سينا

خيلي از ديدنتون خوشوقتم خانم مهندس...من تعريفتون -

 رو زياد شنيدم

 با تعجب به پريسا نگاه کرد که پريسا گفت کژال

  –اشتباه نشه...من چيزي نگفتم... -
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 خنديد و گفت سينا

 اختيار داريد خانم مهندس شما خيلي توي صنف بچه هاي-

 صنايع معروف هستيد

 .....کارخونتون رو همه جا ميکنن تعريف

 لبخندي زد و گفت کژال

 ...ممنون-

 راستي شنيدم صادرات رو به کارخونتون اضافه کرديد-
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بله همينطوره ولي شما اين همه اطالعات رو از کجا -

 آورديد؟

 خنديد و گفت سينا

من هم صنايع خوندم و توي کارخونه ي موادغذايي -

 مشغول به کارم ...توي صنف

دار ها هم که ميدونيد خبر ها زود ميچيشه...به  کارخونه

 هرحال اينو بدونيد که خيلي

 صاحب کارخونه ها دوست دارن با شما هم کاري کنند از

 لبخندي زد و تشکري کرد سينا گفت کژال

وقتي اسمتون رو از پريسا شنيدم باورم نميشد که شما -

 روفهمون خانم مهندس مع

 هستيد

که از اين همه تعريف به وجد آمده به لبخندي اکتفا  کژال

 کرد که باصداي کوروش به

 چرخيد سمتش

  –کژال... -
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از اينکه کوروش به اسم صدايش کرده بود يک تاي  کژال

 ابرويش را باال داد و نگاهي

کوروش انداخت و کوروش که اخم غليظي کرده بود  به

 گفت

 بريم بشينيم؟-

 خواست چيزي بگويد که سينا گفت کژال

 ببخشيد خانم مهندس معرفي نميکنيد؟-

که نفس از سرو کله اش باال ميرفت و شيطنت  کوروش

 ميکرد با اخم گفت

 من کوروش زند هستم و شما ؟-

 ..سينا برادر آقا داماد-

سري تکان داد و با جديت و عصبانيت به کژال  کوروش

 گفت

 بريم ؟-
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ر کوروش متعجب شده بود با عذرخواهي که از رفتا کژال

 از سينا به دنبال کوروش

 و کنار هم روي صندلي نشستند که کژال گفت رفت

 ...چيزي شده؟ نفس اذيتت کرد؟بدش به من-

 ...نفس اذيت نکرد-

 پس چي؟-

  –اين پسره کي بود؟ -
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ابتدا چشمانش گرد شد ...ولي بعد پوزخند صداداري  کژال

 زد و گفت

 چطور؟-

 نفس عميقي کشيد و گفت کوروش

 هيچي ...بيخيال-

 ....آهان-

اعصابش به هم ريخته بود...ميترسيد کسي کژال  کوروش

 را از او بدزدد...نميخواست
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فرشته اش را از او بگيرد...کژال با بي اعتنايي نفس  کسي

 را از کوروش که در حال و

خودش فرو رفته بود گرفت و به سمت مادر و  هواي

 .....رش رفتپد

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

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

 سال بعد01 

شرکت کوهيار افتتاح شد و کوهيار يک جشن  باالخره

 کوچک در شرکتش برگذار کرد و

و مادرم ،نگين ، دانيال و خانوادش و خانواده ي خاله  من

 ... ردپريسا رو دعوت ک

شده بودم و منتظر بودم تا مادر هم آماده بشود و با  آماده

 هم به شرکت برويم

به تابلوي پرتره اي که روز نمايشگاه کوهيار  نگاهي

 ...ميخواست ان را بخرد انداختم

گرفته بودم به عنوان هديه پرتره را به او بدهم ...  تصميم

–  
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را که کادو پيچ کرده بودم برداشتم و از اتاقم خارج  تابلو

 شدم مادر هم از اتاقش

 شد و گفت خارج

 نفس جان آماده اي ؟ بريم؟-

 بله مامان بريم-

 مادر به تابلو افتاد و پرسيد نگاه

 اين چيه ؟-

يکي از پرتره هاي بچه هاي موسسه اس...کوهيار -

 دوستش داشت گفتم به عنوان

 دمشرکتش بهش ب هديه

 لبخندي زد و گفت مادر

 آهان...فکر خوبيه-

 ممنون-

................... 
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مادرم وارده شرکت شديم دانيال به همراه خانواده اش  با

 و همينطور نگين رسيده

با هم سالم و احوال پرسي کرديم ..کوهيار به  بودند

 استقبالمان آمد با خوش رويي با

سالم و احوال پرسي کرد و مادر به سمت خانواده  مادرم

 ي دانيال رفت ...من که از

شب در مهماني آقاي سرمد با اين که ميخواستم آن  آن

 اتفاقي که هرگز رخ نداد را

فرض کنم و اصال به روي خودم نياورم اما باز  سوءتفاهم

 هم کمي دستپاچه بودم

آن تابلو را ولي عادي بود..سالم کرديم و بعد از  کوهيار

  –به دستش دادم و گفتم 
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 ...هديه ي شرکت-

 زيبايي زد و گفت لبخند

 ممنون...چرا زحمت کشيدي؟-

 ...قابل نداره...يه جور يادگاريه ديگه-
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همانجا کادوي تابلو را باز کرد و با ديدن پرتره  کوهيار

 ابروهايش از تعجب باال رفت و

عي زد و نگاهم کرد باز تر شد و بعد لبخند وسي چشمانش

 ...حس کردم او هم مانند

ياده آن شب در نمايشگاه افتاده بود ...با اين حال شانه  من

 اي باال انداختم و با

از او فاصله گرفتم به سمت بقيه که روي مبل هاي  لبخند

 شرکت نشسته بودند رفتم

 نگين که داشت چيزي را تماشا ميکرد صدايم کرد....

 رو ببيننفس بيا اين ماکت -

سمتش رفتم يک ميز شيشه اي ويترين مانندي بود که  به

 زير آن يک ماکت بزرگ و

 قرار داشت ....با لبخند گفتم زيبا

 ..چقدر قشنگه-

آره ...کوهيار ميگفت ماکت عمارت -

 پدربزرگشه...ميگفت زمان دانشجوييش با کمک

 ساخته پدرش
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 ...عاليه-

همه ي ماکت هايي  آره خيلي قشنگه ...مثله اينکه نتونسته-

 که ساخته رو بياره ايران

ميگفت اين رو هم خيلي با زحمت تا اينجا آورده که يه ..

  –موقع خراب نشه 
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به نشانه ي تفهيم تکان دادم ...دانيال کنار ما آمد و  سري

 گفت

 تازه نفس طرح هاش رو نديدي ..توي اتاقشه-

 پس بريم ببينيم-

 آره بيا بريم-گفت نگين

سه به سمت اتاق کوهيار رفتيم و من در زدم و آرام  هر

 وارد شدم کوهيار به محض

 ما گفت ديدن

ببخشيد بچه ها االن ميام داشتم هديه ي نفس رو نصب -

 ميکردم روي ديوار
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تعجب به پرتره که مقابل ميز طراحيش روي ديوار  با

 نصب شده بود نگاه کردم بچه

 ل گفتنيز به پرتره نگاه کردند و دانيا ها

ااا کوهيار...اين همون پرتره هست که ميخواستي از نفس -

 بخريش

با لبخند خاصي حرف دانيال را تاييد کرد و به من  کوهيار

 نگاه کرد ...نگين گفت

خدا شانس بده ...اين نفس خانم که نذاشت دست ما به -

 يکي از اين پرتره ها برسه

 خنده گفتم با

 .. دوست جونمتو خودت استاده اين پرتره هايي -

  –باشه باشه...الکي هندونه نذار زير بغل من ... -
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 به خنده افتاديم که دانيال گفت همگي

 ...نفس اومده بود طرح هاتو ببينه-
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آهاني گفت و به چند تابلو روي ديوار اشاره کرد  کوهيار

 و گفت

اين ها ساخته شده ....بقيه ي کارهام توي البومه يا روي -

 عدا بهت نشونلپ تاپ ب

 ميدم

تکان دادم و نگاهي به تابلو ها انداختم ..همه چيز  سري

 عالي و زيبا بود ....چند

بعد دره اتاق کوهيار زده شد و بعد از آن مادرم وارد  دقيقه

 شد و گفت

ببخشيدا ولي چند تا خانواده ي بي نوا اونجا نشستن منتظر -

 شما.. پريسا و

 شتيد بيايد بيرونهم اومدن اگه دوست دا خانوادش

با شرمندگي سري تکان داد و با عذرخواهي از  کوهيار

 مادرم زودتر از همه از اتاقش

 .….شد و ما هم به دنبال او روان شديم خارج

روز هم گذشت و روزهاي بعد از آن هم به سرعت  آن

 سپري شد ...درگير درس بودم و
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هم درگير کارهاي خودش...کوهيار را خيلي کمتر  مادر

 ز قبل ميديدم ديگر سرش بها

گرم شده بود و هفته اي يک بار آن هم پنجشنبه  شرکتش

 ها با ما به سر مزار مي

و همانجا ميديدمش ....دلم به همين هفته اي يک بار  آمد

 ديدنش خوش شده

...ديگر نميتوانستم راحت به او زنگ بزنم ، با او بود

 صحبت کنم و يا به خاطره

اعتراض کنم ...حس ميکردم دست دلم را خوانده  نبودنش

 است..حس ميکردم بيشتر

خوده من از من خبر دارد...دوران سختي را  از

 ميگذراندم..خيلي سخت !! يک ماه

...وارده بهمن ماه شديم و تولد من هم در اين ماه  گذشت

 بود....هميشه عادت

روز تولدم سروصداي زيادي راه بيندازم به محض  داشتم

  –ينکه از دانشگاه برگشتم و ا
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خانه شدم شروع به خواندن سرود تولد کردم ..کيفم  وارده

 را در هوا ميچرخاندم و

بلند ميخواندم، دره اتاق مادر باز بود شروع کردم به  بلند

 صدا زدنش و گفتم

 ....مامان خانم ....کادوي من کجاس؟ تولد تولد تولدم مبار-

...دست از پايين و باال پريدن برداشتم جمله ام کامل نشد اما

 و با تعجب به کوهيار

چند تا برگه و دفتر دستش بود و از اتاق کار مادرم  که

 خارج ميشد نگاه کردم

خشکم زد !! او اينجا چکار ميکرد...با صداي مادرم ....

 به سمت آشپزخانه برگشتم، در

 سيني چايي بود گفت دستش

 ... سالم عزيزم-

 .... سالم-

 رو به کوهيار گفتم بعد

 تو اينجا چيکار ميکني؟-
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 لبخند کجي زد و به چهارچوب در تکيه داد و گفت کوهيار

 چطور؟-

 ... اي بابا چرا به من اطالع نميديد آخه-

 را گفتم و با غرغر به مادرم گفتم اين

مامان ....آخه چرا به من نميگيد که قراره مهمون براتون -

 بياد که من وارده خونه

  –بدونم چيکار نبايد بکنم؟  يشمم
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و کوهيار بلند شروع به خنديدن کردند ...حول کرده  مادرم

 بودم و نميدانستم اصال

 ميگويم!! کوهيار گفت چه

 ....خانم حواس پرت ماشينم که دم در بود-

خب من که اصال حواسم به دم در و ماشين تو نبود -

 !!!!!!!!!!...اهههههه

 سمت اتاقم رفتم که مادرم به کوهيار گفت به

 ....روز تولدشه ديگه-
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 ....هردو خنديدن و

موقع ناهار از اتاقم خارج نشدم..اصال موقعيت روبه  تا

 رو شدن با کوهيار را نداشتم

ديدنش و کنارش بودن را فرياد ميکشيد ولي عقلم  دلم

 نميگذاشت قدم از قدم بردارم

ساعت بعد وقتي براي ناهار از اتاق خارج شوم....يک  و

 به سمت آشپزخانه رفتم مادر

 بود پرسيدم تنها

 کوهيار رفت؟-

 آره...نفس جان؟-

 جانم؟-

کوهيار اجازه گرفت که عصر به مناسبت تولدت ببرتد -

 بيرون

تعجب به مادرم نگاه کردم ....باورم نميشد که کوهيار  با

 چنين چيزي از مادرم

باشد...خوشحالي و هيجان آدرنالين خونم را باال  خواسته

  –برد...حس کردم دلم 
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باال و پايين بپرم و جيغ بکشم...اما خودم را  ميخواهد

 کنترل کردم ، آب دهانم را

 دادم و گفتم قورت

اما آخه ما هرسال دونفري ميريم بيرون و جشن تولدم رو -

 جشن ميگيريم

واست باهاتون بيام اما وسط آره...من هم خيلي دلم ميخ-

 هفتس و مادربزرگت رو

ببرم پيش پزشک... کوهيار ميخواست به خاطره من  بايد

 بذاره براي فردا اما گفتم که

بريد ...ميدونم تو چقدر روي روز تولدت  خودتون

 ... حساسي

 لبخند به سمتش رفتم محکم بوسيدمش و گفتم با

 قربونه مامان فداکارم برم من-

 .... تو لوس نکنبرو خود-

خنده با هم شروع به خوردن ناهار کرديم....عصر يک  با

 ساعت زودتر از ساعتي که
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قرار بود به دنبالم بيايد آماده شده بود و مقابل  کوهيار

 پنجره بيرون را نگاه ميکردم

متوجه شدم دانه هاي برف آرام آرام دارد از آسمان به  که

 سمت زمين مي آيد با

 صدا زدم و گفتم مادرم را لبخند

 مامان ..داره برف مياد-

 به سمتم آمد و گفتم مادر

 ميخواستي لباس گرم زياد بپوشي يه موقع سرما نخوري-

 ... همه چي پوشيدم-

  –زدم و گفتم  چرخي
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 خوبه ديگه ؟-

 بوسيدم و گفت مادرم

آره عزيزم...من برم که االن نوبت مادربزرگت -

 ... باشيدميگذره...مراقب خودتون 
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چشم مامان...به مامان بزرگ و پدر سالم برسونيد -

 خدانگهدار

 خداحافظ دخترم-

رفت و نيم ساعت بعد کوهيار رسيد، از خانه خارج  مادر

 شدم و به سمت ماشينش

در را که باز کردم روي صندلي يک جعبه ي کادويي  رفتم

 زيبا بود برداشتم با لبخند

 صندلي نشستم و گفتم روي

 ..ممنون چرا زحمت کشيدي ؟مال منه ديگه....؟سالم -

 کرد و بعد خيلي جدي گفت سالم

 نه ...مال تو نيست -

خوردم با تعجب نگاهش کردم حس کردم خيلي بد ضايع  جا

 شده ام، جدي نگاهم

حس کردم در چشمانم اشک جمع شد که با صداي  کرد

 خنده ي بلند کوهيار به خودم

 ...در ميان خنده لپ صورتم را کشيد و گفت آمدم
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نگاش کن ...چه سريع هم بغض ميکنه...شوخي کردم -

 ...جوجه

را از حرص جمع کردم و با مشت به بازويش زدم  لبانم

  –و گفتم 
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 ...کوفت....بي مزه..بدجنس-

 از آن به بيرون نگاه کردم که گفت بعد

وجه داريم که روز آخه معلومه ماله توئه...مگه چند تا ج-

 تولدشون اينطوري باال و

 ميپرن ؟ پايين

روي لبم آمد برگشتم و نگاهش کردم با لبخند گيرا  لبخندي

 و جذابي چشمکي زد و

 گفت

 آشتي؟-

 را تکان دادم که لبخندش وسيع تر شد و گفت سرم
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پس بزن بريم که من به کژال خانم قول دادم قبل از ساعت -

 ده برتگردونم

 ...بريم-

در خيابان ها چرخ زديم و به پيشنهاد کوهيار به  کمي

 رستوراني رفتيم و شام را آنجا

و برگشتيم...در ماشين همانطور که از پنجره به  خورديم

 دانه هاي برف نگاه مي کردم

 گفتم ،

 عاشق برفم ...خيلي باحالن ..نه؟-

 ...آره قشنگن-

هيچ هميشه دلم ميخواست توي برف قدم بزنم...اما مامان -

 وقت اجازه نميده

  –ميگه سرما ميخوري... ...
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 ...راس ميگن-

 گفتم آرام
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 ....هي...آخرش اين آزرو رو به گور ميبرم-

 سکوت و بعد به سمت کوهيار برگشتم و گفتم کمي

واقعا ممنون...خيلي روز تولد خوبي بود...متفاوت با -

 هرسال و خيلي خوش

نذاشتي که بازش کنم ...از بابت کادو هم ممنون..گذشت

 ....ببينم چي خريدي واسم

 خنديد و گفت کوهيار

 برو خونه باز کن ديگه ....شش ماهه به دنيا اومدي؟-

هم خنديديم ..کمي بعد جايي ماشينش را پارک کرد..با  با

 تعجب پرسيدم

 چرا ايستادي؟-

 مگه نميخواي زير بارش برف پياده روي کني؟-

 تعجب گفتم با

 جدي ميگي؟-

با خنده تکان داد ..باز هم با چشماني گرد شده  سرش

 نگاهش کردم و گفتم
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  –کوهيار جدي ميگي؟ -
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 ... آره ..هنوز يک ساعت ديگه وقت داريم-

خوشحالي خنديدم و به سمتش پريدم و محکم در آغوش  با

 گرفتمش و با ذوق گفتم

 ....واي کوهيار...عاشقتم-

خوشحالي به سمتش رفتم و سرم را روي شانه اش  با

 گذاشتم..چند ثانيه اي نگذشته

که متوجه حرفم شدم....من چه گفتم؟!!! يعني ميشد من  بود

 اين همه گند نزم...آخر

چه بود که از دهنم پريد لبانم را از سر بيچارگي جمع  اين

 کردم و گاز گرفتم.. از

گي نگاهم کرد آرام فاصله گرفتم...با لبخند کم رن اغوشش

 آرام سره جايم نشستم چند

 نفس عميق کشيدم و نگاهش کردم گفتم بار

 ...منظورم اين بود که-
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اين بار تاي ابرويش باال رفت و منتظر بود که  کوهيار

 ...حرفم را کامل کنم

اين بود که ...خب...اميدوارم اشتباه متوجه منظورم نشده -

 باشي؟

 متعجب شد و گفت کوهيار

 تباه ؟اش-

آره ديگه ...ببين اينجا دوست ها وقتي ميخوان خيلي با -

 هم صميمي برخورد کنند به

ميگن عاشقتم...مثال همين نگين هر موقع که من براش  هم

 کاري ميکنم ميگه

 ........يعني ميخوام بگم که عاشقتم

 حرفم تکميل شود با کمي آشفتگي گفت نگذاشت

  –فهميدم... -
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و به سرعت از ماشين خارج شد...لعنت به را گفت  اين

 اين شانس روز خوبم را با اين
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خراب کردم.....حتما متوجه شد که داشتم بهانه مي  حرف

 آوردم براي همين ناراحت

...چقدر حس بدي است اين که قلبت خواستن کسي را شد

 فرياد بزند که

...کوهيار نگران بود که محبت هايش براي من سبب نبايد

 آمدن احساسي به وجود

و همين هم شده بود و حق داشت که نگران باشد...از  بشود

 ماشين پياده شدم و با

به سمت پارکي که مقابلش ماشين را پارک کرده بود  هم

 .... رفتيم

قدم بر ميداشتيم ...هر دو ساکت بوديم کسي تصميم  آرام

 نداشت اين سکوت را

ش تقصير ...کوهيار اخم هايش در هم بود و همه ابشکند

 گندي بود که من زده بودم

بايد هرطور شده بود درستش ميکردم ..سعي کردم لبخند  و

 تصنعي بزنم و گفتم

 خب...چه خبر از شرکت ؟ کارها خوب پيش ميره؟-
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 خدارو شکر خوبه-

 منشي استخدام کردي باالخره ؟-

 آره-

 جواب ميداد...گفتم کوتاه

عنوان منشي هي مگه قرار نشد هرکسيو خواستي به -

 استخدام کني خواهرت بايد

 کنه؟ تاييدش

هنوز تمام نشده بود که ايستاد ، دستش را دور  حرفم

 بازوهايم گذاشت و با خشونت

به سمت خودش کشاند و با اخم غليظي که روي  مرا

 صورتش بود به من نگاه کرد،

کرده بودم و زبانم بند آمده بود با عصبانيت و  تعجب

  –حرص گفت 
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 ......نفس-
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گرد شدند ...به دستانش که بازوهايم را چنگ زده  چشمانم

 بود و نگه داشته بود نگاه

و باز به صورتش نگاه کردم قصد نداشت حرف  کردم

 ديگري بزند...قصد نداشت مرا

 کند ....گفتم رها

 چي شد؟ حرف بدي زدم؟-

را از عصبانيت يک بار بست و باز کرد و بعد  چشمانش

 رد... به جلو حرکتمرا رها ک

 و گفت کرد

هرموقع خواستي بيا شرکت، منشي رو ببين اگه خوشت -

 نيومد عوضش ميکنم هنوز

 قرارداد نبستم باهاش

جو سنگين بود که باشه ي آرامي گفتم و به راهمان  آنقدر

 ادامه داديم...ديگر جرئت

 ديگري را نداشتم حرف

احافظي هيچ حرفي به خانه بازگشتم و فقط موقع خد بدون

 بار ديگر از او بابت شب
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که به خاطر اشتباه خودم خرابش کرده بودم تشکر  قشنگي

 .....کردم

خانه که شدم بعد از تعريف مختصري از گذراندن  وارده

 آن شب براي مادرم به سرعت

اتاقم شدم تا هديه ي کوهيار را ببينم...روي تختم  وارده

 نشستم و با هيجان دره

ي را باز کردم، يک گردنبند زيباي ي زيباي کادوي جعبه

 طال سفيد بود با طرح پروانه اي

بال هايش از طالي زرد بود...بسيار زيبا و ظريف بود  که

 خيلي دوستش داشتم با

 از اتاقم خارج شدم و هديه را به مادر نشان دادم هيجان

... 

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

.................................................. –  
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 سال قبل01 
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وارده کارخانه شد که نگهبان به سمتش آمد و  کوروش

 گفت

 آقاي زند...يک لحظه-

ماشين را متوقف کرد و شيشه را پايين داد نگهبان  کوروش

 به سمتش آمد و گفت

 .. اين نامه رو صبح آوردن کارخونه-

 نامه را گرفت و گفت کوروش

 ماله کي هست؟-

 نميدونم آقا ...گفتن بدم رييس کارخونه-

سري تکان داد و به پاکت نگاهي انداخت چيزي  کوروش

 روي آن ننوشته بود ...رو به

 گفت نگهبان

 باشه ممنون... برو به کارت برس-

را گفت و به سمت پارکينگ رفت و بعد از آن به  اين

 دلياتاقش رفت وقتي روي صن
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نشست پاکت نامه را باز کرد ...با خواندن نامه از  اش

 تعجب چشمانش گرد شد و به

فرو رفت...به ساعتش نگاه کرد آنقدر در کارخانه  فکر

 حواسش به کژال بود که حتي

در اين ساعت کجاي کارخانه ميتواند او را پيدا  ميدانست

 کند ...نيم ساعت ديگر وارد

ت او را در اتاقش ببيند... ميشد و کوروش ميتوانس اتاقش

–  
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............................. 

از اينکه منشي کژال حضور کوروش را اطالع داد  بعد

 کوروش وارده اتاق کژال شد و با

 سالمي کرد کژال جواب سالمش را داد و گفت لبخند

 بفرماييد ؟ کاري داشتيد ؟-

 پاکت نامه را مقابل کژال گرفت و گفت کوروش

 ...اين مال شماست-
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با تعجب به پاکت نگاه کرد و آن را از کوروش  کژال

 گرفت و نگاهش کرد و با تعجب

 گفت

 اگه مال منه پس چرا باز شده ؟-

روي پاکت نامه ننوشته بود مال کيه براي همين نگهبان -

 دادش به من ...ولي

 نوشته که مال شماست داخلش

سري تکان داد و نامه را باز کرد و نگاهي به آن  کژال

 انداخت و بعد رو به کوروش

 گفت

 ...ميداديد منشيتون بياره-

با خود گفت )بهونه ي ديگه اي براي سرزدن  کوروش

 بهت نداشتم (کژال که سکوتش

 ديد گفت را

  –اقاي زند؟ -

 2 3 0 
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 به خودش آمد و با لبخند گفت کوروش

 ...راي خير باشيدفکر نميکردم اهل کا-

فقط نگاهش کرد کوروش که فرصت را مناسب ديد  کژال

 روي صندلي نشست و

 گفت

 چند وقته توي موسسه هاي خيريه همکاري ميکنيد ؟-

 بي تفاوت گفت کژال

 ... يه دو سالي ميشه-

 بعد از آن به دنبال چيزي در کشوي ميزش گشت و

 گفت کوروش

 شرکت ميکنيد ؟-

نگاهي به کوروش انداخت و بعد از پيدا کردن  کژال

 دفترچه اي شروع به گرفتن

اي کرد ...کوروش خيره به کژال شده بود و با  شماره

 خود به اين نتيجه رسيده بود که
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واقعي را بعد از سالها تازه دارد تجربه ميکند...ديدن  عشق

 کژال حتي از دور هم

هر روزش  آرامش بخش بود و اکنون که به ديدن برايش

 در کارخانه عادت کرده بود

تحمل جمعه ها بدون ديدن او نيز برايش عذاب  حتي

 بود...کژال شروع به صحبت با

 کرد تلفنش

سالم آقاي سعيدي___خيلي ممنون منم خوبم__آقاي -

 سعيدي مگه قرار نشد من رو

اين برنامه ها نکنيد__شرمنده آقاي سعيدي ولي  وارده

  –بدون من هم اين مراسم 
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ميشه___بسيار خب___بسيارخب___سعيم رو  برگزار

 ميکنم ولي قول

 ____خواهش ميکنم___خدانگهدارنميدم

 تلفن را قطع کرد و رو به کوروش گفت کژال

 هنوز که اينجاييد ؟-
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 بي توجه پرسيد کوروش

 نميخوايد توي مراسم شرکت کنيد؟-

 ...نه-

 چرا؟-

 ها ندارمعالقه اي به شرکت توي اين مراسم -

ولي اين مراسم به خاطر قدرداني از کسايي مثل شما -

 برگزار شده

 مثل اينکه کامل نامه رو خونديد-

 فقط لبخند زد که کژال گفت کوروش

من اين کار رو براي قدرداني و معروف شدن انجام -

 ندادم... اين ها خيراته براي

مرحومم که عاشقانه دوستش دارم و براي آرامشش  همسر

 ري از دستم بربيادهرکا

 ...متوجه شديد آقاي زند؟ميکنم

  –سري به نشانه ي تفهيم تکان داد و گفت  کوروش

 2 3 2 
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 اجازه ميديد توي اين کار خير با شما همراه بشم ؟-

نگاهي به او انداخت و بعد روي کاغذي چيزي  کژال

 نوشت و آن را به کوروش داد و

 گفت

...دوست داشتيد توي اين آدرس و شماره ي موسسه اس -

 اين کار سهيم باشيد بريد

 .... اين آدرس به

به نظر شما با کمک به خيريه ميتونم کمي از گناه هايي -

 که مرتکب شدم رو جبران

 کنم؟

با تعجب به کوروش نگاه کرد چشمانش گرد شد و  کژال

 گفت

 ...متوجه منظورتون نميشم-

با حالت که انگار ديگر در دنياي اطرافش نبود  کوروش

 خاصي گفت

خيلي وقت پيش کسي رو با خودخواهي هام رنجوندم و -

 باعث شدم توي زندگيش
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عذاب بکشه و اذيت بشه..اون موقع اصال متوجه  خيلي

 نبودم که دارم چيکار ميکنم

االن که بهش فکر ميکنم ميفهمم مستحق بدترين عذاب  اما

 ....ها هستم

که ناخودآگاه تحت تاثير حرف هاي کوروش قرار  کژال

 گرفته بود و يادش به دوراني از

افتاده بود که هيچ وقت دوست نداشت به آن فکر  زندگيش

 کند دستانش را در هم

کرد و بي حرف به ميز مقابلش خيره شد...کوروش  قفل

 به او خيره شد و گفت

 کژال منو ميبخشي؟-

ه شنيده بود را باور نگاهش کرد ...چيز هايي ک کژال

  –نميکرد ...گفت 

 2 3 3 

 چي؟-

کژال من خيلي بهت بد کردم ...بزرگترين عذابي هم که -

 در قبال اين بدي کشيدم
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از دست دادن تو بود ...من به خودم و کوهيار هم  همين

 ...بد کردم

سعي کرد آرامش خودش را حفظ کند ..آب دهانش  کژال

 را قورت داد و گفت

 گذشته حرفي زده نشهبهتره از -

کژال زندگي من بعد از تو تا االن فقط جهنم بوده...ميدونم -

 که مستحقش بودم

 ....ولي

ناخودآگاه قطره اشکي از يکي از چشمانش سر  کژال

 خورد و پايين افتاد سرش را

 گرفت و با صدايي آرام گفت پايين

 ...من خودم خواستم طالق بگيريم-

 !!! ن بودو علت اين خواسته رفتار م-

نگاهش را به کوروش داد و لبخند کم رنگي زد و  کژال

 گفت

ولي تمام اين ها باعث شد که من عشق واقعي رو تجربه -

 کنم،با اينکه کم بود اما
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از تمام طول زندگيم بيشتر بود و من هيچ وقت  ارزشش

 به خاطر گذشته اي که با تو

 ...ناراحت و آزرده خاطر نيستم داشتم

 غمگيني زد و گفت لبخند کوروش

  –تو خيلي خوبي کژال ..خيلي !!!!! -

 2 3 4 

کوروش به رنگ چشمان کژال افتاد، حس ميکرد  نگاه

 کمي از آن تيرگي قبل کم شده

...کژال حرفي نزد و فقط سرش را پايين گرفت  است

 ....کوروش گفت

ميخوام هرطور که شده گذشته رو جبران کنم...فقط بهم -

 ميتونم؟بگو چطوري 

 نگاهش کرد و جدي گفت کژال

 ....يادآور گذشته نباش-

که متوجه منظورش شده بود سري تکان و از  کوروش

 جايش بلند شد و گفت
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 ...ديگه مزاحمت نميشم-

حرفي نزد و فقط به کوروش که از اتاق خارج ميشد  کژال

 نگاه کرد ..باورش نميشد

ب عکس اينقدر تغيير کرده باشد...نگاهي به قا کوروش

 روي ميز که عکس خودش

به همراه اميرعلي و مربوط به يکي از تولدهاي کژال  بود

 بود انداخت و بغض

....دلش براي عشق زندگيش خيلي تنگ شده کرد

 ....بود...خيلي زياد

به سرعت سپري ميشدند...مادر کژال خانواده ي  روزها

 زند را براي ناهار دعوت کرده

ال در اتاقش نشسته بود و و در حال تدارک بود کژ بود

 ايميلي که از طرف رامين

کرده بود را ميخواند ..بعد از مدت ها رامين از  دريافت

 احوال خودش و بهار براي

نوشته بود و از اوضاع او پرسيده بود...کژال درحال  کژال

 خواندن ايميل بود که
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 وارده اتاق شد وگفت مادرش

 مادر مهمونا اومدن بيا بيرون-

  –الن ميام باشه ا-

 2 3 5 

بعد کژال از اتاقش خارج شد و با اعضاي خانواده  کمي

 ي زند سالم و احوال پرسي

 ..کژال که حال نه چندان خوب حاج زند را ديد گفتکرد

 ... حاج آقا خدا بد نده-

 خنديد و گفت حاجي

خدا که هيچ وقت بد نميده....ديگه از عوارض پيريه -

 دخترم

 ... اين چه حرفيه-

آقا لبخندي زد نگاه کژال به کوروش افتاد که با لبخند  جحا

 خاص خودش به او نگاه

...پدر کژال سر صحبت را با حاجي باز کرد  ميکرد

 ...مادر کژال نفس را که تازه از
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بيدار شده بود با خود به داخل پذيرايي آورد کژال  خواب

 به نفس نگاه کرد کوروش با

 لبخند گفتبه سمت مادر کژال رفت و با  لذت

 خانم بهرامي بديد به من نفس رو-

 نه پسرم ..اذيت ميشي-

 اين چه حرفيه بدينش به من-

نفس را گرفت و روي مبل نشست ..نفس که  کوروش

 بسيار با کوروش دوست شده

و غريبي نميکرد شروع به شيرين زباني براي  بود

 کوروش کرد و لبخندي بر روي لب

کژال آورد ... کوروش که از حرف هاي نفس و  هاي

 مادربزرگش متوجه شد که چند

ديگر تولد نفس است با لبخند براي روز تولدش  روز

 ...فکرهايي کرد

روز گذشت و کوروش از مادرکژال خواست تا تولدي  آن

 در عمارت براي نفس بگيرند و
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هاي مهدکودک نفس را هم دعوت کنند مادر کژال  دوست

  –خالف بود و گفت ابتدا م

 2 3 6 

خودمان برايش ميگيريم اما کوروش بسيار اصرار کرد  که

 و در نهايت قرار شد بچه

مهد را براي تولد نفس دعوت کند...کوروش نيز  هاي

 عمارت را براي تولد آماده کرد و

الزم را بدون اينکه کژال از آن خبري داشته باشد  کارهاي

 انجام داد ... پنجشنبه شد و

روز کژال به دليل کار زياد تا بعدازظهر در کارخانه  نآ

 مانده بود حتي يادش نبود که

دخترش است .....تا ساعاتي ديگر در عمارت حاج  تولد

 زند تولد نفس شروع ميشد

کژال هنوز هم خبر نداشت ...کوروش وارده اتاق  اما

 کژال شد ...کژال نگاهش کرد

 سالم کرد کژال گفت کوروش

 ؟سالم..بله-
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 پاشو آماده شو بايد بريم-

 با تعجب پرسيد کژال

 ببخشيد؟ کجا؟-

 لطفا کژال ...توي راه بهت ميگم-

 يعني چي ؟ من اصال متوجه رفتارتون نميشم-

 نفس عميقي کشيد و نشست و گفت کوروش

 ...خيلي خب...ميدونم تا وقتي نفهمي باهام جايي نمياي-

 سري تکان داد ،کوروش ادامه داد کژال

 وز چندمه ؟امر-

  –چطور؟ -

 2 3 7 

 اصال االن توي چه ماهي هستيم ؟-

 بهمن...که چي؟-

 آهان ...چندم بهمن ؟-

 اي بابا ...چرا اينطوري ميکني ؟-
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 کژال خانم خواهش ميکنم جواب منو بده ؟-

 پونزدهم..خب که چي؟-

 چيزي يادت نيومد ؟ روز خاصي مثال-

 کمي فکر کرد و بعد گفت کژال

 ميکني؟ داري مسخرم-

 کالفه دستي در موهايش کشيد و گفت کوروش

نه ..آخه چرا بايد مسخرت کنم...خواهش ميکنم فکر -

 ...کن

فکر کرد...فکر کرد...به گذشته رفت ...به روزي  کژال

 که در بيمارستان بود و براي

بار نفس را در آغوش گرفت و همان موقع بود که  اولين

 اسمش را با اميرعلي که

سر هم دخترشان را نفس بابا صدا ميزد، نفس  پشت

 گذاشتند...باورش نميشد که

روز مهمي را از ياد برده ، چشمانش پر از اشک  همچين

 شد ياد اميرعلي افتاد که تا
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که بود در روز تولد خودش و نفس سنگ تمام  زماني

 ميگذاشت و اکنون که چند

کل از پرکشيدنش ميگذرد کژال زندگي کردن را به  سالي

  –فراموش کرده بود!!! برايش 

 2 3 8 

تعجب داشت، کوروش از کجا ميدانست تولد نفس  جاي

 است...اصال دخترش چند

شده بود ...پنج ؟ يا شش...نميخواست کوروش متوجه  ساله

 شکستن ناگهاني يخ

بشود،اصال قبول نداشت که قلبي هست براي تپيدن  قلبش

 که اکنون يخ زده باشد،

 لويش را فرو ببرد و جدي گفتکرد بغض گ سعي

 من در نهايت نفهميدم منظور شما چيه ؟-

 که متوجه برق چشمان کژال شده بود گفت کوروش

خوب ميدونم که متوجه شدي ...بدون اجازت براي نفس -

 توي عمارت تولدي ترتيب
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و تا دو ساعت ديگه هم مهموني شروع ميشه  دادم

 ..نميخواي که توي تولد دخترت

 نباشي؟

کي به شما اين اجازه رو داد که با تصميم گيري خودتون -

 همچين کاري بکنيد ؟

اجازش رو از اون کسي گرفتم که تمام زندگيش رو -

 گذاشته براي بزرگ کردن دختر

 ...تو

که متوجه شد منظور کوروش مادرش است نفس  کژال

 عميقي کشيد و از جايش بلند

رش رفت و از ميزش فاصله گرفت و به وسط دفترکا شد

 و گفت

خيلي خب ...پس بريد خودتون مهموني که راه انداختيد -

 ... رو به سرانجام برسونيد

را در حالي ميگفت که سعي داشت کوروش متوجه  اين

 لرزش صدايش نشود
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کوروش با آرامش از جايش بلند شد مقابل کژال قرار ..

 گرفت و گفت

 رهاون دختره توئه کژال ...اون به محبت تو نياز دا-

  –محبتي ندارم که بهش بدم... -

 2 3 9 

فکر ميکني نداري! مگه ميشه کسي که بيشتر درامدش -

 رو صرف امور خيريه ميکنه

نداشته باشه ؟ مگه ميشه کژالي که من ميشناختم  محبت

 محبت نداشته

 ...باشه؟مگه

نگذاشت کوروش حرفش را ادامه دهد، با خشونت  کژال

 و صدايي که کمي باال رفته

 گفت ودب

ُم رد!!! اون کژالي که تو ازش حرف ميزني خيلي وقته -

 .... که مرده
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را سمت چپ سينه اش گذاشت و به قلبش اشاره  دستش

 کرد و گفت

اين جا خاليه....خالي!! ميفهمي؟؟؟ ندارم...قلبي ندارم که -

 براي عزيزترين کسم بتپه،

ثمره ي عشقم يادآوره عشقم بتپه ...مُ رد...اون کژال  براي

 مرد...وقتي عشقش ُم رد

 !!مرد اونم

تحملش تمام شد بغض گلويش ترکيد و اشک بود که  ديگر

 تمام صورتش را فرا گرفت

کوروش با غم نگاهش را به او دوخت ،با خود گفت اي ...

 کاش ميتوانستم در آغوش

ستانش را براي و موجب آرامشش بشوم...د بگيرمش

 کنترل خود مشت کرد و

را از کژال که مانند ابر بهاري اشک ميريخت  نگاهش

 گرفت..تحمل ديدن او را در اين

نداشت...يک قدم به سمتش برداشت و ناخواسته  حال

 دستش را باال برد تا اشک
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را پاک کند که ميان راه متوقف شد ..کژال  صورتش

 خودش شروع به پاک کردن

رتش کرد ،کوروش دستش را پايين آورد روي صو اشک

 و به چشمان کژال خيره شد

هم قهوه اي روشن يا شايد عسلي ...ديگر از آن تيرگي  باز

 خبري نبود ...چشمانش

روشن شده بود ...نميتوانست از اين چشمها نگاهش  روشن

 را بردارد سخت بود با

 رو به کژال گفت لبخند

سنگي رو ديدي که کي گفته تو قلب نداري؟ کدوم دل -

 اينطوري اشک بريزه؟ کدوم

رده ي متحرکي رو ديدي که به زيبايي فرشته ها  مُ 

  –باشه..چشماش پراز آرامش 

 2 4 0 

آب شد...اون يخي که دور قلبت رو گرفته بود  باشه؟کژال

 و بهش اجازه ي زندگي
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نميداد آب شد...ميتونم حسش کنم...از همين فاصله  کردن

 هم ميتونم گرماي

 ....به قلبت رو حس کنم برگشته

بي اختيار فقط به کوروش نگاه ميکرد ...چند دقيقه  کژال

 بعد هردو در ماشين جديد

که به خاطر کژال و اينکه برايش يادآور گذشته  کوروش

 نباشد عوضش کرده بود

بودند و به سمت شهر بازميگشتند..کوروش قصد  نشسته

 نداشت سکوت بينشان را

به کژال که سرش را به شيشه تکيه داده ميخواست  بشکند

 بود فرصت فکر کردن

 ....بدهد

مقابل خانه ي کژال ايستاد ...کژال نگاهي به  کوروش

 بيرون کرد و گفت

 مگه نميريم عمارت؟-

 چرا ميريم ..اما بعد از اينکه تو لباست رو عوض کردي-

 نگاه ديگري به بيرون انداخت و گفت کژال
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 ل بکشهتو برو ممکنه کارم طو-

 منتظرت ميمونم-

 نيازي نيست خودم ميام-

 با کدوم ماشين ؟ ماشينت که کارخونه موند-

نفس عميقي کشيد از ماشين پياده شد به داخل رفت  کژال

 دوشي گرفت و لباس

به تن کرد و بعد از يک ساعت وارده ماشين  زيبايي

 کوروش شد ،کوروش با لبخند به

که از نظر او از تمام دنيا زيباتر بود نگاه کرد و  کژال

  –گفت 

 2 4 1 

 بريم؟-

 بريم...فقط يه جا بايست که من براي نفس هديه بخرم-

با لبخند نگاهش کرد و بعد از صندلي عقب دو  کوروش

 پاکت برداشت و به دست

 داد کژال
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االن ديگه وقت نميشه بريم خريد ..اين دوتا کادوئه -

 دوست داشتي ازهرکدوم که 

 ... تو ..اون يکي هم از طرف من طرف

با تعجب از يکي از پاکت ها باکس کادويي زيبايي  کژال

 بيرون آورد و داخلش را نگاه

يک گردنبند زيباي طالسفيد بود ديگري را باز کرد  کرد

 يک اسباب بازي دخترانه فوق

 زيبا، با لبخند گفت العاده

 آخه بچه گردنبند سرش ميشه؟-

 ...عده ها که سرش ميشهب-

نميدونم فرقي نميکنه ولي هرکدوم رو که به اسم من شد -

 بايد بگي هزينش چقدر

 شده

 چشم!!! بعدا با هم حساب ميکنيم خانم مهندس-

لبخند کوتاهي روي صورتش نشست.....با هم وارده  کژال

 عمارت شدند خانه را تزيين
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کدام را  بودند جمعيت زيادي آنجا بود که کژال هيچ کرده

 نميشناخت...کوروش

توضيح داد که بچه ها و خانواده هايشان از  برايش

 کودکستان نفس هستند..کژال با

به کوروش نگاه ميکرد ....برايش سوال بود که آيا  تعجب

 دليل اين همه مهرباني و

فقط به خاطره حس عذاب وجداني بود که او  خدمت

  –داشت!!! توجهش به نفس ، 
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يبايش جلب شد که با شادي در ميان دوستانش ز دختر

 ميگشت و در آن لباس زيباي

که خودش براي او قبل از نامزدي پريسا خريده  پرنسسي

 بود چقدر زيبا و دوست

شده بود با وجد به سمت دخترش رفت و مقابلش  داشتني

 زانو زد و با اشتياق و

در چشمانش حلقه زده بود او را در اغوش گرفت  اشکي

 سه بارانش کرد .... وو بو
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 ...با لذت و لبخند نظاره گر اين منظره بود کوروش

به زيبايي هرچه تمام تر برگذار شد و از همه زيبا  جشن

 تر قلب کژال بود که خود کژال

از مدتها داشت آن را حس ميکرد....کوروش مانند  بعد

 پروانه دور کژال و نفس

تباه گرفته و حتي خيلي ها او را با پدر نفس اش ميگشت

 بودند که کوروش آن را با

و خونسردي رد ميکرد و حتي نگذاشت که کژال  آرامش

 متوجه بشود و باعث ناراحتي

 ........ بشود اش

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

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

 سال بعد01

دانشگاه به همراه نگين قدم ميزدم ...وقتي هديه ي تولدم  در

 را با ذوق نشانش دادم

 زد و گفت لبخندي

 اگه تا ديروز شک داشتم ..االن ديگه مطمئن شدم-
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 تعجب پرسيدم با

  –درباره ي چي؟ -
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 ...تو عاشق شدي نفس-

ابتدا با چشماني گرد شده نگاهش کردم و خواستم انکار  در

 با لبخندي کهکنم ولي 

از مطمئن بودنش بود نگاهم کرد،لبانم را جمع کردم  نشان

 و در خودم فرو رفتم با هم

 روي نيمکتي نشستيم ...حرفي نزدم ادامه داد بر

 ! يه چيزي بگو-

 چي بگم آخه؟-

 ... هرچي که توي دلته-

 عميق و صدا داري کشيدم و گفتم نفس

 .... نگين خواهشا بازجويي نکن-

نميکنم .....آخه بگو چرا اينقدر غمگيني ؟از بازجويي -

 اون طرف با ذوق و خنده
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که کوهيار براي تولدت خريده رو نشونم ميدي از  کادويي

 اين طرف يه مرتبه اي ميري

خودت ..يه روز خوشحالي..يه روز با يه من عسل  توي

 هم نميشه خوردت....بگو

 چيه؟ مشکل

ن دوستش دارم اون منو نميخواد...يعني اون طوري که م-

 دوستم ندارم...دردم

...عالقه و احساسم کامال يه طرفس...دارم داغون همينه

 ...ميشم نگين

 از کجا ميدوني تو آخه؟-

ميدونم ديگه... تاحاال چند بار غيره مستقيم بهم حالي -

 ....کرده

  –حالي کرده که چي؟ -
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که يه موقع به خاطره مهربونيا و رفتار صميمانش -

 ...قش نشمعاش
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 چقدر هم که تو حاليت شده-

خب مگه دسته خودمه؟!! اصال خودم هم باورم -

 نميشه...ولي نميخوام کوهيار برادرم

 ...ميخوام کوهيارم باشهباشه

اين حرف ناخواسته اشک پهناي صورتم را دربر  با

 گرفت..نگين درآغوشم گرفت و

 گفت

الهي بميرم برات دل نازک من...ميخواي بري بهش -

 بگي؟

چي ميگي ؟؟!! برم بهش ابرازه عالقه کنم؟ آخه من -

 همچين شخصيتي دارم؟

ديوونه توي راه عشق آدم هرکاري که از دستش بربياد -

 ...ميکنه تا به عشقش برسه

کوهيار از دختراي آويزون خوشش نمياد ...اصال کدوم -

 پسري رو ديدي که خوشش

 !!بياد؟
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 خب پس ميخواي چيکار کني؟-

ببين کارم به کجا رسيده...عمرا هيچ وقت فکرش هي!!! -

 رو نميکردم که به اين حال

روز بيوفتم..هميشه ميگفتم موقع ازدواج و عاشقي اول  و

 طرف مقابلم عاشق من

بعد من رو عاشق خودش ميکنه...اما زهي خيال  ميشه

 ..باطل

غصه نخور نفس..اگه تو و کوهيار مال هم باشيد به هم -

 سمت همميرسيد اگه هم ق

خيلي زود همه چي درست ميشه و توام فراموش  نباشيد

 ميکني...همه چيزو بسپار به

  –....  خدا

 2 4 5 

حرفي نزدم....روز بعد وقتي در خانه بودم و داشتم  ديگر

 به کارهاي دانشگاه ميرسيدم

 وارده اتاقم شد سر بلند کردم و با لبخند گفتم مادر

 جانم مامان؟-



 
 

408 

 

آرتمیس ماکانی: ویسندهن                                                                         ستیقلب خال نیا یجا  

  
 خوام باهات صحبت کنمنفس جان دخترم مي-

 بفرماييد ؟-

لبه ي تختم نشست و من هم صندلي را به سمت او  مادر

 چرخاندم و منتظر ماندم

 لبخندي زد و گفت ،مادر

 ...الهي قربونت برم که اينقدر بزرگ و خانم شدي-

 آمد روي لبم و گفتم لبخندي

 خدا نکنه مامان جونم-

 زد و گفت لبخندي

 رو به راهه؟چي کار ميکني ؟همه چي -

ي کوهيار از جلوي چشمانم رد شد ..نفس عميقي  چهره

 کشيدم و گفتم

 ...بله خداروشکر-

  –تکان داد و ادامه داد  سري
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 ...ميگم...توي مهموني آقاي سرمد-
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لحظه قلبم ايستاد...ياده اتفاقي افتادم که خواست بيوفتد  يک

 و نيوفتاد يا شايد هم

اصال آن چيزي نبود که فکر خياالتي شده بودم و  من

 ميکردم ...نکند مادر متوجه شده

...نکند از اعتمادش خواسته و ناخواسته سوءاستفاده بود

 کرده بودم...آب دهانم را

 دادم ...کمي مکث کرد و گفت قورت

 ... مثله اينکه يه اتفاقايي افتاده بوده-

در دلم گفتم....چشمانم را بستم تا نبينم سرزنش را  وايي

 چشمان مادرم...اصال مگر در

 کردم يا کرديم.....با خودم در جدال بودم که شنيدم چکار

 تو با پسر آقاي سرمد آشنا شدي؟-

 تعجب چشمانم باز شدند و ارام گفتم با

 آرمين؟-

 لبخندي زد و گفت مادرم

 ...آره-
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 بله...چطور؟-

آقاي سرمد توي کارخونه اجازه گرفت براي اينکه بيان -

 !خونمون

 خونمون؟ واسه ي چي؟-

  –مادر وسيع تر شد و گفت  لبخند
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 ...خاستگاري-

که هنوز متوجه منظور مادرم نشده بودم و درحال و  من

 هواي خودم بودم و از اينکه

نيامده بود تا سرزنشم بکند انگار به يک آرامش  مادر

 عجيب رسيده بودم با کمي اخم

 گفتم

 خاستگاري کي ؟-

 با تعجب گفت مادر

کي؟؟؟ خب حتما من ديگه ...به جز من که دختر دم بخت -

 ...توي اين خونه نيست
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 صدايي که کمي باال رفت گفتم با

 ميخواي ازدواج کني مامان؟-

بلند زد زيره خنده و من با تعجب نگاهش  مادرم

 ميکردم....وقتي خنديدنش تمام

 گفت شد

ري تو براي دختره حواس پرت ....ميخوان بيان خاستگا-

 پسرشون آرمين

ميشنيدم؟!!! خاستگاري من ؟! آرمين...آقاي سرمد ...با  چه

 ناباوري پرسيدم

 چرا؟-

خاستگاري که چرا نداره...آرمين از خانوادش خواسته و -

  –خانوادش هم استقبال کردند 
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کردم...اين ديگر ته مصيبت بود...پس عشق جوانه  بغض

 زده در قلبم را چکار

احساس يک طرفه ام را کجا خاک ميکردم...ياده  ردم؟ميک

 شب مهماني افتادم و
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و من و کوهيار....ياده شب تولدم افتادم و کادو و  تراس

 قدم زدن زير برف...شايد هم

طرفه نبود...اما اگر نبود بعد از اين همه مدت حداقل  يک

 کوهيار حرفي ميزد

چ چيز چهره ي آرمين جلوي چشمانم نقش بست ...هي....

 کم نداشت اگر ميخواهد

خاستگاريم بيايد يعني به من عالقه مند شده يا اينکه  به

 دست کم از من خوشش

است....کوهيار ولي ..... طعم تلخ عشق بود...طعم  آمده

 خاستن يک طرفه...شايد در

آرمين ميتوانستم کوهيار را فراموش کنم ..شايد هم  کنار

 خيانت بود...هم به عشقم

 مين ....با صداي مادرم از فکر بيرون آمدمبه آر هم

گفتم باهات صحبت ميکنم و بعد قرار خاستگاري رو -

 ...ميذاريم

 ...هرطور ميدونيد مامان-
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نظر من اينه که بيان با هم بيشتر آشنا بشيد بعد ميتوني -

 براي جواب نهايي فکر کني

تصميم بگيري به هرحال توام بزرگ شدي....وقت اينه  و

 ...خانواده بدي که تشکيل

 زدم و گفتم لبخندي

 ولي من نميخوام شما تنها بشيد-

 ....نگران من نباش-

 چشم هرطور شما صالح ميدونيد ...بگيد بيان-

 سري تکان داد و گفت مادر

  –بسيار خب...به درسات برس ديگه مزاحمت نميشم -
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 مراحمي خوشگلم-

با لبخند خارج شد....نميدانم چرا موافقت کردم  مادر

 !!!!...نميدانم چرا

مادرم خواستم تا کوهيار هم در مراسم خاستگاري به  از

 عنوان برادر بزرگترم حضور
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باشد مادر قبول کرد و گفت که بعد از کارخانه به  داشته

 شرکت کوهيار ميرود و با او

ادربزرگ و ميکند....روز پنجشنبه از راه رسيد م صحبت

 پدربزرگ هم آمده بودند هنوز

نيامده بود و ساعتي ديگري مهمان ها ميرسيدند  کوهيار

 مقابل آيينه ايستادم و بار

به خودم نگاه کردم ...از شادي و لبخند خبري نبود  ديگر

 ...گردنبند هديه ي کوهيار را

ديگر باال آوردم و نگاهش کردم و بعد به گردنم  بار

 ل مادر گفت کهآويختم...روز قب

با کوهيار صحبت کرده است متوجه شده که او زياد  وقتي

 موافق نيست و علتش را

کردن درس من بازگو کرده و از آن طرف هم بهانه  تمام

 آورده که ممکن است به خاطر

کاري نتواند در مراسم خاستگاري حضور داشته  مشغله

 باشد...اما من مطمئن بودم
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در زده شد و چند لحظه بعد مي آيد...کمي بعد زنگ  که

 صداي سالم و عليک کوهيار

مادر و مادربزرگ و پدربزرگ ...از اتاق بيرون  با

 نرفتم...نميخواستم تا آمدن مهمان ها

کوهيار رو به رو شوم ....ميترسيدم....از اينکه باز هم  با

 قلبم هوايي بشود ميترسيدم

مد و کمي بعد مهمان ها آمدند مادربزرگ به اتاقم آ....

 صدايم زد...با استرس از اتاق

شدم خانواده ي سرمد به همراه مادر آقاي سرمد که  خارج

 خانم بزرگ صدايش

در سالن پذيرايي نشسته بودند و کوهيار و آرمين  ميزدند

 درکنار هم بودند و صحبت

...اصال حواسم به تيپ و قيافه ي هيچ کدام نبود  ميکردند

 تنها چيزي که ميديدم

ود که بي خيال و با آرامش با آرمين ميگفت و ب کوهيار

 ميخنديد سالمي کردم که
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همه به سمتم چرخيد ....خانم سرمد و آرميتا با  نگاه

 خوشرويي بلند شدند و شروع به

پرسي کردند ...کمي بعد همه دور هم نشسته بوديم  احوال

 و صحبت ها حول هر

 ميچرخيد جز خاستگاري...نگاهم را به کوهيار موضوعي

 دادم انتظار داشتم هنوز هم

آرمين در حال خوش و بش باشد اما وقتي رد نگاهش  با

 را گرفتم رسيدم به

....بي هوا دستم به سمتش رفت و در مشتم گردنبندم

 گرفتمش کوهيار که متوجه شد

نگاهش را از گردنبد گرفت و به سمت ديگري چشم  سريع

 دوخت.....ديگر نه خنديد

نه با آرمين خوش و بش کرد...وقتي که صحبت هاي  و

 اصلي زده شد مادرم خواست

براي تصميم گيري نهايي من چند روزي را صبر کنند  که

  –و چقدر از اين بابت ممنون و 
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417 

 

آرتمیس ماکانی: ویسندهن                                                                         ستیقلب خال نیا یجا  

  
گذار مادرم بودم ....مهماني که تمام شد و خانواده  سپاس

 ي سرمد قصد رفتن کردند

مت در رفتند ...من ولي باز براي بدرقه ي آنها به س همه

 روي مبل نشستم ....آنقدر در

فرو رفته بودم که متوجه حضور کوهيار نشدم ...با  خودم

 صدايش نگاهش کردم روبه

 من روي مبل نشسته بود ...گفت روي

 ميخواي به آرمين جواب مثبت بدي؟-

 دلخوري نگاهش کردم و گفتم با

 ...نه-

فتم...نه ديدم که چه واکنشي از جايم بلند شدم و به اتاقم ر و

 نشان داد و نه ماندم

بخواهد سوال ديگري بپرسد ...ممکن بود همان وسط  که

 بنشينم و زار بزنم که من تو

 .......ميخواهم نه هيچ کس ديگر را را

را روي تخت انداختم و چشمانم را بستم ولي  خودم

 هرکاري ميکردم خوابم
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مادربزرگ و ...نميدانم کي کوهيار رفت ، نميبرد

 پدربزرگ را مادر به خانه شان رساند و

و من همچنان روي تختم اين طرف و آن طرف  بازگشت

 ميشدم و خبري از خواب

 ....نبود

روز گذشت نه خبري از کوهيار بود و نه خبري از  چند

 خانواده ي سرمد ...مادر با من

کرد از خوبي خانواده ي سرمد تا شخص خود  صحبت

 جاي مخالفتيآرمين ....هيچ 

جز اينکه عالقه اي به او نداشتم...تمام فکر و ذکرم  نبود

 پر شده بود از کوهيار ....جز

کسي را نميديدم...ولي کوهيار چه؟حتي يک بار هم بعد  او

 از مراسم خاستگاري به

زنگ نزد...اصال انگار عالقه اي به ديدن من نداشت  من

 برعکس من که همه ي قلبم

دنش....حرصم گرفت افتادم سر لجبازي براي دي پرميکشيد

 با احساسي که درونم
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دوانده بود...وقتي مادر از من پرسيد که فکر هايم  ريشه

 را کرده ام يا نه و جواب

ام چيست گفتم جوابم مثبت است و با آرمين ازدواج  نهايي

  –ميکنم.... 
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د که از ابتدا مخالف نبود لبخندي زد و پيشانيم را بوسي مادر

 و برايم آرزوي خوشبختي

..من هم لبخند غمگينم را تقديمش کردم....ديگر همه کرد

 چيز را تمام شده ميدانستم

تالش بودم که کوهيار را به يک خاطره تبديل  در

 کنم...لبخند روي لبم ماسيده بود

يک هفته بود که نه از خواب راحت خبري بود و نه از ...

 خوردن غذاي کامل...مادر هم

و بيش متوجه حاالت روحيم شده بود و من چيزي  کم

 نداشتم بگويم،اميدوارم بودم

باشد پاي استرس ......روز قبل از مراسم دوم  گذاشته

 خاستگاري تا عصر کالس داشتم
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 نگين براي صدمين بار گفت....

 ديووانه تو داري با کي لجبازي ميکني آخه؟-

 با اين قلب احمقم-

نميکني به آرمين بيچاره فکر  خيلي خري...به خودت فکر-

 کن چطور ميخواي براش

 خوبي باشي وقتي قلبت پيش کسه ديگه اي گيره؟ همسر

 ...با گذشت زمان کوهيار رو فراموش ميکنم-

 مطمئني؟-

آره...االن ديگه کامال مطمئن شدم که هيچ عالقه ي -

 خاصي به من نداره و عشقم

طرفس...نميدوني نگين چطوري توي مراسم  يک

 استگاري با آرمين ميگفت وخ

اصال يه درصد هم براش مهم نبود..انگار نه  ميخنديد

 ... انگار

 غصه دار نفس عميقي کشيد و گفت نگين

  –ولش کن اصال...لياقت تورو نداره... -
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را به حالت ناراحتي بيرون دادم و چيزي نگفتم  لبانم

 ...کمي ديگر به تاريکي هوا

ان تمام شد و با نگين از دانشگاه خارج بود که کالسم نمانده

 شديم ....از در خروجي

 بيرون آمديم نگين به سمتي اشاره کرد و گفت که

 اااا اين کوهيار نيست که داره با رادمان حرف ميزنه؟-

را به جايي که اشاره ميکرد دادم ...درست ميگفت  نگاهم

 ، کوهيار بود...نگاهش به

و با هم به سمت ما آمدند افتاد به دانيال چيزي گفت  من

 ....کمي اخم داشت خيلي

 به من و نگين سالم کرد و بعد رو به من گفت جدي

 ميشه صحبت کنيم ؟-

که از تعجب سر جايم ميخکوب شده بودم با سقلمه ي  من

 نگين به خودم آمدم و بي

وارده ماشين کوهيار شدم...اصال حواسم به ماشين  حرف

 خودم و اينکه کنار دانشگاه
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ماند يا اينکه با نگين و دانيال خداحافظي نکردم،  جا

 ....نبود

ماشينش شدم و راه افتاديم تپش قلبم زياد شده بود  وارده

 ميترسيدم صداي کروپ

به گوش کوهيار برسد...کمي سکوت برقرار شد  کروپش

 و بعد کوهيار گفت

 مگه نگفتي به آرمين جواب مثبت نميدي؟-

نگفتم ...صدايش باال رفت  تعجب نگاهش کردم و چيزي با

 و فرياد کشيد

 مگه با تو نيستم نفس؟-

را زير انداختم ..داشت اشکم در مي آمد، چرا فرياد  سرم

 کشيد ..آرام گفتم

  –نظرم عوض شد... -
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وحشتناک کشيده شدن الستيک ها بر روي زمين  صداي

 آمد و ترمز ناگهاني کوهيار
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م به سمت جلو پرتاب کرد را با اينکه کمربند بسته بود من

 ...از ترس داشتم سکته

چه مرگش شده بود...اصال چه اهميتي براي او  ميکردم

 داشت ؟نگاهش کردم ..با

به من خيره شده بود...سري از روي عصبانيت تکان  خشم

 داد و دنده را عوض کرد و

 لب گفت زير

 ....که نظرت عوض شده-

 گفتم آرام

 مشکل تو چيه؟-

که داشت با خودش حرف ميزد و متوجه من نبود  انگار

 زير لب چيزي را زمزمه کرد

تعجب و دهني باز نگاهش کردم ....متوجه سنگيني  با

 نگاهم شد که رو برگرداند و

کرد ولي حرفي نزد و به رانندگي اش ادامه داد و  نگاهم

 کمي بعد مقابل پارکي ماشين
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ين همان پارک متوقف کرد با کمي نگاه متوجه شدم که ا را

 آرام و خلوتي است که

تولدم در آن قدم زديم...از ماشين پياده شد نه آرام  شب

 بلکه با خشم ...من که از

الل شده بود با تعجب مسير حرکتش را دنبال  رفتارش

 کردم، به سمت من آمد در را

 کرد و گفت باز

 ...پياده شو-

اطره حرف پياده شدم ....کسي در پارک نبود شايد به خ بي

 باراني بود که چند ساعت

همه جا خيس کرده بود...دستم را گرفت و مرا به  قبل

 سمت پارک کشاند ...همانطور

درکنارش قدم برميداشتم چند باري برگشت و نگاهم  که

 کرد که سرم را زير انداختم و

سنگ فرش ها خيره شدم...ميان پارک ايستاد، من  به

 مقابلش قرار گرفتم...با خشم
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چشمانم خيره شد و با صدايي که دورگه شده بود گفت  در

–  
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 که ميخواي با آرمين ازدواج کني ؟ هان؟-

چشمانش نگاه کردم و حرفي نزدم ...چرا اينقدر  در

 عصباني شده بود؟....قلبم داشت

 ترس و استرس و تعجب و همچنين از شوق ديدن او از

 ايستاد...ادامه داد مي

 ...گه از روي جنازه ي من رد بشينميذارم نفس....م-

کردم...انگار قلبم بيشتر از خودم رفتار کوهيار را  بغض

 درک کرده بود ....هرلحظه

بود اشک پهناي صورتم را دربربگيرد...هرلحظه  ممکن

 ممکن بود عقلم را از دست

و فرياد بکشم و اعتراف کنم و بگويم لعنتي من تو  بدهم

 !را ميخوام چرا نميفهمي؟

 اما در آن لحظه فقط توانستم بگويم....
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 چرا؟-

دور بازوانم قرار گرفت ...مرا به سمت خودش  دستش

 کشاند صورتش کامال مقابل

بود ....نفس نفس ميزد ..در چشمانم خيره شد و  صورتم

 با جديت گفت

 ...چون نميتونم عشقم رو با کسه ديگه اي تقسيم کنم-

ايستاد ...چشمانم گرد شد...دنبال نشانه اي از شوخي  قلبم

 در چشمانش گشتم و

نکردم ..چه ميشنيدم؟ به گوش هايم شک کردم...شايد  پيدا

 دچار توهم شده

...من هم به نفس نفس افتادم...دستانش را از دور بودم

 بازوهايم رها کرد و گفت

 ...چون بدون تو زندگي برام خوده جهنم ميشه-

مرا سکته دهد....سراو پا گوش شده بودم و  داشت قصد

 فقط ميخواستم حرف

  –...کالفه دستي در موهايش کشيد و گفت بزند
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ميدونم...ميدونم قرارمون اين نبود...ميدونم ناخواسته از -

 اعتماد کژال خانم سوء

کردم ...ميدونم نشد که بشه...ولي شد اون چيزي  استفاده

 ...که نبايد ميشد

 را با خشم مشت کرد و گفت شدستان

روزي که تو توي آغوش کسه ديگه اي باشي روز مرگ -

 ....منه نفس

را گفت و با کالفگي پشتش را به من کرد ...باورم  اين

 نميشد...همه چيز مانند يک

شيرين بود ...اعتراف فوق العاده شيريني  روياي

 بود...پس او هم مرا دوست داشت

بستم و باز کردم قطرات اشک  مانند من....چشمانم را...

 روي گونه ام چکيد ..هنوز

پشتش به من بود ...آرام دستم را به سمت بازويش بردم  هم

 و آن را گرفتم که به

برگشت...چشمانش سرخ شده بود...ميدانستم آنقدر  سمتم

 غرور داشت که اشک
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ولي از فشار خشم سفيدي چشمانش سرخ شده  نريزد

 بود...نگاهش را به من

...قدمي به سمتش برداشتم و با به سمتش رفتم ...من ختدو

 هم جز او کسه ديگري

نيمخواستم...چشمه ي اشکم باز هم فعال شده بود وبي  را

 محابا اشک بود که روي

مينشست...اصال دوست نداشتم از او دور  صورتم

 شوم...نميدانم چقدر وقت گذشت

تش را به اما وقتي آرام از هم فاصله گرفتيم کوهيار دس...

 سمت صورتم برد و شروع

پاک کردن اشک روي صورتم کرد....با لبخند به او  به

 خيره شدم که او نيز لبخند روي

نشست...دستش روي صورتم ثابت ماند ...هيچ کدام  لبش

 نميخواستيم از هم چشم

...آن يکي دستش پشت سرم قرار گرفت و سرش برداريم

 را خم کرد و صورت مرا نيز
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زديک کرد ...چشمانم ناخودآگاه بسته شدند خودش ن به

 ....با حس گرمي دلپذيري

پشيماني ام چشمانم را باز کردم ....لبخندم وسعت  روي

 گرفت ....همراه با لبخند

که روي صورتش بود طره ي مويي که روي  جذابي

 پيشانيم افتاده بود را به سمت

 عقب زد و گفت روسريم

  –؟ حاال چطوري به کژال خانم بگيم -
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لبخند و شيطنت در نگاهم برايش شانه اي باال انداختم و  با

 به سمت ماشين راه

...خنده ي بلندي کرد و به سمتم آمد دستم را ميان  افتادم

 دستش گرفت و با لبخند

 .... کرد...من نيز با عشق به او نگاه کردم نگاهم

 ....ميدانم که هيچ چيز بهتر از اين نميشد و

.…………? ?………………………………………… 
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 سال قبل01 

تصميم گرفت تا با فرزندش به خانه ي خودش که با  کژال

 اميرعلي در آن زندگي

برود...روي تصميمش مصمم بود و هرچه مادر  ميکردند

 و پدرش مخالفت کردند زير

نرفت...کوروش در تمام لحظات همراهش بود و  بار

 کمکش کرد، خانه کمي به تعمير

ش کسي را آورد تا به آنجا رسيدگي کند داشت کورو نياز

 کارگر گرفت تا وسايلي که

ميخواست با خودش به خانه اش ببرد را جابه جا  کژال

 کنند ....چند نفر را براي

آورد و حتي پدر کژال را هم از زحمت اين  تميزکاري

 کارها دور کرد....کژال دست

را گرفت و بار ديگر پدر و مادرش را بوسيد و  فرزندش

 خداحافظي کرد ،مادر و پدرش

يک طرف خوشحال بودند که کژال سابقشان برگشته و  از

 از طرفي ناراحت بودند که
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تنها زندگي کند...در نهايت کژال به همراه نفس  ميخواهد

 قدم در خانه ي قديميشان

در آن  ..خانه اي که روزي با عشقش اميرعليگذاشتند

 زندگي ميکرد...با لذت به

نگاه کرد و او را به اتاق قديمي اش برد...در  فرزندش

 اتاق را که باز کرد متعجب شد از

جديدي که جايگزين اسباب قديمي نفس شده بود  وسايل

 ...ميدانست کار کوروش

...تلفن را برداشت و با او تماس گرفت با خوردن است

 اولين بوق کوروش تلفنش را

 : داد بجوا

  –سالم خانم مهندس -

 2 5 7 

 سالم اقاي مهندس-

 خوبي؟نفس جان خوبه؟!! رسيديد؟-

 ... خيلي ممنون ...بله رسيديم-
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 راضي بودي از تميزکاري و تعميرات؟-

همه چيز عالي پيش رفته ...واقعا دستتون درد نکنه -

 .... حسابي توي زحمت افتاديد

 ...وظيفم بود-

 فقط-

 فقط چي؟-

 اتاق نفس ؟ وسايل-

 اگه نپسنديدي ميريم عوض ميکنيم-

 ...نه بحث اين نيست-

 پس چي؟-

 فاکتور خريدش رو لطف کنيد بياريد کارخونه-

 بلند خنديد و گفت کوروش

  –چشم... -
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 ...خب ديگه مزاحمتون نميشم-
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 مراحمي-

 سالمت باشيد...به حاجي سالم برسونيد-

 ... بزرگيتو-

 خدانگهدار-

 خداحافظ-

وارد اتاق خواب مشترکش با اميرعلي شد..هيچ چيز  کژال

 دست ،نخورده بود انگار

وارده اين اتاق نشده بود ...لبخندي به اين همه با  کسي

 مالحظه بودن کوروش زد و

سمت مالفه ها رفت و يکي يکي آن ها برداشت و  به

 شروع به تميز کردن اتاق

 ....کرد

نقدر عوض شده بود هفته اي گذشت ...رفتار کژال آ چند

 که نگهبان کارخانه هم

کرده بود...اين بار با ديدن کارگرها و مهندس ها  تعجب

 با لبخند و خوش رويي
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ميکرد...بيشتر اوقاتش را در کنار بقيه بود و  سالمشان

 کمتر در اتاق کارش مي ماند و

طور کوروش را ديگر نميتوانست ناديده  همين

 هبگيرد...خوب ميدانست که کسي ک

اين تحول بزرگ در قلبش بود تلنگري است که  باعث

 ....کوروش به او زد

پيشنهاد کژال و کوروش و موافقت کامل حاجي و  به

 رضايت بقيه ي سهامداران قرار

اين شد تا مبلغي از درامد کارخانه را هر ماه به حساب  بر

 يکي از موسسات خيريه

ژال کنند...زندگي داشت روي خوش خود را به ک واريز

 که سختي بسياري کشيده بود

ميداد...نفس تا وقتي که کژال کارخانه بود يا در  نشان

 مهدکودک بود و يا مادربزرگش

او مراقبت ميکرد و کژال هم بعد از کارخانه به دنبالش  از

  –ميرفت و با هم به خانه ي 
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ميرفتند...رابطه ي مادر و دختر بسيار خوب و  خودشان

 و ديگر تمام هم زيبا شده بود

 ...غم کژال شده بود نفس و

ماه گذشت .... روابط کوروش و کژال هر روز بهتر  چند

 ميشد،کوروش آنقدر براي او و

اش مردي کرد که تمام گذشته را شست و پاک  خانواده

 کرد ،هواي کژال را داشت

دورادور...از نزديک...کنارش ....مستقيم و غيره ...

 ال تر ازمستقيم ...هر روز خوشح

بود و هر روز لبخند کژال پررنگ تر از روز بعد  ديروز

 ميشد...معاشرتش را با پريسا و

زياد کرد ...با خانواده اش بيشتر وقت ميگذراند  نامزدش

 و هفته اي يک بار به حاجي

ميزد...دخترش را به پارک و گردش ميبرد و سعي  سر

 داشت تا جايي که ميتواند براي

هم مادر باشد و هم پدر....اين تحوالت خود او را نيز  نفس

 شکه کرده بود ...به عکس
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که نگاه ميکرد حس ميکرد ديگر خبري از اخم  اميرعلي

 نيست انگار چشمان اميرعلي

عکس به او لبخند ميزدند .....همه چيز خيلي رضايت  در

 بخش بود ...تا اينکه بعد از

چند روز..وقتي که کژال سرکشي اش در خط توليد  گذشت

 کارخانه تمام شده بود و

که ليست توليدات هفته را چک ميکرد به سمت  همانطور

 اتاقش ميرفت کوروش را

که با عجله از اتاقش خارج شد و به سرعت به سمت  ديد

 در خروجي رفت ..کژال با

 صدايش زد تعجب

 !کوروش-

از زبان کژال انگار  ايستاد ...شنيدن اسمش کوروش

 زيباترين آهنگي بود که روح و

را آرامش ميبخشيد در آن لحظه با اينکه به خاطره  روانش

 تلفني که به او شده بود
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مضطرب و ناراحت بود لبخند کمرنگي رو لبش  بسيار

 نشست اما با همان نگراني که

چشمانش بود برگشت سمت کژال و فاصله اي که از  در

 ند قدم بلند واو داشت را با چ

 کم کرد و گفت سريع

 جانم؟-

کجا ميري با اين عجله؟اميدوارم فکر نکني دارم توي -

 کارت دخالت ميکنم ...فقط

  –شدم  نگران

 2 6 0 

 با لبخند کمي گفت کوروش

اين چه حرفيه ...زنگ زدن گفتن حال حاجي باز بد شده -

 ...بردنش بيمارستان

 لب را با دندان گزيد و گفت کژال

 واي...صبر کن منم ميام-

 پس کي کارخونه باشه؟-
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 مهنس افشاري که هست-

خيلي خب پس عجله کن من ميرم ماشين رو روشن ميکنم -

 با يه ماشين بريم بهتره

 سري تکان داد و گفت کژال

 باشه اومدم-

تمام وجود کژال را فرا گرفت...اين روزها اصال  استرس

 حاج زند حال درستي نداشت

کوروش چقدر از اين بابت نگران بود و همينطور  و

 کژال...کوروش با سرعت زيادي به

 شهر راند ...کژال بدون مقدمه گفت سمت

 ...ديررسيدن بهتر از هرگز نرسيدنه-

با تعجب نگاهش کرد و کمي از سرعت کم کرد  کوروش

 و گفت

  –ببخشيد ...ترسوندمت؟ -
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کنيم و نميريم هم نه....اگه با اين سرعت تصادف ن-

 ...پليس باالخره جلومون رو

 ...و ماشين ميره پارکينگ ميگيره

سري تکان داد کمي از سرعتش کم کرد و چند  کوروش

 دقيقه بعد به بيمارستان

...با عجله به سمت اتاقي که حاجي در آن بستري  رسيدند

 بود رفتند ....اوضاع حاجي

خوب نبود ...نيمه هاي شب بود که کوروش پدر  اصال

 عزيزش و کژال حامي بزرگش را

 ...هميشه از دست دادند...هر دو خيلي به هم ريختند براي

مزار حاج زند همه گريه ميکردند...کوروش با قيافه  کنار

 اي آشفته و خسته ايستاده

و کژال در کنارش آرام ميگريست ...چند نفر دور  بود

 ا گرفته بودند و سعيحاج خانم ر

آرامش کنند ولي مگر ميتوانست جيغ نکشد و شيون  داشتند

 نکند...کوروش با

 که بم شده بود گفت صدايي
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 ...حاجي خيلي دلش ميخواست کوهيار رو ببينه-

نگاهش کرد...کوروش عينک دودي اش را برداشت  کژال

 و به کژال نگاه کرد و گفت

 ...راناشتباه کردم با خودم نياوردمش اي-

حرفي براي گفتن نداشت ...نميدانست چه بگويد که  کژال

 آرامش کمي باشد براي

که پدرش همه چيزش بود...خود کژال پر از  کوروشي

 درد بود...آنقدر غم داشت که

آرام جان کسي باشد با اين حال سعي خودش را کرد  نتواند

 و آرام گفت

ياري نميتونستي که وسط سال تحصيلي بچه رو برداري ب-

 ايران...خودتو سرزنش نکن

 ..حاجي هم اينطوري روحش آزرده خاطر ميشه...

لبخند بي رنگي زد و سرش را تکان داد...انگار  کوروش

 فقط منتظر توجيهي از جانب

  –اش بود....  فرشته
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نگذاشت که کوهيار چيزي بفهمد ميدانست اگر  کوروش

 بفهمد به اجبار ميخواهد که

ايران بيايد ....تا مراسم چهلم کارخانه تعطيل  به

 بود....کژال در تمام کارهاي مراسم در

 .....کوروش بود و هيچ کوتاهي نکرد کنار

باالخره بعد از گذشته چهلم حاجي روزي کژال  کوروش

 را براي ناهار به رستوراني

کرد تا حرفي که خيلي وقت بود ميخواست بزند را  دعوت

 قابل همبه او بگويد...م

بودند و هردو ميگوي مخصوصي که سفارش داده  نشسته

 بودند را ميخوردند.. و هر

ميدانستند که ياده گذشته افتاده اند...اما اين بار همه چيز  دو

 فرق کرده بود ...نه

ساله ي بي تجربه و خام بود و نه 71ديگر آن دختر  کژال

 کوروش آن پسر مغرور و بي

خوب را از بد تشخيص  که چشمانش کور بود و عقل

 ...نميداد
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 پرسيد کژال

 حال حاج خانم چطوره؟-

 بهتره..خداروشکر-

 ...خداروشکر-

با من و من کژال را صدا زد و کژال با حالت  کوروش

 پرسشي نگاهش کرد ...کوروش

 از خوردن کشيد و گفت دست

 ميخواستم ببينمت که باهات صحبت کنم-

 ميگويي در سس مخصوص زد و گفت کژال

 ميشنوم؟-

را در دهانش گذاشت ...کوروش مستقيم در چشمان  ميگو

  –او خيره شد و گفت 
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 کژال؟-

 اين بار با خنده گفت کژال

 !بله؟!!!بگو ديگه ؟-
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بار ديگر نگاهش کرد ...چشمانش را بست و باز  کوروش

 کرد نفس عميقي کشيد و به

برگشت.. از درون جيب کتش جعبه ي جواهره  عقب

 سرمه اي رنگي بيرونمکعبي 

...هنوز هم نميدانست کاري که دارد ميکند درست  آورد

 است يا نه؟!! خوب پيش

يا نه...اما در نهايت دره جعبه ي سرمه اي رنگ  ميرود

 را باز کرد..نگين تک نشان روي

برقي زد...آب دهانش را قورت داد و جعبه را مقابل  حلقه

 کژال روي ميز گذاشت و

 ضطراب گفتو با کمي ا آرام

 با من ازدواج ميکني ؟-

با تعجب و دهاني که نيمه باز شده بود يک نگاه به  کژال

 کوروش که سرش را زير

بود مي انداخت يک نگاه به حلقه ي داخل  انداخته

 جعبه...کمي گذشت هر دو
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کرده بودند ...در نهايت کژال چشمانش را بست و  سکوت

 نفس عميقي کشيد و

 ... به سمت جعبه رفت دستش

دره جعبه را بست و نگاهش را به کوروش  آرام

 داد...کوروش بدون هيچ تغييري در

به او خيره شد...کژال حرفي نزد و فقط نگاه  نگاهش

 کرد...کوروش گفت

 ...تا هروقت که جوابت مثبت بشه منتظر ميمونم-

 اگه هيچ وقت نشه ؟-

  –با فکر کردن بهت روزامو ميگذرونم... -
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چشمانش را بست...کمي تپش قلب گرفته بود...ولي  کژال

 فقط کمي...گفت

 ...من هنوز هم عاشق همسرمرحومم هستم-

 لبخندي زد و گفت کوروش

 ...من فقط ميخوام عشقم رو تقديمت کنم-
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 سرش را پايين انداخت و گفت کژال

 ... اگر روزي خواستم ازدواج کنم-

 : گفت کوروش

 ...اولين گزينه باشم که بهش فکر ميکنيقول بده من -

لبخند آرامي زد و سرش را به سمت باال و پايين  کژال

 تکان داد...کوروش با لبخند

 گفت زيبايي

 ...تا اون روز صبر ميکنم-

ممکنه اون روز حاال حاال ها نياد..يا شايد هم هيچ وقت -

 ...نياد

ل اميدوار ميمونم که بياد...حتي اگه ساليان سال طو-

 بکشه...تا وقتي که عمرم درحال

شدنه اميدوار ميمونم...که اگه شده فقط يک روز بتونم  تمام

 ...عشقم رو تقديمت کنم

آب دهانش را قورت داد تا شايد بغض گلويش  کژال

 صورتش را اشکي
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...سرنوشت چه بازي هايي که با آدم نميکرد...ديگر نکند

  –اشتهايي برايش نمانده 
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از جايش بلند شد ..کوروش نيز پشت سر او از ... بود

 روي صندلي برخاست و با هم از

 ....خارج شدند رستوران

روزي گذشت ...کژال در اتاقش بود و براي بار  چند

 هزارم ياده روزي که در رستوران

از او خاستگاري کرد افتاد...او که هنوز هم با  کوروش

 ياده اميرعلي زندگي ميکرد

ديگري را وارده زندگي اش کند....صداي مرد  نميتوانست

 تلفنش بلند شد و بعد از آن

 ...خبر آمدن کوروش را داد منشي

وارده اتاق شد ،با لبخند به سمت کژال رفت و  کوروش

 روي مبل اداري نشست و

 گفت

 سالم خانم مهندس-
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 لبخندي زد و گفت کژال

 ... سالم-

 ...مزاحمتون شدم براي خداحافظي-

 پرسيد با تعجب کژال

 خداحافظي؟-

 لبخند غمگيني زد و سرش را زير انداخت و گفت کوروش

 ....اره ..خداحافظي-

  –براي چي؟ -
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نگاه غمگينش را به کژال داد و بعد سر به زير  کوروش

 انداخت و گفت

کژال برام سخته وقتي کنارمي و اينقدر ازم -

 دوري...ميدونم خيلي خودخواهم

داستانم...ولي ...ولي براي اينکه به  ميدونم آدم بده ي...

 خودم ياد بدم که تا هرموقع
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تو خواستي منتظرت بمونم بايد به قلبم نديدنت رو عادت  که

 بدم....ميخوام باز هم

بپرسم با من ازدواج ميکني؟ اگه بگي آره تمام دنيا  ازت

 رو به پات ميريزم...کوهيار رو

م يه خانواده و من و تو کوهيار و نفس ميشي برميگردونم

 ي کامل اونقدر نفس رو

دارم که بي دريغ عشقي که به کوهيار ميدم رو به  دوست

 اون هم بدم...زندگيمون رو

نو ميسازيم ...تالشم رو ميکنم تا گذشته رو جبران  از

 کنم...ولي اگه جوابت هنوز هم

باشه...هيچ ايرادي نداره..اينقدر برام عزيزو محترمي  نه

 که جواب منفيت رو به فال

ميگيرم...باز هم ميگم تا آخر دنيا هم شده منتظرت  نيک

 ميمونم ولي نميتونم در

باشم..اين رو بذار پاي قلب نا آرومم...اين قلب  کنارت

 بدجوري به داد و فرياد افتاد و
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لحظه اسمت رو صدا ميزنه..اما ميدونم که بايد  هر

 رياضت بکشه تا آب ديده بشه و

کنار قلب تو قرار گرفتن رو پيدا کنه...بايد  لياقت

 برم...مجبورم...ميرم تا اون کسي که

تورو داره بشم و برگردم...موقعش که برسه اگه  لياقت

 لياقتت رو پيدا کردم سرنوشت

ميده..اين رو مطمئنم....تا اون هم مارو مقابل هم قرار  باز

 موقع ميخوام بشم برات يه

ي خوب، نه چيزي که تا االن بودم...ميخوام بشي  خاطره

 برام عشق حقيقي و پاکي

 .....تا االن تجربش نکردم که

 سکوت و بعد با يک خنده ي کوتاه گفت کمي

 ...عذرميخوام ...خيلي پرحرفي کردم-

ي که از تعجب گرد شده با دهاني نيمه باز و چشمان کژال

 بود به کوروش نگاه کرد ...با

حرف ها او را آرام کرد و رفت....در فرودگاه بار  اين

 ديگر کوروش نفس را بوسيد و با
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اش خداحافظي کرد، پيشاپيش عيد را به او تبريک  فرشته

 گفت و هديه اي به او داد

حاج خانم براي خانواده ي بهرامي دست تکان داد و  ....

 دو رفتند.......کوروشآن 

از رفتن در کارخانه تمام اختيارات شرکت را به کژال  قبل

  –سپرد و به همه هم اين را 
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کرد ...وکيلي گرفت تا در نبود کوروش کمک  گوشزد

 کژال باشد و........ رفت....رفت تا

 ....دست پر برگردد با

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

 سال بعد01 

ترس به مادرم که اخم غليظي کرده بود نگاه کردم و  با

 باز سرم را زير انداختم...کوهيار

 ...آرام و خونسرد ايستاده بود ولي

از اينکه با کوهيار از پارک خارج شديم به سمت خانه  بعد

 ي ما رفتيم...بايد هرچه
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گاري فردا را تر به مادر ميگفتيم تا قرار خواست سريع

 کنسل کند...وارده خانه که شديم

ابتدا از حضور کوهيار متعجب شد ...وقتي هر سه  مادر

 به نشيمن رفتيم و روي مبل

کوهيار شروع به صحبت کرد و من با استرس به  نشستيم

 مادرم خيره شده بودم تا

عکس العملش چيست...اصال نميدانستم که کوهيار  ببينم

 ميخواهد چگونه سر

را با مادرم باز کند اما وقتي در ماشين گفت که  بتصح

 همه چيز را بسپار به من

  –راحت شد...کوهيار رو به مادرم گفت  خيالم
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کژال خانم ....ازتون ميخوام که قرار خاستگاري فردا -

 ...رو کنسل کنيد

 متعجب شد و گفت مادر

 براي چي؟-

 آرام و با سري زير انداخت گفت کوهيار
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براي اينکه به من فرصت خاستگاري از دخترتون رو -

 ...بديد

 بار مادر از شدت تعجب بلند شد و ايستاد و گفت اين

 چي؟-

و کوهيار هم برخاستيم ...آب دهانم را قورت  من

 دادم...مادر دست به سينه شد و

 گفت

 ...متوجه نشدم-

 از اينکه کوهيار چيزي بگويد ،گفتم قبل

 ...مامان-

حرفم را ادامه بدهم ...دستش را مقابلم  نگذاشت مادر

 گرفت و گفت

تو چيزي نگو فعال....کوهيار چي گفتي ؟ يکبار ديگه -

 ...بگو

سرش را زير انداخت و با حالت شرمنده اي گفت  کوهيار

–  
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من به دخترتون عالقه مند شدم....ميخوام که اگه اجازه -

 ....بديد

 ....بسه ديگه-

حرف کوهيار را قطع کرد و با مادرم بود که  اين

 عصبانيت به ما خيره شد....کمي به

 گذشت و بعد مادر گفت سکوت

فقط ميخواستيد آبروي من رو جلوي خانواده ي سرمد -

 ببريد؟

 براي گفتن نداشتيم...مادر رو به من ادامه داد حرفي

 گناه اون پسر بيچاره چيه که بهت اميد پيداکرده بود ؟؟-

سرم پايين است کمي صدايش باال رفت ديد همچنان  وقتي

 و گفت

 ...نفس با توام-

ترس سرم را باال گرفتم و بي هوا خواستم چيزي بگويم  با

 که کوهيار گفت
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 ....کژال خانم تقصير منه-

با تعجب نگاهش کرد کوهيار باز سر به زير انداخت  مادر

 و ادامه داد

 ....اگه من زودتر حرف دلم رو زده بودم-

چيزي نگفت..مادر نگاهش را بين ما چرخاند و از  ديگر

 ما فاصله گرفت و به سمت

  –رفت و در همان حين گفت  اتاقش
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قرار فردا رو لغو ميکنم...ولي در مورده شما -

 دوتا....فکر نکنيد همه چيز به اين

 ...راحتياس

بسته شدن در آمد....چشمانم را بستم و باز کردم و  صداي

 گاه کردم لبخندبه کوهيار ن

 بخشي زد و گفت اطمينان

 .....خيالت راحت...کژال خانم راضي ميشه-

 ...اميدوارم-
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 وسيع شد و گفت لبخندش

نميدونستم اينقدر دوستم داري وگرنه زودتر از اين ها -

 ...خوشحالت ميکردم

 الکي کردم و با مشت به بازويش زدم و گفتم اخم

که بهم ابرازه عالقه  هيچ هم اينطوري نيست...من تا وقتي-

 نکردي بهت هيچ عالقه

 ...نداشتم اي

 آهان يعني يهويي به وجود اومد...؟-

 به سينه شدم و به جاي ديگري نگاه کردم و گفتم دست

 ...حاال-

 خنديد وگفت بلند

  –باشه...سعي ميکنم باور کنم... -
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را برايش کج کردم و خاستم چيزي بگويم که صداي  لبانم

 آمدمادر 
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نفس بيا آشپزخونه وسايل شام رو حاضر کن...کوهيار -

 ...تو هم برو خونتون

را گفت و همينطور که غرغر ميکرد وارد آشپزخانه  اين

 شد کوهيار گفت

اوه اوه...کژال خانم عصبانيه....من رفتم...توام دختر -

 خوبي باش به حرف مادرت هم

 .... کن گوش

 ...چشم-

 ....لبخندي زد و رفت کوهيار

 در بين خوردن شام پرسيد مادر

 داستان چيه؟-

 تعجب پرسيدم با

 چه داستاني؟-

 همين که يه مرتبه شما دو تا شدين ليلي و مجنون-

 دهنم را قورت دادم و گفتم آب

 ...يه مرتبه اي نبود-
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  –پس چي؟ -
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خود مادر طعم عشق را چشيده و من را درک  ميدانستم

 ميکند آرام گفتم

 ...لي وقته که به کوهيارمن خي-

 پس چرا به پسر آقاي سرمد جواب مثبت دادي-

فکر ميکردم اين احساس يه طرفس..ميخواستم فراموشش -

 کنم

 ...کار خيلي اشتباهي ميخواستي بکني-

 را زير انداختم ادامه داد سرم

فکر کردي خيانت فقط جسميه؟ اونقدر بزرگ شدي که -

 بتونم راحت باهات صحبت

و مطمئن باشم که درک ميکني...هميشه فکر ميکردم  کنم

 اينقدر با هم صميمي و مثل

تا دوست هستيم که هراتفاقي توي زندگيت ميوفته رو  دو

 باهام درميون بذاري
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 شده بود ....حق داشت...ادامه داد دلخور

وقتي با کسه ديگه اي تعهد زندگي مشترک ببندي ولي -

 فکرت پيش کسه ديگه اي

 خيانته...من تورو اينطوري بزرگ کردم؟؟ خوده باشه

 ...ببخشيد-

تکان داد و ديگر حرفي بينمان گفته نشد...چند  سري

 روزي گذشت مادر با هردوي ما

من و کوهيار اتمام حجت کرد که ديگر تا رسمي  يعني

 شدن رابطه مان حق نداريم با

تنها جايي برويم و يا حتي در کنار هم باشيم ....کوهيار  هم

 يمش را گرفت کهتصم

زود به آمريکا برود و با پدرش براي خاستگاري  هرچه

  –برگردد وقتي مادر از او پرسيد 
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پدرت از اينکه با ما هستي اطالع دارد يا نه کوهيار  که

 سرش را تکان داد که هنوز
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و مادرم به فکر فرو رفت و چيزي نگفت...چيزي  نگفته

 به عيد نمانده بود...قرار شد

بعد از تعطيالت عيد بازگردد...ولي سفرش  کوهيار

 طوالني شد برايم ايميل فرستاد که

روز بعد از برگشتنش مادربزرگش فوت کرده و  چند

 نميتواند به اين زودي بازگردد

مادر به محض شنيدن اين خبر غمگين شد و پرسيد که ...

 به پدرش راحع به تو حرفي

نگفته بود و منتظر و من گفتم نه...چون هنوز چيزي  زده

 فرصت مناسب بود...خيلي

شده بودم با اينکه هرروز با هم صحبت ميکرديم  دلتنگش

 و از هم بي خبر نبوديم، با

 ....حال نديدنش خيلي بد روي اعصاب بود اين

پنجشنبه بود و بعد از اينکه با مادر از مزار پدر  عصر

 برگشتيم به اتاقم رفتم و بعد از

تم دراز کشيدم که صداي پيام لباس روي تخ تعويض

 موبايلم بلند شد کوهيار بود که
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معمول اين چند وقتي که ايران نبود تنها وسيله ي  طبق

 ارتباطيمان همين موبايل بود

وقتي صحبت هاي معمول بينمان ردوبدل شد کوهيار ...

 :گفت

 بابا يه بوهايي برده-

 :نوشتم

 چطور؟-

ميشد نميپريدي  ميگه هيچ موقع وقتي صداي گوشيت بلند-

 روش

 و برايش نوشتم خنديدم

  –حالشون چطوره؟ -
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 بهتره..ديگه کم کم دارم فضا رو آماده ميکنم که بهش بگم-

 دلم برات تنگ شده...زودي برگرد-

 ...منم همينطور عزيزه دلم-

 ....آره معلومه-
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يکاري نکن همين امشب دست و پاي بابا رو ببندم سوار -

 ...يارمشاهواپيماش کنم ب

 ...الزم نکرده....به خودت زحمت نده-

 ناراحت نشو ديگه..درک کن تروخدا-

راس ميگي ...االن هم تازه از فوت مادربزرگت -

 گذشته..راستي چرا نياوردينش ايران؟

ممنون که ميفهمي...تصميم پدر بود،آوردنشون به ايران -

 خيلي زمان ميبرد پدر گفت

 دوست نداره روح مادر بزرگ آزرده خاطر بشه که

آهان....راست گفتن ....خدا بيامرزتشون....خب برو -

 ديگه....منم برم پيش مامان

 که حاال صداش در مياد خانم

باشه عزيزم ...به کژال خانم سالم برسون...مواظبه -

 خودت هم باش

توام مواظبه خودت باش...تماس را قطع کردم و به پيش -

 رفتم...اين روزها مادرم



 
 

462 

 

آرتمیس ماکانی: ویسندهن                                                                         ستیقلب خال نیا یجا  

  
به فکر فرو ميرفت ...دليلش چه بود!!! نميدانستم....  خيلي

–  
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روز بعد کوهيار تماس گرفت و خبر برگشتش را  چند

 همراه با پدرش داد....به محض

شدن صداي تلفنم به سمتش رفتم و تماس را وصل  بلند

 کردم و گفتم

 ...سالم بي وفا-

 امرد؟سالم عشقم...من بي وفام ن-

 و گفتم خنديدم

 کوهيار...اذيت نکن ....پس کي مياي ...؟-

 زنگ زدم يه خبر خوب بهت-

 ذوق گفتم با

 داري برميگردي؟-

 ....آره عشقم-

 از ته دل زدم و گفتم لبخندي
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 راستي کوهيار به پدرت حرفي از من و مامان زدي؟-

 نه هنوز-

 چرا پس؟-

  –!!! نميدونم ....فکر ميکنم حاال ندونه بهتره -
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 و گفتم خنديدم

نميدونم چرا مامان اينقدر مشتاقه بدونه که بابات فهميده -

 ....يا نه

 خنديد و گفت کوهيار

 ...ميخوام سوپرايزش کنم آخه-

 ....بابا سوپرايز-

 چيکار کنيم ....ما اينيم ديگه-

 ...عزيزمي-

 شما بيشتر خانم-

 ديگري زدم ...گفت لبخند
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مزاحمت نميشم برو به کارات برس  خب عزيزم ....ديگه-

 ... ما هم تا پس فردا

 ...ايرانيم

 ..منتظرتم-

 ... مشتاق ديدارتم-

 مواظبه خودت باش-

  –توام همينطور -
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 ... به آقاي زند سالم برسون-

 .... بزرگيتو-

 خدانگهدار-

 خداحافظ-

را قطع کردم و نفسي کشيدم و در آينه به خودم نگاه  تلفن

 کردم ....هنوز هم باورم

چند قدم ديگر تا رسيدن به خواسته ي دلم نمانده  نميشد

 ...است
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................. 

کوهيار برگشت و با پدرش به عمارت پدريشان  باالخره

 رفتند....با کوهيار و مشورت با

ولين ديدار با پدر کوهيار به اين تنيجه رسيديم که ا مادرم

 را در رستوراني

...روز رفتن مادر کمي مضطرب بود نميدانم به بگذرانيم

 خاطر ديدن همسر اولش بعد

سالها بود يا به خاطر خواستگاري دخترش ...در هر  از

 صورت با هم به رستوراني که

در ان ميز رزرو کرده بود رفتيم...وقتي رسيديم  کوهيار

 مت کوهيار وگارسون مارا به س

 ...راهنمايي کرد پدرش

روبه روي ما بود و پدرش پشت به ما ...کوهيار  کوهيار

 به محض ديدن ما با لبخند از

بلند شد ...پدرش هم متقابال برخواست و آرام به  جايش

 سمت ما برگشت..ابتدا
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به لب بود ولي به محض ديدن مادر لبخند روي لبش  لبخند

 ماسيد..انگار تمام حاالت

نفر را با هم در آن زمان ميتوانستي در چهره ي پدر  کي

 کوهيار ببيني حالتي از

...شوق...خنده...غم...ناباوري ،چشمانش خوده  تعجب

  –چشمان کوهيار بود...کمي از 
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کوتاه تر بود...و موهايش به پرپشتي کوهيار نبود  کوهيار

 که آن هم نشان از

ميداد و رنگ موهايش جوگندمي بود،چهره اش  ميانسالي

 نشان از يک مرد با تجربه

پر مشغله را ميداد،کت و شلوار رسمي و شيکي به تن  و

 داشت،مانند کوهيار عينک

مشکي طبي به چشم زده بود و بي وقفه به مادرم خيره  فرم

 بود......به کوهيار نگاه

رم و آقاي با لبخند چشمکي برايم زد..باز هم به ماد کردم،

 زند نگاه کردم قصد نداشتند
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عکس العملي نشان دهند...با صدا گلويم را صاف  هيچ

 کردم و گفتم

 سالم-

زند به سمت من برگشت و اين بار نگاه تعجب بارش  اقاي

 را به من دوخت و گفت

 !!نفس-

را هم ميشناخت !چه عالي..لبخندي به رويش زدم،باز  من

 به سمت مادرم برگشت و

 گفت

  –ال... کژ-

 2 7 9 

سالمي کرد و زود تر از آقاي زند موقعيتش را بدست  مادر

 آورد و به سمت صندلي که

برايش عقب کشيده بود رفت و روي آن نشست  کوهيار

 من نيز کنار مادر جاي گرفتم

کوهيار پدرش را به نشستن دعوت کرد و خودش نيز  و

 نشست...اقاي زند هنوز هم
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 نگاه ميکرد در نهايت لبخندي زد و رو به مادرم گفت فقط

 خوبي خانم مهندس؟-

 لبخند زد و گفت مادر

 ...ممنون آقاي مهندس-

 زند رو به کوهيار گفت اقاي

 ...کوهيار ايشون-

 با لبخند گفت کوهيار

 ...از روز اولي که ديدمشون شناختمشون-

 زند متعجب و با دلخوري گفت آقاي

 رفي به من نزدي؟پس چرا تا االن ح-

 سرفه ي مصلحتي کرد و گفت کوهيار

 اممم...بابا جان بعدا در موردش صحبت ميکنيم ...باشه؟-

  –را گفت و منو را به سمت ما گرفت و گفت  اين
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 .... بهتره بريم سراغ انتخاب غذا ...لطفا انتخاب کنيد-
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کوهيار که انگار در حال و هواي خودش به سر ميبرد  پدر

 رو به مادرم گفت

 ...هنوزم باورم نميشه...انگار دارم خواب ميبينم-

با لبخند سرش را پايين گرفت و حرفي نزد اقاي زند  مادر

 به من نگاه کرد و گفت

 ...ماشاال...نفس جان چه خانمي شده-

 گفت مادر

 شده مثل کوهيار که براي خودش مردي-

 زند سري تکان داد و گفت آقاي

 ....بچه ها بزرگ شدند و ما پير-

 با حالت پرسشي رو به کوهيار گفت بعد

 !!راستي ،ببينم...کوهيار، دختر مورد عالقت نفس بود؟؟-

با لبخند کمي سرش را باال و پايين کرد که يعني  کوهيار

 آره...من خجالت زده شدم و

  –زند با شگفتي گفت را پايين انداختم ..آقاي  سرم
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چقدر اين دنيا عجيبه ...کي فکرش رو ميکرد که ما به -

 وسيله ي بچه هامون دوباره

 ...همديگر رو ببينيم بتونيم

 گفت مادر

 يادته روز آخر چي گفتي ؟-

 زند لبخند بزرگي زد و سرش رو تکان داد و گفت آقاي

 سرنوشت باز هم مارو مقابل هم قرار ميده-

سوال شده بود که اين روز آخر دقيقا کي بوده  برايم

 است؟!! کوهيار گلويش را صاف

 و گفت کرد

 ببخشيد ...اگه من و نفس مزاحميم ،تنهاتون بذاريم-

و آقاي زند خنديدن و کمي بعد صحبت راجع به من  مادر

 و کوهيار آغاز شد.....هيچ

نبود که مانع رسيدن من و کوهيار به هم بشود و قرار  چيز

 مدار بعدي خيلي زود
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شد ...بعد از تمام شدن صحبت ها و غذايمان با  گذاشته

 خوشحالي در کنار کوهيار از

خارج شدم و مادر و آقاي زند هم پشت سره  رستوران

 ....ما

کوروش و کژال با لذت به فرزندانشان که با عشق در )

 م برميداشتند تا بهکنار هم قد

ماشين ها بروند نگاه کردند ..کوروش ايستاد و رو  سمت

 حاال که-کرد به کژال و گفت

مارو مقابل هم قرار داده ميتونم ازت بخوام که  سرنوشت

 ادامه ي زندگي رو در کنارم

  – باشي؟
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با لبخند سر به زير انداخت که نفس و کوهيار آن دو  کژال

 کژال با لذترا صدا زدند ...

بذار تکليف بچه -را به دختر و پسرش داد و گفت نگاهش

 هامون روشن بشه
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اين را گفت و به سمت بچه ها رفت...کوروش ..___.

 لبخندي از ته دل زد و به دنبال

به راه افتاد....روز عقد کوهيار و نفس ،کژال با  کژال

 جعبه اي سرمه اي رنگ قديمي

ود و نگين تک نشانش سالم که در دستان کوروش ب ولي

 به روي او برق ميزد مواجه

و زماني که کژال حلقه را در دستش کرد درهاي  شد

 خوشبختي به روي کوروش باز

 ...(.شدند

زندگي کردن در کنار کساني که دوستشان داري بهترين  و

 ....هديه از جانب خداست

 پايان

 

https://romanbook.ir/
https://romanbook.ir/
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