
نوشته مریم اولیایی) خاطرات گیسو(جلد دوم کتاب الھه ناز 

بارھا در خواب دیده ام گیتی در جـای باشـکوه زنـدگی میکنــد و             .از آن روز غم انگیزی که فھمیدم دیگر مونسی ندارم           .سالھا از آن روز پاییزی می گذرد  
باری تصمیم گرفتم قلم گیتی عزیزم را زمین نگذارم ووقایع بعد از مرگش را روی کاغذ بیاورم .انگار آنجا خوشبخت تر از اینجاست .خیلی شاداب است 

 

 

: منصور، بعدھا آن روز شوم مھرماه را اینطور بیان کرد
انگــار .وقتی از سر میز بلند شدم و از سالن غذاخوری بیرون اومدم، دیدم آذر چمدون به دست کنـار در ورودی سـاختمان ایســتاده                               .صبحونه مو خوردم    

داری می ری؟:گفتم.مضطرب بنظر می رسید .عجله داشت 
بله دوست ندارم پلیس خبر کنین:پاسخ داد

ما دوست نداریم کسی از پیش ما دلگرفته بره .در ھر صورت ، بدی دیدی حالل کن.
البته مطمئنم به زودی تشکین پیدا میکنه.ولی دلم گرفته و قلبم شکسته

.با تعجب بھش خیره شدم

و چمدان را برداشت و رفت . خداحافظ بزودی می فھمین بیرون کردن من یعنی چی

با خیال راحت کمی در      .انگار دنیا رو به من داده بودن          .احساس میکردم بدبختی از ما فاصله میگیره               . ھمینکه داشت می رفت احساس خوبی داشتم       
دیدم ثریا سراسیمه از پله ھا پایین میاد ومنو صدا میکنه.چند دقیقه بعد به ساختمون برگشتم .باغ قدم زدم 

آقا!آقا!
چی شده ثریا؟
خانم!خانم!

گیتی با رنگ وروی برافروختــه روی زمیــن مثـل مـار بـه خـودش             . در اتاق باز بود  . از گریه و ھیجانش اصال نفھمیدم پله ھا را چطور سه تا یکی باال رفتم          
.در آغوش گرفتمش .از شدت حالت تھوع نمی تونست حرف بزنه.می پیچد 

سریع.اورژانس خبر کن! چی شده گیتی؟ چرا یه دفعه اینطوری شدی؟ثریا!

انقدرخودم رو باخته بودم کـه نمــی دونسـتم بایـد      . حتی نمی تونست خوب نفس بکشه     . با دست یقه پیرھن منو گرفته بود و با التماس نگاھم میکرد        
منصور ، دارم می میرم ، کمکم کن: بسختی گفت.چکار کنم 

 چیزی نیست.این چه حرفیه گیتی؟ سعی کن برگردونی، احتماال مسموم شدی عزیزم

کرد بوسـه ای بدسـت مــن زد و گفـت                                .دستم رو تو دستش گرفت       گاه می ....... منصـور منـو حــالل    : با ھمــان حالــت معصـوم وملتمسـانه کـه بـه مــن ن
وچشماش بسته شد

با ناباوری بھش خـیره شـده بــودم، ھنــوز دسـتھاش گـرم             . اما دیگه تو این دنیا نبود      . فریاد کشیدم ، تکونش دادم     .تو صورتش زدم    ! گیتی!گیتی
ثریا دو زانو رو زمین نشست و تو سـرش کوبیــد و زد زیـر             . جرات نداشتم سرمو رو قلبش بذارم وجواب سوالم رو بگیرم              .باورم نمیشد مرده     . بود

برو ببین آمبوالنس اومد یا نه.برای چی گریه میکنی ثریا؟ اون نمرده، بیھوش شده : فریاد کشیدم .گریه 

.نگران نباش، االن می رسن عزیزم: تو گوشش گفتم.بوسیدمش .گیتی رو بغل گرفتم .ثریا بی رمق بلند شد و با گریه از اتاق بیرون رفت
صدای قلبش را گوش کردن، مردمک چشمش رو معاینه کردم، نگاھی به من کـردن              .از من خواستن کنار برم      .دو نفر وارد اتاق شدن      .آمبوالنس رسید   

متاسفیم آقا، تموم کرده : وگفتن
صـدای گریـه و شــیون ثریـا،          .دیگه نه چیزی می شنیدم ، نه چیزی می دیدم ، جــز صـورت گیــتی                 .سرم رو میون دو دست گرفتم و لبه تخت نشستم          

. محبوبه و صفورا را می شنیدم ، ولی دیگه چیزی یادم نمیاد ، تا تو اومدی گیسو
اصال نفھمیدم چطور لباس عــوض کـردم و چطـور ماشـین گــرفتم و بـه                    .خودتون رو برسونین گیتی خانم حالشون خیلی بده        : وقتی ثریا زنگ زد و گفت         

جرات نداشــتم پیــچ پلــه آخـر را بـاال          .زانوھایم سست شد     .صدای گریه وشیون قلبم را لرزاند          .از پله ھا باال رفتم       .ھیچکس را ندیدم     .منزل گیتی آمدم     
وارد اتاق که شدم ثریا وصفورا و محبوبه گوشه دیوار نشسته بودند و زانوی غم به بغل گرفته بودند و اشک                     .بروم، ولی امید مرا به اتاق گیتی کشاند           

بود و بــه گیتــی        . دو مردی که از طرف اورژانس آمده بودند ، گوشه ای ایستاده بودند و با ھم صحبت می کردند                .می ریختند     منصور لبه تخت نشسته 
مبھـوت وگیــج    ! الھی بمیرم برای غنچه باز نشده منصور وگیتی که آنطور بی رحمانه پرپر شد                   . که ملحفه سفیدی رویش کشیده بودند خیره شده بود             

به منصور  . لحظه ای فقط نگاھش کردم      .رنگش پریده بود، ولی ھنوز ھمانطور زیبا بود          .با دستھای لرزانم ملحفه را کنار زدم           .کنار جسد گیتی نشستم       
. با چشمھای اشکبار به صورت گیتی خیره شده بود. نگاه کردم

انگــار بــا شـوکی کــه بــه او     .گیتی قشنگم چه بالیی سرت اومده؟ و چنان جیغھایی کشیدم که باعث شد منصور از جا بپرد                           ! گیتی من  ! گیتی
توی سـر وصــورتم نــزنم                 .جیغ میزدم و گریه میکردم       .آمد کنارم نشست      .وارد کردم تازه فھمید کجاست وچی شده             آرام .مرا سفت بغل کرد تا 

ثریا ومحبوبه ھم برای دلداری به نزدیک من آمدند.کردن من کار آسانی نبود
گیسو خانم آروم باشین تو رو خدا!
 و به پھنای صورت اشک می ریختند. خدا صبرتون بده
  چی کـارش کــردی؟ و بــا مشــت بـه کتفھــای منصــور مــی        ! منصور، من دست تو سپرده بودمش     ! من گیتی رو میخوام   ! من خواھرم رو میخوام

منصور چنان زار مــیزد کـه    . سرم را رو سینه منصور گذاشتم و مثل ابر بھار گریستم          .منصور دوباره زد زیر گریه   .ل خودم نبودم  اصال تو حا.کوبیدم 
ھنـوز کـه    .تا آنجا که من سعی میکردم منصور را آرام کنـم         . چه شیونی به راه افتاده بود       . صدای گریه ھای من در گریه ھایش پنھان شده بود      

گیتی را برای کالبد شکافی و تعییـن علـت مــرگ بــه پزشـک قــانونی بردنـد و بــاالخره                       . ھنوز است وقتی یاد آنروز می افتم جگرم خون میشود              



نتی انتقـام خـودش را از منصــور                    . معلوم شد گیتی با مرگ موش مسموم شده         از دفتر خاطراتش مطمئن شدیم که خودکشـی نکـرده و آذر لع
حاال به منصور فھمانده بود که بیرون کردن آذر یعنی مرگ عشــقش، مــرگ زنــدگی اش و مــرگ      .وگیتی گرفته و بقول خودش تسکین پیدا کرده    

وقتی یاد حرفھایی که لحظه آخر به گیتی زده بود می افتادم، دلم میخواست زودتر آذر را پیدا کنند تا بـا دسـتھایم خفــه اش                                 .خوشبختی اش    
نان خـانمی، چنــان                         .وقتی خبر مرگ گیتی را به دوستان واقوام می دادیم              .کنم   اصال باور نمی کردند که چنان صنمی، چنـان دخـتر زیبـایی، چ

قضیه مرگ گیتی را نه به پدرم گفتیم نه به مــادر            .ھمه برای عرض تسلیت به منصور آمدند         . مادری و چنان ھمسری با زندگی وداع کرده باشد          
ما که آدمھای سالمی بودیم افسرده شده بودیم، وای بحال آن دو که سابقه بیماری افسردگی داشتند.منصور

ضجه زدن منصور بیشتر را دلــم     .اصال از تشییع جنازه و کفن ودفن چیزی نفھمیدم فقط یادمه انقدر زار می زدم و ناله میکردم که چندبار از ھوش رفتم                              
نو       .ھنگامی که می خواستند گیتی را دفن کنند خودش را تو قبر انداخت و گیتی را بغل گرفت           .را آب میکرد چه فریادھای دلخراشی میزد، نه، گیتی م

ھیچوقـت آن حالتھـای    . وچـه ضـجه ھـایی مــیزد       . یا الـله خاک بریزید رومـون      .منم باھاش خاک کیند   .خاک نکنید ، من بدون اون نمی تونم زندگی کنم           
.منصور را از یاد نمی برم 

سم شـرکت کــرد و مھمانــداری             .منصور مرتب به ھمه سفارش میکرد که نگذارند مادرش از موضع بویی ببرد           تا شب ھفت، منصور ھر طــور بــود، در مرا
بارھا وقتی از کنـار اتـاقش رد مـی شـدم صـدای            .تا وقت پیدا میکرد به اتاقش پناه میبرد واشک می ریخت           . کرد، ولی با چه حالی من می دانم وبس     

منصور بیچاره دو نفر رو از دست داده بود ، ھمسر و پسرش.ھق ھق گریه ھایش را می شنیدم 
چون منصور با من رو دربایستی داشت ووقتی من برایش غــذا مــی بـردم، چـیزی نمـی                      .به خواھش ثریا بعد از ھفت ھم آنجا ماندم           .دو ھفته گذشت     

ثریا نگران بود که مبادا منصور دست به خودکشی بزند ، ھرچنـد کـامال ماننــد مـرده متحرکـی شـده بـود و نیــازی بـه خودکشــی                   .گفت و کمی میخورد  
فرھان دو سـه   .در اتاقش خود را حبس کرده بود ومدام سیگار می کشید        .نه با کسی حرف میزد، نه کاری انجام می داد و نه پایین می آمد           .نداشت 

مه                     .باری به دیدن منصور آمد     با منصور حرف زد و او را دلداری داد، ولی اگر با دیوار حرف میزد ممکن بود صدایی از آن بشنود، ولی از منصور دریـغ از کل
یکی باید مرھم زخم دل من میشـد، امــا       . گونه ھایش فرو رفته بودو چشمھایش از فرط گریه بی حال ومتورم بود             . حسابی ضعیف والغر شده بود   . ای

گــوش میکــرد . خودم را فراموش کرده بودم گاھی به اتــاقش مـی رفتـم و او را دلـداری مـی دادم                   .وقتی منصور را در آنحال می دیدم دلم می سوخت           
شته بــود         . دارم داغون می شم گیسو     .نمی تونم تحمل کنم      : وفقط می گفت   یتی چـه گنــاھی داشـت؟ بچــه م چـه گناھــی                  .کاش آذر منــو ک آخـه گ

داشت؟ و میزد زیر گریه
. فشارش شدیدا پایین آمده بود و نیــاز بـه مراقبــت جــدی داشــت        . دقیقا بیست روز بعد از مرگ گیتی از شدت ضعف جسمی وروحی دچار تشنج شد               

منو ببـر  : مرتب می گفت.آن سه روز بر بالینش بودم     .سه روز در بیمارستان او را بستری کردیم ، بلکه حالش خوب بشود و مجبور شود غذایی بخورد                 
ندم            .از او قول گرفتم که غذا بخورد        .آنقدر اصرار کرد که باالخره او را به منزل آوردیم           .خونه گیسو، من حالم خوبه        بـی  . باید او را به زندگی بر می گردا

اختیار بعد از گیتی دلم به منصور خوش بود، نمی دانم چرا؟ ولی اگر منصور را ھم از دست می دادم ، دیگر چه کسی را داشتم؟
!منصور خان وقت ناھاره،یادتونه که چه قولی دادین.برخاست و روی تخت نشست .وارد اتاقش شدم 

 صبحونه که خوردم ھنوز سیرم.اصال اشتھا ندارم .گیسو باورکن نمیتونم بخورم

.اون االن نگران شماست!بخدا روح گیتی عذاب می کشه! خواھش میکنم: و گفتم.سینی غذا را روی تخت گذاشتم 

نمی تونم، بخدا نمی تونم
دست منو رد می کنین؟ اینھمه پله رو بخاطر شما اومدم باال
ممنونم، زحمت کشیدی ، ولی شرمنده م
میخواین خودتون رو از بین ببرین؟
               دلـم میخـواد     .دیگه انگیزه ای برای زنــدگی نــدارم     ! اگر از این کار توبه نکرده بودم، اگه به گیتی قول نداده بودم، لحظه ای درنگ نیمکردم گیسو

خودت می دونی چقدر به گیتی وابسته بودم ، چقدر          .بمیرم بھتره تا این درد رو ھر روز تحمل کنم             .بمیرم و تو روی مادرم نگم گیتی رو کشتن          
ای کاش آذر کثافت تو صبحونه من      ! انگار قلبم رو الی منگنه گذاشتن، درد میکشم ، در می کشم گیسو      .دوستش داشتم، حاال فرزندم به کنار    

و باز به گریه افتاد بعد سیگاری روشن کرد. به گیتی گفتم اعتماد نکن ، ولی مھربونتر از این حرفھا بود.مرگ موش ریخته بود 

!فکر می کنین گیتی راضیه انقدر سیگار بکشین؟جاسیگاری دیگه جا نداره ھا: گفتم

اینھمه زجر می کشم ، سیگار ھم روش
پس نمی خورین؟
ببخشین.نمی تونم!

بعد آمدم باال، بار وبندیلم را جمع کردم           .سر میز ناھارم را خوردم     . و از اتاق بیرون آمدم       . با اجازه .باشه، ھر طور میلتونه     : درحالیکه بلند می شدم گفتم     
منصور خان بیدارین؟: چند ضربه به در اتاق منصور زدم و گفتم .وحاضر شدم 

بله، بیا تو گیسو جان

کجا؟: تا مرا آماده و با کیف و بارو بندیل دید، بلند شد ایستاد وگفت.در را باز کردم

     تصور میکردم مثمــر ثمــر باشـم، ولــی گویـا مونــدن مـن جـز                .تا االن اینجا موندم که شاید برای حال شما بھتر باشه                 .دیگه رفع زحمت می کنم
بھم سـر بزنیـن     .اونجا ھنوز خونه گیتیه     .خب، دیگه میرم، پیش من بیاین منصور خات           .مزاحمت برای شما ثمری نداره و تاثیر خاصی ھم نداره                

خوشحال می شم 

منو تنھا می ذاری گیسو؟: چند قدم جلو آمد وگفت.چشمھای منصور پر از اشک شد 

شما تنھایی رو بیشتر دوست دارین
 وقتی اینجایی احساس می کنم گیتی اینجاست .وجود تو برام دلگرمی خاصیه .نه، باور کن اینطور نیست
      درد وغصـه خـودم     . منم طاقت ندارم شـاھد آب شـدن شــما باشــم           . ولی به حرف من اھمیت نمی دین        . شما حرف گیتی رو گوش می کردین

درسته گیتی مرده، ولی رابطه ما سرجاشه ، من شما رو خیلی دوست دارم منصورخان.بھتون سر میزنم .کمتر از شما نیست 



گیسو خواھش میکنم بمون، من به تو احتیاج دارم: باز دو سه قدم جلوتر آمد وگفت
اینطوری کسی ھم نیست که روزی چندبار در اتاقتون رو بزنه و مزاحمتون بشه.فکر نمی کنم : نگاھی به سینی غذا کردم وگفتم

باور میکنی من مدام منتظر تو در این اتاق رو بزنی وبیای تو؟: در عمق چشمھایم فرو رفت و گفت
!اینجا باھم ھستیم دیگه. ھم تو تنھایی ھم من. بمون گیسو: دستھایش را دور شانه ھایم گذاشت وگفت.نگاھم را به زمین دوختم و سکوت کردم 

 فکر نمی کنین منم نیاز به غمخوار دارم ؟. بشرطی که غذا بخورین و از اتاقتون بیرون بیاین
 چرا حق با شماست من معذرت میخوام
پس می خورین؟
بھتر از اینه که تو بری!

شما خوردین؟: پرسید.روی میز گذاشت و خودش روی مبل نشست .رفت سینی را برداشت . لبخند زدم

 ممنون.بله، صرف شده

: بعد یاد حرف گیتی افتادم که گفـت         .احساس کردم چقدر دوستش دارم      .روی مبل نشستم و به منصور خیره شدم             . منصور شروع به غذا خوردن کرد       
کتاب نه ماه انتظار که مربوط به مراقبت ھای بارداری بود را از روی میز عسلی کنــارم برداشــتم وورق                 . نگاھم را بر گرفتم    .چشم ودلت رو درویش کن       

ین کتـاب را دقیـق مطالعــه میکــرد            ! بیچاره گیتی، چــه آرزوھـا داشــت  .اشک به من مجال نداد     .زدم  اشــکھایم را پـاک     .سـریع بـه خــودم آمــدم     .چقــدر ا
. معــده م کوچـک شـده، نمـی تـونم        .برای امروز ھمین قدر کافیه      : منصور چھار پنج قاشق بیشتر نخورد با دستمال دور لبش را پاک کرد و گفت         .کردم 

مـی بیـنی چـه سـخته         : قیافه اش گرفته تر شد و سرش را پایین انــداخت و دســتھایش را بــه ھـم قـالب کــرد و گفــت                   .وبادیدن اشکھای من جا خورد      
شاید علتش اینه که به حرف گیتی گوش کــردم و        . نمی دونم چطور تا حاال دوام آوردم وموندم          . گیسو؟ گوشه گوشه این اتاق، این خونه ، خاطره س        

.از خدا طلب صبر کردم 

بله خیلی سخته و سختتر میشه اگر شما رو ھم از دست بدم ، منصورخان.

پدرتون که ھست: منصور نگاه عمیقی به من کرد وگفت

                فقـط دلـم خوشـه کـه پـدر دارم          .بله پدرم ھست، ولی پدر سالمی نیست که بھش تکیه کنم، ازش راھنمایی بخواھم، باھـاش مشـورت کنـم
منم با دیدن شما گیتی رو حس میکنم.اگه شما با دیدن من گیتی رو احساس میکنین.وزنده س

 ممنونم ، راستش بعد از مرگ گیتی ، احساس وابستگی خاصی به شما داره

سکوت کردم

       دردھای خودم کمه، این فکـر ھــم عذابــم   . واقعا نمی دونم گیتی چرا فکر میکرد من وقتی بفھمم پدرش ھنوز زنده س آزادیش رو سلب میکنم
.احساس میکنم گیتی از وقتی با من ازدواج کرد درست وحسابی پدرش رو ندید .می ده 

 اجل مھلتش نداد. او میخواست به شما حقیقت رو بگه. شما که دفتر خاطرات گیتی رو خوندین
نمی دونم کجا مخفی شده بیشرف بی ھمه چیز. خدا آذر رو ذلیل کنه!

منم دردم کمـتر از شـما نیسـت امـا دارم       .در ھر صورت، یاد گیتی رو عزیز بدارین، اما زندگیتون رو تلخ نکنین         : بلند شدم سینی غذا را برداشتم وگفتم 
خب، کاری ندارین؟.زندگی میکنم 

پس پیشم می مونی دیگه؟
 واز اتاق بیرون آمدم. بله، ولی فقط تا چھلم

 

دلـم میخواســت بــا دســتھای خـودم خفـه اش      . تنفر تمام وجـودم را گرفتــه بــود   .آن روز انگار یخ روی دلم گذاشتند     . پنج روز بعد آذر دستگیر شد    
وقــتی بـرای   .مـن ھـم گـاھی بــا او مــی رفتــم        . منصور مجبور بود برای پیگیری پرونده آذر اقدام کند          .او که محبت را با خیانت پاسخ داد     . میکردم

اشــک پھنـای صـورتم را پـر       .به او حمله کردم و چنـد ســیلی تــو صـورتش زدم      . اولین بار آذر را دیدم که دستبند به دست جلوی ما ایستاده بود         
چطور دلت اومد زن معصوم باردار رو بکشی؟ چطور دلت بحال اون بچه نسوخت؟ لعنتی تو یه حیوونـی،            ! آدم کش جانی : به او گفتم. کرده بود

!پست فطرت
 

برد،                                           : منصور مرا عقب کشید وگفت     تاق بــیرون  فت ھـرزه بخـوره؟ و بعــد مــرا از ا ین کثا بیا کنار گیسو، حیف دستھای تو نیست که به صورت ا
چیزی نمانده بود که از حال بروم

انگار احساس میکرد حاال دیگر منصور از عزا           .آن روز وقتی الناز وارد مجلس شد ، با تکبری خاص روی مبل نشست                  .روز چھلم گیتی فرا رسید        
با اینکه الناز با کیومرث تقریبا نامزد شده بود اما نمی دانم چرا این حس به من دست داد. در آمده و راه برای ورودش باز شده

بقدری الغر شده بود که یــک      .فردای چھلم وقتی برای خداحافظی به اتاق منصور رفتم، کنار پنجره ایستاده بود و به دور دست خیره شده بود                   
!یعنی این ھمون منصوره که روزی دل منو لرزوند؟ ببین به چه روزی افتاده، بس که خودخوری کرده وغصه خورده: لحظه پیش خودم گفتم

منصورخان!
بله: بطرفم برگشت وگفت

 فردا تو شرکت می بینمتون... انشاءا. بابت زحماتی که دادم ممنونم.من دارم می رم
یعنی من فقط تا چھل روز نیاز به غمخوار داشتم؟
فکر نمی کنین منم نیاز به غمخوار داشتم؟

یه تـون          .دیدین که حـالم ســرجاش نبـود         ! ببخشین، کوتاھی کردم  .خب البته حق با شماست       : منصور سرش را پایین انداخت وگفت         شـما روح
کمی نگاھم کرد.مقابلم قرار گرفت.بعد جلو آمد .مقاوم نره 

می دونم اینجا بھت بد می گذره ، ولی منو تنھا نذار! نرو گیسو،خواھش میکنم!
بیـش از ایـن باعـث حـرف وحدیـث         . مونــدن مــن اینجـا درسـت نیسـت      .ولی بھم حق بدین   .فکرم پیش شماست    : نگاه گرمش بغضم را آب کرد  



میشه
کی جرات داره؟ ھمه من و تو رو می شناسن
درسته، ولی........
اقال تا مادر میاد بمون.وقتی تو این خونه می چرخی کمتر غصه میخورم . به وجودت نیاز دارم! التماست میکنم!بمون گیسو
آخه.....
 او ھر دوی ما رو می شناسه.آخه چی؟ اگه نگرانیت بابت فرھانه که من باھاش صحبت میکنم

!بذار خاک خواھرت خشک شه.خجالت بکش گیسو. تو رو میخوام منصور.نه، من فرھان رو نمیخوام.بی اختیار دلم گرفتو در دل گفتم 
فقط میترسم دوستان واقوام حرف در بیارن.او ھنوز خواستگاری رسمی ھم نکرده .به فرھان چه مربوطه : گفتم
 اگه من برات مھم ھستم به من فکر کن.غلط می کنن

ولی چطور بھت بگم؟! تو عشق منی منصور! البته که مھمی
اگه بمونم میاین شرکت؟
 اصال نمی تونم فکرم رو متمرکز کنم.فعال نمی تونم کار کنم گیسو
پس منم متاسفم ، نمی تونم بمونم

.باید زودتر از این حصارغم بیرون می کشیدمش که مثل اینکه موفق ھم شدم 
با ھم می ریم ، با ھم میاییم .بشرطی که منو تنھا نذاری . خیلی خب، با ھم می ریم شرکت
 تا کی؟
 تا وقتی خواستی با فرھان ازدواج کنی
اونوقت نکنه باز اشتباه اوندفعه رو تکرار کنید؟. ھر چه بیشتر بمونیم به ھم وابسته تر می شیم
 دلتنگی شاید.من گیتی رو بعنوان یه ھمسر دوست داشتم ، ولی شما رو مثل یه خواھر مطمئن باشین خودکشی نمی کنم!

صدای دردناک شکستن قلبم را شنیدم
 غذا ھم باید بیاید پایین بخوریم.من حوصله م سر می ره . فقط باید از این اتاق بیاین بیرون .باشه حرفی نیست
باشه قبوله

ند ، بـاز مـا را                      . انگار کسی انتظار نداشت منصور را به این زودیھا ببیند            .فردا صبح به شرکت رفتیم        با اینکـه ھمـه در مراسـم شـرکت کـرده بود
فرھــان از  . اولین چیزی که نظرشان را جلب کرد این بود که چقدر منصور ومن الغر وضعیف شده ایم               ..دلداری می دادند وابراز ھمدردی میکردند      

خوشحالم که اومدین حتما جناب مھندس رو ھم شما راضی کردین؟. خانم رادمنش جاتون خیلی خالی بود: دیدن من خوشحال شد وگفت
 منم گفتم بشرطی که از انزوا دست بکشه وبیاد شرکت.بله از من خواستن پیششون بمونم تا مادرشون بیاد
قراره اونجا بمونین؟
 من مھندس رو مثل بـرادرم دوسـت          .با وجود من فقدان گیتی رو کمتر احساس میکنه           . برای سالمتی مھندس ھر کاری میکنم      .فعال به

دارم
امیدوارم مھندس، دوباره به اون حد وابسته نشه که در صورت بیرون اومدن شما از                  : با آخرین جمله ام نگرانی از صورت فرھان محو شد وگفت          

.........منزلشون
نه، این دوست داشتن با اون موقع متفاوته مھندس
ھنوز باورم نمیشه گیتی خانم در بین ما نیست.در ھر صورت ھمدردی منو بپذیرین .بله حق با شماست
بله، خوبی به کسی نیومده مھندس فرھان
بقای عمر بازماندگان باشه.... انشاءا
 ھمچنین خدا مادرتون رو رحمت کنه. ممنونم

وقتی فکر میکـردم چقـدر کارھـایم عقــب           .مشغول کار شدم    .بیچاره فرھان تازه از عزای مادرش در آمده بود وحاال این من بودم که عزادار بودم                     
درســت اســت . بدبختی اینجا بود که اصال حال وحوصله نداشتم، داغ گیتی روحم را بیمار کـرده بـود         . افتاده، حالت جنون به من دست می داد   

حــتی جـرات نکـرده     .من چه کسی را داشــتم     . باز منصور مادرش را کنارش داشت    . که مقاومتم بیشتر از منصور بود، ولی از درون داغون بودم             
بودم خبر مرگ گیتی را به پدر بدھم 

.اتاق من بود) اتاق پرستار(اتاق سابق گیتی.ظھر با منصور سری به خانه من زدیم و بعد به خانه آنھا برگشتیم 
آذر اعتراف کــرد کـه داخـل لیـوان شـیرگیتی مقـدار زیــادی مـرگ مــوش              .من ومنصور ووکیلش در دادگاه حاضر شدیم    . چند روز بعد دادگاه آذر بود   

مـرگ  : منصـور ھـم گفـت       . وقتی حکم را شنیدم نفس راحتی کشــیدم         . آذر قاتل دو نفر بود و باید مجازات میشد              .ریخته وقتل را به گردن گرفت         
!کمته، تو دو نفر رو کشتی نکبت

.تو رو خدا منو عفو کنین .شیطون گولم زد . آقا تو رو خدا، من اشتباه کردم : وقتی آذر را می بردند به التماس افتاد
 فکر کردی اونو بکشی به من می رسی؟ یا خواستی منو دق مرگ کنی کثافت؟.مگه تو به ما رحم کردی
 من جوونم آقا.حسادت کورم کرده بود آقا، تو رو به جون مادرتون، تو رو به جون گیسو خانم ، به من رحم کنین!
      پـای    ! بـرو گمشــو کثافـت    . فرزندم ھنوز چشمش رو به دنیـا بـاز نکــرده بـود           .گیتی از تو جوون تر بود       ! اسم مادرم وگیسو رو نیار آشغال

اگه می بینی زنده م فقط بخاطر انتقامه! چوبه دارمی بینمت، به ھمین زودی
شما به آقا بگین . مطمئنم شما ھم مثل خواھرتون دلرحمین. خانم تو رو خدا شما رحم کنین
بریم منصورخان.؟ من به تو رحم کنم؟حاضرم ھزار برابر دیه بدم ولی تو رو باالی دار، آویزون ببینم !من

.منصور نگاھی مملو از نفرت به آذر انداخت و دنبال من راھی شد 
یتی را در دسـت گرفتـه واشـک          .آنشب وقتی از کنار اتاق منصور رد شدم صدای ھق ھق گریه اش دلم را ریش کرد             می دانستم االن عکس گ

من ھم به بستر رفتم واشک ریختم .می ریزد 
***************************

شه     . عالقه ام روز به روز به منصور بیشتر می شد و بیشتر شرمنده خواھرم می شدم         .دوماه از مرگ گیتی گذشت       ھرچنــد کــه خـودش ھمی
.........می گفت راضی ام ھمسر منصور بشی وخوشبخت بشی اما

وقتی منصور بعد از دوماه نواختن الھه ناز را از سر گرفت دلم گرم شد که قصد زنــدگی کـردن دارد وخـودش را قـانع کــرده کـه بایــد بــا خـاطرات                          
گیتی زندگی کند

گیـتی جـان مــن    : او ھـم مرتــب مـی گفـت      .ھربار با مادر منصور تماس می گرفت بجای گیتی با او صحبت می کردم و از بارداری ام می گفتم                        
خدایا چه کنـم؟ تـا کـی بــه مـادر           : یکبار وقتی گوشی را گذاشتم منصور سری به افسوس تکان داد وگفت                 .برای زایمانت خودم رو می رسونم            

دروغ بگیم؟
 منصور خان، باالخره باید کم کم حقیقت رو بھشون بگید



تو بگو چکار کنم گیسو؟.دارم دیوونه می شم .مستاصل شدم
مثال بگین گیتی مریضه و ھر روز بدتر میشه، و بعد بگین امیدی نیست وتموم کرد. من که میگم حقیقت رو کم کم بھشون بگین
         یتی عالقـه                . مادر داره قرص اعصاب مصرف می کنـه          . میترسم گیسو ، می ترسم دوباره حالش بد بشه نی تــا چـه حـد بــه گ نمــی دو

وقتی ازدواج کنی وبری من تنھا دلخوشیم به مادره.داشت 
!خنجر کشید به قلبم با این جمله اش، مردک

       حــاال چطـور بگــم آذر گیـتی و بچــه م رو بـا مــرگ مــوش                 .باور کـن اونـو از مــن بیشــتر دوســت داشــت          .مادر به گیتی خیلی وابسته بود
بخدا یا سکته میکنه یا باید ببریمش تیمارستان.کشته 

نمی دونم والـله، ولی مادر تا چند روز دیگه میاد، باید فکری بکنین
          دلم به حالش سوخت ، دلـم         .دستش را روی پیشانی اش گذاشت        ! خدایا، چه گناھی به درگاھت کردم که مستوجب این عذاب بودم

میخواست او را در آغوش می گرفتم ودلداری می دادم، ولی مگر میشد؟
چه میشه کرد؟ من خودمم ھنوز باورم نمیشه.قسمت این بوده منصورخان
گیسو، نمیشه انقدر نگی منصورخان؟ احساس میکنم باھام غریبه ای
آخه خجالت می کشم
مگه من به تو میگم گیسو خانم؟ دیگه وقتی داریم با ھم زندگی می کنیم نباید با ھم رودربایستی داشته باشیم
شما بزرگتری، درست نیست
خودم اینطور ازت میخوام!
باشه، سعی میکنم

من ھم باالخره یه خاکی تو سرم میکنم: منصور سیگاری روشن کرد وگفت
باز که دارین سیگار می کشین!
سیگار ھم روش. اینھمه از دست روزگار می کشیم

قول ھا رو که ھیچی، کم کم خودش رو ھم فراموش می کنین: با گله مندی بلند شدم وگفتم
کجا می ری؟
می رم بخوابم
نمی کشم!خب، بشین

نشستم .و سیگارش را خاموش کرد
تمام حرکاتت مثل گیتیه

بیچاره خبر نداره دو روز خودش بودم
 اگه محرم ھم بودیم، باورم میشد که گیتی ھنوز زنده س، ولی موانع ومحدودیتھا واقعیت رو برام روشن میکنه و غم به دلم میاره

منظورتون چیه؟: خشک شدم . انگار به من برق وصل کردند
                            یادتـه کـه    .منظورم اینه که اگه یه صیغه خواھر برادری می خوندیم ، اقال میتونستم گاھی کنارت بشینمو حست کنم، یا لمست کنـم

!گیتی ھمیشه آویزون من بود؟ یادش بخیر
برای اولین بــار نگـاه     .انگار تو دلم آتیش روشن کردن      .تو چه می دونی که دلم واسه یه بوسه ت پر کشیده         .تو چه می دونی که من از خدامه    

اگه کنار من نشستن موجب آرامش شماست، بفرمایین: معنی داری بھش کردم وگفتم
کرد          . چشمھایش را بست ونفس عمیقی کشید   .به مبل تکیه داد  . بدون تعارف بلند شد آمد کنارم نشست       بعـد  .انگــار واقعـا داشـت حسـم می

می خواســت جملـه ای        .حالت نگاھش متفـاوت بـود      .پنج شش ثانیه ای به ھم خیره شدیم     . چشمھایش را باز کرد و به من خیره شد         انگــار 
شه       .دو ماھه این بو رو حس نکـردم       .بوی گیتی رو می دی گیسو    : موھایم را بویید وگفت   .بگوید ، مثال گیتی دوستت دارم     گــاھی مـی رم شی

. عطرش رو بو میکنم ولی بازم این بو نمیشه 
دوستت دارم گیتی : به قصد بوسه صورتش را جلو آورد وگفت .به چشمھای ھم خیره شدیم 

یار      .با خودم گفتم با اینکه گیتی خواھرمه و دوستش دارم ولی دلم نمیخواد بجای او منو ببوسی و بجای او منو دوست داشته باشی                          بی اخت
با تعجب به من نگاه کرد.صورتم را عقب کشیدم 

 من نمی تونم جای گیتی باشم! متوجه نبودم.معذرت میخوام
نمیخوای یا نمی تونی؟
نمیخوام ونمی تونم
ولی تو گفتی حاضری برای آرامش من ھر کاری بکنی!
ولی نه به قیمت شکستن حریم خودم! البته
منم تا اون حد نخواستم
ببخشین و بلند شدم بطرف در خروجی رفتم
گیسو!
بله
 تو حال خودم نبودم.معذرت میخوام منظوری نداشتم
 معذرت میخوام. منم تو حال خودم نبودم.اشکالی نداره

انگار انتظار چنین اعترافی رو از طرف من نداشت.منصور جا خورد 
شب بخیر
شب بخیر

تـازه   . صدای آرشه ویولن منصور گریه ھایم را به سیالب گریه تبدیل کــرد وعشــقم را صــدچندان           .به اتاقم برگشتم و روی تخت افتادم وگریستم          
تازه می فھمیدم عشق و دوست داشتن چه معنایی دارد.می فھمیدم گیتی در این اتاق به عشق منصور چه اشکھایی ریخته 

پلیــور زرشــکی بـا شـلوار مشــکی پوشـیده بــود و یـک کیــف         .بطرف پذیرایی راھنمــایی اش کـردم     . فردای آنروز الناز سرزده به دیدن منصور آمد       
من ھم مقابلش نشستم .روی مبل نشست و پا روی پا انداخت . مشکی ھم دستش بود

حالتون خوبه؟        ·
الحمدالـله ، شما چطورین گیسو خانم؟        ·
 

 

 !ای بد نیستم ، می گذرونیم، با غصه، با خاطرات        ·



 

بنظـر مــن بھـتره      .بیچاره منصورخان چه می کشن وقتی شما رو ھر روز مقابلشون می بیینــن                    . یک لحظه احساس کردم گیتی خانمید                ·
جلو چشمشون نباشید 

در دلم گفتم حاال برای گوشه کنایه ھا نوبت من شد؟
ایشون که می گن اینطوری احساس آرامش می کنن
نیست؟! که اینطور
چرا، تو اتاقشون ھستن
ممکنه بگین صداشون کنن
بلند شدم.االن صداشون می کنم !بله
شما زحمت نکشین ، بگین مستخدمین صداشون کنن
 شدم منشی شرکت ومنزل ایشون.ایشون بیشتر مایلند من به اتاقشون برم .زحمتی نیست

!جالبه، ھمه آرزشو دارن.کار بدی نیست : تک ابرویی باال انداخت وبا حالتی گفت
الناز؟: وقتی به منصور گفتم که الناز آنجاست از جا پرید وگفت

بله
میخواستی بگی من خونه نیستم
دروغگو نیستم
باز دوباره تورش رو پھن کرده دختره پر رو!

خدا شانس بده: لبخند زدم وگفتم
از کنار من جم نمیخوری! گیسو بگیری بشینی ھا!
واسه چی؟
 حوصله ش رو ندارم
با اینکه می دونم الناز تو دلش بھم ناسزا میگه ، ولی چشم!
 با ھم بریم.غلط میکنه، صبر کن لباسم رو عوض کنم
باشه، بیرون منتظرم

گفتم سری بھتون بزنم شما که احوالی از مـا نمــی         : بعد از احوالپرسی گفت  .نگاه چپ چپی به ما کرد وبلند شد       . با ھم به طبقه پایین رفتیم    
پرسین 
 دیگه روحیه سابق رو ندارم.شرمنده م
چقدر الغر شدین؟
 بھتره بگم عزیزان.کم عزیزی رو از دست ندادم
بقای عمر خودتون باشه... انشاءا
 مـی دونــم  .بارھا خواسته بره، ولــی مـن نگذاشـتم      .اینم که تحمل کردم بخاطر وجود گیسو بوده       . ولی بدون اون عمر نمیخوام    .ممنونم

بھش سخت می گذره ولی من این خودخواھی رو دارم
اختیار دارین این چه حرفیه ؟ در جوار شما ھمیشه به من وگیتی خوش گذشته

باز نگاه حسادت بار الناز 
 خیلی خوشحال شدیم .گویا قاتل گیتی خانم دستگیر شده
بله وھمین روزھا می ره باالی دار
          واگذارش کنین بخدا ، منصـورخان او ھـم       .او ھم بخاطر عالقه به شما چنین جنایتی کرد           .البته حقشه ، ولی خب بخشش از شماست

جوونه
باید در شرایط ما باشین تا درک کنین خانم!
 خودش بدترین مجازاته.زندان براش کافیه .می دونم، خیلی سخته، ولی گذشت کنین
 چی می گین الناز خانم؟ تازه من میخوام دوبار بمیره

. ثریا برای پذیرایی وارد شد.الناز وقتی تندی گفتار منصور را دید، سکوت کرد 
کیومرث خان چطورن؟
مدتیه خبری از ایشون ندارم
؟........چطور؟ مگه
             در واقـع کیومــرث کسـی نبـود کـه مـن           . بھتر دیدم ھرکدوم راه خودمــون رو بــریم    .بله مدتی با ھم بودیم ، اما دیدم با ھم تفاھم نداریم

میخواستم 
دلخواھتون رو پیدا کنین.... انشاءا

ببخشید من می رم باال شما راحت باشین : از جا بلند شدم گفتم
مگه می خوایم چکار کنیم؟. ما راحتیم! بشین گیسو: منصور با تحکم گفت

مگه نگفتم بلند نشو؟: یکساعت بعد الناز رفت وقتی من ومنصور به ساختمان بر می گشتیم گفت.به ناچار نشستم 
 گفتم شاید بخواد صحبتی کنه.معذرت میخوام
 برای حرفم ارزش قائل شو گیسو.من ھم بخاطر ھمین ازت خواستم بمونی
معذرت میخوام
انقدر فھم وشعور نداره.سیصدقلم خودش رو درست کرده، نمی گه ما عزا داریم .قصدم این نبود که عذرخواھی کنی
            اصـال بخـاطر شــما بـا کیومــرث         . باید بره شمعھایی رو که نذر داشته روشن کنــه           .خب، اونکه عزادار نیست ، تازه خوشحال ھم ھست

بھم زده
مگه عقلم کمه؟. بمیرم ھم ، زیر بار ازدواج با الناز نمی رم ! حاال نوبت تو شد گیسو؟
با دختر دیگه ای چطور؟ یه دختر خوب ومناسب

مثال کی؟: روی مبل نشست وگفت
       البته تا ھشـت نــه مـاه دیگـه کـه عـزادارین،                .شما ھم باید به زندگی تون سر وسامونبدین         .خیلی ھا ھستن که شما رو دوست دارن

ولی بعد مانعی سر راھتون نیست



چه مانعی محکمتر از عشق به گیتی؟
یعنی می خواین ھیچوقت ازدواج نکنین؟
حاال مگه تو سراغ داری گیسو جان؟
نه
پس چی؟
 خواستم بگم شما ھم حق زندگی دارین.ھمینطوری گفتم
اون دنیا دوباره با خودش.... ازدواج مجدد، انشاءا. گیتی اولین و آخرین عشقم بود
دور از جون

گیتی منو ببخش ولی آخه چرا منصور باید به پای تو بسوزه
تو کی قصد ازدواج داری گیسو جان؟
 وجدانم راحت نیست .نمی تونم شما رو تنھا بذارم .یعنی تا شما ازدواج نکنین من ازدواج نمی کنم .من؟ نمی دونم

تونباید به پای من بسوزی، پس فردا ھم بشیم دوتا خواھر وبرادر     : ھمانطور که به مبل تکیه داده بود، گفت     . منصور بلند شدآمد کنارم نشست    
عجوزه وپیر

می دونم روح گیتی را شاد میکنم.باکی نداره .این سوختن رو دوست دارم، مثل پروانه ای که دور یه شمع میگرده واز سوختن 
من نمی ذارم بسوزی ، تو حیفی

فرھان مورد خوبیه گیسو، اونو از دست نده: فکر کردم میخواھد ابراز عشق کند ، ولی گفت
تــو چــت شــده گیســو؟ تــو کــه فرھــان رو     : بــا تعجــب رویــم را بطــرف خــودش برگردانــد وگفــت     .چھــره ام در ھــم رفــت ونگــاھم را از او برگــرفتم        

!تازگیھا خیلی باھاش سرد برخورد می کنی.میخواستی
سکوت کردم

کس دیگه ای رو دوست داری؟
باز سکوت

به من نمی گی ؟ مگه منو بعنوان مشاور قبول نداشتی؟
چرا، ھنوزم قبول دارم
خب، بگو ببینم کسی بھتر از فرھان رو سراغ داری؟
آره ، ولی اون منو نمیخواد
مگه میشه کسی تو رو نخواد؟ یا دیوونه س، یا بی سلیقه و احمق
اون یه مرد کامل ودوست داشتنیه.نه بی سلیقه س، نه احمق
اون کیه ؟ من می شناسمش؟
بله
نکنه کیارستمیه؟

بھتر از اون گیر نیاوردی! اون دراکوالی مو فرفری دندون گوریلی،منصور؟: لبخند زدم وگفتم
شاید اولین بار بود که از ته دل لبخند میزد.لبخند به لبش نشست 

عسکری؟!
منصور!
شاھین ؟
از شرکت بیا بیرون
نکنه ھمان دندونپزشکه ؟کی بود؟ آھان علیرضا؟
نه
دیگه عقلم به جایی نمی رسه
االن خیلی بھش نزدیکی

!اون کیه گیسو؟ واضح بگو: گفت.دستم را کشید، دوباره نشستم. بلند شدم. منصور نگاه عجیبی به من کرد
!عجب خنگی ھستی منصور: در دل گفتم

تازه، من عزادارم و تا سال گیتی کسی رو نمی پذیرم.حاال چه فرقی میکنه؟ اونکه منو نمیخواد
اون دیوونه کیه که تو رو نمیخواد؟
اون دیوونه نیست ، اون عشق منه!توھین نکن منصور

نه میکنـه             . بعد دستم را در دستش گرفت و انگشتھایم را لمس کرد       .لبخندی زد  .منصور ابرویی باال انداخت         یه؟ آدم رو دیوو خدایا، ایــن دیگــه ک
نکنه باز داره منو بازی می ده ! ولی درمان نمی کنه

ولی به حرمـت     .تو را دوست دارم   : یک لحظه میخواستم بگویم    . حالم دگرگون شده بود   . دستم را روی گونه اش کشید وچشمھایش را بست       
گیتی سکوت کردم

اگه الناز اینجا بود می گفت آدم با خواھرش اینطور میکنه؟!منصور
 بذار احساسش کنم .دلم براش تنگ شده .تو برای من گیتی ھستی
 بذار احساسش کنم .دلم براش تنگ شده .تو برای من گیتی ھستی

عصر بخیر شوھر خواھر عزیز:دستم را کشیدم وگفتم .عصبانی بلند شدم 
چرا عصبانی شدی گیسوجان؟
می رم بیرون قدم بزنم 

خیابون؟
بله
تنھا نمیخواد بری
من گیتی نیستم که بھم امر کنی
خودم می برمت
 اینطور بھتره.نمیخوام شما حس بگیرین

تو کی رو دوست داری گیسو؟خب بگو: بازوھایم را گرفت و پرسید.منصور با عصبانیت بلند شد آمد مقابلم ایستاد



دلم میخواست با نگاھم بفھمد 
با توام
ھنوز زوده که بفھمی منصور
پس به فرھان بگم دوستش نداریو اونو نمیخوای؟
                        نه، وقتی کسی که دوستش دارم منودوست نداره و روحش جای دیگه س، وقتی خودش میگه فرھان برات مناسب تـره، چـرا فرھـان

رو از دست بدم؟
آھسـته رفـت روی مبـل        .بعد نگاھش را به زمین دوخت و دســتش را روی گیجگـاھش گذاشـت             .با تعجب نگاھم کرد      .انگار تیرم به ھدف خورد      
معلوم بـود   .ساعت ھشت ونیم که به خانه برگشتم ، منصور در باغ قدم می زد                   . بطرف باغ رفتم و از خانه خارج شدم        .نشست دیگر نایستادم       

کالفه است 
سالم         ·

از ساعت خبر داری؟: دستھایش را در جیبش کرد، بطرفم آمد وگفت
سالم         ·

انگار خاطره ای برایش زنده شد. دستی به موھایش کشید
!چقدر دیر کردی.خب ، سالم دلم ھزار راه رفت        ·
چشم ، دیگه فرمایشی نیست؟:وبطرف ساختمان راه افتادم کنارم آمد وگفت. مواظب باشین !دارین وابسته می شین ھا        ·
چرا ھست؟        ·
بفرمایین، گوشم با شماست         ·
این پیراھن اسپرت مشکی که پوشیدین خیلی بھتون میاد، اما برای شادی روح گیتی این لباس مشکی رو از تنتــوت در بیــارین ، چــون                            ·

اون خدابیامرز اصال از رنگ مشکی خوشش نمی اومد
سوما تو که خودت مشکی تنته.دوما من تا سال گیتی مشکی می پوشم .اوال چشماتون زیبا می بینه : لبخندی زد وگفت

 در ضمن حواستون باشه مادر تا چند روز دیگه میاد و نباید شما رو تو لباس مشکی ببینه.مال من مشکی وسفید مخلوطه
 خوبه؟.از اون روز لباس مشکی مو در میارم
خوبه

آنشب منصور از اضطراب لرز گرفته بود و مـن نگــران بـودنم نکنــد دوبـاره دچـار تشـنج شـود و راھــی         . مادر خبر داد که تا یک ھفته دیگر می آید 
آخر شب برای دیدنش پایین رفتم.بیمارستان 

منصور!
جانم
بھتری؟
آره
میای فردا بریم بھشت زھرا
  از . دلم براش خیلی تنگ شـده      . موافقم اگه میشد، گیتی را تو ھمین باغ دفن میکردم که ھر ثانیه برم پیشش وباھاش حرف بزنم                .آره

االن باید بچه مو بغل گرفته بودم.درون دارم می پوسم 
 ھمه آرزوھام یکی یکی به گور رفت .االن من ھم باید خاله شده بودم .درکتون میکنم، سخته
     نداده          .ای کاش اون روز نرفته بودیم مطب      .ای کاش آذر رو استخدام نکرده بودم حتی یه موقع ھا می گم ای کاش به آذر جواب منفی 

بودم ، اقال گیتی ام زنده می موند
 مطمئن باش در اون صورت گیتی خودش خودش رو می کشت
مادر رو چکار کنیم گیسو؟ فکری به مغزت نرسیده؟
 بعد از دو سه روز باید حقیقت رو بھش بگیم.چاره ای نداریم
نمی تونم

گیســو مـن   : دو سه دقیقه گذشت ، آمد کنارم نشست وگفت    .دستھایم رابه عالمت من ھم نمی دانم باز کردم ومشغول خواندن کتاب شدم              
یه فکری دارم

چه فکری؟:کتاب را بستم وگفتم 
تو باید بشی گیتی و نقش اونو بازی کنی

چی میگی منصور؟حالت خوبه؟! خدایا چرا ھمه ازم میخوان فیلم بازی کنم وجای گیتی باشم؟عجب گرفتاری شدم
 چون منم تو رو با گیتی عوضی میگیرم.مادر متوجه نمیشه
     عجـب گرفتــاری    .میخـوام خـودم باشــم      .اما نمیخوام نقش اونو بــازی کنـم    . عزیز منه. ببین منصور بارھا گفتم من گیتی رو دوست دارم

شدم ھا
 دوباره منزوی وگوشه گیر میشه.مادرم مریضه .گیسو رحم کن
نمیشه
اگر شد چی؟
                                         مادر نمیگـه اینھـا چـه زن وشـوھری ان کـه جـدا مــی حاال به فرض که شد، باالخره چی منصور؟ چرا به عاقبتش فکر نمی کنی؟آخـه 

خوابن ، یا نمیگه پس کو بچه تون؟
      تـازه اگـه بیــای تـو       .برای جدا خوابیدن ھم یه فکری می کنیم مثال کسـالت وبیمـاری رو بھانــه کـن                 .می گیم تو فارغ شدی و بچه مرده

اتاقم بخوابی مطمئن باش بھت دست نمی زنم وحریمت رو نمی شکنم
اگه مادر فھمید چی؟
تا اون موقع به مستخدم ھا وفامیل ودوست وآشنا وھمسایه ھم می سپاریم چیزی به مادر نگن.اگه فھمید که چه بھتر

فقـط   .نه آرزوی جشن عروسی داشتم ، نه بــزن وبــرقص            .ای کاش منصور می گفت بیا بریم محضر پنھانی عقد کنیم که بخدا قسم می رفتم                     
اگه از دھنتون در رفت وگیسو صدام زدین چی؟((منصور را میخواستم وبس 

 اینکه مسئله ای نیست.میگم عوضی گفتم
می دونی منصور، میترسم وقتی مادر بفھمه از من گله کنه وفکرھای بدی درباره م بکنه
خواھش میکنم. مسئولیتش با من گیسو!
تا کی باید فیلم بازی کنم؟
مگه نمی گی میخوام به پای تو بسوزم ، پس برای ھمیشه



واقعا که خیلی خودخواھی منصور!
خودت گفتی!
 نظرم عوض شده.اصال من میخوام بعد از سال گیتی ازدواج کنم
با کی؟
با فرھان یا ھرکس دیگه ای
پس اونکه دوستش داری چی؟
چرا باید خودم رو اسیر مردی کنم که دوستم نداره و عشقش کس دیگه ایه؟. اون رو ولش کن

عشقش کیه؟: منصور نگاه عجیبی به من کرد وگفت
 برای ھردوشون.عشق اون عزیزمنه، برای ھمین براش احترام قائلم

یعـنی اگـر     . نمــی دانــم فھمیــد منظـورم چیســت یـا نـه        .کالفـه بــود .دستی به موھایش کشید، چند قدم راه رفت      . منصور از روی مبل بلند شد   
. نفھمیده بود باید خیلی خنگ تشریف داشت

چرا بھش نمی گی دوستش داری
    من دوست ندارم     .بنظر من دلھا باید به ھم نزدیک باشه         . برای اثبات دوست داشتن کسی که نباید نقاره برداشت              .باید خودش بفھمه

خودم رو تحمیل کنم
بـا اینکـه مـی دونــم گـاھی آدم از بیـان عشــق عـاجزه، امــا میخـوام بــدونم اون                          : دستم را توی دستش گرفت وگفت      .کنارم روی مبل نشست     

خوشبخت کیه گیسو؟
 از بردن اسمش عاجزم منصور.این لحظه ھم جزو ھمان گاھی است که گفتی

پس فعال میشی گیتی من؟.خیلی خب، مجبورت نمی کنم : نفس عمیقی کشید وگفت
سری بعالمت مثبت تکان دادم

از فردا می سپارم ھمه تو رو گیتی صدا کنن تا عادت کنن
 خوب بود!آخرش ھم باید بگی کات.پس برداشت اول، برداشت دوم ، یادت نره!

می دونی گیسو؟ خداوند برای آفرینش ھر موجودی ، ھر چیزی، حکمتی داره ، و حکمت آفرینش شـما دو            : منصور گفت .ھر دو زدیم زیر خنده   
اگه تو نبودی معلوم نبود چطور می تونستم با فراق گیتی کنار بیام . خواھر دوقلو این بوده که تسکین دل دردمند من باشین

ولی خودمــونیم ایـن منصــور چـه از خودراضـی       !درد عشق منصور . گیتی مطمئنم تو منو نفرین کردی تا به دردت دچارشم       !چقدر زیبا حرف میزنه    
!شده

یکبارکــی : ثریا خانم به من گفت  .البته روز اول و دوم برایشان سخت بود و مرتب اشتباه میکردند . از صبح روز بعد ھمه مرا گیتی صدا می زدند 
وقــتی آقــا انقـدر بــه شـما عالقــه داره    .ھر دو ھم از تنھایی در می اومدین    .می رفتین محضر عقد می کردین ، اینطوری ھم دروغ نمی گفتین      

.نباید دست دست کنین گیسو خانم
                       اون فقط میخـواد کمبـود گیـتی رو بـا دیــدن           . نه ثریا خانم ، منصور منو دوست دوست داره، اما نه به اون منظور که شما فکر می کنین

من جبران کنه
             حاال ھم بشما می گم عالقه آقا به شـما قلبیـه        .گیتی خانم خدابیامرز ھم ھمین حرفا رو میزد ، منھم بھش می گفتم اشتباه میکنه .

وقتی شما رو گیتی خانم می دونـه،    .آقا یا به کسی دل نمی بنده یا اگه ببنده رھاش نمیکنه           .شما تونستین اعتمادش رو جلب کنین       
ولی خدا به انسان صبر می      .البته خیلی مونده که آقا گیتی خانم رو فراموش کنه            .پس بدونین یه روز ھم شما رو ھمسرش می دونه          

یه عشـق            .ده، تحمل می ده   آقـا   .اصـال عشـق واسـه ھمیــن روزاسـت       .آدم با گذشت زمان به ھمه چیز عادت میکنه، حــتی بــه مـرگ 
چه کسی بھتر از شـما؟ اینھمـه        .باالخره که باید دوباره ازدواج کنه         .عشق گیتی خانم رو در عشق شما پنھان میکنه وتحملش میکنه                  

فرزندی که ھیچ فرقی با فرزند گیــتی خـانم خــدابیامرز بــرای آقـا          .ارث ومیراث باید به فرزند ایشون برسه، چه بھتر که فرزند شما باشه               
کمرویـی رو بــذارین کنــار،   :آھسته ترگفــت .مطمئنم خواھرتون ھم ھمینو میخواد    . خالصه بگم، برای بدست آوردن آقا تالش کنین     .نداره 

به شــما ابــراز عالقـه کنـن                .شاید ایشون منتظرن که عشق رو از زبون خودتون بشنون        . شاید روشون نمیشه بعد از مرگ گیـتی خـانم 
زرنگ وعاقل باشین 

چطور من تا حاال به جمالت آخرش فکر نکرده بــودم؟ ولــی اگـه مـن پیـش                     .حرفھای ثریا خانم مثل محبت عمیق وصادقانه اش به دلم نشست                 
مگــر آذر بـه اون نگفــت دوسـتت دارم، چقــدر            . اون گیتی رو بخاطر متانـت وبردبـاریش دوســت داشــت            . دستی کنم ممکنه منصور خوشش نیاد        

نه، بھتره ھمینطور کج دار ومریز با اون رفتار کنم تا ببینم خدا چی میخواد.ولی منصور اھمیت نداد!التماس کرد
*******************************

باید خودم را شــبیه یــک زائـو میکـردم کـه داغ مـرگ نــوزادش ،              .شبی که منصور برای آوردن مادرش به فرودگاه رفت، اضطراب شدیدی داشتم              
در حالیکـه پــیراھن راحـت وگشـادی           .وقتی صدای بوق ماشین منصور را شنیدم قلبم فرو ریخـت               . دلش را سوزانده بود و او را افسرده کرده بود          

موھایم را پریشان کردم وخودم را به بی حالی و افسردگی زدم .پوشیده بودم، به اتاق خودم رفتم و روی تخت دراز کشیدم 
تم     .چند دقیقه بعد مادر در اتاقم را زد و وارد شد        چنـان ھمــدیگر را در آغـوش کشــیدیم واشــک ریختیـم کــه اگـر          . بلند شدم آھسته بطرفش رف

.منصور وارد شد و چشمکی به من زد.کسی می دید، باور نمیکرد من گیسوام
مادر جون، دلم براتون خیلی تنگ شده بود.
چرا انقدر الغر شدی؟!منم ھمیطور عزیزم، الھی قربونت برم

گه خـانم متیـن را                              .دوباره بغضم شکست    حق با گیتی بود که می گفت مادر منصور بوی مادرمان را می دھد وچه بھش الھام شده بود کـه دی
نمی بینه، چقدر دلی پاکی داشت

          گفتـم  .منم با ھـزار امیـد اومــدم          . منصور برام گفت   .آدم باید صبور باشه       !روپا نایست عزیزم     !چرا انقدر گریه میکنی گیتی جون؟بیا بشین
حتما مصلحت نبوده شاید خدا میخواد یکی خوشگلتر و بھـترش                 .االن نوه ام رو بغل میگیرم ولی خب باید تابع خواست پروردگار باشیم                    

رو بھت بده 
خوب نیست با اشک وزاری به استقبال مادری بری، گیتی جان: منصور آمد کنارم لبه تخت نشست وگفت

این وسط خنده ام گرفته بود ولی خودداری کردم ونخندیدم 
         اینو میتونم تحمــل کنـم ، ولــی         .چرا مراقب نبودی دخترم؟حاال ھزار مرتبه شکر که خودت سالمی عزیزم                    .منصور گفت از پله ھا افتادی

منصور ھزار بار دیگه میتونه برام نوه درست کنه ، اما گیتی رو چطور درست کنیم؟ ومرا بوسید.فراق تو رو ھرگز 
من و منصور به ھم نگاه کردیم

حاال خودت که خوبی؟
 دلمرده شدم.اما حال وحوصله سابق رو ندارم مادر جون .الحمدالـله ، بد نیستم
 راستی گیسو جان چرا تو این موقعیت رفته شیراز ؟.یه مدت بگذره روبه راه می شی
 خودم ازش خواھش کردم بره.اون بیشتر به گیسو نیاز داره .عموم حالش خیلی بده



عموت یا پدرت؟: مادر لبخندی زد وگفت 
منصور برام گفته که عروسم یه پدر خوب ومھربون داره که بھش میگه عمو: مادر گفت.به منصور نگاھی با تعجب کردم 

تو آسایشگاھه. اما روم نمیشد بگم پدرم بیماره .معذرت میخوام : سرم را پایین انداختم وگفتم . خنده ام گرفت 
 در ھر صورت کار خوبی نکردی گیتی جون، از تو بعید بود.من و پدرت به یه بیماری مبتال بودیم ، پس نباید خجالت می کشیدی
 شرمنده م.بله، حق با شماست
 حاال بیماری پدرت چیه عزیزم ؟.چون با این دروغ مجبور شدی کمتر پدرتو ببینی . دشمنت شرمنده باشه، بخاطر خودت میگم
قلبش ناراحته
بھتر که شدی با ھم می ریم شیراز عیادتشون.بھتر میشه ... انشاءا

.او ھم حال مرا داشت.از ترس به منصور نگاه کردم 
موضوع چیه؟.تو چھره ھمه یه غم خاصیه . اینجا چه خبر بوده؟ منصور ھم خیلی الغر و زرد شده
          بودم                    . منم که مدام حالم بــد بـود        .شما که نبودین اینجا صفا نداشت بی حـال وحوصــله  بعـد ھـم کـه ایــن اتفـاق          .فشـارم پـایین بـود، 

ای کاش نرفته بودین مادر جون ، شاید این اتفاق نمی افتاد.ھمه خودمون رو برای جشن تولدش آماده کرده بودیم نه مرگش .افتاد 
 باید کمی تقویت کنی و زودتر دست به کار بشین .قول می دم دیگه از کنارت تکون نخورم تا بچه بعدی رو دنیا بیاری.الھی فدات بشم

به منصور نگاه کردم و سرم را میان دو دستم گرفتن. این بار واقعا قلبم داشت می آمد توی دھنم 
چی شد دخترم؟

حــاال ھــم چـون شـما بـودین ھیچـی        .ھیچی مامان جون ، جلوی گیتی از بارداری و بچه حرف نزنین کـه فریــاد میکشـه             : منصور با عجله گفت     
میگه دیگه نمیخوام. نگفت 
دو سه ھفتــه کـه مــن بھــت برسـم ، خـودت بـه      . چون خاطره خوبی نداری    .مگه میشه گیتی جون؟ البته االن طبیعیه که بدت بیاد         ! وا

منصور پیشنھاد میکنی 
آب دھانم را بسختی پایین دادم و دوباره به منصور نگاه کردم 

اگه بدونی چه سوغاتیھایی براتون آوردم . خب من برم لباسم رو عوض کنم ، تو ھم استراحت کن عزیزم!
 ما وجودتون رو میخوایم ، مادرجون.راضی نبودیم . زحمت کشیدین
 دلم واسه پیش شما بودن پر می کشید بخدا.وظیفه م بود قربونت برم، بخدا وقتی پیش توام ھیچی کم ندارم، گیتی جان

گو گیســو     : بعد گفـت .منصور ھمانطور که لبه تخت نشسته بود سرش را میان دو دستش فرو برد وسر تکان داد           .مادر رفت و در را بست     !تـو ب
من چطور به مادرم بگم گیتی مرده؟ می بینی چقدر بھش وابسته س؟ چطور بھش بگم آذر اونو با مرگ موش به قتل رسونده؟ سر به بیابون                                        

می ذاره 
 آخه تا کی؟.ولی فیلم بازی کردن برام سخته .می فھمم منصور، حق داری

تالفی میکنم.تالفی میکنم گیسو : منصور گفت 
چطوری؟:با لبخند گفتم

ھر طوری که تو بخوای؟
            انگشتم را روی لبم گذاشتم و مثال به تفکر پرداختم که البته نیازی نبود، چون مـی دونســتم                         .پس بذار فکر کنم ببینم چی ازت میخوام

رنگ پوستت رنگ گیتیه گیسوھا: منصور به سر وصورتم نظری انداخت وگفت.که من چیزی جز خودش نمیخواھم 
اصال یادم رفت چی میخواستم .رشته افکارم گسس .راست نشستم 

               و نگاه عمیقـش تـا عمــق قلبــم را ســوزاند         . حیف که ھیچوقت نمیخوام ازدواج کنم، وگرنه نمی ذاشتم دست ھیچ مردی بھت برسه .
یچ                 .نمی تونم بھش بی وفـایی کنــم        . بعد از گیتی ، نمی تونم کسی رو به جاش در آغوش بگیرم            می کنــم دیگــه ھ یعـنی فکـر ھـم ن

دیگه بقول گیتی پشم شیشــه   . واقعا دیگه آغوش من، اون گرما وکشش و محبت رو نداره گیسو             .دختری از آغوش سرد من لذت ببره       
درسته؟.نیست، فریزره 

نه، درست نیست:لحظه ای نگاھش کردم بعد گفتم 
از کجا می دونی؟: ابرویی باال انداخت و گفت

سکوت کردم 
حرف بزن گیسو
 من ھم مثل تو مجبورم با خاطراتم زندگی کنم. برو منصور میخوام تنھا باشم

منظورت چیه؟: با نگاھی متعجب به چشمھایم خیره شد و بازوھایم را گرفت وگفت
 نپرس.برو منصور
خواھش میکنم گیسو
 بار اولی نیست که فیلم بازی میکنم.فکر کردی چرا بازیگری رو خوب بلدم
دیوونه شدی گیسو؟
 برو تنھام بذار و دراز کشیدم و پتو را روی سرم کشیدم و اشک ریختم.آره، تو دیوونه م کردی منصور

چرا رفتی زیر پتو گیتی جان؟ و پتو را از روی صورتم کشید: اصال نفھمیدم کی منصور رفت که مادر آمد وگفت
داری گریه میکنی؟
متاسفم مادر، دلم گرفته
        بلند شو لباست رو عوض کـن بــریم پاییــن    .یه بچه دیگه میاری   .دنیا که آخر نشده   . می فھمم عزیزم ف ولی صبور باش، بخدا توکل کن

چرا ابروھات رو برنداشـتی       .مثل اینکه حاال نوبت منه که تو رو به اصلت برگردونم               !بلند شو .میخوام سوغاتی ھاتون رو بدم     .پیش منصور   
!تو که اینطوری نبودی! ؟ اصالح نکردی؟ شدی مثل دخترا

حوصله ندارم زندگی کنم مادر، چه برسه به این کارا.
      اون .تو بایـد بھـش روحیـه بــدی          ! ببین چه الغر ورنگ پریده شده       .گناه داره بچه م      .منصور دلش به تو خوشه      .من خودم درستت میکنم

گوشت به تنش نمانده.وقتی تو فرودگاه منصور را دیدم نشناختم ، آخه چرا اینطوری شده .من می دونم .غصه تو رو می خوره 
منصور می گفت پسر بوده ، آره؟: پرسید.بلند شدم و لباسم را عوض کردم وبا مادر به پایین رفتم 

بله مادر جون من فقط یه لحظه دیدمش
 ھرچی خدا بخواد.حکمتی بوده عزیزم

سیگار را خاموش کرد .منصور روی مبل لم داده بود وسیگار می کشید تا ما را دید 
انگار مادر برات عزیزتره! چه عجب ؟ افتخار دادی اومدی پایین گیتی جان



انقدر حسودی نکن.مادره بوده که تو ھستی منصور
خــب آدم ضـعیف میشــه و حوصــله        .اصوال خانمھا وقتی فارغ می شن سکوت رو بیشتر دوســت دارن                 .قربونت برم عزیزم       : مادر لبخند زد وگفت   

نداره منصورجان
چه خبر از اونطرفھا ! خب تعریف کن مامان جان
    کی از یکـی            . ما که مدام پرستاری مھناز رو میکردیم و به بچه ھاش می رسـیدیم        .خبر که زیاده یـک بچـه ھــای تنبلــی تربیـت کـرده ی

اینھا یه لیوان آب ھم دستم نمی دادن.بیچاره خودش می گفت اگه تو رو نداشتم از بین می رفتم .واه واه پدرم در اومد .گندتر
پس قدر منو بدون مامان
 بخدا رو سرم می ذارمت، پسرم.الھی قربونت برم
آذر کجاست؟

به درد نمیخورد بیرونش کردم: من به منصور نگاه کردم، منصور گفت.لبخند بر لب ما خشک شد 
چطور گیتی رو راضی کردی؟
دختره سر به ھوا شده بود. خودش موافق بود
یعنی چکار میکرد؟
دلرحمی رو گذاشتم کنار.میخواست منصور رو از چنگک در بیاره مادر
مگه شھر ھرته؟! پدرسوخته شارالتان
بھش افتخار میکنم.منصور نمونه یه مرد خوب و پاک و وفاداره مادر
گفتم من از این دختره خوشم نمیاد.جلوی ضرر رو از ھر جا بگیری منفعته .خوب کردین .به پای ھم پیر بشین ... انشاءا

نگاه منصور پر از افسوس بود
انقدر اونجا خوابھای بد و درھم دیدم که مردم از اضطارب
چی خواب دیدی مادرجون؟
   ایـن آذر لعنــتی ھــم غـش غــش        .ولی از ھمه بدترش این بود که یه شب خواب دیدم ، دور از جون تو مردی دخترم               . خیلی خواب دیدم

ھمـان روز ھــم زنـگ      ! خیلـی .انقـدر جیـغ کشــیدم کـه ھمـه رو از خــواب بیـدار کـردم خیلــی ترسـیدم                     .زبونم الل   . سر قبرت می خندید     
وقتی باھات صحبت کردم ، آروم گرفتم.زدم 

محبوبه با سینی چای وارد شد.نفسم باال نمی آمد .من ومنصور به ھم خیره شدیم 
 جاتون خیلی پیدا بود.خانم خیلی خوش اومدین
 بچه ھات چطورن؟ شوھرت چظوره؟.ممنونم محبوبه جان
سالم دارند خدمتتون! خوبن، الحمدالـله
گیسوخانم، طاھره خانم پشت خطه: بعد محبوبه رو به من کرد و گفت . الھی شکر

!گیسو کیه محبوبه خانم؟ گیسو که شیرازه: گفتم .منصور با اضطراب نگاھی به من، بعد نگاھی به مادرش کرد .بر جا خشک شدیم 
مگه من گفتم گیسو خانم؟

عاشقی محبوبه؟: مادر گفت
 ببخشین گیتی خانم.خانم از ذوق شما که اومدین قاتی کردم
                              خواھش میکنم وقتی می رفتم تلفن را جواب بدھم به منصور نگاه کردم که نفس راحتی کشـید و چشــم غـره ای بــه محبوبـه بیچـاره

یکی نیست بگوید محبوبه بیچاره را چه به فیلم بازی کردن؟.رفت 
محبوبه، برو چمدان سوغاتی ھام رو بیار اینجا
 بله چشم

نگ مـو و                      ! و چه سوغاتی ھایی   باس خـواب و لبــاس شــب و ر .... بیچاره گیتی زیر خروارھا خاک چطور از اینھمه عطر و اسپری و لباس زیــر و ل
من ھم که بخودم اجازه استفاده از اینھا را نمی دادم . استفاده کند

تم ، شــنیدم مـادر بــه منصـور               . باالخره تا آخر شب بخیر گذشت ولی بگویم از وقت خواب          به اتــاقم رف وقتی به مادر ومنصور شب بخیر گفتــم و 
مگه پیش ھم نمی خوابین: گفت 
            منم فقـط راحتیــش رو   .از من خواسته کاری بھش نداشته باشم     .گیتی از وقتی فارغ شده و اون اتفاق افتاده ، حال وحوصله منو نداره

میخوام
یعنی چی؟ تو ھم آدمی ھستی که زود کوتاه بیای؟
می گین چکار کنم؟ مجبورش کنم؟
   تـو چـت شـده ؟ چــرا انقــدر سـرد         .باید بیشتر بھش محبـت کـنی         .اون االن بیشتر از ھر وقت دیگه به تو نیاز داره              .برو پیش زنت بخواب

شدی؟ نکنه اون آذر لعنتی عقل و ھوشت رو برده منصور؟
              نم       .این حرفھا چیه مامان؟ من ھنوز دیوونه گیتی ام بخدا قسم تنھایـی  .والــله ، خــودمم حــال و حوصـله نــدارم       .فقط مالحظه شو میک

کم کسی رو از دست ندادم . وسکوت رو دوست دارم 
           آدم که زائو رو تنھا نمــی     . حال و حوصله ندارم یعنی چی منصور؟ مگه بزرگش کردی که انقدر غصه میخوری؟ این بچه نشد، یکی دیگه

!تمام عشقت ھمین بود ؟ عجیبه والـله.اون بیچاره تازه دو ھفته س زایمان کرده .ذاره 
                        مادر من چرا انقدر اصرار می کنی؟ میخوای برم تو اتاقش، با اردنگی بیرونم کنه وجیغ بکشـه؟ میگـه از بـوی مـرد بـدم میــاد، چــه مـی

دونم از این حرفھا
خود دانی، پس فردا نگی      : باالخره ھم موفق شد و مادر کوتاه آمد و گفت           ! پدر سوخته چه چیزھایی بلد بود      .تو اتاق غش غش زدم زیر خنده        

!تو رو نمی خوام ھا.مامان گیتی میگه میخوام برم
 اون میترسه دوباره بچه دار بشه، وحشت داره.حاال یه مدت بھش وقت بدیم بھتره مامان

باالخره مجبور شــدیم مــن و     . ولی با قراری که با منصور گذاشته بودم جور در نمی آمد        .باید برای دیدن پدرم به شیراز می رفتم          .روزھا گذشت   
من گیـتی ام              . پدر خیلی بھتر بود   .یکروزه رفتیم وبرگشتیم    . منصور با ھم برویم     پدر               .بیچـاره بـاور کــرد کـه  بی را بـه  وقــتی خـبر مــرگ بچـه قال

!بیچاره پدر.غم دنیا به دلش نشست .دادیم 
مرتب بـه منصـور غـر مـی زدم کـه            .در آن مدت از خانه نشینی خسته شده بودم           . د رواقع شش ماه از مرگ گیتی گذشت         . اسفند ماه رسید    

می گفت مادر شک می کند. ولی او موافقت نمیکرد . یعنی واقعیت این بود که صبحھا دلم برای منصور تنگ می شد. میخواھم بیایم شرکت
بگو بیاد ببینمش.ببینم گیسو خانم تھران رو ترک کرده؟ خبری ازش نیست : یک روز مادر از من پرسید

 

 



حــاال اگـه پــدر بھـتر بشـه        .فعال منصور کسی رو جای گیسو استخدام کرده تا خودش برگرده         .راستش، گیسو پیش پردم باشه بھتره مادرجون        
 اونکه گفت با شما تماس گرفته.دوتایی میان 

 

آره تلفنی که باھاش صحبت کردم ، می گم چرا تھران نمیاد؟
میاد
فت                               ....! انشاءا سه     .گیتی جان دقت کردی منصور با سابق زمین تا آسمون فرق کرده؟ اون موقع ھا از سر وکول تو باال می ر روزی دو 

امـا حـاال سـه ماھـه جــدا مـی           .موضوع چیه؟ منصور بدون تو خوابش نمــی بــرد        .یکسره قربون صدقه ت می رفت      .بار بھت تلفن میکرد     
من نگرانم نکنه آذر رو گرفته ؟.فقط روز به روز الغرتر و بی روحیه تر میشه .خوابین و عین خیالشم نیست 

        اون فقـط   .من خودم از پشت در کتابخونـه شــنیدم چطـور جلـوش ایســتاد و بــیرونش کــرد             .نه مادر جون ، منصور اھل این حرفھا نیست
اون از پــدرش ، اون از ملیحــه     .می دونین که روحیـه حساسـی داره      .منم که بی حوصله شدم ، بیشتر روش اثر کرده         .ناراحت بچه س 

جون ، اینم از بچه ش
     خدای ناکرده بــه ھـم    .کم کم فاصله تون زیاد میشه      .ھیچ خوب نیست زن و شوھر جدا بخوابن       . خب تو در رفتارت تجدیدنظر کن دخترم

می گن از دل برود ھر آنکه از دیده برفت. بی عالقه می شین 
  نه ، ولــی دســت       .خودمم روزی ھزاربار این حرفھا رو به خودم می زنم       .حق با شماست   .می دونم مادرجون منصورم مرتب بھم غر میز

مـی ترسـم بــاز بـاردار        .والـله من ھنوز عاشق منصورم ، بخدا قسم، ولی میترسم کنارش بخـوابم                    .اعصابم ضعیف شده     .خودم نیست   
.منصور ھم که راھی تیکارستان میشه . اونوقت دیگه جوابی برای ھیچکس ندارم .بشم و دوباره در اثر حادثه ای بچه م بمیره 

خب بیا با ھم بریم پیش یه دکتر اعصاب
 زمان بھترین داروه مادر.نه نیازی نیست
 نذار دیر بشه مادر جون.اون االن باید یه بچه ھفت ھشت ساله داشته باشه .ببین عزیزم ، منصور سی و شش سالشه
 به خودشم گفتم .بھم فرصت بدین .چشم، سعی میکنم
         راستش شکم بر اینه که این آذر جفتتون رو چیز          . فقط خواستم بعنوان یه بزرگتر راھنماییت کنم      .خدا نکرده فکر نکنی قصد دخالت دارم

خور کرده باشه
مادر چه می دانست که شکش درست است و آذر، گیتی و نوه اش را چیز خور کرده و کشته.دلم فرو ریخت 

                 نکنه سر گیسو    .شما چیزی رو از من پنھون می کنین      .تو چشمای شما دوتا غم بزرگیه که نمی تونم علتش رو فقط نبودن بچه بدونم
بالیی اومده؟

 مگه باھاش صحبت نکردید؟.ما ھیچی رو از شما پنھون نمی کنیم ! خدا نکنه.نه مادرجون
نمی دونم، ولی نگاه ھمه افراد این خونه پر از غم وغصه س
 ھنوز اثرش باقیه ، ولی درست میھش.از اون موقع که آذر لعنتی رو راه دادیم زندگی مون بھم ریخت

گیسو اینطوری نمیشه مامان داره شک میکنه: آخر شب وقتی موضوع را با منصور مطرح کردم، دستی به موھایش کشید وگفت 
خب میگی چکارکنم، میخوای بریم محضر عقد کنیم؟ ما که واسه شما ھمه کار کریدم

خب چه ایرادی داره؟ شاید ھم خود به خود به اونجاھا کشید: منصور لبخندی زد وگفت
ولی چه .اگه وجدانم قبول میکرد لحظه ای درنگ نمی کردم      : در عمق چشمان منصور غرق شدم ببینم شوخی میکند یا جدی می گوید گفت     

. تازه، فرھان رو چکار کنم؟ این بار حتما یا خودش رو میکشــه یـا منـو                .کنم که نه دلم میاد تو رو بدبخت کنم و نه میتونم گیتی رو فراموش کنم                  
!درست نیست گیسو.بیچاره انگشت رو ھر کی می ذاره من از چنگش در میارم 

یعنی منصور به من عالقمند شده، اما چشم میکنه؟ نه منصور، خواھش میکنم چشم پوشی           .چه شنیدم خدایا . متحیر به منصور خیره شدم    
ولی مگر میشد این حرفھا رو گفت . من تو رو دوست دارم، نه فرھان رو. در تصمیمت تجدیدنظر کن.خواھش میکنم وجدانت رو کنار بذار . نکن

چرا ماتت برده گیسو، باور نمی کنی؟
                دوست ندارم تا آخر عمر فقط نقش گیتی رو بازی کنــم           .باورم نمیشه که بخواین تا آخر عمر بخاطر سالمتی مادرتون منو بدبخت کنین .

فکر نمی کنین این خودخواھیه؟
       از اون ور   . از اون ور گیتی رو نمی تونم فراموش کنــم             .از اون ور مادر اعصابش ناراحته وھیجان براش خوب نیست               .تو بگو من چکار کنم

از اون ور ھنـوز     ! از اون ور فرھان، از اون ور تو که داری روز به روز منو دیوونه تر و وابسته تر مـی کــنی                         .وجدانم در عذابه اگه ازدواج کنم        
نمی دونم تو اون مغزت چی می گذره و کی رو دوست داری؟

چه فرقی میکنه؟
بگو و منو از این فکر نجات بده.بگو اون کیه : منصور جلو آمد زیر چانه ام را با دستش گرفت و صورتم را باال آورد وگفت

مگه برای شما مھمه؟ چه فرھان ، چه یه نفردیگه
حداقل اینه که دوست دارم با کسی ازدواج کنی که دوستش داری
               میخوای بدتر غــرورم رو جریحـه دار کـنی منصـور؟       . وقتی اون منو دوست نداره یا به دالیلی نمیتونه ازدواج کنه ، گفتنش چه فایده داره

یعنی تو تا حاال نفھمیدی؟
انقدرھا ھم احمق نیستم گیسو ، ولی میخوام خودت بھم بگی . چرا فھمیدم: منصور سرش را پایین انداخت وگفت

         من با او خوشبخت نمــی شـم     .شاید حق با خودشه  .تازه دارم سعی میکنم فراموشش کنم     .من ھیچ وقت اسمش رو به زبان نمیارم
ین خواســتگار                       .چون ھیچوقت نمی تونم روحش رو بدست بیارم          می دونی منصور ، من فقط منتظرم سال گیتی تموم بشه ، بعد با اول

قع حقیقـت رو بــه مــادرت              . میخواد فرھان باشه یا ھرکس دیگه     . که ازم خواستگاری کنه ازدواج می کنم       از تو خواھش میکنم تـا اون مو
میخـوام   .منصور نجــاتم بــده  .من از دروغ متنفرم    .دلم میخواد بیام شرکت   . دلم میخواد خودم باشم  .من از این وضع خسته شدم     .بگی 

میخوام برم . برم
 بگو کی نقش گیتی رو برام بازی کردی که من خبر ندارم؟.به من بگو گیسو
اینو وقتی میگم که فھمیدی کی رو دوست دارم

یعنی بعد از گیتی فکر نمی کردم بتونم کسی رو تا این حد دوست           .می دونی گیسو، منم تو رو خیلی دوست دارم         : مدتی نگاھم کرد ، گفت   
ھمیشـه بــرات ارزوی خوشـبختی میکنـم ومطمئنـم کــه         .ولی به دالیلی که خودت می دونی مجبـورم ازت چشــم پوشـی کنــم      .داشته باشم    

که       .از گیـتی خجالــت مـی کشــم    .ولی چه کنـم   . می دونم که یه فرشته دیگه رو از دست می دم       .ھمیشه افسوس تو رو خواھم خورد   بـا این
اون بخاطر من مرد، اونوقت من فکر عشق وخوشی ھام باشم .خودش بھم اجازه داد ولی باور نمی کنم از ته دل بوده

می کـردم                     ساس بـدبختی  ھــم غـرورم شکسـته بــود ، ھـم منصـور را از دسـت داده               . حاال که می دانستم فھمیده دوستش دارم ، بیشتر اح
دنیا روی سرم خراب شده بود.بودم 
     مـن  . از این بابت خوشحالم که اسیر کسی ھستم که خواھر و عزیز خودت بوده و حرفم رو درک می کـنی                        .از دستم دلگیر نشو گیسو

مگه نه گیسو؟بھم حق بده.کار آسونی نیست .دارم عشق تو رو تو قلبم می کشم 



تکلیفـم رو بــا   ! پـس بـذار زودتــر بــرم منصـور      : دو قدم که دور شدم گفتم     . بلند شدم . چشمھای منصور ھم پراشک شد   .اشکھایم سرازیر شدند  
این فقط وقتی میسره که تو رو نبینم و به اتاقم آمــدم و در ســیالب اشـکھایم           .چون من ھم باید عشق تو رو تو قلبم بکشم       .مادرت روشن کن   

. غرق شدم، در سیالب نا امیدیھا، بدبختیھا، جداییھا، شکستھا و تنھاییھا
!یه چیزی ازت میخوام، نه نگو گیتی: دو شب بعد وقتی ھمه برای خواب باال آمدیم، مادر دستم را گرفت و گفت

بفرمایین 

امشب می ری تو اتاق شوھرت میخوابی 

ولی مادر جون من...... 

           پذیرم مگــر خواھــر بــرادرین ؟شـورش رو در         . اگـه منصــور رو ھنـوز دوسـت داری بایـد قبـول کــنی وثابـت کــنی                  .ھیچ بھونـه ای رو نمــی 
 ِا یعنی چی؟!االن سه ماھه.آوردین 

 

موضوع چیه ؟ باالخره شما دوتا دعواتون شد : منصور آخرین پله را پشت سر گذاشت ورو به ما که کنار در اتاق او ایستاده بودیم گفت 
ھیچی، میگم باید بیاد سرجاش بخوابه 

 حاال کی صبرم لبریز شه و برم زن بگیرم ، معلوم نیست.من تحملم زیاده .زورکی که فایده نداره .اذیتش نکن مامان جون! 
. منصور در اتاقش را بــاز کـرد ووارد اتـاق شـد          .چشم غره ای به منصور رفتم که بدتر مادر را تحریک نکند، ولی انگار خودش ھم بدش نمی آمد                            

بر تو ببینم دختر: مادر مرا به داخل ھل داد وگفت 
من نمی تونم! مادر خواھش میکنم! 

!حاال خوددانی.من نصف شب میام سر میزنم ، اگه اینجا نباشی دیگه باھات حرف نمی زنم : در را بست و از پشت در گفت 
: بعد گفت  .برگشتم و نگاھی به منصور کردم که روی تخت نشسته بود و ساعتش را کوک میکرد                    .صدای بسته شدن در اتاق مادر را شنیدم             

.به سبزه نیز آراسته شد. گل بود.خیلی خوش اومدی
ھمش تقصیر شماست : آھسته گفتم

 بیا بخواب.نترس ، من آدم خودداری ھستم .حاال مگه چی شده گیسو 

یعنی بخوابم رو تخت؟ 

 کاناپه ھم که نداریم ، رختخواب ھم نداریم.پس میخوای کجا بخوابی؟اینجا فقط چھار تا مبل یه نفره ھست 

من رو مبل میخوابم 

 میخوای شک کنه؟.مگه ندیدی مامان گفت میاد سر میزنه 

 وبطرف در اتاق رفتم و آن را باز کردم.خب شک کنه 

بیا بگیر بخواب.چرا لجبازی میکنی؟ میگم من بعد از گیتی نمی تونم با زن دیگه ای ارتباط برقرار کنم : منصور با عجله آمد در را بست و گفت
با اخم وتخم روی مبل نشستم

 برم بیرون ، مادر می بینه و شک میکنه.گیسو چند لحظه چشماتو ببیند، من لباسمو عوض کنم 

رویم را برگرداندم تا لباسش را عوض کنه
ت باش گیسو جانخب حاال راح 

با لباس خونه نمی تونم برم تو رختخواب.ببخشید لباس راحتی پوشیدم : گفت.تیشرت سفید با شلوار گرمکن سفید پوشیده بود
 من سرم رو برمی گردونم .خیلی خب، بلند شو از کمد گیتی لباس خواب بردار بپوش

بلند شدم لباس صورتی پوشیده ای از داخل کمد برداشتم و بطرف در رفتم
 ھمینجا عوض کن.کجا می ری؟ مادر می فھمه 

 اونم صد وپنجاه تا.دیگه چی؟ شما مردھا پشت سرتون ھم چشم دارین! 
خوبه؟.صد وچھل ونه تاش رو می بندم : منصور لبخند زد وگفت

این یه دونه رو ھم خودم با این انگشتم کور میکنم 

لباســم را عــوض کـردم ومســواک زدم و بــه اتــاق منصــور         .از اتاق بیرون آمدم و سـریع خــودم را بــه دستشـویی رسـاندم             .ھر دو زدیم زیر خنده      
منصـور بـا     .در را بستم   .انگار ھر چه می خواستم فاصله بگیرم و فراموشش کنم بدتر می شد                 .حال عجیبی داشتم    . دل تو دلم نبود   .برگشتم 

حیرت به پیراھنم وموھای پریشانم خیره شده بود
چیه صد وپنجاه تا چشم دیگه ھم قرض کرده ی؟ 

یه لحظه احساس کـردم گیتــی    : منصور بحالت پریدن از خواب یا بیرون آمدن از یک رویا، که مطمئنم رویای گیتی بود، سرش را تکان داد وگفت    
مخصوصا تو این لباس ! چقدر شبیه اید. وارد اتاق شد

          ای کاش پامون می شکسـت و بــه تھـران         . نه گیتی نیست ، خواھر دوقلوی بدبختشه که زبان وتایپ را رھا کرده، به بازیگری رو آورده
در آنصورت نه گیتی می مرد نه من بازیگر میشدم . نمی اومدیم

مطمئن باش جبران میکنم: منصور لبخند زد وگفت 
با اجازه : روی تخت نشست وگفت  بعد از روی مبل بلند شد

ببخشید، مادموازل : و دراز کشید وگفت . راحت باش
ھیچ فکر میکردی کارمون به اینجاھا بکشه؟: عکس گیتی را از روی میز توالت برداشتم و بوسیدم وگفتم .روی صندلی میز توالت نشستم 

 حاال بیا بگیر بخواب.ھیچکس فکر نمیکرد دختر خوب 

شما بخوابین ، من اینجا راحتم 

میخوای تا صبح اونجا بشینی؟ به من اعتماد نداری؟ 

روی کاناپه نشستم تا مادرجون به خواب بره   . منصور آبازور را روشن کرد.بلند شدم چراغ را خاموش کردم . در دل گفتم به خودم اطمینان ندارم
شبھا گیتی قفلــم میکــرد کـه    .یاشد بخیر : منصور ھمانطور طاقباز خوابیده بود ودستھایش را بالش سرش کرده بود، گفت        .سپس به اتاقم برم    

اون موقعھا که تازه گیتی برای کار به این خونه اومده بود نصیحتم کرد کـه اگـه              .به اینکه خدا به آدم صبر می ده ایمان پیدا کردم گیسو       . در نرم 
خــودمم ھنـوز بــاورم نمیشــه کـه شـش ماھـه گیـتی رو           . این بار طلب صبر کردم وواقعا آرامش گـرفتم        .از خدا طلب صبر کنم آرامش می گیرم       

بدون اون سـرکنم               .لمس نکردم ، حس نکردم ، ندیدم ، باھاش حرف نزدم ، کنارش نخوابیـدم                  مدت رو  البتـه شـاید     !واقعـا چطـور تونســتم ایـن 
اما چـه کنــم از    .اوایل شباھتت بھم صبر می داد، ولی حاال عشقت بھم نوید زندگی می ده                 .وسیله صبری که به من ھدیه کرده تویی گیسو            

خجالت می کشم: و عکس گیتی را از روی میز عسلی برداشت وادامه داد........... این عشق
. عکس را بوسید و دوباره روی میز گذاشت لحظه ای سکوت برقرار شد

چرا ھیچی نمی گی گیسو؟ 

به حرفات گوش میکنم 

اگه راست میگی بگو کی جای گیتی بودی؟ یک نشونی درست وحسابی بده: بطرفم برگشت یک دستش را تکیه گاه سرش کرد وگفت
این که عادت داری سرت رو روی قلب آدم بذاری بخوابی و قفل بشی 

 اینو که خودم بھت گفتم ، یا شاید گیتی برات گفته



  ماجرای مـن وتوئــه منصـور         . اگه دقت کنی تو دفترخاطرات گیتی چند ورق از کالسور جدا شده حــاال ھـم چـه    .اون صفحات بریـده شــده 
اصراری داری بدونی؟ فاصله ھای زیادی بین ماست 

فعال که چھار پنج متر بیشتر نیست و اگه نگی اون چند متر رو از بین می برم 
من گفتم مگر آن ترک شیرازی به دسـت آرد دل مـا                . جک گفتی  . یادته یه شب با ھم مشاعره کردیم    : از ترسم مثل بلبل زبان باز کردم وگفت           

حوصله نداشــت، عــوض شــده بـود ، بھـت راه         .یادته دو روز گیتی حالش خوش نبود      . را، و تو گفتی ، بخال ھندویش بخشم سمرقند و بخارا را             
منصور که از تعجب چشمھایش بازمانـده بــود،       . اون گیتی نبود ، من بودم     ...... وقتی از ترمینال برگشته بود، تو بھش تھمت زدی که        .نمی داد 

!باور نمی کنم!نه:گفت
       بار بـه گیتــی                          .و ھمون دو روز عاشقت شدم        . اون دو روز من گیتی بودم ین  برای اول تو خیلی خوبی منصور، خیلی مھربونــی ، و مــن 

حاال فردا بھت می دم   . ولی برای اینکه تو نفھمی بعد از مرگ گیتی اونا رو جدا کردم            .البته ھمه رو برای گیتی نوشتم       .حسادت کردم  
سـھم مـن اینــه کـه ھمیشــه        .سھم من از تــو ھمـون دو روز بــود          .با گیتی نزدیک دو سال زندگی کردی وبا من دو روز               . تا بخونی شون   

 نقش اونو برای تو بازی کنم
گیتی چرا رفته بود شیراز؟: منصور از شدت ھیجان بلند شد نشست و گفت 

   اول بسختی قبول کردم ولی بعد بسختی ازت جدا شـدم           .این بود که نقشه رو کشید   . بھونه گیتی رو می گرفت    .پدرم حالش بد بود .
 .خوش بحال کسی که تو ھمسرش میشی ، منصور

بقول الناز جای گیتی چطور بود؟: منصور سه چھار متر را کرد یک متر ولبه تخت نشست وگفت
 در واقع دو روز آمدم حسرت خوردم وشکنجه شدم .کوره بود، تنور بود، ولی حیف که باید خودداری میکردم
 خب منم شکنجه شدم
ولی تو فکر میکردی من گیتی ام 

ولی حاال که می دونم گیسویی 
اما حیــف کـه نبایـد بھـت      : ادامه داد .نفسم در سینه حبس شده بود   .تپش قلب شدید داشتم     . چھره خودمرا توی مردمک چشمش می دیدم          
پس شب بخیر گیسو جان: برخاست وگفت .دشت درازی کنم وباید به گیتی وفادار بمونم 

ای کاش من گیتی بودم ومرده بودم! خوش بحال گیتی .شب بخیر منصور 

خدا اون روز رو نیاره که مطمئنم اون روز دیگه نمی تونم صبر کنم 

                                 پـس  .مگه به گیتی نگفته بودی که بدون اون زنده نمی مونی؟ االن او، اون دنیاس، شما این دنیا ، اونم در کنار یـه دخـتر کـه رقیبشـه
 مطمئن باش که داغ منو ھم به راحتی تحمل می کنی

          ولـی بعــد از تــو     ! تـو نجـاتم دادی    . خودت دیدی که تا عشق تو توی قلبم نبود، مثل مرده ھا بودم               .من مرگ گیتی رو با وجود تو پذیرفتم
 دیگه به کی دلخوش کنم؟

به الناز 

 مطمئن باش اگه روزی گیتی بھم اجازه بده و تصمیم بگیرم ازدواج کنم ، اول تویی.الناز؟ حتی حاضر نیستم جنازه م رو کنارش بذارن 

تا اون موقع من پنج شش تا وارث دارم منصور، متاسفم برات 

واقعا میخوای بعد از سال گیتی ازدواج کنی؟ این بود مثل پروانه سوختنت ؟ 

 منصور ، بھم حق بده.چون خودمم از گیتی خجالت می کشم .باید تو رو فراموش کنم 

تر از ھمــه پــایین رفتــم ،          .من ھم بلند شدم و آھسته پاورچین به اتاقم رفتم تا صبح دیده بر ھم نگذاشــتم              .منصور دیگر چیزی نگفت     صـبح زود
سالم مادرجون: گفتم . مادر برای خوردن صبحانه سر میز آمد 

  ھمیشـه در   .باید شـوھرش رو راضــی نگھـداره و بھونـه دســتش نــده         .آدم باید سیاست داشته باشه      . دیدی سخت نبود  .سالم عزیزم
اســتاد محبـت ونوازشـی،      ....  خــودت کـه ماشــاءا   .اینھا ھمه ھنر زنه   .صدد باش فاصله رو برداری، نه اینکه فاصله ایجاد کنی دختر گلم                 

 قشنگم
حق با شماست: با لبخند گفتم 

منصور خوابه؟ 

آره مادر جون خر وپفش ھواست 

باعث ثواب شدم وکار مثبتی انجام دادم 

 از منصور نمیشه گذشت .علت دوریم ھم این بود که بخودم اطمینان نداشتم .من منصور رو دوست دارم مادر جون
پس بزودی یه نوه خوشگل دیگه خدا بھم می ده ؟: بعد به شوخی گفت . قھقھه مادر بلند شد

 نه مادر، حرف بچه رو نزنین که حالم بد میشه و دوباره تغییر رویه می دم
 باشه عزیزم ، فعال ھمین ھم غنیمته

ھمانطور که دمر  .بعد از صرف صبحانه به اتاق منصور رفتم      .خدایا خودت رحم کن   .مادر تحمل شنیدن حقیقت را نداشت      .حق را به منصور دادم   
گیتی بــدقولی نمیکـرد خــانم خانمھــا، مــادر کـه      : یک دقیقه بعد طاقباز شد و گفت     .بود سرش را بلند کرد نگاھی بساعت کرد و دوباره خوابید          

نفھمید اینجا نخوابیدی ھان؟
نه، سالم، صبح بخیر 

صبح تو ھم بخیر 

من گیسوام، آقای مھندس.منم دوست ندارم جای گیتی باشک . تو که دوست نداری کسی رو جای گیتی ببینی! 
آخـه حاضـر    : دستی به موھایش کشـید وگفـت      . آن را خاموش کرد  . زنگ ساعت بصدا در آمد       . ببخشید خانم : منصور بلند شد نشست وگفت     

!جوابی ھات ھم مثل اون خدابیامرزه
 دارم کالفه می شم.منصور من میخوام بیام شرکت 

ما قراره وابستگی ھا رو کم کنیم نه زیاد 

یعنی دیگه نمی خوای تو شرکتت کار کنم؟ 

خواستم بدونی منم بلدم حاضر جواب باشم 

بگو تو حساب کتابا مشکل داری ، باید منو ببری .منصور اذیت نکن دیگه .
باشه ، در موردش فکر میکنم 

من امروز میخوام بیام 

 باید مادر رو آماده کنیم. بی مقدمه که نمیشه .امروز که نمیشه گیسو 

پس زودتر ، وگرنه داغ می کنم ھا! 
چشم خانم، چشم 

 بیا منتظریم.من رفتم پایین 

امروز اصال حوصله شرکت رو ندارم . االن میام . باشه گیسو جان



!میخوای بریم ماه عسل منصور جان؟ شاید حوصله ت سر جا بیاد: به کنایه گفتم
بفرما ماھی به تلخی زھرمار 

چون حقته. خودکرده را تدبیر نیست! 
   دلـم میخـواد     .بارھا به خوابم آمده ولی چیزی در اینمورد نگفتـه           .منتظرم بھم اجازه   : بعد عکس گیتی را برداشت وگفت    .آره حق با توئه

 اولین خواستگارت خودم باشم

 مگه زده به سرش .منم بودم اجازه نمی دادم .از من که نیمه وجودشم بپرس .ھیچوقت ھم نخواھد گفت
می گفـت مـن منصـور رو دوسـت دارم              . شوخی میکنم منصور   : گفتم  . انگار بدجوری نا امیدش کردم     .چھره منصور تو ھم رفت        گیتی ھمیشــه 

از من که گذشت ولــی بگــرد تــا دخـتر مــورد عالقـه         .ومعنی دوست داشتن اینه که حاضرم منصور رو خوشبخت ببینم حاال با کی، مھم نیست                  
تو عروسیت ھم با آبکش شربت میارم . اصال خودم برات پیدا می کنم. توباید ازدواج کنی منصور. گیتی و خودت رو پیدا کنی

نکنــد . توی پلــه ھــا بــا خـودم دعــا میکــردم کـه چــه نصــیحت احمقانــه ای کـردم            . از اتاق بیرون آمدم وبحال خود وامانده ام افسوس می خوردم           
ای خـاک بــر سـرم کننـد بــا ایــن      .من عاشق منصور بودم و دوستش داشتم ونمی توانستم ببینم با کس دیگری ازدواج کنــد                .راستی زن بگیرد  

اظھار نظرم 
چه خبرھا؟ خوبین؟((من ومادر مشغول صحبت بودیم که منصور آمد وسالم کرد 

خبر ھا پیش شماست ، خوبیم، نه به خوبی شما پسر گلم! 
خدا پدر ومادرتون رو بیامرزه مامان : منصور لبخند زد و گفت 

منصور جان میخوام یه مھمانی بزرگ بگیرم: ولی نیشمان بسته شد وقتی که مادر گفت.صدای خنده بلند شد 
ھم نیمشان بسته شد ، ھم مثل عصا قورت داده ھا راست نشستیم 

به چه منظور مامان ؟ 

 میخوام این خونه از این حال وھوا در بیاد .مناسبت خاصی نداره
از فکرش بیرون بیا.نه مامان جان، حال وحوصله نداریم : منصور نگاھی به من کرد وگفت 

یعنی چی؟ خوب حوصله ت سرجاش میاد 

بذارید پنج شش ماه دیگه 

واسه چی پنج شش ماه دیگه؟ 

ما االن یه بچه از دست دادیم نمیشه که بزنیم برقصیم.اقال جشن مناسبتب داشته باشه . شاید تا اون موقع گیسو باردار شد 

 نکنه میخوای سال براش بگیری؟.دوما اون قضیه مال مدتھا پیش بوده . اوال گیسو نه گیتی 

مگه من گفتم گیسو؟ 

بله 

 آره میخوام تا سالش صبر کنم .حواس برای آدم نمی ذارین
من که می گیرم ! زده به سرت منصورھا
 مادر من، تو نظرت چیه گیتی جون؟.حاال ھر طور میلتونه مردم بھمون می خندن .من و گیتی که توی اون جشن شرکت نمی کنیم 

 اگه به وقت دیگه ای موکول کنید ممنون می شم ! مادر جون.والـله راستش منم زیاد موافق نیستم
خب گیتی جون اگه تو ھم نظرت اینه، باشه، صرفنظر می کنم 

دیگه، حرف گیتی از حرف ما با ارزشتره مامان، آره؟ 

     بیشـتر  : و با انگشت شصتش یک بند از انشگت سبا بـه اش را نشــان داد وادامـه داد          ........... نه پسرم، ولی خوب من گیتی رو انقدر
دوست دارم 

منــم : مـادر را بوسـیدم وگفتـم      .می دانستم منصور االن به چی فکر می کند وچقدر برای مادرش نگران اسـت            .من ومنصور به ھم نگاه کردیم      
شما رو خیلی دوست دارم مادر خوبم 

نزدیـک اخـر سـاله، بایـد تشــریف بیـاری شـرکت، تـو                   . گیتی خانم من ھم به شما وابسته ام ، ھم بھتـون نیـاز دارم                   : منصور لبخند زد و گفت       
.حساب کتابا بھم کمک کنی

راست میگی منصور؟ 

 اخراجش می کنم تا حالش جا بیاد .این گیسو خانم ھم که خیال نداره بیاد تھران. من کی دروغ گفتن که بار دومم باشه.بله عزیزم
ولی من حقوق می گیرم ھا! 
 بنده چک سفید می دم خدمتتون ، شما ھر چقدر دلتون خواست بنویسین
ممنونم ، خیلی دلم میخواد بدونم تو شرکت چطور می گذره ، گیسو که خیلی تعریف میکرد 

تازه تعریف میکرد و رفته غیبش زده؟ 

بابام واجبتره یا شرکت؟ 

 خب ، کاری نداری؟.معلومه، پدرزن عزیزم 

نه منصور جان 

زنگ بزن وقت بگیر ، ببرمت دکتر ! راستی گیتی
 منظور منصور از دکتر بھشت زھرا بود.باشه. 

شبھا ھم از ترس مادر اول به اتاق منصور می رفتم بعد کـه مـی              .صبحھا با منصور به شرکت می رفتم        .یک ھفته ای به ھمین ترتیب گذشت          
ھمـه بـدبختیھا را کـه      . خوابیدند به اتاق خودم می رفتم ، اما مجبور بودم صبح زودتر از ھمه بیدار بشم و این شده بود برام یک بدبختی بزرگ                       

باید می کشیدم ھیچ ، بی خوابی ھم باید می کشیدم
.یک شب نزدیکیھای سحر با شنیدن صدای کشیده شدن صندلی به روی سنگ فرش حیاط از خواب پریدم و بطرف پنجره رفتم 

گفتم آخه تا کی میخوای وفا دار بمونی گــل پسـر؟              .بی اختیار لبخند به لبم نشست            .دیدم منصور سیگاری دستش گرفته و پا روی پا انداخته               
آخـه چطـور فراموشــت کنــم    : با خودم گفتم   . آمدم روی تخت دراز کشیدم    .من بجای او خسته شدم       .دوباره نشست  . بلند شد کمی قدم زد   

گیـتی تــو رو بـه روح پاکـت         .نه دلــم راضــی میشــه    . ؟چطور در آغوش مرد دیگه ای فرو برم در صورتی که تو را میخوام؟ نه وجدانم قبول میکنه                   
بیا توی خواب بھم بگو، یا یه چیزی پیش بیاد که مـن ومنصـور از ھـم دور          .اگه دوست نداری با منصور ازدواج کنم .قسم ، تکلیف منو معلوم کن   

اشــک از  .خدایا یه کاری کن مادر بفھمه گیتی مرده وبھش صبر بده تا منم از این خونـه بــرم                 . اگرم دوست داری که خودت کمکموم کن     .بشیم 
کیه؟: چند ضربه مالیم به در خورد از جا پریدم ، گفتم .از آن پھلو خوابیدن خسته شدم و آرام به این پھلو شدم . دیدگانم روان شد 

منم، باز کن: آھسته گفت
اینجا اومدی چکار؟
باز کن گیسو تا بھت بگم

می ترسیدم در را به روش باز کنم
نترس من ھنوز ھمان منصور وفا دارم

تو ھم بیداری؟: در را باز کردم داخل شد در را بست و گفت



 چی شده منصور ؟آشفته ای؟.خواب و بیدار بودم
 نمی دونم چم شده گیسو.بیقرارم .اضطرای دارم

چــه فکــری آزارت مـی   : مثابلش روی مبلی دیگر نشستم و پرسیدم     .منصور نشست  . بیا بشین: در حالیکه دیوار کوب را روشن میکردم گفتم     
ده به من بگو

فقط نگاھم کرد
نمیخوای بگی؟: پرسیدم

نمی خوام تو رو از دست بدھم، این فکر آرامش رو از من سلب کرده: دستھایش را به ھم مالید و با اضطرابی خاص گفت 
مگه قراره از دست برم؟
تو واقعا میخوای بعد از سال گیتی ازدواج کنی گیسو؟
کی آینده رو دیده ھان؟! منصور
 تو اینطور برنامه ریختی، مگه نه؟. درسته ، اما برنامه ریزی تصویری از آینده است
حاال تا خدا چی بخواد
اگه مادر بفھمه که گیتی مرده ترکمون می کنی؟
خب آره دیگه ، بمونم اینجا که چی بشه ؟ ھر دو زجر بکشیم ؟
گیسو بخدا به اندازه گیتی دوستت دارم
   دلم ریش شد خودم ھم بغــض کـرده بــود برخاسـتم مقابلـش       . تو چت شده ؟ مثل ابر بھار گریست        .خب، من ھم دوستت دارم منصور

میخواھی بھت آرام بخش بدم: زانو زدم و پرسیدم 
بعالمت منفی سرش را تکان داد

پس آمدی نصفه شبی اعصاب منو بھم بریزی؟آره؟ حاال که من اینجام عزیز من
اگه بری من تنھایی چکار کنم
 تو باید ازدواج کنی ، باید زندگی را به نوع دیگه از سر بگیری.زندگی می کنی
با این دل گرفته ؟ با این دل شکسته؟
نه دیگه باید دلت را روشن کنی و عینک دیگه ای به چشمھات بزنی و دنیا را جور دیگه ای ببینی
 تو نباشی من می میرم.من مرگ گیتی را با عشق تو پذیرفتم . دلتنگم دارم می میرم گیسو. نگرانم
  ھمـه چــیز را از او   .قـرآن بخـون     .بخـدا پنـاه بــبر    . ایـن حرفھــا چیـه میزنــی ؟ ببیـن منصـور اگـه نمــاز بخونــی آروم مــی شـی          . خــدا نکنــه

اگه به صالحت باشه منو بھت می ده. باھاش ارتباط برقرار کن.بخواه 
اگه صالحم نباشه؟
خب نمی ده دیگه
 فقط گیتی رضایت بده بقیه اش مھم نیست.اگه بدبخت ھم بشم باز ھم تو را میخوام .نه ، من به مصلحت کار ندارم
برم برات قرص بیارم تو حالت خوب نیست
نه ، نمیخواد

گیسو خیلی سخته. خیلی سخته آدم با احساس و دل و نفسش بجنگه : کمی نگاھم کرد و گفت
     می ده                         .اما یادت باشه که یاد خـدا آرام بخـش دلھاســت               .آره خیلی سخته سکین  به آدم ت فقـط کافیـه      . آنقـدر کـه در بـدترین شــرایط 

ھمین. وجودش را بپذیری و صداش بزنی و باھاش مانوس بشی
     توی قلبـم عمیقتــر                .من باھاش مانوسم     . من دوستش دارم .من صداش می زنم من خدا رو می شناسم گیسو ، اما ھر روز عشق تو 

مـن بیشـتر از ھرکســی بھـت         .چطور بشینم شوھر کردن تو رو تماشا کنم، بعد ھم بگم خدا نخواست               . وابسته شده م گیسو   .میشه 
عجله دارم اما موانع جلومه.نیاز دارم، اما دستم بسته است 

         پاشو ،  .اما صبور باش و بخدا توکل کن ، حاال ھم که ھنوز شوھر نکرده ام و پیش توام                     .می فھمم چی میگی درکت میکنم منصورجان
ھرچی خدا بخواد ھمون میشه از دست ما کاری ساخته نیست.پاشو برو بگیر بخواب واصال ھم نگران نباش 

می کـنی ، نــه خـدا                       : از جا بلند شد وگفت    تا کنارمی آرامش دارم وقتی ازم دور میشی دگرگون می شم نه اینکه فقط جای گیتی را بــرام پــر 
تو را جای خودت دوست دارم اگه یک چھره دیگه ھم داشتی باز ھم دوستت داشتم.شاھده

می دونم من ھم معنی آرامش را در کنار تو فھمیدم منصور: بھش لبخند زدم وگفتم 
شب بھیر ، ببخشید بیدارت کردم: عاشقانه نگاھم کرد ، لبخند کمرنگی به لبش نقش بست و گفت 

من بیدار بودم و داشتم از این باال نگاھت میکردم و غصه میخوردم
شب بخیر.پس حق دارم اینطور جوش بزنم که از دستت ندھم :لبخندش پر رنگتر شد وگفت

شب بخیر
منصور رفت و تازه بغضم شکست یکی باید به خودم دلداری می داد و من ھیچکس را نداشتم

مـی ترسـیدیم    . بیشتر ھدف این بود که با دوست و آشنا و اقوام ارتباط نداشته باشیم          .تعطیالت عیدنوروز به پیشنھاد منصور به شمال رفتیم      
تمــام ســیزده روز نـوروز را در شــمال ســپری کــردیم و بــاالخره بــه تھــران        .نکنــد اقــوام نتواننــد جلــوی زبــا خــود را بگیرنـد وحقیقــت را لــو بدھنــد          

مادر مرتب از مــن مـی     . را به من داد و چقدر خوشحال بود        روز پانزدھم فروردین مدام به یاد گیتی بودم که در این روز خبر بارداریش             .برگشتیم 
بحـال خـودم     . امروز سالگرد روزیه که فھمیـدم بـاردارم          : چرا چشمھات اشکی است؟ چرا ناراحتی ؟ چرا کسلی؟ من ھم می گفتم                   : پرسید  

اشک می ریزم ، مادر جون

گیسو برادر آذر اومدم باھام کار داره : یک روز بعد از ظھر منصور سراسیمه وارد اتاقم شد وگفت.اوائل اردیبھشت ماه بود 

 چکار داره؟
 تو حواست به مامان باشه تا من برگردم! گیسو. حتما اومده التماس
باشه تو برو، خیالت راحت

 

تم                     .وقتی منصور رفت ، به اتاق مادر رفتم و او را به حرف گرفتم                  مـادر بیاییـن     : وقتی ثریا ما را برای چای دعوت کرد، از پرچانگی دسـت برداشـتم وگف
بریم پایین چای بخوریم 

چکار داشت؟: پرسیدم.بعد از صرف چای خوشبختانه مادر با مرتضی بیرون رفت 

 فقط منتظر روزی ھستم که اونو باالی دار ببینم.منم گفتم محاله ازش بگذرم . جوونه، پشیمونه.اومده بود التماس که از خواھرم بگذرین



 شاید ھم دوباره باید سراغت.االن اگه گذشت کنیم بازم زھرش رو به ما می ریزه .خوب کردی، نباید به اون رحم کنیم
 ولی بعدش می کشمش . حتی شده به خواسته ش تن در بدم.بخدا می کشمش
به خواسته ش تن در بدم یعنی چه؟
یعنی بگیرمش

: نگاه غضــبناکی بــه او کـردم وگفتــم   .فکر نمیکردم نقطه جوش حسادت و غیرت این اندازه باشد         .حالت انفجار به من دست داد   .از عصبانیت گر گرفتم     
وبطرف پله ھا آمدم! شما مردھا رو جون به جونتون کنن بی وفایین

می دم ،                                      : آمد بازویم را گرفت وگفت         مگه من میخوام از روی عشق وشھوت بگیرمش گیسو؟ منظورم اینه که از پشت بھش خنجر می زنم وفریبش 
درست مثل خودش

 بپا اون گولت نزنه آقای کارآگاه دو صفر ھفت.الزم نکرده
چرا عصبانی شدی؟ مگه من چی گفتم ؟
واز پله ھا باال آمدم . ولم کن منصور

تو متوجه منظور من نشدی: دنبالم آمد وگفت 

                              ایـن  . حاال که ھوس کردی پنج دقیقه باھاش باشی ، بعدھا حاضری ببخشیش و یک عمر باھاش باشی و اینطوریه که نامردیت رو ثابت کــنی
این یعنی از خون گیتی گذشت .یعنی گذشت 

تو فکر کردی من رضایت می دم؟
 آذر بد تیکه ای است ! بعید نمی دونم

تو رو که می پرستم نمی گیرم، چه برسه به اون قاتل آدم کش بیوه رو : لحظه ای با عصبانیت نگاھم کرد ، بعد گفت . جلوی اتاق مادر رسیده بودیم 
.....خدایا چقدر ذلیل شدم که! کاش شنوایی ام را از دست داده بودم! کاش می مردم و این جمله را نمی شنیدم

فکر کردی منتظرم منو بگیری؟

....... می گم یعنی ! باور کن.منظور این نبود گیسو : از اشکی که در چشمھایم حلقه زد، پی به بغض درونم برد وگفت 

           عجـب اشـتباھی کــردم    ! محبت و دلسوزی زیــادی آخــرش خفـت و ذلتـه          . ھمین امشب ھمه چیز رو به مادر می گم و اینجا رو ترک می کنم !
باید ھمون گیسوی سابق باشم که وقتی باھات حرف می زدم تو چشمات نگاه نمیکردم! دلسوزی به شما نیومده 

گیسو، بخدا منضورم این نبود!
 ولم کن منصور ، میخوام برم
خواھش میکنم! گیسو!

ھمان لحظه آنجا را ترک میکردم . اگر بخاطر مادر نبود.محکم در اتاقم را به ھم کوبیدم و بسترم را پر از اشک کردم
در حالیکه دمر دراز کشیده بودم واشک می ریختم ، دستش را روی            .آمد روی تخت کنارم نشست      .منصور در اتاقم را باز کرد، داخل شد و در را بست            

شاید ندونی که تــا حـاال بارھـا و بارھـا            !شاید ندونی چقد رافسوس میخورم      .گیسو بخدا آرزوی منه که باھات ازدواج کنم      : شانه ھام گذشات و گفت   
خــودت مــی دونــی مــن    .احساس میکنم اگه ازدواج کنم روحش عذاب مـی کشـه             .ولی نمی تونم گیتی رو فراموش کنم           ! خواستم خودم رو قانع کنم       

ھــر چنــد کــه  .بارھا خودم رو لعنت کردم که چرا ازت خواستم بمونی که اینطور عشقت مثل آتیش بـه جـونم بیفتــه                             .واون چقدر به ھم عالقه داشتیم       
ای کاش می دونستی که تـوی ایـن دل صــاحب مـرده م ، وجــدان وعشـق چـه                    . می دونم اگه اینجا ھم نمی موندی باز ھم بھت عالقمند می شدم             

تـو رو بخـاطر خـودت دوسـت دارم گیســو،          ! ای کاش می دونستی وقتی می بینمت، چقدر لذت می برم و چقدر آرامش می گیرم          ! جنگی با ھم دارن  
مـی دونــم کــه تـو    . ولی تو منتظـر مــنی     . من می دونم که بھترین مردھا آرزوی تو رو دارن          ! ولی چه کنم که این دل لعنتی راضی نمیشه          ! بخدا قسم   

اونوقت اگه ترکم کنی ، دیوونه       .تو حیفی، می ترسم با روح سرگردونم تو رو فراری بدم              .اما چه کنم؟ می ترسم نتونم خوشبختت کنم          .دوستم داری    
می فھمی گیسو؟.ولی اینجوری تو توی شرکت ھستی، بھمون سر میزنی ، ھر روز می بینمت ، ھیچوقت ھم ازم سیر نمی شی. می شم 

ھیچی نمی گی؟ یعنی انقدر بدم؟: ھمانطور دمر دراز کشیده بودم و دستھایم را زیر گونه ام گذاشته بودم و اشک می ریختم ، گفت 
گم؟                           : بطرفش برگشتم و گفتم      من افتخار میکنم که خواھرم چنین ھمسری داشته ، آخه چی بگم منصور؟ چی بگم؟ از دردھام بگم؟ از غصه ھــام ب

از برادرم که خودش رو کشت؟ یا مادرم که دق کرد؟ از پدرم که مریضه؟ یا از خواھرم که ھمراه بچـه ش بــه قتــل رســیده؟ یــا از وجـدانم بگـم کــه پــدر                 
یا از عذاب وجدانم بگم که بجای عزاداری برای خواھرم ، شدم رقیبـش        .بیمارمو رھا کردم، اومدم تیمارداری تو ومادرت رو می کنم، چون دوستت دارم    

به      .من که خواھر گیـتی بــودم عاشــقت شــدم       .شاید نشه به کار آذر ایراد گرفت       . و به دردش دچار شدم     مـن کـه فھـران وھـزار تــا         ! وای بحـال یــه غری
کردم                  ! وای بحال اون بیوه ستمدیده         . خاطرخواه دیگه دارم و وضعم رو به راھه عاشقت شدم          تنھا تفاوت من وـ آذر در اینه که من به خواھــرم خیانـت ن

فقـط   . بارھا خودش به من گفته بــود   .ھر چند مطمئنم راضیه      .منم وجدانم قبول نمی کنه جای خواھرم رو بگیرم             ! آره، حق با توئه   .ولی آذر خیانت کرد      
من        . حقیقت رو به مادرت بگو    !به عذاب کشیدنم راضی نباش منصور      . میخوام برم خونه م    .ازت خواھش میکنم منو آزاد کن      با اینکه می دونــم مـادرت از 

بذار برم دنبال زندگی خودم.میخوام برم منصور .متنفر میشه ، ولی اون تنفر رو به این درد کشیدن ترجیح می دم 

بذار به ھمین که در کنارتم دلخوش باشم، حداقل تا وقتی ازدواج کنی.نه گیسو منو تنھا نذار
این حرف آخر منه منصور.از امشب خودم کم کم مادرت رو آماده میکنم . روزی که مادرت حقیقت رو بفھمه اینجا رو ترک میکنم!

ندوه او را ھـم بایـد تحمــل                   .منصور گریه اش شدت گرفت و بغض ھمه دردھایش را در قلب من خالی کرد          درد خودم روی قلبم کم سـنگینی میکـرد ، ا
میکردم 

 اینطور گریه نکن منصور، طاقتش رو ندارم

.بلند شد و از اتاق بیرون رفت ! لحظه ای در چشمھای اشکبار ھم خیره شدیم
یم         .تصمیم گرفتیم مادر را با مینو خانم به شمال بفرستیم             .به سال گیتی نزدیک می شدیم         چھــار روز بـه سـالگرد       .تا بتوانیم مراسم سال را برگزار کن

چھره اش انگــار چندســال پیرتـر     .آن روز که از شرکت برگشتیم ، وقتی به مادر سالم کردیم ، با گریه جواب ما را داد و سریع باال رفت                   . گیتی باقی بود  



من ومنصور با تعجب به ھم نگاه کردیم .آنقدر گریه کرده بود که چشمھایش پف کرده و قرمز بود .شده بود 
 

ثریا!ثریا!
خسته نباشین.سالم ! بله آقا
مامان چش شده؟ چرا گریه می کنه؟! سالم
    وقتی برگشتم دیــدم ایشـون رو مبــل خشکشــون      .خانم تلفن رو برداشتن   . من رفته بودم تو باغ که برای آقا نبی چای ببرم       .والـله چی بگم اقا

گفتم چی شده خانم جون؟ گفتن چرا به مــن      .چنان گریه میکردن که چھار ستون بدنم لرزید بخدا     .رفتم جلو صداشون کنم ، زدن زیر گریه  . زده 
بعـد  .ھرچی فریبم دادین بسه       .سرم دا زدن که بسه دیگه       .گفتم کی گفته گیتی خانم مرده؟ اشتباه شنیدین           .نگفتین گیتی مرده؟ تنم لرزید        

االن دوساعته که روی اون مبل نشستن و اشک می ریزن.ھم گفتن برو میخوام تنھا باشم 
کی بھش زنگ زد؟
نمی دونم اقا

روی مبل نشسته بود وعکس گیتی را در دست گرفته بـود و          .ولی نکشید  . منتظر بودم سرم فریاد بکشد      .در زدم و در را باز کردم     . به اتاق مادر رفتم    
اشک می ریخت

مادر جون!

تو این خونه چه خبر بوده گیسو؟: با دستمال اشکھایش را پاک کرد وگفت.نگاھی به من کرد 
از خجالت دلم میخواست زمین دھن باز میکرد و مرا می بلعید . بدنم مور مور شد.وجودم لرزید 

!خیلی خبره! خیلی خبرھا مادر: دستھایش را در دستم گرفتم وگفتم .جلوی مادر زانو زدم 

 ظلم کردین که فریبم دادین.شما در حق من خوبی نکردین
       بود از شـما پرسـتاری کنـه                 .باور کنین می ترسیدیم دوباره حالتون بد شه             .نگران سالمتی تون بودیم مادر جون مـن  .اونوقت دیگه گیــتی کـه ن

عرضه او را ندارم

ما را که در آن حــال دیــد، خـودش ھـم     . منصور وارد اتاق شد     .سرم را روی پای مادر گذاشتم وگریستم       .صدای ھق ھق گریه ھر دوی ما فضا را پر کرد     
.زد زیر گریه و روی مبل نشست 

             آخه چطور این اتفاق افتاد منصـور؟ اینطـوری از بچــه م نگھـداری                  .من راضی نبودم شما به اضافه درد داغ گیتی، درد نقش بازی کردنم بکشین
کردی؟

کی به شما زنگ زد مامان؟
شروع به التماس کرد و من ھمه چیز رو فھمیدم . منم گفتم .ازم پرسید چه نسبتی با تو دارم .خواھر آذر
 باید احتیاط میکردم .من تو این دنیا فقط شما رو دارم .به ما حق بدین .متاسفم مامان
 مادرجون ، می دونم کار خوبی نکردم و صد سال نمی تونم جای گیتی باشم، ولی ھر کاری کردم بخاطر شما بود.

البته شک میکردم، ولی باورم نمیشد. دیدی که من اصال نفھمیدم.تو با گیتی فرقی نداری گیسو جان : دستھایم را گرفت و فشرد وگفت

آذر چرا گیتی و نوه ام را کشت؟

اون دوختر معصـوم و بچـه ش چـه گنـاھی کــرده          ! خدایا.جگرم داره آتیش میگیره     : دست روی قلبش گذاشت و گفت     .برایش ھمه چیز را تعریف کردم     
ثریـا شــربت  .و ناله ھایش جگر من ومنصور را خون کرد و باالخره بدنش یخ کرد و از حال رفــت              ! گیتی مھربونم ! دختر خوبم .بودن؟ او که به آذررحم کرد   

سر                          . شانه ھای مادر را مالیدیم تا کمی حالش جا آمد             . قند آورد   منصور چرا به من نگفتی؟ چرا نذاشـتی تـو مراسـمش شـرکت کنــم؟ چـرا نذاشـتی 
!الھی بمیرم براش! الھی بمیرم براش.به گردن من و تو خیلی حق داشت . اون عزیز من بود ، ناجی من بود.قبرش برم 

از اتاق مادر بیرون آمدم و به اتـاق خـودم             . تحمل آن فضا برایم مشکل بود     . منصور مادرش را در آغوش گرفت ومثل بچه ای در آغوش مادر اشک ریخت               
. منصور به من تعلق نداشت .باید بدنبال سرنوشتم می رفتم .رفتم با اینکه غم دنیا به دلم بود، اما خوشحال بودم از اینکه دیگر آزادم 

بعد از آن، وقتی احساس کردم مادر       .مادر تا یک ھفته بعد ساکت بود و از اتاق خودش بیرون نمی آمد            .مراسم سالگرد گیتی با حضور مادر انجام شد        
منصور و مادرش در سـالن مشـغول صــحبت     .خیالم راحت شد ویک روز بعد از ظھر چمدانم را بستم و به طبقه پایین آمدم            .از حال طبیعی خارج نشده     

کجا میخوای بری گیسوجان؟: منصور گفت.تا مرا با چمدان دیدند بی اختیار ا زجا بلند شدند.از خاطرات گیتی بودند
 

 ببخشین، این مدت خیلی زحمتتون دادم.با اجازه زخمت رو کم می کنم
من دلم به تو خوشه دختر. دیگه چی مادر؟ مگه من می ذارم بری
   در ھر صورت حاللم     .باورکنین قصد فریب شما رو نداشتم ، فقط نگران سالمتی تون بودم                       .بخدا به اندازه گیتی دوستتون دارم        .ممنونم مادرجون

گیتی از شما راضی    .از اینکه مادر خوبی برای من وخواھرم بودین، از اینکه باعث شدین خواھرم خوشبختی رو حس کنه، ازتون ممنونم                  . کنین
بـرو   .نـه نمـی ذارم بـری     : اجـازه نــدادو گفـت      .جلـو رفتـم مــادر را ببوســم      .شما ھم از اون راضی باشین       .خیلی ھم براتون دلتنگش میکرد      .بود 

. چمدونت رو بذار باال 
 میام بھتون سر میزنم.ترکتوت که نمی کنم .باید برم مادر

انگار باز زانوھایش سست شده بود و توان ایستادن نداشت.منصور آرام روی مبل نشست و دستھای لرزانش را روی گیجگاھش گذاشت 

 میخوای منصور رو دق بدی؟.بمون گیسو
         ھرچند که حاال این منم که نمــی تونــم      .از ش قول گرفته بودم که نباید به من وابسته بشه           . نه مادر، من ومنصور قبال حرفامون رو با ھم زدیم

ولی خب، چه میشه کرد؟.دل بکنم 



برات آرزوی        : گفتـم .بگوید برو که دلش نمی خواسـت بـروم      .بگوید بمان که باید برای چی می ماندم      .منصور بیچاره حرفی برای گفتن نداشت    منصـور 
با ازدواجـت اون ناراحـت میشــه               .نصیحتی که مطمئنم گیتی دلش میخواد بگه          .فقط یه نصیحت خواھرانه می کنم       . خوشبختی میکنم  مـن  . فکر نکـن 

دخترھای خوب مثل گیتی زیادت از وفاداریت نسبت به گیتی ، از چشم پاکیت نســبت بــه خـودم ،            .عمرت رو تو تنھایی سر نکن     .خواھرمو میشناسم 
با اجازه . خدانگھدار مادر جون.واقعا خوش بحال ھمسر آینده ات .بی نھایت سپاسگزارم 

 تو داری خواھش منو رد میکنی .گیسو بمون!
 درکم کنید. اینجا دارم ذره ذره آب میشم.ولی منم باید برم دنبال سرنوشتم مادر .خدا منو بکشه اگر چنین قصد داشته باشم
منصور تو رو دوست داره .تو و منصور می تونین با ھم خوشبخت بشین ! سونوشتت اینجاست ، کنار منصور
    دوست ھم ندارم  .من راضی نیستم تا آخر عمر رل گیتی رو بازی کنم        . ولی ھردومون معذوریت داریم مادر    .بله، من ھم ایشون رو دوست دارم

پس راھمون از ھم جداست . ایشون ھم بخاطر گیتی معذوریت داره .ازش خجالت میکشم .جای اون رو بگیرم 
چرا ساکتی؟. منصور تو یه چیزی بگو

از ثریــا وبقیـه ھــم خـداحافظی کـردم و        . منصور حتی جواب خداحافظی مرا ھم نداد، یعنی قـادر نبـود        .چمدانم را برداشتم و بار دیگر خداحافظی کردم        
دیگر از حال وروزگارم نمی گویم که ناگفتنش بھتر است .تازه فھمیدم گیتی آن روز که منزل منصور را ترک کرد، چه حالی داشت .بمنزل خودم رفتم 

.با وحشت گوشی را برداشتم . ساعت نه صبح فردا زنگ تلفن بصدا در آمد

بفرمایین
سالم گیسو جان
سالم مادر، حالتون چطوره؟
از دست شما جوونھا مگه حالی واسه آدم می مونه؟
متاسفم مادر جون ، منصور چطوره ؟
می گفت مشکلش عصبیه . تا صبح دکتر سپھر نیا باالی سرش بود.کمی ھم تنج داره .سر درد شدید داره .حالش خوب نیست
بله، ھروقت ناراحت میشه، دچار تشنج میشه
منصور تو رو میخواد گیسو
ایشون فقط به حضور من در اون خانه عادت کردن، دو سه روز که بگذره به نبودنم عادت می کنن
 نمیخوای بیای عیادتش؟.یعنی حتی بعنوان اینکه شوھر خواھرت بوده
 ھمین االن میام.البته که میام
منتظرم.پس بلند شو بیا!
چشم مادرجون

سالم کردم .از چھارچوب در اتاق منصور او را دیدم که رنگ به چھره نداشت .بلند شدم حاضر شدم و به منزل آنھا رفتم 

سالم دخترم بیا تو

برای چی اومدی؟ اومدی ببینی خودکشی کردم یا نه؟ نه عزیـز              : منتظر بودم جواب سالم مرا بدھد که یکدفعه فریاد کشید           .منصور نگاھی به من کرد    
چرا باید برای دختری که معنی عشق و دوست داشتن رو نمی فھمه و محبت منو به محبت به خواھرش می دونــه خودکـش                             .من، خودکشی نکردم     

بلـه، راه بــرای تــو بـازه، فرھـان، شــاھین ، کیارسـتمی ، وخیلــی ھــای                 ! یکنم؟ مگه جونم رو از سر راه آوردم؟ حــتی بھـم فرصـت نمـی دی فکــر کنــم                  
برو، مبادا   !برو، سال گیتی تموم شده، برو شوھر کن          !ولی من چی؟ دیگه کی رو پیدا کنم که جای گیتی رو برام پر کنه ؟ برو دنبال سرنوشتت                        .دیگه  

!دیر بشه
منصور تو چت شده؟ من ازش خواستم بیاد، زده به سرت؟: مادر گفت.ھاج وواج مانده بودم 

       اونوقت .علت بیماری من خودشه      .ولی اگه نمی مونه ھمین حاال بره       .اگه دایم اینجا می مونه که قدمش رو چشم            .حاال ھم ازش بخواین بره
اومده حال منو بپرسه

وقتی نمیخوای بعد از گیتی ازدواج کنی ، برای چی بمونه؟ مگه دیوونه س؟ بمونه موھاش رو برای تو سفید کنه که چی بشه؟: مادرش فریاد کشید
دو دســتش را بـه موھـایش کشـید وسـرش را بــه عقــب         . صـورتش برافروختــه شـده بــود    .دســتھایش مـی لرزیــد    .منصــور بلنــد شــد رفــت کنـار پنجـره      

مـادر جـون خودتــون رو ناراحــت       : با اینحال بـا آرامشـی خـاص گفتــم           . بغضم ھرلحظه در حال شکستن بود      .حالت مرگ به من دست داده بود       .انداخت 
خدانگھدار. با اجازه، من مرخص می شم.منصور عصبانیه .نکنین 

نرو، منصور رو ول کن، بیا اتاق من.صبر کن گیسو ((مادر دنبالم آمد .و با دنیایی بغض از پله ھا پایین آمدم 

 خداحافظ.یه فرصت دیگه .... انشاءا.نه مادر حالم خوب نیست
 تو رو خدا ببخشین.خداحافظ دخترم!

ین وزمـان خســته       .دلم نمی خواست با ھیچکــس ارتبـاط داشـته باشـم          .از عصبانیت تلفن را از پریز کشیدم          .به خانه که رسیدم بغضم شکست          از زم
آن یک ھفته مثل ھفتصد سال بر من گذشت، نه در را روی کسی بـاز کـردم ، نــه بـیرون رفتــم ، نـه چیـز                    .یک ھفته خودم را زندانی کردم    .وبیزار بودم  

حتی دو قدم راه رفتن ھم برایم سخت شده بود. رنگ و رویم پریده و سفید شده بود.درست وحسابی خوردم ، نه خواب راحتی داشتم 
مان از جـا بلنــد شــدم                        شنیدم کــه مــی گفـت                 .بعد از ظھر روز ھشتم با صدای پی در پی زنـگ آپارت منــم ! گیســو خـانم   : صـدای طـاھره خـانم را مـی 

اقال یه کلمه بگو خوبی یا نه دخترم .جون به لب شدیم ! بازکن تو رو خدا.طاھره 
جوابی ندادم 

بھم گفت بھت سر بزنم. نگرانت بود.بخدا دیشب به خوابم آمد . تو رو به روح گیتی جون بازکن

سالم طاھره خانم. در را باز کردم. بی رمق بلند شدم 



 خدا منو مرگ بده! این چه رنگ وروییه ؟ با خودت چه کردی دختر؟ آب شدی.سالم
خدا نکنه بفرمایین

داخل آمدند .آقا کریم ھم از پله ھا باال آمد و سالم احوالپرسی کردیم 

       ایــن کارھــا چیــه؟ بنــده خــدا خــانم متیــن و مھنــدس قبــض روح       : ادامــه داد.چــرا تلفــن رو جــواب نمــی دی؟ دیــدی ســیم را از پریــز کشــیده ام
آخر دست به دامن من شدن.مھندس چھار پنج بار اومده زنگ زده، در رو باز نکردی .شدن 

      منتظــرم خـبر مـرگ بابـام رو         .آخه چندتا داغ تحمل کنم       .از این زندگی نکبتی به تنگ اومدم         .دیگه تحمل غصه ندارم       .خسته شدم طاھره خانم
بشنوم، بعد خودم رو بکشم 

این حرفھا چیه؟ چرا کفر میگی دختر؟ صبور باش، چرا شرکت نرفتی؟
 طاھره خانم نصف اجاره مغازه برام زیاد ھم ھست.دیگه نیازی ھم ندارم .حوصله کار کردن ھم ندارم
میتونم یه تلفن بزنم گیسو جان؟
بله، خواھش میکنم

گفتیم نکنه خدای ناکرده تو منزل اتفاقی براتون افتاده یــا زبــونم الل                  .خیلی ترسیدیم    : تا طاھره خانم تلفن را به پریز زد و شماره گرفت، آقا کریم گفت                
دست به کار خطرناکی زدین

     کسالت داشتن    .نگران نباشین   .بله ما االن پیش گیسو خانم ھستیم     ........ قربان شما ، سالم می رسونه     ....... سالم خانم متین ............
بیا دخترم ، با تو کار دارن .......... بله، گوشی خدمتتون ....... شده دو پاره استخوون. کمی بی حوصله بودن 

))سالم مادر جون(( گوشی را گرفتم 
سالم عزیزم، معلوم ھست کجایی؟ نصف عمر شدیم بخدا        ·
حالم خوش نبود.شرمنده م         ·
از دست منصور ناراحت شدی؟        ·
از دست زمانه، دنیا، روزگار، از ایشون که جز محبت ندیدم         ·
. در واقـع یـه نــوع التمـاس بــود      . اون حرفھـا رو زد    از بس بھت عالقـه داره   .اعصابش ضعیف شده    . وقتی تو رفتی ، منصور مثل ابر بھار گریه کرد                 ·

دلش میخواست پیشش بمونی
منم از بس دوستشون دارم به این روز افتادم.بله می دونم         ·
!پاشو بیا اینجا. قربون تو دختر گلم برم        ·
منصور چطوره ؟.حالم خوش نیست ! نه مادر        ·
چند روزی نرفت شرکت . نگرانی و شرمندگی ھم مریض ترش کرده . اونم زیاد روبه راه نیست        ·
متاسفم        ·
خیلی نگرانته.منصور چندبار اومد در خونه ت، ولی دست خالی برگشت         ·
ازشون تشکر کنین        ·
من که واسه اون روز لحظه شماری می کنم.مثل اینکه اعدام آذر نزدیکه .االن رفته پیش وکیلش         ·
منم ھمینطور        ·
به منصور فرصت بده ! حاال می بینی.تو عروس خودمی         ·
افتخارمه مادر جون، ولی غیر ممکنه        ·
کی میای اینجا؟. غیر ممکن اینه که تو ھمسر کسی دیگه ای بشی        ·
در اولین فرصت        ·
!اگر نیای، ما میاییم ھا        ·
منزل خودتونه.تشریف بیارین         ·
کاری نداری دخترم؟        ·
سالم برسونین.نه، محبت کردین         ·
خداحافظ        ·
خدانگھدار و گوشی را گذاشتم         ·

نگ زدم و اشــک            .بعد از رفتن آنھا به حمام رفتم         .طاھره خانم اصرار کرد که به منزل آنھا بروم ، ولی قبول نکردم                  بعد پشت پیــانو نشســتم و کمــی آھ
تشــکر  . برایم از بیرون دو پرس چلو کباب گرفته بود و آورده بود که ھـم شـامم باشـد، ھـم ناھـارم                . طاھره خانم بود. ریختم که صدای زنگ در بلند شد   

. کتاب انگلیسی را برای مطالعه برداشتم ومشغول شـدم          .حدس زدم منصور است ، گوشی را برنداشتم        .در را که بستم ، تلفن زنگ زد      .کردم و رفت   
ھرچـه خواسـتم در را بــاز      .از پنجره نگاه کردم بنز منصور از سفیدی برق میزد              .بعد کمی خانه را گردگیری کردم و جارو زدم که صدای زنگ در بلند شد               

بله: گوشی اف اف را برداشتم! لعنت به این دل عاشق.نکنم نتوانستم 

منم، منصور. بازکن! گیسو

در آپارتمان را باز گذاشتم و به اتاق خواب رفتم تا لباس بھتری بپوشم 

خوش اومدی! سالم منصور! بفرمایین: تو کجایی؟ از اتاقم بیرون آمدم و گفتم ! گیسو
چطوری؟! سالم خانم قھرو
چرا زحمت کشیدی ؟ شیرینی چیه؟! می بینی که

مادر گفت فشارت اومده پایین، برات شیرینی گرفتم که منو دیدی غش نکنی.شیرینی آشتی کنون
بیا بشین ! از دست تو
چرا انقدر الغر شدی، این چه وضعیه؟



نیست خودت خیلی رستم شدی؟
خب، من از دوری تو اینطور شدم ، ولی تو که ما رو دوست نداری!
چرا مادر رو نیاوردی؟
جلوی مادر روم نمی شد عذرخواھی کنم
این چه حرفیه منصور، عذرخواھی الزم نیست
 خیلی شرمنده م ولی ھمه رو بذار بحساب عالقه.من اون روز خیلی قاتی پاتی بودم
باشه می ذارم به حسابت
کجا می ری؟
چای بیارم با شیرینی بخوریم ، فشارمون بیاد باال

شونزده روز دیگه، روز اعدام آذره، مژدگانی بده: منصور ھم دنبالم به آشپزخانه آمد، روی صندلی نشست وگفت

 اینم مژدگانی و چای را مقابلش گذاشتم ورفتم از سالن شیرینی را آوردم و توی ظرف چیدم و مقابلش گذاشتم ونشستم
با من قھر کرده بودی یا با خودت؟
 با ھردومون، با زندگی
نمی گی نگران می شیم؟
     یان بھـم سـر مــی زنـن و بـه اصـطالح نگــرانم مـی شـن از سـر خداشناسـی و                            .من دیگه کسی رو ندارم بـرام نگــران بشــه اونـایی ھــم کـه م

می گن بذار به این دختر تنھا و بی پناه سری بزنیم و حالی بپرسیم.دلسوزیه 
 نه بخاطر تو.ولی من بخاطر خودم اومدم
چیه؟ دلتون واسه گیتی تنگ شده؟.ممنونم
اومدم ببرمت گیسو
 یادتون که نرفته؟.شما بیرونم کردین
چطور اینھمه التماست کردم بمونی ، نموندی؟ اونوقت یه بار بیرونت کردم، گوش کردی؟
 تازه، ھمیشه اثر حرف تلخ و گزنده تو دل آدم بیشتره.جز سکوت.التماسی ندیدم
تو چه می دونی حقیقت چیه؟
 خوش بحال آذر؟ اقال می دونه چرا شکنجه ومجازات می شه. اصال داخل آدم نیستم .آره، اصال من ھیچی نمی دونم
بلند شو چمدونت رو ببند.حاال فلسفه نباف ! آره، تو داخل آدم نیستی چون فرشته ای
 تصمیم گرفتم برم پدرم رو بیارم پیش خودم ، بعد ھم ازدواج کنم.منم از تنھایی خسته شدم .سال گیتی تموم شده
میخوای به پدر بگی گیتی مرده؟
 گاھی من از خونه می رم بیرون ، اونوقت با شما میام دیدن پدر.براش فیلم بازی می کنیم .نه،فعال به صالح نیست
حاال تا پدرت رو بیاری، بیا اونجا
من خونه خودم رو دوست دارم ، چون اینجا می تونم تو رو فراموش کنم منصور، پس کمکم کن
یعنی منم نیام؟

سکوت کردم

شرکت که میای؟
نه!
 دیوونه شدی گیسو؟ این لجبازیھا چیه که می کنی؟
لجبازی نیست،خداحافظیه ، دل کندنه
ھر موقع به مردی بله گفتی و دفتر رو امضا کردی می فھممواقعا خداحافظی کردی
می فھمم منو دوست داری. شما ھم ھر موقع گیتی رو کامل فراموش کردی
این چه انتظاریه؟ خوبه تو خواھرشی
چون می دونم ھیچوقت فراموشش نمی کنی. برای ھمین می گم
 ھمونقدر که اونو دوست داشتم.ولی من تو رو دوست دارم
ممنونم
چاییت سرد شد منصور

گوشی را برداشتم. صدای زنگ تلفن بلند شد

بله!
سالم گیسو خانم
 حال شما؟.سالم مھندس فرھان
ممنونم

توی دلم گفتم حسودخان اگه خداحافظی کنم که حتما خفه میشی.خنده ام گرفت .شرینی پرید توی گلوی منصور 

مھمون دارین؟
بله، مھندس ھستن ، سالم می رسونن
ایشون که دارن سرفه می کنن
اومدن بگن سالم برسون ، شیرینی پرید تو گلوشون
 بی موقع مزاحم شدم.که اینطور؟ سالم برسوننین
 نخیر، اختیار دارین



        مھنـدس   .یکبار ھـم اومـدم مــنزلتون، کسـی نبـود          .نگران شدم   .چندبار تماس گرفتم گوشی رو برنمی داشتین       .چند روزی ازتون بی خبر بودیم
اینه که دل تو دلم نبود.ھم می گفتن بی خبرن

ممنونم مھندس، کمی حال ندار بودم
خدا بد نده!
چیز مھمی نبود.
حاال بھترین؟
بله، به لطف خدا و شما بھتره
گویا ماموریتتون در منزل مھندس تموم شده
تقریبا بله
شرکت تشریف نمیارین؟
فعال نه، حاال ببینم چی پیش میاد
 در خدمتتون ھستم به مھندس ھم سالم برسونین.درھر صورت اگر کاری داشتین به من بگین
ممنونم، شما ھمیشه لطف دارین

اگه ھمه مشکالتمون حل شه، این یکی رو چیکار کنیم؟.اینم شده قوز باال قوز : گوشی را که گذاشتم، گفت

         من دلــم میخـواد منـو بخـاطر خــودم      .نمی تونه منو خوشبخت کنه   . من با فرھان ھم ازدواج نمی کنم چون اونم زمانی گیتی رو دوست داشت
اون روز که با گیـتی بـه تھـران اومـدیم ھیچوقـت فکــر                  .راستش اصال از تھران بدم اومده        . دوست داشته باشن، نه اینکه اونو در چھره من ببینن            

حاال گیـتی اینجاســت و مـن میخـوام بـرم             . ای کاش گیتی رو ھم تو شیراز دفن می کردیم          .بیخود نبود نگران بودم        .نمیکردم اونو اینجا دفن کنم       
من نمی ذارم بری گیسو، حتی اگـه تــو  : منصور ھم بلند شد آمد وگفت.بلند شدم بطرف پنجره آشپزخانه رفتن .اشکھایم جاری شدند .شیراز

ھمین خونه ھم باشی، باز ھم دلگرمم
تو خونه شوھرم چی؟
 حاضرم خوشبخت ببینمت حاال باکی، مھم نیست! ھمون معنی واقعی دوست داشتن.با اینکه حسرت میخورم، ولی باز ھم دلگرمم
به من سر میزنی؟
البته، مگه میشه تو رو نبینم عزیزم؟

. از خدا میخواھم که قسمت خودم باشی گیسو ، چون اینھمه شکنجه حقم نیست          : صورتم را بسمت منصور برگرداندم، اشکھایم را پاک کرد و گفت          
درد خودم کم نیست که درد دوری تو رو ھم تحمل کنم؟ دوستت دارم گیسو اینو بفھم ، درکم کن و خودت رو جای من بذار

 صدای زنگ در بلند شد.درکت میکنم منصور
یعنی کیه؟
 و رفتم گوشی اف اف را برداشتم. االن معلوم میشه
خواھش میکنم........ زنگ طبقه سوم رو بزنین خانم ....... بله

!داشتیم دو کلمه اختالط می کردیم ھا! مزاحم وقت نشناس: منصور آمد روی مبل نشست وگفت.گوشی را سرجایش گذاشتم 
خندیدم

مادر خوشحال میشه.گیسو ، بریم خونه ما
 فعال که تو اینجایی.نه منصور، باشه یه دفعه دیگه
پس بگو ببینم شام چی داری، خانم کدبانو؟
 پیش پای تو طاھره خانم برام غذا آورد ، با ھم می خوریم.شام چلو کباب داریم
البته امیدوارم سیر بشیم! عالیه
 شاید ھم می دونسته تو میای اینجا .سیر میشیم ، چون دو پرس گرفته
حاال بریم یه کم برام پیانو بزن. خب، خیالم راحت شد
 باشه، ولی قبل از اون بلند شو به مادر زنگ بزن ، بگو اینجایی ، دلش شور نزنه
چشم، الساعه و تماس گرفت
قبل از اینکه بنوازی ، بگو میای شرکت یا نه
نه
 صبح ھا ھم قیافه منو تحمل کن.پس بیخود بخودت زجر و سختی نده .میام مرتب بھت سر میزنم .ببین گیسو من که رھات نمی کنم
دیدن قیافه تو ، شنیدن صدای تو، آرام ترین و بھترین لحظات رو برای من میاره منصور، ولی بھتره سعی کنیم ھمدیگه رو فراموش کنیم
میخوای اشکھام رو در بیاری؟
معلومه، نه!
 صبح منتظرم.پس از این حرفھا نزن
حاال ببینم
باید بیای
راستی از الناز چه خبر؟... انشاءا
می ماندی سنگر را حفظ میکردی.وقتی فھمید تو رفتی با دمش گردو می شکست . اتفاقا پریروز بعدازظھر اونجا بود
باھاش ازدواج کن منصور، گناه داره
تو بیشتر گناه داری یا اون؟
من دلسوز نمیخوام
 ولی تو.اون فقط پول رو میشناسه و بس .الناز دلسوز من نیست .ولی من میخوام.........
                                 با ھـم ازدواج           .چه فایده ؟ ھیچ چیز بدتر از این نیست که دو نفر عاشق ھم باشن ، ھیچ مشکلی ھم برای ازدواج نداشته باشـن امـا نتــونن 

!مرگ تدریجیه!کنن ، دردآوره



         نمــی دونـم چـرا گیـتی بـه خوابـم           .ھر چی باشه من مردم، با احساسات قوی تر، اما توکل بـر خــدا                  ! پس ببین من چی می کشم دختر خوب
نمیاد گیسو؟ نکنه از وقتی عاشق تو شدم باھام قھر کرده؟

پس بھتره بکشی کنار منصور جان! شاید
 در اون صورت حاضرم قھر کنه، خودش آشتی میکنه میاد به خوابم

ھر دو زدیم زیر خنده

 راستی پنج شنبه به جشن عروسی سوسن دعوت شدیم
اونا که تازه نامزد شدن! جدی؟ چه زود
میای که؟! دو ماه نامزدی کافیه دیگه گیسو جان
مگه منم دعوتم؟
کارت جدا برای شما ھم فرستادن ، خانم خانما!
 باھاشون تماس میگیرم تبریک می گم.لطف کردن
 بده .مگه نمیای؟ نامزدیش که نرفتیم ، اقال عروسیش بریم
 از خونه شما ھم که بیرون اومدم .نه منصور، من نسبتی با اونا ندارم
یعنی چی؟ اگه نیای منم نمیرم
باز شروع کردی؟
در ھر صورت!
من حوصله جشن ندارم
والـله منم ندارم، ولی زشته که نریم
دیگه من بیام چکار؟
اونھا تو رو بخاطر خودت دوست دارن، عزیز من
تردید دارم
مطمئن باش ھمه می دونن تو گیسویی و گیتی نیستی و ھمه ھم دوستت دارن
امیدوارم
پس میای؟
حاال ببینم
من می برمت، حاال بزن ببینم

تا آھنـگ        .تازه فھمیدم چقدر ھنرمنــدم، چـون اشـک منصــور را در آوردم         .برای منصور آھنگ سلطان قلبھا را نواختم که گیتی ھمیشه می نواخت             چنـد 
.ساعت یازده شب منصور رفت .دیگر زدم و شام خوردیم 

جلوی پایش بلند شدم.منصور با کت وشلوار طوسی و کراوات دودی وارد شد .ھمه از دیدن من خوشحال شدند.فردای آن روز به شرکت رفتم 

سالم مھندس!
شرکت منور شد! به به! سالم
چوبکاری می فرمایین؟

مطمئنم امروز باز این فرھان خرابکاری میکنه: بعد اھسته گفت. اختیار دارین
چطور مگه؟
از ذوقش

فردای آن روز منصور به   . ساعت دو بعدازظھر ، منصور مرا به منزلم رساند ورفت و غروب باز آمد و تا آخر شب پیشم بود               . آن روز ، روز پر مشغله ای بود      
.آنشب آنجا ماندم و صبح با منصور به شرکت رفتم . اصرار مرا به منزلشان برد ومادر بسیار خوشحال شد

نگ زیبایـی         .باید در انتخاب رنگ بـه کمـک میکـردم         .روز سه شنبه به خواھش منصور با ھم برای خرید کت و شلوار بیرون رفتیم            کــت و شـلوار دودی ر
بعد از آن به اصرار، برای پیراھن مشکی قشنگی به انتخاب خودم خریدم .انتخاب کردم 

بـه  . خالصه اسمش این بود که از ھم دوریــم  .بعد به منزل من آمدیم و غروب به منزل آنھا رفتیم     .چھارشنبه با منصور از راه شرکت به رستوران رفتیم  
.منصور که ول کن نبود. قول مادر می رفتم منزل آنھا بھتر بود، باز دست کم او تنھا نمی ماند

موھایم را فر زد و ھمه را باال برد و بحالت آبشار از پس سرم آویزان کرد کــه خیلـی بــه مــن مـی               .پنج شنبه زھره برای درست کردن سروصورت ما آمد         
لباسم را پوشیدم ، کفشھای مشکی پوشیدم ، زیور آالت مرواریدی به دست و گردن و گوشم آویختم و حسـابی تــو                              . صورتم را کمی آرایش کرد     .آمد 

.می تونی بری ثریا: آنچنان که وقتی از پله ھا پایین آمدم منصور صحبتش را با ثریا قطع کرد و گفت. دل برو شدم

خواستگارھا در خونه ما صف می کشن ، خانم خانما. اینطوری که ھمه رو دیوونه می کنی!

ای بابا: به منصور گفتم 

خیلی ناز شدی دخترم!
 شما ھم ھمینطور! ممنونم مادر جون
         یه بار سر انتخاب کیــف    ! یادش بخیر   .خدا رحمتش کنه    . مرگ گیتی بدجوری داغ رو دلم گذاشت       ! ظاھرمون زیباست و درنمون داغون و پوسیده

بدبختی کشــیدم آخـرش                  . با اون کت دامن سفیدش چنان از این پله ھا زمین خورد که مردم و زنده شـدم               ند شـد و گفـت اینھمــه  بعـد ھــم بل
نگفتین کدوم کیف بھتره 

 راستی منم یادم رفت کیف بردارم

!مواظب باش نیفتی گیسو: منصور گفت



منصور؟... می بینی چه ماه شده ماشاءا
می بینم و لذت می برم و افسوس میخورم! بله مامان
پس بجنب تا از دست ندادیش

!مادرجون: با گله مندی گفتم 

 دلم شور میزنه.نمی دونم چرا امشب ھمه ش فکر میکنم گیسو رو تو این مجلس از ما میگیرن

!این دیگه چه حسیه مامان: منصور نگاه عجیب ونگرانی به مادرش کرد و گفت

  انقـدر تـو خـواب جیــغ زدم کـه از            . آخه دیشب خواب دیدم یه پسر خیلی خوشگل دسـت گیسـو رو گرفـت وبــرد                !باور کن منصور ! یه احساس بد
اونم می گفت نه، گیسو، مال منه.می گفتم گیسو مال منصوره، نه مال تو .خواب پریدم 

می خواین نریم؟ ولی اگه خوشگل بوده من بودم ، جای نگرانی نیست: بعد گفت. منصور نگاه نگرانی به من کرد
خیلی ھم خوشگل بود.بلوند بود .اون که من تو خواب دیدم .تو که بور و زاغ نیستس : مادر گفت.صدای خنده بلند شد 

خواب زن چپه.بریم دیر شد : منصور دوباره تو ھم رفت وگفت

 توکل برخدا. آره بریم دست گیسو رو بذاریم تو دست سرنوشتش و بیایم
شما ھم ھی دل منو خالی کنین ھا! مامان جان!
احساسات رو بذار کنار، والـله گیتی راضیه! خب، پس عجله کن پسر
 فقط ھم اگه به خواب خودم بیاد قبول دارم.اگه راضی بود می اومد به خوابم

باغ بزرگــی       .باالخره رفتم کیفم را برداشتم و آھسته از پله ھا پایین آمدم که مبادا کیف برداشتن من ھــم خــاطره شــود و راھـی شـدیم                         عروسـی در 
ستیم                 . صاحبان میھمانی به استقبالمان آمدند و ما را به باالی باغ راھنمایی کردند                  . برگزار میشد  ماد تبریــک گفتیـم و نش نگـاھی بــه   .بـه عــروس ودا

االن : مـادر آھســته در گوشــم گفـت      .بطرف ما آمدنـد و ســالم و احوالپرسـی کردنـد              . چشمم به الناز والمیرا که افتاد ، منقلب شدم              .جمعیت انداختم    
منصور تمام حواسش به آقایونه که ببینه کی بور و زاغه

از خنده ریسه رفتیم 

چیه نمکی می خندی؟

!آخه خیلی با نمک بود، منصور: گفتم

گیالسھا داره میاد خودت رو آماده کن! گیسو
 البته شما دیگه آزادین.گیالسی ھم نیستم .منم خواھر اون خدابیامرزم.

سینی گیالس را مقابلمان گرفتند و ھیچکدام بر نداشتیم 

پس چرا برنداشتی منصور؟
 خودش رفته ، لنگه ش رو که جا گذاشته.خب، خودم رو آماده مبارزه کردم دیگه
اگه سیگار رو ھم کامل ترک میکردی ، دیگه حرف نداشتی
ھر موقع غصه ھای دنیا ما رو ترک کردن ، ما ھم اون یکی دوتا سیگار رو ترک می کنیم

در ھمان موقع خانواده ای که معلوم بود خیلــی متشــخص ھســتند بطــرف مــا راھنمایـی           .ارکستر آھنگ قشنگی را نواخت که اکثر جوانھا وسط رفتند           
پسر حـدودا سـی و دو ســاله و       .ھر دو بلوند و چشم سبز بودند           .پدر ومادر با دختر وپسری زیبا که من از شباھتشان فھمیدم خواھر و برادرند                .شدند  

در جـوار خـانواده      ! بفرمـایین اینجــا    : مادر سوسن آنھا را بطرف صندلی ھای کنار ما راھنمـایی کــرد وگفـت            .دختر بیست و شش ساله بنظر می رسید         
متین 

: مادر سوسن معرفی کرد.به احترامشان بلند شدیم و با آنھا دست دادیم 
و تیمسـار مقتـدر،       . ایشــون ھــم گیسـو خواھـر ھمســر مرحومشــون و ایشــون ھـم مــادر مھنـدس ھســتن                 . مھندس متین ، یکی از دوستان عزیز مــا        

ھمسرشون لیلی خانم ، دکتر بھرام مقتدر پسرشون و دکتر بنفشه مقتدر دخترشون

خوشوقتیم
ما ھم ھمچنین

از : مادر کنار گوشم گفـت     . با منصور گرم صحبت شد  . پسر خونگرمی بنظر می آمد     . بھرام کنار منصور نشست و بقیه اعضای خانواده اش ھم کنارش      
ای . بخـدا شـبیه ھمیــن بــود      .این ھمون پسره س که تو خواب دیـدم            ....! چقدر ھم خوشگله ماشاءا     ! دیدی پسره بور و زاغه       .ھمون که می ترسیدم       

و زد رو دستش. خدا منو مرگ بده 

 این خونواده رو چه به من؟.ھرخوابی که تعبیر نمیشه . مادر جون خدا نکنه
             نواده ای ھسـتی تو آرزوی ھــر پســر و ھــر خو مد کنــارش ھــم نشسـت      ! آخ آخ بمــیرم بــرای منصـور  .فراموش نکن  تـو دلــش    االن دل! چــه او

!تشنج نکنه.نیست 

جناب مھندس افتخار می دین؟ من این آھنگ رو خیلی دوست دارم : مدتی که گذشت بنفشه مقابل منصور قرار گرفت و گفت 
بله البته، افتخار ماست و بلند شد : منصور به من نگاھی کرد و گفت



می               . بیچاره انتظار نداشت ، چنین دختر زیبا وبا پرستیژی از او درخواست رقص کند  ند و  فرو کـرده بود وقتی با ھم می رقصیدند انگار متـه در دل مـن 
توانم حــافظ منافـع             .دلم نمی آمد کسی را جای گیتی ببینم           .بیشتر از خودم دلم به حال گیتی می سوخت         . چرخاندند می دانستم فقط خــودم مــی 

درسته؟!گیسو خانم: ھمانطور که آنھا را نگاه میکردم و حرص میخوردم ، دکتر مقتدر روبرویم قرار گرفت وگفت . خواھرم باشم

بله
افتخار می دین خانم محترم؟

من نمی رقصم .عذر میخوام آقای دکتر : گفتم. بیچاره رنگش رو باخته بود.نگاھی به مادر کردم 
پس ممکنه بشینم کنارتون: گفت

البته بفرمایید

!بی عرضه! ای که خاک بر سر منصور نکن.رفتی که رفتی : مادر آھسته گفت
شما ھم اشنای عروس خانمید؟: توی چشمھایم زل زد وگفت 

بله
مھندس با شما چه نسبتی دارن؟ درست متوجه نشدم
ایشون ھمسر خواھر مرحومم ھستن
 چند وقته فوت کردند؟.خدا رحمتشون کنه
یک سال ویک ماه
 پس خواھرزن تا این حد عزیزه؟! متاسفم
 در ضمن من مترجم ومنشی شرکت ایشون ھم ھستم. ما با ھم خیلی صمیمی ھستیم
که اینطور! آه
ازدواج نکردین؟
نخیر
چند سالتونه
بیست وھفت رو دارم پشت سر می ذارم
شما خیلی زیبا وشاداب ھستین.بھتون نمیاد
ممنونم لطف دارین
رشته تحصیلی تون چیه؟
زیان انگلیسی
من پزشکی خوندم و تخصص مغز واعصاب دارم! چه عالی

!آشنایی باعث افتخار بنده س، دکتر: ھمان لحظه یاد پدرم افتادم و گفتم

 حقیقت اینه که ابھت و وقار وزیبایی تون در برخورد اول توجه منو جلب کرد.اختیار دارین
لطف دارین

نه و                 .چرا چشمان این پسر انقدر نافذه      !خدایا مگه من منصور رو دوست نداشتم ؟ پس چرا مھر این پسر به دلــم افتـاده؟ حتمــا گیــتی داره کمکــم میک
بھم می فھمونه منصور قسمت من نیست 

شما قصد ازدواج ندارین؟
تا خدا چی بخواد
       مادرم تحصیلکرده س ولی خونــه داره، در رشــته ادبیـات فارسـی تحصـیل                  .پدرم تیمسار ارتشه ومرد سختگیریه         .مایلم کمی از خونواده م بگم

نواده وابسـته نیســتم            . خودمم مطب دارم، بیمارستان ھم مشغولم         .بنفشه خواھرم، سال پنجم دندونپزشکیه      .کرده  ھمـه  .از نظر مالی به خو
خونواده ریشه دار و اصیلی ھستیم و دوست داریم با چنین خانواده ھایی وصلت کنیــم کــه          .چیز دارم ولی در حال حاضر با اونھا زندگی میکنم       

البته مطمئنم شما از ما بھترین
خواھش میکنم
حاال شما بگید گیسو خانم!
                      مـادر وبــرادر وخواھــرم بــه   .راستش پدرم در شیراز مغازه عتیقه فروشی بزرگی داشت ، ولی االن بعلت بیماری اعصاب در آسایشگاه بسـتریه

از دار دنیا اون مغازه برامون مونده         .خونواده متشخص و اصل ونسب داری ھستیم ولی دست روزگار ھمه چیز رو از ما گرفت                .رحمت خدا رفتن   
قصد دارم یا برم شیراز زندگی کنم یا پدر رو بیارم اینجا.االن ھم منزلی در تھران اجاره کردم و تنھا زندگی میکنم .و مقداری پول 

بیماری پدر چیه؟
بعد از اون مادرم دق کرد و پدرم اعصابش بھم ریخت و تمام ثروتش رو به باد داد. برادرم بخاطر عشق دختری خودکشی کرد
گفتین االن در آسایشگاه بستری ھستین؟
 حواس پرتی داشت ولی حاال رفتارش طبیعیه ، فقط افسرده س .گاھی کارھای خطرناک میکرد، حرف ھای عجیب میزد .بله، در شیراز
میتونم خواھش کنم پدرتون رو به مطب من بیارین؟
 شاید خدا شما رو وسیله کرده .بله، از خدا میخوام که شما ایشون رو مداوا کنین .
 امیدوارم که اینطور باشه .

بعـد بھـرام کـارت مطبــش را بــه مــن داد       . بنفشه ومنصور کنار ھم نشسته بودند و صحبت میکردند ، ولی شش دانگ حواس منصور به من وبھرام بـود              
می تونم تلفن شرکت یا منزلتون رو داشته باشم؟.من منتظر شما و پدرتون ھستم : وگفت 
بله و برایش نوشتم : گفتم 



 

 

 

شد          .احساس کردم سرخ شده وحالت عصبی دارد     .اینھا ھیچکدام از چشم منصور دور نماند        مادر داشـت تعبــیر می تـا اون    ! دنـده ش نــرم    .انگار خواب 
بھرام و بنفشه با ھم به وسط مجلس رفتند! باشه مرده پرستی نکنه ، زنده کش ومرده پرست که می گن حکایت منصوره بخدا

بلند شو بیا اینجا بشین : منصور گفت 
یک صندلی جلوتر آمدم و کنار منصور نشستم 

موضوع چیه؟
چطور؟
 بھرام رو می گم
از من خواست پدرم رو ببرم پیشش. متخصص مغز واعصابه . نعبیر خواب مادرتونه دیگه
دیگه چی ازت خواست؟
 اول شما بفرمایین بنفشه خانم چی کارتون داشتن؟.یکی یکی جلو بریم بھتره
نه اون خواستگاری کرد نه من. صحبت ما در حد آشنایی بود
صحبت ما کمی پیشرفته تر بود
پس ازت خواستگاری کرد؟
ای، ھمچین!
تو چی گفتی؟
گفتم توکل بر خدا

دیدی چه حس ششمی دارم ؟ دیدی چه خوابم تعبیر شد؟ بھرام ھمون کسیه که بدن منو لرزوند: مادر سرش را جلو آورد و گفت
بجنب! منصور: بعد با حرص زد پشت دستش وگفت

پس فرھان چی؟: بعد گفت . منصور نگاھی طوالنی به مادرش کرد و در افکارش غرق شد

 در ضمن گفته بودم بعد از سال گیتی به اولین خواستگارم جواب مثبت می دم. بھتون گفتم که چرا.فرھان رو نمیخوام.

. خالصه شب رویایی و زیبایی بود
یعنی واقعا این مرد از اینکــه ھـر شـب ایـن آھنــگ را بزنـد خسـته            . آنشب به منزل منصور رفتم و باز آخر شب آھنگ الھه ناز دیدگانم را پر از اشک کرد           

نفھمیدم چطور خوابم برد ! خوش بحالت! نمی شد؟ یعنی این عشق آنقدر ریشه دار بود؟ گیتی
***********************

دو سه روز بعد در شرکت با صدای زنگ تلفن گوشی را برداشتم 

روز بخیر، بفرمایین
سالم خانم!
سالم
می تونم با جناب مھندس متین صحبت کنم؟
امرتون؟. جناب رئیس جلسه دارن
به ایشون بفرمایین بنفشه مقتدر تماس گرفت
بنفشه خانم شما ھستین؟ من گیسو ھستم
آه شمایین گیسو خانم؟ حالتون چطوره
 خانواده خوبند؟.خوبم .الحمدالـله
بھرام گفته بود در شرکت مھندس مشغولین ولی نشناختم ، ببخشید.بله، سالم می رسونن
خواھش میکنم
خانم متین، پدرتون خوبن؟
الحمدالـله ، ممنونم
      گفتیـم مثـل اینکـه       .ذوق کــردیم  . وقتی از شما تعریف کرد    ..خیلی سخت پسند و ایراد گیره        برادرم اصوال .بھرام از شما خیلی تعریف می کنه

!چه کسی بھتر از شما. باالخره دلش جایی گیر کرد
نظر لطف ایشون و شماست
جلسه کی تموم میشه؟
یه ربع، نیمساعت دیگه
پس من دوباره تماس می گیرم

بنفشه آن دختر مھربــان   .گوشی را که گذاشتم از انقالبی که در قلبم برپا شده بود، سرم را روی میز گذاشتم و بحال خود وامانده ام افسوس خوردم                 
ست ، نمــی تـونم کســی رو جـای گیتـی            ! خــدایا ! الناز کم بود او ھم اضافه شد.و خونگرم وزیبا ، عاشق منصور شده بود   مشــکل تنھــا سـر خـودم نی

ازدواج ھم نکرده.تازه جوون تر ھم ھست .فوقش زن بھرام می شم که از منصور ھم خوشگل تره! حاال خودم به درک.ببینم 

چی شده گیسو؟ چرا سرت رو رو میز گذاشتی
جلسه تموم شد؟ ببخشین کمی سردرد گرفتم! آه
مسکن بخور
الزم نیست
چه خبر؟
مھندس شاھین تماس گرفتن وبنفشه خانم



بنفشه خانم کیه دیگه؟
یعنی شما ایشون رو نمی شناسین؟
یادم نمیاد
پس بھتره بگم خواھر بھرام مقتدر، شاید یادتون بیاد
چکار داشت؟! آه
 با شما کار داشت.کارش رو به من نگفت
 فکر نمیکردم جدی باشه.اون شب از من کارت شرکت رو گرفت
 شما ھم جدی بگیرین.حاال که جدی شده
برداشتھای اشتباه رو بذار کنار گیسو جان

گوشی را برداشتم . زنگ تلفن بلند شد

روز بخیر بفرمایین
منم بنفشه! گیسو خانم
گوشی خدمتتون. ھمین االن جلسه تموم شد. آه شمایین؟ چه به موقع تماس گرفتین

بفرمایین داخل اتاق ، مھندس: جلوی دھنی گوشی را گرفتم وگفتم 
.می خواست بفھماند که حق با اوست و من بیمورد حساسم.منصور ھمان جا روی مبل نشست و گوشی را گرفت 

 نون       .......... خانواده خوبند؟   ........... شما خوبید  .ممنونم..... سالم خانم ............ لطـف داریـن    ......... سـالم دارن خـدمتتون    .الحمدالــله، مم
کنفـرانس موفقــی   ....  انشــاءا!؟ حتمـا  ....کــی انشــاءا ! جــدا؟ چــه عـالی  ........ بله، ایشون دست راست ما تو این شرکت محسوب مــی شـن           

ســالم .خوشــحال شــدم   .محبــت کــردین  ........ چھارشــنبه ســاعت دو بعــدازظھر ، دانشــگاه تھــران، بلــه حتمــا میــام          ......... داشــته باشــین   
خدا نگھدار......... برسونین 

چھارشنبه کنفرانس داره ، ازم خواست برم .بیچاره میخواست دعوتم کنخ : گوشی را به من داد وگفت 

پس چرا از من دعوت نکرد؟ دیدی برداشتم اشتباه نیست؟. بیچاره، آخی بمیرم الھی

برو از خواھرت گله کن ،      .خواھیم دید  ... البته انشاءا  . زندگی فقط با گیسو   .عشق فقط گیتی    . گیسو ولمون کن تو رو خدا   : منصور زد زیر خنده و گفت    
نه از من

              خیـالتون    .دیگـه ھــم بشــما فکـر نمـی کنـم      . من از کسی گله ندارم ، چون راھم رو انتخاب کردم و میخوام شما رو از دغدغه وخیال نجات بـدم
!راحت 

نو که اومد به بازار، کھنه میشه دل آزار؟ و بلند شد : منصور ناراحت شد نگاھش را به زمین دوخت و گفت
اینطور فکر کن: شانه ھایم را باال انداختم و گفت

.منصور نگاه گله مندی به من کرد و به اتاقش رفت 
حاال که به روز انتقام نزدیک می شدیم دلـم بـه        .در آن ھفته خواھر وبرادر آذر مرتب می آمدند یا تلفن می کردند والتماس می کردند که از آذر بگذریم                

خانم متین ومنصور که می گفتند فقط قصاص. رحم آمده بود
می گم تـو   .امروز با اکبر برو خونه   .گیسو جان من می رم دانشگاه ، کنفرانس بنفشه         : روز چھارشنبه منصور ساعت یک ونیم از اتاق بیرون آمد وگفت         

.رو برسونه
 

 

 راننده من که نیست.اکبر راننده شرکته .من خودم می رم 

 

 اون از من حقوق می گیره.راننده من که ھست

سکوت کردم حرف حساب جواب نداشت

کاری نداری؟
 نه، خوش بگذره
خدانگھدار
خداحافظ

وقتی منصور رفت ، چیزی تو قفسه سینه ام بال بال میزد، دلم میخواست به منصور می گفتم پس چرا این بار ازم نخواستی باھات بیام؟ چطـور ایـن                                  
نم           ! برو، برو دنبال سرنوشتت      .بار بدون من رفتی ؟ پس حق دارم اونطور برداشت کنم           تـو ھـم بھـرام رو ببیـن         .منم میشم زن برادر زنت وداغت می ک

.وحرص بخور
ولی .من که تاخود بنفشه دعوتم نمی کرد، نمی رفتم         .فردای آن روز چون از دست منصور عصبانی بودم که چرا به من تعارف نکرد ، به شرکت نرفتم           

. صبح، سـاعت یــک ربــع بـه نـه تلفـن زنــگ زد      .شب ھم حتی به من تلفن نزذ   .پس حتما مزاحمش بودم    .منصور یک تعارف ظاھری می توانست بکند       
گفتـم  . چون می دانستم منصـور اســت       .ساعت نه تلفن بعدی ، ساعت نه وده دقیقه زنگ بعدی و پی درپی تا ساعت یازده ھیچکدام را جواب ندادم                                

!بذار اونم کمی بال بال بزنه ببینه چه مزه ای داره
کشان کشان رفتم گوشی اف اف را برداشتم . ساعت دوازده صدای زنگ در بلند شد.بی حال وحوصله روی تخت افتاده بودم وفکر میکردم 



بله
باز کن! گیسو

یـا   . فکر کرده بودم شاید مامور سازمان آب یا بـرق باشـد           .فکر نمی کردم منصور باشه    .پشیمان که چرا گوشی اف اف را برداشتم      .خواب از سرم پرید    
در را باز کردم .دکمه اف اف را زدم و سریع موھایم را مرتب کردم . کسی با واحدھای باال کار دارد و زنگ مرا زده 

سالم
سالم خوبی؟
این بستگی به حال جنابعالی داره
بیا تو
چی شده؟چرا نیومدی شرکت ؟ صددفعه تماس گرفتم، گوشی رو بر نداشتی
حوصله نداشتم

کدوم منشی به رییسش میگه حوصله نداشتم؟: منصور ابرویی باال انداخت و گفت

 کدوم رییسی شرکت رو رھا میکنه، می ره کنفرانس ؟ اون شرکت با اون رئیس ، باید چنین منشی ای داشته باشه
 من نیمساعت قبل از تعطیل شدن شرکت رفتم ، ولی شما از صبح نیومدین! خانم حاضر جواب
 خوابم اومد.دیشب نخوابیدم
چرا؟
حال، آینده ، ساعت ھفت صبح تازه رھام کردن. فکرھا به مغزم حمله کرده بودن
چه فکری؟
چقدر سوال می کنی منصور! ھزار تا فکر!
امیدوارم از دست من ناراحت نشده باشی که رفتم کنفرانس
  من                .شما راحت باشین    .نه، مھم نیست اتفاقا خیلی خوشحال شدم که اقال یکی پیدا شد که باعث شد شما یه شب رو بدون زنـگ زدن بــه 

سرکنی، تازه زحمت اومدن و به من سرزدن رو ھم از رو دوشت برداشت
       شید                     .گیسو، باور کن مدام تو فکر تو بودم یم طـول ک بعـد ازم دعـوت کــرد بریــم    .ولی ساعت سه ونیم تازه کنفـرانس شــروع شـد و تـا پنــج ون

گفتم حتما خوابی ، مزاحم نشدم . تا رسوندمش و اومدم خونه شد یازده ونیم . بعد ھم رفتیم بیرون شام خوردیم.تئاتر 
نخیر، تا ھفت صبح بیدار بودم
 وبلند شد آمد کنارم نشست. خب، معذرت میخوام
چرا عذرخواھی میکنی منصور؟ خالفی مرتکب نشدی
باور کن دیروز خیلی دلم میخواست تو رو ھم با خودم می بردم ، اما چون بنفشه دعوتت نکـرده بـود نخواســتم                   .منم بودم ناراحت میشدم  ! چرا

کوچیکت کنم
جاھای دیگه کوچیکم کردی مشکلی نبود؟
کجا،کوچیکت کردم ؟ ھرجا بردمت دعوت داشتی عزیزمن
خب بگذریم، خوش گذشت؟
نه،کجا بدون تو خوش می گذره؟
یعنی در جوار بنفشه چشم سبز سفید روی زیبا به شما خوش نگذشت؟
حاال بلند شو بریم خونه ما . تو که باور نمی کنی، پس چرا بیخود به خودم فشار بیارم
ممنونم شما اینجایی،چه فرقی میکنه؟ ناھار ھم یه چیزی با ھم می خوریم
مثال چه چیزی؟

گفتم یه چیز خنک بخورم، ولــی بـه افتخــار شــما     .راستش با اینکه پاییزه ولی من میخواستم آب دوغ خیار بخورم چون جیگرم داشت آتیش می گرفت                 
زرشک پلو با مرغ درست میکنم، خوبه؟

گفتی گیسو ، بخدا دلم برای آب دوغ خیار لک زده ، به جون تو!آخ
تعارف که نمی کنی
 بلند شو بریم با ھم درست کنیم.من اگه با توتعارف داشتم که االن اینجا نبودم

چرا می خندی؟ بھم نمیاد کمک کنم؟: گفت.منصور داشت خیار خرد میکرد که نگاھش کردم وخندیدم 

یاد حرف گیتی خدابیامرز افتادم که می گفت کاری کنم که کارھای ثریا خانم رو ھم انجام بده و چه گل گفت

ولی چه کنیـم دیگــه ، زن ذلیلـم و ایــن کارھـا از         .شما دوتا خواھر عجب وروجکھایی ھستین بخدا         : بعد گفت  . منصور چنان زد زیر خنده که دیدنی بود      
خدا لعنتت کنـه    ! چه روزھایی با ھم داشتیم     ! چطور مثل گل پرپر شد   : بعد خنده از لبش محو شد و سری به افسوس تکان داد و گفت           .افتخاراتمونه 

!آذر
!منصور: مقابل منصور نشستم وگفتم

بله
میخوام یه چیزی بھت بگم
بگو
بیا از آذر بگذریم
چکار کنیم؟
زندان براش کافیه.ببخشیمش



                              زده به سرت گیسو؟ معلوم ھست چی میگی ؟ چی چی رو گذشت کنیم؟ یادت رفته گیتی چه مظلوم مرد؟ یادت رفتــه چـه ارزوھــا داشــت؟
یادت رفته برای اومدن بچه ش چطور روزشماری میکرد؟

 مطمئن باش اون تقاص اشتباھش رو پس می ده و تو در برابر گذشتت پاداش می گیری.ولی گذشت شیرین تر از انتقامه .نه یادم نرفته
گاھی باورم نمیشه تو خواھر گیتی ھستی
   ند            . ولی مطمئن باش از تو بیشتر دوستش داشتم       ! شاید یک جورایی ھووش باشم منصور دلرحمی ھـم نعمتیــه کـه ھرکســی از اون بھـره م

نیست
     مـی رن دیگــه   .اونھا ھمچین کــه رضـایت رو بگــیرن       . به حرفھای خواھر و برادرش توجه نکن   .تو که خودت می گفتی باالی چوبه دار می بینمت

می               .حتی یه فاتحه ھم برای گیتی نمی خونن    . پیداشون نمیشه  ھمون آذر، وقتی آزاد بشه ، انتقام مدتی رو که تو زندون گذرونده از من و تو 
ھفته دیگه روزیه که به آرزوم می رسم و انتقامـم          . دیه ش رو ھم آماده کردم   . نه، من رضایت نمی دم    .چه بسا این بار تو رو از من بگیره        .گیره 

می دونی چرا؟ چون ھم عشقم رو ازم گرفت و ھمه بچه م رو وھم باعـث شــد عشـق                    .من ازش نمی گذرم   .رو از این خائن عوضی می گیرم        
ولی حاال ھم عشق تو توی قلبمه، ھـم از گیتـی            .اگه اون اتفاق نیفتاده بود من االن گیتی کنارم بود و وجدانم راحت                ! تو به جونم بیفته گیسو   

از اون طرف روز وشب غصه میخورم که چرا نمـی تـونم بـا تـو دخـتر زیبـا و                           .بخاطر این عشق خجالت می کشم و نمی تونم اونو فراموش کنم                  
ته            . خوب ازدواج کنم و چه راحت ایستادم خواستگارھات رو تماشا می کنم                 !پـس چـرا بگـذرم        .اگه تو ازدواج کنی یعنی آذر تو رو ھـم ازم گرف

اشــتباه گیـتی رو      .رح ومروت به بعضی آدم ھــا روا نیســت و آذر جـزو اون آدمھاسـت                 .چرا؟او روحم رو کشته، می فھمی گیسو؟ منو تباه کرده           
بذار دلم آروم بگیره.اما نخواه گیسو .ازش می گذرم .با اینحال اگه تو ازم بخوای .تکرار نکن 

تم                   .حق با منصور بود  .سکوت کردم  حــاال چــرا  : ولی من دل رحم تر از این حرفھا بودم وقتب دیدم منصور شدیدا در فکر است و خیار خرد مـی کنــد، گف
!انقدر چاقو رو تکون می دادی؟ مردم از ترس، مرد

.....پر از انتقام و عشق وحسرت و!چه آب دوغ خیاری میشه گیسو: منصور لبخند زد و گفت 
.بیا اینم گردو، کشمش ، خامه ، سبزی، بریز توش که پرمالط تر شه : گفتم .ھر دو زدیم زیر خنده 

تو ماشین ، خیلی از منصور خواستم     .باالخره با منصور رفتیم   ! چه بدبخت بودم  .آن روز اصال دلم نمی خواست به زندان بروم        .روز مجازات آذر فرا رسید  
بذار انتقامم رو بگیرم! از من نخواه گیسو: از آذر بگذریم ، ولی او ھنوز مصمم بود ومرتب می گفت

.زانوھایم سست شد.یاد برادرم افتادم . وقتی حلقه دار را دیدم حالت تھوع به دست من داد
خــانواده  .مرا گرفت و مرا روی صندلی نشاند         شانه ھای  . منصور متوجه رنگ پریدگی من شد       .انگار می خواستند مرا دار بزنند         . تمام بدنم می لرزید       

می گفتـم و بـه منصـور نگــاه              .ولی منصور قلبش از سنگ شده بود    .چقدر گریه و زاری کردند، بماند   .آذر آمدند  ھرچه به من التماس می کردند، ھیچ ن
با دو دستم بازوھایم را گرفته بودم و می لرزیدم . میکردم 

بلند شدم، دستھای منصور را گرفتم و به معنی بگذر فشردم و نگاھش              .یک لحظه دلم بحالش سوخت   .چقدر الغر شده بود     .در باز شد و آذر را آوردند   
.گیتی رو یادت بیار، آروم میگیری! آروم باش گیسو: دستم را فشرد و گفت.کردم 

اشک ریخت والتماس کرد . دست بسته جلوی ما زانو زد.سربازی آذر را جلو آورد . ولی دستھای خودش ھم می لرزید و یخ کرده بود

 تو رو خدا از من بگذرین.من به اندازه کافی اسارت و عذاب وجدان کشیدم .من اشتباه کردم ف غلط کردم ، تو رو خدا رحم کنین

دسـتت رو بــه ایــن جانــی    : منصور دستم گرفت و مرا بطرف خودش کشید وگفـت      .خم شدم، آذر را بلند کردم     .منصور با نفرت نگاھش را از آذر برگرفت       
!بی رحم نزن گیسو

ھرچه کردم زجری که خواھر باردارم کشـیده         .طاقتش را نداشتم   .دلم ریش شد   . صدای التماس و زاری اتاق را پر کرده بود         .باز برادر و خواھرش آمدند      
بـه منصـور    .دیگـر نتوانســتم تحمـل کنــم     .سرباز اذر را بطرف حلقه دار برد و حلقــه را دور گـردنش آویخــت          .بود بیاد بیاورم و دلم را سنگ کنم نتوانستم         

جوونه .می دونم چه دردی تو سینه ته، ولی گذشت کن. منصور خواھش میکنم بھش رحم کن:گفتم 

                              تـو کـه نبــودی ببینــی       . مگه اون به ما رحم کرد؟ اگر گیتی ذره ای با این بدی کرده بود، شاید می بخشیدمش ، ولی گیتی آذر رو نـوازش کـرد
نبودی ببینی دل کندن چقــدر    ! چطور به دستم بوسه زد وحاللیت خواست        ! چطور نگاھم کرد     ! نبودی ببینی گیتی عزیزم چطور جون داد      !گیسو

اگه اون موقع به خواھش گیـتی گـوش نکـرده بــودم، االن داشـتم زنـدگیم رو              ! اگه طاقت دیدنش رو نداری ، برو بیرون گیسو           ! براش دشوار بود 
درسته که تو برام عزیزی ، ولی خواھشت رو نمی پذیرم .میکردم و بچه داشتم 

. تا خواستم در را باز کنم ،صدای جیغ دلخراش خواھر وبرادر آذر بلندشـد         .طاقت دیدن جان دادن آذر را نداشتم    .از منصور فاصله گرفتم و بطرف در رفتم    
بــه در تکیــه زدم و دو زانــو روی زمیــن نشســتم و اشــک   .دیگــر نتوانســتم بایســتم  . آذر دســت و پــا مــیزد و منصــور رویــش را برگردانــده بــود    .برگشــتم 

اگـه انتقـامم رو     . منو ببخش گیســو جــان   : مرا به سینه اش چسباند وگفت      .روی نیمکت نشستیم      .منصور آمد مرا بلند کرد و از اتاق بیرون برد       .ریختم 
آخرین نگاه گیتی رو نمی تونم فراموش کنم.نمی گرفتم ، نمی تونستم آروم زندگی کنم 

ھرکــدام بـه اتاقھــای     .آنقدر بی حوصله بودیم که حتی جواب سالم مادر را ھم به زور دادیـم          .در بین راه کلمه ای با منصور حرف نزدم          .بخانه برگشتیم    
می شــد                 .ناھار نخوردم، اصال اشتھا نداشتم           .خودمان رفتیم    منصـور چنـد ضـربه بـه در زد و وارد             .دست و پا زدن آذر لحظه ای از جلوی چشمانم دور ن

گیسو بیا بریم ناھار بخوریم : شد وگفت
!گیسو انقدر عذابم نده ، بلند شو دیگه: کنارم نشست و گفت.در حالیکه دمر روی تخت دراز کشیده بودم سکوت کردم 

برو منصور می خوام تنھا باشم
با من قھر کردی که به حرفت نکردم ؟
حتی صبر نکردی من از اتاق بیرون برم. تو باعاث شدی که مرگ برادرم برام تداعی بشه
                   ولی من چی؟ زندگی رو از دسـت دادم و       .گیسو چرا حال منو درک نمی کنی؟ تو االن امید داری ازدواج کنی برای خودت زندگی تشکیل بدی

بخدا یه مرده متحرک ناطقم.آینده ای مبھم در انتظارمه 
 حاال برو منصور.بھت حق می دم!
تا نگی منو بخشیدی نمی رم.
تازه قدر دانی ھم باید بکنم.تو کاری نکردی ببخشمت
پس چرا ناراحتی؟
 برای اینکه به آذر رحم نکردی ، برای اینکه حاال فھمیدم گیتی رو بیشتر از من دوست داری.برای اینکه دلم به حال آذر میسوزه
  فکر کردی من برای آذر ناراحت نیستم؟ اگه گذشت میکردم ، ھمین خود تو ، پس فردا نمی گفـتی بـه آذر نظـر داری؟ یـه                       .والـله اینطور نیست

حاال بلند شو بریم ناھار بخوریم.دلیلش ھمین بود
نمی تونم، بعدا میخورم! میل ندارم ، باور کن



پس بگو از من ناراحت نیستی؟
ناراحت نیستم

خالصه تا دو سه روز حال خوشی نداشتیم ولی کـم کـم    .وبلند شد و رفت . ھمین دلرحمی تون منو دیوونه کرده : منصور موھایم را نوازش کرد وگفت 
قضیه برایمان عادی شد

: نگاھی به ھمه کرد و تا مـرا دیـد بطــرفم آمــد وگفــت          .اواخر ھفته، یک روز که در شرکت مشغول بودم ، با کمال تعجب دیدم بنفشه وارد شرکت شد                   
!سالم گیسو خانم

حال شما؟! سالم بنفشه خانم
ممنونم خوبید؟
مرسی
 جا خوردم ولی به روی خودم نیاوردم.مھندس ھستن ؟قرار قلبی داشتم
 اجازه بدین بھشون اطالع بدم.بله تو اتاقشون ھستن

مھمون دارین: به اتاق منصور رفتم وگفتم . بنفشه روی مبل نشست

کیه؟
 گویا قرار قبلی داشتین.ھمون که منتظرش ھستین
 یادم رفت بگم ، گیسو جان.گفت میاد .آره، آره ، صبح تماس گرفت!

تو ھم بیایی ھا: گفت .نگاه گله مندی بھش کردم 

                                لبخنـدی   .فکر میکنم ایشون با الناز برای شما متفاوته وتعارفتون ھم شــاه عبدالعظیمیـه و بـا عصـبانیت نگـاھم را از او برگـرفتم و بــیرون آمـدم
منتظرتون ھستن. بفرمایین: تصنعی به بنفشه زدم وگفتم 

 ممنونم با اجازه

دور ... ای که ایشــاءا   ! اینه عشق به گیتی وگیسو     ! دیگه کارھات ھم مخفیانه شده؟ حاال نشونت می دم            . از شدت حرارت داشتم خاکستر می شدم         
قلب پاره پاره ت رو گل بگیرن

پس چرا نمیای گیسو؟: نیمساعت بعد منصور از اتاقش بیرون آمد و به من گفت 

من برای چی باید بیام؟
چون من میخوام
 دیگه شماره مستقیم اتاقتون رو ھم که تقدیمشون کردین.شما اگه دوست داشتین یه ساعت قبل به بنده اطالع می دادین!
  ایـن ولـم نمــی     . بخدا گفت روم نمیشه ھی به گیسو خانم بگم با منصور کار دارم و شماره مستقیم اتاقم رو خواست                 ! گیسو، خواھش میکنم

کنه، من چیکار کنم؟
 منم ھرکاری دوست دارم میکنم ، یعنی نمیام .ھر کاری دوست دارین بکنین .شما صاحب اختیارین

در اتــاق .نیمساعت بعد ، وقتی صدای خداحافظی را از درون اتاق شنیدم ، سریع به اتاق فرھان رفتـم تـا حرصــش را در بیـاورم                         .منصور عصبانی رفت    
!افتخار دادین ، خانم رادمنش ! چه عجب! به به: فرھان که جا خورده بود گفت.فرھان را ھم بستم تا منصور آتش بگیرد 

اختیار دارین ، اومدم نامه ھا رو واسه تایپ ببرم
بفرمایین بشینین
 ونشستم . ممنونم
خب، خسته نباشین
 ممنونم ، شما ھم خسته نباشین
گویا مھندس مھمون دارن؟
بله
البته مھمون ایشون به پای مھمون بنده نمی رسه

.لبخند زدم و تشکر کردم 

راستش مدتھاست که میخوام......
 منصور در را باز کرد و وارد شد. بله بفرمایین.
آه، شمایین مھندس؟
خسته نباشی پرویز جان!
 متشکرم

گیسو جان کارت تمام شد، بیا اتاق من: نگاھی به من کرد وگفت 

 اشکالی نداره که؟.باشه، فعال دارم با مھندس صحبت میکنم

و رفت و در را باز گذاشت . راحت باشین ! نخیر ، ابدا : منصور نگاه معنی داری به من کرد وگفت 



 می فرمودین
 اگر اجازه بدین خدمت برسم.راستش مدتھاست می خواستم در مورد خواستگاری با شما صحبت کنم.
 بھم وقت بدین.مجازات آذر تاثیر بدی روم گذاشته . ولی االن مدتیه زیاد روحیه م خوب نیست .خواھش میکنم
شما که باید خوشحال باشین
 حتی برای دشمن ھم دلسوزه.طبع حساس بدیش ھمینه
 گیتی خانم برای خاک حیف بود.اون حقش بود.خودتون رو ناراحت نکنین
بله، حق با شماست
باشه ، من باز ھم صبر میکنم
البته فکر نکنین من قول صد درصد به شما دادم مھندس، امکان داره جوابم ھم منفی باشه
از این شوخیھا با قلب ضعیف من نکنین گیسو خان!
              امـا یـه چـیزی ایــن وســط مـانع ازدواج ماسـت ، و اون اینــه کــه شـما عاشـق                     .می دونین مھندس؟ من شخصیت و ظاھر شما رو می پسندم

یعنی شما ھر چی به من محبت کنین ، مـن فکــر میکنـم ایــن            .خواھرم بودین و من نمی تونم با کسی ازدواج کنم که منو بجای اون می بینه            
نـه یــاد آور خـاطرات یـه عشـق         . دلم میخواد چراغ دل ھمسـرم باشـم      .من دلم میخواد خانم خونه خودم باشم       . محبت رو به گیتی می کنین    

دیگه
 من به خود شما عالقمندم.این چه فکریه شما می کنین خانم؟ مگه من میخوام خودم و شما رو گول بزنم
 ولی در ھر صورت مانع ازدواج ماست. شاید فکر اشتباھیه
بعد از دو سال تازه می گین نه؟! ای بابا گیسو خانم
من ھم قولی به شما نداده بودم! شما که خواستگاری رسمی نکرده بودین مھندس
ای بابا
حاال صد در صد ھم نه نمی گم ولی فعال قصد ازدواج ندارم مھندس!
که نظرتون عوض میشه... انشاءا. باشه، جز صبر چاره ای ندارم
 ولی اون مسئله که گفتم ناراحتم میکنه. باور کنین ازدواج با شما افتخار منه
بعد بخودم تشر میزنم . گاھی یه فکرھایی می کنم ! اون مسئله بیشتر یه بھونه س گیسو خانم......
چه فکرھایی؟
می ترسم باز من بازنده باشم. نمی دونم چرا احساس میکنم مھندس به شما عالقه داره.
 خب دیگه برم تا اخراج نشدم.ھیچ چیز تو این دنیا بعید نیست ، اما منصور ھم مثل شما، تازه بدتر، اونکه دیوونه گیتی بوده

!ایشون منو بیرون می کنه، شما رو ھرگز: لبخند تلخی زد و گفت

مھندس به شما خیلی عالقه داره
منم ھمینطور
 راستی نامه ھا رو بدین تایپ کنم.با اجازه
بفرمایین
 به قسمت معتقدین مھندس؟: کنار در که رسیدم گفتم .فعال با اجازه .ممنون
البته!
 شاید ھم ما قسمت ھم باشیم! توکل بر خدا.پس انقدر فکر نکنین
آرزومه!امیدوارم

خسته نباشین: با اخم وتخم گفتم.با لبخند از اتاقش بیرون آمدن و به اتاق منصور رفتم 

ممنون، والـله مذاکرات سیاسی بین المللی کمتر از این مذاکره شما وقت میبره
 بیست دقیقه کمتر بوده.ھنوز به اندازه مذاکره شما و بنفشه خانم نشده
بشین
 خب امرتون؟.ممنون
 چرا نیومدی؟.مگه نگفتم تو ھم بیا
تعارف جدی رو از تعارف الکی خوب تشخیص می دم در ضمن دوست ندارم مزاحم کسی باشم
یعنی من تعارف الکی کردم؟
بله
چطور ثابت می کنی؟
صبح به من نگفتین با بنفشه قرار دارین
به جان خودت که خیلی برام عزیزی! بخدا فراموش کردم گیسو
قسم نخورین ، چون دیگه برام مھم نیست
یعنی چی؟
بعدا می فھمین
با اعصاب من بازی نکن گیسو
کاری ندارین؟
فرھان چی بھت می گفت؟
بنفشه چی می گفت؟
گیسو!
چیزی که عوض داره گله نداره
 تازه اگرم پیشنھادی بده جوابش منفیه.ھنوز ازم خواستگاری نکرده خیالت راحت .بنفشه دختر اجتماعی وراحتیه ولی پررو نیست
 با الناز فرق می کنه.بنفشه دختر خوبیه منصور، روش بیشتر فکر کن
منتظر اجازه جنابعالی بودم.باشه، روش فکر میکنم .خیلی ممنون



 جدی میگم بخدا.ولی بنفشه اجازه داره . من اجازه نمی دم ھر کسی جای گیتی رو بگیره .بله که باید اجازه بگیری
اگه یادت باشه بھت گفتم اگه تصمیم به ازدواج بگیرم اول تویی
ولی دیگه اگه خواستگاری ھم بکنی، جوابت منفیه منصور!

اینو از ته قلبت می گی گیسو؟: حالت چھره منصور فرق کرد و گفت

                می کنــه گفتـم بــا دو نفـر ازدواج نمـی          .اتفاقـا االن بــا فرھـان بحــث ســر ھمیــن بــود          . نه، قلبم که ھنوز با شماست ، ولی عقلم اینطور حکــم 
یکی شما، یکی اون.کنم 

بعد از اون لحظه ای درنگ نمی کنم.من فقط منتظرم گیتی به خوابم بیاد و بھم اجازه بده ! تو بیخود می کنی
 اون موقع بنده می گم نه.تا من بله نگم که نمیشه
می گی آره
امتحان کنین
چیه؟بھرام رو دیدی دیگه کسی رو قبول نداری؟
آره، بھرام برام مناسب تره

تدا چنــد      .حرفی برای گفتن نداشت     .دستھایش را توی جیب شلوارش کرد   .منصور عصبانی از صندلی اش بلند شد بطرف پنجره رفت         خانم حکیمـی اب
!گیسو جان، تلفن: ضربه به در زد بعد در را باز کرد وگفت 

کیه خانم حکیمی؟
آقای مقتدر
ممنونم

لطفا وصل کنین به اتاق من ، ھمین جا صحبت می کنن: منصور نگاه عجیبی به من کرد، بعد به خانم حکیمی گفت

چشم،آقای مھندس!



 وگوشی را به من داد وروی آیفون زد تا خودش ھم صدای بھرام را بشنود.بیا صحبت کن
بله
سالم گیسو خانم!
حالتون چطوره؟! سالم دکتر مقتدر
 شما خوبین ؟ مھندس، خانم متین ، پدرتون چطورن؟. خوبم.ممنونم

 جویای حال شما از بنفشه خانم ھستم .الحمدالـله ، ھمه سالم دارن خدمتتون
 گویا بنفشه صبح پیش شما بوده.ممنونم
بله، یه ساعت پیش تشریف بردن
                                             نم از مـردی خوشـش می بی خدا نکنه بنفشه از چیزی خوشش بیاد، تا به دستش نیاره ول کن نیست ، البته دختر مغروریه و اولین بـاره کـه 

جدا مھندس مایه افتخار ما ھستن.اومده 
بله، مھندس افتخار ھمه ھستن
چه خبر خانم؟
روزگار رو می گذرونیم! مشغولیم دکتر. سالمتی
منتظر بودم پدر رو بیارین مطب
 در اولین فرصت این کار رو می کنم.راستش فرصت نکردم برم شیراز
 بی صبرانه منتظرتون ھستم.خوشحال می شم

لطف دارین : با ترس نگاھی به منصور کردم و گفتم 

گیسو خانم امروز بعد ازظھر افتخار می دین با ھم بریم بیرون؟

 تازه فھمیدم تمام تصمیماتی که گرفته بودم، کشک بود.از جذبه منصور فھمیدم که باید بگویم نه 

 اشکالی نداره؟. باشه یه وقت دیگه .راستش جناب دکتر ، بعد از ھر جایی دعوتم
نخیر خانم، چه اشکالی داره؟ می خواین بذاریم برای فردا؟
فردا ھم معذوریت دارم دکتر
پس فردا چطور؟

 بله، پس فردا خوبه و از نگاه منصور قلبم فرو ریخت: گفتم .دیگر نتوانستم بھانه ای بتراشم .منصور از حرص لبش را می گزید

پس ،پس فردا ساعت پنج بعد از ظھر میام در منزلتون با ھم بریم بیرون
ھر طور میل شماست؟
آدرس منزل رو می دین؟
بله، یادداشت بفرمایین......

مگه من مکالمات شـما      .اصال ازتون توقع نداشتم     : دست پیش گرفتم وگفتم  . گوشی را که گذاشتم ، منصور رفت پشت میزش نشست و سکوت کرد           
 را گوش می کنم؟

می خوام تنھا باشم گیسو!

تاق بــیرون آمـدم         .با اینکه باز ھم توقع نداشتم       آنقـدر عصــبانی بـودم کـه ســریع کیفـم را برداشـتم و از خـانم کــاظمی و بقیــه                . امـا ســکوت کـردم واز ا
نه ونیــم بـا        .تصمیم گرفتم صبح به شــرکت نـرم     .آن روز وآن شب منصور نه تماس گرفت و نه به من سر زد        .خداحافظی کردم و به خانه رفتم     سـاعت 

 صدای زنگ تلفن گوشی را برداشتم

بله بفرمایین
سالم
سالم
پس چرا نیومدی شرکت؟
خواستم تنھا باشین ، خودتون خواستین
 خداحافظ.خیلی سریع بلند شو بیا سر کارت .ببین گیسو اختالف ما ربطی به شرکت نداره

 سریع شماره مستقیم منصور را گرفتم! بی ادب وبی نزاکت. و گوشی را گذاشت 

بله
 خدانگھدار. من دارم می رم شیراز .فکر منشی جدید باش .ببین منصور، من دیگه شرکت نمیام

لباس پوشـیدم بــه سـرم زد بـه دکــتر مقتــدر زنــگ        .بلند شدم چمدانی از داخل کمد بیرون آوردم تا خالی ببرم و وسایل پدر را داخل آن بگذارم و بیاورم               
برای ھمین تصمیم گــرفتم بلیـط برگشـت را بــرای          .ھر طور بود باید تا فردا ظھر بر می گشتم         .بزنم و بگویم نمی توانم فردا بیایم ولی خجالت کشیدم          

مانده بــودم چطـور  .در را باز کردم و با تعجب چشمم به منصور افتاد       .داشتم کفشھایم را پایم می کردم که زنگ آپارتمان زده شد            . ھمین امشب بگیرم   
 .به این سرعت آمده

سالم



سالم
کجا؟
زادگاھم
مگه میخوای بری بمونی که چمدون می بری؟
آره، از تھران خسته شدم
مگه با بھرام قرارنداری؟
 بفرمایین تو .قرار رو به ھم می زنم

 خوشت میاد منو از کار بیکار کنی؟ نمی گی شاید تصادف کنم؟: آمد داخل، در را بست وگفت 

 من به شما چیکار دارم؟.منم کار خودم را می کنم .مگه مرض دارم؟ شما کار خودت رو بکن
منو به خودت وابسته کردی ، دیوونه م کردی، بعد میگی من به شما چکار دارم؟
ما برای ھم ساخته نشدیم! وابستگی رو کم کن منصور
می خوای بری شیراز چیکار؟
از تھران خیری ندیدم.می خوام بمر پیش بابام
گیسو، اذیت نکن
مگه خودت نگفتی میخوای تنھا باشی
 ببخشین.من یه غلطی کردم ، حسودیم شد
 زود میام.ممنونم که اومدی ، ولی باید برم .منصور داره دیرم میشه بخدا

بـه  . من دندون رو جیگــر مــی ذارم      .خواھش میکنم خب با بھرام برو بیرون         ! نرو گیسو  : کمی خیره در چشمھایم تگریست و با معصومیت خاصی گفت        
 تو اطمینان دارم

منم به زندگی خودم می رسم. تو به زندگی خودت برس.میخوام وابستگیھا رو کم می کنم .موضوع بھرام نیست منصور
زندگی من تویی؟
          می دونی .من می خواستم تو نخواستی، ولی حاال منم نمیخوام        .زندگی منم تویی منصور، ولی ھمه قلبھای عاشق با ھم جفت نمی شن

دلیل نمیشه اگه ھمدیگر رو دوست داریم حتما با            .پس تحمل این خیلی ساده س      .من بدترین دردھا و داغھا رو تحمل کردم ، تو ھم ھمینطور          
وقتی ھم ازدواج کنیم ، بازم با ھم می ریم میاییم.با ھم دوستیم، نزدیکیم، ھمین کافیه .ھم ازدواج کنیم 

شب بر میگردم آقــای    .خیلی خب، گریه نکن   : گفتم. دلم به حالش سوخت   .قه زده بود  اشک در چشمھایش حل  .صورتم را از مقابل صورت منصور گرفتم        
 ساده بی خط

پس این چمدون چیه؟
برش دار ببین چیه؟

 اینکه خالیه: منصور چمدان را از روی زمین بلند کرد و با تعجب گفت

 می رم بابا رو بیارم.چمدون خالی می برم، پر میارم
بخدا نصف عمر شدم! منو دو ساعته سر کار گذاشتی گیسو؟ خدا بگم چیکارت کنه
تا تو باشی و دیگه یه جمله نگی وگوشی رو قطع کنی ، آقای رییس!

 یعنی بابات رو میخوای بذاری تو چمدون؟: گفت.خودمم خنده ام گرفت .منصور لبخند زد و لبخندش به خنده و بعد به قھقھه تبدیل شد 

آره، حاال اجازه می فرمایین برم؟
منم میام
دیگه چی؟
مگه نمی گی شب برمیگردی ؟
 اگه بلیط گیرم بیاد.خب آره
 بریم.گیر میاد
جواب بابام رو چی بدم اگه سراغ گیتی رو بگیره؟! منصور
خب بگو گیتی ھستی؟
وقتی اومد تھران، بگم گیسو کجاست؟
 باید فیلم بازی کنیم دیگه.گیتی ھم خونه س . خب بگو گیسو ھستی ، منو آوردی کمکت کنم
 بزن بریم ، آقای از شرکت فراری! نترس! دوباره شروع شد
شرکت یا شیراز؟
شرکتی در شیراز بنام آسایشگاه سالمندان
خب، پس بذار به مادر زنگ بزنم
احتماال پرواز بعدازظھره.بعد می ریم پیش مادر جون . می ریم بلیط می گیریم
شاید مجبور شیم شب اونجا بمونیم ھا!
سنگ از آسمون بباره میام ، چون با آقای دکتر قرار دارم. ولی من تا فردا ظھر باید اینجا باشم. خب بمونیم
با دکتر قرار داشته باشی بھتر از اینه که ما رو رھا کنی بری شیراز

عدازظھر بلیـط رفــت گــرفتیم و بـرای دوازده شـب بلیـط                   . در را قفل کردم ، بسم اللھی گفتـم و راھـی شــدیم           .ھر دو زدیم زیر خنده     بـرای سـاعت دو ب



 .برگشت رزرو کردیم 
گفتیـم مـادرجون حـالش خــوب       .پدر از دیدن ما بی نھایت خوشــحال شــد وســراغ گیــتی را گرفـت         . به شیراز که رسیدیم مستقیما به آسایشگاه رفتیم      

.پرد چنان ذوق زده شده بود که از بیان آن قاصرم.بعد از تصفیه حساب از آسایشگاه بیرون آمدیم . نیست پیش او مانده
به            .ساعت شش بعدازظھر به ھتل رفتیم واستراحت کردیم ، بعد شام را در ھمانجا صرف کردیم               ساعت یازده به فرودگاه آمدیم وآماده پرواز شــدیم و 

.اول منصور را رساندیم بعد من و پدر به منزل خودمان آمدیم. تھران برگشتیم
 

 

طبق قرار . صبح صبحانه پدر را دادم و به شرکت رفتم. آنقدر خسته بودیم که نفھمیدیم چه طور خوابمان برد.اتاق گیتی را برای پدر آماده کرده بودم 
در اتاق منصور لباسم را عوض کردم .قبلی که با منصور گذاشته بودم ساعت ده ونیم یازده، باید رل گیتی را بازی می کردم و به دیدن پدر می رفتیم 

نزدیک ظھر به شرکت برگشتیم و ساعت دوف .پدر باور کرد که من گیتی ھستم واز این بابت خیالم راحت شد .و با منصور به منزل خودمان رفتیم 
منصور می گفت گیتی تحمل نداشت تا عصر . منصور و گیتی صبح اومدن اینجا: پدر گفت. دوباره تغییرلباس دادم و بعنوان گیسو به منزل برگشتم

 گیتی چه الغر شده.صبر کنه 

  

غصه بچه شو میخوره. الغریش ھم بخاطر غصه س. آره بابا، تازه صبح که با من تماس گرفت باھام دعوا کرد که چرا دیشب بیدارش نکردیم
 قسمت این بوده ، مثل اینکه از روز ازل ، رو پیشانی خانواده ما داغ دیدن نوشته شده .نصیحتش کردم .می دونم
ناھار که نخوردین بابا؟
 نه نون داری ، نه تخم مرغ.نه بابا، چیزی نبود بخورم
امروز ناھار مھمون رستورانیم. عوضش چلوکباب داریم
 اونجا راس ساعت دوازده ناھار می خوردیم .بیار که دلم ضعف رفت
چرا گیتی نموند؟
 گفت خانم متین مریضه ، برم بھتره.خیلی اصرار کردم

متخصـص مغـز    .بابا ، امروز ساعت پنج آقای دکتر مقتدر، یکی از دوستان منصور، میاد اینجا              : بعد از ناھار وقتی پدر خواست برود استراحت کند، گفتم        
 اشکالی نداره که؟.بعدش ھم قراره من باھاش برم مطبش رو ببینم . خالصه باھاش راحت باشین .خیلی اصرار داره شما رو ببینه .واعصابه

آدم مطمئنیه دیگه؟. نه باباجون چه اشکالی داره ؟ برو دخترم راحت باش
 دوست خونوادگی ھستیم.بله منصور اونو خوب می شناسه
ازدواج کرده؟
نه
پس منو کرده تله و میخواد صیدت کنه؟

 بابا کسی ھست که منو نخواد؟: لبخند زدم وگفتم.جا خوردم 

 فقط امیدوارم قسمت تو ھم یکی مثل منصور باشه .نه قربونت برم

!شاید ھم خود منصور باشه خدا رو چی دیدی بابا: با خودم گفتم.به اتاقش رفت تا استراحت کند .لبخندی تحویل پدر دادم 
بھرام با سبد گـل بــزرگ و بســته        .در آپارتمان را باز کردم        . به پدر خبر دادم تا آماده باشد      .ساعت پنج ونیم بھرام با ماشین شیکش جلوی منزل ایستاد           

 کادویی وارد منزل شد

پدر ھم با بھرام سالم واحوالپرسی کرد ودست داد.چرا زحمت کشیدین دکتر ؟ خیلی خوش آمدین

 ذکر خیرتون رو زیاد شنیدم. خیلی خوش اومدین دکتر: وقتی نشستیم پدر گفت

 گیسو خانم رو که دیدم متوجه شخصیت خانوادگی ایشون شدم.منم ھمچنین.ممنونم جناب رادمنش
اختیار دارین بزرگواری از شماست

خب جناب رادمنش، خوشحال میش م بعنوان یه پزشک، مشاور شما باشم : بعد از پذیرایی، بھرام گفت

و پدر شروع کرد به شرح بیماری اش. افتخار منه پسرم
گیسو خانم ممکنه داروھای پدر رو بینم
     بجـای اینھــا دو نـوع قـرص        .بقیـه رو اسـتفاده نکنیـن      .من فقط یکی از این قرصھا را پیشنھاد میکنم              :نگاھی به آنھا کرد وگفت    .بله البته و اوردم

الحمدالـله مشکل خاصی ندارین .در کنار استراحت ، تفریح رو ھم توصیه میکنم. دیگه می نویسم ، اونا رو مصرف کنین
دفتر منو بیار دکتر برام داروھا رو بنویسن! گیسو جان.ممنونم پسرم
چشم بابا

 خب کجا بریم؟: توی ماشین که نشستم بھرام نگاه عاشقانه ای به من کرد وگفت.بعد از یکساعت با بھرام از منزل خارج شدیم 

انتخاب با شما دکتر
اشکالی نداره؟
ابدا
پس بریم پارک جمشیدیه
موافقم



پدر آن طورھا که من فکر میکردم، بیمار نیستن
 سکوت رو دوست داره.فقط خیلی افسرده س. الحمدالـله دیگه حواس پرتی ھم ندارن .االن بھتر شدن
باید ایشون رو به محیط ھای شاد ببرین. برای بیماری اعصاب این طبیعیه
 می ترسم .می دونین دکتر، من ھنوز قضیه مرگ گیتی رو به پدر نگفتم
جدا؟ یعنی فکر میکنه گیتی زنده س؟
بله
سراغشو می گیره؟
        ولی این برای مدت طوالنی ممکن نیست، چون باالخره نمی گه چرا ھر گیسو نیست گیتی میاد؟ یـا چـرا                     .فعالمن رل گیتی رو بازی می کنم

ما نمی ریم خونه گیتی ؟ موندم چه کنم؟
 ولی کم کم باید ایشون رو آگاه کنین و بھش بگین.البته خوب کردین نگفتین .عجب موضوع پیچیده ایه
چطوری؟
 ببینم یعنی اینقدر شبیه بودین؟. بنظر من مرد تیز و دقیقی میان نمیشه زیاد فریبش داد.ھمینطور که پیش بره خودش می فھمه
ھم شکل ، ھم صدا، و ھم ھیکل. ما دوقلوھای ھمسان بودیم دکتر
خیلی متاسفم.خدا رحمتشون کنه !چه جالب
ممنون

صرف کـردیم                .بعد روی نیمکتنشستیم و صحبت کردیم            .کمی قدم زدیم     .به پارک جمشیدیه رسیدیم         پدر ھـم غــذا          .شام را در بھترین رستوران  بـرای 
احساس کردم بھرام را دوست دارم واو می تواند جای منصور را برایم پر کند.گرفتیم و بھرام مرا به منزل رساند ورفت 

تا عـوض کنفــرانس رفتــن را               . ساعت یازده منصور تماس گرفت و در مورد گشت وگذارم با بھرام کنجکاوی کرد        من ھم با آب وتاب بـرایش تعریـف کــردم 
.صاف کرده باشم
حدس زدم میخواھد خواستگاری کند ، امـا زھـی         .دل تو دلم نبود      .یک روز در شرکت مشغول کار بودم که منصور مرا به اتاقش خواند                   . یک ماه گذشت    

 !خیال باطل

به من محول کرده نظرت رو بپرسم. راستش فرھان از من خواسته واسطه بشم و ازدواج شما رو روبه راه کنم

 دلم میخواست زبانش را از حلقومش در می آوردم تا دیگر اینطور با اعصاب من بازی نکند.با عصبانیت زیر چشمی نگاھش کردم 

گفته بودم با فرھان ازدواج نمی کنم
اگـه زن فرھـان بشـی،         .فرھان پسر با شخصیت ومھربونیه ف از دستش نــده         .ببین من این ابر حق رو به فرھان می دم ، تو حق اونی           ! گیسو

تی        . حیفه تورو اسیر خــودم کنـم     .احساس میکنم یه جورایی در قبال تو سمئولیت دارم          .اقال خیالم راحته که جای خوبی افتادی           مـن بعــد از گی
ردش نکن.فرھان شناخته شده تر از بھرامه .فکرھام رو کردم .نمی تونم کشی رو خوشبخت کنم 

می فھمیدم با چه سختی ای این جمالت را ادا میکند انگار زیر پایم خالی شد .حال منصور ھم بھتر نبود .بغض داشت خفه ام میکرد 

خب چی میگی گیشو؟
 شما نمیخواد برای من دلسوزی کنین ، به فکر خودتون باشین
          ولی واقعیت اینه کـه    . می گی نامردم ، بی غیرتم ، احساس ندارم ، درک ندارم          . گیسو ، می دونم االن داری چه فکری در مورد من می کنی

تو شرایط منو می دونی .پس انقدر با حرفھات منو عذاب نده .ما باید ھر دو این رو بپذیریم 
 چون مطمئنم اون ھم یه روز مثل تو منو به کس دیگه ای می بخشه.من فرھان رو نمیخوام
چی داری می گی؟

 بلند شدم

 میخوای به پای من بسوزی ؟ من شاید تا آخر عمرم ازدواج نکنم .عاقل باش گیسو
نه، ابدا مگه دیوونه م؟
پس میخوای با بھرام ازدواج کنی؟

آرزومه : تو چشمھایش زل زدم و از حرصم گفتم 
وقتی بتونی جون دادن یه دختر رو نگاه کنی معلومه که منــو ھــم شـوھر              ! بی احساس بی عاطفه    .انگار آب سردی روی منصور ریخته باشند، وا رفت             

!دل نازک و پر از رحم من زیر گل بره که دلم به حالت سوخت و شدم غمخوارت ... ای که ایشاءا! ای که دستم بشکنه ! دل سنگ مغرور.می دی 
ند و                   . دنیا پیش چشمم تار شد    .از اتاق بیرون آمدم دست و پایم می لرزید            اگر تا آن موقع ذره ای امید داشتم به اینکه منصور بر مردھا حسادت می ک

با اعصابی خراب به منزل   . مطمئن شدم که بنفشه توانسته منصور را به خودش جذب کند      . مرا برای خودش میخواھد، آن لحظه ھمه نقش بر آب شد     
ھفته ای یکبار می آمــد و      .بعد از ظھر بھرام برای دیدن پدر به منزلمان آمد             .سردرد را بھانه کردم     .پدر متوجه دگرگونی حالم شد و کنجکاوی کرد        .آمدم

به قول بھــرام یکـی از مھمــترین علتھـای پیشـرفت             . با داروھایی که به پدر داده بود ، پدر روز به رئز حالش بھتر می شد                  .سالمتی پدر را کنترل میکرد      
فقـط نمــی   .آن روز بیشتر از ھمیشه احساس کردم بھـرام را دوســت دارم               .سالمتی پدر، این بود که پیش من برگشته بود واحساس استقالل میکرد             

البته برای پنج شنبه من و پدر را به منزلشان دعوت کـرد وچـون از قضــیه فیلــم بـازی کـردن مـا بـرای پــدر باخبـر                       . دانم چرا خواستگاری رسمی نمیکرد     
ند                .بودند، از خانواده متین دعوت نکردند      البتـه احسـاس میکـردم پـدر کمــی         .اینطور وانمود کـردیم کـه منصـور و گیــتی میھمـان دارنـد ونمــی تواننـد بیای

گاھی سواالتی میکرد ولی به ذھنش ھم خطور نمیکرد که ممکن است گیتــی                   . مشکوک شده، چون در عرض این مدت من گیتی را با ھم ندیده بود             
.خالصه ھمه دردھا به کنار، این درد از ھمه بدتر بود. مرده باشد

می فھمیدم خودخـوری مـی کنـد، ولـی      .یعنی یگو بخند نمی کردم خیلی معمولی با او برخورد میکردم  .در عرض آن ھفته با منصور سر سنگین بودم 
خــب . فرھان ھم بنظر ناراحت می رسیدو برای مــن تاقچـه بـاال گذاشـته بـود              . یک غلطی کرده بود ومانده بود که چکار کند   . به روی خودش نمی آورد 

شقتر میکـرد               .حق داشت بیچاره، شاید اگر بھرام به تورم نخورده بود لحظه ای درنگ نمی کردم و فرھان را می پذیرفتم                              . ولی بھرام روز به روز مـرا عا
الحق پسر مھربان و فھمیده ای بود، با شخصیت، خوش برخورد وعاقل

مـن ھــم بــا بھـرام    .پـدر بـا بھـرام تختــه بـازی کردنـد          . پنج شنبه به منزل بھرام و خانواده اش رفتیم استقبال و پذیرایی خیلی گرمی از من وپدر کردنـد                



من راضــی انـد                    . وبنفشه و مادرش گرم صحبت بودم    بھـرام از خوشـحالی در       . از گوشه کنایه ھای مادر وخواھر بھـرام پــی میــبردم از توجـه بھـرام بـه 
.بھرام شب ما را به منزل رساند ورفت. راستش من ھم چنین حالتی داشتم . پوشت نمی گنجید 

پس گیتی ومنصور رفتن بیرون؟ این گیتی          : بعد از سالم واحوالپرسی برای رد گم کردن گفتم              .صبح جمعه ساعت یازده صبح خانم متین تماس گرفت             
که یه سری به ما نمی زنه

پس کی می خواین به آقای رادمنش حقیقت رو بگین؟: گفت
کم کم درست میشه مادر جون        ·
....انشاءا        ·
خب چه خبرھا؟        ·
از دیروز حوصله ش سرجاش نیست.منصور که تو اتاقشه         ·
چرا مادر؟        ·
مـی دونـم بھـرام از منصــور بھـتره             . ولی خب، مثال میخواد مردونگی کنه      . من دلم نمیخواد تو رو از دست بدم ،منصور ھم ھمینطور            ! گیسو جان          ·

ولی ما ھم دلمون به تو خوشه
لی دیگــه از دســت رفتــارش و حــرف ھـاش                  . ولی مشکل از طرف من نیست        ! منم ھمینطور مادر  : آھسته گفتم    خودتون شاھدین که راضی بودم ، و
بابا ببخشین ممکنه زیر سیب زمینی رو کم کنین؟ االن میسوزه ...... حاال ھم که اینطور پیش اومده.خسته شدم 

باشه عزیزم و به آشپزخانه رفت

تی                      .منصور خودش اعتراف میکنه نمیتونه منو خوشبخت کنه        ! مادرجون: آھسته گفتم  ایـن جملـه یعــنی چـی؟ خـب یعـنی نمیتونـه منـو بـه انــدازه گی
غیر از اینه؟ شما راضی ھستین من یه عمر بدبخت بشم؟ وقتی منو بـرای فرھــان خواسـتگاری میکنـه ، یعــنی دسـت از سـرم                                 .دوست داشته باشه   

 درسته؟.بردار 

ولی معلوم نیست به تور کی بخوره ! آخر ھم می دونم زن می گیره ھا! لیاقت نداره خاک بر سر.
از مــن .ولی خـواھش میکنــم اگــه بـه بھـرام جـواب مثبـت دادم             . بھتره اذیتش نکنیم مادر جون، توکل بر خدا       . یه زن خوب گیرش میاد     ....  ایشاءا

دلخور نشین 
  و زد زیر  . بوی محبت ، بوی صفا ، بوی صداقت  .تو بوی گیتی رو می دی     . تو چه تقصیری داری؟ ولی من تو رو میخوام دخترم    .می دونم عزیزم

گریه
شاید قسمت منصور یکی بھتر از منه. مادرجون خودتون رو ناراحت نکنین، باالخره یه طوری میشه
ھیچکس نمی تونه جای تو وگیتی رو واسه ما پر کنه
 ھیچکس ھم جای شما ومنصور رو واسه من پر نمی کنه.ممنونم
پدرت رو فرستادی دنبال نخود سیاه؟آره؟ یه مدت منو فریب دادین، حاال نوبت ایشونه؟
از دست این گیتی، اگه اومد بگین با من تماس بگیره.چه کنیم مادر؟خودم دارم دیوونه میشم
پدرت اومد؟
بله
قربونت برم عزیزم، کاری نداری؟
نه، خوشحال شدم مادر
خدانگھدار
خدانگھدار وگوشی را گذاشتم
اگه کار دیگه ای ھست بگو! سیب زمینی ھات سرخ شد بابا
 البته ساالد ھم باید درست کنم.فقط باید برنج رو دم کنم .ممنونم، کاری نیست
     نمــی گـه یـه بابایــی    .ھمچین چسبیده به شوھرش، انگــار شـوھر قحطـه        ! گیتی کجا رفته؟پدر سوخته بی فکر     .ساالد رو بده من درست کنم

دارم ، یه خواھری دارم 
 می دونی بابا؟ این منصور آھن ربا داره، تقصیر گیتی نیست.رفتن خونه یکی از دوستھای منصور
     لی             .ھم منصور خوبه ، ھم مــادرش           . اگه ھمه رو از دست دادیم ، اقال گیر آدمای خوبی افتادیم              . اینم خواست خدا بوده منصـور رو بـه انـدازه ع

بس که این پسر مھربون ومودبه.دوست دارم 
گیتی شانس آورد.بله، ھمینطوره
 خدا جای حق نشسته.تو ھم شانس میاری دختر گلم

یا             .پدر چند بار اصرار کرد که باید به گیتی ومنصور بگویی بیایند اینجا                    .بھمن ماه را پشت سر می گذاشتیم        من ھم قھر با گیتی را بھانه کردم و گفتم 
چندبار با منزل خانم متین تماس گرفت تا با گیـتی صــحبت        . و بیچاره پدر باز کوتاه آمد  . اگر گیتی بیاید من می رم بیرون    . جای من اینجاست یا جای او  

. احساس میکردم مرا بازی می دھد. اما دریغ از خواستگاری .بھرام مرتب به دیدن ما می آمد. کند، که گفتند گیتی رفته بیرون
صدبار دروغ بگــویم                          . در آن مدت بقدری اعصابم بھم ریخته بود که اندازه نداشت                 از .از آنطرف دروغی به پدر گفته بودم ومجبــور بـودم ، بخـاطرش روزی 

بھرام ھم یک قدم به    .از آنطرف منصور ھم حال درست وحسابی نداشت و اعصابش درھم برھم بود       .طرف دیگر پدر مشکوک شده بود و غصه میخورد        
فقـط منتظـر بــودم تنھـا بشـوم        .از آنطرف فرھان بود که دلم بــه حـالش مـی ســوخت          .پیش و یک قدم به پس داشت و با صراحت خواستگاری نمیکرد          

تمام این فشارھای روحی برمن بشدت سنگینی میکرد و داشت مرا از پا در می آورد .واشک بریزم 
ظاھر شـد و گفـت              می رم سراصــل مطلـب              : در چنین وضعیتی کیارستمی در شرکت در مقابلم  از مھنــدس متیـن     .خــانم رادمنـش بــی شـاخ و بـرگ 

حاال خودم  .خواھش کردم برای بارسوم از طرف من از شما خواستگاری کنن ، ولی نپذیرفتن و گفتن دیگه برای کسی از شما خواستگاری نمی کنن                          
درســته چھـره جالبـی      .البته می دونم چھارده سال با ھم تفاوت سن داریم و شما خیلــی خیلــی سـرتر و زیبــاتر از مـن ھســتین                      .قدم پیش گذاشتم     

ندگی خوبـی براتــون فراھــم               . ندارم، ولی قول می دم ھرچه قیافه م زیبا نیست، در عوض سیرتم رو زیبا کنم                   من به شما عالقمنـدم و قــول مـی دم ز
یه زندگی پر از محبت، عشق،آسایش ورفاه .کنم 

این حرفھا چیه؟ اصل قلب آدمھاست ، ولـی            ! خواھش میکنم مھندس     : حیرت زده شده بودم، ولی خودم را خیلی کنترل کردم و خیلی خونسرد گفتم                  
اجازه بدین فردا جواب قطعی رو بھتون بدم

 کاری ندارین؟.باشه ، من فردا برای گرفتن جواب خدمت می رسم
نخیر، پیش مھندس تشریف نمی برین؟



 فردا خدمتشون می رسم.به ایشون سالم برسونین.امروز فقط به نیت خواستگاری خدمت رسیدم
ممنونم خدانگھدار

چطـور   . چه صادقانه و بی ریا حـرف زد         .این مرد سبزه موفرفری قد کوتاه خرپول چقدر به نظرم زیبا آمد         .وقتی رفت، شل ووارفته روی صندلی نشستم      
مگر قیافه خوب می توانست ضامن خوشبختی باشــد؟ شـاید ھمیـن کیارسـتمی              . تا حاال در مورد این مرد مھربان و باشخصیت اینطور قضاوت میکردم             

می دانسـت          .چھل ودو ساله، بیشتر از منصور و بھرام مــی توانســت مـرا خوشــبخت کنــد           مورد         .شـاید او قــدرم را بھـتر  تصـمیم گــرفتم ھمـان روز در 
کیارستمی با پدر صحبت کنم ورضایتش را جلب کنم

می زنــم باھـاش مشــورت مــی              .بگو بیاد ببینمش       . مطمئنم که در انتخاب اشتباه نمی کنی          .تو دختر عاقلی ھستی       : پدرم گفت  به منصور ھم تلفن 
باالخره اون بیشتر ھمکارش رو می شناسه.کنم 

پس بھش بگم بیاد خواستگاری؟. باشه بابا
ولی بھرام چی؟. بگو بیاد عزیزم
اونا که خواستگاری نکردن، می ترسم کیارستمی ھم از دستم بره
البته سنش کمی زیاده ولی اگه خوب باشه ، قابل گذشته! ھر طور خودت دوست داری بابا

زده به سرت گیسو؟ معلـوم ھسـت        : بعد منصور از پدر خواست تا با خودم صحبت کند وگفت            .بعد از ظھر پدر با منصور در مورد کیارستمی صحبت کرد              
آش کی رو ھم می زنی؟

ھرکس که در این رقابت برنده شه
مگه نمی خواستی با بھرام ازدواج کنی؟
مرد زندگی من اونه.تا حاال ھم در موردش اشتباه می کردم .کیارستمی بھتره
        قبول دارم مرد محـترم وخوبیــه، ولــی سـیزده         . آخه کیارستمی کجاش به تو میاد       . توداری با کی لج می کنی گیسو؟ تو که اونو نمی خواستی

چھارده سال با تو اختالف سن داره
                                گیتی خیلـی ھـم     : مھم نیست ، مگه شما ده سال با گیتی اختالف سن نداشتین؟ از اینکه فعل گذشته به کار بردم ھول شدم و ادامه دادم

راضیه
دیوونگی نکن! گیسو!
کجا می رین بابا؟
 گفته غروب بیا پیشم.می رم پیش آقای میری
باشه بابا، سالم برسونین
پدر کجا رفتن؟
با ھم خیلی جور شده ن. منزل ھمسایه طبقه باال
 پس چی شد یه دفعه؟.تو که از کیارستمی بدت می اومد
   قدرم رو مـی دونــه،                           .اشتباه میکردم اونایی که دوستشون دارم چه گلی به سرم زدن؟ حاال میخوام بقیه عمرم رو با کسـی زنــدگی کنــم کــه 

ایرادی داره؟.دوستم داره ومیخواد زندگیش رو به پام بریزه 
 فقط چرا کیارستمی؟.من مخالف ازدواج کردن تو نیستم گیسو
 چون نمی تونم در آن واحد دو نفر رو دوست داشته باشم.میخوام زن کسی بشم که دوستش ندارم
این خیانته؟
ھمون روز که باعث شدین جون کندن آذر رو ببینم. شما دل سنگم کردین و دلرحمی رو ازم گرفتین! خیانت؟
چیه ؟ بدھکارم شدیم؟
                                       تازه، ایـن خیانتــه وقتی بھم محبت کنه بھش عالقمند می شم، ووقتی ازش بچه دار شم، عاشقش ھم می شم، نگران من و اون نباشــین 

که شریک زندگیش می شم؟ زندگی ای براش بسازم که ھمتون انگشت به دھن بمونین 
من ندیدم دختر انقدر برای شوھر کردن عجله داشته باشه. پشیمون میشی.
من مثل تو عاشق مرده ھا نیستم و یه عمر مرده پرستی نمی کنم
 بی انصاف.اون مرده خواھر توئه!
   فکر نمی کنم این بار اگـه خـبر مـرگ عزیـزی رو بـه مـن                   .چه فرقی میکنه؟ در ضمن دیگه مردن آدما برام طبیعی وعادی شده                  .مرده ، مرده س

بدن قھقھه بزنم
عجله نکن، صبرکن! دختره بی عقل!
صبر کنم که چی بشه؟ بیست و ھشت سالمه منصور!
یه کم صبر کن تا بھرام بیاد خواستگاری
 اگه می خواست تا حاال اومده بود
 میخواد بیشتر تورو بشناسه. اون میخواد ، فقط مثل تو عجول نیست
 در ضمن از قول من خداحافظی عذرخواھی کن.پس وقتی خوب شناخت، یادش بنداز که دختر خوشگل و خوب رو زود می برن
دیوونه!
پس دست از سر این دیوونه بردار. آره حق با توئه
     اصال به من چه ؟ ولی پس فردا نیای بگی منصور اشتباه کردم، خریت کردم ، من جوونم و کیارستمی پیره،                  ! به درک.برو خودت رو بدبخت کن

!احساساتمون با ھم فرق میکنه و از این ِشروورھا
کیارستمی با تو فقط چھار پنج سال تفاوت سن داره
خب منم مثل کیارستمی ، دیدی که نیومدم جلو
 برو جار بزن .بگو خواھر زنم عاشقم بود ولی من جوونمردی کردم ونرفتم خواستگاریش .آره برو افتخار کن

کاری نداری؟: گفتم. منصور مدتی سکوت کرد

با یه دیوونه، نه
        اگـر گیتــی   . ھرچه می کشیدم از دست منصور بود    .وگوشی را روی تلفن کوبیدم      .برو مدال بگیر و افتخار کن      .پس خدانگھدار آقای عاقل وفادار



!لعنتی.االن نه گیتی مرده بود، نه من به این وضع افتاده بودم. عاشق او نمی شد

حــرف منصـور تـوی      .نمی دانستم باید چـه بگــویم         .مثل مرده ھای متحرک به او خیره شده بودم            .فردای آنروز وقتی کیارستمی برای گرفتن جواب آمد              
گوشم بود که پس فردا نگی من جوونم و اون پیره واحساسمون با ھم متفاوته با اینحال تا آمدم بگویم بله،صدای عطسه خانم حکیمی منصرفم کـرد                               

مـن االن شـرایط خوبـی بــرای فکــر      .می دونین مھندس، من به شما ارادت خاصی دارم اما خواھش می کنم فرصت بیشـتری بــه مــن بـدین     : و گفتم 
.دلم نمیخواد االن به شما بگم بله ولی بعد پشمون بشم و ناراحتتون کنم.کردن ندارم 

یه عمر زندگی شوخی نیست.خوب فکر کنین و از صمیم قلب تصمیم بگیرین . باشه خانم رادمنش، من حرفی ندارم
خوشحالم که با فرد منطقی ای مثل شما رو به رو ھستم
    چون خودشون  . راستش یکی از مزایای افراد مسن اینه که شرایط و احساس افراد کوچک تر از خودشون رو در نظر می گیرن                    .خواھش میکنم

این سن و این دوره رو گذروندن
 در ضمن تا من فکر می کنم ، شما دنبال ھمسر باشین و فرصت ھا رو از دست ندین .ممنونم مھندس

اگه قول صد در صد به من بدین ف حاضرم پنج سال دیگه ھــم             . دی رکه شده یه مدت دیگه ھم روش        . آب از سر من گذشته خانم       : لبخندی زد وگفت  
.عشق ما ھوس نیست که عجله داشته باشیم.صبر کنم 

می خـوره                 .از فھم وشعور این مرد لذت بردم         خسـته شـدم انقـدر بــا        ! خــودت نجـاتم بــده    .خدایا چرا ھر چی آدم با شعور بامعرفته، به تور من مجنــون 
احساس و غرور مردم بازی کردم 

ولـی افسـوس کـه مـادر       .اگر خانم حکیمی عطسه نکرده بود و انقدر به صبر اعتقاد نداشتم ، بدون لحظه ای درنگ بله را بــه کیارسـتمی گفتـه بـودم                
وقتی با کیارستمی خداحافظی کردم، منصور از اتاقش بیرون آمد و بــا دیــدن مـا جــا                .خدابیامرز من، اعتقاد به صبر را از بچگی در ذھن ما فرو کرده بود          

با کیارستمی حال واحوال کرد ، ووقتی کیارستمی خداحافظی کرد و                  .می دانستم االن دل توی دلش نیست که بداند چه جوابی به او داده ام                       .خورد 
چی شد؟: آھسته گفت.رفت 

ھیچی ، چی میخواستی بشه؟
جواب مثبت رو گرفت؟
آره، خیلی سریع

چشمھایش را بست و دسـتش را روی پیشــانی اش       .از اینکه حرصش بدھم لذت می بردم      .پلک ھای منصور یکی به زمین چسبید ، یکی به آسمان        
و به اتاقش رفت. امیدوارم پشیمان نشی : گذاشت وگفت

!منصور: سرم را از الی در داخل کردم وگفتم .وقتی در اتاقش را بست، بطرف در رفتم .بدبختی اینجا بود که دلم نمی آمد ناراحتی منصور را ببینم 
.چنان چھره درھمی داشت که از شوخی خودم بدم آمد .بطرفم برگشت و فقط نگاھم کرد 

 ولی اگر صبر نیومده بود بله رو گفته بودم .اون خیلی فھمیده س. به کیارستمی گفتم باز ھم بھم وقت بده فکر کنم

.منتظر جواب نماندم، در را بستم و پشت میزم آمدم 
از منصور دو ھفته مرخصی گرفتم تا با پدر به شیراز بروم و کارھــا را رو بــه                .اواخر بھمن ماه باید برای قرارداد جدید اجاره مغازه پدر به شیراز می رفتیم              

بعد از یــک ھفتـه    . ھر شب منزل یکی از اقوام می رفتیم و روزھا دنبال کارھای شخصی و این بار مغازه را با قیمت باالتری رھن واجاره دادیم                               .راه کنم   
مـی خواسـتم خانــه را بجــای بھــتری انتقــال بدھـم         .از پدر خواستم به کسی اطالع ندھد ما برگشته ایم ، چون فکرھایی داشتم              .به تھران برگشتیم   

شیراز                             . وبھتر دیدم کمی منصور را اذیت کنم          برای ھمین، سر دو ھفته با منصور تماس گرفتم و ده روز دیگر مرخصی خواستم و گفتم که ما ھنـوز در 
.ھستیم 

از صبح روز بعد به بنگاه ھای معامالت ملکی مراجعه کردم و بعد از چھار روز آپارتمان شیک وبزرگی در طبقه دوم یک مجتمع دو طبقــه دو واحـدی ، در                             
خوشبختانه خانه خالی بود و ما توانستیم ده روزه آپارتمان را به صاحبش پس بــدھیم و بــه خانـه                      .محله خوش آب وھوا و خوب خیابان ظفر پیدا کردیم         

یـک مــاه بــود منصـور را    .تا در آنجا جا به جا شدیم و کمی پرده و وسایل ومبلمان نو خریدیم، یک فھفتـه دیگــر طــول کشـید                        .جدید اسباب کشی کنیم    
.ندیده بودم، و کسی کوچکترین اطالعی از ما نداشت 

بیچاره پدر ھم شده بود غالم حلقه به گوش         . پدر را ھم اینطور توجیه کردم که می خواھم برای ھمه غیرمنتظره باشد و سال نو، ما را در منزل ببینند                      
!ته تغاری اش گیسو خانم

از آقای میری ھمسایه طبقه باال شنیدیم که منصــور وبھـرام وفرھــان               . از روزی که قرار بود به شرکت بروم و به مرخصی ام پایان بدھم، ده روز گذشت              
بـه آقـای مـیری ســفارش کــرده      .چندبار به خانه ما رفتھاند و دیده اند جا تر است و بچه نیست و چقدر این موضوع دلم را خنک کرد، خدا عـالم اسـت                                 

خالصـه حســابی   .او ھم ھمیـن را بــه آنھــا گفتــه بــود   .فقط می داند از این محل رفته ایم         . بودم که اگر کسی سراغ ما آمد ، بگوید آدرسی از ما ندارند       
!لوس بازی در آوردم

البته یکی دوبار شماره مستقیمش را گرفته بودم و صـدایش را شــنیده بــودم،             .دلم برای منصور یک ذره شده بود      .بعد از یکماه باالخره به شرکت رفتم        
کجایی گیسو جان؟ معلوم ھست؟ یه دفعــه مـی ذاشـتی بعـد از تعطیـالت                : خانم حکیمی با دیدن من حیرت زده شد وگفت          . ولی صحبت نکرده بودم   

نوروز می اومدی

حاال تا نوروز یک ھفته مونده. سرم خیلی شلوغ بود. گرفتار اسباب کشی بودم
      ما غیبتت رو کردیم ،    .آخه ده روزه از مرخصیت گذشته وحتی یه تماس ھم نگرفتی             .فکر میکرد رفتی که رفتی    .نمی دونی مھندس چه حالیه

بدون خداحافظی ما رو ترک کرد! گفتیم چه بی معرفت
فقط خواستم کمی قدرم رو بدونین! انقدرھا ھم بی معرفت نیستم خانم حکیمی

ھر دو زدیم زیر خنده
وقتی اینجا نیستی ھیچکس دل و دماغ نداره، مخصوصا مدیران شرکت! ما قدر تو رو می دونیم عزیزم        ·
مھندس ھستن؟.شما لطف دارین         ·
مدتیـه خنــده بــه لـب ایشـون       .نگران شما بودن، حال وحوصـله نداشــتن          .االن دو روزه که میان       .بله، ایشون ھم چھار پنج روزی شرکت نیومدن                 ·

ندیدیم 
کسی که داخل اتاق نیست؟ چون می ترسم سرم فریاد بکشه        ·
نه کسی نیست برو تو        ·



آرام سرش را بلند کرد و با دیدن من از جا پرید .پشت میزش نشسته بود و سرش را روی میز گذاشته بود .در اتاق منصور را زدم ووارد شدم 

سالم منصور!

چرا اینطوری نگاھم می کنی؟ عوض جواب سالممه؟: چنان خشمگین نگاھم میکرد که گفتم .مقابلم ایستاد . با غضب بطرفم آمد
توقع ھرچیز را داشتم جز کتک خوردن. یکدفعه چنان سیلی به صورتم زد که صورتم بسمت در برگشت

کدوم گورستونی بودی، بی فکر بی عاطفه؟

بطرف در آمدم و در را باز کردم . نگاھی صد برابر خشمگین تر به او کردم و دیگر دقیقه ای صبر نکردم 

گیسو صبر کن!..... گیسو

کارکنان شرکت با تعجب به ما چشم دوخته بودند.توجه نکردم و بسمت در خروجی رفتم 

گیسو خواھش میکنم ، فقط یه لحظه

یان مـرا دیـد بــا حـیرت پرسـید               .راه پله ھا را سه تا یکی پایین آمدم وسریع یک تاکسی گرفتم و به خانه برگشتم                   چــی شــده : پدر وقتی چشــمان گر
!گیسو؟

ھیچی بابا
چرا نرفته، برگشتی؟
 منم نموندم.منصور از دستم عصبانی بود
آخه حرف حسابش چیه؟
 از این حرفا.می گه چرا بی خبرمون گذاشتی، نگران شدیم
ھمین؟
ھمین
   آدم که از حرف درست ومنطقی ناراحـت نمـی       .چقدر بھت گفتم کار درستی نیست ، دلواپس می شن، به خرجت نرفت          ! خب حق با منصوره

ببین چقدر دوستت داره که برات نگران شده ودعوات کرده.شه، بلند شو برو سرکارت دختر
 حاال نشونش می دم با گیتی که قھرم با اونم قھر می کنم ، خیال ھمه راحت بشه.اون بیخود کرده
می خوای پای اونو ھم از این خونه ببری؟

سکوت کردم

 بھش آدرس دادی یا نه؟.بلند شو اشکھات رو پاک کن
 فقط گفت کدوم گورستونی بودی بی فکر بی عاطفه.نه، اصال جواب سالمم رو ھم نداد
اوه،اوه، پس منصور ھم از این حرفھا بلده بزنه؟

خنده ام گرفت

                       یم وجـبی ، ایــن یــه ذره                !زشــته .پاشو به طاھره خانم وخانم متین ودکتر مقتدر وبقیه زنگ بزن ، تلفـن و آدرس بــده عقلـم رو دادم دســت تــو ن
.آبرومون رو ببری، بلند شو

من االن حوصله ندارم.خودتون زنگ بزنین
پس با اجازه خانم بزرگ .خیلی خب

کردم وقـتی بـا           .بـرایم جالــب بـود کــه اول از ھمــه ھـم خـانم متیــن را خــبر کـرد        .بسمت تلفن رفت و شیپور را برداشت و ھمه را خبر کرد          احسـاس می
مادرجون بوی مادرم را می داد.نه تنھا حسودی ام نشد، خیلی ھم خوشحال شدم .مادرجون صحبت می کند ، دلش ضعف می رود 

رفتم گوشی اف اف را برداشتم . داشتم میز شام را جمع میکردم که صدای زنگ آپارتمان بلند شد

بله
گیسو جان مھمون نمی خواین؟
شمایین مادر جون ؟بفرمایین باال
بابا، خانم متینه
         در آپارتمـان را بــاز گذاشــتم و ســینی         .خنـده ام گرفــت      .و سریع به اتاق خوابش رفـت تــا شــلوار رسـمی بپوشـد            . به به ، گل اومد ، بھار اومد

بشقاب و لیوان شام را به آشپزخانه بردم و سریع برگشتم 
سالم مادرجون
فکر نمی کردم انقدر بی معرفت باشی! سالم عزیزم
 بفرمایین، خیلی خوش اومدین.شرمنده م .ولی خواستم غافلگیرتون کنم، مثل اینکه نگرانتون کردم .حق با شماست
 به به.مبارک باشه چه خونه قشنگی .دشمنت شرمنده باشه!

ید                                   .نیشم با دیدن منصور بسته شد         بود کـه میھمـان حبیـب خداســت ، حـتی اگــر دشـمنت باشـه با ولی چه کنم که مادرم از بچگی به من یاد داده 
.مھمان با خودش رحمت می آورد و اگر به او بی احترامی کنی برکت از منزلت می رود. احترامش کنی 



سالم گیسو جان، منزل نو مبارک
 ممنونم بفرمایین.سالم

نشستیم .پدر مرتب وادوکلن زده از اتاقش بیرون آمد و با آنھا سالم و احوالپرسی گرمی کرد و به سالن پذیرایی راھنمایی کرد 

این کارھا چیه؟ خودتون گلید و بھترین ھدیه
 یه چشم روشنی بعنوان یادگاریه.قابلی نداره دخترم
 اختیار دارین لطف کردین

بودم                        .اصال به منصور نگاه نمی کردم         فن کـرده  ھــر کــاری میکـردم بــه    . انگار وقتی مادرم را دفن کرده بودم، حرفھا و نصیحت ھایش را ھم با خودش د
مـادر جـون ھمچنــان     . پدر با آنھا گرم صحبت بود و از آنچه در مدت این یکماه گذشته بود تعریـف میکـرد                 .میھمانم یک لبخند کوچک بزنم، نمی توانستم    

خــب الحـق ھـم پـدرم      .آنجا بود کـه فھمیـدم دل بــه دل راه دارد      .محو زیبایی کالم بابا شده بود، که اگر سوزنی ھم در تنش فرو میکردند حس نمیکرد       
منصور وقتی فنجان را بر می داشت نگاھی   . به آشپزخانه آمدم وچای ریختم و به سالن بردم و از آنھا پذیرایی کردم           . مردی بلند قد و خوش قیافه بود   

.به من کرد و تشکر کرد

برام خیلی عجیبه. چرا گیتی رو نیاوردین؟دختر من که کینه ای نبود!
     مـا ھــم دیگـه اصــرار   . اما می گفت من حاضرم بیام ، ولـی اگــه گیسـو تحـویلم نگــیره ناراحــت میشــم             .خیلی بھش گفتیم بیاد، جناب رادمنش

نکردیم
و لبخند زد. از قول من اینو به گیتی بگین .گیسو ھمین االن با منصور جان قھره ولی می بینین که چه جوری پذیرایی می کنه

ولی معذرت میخوام. منم عصبانی شدم.قبول کنید کار درستی نبود. پدر جون باور کنین قبض روح شدیم : منصور گفت.ھمه به ھم نگاه کردیم 

 من مقصرم که عقلم رو دادم دست این ولوله جادو.خودتو ناراحت نکن

!بابا: با گله مندی گفتم

چسبیده به زندگیش.گیتی ھم که دیگه بابایی نداره .بخدا اگر گیسو نباشه فنا می شم ! قربونت برم الھی
خدا نکنه
خب، خانم متین حالتون چطوره؟ باز ھم دارو می خورین یا نه؟

. در یخچال را باز کردم و سبد را پر میوه ککردم و تا در یخچال را بستم و برگشتم ، از ترس جیغ کشـیدم                            . بلند شدم به آشپزخانه رفتم تا میوه بیاورم       
ترسیدم! آه منصور

 ببخشین

چی شده دخترم سوسک دیدی؟: پدر از داخل سالن بلند گفت

نه بابا منصور منو ترسوند

اومده منت کشی دخترم : خانم متین بلند گفت
به زور لبخندم را جمع کردم و اخم کردم و سبد میوه را روی کابینت گذاشتم .من و منصور به ھم لبخند زدیم 
گنج پیدا کردی؟. خونه قشنگیه : منصور به کابینت تکیه زد وگفت

اگه یه شوھر پولدارو گنج بدونین ، بله
پس معلومه خیلی خاطرخواھته که از حاال..........
چرا نباشه ، بد تیکه ای نیستتم
بر منکرش لعنت
 با پولش این خاک رو به سرمون ریختیم .مغازه بابا روبیشتر اجاره دادیم

کاش ھمه خاک ھا این جوری باشه: منصور زد زیر خنده وگفت

تو روت میشه با من حرف بزنی؟
 نه،والـله، دارم از خجالت می میرم ، ولی رو که رو نیست سنگ پای قزوینه
به سنگ پای قزوین ھم گفتی زکی بخدا

دست خودم نبود.معذرت میخوام : گفت.به کابینت تکیه دادو نگاھش کردم .جلو آمد 

پس دست کی بود که اونطور سیلی به گوش من زد؟
          بخدا .فکر کردم دیگه قید ما رو زدی و خودت رو قایم کردی تا فراموشم کنی                     .داشتم دیوونه می شدم      .نمی دونستم به این حد دوستت دارم

مردم و زنده شدم
 حاال برو کنار، میخوام میوه ببرم. چون قبال این کار رو کردم.نیازی به قایم موشک بازی نیست
ما میوه نمی خوایم تو رو می خوایم
چیه باز ھوس گیتی رو کردی؟ برات متاسفم



.بروبر در چشمھایم زل زد

چرا اینطوری نگام می کنی منصور؟
 دوست دارم.برای اینکه عاشقتم
  تـازه احســاس مـی     .اگر تو منو دوست داری، فرھان وکیارستمی وبھرام ھم منــو دوســت دارن       ! دوستت دارم ! بس کن تو رو خدا دوستت دارم

نمی دونی بدون. کنم آقای مھندس واحد روبرومون ھم بھم عالقمند شده و دوستم داره

منصور بازوھایم را گرفت

 برو کنار.منصور بابام میاد می بینه!
اومدم خواستگاری

اما نــه، پــس فرھـان بیچـاره چــی؟ پـس بھـرام         ! عجب خانه خوش قدمی بود    ! خدایا چی می شنیدم ؟ آنچه آرزویش را داشتم        .مو بر بدنم راست شد      
!حاال؟: چی؟ پس غرورم چی؟ گیتی چی؟ بابام چی؟ نگاھش کردم و گفتم 

خب آره، مگه ایرادی داره؟
از گیتی اجازه گرفتی؟
آره
چه جوری؟
دیشب اومد به خوابم
چی گفت؟
اول جواب منو بده، بعد اینھمه سوال کن
من با تو ازدواج نمی کنم منصور
میخوای اذیت کنی؟ یا میخوای انتقام بگیری؟
            من خیلی سعی کـردم رضـایتت        .اگه ھمسر تو بشم، فرھان دلش می شکنه        . مگه به فرھان جواب منفی ندادم؟ تو که دیگه گیتی زنت بوده

نه منــو در کنـار تـو ببینـه، حتــی                             .رو جلب کنم ، چون مطمئن بودم که گیتی راضیه           بارھا و بارھا وقتی زنده بود به خودم گفت که فقـط مـی تو
چــون دوسـتت دارم ودلـم مـی خواسـت جـای            . ھرچند خواسته قلبی خـودمم ایـن بــود     .منم خواستم به وصیتش عمل کنم        . وقتی زنده باشه  

اما در صورتی که خودم باشم نه اون.خالی اونو برات پر کنم 
مثل روز برام روشنه! تو داری تالفی می کنی گیسو!
 چطـور باھــات ازدواج    . تو خطایی مرتکب نشــدی   . از اون که خواھرم رو، تنھا مونسم رو، کشت گذشتم ، تو که دیگه جای خود داری                  . نه منصور

یاد باعـث اختـالف میشــه                                     مگــه نگفـتی دو درک و      .کنم در حالیکه پدرم ھنوز فکر میکنه گیتی زنده س؟ تازه مگه خودت نگفــتی تفـاوت ســن ز
انقدر دوستت دارم کــه ھیچوقــت فکـر نمیکـردم     .احساس مختلف در برابر ھم قرار می گیرن وباعث دردسر می شن؟ پس بھم حق بده منصور                  

مـن بیشـتر از    . امیدوارم ھمیشه خوشبخت وسعادتمند باشی      .ولی انگار فردای ھر کسی با دیروزش متفاوته        . جواب منفی از طرف من باشه    
متاسفم.امروز با اون سیلی که بھم زدی سرعقل اومدم .ھر چیز به سالمتی پدرم فکر میکنم 

گیسو؟
گیسو پس چرا نمیای بابا؟
    عقـب  . و به منصور نگاه کردم که دنیای غصـه و غــم در نگــاھش ریختــه شـده بـود                 . این گیتی پرحرفیھاش رو به منصور ھم یاد داده             .دارم میام

.عقب رفت و به یخچال تکیه کرد
بیا بریم تو سالن منصور، من ارزش غصه خوردن ندارم.

اینھـا واقعیــاتی بـود      . از خودم بدم آمده بود، ولی حقیقت ھمیشه تلخ بوده وھست              .رنگ به رو نداشت     .منصور دو سه دقیقه بعد آمد      .به سالن رفتم    
البته اعتراف می کنم که عشق به بھرام ھم یکطرف قضیه بود، بھرام در قلبم بــا                   . که شاید تا آن موقع درست و حسابی درباره شان فکر نکرده بودم                

محبت و صداقت نفوذ کرده بود و اینھا ھمه تقصیر خود منصور بود
.یکساعت بعد سر درد و گیتی را بھانه کرد و از مادرش خواست که به منزل برگردند و رفتند

 

 

بیچاره، چه حالی .منصور در آن مدت سعی میکرد متقاعدم کند ، ولی دلم از سنگ شده بود .تعطیالت نوروز را سپری کردیم .یک ھفته گذشت 
ھر بار از منصور پرسیدم، گفت وقتی می گوید که .فقط برای من یک سوال وجود داشت و آن این بود که گیتی در خواب چه گفته بود ! داشت ، بماند

جواب مثبت گرفته باشد 
 

چیزی نیست فقط امروز ھر طـور شــده میخـوام گیتـی          : علت را جویا شدم گفت     . یک روز بعد ازظھر، وقتی به منزل برگشتیم پدرم کسل وغمگین بود             
باھاش کار دارم .رو ببینم 

من می رم بیرون، اون بیاد. باشه بابا: گفتم.مجبور بودم دوباره از خانه برم بیرون در نقش گیتی برگردم 
نه تو ھم باید باشی        ·
بین من وگیتی مسئله ای پیش اومده که حاضر نیستم قیافه شو ببینم .با غرور من بازی نکنین! امکان نداره بابا        ·
خیلی خب، پس زنگ بزن منصور ، بھش بگو گیتی رو بعدازظھر بیاره اینجا        ·

!سالم منصور: بلند شدم شماره منصور را گرفتم و گفتم

سالم چطوری؟
خوبم
پدر چطوره؟
خوبه، سالم می رسونه
چی شده؟
 من ساعت پنج می رم منزل طاھره خانم، شما با گیتی بیاین اینجا.بابا اصرار داره که امروز با گیتی بیاین خونه ما



چی شده؟
 انگار بابا دلش برای گیتی تنگ شده.نمی دونم
 باشه من پنج میام خانه طاھره خانم دنبالت
ممنون به مادر جون سالم برسونین، به گیتی نرسونین ، خداحافظ
خداحافظ

بـا نگرانـی     . گریه ھم کرده بود، نگــاه عجیـب غریــب میکـرد      .اضطراب داشت  . انگار دوباره حالش بد شده بود    .احساس کردم پدر تو حال خودش نیست       
شیک ومرتــب               . منصور ھم آمد  .ساعت چھار ونیم از منزل خارج شدم و به منزل طاھره خانم رفتم              لباس دیگــری پوشـیدم موھــایم را پریشـان کــردم و 

بعـد  .پدر ھنوز ھمان حالت را داشت ، ولی ما را تحویل گرفت و گله کرد که چرا به او کــم ســر مـی زنـم                .سوار ماشین منصور شدم و پیش پدر آمدیم         
پدر برایمان چای آورد و پذیرایی       .بلند شد با منزل طاھره خانم تماس گرفت و پرسید من آنجا ھستم یا نه؟ که طاھره خانم گفت با نسرین رفتم خرید                       

فکر میکنی اگه روزی گیسو جای گیتی رو بگیره متوجه بشی؟! منصورجان: کرد بعد گفت
حدس زدم پدر قضیه جا عوض کردن من وگیتی در زمان حیات گیتی را فھمیده.منصور نگاھی نگران به من کرد 

می دونین پدر جون بخاطر اینکه گیتی فریبم نده، ھرازگاھی بازوش رو چک می کنم: منصور گفت
پس از خال دست گیسو باخبری: بعد گفت.پدر لبخندی زد که فھمیدم تصنعی است 

 گفت گیسو ھم عین منه ، ولی خالدارش.بله گیتی روز اولی که اومد خونه ما بھم گفت
پس یعنی اینکه کنارت نشسته خالی رو دستش نداره؟

!نداره پدرجون  اگه خود گیتی باشه نه، خال: منصور گفت.رنگم پرید .داشتم از ترس می مردم 

ولی من امروز میخوام ثابت کنم که اینکه کنارت نشسته، گیتی نیست

شوخی می کنین پدر جون؟: با ترس و اضطراب نگاھی به من کرد وگفت.رنگ منصور ھم پرید 

نه منصور جان این شمایین که با من شوخی می کنین

آستین لباست رو بزن باال: بعد رو به من کرد وگفت
آب دھانم را بسختی فرو دادم واستین راستم را باال زدم.خیلی نگران حال پدرم بودم . تمام تنم به عرق نشسته بود 

یادمه خال روی دست چپ گیسو بود اون یکی رو نشون بده
بابا ما رو گرفتین ھا!
من یا شما؟

منصور از خجالت و ناراحتی بلند شـد رفـت تــوی ھـال             . دستم را روی صورتم گذاشتم وآرام اشک ریختم         .نتوانستم خودم را کنترل کنم و زدم زیر گریه         
نشست و سرش را میان دو دستش گرفت و گریست 

گیتی من مرده، مگه نه؟: پدر گفت 
کنارش .بلند شدم بطرف پدر رفتم     .پدرم ھق ھقی میکرد که مرا بیاد مرگ مادر وبرادرم می انداخت             .من وپدر ھم گریستیم    .گریه منصور شدت گرفت    

پس خواھش میکنم خودتون رو کنترل کنین.بابا ، من دیگه تو این دنیا ، فقط شما رو دارم :نشستم و او را به خودم فشردم وگفتم

چرا به من دروغ گفتین ؟
 ما رو ببخشین، ولی چاره ای نبود . می ترسیدیم حالتون بد بشه و تمام زحماتمونبه ھدر برود
منصور، پسرم ، بیا اینجا ببینم

یه                 .منصور بلند شد، اشکھایش را پاک کرد و آمد کنار پدرم نشست                 منصـور   . لحظه ای به چشم ھای پدرم خــیره شـد و یکمرتبــه دوتـایی زدنــد زیــر گر
من مدتھاست به رفتـار وصــحبتھای      .می گم داغ دیدن، برای ما شده مثل نفس کشیدن        : سرش را روی شانه پدرم گذاشت ، پدر نوازشش کرد وگفت         

بابا ما از ھم دوریم ولی قلبـامون بــه ھــم          . بھم گفت  . کنار مادر وبرادر و بچه اش ایستاده بود       . شما مشکوکم، تا دیشب که خود گیتی به خوابم اومد         
چــی شــد  . از خواب پریدم     .گیسو بسشه ھر چی کشیده و سه بار تکرار کرد                .خیالتون راحی .جام خوبه  .من مدتھاست که اومدم پیش مامان         .نزدیکه  

که بچه م از دنیا رفت؟
دلم نمیخواد دوباره بھتون دروغ بگم پدر اگه طاقتش رو دارین بگم: منصور گفت

 وقتی گفت جام خوبه ، خیالم راحته .بگو پسرم، طاقتش رو دارم
           تی     .من بیرونش کردم    .عاشق من شد   ....... اون...... به خواست خود گیتی یه دختر بدبخت رو آوردیم تا در منزل ما کار کنه، ولی اون اونـم گی

دارش زدن.رو مسموم کرد و البته مجازات شد 

گیتی بار دار بود؟: پدر نگاھش را به زمین دوخت وگفت

بله شش ماھش بود
خدایا به ھمه مون صبر بده و بسمت اتاقش رفت:بعد مات ومبھوت بلند شد وگفت. من چقدر ساده بودم

!منصور:من ومنصور نگاھی به کردیم وگفتم

بله
به مادرجون بگو بیان اینجا



برای چی؟ پدر حال مناسبی نداره
 فکر کـردی چـرا بــرای یــه    .در حال حاضر تنھایی وسکوت برای پدرم خوب نیست      .بھتر ھم رو می فھمن .اون دوتا ھمدردن .برای ھمین می گم

پذیرایی ومھمونـداری           .مرده ھفت روز عزاداری می کنن؟ برای اینکه دور و بر صاحبان عزا شلوغ باشد کمتر غصه بخورن                   اینجوری سرشون بـه 
ما ھم که جز شما کسی رو نداریم.گرم میشه و غم داغ عزیزشون رو کمتر حس می کنن 

 حق با توئه.باشه االن باھاش تماس می گیرم

منصـور   .از اتاق بیرون آمدم و به آشپزخانه رفتم تا شــامی رو بـه راه کنــم                .مشغول خواندن قرآن بود   .سری به پدرم زدم     .منصور با مادرش تماس گرفت         
در حال حاضر یه فیلم از من جلوتری.خودمونیم الکی الکی سه تا فیلم بازی کردی .خب، اینم از کات این فیلم:روی صندلی نشست وگفت.آمد 

بله رو بگو خیال من فلک زده رو راحت کن.با این حساب دیگه بھونه ای نداری گیسو خانم: مشغول برنج پاک کردن بودم، ادامه داد

فرھان چی ؟دلت میاد؟
 تو منودوست داری یا فرھان رو ؟ مھم اینه.باھاش صحبت مبکنم ، قانعش میکنم
نه تو، نه فرھان.ولی سرحرفم ھستم ! آخه اینم سوال داره؟ معلومه تو رو
البد فقط بھرام
 اونم معلوم نیست
 بابا، شد سی وھشت سالم. بیا به این قضیه خاتمه بدیم! گیسو، خواھش میکنم!
 بنفشه خیلی مناسبه .اجازه ھم که داری .خب برو زن بگیر

چون فقط در کنار تو آرامش دارم.من تو رو میخوام : نگاه گله مندی کرد وگفت

ما که ھمه ش در حال دعوا وبحثیم
برای اینکه ھر دو منیم
خب، تو بشو نیم من
چه عادل!
تو بزرگتری، بخشش از بزرگتره
 مھم اینه که ھمدیگر رو دوست داریم گیسو.ھمه بحث دارن .دعوا وبحث نمک زندگیه!
 چی می گی؟ با گیتی ھم ھمین کار رو کردی؟! ھنوز بله رو نگفتم زدی تو گوشم منصور.بحث بله، ولی کتک نه
ھمش بخاطر اینه که بی نھایت دوستتون دارم
پس منم چون بی نھایت دوستت دارم، باھات ازدواج نمی کنم
گیسو تو را خدا راحتم کن
خیلی خب، بلند شو از این پنجره خودت رو بنداز پایین
دست شما درد نکنه
مگه نمی گی راحتم کن؟
 یه بله بگو ، عروس رو راه بندازیم و بریم زندگیمون رو بکنیم.راحتم کن یعنی خیالم رو راحت کن
منظورتون از زندگی چیه؟ میشه بفرمایین؟

غوش گـرفتن و                                         : منصور با لبخند گفت     یعنی فریزر رو تبدیل به کوره کردن ، یعنی از روح و جسم یخ زده پشـم شیشـه سـاختن ، یعـنی گیسـو رو در آ
بوسیدن ، یعنی آرامش مطلق ، یعنی یه بچه از گیسو خانم داشتن ، یعنی در کنار ھمسر وفرزندم که از جونم برام عزیزترن ، بودن ولذت بردن

برو خدا روزیت رو جای دیگه بده: گفتم.ھردو زدیم زیر خنده 

گیسو خودت می دونی دیوانه وار دوستت دارم
                       نداریم       .منم ھمینطور منصور ، ولی اگه یادت باشه یه روز بھت گفتم ھمه قلبھای عاشق با ھم جفت نمی شن فکـر نکـن     .ما بــه ھــم تعلــق 

می تـونم باھــات ازدواج کنــم                  البتـه زمــانی آرزوم بــود ، االن ھـم مثـل ھمـون زمــون          .بھرام رو بیشتر از تو دوست دارم ، نه خدا گواھه ، ولـی ن
نـه  .نه می تونم دل فرھان رو بشکنم     .دنبال چیزھای دیگه ای ھستم که مادی نیستن        .دوستت دارم ، ولی دیگه ازدواج با تو برام آرزو نیست             

می تونم رل گیتی رو بازی کنم ، پس خواھش میکنم اصرار نکن و بیشتر از این منو خجالت زده نکن
نکنه الزمه باز خودکشی کنم؟
 می دونی چرا؟ چون اونوقت می فھمم ایمان نداری.اگه اینکار رو بکنی که دیگه بھت فکر ھم نمی کنم

من می رم بیرون دوری بزنم ، تو نمیای؟.باشه دیگه اصرار نمی کنم : منصور نگاھی به من کرد و بلند شد وگفت

تو نمیای یعنی نیا، پس نمیام
 ولی من میام: گفتم.دلم به شور افتاد .آخه میخوام تنھا باشم و به چیزھایی که خیلی آسون از دست دادمشون فکر کنم
مگه مھمون نداری؟
مادرجون که مھمون نیست
تو بمون، می رم برمیگردم
حتما؟
برگشتنم که حتمیه، ولی افقی یا عمودیش با خداست
منصور!
و نگاه عمیق وعاشقانه اش در عمق قلبم نفوذ کرد. خداحافظ
 برو تو اتاق من دراز بکش ، حالت جا میاد.نرو منصور
برم رو تخت جنابعالی که با بوی عطر تو دق کنم ؟آره؟
یه ملحفه دیگه می ندازم
نه، گفتم که میخوام تنھا باشم



دارم قورمه سبزی درست میکنم که دوست داری! من منتظرم ھا
 خداحافظ خانم معنویات.قورمه سبزی ھم روش .خیلی چیزھا دوست داشتم ولی بھشون نرسیدم
منتظرم ھا!

از قول من از پدر خداحافظی کن: گفت.وقتی منصور رفت، دنبالش رفتم

مگه نمیایی؟
 معلوم نیست، بستگی به حالم داره
اگه نیای، دیگه شرکت نمیام ھا!
                             یده                .یه روزی حاضر بودم زنم نباشی ولی کنارم باشی، اما امروز آرزومه که بمیرم ونبینم نه زنمی، نه کنارمی تازه وقتی زنم نباشی ، چـه فا

میخوای برام بشی آینه دق؟. کنارم باشی
منصور یواش بابام میشنوه
بذار بدونه چه دختر بی عاطفه ای داره ، که حتی به خواھر مرده ش حسودی میکنه
                              چــون .آره، اعتراف میکنم در مورد عشقم، در مورد زندگیم ، در مورد ھمسرم ، در مورد تو که می پرستمت ، به خواھرم ھم حسـودی میکنـم

این حق منه.فقط به من فکر کنی .میخوام فقط مال من باشی 

خوبی کسانی که دیر    .پس برو زندگیت رو بکن چون من نمی تونم گیتی رو فراموش کنم          : منصور در حالیکه نگاھم میکرد نفس عمیقی کشید و گفت          
زن می گیرن اینه که وقتی زن می گیرن دیگه رھاش نمی کنن، جتی مرده شو

گران          . نه :منصور اومد خونه؟گفت   :از او پرسیدم   .نیمساعت بعد مادر آمد    .منصور رفت و مرا با دلشوره ونگرانی تنھا گذاشت            به مادر چـیزی نگفتـم تــا ن
فکر کنم دلم را قورمه    .اصال نفھمیدم چطور غذا را بار گذاشتم        . در را بستم تا رحت تر با ھم درددل کنند     .مادرجون در اتاق پدر را زد وداخل رفت   .نشود 
.کنار پنجره می رفتم ومنتظر منصور بود. مدام چشمم به ساعت بود.کردم 

الحمدالـله پدرت مرگ گیتی رو پذیرفته، نگران نباش:مادر به اشپزخانه آمد و روی صندلی نشست وگفت

 نپذیره چکار کنه کادر؟ ما دیگه عادت کردیم خبر مرگ بشنویم
منصور کجا رفت؟
 گفت می رم دوری بزنم حالم سرجاش بیاد. نمی دونم

اجازه می دی با ایشون در مورد عروسی شما دوتا صحبت کنم؟. دیگه پدرت که به قضیه پی برد
 به من میگه به گیتی حسادت        . بعدازظھر ھم با منصور کلی صحبت کردم ، ناراحت شد و رفت                . علت مخالفت من فقط پدرم نبود       ! نه مادرجون

بخدا اینطور نیست ، ولی به من حق بدین که کسی رو برای ھمسری انتخاب کنم که تا حاال عاشق نبوده، کسی که فقط به من                          . می کنی  
تازه فرھان وبھرام رو چیکار کنم؟. فکر کنه

     با یـه             .نمی تونم مجبورت کنم که زن مردی بشی که یه بار ازدواج کرده            . خب، دلیل اولت قانع کننده س تو دوشیزه ای و این حق رو داری کـه 
شاید بھـرام  .با اینکه من ومنصور تو رو به اندازه گیتی دوست داریم، ولی خودخواھی نمی کنیم، ھرطورخودت دوست داری                 .پسر ازدواج کنی 

از منصور بھتر باشه
                  بخدا اگه می گفت بیا بریم محضر عقدت کنم ، فورا قبـول               .یه زمانی از خدام بود     .منصور بھترین مردیه که سراغ دارم ، ولی دلم راضی نیست

ولی حاال فکرم اینه که شاید منصور بخاطر دل من وخواست من میخواد بــا مــن ازدواج کنـه و ایــن             .انتظار جشن عروسی ھم نداشتم      .میکردم 
عذابم می ده

    شه ، اون ھمیشـه عاقالنـه تصـمیم مــی گـیره                   .منصور عاشق توئه ازش ..... مگــه النــاز و بنفشـه وآذر   . منصور آدمی نیست که احساسـاتی ب
.نخواستن باھاشون ازدواج کنه؟ پس این حرفت منطقی نیست 

 نمی دونم مادر، شاید، باید باز ھم فکر کنم
یا الـله
بفرمایین بابا
مزاحم نیستم؟
اختیار دارین جناب رادمنش، گلمون کم بود
منصور جان ھنوز نیومده ؟
 نه، معلوم نیست بیاد بابا، حالش خوب نبود

مرتب کنار پنجره می رفتم واضطراب       .داشتم از دلشوره می مردم     . تا ساعت نه ونیم سه بار با ثریا خانم تماس گرفتم ، ولی منصور به خانه نرفته بود                   
بیا بشین گیسو جان، انقدر حرص نخور، اون میاد : مادر گفت. پدرم متوجه رفتارم بود. داشتم 

میز شام را چیدم کـه زنــگ در بلنـد            .می دانستم رفته خودش را سر به نیست کند          .کم مانده بود بزنم زیر گریه        .از رودربایستی پدر روی مبل نشستم         
سریع گوشی اف اف را برداشتم .شد

بله
 باز کن گیسو

دیگر به این فکر نمیکردم که البد به اندازه گیتـی        .نزدیک بود این بار از خوشحالی بزنم زیر گریه      .دستم را روی قلبم گذاشتم ونفس راحتی بیرون دادم       
نمی دانم چرا با اینکه دیوانه منصور بودم ، نمی توانستم به او جــواب            .برایش ارزش ندارم که عمودی برگشته، فقط به این فکر میکردم که زنده است                  

مثبت بدھم 
سالم : وقتی در را به رویش باز کردم گفت

معلوم ھست کجایی؟ مردم از دلشوره منصور.سال
جدا؟ یعنی ھنوز ذره ای برات ارزش دارم؟
بیا تو، انقدر خودت رو لوس نکن
تو که ما رو نمی خوای دختر خوب، بخاطر قورمه سبزی اومدم.آدم برای کسی خودش رو لوس میکنه که دوستش داشته باشه



سالم مامان.سالم پدر .وارد سالن پذیرایی شدیم 

 پسرم ، کجا بودی؟ گیسو مدام پشت پنجره بود .سالم منصور جان
خوبین پدر جان؟.تو خیابونا، سرگردون
شما که جوونین، باید شاد زندگی کنین.باالخره باید زندگی کنیم ! خوبم پسرم، شکر
شادی دل خوش میخواد که نداریم پدر
 مادر ھم نگاھی به من کرد و لبخند زد.و به من نگاه کرد ولبخند. ھواخواه ھم که زیاد داری .برای تو فرصت زیاده

.آنشب مادر را به اصرار برای خواب نگه داشتیم ، ولی منصور رفت
فت             .سه چھار روزی مادر را پیش خودمان نگه داشتیم           روز ســوم . روز دم ھمگـی بــه بھشـت زھـرا رفتیــم        .منصور ھم ظھر می آمد و آخر شب می ر

بلند شدم گوشی را برداشتم .روز چھارم، سرشام بودیم که تلفن زنگ زد .سیزده بدر را به گردش رفتیم 
گیسو جان ، میتونم در مورد خودت با پدرت صحبت کنم؟: بعد از سالم واحوالپرسی گفت.خانم مقتدر بود 

موضوعی پیش اومده؟
 بھم اجازه می دی عزیزم؟. میخوام شما رو برای بھرام از پدرت خواستگاری کنم

والـله چی بگم؟.شما لطف دارین : گفتم.آب دھانم را بسختی فرو دادم و به منصور که زیر چشمی به من نگاه میکرد، خیره شدم 

پس بذار با پدر صحبت کنم
بله، گوشی خدمتتون
سالم برسونین.من خداحافظی می کنم .خانم مقتدر با شما کار دارن ! بابا
 خدانگھدار.ممنونم دختر گلم

آنھا ھم مشکوک شده بودند.به مادر و منصور نگاھی کردم . گوشی را به پدر دادم و با ترس و لرز پشت میز نشستم 

   شما ..... بله ..... بله ....... قربان شما  ....... ما حسابی به دکتر زحمت دادیم    ....... الحمدالـله، شکر، خانواده چطورن؟     ...... سالم خانم مقتدر
......... ولی اگه اجازه بدین من با گیسو صحبت کنم، بعــد بھتـون اطـالع مـی دم                   .آقای دکتر داماد ما باشن      .باعث افتخار ماست      .محبت دارین    

سالم برسونین، قربان شما، خدانگھدار.خواھش می کنم 

گیسو جان ممنون، خوشمزه شده بود: از غذا خوردن دست کشید و گفت. رنگ به چھره منصور نبود

شما که نخوردین!
 پس این ھفته برنامـه خواســتگاری در پیشـه،       : مادر نگاھی به پدرم کرد وگفت.عرق روی پیشانی منصور به وضوح نمایان بود.کافیه .میل ندارم

جناب رادمنش؟
 گفتم با گیسو صحبت کنم ، بعد.بله، اجازه گرفتن که بیان خواستگاری.
 مبارک باشه دخترم.... انشاءا.بھرام پسر خوبیه
ھنوز که خبری نیست مادر جون!
 خوش بحال آقا بھرام با چنین زن کدبانویی.گیسو جان دستت درد نکنه ، خیلی خوشمزه بود

بل نشســت            : از سر میز بلند شد وگفت. چشمم به منصور افتاد  تار منصـور              .با اجازه و بسمت در سـالن پــذیرایی رفـت و روی م مادر متوجـه رف پـدر و 
بعد بشقاب ھا را روی ھم گذاشت تا کمکم کند .مادر سری تکان داد و به من نگاه کرد .بودند

زحمت نکشین مادر، خودم می برم
 تو خسته شدی.نه عزیزم، با ھم می بریم

ممنون.من میل ندارم: مصنور نگاه ملتمسانه ای به من کرد وگفت.بعد از جمع وجور کردن ظرف ھا، با سینی چای به سالن برگشتم 
عروسیت جبران کنیم... ایشاءا.خیلی زحمت دادیم .ببخشین گیسو جان : مادر ھم حاضر شد وگفت.یکساعت بعد منصور قصد رفتن کرد 

شما کجا می رین مادر؟ قرار بود یه ھفته پیش ما بمونین
در فرصت بعد... انشاءا.شما ھم مھمون دارین.الحمدالـله پدر که خوبه ، منم خونه کار دارم .نه عزیزم
خب مھمون داشته باشیم ، شما ھم باید باشین ، غریبه که نیستین
نه دخترم، آخه این مھمون، از اون مھموناس که چشم نداریم ببینیم
بمونین خانم متین، شما که ھستین آرامش داریم
ممنونم جناب رادمنش ، وقت بسیاره
تو بگو مادر بمونن! منصور
مادر اختیارشون با خودشونه. بمونن، من کاری ندارم

نگران منصورم، می ترسم دوباره حالش بد شه، پیشش باشم بھتره: مادر آھسته در گوشم گفت

ببخشین اگه بد گذشت.باشه ، ھرطور دوست دارین

تو و منصور ھمدیگر رو دوست دارین بابا؟: وقتی آنھا را بدرقه کردیم وبرگشتیم ، مشغول جمع کردن فنجانھا بودم که پدر گفت
چطور مگه بابا؟: گفتم 



!چرا دست دست می کنی؟ منصور حیفه.ھم خودم فھمیدم ، ھم خانم متین یه چیزھایی برام گفت 

      مـی  .اگه زن منصور بشم، نمی گه پس چی شد؟ تازه منصور دلش پیش گیتیه                 .ولی فرھان رو چیکار کنم        . بله می دونم ، منم دوستش دارم
ترسم حسادت کنم واذیتش کنم

    آدم، زنـده رو بیشـتر دوسـت داره یــا مـرده            .این که دلیل نمیشه تو رو دوست نداشته باشه و بھت محبت نکنه              . خب ، دلش پیش گیتی باشه
رو؟

یعنی اگه شما یه روزی ازدواج کنین مادر و فراموش می کنین؟
 تازه گیتی خواھر توئه .ھرگز، ولی زنم رو ھم دوست خواھم داشت
با اون خوشبخت ترم، براش تازگی دارم، ھمدیگر رو بھتر درک می کنیم ! احساس میکنم بھرام منو بیشتر دوست داره بابا
با اینکه منصور رو بیشتر دوست دارم ، ولی حق انتخاب رو به خودت واگذار میکنم.من اصراری ندارم . ھر طور میل خودته بابا

تو ھم برو خوب فکر کن، ببین کدوم برات بھتره صبح جواب بده تا به خانواده مقتدر اصالع بدم .من می رم بخوابم : بعد بلند شد و گفت

باشه بابا!

از وقتی توی گوشم سیلی زده بود، دلــم   .دلم پیش بھرام بود  .ولی ھرچه بیشتر فکر میکردم ، بیشتر از منصور دور می شدم    .آنشب خیلی فکر کردم
شی              : پدر گفت .صبح وقتی پدر از من جواب خواست ، گفتم بھرام را می خواھم                  .را زده بود     شیمون ن وقــتی بگـم آره     . خوب فکرھات رو کردی؟ بعدا پ

!دیگه نمی گم نه ھا

آره پدر، فکرھام رو کردم
با خانم مقتدر تماس می گیرم و برای پنج شنبه قرار می ذارم.پس مبارکه دخترم .باشه
من می رم شرکت کاری ندارین؟! ممنون بابا
نه دخترم، تو برو من میز رو جمع می کنم

میگه حوصله ندارم .امروز نمیاد شرکت : گفت.ساعت ده با مادر تماس گرفتم.از منصور خبری نبود .به شرکت رفتم 
با خانم متین ھم تماس گرفت و آنھا را دعوت کرد.پدر با خانم مقتدر تماس گرفته بود و آنھا را برای پنج شنبه دعوت کرده بود . ظھر به منزل برگشتم 
بود مــی پـذیرفتم ، ولـی نکـرد                             .پنج شنبه از راه رسید      سـعی   .آنقدر منصور را دوست داشتم که اگر تا آن روز ، فقط یکبار دیگر درخواست ازدواج کرده 

از حاال عذرخواھی میکنم. فکر نکنم شب بتونم بیام: وقتی مرا به منزل رساند گفت. میکرد خیلی معمولی رفتار کند

اینه رسم برادری یا شوھر خواھری؟

سکوت کرد
دلم میخواد اقال مادرم تو مراسم خواستگاریم باشه. ولی مادر جون رو حتما بفرست.ھرطور میلته : ادامه دادم

 باشه مادر رو می فرستم.

پدر ھم کت شلوار چھارخونــه طوسـی پوشـیده بــود ، کــراوات          . موھایم را درست کردم وکمی به صورتم رسیدم         .غروب کت وشلوار سفیدی پوشیدم      
عصر، خانواده مقتدر بــا کـادو و سـبد             . موزیک مالیمی گذاشتم تا بلکه از اضطرابم کم شود         .میوه وشیرینی را روی میز چیدم        . تیره تری زد و آماده شد     

نگ چشـمھایش پوشـیده              .بھرام لبخند قشنگی تحویلم داد   .آنھا را به پذیرایی راھنمایی کردیم ونشستیم         .گل بزرگی آمدند     کت وشـلوار ســبزی ھمر
.آن لحظه مطمئن شدم که انتخاب درستی کرده ام .بود و رنگ کراواتش سبز وکرم بود 

.بلند شدم شربت بیارم که زنگ در بلند شد و بعد از چند لحظه مادر داخل آمد

منصور نیومد مادر جون؟
آن لحظه انگار خدا دنیا را به من داد.درو نبند .داره میاد. چرا عزیزم
سالم منصور، خیلی خوش اومدی
 مبارک باشه!سالم
ممنونم، چرا زحمت کشیدین؟ خودتون گلید
قابلی نداره
لطف کردی اومدی
وظیفه م بود
یک لحظه احساس کردم منصور بخاطر بنفشه آمده، ولـی         .بنفشه با دیدن منصور گل از گلش شکفت         .وارد شد و با ھمه دست داد      . بفرمایین

بنفشه را دوست داشتم . راضی بودم

یم و بـرای بدســت        .ما مفتخریم با خانواده با شخصیتی مثل شما وصلت می کنیم          : پدر بھرام گفت  . صحبت ھا شروع شد    ارادت خاصی بــه شـما دار
بھرام خونه مستقل داره، زندگی داره، اتومبیل داره، مطب خصوصی داره              .ھرچی بفرمایین قبول داریم        .آوردن گیسو خانم تموم تالشمون را می کنیم          

از نظر اخالق و رفتار ھم من تائیدش می کنم.وخیلی ھم به گیسو عالقه داره 

      سـالمتی مـو بعــد از خـدا از ایشـون           .بھرام جان به گردن من خیلی حـق دارن            . ما ھم خوشحالیم که با شما اشنا شدیم          .لطف دراین تیمسار
مدیونم

من کاری نکردم جناب رادمنش، وظیفه موانجام دادم
لطف کردی پسرم
مھریه چقدر پیشنھاد می کنین جناب رادمنش؟
 ھر چقدر خودتون مایلین.ھر چی سخاوت شماست ، رضایت ماست
 شاید این کنایه ای به منصور ، یعنی داماد آینده شان بود.ما رسم داریم زمین مھر می کنیم ، چه برای دخترمون ، چه برای عروسمون



 چی بھتر از ملک وزمین؟.چه بھتر تیسمار

ھمه خندیدند
بله برون کی باشه بھرته؟: مادر بھرام گفت

این رو از گیسو جان بپرسین
ھر موقع شما مایلین ما حاضریم
ھمین پنج شنبه که میاد خوبه؟
خوبه
مھمونای ما زیادن دخترم، اشکالی نداره؟
نه چه اشکالی داره؟قدمشون روی چشم

منم جای مادر گیسو ام ، فرقی نمی کنه.اگه تعداد خیلی زیاده ، مراسم رو منزل ما بگیرین : خانم متین گفت 

پیشنھاد خوبیه خانم متین
منزل ما، منزل خودتونه
ممنونم مادرجون
 بسالمتی.... ایشاءا.خب، پس مبارک باشه

ھمه کف زدند وبنفشه اجازه گرفت و شیرینی تعارف کرد
موافقین جناب رادمنش؟.دو ھفته بعد جشن نامزدی را برگزار می کنیم و یکی دو ماه بعد ھم جشن عروسی ... انشاءا: پدر بھرام گفت 

 بله موافقم

بعد از آنھا منصور و مادر جون قصد رفتن کردند، که من و پدر نگذاشتیم و آنھا را برای شام نگـه                 .آنشب ھرچه اصرار کردیم ، برای شام نماندند و رفتند           
انگــار کــه . سرشام دو سه قاشق خورد دستش را روی قلبش گذاشت و چشمھایش را بست            . برایش مسکن آوردم  .منصور سر درد داشت . داشتیم

می دانشتم از بس خودخوری       . پیشانی اش عرق کرده بود و رنگش پریده بود          . قلبش تیر کشید، ولی به روی خودش نیاورد و به غذا خوردن ادامه داد                 
.قلب درد رھایش نکرد و دوباره دستش را روی قلبش گذاشت .کرده به این روز افتاده 

منصور جان چی شده؟ قلبت درد میکنه؟: مادر گفت

گیسو جان ، از پذیراییت ممنونم.چیز مھمی نیست کمی تیر می کشه
شما که ھیچی نخوردین؟
 نمی تونم، حالم دگرگونه و بلند شد

رنگش پریده.بلند یه شربت قند برای منصور درست کن ! گیسو.پسرم، برو تو اتاق من استراحت کن : پدر گفت
داخل اتاق شدم ، روی تخت دراز کشیده بود، بلند شد. منصور به اتاق پدر رفته بود.به آشپزخانه رفتم و با لیوان شربت قند برگشتم 

تو رو خدا بخواب منصور ، راحت باش
پس ببخشین
بیا بخور
ممنونم

منصور: گفتم .کنار منصور نشستم 
نگاھم کرد

   تـو بــا گیــتی خوشـی، بــا یـاد اون         .خودت می دونی چقدر دوستت دارم ، ولی نمی خوام اذیــت بشــی            .چاره ای جز این کار ندیدم          . منو ببخش
اصال شاید دلت بخواد ھمسرت یه مدل دیگـه ، یـه قیافـه دیگـه، یــه انــدام دیگــه ای داشـته                 .زندگی می کنی ، چرا خودم رو بھت تحمیل کنم     

باشه 

اگه بگم برام مھم نیست دروغ گفتم، ولی امیدوارم در کنار بھرام زندگی خوبی داشته باشی : منصور لبخند تلخی زد وگفت

ممنونم
برو شامت رو بخور گیسو
باشه،حالت بھتر شد؟
اره، کمی قلبم درد گرفت ولی چیز مھمی نبود
ولی دستات می لرزه، میخوای بریم دکتر؟
 نه، من وقتی زیاد به اعصابم فشار بیارم ، اینطوری می شم
من لیاقت این ھمه خودخوری رو ندارم منصور!
 یه جورایی حق رو به تو می دم گیسو.این حرفو نزن

نده غذایــم           . با دیدن من حرفشان را قطع کردند   . پدر ومادر جون با ھم صحبت می کردند      .از اتاق بیرون آمدم     سر میز نشستم وسه چھار قاشق باقیما
منصـور دل شکسـته    .را خوردم، ولی ھمه اش افسوس می خوردم که چرا عجله کردم، چرا منصور دیگر تقاضای ازدواج نکـرد، چـرا بـی رحمـی کـردم                    

آخر شب منصور ومادرش رفتند. ولی راست گفته اند که وقتی قسمت چیز دیگری باشد زبان انسان بسته میشود.بود، منصور به من نیاز داشت 



پـدر روز    . تا آنجا را آماده ووسایل الزم را تھیه کنیـم          .دو روز به میھمانی مانده بود که به منزل منصور رفتم              .برای بله برون پیراھن صورتی زیبایی خریدم          
خودم ھم دلم میخواست روزھــای آخـر        . اگر بگویم فقط بخاطر کمک کردن و به خواھش مادر آنجا رفتم ، دروغ گفته ام                  .سه شنبه آمد وآخر شب رفت      

.تجردم را با منصور بگذارنم 
ھمـه چـیز چــه    . ستاره اقبال من دیگه چشمک نمـی زنـه        : منصور گفت .توی حیاط نشستیم     .آنشب وقتی پدر را رساندیم وبه منزل منصور برگشتیم            

باورت میشه ؟.یکسال ونیم از مرگ گیتی می گذره .زود گذشت 

چون گیتی ازت راضیه. مطمئنم زندگی خوبی در انتظارته . ستاره اقبال تو ھمیشه ھمراھته منصور
                    گیـتی ھـم چـون      .کدوم خوشبختی ؟ اینکه ھمیشه دو قدم از بقیه عقب ترم ، یا اونکه ھمیشه عشق ھامو دو دستی تقدیم دیگــران میکنـم

خودکشی کردم باھام ازدواج کرد، وگرنه از دستم رفته بود
تو به قسمت معتقدی؟
آره و قسمت من ھمیشه مکافاته
نه اینطور نیست ، خیلی ھا آرزو دارن جای تو باشن، مال تو باشن منصور!
فقط کافیه یه روز باشن ، اون وقت ببینن می تونن تحمل کنن؟
فعال که می بینی چه دخترایی آرزوت رو دارن
ولی اونکه من دوستش دارم و آرزوش رو داشتم ، دیگه برام دست نیافتنی شد.
تقصیر خودته، کمی دیر تصمیم گرفتی.
                        تـازه فھمیـدم چقــدر بھـت نیــاز دارم و            . عوضش وقتی تصمیم گرفتم که واقعا تو رو بخاطر خودت می خواستم وقتی خودت رو گم و گـور کـردی

ئه         .تازه فھمیدم بعد از گیتی ، تو تنھا دختری ھستی که می تونم در کنارش خوشبخت باشم           .چقدر می خوامت   تازه فھمیدم فقـط آغــوش تو
دوسـت نداشـتم     .اینھا رو نمی گم که نظرت عوض شه، می گم که بدونی چرا دیر تصمیم گرفتم                     .احساسم رو برمی گردونه وبھم آرامش بده       

وقتی نگاھت می کنم یا در آغوش می گیرمت ، فکرکنم گیتی ھستی یا وجدانم در عذاب باشه 

تـو رو اسـیر    . حاال که فکر میکنــم، مـی بینـم خودخواھــی بـود    .ولی حاال دیگه فقط ھمین سیگاره که بھم آرامش می ده       : سیگاری روشن کرد و گفت  
فکر کردی چرا با کیارستمی مخالف بــودم؟ چـون           .تو تازه اول راھی و من تو سرازیری        .تو دوشیزه ای، ومن یک مرد متاھل شکست خورده             .خودم کنم   

منم، ھم ده سال با تو تفاوت سنی دارم، ھــم یــه بـار           .جز یه مرد جوون و زیبا         . البته در کنار او ھیچ چیز کم نداشتی        .شما دوتا توی دو دنیا متفاوتین         
قت                   . و حاال اعتراف میکنم کـار درسـتی کــردی        . شاید واقعا کیارستمی از من برات بھتر بود            . ازدواج کرده م   تره ، و لیا بھـرام از ھـر نظـر از مــا مناســب 

اگه از ھمون    .در واقع مقصر اصلی من بودم       . تازه سالمتی پدرت رو بھش برگردونده ، ولی من چی؟ خواھر نازنینت رو ازت گرفتم                      .ھمسری تو رو داره    
االن گیتی کنارم بود و فرزندم تو بغلم .روزھای اول حقیقت رو به گیتی گفته بودم و آذر رو بیرون کرده بودم 

            من و بابــا چقـدر             . ما از تو ممنـونیم     . برادری، پدرری، ھمسری     .این چه حرفیه منصور؟ تو برای گیتی و من ھمه کار کردی اگـه مـی دونسـتی 
ولی شاید قسمت اینه.من خریت کردم .وبابا چقدر سعی کرد که مجابم کنه که تو از بھرام بھتری ، این حرف رو نمی زدی .دوستت داریم 

بھرام تو رو خیلی دوست داره.تو عاقالنه تصمیم گرفتی .منم دوستتون دارم
 شب بخیر.من می رم بخوابم .ممنون.
شب بخیر گیسو جان

این آھنگ برایم آشنا بود .به اتاق سابقم آمدم و خیلی طول کشید تا خوابیدم،اما با صدای موسیقی از خواب پریدم 
که می روم بسوی سرنوشت             خدا تو را نگھدار        برای آخرین بار      مرا ببوس    مرا ببوس

اصـال تــو  . .بلنــد شـدم  . این ھم خودش یک نوع ابراز عشق و یک نوع خداحافظی با عشـق بـود        . بعد از مرگ گیتی ، اولین بار بود که این آھنگ را میزد 
تقریبـا آخرھــای آھنـگ     . منصور جای ھمیشگی نشسته بود و می نواخـت         .ھمانطور با لباس خواب از اتاق بیرون آمدم و پایین رفتم            . حال خودم نبودم  

سرش را  . چھارستون بدنم لرزید  .دست از نواختن کشید، ویولن را روی پایش گذاشت وھق ھق زد زیر گریه                 . بود که نتوانست جلوی بغضش را بگیرد        
من چطور تحمل کنم؟! گیسوی بی معرفت!گیسو: روی دسته مبل گذاشت و تکان داد و گفت

توی چھار چوب در ایســتادم و     .از کنار اتاقش رد شدم، دوباره برگشتم        .پاورچین پاورچین از آنجا دور شدم و به طبقه باال رفتم         .نزدیک بود بزنم زیر گریه  
مـن کــه مــی دانســتم منصـور را بیشـتر از       .به خودم لعنت فرستادم که چه خریتی کردم        .سرم را روی دیوار گذاشتم و اشک ریختم و افسوس خوردم         

متوجه شدم چــراغ  .بھرام دوست دارم، می دانستم منصور امتحان خوبی پس داده، پس چرا عجله کردم؟ اشک به من مجال نفس کشیدن نمی داد              
.ھول شدم، نمی دانستم باید کجا بروم .راه پله ھا روش شد و منصور باال می آید 

چــراغ رو   .وارد اتــاق شـد و در را بســت      .سریع به اتاق خودش رفتم و پشت مبل قایم شدم تا وقتی منصور رفت مســواک بزنـد، بــه اتـاق خـودم بــروم                              
از شانس بد من مسواک ھم نزد، چراغ را خاموش کرد و روی تخت دراز         . لباس راحتی پوشید و نفس عمیقی بیرون داد.روشن کرد و بطرف کمد رفت  

سپس دستش را دراز کرد و قاب عکــس گیتــی    .ساعت را زیر نور آباژور کوک کرد ، بعد دستش را زیر سرش گذاشت و به سقف چشم دوخت        .کشید 
.شاید ھم از ته دل راضی نبودی. ھمه ش تقصیر توئه که دیر بھم اجازه دادی: را برداشت و بوسید وگفت 

ھرجـا باشـی دوسـتت      : بعد از داخل کشو ، عکس دیگری بیرون آورد، کمی به آن خـیره شـد وگفـت                  .دوباره اورا بوسید و عکس را سرجایش گذاشت        
حتی حاال که به کس دیگـه ای تعلـق داری گیسـو خــانم، روزی ھزاربـار خـودم رو لعنـت                         . وقتی کسی رو تو قلبم راه بدم نمی تونم بیرونش کنم                .دارم

نه؟ ولــی تـا آخــرین لحظـه کــه                            .میکنم که چرا دیر تصمیم گرفتم        نمی دونم پس فردا، این قلب ضعیفم طاقت ازدست دادن تو رو برای ھمیشه داره یا 
نمی دونی چقدر دوست داشتم فرزند تو رو در آغوش      .تو عزیز منی گیسو . به ھمسری که قبولم نداشتی ، برات برادری می کنم       . زنده ام ھمراھتم  

نازنینم دلم می خواست امشب بھت می گفتم         .ھم خون گیتی تو رگش بود و ھم خون تو            . بگیرم ، چون ھیچ فرقی با فرزند از دست رفته م نداشت          
ھــم جـای گیـتی ھســتی ھـم جـای خواھـر گیــتی و ھـم جـای                    .چون عــوض یـه نفـر، سـه نفــری     .که احساس میکنم تورو بیشتر از گیتی دوست دار          

خودمونیم، خریت کردم گیسو خانم،     ! حیف که جواھری رو از دست دادم   ........... شاید ھم این عشق چل چلی یه که به جونم افتاده ، حیف          .خودت 
عکس را بوسید وروی قلبش گذاشت اشکی را که از گوشه چشــمش         .زندگی در کنار تو چه شیرین بود و نفھمیدم      ! خداحافظ عشق ھمیشگی من     

یه ام بشـنود، جلــوی دھـانم را گرفتــه بـودم                .عکس را روی بالش کنارش گذاشت وبه پھلو خوابید       . سرازیر بود پاک کرد   . از ترس اینکـه نکنـد صـدای گر
باز        .متعجـب بطــرفم برگشـت      .رو تخــت نشسـتم و صـداش زدم        . بی اختیار بلند شدم و آرام بطرف منصور رفتم         .داشتم خفه می شدم   چشـمھایش 
من جز تو   ! تو اولین و آخرین عشق منی منصور         .منم وقتی چیزی رو تو قلبم راه بدم،محاله بیرونش کنم                   : لبخندی زدم و گفتم     .مانده بود و پلک نمیزد       

گیسو، دارم خواب می بینم ؟: گفت. کسی رو نمیخوام 

  دوستت دارم منصور ، ھیچکس نمیتونه جای تـورو بــرام         : گفتم. صورتم را مقابل صورتش گرفتم و در چشمھایش خیره شدم            . نه بیداری منصور
.بخدا قسم اینو از عمق قلبم می گم.بگیره 

و در آغوشش بغضم را شکستم . منم دوستت دارم عزیزم: دستم را فشرد وگفت



گریه نکن گیسو، خواھش میکنم

پس بھرام چی؟: موھایم را کنار زد و گفت

ھرچه باداباد. من که نمی تونم دوتا مرد رو دوست داشته باشم، می تونم ؟ بھش حقیقت را می گم
تو مطمئنی برام دلسوزی نمی کنی؟
مگه تو دلسوزی می کنی؟
تو که ھمه چیز رو شنیدی
مرا ببوس رو برای من زدی؟
مگه جز تو کسی رو دوست دارم؟
 باھام اتمام حجت کرده بود.ولی روم نمیشه به بابام بگم
 از کی اومدی تو اتاقم؟.بابات خوشحال ھم میشه
                 دیدم داری میای باال ، نمی دونستم کجـا         .اومدم پایین به آھنگت گوش دادم، بعد دیدم گریه کردی وازم گله کردی، اومدم اینجا و اشک ریختم

.فرار کنم،اومدم پشت مبل قایم شدم 
                          یولن اوندفعـه مـا رو بــه گیتــی              . حافظ عشـق    .پس یادم باشه در اولین فرصت ویولنم رو قاب طال کنم و زیرش ھم با خط خوش بنویسم ایـن و

!دفعه دیگه ما رو به کی برسونه خدا عالمه.ایندفعه به گیسو خانم .رسوند 
این ویولن نیود ، خدا بود
 با خلقتش و انتخابش.قربون خدا برم
من رفتم بخوابم، شب بخیر
عاقبت یک عمر زندگیمون بخیر
 یه دفعه دیدی فردا پشیمون شدم. یه سیب رو که بندازی باال آقا منصور، ھزار تا چرخ میخوره تا میاد پایین!
فعال شب خوش.توکل برخدا
 از حاال بگم.البته الھه ناز شماره دو .شب بخیر الھه نازم
برای شما مردھا الھه ناز شماره صد ھم کمه
نه دیگه، به شرافتم قسم تو دومین و آخرین عشق منی
 ولی اگه من مردم، بدون به اینکه سه باره ازدواج کنی ، راضی راضیم منتظر نباش خوابم رو ببینی
خدا نکنه
من جواب مثبت دادم دیگه. راستی خوابت رو تعریف نکردی
                   اطاعـت  ) .مرا ببوس (گیتی رو به من کرد و گفت منصور آھنگ گیسو رو بزن            .خواب دیدم دارم آھنگ الھه ناز رو میرنم ، تو وگیتی ھم نشستین

گفتـی  .گیسو مگه منصور نمی گه مرا ببوس؟ پس چرا نشستی؟ بلند شو ببوسش             : گیتی رو به تو کرد وگفت    .کردم و مرا ببوس رو برات زدم      
جلو آمد دست تو رو گرفت و بطرف من آورد و دست تو رو تو دست من گذاشت و گفت خوشبخت باشــین ، مـن                         .لبخند زد  .آخه درست نیست   

جلو اومدم ببوسمت که از خواب پریدم .براتون دعا می کنم 

می گن بوسه تو خواب دوریه.چه خوب که منو نبوسیدی وگرنه به ھم نمی رسیدیم : در حالیکه اشک می ریختم گفتم

   دنیـا رو ســرم    .ولی وقتی یادم افتاد که تو خـودت رو گـم و گــور کـردی          . اون روز وقتی ازخواب بیدار شدم خیلی خوشحال بود        .دعای گیتی بوده
یا                 . وقتی به شرکت اومدم و تو به اتـاقم اومــدی بـاورم نمــی شـد            .خراب شد  نم از خوشـحالی بــود ، از ھیجـان بـود ، از نگرانـی بــود  نمــی دو

منو ببخش.احساس مالکیت ، که زدم تو صورتت 
بگیر بخواب ، فکر کن ببین چطوری این فاجعه رو به بقیه بگیم؟. مھم نیست عشق من
اون با من
شب بخیر
شب بخیر عزیزم

ید و مـرا            . آنشب آرامترین شب زندگی من بود      .کنار در بوسه ای برای منصور فرستادم و در را بستم و به اتاقم آمدم               اما صبح مادر چنان به در می کوب
ھر چه خواب راحت بود از دل و دماغم بیرون آمد.صدا میزد که داشتم سکته میکرد 

بفرمایین مادر!
سالم
سالم مادرجون، چه اتفاقی افتاده؟ چرا انقدر مضطربین؟

بچه م از دستم رفت .بھت گفتم منصور طاقت از دست دادن تو رو نداره، گوش نکردی : مادر زد زیر گریه و گفت

چی دارین میگین ؟ ھراسان بطرف اتاق منصور رفتم و به در کوبیدم
باز کن ببینم! چرا درو قفل کردی ؟ منصور! منصور!منصور!
بچه م حتما خودش را کشته! یا امام زمان
من بھش قول دادم . مادرجون من و منصور دیشب کلی با ھم حرف زدیم
 خدایا چه خاکی بر سر کنم ؟ ثریا برو به آقا نبی بگو بیاد درو باز کنه.نکنه سکته کرده؟ قلبش ناراحت بود بچه م

نزدیک بود بزنم زیــر گریـه کـه قفـل در             .مادر بی رمق به دیوار تکیه زد و روی زمین نشست              .توروخدا در رو باز کن       ! منصور! منصور((دوباره به در کوبیدم    
چتونه اول صبحی افتـادین بـه جـون در اتــاق مـن؟           : منصور خواب آلود در چھارچوب درنمایان شد دستی به موھایش کشید وگفت           .پیچید و در باز شد    

چرا اینجوری می کنین؟

 قلبم داره میاد تو دھنم بخدا! مادرتو ببین چه حالیه .منصور واقعا خیلی بی فکری



نمی گی من اعصابم ناراحته ، قــرص اعصـاب         .مردم از ترس  ! خدا ذلیلت کنه بچه    : بلند شد ایستاد وگفت .مادر در حالیکه دست رو قلبش گذاشته بود        
می خورم

آخه برای چی ؟ چرا گریه کردی؟ مامان چرا اینطوری می کنین؟ امروز اینجا چه خبره؟

ثریا وآقا نبی آمدند وسالم کردند

چرا در رو قفل کردی؟
            دیشب وقتی اومدم بخوابم ، نمی دونم روح بود، جن بود، پری بود ، ھمزاد گیتی خـدابیامرز بــود کـه                             .والـله دیگه این خونه بی در و پیکر شده

یاد،                   .اومد و یه چیزھای خوبی گفت و به ما وعده ازدواج داد و رفت            منم از ترسم در را قفل کردم که دیگه نیاد ، چـون مـی دونســتم کـه اگـه ب
و به من چشمک زد ! آخه خیلی الھه زیبایی بود، مامان جان. دیگه نمی ذارم بره 

مـادر دســتش را جلـوی دھـانش مشـت کــرد         .آقا نـبی و ثریـا خـانم خنـده ای کردنــد و رفتنـد                .داشتم از خنده می ترکیدم ، ولی خودم رو کنترل کردم          
زده به سرت منصور؟ این چرت و پرتھا چیه میگی؟ خواب دیدی! اوا خاک به سرم: وگفت 

 چرت و پرت نیست .اینھا حقیقته
گیسو ، تو سر در میاری این چی میگه؟

لبخند زدم 

              بـاالخره بنــده رو قابـل دونسـت و بھـم قـول ازدواج              .مامان جان، این خوشگل خانمی که کنار شما ایستاده، ھمون پری دیشبه که عرض کردم
عروسی با ما، بــه   .حاال باید شما محبت بفرمایین ، با پدر ایشون تماس بگیرین و جریان رو تعریف کنین و برنامه فردا شب رو به ھم بزنین                       .داد 

!ھم زدن بله برون با شما

راست می گه گیسو جان؟: بعد گفت . مادر با تعجب یک نگاه به من میکرد، یک نگاه به منصور

 من که گفتم ، از بس مضطرب بودین متوجه نشدین .ایشون ھمیشه راست می گن

.تو دلم گفتم آره خیلی زیبا بود مرگ خودم .وای خدا چه صبح زیبایی ! الھی شکر! الھی قربون قد وباالت برم عزیزم : مرا در آغوش کشید و گفت
نمیشه ھمین االن بریم محضر ؟ بخدا قول می دم برات مجلل ترین عروسی رو بگیرم گیسو: منصور گفت

دو ھفته در برابر یه عمر ، چطوره؟.اگه فکر کنی که قرار بود فردا شب منو برای ھمیشه از دست بدی ، دو ھفته رو راحتتر تحمل می کنی : گفتم

یه ھفته کافیه.ھمین پنج شنبه عروسی رو برگزار کنیم .گیسو رحم کن تو رو خدا ! دو ھفته؟
تو حالت خوبه؟
اوه، خیلی....!
  کار ساده ای نیست به تیمسار زنگ بزنه بگه گیسو نظــرش عــوض شــده .خودت فکر کن .تازه بابام شاید قبول نکنه .پس دندودن رو جیگر بذار

ولی با تو بی رودرواسی تره و قانعت میکنه .میخواد زن منصور بشه 
 الزم نکرده.و قانعم کنین .دیگه چی؟ نمیخوام باھام صمیمی باشین!

چقدر حرف می زنی.بیا صبحونه بخوریم : زدم زیر خنده و گفتم 

اومدم گیسو جان

بعد از صبحانه مادرجون با پدرم تماس گرفت
قلـب درد   . بلـه دیگـه خــوب خـوب شـد         ....... اختیـار داریــن چــه زحمـتی؟      ....... سـالم مـی رسـونن       .ممنونم خـوبن    ....... سالم جناب راد منش           ·

منصـور   .نترسید جناب رادمنــش  ....... حقیقت اینه که اینجا دیشب سه اتفاقاتی افتاده ، که برنامه ھا رو عوض میکنه                  ...... مصلحتی بود ، شفا گرفت    
نظرش عوض شـده ولــی روش      . میخواد عروس خودم بشه   .دیشب یه کم گریه زاری و التماس کرده، گیسو جان ھم دلش سوخته و به ما رحم کرده              

....... بلـه  ..... بله گیسو گفت که شما باھاش اتمام حجت کرده بودین ولی حاال بزرگواری بفرمـایینو          ...... نشد خودش به شما بگه و کسب اجازه کنه    
خــواھش میکنــم افتخــار ماسـت ، خـدا گیتـی           .......میخواین من با خانواده مقتدر صحبت کنم؟        .....بله حق با شماست ، خواھش میکنم غالم سمایت         

شه        ....نمی دونم ، والـله      ........... آخه  ......جان رو رحمت کنه ولی     ......... حــاال بزرگـواری بفرمـایین، گذشــت کنیـن        ........ولی اینطوری به ضرر ما می
حاال به مسائل دیگه کاری نداریم ، رابطه ما محفوظه، بله حق با شماست ، گیسو حق بھرامه

ولـی اگــه قبــول مـی    : مادر دستش را بعالمت چه کنم قبول نمی کند باز کرد وادامــه داد     .من ومنصور نیشھایمان بسته شد ونگران به ھم نگاه کردیم             
پـس بــاز سـرما کــاله رفــت جنـاب       .نـه عرضــی نیســت  ......... خــواھش میکنــم  . بلـه ...... حاال جوونی کرده، عجله کـرده       . کردین خوشحال می شدیم     

خدانگھدار.اختیار دارین .... رادمنش ؟
چی شد مامان؟: منصور از نگرانی بلند شد و گفت. مادر گوشی را گذاشت

آبروریزی میشه. امکانش نیست.دیگه دیر شده .پدر گیسو میگه ، من با گیسو صحبت کرده بودم         ·
یعنی چی؟        ·
 

 

 گیسو بله رو گفته ومھمونا دعوت شدن.گفتن از منصور عذرخواھی کنین .یعنی ھمین دیگه         ·

 

منصور بی رمق روی مبل نشست و سرش را میان دو دستش گرفت .تمام بدنم ضعف رفت 
اصـال نتونســتم اصـرار و اعـتراض       .فکر نمیکردم آقای رادمنش انقدر جدی و خـوش قـول باشـن            : مادر ھم با قیافه ای افسرده روی مبل نشست وگفت        

در ضمن بھرام ھم دلش رو خوش کرده.آبروی ایشون برای ما مھم تره .عیب نداره .خب، البته حق با ایشونه .کنم 



و بطرف تلفن    . من خودم با پدر صحبت میکنم     .یعنی چی؟ مردم عقد می کنن به ھم می زنن ، اینکه تازه بله برونه             : منصور عصبانی بلند شد و گفت    
رفت 

   نمیخــوام بــه کـاری کــه    .حرص وجوش براش خوب نیســت    .با پدرم تماس نگیر     . من اشتباه کردم باید چوبش رو ھم بخورم     .منصور حق با پدرمه
راضی نیست مجبورش کنم 

 یعنی من برات مھم نیستم؟. گیسو، ولی من نمی تونم از تو بگذرم
ھستی، ولی چه کنم؟ مثل اینکه خدا نمیخواد ما به ھم برسیم
چکار می کنی منصور؟.گوشی را برداشت .از پدر توقع نداشتم .خدا میخواد، این بنده ھای خدا ھستن که نمیخوان
میخوام با بھرام صحبت کنم
این کار رو نکن ، خواھش میکنم

.پدرم عصبانی میشه.منصور ، آبروریزی نکن : جلو رفتم و گفتم.منصور بدون توجه به حرف من دفتر تلفن را باز کرد تا شماره بھرام را پیدا کند 
.نگاش کن تو رو خدا ! منصور گوشی رو بذار، شوخی کردم بابا: منصور شماره را پیدا کرد و تا خواست شماره بگیرد مادر پا روی پا انداخت وگفت

شون        . آخه چقدر ساده ای بچه   : مادر در حالیکه لبخند میزد گفت   .با حیرت به مادر چشم دوختیم    مگه میشه من از جناب رادمنــش چـیزی بخـوام و ای
نپذیرن 

پس ما رو سرکار گذاشتین مامان؟ نمی گی سکته می کنم، می افتم این وسط؟ یعنی چی؟ چه وقت شوخی کردن بود؟
 این به اون در.خب منم صبح داشتم سکته میکردم .تا تو باشی دیگه در اتاقت رو قفل نکنی

قبض روح شدم بخدا.گفتم از پدر بعیده : منصور سری تکان داد ولبخند زد و گفت.به منصور لبخند زدم 

زیاد ذوق نکن منصور، چون ھنوز با پدر گیسو صحبت نکردم
یعنی چی؟
حتما رفتن بیرون.کسی گوشی رو بر نمی داره
بخدا خیلی فیلمین مامان
 منصور بلند شو یه بار دیگه شماره بگیر، دلم شور میزنه .پدر من این موقع از خونه بیرون نمی ره

سـالم و    .خیـالم راحـت شـد       .یکدفعه با دسـت تکـان داد مــادرش را متوجــه ســاخت کــه بیایــد گوشـی را از او بگـیرد                . منصور شماره منزل ما را گرفت          
نه کـه          : احوالپرسی که تمام شد مادر گفت     چطـور بگـم ، والــله منصـور دیشــب بـه گریـه و زاری افتــاد و                    ..... اینــه کـه  ........ والـله غرض از مزاحمت ای

بله حق با شماسـت ، مـی         ........بله.......بله....... اینه که خواستم کسب اجازه کنم        .گیسو جان ھم تصمیم گرفت عروس خودم بشه            .التماس کرد   
......... خواھش میکنم فرمایش شما متیـن          .......... روش نشد خودش تماس بگیره       .دونم ، گیسو جان ھم به ما گفت که باھاش اتمام حجت کردین              

جناب رادمنش این تنبیه به ضرر ما تموم میشـه        ......... حاال بله برونه جناب رادمنش ، اگه نامزدی بود یه چیزی، میخواین من باھاشون تماس بگیرم ؟                  
....... گوشـی خـدمتتون     .باشـه پـس مـا منتظـریم        ............. لطـف داریـن    ......... غالم شماست ....... ، رحم کنید تو رو خدا، ما شما رو دوست داریم      

.گیسو جان پدرت میخواد باھات صحبت کنه....... قربان شما

سالم بابا
سالم، موضوع چیه؟ این چه بساطیه؟
 حق با شما بود.کمی عجله کردم .معذرت میخوام بابا
بھرام یک ھفته س دلش رو خوش کرده
 اشتباه کردم. می دونم، ولی من منصور رو دوست دارم
 حاالمھمونای خودمون ھیچی ، ولی به اونا چی بگم؟.آخه من زنگ بزنم چی بگم دختر؟ اونا مھمون دعوت کردن
     منصـور بـا عصـبانیت و      .حــق بــا شماسـت    .دلم نمیخواد شما خجالـت زده بشــین       .از خواسته قلبیم صرف نظر می کنم     .اگه برای شما سخته

نگرانی از دور بھم تشر زد
 مردم مسخر ه ما که نیستن! فردا نگی منصور رو نمیخوام بھرام رو می خوام ھا.مطمئنی دیگه نظرت عوض نمیشه
نه قول می دم
                    ولی بخـاطر خوشـبختی     .با اینکه بھرام ھم حق داره         . خیلی خب، چون خودم ھم منصور رو دوست دارم ، این شرمندگی رو به جون می خرم

تو در کنار منصور خوشبخت تری عزیز دلم ، مــی دونـی چــرا؟ چـون دل شکسـته کســی رو وصـله پینـه                     .تو، از دادن حقش صرف نظر می کنم         
منتظــر .امتحانش رو ھم که پــس داده .منصور دل شکسته س و به تو پناه آورده بابا، درست نیست نا امیدش کنی         .کردن، باالترین خوشبختیه 

دختره عجول . تماس من باش 
 خدا شما رو از من نگیره.ممنونم بابا
خدا تو ومنصور رو از من نگیره
یه نفر رو یادتون رفت بابا
خانم متین رو؟ روم نشد بگم

بلند خندیدم 

 دلت برای منصور سوخت یا واقعا دوستش داری؟.ببینم حاال راستش رو بگو
واقعا دوستم داره بابا.چون فھمیدم . واقعا دوستش دارم بابا
باھاشون تماس می گیرم ، بھت خبر می دم .سالم برسون . به پای ھم پیر بشید دخترم
 خدانگھدار.ممنون باب
خدانگھدار
                ند              .یک ربع بعد پدر تماس گرفت و گفت با تیمسار صحبت کرده وآنھا را قانع کرده پـدر از مــن خواسـت      .البته ناراحت شده اند ، ولـی پذیرفتـه ا

بھـرام بیمارســتان بــود ، تصـمیم گرفتــم        .با خــانواده بھــرام تمـاس گــرفتم و عــذرخواھی کـردم           .شخصا با بھرام صحبت کنم و عذر خواھی کنم        
بعدازظھر با او تماس بگیرم 



حاال گیسو خانم، ما کی برای خواستگاری خدمـت           . الحمدالـله ھمه چیز بخیر وخوشی تموم میشه      .خب اینم از این   : گفت.منصور آمد کنارم نشست     
برسیم؟

 فقط بگو چقدر مھرم میکنی ؟.خواستگاری الزم نیست
چه دختر عاقلی شدی ؟! باریکال
پس چی خیال کردی ؟ زود باش بگو
یه قلب عاشق
نه، کمه منصور!
 یه روح تسخیر شده!
 بازم کمه!
 اگه بخوای تقدیمت میکنم ، گیسوجان.دوتا کلیه ھم دارم
کلیه میخوام چکار؟
خب، یه مغز که خودت از کار انداختیش ، ولی قابل تعمیره
 نه بابا مغزچیه؟ تو ساندویچی ھا پر مغزه
 ببخشیدھا.اون مغز گوسفنده!
حاال ھرچی
خب یه ریه که پر دود سیگاره
ُاه ُاه ، اون که اصال
اینھایی که گفتم ، با ارزشترین چیزھایی بود که داشتم ، یعنی جونم بود!ای بابا پس تو چی میخوای گیسو
                                      من این خونه رو میخوام با تمام وسایل رفاھیش وخدمه ش ، به اضافه اون سه تا ماشین ، به اضافه اون ویولن ، به اضافه اون پیانو، به اضافه

ی ویالی شمالتون، به اضافه شرکت بی در و پیکرتون ، به اضافه کارخونه شکم پرکنتون 

!پس مال منو میخوای نه خودمو ، وروجک: منصور در حالیکه می خندید ، گفت

این دوره زمونه فقط اسکن جونم
دیگه چی میخوای ، جونم! باریکال
دیگه یه دل پاگ ، اما بعدھا ایشاءا.......دیگه...
اونکه از جون و دل
ممنونم
 منو خجالت ندی.گیسو جان، تو خیلی قانعی
بیا عرقت رو پاک کنم، عزیزم

تو دفــتر خــاطراتش چــی نوشـته             .قلـب و روحـت رو میخــوام        . من وجــودت رو میخـوام منصـور       : گفتم  .کمی تو چشمھای ھم خیره ماندیم        یادتـه گیـتی 
از سوراخ ھای اون گلیم پنجره محیت بســازم          .بود؟حاضرم روی یه گلیم پاره زندگی کنم و روی ھمون، سفره محبت تو رو پھن کنم وغذای روح بخورم                             

که به قلب تو باز می شن

آره یادمه
                غذام بوسه  .ولی فقط در کنار تو باشم و تو بشی ستون زندگیم          .حاال من حاضرم آسمون خدا رو سقف سرم کنم و زمین خدا رو فرش زیر پام

تو وآبم بارون رحمت الھی
تو وگیتی برای من دوتا فرشته الھی بودین و ھستین

شی میکنــم،                 .تا وقتی زنده ام که این قلب ضربان داره           : دستم را روی قلب منصور گذاشتم وگفتم        نه اینکه فکر کنی اگر خدای نـاکرده نباشــی خودک
.تا این حد بھت وابسته م منصور.خود به خود فنا می شم .نه، ولی میشم مرده متحرک

قشنگم!منم ھمینطور نازنینم!

شما دوتا خیالتون راحت شد؟مگه کار و زندگی ندارین ، اینطور به ھم چسبیدین و ھمدیگر رو ول نمی کنین؟: مادر وارد سالن شد وگفت
عشق میشه زندگیمون ، خدا ھم میشه نگھدارمون.چون ھمدیگر رو داریم .نه مامان، کار و زندگی نداریم : منصور گفت .زدیم زیر خنده 

مطمئنم این آرزوی گیتی ھم ھست .زنده باشم عروسی تون رو ببینم . الھی قربون جفتتون برم.... انشاءا
بله ھمینطوره
امروز شرکت نمی رین؟
نه
برو فکر نون باش که خربزه آبه
 پس مشکلی نداریم.گیسو میگه رو گلیم پاره ھم با من زندگی میکنه، حتی رو زمین
                  مـن بـدبخت کـی      .گیسو که این حرفو میزنه، انگیزه داره ، یعنی تو رو داره                  .گیسو میل خودشه ، ولی بنده نمی تونم رو گلیم پاره زندگی کنم

رو دارم ؟ الکی بشینم رو گلیم پاره ، نون خشک سق بزنم و شما دوتا رو ببینم که چی بشه؟ مگه خلم بچه؟ یاالـله بلند شو برو سر کار

ثریا ھم لبخندزنان از ساختمان بیرون رفت .قھقھه خنده بلند شد
باید فکری به حال ایشون بکنیم. منصور مادر انگیزه میخوان: آھسته به منصور گفتم

سر اون انگیزه رو بیخ تا بیخ می برم



!بیچاره بابام گیر چه یزیدی افتاده وخبر نداره: در دلم گفتم 
من باید برم یا بمونم؟.گیسو جان تکلیف منو زودتر مشخص کن : مادر گفت

منظورتون چیه؟
حاال تو مادر شوھر میخوای یا نه؟. منصور ھم که بدتر از باباش بلده به تو بگه چشم. خب اینجا خونه تو ومنصوره
شما عزیز ما ھستین. من بدون شما تو این خونه نمی مونم مادر جون
 منم بدون شما نمی تونم زندگی کنم.الھی فدات شم

بریم تا این مادر و دختر بیرونمون نکردن: منصور بلند شد وگفت

کجا میخوای بری منصور؟
 از اون طرف ھم می رم پدر رو میارم اینجا.می رم سری به شرکت بزنم
پس من ھم میام
 از این به بعد ریاست منزل به عھده شماست.شما دیگه می مونین و استراحت می کنین
البته، مادر ملکه این منزل ھستن
        مـادر رو ھــم  .حاال تصــمیم بگــیر .بنده شرکت و شما رو رھا نمی کنم ، تنھا ھم بیرون می رم          .ببین منصور، از حاال بھتره سنگھامون رو وا بکنیم

شاھد می گیرم
حاال تو شروع کردی گیسو؟ اخالق منو که می دونی
 پس زندگیمون رو شروع نمی کنیم ، برو فکرھات رو بکن، بعد بیا دنبالم .باشه
 اصال برو کره مریخ ، کسی جرات داره اظھار نظر کنه؟. تنھا ھم خواستی می تونی بری بیرون.نه قربونت برم، برو حاضر شو بریم شرکت
می گن زنھای دوم شانس دارن، راسته! بی اراده. روی ھرچی مرده سیاه کردی منصور!
چه کنیم دیگه مامان جون؟دیگه کی رو پیدا کنم که مثل گیسو برام عزیز باشه؟

برو که نونت تو روغنه گیسو جان: مادر چشمکی به من زد و گفت 
فرھــان بیچـاره چنــان جـاخورده        .ھمه تبریک گفتنـد      .سر راه منصور شیرینی خرید و در شرکت ھمه را از نامزدیمان باخبر کرد                .باال رفتیم و آماده شدیم       

برایش مـاجرا را توضــیح دادم          . تبریک مصلحتی گفت، ولی می دانستم که در دل منصور را لعنت می کند            .بود که شرمنده شدم     او ھـم ظـاھرا      .کمی 
پذیرفت 

))سالم دکتر مقتدر.((بعد از ظھر به خانه پدرم رفتیم، ناھار را ھمان جا خوردیم، بعد با بھرام تماس گرفتن 

سالم گیسوخانم، حال شما؟
ممنونم، والـله شرمنده م
            وقتی فھمیدم جدیــه، عـرق سـردی روی           .اول فکر کردم مادر باھام شوخی می کنه            .دشمنتون شرمنده باشه ، اما خبر غیر قابل انتظاری بود

پیشونیم نشست
متاسفم ، نمی دونم چطور عذرخواھی کنم؟
 تنھا این گله رو دارم که ای کاش اول خوب فکر می کردین بعد مھمون دعوت می کردیم .عذرخواھی الزم نیست
      اینطوری روح خواھرم ھم آرامش بیشـتری داره          .اما به من این حق رو بدین که با کسی ازدواج کنم که بیشتر بھم نیاز داره                   .حق با شماست .

منصور قبل از شما از من خواستگاری کرد و          . من ومنصور بعد از مرگ خواھرم به ھم عالقمند شدیم، ولی به دالیلی ھردو مالحظه می کردیم                 
اینه که شرمنده م.خب، من به شما ھم عالقمند بودم ، اما ھرچی خواستم دلم رو از سنگ کنم نتونستم . جواب منفی گرفت 

    با و باوقــار،                             .خواھش میکنم راستش، من بارھا پیش خودم می گفتم چطور جناب مھندس ازشما، که ھم شبیه خانمشون ھسـتین و ھـم زی
برای ھمین ھم خودم با تاخیر خواستگاری کردم . برام عجیب بود.خواستگاری نمی کنن 

 شما به گردن من و پدر حق دارین وما محبتھای شما رو با بدی جواب دادیم.در ھرصورت برای خوشبختی ما دعا کنین
  به شــما بیشـتر             .شما ھم کار خوبی کردین    .من وظیفه م رو انجام دادم     .اختیار دارین درسته که من به شما خیلی عالقه دارم ، اما مھنـدس 

نیازمندن و برای من فرصت زیاده 
ازخانواده تون عذرخواھی کردم، ولی باز ھم شما عذرخواھی کنین . بله، واقعا بھتر از من قسمت شما میشه
به مھندس سالم وتبریک مارو ابالغ بفرمایین.به پای ھم پیر شید ... انشاءا
 گوشی خدمتتون.ایشون میخوان با شما صحبت کنن .ممنونم
 مطمئنــم کــه فــرد تحصــیلکرده وباشخصــیتی مثــل شــما، شــرایط مــا رو درک          .......... ممنــونم، مــا خجالــت زده ایــم      ........ســالم، دکــتر جــان

حق با شماست و البته من گیسـو      . بله، گیسوجان حرف نداره       .......عروسی شما  ....  انشاءا........خواھش میکنم ، سپاسگزارم       ..........میکنه
خدانگھدار..........عذرخواھی ما رو بپذیرین و پیش ما بیایین.به خانواده سالم برسونین .متشکرم .رو از شما دارم 

گیسو بگم خدا چی کارت کنه بچه.نکنه ایندفعه یه قرصی به ما بده که روونه امین آبادمون کنه و تالفی در بیاره : وقتی گوشی را گذاشت، پدر گفت
اتاق خوابمان را ھیچ تغییر ندادم، چـون ســلیقه گیـتی عزیــزم بـود ودوســت          .در طول آن دو ھفته به خرید عروسی وکارھای مربوط به جشن پرداختیم             

روز قبل از عروسی دسته جمعی به بھشت زھـرا رفتیــم و از گیـتی مجـددا اجــازه گــرفتیم و تشــکر                             .داشتم خاطره اش ھمیشه در یادمان زنده بماند            
.کردیم 

زھـره از صــبح بـرای    .در منزل منصور بود و عروسـی در ھتـل ھیلتــون         عقد.میھمان زیاد داشتیم   .روز عروسی فرا رسید وجشن باشکوھی برگزار شد      
وقتی کـار زھـره تمـام      .لباس دکلته بود با دامن پف پفی .لباس عروسی را با مادرجون خریده بودیم و منصور از آن بی خبر بود .آرایش من به منزل آمد 

مادر به منصور خبردادکـه بـرای بـردن عروسـش میتوانــد           .ساعت چھار بعدازظھر بود     .درست مثل عروسک شده بودم      .شد ولباس و کفشم را پوشیدم         
.تشریف فرما بشود

: بعد به مادر و زھره گفت .وقتی منصور گل به دست وارد اتاق شد، لبخند به لبش خشک شد و با تعجب به شانه و بازوھای عریان من چشم دوخت                 
میشه خواھش کنم چند دقیقه من و گیسو رو تنھا بذارین؟

این چه لباسیه گیسو؟ سورپریزت این بود؟: منصور جلوآمدو با جذبه پرسید .مادر و زھره بیرون رفتند 

چشه؟ خب، لباس عروسیه دیگه  مگه
این که باال تنه نداره



 یه شبه.منصور ایراد نگیر دیگه
یه شب؟ بگو یه دقیقه!
 االن عاقد میاد.منصور جان دیگه نمیشه کاری کرد
         تو کی دیدی اجازه بدم گیتی چنین لباسـی        .اینطوری امکان نداره بذارم بیای پایین        .فکر نکن اگه منو در عمل انجام شده قرار بدی ، کوتاه میام

بپوشه؟
من گیسوام با گیتی فرق می کنم
ھیچ فرقی نمی گنی، تازه روی تو حساس ترم
یه تیکه آستین که قابل این حرفھا نیست! منصور داری اعصابم رو خرد میکنی ھا
 ھمه ش زیر سر این مامانه.من توی این مسائل شوخی ندارم
 نخیر، من خودم اینو انتخاب کردم
پس خیلی سریع ، خودت ھم یه فکری براش بکن
چه فکری کنم؟ چرا زور می گی منصور؟ اون روی منو باال نیار!
مثال یه شالی ، چیزی بنداز رو شونه ھات
چرا مسخره بازی در میاری؟
مسخره بازی کدومه؟ تو مال منی یا ما مردم ؟

ھنوزم مال تو نیستم .ھنوز عقد جنابعالی نشدم :عصبانی از او دور شدم و روی مبل نشستم وگفتم 

پس خوب فکرھاتو بکن ، اگه میخوای ھمسر من باشی اینطوری نیا پایین
  اگـه بـا یــه    .چرا باید برای محرم شدن با من عجله داشته باشی، تقصیر منه که زن تـو متاھـل زن مـرده شــدم                  .بله، حق داری خونسرد باشی

پسر مجرد ازدواج کرده بودم ، خیلی ھم عجله داشت

بله پس چرا نمیاین؟ چی شده گیسو جان؟ چرا نشستی؟:با عصبانیت گفت.چند ضربه در خورد . منصور تا امد چیزی بگوید

 می گه با این لباس نمی ذارم بیام . از منصور بپرسین مادر جون
 مسخره بازی در اوردی؟ حاال که وقت این حرفھا نیست.منصور ولمون کن تو رو خدا
ھمه ش تقصیر شماست، مامان
به من چه منصور؟
حاال میگی چکار کنیم مامان جون؟ یه شالی بنداز رو شونه ھات
آخه عروس که شال نمی ندازه

اگه الزم باشه، عروسی رو بھم می زنم ولی نمی ذارم اینطوری بیــای             .ھرموقع درستش کردین منو صدا کنین   : منصور بطرف در رفت و عصبانی گفت    
تا شما باشین بدون مشورت من کاری انجام ندین .پایین 

 منصور چرا زور می گی؟ آخه چه جوری درستش کنیم؟ خب حق با توئه ، ولی ایندفعه رو کوتاه بیا پسرم
  شتی نــدارم     .چرا التماس می کنین؟ مثل اینکه منصور امروز قصد داره بـا آبــروی مــن بــازی کنــه            .ولش کنین مامان ایـن بــود عروسـی   . منــم وح

باشکوھی که ھمه رو انگشت به دھن کنه؟ منم می دونم چکار کنم
منصور شر به پا نکن مادر، رضایت بده تمومش کن
 شده عاقد رو بیارم تو این اتاق ، میارم ، ولی نمی ذارم اینطوری بیای! رضایت بدم که از سر وسینه زنم لذت ببرن ؟ صد سال
تو برو ، ما یه فکری می کنیم پسرم. خیلی خب، عصبانی نشو

یف و تمجیــد مـی                  .احساس میکردم از حرارت و عصبانیت تمام آرایشم دارد ذوب میشـود             .منصور رفت   گو کـه گفتـم االن منصــور کلــی از مـن تعر مـرا ب
ای خاک بر سر من کنند با این انتخابم .کند

من االن زنگ میزنم به مغازه ای که ازش لباس رو خریدیم میگم چند دست دیگه بیاره
طول میکشه مادر جون، ساعت چھار گذشته
پس چیکار کنیم ؟ این منصور نمی ذاره تو اینطوری بیای
 بگید عروسی رو به ھم بزنه.منم نمیام
ارزش دعوا معارفه نداره.میخوای دشمن شادمون کنی مادر؟ این مسائل خیلی کوچیکخ !خدا مرگم بده!اوا

چند ضربه به در خورد و مینو خانم وارد شد 

چرا نمیاین مرجان جون؟
 ما ھم موندیم چه کنیم.منصور میگه یقه این لباس خیلی بازه
بیاین ببینین مردم چی پوشیده ن! ای بابا
اینا رو برین به منصور بگین
 یه چیزی روش بنداز.مگه میشه گیسو جان؟ انقدر عصبانی بود که گفتم چی شده ؟ حاال عیب نداره
چی بندازم مینو خانم؟
شال تمام سفید پر نداری؟
نه، ندارم
 االن می گم بره برات بیاره.خب، نگین داره
زحمتشون میشه ، تازه وقت نداریم
االن می گم بره و زود بیاد.ھیچ نگران نباش .چه زحمتی ؟ با ماشین پنج دقیقه س



ممنون

اگر از پدرم و میھمان ھا رودربایستی نداشتم چنان لجبازی میکردم که در تاریخ بنویسند .اعصابم شدیدا بھم ریخته بود .مینو خانم رفت 
آقا می گن پس چی شد، خانم؟: پنج دقیقه بعد محبوبه آمد وگفت

بگو بره تعصبش رو قاب کنه بزنه کنار ویولنش.محبوبه خانم برو بگو پیچ پیچی شد

عصبانیه محبوبه ، چیزی نیست : مادر گفت .محبوبه از عصبانیت من جا خورد 

 ببخشین محبوبه خانم ولی برین ھمین ھا رو بگین

برو . بخدا خیلی ھم قشنگتر شد  : شال زیبایی را که آورده بود، روی شانه ام انداختند و گفتند          . پانزده دقیقه بعد نگین و مینو خانم آمدند   .محبوبه رفت  
تو آینه ببین گیسو جان

حوصله نداشتم ، نه بخاطر بـه ھـم            .ولی اخمھایم ھنوز توی ھم بود       .خیلی ھم زیباتر شده بودم         .راست می گفتند     .جلوی آینه ایستادم و نگاه کردم        
خوردن لباسم، بخاطر رفتار و لجبازی منصور

خوبه گیسو جان؟:مادر گفت

نگین جان زحمت کشیدی.ممنونم مینو خانم . بله خوبه
 شما ھم اخمھات رو باز کن .ما رفتیم به منصور خان بگیم بیان .خواھش میکنم
منصوری که من می بینم ، مطمئنم باز ھم رضایت نمی ده
 خودم میزنم تو سرش.نه دخترم، بخدا دیگه اگه ایراد بگیره

که البته می دانستم در این شب زیبا چطور میشد حال منصـور را            .فقط فکر انتقام بودم     .روی مبل نشستم وسرم را میان دستھایم گرفتم         .ھمه رفتند  
مادر منتظر بود ببیند منصور رضایت می دھد یـا الزم اسـت بزنـد                    .اصال به صورت منصور نگاه نکردم       .منصور ومادر آمدند     .ولی به زمان نیاز داشت      .گرفت 

خب، چطوره منصور؟: وقتی دید منصور باالی سرم ایستاده و به من زل زده،گفت!توی سرش

اول بگین اون اخمھا رو باز کنه تا نظر بدم

فت و در را       . شما تنھـا باشـین ، زودتــر آشـتی مــی کنیــن           . من برم  : مادر از دست ما کالفه شد و گفت       . عصبانی بلند شدم و بسمت پنجره رفتم          و ر
بست 

خیلی خوشگل شدی عزیزم: پشتم ایستاد ودر گوشم گفت.منصور بطرفم آمد
با من قھری؟: منصور مقابلم ایستاد و بازوھایم را گرفت وگفت.سکوت کردم 

عزیزم،آخه نمی گی فرھان وکیارستمی وبھرام اینطوری منو نفرین می کنن؟ میخوای دلشون رو آب کـنی ؟ بنظـر                             : ادامه داد .چشمھایم پر اشک شد   
خودت درسته ؟ حاال دیگران به کنار

 فقط من نباید بپوشم؟.اونھمه دختر و زن لباس لختی پوشیده ن
چون من فقط تو رو دوست دارم وتو از ھمه زیباتری.بله
حوصله ندارم.منصور ولم کن تو رو خدا
 حال ندارم ، نداریم ھا.امشب حوصله ندارم!
لباسم رو به ھم زدی، حال وحوصله ھم میخوای؟. یه قرون بده آش ، به ھمین خیال باش
گیسو اذیت نکن ھا!
اذیت نکن تا اذیت نبینی
 وشانه وگردنم را بویید.تعصبم رو به حساب عشق وعالقه ام بذار نه سختگیری عزیز من
منصور بس کن دیر شد
نمی تونم
منصور!
باھام آشتی کن تا ولت کنم
 ھمین االن: بازویم را گرفت ومرا بسمت خودش کشید وگفت .وبطرف در رفتم .خیلی خب، در اینمورد آخر شب تصمیم می گیرم
خیلی خب، باھات آشتی ام
دوستم ھم داری؟
بله،دوستت ھم دارم
چی بودی که نصیب من شدی. آخ که فدای اون دل رحیم با گذشتت بشم!
 دو ضربه به در خورد ومادر وارد شد.منصور آرایشم به ھم می ریزه

دستتون ھم درد می گیره .شما که منتظر جواب نمی مونین مامان جون، پس چرا بیخود به خودتوت زحمت می دین و در می زنین : منصور گفت

 عاقد اومده، منتظره.منصور حاال چه وقت این کارھاس .آخه فکر نمیکردم انقدر بی تحمل باشی
 داشتم منت کشی میکردم
 کی میخوای این چیزھا رو یاد بگیری؟.منت کشی رو بذار برای بعئ که دست کم نتیجه ای ھم بده

یک انگیزه ای نشونش بدم که صدتا انگیزه         : بعد آرام گفت  .معلومه از اون بالھا بوده      .ببین مامانم چه با تجربه س       : منصورگفت.باالخره خنده به لبم آمد     
از اینور واونورش بزنه بیرون
قھقھه خنده ام بلند شد 



 خب حاال بریم عزیزم.بخدا وقتی نمی خندی و اخم می کنی، انگار پا گذاشتن بیخ گلوم و میخوان جونم رو بگیرن

وقتی از پله ھا پایین می آمدیم ، به این فکر میکردم که        .فیلمبردار و عکاس دورمان را گرفتند   . دست در دست منصور حلقه کردم واز اتاق بیرون آمدیم         
با ھلھله شادی و  . ؟ من را چه کسی خواھد کشت؟ خدا عالم بود       !یک روز گیتی با چه امیدھایی ، با لباس عروس، از ھمین پله ھا پایین آمد و امروز                

بـا ھمـه سـالم و احوالپرسـی کـردیم و در جایگــاه عــروس ودامـاد بـاالی سـفره عقـد                         .پول و نقل وگلی که برسرما می ریختند از افکـارم بـیرون آمـدم                     
. اشک درون چشمھایم حلقه زد.چشمم به عکس گیتی و منصور که خودم در سفره عقد گذاشته بودم افتاد.نشستیم 

من که منت کشی کردم، عزیزم !قرار نشد گریه کنی ھا،گیسو جان: منصور متوجه شد وگفت

میشه اون عکس رو از داخل سفره برام بیاری .یاد گیتی افتاده م
 گیسو جان بدتر ناراحت می شیم
میخوام خواھرم رو ببوسم.نه منصور.

کمی به گیتی خیره شدم بوسه ای بر صورتش زدم و آن را به پیشانی ام چسباندم وھـق ھـق زدم زیــر                           .منصور بلند شد ، عکس را آورد و به من داد             
گیسو جان،  : منصور دستش را دور شانه ام انداخت و عکس را از من گرفت و گفت               . چنان اشک می ریختم که دل ھر بیننده ای به درد می آمد              . گریه

اشک ھمه رو درآوردی.ببین ھمه دارن نگات می کنن. خواھش میکنم گریه نکن
بـه  .اشکھایم را آرام پاک کـردم        . عزیزم آرایشت به ھم می ریزه، آخه این چه کاریه؟گیتی االن خوشحاله ،بخدا                   : مادر آمد، دستمالی به من داد وگفت      

به خوشبختی ای که     .به میھمناھا نگاه کردم، احساس ھمه را برانگیخته بودم، ولی دست خودم نبود               . منصور نگاه کردم که چشمھایش پر اشک بود       
یادم افتاده که ھفده، ھجده ساله بودیم و با ھم رفتــه بــودیم فـال قھـوه بگــیریم فــال گــیر بـه مــن       .گیتی به من ھدیه کرده بود و رفته بود، فکر میکردم  

سوزه و ھــم دعـاش میکـنی                               : گفت یدم کـه آن ھدیـه،              .از خواھر یا مادرت ھدیه بسیار با ارزشی بــه تــو مــی رسـه کـه ھـم دلــت می وحـاال امــروز فھم
شـوخیھایمان امـروز      .ووقتی بیاد فال حافظی که روزی برایم گرفته بود افتادم اشکھایم باریدنـد             . خوشبختی در کنار منصور بوده که دوری اش برپاست           

!چطور می توانستم جلوی ریزش اشکھایم را بگیرم؟. جدی و به واقعیت تبدیل شده بودند 
آن لحظه که قرآن در دست داشتم برای آمرزش گیتی ، مادرم ،برادرم ، پدر و خواھر منصـور وحـتی آذر                      .عاقد کنار سفره نشست وخطبه را جاری کرد       

دعا کردم و از خداوند سالمتی پدرم و خوشبختی خودم را خواستم 

 .....عروس خانم وکیلم؟
 با اجازه پدرم و مادرجون بله

خیالم راحت شد : منصور دستم را در دستش گرفت و بوسه ای بر آن زد وگفت. صدای ھلھله وکف زدن فضای سالن را پر کرد
در .حلقه ھا را دست ھم کردیم ، ھدایا را گرفتیم ، با میھمانھا عکس گرفتیم و بعد از فیلمبرداری و عکس گرفتن، راھی ھتل شـدیم                          .دفاتر امضا شد   

ھمدیگر را در آغوش گـرفتیم و مـی         .من ومنصور ھم وسط رفتیم        .ھمه به رقص وپایکوبی مشغول بودند        . ھتل ھم مراسم به بھترین شکل برگزار شد          
چرا این عقربه ساعت ھمونجا وایساده؟ به آقا نبی بگم دستکاریش کنه؟: رقصیدیم که منصور گفت

چیه منصور؟
 خسته شدم
 ولی من دلم نمیخواد بھترین شب زندگیم زود بگذره
                                    بھترین لحظه زندگی من دوبار بود یکی اوندفعه که خدا گیتی رو بھم برگردوند، یکی ھم این بار که نازنین گیسو یواشکی اومد تو اتاقم و منــو

از اون غم نجات داد
پس یعنی امشب برات مھم نیست؟
           میخوام با ھمسرم دو کلمه اختالط کنم      .خسته ام  .مردم باید حال داماد رو درک کنن     . مگه میشه برام مھم نباشه گیسو، حرفھا می زنی ھا .

منظورم اینه.دو سه ساعت مھمونی بسه دیگه 
کم حرص نخوردم منصورخان.جنابعالی یادت رفته بعدازظھر چطور دستم رو تو حنا گذاشتی؟ تازه مھمونھا برن نوبت منه!
            بت امشـب ھـم کــه خــودت مـی دونــی چقـدر                               .چیه؟میخوای تالفی کنی؟ گیسو اذیتم نکن تو رو خدا بخاطر لباس کـه منـت کشـی کـردم ، با

جلوی مردم خجالت می کشم.ولی خب چون بار دومه که داماد شدم .خوشحالم 
 فقط امیدوارم این خجالت تا صبح ھمراه جنابعالی باشه.مسئله ای نیست
ھمچین که مھمونا تشریفشون رو ببرن خجالتم ریزش میکنه

دوستت دارم منصور :گونه ام را به گونه منصور فشردم وگفتم .لبخند زدم 

 منم ھمینطور عزیز دلم

دختر آقا کریم لیاقــت ایـن خوشــبختی را داشـت و مــن بــرای              .لبخند به لبم نشست      .چشمم به مرتضی ونرگس افتاد که زیر گوش ھم پچ پچ میکردند              
خوشبختی بیشتر آنھا دعا کردم 

در حال رقص با نگین بودم که الناز خودش را بـه منصــور رســاند و از او خواسـت بــا               .بعد از شام دوباره رقص وپایکوبی را از سر گرفتیم        . شام صرف شد 
وقتی .نسبت به الناز حساسیت عجیبی داشتم، از نگین عذرخواھی کردم و رفتم نشستم            . از حسادت کباب شدم   .ھم برقصند و منصور ھم پذیرفت     

یا دسـت کیسـت                           گاه کـرد، اخمھـایم را درھـم کشـیدم و بـه او فھمانـدم دن منصـور خیلــی زود از النـاز عـذرخواھی کــرد و آمــد کنـارم             . منصور به مــن ن
چیه گیسو؟ چرا اینطوری نگام می کنی؟: چنان قیافه ای برایش گرفتم که بیچاره گفت.نشست 

سکوت کردم 

آخه عزیز من ھمه دوست دارن با عروس وداماد برقصن دیگه ! باز چرا قھر کردی؟ عجب گرفتاری شدم!
 زود باش.خیلی خب، پس برو بگو بھرام بیاد با من برقصه!
گیسو، شب عروسیمون رو خراب نکن
          چیه؟ دیگه عقدم کردی خیالت راحت شد ؟ تو         .اون از قبل از عقد، اینم از بعدش       .اتفاقا این تویی که قصد خراب کردن جشن رعوسی رو داری

نمی دونی من رو الناز حساسم 
خب، ازم خواھش کرد



غلط کرد
گیسو، زشته!
تویی که پیله می کنی، بلند شو برو باھاش برقص

.منصور نفسی از عصبانیت بیرون داد وبلند شد بطرفی دیگر رفت 
چطوری عروس خانم؟: ھمان موقع که از عصبانیت داشتم آتش می گرفتم نسرین آمد کنارم نشست وگفت

درست می بینم؟اون نرگس خودمونه که داره با مرتضی پچ پچ میکنه؟.ببینم .خوبم
آره خودشه ،عاشق ودلباخته مرتضی شده
      راســتی .و دو انگشتم را در ھم قفل کردم      . اینطوری ام  ) ثریا خانم (از من بپرس که با مادر شوھر خواھرت          . مرتضی ھم خیلی دوستش داره

!تو چرا با کسی نمی رقصی نسرین؟چه بی ذوقی
راحتم
 فرھان، بھرام ، پرھام ، سعید ، چه بی عرضه ای دختر؟ .اینھمه پسر خوب اینجاست
 من مرد خوبم رو از خدا میخوام. ھرچی که رو پیشونیم نوشته ن ھمون میشه.تازه به این چیزھا نیست .نه دوست دارم، نه روم میشه

.که عصبانیتت رفع شد .... انشاءا:منصور آمد کنارم ایستاد وگفت. نسرین بلند شد رفت .کیک را مقابل من گذاشتند 

 االن ھم فقط دارم حفظ ظاھر میکنم .نخیر ، ھنوز خشم گیسو رو ندیدی .
 االن کیک دھنم می ذاری و باھام اشتی می کنی
 بله می ذارم، ولی آشتی نمی کنم
کوتاه بیا جان من! گیسو!

مراسم کیک بری را بجا آوردیم و منصور انقدر التماس کرد تا با او آشتی کردم
ھرچـه  .گروھی ھم ما را تــا منزلمــان ھمراھـی کردنــد و برایمــان ارزوی خوشـبختی کردنـد و رفتنــد             .ساعت دو نیمه شب میھمانھا خداحافظی کردند    

اصرار کردیم پدر آنشب منزل ما بماند، قبول نکرد و با آقا کریم و خانواده اش به منزل خود رفت 
یادتونه یــه روز چـی   .عجب شبی خوبی بود     .گیسو خانم ، خسته نباشین       :ثریا خانم گفت  .روی مبل لم دادم و از فرط خستگی و خواب حس نداشتم           

ما از اون مستخدمھای خوش شانسیم .خب یه جورایی برای ما ھم مھمه خانم خونه کی باشه!بھتون گفتم؟نمی دونین چقدر خوشحالم

 عروسی آقا مرتضی ونرگس خانم... انشاءا.خیلی زحمت کشیدین .شما عزیز ما ھستین ثریا خانم، ھمه خوشبختیم از دعای شماست
ممنونم خدا گیتی خانم رو رحمت کنه

مادر و منصور وارد سالن پذیرایی شدند

 خسته شدی، محبت کردی.ثریا برو استراحت کن
مبارک باشه... انشاءا. اختیار دارین آقا
ممنونم
پس شبتون بخیر
شب بخیر
 با اون ویراژھات.منصور چرا انقدر تند می رفتی مادر؟ مرتضی به گردت نمی رسید مردم از دلشوره!
آدم شب عروسیش عجله نداشته باشه، پس کی عجله داشته باشه مامان جان؟
            بعد .و چشمکی به ما زد  . بلند شین برین به کار و زندگیتون برسین      .آدم دیر برسه بھتر از اینه که ھرگز نرسه خب ساعت سه ونیم صبح شد

شـب بـر     .قدر ھم رو بدونین ھمیشه توی گذشـت کــردن از ھـم پیشـی بگــیرین                 : جلو آمد، دست من و منصور را در دست ھم گذاشت وگفت        
عروس و داماد خوش

ندن لباســم مشـغول کـردم          .منصـور چشـم از مـن برنمـی داشــت        .از خجالت نمی دانستم چه خاکی بر سرم کنم         .مادر رفت   منصـور   . خــودم را بـا تکا
........عشق میشه زندگیمون .بوسه میشه کارمون.خب عزیزم به کار و زندگیمون برسیم :گفت

خدا ھم نگھدارمون: لبخند زدم و ادامه دادم

بلند شو گیسو جان

ھنـوز ھفـت ھشـت پلـه        . با ھم بــاال آمــدیم   .به پله ھا که رسیدم، خودش را به من رساند          . منصور درھا را قفل کرد و چراغھای اضافی را خاموش کرد           
کاش می دادم از پایین به باال یه آسانسور کار می ذاشتن: باقی مانده بود که منصور گفت 

که چی بشه ؟واسه یه طبقه آسانسور بذاری؟
                                       یای که شما سریعتر باال برین و الک پشت رو جواب نکنین تو ھمیشه این پله ھا رو سه تا یکی می اومدی باال، حاال امشب سانت سـانت م

باال 

 ،می دونی؟ در کنار تو سانت سانت قدم زدن خیلی لذت بخشه منصور
اون لذت بخوره تو سرم

البد یه ساعت ھم باید برای مامان توضیح بدم که چرا میخوام آسانسور بزنم؟!ھیس:گفت.بلند خنده ام گرفت 

آخیش، باالخره رسیدیم : کتش را آویزان کرد و گفت



بله به نقطه تالفی و بزن بزن
گیسو ولمون کن توروخدا،گذشته ھا گذشته دیگه
چطور اون موقع نگفتی دیگه خریدی بپوش گذشته عیب نداره . نه بابا
اون موقع اضطراب داشتم،عصبانی بودم
 بنده سیاستم اینه که جلو مردم تو رو تو آب سرد نمی کنم و آبرو نمی برم،اما تو منو.خب حاال من اضطراب دارم ، عصبانی ھستم.......
حاال چندساعت باید منو دعوا کنی، ھان؟!ببین
        از لحظه ای که الناز تــو     .از اول زندگیمون باید بدونی ھرچقدر منو عذاب بدی عذاب می بینی              .آھان، به خوب نکته ای اشاره کردی منصور جان

عذابم دادی               .رو صدا زد و تو دعوتش رو پذیرفتی تا حاال پنج ساعت می گذره، یعنی پنج ساعت عذاب کشیدم                            باس  نیمساعت ھم که سـر ل
تـازه،    .یعنی تقریبا ساعت ده صبح می تونی بیـای دنبـالم             .نیم ساعت ھم که جریمه ت میکنم میشه شش ساعت            . میشه پنج ساعت ونیم   

!شاید ببخشمت

شب خوش عزیزم: بلند شدم وگفتم

کجا وروجک؟: منصور دستم را کشید وگفت

 بخدا خسته ام
 ما کنار ھم می تونیم به آرامش برسیم .خب منم خسته ام
 اما از مسئله الناز ابدا.حاال مسئله لباس رو میتونم بگذرم .متاسفم شادوماد
ای بابا اصال ھرجا الناز رو ببینم از سه متر اونطرفتر رد می شم ، خوبه؟
از کجا مطمئن باشم؟
 قول شرف می دم
    اگه زیر قولت بزنی اون روز مـی فھمــم           .از این لحظه به بعد باید از این دوتا عجوزه دوری کنی و از کنار من نباید جم بخوری                            .پس قول دادی ھا

اونوقت می دونی که چی میشه .که منو دوست نداری و بدقولی کردی 
آره موتو سرم نمی مونه
دو ساعت دیگه نگی اون موقع مست وخمار بودم ھا. خوب فکرھات رو بکن!
 آخه من فقط تو ناز نازی رو دوست دارم .نه مطمئن باش
 می شکنه .منصور بذار اقال تاجمو باز کنم
 دیگه تاج میخوای چکار ؟ مگه میخوای دوباره عروس بشی؟! فدای سرت ، سفید برفی
مگه تو دوباره دوماد نشدی؟! شاید
ولی تاج به سرم نزدم . دوباره دوماد شدم
از این به بعد یه تاجی رو باید ھمیشه رو سرت بذاری، منصور.
چه تاجی رو؟
منو
 اون چشمات منو کشته.بخدا روی سرم می ذارمت
گیتی بھتر بود یا من؟
دوباره دعوامون میشه، بلند می شی می ری اون اتاق حوصله داری؟.گیسو ولمون کن توروخدا
خب بجای اینھمه، یک کلمه می گفتی گیتی، چرا خودتو خسته میکنی؟

ھر دو زدیم زیر خنده 

 اگه تفاوتی بود که نمی تونستی دو روز منو گول بزنی
حرفت منطقیه واعتراض وارده.خب حق با توئه
قربون اون منطقت بشه منصور!

می گفـت آغـوش مـن گرمـی وکشــش سـابق رو                                          گیرم ؟ خدایا یعنی این ھمون منصوره که می گفت بعد از گیــتی نمـی تـونم کسـی رو در آغــوش ب
فکر نمی کنم بوسه ای در دنیا مانده بود        .گرم ترین منطقه استواست  .آغوش تو بھترین وگرمترین نقطه دنیاست       .داره، داره ، خودت خبر نداری       .نداره 

که منصور به من ھدیه نکرد ، قربانه صدقه ای بود و نرفت ، نوازشی بود ونکرد 

منصور!
جانم
تو از کی منو دوست داری؟ یعنی کی عاشقم شدی؟ میخوام بدونم
         وقتی برگشتم ، ھمون جلوی در ، ماشین رو دادم مرتضی         .بعدازظھر رفته بودم پیش وکیلم      .دقیقا شصت و سه روز از مرگ گیتی گذشته بود

حولـه حمــام سـفید رنگــی پوشـیده          .از پله ھا که اومدم باال، دیدم تو داری از حمام میای بـیرون               . ببره مکانیکی ووارد باغ شدم وبه خونه اومدم              
تی                  . بودی و داشتی موھای بلند پریشونت رو باد می دادی تا خشک بشه            نار پنجـره ســالن بـاال رف دو سه تا پله پایین اومدم تا منو نبیـنی، ک

پس چرا نیومد؟ چرا انقدر دیر کرد؟بطرف اتاقت برگشتی، چھره               :ونگاھی به جای ماشینھا کردی بعد به ساعت باالی سرت نگاه کردی وگفتی          
نمــی دونـم چــی   . موھاتو چندتا تاب دادی وباالی سرت سنجاق کردی و داخل اتاقــت شــدی           .ت حرکتی بعالمت تعجب ونگرانی به خود گرفت         

احساس کـردم دیگـه      . دلم لرزید   .روی تخت طاقباز بحالت صلیب دراز کشیدی وگفتی خدایا شکرت وچشماتو بستی                     . منو کشید کنار در اتاقت       
از زیـر رومــیزی کنــارت ، یـه عکــس        . به پھلو چرخیدی  .دلم میخواست بیام در آغوشت بیگرم و ازت لذت ببرم              .به چشم خواھری دوستت ندارم        

بعـد بلنــد شـدی مقابــل آینــه       .بیرون آوردی و بھش لبخند زدی و اونو بوسیدی سری به افسوس تکان دادی و دوباره اونو زیر رومیزی گذاشتی                                  
اگـه زنـت      : دوباره بیرونو نگاه کردی وگفتی      .بعد بطرف پنجره اومدی        . موھاتو با سشوار خشک کردی وکمی به صورتت کرم مالیدی              . وایسادی 

بسمت کمد لباسات رفتی که دیگه نایستادم و به اتاقم رفتم .خنده م گرفت ! بی فکر.بودم بھت می فھموندم دیر اومدن یعنی چه 
تو نایستادی ورفتی؟!ای دروغگو
 وگرنه دلم که خیلی می خواست.ھم بخاطر شرم وحیا ، وھم به حرمت گیتی .بخدا چیزی ندیدم
خیلی شیطونی منصورھا!



              وقتی عکس خودمو دیدم ، بی اختیار اشک و لبخند به         .خالصه منتظر موندم تا رفتی پایین بعد به اتاقت اومدم وعکسو از زیر رومیزی برداشتم
بود دلـم میخواسـت          .انگار خدا دوباره گیتی رو به من داده بود گیسو        .اون لحظه انگار خدا دنیا رو به من داده بود       .چھره م نشست    چون مدتھا 

با خودم و تو وگیتی      .از اون روز به بعد دیگه برام آروم و قرار نذاشتی              .وفھمیدم اون آدم خوشبخت خودم ھستم      . بدونم تو کی رو دوست داری   
. ووجدان و احساسم وارد جنگ شدم و باالخره ھم این عشق واحساس بود که پیروز شد

!نمی دونی برای رسیدن به تو چقدر دعا کردم و اشک ریختم ، منصور: بوسه ای به صورت منصور زدم و گفتم

اگه بگم منم ھمینطور ،شاید باور نکنی : منصور دست نوازشی به سرم کشید وگفت

خودم یه چشمه شو دیدم،مرد عاشق. باور میکنم عزیزم!
شل حرف میزنی!معلومه خوابت گرفته گیسوھا
 صدای ضربان قلبت داره برام الالیی میگه . خسته م، تکون نخور که خواب از سرم می پره .آره،خیلی خوابم میاد
 پس کی برای من الالیی بگه عزیزم ؟ منم میخوام رو قلبت بخوابم
حاال امشب من، شبھای دیگه تو
 چون روز و داری شب می بینی، گیسو، ساعت ھفت صبحه. نه واقعا خواب خوابی

پس بذار بخوابم : خمیازه ای کشیدم و گفتم 

 و در عالـم    . صبح خوش شکوفه زندگی من : بوسه ای به سرم زد وگفت    . دستش را دورم حلقه کرد. قفلت ھم کردم که در نری  .بخواب عزیزم
.خواب فرو رفتیم 

******************************

کر       : منصـور غلــتی خـورد و آرام گفــت    .از خواب پریدم   .ساعت یک بعدازظھره ، بلند شید بابا        : با صدای مادر جون که به در میزد و می گفت         حتمــا بـاز ف
باید یه تابلو درست کنم یه طرفش بنویسم خودکشی کـرده یــم ، یـه طرفـش           .آره مادر خودکشی کرده یم ولی از نوع دیگه      .کرده خودکشی کرده یم   

که دیگه ما رو از خواب بیدار نکنه.بنویسم خودکشی نکرده یم ، بذارم رو در 

!قربون اون خنده ھات برم الھی: گفت.از تکانھای دلم، منصور فھمید دارم می خندم 

در رو باز می کنم ھا. ای بابا، اقال بگین حالتون خوبه یا نه ! با شمام بچه ھا

تابوتھایی که سفارش دادین پس بدین . آره مامان جان خوب خوبیم، زنده ایم : منصور بلند گفت

بلند شین بیاین یه چیزی بخورین، ضعف    .خیالم راحت شد   .خب، الحمدالـله مثل اینکه زیادی خوبین        :مادر صدایمان را شنید وگفت     .بلند زدیم زیر خنده      
نکنین

باشه مامان،ممنون
دخترم رو که نکشتی منصور؟
نه مامان، این منو کشته بخدا
 بدنم خورد وخمیره.منصور قلقلکم نده تو رو خدا
االن خودم بارت وصله پینه ش می کنم
باچی؟ با سوزن یا چسب؟
به بوسه ھای پی درپی و مرا چندبار بوسید

ظھر بخیر بھار زندگی من : بطرفش برگشتم وگفتم

اینھمه پول گرفته ببین چه بالیی سر چشم وچار زن من آورده بی انصاف! مگه این زھره رو نبینم . ظھر امید زندگی من بخیر!

چیه؟ دورش سیاه شده؟ زیر چشمم دست کشیدم :زدم زیر خنده وگفتم

اینطوری ھم قشنگی بخدا: منصور گفت

 منصور بخدا گشنمه، دست و پام داره می لرزه.ممنون
مگه نگفتی بدنت خورد شده؟ خب، بذار وصله پینه بزنم که بتونی بری پایین
 لق لقو می رم پایین.نمیخواد
بلند شو بریم پایین. چون سالمتی تو از ھر چیزی برام مھم تره ، چشم

در بھترین ھتل اقامت کردیم ، بھترین تفریحات را داشتیم و یــک ھفتــه             .دو سه روز بعد برای ماه عسل به رامسر رفتیم            .اینگونه زندگی ما شروع شد      
بعد به تھران برگشتیم 

ورزش،شـنا، میھمــانی ھـای دوره در مــنزل      .تصمیم گرفتم مدتی به شرکت نروم و برای خودم خانمی کنم بــا مــادر جــون سـرمان را گــرم مـی کـردیم           
.برنامه ھرروز این بود که به پدر سربزنم . دوستان و میھمانیھایی که ما را دعوت میکردند و به اصطالح پاگشایمان میکردند 

یـک فکرھــایی ھـم بـرای     .گشـتیم   گاھی ظھر می رفتم و منصور می آمد و با ھم برمی گشتیم وگاھی غروب با منصور می رفتیم و آخر شب بر می               
پدر ومادر جون داشتم، ولی راستش جرات نمیکردم با منصور مطرح کنم

یـک روز بــا مـادرجون در مـورد پـدرم        .روزھای خوشی را در کنار منصور سپری میکردم و از خوشبختی برخود می بالیــدم             . دو ماه از عروسی ما گذشت    
از ما گذشته عزیزم : لبخندی از خجالت بر لبانش نشست وگفت. صحبت کردم 



  مـن مــی دونــم پــدرم بـه شـما عالقــه      .مثــل چھـل و پنـج سـاله ھـا مــی مـونین          ... ماشاءا. تازه پنجاه وھفت سالتونه     .شما سنی ندارین مادر
اگر شما ھم نظرتون مثبت باشه، قضیه حله .خودش به من گفته .داره 

          با ھــم تفـاھم داریـم                              . عزیزم منم به آقای رادمنش عالقه دارم امـا  .خودت می بینی که ، من و ایشون حـرف ھمـدیگر رو خـوب مـی فھمیـم و 
خدای نکرده ھمین ارتباطمون ھم قطع میشه.منصور رو چکار کنم؟ عصبانی میشه 

اون طاقت قھر منو نداره. اون با من مادر جون، اگه مخالفت کرد منم قھر می کنم
والـله چی بگم ؟ آخه خجالت می کشم
 نه بریــن         .من امروز با منصور صحبت می کنم .ھر دو تنھایین و می خواین از تنھایی در بیایین .خجالت نداره شما بعدازظھر به بھانه کاری از خو

بیرون، بقیه ش با من
افتخارمه جای مادرت رو بگیرم.باشه عزیزم
منم افتخار می کنم مادرجون، این آرزوی گیتی ھم بود
پیر شی عزیز دلم
ممنون، من می رم استخر شما نمیایین؟
تو برو، من میام می شینم نگاه می کنم و لذت می برم
باشه، پس منتظرم

مرتضـی ھـم در شـرکت      .به ثریا خانم سپردم که به آقا نبی بگویــد آنطــرف نیـاد       .ساعت حدودا یک بعدازظھر بود که مایو پوشیدم و داخل استخر شدم         
خوش می گذره پری دریایی؟: چند دقیقه بعد مادر مجله به دست از ساختمان بیرون آمد وگفت. مشغول شنا شدم.بود 

ش بیاد تا بیام بیرون  آره مادر، منتظر شاھزاده ام با کشتی
 شازده منصور عاشق توئه ، خوشگل خانم.قربونت برم الھی

سالم     . سه ربع بعد منصور با ماشین سفیدش وارد ساختمان شد                 .مادر روی صندلی نشست و پا روی پا انداخت و مشغول مطالعه شد                   به مــادرش 
بطرف من آمد و نگاھی به پنجره ھمسایه انداخت.کرد ، ولی انگار حال وحوصله نداشت 

سالم منصور جان، خسته نباشی
سالم، بیرون نیا گیسو ببینم

از ھمون تــو آب بپـوش     : حوله ام را از روی صندلی برداشت و به من داد و گفت            .چنان جذبه ای گرفته بود که قلبم ریخت       .از رفتار سردش تعجب کردم    
!سریع.،بیا بیرون

سابقه نداشت منصور اینطوری با من صحبت کند

چی شده منصور؟ چرا عصبانی ھستی؟ حوله رو که تو آب نمی پوشن
 نمی بینی مرتیکه لندھور داره تو رو با او چشمھاش میخوره؟.ھمین که گفتم
کدوم مرتیکه لندھور؟
 ھمان که اون باالست

سرتا پایم خیس بود.حوله ام را پوشیدم و از پله ھای استخر باال آمدم 

 بشین پیش مادر، برم برات یه حوله دیگه بیارم
این مسخره بازیھا چیه در آوردی منصور؟
من یا جنابعالی؟
منظورت چیه؟
یعنی تو اون مرتیکه رو پشت پنجره ندیدی؟
 من حتی یه نگاه ھم به پنجره ننداختم.نه بخدا قسم
                                  به و ! یعنی ھمینطور مایو می پوشی ، سرتو میندازی پایین، می پری تو آب؟ یه نگاه به اطراف نمی کنی ببینی کی ھست،کی نیست ؟ خو

کنار در وردی ، حوله را ازتنــم در آوردم و روی نـرده ھـا انــداختم و بــا مــایود وارد سـاختمان شـدم و دنبـال               .دنبالش رفتم  .بطرف ساختمان رفت    
منصور از پله ھا رفتم باال

 گفتم بشین تو آفتاب برات حوله میارم .سرما میخوری
 چرا جلوی مادر اینطور با من صحبت می کنی؟ مگه حاال چی شده؟.الزم نکرده
چی شده؟ تمام تنت یه ساعته دارن دید می زنن، می گی حاال چی شده ؟
بابا، مادر اونجا نشسته بود. بخدا من ندیدم وگرنه شنا نمی کردم!

چطور من دیدم تو ندیدی؟: منصور روی آخرین پله ایستاد وگفت 

 چه می دونستم داره منو نگاه میکنه ؟ اون خودشو نشون نداد.من سرم به کار خودمه .برای اینکه من مثل تو دنبال چشمھای مردم نیستم
ولی تو که نشون دادی
 باور نمی کنی من ندیدمش؟.منصور خجالت بکش
نه باور نمی کنم
خیلی خب، حاال که اینطور شد پس تماشا کن تا بفھمی غرض داشتن با نداشتن چه فرقی می کنه

و از پله ھا پایین آمدم

میخوای چکار کنی گیسو؟



 می رم شنا کنم

تو بیجا می کنی: سریع خودش را به من رساند بازویم را محکم گرفت وگفت

 میخوام برم تن وبدنمو به عشقم نشون بدم

گیسو:فریاد کشید . چنان سیلی محکمی به صورتم زد که کنترلم را از دست دادم و از پله ھا پرت شدم 
ینی ام          .ازخونی که روی پایم ریخت فھمیــدم از بیــنی ام خـون مــی آیــد               . به پاگرد میانی رسیدم      . از شش ھفت پله سرازیر شدم        دسـتم را جلــوی ب

.نفھم بیشعور : به منصور که حیرت زده به من چشم دوخته بود ، نگاه کردم و گفتم.گرفتم 
و کنـارم   .منصور خودش را به من رساند      .و از روی میز دستمال کاغذی آورد        . چی شد؟ اوا خدا مرگم بده     : مادر از صدای فریاد منصور داخل آمد و گفت   

. دستش را کنار زدم و خودم از داخل جعبه ای که دست مادر بود ، دسـتمال برداشـتم               .دستمال را از جعبه برداشت که جلوی بینی ام بگذارد           . زانو زد 
چی شد افتادی گیسو جان؟: مادر نگاھی به من کرد وگفت

 میگه چرا شنا کردی؟.از ایشون بپرسین

چی کارش کردی منصور؟

ھولش دادی؟! با توام:مادر بلندتر گفت. منصور از خجالت سکوت کرده بود

نه بخدا ، عصبانیم کرد ، زدم تو صورتش پرت شد
 برای چی دست روش بلند کردی، پسره بی فکر؟ اونم تو پله ھا.تو غلط کردی .چشمم روشن!
معذرت میخوام گیسو
سرتو باال بگیر خونریزی بینی ات بند بیاد مادر! پیشونیش ھم خراشیده شده، باد کرده. نگاه کن

چی شده خانم؟! اوا:ثریا وارد ساختمان شد و گفت. بلند شدم به بازویم نگاه کردم که کبود شده بود

از بینی ش خون میاد.برو یخ بیار بذارم رو پیشانیش . از پله ھا افتاد
چشم خانم
 و از پله ھا باال رفتم.نمیخواد ثریا خانم ، ممنون
صبر کن گیسو جان،بیا بریم درمانگاه
 واز پله ھا باال رفتم .الزم نیست مادر جون

اون وقت این بدبخت تو خونه خودش ،جلو چشم من          .خب،رفته شنا، مگه چیکار کرده؟ برو لب دریا ببین چه خبره        !واقعا که منصور : مادر به منصور گفت   
داره شنا میکنه،بازم حرف داری؟ شورش رو در آوردی تو

پیشانی ام باد کــرده وخراشــیده شـده     . رفتم جلوی آینه   .تازه بغضم مثل قلبم شکست      .در را محکم به ھم کوبیدم و قفل کردم       .به اتاق سابقم رفتم    
دستگیره در اتاقم پایین باال شد.آمدم روی مبل نشستم .خونریزی بینی ام تقریبا بند آمده بود . بازویم ھم کبود شده بود.بود 

گیسو باز کن، خواھش میکنم

برو گمشو عوضی، ازت متنفرم:توی دلم گفتم

بیا ببینم چه غلطی کردم؟! گیسو بخدا عصبانی بودم، شرمنده م

منــو بگــو کـه   ! مـرده شـود اون تعصــب وغیرتـت رو بــبره       ! مثال شـنا کنــم ســرحال بیـایم ، چـه وضـعی درسـت شـد               .ھیچی نگفتم ، فقط اشک ریختم       
!میخواستم خبر عروسی مامان تو وبابای خودمو بھت بدم، شازده گور به گوری

گیسو جان در رو باز کن عزیزم: مادر آمد باال وگفت.نیمساعت گذشت 

 خیالتون راحت.من حالم خوبه مادر جون
بیا ناھار بخور دخترم
میل ندارم،شما بخورین

....... ولـی بیـا بــزن تـو صـورتم تالفـی کـن          ! خب، آخه تو ھم حـرف بــدی زدی      ! گیسو........گیسو بیا ناھار بخوریم   : مادر رفت ، دوباره منصور آمد وگفت   
خونریزی بینی ات بند اومد یا نه؟ باز کن این در رو ببینم .......فحشم بده

عکــس منصـور را از داخـل کیفـم در آوردم،           .حاضر شدم ، کیفــم را برداشـتم     .رفتم آبی به سر وصورتم زدم     .نزدیک ساعت پنج ، آھسته در را باز کردم         
تم            .وکنار در اتاقش ریز ریز کردم و پایین ریختـم           بزرف در بـاغ راه             .کسـی داخـل سـالن نبـود        .بعـد آرام از پلــه ھــا پـایین رف از ســاختمان خــارج شـدم و 

خانم کجا می رین؟: ثریا از پنجره مرا دید و سریع بیرون آمد وگفت.افتادم 

 می رم خونه پدرم
قھر می کنین؟
دیگه جای من توی این خونه نیست
مرتضی می گفت حساب کتاباشون دچـار    . گیسو خانم، بین ھمه زن و شوھرھا اختالف پیش میاد آقا توی شرکت عصبانی شده بودن!ای بابا

قھر مشکلی رو حل نمیکنه .شما ببخشین و گذشت کنین . مشکل شده
 به منصور ھم بگین دنبالم نیاد که سنگ رو یخش میکنم. ولی مشکل منو حل می کنه ،از قول من از مادرجون خداحافظی کنین



بخاطر من،دخترم!
 آخه این وضعه برای من درست کرده ؟وبه پیشانی ام اشاره کردم .اصال توقع نداشتم .خاطرتون عزیز،ولی نمی تونم تحمل کنم
    من انقدر از دست آقا نبی سیلی خوردم که یه ور صورتم رفته تو، ھمین        .یه سیلی زدند .ایشون که نمی خواستن شما رو از پله ھا پرت کنن

طرف که یه کم قره ، البته جوون که بودم

لبخند به لبم نشست 

از ناراحتی غذا ھم نخوردن . بیا بریم تو دخترم ، آقا که عذرخواھی کردن
اگه دست و پام شکسته بود، اگه مرده بودم ، تکلیف بابام چی میشد؟! عذرخواھی بخوره توسرش
خدا نکنه
خداحافظ ثریا خانم
اقال ماشین ببرین
خداحافظ.آدم زن یه دھاتی بشه و االغ سوار شه خوشبخت تره بخدا !ماشینش ھم بخوره تو سرش
 خدا لعنتت کنه از خدا بی خبر که می ایستی پشت پنجره زن مردم را دید می زنی!الاله اال الـله عجب بساطیه .بسالمت

پدر به استقبالم امد.به منزل پدرم رسیدم 

سالم بابا
سالم دخترم، پیشونیت چرا اینطوری شده؟
عوارض شناست
سرت خورده به دیوار استخر ؟سکوت کردم
منصور کو
تو رختخوابشه
چی شده؟دعواتون شده؟
         تو رو نگــاه میکنـه و تـو مخصوصـا اومـدی                         .داشتم شنا میکردم، مادرجون ھم نشسته بود یه کاره از سرکار اومد و ایراد گرفت که اون مرد داره 

منم از پله ھا افتادم ف یه ربع ساعت از بینیم خون می اومد.شنا می کنی و زد تو گوشم 
منصور اینکار رو کرد؟
پس کی کرد بابا؟
البد تو یه چیزی گفتی، اون روش رو باال آوردی
وقتی بھم میگه تو مخصوصا لخت شدی رفتی تو آب ساکت، بمونم؟ گفتم حاال که اینطوره می رم برایش شنا می کنم
خب حرف بدی زدی ، تو می دونی اون تعصبیه ، لجش رو در میاری؟
اون حرف خوبی زده؟
 البد صد دفعه ھم معذرتخواھی کرده.تو پیله کردی، کنترلش رو از دیت داده.اون عصبانی بوده
تا ابد ھم معذرت خواھی کنه بی فایده س
آدم جواب عصبانیت و خستگی شوھرش رو با مالیمت وجونم وعزیزم می ده
شما پر روش کردین بابا!
حاال می دونه اومدی؟
اگه از خواب بیدار شده باشه، ثریا بھش گفته
بابا چیزی داریم بخورم؟ ناھار نخوردم ،گرسنمه
 نمی دونستم قر و شکسته پکسته میای. گفتم شاید بیای اینجا ، منتظر بودم.یه کشک بادمجونی درست کردم که حظ کنی . آره عزیزم
 خودتون رو آماده کنین.از این دیوونه بعید نیست یه روز جسدم رو بفرسته اینجا
 خب زیادی دوستت داره.منصور با فھم وکمالیه .این حرف رو نزن
 کاش زن بھرام شده بودم.نخواستم این دوست داشتن رو
تا دستات رو بشوری من غذات رو میارم بابا
ممنون

خب مادر منصور چی می گفت ؟: پدر ظرف غذا را جلوی من گذاشت و گفت.به آشپزخانه رفتم وسرمیز نشستم 

می گفت برو لب دریا ، بعد بیا از این بیچاره که داره تو خونه شنا میکنه ایراد بگیر. کلی با منصور دعوا کرد
 خودم می برمش لب دریا.... ایشاءا.چه زن خوبیه بخدا ......

البد میخواین باھاش شنا ھم بکنین: زدم زیر خنده وگفتم 

اول دور وبرم رو نگاه میکنم ، اگه لندھوری نباشه ، می برمش تو آب
پس شما ھم دوستش دارین

می میرم براش،می میرم براش :پدر در حالیکه بشکن میزد گفت

وسط دعوا نرخ تعیین می کنین ھا! از دست شما!
بده از مادر شوھرت تعریف میکنم؟
 ولی دیگه زن خوبی برای شما نیست ، چون بنده قصد دارم از منصور جدا بشم.بله مادر شوھر خوبیه
حاال فعال جدا نشو تا ما سروسامون بگیریم، بعد



عذرخواھی کرده،تـو ھـم    .یه سیلی زده، یه ماچش کن     .اگه اینطور باشه که یه جفت زن وشوھر تو این دنیا پیدا نمیشه          :پدر ادامه داد .زدیم زیر خنده   
!چقدر سخت می گیری بچه.ببخشش 

 اونوقت بشینم از اون کتک بخورم؟. دیگه چی ؟ من از شما تا حاال سیلی نخوردم

!بیا، دیگه بھونه نداری: پدر سیلی آرامی به صورتم زد وگفت

 ھشت تا پله رو قل خوردم اومدم پایین.ای کاش سیلی منصور ھم به این ارومی بود
          یـا قبـل از اینکـه اون          .خــب نکــن   .وقتی می بینی منصور خوشش نمیاد جلـوی جمــع شـنا کـنی                  .ببین دخترم ، زن باید سیاست داشته باشه

برسه تعطیلش کن
اون ھیچوقت ایراد نمی گرفت، فقط سفارش میکرد که مرتضی و اقا نبی بیرون نیان
           تو ھم که بلبل زبونی کردی، لجاجت به خرج دادی ، بدتر عصبانیش           .خب منم باشم، ببینم یکی ایستاده تو رو تماشا میکنه ، عصبانی میشم

کردی
 اگر ھم زنگ زد اینو بھش بگین.اصال مقصر من ،خوبه؟ولی من دیگه به اون خونه بر نمیگردم

داره ھمه را خبر میکنه.خوشحال شده دیده بال از خونه اش رفته بیرون ! چه حالل زاده س بچه م: پدر گفت.زنگ تلفن بصدا در آمد 

اشاره کردم بگوید من خوابم. دیگه ما بال شدیم؟پدر گوشی را برداشت
دعا گوییم .الحمدالـله ....... سالم پسرم ، حالت چطوره؟.

بھـش ســالم برســون     .پـس رفتـه بـیرون        ! آه......پدر به من چشــمک زد    .سرش شلوغه ؟آره؟ تعجب کردم       .گیسو امروز اینورھا نیومد    .....مادر چطورن؟   
خدا نگھدار وگوشی را گذاشت.سالم برسون .قربونت برم پسرم.........وقت بسیاره ،کاری داشتی؟.میام عزیزم ، چرا نیام ....... بابا

پس چرا نگفتین من اینجام بابا؟اون االن دیوونه میشه، دلش ھزار راه می ره
خب، میدونی که من به عمرم دروغ نگفتم
این دروغ نیست؟. شما که گفتین گیسو امروز اینورھا نیومد
پرسیدم چرا نیومدم؟دروغ نگفتم
 فکر میکنه من کجا رفتم. قلبش ضعیفه، اعصابش به ھم می ریزه.بابا اون خودخوری میکنه
خب تو که انقدر نگرانشی،بلند شو زنگ بزن ، بگو رسیدم
من نمی زنم
خب پس بذار به قلبش فشار بیاد ، بذار یاد بگیرع وقتی کسی رو میزنه نگیره بخوابه
بابا!!!!
ھی میگه بابا، خب پاشو زنگ بزن!
می دونین که من باھاش قھرم
خب آشتی کن
االن راه می افته تو خیابونا!االن داره چه حرصی میخوره ....... وای
پس ھنوز دوستش داری؟
 اونھمه محبت که با یه سیلی پاک نمیشه !خب معلومه
بگو شام بیان اینجا. پس بلند شو بھش زنگ بزن.میخواستم به ھمین برسی !آفرین
شما ھم که بدتون نمیاد؟
والـله دلم براش تنگ شده ، آخه خیلی خانومه . خب ما ھم به یه نوایی می رسیم

بابا ، خواھش میکنم یه کم منظقی باشین: سری تکان دادم وگفتم

معامله خوبیه ، مگه نه؟.پس االن زنگ می زنم میگم منصور، دخترمو بشرطی پس می دم که مادرتو بدی به من

!آرزوم بود،ولی حیف بابا: زدم زیر خنده وگفتم

چه خودسر شده ھا! بلند شو بچه زنگ بزن!
نه بابا، اصرار نکنین
   فکر کنم االن آمبوالنس اومده ببرتش سی          .ولی فکر نمی کنم منصور طاقت بیاره         .ما که چند ساله تحمل کردیم، کمی ھم روش              .میل خودته

سی یو 
خدا نکنه
پس بلند شو
 اونا خودشون میان!دعوتشون نکنین ھا.شما خودتون تماس بگیرین ، بگین من رسیدم
میگه میشه از مرجان دعوت نکنم؟.من اونو میخوام . بله ، منصور میاد ، ولی عشق بنده خیر
؟!باب
آمده بودم خیر سرم یک چرت بخوابم ، یکباره بال نازل شد.پدر سوخته .خیلی خی االن زنگ میزنم !باز میگه بابا ، از دست این بچه قد ولجباز

فھمیدم مادر جون گوشی را برداشته.پدر شماره منزل ما را گرفت و بعد گوشی را به شانه اش چسباند ودستھایش را از خوشحالی بھم مالید 

منم ھمینطور، کم سعادتی بنده س........محبت شما  قربان..........سالم عرض میکنم مرجان خانم



گیر و یـک جـوراب کـه نوکـش                         .ای لعنت بر عشق وعاشقی که چه زبان را لفظ قلم میکند             حاال بیشتر از این خنده ام گرفته بود که بابا با پیژامــه و عرق
با           .انگار مرجانش او را از پشت تلفن می دید         !سوراخ بود ، مودب نشسته بود و پا روی پا انداختھبود و ژست گرفته بود           اگر مادر جون می دانست بابـا 

.چه قیافه ای نشسته وسالم واحوالپرسی میکند، غش میکرد

من وشما ھمدردیم بانو ،ھم در تنھایی ، ھم در بیماری ...... اختیار دارین

ما ھم کـه سـالمیم، ھمـدیگر رو از پلـه             .از ّآب در میاد که بیا و ببین       توی دلم گفتم راستی دوتا دیوونه به ھم بیفتن چی میشه؟ یه کشک بادمجونی              
پـدر از خنــده مـن بــه     . نمی توانستم جلوی خنده ام را بگیرم مخصوصا وقتی سوراخ نوک جوراب پدر را می دیـدم             !ھا پرت می کنیم، وای بحال این دوتا       

خنده افتاد ومرتب با دستش به من عالمت می داد که نخندم و دور لبش را با دست جمع میکرد

بله بله، فرمایش شما متینه و دستش را روی قلبش گذاشت و ابراز عشق کرد
بله، گیسو یـه چیزھـایی تعریــف          ....... ھمین حاال رسید   .نگران نباشه    .غرض از مزاحمت اینکه، به منصور جان بگید گیسو اینجاست                    ....  انشاءا

جوونن دیگه ، اینه ھمه از شدت عالقه س و با دستش به خودش وگوشی تلفن اشاره کرد، یعنی خیلی به مرجان عالقه دارد .کرده 
 دل درد گرفتم بس که خندیدم .بله، دعوا وکتک کاری نمک زندگیه خانم عزیزو از دور بوسه ای برای مادر جون فرستاد
بله آدم باید با زن مھربون باشه ، درکش کنه ، زنھا موجودات ظریف وحساسی ھستن

با خودم گفتـم یـادم       .اشکھایم سرازیر شده بود      .دوباره نگاھی به شست پای پدرم کردم که از سوراخ جورابش زده بود بیرون و مرتب تکانش می داد                     
بیایم کمی ادا اطوارھای پدرم را تماشا کنم، روحیه ام عوض شود.باشد از این به بعد ھر وقت با منصور دعوا کردم یا عصبانی بودم 

   گم، قبــول نمـی کنــه           ......... خدا آقای متین رو رحمت کنـه          .از لطف شما بی نھایت سپاسگزارم           .اختیار دارین میگـه میخـوام اینجـا         .بھـش می
یه روز اط سر وکول ھم باال می رن و نمیشـه جلــوی مــاچ                . والـله آدم حرف این جوونا رو نمی فھمه         .از منصور توقع نداشتم واز این حرفا       .بمونم  

وبوسه شون رو گرفت یه روز چشم ندارن ھمدیگر رو ببینن
      و زد زیــر   . فقط نزدیک بوده بچه م بره اون دنیـا             .پیش میاد    .نه خانم، شما چرا عذرخواھی می کنین؟ اتفاقی نیفتاده           ........... بله بله، متوجھم

زن باید مقاوم وصبور باشه، سیاستمدار باشه، نه اینکه تـا           : بعد به مادر جون اشاره کرد وگفت   .دختر من یه کم نازک نارنجیه      : خنده و ادامه داد  
نه ، اونوقــت اون شــوھر بـرای زنـش مـی                          .شوھرش یه چیزی گفت زود قھـر کنـه           بایـد بـا سیاسـت و شــیرین زبونــی از شــوھرش دلجویــی ک

.از شدت خنده روی مبل ولو شده بودم .درست میگم خانم متین؟ وچند بار ابرو باال انداخت . مردھا زود گول می خورن .میره 
       مـی گـن زنھـا وقـتی در حــال         .دور ھم ھســتیم  .نه، نه، امکان نداره       ...... خوشحال می شیم ، ولی قبل از شام         .بله بله، حتما تشریف بیارین

ھر طور شده باید این دوتا رو آشتی بدیم و به ھــم . تشریف بیارین: و زد زیر خنده وادامه داد.عصبانیت غذا درست می کنن ،غذاشون لذیذتره     
وبه خودش ومادرجون اشاره کرد. برسونیم 

 خدانگھدار.پس منتظریم .قربونتون برن ........بله، بقول شما اونکه االن با کله میاد......... میخواین با منصور جان مشورت کنین

بخدا اگه بذارم اب تــو     .با اون خوشگل ومامانی حرف زدنت          .این تن، خاک پای توئه       . الھی قربونت برم    : گوشی را گذاشت و به تلفن اشاره کرد و گفت         
زن داری بلد نیست.خاک بر سر منصور کنن!دلت تکون بخوره زن

بابا کم کم دارین مامان رو فراموش می کنین ھا!
                          یـادت   . مگه میشه بابا؟اینا که می بینی ھمه برای سرگرمی یه ریال برای فرار از تلخیھا و واقعیتھا ،برای اینکه یه جوری از فکر اونا بیـام بــیرون

اونم در جوونی.باشه، عشق فقط عشق اول 
    مادرجون ھم خیلی شــما رو دوسـت        . بھترین ھم صحبت،بھترین مونس خودشه      .من ھرطورشده مادرجون رو براتون میگیرم        .غصه نخورین بابا

داره 
تنھایی کشک بادمجون خوردن صفایی نداره .توی این خونه از تنھایی پوسیدم !پس توروخدا زودتر بابا
اونکه نمیاد اینجا کشک بادمجون بخوره
 من که نمیام داماد سرخونه دامادم شم ، از بدبختیھای دنیا ھمینم کمه بچه؟.خیلی ھم دلش بخواد
پس بھتره برای حفظ غرورتون مادرجون رو فراموش کنین
دیگه چی؟
پس باید داماد سرخونه دامادتون بشین
دیگه چی؟
 پس برین یه خونه زندگی ھمونطوری براش درست کنین
دیگه چی؟
 من که دیگه نمی دونم شما چی میخواین
اگه منو دوست داره ،باید بیاد ھمین جا
 میخواین طالقم بده؟.ھمین طوریش جرات نداریم به منصور بگیم،چه برسه به اینکه بگیم باید بیاد اینجا
 توکه خودت طالق میخواستی
خب درخواست طالق از طرف من باشه، سنگینتره

به       .حاال ھم نمیخواد طالق بگیری و سنگین وزن بشی         . طالق چه از جانب مرد چه از جانب زن،زشته عزیزم        : پدر بلند شد وگفت     بلند شو شــامی رو 
!میخوری خود به خود سنگین میشی.راه کن 

میخوام یه ھفته اینجا بمونم !من با منصور اشتی نمی کنم ھا
 از خدامه ، ولی با منصور.بمون بابا
بذارین مادرش رو به شما بده ، بعد سنگش رو به سینه بزنین
   نیـت مھمــه   . آدم باید به معنای عمل توجه کنه نه بــه خـود عمــل           .الھی شکر که چنین دامادی دارم     .منصور عزیز منه   . نده ھم دوستش دارم .

البتـه بھـش گوشــزد میکنــم کــه بـار اخــرش        .ولی می بینــم زیــاد ھـم مقصــر نبــوده    .اگه بیخودی روی تو دست بلند کرده بود، خوردش میکردم           
آخه من از دار دنیا یه دختر دارم که ھمه چیز منه.باشه 

 وبلند شدم او را بوسیدم . بابا خیلی دوستتون دارم



چه بھتر که آدم نگـذارد بـه آنجـه بکشـد و بـا منطــق و                 .وقتی از داخل فریزر بسته گشوت را بیرون می آوردم ، به این فکر میکردم که حق با پدر است              
استدالل موضوع را حل کند

می چیـدم کـه دیــدم یـه پیراھـن             .پدر برای خرید بیرون رفت و برگشت        .برای شام، خورش قیمه بادمجان درست کردم         ساالد را درست کـردم ومــیز را 
سیدم                                 بابـا، مگـه مــی خــواین بریـن         :سفید و شلوار کرم پوشیده وچنان به خودش رسیده کـه انگــار میخواھـد بـرود خواسـتگاری، طاقــت نیـاوردم و پر

خواستگاری؟

نخیر جانم خواستگار میخواد بیاد
چطور؟
پس تو رو میخواد و داره میاد منت کشی و خواستگاری.اگه منصور تو رو نمیخواست ، ھرگز نمی اومد ! اینم یه جور خواستگاریه دیگه بابا

غیر از اینه؟.والبته مادرش ھم داره میاد خواستگاری این جانب:لبخند زدم که پدر ادامه داد.باز حق با پدر بود 
زنگ آپارتمان بلند شد.قیافه ام را درھم کردم . با تک گازش آشنا بود.صدای ماشین منصور را شنیدم 

دخــتره ببینــه ھمچیــن مــادر بداخالقــی       .اخمــاتو بــاز کــن .قیافــه ات رو ھمچیــن نکــن عزیــزم    : خیلــی خــوش اومــدین و گفــت.بفرمــایین  :پــدر جــواب داد  
.منصرف میشه .دارم 

و به آشپزخانه رفتم . بابا منصور رو ادب کنین ھا :به پدر لبخند زدم و گفتم

این کارھا چیه منصورجان؟. به به،خیلی خوش اومدین گلید
خواھش میکنم پدرجان
خوبین خانم؟خوشحالمون کردین
آقای رادمنش؟. گیسو جان کجاست.ممنون
مگه با شما نیست ؟

مگه نگفتین اومده اینجا؟: منصور گفت

 آھا،ایناھاش.حاال بیا تو، ببینم میتونم احضارش کنم دوباره بیاد .اومد،ولی رفت
سالم مادرجون
سالم عزیزم و او را در آغوش گرفتم
 بفرمایین و بدون اینکه به منصور نگاه کنم به او سالم کردم
حاال دیگه قھر میکنی می ری؟ باشه تا بھت بگم دختر خوب.

شرمنده م: و دسته گل را به من داد وگفت. منصور مقابلم قرار گرفت.مادر رفت 
به سالن آمدیم ونشستیم. دسته گل را گرفتم و تشکر بیحالی کردم

پیشونیت چطوره عزیزم؟
اینم ھمینطور : از عوارض شناست وکبودی بازویم را نشان دادم وگفتم.ولی مھم نیست .کمی درد میکنه مادر

منصور از خجالت سرش را پایین انداخت و سینه اش را صاف کرد 

خب گیسو جان توروخدا ھر روز برو شنا کن ، بلکه مرجان خانم تشریف بیارن اینجا،بابا

پدر، من واقعا متاسفم،شرمنده م: منصور گفت.زدیم زیر خنده 

       گه نمیتـونم راضـیش کنـم                 .ولی قول بده دیگه دست روی دختر من بلند نکنی           .دشمنت شرمنده باشه پسرم چــون طبـع حساسـی داره و دی
این ســیلی رو ندیــد گـرفتم ومطمئنــم       .خودت می دونی که چقدر دوستت دارم ولی به دخترم و سالمتیش ھم عالقه دارم          .باھات آشتی کنه   
گیسو ھم از این به بعد باید حواسش رو جمع کنه ، دور و برش رو خوب نگاه کنه، بعد شنا کنه.دیگه تکرار نمیشه 

بقیه خندیدند و من لبخند زدم 

خب جناب رادمنش ،حالتون چطوره؟
 شما چطورین؟.از برکت وجود دکتر مقتدر خوبم .شکر !الحمدالـله
 معتاد شدم.داروھام رو کم کردم ولی بدون دارو شبھا خوابم نمی بره .منم خوبم

گیســو جـان الزمـه بـاز م        : فنجانھا را درون ســینی مــی گذاشـتم کــه گفـت   . بلند شدم به آشپزخانه رفتم تا چای بریزم ، که سروکله مجنون پیدا شد         
عذرخواھی کنم؟

    یعـنی امنیـت جانـی       .من دیگه به اون خانه بر نمیگــردم       .حرفھای رو جدی نگیر      .چون دیگه عذرخواھی مشکلی رو حل نمیکنه        .نه الزم نیست
ندارم ،می ترسم 

بخدا من عصبانی بودم!گیسو
 پس چرا تو رو نزدم؟.منم عصبانی بودم . شما مردھا فقط ھمین یه کلمه رو برای دفاع بلدین.خب منم از ھمین می ترسم
     نه شــدم              . امروز توشرکت کلی پل کسر آوردم ولـی اگــه اون جملـه رو نمــی گفــتی،        . بعد که اومدم دیدم اون لندھور داره تورو نگـاه میکنه،دیوو

.می دونی چقدر دوستت دارم و چقدر روت حساسم .نمی زدم 
 در ھر صورت حق نداشتی بزنی تو صورتم



 قول می دم دیگه تکرار نشه . سه برابرش بزن توی صورتم .خب معذرت میخوام
اون دفعه ھم ھمین رو گفتی!
دیگه این بار قولم ، قوله
اگه خودت جای من بودی ، قبول میکردی؟
بازوھایم را گرفت.بعد جلو آمد .اگه دوستت داشتم آره
آی.............
 چقدرھم کبود شده! دستم بشکنه الھی.آخ معذرت میخوام
قلبم بیشتر کبود شده
باز ھم دوستم داری؟. الھی قربون اون قلب مھربونت بشم
 این چه سوالیه؟.البته
مثل سابق؟
                   ھمیشـه کــه نبایــد از ھـم متنفـر بــود و جــدا         . مثل سابق، با یه خراش کوچیک تو قلبم ، که به اندازه کافی منو از زندگی کردن با تو سرد کرده

میخوام عاشقانه جدا بشم.شد 
گیسو، این حرفھا چیه می زنی ؟
        دوست ندارم تو رو بعنوان قاتل ببرن زندان یـا دارت بزنـن              .عشق وعالقه زیادی کار دستمون می ده        .ما از ھم دور باشیم ، برامون بھتره منصور

میخوام از خودگذشتگی کنم.اینه معنی دوست داشتن 
به پات بیفتم؟! گیسو اذیت نکن دیگه

سکوت کردم

                             البتـه مـادرم    .بخدا تو عشق منی گیسو، باور نمی کنی؟به روح گیتی قسم، تنھا امیدم توی زندگی اینه که ھمسری دارم که می پرستمش
من به عشق تو میام خونه. وقتی تو خونه نیستی ، انگار توی قبرم . که جای خود داره

 تالفی ضررھای مالی شرکت رو سر من خالی می کنی.آره میای ولی عصبانی
     کی عصبانی اومدم خونه؟ کی باھات بلند صحبت کردم؟این بار ھم اگـه اون پـدر سـوخته رو او بــاال نمــی             .تو این دوماه که با ھم ازدواج کردیم

دیدم و تو لجبازی نمیکردی ،ھمچین غلطی نمیکردم 

منو می بخشی؟:با دو دستش گونه ھایم را گرفت وصورتم را مقابل صورتش چرخاند و گفت.با ناز طرف دیگر را نگاه کردم 

بشرطی که بار آخرت باشه
میای خونه؟
آره، میام ولی اونم شرط داره
چه شرطی؟
 باید قول بدی عصبانی نشی ومنطقی تصمیم بگیری.میخوام راجع به موضوعی باھات صحبت کنم
چه موضوعی؟
 پس باید جلوی دستت رو بگیری.یه خرده ممکنه به غیرتت بر بخوره .وقتی اومدم خونه، بھت میگم
بگو ببینم چی شده؟
حاال نه
ناراحت نمی شم
نه ، بعدا
یعنی اگه قبول نکنم ، دوباره ترکم میکنی؟
     اونوقت ممکنه به مرور زمان روم اثــر       .می فھمم آدم غیر منطقی و خودخواھی ھستی         .ولی اگه قبول نکنی   . خب، دلم نمیخواد مجبورت کنم

.....بذاره و
اقال یه اشاره کوچیک بکن
مربوط به انگیزه مادر جون
انگیزه مادر جون؟
 آره میخوام از تنھایی درش بیارم
میخواد شوھر کنه؟
ایشون نمی خوان ، من میخوام
 نکند میخوای مادرم را از سرت باز کنی.تو می دونی چقدر رو این مسائل حساسم .گیسو یه چیزی بخواه که بتونم
 بعدا که فھمیدی داماد کیه متوجه می شی که عاشق مادر جونم.مجبورت نمی کنم
خونه که میای؟
آره، میام تا باھات درست و حسابی صحبت کنم
پس اون غنچه مامانی رو رد کن بیاد که مطمئن شم باھام آتی کردی! خب، خدا رو شکر
یکی میاد تو آشپزخونه میبینه ! منصور
 اونا می دونن ما االن داریم با ھم دو کلمه اختالط می کنیم .ھیچکس نمیاد
 پس یادم باشه ایندفعه ھرکس بھم گفت بیا دو کلمه اختالط کنیم یه غنچه بھش بدم
 چطور دلت اومد بی احساس؟. درست مثل عکس بنده که جنابعالی پر پر کردی.بله؟بله؟ اون غنچه رو پر پر میکنم

لبخند زدم 

و مرا بوسید. تو خودم رو ھم ریز ریز کنی باز دوستت دارم عزیزم
خب حاال میخوام چای بریزم . منم ھمینطور منصور جان



من ھم آب جوش ریختم و سـینی را برداشــتم و از آشـپزخانه بـیرون امــدم و منصـور                   .منصور قوری را از روی کتری برداشت و چای را در فنجانھا ریخت           
ھم پشت سرم آمد

رفتی منت کشی پسرم؟.گل اومد ، دنبالش ھم بھار اومد!به به:مادر گفت

              نت کشــی و                      . مامان، اگه از شما پرسیدن عشق چیه؟بگین منت کشی یه یعنی آدمھا قبـل از اینکـه عاشــق بشــن ، بھـتره یــه دوره کامـل م
عذرخواھی رو ساد بگیرن، وگرنه عشق دچار تزلزل میشه و این اصال خوب نیست 

زدیم زیر خنده 
شاید روزی به دردم خورد .در ضمن محبت کن به ھم این مراسم منت کشی رو یاد بده .ھمیشه عاشق باشی منصور جان .... ایشاءا: پدرم گفت

بسالمتی میخواین تجدید فراش کنین پدرجان؟: منصور با لبخند پرسید

  مـن ومــادرت ھمـدیگر رو     . خودت یه بعدازظھر رو نتونستی تحمل کنی منصور جــان     .خدا ھیچکسی رو تنھا نکنه  .از تنھایی خشته شدم پسرم
خوب می فھمیم

حق دارین پدر جان: احساس کردم منصور منظور پدرم را نفھمید که خیلی راحت گفت
گیسو جان منصور منو بخشیدی؟:مادر پرسید

      برای                    . در برابر اونھمه محبت یه سیلی قابل گذشته، مادر جون اما امیدوارم بار آخرش باشه چون در غیر اینصورت پدرم رو از تنھایی در میارم و 
ھمیشه پیشش زندگی می کنم

والـله پدرجون راضی نیست اینطوری از تنھایی در بیاد گیسو جان، مگه نه پدر؟

ھمه زدیم زیر خنده 
پشــیمان شـدم کــه چـرا زود     .وقتی چشمم به استخر و پله ھا افتاد، اعصابم به ھـم ریخـت         .آنشب شام را صرف کردیم و آخرشب به منزل برگشتیم     

گیسو جان ، فردا ظھر منزل مینو    : با منصور به آخرین پله که رسیدیم ، مادر از پایین گفت           .ولی انگار من ھم تحمل دور منصور را نداشتم       .آشتی کردم 
مھمونیم عزیزم،یادم رفت بھت بگم 

فردا ظھر؟: از نرده ھا خم شدم و پرسیدم

کاری داری؟. آره دخترم ، بعدازظھر تماس گرفت دعوت کرد
نه مادر جون ،کاری ندارم

آره،میخواد بره شنا :منصور گفت

دیدین شازده منصور با پری دریایی چیکار کرده؟!مادر. دیگه ھوس شنا نمی کنم خیالت راحت منصور
به غلط کردن افتاد دیگخ ،گیسو جان!
دور از جون مادر
 فقط مواظب باش.من که مخالف استخر رفتن نیستم .اصال فردا ظھر صبرکن تا منم بیام،با ھم بریم شنا
فردا که دعوتیم میخوای منو ھمراھی کنی منصور
منم دعوتم مامان؟
 مھمونی زنونه اس.نخیر متاسفانه.
من حوصله م سر می ره . گیسو تو نمیخواد بری
دعوت داره بچه م،ِا!یعنی چی منصور؟ شورش رو در آوردی.........
 من تحمل دوری زنمو ندارم .یا اینکه بگین منو ھم دعوت کنن .خیلی خب، ولی شما را بخدا این برنامه ھا رو به ھم بزنین

شتم ،منصـور            . من ھم لباس خوابم را پوشیدم و رفتم مسواک زدم            .منصور لباسش را عوض کرد ومسواک زد           .به اتاق خوابمان رفتیم        به اتاق کـه برگ
روی مبل نشسته بود ومنتظر من بود 

خب عزیزم قضیه انگیره چیه؟
 آماده شنیدنش ھستی یا نه؟ و روی مبل مقابل منصور نشستم
بله
             حــق داره از  .ھــر آدم زنـده ای حـق زنـدگی داره       .ببین منصور جان ،ما باید تعصبات خشک وبیھوده رو کنار بذاریم و دیــد بـازتری داشـته باشــیم

اینو که قبول داری. حق داره تصمیم بگیره و برای زندگیش برنامه ریزی کنه.نعمتھایی که خدا براش آفریده وحاللشه،استفاده کنه 
البته
               اون تنھا و بدون انگیزه س،درسته کــه مــا پیشـش ھسـتیم ولـی ھمفکـر و                     .خب مادرجون ھم یه آدم زنده س، با روحیات مخصوص به خودش

ببین چطور دلمون به ھم گرمه؟ طاقت دوری ھم رو نداریم ، با ھم دعوا میکنیـم                   .اون به یه جفت نیاز داره، مثل من وتو       .ھمنشین اون نیستیم   
تو مگه بعد از گیتی تونسـتی تنھــا بمونــی            .خالصه به نیازھامون پاسخ می دیم         .دو کلمه اختالط می کنیم        .،آشتی می کنیم،بحث می کنیم         

منصور؟
نه
االن که با من ازدواج کردی از عالقه ت به گیتی کم شده؟
نه،ابدا
                    پس مادرجون ھمیشه عاشق پدرته و ھیچوقــت          .تازه،تو تقریبا دوسال با گیتی زندگی کردی ومادرجون سی واندی سال با پدرت زندگی کرده

فقط اگر ازدواج کنه ،بھتر و آرومتر و آسوده تر زندگی میکنه.فراموشش نمی کنه 
                            حرفات ھمه منطقی گیسو جان، اما وقتی خودش میل به ازدواج نداره، چرا بیخود دردسر درست کنیم؟ سری که درد نمیکنـه دســتمال نمـی

بندن
     چرا زن به این قشنگی و سرحالی ، تنھا زندگی کنه؟ چرا باید فقط نظـاره گـر مــا باشـه کــه                   . اون قصد ازدواج داره ،فقط با تو رودرواسی میکنه



اون خیلی تنھاست.آخه چرا؟ بخدا منصفانه نیست .اینھمه با ھم شادیم 
 ما رو داره .اون تنھا نیست
                           ما جوابگوی نیاز اون نیستیم منصور، چرا متوجه نیستی ؟ االن که من و تو داریم با ھم حرف مــی زنیــم ،مـادر تواتـاقش تنھاسـت و حتمــا داره

حسرت وقتی که پدرت باالی سرش بود، نوازشش میکرد، به درددلش گوش میکرد ، حتی باھاش دعــوا میکــرد و                 .افسوس گذشته رو میخوره       
آدما تا لحظه مرگشون شریک و مونس میخوان .فکر نکن آدم سنش باال بره ،احساسش از بین می ره . عقده دلش رو خالی میکرد

تو می تونی کسی رو جای مادرت ببینی؟: منصورآھی کشید ودستھایش را به ھم قالب کرد و سرش را پایین انداخت وگفت

 تازه کسی قرار نیست جای مادر منو بگیره، مادر من جاش تو قلب پدرم محفوظه.ھرکسی رو نه ،ولی یه نفر رو آره
اون خوش اقبال کیه؟
 مادر تو

نا در کنـار ھـم زوج خوشـبختی مـی شـن              :منتظر بودم یـک ســیلی دیگـر بخــورم بنـابراین ادامــه دادم        .منصور با تعجب به من خیره شد    مـن  . منصـور او
مگه نه؟.ھم من وپدرم عاشق شماییم ، ھم شما ما رو دوست دارین.احساس میکنم با ھم تفاھم دارن 

..........البته ولی:منصور ھاج وواج گفت

     بدون انگـیزه و             . می دونم نمیتونه جای پدرت باشه، ولی کمتر از اون دوستت نداره           .خب پس پدرم رو بپذیر راضی نباش مادرت، بقـول خــودش 
مادر وپدرمون رو از زنــدگی وخوشـبختی محــروم کنیـم؟ مـا ایــن حــق رو نداریــم                .چرا باید با تعصبات بیھوده واشتباه           .امید عمرش رو سپری کنه       

مگه گیتی به خواب خودت نیومد و گفــت کـه ازدواج      . تعصب بیخودی یه که جنبه خودخواھی گرفته و دیگه زشت شده          ! این گناھه . منصور جان
وقتی مادرت تو تنھاییھاش اشک می ریزه،غصه میخوره.والـله االن برای مادرت نگرانه، دلش شور میزنه . کنی؟ خب پدرت ھم ھمینطور

توخواھر گیتی بودی که اون رضایت داد ، ولی پدرت برای پدر من غریبه س،گیسو!
                         مطمئن بـاش اگـه مـادرت راضــی باشـه،            .برای اموات این مسائل چه فرقی میکنه؟اونا فقط به خوشی ورضایت بازمانده ھاشون فکر می کنن

پدرت ھم راضیه
مادرم پدر تو رو دوست داره؟
         پدرم مرتب از مادر تــو تعریـف     .ولی احساس میکنم مونس ھم ھستن وھمدیگر رو درک می کنن        .جوون ھیجده ساله که ینستن عاشق بشن

البته تـا حـاال بـا       . اونا فقط منتظر رضایت تو ھستن        .منم این وسط شدم سوزن و این دوتا رو به ھم می دوزم                .مادر تو ھم از پدر من       . می کنه   
من مزه دھن ھر دو رو فھمیدم و این تصمیم رو گرفته م.ھم صحبت نکرده ن

مامان چی می گفت؟
         ولی بعد که راضیش کردم، گفت خب از تنھایی خسته شدم، نیاز به یه ھمدم دارم، به آقای رادمنـش                          . می گفت از من گذشته واز این حرفھا

بخـاطر تــو داره از بـاالترین احساسـش چشــم مــی      .مادرت بــرای تــو ارزش واحـترام قائلــه     .ھم اطمینان دارم، ولی از منصور خجالت می کشم   
شون       .منم به اندازه تو مادرم رو دوست دارم    .تو ھم برای ایشون احترام قائل شو و تعصب رو بذار کنار          .پوشه  اما زنده ھا که نبایــد ھمــه زندگی

!به مرده ھا فکر کنن ،منصور

فردا خــوب فکــر کـن             : بلند شدم چراغ را خاموش کردم و روی تخت دراز کشیدم وگفتم            .به مبل تکیه داد وبه فکر فرو رفت          . حاال بلند شو بیـا بخــواب و 
االن به مغزت فشار نیار عزیزم

نمی تونم باھاش کنار بیام گیسو:بعد بع پھلو شد وگفت .ساعت را کوک کرد .منصور بلند شد آمد کنارم دراز کشید 

با پدر من؟
نه، با اینکه مادرم ازدواج کنه
 من چون دوستت داشتم، با غرورم کنار اومدم .اگه مادرت رو دوست داشته باشی با خودت ھم کنار میای ، مثل قضیه بعدازظھر
 نه اینکه با پدرتو مخالف باشم ، کسی رو جای پدرم نمیتونم ببینم.باید فکر کنم، ولی قول نمی دم
  من و پدر ناراحت نمی شـیم ، فقــط کمــی ایمـانمون رو بـه منطـق و درایتـت از                 . اگه مخالفت ھم کنی   . منم اصراری ندارم   .فکر کن منصورجان

شب بخیر. دست می دیم

چی چی رو شب بخیر؟ مثال تو منطق داری زود میخوای بگـیری بخوابــی؟ مــن گفتـم میخـوام فکـر کنم،نگفتـم کـه                             : منصور آمد بھم نزدیک شد وگفت       
!و باران بوسه ھا بارید، وای که چه رعد وبرقی. میخوام بخوابم 

ھمان صحبتھای زنانــه     . حدود ساعت یازده به منزل مینو خانم رفتیم          . راجع به قضیه مادر جون و پدرم دیگر صحبتی نكردم           . صبح منصور به شركت رفت     
:وقتی می رفتم گوشی را از نگین بگیرم گفت. ساعت دو و نیم تماس گرفت. و ھمان بگو بخند ھای معمول برقرار بود

 
چی كار كردی منصور خان رو انقدر وابسته كردی گیسو جان؟ به ما ھم یاد بده. 

 

 
اینه كه بھم زنگ می زنه. فقط می دونه دوری شو ندارم. كاری نكردم نگین جان. 

 
:مادر جون گفت

 
منم عروس گلم رو خیلی دوست دارم. از من بپرسین، آره منصور دیوونه گیسوئه. 

 
ممنونم مادر جون. 

 
سالم منصور جان. 



 
سالم خانم خانمھا! 

 
خونه ای؟ 

 
این خونه بدون تو لطفی نداره. تو خونه بدون صفای بدون بال. 

 
پس ببین من صبح تا ظھر چی می كشم. 

 
قربون اون دلتنگیت برم عزیزم. 

 
خدا نكنه، چه خبرھا؟ 

 
 به قول گیتی خدا بیامرز، خبرھای امروز حاكی از اینه كه اومدیم ناھار خوردیم و بعد اومدیم روزنامه بخونیم، دیدیم نمی تونیم، یعنی این دل

 !این بود كه شماره مینو خانم رو گرفتیم و باالخره صدای زیبای شما به این قلب آرامش داد، عزیز دل منصور. قرار نداشت

 
ضربان اون قلب زندگی منه. 

 
پس بلند شو بیا خونه. 

 
بده بلند شیم بیایم. ما تازه ناھار خوردیم. منصور جان نمی شه. 

 
ماشینو بذار واسه مامان. پس یه ساعت دیگه میام دنبالت. 

 
تا بلند شی چای بخوری، ما اومدیم. برو بگیر بخواب. یه كم تحمل كن منصور. 

 
بدون تو خوابم نمی بره. 

 
یادمه به گیتی ھم ھمینو می گفتی. 

 
ولی در مورد شما این طوره كه وجودتون در كنار بنده الزمه. خب ھنوز ھم كه ھنوزه، تا به اون فكر نكنم خوابم نمی بره. 

 
از دست تو ھیج جا نمی تونم برم. تو باید عادت كنی. منصور اینكه نمی شه. 

 
برای چی عادت كنم؟ مگه می خوای ولم كنی بری؟ 

 
شاید برخالف خواسته قلبیم روزی ھمچین اتفاقی افتاد، یا شاید تو منو رھا كردی. روزگار بازیھای عجیبی داره منصور جان. 

 
به گور بابام بخندم! من غلط بكنم! 

 
خب، منم غلط كنم، به گور مامانم و داداشم و خواھرم بخندم. 

 
.ھر دو زدیم زیر خنده

 



این خانمھا كه دور ھم جمع می شن، مردھا باید اون روز مدام آیت الكرسی بخونند كه شری . خب گیسو جان، برو به مذاكراتت ادامه بده
 .درست نشه، غروب منتظر تونم

 
قربونت منصور جان، برو آیت الكرسیت رو بخون. 

 
ای شیطون می خوای چه بالیی سرم بیاری. 

 
می خوام خالف گفته ات را ثابت كنم. 

 
پس تا وقتی ھمراه بالھا نازل بشی، خداحافظ. 

 
خداحافظ عزیزم. 

 
:وقتی گوشی را گذاشتم و به جمع پیوستم، شیرین خانم گفت

 
وابستگیش كمتر می شه. گیسو جان اگه یه كوچولو بیاری از دست این منصور خان نجات پیدا می كنی. 

 
ھیچ به نفعم نیست. پس بچه نمی خوام، شیرین خانم. 

 
.ھمه زدیم زیر خنده

 
حاال خارج از شوخی، كی می خوای مادر بشی گیسو جان؟ 

 
فعال كوچولویی كه تو خونه دارم بزرگ كنم، بعد. 

 
:مادر جون گفت. باز ھمه خندیدند

 
بدون گیسو نمی خوابه، بدون گیسو غذا نمی خوره . به خدا، نه اینكه فكر كنید گیسو شوخی می كنه ھا، منصور واقعا مثل یه بچه می مونه

چون بدون گیسو خوابش . حاضرم شرط ببندم االن ھم برای ھمین زنگ زد. ، خالصه بچه م باید حتما سرش رو رو قلب گیسو بذاره و بخوابه
 .نمی بره و آروم جونش رو می خواد

 
.صدای خنده ھمه توی اتاق پیچید

.غروب كه به منزل برگشتیم، منصور داخل سالن نشسته بود و كتاب می خواند
 

سالم. 

 

اشكالی نداره، منصور مرد كه مرد! سالم بر بانوان ددری، می خواستین االن ھم نیایین خانمھای متین. 

 

 
عشق ما رو كشوند اینجا، اینجا منصور جان. 

 
خوبی پسرم؟ 

 
خوش گذشت؟. الحمداهللا 

 
جای تو خالی بود. 

 



این تبصره جدیده. یا اینكه تا قبل از ساعت دو تمامش كنین. دیگه خواھش می كنم از این جلسات نذارین. 

 
تازه ما می خوایم جلسات رو تا آخر شب ادامه بدیم، پسر جان! به. 

 
اصال چه معنی داره؟. به خداوندی خدا اون جلسه رو زیر و رو می كنم 

 
:گفتم. زدیم زیر خنده

 
این معنی رو داره كه ھفته دیگه نوبت ماست و جناب عالی باید خونه نیایین یا برین ساختمون پشتی. 

 
دقیقا چه روزی گیسو جان؟ 

 
دوشنبه. 

 
:منصور بلند گفت

 
دوشنبه آتیش بازی حسابی داریم، می خوام خانه رو به آتیش بكشم. ثریا به آقا نبی بگو پیتھای نفت و بنزین رو آماده كنه. 

 
:ثریا آمد و گفت. مردیم از خنده

 
برای چی آقا؟ خدا نكنه، چی شده؟ 

 
اونم مھمونایی كه صاحبخونه رو بیرون می كنن. آخه دوشنبه مھمون داریم. 

 
.ثریا ھاج و واج ایستاده بود

 
:گفتم

 
اینه كه . منصور ھم می خواد چادر سر كنه بیاد، ما مخالفیم. ثریا خانم، دوشنبه دوره زنانه داریم... 

 
. ثریا زد زیر خنده و سری تكان داد و رفت

 
. بلند شدم به اتاقم رفتم تا لباسھایم را عوض كنم

 
.چند دقیقه بعد منصور آمد

 
شركت چه خبر منصور؟ تكلیف ضرر مالی چی شد؟ 

 
ھیچی، یه ضرر مالی حسابی كردیم، رفت پی كارش. 

 
دنبالش رو بگیر منصور، موضوع چیه؟ 

 
دو نفر از شركت ما خرید كردن و چك دادن، بعد ھم زدن به چاك. دیگه چه كار كنم؟ فرھان دنبالشه. 

 
شكایت كردین؟ 

 
نمی دونم این بار باز عاشق كی . ھر چی می كشم از دست این فرھانه، مادر مرده حواسش رو جمع نمی كنه. آره فرھان مرتب دنبال كاره

 شده؟

 



:روی مبل نشستم و پا روی پا انداختم و گفتم
 

ھر كی ھست باید تو بشناسیش عزیزم. 

 
:خندید

 
آره واهللا، بدبخت با ھر كی می خواد ازدواج كنه، باید اول پیگیری كنه ببینه ارتباط قبلی با من داره یا نه، بعد اقدام كنه. 

 
دلم براش می سوزه منصور، بھش بد كردیم. 

 
من خودم كم فكر و خیال دارم، تو ھم پیاز داغشو زیاد می كنی؟ خودم وجدانم ناراحته، ولی چه كنم؟ 

 
دعا كن یكی بھتر از من گیرش بیاد. 

 
فكر نكنم دعام بگیره. 

 
چرا؟ 

 
و بلند شد به طرفم آمد و مقابلم ایستاد! آخه بھتر از تو وجود نداره خانمی. 

 
نكنه حواسش ھنوز پیش توئه گیسو! 

 
بسم اهللا، این حرفا چیه منصور؟ 

 
مثال اگه تو زن بھرام شده بودی من ھنوز فكرم دنبالت بود. خب چیز عجیبی نیست. 

 
پس به كسی خرده نگیر. 

 
سر از بدنش جدا می كنم به زنم كه نظر داره ھیچ، پولھام رو ھم داره حیف و میل می كنه، المروت. 

 
حرفش را اصالح كرد. چپ چپ نگاھش كردم: 

 
ببخشید، پولھام رو كه حیف و میل می كنه ھیچ، به زنم ھم نظر داره. 

 
بشین بابا سر جات، تو چطور می تونی فكر فرھان رو بخونی؟ 

 
خب حق با توئه، بشینم سر جام بھتره .

 
:به مبل تكیه داد و نفسی تازه كرد و گفت.كنارم نشست

 
حق با توئه گیسو، تنھایی خیلی بده. 

 
خب پس رضایت دادی؟ 

 
منظورم اینه كه دلم بچه می خواد! خب به جمالت. 



 
رحم كن. تازه دو ماھه با ھم ازدواج كردیم! منصور. 

 
خب بابا، من دارم میرم تو سی و ھشت سالگی! 

 
حاال یه مدت بگذره. 

 
مگه قراره وقتی بچه دار شدیم از ھم سیر بشیم؟ 

این طوری می گن 

 

كی ھا؟ 

 

منم گفتم حاال كه این طوره، اصًال بچه نمی خوام. امروز اعضای جلسه می گفتن، یه بچه بیار تا منصور وابستگیش كم شه 

 
 

:منصور با لبخند گفت
 

مردھاس، می گی نه   می گم این جلسه ھا به ضرر ما
یعنی وقتی بچه دار شیم تمام توجھت باز به منه، آره ؟ 

من ھمیشه مادر بچه مو بیشتر از بچه م دوست دارم . البته
منصور دماغت داره رشد میكنه. 

 
:بعد گفت. منصور با چشمھایش كجكی نوك بینی اش را نگاه كرد كه باعث ریسه رفتن من شد 

 
نه، خیالت راحت ھمون طور مینیاتوری و قلمبه، زن! 
اگه بیشتر دروغ بگی، متوجه می شی كه راست می گم. 

 
:منصور صورتش را به من نزدیك كرد و بوسه ای بر گونه ام زد و گفت

 
آخه كجم شبیه پینوكیوس وروجك؟ من تازه ترسم از اینه كه تو منو تحویل نگیری. من دروغ نی گم. 

 
:سرم را روی پای منصور گذاشتم و دراز كشیدم و گفتم

 
 ،و برای اینكه صحبت مادر جون را پیش بكشم، گفتم(اول بابای بچه، عزیز من: 
تو خود یه بچه مثًال موفقی، چه گلی به سر مادرت زدی؟ تازه مزاحمش ھم ھستی 

 
ولی حقه باز . این را از چشمھایش خواندم. انگار موفق شدم او را یاد ازدواج مادرش بیندازم. منصور به چشمھایم نگاه كرد و نفس عمیقی كشید

:حرف را عوض كرد و گفت
 

 فعال كه می خوام برای شما مزاحمت درست كنم... 

منصور بلند شو بریم پایین، مادر جون تنھاست 

تنھا نیست، انگیزه ش باھاشه 

مگه بابام اومده این جا؟ 

 نخیر، به خونه ما نیومدن به خیال مادر ما اومدن. 
منصور 

باز ما اومدیم كاسبی كنیم، منصور منصورت شرو ع شد خانم؟ بذار به كارم برسم، ای بابا. 
من جرات ندارم بشینم دو كلمه حرف حساب با تو بزنم ؟زودی باید آویزون آدم بشی؟ 

 
حاال بگو ببینم فكرھات رو كردی ؟دخترت رو شو ھر میدی یا نه؟ 

ولمون كن تو رو خدا!حاال بعدا راجع بھش صحبت می كنیم،سوھان روح. 

 



بلند شو بریم سری به بابا بزنیم. 
 شما امر بفرمایین.بریم عزیزم. 
مادرجون رو ھم ببریم ھا. 
 می ترسم كار به جاھای باریك بكشه و نشه جداشون كرد.نخیر،فقط خودمون دوتا. 

 
:برایش قیافه گرفتم و از روی تخت بلند شدم و گفتم

 
می دونم چه بالیی . اصال بریم محضر عقدشون كنیم! واقعا كه خیلی خودخواھی، حاال اگه قبال ازت خواسته بودم، می گفتی چشم عزیزم

 !سرت بیارم منصور

 
این موضوع ربطی به تعصب خونوادگیم نداره، اون قدرھا ھم بی منطق نیستم. 

 
شب درازه. خواھیم دید آقا منصور، خواھیم دید. 

 
كجا می ری؟ 

 
خیر سرم، دستشویی. 

 
می بینی تو رو خدا. این ھمه آیت الكرسی خوندم بازم شر شد! 

 
:وقتی برگشتم تا لباس بپوشم، گفت. ولی به زور جلوی خودم را گرفتم. خنده ام گرفت

 
 

حاال چرا اخمھات رفت تو ھم؟ مگه چی گفتم؟ بابا، زشته ھر شب ھر شب مادر رو ببریم خونه شما. 

 
مگه من ھر شب اینجا نیستم؟ 

 
تو زن منی، اینجا خونه توئه. 

 
خب، مادر جون ھم زن آینده بابامه، اون جا ھم خونه شه. 

 
 زبونت رو گاز بگیر دختر، روح بابام می لرزه، دھه.... 

 
:آمد گونه اش را به گونه ام چسباند و گفت. لبخندم را قورت دادم و رفتم جلوی آینه، كمی به سر و وضعم رسیدم

 
تو كه گفتی مجبورت نمی كنم، من و بابام ناراحت نمی شیم و از این حرفا، خانمی! 

 
مگه می شه ناراحت نشم؟ گفتم تركت نمی كنم ولی حاال فھمیدم خیلی بی منطقی منصور، برو اون ور. 

 
زوركی كه نمی شه. چی كار كنم؟ مردم چی می گن. آخه نمی تونم با این مسئله كنار بیام! 

 
خیلی خب منم با تو كنار نمیام. 

 
چند روز دیگه بھم وقت بده ببینم چه خاكی تو سرم می كنم. 

 
یادت باشه رضایت قلبی تو برای پدرم خیلی مھمه. 



 
:گردنم را بویید و گفت. و كمی عطر زدم

 
به من چه؟ وای چه بویی داره المذھب. اصال بره پونزده تا شوھر كنه. دیوونتم به خدا! 

 
باالخره خنده مرا در آورد. 

 
این چه كاریه آخه! دیگه اخم نكنی ھا. 

 
مادر رو ببریم یا نبریم؟ 

 
من حوصله دوباره ناز كشیدن ندارم، خانم. معلومه، ببریم. 

 
پس برم بھشون بگم. 

 
فقط آروم بگو، یه موقع ذوق زده نشه. آره برو به دخترم بگو می خوایم بریم خونه انگیزه ش. 

 
:وقتی از در اتاق رد می شدم گفت. غش غش زدم زیر خنده

 
و سر تكان داد! سر پیری و معركه گیری. 



می خوایم بریم خونه بابا شما ھم حاضر شین بریم   مادرجون
چی شده گیسو جان ؟ 

 ھیچی بریم سر بزنیم. 
 خب بگو ایشون بیان ،ما دیشب اون جا بودیم .
بابا خوشجات می شن. 
 تو و منصور برین.می دونم عزیزم ولی درست نیست زحمت بدیم. 

من بدون شما نمی رم. 
خب،بگو بابا بیان اینجا عزیزم ،چه فرقی می كنه ؟ 

 فعال تا جواب نگیرن روشون نمی شه بیان. 
این منصور كه من می بینم از شمر بدتره. اومد و ھیچ وقت جوابی نگر فتن دخترم. 
 حاال بلند شین حاضر شین ،منم با پدر تماس می گیرم .اینطور ھا ھم نیست. 
 خوبه؟.شام ھم از بیرون می گیریم می بریم كه شما خجالت نكشین 

 فكر می كنه سر پیری عاشق سینه چاك شدم.زشته جلوی منصور .اگه اجازه بدی من نیام. 
  

.صدای منصور مارابه سمت در ورودی متوجه كرد

  
بله بله؟ كی عاشق سینه چاك شده؟ 

مادرمیگن عاشق سینه چاك این مبلن و ازجاشون تكون نمی خورن. 
ھمه ش تقصیرتو منصور. 
 می خواین كله مو بكنه ؟.من چه تقصیری دارم ؟مامان بلند شین دیگه 

مگه گیسو از پس تو بر بیاد 

 

.زدیم زیر خنده

  
سالم منم برسونین . برم  برین قربونتون. 
مادرجون! 
باور كنین روم نمیشه. 
وروی مبل نشستم.خیلی خب پس ما ھم نمی ریم. 
وبا كنایه گفت. ایبابا مامان بلند شین دیگه: 
پدر خوشحال ھم میشه. 

 

:مادر گفت 

  
 من میدونم برای این كه به قلبشون فشار نیاد، دارم مالحضه می كنم. 

مادر از حاضر جوابی منصور ابرویی باال انداخت ولبخند زد من ھم خنده ام گرفت وگفتم: 
مادر جون برای بار اخر می گم میلن یا برم لبا سمو در بیارم ؟ 

خودتون دوتا برین دیگه،ما درجون !عجب بساطیه! 
 این طوری به ھیچكس خوش نمی گذرد. 

 

 

:مادر دست ھایش را روی مبل گذاشت و بلند شد وگفت

  
 وچپ چپ نگاھی به منصور كرد وبا لبخند دور شد. منتظر بودیم یكی آستینمون رو بكنه.ما كه از خدامونه. 

 

:منصور دست ھایش رادر جیبش كرد وبا نگاه متعجبش مادر را بدرقه كرد مادر كه رفت نشست وگفت 

  
 داره از كنترلم خارج می شه!خدا به دادمون برسه با این دختره ورپریده.عجب عاشق سینه چاكیه. 

 

.غش كردم از خنده 



  
 بھت گفته باشم.مبادا اخم كنی كه اصال بھت نمیاد.فدای اون خنده ھات بشه منصور. 
بھت گفته باشم. تو ھم مبادا مخالفت كنی كه مجبوری ھر روز باچھره اخمو ی من روبه رو بشی عزیزم. 

 

:پدر از حواس پرتی وخوشحالی گفت. بلند شدم با پدر تماس گرفتم وگفتم شام با ماست 

  
 خیلی خب ماست ھم داریم بیاین. 
 میایم.بابا منطورم این كه ما شام می گیریم 

 دیگه چی ؟می خوای آبروی منو جلو مرجان خانم ببری ؟شما بیاین من شام از بیرون می گیرم
پس نمیایم یعنی نمیان. 
 پس بوقلمون بگیرن بیارین ھا !خیلی خب پدر سوخته
چشم. 

       

من دیگه از .آخر شب به منزل برگشتیم .آن شب در منزل پدر صحبتی پیش نیامد ،ولی منصور حساس شده بود ومتوجه ھر رفتار پدر و مادر بود   

:یك شب موقع خواب وقتی منصور را قفل كرده بودم و مو ھا یش را نوازش می كردم ،گفت.یك ھفته گذشت .منصور چیزی نپر سیدم 

  
چرا ازم نمی پرسی باالخره چه تصمیمی گرفتم؟ 

 چون می خوام جوابت با رضایت كامل باشه.من واسه پسرم خواستگاری كردم ،عجله ای ھم ندارم .می خوام راحت باشی. 
ھمیشه می گه منصور پدر منه. پدرم تو رو خیلی دوست داره.دلم نمی خواد كه این عالقه ای كه بین تو وپدرمه از بین بره. 
 شاید باور نكنی ولی ھمیشه فكر می كنم پدر خودمه،آخه به اون خیلی شبیھه.منم خیلی دوسش دارم. 
 دل به دل راه داره منصور جان اگه ایز طور نبود پدرم این قدر تو رو دوست نداشت. 
 می دونی گیسو جان خیلی فكر كردم ،ولی راسش چطور بگم نمی تونم بپذیرم متا سفم. 

 

:ولی خود داری كردم و گفتم!اتگار دچار شوك شدم ،دلم می خواست داد بزنم بی منطق خودخواه بی رحم .بی اختیار از نوازش دست كشیدم 

  
ولی بیچاره مادر جون كه باید به پای افكار پوسیده تو بسوزه ،وبیچاره پدرم كه بعد از اون ھمه .مسئله ای نیست ،باالخره ھر كس نظری داره

 .غصه دلش رو به مادر خوش كرده بود
یعنی از دستم ناراحت می شن ؟ 

 مثال خوابیدم.چه حرفایی میزنی منصور ؟و رھایش كردم و از او فاصله گرفتم .قربون صدقه ت می رن ! پس نه. 
حاال تو چرا قھر می كنی؟ 

تو خودت بعد از سال گیتی ازدواج كردی ، اما حاال ك مادر بعد از چند سال می خواد تجدید فراش .یه سوزن به خودت بزن یه جوالدوز به مردم
 كنه، مخالفت می كنی؟

 

:منصور دوباره خودش را به من چسباند و گفت

 

         ؟حاال بگو ببینم چقدر مھر دخترم می كنین

         منصور، برو كنار حوصله شوخی ندارم.

         دارم جدی می گم به خدا. شوخی نمی كنم.

 

.با تعجب به طرفش برگشتم و نگاھش كردم

  
یعنی رضایت دادی؟ 

خب كی بھتر از پدر؟ اگه كس دیگه ای بود رضایت نمی دادم ھا. 
تو رو خدا راست می گی منصور؟ 

از چشمھام حقیقت رو بخون، تازه دماغم ھم رشد نكرد. 
الھی قربونت برم. 

 

: حاال او ھم سوء استفاده می كرد و می گفت. و چند تا ماچ آبدار ازش كردم

از اینور، اون جام، اون جام. 



اصال نخواستیم بابا، دخترت ارزونی خودت. خسته م كردی. ا ، منصور خودتو لوس نكن. 

: منصور گفت

ھمین یه دقیقه پیش بود پشتت رو كرده بودی به من ھا. واقعا به قول گیتی خدا بیامرز چقدر دقایق می تونن متفاوت باشن! 
مونده بودم چطور جواب منفی تو رو به بابام بدم. خب، آخه بیان آدمھا ھم خیلی متفاوته عزیزم. 
كاشكی صد تا مامان داشتم ، این طوری ھر شب یكیشون رو شوھر می دادم و صد تا بوسه ھدیه می گرفتم. 
منصور! 
جانم! 
از ته دل رضایت دادی یا به خاطر اخم وتخم من. 
ھم مادر، با . اگه بیاد پیش ما. چون پدرت تنھاست وتو مدام نگرانشی.چون حرفات منطقی بود .راستش از ته دل راصی شدم . ھر دوش

 .ھم بنده یه ھواخواه پیدا می كنم. انگیزه می شه و غر به جون ما نمی زنه، ھم تو از تنھایی و نگرانی در میای
ولی شاید بابا اینجا نیاد، خب روش نمی شه. 
اصال برن تو غار به ما چه. ھر طور راحتن. بھتره به خودشون واگذار كنیم. 
و دیگه كالھت پس معركه س، چه شود! وای منصور، نمی دونی چه حالی دارم؟ مادر شوھرم می شه مادرم، بابام می شه پدر شوھرم! 
این شود كه می بینی. 
منصور، بازم ما اومدیم دو كلمه حرف بزنیم؟ 

این كه نمی شه ھر موقع بخوایم از شما لذت ببریم بزنی تو ذوقم. داریم اختالط می كنیم دیگه. 
آخه از چی می پری به چی؟ 

بذار ما به كار و زندگیمون . دیگه بقیه ش به خودشون مربوطه، ھر جا دلشون خواست حجله بزنن و زندگی كنن. اصل رضایت بود كه دادم
 !عجب ھا. برسیم عزیز من

عجب به جمالت، عجب به اون مھربونی و منطقت، گیسو پیشكشت، حاللت، عشق من! 

 
ولی الحمداهللا سر حرفش بود وقتی منصور رفت به .گفتم مبادا زبانی چیزی گفته وبعد پشیمان شده باشد .صبح باز از منصور كسب اجازه كردم 

:بیچاره زد زیر گریه وگفت .مادر موضوع را گفتم 
 

آخه محسن چی؟نكنه تنش تو قبر بلرزه ؟ 

 
پسر مثل دسته گل را با اعصاب خراب می خواستیم تحویلشان بدھیم ،التماس ھم باید .یك ساعت طول كشید تا مادر را از عذاب وجدان در اورم 

!میكردیم 
انقدر خوشحال بود كه زده بود زیر اواز وچنان چه چھی میكرد كه گنجشك ھا كنار پنجره جمع شده بودند ای .حدود ساعت یازده به منزل پدر رفتم 

.نه نسوزه بھتره،انسان با عشق زندھس وزندگی با آرزو گرمه، مشغول برنامه ریزی بودیم كه زنگ به صدا درامد .كه پدر عاشقی بسوزه 
 

 بله بفرمایین
 سالم مادر شوھر. 

 
:آھسته گفتم

 
 خوبی عزیزم؟.سالم بر پدر عروس 

خوبم ممنون چه خبر ھا ؟ 

بابا چه چه چھی میزنه منصور،كه بلبل نمی زنه ازت ممنونم كه پدرم را خوشحال كردی.سالمتی مشغول برنامھریزی بودیم. 
ان شااهللا عوضش را ازخدا بگیری. 
اختیار دا ری عزیزم ماھم خوشحالیم تو بانی خیر شدیقشنگم پدر چه طوره یعنی دامادم. 
 سرحال سرحال فقط میگه خجالت میكشم بیام خواستگاری!خوب خوب شاخ شمشاد. 
 خجالت نداره یه سبد گل بزرگ و گرانقیمت،تاكید میكنم گرانقیمت میخرینبر میدارین میارین عروس رو می برین
منصور میگه!باشه بابا...... 

 ای زبون به دھن بگیر دختر آبروی منو نبری شوخی كردم. 
امشب بیایم ؟ 

خالصه تا تنور داغ بجسبون ،میترسم پشیمون شم تومیای خونه یامن بیام اون جا ؟ 

 تو برو خونه من با بابا میام اون جا
ھمون ساعت دو بیاین خواستگاری. 
 میخوای مادرت رو غالب كنی ھا
خوشگل نیست كه ھست ملوس نیست كه ھست خوش صدا وخوش صحبت نیست كه ھست مھربون وخانم نیست كه ھست 

شوھر دوست نیست كه ھست دنبال انگیزه نیست كه ھست دیگه چی كم داره كه بخوام قالبش كنم؟ 

فدای مادرم ھم بشم كنیزیشو میكنم به خدا٠. 
راستی پدر گفتیباید بیاد پیش ما؟.خدا نكنه 

میگی نه. 
مامان چی گفت؟ 

گفت كجا خوشه اون جا كه دل خوشه. 
 چشم بابام روشن!یه مامانی بسازم! 



 
.زدیم زیرخنده

 
من طاقت ندارم تا غروب صبر كنم.خواستگاری ھم بكنین.گیسو ناھار بیاین خونه خودمون. 
خیلی خب پس خودتبه دخترت خبر بده كه ما ناھار میایم خواستگاری. 
 ای به چشم سپر ونیزھتونم بیارین
ای به روی چشم سپر ونیزھمن اخمامه میدونی كه آقا خوشگله. 
 صد رحمت به سپر ونیزه اخم نیست صد تا گره كوره یك شب تا صبح طول میكشه بازش كنی. 
  منصور بابا سالم می رسونه
 گوشی رو بده بھشون
تھیه تداركات زیاد ببینین ھا. من خداحافظی میكنم 

خداحافظ عزیزم زود بیاین یعنی قبل از من خونه باشین 

 چشم
 چشمت بی بال
،الحمد اهللا به لطف خدا خوبم ما رو خجالت دا دی رضایتت دنیایی برام ارزش داشت .....سالم پسرم حالت چطوره عزیزم..... 

 ھرچند من نمی تونم جای پدر مرحومت رو بگیرم ولی بھخدا كمتر از ایشون دوستت ندارم... 

نه پسرم خدا نگھدار ...خونه امید ماست ....مزاحم نمی شیم بعد از ظھر خدمت می رسیم

پدر به حمام دامادی رفت وحسابی به خودش رسید با كت وشلوار سرمھای وكراوات رنگی خیلی خوش قیافه شده بود به آنجا كه رسیدیم مادرجون 
. به استقبالمون آمد دسته گل را گرفت وتشكر كرد حسابی سرحال بود كت ودامن گلبھی پوشیده بود وموھایش را سشوار كشیده بود

  
مبارك باشه مادر جون 

خیلی خوش اومدین آقای رادمنش. قربونت برم عزیزم 

مزاحم شدیم.ممنونم خانم 

چرا زحمت كشیدین؟. اختیار دارین 

 
ناھار را صرف كردیم و بعد از چای، من و منصور به بھانه ای رفتیم . ب صحتھای معمولی پرداختیم تا منصور ھم رسید. مادر و پدر مقابل ھم نشستند

.طبقه باال ا مادر و پدر صحبت كنند
:به منصور گفتم

 
بیا شرط ببندیم. 
قبوله، سر چی؟ 

تو بگو. 
سر اینكه ما رو بابا كنی، خیر ببینی گیسو، به خدا پیر شدم. 

اگه بابام آمد اینجا، تو می شی بابا منصور، اگه مادر رفت خونه بابام، سه سال صبر می كنی بعد می شی بابا بزرگ منصور. باشه. 
گیسو تو رو خدا رحم كن! سه سال؟. 
شرط بندیه دیگه. 

 
:سه ربع بعد پایین رفتیم، جمله آخر پدر این بود

 
 ما باید الگوی بچه ھامون باشیم خانم.... 

شما كجایین؟ 

خب، شیرینی پخش كنم مادر جون؟. رفتیم باال تا شما راحت باشین 

 
:منصور گفت. شرینی را پخش كردم. لبخند زیبایی بر لبش نقش بست

 
خب، پدر جان ھم میان پیش ما، با ھم زندگی می كنیم. انشااهللا در كنار ھم زندگی خوبی داشته باشین. پدر جون مباركه. مبارك مامان .

 !ساختمون پشتی، مبلمان شده، تقدیم شما
اینه كه این . ممنون پسرم، مایل بودم برای كسی زحمت درست نكنم، ولی مرجان خانوم می گن كه اینجا با خاطراتشون زندگی می كنن

 .خجالت رو می پذیرم و مزاحمتون می شم

 
:منصور بی اختار كف زد و گفت

 
آفرین پدر جون، خوشحالم كردین، گیسو خانم باختی! 

 
.اخمھایم توی ھم رفت

 
:مادر گفت

 



موضوع چیه؟ 

 مامان با گیسو شرط بستیم كه اگه پدر اومدن اینجا یه نفر دیگه ھم بھمون اضافه بشه، ولی اگه شما رفتین خونه پدر، سه سال دیگه ما
 .باید صبر كنیم

به سالمتی، قدم نو رسیده مبارك! به به. 
جدی نگیرین. ھنوز كه خبری نیست بابا، تازه یه شرط بندی بود. 
گیسو قرار نشد حقه بازی كنی ھا! 
سال دیگه در موردش فكر می كنم، منصور جان. 
خب پدر جان، مادر، جشن را كی به پا كنیم؟ 

من و آقای رادمنش مایلیم یه جشن كوچیك و ساده ترتیب بدیم پسرم، این طوری بھتره. 
فقط شما و پدر بله رو . اینو به من واگذار كنین. خجالت نداره. اینم بھانه می شه. جشن كوچیكچیه؟ ما كه مرتب جشن و مھمونی داریم

 .بگین، بقیه ش با من

 
:پدر گفت. زدیم زیر خنده

 
از عھده ما خارجه! چه كار سختی منصور جان. 

 
.بعد با منصور او را به خانه خودش رساندیم و برگشتیم. پدر تا آخر شب پیش ما بود. و باز صدای خنده مان بلند شد

 
به خواھش مادر قرار شد سفره . لباس بدوز، این را بخر، آن را بخر، میھمان دعوت كن. ھمه در تكاپو بودیم. تاریخ جشن برای ده روز بعد تعیین شد

.در ضمن قرار شد یك ھفته اول، مادر به منزل پدر برود . فقط عاقد بیاید و خطبه عقد را بخوند. عقدی در كار نباشد
 

لباس بلند سبز رنگی پوشیدمف با استینھای كوتاه و یقه دلبری كه دور تا دور آن با گلھای رز سبز از جنس خود پارچه تزئین . روز جشن فرا رسید
:وقتی منصور مرا در آن لباس دید گفت. شالی ھم برای روی دستم تدارك دیده بودم. شده بود

 
خیلی زیبا شدی! سبزه قبا كردی عزیزم! به قول مادر، گل اومد بھار اومد! به به. 
خودت ھم سبزه قبا كردی، بھار زندگی من. ممنونم! 
سلیقه جناب عالیه دیگه. 

 
:به بھانه مرتب كردن كراوات منصور جلو رفتم و گفتم

 
شاید باورت نشه منصور، ولی امشب از عروسی خودمون خوشحال ترم. 

 
:منصور لپ من را بین دو انگشتش گرفت و گفت

 
قربون اون دل زن بابا دوستت برم عزیزم، منم خوشحالم. 
چرا اینقدر خوشگل كردی؟ 

آخه عروسی بابامه. 
پس چرا من انقدر خوشگل نكردم؟. نه بابا، خب عروسی مامان من ھم ھست 

آخه تو خدایی خوشگلی عزیزم. 
خودت خوشگل تری! 
ممنون. 
یه بوس كه لطف می كنی. 
با كمال میل. 

 
:گونه ام را بوسید و گفت

 
برو بگو ثریا اصفند دود كنه. 

 
:من و منصور برایش كف زدیم، گفتم. مادر با كت و دامن سفیدی كه به تن داشت و موھای شینیون شده خیلی زیبا و شیك، از پله ھا پایین آمد

 
مبارك مادر جون. 
مادر جون چیه گیسو؟ عروس خانم. 
خب ببخشین، عروس خانم! 
ممنونم بچه ھاریال آقای رادمنش ھنوز نیومده ن؟ 

نخیر، مثل اینكه شادوماد پشیمون شده ن. 
دست بردار پسر! ا منصور 

احتماال با گنجشكھای لب پنجره سمفونی اجرا می كنند. دلتون شور نزنه مامان جون، دیگه االن پیداشون می شه. 
حتما ھمینوطوره و داره چه چه می زنه، می دونم. من االن تماس می گیرم .



.گفت كه آماده است و می آید. پدر صحبت كردم با
یك . مادر جون را طبقه باال فرستادیم و گفتیم بعد از پدر بیاید. مھمانھا یكی یكی و گروه گروه، با سبدھای گل وارد می شدند و تبریك می گفتند

با آن قد بلند و سبیلھای آن چنانی اش . كت و شلوار كرم با پیراھن سفید و كراوات شكالتی رنگ. چه تیپی زده بود. ساعت بعد، پدر ھم آمد
.خواستنی تر شده بود

 

 

منصور . ھمه كف زدند و ھلھله كردند. رفتم مادر را صدا زدم، با ھم پایین آمدیم. با ھمه دست داد و كنار منصور نشست. سبد گل را از پدر گرفتم
 :به منصور لبخند زدم و گفتم. جایش را به مادر داد و آمد كنار من نشست

 

         به خدا واسه ھم ساخته شدند، ببین چقدر به ھم میان!
         آره عزیزم، حق با توئه.

 
:مادر به عالمت شرمندگی عرق از پیشانیش پاك كرد و گفت. دسته گل دست مادر را كه برایش سفارش داده بودیم، آوردم و تقدیمش كردم

         ممنونم. دیگه از ما گذشته دخترم، خجالتم نده
         عروس باید گل توی دستش باشه دیگه. این چه حرفی یه مادر جون؟ ماشااهللا از صد تا دختر قشنگ ترید.

 
من و منصور، نقل و پول بر سر آنھا . ھمه سكوت كردند تا عاقد خطبه عقد را جاری كرد و مادر بله را گفت. یك ربع بعد عاقد آمد. ھمه دوباره كف زدند

.عكاس و فیلمبردار ھم مشغول گرفتن عكس و فیلم شدند.ریختیم
:منصور گفت

         گیسو جان تبریك می گم.
         به خدا انگار مادرم كنار پدرم نشسته. منم تبریك میگم عزیزم.

 
من و . پدر سرویس جواھر زیبایی تقدیم مادر كرد. دفاتر عقد امضا شد و حلقه ھا را رد و بدل كردند. بعد دست دور گردنم انداختو شانه ام را فشرد

.منصور ھم ھدایای خودمان را تقدیم كردیم
:ھنگام صرف شام وقتی از كنار خانواده فرزاد رد می شدم، پریدم

         چیزی الزم ندارین؟
:خانم فرزاد گفت

         ھمه چیز ھست. نه گیسو جان ممنونیم.
         نوش جان.

:المیرا گفت
         گیسو جان چه احساسی دارین؟
         یه احساس خوب و شیرین كه نمی تونم وصفش كنم، المیرا خانم.

:الناز گفت
         ھشت تا خواھر برادر داشت و خانواده متین ھم ھفت ھشت –اتفاقا دیروز به المیرا می گفتم كه اگه گیسو خانم ھفت . برام خیلی جالبه 

.خانواده متین واقعا كیمیاین. خوب سیاستی دارین گیسو خانم، به گیتی خانم خدا بیامرز رفتین. نفر بودندف ھمه با ھم وصلت می كردن
ھر . به قدری به من بر خورد كه اندازه نداشت. قلبم منجمد شد. انگار آب سردی روی من ریختند. برق حسادت و نفرت را در چشمھای الناز دیدم

:از حرصم گفتم. چند خواستم خودم را قانع كنم كه منظوری نداشته، نتوانستم
         خانواده فرزاد ھم كیمیاین. بله، افتخار می كنم كه اسم متین روی منه. شما خیلی لطف دارین.

دنبال جواب می گشت كه . الناز از اینكه من خودم را جزء خانواده متین شمردم كفری شد. و توی دلم گفتم البته از بدجنسی و بی تربیتی و وقاحت
:المیرا گفت

         سعید متین، لیال كه االن آمریكاست و آقای. خانم رادمنش شما دیگه خواھر و برادر ندارین؟ چون ھنوز خانواده متین دختر و پسر مجرد دارن 
.متین عموی منصور خان
.قھقھه خنده شان اتاق را پر كرد

         می دونی المیرا خانم تا حاال باید براتون مسجل شده باشه كه رضایت طرف شرطه، یعنی بدون رضایت دو طرف پیوند امكان پذیر نیست. 
 اگه من و گیتی ھمسر منصور شدیم، برای این بود كه منصور قلبًا ما رو می خواست و اگه پدرم با مادر ازدواج كرد، به این علته كه مادر ھم

 نمونه با ارزترش اینه كه الناز خانم با تمام تالش چھار ساله شون، با اون ھمه سیاست و زرنگی نتونستن دل منصور. پپدرمو دوست داشت
.رو به دست بیارن، چون عالقه دو طرفه نبود

 
:ادامه دادم. مادرشان ھم نگاھی به آنھا انداخت. المیرا و الناز نگاھی به ھم كردند

         لطفا، از خودتون پذیرایی كنین. در ھر صورت به جشن خونواده متین و رادمنش خوش اومدین.
از عصبانیت حاظر نبودم سالن را . لعنتی فكر كرده من ھمه فك و فامیلم رو می خوام به خونواده منصور قالب كنم. حالم خوش نبود. گر گرفته بودم

:منصور وارد اتاق شد و گفت. بنابراین به اتاق خوابمان پناه بردم و در تاریكی اشك ریختم. تحمل كنم
         چرا اومدی اینجا گیسو؟ چرا گریه كردی؟

.باز ھم جواب ندادم
         چرا شام نخوردی؟! با توام
         میل ندارم.
         كسی ناراحتت كرده؟
         برو منصور، به مھمونھا برس. مھم نیست.
         تو كه تا یه ربع پیش شنگول بودی، آخه یه دفعه چی شد؟
         ھیچی،برو
         اگه ھیچی نشده پس بلندشو بریم پایین زشته.
         تو برو، منم میام
         نمی شه بلند شو با ھم بریم.



.دوباره برگشتم جلوی آینه سر و صورتم را مرتب كردم و دنبال منصور راه افتادم. بلند شدم از اتاق بیرون آمدم
         بگو كسی بھت حرفی زده گیسو؟
         ھیچ كس، ولم كن منصور جان.

.اركستر مشغول كوك كردن سازھا بود. ھمه شام خورده بودند و وارد سالن پذیرایی شده بودند
         برو شام بخور گیسو.
         االن نمی تونم منصور.

:با لبخند تصنعی وارد سالن شدم و در جواب تشكر مھمانھا مرتب می گفتم
         اگه كمی كسری بودف به بزرگی خودتون ببخشین. نوش جانتون. خواھش می كنم.

:دستم را توی دستش گرفت و گفت. كنار مادر نشستم. نگاھم به الناز لعنتی افتاد كه دلم می خواست با یك تیپا از مجلش بیرونش كنم
         كجا بودی دخترم؟
         باال بودم.
         رادمنش، می بینی؟ دخترمون تو ھمه این دخترا تكه ماشااهللا.

:پدر لبخندی زد و گفت
         دختر به مادرش می ره دیگه عزیزم.

منصور آمد و . گور بابای الناز كرده، ھمون حسادت از صد تا فحش براش بدتره، بره از حسادت بتركه. لبخند به لبم نشست و غم دلم را فراموش كردم
:گفت
         گیسو جان، بیا بریم برقصیم.
         نه منصور، حالشو ندارم عزیزم.
         اگه بدونم، ھمین االن بیرونش می كنم. من نمی دونم كدوم بیشرفی تو رو ناراحت كرده.

:منصور داشت از جلویخانواده مقتدر و فرزاد رد می شد، كه الناز نگاھی به من كرد و بلند شد منصور را صدا زد
         افتخار می دین كمی برقصیم.

منصور اول بھانه . بعد دئباره به انھا نگاه كردم. سریع نگاھم را از او برگرفتم و به جوانھایی كه می رقصیدند نگاه كردم. منصور نگاھی به من كرد
قلبم داشت پاره . نگاه من و منصور به ھم برخورد كرد. تراشید ولی الناز كه مطمئنم می خواست لج مرا در بیاورد دست منصور را گرفت و وسط برد

البته می دانستم كه منصور ھم . دلم می خواست بلند شوم به صورت ھر دوی آنھا سیلی بزنم، ولی خب جشن پدرم خراب می شد. پاره می شد
به او گوشزد كرده بودم نباید با ھیچ دختری برقصد، مخصوصًا با . توی رودرواسی گیر كرده بود، ولی چون قول داده بود، نباید زیر قولش می زد

صدای خنده ھام رو بلند كردم و خالصه . كنارش نشستم كمی باھاش صحبت كردم. بدون اختیار بلند شدم به طرف فرھان رفتم. شیطان بزرگ
مدتی بعد از فرھان اجازه گرفتم و به طبقه باال رفتم تا از پنجرھببینم منصور چه . حسابی منصور رو عذاب دادم طوری كه مجبور شد سالن را ترك كند

:ھنوز پنج شش پله نرفته بودم كه صدای ثریا تنم را لرزاند. كار می كند
         آقا كیك رو بیاریم؟

به راھم . از ترسم می خواستم برگردم، ولی از طرفی نخواستم فكر كند از او می ترسم. فھمیدم منصور وارد منزل شده و مرا دیده كه باال می روم
:منصور گفت. ادامه دادم و به طرف باال رفتم

         فعًال نه ثریا، بعد خبرت می كنم.
وارد اتاق خودمان شدم و . می دانستم دوباره سیلی را خورده ام. از قلب گنجشك ھم سریع تر می زد. قلبم فرو ریخت. از پله ھای آن طرف باال آمد

:در را با عصبانیت باز كرد و گفت. در را بستم و روی مبل نشستم و دست پیش گرفتم
         به چه حقی رفتی آنطور كنار فرھان نشستی بگو بخند راه انداختی؟

 

 

         به ھمون حق كه تو با الناز رقصیدی. 
 

         من تو رو درواسی موندم ولی تو خودت رفتی.
         تو ھم برو با الناز. دیگه ھمه چیز تموم شد. اصًال می دونی چی یه؟ االن ھم می خوام برم تا با بھرام برقصم. تا تو باشی زیر قولت نزنی 

.جونت برقص
:دستش را به عالمت تھدید تكان داد و گفت. منصور دستش را بلند كرد كه سیلی به گوشم بزند ولی منصرف شد

         اگه فقط یه بار دیگه ببینم با فرھان یا بھرام یا ھر مرد دیگه ای آنطور بگو بخند راه بیندازی یا برقصی جلوی ھمه می زنم توی صورت اون.
         تو بیجا می كنی، تو كه خودت زیر قولت می زنی، چطور از من توقع داری؟
         گفتم كه من تو رو درواسی موندم، در ضمن من ھیچ حرفی رو دوبار نمی زنم.

. و با عصبانیت از من دورشد
         شب درازه آقا منصور. حاال نشونت می دم.

:یك ربع بعد صفورا آمد و گفت. مصمم شدم تا آخر میھمانی آنجا بنشینم. منصور اھمیت نداد و در را محكم بست و رفت
         خانم، آقا می گن تشریف بیارین می خوان كیك رو ببرن.
         بگو ببرین من نمیام، صفورا خانم.
         بدون شما كه نمی شه.
         چرا نمی شه مگه من چاقوام؟

:از لحن كالمم شرمنده شدم و گفتم
         ولی به مھمونا بگو االن میام. به منصور بگو من نمیام. ببخشین صفورا خانم، اعصابم متشنجه.
         اما حیفه، پدرتون آرزو داره. چشم خانم.
         حاال شما برو، شاید اومدم صفورا خانم.

:ھنوز سه چھار دقیقه نگذشته بود كه منصور وارد شد و گفت. بیچاره صفورا رفت
         دیگه. بلند شو بیا، می خوایم كیك رو ببریم كه زودتر مھمونھا برن. فعال وقت لجبازی نیست گیسو خانم، بیشتر از این شبمون رو خراب نكن

.حوصله احدی رو ندارم
.سكوت كردم

         مگه با تو نیستم گیسو؟
         من نمیام.



         حوصله ندارم، بلند شو.
         با اون فك و فامیل با معرفتت،حوصله ای برای آدم نمی مونه. من از تو بدترم!
         از دست من عصبانی ھستی، به فامیلم چكار داری؟
         خواھرمو دق مرگ كرد حاال! برو دست الناز جونت رو بگیر كه ایشاءاهللا خبرشو برام بیارن. برو می خوام تنھا باشم. ھمه تون از یه قماشین 

!ھم نوبت منه
:منصور به حالت كالفگی دستی به موھایش كشید، چند شدم راه رفت و گفت

         ساعت دوارده س. بذار وقتی ھمه رفتن، با ھم دعوا می كنیم. االن وقت دعوا و عصبانیت نیست! بلند شو گیسو دیر شد.
         گفتم نمی یام برو بگو سرش گیج می رھف حالش خوب نیست.
         بچه ھا پس چرا نمیاین؟ چی شده؟

:منصور در را باز كرد و گفت
         بله مامان، اومدیم.
         چی شده؟ چرا گیسو ناراحته؟ تو چرا انقدر برافروخته و پریشونی منصور؟
         بریم. كمی سرگیجه دارم. نه مادر جون ناراحتت نیستم.

مراسم بریدن كیك انجام شد و بعد از فیلمبرداری و عكاسی . مادر و منصور ھم دنبالم آمدند. و بدون اینكه به منصور نگاه كنمف از اتاق خارج شدم
. مھمانی تمام شد و پدر و مادر را تا منزل پدر ھمراھی كردیم. برای پذیرایی سرو شد

:در راه برگشت منصور گفت
         ای لعنت بر این الناز كه دست از سر ما بر نمی داره.
         اینكه مشكلی نیست. برو بگیرش تا دست از سرت برداره.
         اگه به این رفتارت و این لجبازیھات ادامه بدی، این كار رو می كنم.
         اتفاقًا منم منتظرم كه تو این كار رو بكنی.

خدمه مشغول . به منزل رسیدیم. فكر كنم ترسید اگر ادامه بدھد ھمان جا وسط راه تركش كنم. منصور نگاه غضبناكی به من كرد، ولی ھیچ نگفت
زیباترین و عریان ترین لباس خوابم را پوشیدم، بھترین عطر را زدم، . تشكر كردم و یكراست باال آمدم. مجددًا تبریك گفتند. تمیز كردن منزل بودند

. مسواك زدم و آمدم روی تخت، رو به دیوار خوابیدم
سیگاری . روی مبل نشست. چراغ را خاموش و آباژور را روشن كرد. لباسش را عوض كرد و رفت مسواك زد و برگشت.پنج دقیقه بعد منصور آمد 

با اینكه عادت داشت ھر شب توی بغلم قفلش كنم، آن شب . نفھمیدم طاقباز خوابیده یا به پھلو. روشن كرد و بعد از مدتی آمد روی تخت دراز كشید
.عزمش را جزم كرده بود و با فاصله از من خوابید، ولی مرتب وول می خورد

بغضبم گرفت، البته بیشتر به . یعنی در واقع بی اھمیتی و قھرش حالم را بد كرده بود، انتظارش را نداشتم. صدای فنر تخت اعصابم را بھم ریخته بود
شیطونه می گه بلند شم خودشو با پاكت . بلند شد دوباره سیگار روشن كرد. نیم ساعت گذشت. اشك در چشمانم جمع شد. خاطر حرفھای الناز

. سیگارش له كنم
. به پھلوی دیگر شدم و پتو را رویم كشیدم و خودم را به خواب زدم. از بس حس شنوایی ام را به كار گرفته بودم خسته شدم. روی مبل نشست

به سالمتی خودش كه فكر نمی كرد . بی فكر. نگاھی به من كرد، كمی خیره شد، بعد دود سیگار را به آسمان فرستاد. ولی منصور را می دیدم
.ھیچ، به سالمتی من ھم فكر نمی كرد

دستی به موھایش . لبه تخت نشست. بلند شد الی در را باز كرد. نگاھی به من كرد و سیگار را در جا سیگاری خاموش كرد. چند تا سرفه كردم
:كشید و گفت

         ھیچ خری ھم پیدا نمی شه اینو بگیره از شرش راحت! ھم شبمون رو خراب كردی ھم نصف شبمون رو. ای لعنت به جد و آبادت الناز 
!حاال دیگه واسه ما ھمه ادم شناس شدن. شیم

:روی تخت دراز كشید و به من خیره شد و گفت. كمی پتو را روی صورتم كشیدم كه اقًال لبخندم رو نبیند. از فشار خنده نزدیك بود بتركم
         گیسو

.جواب ندادم
         گیسو بیداری؟

یكباره روی . دستش را دراز كرد و روی دست من گذاشت و بعد از مدتی خوابش برد. بیچاره ناامید شد، فكر كرد خواب ھستم. باز ھم جواب ندادم
منم وابسته كردی كه ! در دل بوسه ای برایش فرستادم و گفتم چقدر وابسته ای عزیز دلم. ھر دو ارام شدیم. تمام نفرت و عصبانیتم آب سرد ریختند
.تا این موقع شب به خاطرت نخوابیدم

تا . اولین جمعه ای بود كه بدون منصور صبحانه می خوردم. رفتم دوش گرفتم و لباسم را عوض كردم. جمعه صبح ساعت یازده از خواب بیدار شدم
.صدای سالم و علیك ثریا را با منصور شنیدم، فنجانم را سر كشیدم

 
سالم، صبح به خیر 

سالم. 

 

 
.و بدون اینكه نگاھش كنم بلند شدم و از سالن بیرون آمدم

 
ثریا خانم ممنون 

نوش جان. 

 
. سالم و احوالپرسی كرد و تبریك گفت و گوشی را به من داد. مادر بود. ثریا گوشی را برداشت. تا آمدم از پله ھا باال بروم، صدای زنگ تلفن بلند شد

:بعد از تبریك و احوالپرسی، بالفاصله مادر پرسید
 

منصور چطوره؟ آشتی كردین یا نه؟ 

نه؟ 

این طوری به ما ھدیه عروسی می دین؟ چطور منصور دووم آورده؟! گیسو جان! ای بابا 

من ھنوزدر اعتصابم. گاھی الزمه مادر جون. 
پس منم برای پدرت الزم می دونم. 



 
:بعد بلند گفت

 
رادمنش، باھات قھرم چون الزم می بینم اعتصاب كنم. 
خندیدم 

نمیایین اینور ھا؟ 

شما بیاین مادر جون. 
یادت رفته؟. پدرت قول گرفته كه یه ھفته اینجا باشیم 

بله، خب تنھا باشین بھتره مادر! آه. 
رادمنش از بیرون غذا می گیره. مگه ما عروس و داماد بیست ساله ایم؟ بلند شین ناھار بیاین اینجا. 
آخر شب سری بھتون می زنیم. 
آه چقدر ناز دارین شما، اصال نخواستیم. 
خب چرا ناراحت می شین مادر؟ شام میام. 
بگو میاییم. 
منصور ھم اگه دوست داشت خودش بیاد. من كه خودم میام. 
كاری نداری گیسو جان؟! از دست شما دو تا 

خداحافظ. نه مادر، سالم برسونین. 

 
مایو پوشیدم ربدو شامبر حوله ای را تنم كردم و پایین . لباسھایم را آویزان كردم. میز آرایشم را مرتب كردم. گوشی را گذاشتم و به طبقه باال رفتم

.آمدم
.نگاھی به قد و باالی من كرد. منصور روی مبل نشسته بود و تلویزیون تماشا می كرد

 
ثریا خانم! 
بله خانم. 
می خوام برم شنا، لطفا به آقا نبی و آقا مرتضی بگین نیان بیرون. 
چشم، الساعه. 

 
:وقتی ثریا رفت، منصور با لحنی سنگین گفت

 
.اول ببین كسی پشت پنجره ھا نباشه بعد برو تو آب، خانم

 
یك ربع ساعت كه . در آب فرو رفتن، یعنی در آرامش فرو رفتن، آن لحظه ھیچ چیز مثل شنا نمی چسبید، حتی آشتی با منصور. داخل استخر شدم

داشت خودش را لعنت می ! ولی چه مطالعه ای. كمی مرا تماشا كرد و كمی ھم مطالعه كرد. گذشت منصور ھم آمد بیرون و روی صندلی نشست
:محبوبه آمد رد شد، گفتم. كرد و از محرومیت خودش حرص می خورد

 
محبوبه خانم این جععه از خونه و زندگی تون افتادین. 
نه خانم، این چه حرفیه؟ انشاءاهللا تو این خونه ھمیشه بریز و بپاش شادی باشه. 
نمیاین شنا؟. انشاءاهللا 

نه خانم. اوا خاك به سرم. 

 
.و به منصور نگاه كرد

 
نگاه نمی كنه. اون سرش تو كتابه! 

 
:محبوبه جلو آمد و گفت

 
تو رو خدا باھاشون آشتی كنین. سرشون تو كتاب ھست ولی چشم و دل و حواسشون اینجاست. 
ھنوز زوده محبوبه خانم، باید زجر بكشه. 
گناه داره به خدا! 

 
:نیم ساعت بعد ثریا آمد و گفت. لبخندی زدم و در آب فرو رفتم

 
آقا شما غدا میل نمی كنین؟ 

نه ثریا، با ایشون می خورم. 

 
:و به من اشاره كرد و ادامه داد

 
البته با آب تنی كه ایشون می كنه، فكر كنم یكبارگی برای شام بیاییم. 



 
:ثریا با لبخند گفت

 
ھر طور میلتونه. 

 
اگر ھم كسی بود بدبخت از آن فاصله چقدر می توانست مرا ببیند ؟اندازه .ده دقیقه بعد از استخر بیرون آمدم منصور نگاھی به پنجره ھمسایه كرد 

:گفت.روی صندلی نشستم تا آفتاب بگیرم !یك عروسك 
 

سرما می خوری گیسو حوله تو بپوش. 

 
سرش .نقطه ضعفش را خوب می دانستم. با آن موھای خیس واندام سفید ،برایش نازو ادا می امدم. قیافه ای گرفتم وسرم را به صندلی تكیه دادم

دیگر بس بود بلند شدم روبدوشامبرم را پوشیدم ورفتم .ھرچه بیشتر نگاه می كرد بیشتر تشنه می شد .توی كتاب بود وچشم و فكرش پیش من 
.دوش گرفتم

 
كمی آرایش كردم وسجادھام را پھن كردم .لباس پوشیدم وموھایم را سشوار كشیدم .وقتی برگشتم منصور آماده خدمت روی مبل نشسته بود 

:منصور گفت. وبرادرم وخواھر منصور قران خواندم   كمی برای اھل قبور ازجمله مادرم و گیتی.وچادر به سر به نماز ایستادم 
 

گیسو جان روده بزرگه روده كوچیكه رو خوردھا. 

 
.جانمازم را جمع كردم 

 
قبول باشه 

قبول حق باشه. 

 
:از اتاق بیرون امدم منصور دنبالم آمد و گفت 

 
تصمیم نداری اخمات رو باز كنی ؟از گره كور ھم زده باالتر 

بنده ھم اخمام رو بتز می كنم   ھر موقع شما در قلبت رو به روی الناز خانم بستین
 اصال من الناز رو آدم حساب نمی كنم چه برسه به.... 

 ثریاخانم لطفا غذا رو بیارین دست و پام داره میلرزه
 چشم خانم

 
: وقتی سر میز نشستیم منصور گفت

 
 صحت اسنخر وحمام. 
 ممنون

 
.و اخم كردم، ثریا مشغول پذیرایی شد وما مشغول صرف غذا

 
مامان چی می گفت ؟ 

 خودت كه شنیدی برای شام دعوتمان می كرد
كه اینطور حاال می ریم یا نمی ریم سر كار علیه ؟ 

 من كه میرم شما میل خودتون
شما تنھا ھیچ جا نمی ری عزیزم 

 اعصاب ندارم ظرفیتم پرپره!منصور دباره شروع نكن ھا. 
 من كه چیز بدی نگفتم گفتم با ھم می ریم. 

 
.با ناز نگاھم را بر گرفتم 

 
 پدر مارو دراورده با این اداھاش ! چه نازی ھم داره پدر سوخته ناز نازی

 
بعد از صرف غذا بلند شدم كه چشمتان روز بد نبیند یك دفعه از درد فریاد كشیدم 

 
 چی شده گیسو
آی خدا..... 

كجات درد گرفته عزیزم ؟ 

كمرم گرفته ،آی آی 



 بشین بشین. 
 نمی تونم نه نه بھم دست نزن آی خدا نمی تونم تكون بخورم. 

 
.ثریا ثریا كیسه اب گرمو بیار ببینم 

 
 گوش نمی دی فقط بلدی آدم رو بچرزونی .وقتی بھت می گم حوله رو بپیچ دورت واسه ھمینه. 
 دارم می میرم از درد یه كاری كن .

 
:و زدم زیر گریه منصور ھول شد وفریاد كشید 

 
 ثریا پس كجایی اون كولر رو خاموش كن
 اومدم آقا اومدم بقرمایین چی شد یه دفعه خانم ؟حتما قو لنج كردین. 
 باد خورده پشتتون .یادمون رفت كولر روخاموش كنیم. 

 
:منصور كیسه آب گرم رو رو كمرم گذاشت و گفت

 
یه كم تحمل كن .می شی   چیزی نیست عزیزم االن بھتر

 
 

.پنج شش دقیقه بعد عضله ام باز شد و توانستم بشینم 
 

 ھمه ش عصبی یه از بس اعصابم رو به ھم می ریزی منصور. 
 من غلط بكنم گیسو جان من تمام تالشم رو واسه راحتی وآرامش تو به خدا از این باالتر چیه كه مامانم را دادم به بابات كه تو از دستم

ناراحت نشی 

 
:با این كه حرف حساب می زد اما گفتم 

 
 آره می بینم چقدر به حرفم گوش می دی
 حاال آروم باش بلند شو بریم استراحت كن
 نمی خوام. 

 
بادست كمرم را می مالیدم كه منصور ھم از خدا خواسته آمد مرا .اھسته بلند شدم به سمت سالن نشیمن آمدم وروی كاناپه دراز كشیدم 

ھمراھی كرد 
 

 من مظلوم بی كس رو اذیت می كنی این طوری می شه دیگه
 تو مظلومی؟خوبه،معنی مظلومیت رو فھمیدیم می ری با دختر ھا قر می دی بعد می شی مظلوم ؟آنوقت ما كه می ریم دو جمله حرف می

 .زنیم می شیم ظالم 
 ھزار بار پشیمون شدیم وتاوون پس دادیم دیگه ولمون كن گیسو .بابا یه غلطی كردیم! 
 خیلی زشته یه مرد زیر قولش بزنه. 
 اون ولم نكرد تازه چرا كاری كنم كه فكر كنن از ازدواج مادرم ناراحتم ؟دیشب باید می رقصیدم تا ھمه .من كه نرفتم بگم بیا با من برقص

 .بدونن خوشحالم 
 كثافت عوضی به خدا دیشب می خواستم بیرونش كنم !اونم فقط با اون عقریته كه من از ش بیزارم ؟پرروی دریده
چون با من رقصید ؟ 

 مگه چی گفته ؟!نخیر چون فقط بلده متلك بگه بی شعور 

 دیشب به خاطر اینكه لج منو در بیاره بلند شد با تو رقصید. 
 نه عزیزم اشتباه می كنی. 
 چی می گی ؟تو كه نمی دونی بین ما چی گذشت ؟
چی گذشت ؟ 

 ولم كن حوصله ندارم
كجا می ری گیسو ؟ 

 میرم كپه مگم رو بذارم وبه حال بخت واموندم گریه كنم. 

 
:دنبالم امد تو پله ھا وگفت 

 
چی گفته ؟ 

 منصور انقدر با من حرف نزن من با تو قھرم باھات حرفی ندارم به خودم مربوطه. 
خب قھر دیگه بسه خواھش می كنم .



 من رفتارم بده لجبازم !به ھمین راحتی دیشب كه می خواستی با الناز ازدواج كنی برو دیگه. 

:وارد اتاق شدم منصور در را بست وگفت 
 

        تو خانمی عزیزم آدم تو عصبانیت قربون صدقه كه نمی ره.
 

.روی تخت نشستم 
 

         در را باز كن باد بیاد !حاال شدم خانم ؟نه جونم عوضی گرفتی
 

 

  
 

:كنارم نشست وگفت
 

         باد ھم برات خوب نیست من جز تو كسی را ندارم
         به حرف نه در عمل.
         می دونی كه من تحمل ندارم باھات قھر كنم .گیسو به خدا دیشب صدات كردم خواب بودی.
         عشق عاشقی مال شش ماه اوله.كم كم تحملت زیاد می شه غصه نخور.
         من تا آخر عمر عاشق توام به خدا قسم گیسو.

 
بلند شد لباسش را عوض . بلند شدم از جلوی منصور رد شدم واز آن طرف روی تخت دراز كشیدم ودستم را روی پیشانی ام گذاشتم كه بخوابم 

:سرش را روی قلبم گذاشت وگفت. كرد وامد كنارم خوابید
 

          این خونه امید منه .به خدا فقط این قلبه كه به من ارامش میدھد
 

:صورتم را بوسید وگقت.سكوت كردم 
 

        قول شرف میدھم كه دیگه نرقصم خوبه؟ھركی اصرار كرد میگم گیسو ناراحت می شه.
        چرا ابروی منو ببری ؟
        پس چی بگم ولم كنن؟
         ھر چی بگی بھتره این وضع.
        مردم از دیشب كشتی منو با این نازھات لعنتی .آره واهللا.
         منصور برو كنار خوابم میاد.
        خب منم نوازشت می كنم تا تو زودتر خوابت ببره حاال بگو ببینم الناز چی می گفت؟
         جریان را براش تعریف كردم.
        بذار ببینمشون حالی شون می كنم . غلط كرده فكر كرده ھمه مثل خودشون كه التماس كنن.
         نه تو دخالت نكن منصور.
         به جون خودت اگه می دونستم باھاش نمی رقصیدم.
         امید بابام به منه .جون من الكی قسم نخور.
        منم امیدم به توئه.
        امیدوارم.
        یك چیزیه كه اصال نمی شه واسش جذبه گرفت.به خدا آدمو دیونه می كنه !وای چه عروسكی گرفتم.

    
قرار بر این شد .از اینكه ھمیشه پدرم را می دیدم خیلی خوشحال بودم .یك ھفته بعد پدر ومادر به منزل ما آمدند ودر ساختمان پشتی ساكن شدند

.بیشتر شب ھا ھم شام را با ھم می خوردیم . كه محبوبه وثریا وصفورا ھر دو منزل را اداره كنند در عوض حقوقشان بیشتر شود 
 

:یك شب به منصور گفتم .دو ماه گذشت 
 

 تكلیف چك ھای گم شده چی شده منصور ؟
 پریده حسابش كن اثری از اثارشون نیست .

 من می خوام بیام شركت .
 مگه توی خونه بھت بد می گذره ؟
 بد نمی گذره دیر می گذره دلم می خواد صبح ھا ھم با تو باشم .
 ولی خودت كه می دونی توی شركت ارباب رجوع زیاده من ھم كه آدم حساسی ھستم یكی چب بھت نگاه كنه .منم ھمینطور عزیز دلم

. قاتی می كنم 
 مگه به من اعتماد نداری ؟
 چرا بیخود واسه مردم درد سر درست كنیم !البته كه دارم ولی جناب عالی دل بی صاحب ھر مردی رو می لرزونی خانم خوشگله .
 منصور !
 جون منصور
 خب میام توی اتاق تو كنار دست خودت توی كارھا كمكت می كنم به خدا صبح ھا دلم برات تنگ می شه ،حوصله ام تو خونه سر میره
 مگه قرار نیست منو بابا كنی خودتو مامان ؟به قول خدابیامرز گیتی دلم اووه اووه ی بچه می خواد عزیزم
ھر وقت بچه دار شدیم دیگه نمی ام اصال تفریحی میام .
نه عزیزم این طوری دباره من بھت عادت می كنم یه روز كه نیای دیونه می شم .
 منصور خواھش می كنم .



:منصور ھمان طور كه روی مبل نشسته بود دستش را باز كرد و گفت
 

بیا اینجا ببینم خوشگل من .

 
:بلند شدم كنارش نشستم دستش را به دور شانه ام انداخت و گفت

 
 

  
 

 می خوای بیای شركت چكار كنی ؟

 كمك دخالت مدیریت .

ھمسر من كه دیگه نمی شه تایپیست ومنشی ومترجم باشه .

چرا نمی شه؟این فكر ھا رو بریز دور منصور جان اونجا ھمه می دونن تو رئیس شركتی ودر نھایت خودمان وفرزندانمان ایشائاهللا .

 در موردش فكر می كنم .

فكر الزم نیست چون من میام.  

           پس باید بیای تو اتاق خودم ھا.
         خب من ھم واسه این میام كه پیش تو باشم دیگه.
          توعزیز منی :مرا به خودش فشرد و گفت.
          پس از فردا بیام.
         قدم به چشم.

 
:سرم را بوسید گونه اش را روی سرم گذاشت وگفت. خیلی بھت عادت كردم منصور مدام نگرانم یكی تو رو ازمن نگیره:سرم را روی سینه اش گذاشتم وگفتم

 

          گاھی بین اینكه گیتی بھتر بود یا تو می مونم گیسو جان.
 
 

چه می دانستم رفتن یعنی شروع تازه .از فردا صبح با منصور به شركت رفتم ھمه خوش امد گفتند وابراز خوشحالی كردند ولی چه می دانستم داغ فرھان را تازه می كنم 
.چه میدانستم كه دارم با دست ھای خودم گور خودم را می كنم .بدبختی ھا وتمام شدن خوشبختی 

 
خالصه ھر كاری بود انجام می دادم ترجمه وتایپ حسابداری و البته بیشتر پیگیری چك ھای بی اعتبار و .روزھا بیشتر در اتاق منصور بودم در حساب وكتاب ھا رسیدگی می كردم 

كسری ھای مبلغ كمی نبود كه بتوانیم راحت از انھا بگذریم باید می فھمیدیم موضوع چیست؟.برسی كمبودھای خزانه منصور 
 

گاھی اوقات با فرھان كار داشتم او باید به اتاق ما می امد در حضور منصور ارتباط با فرھان . وقتی غریبه ھا به اتاق منصور می امدند به من اشاره می كرد كه از اتاق بیرون بروم 
تااو بیاید به فرھان ھمان حساسیت راداشت . گاھی كه منصور مجبور بود بیرون برود سفارش می كرد كه پیش خانم حكیمی در سالن بنشینم. اشكالی نداشت ولی تنھا ھرگز

.با این تفاوت كه منصور فرھان را خیلی دوست داشت .كه من به الناز داشتم
با ان زبان چرم ونرم وگیرایش مرا تا حدی به خودش . توجه خاصی به من داشت وقتی منصور نبود ارتباط بیشتری با من برقرار می كرد .یك ماه گذشت از رفتار فرھان متعجب بودم 

.جذب كرده بود تا آنجا كه گاھی از ذھنم می گذشت كه اگر ھمسر فرھان می شدم خوشبخت تر بودم ولی ھنوز از عالقه ام به منصور كم نشده بود ودیوانه وار دوستش داشتم
 

:باید زیر ورقه مھر وامضا میشد تا فروش صورت بگیرد فرھان گفت .یك بار یكی از مراجعین در ساعتی به شركت امد كه منصور حضور نداشت 
 
 

  
 

         خانم متین می شه محبت كنین مھر مھندس رو به من بدین؟
         می خواین مھر كنین ؟
          بله
         بھتر نیست صبر كنین خود منصور بیاد ؟
          موردی نداره من ھمیشه این كارو می كنم.

 
:زیر ورقه زد وگفت.خدا خدا می كردم منصور از راه برسه ومرا با فرھان ومھندس شاكر ببیند .به اتاق منصور رفتم ومھرش رآوردم 

 

          بفرمایین این امادس مھندس.
          ممنونم فعال با اجازه خانم مھندس به مھندس سالم برسونین خدا نگھدار.
          خدانگھدار مھندس شاكر

 
:می خواستم از اتاق بیرون بیام كه گفت

 

         خانم متین وقت دارین حساب ھای این ماه را با ھم كنترل كنیم؟
          باشه وقتی مھندس اومد

 
:نگاه عجیبی به من كرد گفت

 

          من با شما كار دارم نه با ایشون
 

:فرھان خواست در را ببندد كه گفتم.با رودر باسی روی مبل نشستم



 

          لطفا در را باز بزارین وقتی در اتاق بسته س حالت خفه گی بھم دست میده
 

: دفتر را باز كرد وگفت.فھمید كه از ترس منصور این را گفتم لبخندی زد ومقابلم نشست 
 

         و به ماشین حساب اشاره كرد .من می خونم شما بزنین
 

.قبول كردم درضمن كار احساس می كردم به من خیره شده

 
          حاال این سه رقم رو بزنین   تومان..............خب شد
          تومان ........می شه
          بله درسته این ھزینه سه دسگاھیه كه خریداری كردیم
         چه دستگاھھایی بوده؟
          یه قطه یه دستگاه بسته بندی ویه دستگاه قالب
         حاال سود كردیم یا نه؟
         زیاد نه.
         می تونم دفتر را ببینم؟
         بله ولی انقدر شلوغ پلوغه كه چیزی سر در نمیارین.
         اشكالی نداره.
         ھمیشه آرزوم داشتم ھمسرم این جوری مدبر مدیر باشه ولی افسوس.....
         افسوس كه چی؟
          افسوس كه مھندس ھمیشه یه قدم از من جلوترن.
         من به قسمت معتقد نیستم اختیار ھم شرطه.
         اگه اختیار شرط بود شما به اون چه كه می خواستین می رسیدین.
          آدما می تونن چیزی رو كه از دست دادن یه روز دوباره به دست بیارین. 
.منظورتون رو متوجه نمی شم مھندس         ·
می تونم یه سوالی ازتون بپرسم گیسو خانم؟. بگذریم         ·
.البته         ·
 

 

فكر نمی كنین اگه با مرد جوون تری ازدواج می كردین، آزادی بیشتری داشتین؟ تفاوت سن باعث به وجود اومدن تعصب بیش از حد          ·
.مخصوصًا در مورد آقایون، چون دوست ندارن ھمسر جوونشون رو كسی تصاحب كنه. می شه

.به نظر من ھر چه عشق عمیق تره، تعصب بیشتره. مردھای كم سن و سال ھم متعصبن         ·

من روی ھمسرم به اندازه مھندس تعصب نخواھم داشت، در ھر صورتی كه شاید خیلی بیشتر از . من این طور فكر نمی كنم         ·
ولی چرا ما مردھا باید خودخواھی كنیم؟ اگه به ھمسرمون اعتماد داریم . زن موجود زیبا، فریبنده و ھوس انگیزیه. ایشون عاشق باشم

من مطمئنم االن دل تو دل شما نیست كه مبادا مھندس از . آزادی حق انسانھاست، چه مجردف چه متاھل. دیگه كنترل لزومی نداره
.راه برسه و من و شما رو اینجا ببینه

 

.از فراست و طرز فكر فرھان لذت بردم

 

.اون كمی رو من حساسه. خب بله         ·

كمی نخیر، خیلی زیاد         ·

.من منصور رو با ھمین خصوصیات پذیرفتم. من این رو نشونه عالقه ش می دونم، اگه دوستم نداشت بھم اھمیت نمی داد         ·

ولی آیا ایشون ھم ھمین اندازه، به خودشون سختی می دن؟         ·

.منصور مرد قابل اعتمادیه، من بھش شك ندارم         ·

 

.خنده عجیبی به معنی چقدر ساده ایف تحویلم داد

 

 شما چیزی از منصور می دونین؟
بگذریم گیسو خانم .
خواھش می كنم .
حتی گاھی اون چیزی رو می خوان كه یه روز نمی خواستن. وقتی به مرادشون رسیدن، یه چیز دیگه می خوان. مردھا اكثرًا ھمین طورن .

 

.بی اختیار فكرم به سمت الناز كشیده شد. قلبم فرو ریخت

 

 یعنی شما معتقدین منصور كسی رو می خواد؟
من دوست ندارم زندگی كسی رو به ھم بریزم، گیسو خانم .
 مھندس به من بگین موضوع چیه؟
كم كم مھندس پیداشون می شه، دوست ندارم ناراحتتون كنه. ھیچی خانم، ھیچی .

 



روی مبل . به اتاق منصور رفتم و در را بستم. نیاز به آرامش و تنھایی داشتم. حالم بد شد بود. بلند شدم و با دنیایی فكر و غصه از اتاق بیرون آمدم
.ده دقیقه بعد منصور آمد. نشستم و در دنیای شك و خیال دست و پا زدم

سالم گیسو جان. 
سالم. 
چی شده؟ چرا تنھا نشستی؟ 

ھیچی، ھمین طوری. 
چه خبرھا؟ كی اومد؟ كی رفت؟ 

مگه مردم می خوان منو بخورن منصور، این مسخره بازیھا چیه؟ دزد اومد منو برد، یكی ھم منو نگاه كرد، یكی ھم خواست منو بخوره. 
چرا انقدر عصبانی ھستی؟ می گم یعنی كسی با من كار نداشت؟ 

مھندس شاكر اومد. 

 
:منصور پشت میزش نشست و در كیفش را باز كرد و اوراقی را بیرون آورد و پرسید

  
چی كار داشت؟ 

الته گفتم صبر كنین منصور بیاد، گفت نیازی نیست، كار ھمیشگی ماست. فرھان از من مھر خواست، منم بھش دادم. 
بدون امضای من نه اجازه خرید ھست، نه اجازه فروش. مھر فرھان مخصوص خودشه، مھر من مخصوص خودم. 
من چه می دونم، اصًال از خودش بپرس. 

 
.منصور شماره اتاق فرھان را گرفت

  
 آھا آشنای توئه؟ خب باشه مسئله ای نیست... پس چطور ... مگه امضای منو بلدی؟ ... خب ... موضوع شاكر چیه؟ ... سالم مھندس .

 .ممنون

 
:كوشی را كه گذاشت گفت

  
امضای منو قبول داره و چون معامله پرسودیه، خواسته از دستمون نره. می گه خریدار دوست خودمه. 
امضای تو رو بلده؟ 

نه، می گه امضای خودش رو زیر ورقه زده، مھر منو. 

 
.برایم عجیب بود كه فرھان دروغ به این بزرگی بگوید من خودم دیدم امضای منصور را زیر برگه زد. با تعجب به منصور خیره شدم

  
منصور! 
بله. 
این دستگاھھای جدید رو خیلی گرون خریدین ھا. 
آره، عوضش سود خوبی داره گیسو جان. 
فرھان كه می گه سود خوبی نداشته. 
تو كی با فرھان حرف زدی؟ 

 
:با اخم نگاھش كردم و گفتم

  
ھمون موقع كه مھر رو بھش دادم، جلوی آقای شاكر. 
دیگه خودش می دونه. فرھان گفت این دستگاھھا رو می خوایم، منم اجازه دادم. 
یعنی چه؟ پس تو چی كاره ای؟ 

حاال این سوالھا چیه می كنی عزیزم؟. فرھان كارشو بلده، بھش اطمینان دارم 

ھمین طوری، برای اطالعات بیشتر. 
تو خودت كه عالمه دھری. قربونت برم. 

 
طاقت ! یعنی به غیر از من به كس دیگه ای ھم عالقمنده؟ نكنه روم زن بگیره، نه، خدایا. به چھره اش دقیق شدم. و مشغول مطالعه اوراق شد

 .باید می فھمیدم فرھان از منصور چی می داند. دل تو دلم نبود. ندارم، من حتما جدا می شم
شبھا خوابم نمی برد، به منصور . در آن چند روز خیلی پیگیر مسئله شدم، ولی فرھان پاسخ درستی به من نمی داد و حرف را عوض می كرد

باالخره . وقتی به طرفم می آمد، بدم می آمد و از محبت او لذت نمی بردم، دیگر روابط ما آن گرمی سابق را نداشت. احساس بدی پیدا كرده بودم
:یك ھفته بعد وقتی منصور از شركت بیرون رفت، به اتاق فرھان رفتم و پرسیدم

 
یا می گین از منصور چی می دونین یا در مورد خودتون فكرھای بد می كنم. 



گفتنش چه فایده داره گیسو خانم؟ شاید من اشتباه می كنم. 
پس چرا تا مطمئن نشدین قضاوت می كنین و اعصاب منو به ھم می ریزین مھندس؟ 

البته تا حدی مطمئن شدم. 
با تعجب به او خیره شدم. 
اون كیه؟ من می شناسمش؟ 

خیلی خوب. 
النازه؟ 

الناز دختر ھوس انگیزه. البته بیشتر النازه كه موی دماغ منصور خان شده و مطمئنم روزی موفق می شه. بله. 
چی دارین می گین مھندس؟ 

تعجب می كنم چطور تا حاال نفھمیدین. چشماتون رو باز كنین. حقیقت رو! 
خدای من. تازه من خر، یادم افتاد كه یك بار منصور گفت اگر من به رفتارم ادامه بدم الناز رو می گیره! 
منصور خان عاشق و شیدا زیاد دارن و . اما ترسیدم فكر كنین از سر حسادت می گم. من از اولش می دونستم شما برای مھندس حیفین

 .این یه روز زندگیتون رو به ھم می ریزه، ھمون طور كه زندگی گیتی خانم به ھم ریخت و پرپر شد

 
:پرسیدم. بلند شدم به طرف پنجره رفتم. دیگر تحمل شنیدن حرفھای فرھان را نداشتم

 
می تونین اینو ثابت كنید؟ 

بھتره خودتون قضاوت كنین. شاید ھم من اشتباه می كنم. ولی منصور نباید چیزی بفھمه! صد در صد. 
باشه من شما رو لو نمی دم، مطمئن باشین. 
جایزه م چیه؟ 

ھر چی دوست دارین. 
من شما رو دوست دارم. 

 
:لبخند قشنگی زد و سرش را پایین انداخت و ادامه داد. با شتاب نگاھش كردم

 
اگه خودتون به چشم خودتون دیدین و . البته قصد خیانت ندارم. ولی ھیچ چیز تو دنیا به اندازه شما منو جذب نكرده. البته منو ببخشین

شاید ھم بتونین ھمین طور ایشون رو بپذیرین و زندگی كنین در اون صورت باز . قضاوت كردین، اون وقت می تونیم با ھم خوشبخت باشیم
 .من خودم رو كنار می كشم

مطمئن باشین. اگه راست باشه من یه دقیقه نمی مونم. 
من ھم اون وقت یه دقیقه معطل نمی كنم گیسو خانم. 
من منتظرم زودتر حقیقت رو ببینم مھندس. 
در اولین فرصت، اما مبادا به روی خودتو بیارین. 
نه، مطمئن باشین. 

 
چطور یكباره عشق تبدیل به تنفر می شود؟ چطور یكباره یك چھره زیبای دوست . از اتاق كه بیرون آمدم، رنگ و روی یك جسد از من بھتر بود

ای كاش زن بھرام شده بودم . داشتنی تبدیل به یك چھره كریه آزار دھنده می شود؟ منصور در نظر من مثل دیوی شده بود كه وجودم را می لرزاند
.معلومه كسی كه بتونه اون عشق بی مثال رو زیر خاك دفن كنه و دوباره عاشق بشه، دفعه سوم ھم عاشق می شه. یا زن ھمین فرھان

 
 
 
 
 
 
 
 
 

:غرق افكار خودم بودم كه فرھان چند ضربه به در زد و گفت
 

اجازه ھست؟ 

بیا تو پرویز جان. 
خسته نباشین. 

 
.فرھان مقابل من نشست. من و فرھان نگاھی معنی دار به ھم كردیم. تشكر كردیم

 
:منصور گفت

 
چه خبر فرھان؟ 

این یارو، فروشنده دستگاھھا، دبه در آورده. سالمتی، راستش خواستم یه چك یك میلیونی بنویسین. 
دستگاھھا كه صد كفن پوسوندن پرویز. 
البته حق داره، ارزون به ما داد. ضرر كردم و از این حرفا. می گه اگه این قیمتو قبول ندارین، دستگاھھا رو پس بیارین. 
بار اول كه نیست ازش خرید می كنیم. خیلی خب، اگه این طوره بھش بده. 



 
و دسته چكش را از داخل كیفش در آورد و مبلغ را نوشت و امضا كرد وقتی ورقه چك را به سمت فرھان گرفت، پیشدستی كردم و چك را گرفتم و 

:گفتم
 

این بار من می خوام چونه بزنم، اشكالی كه نداره؟ 

چونه زدن كار تو نیست عزیزم. 
نمی شه كه بازی در بیاره. مگه چه ایرادی داره منصور؟ بذار منم امتحان كنم. 

 
.منصور به فرھان چشم دوخت

 
من این پول رو بھشون می دم، ولی بعدا از حلقمشون می كشم بیرون. خانم متین، شما خودتون رو با این جماعت درگیر نكنین. 
این جماعت فروشنده ان دیگه، اگه بدن كه چرا باھاشون معامله می كنین؟ اگه می خوبن كه حرف منطقی رو می پذیرن. 
چك رو بده فرھان، خودش قضیه رو پیگیری می كنه گیسو جان. 
در وجه . اگه نذاری، چك رو برمی دارم واسه خودم خرج می كنم. منو كه خوب می شناسی منصور. وقتی كاری رو شروع كنم تموم می كنم

 .حامل ھم كه نوشتی
تو اون چك رو بده به فرھان و با جماعت دزد درگیر نشو. خب فدای سرت عزیزم، من دو برابرش رو برات می نویسم. 
متاسفم. 

 
.احساس كردم فرھان خودش را باخته، چون مرتب مخالفت می كرد و تعصب منصور را به جوش می آورد

 
شما رو كه ببینه دیگه ھیچ گیسو خانم! آخه آدم درستی نیست بیشرف، چشم ھیزه. 
گیسو، چك رو بده فرھان كه اون وقت منو به جرم قتل صاحب دستگاھھا می برن زندون. 
با مھندس فرھان ھم می شه برم. مسئله ای نیست. با ھم بریم منصور جان. 
چك را بده به فرھان! گیسو. 

:با عصبانیت چك را روی میز مقابلم گذاشتم و بلند شدم و گفتم
 

چیه؟ میترسین من برنده بشم و آبروتون بره. شما حقتونه سرتون كاله بره، چون مدام وحشت دارین. 

 
:خواستم از اتاق بیرون بیایم كه منصور گفت

 
 

  
 

حاال چرا عصبانی می شی عزیزم؟ 

دیگه تا بھم اختیارات ندی، پامو تو این شركت نمی ذارم. 
گیسو خواھش می كنم. خیلی خب بیا، ھر كاری دوست داری بكن. 

 
:چك را برداشتم و گفتم. فرھان متعجب به من نگاه می كرد. با ناز و قیافه آمدم نشستم

 
مھندس شماره شركت رو به من بدین. 
بعدًا براتون میارم خانم. 
ممنون. 
می بینی فرھان چه ھمسری دارم، دلسوز و فعال! 
بله، ھمین طوره. 

 
.و بلند شد از اتاق بیرون رفت

 
االن فرھان فكر می كنه بھش اطمینان نداریم. ازت توقع نداشتم. گیسو كار زشتی كردی. 
مگه می شه یه ! آخه تو چقدر ساده ای! بی عرضه ھا.دو ماه نبودم گند باال آوردین. مگه معاونت نیستم؟ منم حقی دارم. خب فكر كنه

 شركت اسم و رسم دار بعد از یك ھفته، تازه یادش بیفته جنسش رو ارزون فروخته و پول بیشتری بخواد؟ تو ھمچین كاری می كنی؟

تو این دنیا ھمه چیز امكان پذیره. 

 
:با كنایه گفتم

 
اینو كه می دونم. 
خب پس چی می گی؟ 

تو كار رو بسپر دست من تا برات پولھای از دست رفته رو زنده كنم. 



 
.منصور خندید

 
می خندی؟ 

به خدا قسم. اگه تو تونستی این كار رو بكنی من دو دانگ این كارخونه رو به نمات می كنم! 
نامردی اگه نكنی. 
نامردم اگه نكنم. 
پس باید بھم اختیارات بدی. 
شما صاحب اختیاری، ولی بنده ھمسرم رو با پول معاوضه نمی كنم، تنھا جایی نمی ری. 
منظورم مرتضی بود«. شاید الزم شدف خب با مھندس صدی می رم« 
از خیرش بگذر. من ھمین طوری به نامت می كنم. 
ما پول در ازای زحمت می گیریم آقا، منم خواھر اون خدا بیامرزم. 
 دخالتی تو كارت نمی كنم ولی كنارت ھستم. پس ھمه جا با ھم می ریم، یادت باشه گیسو. 

 
از اتاق منصور بیرون آمدم و . فردای آن روز مھندس شاكر وارد شركت شد. آن روز فرھان شماره شركت را به من نداد و گفت شماره را گم كرده ام

:بعد از سالم و احوالپرسی گفتم
 

مھندس شاكر ممكن لیست فروشی رو كه مھندس فرھان براتون مھر كردن، به من بدین؟ 

 
بله، فرھان امضای . نگاھی به امضای زیرش كردم تا مطمئن شوم امضای منصور است. مھندس شاكر از داخل اوراق، آن را پیدا كرد و به من داد

:آن لیست را به اتاق یكی از ھمكارھا برم و كپی كردم و اصل را به شاكر برگرداندم و به اتاق فرھان رفتم و گفتم. منصور را جعل كرده بود
 

مھندس شماره شركت رو پیدا كردین؟ 

بله، اما ھر چی می گیرم كسی بر نمی داره گیسو خانم. 
چه شركتیه كه این وقت روز تعطیله، می شه شماره رو دوباره بگیرین؟ شاید اومده باشن. 

 
:شماره را گرفت و گفت

 
چی شده گیسو خانم؟ از وقتی در مورد اون موضوع باھاتون صحبت كردم رو رفتار من دقیق شدین، نكنه به من شك دارین. 
ولی این دفعه بی گدار به آب نمی زنم و می خوام طرفم رو خوب . این چه حرفیه؟ اتفاقًا رو حرفھاتون فكر كردم دیدم احتماًال حق با شماست

 برای آشنایی بیشتر ھم الزمه با ھم ارتباط داشته باشیم و برای ارتباط بیشتر الزمه بھانه ای پیدا كنم و به اتاقتون بیام، درسته؟. بشناسم

بله حق با شماست، من برای جلب رضایت شما ھر كاری می كنم! آه. 
ان وقت سر قولتون ھستین؟ 

صد در صد. 
بیاین خودتون . بر نمی داره. منتظرم یه بار كه منصور و الناز با ھم قرار گذاشتن، شما رو در جریان بذارم. باشه در اولین فرصت! كه این طور

 .گوش كنین

 
:حق داشت ولی گفتم. گوشی را گرفتم

 
می شه یه بار دیگه بگیرین؟ 

بله، صد بار می گیرم. 

 
.به نظرم شماره آشنا آمد. شماره را در ذھنم ثبت كردم

 
فعال با اجازه. آره بر نمی داره،ممنونم. 

 
.و به اتاق منصور برگشتم

 
كجا بودی گیسو؟ 

ھمین دوروبرھا. 
این دوروبرھا سوراخ سنبه زیاد داره. 
چرا این طوری نگاھم می كنی منصور؟ رفتم بپرسم كه با اون شركت تماس گرفته یا نه؟. پیش فرھان بودم 

خب حاال بود؟ 

نه كسی گوشی رو بر نمی داره. 
اونم باید در شركتش رو تخته كنه. 

 
فرھان . فرصتی پیدا كردم و شماره را گرفتم. ظھر به منزل رفتیم. پشت میز تایپ نشستم و شماره ای را كه به خاطر سپرده بودم یادداشت كردم

. شماره خودش را جای شماره شركت گرفته بود. تعجب نكردم، چون می دانستم سرم كاله گذاشه ولی كور خوانده بود. گوشی را برداشت



 
به خاطر . فران مرد بی ایمان و شارالتانی نبود. یعنی باورم نمی شد. ھر چه می خواستم باور كنم كالھبرداریھا زیر سر فرھان است، نمی توانستم

آن شب ھم مثل بقیه شبھا منصور سراغم آمد و قربان صدقه . ھمین تمام حرفھایش را درباره منصور باور داشتم و با منصور ارتباط بر قرار نمی كردم
.ام رفت

 
         حوصله ندارم منصور، خسته م.
         من خستگی تو در میارم.
         خسته ترم می كنی.
         یعنی چه؟
         یعنی اینكه برو كنار.

 
.به او برخورد و طاقباز خوابید و ساق دستش را روی پیشانی اش گذاشت و چشمھایش را بست

.آن روز وقتی منصور رفت خوابید، پریز تلفن را كشیدم و به اتاق سابقم رفتم و شماره فرھان را گرفتم
 

بله. 
سالم مھندس. 
سالم گیسو خانم، عصر به خیر. 
چه خبر؟ دل تو دلم نیست. ممنون. 

بدونین با چه كسی دارین زندگی می كنین بھتره یا عمری بترسین و ندونین؟. آروم باشین خانم 

حق با شماست. 
من میام دنبالتون، ماشین نیارین. امروز ساعت شیش و نیم بیاین سر خیابون جلوی رستورا. 
باشه، قراره با الناز كجا برن؟ 

مبادا چیزی به روش بیارین ھا. قراره منصور بره خونه اونا، در مورد ازدواج با ھم صحبت كنن. 
باشه، فعال خدا نگھدار. 
خدا نگھدار. 

 
تمام قدرتم را در پاھایم . آدم مرگ عزیزانش را راحت تر قبول می كند تا خیانت ھمسرش را. تمام وجودم می لرزید. مثل مرده ھا به مبل تكیه زدم

دو شاخه تلفن را به پریز زدم و روی تخت دراز كشیدم و به چھره منصور . جمع كردم و از روی مبل بلند شدم و به اتاق رفتم، منصور ھنوز خواب بود
می . كمی اشك ریختم. اصال فكر نمی كردم به من خیانت كند. شاید علت تنفر این بود كه ھنوز دوستش داشتم. كه آرام خوابیده بود، خیره شدم

. دلم برای آن ھمه عشق و شور و اشتیاق كه به منصور داشتم و آن ھمه امید كه مرا به این خانه كشاند. دانستم امروز آخرین روز زندگی ماست
بعد كه فكر كردم بعد از منصور باید با فرھان ازدواج كنم، با كسی كه می داند ھمسر اولم چه خیانتی به من كرده، منقلب . بدجوری می سوخت

یا مثال موقع دعوا بگوید تو اگر لیاقت داشتی، تو اگر آدم بودی، منصور با وجود تو . می ترسیدم مرتب به من سركوفت بزند و تحقیرم كند. می شدم
منصور غلتی زد، . آن قدر فكرھای جورواجور به سرم زد كه خسته شدم و استغفراهللا گفتم. این بود كه به بھرام فكر كردم. مجددا ازدواج نمی كرد

چند بار چشمھایش را باز و بسته كرد بعد برای اینكه مرا بخنداند، دستھایش را روی . چشمھایش نیمه باز كرد و مرا كه دید انگار جن و پری دیده
:چشمھایش مالید و گفت

 
 خواب می بینم؟ جناب عالی كه گفتین كنار من نمی خوابین، مور مورتون می شه و از این حرفھا..... 

كنار شما نخوابیده م، سر جای خودم خوابیدم. 

 
.و پشتم را كردم

 
:باز غرورش را زیر پا گذاشت و خودش را به من چسباند و گفت

 
آخه تو چرا با من بد شدی؟ 

برو از قلبت بپرس، نه از من. 

 
:با لحنی بامزه قلبش را نگاه كرد و گفت

 
جناب قلب، می شه محبت بفرمایین بگین چرا ھمسر نازنینم با من بد شده؟ 

ممنونم جناب قلب. بله، بله. 

 
:گفتبعد در گوش من 

 
 فقط به عشق گیسو جان می زنم» یعنی قلب منصور « ایشون می فرمایند كه حتما سوءتفاھمی پیش آمده و گرنه كه من. 

 
.و شروع كرد به بوییدن سر و گردن من

 
قاتی پاتی ام حسابی! آ ، منصور پرتت می كنم اون طرف ھا! 
اگر ھم یه وقت چیزی می گم، از روی عصبانیته. آخه چرا عزیزم؟ به من بگو چته؟ واهللا، بااهللا، من فقط تو رو دوست دارم. 
پس چرا قبال كه عصبانی می شدی از این حرفا نمی زدی؟ زن می گیرم و زنھا سگند و فرھان زن نگیری. 



غلط كردم خوبه؟ 

یادتون نمیاد كه غلط كردین. نه، می دونی چرا؟ چون بعد از اینكه عشقبازیتون تموم شد، تازه حرفای اصلی دلتون رو می زنین. 
آدم اگه كسی رو قلبا دوست نداشته باشه، نمی تونه باھاش ارتباط زناشویی برقرار . من به خاطر این مسایل تو رو دوست ندارم، اینو بفھم

 .كنه
 پس اون بدكاره ای كه روز و شب بغل این و اونه، میلونھا نفر رو دوست داره؟ اونا ھم دوستش دارن؟ آره؟ ما زنھا وقتی نیاز شما رو ...! ا

 .برطرف كردیم می شیم اخ
شما ھوس رو با عشق عوضی گرفتین، خانم. 
شما ھم عشقتون را با من عوضی گرفتین، آقا. 
فقط فقط فقط تو، تو، تو عشق منی، چرا باور نمی كنی؟! تو عشق منی، به خدا قسم 

 
:جیغ كشیدم

 
چرا باور نمی كنی؟. ازت بدم میاد منصور. برو اون ور 

 
به . بعد بلند شد لباسش را عوض كرد و از اتاق بیرون رفت. لبه تخت نشست، سیگاری روشن كرد و ھمانجا كشید. بدون كلمه ای از كنارم بلند شد

. منصور مشغول صرف چای بود ولی عصبانی و تو ھم. بعد بلند شدم و به طبقه پایین رفتم. حال خودم كمی اشك ریختم
 

بلند شد باال رفت و دوش گرفت و تمیز و ادوكلن زده، در . ساعت پنج بود. منصور نگاھی به ساعت كرد. تلویزیون را روشن كردم و روی مبل نشستم
. حالی كه كت شلوار دودی پوشیده بود، پایین آمد و بدون خداحافظی رفت

 
فاصله ای را كه بین ما ایجاد . اولین بار بود منصور بدون اینكه بگوید كجا می روم و بدون خداحافظی از خانه خارج می شد. خون خونم را می خورد

:گفت. بلند شدم با فرھان تماس گرفتم. شده بود، به وضوح حس می كردم
 

ساعت شش و نیم منتظرم .

 
.حاظر شدم و مظطرب از پله ھا پایین آمدم

 
تشریف می برین بیرون؟ 

نمی دونم چرا حالم دگرگونه؟. می رم كمی قدم بزنم. آره ثریا خانم 

راستی، آقا گفتن بھتون بگم میرن خونه یكی از دوستاشون. قدم بزنین حال و ھواتون عوض می شه. 
بره قبرستون، كی ناراحت می شه؟ 

بین زن و شوھرھا حرف و قھر زیاده، عشقم زیاده، ھر كدوم نباشه اون یكی معنا پیدا نمی كنه! اوا خانم جون، خدا نكنه. 
راستی من سعی می كنم قبل از منصور بیام خونه، اگه تماس گرفت نگید من رفتم بیرونف بگید تو اتاقم، حمامم، خوابم، نگران . خداحافظ

 .می شناسیدش كه. می شه مغزم رو می خوره
چشم خانم. 
از ھمسایه مون چه خبر؟ 

خوبن، اتفاقًا آقای رادمنش و خانم ھم االن ھمین سوال رو كردن. 
فعال خداحافظ. شب می رم سری بھشون می زنم. 
خیر پیش. 

.سوار ماشین آلبالویی فرھان شدم و سالم و احوالپرسی كردم
 

دیر كه نكردم؟ 

نخیر، تا از شاه داماد پذیرایی كنن و صحبت كنن، دو ساعتی طول می كشه. 
گفت می رم خونه یكی از دوستام. 
خب اینا ھم دوستن دیگه، دروغ نگفته. 

 

 
.و به تمسخر خنده ای كرد

 
:سری تكان دادم و گفتم

 
می بینین عاقبتم به كجا كشید؟ از ھمه بدتر گیتی بیچاره فدای چه نامردی چه عاقبتی. 
مثل شیر كنارتون نشستم. نگران نباشین. عاقبت شما خوبه. 
البته ببخشین. ولی دیگه پشت دستم رو داغ كردم به كسی اطمینان نكنم. ممنونم. 
بھتون حق می دم. 

 
خدا خدا می كردم كه ھمه حرفھای فرھان دروغ باشد، ولی وقتی . قلبم داشت می آمد توی دھنم. وارد خیابانی شدیم كه منزل الناز در آن بود

:دستم را روی چشمم گذاشتم و در دل گفتم. ماشین منصور را مقابل منزل آنھا دیدم، عرقی سرد روی پیشانی ام نشست
 



ای كاش از روز اول من پرستار مادر جون شده بودم، كه . گیتی خوش به سعادتت كه مردی و این روز رو به چشم ندیدی. خدایا بھم صبر بده
 .مرگ خودم را به چشم دیدم. ولی حاال با نفرت دست به گریبانم. اقال با عشق می مردم. االن زیر خاك پوسیده بودم

 
:فقط این جمالت را در دل می گفتم

 
امیدوارم تو بغل ھم بمیرین و . امید دارم مغزت از ھم بپاشه، امیدوارم اون الناز بی شرف رو زیر خاك كنن! امیدوارم به خونه نرسیده بمیری

 .بپوسین
خب، حاال ثابت شد؟ 

 
.با سر جواب مثبت دادم

 
         بریم؟
         تا به چشمم نبینم باور نمی كنم. صبر كن تا از خونه بیاد بیرون. نه فرھان.

 
.لحظه ای در عمق چشمان ھم فرو رفتیم

 
دوست ندارم معمایی بمونه. باشه صبر می كنیم. 

 
خانواده فرزاد ھم تا كنار در نرده ای . دقیقا یك ساعت و پانزده دقیقه توی ماشین نشستیم و صحبت كردیم، تا آقای دلباخته از در منزل بیرون آمد

خب معلوم است، . ولی آن لحظه در چشم من از خوك زشت تر بود. الناز لباس زرشكی به تن داشت و خیلی زیبا شده بود. منصور را بدرقه كردند
.ھوویم بود

 
:یك لحظه دستم رفت تا دستگیره در را باز كنم كه فرھان دستش را روی دستم گذاشت و گفت. فرھان مرا زیر نظر داشت

 
نه گیسو، خواھش می كنم. 

 
:در حالی كه اشكھایم سرازیر شده بود، گفتم

 
تو بودی تحمل می كردی فرھان؟ می نشستی و تماشا می كردی؟ 

می دونی منصور بفھمه تو االن كنار من نشستی چه . من و تو ھم این طرفیم. اگه الناز و منصور اون طرفن. گیسو ما االن خودمون مجرمیم
تو ھنوز زن منصوری، . بالیی به روزگارمون میاره؟ ھر چی باشه اون مرده، می تونه صد تا زن بگیره، ولی تو حق نداری االن در كنار من باشی

 می فھمی چی می گم؟

 
.سكوت كردم

 
ولی اگه تصمیم داری از منصور جدا شی، نباید چیزی از امشب برای . اگه می خوای به زندگی با منصور ادامه بدی، كه اون حرفی جداست

 می فھمی چی می گم؟. بگو نمی خوامت، بگو تو خائنی، ولی اثبات نكن. فقط طالق بگیر. شتر دیدی ندیدی. منصور تعریف كنی

 
:اشكھایم را پاك كردم و گفتم

 
می فھمم ولی سخته خفه شم فرھان. 
بریم كه باید میون بر بزنم و شما رو قبل از منصور به خونه برسونم. خب منصور رفت. تحمل كن، خواھش می كنم. 

 
:وقتی پیاده شدم تشكر كردم و گفتم. و چنان با سرعت و ماھرانه از كوچه پس كوچه ھا مرا به خانه رساند كه تعجب كردم

 
انشاءاهللا جبران كنم. 
ھمین كه بھتون برسم جبران شده. 
خدا نگھدار. 
گیسو خانم! 
بله. 
عاقل و سیاستمدار باشید لطفا! سكوت، سكوت، سكوت. 

 
:ثریا تا مرا دید گفت. به خانه آمدم

 
خانم چرا رنگتون انقدر پریده؟ 

قلبم خیلی درد می كنه. حالم بده ثریا خانم. 
بگم مرتضی شما رو برسونه دكتر؟ 

منصور كه تماس نگرفت؟. نه كمی استراحت كنم بھتر می شم 



نه. 
نگو بیرون بودم. خوبه. 
خیالتون راحت. باشه. 
من می رم باال استراحت كنم، جواب تلفن ھم نمی دم. 
بله. 

 
:كمی توی آینه خودم را نگاه كردم و گفتم. لباسم را عوض كردم. به اتاق خوابمان رفتم

 
قلبم تند تند می . در را قفل كردم و روی تخت، ھم آغوش افكار پریشانم شدم. بعد به اتاق سابقم رفتم. راست می گن خوشگلھا بد شانسن« 

. ولی وقتی صدای ماشین منصور را شنیدم، منصرف شدم. تا آن حد كه خواستم به مرتضی بگویم برویم دكتر. اضطراب به جانم افتاده بود. تپید
.دوباره روی تخت دراز كشیدم

 
ھمه . به اشیاء و مبلمان و تابلو ھا نگاه می كردم. آن را مثل نیزه چند شاخه ای می دیدم كه می خواست بر قلب من فرود آید. به لوستر نگاه كردم 

!از آینه و پرده و كنسول و رنگ دیوار و اتاق و خانه متنفر شده بودم، چه برسد به خود منصور. چیز در نظرم زشت و كریه می آمد
 
به پدرم و مادر جون اندیشیدم كه بعد از جدایی من و منصور چه می كنند؟ ھزار بار خودم . ھنوز شش ماه نشده بود. خوشبختی ما چه زود گذشت 

. دستگیره در اتاقم پایین و باال شد. چون جدایی من از منصور، واقعیتی غیر قابل انكار بود. را لعنت كردم كه چرا واسطه شدم
در رو باز كن ببینم چته؟ بیا بریم دكتر! گیسو! گیسو.
با تمام وزنت، با تمام قدرتت، پا روی قلبم گذاشتی حاال می گی بریم دكتر؟ اینھا را در دل گفتم. برو گمشو كثافت.
 اقال بگو ببینم حالت خوبه؟ ... گیسو، با توام خواھش می كنم...
نكنه . كلید یدكی این در رو بردار بیار ببینم! ثریا...
آره، چرا می گی نكنه؟ بگو ایشااهللا بمیری كه دیگه راحت بشم و عروس تازه مو بیارم ھمین خونه.
 

:فریاد كشیدم

  
ثریا خانم من حالم خوبه، بھش بگو بره خونه ھمون دوستش، احوال اونو بپرسه.

 

. از صدای پای منصور فھمیدم به سمت اتاقش می رود

 

:ثریا رسید و گفت

  
بفرمایید كلید آقا.
دیگه الزم نیست، می گه حالش خوبه.

 

آن شب بــرای اولیــن بــار     . وقتی پایین رفتم، سر میز نشسته بود و منتظر بود ولی شدیدا در فكر بود                  . یك ساعت بعد، ثریا برای صرف شام مرا صدا زد            

چه سالمی؟ چه علیكی؟. من تصمیم داشتم از او خداحافظی كنم. بی ادبی كردم و سالم نكردم

 

:منصور نگاھی به من كرد و گفت

  
علیك سالم.
سالم.
بھتری؟
من چیزیم نبود.
مگه قلبت درد نمی كرد؟ مگه با تو نیستم؟
درد می كرد ولی گفتنش چه اھمیتی داره؟
از درد قلب انقدر اشك ریختی كه چشمات متورم و قرمزه؟

 

.سكوت كردم

  
از اینكه بدون خداحافظی رفتم ناراحت شدی؟ ولی من به ثریا پیغام دادم.

 

:دو دستم را به حالت ایست مقابل منصور گرفتم و گفتم



  
                      نم           . پس راحت باش  . بس كن منصور، از این به بعد اگه تا صبح ھم نیای خونه كسی انتظارت رو نمی كشه اومدم خیر سرم دو لقمه كوفــت ك

.ممنون ثریا خانم. و برم
آخه برای چی؟ این چه طرز صحبت كردنه گیسو؟
برای اینكه جناب عالی مردی، صاحب اختیاری.
باور كن كار واجبی بود.
چه كار واجبی؟
یكی از دوستام خواسته بود برم منزلش.
كدوم دوستت؟ من ھمه اونا رو می شناسم.
اینو نمی شناسی.
در كنار اون دوستھا بودن خیلی خوبه و خیلی واجب. آره. اتفاقا خوب می شناسم.
چیزی الزم ندارین؟
چرا ثریا خانم، یه كم آرامش، بگو كجاست؟

 

:ثریا رو به منصور كرد و گفت

  
خانم امروز حالشون خوب نیست، عصبانی ھستن.

 

.این را گفت و رفت

  
مجلس مردونه بود.
یعنی یه زن ھم تو مجلس نبود؟
نه.
منزلشون كجا بود؟
مركز شھر.
خیلی خب اگه اینطوره، حرفی نیست.

 

:ادامه دادم. در حالی كه با چاقو شنیسل گوشت را می بریدم

  
 ولی به ھمون خدایی كه اون باالست اگه خالف این ثابت بشه...

 

:و چاقو را مقابلش گرفتم

  
این پیوند به اصطالح مبارك و عاشقانه رو قطع می كنم. با ھمین چاقو بند این زندگی رو پاره می كنم.
تو دعایی شدی گیسو؟. این حرفھا چیه می زنی!
حاال یا دعایی شدم، یا جادوم كردن یا چیز خورم كردن یا دیوونه شدم یا كوفت كاری. یعنی طالق.
                       بھم عادت داشـتی، پــس یـه      . چی شده مرتب اسم طالق میاری؟ تو كه تا یه ماه پیش عاشق و شیدا بودی، وابسته بودی، دوستم داشتی

دفعه اون ھمه احساس چی شد؟
دود بود، رفت آسمون. حباب بود، شكست. ریخت. مثل احساس شما پرپر شد.
به خدا قسم. من ھمون منصور عاشق شیدای زن دوست گیسو دوست دیوونه مجنونم!
ثابت كن كه نیستم. انقدر خدا رو قسم نخور، چون نیستی.
به موقعش.
موقعش كیه؟
بدبخت بابام كه این وسط اسیر شد. ھر لحظه، منتظر باش.
چون دوست نداره بشه آینه دق تو. من كه برم، بابام ھم دنبالم میاد.به بابات چه كار داری؟ اونھا دارن بھتر از ما زندگی می كنن.
كجا بری؟
گورستون، قبرستون، ھر جا به جز این قصر وامونده، خواھرم رو كه مدفون كردی، حاال نوبت منه؟
اینجا خونه و زندگی توئه، ھر موقع منو نخواستی، بگو من برم. من تو رو طالق نمی دم. تو بیجا می كنی.
 من جام طالیی تو خالی نمی خوام، من شوھر خیالی نمی خوام، من یه  . من این قصر رو نخواستم، من زندگی بلوری نمی خوام. نمی خوام

.مرد می خوام كه قلبش فقط مال من باشه
نكنه اون مرد رو پیدا كردی؟
این طور فكر كن.
خوشی زده زیر دلت، از محبت سیراب شدی، بگو كس دیگه ای رو می خوام! راحت بگو منو نمی خوای، از من سیر شدی.



 

:و بعد با مشت روی بشقاب كوبید و فریاد كشید

  
چرا الل شدی؟! بگو تو پیری، تو آدمكشی، تو گیتی دوستی، تو متعصبی، تو زیادی به من وابسته ای، د بگو

 

:بشقاب شكسته را روی زمین پرت كرد و گفت. از بلندی صدای منصور سرم را میان دو دستم گرفتم

  
ای لعنت به من كه دستم نمك نداره، لعنت به این زندگی، لعنت به من كه انقدر قربون صدقه ت رفتم و این شد نتیجه ش.

 

:ثریا دوید و گفت. و از سالن خارج شد

  
چی شده؟ آخه چرا خلق خودتون رو تنگ می كنین؟ واهللا ارزش نداره!

 

سالم بابا، سالم مادر جون، خوش اومدین 

         چرا گریه كردی دخترم؟ چی شده؟ منصور كجاست؟. شما كه حالی از ما نمی پرسین. سالم
         چیزی نیست مادر جون، كمی حرفمون شده.
         آخه برای چی؟
         مھم نیست، خب چه خبرھا؟ تعریف كنین.

 
:پدر گفت

 
         دعوا سر چیه؟ شما مدتیه یا با ھم قھرین، یا چشمھای تو اشكیه، یا اعصاب منصور خرابه، نكنه دعوا سر. مثل اینكه خبرھا اینجاست 

.ماست
         این چه حرفیه؟ به خدا سر شما نیست! نه واهللا بابا.
         پس سر چیه؟
         نپرسین، چون خودمون ھم ھنوز نمی دونیم.
         حرف رو عوض كن خواھش می كنم. زن و شوھرھا دعوا دارن دیگه رادمنش، خودمون عصری داشتیم با ھم دعوا می كردیم یادت رفته.
         چشم خانم، ھر چی شما بفرمایین.
         شام خوردین مادر جون؟
         بابات گشنه بود، زود خوردیم. آره عزیزم، ما یه ساعت پیش خوردیم.
         منصور كجاست؟
         زد بشقاب رو شكست، مثل اینكه دستش بریده. باالست.

 
:مادر از جا پرید و گفت

 
         چه بالیی سرش اومده؟! اوا خاك به سرم

 
:منصور از توی پله ھا گفت

 
         سالم پدر جان. سالم. ھیچی مادر، حالم خوبه.
         سالم منصور جان، دستت چی شده؟! سالم پسرم
         عصبانی شدم، خواستم بكوبم رو میز، خورد تو بشقاب.
         مثل اینكه ما بد موقعی مزاحم شدیم.
         خب، چه حال و خبر؟. روحیه مون عوض می شه. اتفاقا خوب موقعی اومدین. اختیار دارین
         خوبیم پسرم، اومدیم بگیم ما فردا می ریم مشھد، شما نمیایین؟
         چند تا قرداد دارم، گرفتارم. اگه زودتر می دونستیم می اومدیم، ولی حاال نمی شه. خوش بگذره! زیارت چه عالی! به به.
         صبح رادمنش رفت برای ساعت ھفت و نیم صبح فردا بلیط گرفت. ما ھم یه دفعه تصمیم گرفتیم مادر.
         به سالمتی.
         كدوم ھتل جا رزرو كردین؟. من ھم باھاتون میام مادر جون، اگه پرواز كنسلی بود كه با ھم می ریم، اگه نبود من عصرش میام
         یه ھفته می مونیم. منصور ھم اگه كارھاش رو تمام كرد میاد. بیا خوش می گذره. ھتل ھما عزیزم.
         من و گیسو یه فرصت دیگه میاییم.
         ولی من می رم.
         كجا می ری؟ مادر و پدر دوتایی می خوان برن.
         می خوام مدتی از این خونه دور باشم. من اتاق جدا می گیرم.
         بدون من جایی نمی ری. تو كنار خودمی، اخالقت این شده، وای به حال اینكه دور بشی.



 
:پدر گفت

 
.منصور ھم دلش به تو خوشه بابا. دخترم كنار شوھرت باشی بھتره، رضایت اون شرطه         ·
.باشه، مشھد نمیام، ولی توی این خونه ھم نمی مونم         ·

 
:پدر گفت

 
         ای بابا من چی می گم،تو چی می گی، گیسو.
         ھر چی دندون رو جیگر می ذارم بدتر می شه. می بینین پدر جان، ھمین جوری لجبازی می كنه.

 
:به دست منصور اشاره كردم و گفتم

 
         بمیرم الھی. مظلومیتت كامال ھویداست! آره، معلومه چقدر دندون رو جیگر می ذاری.
         خودت ھم خوب می دونی. یه ماھه دارم تحملت می كنم.
         مگه مجبوری زجر بكشی؟. خب تحمل نكن
         ما مثال اومدیم دلمون باز شه. شما چرا این طوری می كنین؟ قباحت داره. صلوات بفرستین.
         خب رفتین خرید؟
         آره دخترم، حاال بعد بیا ببین، سلیقه پدرته.
         مباركتون باشه.

 
:و به خودش اشاره كردم و گفتم

 
         پدرم خوش سلیقه س دیگه.

 
:آن شب وقتی مادر و پدر خداحافظی می كردند، مادر جون گفت

 
         منصور كاسه بشقابھا رو شمردم، وای به احوالت چیزیش كم بشه. مواظب ھمدیگه باشین!
         تقصیر من می ذارین مامان؟. حاال اومدیم و بشقاب از دست ثریا خانم افتاد
         به اعصابت مسلط باش پسرم، جلو رادمنش خجالت می كشم. ازش می پرسم. ثریا دروغ نمی گه.
         صبح می برمتون فرودگاه مامان.
         مرتضی می بردمون. نه پسرم، ما ساعت شیش می ریم.
         در ضمن اونجا دعا كنید اخالق گیسو مثل سابق بشه. ما رو ھم دعا كنین. انشااهللا خوش بگذره. پس مواظب ھم باشین.

 
منصور ھم . ده دقیقه بعد من رفتم لباس خوابم را برداشتم و از اتاق بیرون آمدم و به اتاق سابقم رفتم و ھمان جا خوابیدم. منصور به اتاق خواب رفت

الناز لحظه ای از جلوی چشمم دور نمی شد، باالخره زھر خودش را . تا صبح دقیقه ای چشم برھم نگذاشتم. اصال اعتراضی نكرد، حسابی قھر بود
. آیت الكرسی بدرقه راھشان كردم. ساعت شش از پنجره دیدم كه پدر و مادر با مرتضی رفتند. به من و گیتی ریخت

 
به اتاق . دیگر زندگی زیر یك سقف در كنار منصور برام لذتبخش نبود كه ھیچ، عذاب آور ھم بود. تا ساعت ھفت و نیم فكر كردم و تصمیمم را گرفتم

چمدانم را از . سالم نكردم. دستش را روی پیشانی اش گذاشته بود و به سقف چشم دوخته بود. بیدار ولی ھنوز در رختخواب بود. منصور رفتم
:منصور بلند شد نشست و گفت. داخل كمد بیرون آوردم و چند تا لباس و لوازم شخصی داخلش چیدم

 
         می خوای بری مشھد؟

 
بعد رفتم حوله ام را آوردم و داخل چمدان . لباسھایم را عوض كردم و شناسنامه ام را از داخل كشو برداشتم و در كیفم گذاشتم. جواب ندادم

:زیپ را بستم و گفتم. گذاشتم
 

         ببخشین اگه براتون زن خوبی نبودم، مھندس متین.
         تو داری چیكار می كنی؟
         دارم می رم خونه پدرم، منزل سابقش. خداحافظی.

 
:بلند شد آمد دستش را روی چمدان گذاشت و گفت

 
         زده به سرت؟
         یه موقع خون میاد. می رم تا تو راحت زندگی كنی و مجبور نشی اون دندونھات رو روی جیگر عاشقت بذاری. آره خوشی زده زیر دلم!
         بین ھمه زن و شوھرھا حرف پیش میاد.

 
:به دستش اشاره كردم و گفتم

 
         این طوری؟
         مقصرش تو نبودی، خودم بودم.

 
.چمدان را بلند كردم

 
         یعنی انقدر از من بیزار شدی؟



         ولم كن تو رو خدا. ما برای ھم مناسب نیستیم منصور، اصًال ایراد از منه.
         من دوستت دارم گیسو، چرا نمی فھمی؟ چرا داری زندگیمون رو خراب می كنی؟ اگه می خوای به پات بیفتم، خوب می افتم، دیگه 

.غروری برام نمونده
         چرا؟ چون با من ازدواج كردی؟
         اون ھمه چیز بود، غرورم بود، زندگیم بود، تو ھم خواھر اونی، پس برای من تو. از وقتی گیتی عزیزم رو خاك كردم، غرورم رو خاك كردم 

.ھمونی، این رو بفھم
         تو منو به خاطر اون دوست داشتی.
         من تو رو به خاطر خودت می خوام.
         ولی من دیگه تو رو نمی خوام.
         مگه زندگی لباس تنه؟. بی دلیل كه نمی شه
         به خودت بگو.
         گیسو قھر و لجبازی بیخودی. اگه چیزی ھم گفتم، اگه گفتم می رم زن می گیرم، از روی عصبانیت بود. من نیست  واهللا كسی تو زندگی 

.نكن
         تعجب می كنم با داشتن اون ھمه خاطرخواه كه برات سر و دست می شكنن، به من التماس می كنی.
         كدوم خاطرخواه؟ كی در انتظار منه؟ چرا پرت و بال می گی گیسو؟
         براش قشنگ تر اھنگ بزن. راست می گن تا سه نشه بازی نش. برو كنار منصور، الھه ناز تو كس دیگه س. 

: بازویم را گرفت و من را روی تخت انداخت و گفت
 

دختر بی عقل؟. فكر كردی نمی تونم نگھت دارم         ·
.برو كنار منصور         ·
.خودت رو بكشیف فحشم بدی، رھات نمی كنم. نمی رم         ·

 
.و شروع كرد به بوسه باران بدن من

 

 
         اینو بفھم! تو عزیز منی، تو عشق منی، وجود منی، لعنتی.

 
:جیغ كشیدم. ماشااهللا زوری داشت مثل فیل. ھر چه می خواستم از دستش فرار كنم نمی توانستم

 
         منصور من از تو بدم میاد، برو كنار، آزام نده.
         ثریا میاد باال زشته. گیسو چقدر فریاد می كشی.
         ثریا خانم. بذار بیاد!

 
:به فشاری دستش رو برداشتم و فریاد كشیدم. دستش رو جلوی دھانم گرفت

 
         به دادم برس. این داره منو می كشه! ثریا خانم.

 
ثریای بدبخت از . منصور با یك دستش جلوی دھانم را گرفته بود و با دستش دیگرش باھام مبارزه می كرد، بعد دستش را از جلوی دھانم برداشت

:جیغ و ھوار من چند ضربه به در زد و گفت
 

         شما كه دست بزن نداشتین! از شما بعیده. آقا تو رو خدا ولش كنین.
 

:ثریا در را باز كرد و با ناراحتی گفت
 

          آقا به خاطر من....
 

:ولی وقتی ما را دید گفت
 

         استغفراهللا.
 

.و با خجالت و لبخند از اتاق بیرون رفت و در را بست
 

         بی حیا!
         تقصیر توئه كه اپرا اجرا می كنی.
         آخه بزور چه فایده داره؟! ولم كن لعنتی
         فایده داره.

 
بنابراین تسلیم شدم، ولی . یعنی از شما چه پنان در برابر جذابیت منصور كسی نمی توانست مقاومت كند. آن قدر دست و پا زدم كه خسته شدم

:در آخر مرا بوسید و گفت. احساسی نشان ندادم
 

         چی كار كنم؟ دوستت دارم. من بدم، پیرم، به درد تو نمی خورم، ولی تو نادیده بگیر. دیگه باھام آشتی كن.
 

.بلند شدم لباسم را مرتب كردم
 

         دیگه كه نمی خوای بری؟



         مگه به خاطر این قھر كرده بودم؟
         گفتم شاید شكستن غرورم دلت رو به رحم بیاره.
         مگه نمی خوای بری شركت؟
         تا از جانب تو مطمئن نشم، نه.
         خیلی خب، من ھستم، برو به كارت برس.
         مگه تو نمیای؟
         نه، می خوام بخوابم، دیشب نخوابیدم.
         نری ھا!

 
:و بلند شد سر و وضعش را مرتب كرد و گفت

 
         بریم صبحانه بخوریم.
         اگه خوابم برد بیدارم نكن. من میل ندارم.
         پس خداحافظ. باشه بگیر بخواب عزیزم.
         خداحافظ.

 
:شاید اگر ان موقع ھا بود و به چشم خودم ندیده بودم كه به دیدن الناز رفته می گفتم. منصور رفت 
 

         چقدر وابسته س! چقدر مھربونه! چقدر باگذشته! آخیش !
 

وقتی منصور به اتاق . بر عكس فكرم رفت پیش فرھان و خوشبختیھایی كه در كنار او در انتظارم بود. ولی آن لحظه ھیچ كدام از این جمالت را نگفتم
:ملحفه را رویم كشید، مرا بوسید و آرام گفت. آمد، خودم را به خواب زدم

 
         باید ببرمش مسافرت! خانمم خسته شده، اعصابش ناراحت شده، قربونش برم الھی، چه ناز خوابیده.

 
.خجالت می كشیدم به چشمھای ثریا نگاه كنم. چمدانم را برداشتم و پایین آمدم. نیم ساعت بعد بلند شدم، آماده شدم. و رفت

 
         سالم ثریا خانم.

 
:با لبخند معنی داری گفت

 
         سالم خانم.
         برای اینكه تركش نكنم، آبرومون رو برد. امروز زده بود به سرش. ببخشین تو رو خدا.
         فكر كردم واقعًا دارن شما رو خفه می. حاال فھمیدین چقدر دوستتون داره؟ ولی خودمونیم انقدر ترسیده بودم كه حد نداشت. عیب نداره 

.كنن، نمی دونستم دارن با بوسه و قربون صدقه خفه تون می كنن، دور از جون
         من دارم می رم ثریا خانم، دیگه خسته شدم، می رم خونه پدرم. كور خونده.
         این كارھا چیه؟ ذوق و شوق آقا رو سركوب نكنین! ای بابا.
         خداحافظ. اون ذوق و شوقش واسه كس دیگه ایه.
         خانم جان، نرین تو رو خدا.
         شاید به قول منصور خسته شدم. چند روزی می رم آرامش بگیرم. بمونم دعوا مرافعه می شه.
         پس زود بیاین ھا.
         خدانگھدار. انشااهللا.

ماشین را روشن كردم و راه افتادم، به خانه كه رسیدم، آن قدر سرم درد می كرد و خسته بودم كه یك لباس راحتی پوشیدم ف سیم تلفن را از پریز 
:رفتم در را باز كردم، وقتی آمد داخل گفت. بلند شدم از پنجره نگاه كردم، منصور بود. ساعت یك با صدای زنگ در از خواب پریدم. كشیدم و خوابیدم

 
این بازیھا چیه در آوردی، گیسو؟         ·
.بازی قایم باشك         ·

 
 

 .حاظر شو بریم خونه         ·          
 

.مریض نیستم كه صبح بیام اینجا بخوابم، ظھر بیام خونه         ·
اصًال تو حرف حسابت چیه؟         ·

 
.و در را بست

 
         دوستانه با ھم ازدواج كردیم، دوستانه ھم. شوخی ھم نمی كنم، ناز ھم نمی كنم، دعوا ھم باھات ندارم. من می خوام از تو جدا شم 

.ھم واسه تو زن زیاده، ھم برای من شوھر. جدا می شیم
         پس لطفًا دوستانه بگو كی زیر پات نشسته؟
         عقلم، شعورم، غرورم.
         اگه راست می گی ثابت كن.
         منصور من انقدر تو رو دوست داشتم كه تا آخرین لحظه ھم دعا می كردم اشباه كرده باشم، ولی متاسشفانه حقیقت داشت.
         چی حقیقت داشت؟ چی دیدی؟
         چیزی كه یك زن نمی تونه ببینه.



         منو با كسی دیدی؟
         چون بھم دروغ گفتی. حتی اگر اون مسئله حقیقت ھم نداشته باشه، دیگه باھات زندگی نمی كنم. منصور دیگه مھم نیست.
         چه دروغی گفتم؟ لعنتی.
          اومدی زابه راھم كردی. برو منصورف حالم خوش نیست... استغفراهللا .... لعنتی جد و.

 
:منصور جلو آمد و مرا به دیوار تكیه داد و گفت

 
         اگه راست می گی بگو منو با كی دیدی؟
         ازت متنفرم. به این دلیل كه دیگه دوستت ندارم. نه به این دلیل كه بھم خیانت كردی. من فقط طالق می خوام. برو منصور حوصله ندارم. 

.اونا شرفشون از تو بیشتره. ای كاش ھمون موقع زن بھرام یا فرھان شده بودم
 

:مرتب فریاد می كشید. منصور نامردی نكرد و چند سیلی پی در پی به صورتم زد
 

         من بی شرفم؟ من پستم؟ من خائنم؟ فكر كردی تحملم چقدر كثافت؟ ھر چی نازت رو می كشم گندتر. آره اونا از من شرفشون بیشتره 
 .اره دیگه من اخی شدم . برو زن فرھان یا بھرام شو! برو طالق بگیر! برو بمیر! نمی خوای به درك! دیگ از دستت خسته شدم. می شی

.ازم خسته شدی
 

در اثر خونی كه از بینی و لبم . صورتم بی حس شده بود. شاید ھفت سیلی به صورتم زد. دیوانه شده بود. و بی رحمانه به صورتم سلی می زد
.خودش ھم به نفس نفس افتاده بود. روی مبل نشست و سرش را میان دستھایش گرفت. جاری شده بود، به خودش آمد و كنار رفت

 
نگاھی به . سرم را به مبل تكیه دادم تا خونریزی بینی ام بند بیاید. از روی میز دستمال كاغذی برداشتم و جلوی بینی ام گرفتم و روی مبل نشستم

:من كرد و گفت
 

         بگو منو كجا دیدی؟ با كی دیدی؟ وگرنه ھمین جا می كشمت.
         چرا معطلی نامرد؟. بكش راحتم كن

 
:بلند شد به طرفم حمله ور شد و گفت

 
         گیسو. بگو وگرنه لھت می كنم.
         مگه دیروز بعدازظھر نرفته بودی خونه الناز؟

 
.كم كم عقب رفت و روی مبل نشست. جا خورد

 
دیروز . تو با الناز رابطه داری، می خوای باھاش ازدواج كنی. از ساعت شیش تا ھشت و ده دقیقه اونجا بودی و من توی ماشین بیرون منتظرت بودم

.به خاطر قرار مدار رفته بودی اونجا
 

.منصور مبھوت به من نگاه می كرد
 

         بگو چشمھام عوضی دیده. بگو نبودم. چرا ساكتی؟ دفاع كن.
 

:روی مبل نشست و گفت
 

         خب، بودم.
         حاال می خوای با. زن ھم توی اون جمع دوستانه بوده، اونم سه نفر. خونه دوستت ھم نیست. آفرین، پس اونجا مركز شھر نیست 

.دروغھایی كه تحویلم دادی، باور كنم بدون منظور اونجا رفتی
         خونه الناز رفته بودم، ولی نه برای خواستگاری و قرار مدار ازدواج.
         پس برای چه كوفتی بدون مشورت با من رفته بودی اونجا؟ مگه نمی دونی از اونا بدم میاد؟ اون وقت آالگارسون می كنی می ری 

.دیدنش؟ ای تف به اون روت بیاد
         به خاطر كاری رفته بودم.
         چه كاری؟ بگو.
         نمی تونم بگم.
         اگه تا حاال به نامردیت شك داشتم، امروز با این رفتار وحشیانه ت مطمئن شدم. من دیگه حرفی با تو ندارم. منصور، بلند شو از اینجا برو. 

.ھمین. پدرم ھم میل خودشه، فقط قضیه ما رو از اونھا جدا كن. من فردا می رم تقاضای طالق می كنم. برو از جلو چشمھام دور شو
         من الناز رو دوست ندارم. تو داری عجله می كنی گیسو، داری اشتباه می كنی.
         ولی اون تو رو دوست داره.
         ولی نمی تونم بگم چرا اون جا رفته بودم، چون. به خدا برای این چیزھایی كه تو گفتی اون جا نرفته بودم. گیسو زندگی مون رو خراب نكن 

.ازم خواھش كردن چیزی نگم
         آره، به قولی كه به اونا دادی عمل كنی، بھتره.

 
:و فریاد كشیدم

 
         برو بیرون از این خونه.

 
:منصور بلند شد و با عصبانیت به سمت در رفت و گفت

 



         اگه شھامت داری برو تقاضای طالق كن، مطمئن باش خیلی راحت امضا می كنم.
         از رادمنش ھا استفاده كردی، دیگه حاال نوبت اونه. مطمئنم، خب، الناز بد تیكه ای نیست.

 
.بی رحم چقدر سیلی به صورتم زد. آن قدر فحش دادم كه خودم خسته شدم. تازه زدم زیر گریه. در را كوبید و رفت

 
صبح به دادگاه . آن قدر از منصور بدم آمده بود كه به سه طالقه ھم راضی بودم. آن شب فقط منتظر بودم صبح شود بروم تقاضای طالق بدھم

.حدود ساعت سه با فرھان تماس گرفتم. خانواده رفتم كارھای مقدماتی را انجام دادم و به خانه برگشتم
 

         سالم مھندس.
         سالم گیسو خانم، معلوم ھست كجایین؟
         من منزل پدرم ھستم، منزل سابقمون.
         چرا اون جا؟
         دیروز صبح منصور رو ترك كردم. امروز رفتم تقاضای طالق دادم.
         چرا به این زودی؟... پس . من دیدم مھندس امروز نیومد
         دیر ھم شده.
         مھندس چه كرد؟
         ھیچی، كمی التماس، كمی دعوا مرافعه، دیروز طھر ھم اومد اینجا، منو به باد كتك گرفت و رفت.
         بھش كه چیزی نگفتین؟
         چرا گفتم كه خونه الناز دیدمت، می گه برای انجام كاری رفته بودم، ولی نمی تونم بگم چه كاری، چون بھشون قول دادم.
         چه ضرب االجلی. باورم نمی شه تقاضای طالق دادین. ھنوز گیجم!
         پدر و مادر جون مسافرتن، تا اونا نیومده ن باید اقدام می كردم.
         كمكی از دست من برمیاد؟
         تو شركت صحبتی نكنین. فقط فعال موضوع پیش خودمون باشه. نه ممنونم.
         شماره منزل پدرتون ھمون شماره قبلیه؟. حتما
         قربان شما. بله.
         خدا نگھدار.

 
.خواھش كرد، التماس كرد، ولی به جایی نرسید. بعدازظھر ثریا تماس گرفت، كلی نصیحتم كرد

می فھمیدم منصور است، ولی او ھم . یك ھفته گذشت و ھیچ خبری از منصور نشد، فقط گاھی تلفن زنگ می خورد، برمی داشتم، قطع می كرد
.ھنوز خبر نداشت تقاضای طالق داده ام. روی دنده لجبازی افتاده بود

 
بعد از . به استقبالشان رفتم. از دیدنشان خوشحال شدم. یك روز بعدازظھر با صدای زنگ در، گوشی اف اف را برداشتم، پدر و مادر جون بودند

:پذیرایی گفتم
 
 

  
 

         خب مشھد چه خبر بود؟ زیارتھا قبول.
         این چه بساطیه به پا كرده ین؟. جاتون خالی بود دخترم، ولی ھمه رو از دل و دماغمون در آوردین
         شما خودتون رو ناراحت نكنین مادر جون، بین من و منصور اختالفی به وجود اومده كه زیاد ساده نیست و من دیگه نمی خوام باھاش 

.به منصور ھم گفتم، زندگی شما از ما جداست. زندگی كنم
 

:پدر گفت
 

         می گه طالق می خوای، راست می گه؟! من چه طور تو روی منصور نگاه كنم دختر؟ حرفھا می زنی
         آره، تقاضای طالق دادم.

 
.مادر و پدر از جا پریدند

 
         تو چه كار كردی؟
         ھمین روزھا باید احضاریه ش بیاد در خونه تون. ھفته پیش رفتم دادگاه، تقاضای طالق دادم.
         این غلطھا چیه؟ زن با كفن از خونه شوھرش بیرون میاد ١خیلی سر خود شدی گیسو.
         ببخشین مادر جون، ولی باید حقیقت رو. من با یه آدم ھوسباز زندگی نمی كنم. اون مال قدیمھاست. گیتی با كفن بیرون اومد بسه 

.بدونین
         البته قبول داره نباید بھت دروغ می گفته، ولی می گه از ترسم دروغ گفتم. منصور می گه منظور خاصی نبوده گیسو جان.
         من دیگه نمی خوامش. بھتون گفت اومد اینجا منو سیلی بارون كرد؟ صورتم پرخون شده بود.
         ولی تو عصبانیت كه حلوا خیر نمی كنند مادرجون، خودت می دونی منصور چقدر دوستت داره. غلط كرد.
         اصرارتون بی فایده س. من از شما جز خوبی ندیدم مادرجون، منو ببخشین، ولی تصمیمم رو گرفتم، دیگه توی اون خونه برنمی گردم.

 
:پدر گفت

 
         خب منصور چرا نمی گه برای چی رفته اونجا؟ فكر نمی كنه زندگیش داره به ھم می خوره؟ یعنی مردم مھم تر از زنش ھستن خانم؟ 

یعنی چی؟
         رادمنش، من چكار كنم؟. آدم خوش قولیه، سرش بره حرفش نمی ره



 
:به كنایه گفتم

 
         به منم قول داده بود از الناز دوری كنه مادرجون، اونا با ھم سر و سر دارن.
         منصور ھمچین آدمی نیست، ھرزه نیست، سوءتفاھم شده. اشتباه می كنی مادر.
         اون ھمه خون از بینی و لب من. با سیلی ھایی كه به من زد، ورقه طالق رو امضا كرد. حاال اونا ھیچی، من اصال دیگه دوستش ندارم 

.منصور ھمچین آدمی بود؟ پس حق رو باید به من بدین. بلند نشد یه دستمال بھم بده. اومد
 

:مادر نفس عمیقی كشید و گفت
 

         نمی دونم چی بگم؟ فقط اینو بدونین با این كارھاتون، زندگی من و رادمنش رو ھم به ھم می ریزین.
         شما به ما كار نداشته باشین.

 
:پدر گفت

 
         مگه می شه، بچه جان؟!
         حرف رو عوض كنیم بھتره. حاال چایی تون رو میل كنین.
         اگه منصور عذرخواھی كنه و بگه چرا اون جا بوده، میای سر زندگیت عزیزم؟
         معذرت می خوام. نه مادرجون، دیگه نه.

 
.مادر دو دستش را به عالمت دیگه چقدر التماس كنم، باز كرد و به مبل تكیه داد

 
:پدر گفت

 
         از شیرینی شكرك زد! چه ماه عسلی رفتیم. ناراحت نشو. چاییت رو بخور مرجان جون، اینھا خودشون آشتی می كنن.
         اینم شده یه غصه روی. تو مغز اینو شستشو بده، من مغز اونو، بلكه خدا بخواد زودتر آشتی كنن. تو بمون اینجا رادمنش، من می رم خونه 

.دل ما
         خواھش می كنم. نه مادرجون، من دوست دارم تنھا باشم.
         بذار بمونم گیسو.
         نه بابا، اگه الزم شد خودم خبرتون می كنم.
         منصور تو رو طالق نمی ده. این بازیھا چیه؟ طالق چیه؟ از شما بعیده. بابا بلند شو بریم سر خونه زندیگت.
         االن یه ھفته س، نه زنگی زده، نه. چرا اتفاقا، خودش گفت اگه شھامت داری برو تقاضای طالق بده، من راحت زیرش رو امضا می كنم 

.اون دلش جای دیگه س. سری زده، پس بدونین اونم خسته شده
 

.از اینكه وقتی بروند منصور می فھمد تقاضای طالق دادم، احساس خوبی داشتم، دلم خنك می شد. پدر و مادر نتوانستند من را ببرند و رفتند
 

.دروغ نباشد، من ھم منتظر تماسش بودم، دلم به او گرم شده بود. فرھان گاھی با من تماس می گرفت
 

.منصور بود. روز بعد با زنگ تلفن گوشی را برداشتم
 

         سالم گیسو.
          سالم.
         خوبی؟
         بد نیستم به لطف شما!

 
.مكث كرد

 
         كاری داشتی منصور؟

 
:دوباره كمی مكث كرد، بعد گفت

 
 

         ولی تو گذشت كن. قبول دارم اشتباه كردم. می خوام خواھش كنم برگردی سر زندگیت.
         متاسفم منصور.
         كی به تو این چرت و پرتھا رو گفته؟. به خدا قصد ازدواج با اونو ندارم. به خدا الناز رو دوست ندارم
         این ھمه تو مواظب من بودی، یه مدت ھم من تو رو زیر نظر گرفتم و خودم فھمیدم. ھیچ كس.
         گیسو من دوستت دارم.
         تو جای من بودی چیكار می كردی؟ اگه من ھمچین خطایی مرتكب شده بودم، باھام زندگی می كردی؟ مرد و مردونه جواب بده.
         ھرچی. ولی تو حرف منو باور نمی كنی. حرفت رو باور می كردم. ولی طالقت نمی دادم، چون بھت اطمینان دارم. شاید تنبیھت می كردم 

.می گم قضیه چیز دیگه ای بوده، قبول نمی كنی
         اصال گیریم تو رفتی اون جا، موضوعی رو حل كنی كه مربوط به خودت نبوده، بھم دروغ كه گفتی، با مشت زدی تو بشقاب و با سیلی زدی 

.منم تو رو خیلی دوست داشتم، خیلی زیاد، ولی تو ھمه چیز رو خراب كردی. اینھاست كه نمی ذاره باھات ادامه بدم. تو صورت من
         حاضرم ھر تنبیھی رو بپذیرم. من بدون تو نمی تونم زندگی كنم. برگرد گیسو، خواھش می كنم.
         تنبیه تو فقط اینه كه پای ورقه طالق رو امضا كنی.
         گیسو، دیوونگی نكن .



         كاری نداری منصور؟
         نمی خوام تھدیدت كنم، ولی اگه پام رو تو دادگاه بذارم، دیگه ھمه چیز تمومه ھا، گیسو. درست تصمیم بگیر!
         خدا نگھدار. حتما بذار.

 
.و گوشی را گذاشتم

 
.چرا كار ما به اینجا كشید؟ قابل تصور نبود. از لحن ملتمسانه منصور با غمی كه در صدایش بود گریه ام گرفت

 
.پای عموی منصور ھم وسط كشیده شد، ولی بی فایده بود. پدر و مادر خیلی سعی كردند ما را آشتی بدھند، اما نتوانستند. دو ھفته گذشت

 
طاھره خانم و آقا كریم و نسرین خیلی نصیحتم كردند، ولی بی نتیجه . یك ماه بعد، دادگاه ما تشكیل می شد و من بی صبرانه منتظر آن روز بودم

.بچه من نیستی و از این حرفھا. می گفت گذشت رو از مادرت یاد نگرفتی. پدر ھم دیگر از دستم عصبانی شده بود و قھر كرده بود. بود
 

بعد . با دیدن عالمت ھای بارداری وحشت كردم. حالت تھوع داشتم. وضع و حالم عوض شده بود. بیشتر از بیست روز بود كه منصور را ترك كرده بودم
منصور را لعنت می كردم كه آن روز وحشیانه و به زور در من آویخته . حالت مرگ به من دست داد. از آزمایش فھمیدم تصورم درست بوده و باردارم

. بود
 

جریان را به . نمی دانستم باید چكار كنم. كارم شده بود گریه. من را پابند كرده بود» فكر كردی نمی تونم نگھت دارم؟ « : حق داشت كه می گفت
.دو نفر از آنھا قبول نكردند، ولی یكی پذیرفت و برای دو روز بعد به من وقت داد. به چند پزشك مراجعه كردم تا سقط كنم. احدی نگفتم

 
تازه با این . نه دلم راضی می شد بچه ام را با دست خودم بكشم، نه دلم راضی می شد بی پدر یا بی مادر بزرگ شود. با وجدانم در جنگ بودم

یعنی با وعده ھای فرھان . دلم می خواست زودتر تكلیفم روشن شود. وضع، تا نه ماه دیگر ھم نمی توانستم طالق بگیرم و این از ھمه دردآورتر بود
.قصر طالیی خودم را روی خرابه زندگی منصور ساخته بودم و برای رسیدن به آن روزشماری می كردم و شدیدا عجله داشتم

 
فقط قبل از اینه به اتاق عمل بروم، باید كارھایی را . بالخره تصمیم گرفتم بچه را بدبخت نكنم و او را سقط كنم تا از این زندگی نكبتی راحت شود

چون معلوم نبود زنده از اتاق بیرون بیایم، باید یك نفر می دانست من چرا اینكار را می كنم و در كجا. انجام می دادم
این بود كه . آن وقت كجا بودم كه ثابت كنم بچه از منصور بوده. اگر می مردم و می فھمیدند كه سقط جنین كرده ام، برایم ھزار حرف در می آوردند

.اول وصیت خودم را نوشتم و روی میز گذاشتم، بعد به دیدن فرھان رفتم
 

         خب چه خبرھا؟ خیلی خوش اومدین.
         خبر كه زیاد دارم، فقط نمی دونم اول كدوم رو بگم. ممنونم.

 

 

         راحت باشین. 
 

         می دونین مھندس، من سه چھار روزه متوجه شده م باردارم.
 

.بھت زده به من خیره شد
 

         به شما گفتم، كه اقًال یه نفر بدونه كه بچه. فردا صبح وقت دارم. حاال كه نمی خوام با منصور ادامه بدم، تصمیم گرفتم سقط جنین كنم 
.شاید مردم، دوست ندارم پشت سرم تف و لعنت باشه. مال منصوره

         قتل نفس گناھه. شما نباید این كار رو بكنین.
         می خوام زودتر ھمه چی تموم بشه. ھنوز زیر یه ماھه س و حوصله ندارم نه ماه دیگه طالق به تعویق بیفته.
         من اون بچه رو مثل بچه خودم دوست دارم، یا می تونیم بدیم به. خب اگه می خواین طالق بگیرین بگیرین، ولی بچه رو سقط نكنین 

.پدرش
          نمی دونم چطور بگم، ولی می خوام بدونم چرا با منصور این كار رو كردین؟... من تصمیمم رو گرفتم مھندس، فقط یه موضوع دیگه
         كدوم كار رو؟
         دست بردن تو حسابھا، تقاضای بی دلیل چك، جعا امضا، چرا؟

 
.خشكش زد

 
.این چه حرفیه گیسو خانم؟ من سالھاست با منصور رفیقم و دارم بھش خدمت می كنم         ·
اگه خدا بھم شانش . من ھمه چیز رو می دونم. اینو جدی می گم. ببینید مھندس اگه باھام صادق نباشین، منم صرف نظر می كنم         ·

قصد ھم ندارم به منصور چیزی بگم، فقط می خوام بدونم چرا؟. من از شما مدرك دارم. نداده، الحمداهللا ھوش و ذكاوت بی نظیری داده
 

:كمی سكوت كرد بعد گفت. سرش را پایین انداخت
 

         گیتی رو. روی ھر كس دست گذاشتم، صاحبش شد. اون دو بار به من خنجر زد. اما به خدا خیلی دلم از منصور گرفته. حق با شماست 
 ھر چی به. باھاتون زندگی كردم. یك سال و اندی به امید شما از خواب بیدار شدم، به خواب رفتم. تونستم فراموش كنم، شما رو نتونستم

 انقدر به منصور اطمینان داشتم كه باور می كردم،. اره گفتم، قبول نمی كنه: منصور می گفتم پس چی شد؟ به گیسو گفتی؟ می گفت
 و صاف باشین و  صادق» و كف دستش را نشان داد« با كسی اینطور . شما خودتون رو جای من بذارین. ولی نمی دونستم دروغ می گه

 خودتون می دونین من آدم بی وجدان و بی. فقط خواستم یه جوری تالفی كنم! اون این طور عشقتون رو بدزده، اونم نه یه بار، دو بار
 االن مبلغ زیادی ازش. تصمیم گرفتم ازش بدزدم، موفق ھم شدم. ایمانی نیستم، اما باید بھش می فھموندم منم زرنگی و سیاست دارم

 فقط می خواستم یه روزی اون دفترچه حساب رو جلوش بذارم و بھش بگم، اگه. دزدیده م و ھمه رو به حسابی كه براش باز كردم ریختم
 ھم خودم زحمت كشیدم، ھم پدر. الحمداهللا بی نیازم. من چشمداشتی به مال منصور ندارم. می خواستم سرت كاله بذارم، می تونستم

 به روح مادر و پدرم قسم، به جون. پس قبول كنین اون پول رو برای خودم نمی خواستم. ثروتمندی داشتم كه بی اندازه برام ارث گذاشته
 ولی اعتراف می كنم كه به شما نظر دارم، یعنی به مال منصور نظر ندارم، ولی به. شما كه خیلی دوستتون دارم قسم، من دزد نیستم



 حاال ھم ازتون. می دونم خالف كردم، ولی اقًال دلم خنك شد. بھم حق بدین گیسو خانم. ناموسش دارم، چون شما اول ناموس خودم بودین
.االن می رم دفترچه حسابش رو براتون میارم. معذرت می خوام
خدا می داند چقدر به او فشار آمده كه . باورم نمی شد فرھان چنین آدمی شده باشد. انگار با پتك زدند توی سرم. بلند شد به طبقه باال رفت

:وقتی با دفترچه حساب پس انداز برگشت، آن را به من داد و گفت. خب البته با تصوراتی كه او كرده بود، حق داشت. دست به چنین كاری زده بود
 

         اینو بھش بدین.
 

 

         خودتون بھش بدین، من با اون كاری ندارم. 
 

         نمی خوام رابطمون به ھم بخوره. به خدا فقط ازش گله مندم. من ھنوز منصور رو دوست دارم. روم نمی شه.
         منصور منو نمی خواست، من منصور رو دوست داشتم. منصور ھم شما رو خیلی دوست دارھف باور كنید شما دچار سوء تفاھم شدین. 

 دوست ندارم فكر كنه زرنگ بازی در میارم، تو. وقتی بھش گفتم، گفت اول به خاطر گیتی، دوم به خاطر فرھان، نمی تونم باھات ازدواج كنم
 ولی. چون می گفت نمی تونیم با ھم ازدواج كنیم. بعد به ھمین علت از خونه ش اومدم بیرون. خیلی ھم از شما تعریف كرد. حق فرھانی

 این بود كه وقتی منصور منو برای شما خواستگاری. ھسچ كس رو نمی تونستم دوست داشته باشم. عشق منصور راه قلبم را بسته بود
.بعد بھرام اومد وسط و بقیه ماجراھا كه می دونین. كرد، رد كردم

         واقعًا این طوری بود.
         بله، به خدا قسم.
         چه اشتباھی كردم! خدایا منو ببخش. پس من شیش ماھه در اشتباھم!

 
.و سرش را میان دستھایش گرفت

 
مطمئن باشید، فقط چون شرفم رو گرو گذاشتم كه این پول رو براش زنده كنم، پول رو بھش . من به منصور نمی گم ازش دزدی كردین         ·

.می گم طرف اومده پولھا رو داده به فرھان، اونم به خواھش من برات حساب جدا باز كرده. پس می دم
.ھمیشه به منصور غبطه خوردم. شما زن بزرگواری ھستین. ازتون ممنونم         ·
.اگه با چشمھای خودم منصور رو خونه الناز اینھا ندیده بودمف فكر می كردم این بساط ھم حقه بازی بوده و قصد تالفی داشتین مھندس         ·

 
:سكوت كرد و بعد گفت

 
         به بچه كاری نداشته باش گیسو، خواھش می كنم.
         بچه بدون پدر و مادر، به دنیا نیاد راحت تره.
         من به منصور می گم.
         اون وقت منم می گم.
         گیسو، عاقل باش تو مادری، چقدر بی رحمی!
         این كار الزمه، فرھان.
         اقًال چند روز صبر كن. نمی دونم چی بگم.
         حاال شما چرا حرص می خوری؟ شما كه باید خوشحال بشی. من از منصور جدا می شم، ھیچ شكی ندارم.
         دوست ندارم این دنیا كامروا باشم و ان دنیا در عذاب. تو رو دوست دارم گیسو، اما قاتل نیستم. من راضی به مرگ بچه نیستم.
         به شما ربطی نداره، شما منو متوجه كردی، حاال خودمم تصمیم می گیرم.

 
:فرھان كالفه بود، بعد گفت

 
.میوه بخور، گیسو جان         ·
منصور خیلی . اون شما رو مثل برادر خودش می دونه. فقط خواھش می كنم برای منصور رفیق خوبی باشین. زحمت رو كم می كنم. ممنونم         ·

اما با . اگه برای من ھمسر با وفایی نبود، برای شما دوست و برادر خوبیه، مطمئن باشین منصور آدمی نیست كه سرش كاله بره. تنھاست
.از این جریان ھم به كسی چیزی نگین. اطمینانی كه به شما داره باور نمی كنه كه مسبب ھمه بدبختیھای مالیش شمایید

 
.و به شكمم اشاره كردم

 
         ماشین دارین؟
         ھنوز زنشم. آره ماشین منصور ھنوز پیش منه، ھر موقع جدا شدم بھش پس می دم.
         ولی شما رو از دست نده. اون حاضره دار و ندارش رو بده.
         منم حاضرم بچه م رو از بین ببرم، ولی با اون زندگی نكنم.
         نمی خوای در مورد منصور تحقیق بیشتری كنی؟ شاید سوءتفاھم بوده.
         مگه شما نمی گی با المیرا در ارتباطی؟ مگه نمی گی المیرا گفته الناز و منصور با ھم رابطه دارن؟ پس جای شكی باقی نمونده.

 
.سكوت كرد

 
         چیزی می خواین بگین مھندس؟
         آره یعنی نه، خواستم بگم، عجله نكنید.

 
چه . كلی اشك ریختم كه ھر دو فدای یك نامرد شدیم. یاد گیتی افتادم كه چه ویاری بدی داشت و چقدر زجر كشید. باز حالم بد شد. به خانه آمدم

.این ھمه آدم حسابی دور و برمان بود، مثل ندید بدیدھا چسبیدیم به این رذل ھوسباز، كه حاال به دنبال الناز رفته بود. قسمتی ما داشتیم
 

وقتی ھم خوابیدیم آن قدر خوابھای پریشان . آن شب نمی دانم از ھیجان بود، ترس و اضطراب عمل بود، یا عذاب وجدان بود كه خیلی دیر خوابم برد



سر صبحانه انگار جرقه ای به مغزم خورد و یك . ھر چه فكر كردم به یاد بیاورم چه خوابی دیده ام، موفق نشدم. دیدم كه با جیغ و داد از خواب پریدم
ھرچه صداش می زدم، به . كفشھایش از پایش درآمده بود و پریشان حال بود. خواب دیدم گیتی در یك بیابان وحشتناك می دود. چیزھایی یادم آمد

:آخر به او رسیدم و گفتم. من اھمیت نمی داد
 

         تو چته؟ چرا اینقدر پریشونی؟
 

:نگاه غضبناكی به من كرد و گفت
 

         این طوری می خواستی جای منو برای منصور پركنی، عوضی احمق؟
 

:گفتم
 

         من و تو فدای یه حیوون شدیم. شوھر تو آدم نیست. حرف دھنت رو بفھم.
         ولم كن، بی وجدان. می خوام برم پیش بچه ھام. ولم كن.

 
.و از من دور شد

 
بچه ھای گیتی؟ گیتی كه . دیگر اشتھا نداشتم. از چای خوردن دست كشیدم. با جیغھایی كه می كشیدم و گیتی را صدا می زدم، از خواب پریدم

در ھر صورت دوبار . خودش گفت اونجا بودم، ولی چرا؟ نمی دونم. ولی نه، خودم منصور رو دیدم. نكنه من دارم اشتباه می كنم. فقط یه بچه داشت
. خواب زن چپه، گیتی واسه من ناراحته، برای بچه من كه می خوام از بین ببرمش. زیر قولش زده، اول اینكه رفته پیش الناز، دوم اینكه كتكم زده

.بلند شدم میز را جمع كنم كه صدای زنگ در را شنیدم
 

         كیه؟
         اگه ممكنه، بیاین بریم دوری بزنیم، باھاتون كار دارم. گیسو خانم، منم فرھان.

 

 

         خب بیاین باال. 
 

         نه، شما بیاین بھتره.
 

. سوار شدم. فرھان داخل ماشین منتظر بود. سریع حاضر شدم و پایین رفتم
 

         سالم.
         چه خبر شده مھندس؟. سالم
         توی راه براتون می گم.
         می خواین منو كجا ببرین؟
         دوری می زنیم و برمی گردیم. ھیج جا.

 
:ماشین را خاموش كرد و گفت. پنج دقیقه بعد در كوچه خلوتی نگه داشت

 
         من باید حقیقتی رو بگم، البته خواھش می كنم عصبانی نشو و خوب گوش كن.

 
.قلبم تند تند می زد. داشتم از ھیجان می مردم. دل توی دلم نبود

 
          منصور رو من فرستاده بودم خونه الناز... چطور بگم ... منصور رو.
         تو؟!!
         اول المیرا منو دوست داشت، ولی گویا یكی بھتر پیدا كرده، حاال الناز مثل. می دونی، الناز مرتب پاپی ام می شد كه باھاش ازدواج كنم 

 .روم نشد مستقیما به مادرش بگم نمی خوامش. من الناز رو دوست ندارم. كنه شده، ھی مادرش رو می فرستاد خونه من خواستگاری
 می گفت اگه گیسو بفھمه من پام رو گذاشتم. منصور قبول نمی كرد. این بود كه از منصور خواھش كردم واسطه بشه و بره بھشون بگه

 ولی چون ھنوز تو رو دوست داشتم، باید ضربه محكمی ھم به. التماسش كردم تا قبول كرد تلفن كنه. بیچاره م می كنه. توی خونه اونا
 .ازش خواستم حضورا بره و ھیچ چیز در این مورد به كسی نگه، تا ھم آبروی الناز حفظ بشه، ھم نقشه م عملی بشه. منصور می زدم

 بی حد و. منصور به تو وفاداره، انقدر كه فكرش رو نمی كنی. منم بھترین فرصت رو برای فریب تو و اثبات حرفم پیدا كردم. باالخره قبول كرد
 می گفت نمی دونم بعد از گیسو چطور زندگی كنم؟ ولی انقدر. گریه كرد. وقتی چند روز پیش باھام درد دل می كرد. اندازه دوستت داره

 می دونی به خاطر. طالقش می دم، شاید یكی رو پیدا كرد كه بھتر از من باشه. دوستش دارم كه حاضر نیستم در كنار من عذاب بكشه
 من خریت كردم، ولی دوستت داشتم گیسو، منو. سیلی ھایی كه به تو زده، كف دستش رو با سیگار سوزونده؟ درست ھفت تا سوختگی

 این. بھم ناسزا بگو، ولی برو آشتی كن. تو رو خدا بزن تو صورتم. من با ھمه بدیھام حاضر نیستم یه بچه رو این وسط قربونی كنم. ببخش
 دیروز بھم می گفت یه روزی. می خواستم برم ھمه چیز رو به منصور بگم، ولی جرات نكردم. منصور چشم به راھته. بچه رو نابود نكن

 زندگیم به ھم می خوره، حاال چطور جرات كنم برم بھش بگم، داشتم زنت رو. تالفی می كنم، چون بھت گفتم منو نفرست خونه الناز
.صاحب می شدم

 
:باالخره گفتم. وقتی صحبتھایش تمام شد، تا مدتی مبھوت بودم. به چشمھای فرھان خیره شده بودم. اشك از دیدگانم جاری بود

 
         تو نابودمون كردی فرھان. من دیگه چطور به روی منصور نگاه كنم؟ تو آبروی خونواده ما رو بردی! بی شعور! عوضی! تو چیكار كردی؟ نامرد! 

!تو وجدان نداری! تو ایمان نداری
 



.و بلند بلند گریستم
 

         گیسو آروم باش.
         به الناز تھمت نزدم كه زدم! تو روش نایستادم كه ایستادم! به منصور تھمت نزدم كه زدم! چطور آروم باشم؟ تقاضای طالق ندادم كه دادم! 

 این چه نقشه كثیفی بود فرھان؟ نگفتی شاید! لعنتی. قاتل بچه خودم ھم كه داشتم می شدم! عشقم تبدیل به نفرت نشد كه شد
منصور دوباره خودكشی كنه، نگفتی باعث مرگ ما می شی؟

         عشق تو كورم كرده بود و انتقام خرم.
 

.عصبانی در ماشین را باز كردم
 

         كجا می ری؟ قبرستون.
         من ھمه چیز رو بھش می گم. بیا بریم پیش منصور.
         می خوای بكشدت؟ یا می خوای اخراجت كنه؟ اون دیگه به احدی اعتماد نمی كنه.
         پس چی كار كنم تا منو ببخشی؟
         برو آدم شو.

 
:دنبالم آمد و گفت. از ماشین پیاده شدم

 
         پس نمی ری بیمارستان؟ خیالم راحت باشه.
         می پرستمش، ھم خودش رو، ھم بچه اش رو.
         بیا باال، برسونمت.
         الزم نكرده.
         گیسو، من شرمنده م.
         نری به منصور چیزی بگی، تا یه خاكی به سرم بكنم.

 
بیخود . مثل مرده ھا روی مبل افتادم و به افكار و رفتار زشت خودم اندیشیدم. پیاده تا سر خیابان آمدم و از آنجا یك ماشین دربست و به خانه آمدم

چطور توی . چطور داشتم به شوھر نازنینم خیانت می كردم. چطور گول فرھان رو خوردم! چقدر ساده بودم. نبود گیتی توی خواب به من گفت احمق
. روی منصور نگاه كنم؟ این زندگی دیگه پرده حرمتش پاره شده

 
. به ساعت نگاه كردم، یك ربع به دوازده بود. ھر چقدر ھم بھش محبت كنم، جای كارھای زشتم رو نمی گیره. منصور دیگه مثل سابق دوستم نداره

وقتی یادم می افتاد تا چند ساعت دیگر قاتل بچه ام می شدم، از خودم بدم می آمد و وقتی یادم می . یك ساعت بود كه داشتم اشك می ریختم
. دیگر راه برگشتی برایم نبود. افتاد كه چطور فرھان را به جای منصور در دلم جا داده بودم، از خودم بیزار می شدم

 
این بچه چنین . از زیر بار این ھمه خجالت و عذاب وجدان راحت می شدم. مرگ برایم از ھمه چیز بھتر بود. بی اختیار بلند شدم و به حمام رفتم

:روی كاغذ چنین نوشتم. به اتاق برگشتم. تیغ را برداشتم، بعد یادم افتاد باید نوشته ای به جا بگذارم. مادری نداشته باشد، بھتر است
 

         مثل اینكه قسمت نیست از خانواده رادمنش بچه داشته باشی. من اشتباه كردم، ولی دیگه روی برگشت ندارم. منصور جان دوستت دارم. 
 باالخره تونستم پولھای برباد رفته شركت رو با كمك. این دفترچه حساب پس انداز متعلق به توئه. ھمراه فرزندت ازت خداحافظی می كنم

 دل. به جای دو دانگ كارخونه رو به نامم كنی، مقدار كمی از این پولھا رو برام خیرات كن، بلكه خدا از گناھم بگذره. فرھان برات زنده كنم
 برای فرھان دوست خوبی باش،. از قول من از پدرم و مادرجون خداحافظی كن و حاللیت بخواه. كندن از تو برام سخته، ولی خجالتش بدتره

.من شرمنده م. اون ھمه چیز رو برام گفت. چون برات دوست خوبیه
 

گیسو و فرزندت        قربونت
تیغ را برداشتم، طلب مغفرت كردم و . نامه و دفترچه حساب را روی میز پذیرایی گذاشتم و كاغذ قبلی را برداشتم و پاره كردم و به سمت حمام رفتم

.ئاقعًا آن لحظه، دل كندن از منصور و خوشبختی ھایم، برایم سخت بود. روی دستم گذاشتم
 

برای بار چندم زنگ در زده . تیغ از دستم افتاد. دودل شده بودم كه زنگ در باعث شد عجله كنم تیغ را روی دستم فشار بدھم و برشی ایجاد كنم
. بی اختیار به سمت اف اف رفتم و نپرسیده در را باز كردم. انگار كسی عجله داشت. شده

 
 

  
 

در را كه باز كردم دیدم . در واقع زنگ در باعث شد ھول كنم و دستم بلرزد. از دستم خون می ریخت، البته جرات نكرده بودم برش عمیقی ایجاد كنم
دستم را روی بریدگی گذاشتم منصور و فرھان . عقب عقب رفتم و روی مبل نشستم. خجالت و ترس بر من غلبه كرد. منصور و فرھان باال می آیند

:خجالت می كشیدم به صورت منصور نگاه كنم، ولی برای اینكه بی ادبی نكرده باشم، نگاھش كردم و گفتم . وارد شدند
 

.سالم         ·
 

تا چشمش به خونھای روی دامنم افتاد رنگش . دستش را روی دستم گذاشت. چشم از چشمم برنمی داشت. منصور آمد مقابلم روی زمین زانو زد
:پرید و گفت

 
چی شده گیسو؟ چرا از دستت خون میاد؟         ·

 
بعد دستم را از روی بریدگی برداشت و فریاد كشید

 
.دستمال بده! چی كار كردی؟ پرویز         ·

 



:منصور چند تا دستمال روی دستم گذاشت و گفت. زبانش بند آمده بود. نگاه شرمنده ای به من انداخت. فرھان ھراسان دستمال را آورد
 

.بلند شو بریم بیمارستان         ·
.بذار بمیرم كه انقدر خجالت نكشم منصور. عمیق نیست، نگران نباش         ·

 
:منصور گفت. و بغضم شكست

 
         تا من بیام. اینو با دستت بگیر گیسو.

 
:بعد رفت از جعبه داروھا چسب و باند آورد و با دقت دستم را ضد عفونی كرد و بست و گفت

 
         تو فكر نكردی من بعد از تو و اون بچه دیوونه می شم؟ بی رحم، وقتی فرھان اومد گفت می خواستی بری بچه رو بندازی و اون مجبور 

 آخه این چه كاری بود. داشتم تصادف می كردم. شده بھت بگه من به خاطر چی پیش الناز رفته بودم، اصال نفھمیدم چطور اومدم اینجا
. عزیزم؟ خدا رو شكر زود رسیدم

 
:بعد مرا در آغوش كشید و گفت

 
         من مگه تو رو طالق می دادم؟ تو ھنوز نمی دونی چقدر دوستت دارم؟

 
به فرھان نگاه . احساس می كردم ھزارھا برابر دوستش دارم. بوی بدنش به من آرامش می داد. بلند بلند روی شانه ھای منصور اشك می ریختم

:با اشاره از فرھان پرسیدم. كردم، او ھم داشت اشك می ریخت
 

         چیزی كه نگفتی؟
 

:منصور موھایم را نوازش می كرد و می گفت. به او لبخند زدم. سرش را تكان داد یعنی نه
 

         اون وقت تو می خواستی بچه منو از بین ببری؟. این ھمه آرزو داشتم پدر بشم
         منو ببخش منصور، من زود قضاوت كردم.
         به شرطی می بخشمت كه برگردی سر خونه زندگیت.
         اگه بھم اجازه بدی، از خدامه.
         تو ھم باید منو ببخشی. اون خونه بدون تو مثل قبره. تو عشق منی.

 
:از آغوش منصور بیرون آمدم، كف دستش را نگاه كردم و گفتم

 
.تو چرا این كار رو كردی؟ من حقم بود كتك بخورم         ·
 

.و كف دستش را بوسیدم
 
می رفتی النازو رو می گرفتی، ھم واسه ما شر درست نمی كردی، ھم خیال این الھه ناز من راحت . ھمه ش تقصیر این پرویز ذلیل شده س         ·

.می شد
 

:فرھان گفت. زدیم زیر خنده
 
مھندس؟. شما حاضری واسه خوشبختی خودت منو بدبخت كنی         ·
زندگیمو ! ولی خارج از شوخی، پرویز یه مژدگانی عالی پیشم داری... چشم اطاعت ! تازه بدبخت نمی شی، فقط باید بگی چشم. آره واهللا         ·

.بھم برگردوندی
.من دو نفر رو براتون زنده كردم. اون كه بله مھندس، عوض یه مژدگانی دو تا مژدگانی می گیرم         ·
.یادم باشه فردا تو رو از سمت معاونت، به سمت آبدارچی ارتقا بدم         ·
!دست شما درد نكنه         ·
 

:منصور بوسه دیگری به گونه ام زد و گفت
 

         حالت خوبه عزیزم؟
         آره خوبم.
         خب با اجازه، رفع زحمت می كنم.
         كجا پرویز؟
         بعد از مدتی به ھم رسیدین حرف و سخن زیاد دارین. می رم خونه كه شما ھم راحت باشین.
         ماشینت ھم كه شركته، فعال نمی تونی بری. بگیر بشین كه حوصله تعارف ندارم.
         بمونین مھندس، خوشحال می شیم.
         باز ھم به خاطر ھمه چیز معذرت می خوام. ایشااهللا یه فرصت دیگه. ممنونم.
         اگه می خوای ببخشیمت، بگیر بشین سرجات لطفا.
          آخه...
         نمونی از دستت رفته، حاال خود دانی. آره می خوام امشب سور بدم. جشن بزرگ ما رو مزین كنید مھندس.
         شما ھم از با ھم بودنتون لذت ببرین. اجازه بدین برم. راستش خون می بینم حالم بد می شه. باور كن مھندس خسته م.
         االن براتون قھوه دم می كنم كه. بفرمایین. ما زندگی مون رو به شما مدیونیم. در كنار شما بودن مھندس فرھان، لذت دیگه ای داره 

.خستگی تون درآد



         چشم، ھر چی شما بفرمایین.
 

: منصور بلند شد و گفت. و روی مبل نشست
 

         قھوه ھم خودم دم می كنم. تو بنشین عزیزم، االن برات یه شربت قند میارم كه حالت جا بیاد.
 

:تازه چشمش به نامه و دفترچه افتاد، آن را برداشت، خواند و گفت
 

         یه. یكی اینكه االن باید بعد از خوندن این نامه می زدم تو سر و كله م، بعدش ھم منو می بردن دیوونه خونه. خوندن نامه ھم دو حالت داره 
 گیسو جان دو دانگ شركت و كارخونه مال توئه، ھمین فردا بریم كه به نامت! خدایا چقدر مھربونی. حالتش ھم اینه كه می گم الھی شكر

.تمام ضررھای شركت رو ھم به نام فرھان می كنم كه كمكت كرده. كنم
 

.بلند خندیدیم
 

         شركت ما ضرر نمی كنه؟. این كه یك ریال ھم توش نیست
         واسه ھمین به نامت می كنم دیگه.
         خدا از بزرگی كمتون نكنه. باز ھم ممنون كه انقدر به ما روا دارین!
         می دونین بازی روزگار شیرینی اش به اینه كه خورد خورد و ذره ذره ھمه چیز رو از آدم می گیره، بعد یه دفعه ھمه رو با ھم بھت بر می 

....امروز ھم پدر شدم، ھم شوھر، ھم برادر شدم، ھم پولدار شدم، ھم عزیز شدم، ھم . گردونه
         خدا از برادری كمتون نكنه مھندس، برین یه قھوه بیارین، ممنون می شم.
         خدا به دادمون برسه. حاال این منصور تا نصفه شب حرف می زنه.

 
:منصور در حالی كه به سمت آشپزخانه می رفت گفت

 
!شما چرا بخیل اید. خب خوشحالم         ·

:منصور كه رفت فرھان گفت
 

نمی دونم چطور عذرخواھی كنم گیسو خانم؟         ·
.رفیق خوبی برای منصور و برادر خوبی برای من باشین         ·
.مطمئن باشین! انشااهللا         ·
.ھمه چیزم فراموش كنین         ·
.شیطون به جلدم رفته بود. بله، خدا رو شكر اتفاقی نیفتاد         ·

 
 

 .چون فھمیدم ذاتتون خوبه و ھرگز نمی تونین آدم بدی باشین. اگه اجازه بدین، می خوام براتون ھمسر پیدا كنم         ·
 

.سریع اقدام می كنم. شما روی ھر كسی دست بذارین، من حرفی ندارم         ·
برای چی سریع اقدام می كنی پرویز؟         ·

 
.و لیوان شربت قند را دستم داد

 
         منم ھر كسی ایشون تایید كنن می گیرم. گیسو خانم می خوان برام زن بگیرن.
         اون خوشبخت كی ھست گیسو جان؟! به به
         یه دختر خوب كه مھندس رو خوشبخت می كنه، مطمئنم.
         كی رو می گی گیسو؟
         نسرین.
         برای منم یه فكری بكن گیسو؟ گناه دارم ھا! به به.

 
:گفتم. صدای خنده بلند شد

 
         تقاضای طالق را ھنوز پس نگرفتم ھا، منصور خان حواست باشه.
         می دونی پرویز، ھم. به خدا این بیست روز، ھشت كیلو وزن كم كردم. من غلط بكنم زن بگیرم، یكی گرفتم ببین به چه روزی افتادم 

 خوشگله، ھم نجیبه، ھم خوش ھیكله، ھم سفیده، ھم قد بلنده، ھم قشنگ حرف می زنه، ھم خانمھة ھم خونواده داره، ھم
....تحصیلكرده س، ھم 

 
:ادامه داد. چشم غره ای به منصور رفتم

 
         دارم تو رو می گم عزیزم!
         جدًا؟ این ھمه خصلت داره گیسو خانم.
         تازه باور كرده، دوباره شیطون رفت به جلدت؟! پرویز، شر بپا نكن مرد

 
.زدیم زیر خنده

 
         آره مھندس، نسرین خیلی خانمه، از اون دخترھاست كه تا حاال با كسی نرقصیده، نه كسی رقصش رو دیده.
         عكسش رو ندارین؟. دیگه دلم رو آب نكنین
         ولی اگر مایل باشین، خودش رو نشون می دم. اینجا نه، خونه دارم.



         موافقم.
         تو مجالس و مھمونی ھای ما ھمیشه بوده. البته حتمًا اونو دیدین.
         نشونیش چیه؟
         خیابون تخت جمشید، كوچه مزین الدوله.
         منصور اذیت نكن.
         چشم خانم، اون كه لباس آبی و مشكی پوشیده بود.
         اینم شد نشونی منصور؟
         پس چی بگم آخه؟
         این طوری نمی فھمه كی رو می گیم. باید اونو ببینه.
         آخ آخ ! چطور ماه تابان رو ندیدی؟ یه ھلوی درست و حسابیه! عمرت بر فناست پرویز....
         درست بر عكس شما. من آدم سر به زیری ھستم مھندس، علتش اینه.
         اصًال سر به پا چسبیده به دنیا اومدی! آره آره جون خودت.

 
.زدیم زیر خنده

 
         تو رو از فالكت در میاره. به درد تو می خوره. ولی خارج از شوخی پرویز جان، دختر خوبیه.
         مھندس فرھان، فقط پولدار نیستن ھا، از حاال بگم، پدرش مرد زحمتكشیه.
         پول برام مھم نیست، گیسو خانم.
         حرفتون رو باور می كنم چون خواستگار من و گیتی ھم بودین؟
         خدا گیتی خانم رو رحمت كنه.

 
:وقتی با فنجانھای قھوه برگشت، گفت. یاد گیتی روحش را می آزرد. منصور آھی كشید و بلند شد به آشپزخانه رفت

 
         االن فرھان بلند می شه می ره ھا. گیسو جان دامنت رو عوض كن عزیزمف خونیه!
         باشه، پس ببخشین.

 
:منصور گفت. بلند شدم، دست و صورتم را شستم و رفتم دامنم را عوض كردم و به سالن برگشتم و قھوه خوردیم

 
         اگه موافقین، بریم ھم مادر و پدر رو خوشحال كنیم و ھم اونا رو در جشن خودمون سھیم كنیم، ھم به شكممون برسیم.
         چی از این بھتر مھندس؟. موافقم

 
:منصور آمد در را بست و گفت. بلند شدم به اتاق آمدم تا آماده بشوم

 
         گیسو چمدونت رو ھم جمع كن.
         مطمئنی ھنوز منو دوست داری؟

 
:منصور مرا به سمت خودش برگرداند و گفت

 
         دیوونه وار دوستت دارم عزیزم.
         من ھم دوست دارم منصور جان، باز ھم معذرت می خوام.
         ما ھنوز رسمًا با ھم آشتی نكردیم.

 
:مرا بوسید و گفت

 
         چه مزه داد. آخیش دلم تنگ شده بود!
         واقعًا تو ھمه زندگی منی، عزیزم. زندگیم بی مزه بی مزه شده بود منصور.
         آخ فدات.

 
:بعد بوسه ای به شكم من زد و گفت

 
         اولین بوسه پدرانه رو بپذیر فرزندم. بچه م عقده ای نشه.
         منصور بریم دیگه، بده.
         می گم این فرھان رو سر به نیست كنیم چطوره؟
         ای نمك نشناس!
         آخ دلم خیلی برات تنگ شده، سفید برفی.

 
:اجازه نداد و گفت. چمدان را برداشتم. لبخند زدم

 
         آسه می ری، آسه میای. چی كار می كنی خانم؟ دیگه نبینم سنگین تر از پر بلند كنی ھا.
         امری باشه. چشم.
         حاال بفرمایید. عرض دیگه ای نیست.

 
.فرھان بیچاره رفته بود پایین تا ما راحت باشیم. از اتاق بیرون امدیم

 



         خودش خودش رو سر به نیست كرده گیسو، چه پسر فھمیده ایه!
         آخه می دونه چه بی مالحظه ھستی.
         نخیر، می دونه نمی شه از تو گذشت.

 
.دلم به حال فرھان سوخت و چھره ام در ھم رفت

 
         چی شد گیسو جان؟!
         ھیچی دلم به حال فرھان می سوزه، خیلی تنھاست.
         زنش بده، از تنھایی در میاد.
         با خودم عھد كردم تو ھمین ماه دامادش كنم منصور، حاال می بینی.
         انشاءاهللا.

 
منصور چمدان را داخل صندوق عقب ماشین گذاشت و . فرھان به ماشین منصور تكیه داده بود و سیگار می كشید. در را بستم و با ھم پایین آمدیم

:گفت
 

         اگه روزی ده بار. باید یه دفعه ده پانزده تا بذاری رو لبت و بكشی. پرویز جا، این طوری كه آدم خودش رو سر به نیست نمی كنه، عزیز من 
.یكی دو ماھه از این زندگی نكبتی راحت می شی. این كار رو بكنی

 
:فرھان خندید و سیگار را دور انداخت و گفت

 
         ولی من می خوام زندگی كنم منصور جان.
         خیلی ببخشید پرویز جان، ولی بھتره اون مغز و مالجت رو بدی سرویس، فكر كنم نیاز به تعمیر اساسی داره، شاید ھم تعویضش كنن.

:منصور گفت. نگاھی به فرھان كه لبخند به لب داشت كردم و سری تكان دادم
 

         گیسو كه دیگه اجازه رانندگی نداره، تو ھم كه باید ماشین خودتو. ماشین گیسو، بمونه بعد میام می برمش. ھمه با این ماشین می ریم 
.از شركت بیاری

 

 

         پس شما بفرمایین جلو مھندس فرھان. 
 

         شما سر جای خودتون بنشینین خانم! استدعا می كنم.
         منصور تند می ره، عقب راحت ترم. من می ترسم.
         از این منصور ھر كاری بر میاد. بنده ھم می ترسم منو جای شما بگیرن.
         یعنی انقدر بی سلیقه شدم؟! دست خوش پرویز
         بفرمایین مھندس، تعارف نكنین.

وقتی به خانه رسیدیم، . در طول مسیر كلی با منصور صحبت كردیم. اول به شركت رفتیم، فرھان ماشینش را برداشت و از ما جدا شد. راه افتادیم
مادرجون و پدر ھم در . سرعت عملش از خوشحالی زیادش سرچشمه می گرفت. ثریا سریع برایمان ناھار آورد. ساعت یك ربع به سه بعدازظھر بود

وقتی فھمیدند باردارم، سراز پا نمی . وقتی ثریا خبرشان كرد، با خوشحالی آمدند. حال استراحت بودند و تا ساعت پنج متوجه ورود ما نشدند
.شناختند

 
آدمھا وقتی می توانند . واقعا چقدر زیبا می شد اگر ھمه زندگی ھا برپایه عشق، تفاھم، گذشت و وفاداری بود، نه نفرت و دعوا و كینه و بی وفایی

خوش و شیرین نفس بكشند، چرا زندگی را تلخ می كنند؟
 

.شب ھمه به اتفاق فرھان در رستوران مھمان منصور بودیم
 

:آخر شب وقتی كنار منصور دراز كشیدم، گفت
 

         اصال ازت انتظار نداشتم. بیست روزه بیچاره م كردی، حاال غیر از یه ماه قبلش.

         منم ازت انتظار نداشتم.

         خب ازت می ترسیدم كه دروغ گفتم.

          برم مشكل فرھان رو حل كنم، می كشتمت؟ مگه من لولو خورخوره ام؟ اگه می گفتی می خوام

         فرھان قسمم داده بود نگم، وگرنه می دونی كه طاقت دوری تو ندارم و می گفتم.

         منم طاقت دوری تو ندارم، با اینكه خیلی ازت متنفر شده بودم، ولی ھوست رو می كردم.

         مگه من ھوس انگیزم خانمی؟

         بله.

         فدای اون صداقتت بشم.

 
:و بوسه به گونه ام زد و ادامه داد

 



         حاال این ناز نازی كی به دنیا میاد؟

         ھشت ماه دیگه، یعنی حدودا اواسط اردیبھشت.

         دیدی نذاشتم بری؟. برای تشریف فرماییش لحظه شماری می كنم

         ولی من كه رفتم. پس مخصوصا این كار رو كردی.

         ترفند خوبی زدم. این فسقلی باعث شد برگردی.

         نكنه با اومدنش منو از یاد ببری منصور.

         اون وقت ھم ھمسرم ھستی، ھم مادر بچه م، پس دو برابر دوستت دارم.

         ولی خب . می گفت افتخار می كنم پدر فرزندم منصوره. می دونی منصور، این آرزوی گیتی بود كه ازت بچه داشته باشه. منم ھمین طور
دیشب خواب دیدم گیتی می گه می خوام برم پیش بچه ھام، . احساس می كنم فرزند اونو تو وجودم پرورش می دم. عمرش به دنیا نبود

.یكی ھم خودش داشت می شه دو تا، برای ھمین جمع بسته. یعنی بچه منو بچه خودش می دونه

         از این پله ھا زیاد باال پایین نكن، لباس بلند نپوش، حسابی ھم خودت رو تقویت كن، آروم و خونسرد باش، عصبانی نشو و ! گیسو
.استراحت كن

         منصور اگه قرار باشه ھشت ماه بھم سفارش كنی، روانی می شم ھا.

         باورم نمی شه بچه م رو به چشم ببینم. نگرانم گیسو، خاطره خوبی ندارم.

         از این حرفا ھم نزن. انشاءاهللا می بینی، توكل به خدا.

         بله یاد خدا آرام بخش دلھاست.

         البد شركت ھم نباید بیام.

         فقط بپا اخالقت عوض نشه. اتفاقا كنار خودم باشی راحت تره.

         منصور!

         خوب دو دانگ صاحب شدی ھا، شیطون!

         زحمت كشیدم.

         اینھم حق الزحمه شما.

 
.و مرا بوسید و بوسید

 

         من فقط تو رو می خوام منصور، اون شركت حق مادرت ھم ھست.

         دو دانگ مال من، دو دانگ مال تو، دو دانگ مال مادر.

         پس این بیچاره چی؟

         این پدر سوخته كه وارث ھمه ماست.

         قربونت برم الھی! خدا روز به روز سفیدتر و خوشگلترت كنه! پدرش كجاش سیاه سوخته س؟ ماشاءاهللا!

         الھی منصور پیش مرگت بشه. وای وای از این نازھا نریز كه دیوونه می شم.
نسرین با آن موھای صاف و بلند مشكی، چشمان درشت و مژه ھای برگشته، . پنج شنبه طبق دعوت قبلی، خانواده آقا كریم به منزل ما آمدند

بینی قلمی و لبھای غنچه اش دل مرا به لرزه درمی آورد، وای به حال فرھان كت و شلوار مشكی دخترانه ای پوشیده بود و مثل ھمیشه سنگین و 
.با آقایان دست داد و با خانمھا سالم و احوالپرسی كرد. فرھان نیم ساعت بعد رسید. موقر بود

 
.فرھان ھنگامی كه می نشست، نگاھی به نسرین انداخت، بعد به من نگاه كرد و لبخند زد فھمیدم پسندیده. منصور شروع به معرفی كرد

 
 

  
 

.وروجكی بود كه لنگه نداشت. منصور كمی از كماالت فرھان و كمی از فضایل اخالقی خانواده آقا كریم تعریف كرد و مجلس را گرم كرد
 

:من و منصور بیرون سالن، از فرھان پرسیدیم. ثریا برای صرف شام صدا زد و ھمه سر میز رفتند
 

         خب چی شد؟

         باور كنید سی و سه ساله دنبال ھمچین دختری می گردم.

         اینو من می شناسم. چون یه روز ھم این حرفھا رو به گیتی و تو می زد. گیسو جان بدون دروغ می گه.

 
:فرھان گفت. زدیم زیر خنده

 
         دخترھای خوب كم نیستن، اینم دوست گیتی خانم خدا بیامرز و گیسو خانمه.

         تو ھر دختری رو می بینی، می گی تو رویاھام دنبال شما می گشتم؟

 
.زدیم زیر خنده

 
         نمی دونم چطور تا حاال متوجه ایشون نشده بودم؟ البته چھره شون آشناست.

         تازه اون لختی پتی ھا مگه واسه تو حواس می ذارن؟. برای اینكه اھل خودنمایی و جلب توجه و بزن و برقص نیست



         گیسو خانم، تو رو خدا از دستم نره.

         یه كم خودت رو كنترل كن. پرویز خجالت بكش.

         می ترسم ترتیب اینم بدی منصور جان. آخه شانس ندارم.

 
.صدای خنده بلند شد

 
         پس ببریم و بدوزیم؟

          بله فقط بگید لباسم كی حاضره؟ یعنی كی می تونم تنم كنم؟

 
.و چشمك زد

 
         صد تا مثل تو رو جواب كرده. برو دعا كن نسرین قبول كنه! خیلی رو داری پرویز.

         منتظرن. بفرمایین.

 
:برای اینكه فرھان را با زبان شیرین نسرین آشنا كنم، پرسیدم. عذرخواھی كردیم و سر میز نشستیم. مادرجون سر میھمانھا را خوب گرم كرده بود

 
 

         راستی نسرین جان ثبت نام كردی؟

         بله گیسو جان، دیروز ثبت نام كردم.

         به به. دو سال دیگه می شی دبیر ادبیات!

         ممنون.

         حاال چرا ادبیات رو انتخاب كردی؟

         احساس كردم استعدادم تو این رشته بیشتره. عاشق شعر و نوشتنم.

         منم خیلی ادبیات را دوست داشتم ولی بابا معتقد بودن كه زبان بیشتر به دردم می خوره. خیلی عالیه.

 
:و به زبانم اشاره كردم و ادامه دادم

 
         فعال زبان باعث خوشبختی من و گیتی شد. خیلی راست می گفتن.

 
:و منصور گفت. ھمه خندیدند

 
         انشااهللا ادبیات ھم، برای شما خوشبختی به ارمغان بیاره، نسرین خانم.

         اما فكر می كنم زیبایی، نجابت، صداقت و دلسوزی گیسو جان بود كه باعث خوشبختیش شد، البته اینھا ھمه خواست پروردگاره. ممنونم مھندس.

 
:فرھان نگاه تحسین آمیزی به نسرین كرد و گفت

 
         حق با شماست نسرین خانم.

 
.منصور نگاه بامزه ای به من كرد و ابرویی باال انداخت

 
:آقا كریم گفت

 
         روح گیتی خانم شاد، . قسمت چیز عجیبیه. انگار نسرین و نرگسم بودن. خدا شاھده وقتی گیسو خانم گیسو خانم رو تو ترمینال سوار كردم، مھرشون به دلم نشست

.درست مثل گیسو خانم، خوش اخالق، خوش رفتار، با محبت و ھمه چی تموم! چه دختر خوبی بود

         گیتی ھم شما رو دوست داشت. خوبی از خودتونه. شما لطف دارین.

 
:پدر گفت

 
         زن نمونه ای بود/ اگه مادرشون رو می دیدین چی می گفتین آقا كریم.

         خدا رحمتشون كنه.

 
:كه مادر گفت. توی دلم گفتم حتما شب مادرجون پوست از كله بابام می كنه

 
         دختر به مادرش می ره، ھم خوشگلیش ھم اخالقش. بله دیگه.

         مطمئنم ایشون ھم از زیبایی و خانمی نمونه كامل شما بودن. خدا ملیحه جون رو رحمت كنه. ممنون مادر جون.

         ممنونم دخترم.

 
.بعد از غذا به سالن پذیرایی برگشتیم و به صحبت ادامه دادیم

چنین دامادی، آرزوی دیرینه او و . طاھره خانم ذوق زده شده بود. فردای آن روز با طاھره خانم تماس گرفتم و از نسرین برای فرھان خواستگاری كردم
.از نرگس ھم كه خیالشان آسوده بود، مرتضی ھم از نرگس خواستگاری كرده بود. آقا كریم بود

 
:طاھره خانم گفت

 
         می گه حتما باید ھمسرم ھم سطح خودمون یا فقط كمی باالتر . خودت كه می دونی چه عقایدی داره. ما كه از خدامونه دخترم، ولی این نسرین قبول نمی كنه

.باشن



 

 

  
 

:بعد از سالم و احوالپرسی به او گفتم. از طاھره خانم خواستم كه اجازه دھد با خود نسرین صحبت كنم
 

         به خودنمایی و رقص نیست، اونكه باید بیاد میاد. حق با تو بود. مھندس فرھان رو شدیدا شیفته و دیوونه كردی. خوشگلی و خانمی كار دستت داد دختر.

         برو، دست بردار گیسو.

         به جان تو شوخی نمی كنم.

         منو چه به مھندس فرھان؟ حرفا می زنی ھا!

         دیشب سفارش می كرد تو رو خدا از دستم نره، سی و سه ساله دنبال ھمچین دختری می گردم. فعًال كه به التماس افتاده.

         به گیتی خدایا بیامرز ھم ھمین حرفا رو زده بود، ھمین طور به خود تو.

         خوب، خانم، باوقار، زیبا: خب، ما سه تا مثل ھمیم!

         البته! البته!

         خب، چی می گی؟

         ما یه زندگی . یعنی ای كاش ما ھم پولدار بودیم كه می تونستم چنین ھمسری اختیار كنم، اما خودت كه وضع ما رو می دونی. آرزومه چنین ھمسری داشته باشم
سومًا در سطح . دومًا تحصل كرده باشه. فقط معیارم برای انتخاب اینه كه اوًال با ایمان و خوش اخالق باشه. نا شكری ھم نمی كنم. معمولی داریم و البته با صفا

.خودت كه دیدی من چه خواستگارھایی رو رد كرده م. خودمون باشه، چه از نظر مالی، چه از نظر فرھنگی

         آره، می دونم چه كله شقی ھستی، باال خونه تو اجاره دادی.

         اگه وضع ما رو ببینه، نظرش عوض می شه.

         فرھان مرد ایده ال توئه. لگد به بخت خودت نزن. ھیچ ھم این طور نیست.

         ازشون عذرخواھی كن. البته، ولی من معذوریت دارم.

         خواھش می كنم بازی در نیار! نسرین.

         من حاظر نیستم زن مرد پولداری بشم و تحقیر بشم. جدی می گم. به خدا بازی در نمیارم.

         من آدم بد به تو معرفی نمی كنم. پسر با ایمان و فھمیده ایه. اون اھل تحقیر و مسخره كردن نیست.

         ازت ممنونم گیسو، ولی شرمنده م. می دونم.

         حیفه. نسرین عاقل باش.

         یه ضرب المثل ھست كه می گه ھمیشه پات رو به اندازه گلیمت دراز كن. شرمنده م.

         دیوونه، برو زن یه گدا بشو كه ھشتت گرو نھت باشه و ھمان گلیم ھم نداشته باشه.

         راضی ترم، بھتر از سرزنش و تحقیر ھمیشگی یه.

         واقعًا نمی خوای؟

         واقعًا.

         در مورد ازدواج نمی شه اصرار كرد. باشه، ھر طور میلته.

         از قول من عذرخواھی كن گیسو جان. ازت ممنونم.

         خدانگھدار. مسئله ای نیست.

 
:منصور با حوله از حمام بیرون آمد و پرسید

 
         نبینم عزیزم تو رو در این حال. چیه؟ چرا پكری گیسو جان؟ زانوی غم به بغل گرفتی!

         نسرین می گه نمی خوام.

         دماغ فرھان رو خوب سوزوند! عاقل، باھوش، باریكال! عجب دختر فھمیده ایه.

         منصور.

         چیز عجیبی نبود. آخه عزیزم، من كه گفتم قبول نمی كنه.

         حاال چیكار كنیم؟

         ھیچی، به فرھان بگو یكی دیگه برات پیدا می كنم.

         به ھمین سادگی؟ اون دلش رو خوش كرده.

          دیگه بدتر از دست دادن تو و گیتی كه نیست.

         دختره بی عقل دنبال گداگدوله ھا می گرده!

         از این بفھم كه دختر قانع و مغروریه.

         منصور، یه كم كله ات رو به كار بنداز، ببین چیكار كنیم؟

         انقدر به اعصابت فشار نیار، واسه بچه م خوب نیست.

         حاال دیگه واسه ما بچه دوست شدی؟ گیسو مرد كه مرد، مسئله ای نیست؟

         خدا نكنه.

 
:كمی ادوكلن به كف دستش زد و آن را با چند ضربه به صورتش مالید، بعد آمد روی تخت كنارم نشست و گفت

 
         دوست توئه، قلقش رو تو بھتر بلدی.

         دیگه چی كار كنم؟. خیلی التماسش كردم

         من می گم بنفشه رو واسه فرھان جور كنیم. حتمًا قسمت نیست گیسو جان، خودت رو ناراحت نكن.

         من به خونواده آقا كریم مدیونم و باید كاری كنم این وصلت سر بگیره، چون فرھان پسر خوبیه.

         خودت یادت رفته چقدر التماسم كردی؟. خب پس نا امید نشو و دوباره برو جلو

 
.بربر نگاھش كردم



 
چرا این طوری نگام می كنی گیسو جان؟ می گم یادت رفته چقدر التماست كردم؟ این حرف بدیه؟         ·
نه حرف درست كجاش بده منصور جان؟         ·
.ای شیطون بال         ·
.مزاحم نشو. منصور من دارم فكرم رو متمركز می كنم         ·
.گور بابای پرویز كرده، فكر من باش زن         ·
الاله اال اهللا         ·
كاش تو . قدیمھا مردھا كه از حمام بیرون می اومدن، زنھاشون بقچه ای براشون پھن می كردن، نازی نوازشی، ماساژی، مشت و مالی         ·

واهللا ھویج رو كه می شورن، دستی به سر و روش می . انگار نه انگار منصور خان از حموم اومده بیرون. عصر قدیم به دنیا اومده بودم
كشن ببینن تمیز شده یا نه؟ از ھویج كمتریم گیسو خانم؟

 
!آخر مرا به خنده آورد حقه باز

 
         ھویج كی میاد می گه منو بشورین، منو ماساژ بدین؟. شما آقایی، ولی موقعیت آدم رو باید درك كنی

         من كجام نارنجیه زن؟. بابا ما آدمیم نه ھویج

         حاال سرت رو بذار رو پام تا ببینم خودت رو تمیز شستی یا نه، عزیزم؟

         با كمال میل آخیش.

 
:موھای منصور را نوازش كردم كمی شانه ھایش را مالیدم و گفتم

 
         فرھان مثل توئه، زن دوست و با عاطفه. می دونی منصور، وقتی خودم رو خوشبخت ترین زن دنیا می بینم، دلم می سوزه نسرین خودش رو از این نعمت محروم كنه .

.برای ھمین انقدر مصرم

         اون طرف قضیه رو ھم بگو عزیزم، بگو كه فرھان ھم مثل منصور خوشبخت می شه.

         ممنونم. اون رو تو باید می گفتی كه گفتی.

         بره موی دماغشون بشه. من می گم به فرھان بگیم خودش بره جلو، این طوری توی رودرواسی می افتن و قبول می كنن.

         اگه نكنن؟

         خب فرقی با االن نداره، ما سعی خودمون رو كردیم.

         پس بلند شو به فرھان زنگ بزن.

         حاال بعدًا.

         ماساژ كافیه، خیلی تمیز شستی به خدا. بلند شو دیگه، دستم درد گرفت.

         امان از دست این مویز كه آرامش رو از ما سلب كرده، تازه داشتم گرم می شدم.

 
منصور ھم نگذاشت و نه برداشت، بی . از مكالمه آنھا فھمیدم كه فرھان خیلی التماس می كند. منصور شماره فرھان را گرفت و قضیه را به او گفت

:رحم گفت
 

         به حرفھای من ایمان داشته باش، ولی حاال چون پسر خوبی ھستی و گیسو وكیل مدافعته، می . من كه بھت چند سال پیش گفتم تو تا آخر عمرت مجرد می مونی
.گفتم یه كم الغر كن پسر جان. بلكه حلقه به انگشتت رفت. خوام دعوتت كنم اینجا، به نسرین ھم می گیم بیاد، با ھم حرف بزنین

 
:در حالی كه می خندیدم گفتم

 

         منصور انقدر اذیتش نكن، خدا رو خوش نمیاد .

به فرھان ھم خبر دادیم كه . با اصرار من پذیرفت. وقتی منصور گوشی را گذاشت، به نسرین زنگ زدم و از او خواھش كردم غروب به منزل ما بیاید
.حاال یا به ھدف می خورد یا نمی خورد. بیاید

 
بعد از سالم و . نسرین كت و دامن آبی نیلی خوشرنگی پوشیده بود كه خیلی نازترش كرده بود، حتی ذره ای ھم آرایش نكرده بود. غروب آمدند

:احوالپرسی و پذیرایی، منصور گفت
 
 

  
 

         بدون تعارف، بریم سر اصل مطلب، چون می دونم االن دل تو دل پرویز نیست.
 

:منصور ادامه داد. نسرین و فرھان با خجالت نگاھی به ھم كردند
 

         غرض از اینكه دوباره مزاحمتون شدیم، اینه كه یه جوری بله رو ازتون بگیریم و البته از پدر و مادرتون قبًال كسب اجازه! ببین نسرین خانم 
 از من می شنوین اصًال. االن حدودًا نه ساله با ایشون ھمكارم و ھمه ش ازش بدی دیدم. من شخصًا فرھان رو تضمین می كنم. كردیم

.رضایت ندین
 

:فرھان گفت. ھمه زدیم زیر خنده. فرھان با تعجب به منصور چشم دوخت
 

         ھر چی رشته كردیم پنبه كردین مھندس. آدم یه دوست مثل شما داشته باشه، نیاز به دشمن نداره!
         اگر حقیقت رو نگم، پیش خدا مسئولم.

 
:منصور ادامه داد. صدای خنده در اتاق پیچید

 



         حرف نداره، طرز. اصًال می خواستم ملیحه خدا بیامرز رو بدم بھش. خدا گواھه. نه، حاال از شوخی بگذریم، فرھان رو مثل برادر می دونم 
.اصالض نمی شه دو كلمه باھاش حرف حساب زد. فكرش قابل تحسینه، بیانش قابل ستایشه و اخالقش غیر قابل تحمل

 
:فرھان در حالی كه لبخند به لب داشت گفت. از خنده غش كرده بودیم

 
         این منصور امشب ما رو بدبخت می كنه، می دونم. گیسو خانم، تو رو خدا شما حرف بزنین.

 
:نسرین غش غش می خندید و از شوخیھای منصور لذت می برد، بعد گفت

 
         خیلی ممنون منصور خان كه آگاھم كردین، پس دیگه حرفی باقی نمونده.

 
:فرھان گفت

 
         حاال خودتون درستش كنید وگرنه دوباره شر به پا می كنم! دیدین مھندس.

 
.باز صدای خنده بلند شد

 
         نه تو رو خدا پرویز جان، االن یه طومار ازت تعریف می كنم.
         بله پرویز بسیار خوشگل، خوش مشرب، خوش اخالق، خوش صدا، خوش ھنر، خوش ذوق، خوش سفر، خوش بیان، خوش خوراك، خوش 

....پول، خوش خونه زندگی، خوش جیب، خوش ماشین، خوش 
 

:نسرین گفت
 

.می دونید كه با پولدار جماعت نمی تونم بر بخورم. از خوش پول به اون ورش رو كه فرمودین مھندس، نظرم عوض شد         ·
.اصًال خودم با نسرین خانم صحبت می كنم. بابا نخواستم منصور جان، نمی خواد از من تعریف كنی         ·

 
. صدای خنده اتاق را پر كرد

 
         خیلی خب حاال كه این طور شد، من و گیسو می ریم، ولی اگه بازنده شدی نیای بگی دستم به دامنتون، دستم به شلوارتون ھا، حاال 

!خوددانی
         من دلم به گیسو خانم گرمه منصور جان، وكیل مدافع زبردستی دارم.
         نسرین خانم ھم دلشون به بنده گرمه پرویز جان، یكی از خصلتھات رو بگم تومه، بگم؟

 
:دست منصور را كشیدم و گفتم

 
         بیا بریم، انقدر شیطونی نكن منصور.

 
:و در حالی كه ھمه می خندیدیم، گفتم

 
         راحت باشین، ما می ریم اون سالن، نیم ساعت وقت دارین.

 
:وقتی به سالن كناری می آمدیم، نسرین گفت

 
         دلم نمی خواد در. من در شخصیت شما شك ندارم، ولی مطمئنم كه اختالف توی زندگی ھركسی ھم پیش میاد! ببینید مھندس فرھان 

 پدر من سالھاست. ما با شما خیلی متفاوتیم مھندس. آینده خدای ناكرده میون بحث ما، صحبت مادیات و خونه پدری وسط كشیده بشه
 .البته الحمدهللا به كسی نیازمند نیستیم و راضی ھستیم، فقط قصر و ماشین مدل باال و زندگی آن چنانی نداریم. مسافركشی می كنه

 تالش پدرم رو به چشم دیدم و دوست ندارم حرمت خونواده م و زندگی خوبی كه با. من برای ھمون زندگی ساده و معمولی ارزش قائلم
 من دلم می خواد با خونواده ای. من تا حاال چند نفر مثل شما رو رد كردم. نه اینكه منظورم به شخص شما باشه. اونا داشتم، از بین بره

 اتفاقا صبح به گیسو جان. امیدوارم منو ببخشید. تحصیالت و شخصیت معیار منه. وصلت كنم كه از نظر مادی ھم سطح خودمون باشن
 من دوست ندارم با بھانه. گفتم، آرزومه چنین ھمسری داشته باشم و ای كاش ما ھم از نظر مالی و فرھنگی ھمسطح ایشون بودیم

 می دونم. حقیقت از ھر چیزی دلنشین تره. مثال بگم می خوام به درسم ادامه بدم یا تفاوت سنمون زیاده. ھای پوچ و الكی شما رو رد كنم
 ولی از آینده م. شما آرزوی ھر دختری ھستین، من بدون رودرواسی اعتراف می كنم. دركم می كنین و منو بابت گستاخی ام می بخشین

 ھمیشه دلم می خواست وقتی پدر و مادرم به خونه خودم میان، راحت باشن و معذب نباشن و این وقتی میسره كه من و. می ترسم
 انشاءاهللا یكی بھتر از من. اینه كه شرمنده شما ھستم. ھمسرم، به كمك ھم زندگی مون رو بسازیم و به قول معروف از صفر شروع كنیم

.پیدا می كنین در ضمن از اینكه ما رو قابل دونستین، ازتون سپاسگزارم
         حتی. باید بگم بدون تعارف برای به دست آوردن شما، ھر كاری الزم باشه می كنم. شما ھم آرزوی ھر مردی ھستین نسرین خانم 

 حاضرم دوباره. حاضرم ماشینم رو با یه ماشین ساده و معمولی عوض كنم. منزل پدرتون، یه خونه ساده و معمولی بگیرم حاضرم بیام كنار 
 من توی این دنیا یه خواھر دارم كه اونم ازم ھزارھا فرسخ فاصله داره و با خونواده اش آمریكا زندگی می. از صفر شروع كنم، فقط نگین نه

 ھمیشه سعی كردم دنبال دختری بگردم كه به معنویات خیلی توجه داشته باشه و به زندگیم با فھم و كمال و. اینه كه خیلی تنھام. كنه
 آره من از مال دنیا بی نیازم، اما به یه ھمسر مھربون و فھمیده نیاز دارم، به یه غمخوار، به یه شریك، ھمون طور كه. صداقتش صفا ببخشه

 شما با من صادق بودین، منم با صداقت به این حقیقت اعتراف می كنم كه تا به حال سه دختر تونستن نظر منو جلب كنن و مطمئنم می
 علتش رو ھم الزم نیست بگم، چون. دور و بر من دخترھای پولدار فراوانه، ولی ھیچ كدوم رو نخواستم. دونین دو نفر دیگه چه كسانی بودن

 نذارین از این به بعد در حسرت شما بسوزم و. من سخت به كسی دل می بندم و سخت فراموش می كنم. می دونین بھم اعتماد كنین
 البته تو ثروت بزرگ. منم مثل شما اھل تجمالت نیستم. شما ھر شرایطی بفرمایین می پذیرم. به وضع مالی مساعدم لعنت بفرستم

 اگه در آینده. خانم متین مادر و پدرم رو كامال می شناختن. شدم، ولی از معنویات دور نیستم، می تونین در مورد خونواده ام تحقیق كنین
.دیدین یا شنیدین به شما و خونواده تون توھینی كردم، ھر كاری دوست داشتین انجام بدین

:منصور گفت. ما ھنوز فالگوش بودیم و گوش می كردیم



 

         این ثریا امروز چی به خورد فرھان داده؟! گیسو جان
         چطور مگه منصور؟
         یك ریز حرف می. نمی گه این ھیكل به اكسیژن نیاز داره. فكر دیگرون رو نمی كنه ھیچ، فكر خودش رو ھم نمی كنه! چقدر حرف می زنه 

.زنه، یه نفس نمی كشه
          خودت رو یادت بیار، اون شب كه عكسم رو دستت گرفته بودی و یك ریز حرف می زدی! منصور.. ا .

 

         بله، درست می فرمایین. بله.

         حاال باز ھم التماس كنم، نسرین خانم؟

         ای خاك بر سرت كنن. این بدبخت ھم بدتر از من، زن ذلیله.
 

 

 

 

         شما بیش از حد به من لطف دارین، اما باور كنین نگرانم. اختیار دارین مھندس. 
 

         خوبه خانم؟. من امضا می دم
         من با گیسو جون و گیتی خدابیامرز زمین تا آسمون فرق می كنم، انگشت كوچیكه اونا ھم. این چه حرفیه؟ اما ما اصال به ھم نمی خوریم 

.نمی شم
         وقتی انقدر به شما عالقه دارن، پس وجه. گیسو خانم و گیتی خانم در انتخاب دوست دقیقن. این رو دیگه باید از ما آقایون بپرسین 

.شكسته نفسی نفرمایین. تشابھی با اونا دارین
         پس اجازه بدین بیشتر فكر كنم. شما منو شرمنده می كنین. ممنونم.
         مسئله ای نیست، كی جواب می دین؟
         دو سه روز دیگه.
         تا دو سه روز دیگه چی به من می گذره؟ خدا عالمه.
         زیاد امیدوار نباش. من نشدم، یكی دیگه مھندس.
         اومدین نسازین ھا!
         شما كه با كار كردن من مخالفتی ندارین؟
         راستش ھیچ وقت دوست نداشتم ھمسرم شاغل باشه، ولی اگر شما بخواین مخالفتی ندارم.
         نكنه بعد از ازدواج نظرتون عوض شه؟
         ثبت می كنیم، چطوره؟
         تا چه حد برای ھمسرتون آزادی قائلین؟
         شما خانم موقر و متینی ھستین و این مھر آزادی شماست. من آدم متعصبی ھستم، ولی برای شما بی نھایت آزادی قائلم.
         ممنونم.

 

 :به منصور نگاه كردم و ابرویی باال انداختم و گفتم
         برو یه كم از فرھان یاد بگیر.
         شاھنامه آخرش خوشه! من می شناسم چه زندانبانیه! اینھا ھمه اش حرفه! تو چه ساده ای.
         من دو سال از تحصیلم باقی مونده، صبر می كنین درسم تموم شه؟
         تشریف بیارین منزل خودتونف اون جا درس بخونین. نیازی نیست صبر كنیم.
         این باعث ناراحتی شما نمی شه؟. آخه من تا نمره اول رو نیارمف آروم نمی گیرم
         مطمئنم شما خانم عادلی ھستین و در كنار تحصیل، شوھرتون رو ھم راضی نگه می دارین.
         محبتم رو كه دریغ نمی كنم، ولی شبھای امتحان از من توقع آشپزی و خونه داری و مھمون داری و گردش نداشته باشین.
         شما توی اون. نگران خونه داری و آشپزی و این طور مسائل نباشین. دو تا مستخدم در منزل ھستن كه مشكل شما رو حل می كنن 

.فقط محبتتون رو دریغ نكنید، كافیه. خونه فقط خانمی كنید
         خدا به نسرین رحم كنه، به دلش بندازه كه جواب منفی بده و مجبور نشه مرتب بگه پرویز برو كنار،. این ھم از اون بد پیله ھاست گیسو 

.حالم رو به ھم زدی! پرویز ولم كن درس دارم، پرویز چقدر بد پیله ای
 

:در حالی كه از خنده غش كرده بودم، گفتم
 

اینھا ھمه ش ناز و عشوه س، وگرنه كی می تونه از شما بگذره؟! شما مردھا چقدر ساده این         ·
گیسو اینھا كی می روند؟         ·
!منصور         ·
شما . روابط اجتماعی و دید و بازدید رو دوست داریم. عاشق مھمونیم. راستی این رو ھم بكم مھندس، ما خونواده پر رفت و آمدی ھستیم         ·

ھم ھمین طورین؟
.خیالون راحت باشه. منم عاشق مھمونم و به صله رحم معتقدم         ·

 
:منصور گفت. ھر دو خندیدند

 

         دیگه حالم رو به ھم زده، انقدر درس. پرویز میاد می گه خسته شدم. خودت رو واسه دعواھا آماده كن! چه وعده ھای الكی می ده گیسو 
.می خونه، نه كسی می تونه بیاد خونه مون، نه جایی می ریم، نه محبتی، نه اختالطی

          صبر كن ببینم چی می گن؟! منصور، چقدر حرف می زنی... ا
         خب، باز ھم باید دو سه روز صبر كنم نسرین خانم؟



         در صورتی كه جواب مثبت باشه، چه اشكالی داره؟.اگه اشكالی نداره
         بیا بریم به كار و زندگیمون برسیم. اینا مثل اینكه می خوان حاال حاال حاال حرف بزنن. خب گیسو جان بیا بریم.
         یعنی چه؟... ا . منصور مھمون داریم
         خب، اونھا این طوری راحت ترن، ما ھم این طوری.
         عصبانی می شم ھا.
         اینم یه نوع ناز و عشوه س؟
         تا دو نفر عاشقانه حرف می زنن، آویزون آدم می شی. نخیر، یه نوع تھدیده.
         بذار اقًال استفاده ببرم. آخه یادم می افته با چه بدبختی ھایی زن گرفتم، قدر می دونم زن.
         از این بیشتر استفاده می خوای؟

 

:به شكمم اشاره كردم و ادامه دادم
 

.از دست تو، دیگه نه دامن می تونم بپوشم نه شلوار         ·
 

:با تعجب و نگرانی پرسید
 

پس می خوای چی بپوشی عزیزم؟         ·
 

:با خنده گفتم
 

.ھمون طور كه به دنیا اومدم، عریان         ·
اصًال بچه نخواستم، . با ناموس من كه نمی شه شوخی كنه. پس بگو رشد نكنه گیسو، چون خودم با ھمین دستھام خفه ش می كنم         ·

.استفاده ھم بخوره و سرم
.خودت گفتی نمی خوای ھا         ·
.خب پیرھن بپوش. الھی دورش بگردم، ثمره سی و ھشت سال زندگی منه. به خدا فداشم می شم         ·
تو می گی به كی می ره؟         ·

 
:دنبالم آمد و گفت. و از پله ھا پایین آمدم

 

         فكر كنم به فرھان بره.
         عموشه؟ باباشه؟ داییشه؟ اخه كی شه؟! بسم اهللا!  وا
         آخه این مدت مرتب صحبت اون بوده.
         جدی می پرسم منصور.
         فكر كنم به ثریا بره.
         البد چون دستپخت اونو می خوره.
         یادته؟. نخیر چون در ھنگام شكل گیریش چشممون به جمال ثریا روشن شد

 

:زدم زیر خنده و گفتم
 

         تو اون روز خجالت نكشیدی منصور؟ آبر حیثیت ما رو بردی.
         تازه ثریا مثل مادرم می مونه، ھزار بار منو تر و خشك كرده، من فقط داشتم تو. برای نگھداشتن تو، حثیت و آبرو و خجالت رو می ذارم كنار 

.رو می بوسیدم
         كاش صداش نمی زدم. خیلی بد شد. وای اصًال یادم می افته یه جوری می شم!
         یعنی دلت نمی خواد به اون بره؟

 

.ھر دو زدیم زیر خنده
 

         از خدامه، ثریا خانم خیلی با نمكه.
 

 :منصور گفت. وارد سالن شدیم
         خب علیك سالم، علیك سالم، تھیت بگم یا تسلیت پرویز جان؟
         فعًال دعا كنین.
         برای چی؟
         فقط ونستم وادارشون كنم كمی تامل كنن، ھمین. ھنوز از نسرین خانم جوابی نگرفتم.
         نسرین جان بالخره چی شد؟
         ولی گویا در برابر مھندس قاطعیتم رو از دست. واهللا گیسو جان، خودت شاھد بودی كه به خواستگارھای دیگه ام می گفتم نه، یك كالم 

.نیاز دارم كمی فكر كنم. دادم
         مباركه، منصور پاشو شیرینی تعارف كن! به به.
         تازه نظر خونواده م ھم شرطه. من كه ھنوز بله نگفتم.
         آخ دعا خونده س نسرین جون. این شیرینی رو كه خوردی، بله رو می گی.

 

:نسرین شیرینی برداشت و گفت
 

         ممنون.
 



:فرھان گفت
 

         انشااهللا شیرینی پدر شدن شما رو بخوریم. ممنون مھندس.
         اون روز كه من شیرینی انقدری پخش نمی كنم، نفری یه كیك بزرگ می دم فرھان جون.
         ممنون منصور جان.

 

از پر حرفیھای فرھان در ماشین . آن شب فرھان و نسرین را شام نگھداشتم و آخر شب فرھان نسرین را به منزلش رساند. و شیرینی را برداشتم
!بیچاره فرھان با ان ابھتش چه ذلیل شده بود. بی خبرم، ولی نسرین می گفت خیلی التماس كرده

خالصه ده روز بعد جواب مثبتش را . پشت دستم را داغ كردم دیگر خودم را وارد این ماجراھا نكنك. آن قدر ناز و ادا آمد كه دل ما را زد! و اما نسرین
:گاھی عصبانی می شدم و با نسرین تماس می گرفتم و می گفتم. بیچاره فرھان لپھایش فرو رفته بود، بس كه غصه خورده بود. اعالم كرد

 
خودت رو خیلی لوس كردی ھا، یا بگو آره یا بگو نه، یعنی چه؟ بیچاره فرھان رو زجركش كردی. 

 
:می خندید و می گفت

 
خونسرد باش دوست من، به خودت فشار نیار، یه موقع بچه ت زود به دنیا میاد. 

 
انگار می ترسید از زیبایی و وقارش چیزی روی زمین . ھركاری را آھسته و آرام انجام می داد. ھمیشه ھمین طور بود، آرام و خونسرد و مسلط به كار

:وقتی روز خواستگاری، جلوی فرھان چای تعارف كرد، در گوش منصور گفتم. بریزد و حیف و میل شود
 

می تونی یه چرت بخوابی عزیزم، تا خم بشه و فرھان چای برداره و دوباره راست بشه، نیم ساعتی طول می كشه. 

 
:منصور لبخند زد و گفت

 
دوباره اون ابروھات رو گره كور نزنی. ھمینش آدم رو می كشه عزیزم، البته به چشم خواھری ھا. 
خوشم باشه، خوشم باشه. 
می دونی مردھا از آروم بودن خانمھا چه استنباطی دارن؟ 

نخیر، متخصص این موارد شمایین، لطفا بفرمایین. 
یعنی بھترین پناھگاه و آرامگاه برای شوھرشه. وقتی زنی آروم و خونسرده، یعنی ناز داره، یعنی دیر عصبانی می شه و باظرفیته. 
آھان كه این طور. 

 
چنان نگاه . تمام زیبایی زن، در آرامش و متانت اوست، و فرھان حسابی در برابر نسرین خودش را باخته بود. لبخند زدم چون حق با منصور بود

قشنگی به نسرین كرد كه یك لحظه حسادت كردم، چرا اولین بار كه منصور برای عیادت از گیتی به منزل ما آمد و من به او شربت تعارف كردم، از 
ولی بعد سریع یادم افتاد كه نگاه منصور وقتی كه در حضور بھرام و خانواده اش به منصور چای تعارف كردم، از این ھم . چنین نگاھی محروم ماندم

ھمان روز كه بھرام به خواستگاریم آمده بود و منصور قالب تھی كرده بود، تا آن حد كه سر شام قلبش . قشنگ تر بود، ملتمسانه تر و عاشقانه تر
.درد گرفت و دچار تشنج شد

 
ولی مھم . شاید عمل متفاوت باشد، یكی احساساتی تر برخورد كند و یكی سنگین تر و تودارتر. ما نباید رفتار ھمسرانمان را با ھم مقایسه كنیم

باید بدانیم ھمه مردھا دیوانه وار به ھمسرانشان عالقه دارند، درست ھمان قدر كه ما به . باطن عمل و نیت عمل استو مھم نفس عمل است
ھمه مردھا بھترین و با ارزش ترین چیزھای دنیا را برای ھمسرشان می خواھد، حاال یكی می تواند و تھیه می كند، . ھمسرانمان عشق می ورزیم

مھم این است كه می خواھند، مھم این است كه ما را می پرستند، حتی مردی كه با ھمسرش عصبانی تر از . یكی نمی تواند و خجالت می كشد
روش ابراز عالقه اش متفاوت است و البته . فقط شیوه رفتارش و تربیتش متفاوت است. دیگری برخورد می كند شاید بیشتر عاشق ھمسرش باشد

.پس چقدر زیباست كه در زندگی زناشویی جویای باطن افراد باشیم. چه بھتر كه رفتارش را اصالح كنه
 

اگر ھم نمی رسید . چون وسعش می رسید. فرھان باالترین مھر، بھترین خرید و مجلل ترین عروسی را برای نسرین خانم قانع و متواضع ترتیب داد
جالب اینجا بود كه فرھان آن قدر برای بردن نسرین عجله داشت كه به او فرصت نداد اقال كمی . ھمان قدر نسرین را دوست داشت. فرقی نمی كرد
خود این مسئله برای فرھان دنیایی ارزش . نسرین حتی خجالت می كشید با فرھان برقصد، چه برسد به اینكه در آغوش فرھان برود. خجالتش بریزد

مثل معروفی ھست كه . باالخره شیطنت كردیم و آنھا را وادار به رقص كردیم. داشت چون می فھمید كه چه ھمسر پاك و نجیبی اختیار كرده است
فرھان گونه اش را به . نسرین آن قدر قشنگ با فرھان می رقصید كه ھمه حیرت كرده بودیم. می گوید طرف آب نمی بیند وگرنه شناگر ماھری است

بعد نسرین دستش را دور گردن فرھان حلقه كرد و گونه اش را به گونه . متاسفانه نفھمیدم چه گفت. گونه نسرین چسباند و در گوشش پچ پچ كرد
:در گوشش گفت. با دقت لب خوانی كردم. ھمسرش بیشتر فشرد

 
زیباترین لحظه زندگیمه پرویز جان، چون االن كه توی آغوشتن و با گرمای وجودت گرم می شم، مطمئنم كه انتخاب درستی كردم. 

 
:بعد صورتش را مقابل صورت پرویز گرفت و گفت

 
دوستت دارم پرویز. 

 
:پرویز نگاه عاشقانه ای به نسرین كرد و بعد بدون رودرواسی بوسه ای به لب نسرین زد و این بار فھمیدم كه گفت

 
آخ كه چقدر دوستت دارم. 



 
.نسرین دوباره سرش را روی شانه فرھان گذاشت و در خوشبختی اش غرق شد

 
از اینكه توانستم زحمتھای آقا كریم و ھمسرش . من خودم را خوشبخت تر از آنھا می دانستم، از این جھت كه بانی ازدواج و خوشبختی آنھا شدم

او كه . به اضافه اینكه منصور را دارم. را جبران كنم و عشق خودم را از قلب فرھان بیرون بكشم و مھر دختر خوبی چون نسرین را جایگزینش كنم
.عشق من، ھستی من، شریك غمھا و شادیھای من و پدر فرزند من است

ھر روز كه می گذشت بیشتر از پیش به راز و حكت سفر از شیراز . دوران شش ماھگی بارداریم را می گذرانم كه مرتضی و نرگس با ھم عقد كردند
.روزگار چه بازیھای عجیبی را با انسان شروع می كند و ھیچ پایانی ھم براش قائل نیست. به تھران پی می بردم

 
روزھای بارداری را با غر و گالیه می گذراندم، دلم می خواست مدام در كنار منصور باشم اما مگر می شد، فقط و فقط . روزھا در خانه كالفه بودم
مراقبت، . باید استراحت می كردم

رسیدگی و وابستگی منصور، من را وابسته تر كرده بود، حتی االمكان از كنار من تكان نمی خورد، انگار از اینكه باز ھمسر و فرزندش را تنھا بگذارد 
من خوب می فھمیدم كه چه انقالبی در درون منصور . مرگ غیرقابل باور گیتی و فرزندش تجربه ای تلخ برایش به یادگار گذاشته بود. وحشت داشت

چه چیز لذت بخش . با كمال حیرت می دیدم كه نماز می خونه و از خدا كمك می خواد. برپاست، باور نداشت این بار فرزندش را در آغوش می گیرد
تر از این، منصوری كه روزی كفر می گفت و می گفت كدوم خدا؟ حاال یك بنده مخلص و مومن شده بود، آره حق با گیتی بود، خداوند او را وسیله 

حاال منصور با اینكه مصیبت ھای زیادی را پشت سر گذاشته بود روز به روز بیشتر به خدا گرایش پیدا . كرده بود تا خودش را به منصور یادآوری كند
می دانست ھمه چیز به خواست و اراده خداست و اگر ز روی حكمت ببندد دری حتما به رحمت گشاد . می كرد و ھمین روز به روز آرامترش می كرد

.دردیگری
 

یك روز در حال لعنت كردن خودم بودم كه چرا زود باردار شدم . مراقبتھا شدیدتر شده بود و دلتنگی ھای من بیشتر. دو ھفته ای به زایمانم باقی بود
.و خانه نشین كه زنگ تلفن به صدا در آمد

 
سالم. 
سالم، نسرین جون چطوری؟ 

خوبم، تو چطوری؟ 

پشیمان و خسته. بد و عصبانی. 
چرا؟ 

به خدا ھیچ كاری نمی ذارن بكنم. خسته شدم. 
برو شكر كن ھمچین مراقبتھای داری، كاش منھم مادرشوھر داشتم. خوبیت را می خوان. 
حاال عوض آن خدابیامرز خود پرویز بھت محبت می كنه. خدا رحمت كند خانم فرھان را زن خوبی بود. 
آن كه البته. 
خب، چه خبرھا؟ 

به قول گیتی خدابیامرز خبرھا حاكی از اینه كه فردا شب شام می دھیم. 
نه بابا، بگو به خدا. 
عجب بی چشم و روئی ھستی گیسو، ھفته پیش بھت جوجه كباب دادیم. 
یادم نمیاد. 
وقتی دیدمت یكی می زنم تو سرت كه یادت بیاد. 
ما چقدر مزاحم شیم عروس خانم؟ 

آخه چه عروسی و مزاحمتی. پنج ماه گذشته. 
دور از جون تو كفن ھم بری بھت می گم عروس خانم چون خیلی عروس خوشگلی شده بودی. 
حاال از كجا انقدر مطمئنی كه من زودتر از تو می میرم؟. مال رنگ پارچه كفنه. احتماال آن موقع مال خوشگلیم نیست كه بھم می گی عروس 

ل.آخه خیلی حلوا دوست دارم. بعد بمیرم. من با خود عھد كردم حلوای ھمه را بخورم+ 
تو چی دوست نداری؟ 

ھوو رو اصال دوست ندارم. 
باشه من زودتر به جناب عزرائیل جواب مثبت می دم كه به آنچه دوست داری برسی. 
خدا آن روز رو نیاره كه من فرھان را در ماتم ببینم. خدا نكنه. 
اول او باید بره آن دنیا، اگه خوب بود من ھم برم. اون كه تا اون موقع ھفت كفن پوسانده گیسو. 
بوی پول به مشامت خورده سیصد و شصت درجه عاطفه ات چرخیده. چه بدجنسی تو. 
افتخار ھم می كنم از پول زحمت كشی پدرمه كه االن خوشبختم. من ھنوز ھمون نسرین دختر آقا كریم مسافركشم. 
تو خانمی و ھربار كه پرویز منو دعا می كنه برام دنیائی ارزش داره. 
چه حال و خبر؟. تو لطف داری خوبی از خودته 

        برم بــیرون ھـوا بخــورم مــی گــن سـرما مــی        . آسه برو، آسه بیا  . ھمه خیلی بھم گیر می دن، تا آقا نبی برام تكلیف معلوم می كنه می خوام 
 .می خوام برم دوش بگیرم می گن نفست می گیره. خوری

خب، پا به ماھی گیسو باید خیلی احتیاط كنی. 
دلم واسه دمر خوابیدن یك ذره شده نسرین. این دو ھفته ھم به سالمتی بگذره راحت بشم ای خدا. 
واسه شامھای من چی؟ 

اما چه فایده كه دیگه واسه ما كلفت و نوكر بھم زدی و دستپخت تو نیست. لك زده. 
كار كردن تو خانه را دوست دارم. من خودم از عھده ھمه چی بر میام. می خوام جوابشون كنم. 
چطور می خواھی به كارھای خانه برسی در حالیكه دانشگاه می ری. تو چطور می خوای خانه به آن بزرگی رو تمیز كنی. مگه زده سرت. 
حاال چون اصرار می كنید باشه جوابشون نمی كنم. پرویز ھم ھمین رو می گه .
یك چیزی بھت می گم ھا. 
نگو. 
خب، حاال شام به چه منظوره؟ ما كه تازه مزاحم بودیم. 
خانواده فرزاد میان دیدنمون، خواستیم شما ھم باشید. 
ما باشیم كه چی بشه؟ نمی تونی تنھائی حرص و جوش بخوری؟ 



نه، چشم دیدن ھووھام رو ندارم. 
نخیر، بگو تو بیا كه به من گیر ندھند. 
می دونی كه از كسی نمی خورم حرف بیخود بارمون كنند شكمشون را سفره می كنم. بیخود می كنند. 
تو نمی خواد از من دفاع كنی از خودت و زندگیت دفاع كن جونم. 
آخه من زندگی و عشقم را از تو دارم، گیسو جان. 
قابل نبود. 
چی چی رو قابل دار نیست؟. پرویز سر تا پاش جواھره 

خودش یا پولھایش؟ 

خودش. 
اما ما نمیاییم. خب، الھی شكر. 
ما منتظریم، نیای دیگه ھیچی. 
آخه اعصابم را خرد می كنند، می دونی كه .
بیا دیگه خوش می گذره. تحملشون می كنیم. 
ببینم نظر منصور چیه. باشه. 
به پرویز ھم نصحیت كرده كه از اینھا دوری كنه. اما دوری از آنھا به نفع زندگیمونه. پرویز گفت منصور می گه ھر چی گیسو بگه. 
اگه یك حرف حساب تو زندگیش زده ھمین بوده. 
آن كه بنده خدا فقط حرف حساب می زنه بی انصاف. 
تو از منصور دفاع كن من از فرھان كه رنگ زندگیمون ھمیشه سبز باشه نه سیاه. 

 
:نسرین گفت. ھر دو خندیدیم

 
گوشی را بده خانم متین كه دعوتشون كنم. پس بیایید. 
من خداحافظی می كنم از اینكه به یاد ما بودی ممنون. 
قربانت گیسو جان. خواھش می كنم. 
گوشی، تا مادر رو صدا بزنم. خداحافظ. 

 
:ھمان موقع مادر به اتاق من آمد و گفت

 
من مراقبتم عزیزم. گیسو جون مادر بیا برو حمام. 
از دست این منصور. ھر بار شما تو زحمت می افتید. 
چی از این بھتر مادر كه از عروس گلم و نوه مراقبت كنم. 
بیاید با نسرین جون صحبت كنید به موقع آمدید. خدا شما را از ما نگیره. 

 
:وقتی مادر از نسرین خداحافظی كرد و گوشی را گذاشت گفت

 
مادر چرا نمی خوای بیای؟. سفارش كرد حتما تو را راضی كنم 

از اینھا باید دوری كرد.مادر جون یكبار نشد از اینھا حرف مزخرف نشنوم ،. 
اما حسود بیشتر از ھمه خودش رو می سوزونه. می دونم عزیزم. 
                                ید یز          . عقد شما و پدر كه بود گفتند خوب واسه متینھا مرتـب دســت بـاال مـی كنیــد و رادمنشـھا را بھشــون مــی انداز عروسـی نسـرین و پرو

 آخه آدم به اینھا چی بگه مادر؟. برگشتند گفتند باز كه بانی خیر شدید

          مـن كـه ھمیشــه دعــات مـی كنـم         . چشـم ندارنـد ببیننـد خوشـبختیم         . خدا جوابشون رو داده كه با تمام خوشگلیھاشون ھنوز ازدواج نكرده ند
 .مھه، ماھه! عجب شوھری واسه م پیدا كردی. دخترت

 
:در حالیكه می خندیدم گفتم

 
ھر بالئی ھم می خواھید سر پدرم بیارید من با شمام. انشاءاهللا به پای ھم پیرشید. 
خالصه ھرچی ماه و خورشیده نصیب متینھا شده. اونھم خیلی خوب بود. خدا محسن ھم رحمت كنه. فداشم می شم. 
بفرمائید نصیب رادمنشھا. 
قربونت برم مادر، بیا برو حمام تا منصور نیامده و وسواسش گل نكرده. 

 
:ثریا گفت. از حمام كه برگشتم حالم خراب شد قلبم به تندی می زد و نفسم باال نمی آمد و تمام بدنم می لرزید

 
حتما گرسنه اید بریم ناھار بخورید. 
حال پایین آمدن ندارم. برام بیارید اینجا ثریا خانم. 
االن براتون می آورم. 
بچه م فشارش آمده پایین، برو تا منصور نیامده حال گیسو را خوب كنیم كه االن می آید پدرم را در میاره. ثریا چند تا خرما ھم بیار. 

 
:ھنوز ثریا به پله ھا نرسیده بود كه صدای بوق ماشین منصور آمد و مادر سیلی كوچكی به صورت خودش زد و گفت



 
ساعت تازه یكه. عجب شانسی دارم بخدا. چه زود آمد پسره. 
من ضعیفم. حال من بد می شه كه تقصیر شما نیست مادرجون. 

:بعد از مدتی منصور وارد اتاق شد و سالم كرد و پرسید
 

چی شده گیسو؟ چرا رنگت پریده؟ 

چیزی نیست. خسته م. 
مگه چكار كردی؟ 

استراحت. 
دو روز پیش حمام بودی عزیز من. باز تو رفتی حمام. 
حالم خوب نیست. منصور جان پیله نكن عزیزم. 

 
:منصور روی تخت نشست و دستم را تو دستش گرفت بعد بوسه ای به دستم زد و گفت

 
چه یخ كردی. 
منصور با شلوار بیرون نشستی روی ملحفه؟ 

 
:از جا پرید و گفت

 
اما شما حرف رو عوض نكن. آخ معذرت می خوام، حواسم پرت شد می گم ثریا عوض كنه. 

 
:مادر گفت

 
واهللا یك ربع بیشتر تو حمام نبود، منصور. 

 
:گفت. ثریا با سینی غذا وارد شد

 
سالم آقا، خسته نباشید. 
سالم ثریا، شما خسته نباشی. 
واسه شما ھم غذا بیارم باال. ممنوم. 
مامان شما خوردید؟ 

من می رم با رادمنش می خورم پسرم. 
پس برای منھم بیار باال ثریا. 
چشم. 
پدر جان؟ 

من رفتم. بعد رفت سراغ مطالعه اش، خب، منصور جان زنت تحولیت. یازده تا دوازده كه پیش ما بود. 

 
:منصور در حالیكه ساعتش رو از دست باز می كرد گفت

 
دور از جون مثل میت تحویلش می دھید؟ من آخه من با این چكار كنم مامان؟ 

 
:مادر لبخند ظریفی زد و در حالیكه از در خارج می شد گفت

 
ھر كاری دوست داری باھاش بكن. 

 
:منصور چشم بامزه ای گفت و ادامه داد

 
ما رو باش عمر و زندگیمون رو دست كی سپردیم. اینھم طاقت دوری از رادمنش رو نداره. 
منصور مادر از صبح پیش من بوده و مثل پروانه دورم چرخیده بی انصافی نكن. 
انشاءاهللا با ھم خوش باشند شما ھم به سالمتی فارغ شی خیال ما راحت بشه. 

 
:سینی غذا را مقابلم كشیدم و به جان تیغھای ماھی افتادم كه منصور آمد و گفت. منصور برای شستن دست و صورتش از اتاق خارج شد

 
بھتری گیسو؟ 

بخورم خوب می شم. گرسنمه. 
چرا سر فرصت كار می كنی؟ بچه ضعف كرد. پس بخور دیگه. 



جنین از خون من تغذیه می كنه نه از معده من تو رگھای من ھم خون ھست. 
خب خونی كه توش مداد ویتامینه نباشد چه فایده داره؟ بچه م غذای درست و حسابی نمی خوره. 
بیخود واسه خودم دردسر درست كردم. فكر كنم این بیاد دیگه ما باید زحمت رو كم كنیم. 

 
:منصور كنارم نشست بوسه ای به گونه ام زد و گفت

 
ممنون ثریا. بچه ضعیف و مردنی كه به دنیا بیاری اول از ھمه خودت زجر می كشی. ھمه چیز من اول توئی خودت ھم خوب می دونی. 
چیز دیگه ای الزم ندارید منصور خان؟ 

نه ثریا فقط به محبوبه بگو ملحفه را عوض كنه. 
چشم. 

 
:منصور سینی غذا را جلوش كشید و گفت

 
خب چه خبرھا عزیز دلم؟ 

توی خونه كه خبری نیست خبرھا پیش شماست كه تو اجتماعید. 
پرویز برای فردا شب دعوتمون كرده. 
حاال بریم یا نریم؟. آره نسرین ھم تماس گرفت 

امر امر شماست. 
من می گم نریم چون ھم تازه اونجا بودیم ھم حالم رو به راه نیست. 
اینو بگو. و ھم از مھمانھای آنھا دل خوشی ندارم. 
خب مھمترینش اینه منصور. بله. 
می دونی كه بد پیله است. منھم به پرویز گفتم دوری از آنھا واسه ھمه ما بھتره اما اصرار می كنه. 
خب بریم نكنه بدشون بیاد. 
              ندارم        . گیسو جان اگه یك چیزی گفتند كه حتما می گن موھای منو دونه دونه نكنی عزیزم فكرھـات را بكـن دلرحمیھـای         . مـن حــال و حوصـله 

 .تو نگران نباش. حرف بزنند شكمشون را سفره می كنم. شما ھمیشه ھم كار دست خودتون می ده ھم كار دست من

 
:منصور قاشق غذا را مقابل دھانش نگھداشت و با حیرت به من نگاه كرد و گفت

 
چكار می كنی؟ 

می بینی كه دلم ھم خیلی پره. دیگه ظرفیتم پره. ھمان كه شنیدی. 

 
:منصور نگاھی به شكم من كرد و گفت

 
پس نمی خواد بریم خواھش می كنم. 
اما مادر و پدر میرن. 
   ول كـن گیسـو     . به خدا از وقتی می خوام با این خانواده رو به رو بشم اضطراب می گیرم تا وقتی كه باھـام آشـتی مــی كـنی                                   . خب، آنھا برن

 .داریم راحت زندگیمون رو می كنیم. جان
خب، حرف بیخود می زنند منصور، قبول نداری. 
خب، من ھم ھمین رو می گم عزیزم، منتھا تو شكم آنھا رو سفره نمی كنی می آی خانه شكم منو سفره می كنی. 

 
.غش غش زدم زیر خنده

 
:منصور گفت

 
من نمی فھم بابا خدابیامرز این تحفه ھا را از كجا پیدا كرد؟ البته حساب آقای فرزاد جداست مرد محترمیه. 
واقعا برام سواله كه این دخترھا چطور از این پدرند. 
دختر به مادرش می ره و ایشاءاهللا دختر من ھم به مادرش می ره الھی فدای جفتتون بشم. 
راستی منصور بھت گفتم كه دكتر گفت شاید دو قلو باشن. خدا نكنه. 

 
:منصور با چشمان از حدقه بیرون زده پرسید

 
دو قلو باشن؟         ·
.اینطور می گفت         ·
.عجب دكتر حاذقیه كه بعد از نه ماه به این نتیجه رسیده         ·
.تیری پرتاب كرده یا به ھدف می خوره یا نمی خوره. ھمینطوری یك چیزی گفت         ·
تو چرا مسئله به این مھمی را حاال به من می گی؟         ·
!آخه به شكم من میاد دو قلو حامله باشم؟         ·
.گیسو نكنه دو قلوئند و ما بی خبریم. عصری بریم یك دكتر دیگه. البد ضعیفند         ·
.یك قل ھم به زوره. نیستند عزیز من         ·



.گفتی ھمین خوبه... بھت گفتم بریم پیش دكتر          ·
حاال چرا انقدر اعصابت را خرد می كنی؟         ·

 
:منصور سینی غذا را كنار زد و گفت

 
   واسـه  . نه فكر خودتی نـه فكــر ایــن طفـل معصــومھا        . دو تا بچه دارن از تو تغذیه می كنند آنوقت ھمین غذاته         . خدای من آخه چرا حاال می گی

 .ھمینه كه شكمت جمع و جوره
احساس من بھم دروغ نمی گه این یك قلوئه. منصور باز داری پیله می كنی ھا. 
                ندگیمون رو بھــم مــی ریخــتی و                . ھمان احساس جنابعالی یه روزی به من تھمت زد كه زن دارم و زنبازی می كنــم یـادت كـه نرفتــه داشـتی ز

 .بدبختمون می كردی
احساسم درست گفته بود تو رفته بودی خانه الناز اینھا، منتھا برای كار دیگه، من فقط كمی به خطا رفتم. 
كمی به خطا رفتی؟ بچه رو كه داشتی می كشتی ھیچ، خودت رو ھم داشتی می كشتی. 
چرا دوباره داری قبرستون كھنه می شكافی؟ 

دو ھفته كه ھیچ، نه ماه. بعد از دو ھفته داری می گی دو قلوئه. آخه تو ھمه چیز رو سرسری می گیری. 
تازه اصال پنچ قلوئه مگه فرقی می كنه؟. آخه من جدی نگرفتم 

 
:منصور از جا بلند شد و گفت

 
اصال متوجه نیستی گیسو. 
بشین غذات را بخور. خب اگه دو قلو باشه دو تا سیسمونی میارم نگران نباش. 
چه وقت شوخیه زن؟ 

تو دوست نداری دو قلو باشه؟ 

از این ناراحتم كه در حق تو و اینھا كوتاھی شده. از خدامه. 
بابا به خدا اگه می دونستم دو قلو ھم حامله م ھمینقدر می خوردم، ھمینقدر می خوابیدم، چرا انقدر حری می خوری؟ 

بخور ببینم كه نخوری قاتی می كنم. می خوای دو تا بچه یك كیلویی رو دستم بذاری كه یكی تو سر خودم بزنم یكی تو سر اینھا. 
چرا اینطوری می كنی؟. من نمی تونم این ھمه بخورم منصور 

حاال عصری می برمت یك دكتر دیگه. مطمئنا دو قلوئه. شما ژن چند قلوئه دارید. 
ولم كن. من قول می دم بچه ھای سالم برات بیارم. 
زن. من خودت رو ھم سالم می خوام چرا متوجه نیستی كه وجودت برام حیاتیه. 
پس خودت ھم بشین بخور. 
دلم شور می زد. آرامش به من نیومده گفتم زود برم خونه ھا. من اشتھام كور شد. 
تا نخوری، من ھم نمی خورم. 

اما . وقتی به منزل فرھان رسیدیم ھنوز خانواده فرزاد نیامده بودند و احساس آرامش می كردیم. منصور نشست و با ھم شروع به غذا خوردن كردیم
:این آرامش و اطمینان خاطر بیست دقیقه بیشتر طول نكشید و اولین گلی كه خوردم از الناز بود، آن ھم ھنگام سالم و احوالپرسی كه گفت

 
وای چقدر قیافتون عوض شده گیسو جان فكر نكنم منصور خان دیگه ھوس بچه بكنه. 

 
:در عوض مادر جون گفت. به منصور خیره شدم كه حرفی بزنه اما مضطرب و الل من را تماشا می كرد. آب شدم رفتم تو زمین و برگشتم رو زمین

 
بچه م كمی ورم كرده كه خب طبیعیه الناز جان، حاال خودت كه باردار شدی می فھمی. 

 
:دلم خنك شد اما شكمشون رو كه سفره نكردم ھیچ با سكوتم اجازه دادم كه چند دقیقه بعد المیرا دھان باز كنه و بگه

 
               واقعا مانده م متحیر كه ایشون چطور می تونند ھمه را بھم پیونـد                . خب نسرین خانم چه می كنید با محبتھای دوست عزیزی مثل گیسو جان

 .بدھند

 
:نسرین نگاھی به من كرد و خونسرد رو به المیرا گفت

 
دوست فقط گیسو. ھمیشه دعا گوش ھستم. 
خیلی دوستشون دارید؟ 

منظورتون چه كسی است؟ 

آقای مھندس فرھان را می گم. 
اصال رقمی براش وجود نداره. 

 
:الناز با خنده پرسید

 
!یعنی صفره؟         ·
صفر یك عدده و اتفاقا عددی است كه از كوچكترین عددھا بزرگترین و بیشترین رقمھا را می سازه و اندازه عالقه من به پرویز رقمی          ·

.ست پره صفر



 
:مادر پرسید. از حاضر جوابی نسرین لذت می بردم اما لبخندم را برای منصور جمع كردم تا حساب كار دستش بیاد

 
شما دو تا چرا ازدواج نمی كنید؟ داره دیر می شه ھا. 

 
:المیرا گفت

 
مثل اینكه دستمون خیلی سبكه خانم متین. واهللا دست رو ھر كسی می ذاریم می برنشون. 

 
:اما پدر كه از دست این دو تا خشمگین به نظر می رسید فقط لبخند كمرنگی زد و گفت. فریاد خنده بلند شد

 
خب شاید علتش اینه كه شما دست رو آقایون می ذارید بذارید آنھا دست رو شما بذارند. 

 
:آخ كه خدا می داند چقدر دلم خنك شد الناز و المیرا جا خوردند و الناز گفت

 
پس چطور گیسو خانم شما خوشبخت شدند؟ جناب رادمنش! 

 
:پدر به مادر اشاره كرد و گفت

 
                   البته گیسو به منصور خیلی عالقـه داشــت          . اینجا شاھدی داریم كه كفایت می كنه، دختر من ھم انقدر انتظار كشید تا دست روش گذاشتند

 .مرجان جون شما شاھدی دیگه. اما ھرگز پا پیش نذاشت كه یه موقع نبرنش

 
:ھمه زدیم زیر خنده و مادر گفت

 
ما ھم زدیم و بردیم. منصور دیوانه گیسو بود و ھست. 

 
:آقای فرزاد به شوخی گفت

 
این برد در مورد جناب رادمنش ھم صادقه مرجان خانم؟ 

 
:مادر خندید و گفت

 
پدر و دختر در خوبی ھمتا ندارند. البته كه صادقه. 

 
:من و پدر ھمزمان گفتیم

 
خوبی از خودتونه. 

 
:خانم فرزاد گفت

 
نسرین جان از گیسو جان یاد بگیر سریع میخت را بكوب. 

 
انقدر از گوشه كنایه ھای این مادر ناتنی و خوھران سیندرال حرص می خوردم كه بچه ھا تو دلم پیچ و تاب . منصور و پرویز مضطرب به ھم نگاه كردند

.جواب داشتم اما مالحظه ھم داشتم. می خوردند و دنبال ھم می كردند
 

:نسرین پرسید
 

منظورتون چیه خانم فرزاد؟ عذر می خوام. 
منظورم اینه كه زودتر مادرشو عزیزم و یك وارث بیار. 

 
:نسرین با لبخند تلخی نگاھی به من كرد كه مثل برج زھرمار نشسته بودم، سپس گفت

 
                                 امـا اگـه بنـا      . باشه روش فكر می كنم اتفاقا پرویز جان خیلی دلش بچه می خواد، منتھا می بینم با درس و دانشگاه جور در نمیاد خانم فـرزاد

به فرمایش شما وجود بچه باعث محكم شدن زندگیم باشه و پرویز را تا آخر عمر كنارم داشته باشم سـختی ھـا را تحمـل مــی كنـم و بــراش                            
 .مگه عمرم به دنیا نباشه. بچه میارم، ھر كاری می كنم كه پرویز را از دست ندم



 
لذت می بردم و كمی از نظر فشار روانی . شیرت حاللت ای كه امیدواری پرویز را عاشقتر كنی كه اینطور خونسرد می تونی جوابھای مودبانه بدھی

:تخلیه می شدم كه الناز گفت
 

گمان نكنم بچه م بتونه كاری كنه. فقط مواظب باشید مثل گیسو جان پف نكنید نسرین جان. 

 
گستاخی تا چه حد و سكوت ما تا چه حد؟ نگاھی به منصور كردم كه لبش را می گزید و حرص می . المیرا و مادرش در خندیدن با او ھمراه شدند

.خورد اما ھنوز كما فی السابق الل الل بود
 

:مادر جون گفت
 

               اگـه اینطـور بـود كـه دخترھــای دیگــه ای بــرای فرھـان و                . زندگی اینا روی قیافه پایه ریزی نشده كه روی ھمان اصل ھم ویران بشه النـاز جــان
 .این دو تا پسرھای خوب دنبال معنویات و درك باال می گشتند كه شكر خدا ھمه چیز تمام گرفتند. منصور وجود داشتند

 
.ای كاش خانم متین تمام این جمالت را در یك جمله خالصه می كرد و می گفت پس چرا شما دو تا را نگرفتند

 
:آقای فرزاد برای اینكه حرف عوض كنه گفت

 
                                راســتی . ما ھمیشه از كماالت گیتی خانم خدا بیامرز، ھمچنین گیسو جان و نسرین خانم ذكر خیر می كنیم انشاءاهللا ھمیشه موفق باشـند

 پرویز جان از خواھرت چه خبر؟ ایران نمیان؟

                   منتظریم نسرین این ترم را به پایان برسونه بعد بریم،            . نخیر قراره انشاءاهللا ما بریم جناب فرزاد، اینطوری نسرین جون را یه ماه عسل ھم بردم
 .به امید خدا

 
:خانم فرزاد گفت. قیافه خانمان فرزاد دیدنی بود

 
خیلی عالیه نسرین جون. به به پس عازم واشنگتون ھستید. 

 
:الناز گفت

 
ھیچ فكر می كردی یه روزی برید آمریكا نسرین جون؟ 

 
می دونست . اینبار جدا پرویز با وحشت به نسرین نگاه كرد. موضوع این بود كه خودم را كه بدبخت كرده بودم ھیچ نسرین ھم گرفتار كرده بودم

:اما نسرین ھمون دختر آقا كریم صادق مھمان نواز گفت. وقتی آن روی نسرین برگرده دیگه باید ترسید
 

                یدن       . یك كم ھم به قول شما ما فقیر بیچاره ھا بریم بگردیم              . خب خدا جای حق نشسته ھمه ش كه نمی شه شماھا برید مسافرت بـرای د
 .خواھر پرویز سر از پا نمی شناسم مرتب تماس می گیرن كه زودتر بریم

 
:پرویز گفت

 
فقیر بیچاره چیه نسرین جان؟ تو تاج سر منی عزیزم. 

 
.به منصور نگاه كردم و با نگاھم گفتم كه از فرھان یاد بگیر و آنطور بدتر از من الل و بھت زده نگیر بشین رو به روی من

 
:الناز گفت

 
خدا خیلی ھم جای حق ننشسته، نسرین خانم. 
چطور مگه؟ استغفراهللا، كفر نگید تو رو خدا. 
خب حق ما خیلی چیزھا بود مثال یك آمریكا حقمون بود، اما ھنوز نرفتیم، خدای شما كمی پارتی بازی می كنه و این عادالنه نیست. 

 
:این بار نسرین به پرویز نگاه كرد و پرویز گفت

 
           شـما اراده كنیـد حتمـا مــی ریـد         . باید دید چی به صالحه و البته گـاھی اراده ھــم شـرطه          . پارتی بازی چیه الناز خانم؟ خداوند عادل و مھربانه

 .آمریكا
من آرزو ندارم مھندس فرھان ھمینطوری مثال زدم. 

 
:نسرین خیلی جدی گفت

 



پس چرا اعتراض می كنید؟ 

 
:الناز جا خورد و به المیرا و مادرش نگاه كرد و با حالتی شكست خورده گفت

 
انگار نسرین خانم را عصبانی كردم؟ 

                        ھمـانطور كـه خـدا ھمیشـه از حـق           . من از حق خودم می گذرم، اما از حق كسی كه ھمیشه در رحمتش به روم باز بـوده نمـی تـونم بگـذرم
 .اعتقادات ھر كس برای خودش محترمه الناز خانم. خودش می گذره اما از حق بنده ھاش ھرگز

خب، من ھم اگه ھمچین خدای مھربون و دست دلبازی داشتم ازش دفاع می كردم. 
                    ست خــدا بیـن   . اگه قلبتون را صاف كنید و كمی زیباتر به دنیا و آدمھاش نگاه كنید متوجه می شید كه این خدا برای شما ھم چنین بــوده و ھ

 .بندگانش تبعیض قائل نمی شه

 
:المیرا گفت

 
البد شما ھم دارید مھندس فرھان رو به راه راست می آورید. 
       شته                        . فرھان تو راه درست بود كه من انتخابش كردم با اینحال ما ھمیشه تجربیاتمون رو در اختیار ھم قرار می دیم تا زنـدگی قشــنگ تـری دا

 .باشیم

 
.انگار دیدند با نسرین جدال كردن بی فایده است كه دوباره به سراغ من آمدند

 
:الناز گفت

 
گیسو جان امشب شما فقط شنونده اید. 
پیشنھاد بزرگان را پذیرفتم. 
گفتند بیشتر شنونده باشید و كمتر حرف بزنید. بزرگان نگفتند اصال حرف نزنید. 

 
:به لحظه انفجار چیزی نمانده بود بنابراین گفتم

 
عوضش شما صحبت می فرمائید. 

 
:المیرا گفت. باز به ھم نگاه كردند

 
ھمچین رو فرم نیستید. نكنه با منصور خان قھرید. 
مگه آدم با دنیای محبت قھر می كنه؟ 

پس چرا پكرید؟ 

 
:بنابراین گفتم. خیلی خواستم خودم رو كنترل كنم اما رو اعصابم پا گذاشته بود و پیله كرده بود

 
دارم به كنایه ھائی كه بھم می زنید فكر می كنم و ظرفیتم را می سنجم. 
منظرمون گفتن و خندیدنه گیسو خانم جدی نگیرید. 
با مسخره كردن مردم؟ ھمه شوخیھا دلنشین و بامزه نیستند. 
خب آدم باردار پف می كنه دیگه طبیعیه. شما خیلی حساسید گیتی خانم محكمتر از شما بودند. 
  یا                   . گیتی اگه محكم بود نمی مرد گیتی طبعش از من حساستر و لطیفتر بود كه به خاطر رضایت شما از تمام عشقش منصــور دسـت كشـید 

 .گفتن ھر حرفی درست نیست و ھركس ظرفیتی داره. واسه آن آدم كش دلسوزی كرد

 
:خانم فرزاد گفت. المیرا و الناز بھم نگاه كردند

 
اتفاقا دخترھای من شما را دوست دارند. 
در اینصورت من ھم دوستشون دارم و برای خوشبختیشون دعا می كنم. 

 
لحظه ای ھمه ساكت شدند و مطمئنا پرویز با خودش می گفت نخواستم این كادوی . رنگ و روی منصور پریده بود و مضطرب به من نگاه می كرد

.عروسی رو
 

.بعد از صرف شام گفتم منصور جان اگه اشكالی نداره بریم، منزل من نمی تونم زیاد بنشینم
 

:منصور گفت
 

بریم عزیزم و از خدا خواسته برخاست و به منزل آمدیم. 



:منصور گفت. وقتی مادر و پدر شب بخیر گفتند و رفتند به اتاق خواب آمدم و با عصبانیت كیفم را روی مبل پرت كردم
 

چیه گیسو؟ چرا انقدر اخم و تخم میكنی من چه خطایی مرتكب شدم/ 
خجالت كشیدی یك دفاع از زنت كنی. 
موقع كندن موھای من فرا رسیده؟. خودت دفاع كردی دیگه عزیز دلم 

بیخود عزیز دلم عزیز دلم نكن، مادره كه منو دوست داره نه تو. 
من كه گفتم نریم این مھمانی آخرش اینه. گیسو باز شروع كردی. 
دیگه دوست ندارم اینھا پاشون رو تو خانه من بذارند. پس آخر آخرش ھم گوش كن. 
من نمی تونم بگم نیان. گیسو جان اینھا سالی دو سه بار میان اینجا اون ھم تحمل كن. 
ھمین كه گفتم، آدم كه مجبور نیست دشمنش رو تحمل كنه. 
حاال چرا گریه می كنی؟ آخه آتھا ارزشش رو دارند؟ 

ولم كن تو تكیه گاه خوبی برای من نیستی اصال بیخود بچه دار شدم. 
خانه مردم كه نمی شه دعوا راه انداخت. گیسو من مالحظه نسرین و پرویز رو كردم درست مثل خودت. 
از زنش فاع كرد. مگه پرویز دعوا كرد. 
كجا می ری؟ 

پیش مادر جون. 
آنجا می ری چكار؟ 

می خوام آنجا بخوابم اعصابم متشنجه. 

 
:سریع مقابلم ایستاد و گفت

 
عزیز من. منكه روم نمی شه بیام اونجا بخوابم، بیا بگیر بخواب ھمین جا. 
می خوام از تو دور باشم. 
آخه من چه گناھی كردم؟ 

من واسه بچه تو انقدر ورم كرده م. سكوت گناه توئه. 
تو صد برابر این ھم بشی باز ھمه چیز زندگی منی، قربونت برم. 
ولم كن زبون نریز، آنجائی كه الزمه زبانت رو كار بینداز. 
خب االن الزمه، چون نمی تونم بدون شماھا بخوابم. 
دیگه؟. شماھا كیه 

آخه كجا می خوای بری از این جا بھتر؟. تو و این گوگول گولیھا 

 
:خم شد منو بوسید و گفت. با ناز و افاده نگاھم را ازش برگرفتم و روی مبل نشستم

 
                                        یاری، عــوض یـه میـخ آن عفریته ھا االن دارند می سوزند كه می بینند داری برام بچه میــاری، حـاال تـازه نمـی دوننــد دو تـا ھـم مــی خـوای ب

 .وگرنه آتیش می گیرند. معمولی میخ طویله كوبیدی

 
من . الھی كه اول فدای اون اشكھات بشه منصور، بعد فدای این خنده ھای یواشكیت. دیگه نتونستم اخم كنم و خنده بر لبم نقش بست ادامه داد

.قول شرف می دم یكروز حق اینھا رو كف دستشون بذارم
 

البد می خواھی بگیریشون و از پشت بھشون خنجر بزنی، حكایت آذره، الزم نكرده ازم دفاع كنی. 
مگه از جونم سیر شده م؟. من به گور بابام بخندم برم طرف این دو تا عجوزه 

منصور به خداوندی خدا حاللت نمی كنم اگه بعد از من این دو تا را بگیری. 
یعنی فكر می كنی دوتاشون رو به من می دن؟ 

 
:اخمھام را در ھم كشیدم و خواستم از جا بلند شم اجازه نداد و گفت

 
بگیر بشین دارم شوخی می كنم عزیزم. 
آنھم دو تا خواھر. اصوال شانس شما دوتا دوتاست. بعید ھم نیست دوتاشون رو بگیری. 
خدا اون روز رو نیاره كه سایه تو رو سر خودم و زندگیم نباشه، ایشاءاهللا اول من رو خاك كنند. 
    نمی گم زن نگیر اما یكــی رو بگـیر كـه واسـه بچـه ھـام               . بچه ھام رو به تو سپردم       . یه موقع دیدی سر زایمان رفتم      . مرگ خبر نمی كنه منصور

 .سراغ این دو تا عفریته نرو. مادری كنه
پاشو لباست رو عوض كن بگیریم بخوابیم. ھمینطوریش اضطراب دارم تو دلم را خالی تر نكن. 
 بنـده  . خودت خوب می دونی كه چقدر ذلیل و عاشقم منتھا عادت داری ھر چند گاھی یه امتحانی ازم بگـیری         . پاشو عزیزم، پاشو قربونت برم

 خب عزیزم؟. ھم كه ھمیشه نمراتم بیسته، یه مھر ھزارآفرین ھم بزن پای پرونده ھمسرداریم كه دیگه خیالم راحت باشه

روش فكر می كنم. 
        ین        . من ھمیشه خدمتگزار شمام     . خنده ت رو قایم نكن منم روم زیاد نمی شه            . فدای اون دندونھای ردیف بشم اللیم رو ھم بذار بــه حســاب ا

 .پرویز ذلیل شده كه ھمیشه مثل بند تنبون به ما احتیاج داره

 



:منصور فلك زده نفس پیروزمندانه ای بیرون داد و گفت. فریاد خنده ام به ھوا رفت
 

الھی صد ھزار مرتبه شكر كه این پرویز یك جا به درد ما خورد. باالخره موفق شده قھقھه قشنگ جنابعالی را به ھوا بفرستم. 
پرویز ھمیشه به درد تو خورده یادت رفته؟ 

زندگیم را بھم برگردوند. من ھمیشه بھش مدیونم. 

 
چقدر منصور را . وای كه چقدر این بوسه بھم روحیه بخشید. گرمی لبھاش رو روی لبم احساس كردم. با لبخند نگاه عاشقانه ای تحویل منصور دادم

.دوست داشتم
 

.خب حاال برم برات شیر عسل بیارم بخوری         ·
 

لباسم را عوض كردم و در دل به خاطر داشتن چنین ھمسری خدا را ستایش كردم و آرزو كردم كه حداقل تا زنده ام منصور را كنارم . منصور رفت
.چون آرزوی عمر جاودان برای خود و كسی كردن آرزویی محال و غیرممكنه. داشته باشم

خیلی تحمل كردم، اما ساعت . به خودم می پیچیدم و نفس در سینه حبس می كردم تا منصور از خواب بیدار نشه. درد خواب را از من ربوده بود
:مثل ترقه از جا پرید و پرسید. باالخره صداش زدم. شش صبح صبرم تمام شد

 
!وقتشه         ·
.فقط می دونم چھار ساعته دارم درد می كشم. نمی دونم         ·

 
 

 پس چرا بیدارم نكردی؟         ·            

 

.دلم نیومد         ·
دلم نیومد یعنی چی؟ االن وقت این دلسوزیھاست عزیز من؟         ·
.آخه تو سر درد داشتی با قرص خوابیدی         ·

 
 

:برخاست چراغ را روشن كرد و گفت. منصور نگاھی به ساعت كرد   
 

نكنه اتفاقی بیفته؟. این مالحظه كاریھای تو آدم رو دیوانه می كنه. چه عرقی كردی گیسو 

ای خدا دارم می میرم به دام برس. 
من برم مامان رو صدا بزنم. 
خودت منو برسون بیمارستان. مزاحمشون نشو. 
می خواھی فردا محاكمه م كنه؟ 

اینھمه راه رو نرو. خب، پس تماس بگیر. 

 
:مادر خیلی سریع آمد و گفت. شماره مادرش را گرفت سپس كمكم كرد تا لباسم را عوض كردم

 
الھی بمیرم تو از دیشب داری درد می كشی حاال می گی؟ 

ببخشید از خواب بیدارتون كردیم به منصور گفتم مزاحم نشه. سالم مادر جون. 
بریم نكنه بچه به دنیا بیاد دیر بشه. پس من باید كی به درد شما بخورم؟ بریم عزیزم. دیگه چی؟ آنوقت خیلی بھم بر می خورد. 

 
:منصور با وحشت پرسید

 
یعنی داره به دنیا میاد؟ ھمینجا؟ 

مگه چقدر می تونه اون تو بمونه؟ دیشب تا حاال داره التماس می كنه كه من رو در بیارین. آره دیگه. 

 
:منصور با حالتی دستپاچه گفت

 
یا امام رضا خودت رحم كن زن و بچه م رو به سپردم. بریم بریم. 

 
:مادر پرسید

 
ساك بچه ت كجاست گیسو جان؟ یادمون نره. 

 
.كنار تختش گذاشته م. منصور برو بیار

 
منصور رفت تا از اتاقی كه برای فرزند یا فرزندانم آماده كرده بودم و از سلیقه و وسائل بازی و سیسمونی چیزی كم نگذاشته بودم ساك نوزاد را 

بعد از . باالخره به بیمارستان رفتیم و كارھای مقدماتی انجام شد تا پزشكم آمد. مادر در این فرصت قرآن را آورد و رو سرم گرفت و دعا خواند. بیاورد
. سپری شدن سه ساعت و اندی درد به حد مرگ كشیدن به خواست باری تعالی صاحب دو فرزند از دو جنس مخالف شدم یكی پسر و یك دختر

 



احساس عجیبی بود غرق شادی بودم، در حالیكه ھاله غم قلبم را گرفته . وقتی بچه ھا را برای شیر خوردن نزد من آوردند از دیدگانم اشك می بارید
چقدر آرزو داشت فرزند منصور را در آغوش . مادر شده بودم در حالیكه داغ مادر شدن و فرزند در آغوش گرفتن به دل خواھرم گیتی مانده بود. بود

از اینكه روح گیتی نظاره گر ما بود شرمنده بودم، با اینكه می دانستم . بگیرد و حاال به جای او این من بودم كه فرزندان منصور را در آغوش گرفته بودم
. كه اینك او خوشحال است

 
اعتراف می . گیتی عزیزم اكنون كه امیدھای زندگیمان را در آغوش گرفته ام از روی تو شرمنده ام« : در دل گفتم. بارھا و بارھا خوابش را دیده بودم

درست است كه عشق و دوست داشتن در خانواده رادمنش بی حد و مرز است اما منصور لیاقت . كنم كه عشق و دوست داشتن را از تو آموختم
.این ھمه عشق را دارد

 
»امید و دالرام « روی فرزندانت ھمان اسامی را می گذارم كه تو دوست داشتی 

 
ای فرشته خوبیھا و پاكیھا، ای حك . بابت ھدایای زیبایت از تو سپاسگذارم به پاس ھمه مھربانیھا و گذشتھایت بوسه بر فرزندان زیبایت می زنم

.با جمله منصور افكارم گسسته شد. ھنوز كه ھنوز است به یادت اشك می ریزد. شده بر قلب منصور، منصور ھرگز تو را فراموش نكرد و نخواھد كرد
 

چرا گریه می كنی عزیزم؟ نكنه بیشتر می خواستی؟ 

 
:پاسخ دادم. لبخندی به لب ھمه نشست

 
داشتم با گیتی درددل می كردم، از اینكه تو رو به من بخشیده و اینھا رو تو دامنم گذاشته ازش تشكر می كردم. 

 
:مادر گفت. لبخند قشنگی زد و سپس چھره غمگینی به خود گرفت و به سمت پنجره قدم برداشت

 
الھی فداشون بشم. از دعای اونه كه این دو تا خوشگل تو دامنته عزیزم. خدا رحمتش كنه، روحش شاد. 

 
:پدر گفت

 
آنھا از ما زنده ترند. خانواده از دست رفته شما و ما االن غرق شادیند. 

 
اشك تو چشمان ھمه . ھمه خشكمون زده بود. بغض منصور شكست ھمانطور كه كنار پنجذه ایستاده بود و پشتش به ما بود بلند بلند گریست

چه زجرھای روحی را بدون او حمل كرده تا بالخره فرزند . منصور حق داشت می دانستم چه حالی داره و چقدر دلش ھوای گیتیش را كرده. حلقه زد
.می دانستم تنھا چیزی كه االن بھش ارامش می دھد این است كه آذر را به سزای عملش رسانده و انتقام خودش را گرفته. من را در آغوش گرفت

 
:پدر با دستمال اشكھایش را پاك كرد و به طرف منصور رفت، دست بر شانه اش نھاد و گفت

 
               تازه گله منده كه تو    . اما اون االن جاش خوبه و خیلی ھم خوشحاله          . پسرم می دونم چه احساسی داری و چقدر دلت برای گیتی می سوزه

 .چرا داری گریه می كنی عوض اینكه با بچه ھات عشق كنی

 
پدر و منصور یكدیگر را در آغوش گرفتند و منصور نالید كه گیتی خیلی زود مرد پدر جون و بیشتر از ھمه این موضوع عذابم می ده كه به خاطر من مرد 

.گیتی واسه خاك حیف بود
 

:پدر چند ضربه به پشت منصور زد و گفت
 

           تو ھم واسه دیگران حیف بــودی  . دلشادم كه از دست ندادمت  . اون االن از تو خوشتره پسرم، خوشحال كه حداقل یك دختر دیگه تقدیمت كنم
 .ھنوز به اینكه دامادمی و پدر نوه ھای قشنگم افتخار می كنم

 
:منصور گونه پدر را بوسید و گفت

 
من ھم به داشتن شماھا افتخار می كنم و دوستتون دارم. 
بچه ھات رو عروس و داماد كنی، ایشاء اهللا. 
در كنار شما به امید خدا. 

 
:جلو آمد دست نوازشی به سر من كشید و گفت. منصور نگاھی به من كرد

 
خدا تو رو از من نگیره كه ھمه چیزم رو بھم برگردوندی. 

 
:پسرش را از من گرفت و به پیشانیش بوسه زد و گفت

 
حاال چی صداشون بزنیم گیسو؟ 

نظر من اینه كه ھمان اسامی را كه گیتی دوست داشت روشون بذاریم منصور جان. 



پس این پسر قند عسل را امید صدا می زنیم و آن دختر نازنین را دالرام. 

 
:مادر گفت

 
سلیقه گیتی حرف نداشت. نامدار باشند الھی. 

 
:منصور گفت

 
انگار شیر می خواد گیسو جان. فسقلی با لبش دنبال یه چیزی می گرده كه من ندارم و شرمنده م. 

 
.ھمه زدیم زیر خنده

 
گرسنه تره. به امید شیر بده. دالرام رو بده به من مادر. 

 
:پدر گفت

 
               من می رم بیرون ھوائی عوض كنم در ضمن به ثریا خانم خبر بدم كه از خدا چیھا گرفتیم خیلی سفارش كرد بنده خدا كه بی خبرشون نذارم .

 .می خواست بدونه یك قلوئه یا دوقلوئه

 
:وقتی به امید شیر می دادم دالرام را به منصور داد و دنبال پدر روانه شد و منصور با حالتی بامزه گفت

 
منصور دست بردار تو رو خدا می خوام شما دو تا راحت باشید. 

 
:منصور با كنایه گفت

 
اما نترس پدر باوفاست. برو مامان جان. 

 
:مادر در حالیكه از در خارج می شد گفت

 
اینو كه می دونم می ترسم چیز خورش كنند از مردم می ترسم. 

 
:ھمه زدیم زیر خنده و منصور سری تكان داد و گفت

 
 

خدا شانس بده. بیچاره بابام كه تنھائیھا كشید. 

 
: ادامه داد. چپ چپ نگاھی به منصور انداختم

 
 دلم واسه بابـام مــی سـوزه  . و فقط چون ایشون بودن رضایت دادم منتھا دارم درد دل می كنم  خودت می دونی كه پدر رو چقدر دوست دارم .

 .ھیچ نمی تونم بپذیرم. خب، گیسو نكنه بعد از من شوھر كنی ھا
انشااهللا صد سال سایه ت باال سر ما باشه عزیزم. 

:منصور روی كاناپه نشست، دستی به سر دالرام كشید و گفت
 

می دونی گیسو دادم فكر می كنم كه خدا اگه دو تا رو ازم گرفت، عوضش سه تا گذاشت تو بغلم. 
چرا سه تا؟ 

خب، تو و این دو تا دیگه. 
خداوند عادله منصور جان و نتیچه صبر و استقامت اینه. 
خدا رو شكر. 

بیا منصور، دیگه نمیخوره، اینو بگیر اون یكی رو بده بھش شیر بدھم. 
برای من ھنوز اول تو مھمی ھا. تو باید حسابی تقویت كنی، سیر كردن این دو تا شكمو كار اسونی نیست ضعیف می شی. 
خوبه كه اینھا چیزی از حرفھای ما نمی فھمند منصور. 
چطور مگه؟ 

اخه من ھم می خوام اعتراف كنم كه و برام یه چیز دیگه ای. 
قسم بخور تا باور كنم. 



به ھمون خدائی كه اینھا رو تو دامنم گذاشته قسم. 

 
:نگاه عاشقانه ای بھم كرد خم شد مرا بوسید و گفت

 
                          من بزرگ ھـم   . دوست دارم عزیزم از حاال ھم آنقدر به این وروجكھا رو نده، از حاال كه كوچند عادتشون بده كه مزاحم ابراز عالقه ما بھم نشند

 .نو بودی كه اینھا ھستند. كه بشند جلو روشون می گم كه تو رو بیشتر از ھمه دوست دارم
بگیر خودت ساكتش كن اصًال از اشتھا رفت. دخترت ھیچ خوشش نیومد منصور. 

 
:منصور امید را روی تخت گذاشت و گفت

 
طبع بچه ھام خیلی لطیفه و . باید شركت رو رھا كنم بشینم خونه ور دست تو. این رو بذار اون رو وردار. بدبختیھا تازه شروع شده گیسو         ·

.كارمون در آمده
 

:غش غش زدم زیر خنده و گفتم
 

.ما كه از خدامونه         ·
 

:منصور نگاه عمیقی به صورت امید و دالرام انداخت و گفت
 

.پسرم به تو رفته، دخترم به من         ·
.آره دالرام كپی خودته منصور         ·
.بزرگ شه خوشگل می شه. پس شكل مامانه         ·

 
:مدتی بعد پدر و مادر برگشتند و پدر گفت

 
شدی آقای گرفتار. منصور جان حابی سرت شلوغ شده بابا. 
از خوشحالی رو پا بند نیستم. كاش ھمه گرفتاریھا اینطوری باشه پدر جون. 

 
:پدر به دالرام كه در آغوش منصور بود اشاره كرد و گفت

 
این دخمره ست كه داره گریه می كنه؟ 

بله. 
خودش رو لوس كرده ھا می دونیم خوشگلین. چشمش به باباش افتاده كه شكل خودشه. 

 
:ھمه زدیم زیر خنده و منصور گفت

 
راستش بھشون گفتم من مامانتون رو بیشتر دوست دارم این یكی ناراحت شد زد زیر گریه. نظر لطف شماست. 

 
:مادر گفت

 
بذار برم بگم پرستار بیاد ببرتشون حتمًا جاشون كثیفه. خب دختر ھووی مادره دیگه. 

اما دیگه بھتر می دانم . از آن دوران كه مربوط به سالھا پیش است خاطرات زیادی دارم. باری زندگی ما با وجود فرزندانم رنگ قشنگتری به خود گرفته
.قلم گیتی را زمین بگذارم و كتاب الھه ناز را ببندم

 
گیتی ھمانطور كه خود گفته بود جاده ای ھموار و زیبا را . اكنون كه فرزندان رشید و زیبایم می نگرم احساس می كنم كه به ھر چه خواستم رسیدم

.برای من صاف كرد و امانتھای گرانبھائی را برایم به یادگار گذاشت و رفت
. احساس می كنم زحماتش به ھدر نرفته و آن نھال زیبائی كه با عشق و امید بسیار در خانه متین كاشت به ثمر نشسته 
 

غبار سیپیدی روی موھای منصور نشسته كه نشان از گذران . احساس آرامش زیادی می كنم و از عشق به خانواده ام لبریز و شاكر به درگاه خدا
امید دو ماھی است با گرفتن مدرك فوق لیسانس الكترونیك از فرانسه برگشته و دالرام با وجود زیبائی فوق . سالھا و تجربه و تالش پرنتیجه دارد

.تنھا بھانه او باباش است چون نمی تواند از او جدا شود . العاده و داشتن لیسانس زبان و خواستگارھای متعدد ازدواج نكرده
 

ھمسر ایده آل و مناسب . در عوض امید وابستگی شدیدی به من دارد و در عین حال قصد ازدواج ھم دارد، از این بابت برای ھمسر آینده اش نگرانم
آتوسا بیست و پنج سالگی را پشت سر می گذارد و در رشته دندانپزشكی تحصیل می . امید به نظر خودش و ما كسی جز آتوسا فرھان نیست

. كند
 

امید ھم بدتر از پدرش عاشق و شیداست و اینجاست كه می گویم روزگار . بیش از اندازه به امید عالقه دارد و از بازگشت او بسیار خوشحال است
.بازیھای عجیبی را با ما شروع كرد و ھیچ پایانی ھم براش قائل نیست

 
پسر با جذبه صبور و خودداری . اما امیر فرزند سوم ماست كه در رشته پزشكی تحصیل می كند و اصال بین من و منصور تبعیض قائل نمی شود

قلبش به خاله از دست رفته اش رفته و چھره . فقط خوب می دانم كه قلبی به شفافیت آینه دارد. است و به سختی می شود پی به درونش برد



.اش به دایی از دست رفته اش
 

با اینكه ایشان مرز ھشتاد . و شكر خدا پدر و مادر جون را ھنوز از ما نگرفته. خداوند در طی سالیان سال ھمه چیز را به نوعی دیگر به ما برگرداند
.سالگی را گذرانده اند ھنوز روحیه و چھره ای جوانتر از سنشان دارند و لبریز از عشق یكدیگرند

 
آقای فرزاد در سن ھفتاد سالگی جان به جان آفرین تسلیم كرد و با كمال تاسف الناز ھم دو سال بعد یعنی در سن چھل و سه سالگی در اثر 

.تنھا دخترشان ساناز در آستانه ازدواج است كه با مادر بزرگش خانم فرزاد زندگی می كند. سانحه رانندگی ھمراه ھمسرش راھی دیار باقی شد
 

پسرانی عیاش و خالف ھمانند ھمسرش دارد و از . المیرا در كنار ھمسر دوم و دو پسرش روزگار را می گذراند و به نظر من زن خوشبختی نیست
اما من ھمچنان برای مغفرت الناز و . ھنوز كه ھنوز است به من و زندگی ام حسادت می كند. این بابت ھمیشه گرفتار است و رنج می برد

خوشبختی دخترش ساناز و سالمتی و عاقبت به خیری المیرا و خانواده اش دعا می كنم، چرا كه به قول مادرم و گیتی خیر و گذشت و تواضع در 
اعتراف می كنم كه ھنوز منصور را بیشتر . حق دیگران تنھا ضامن سعادت و خوشبختی ما انسانھاست، ھمانطور كه من این سعادت را تجربه كردم

.از فرزندانم می پرستم و اگر طول عمری باشد
 

.و به آینده بھتر از این امیدوارم. خدمتگزارش خواھم بود
 

گیتی عزیزم 

 
تو كه رحم كردی و بیرحمانه پرپر . پایان نگاه تو، پایان امید ھای تو و پایان ضربان قلب مھربان تو برای من درد آورترین لحظه ای بود كه تجربه كردم

گاھی فكر می كنم فداكاری تو . تو كه ھمواره آسایش من را خواستی و جاده صاف كن من بودی. تو كه ھمیشه برای راحتی دیگران زیستی. شدی
و اعتراف می كنم كه . به حدی بود كه می خواستی با رفتنت سایبانی از عشق و آرامش خیال برای من بسازی تا من ھم خوشبختی را تجربه كنم

. ھر كس نداند تو خوب می دانی كه ناخواسته چه بھای سنگینی برای رسیدن به این آرزو پرداختم. تجربه كردم و به آرزوھای تمام و كمال رسیدم
من ھرگز نمی خواستم از سنگ قبر تو شكوفه زیبا پیله ای برای رسیدن به منصور و در نھایت خوشبختی خودم بسازم، فقط كسی مثل او را آرزو 

. كردم كه ای كاش ھرگز نمی كردم
 

حقیقتا با غروب تو و زندگی دنیوی تو خورشید سعادت بر من طلوع . ای كاش ھمسری مثل منصور نمی خواستم، آن وقت شاید تو را ھنوز داشتم
خدا می داند كه من و منصور در این فراق چگونه سوختیم و از این وصال . اما ھمیشه ابر سیاه دوری و جدائی از تو بر این سعادت سایه انداخته. كرد

چون می دانم كه تا چه حد خوشبختی و آرامش منصور برایت اھمیت داشت، چون می دانستم كه دوست داشتن را فرای . چقدر شرمنده ایم
از عمق دل برای آرامش روح . عشق می دانی تا آنجا كه در توان داشتم خالصانه و منصور را دوست داشتم و دارم و به او خدمت كردم و خواھم كرد

.بزرگ تو دعا می كنم و مطمئنم تمام توفیق و سعادتی كه ھر روز بیشتر از دیروز كسب می كنیم از بركت دعای تو فرشته زیبا و پاك است
 

.پس تا ھنگامی كه به سویت پرواز كنم پروازت را به خاطر می سپارم، ای الھه ناز
 

من تو را وفادارم بیا كه جز این نباشد ھنرم                      تو الھه نازی در بزمم بنشین
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