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خالصه :
داستان درباره دختری به نام نارگل و پسری به نام حسام است .نارگل یک دختر شیرینیپز است که دوست دارد یک
روزی آخرین آرزوی مادر متوفایش را برآورده کند .داستان از روزی شروع میشود که پسری به نام حسام که روانپزشک
است وارد شیرینیفروشی نارگل میشود و ماجراهای داستان از بعد از ورود حسام شروع میشود .چرا که حسام با وجود
این که یک پزشک است از نارگل میخواهد اجازه دهد که در شیرینیفروشی آنها کار کند .داستان گاهی از زبان نارگل
است و گاهی از زبان حسام .در کنار نارگل و حسام ،شخصیتهای دیگری هم هستند که در روند داستان تأثیر زیادی
دارند .باید دید در آخر نارگل و حسام چهگونه آخرین آرزوی مادر نارگل را برآورده میکنند و آیا موفق میشوند یا نه؟
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نارگل:
مادرم همیشه میگفت"اگه با عشق و محبت شیرینی بپزی ،لبخند رو به لب مردم هدیه میدی ".مادر همیشه با لبخند
شیرینی میپخت ،هیچوقت یادم نمیره ،هر وقت کیک یا دیس شیرینیها رو از داخل فر بیرون میآورد چنان ذوق زده
میشد که انگار کار اولشه .اون زن کدبانو و مهربونی بود ،همیشه یکی از آرزوهاش ساختن یه خونه از کیک و شیرینی
بود .دوست داشت حتی اگر شده ،به عنوان آخرین آرزوی زندگیش برآورده بشه .مادر زود از بین ما رفت ،حتی فرصت
نکرد آخرین آرزوش یعنی ساختن یه خونه از کیک و شیرینی را برآورده کنه ...هی خدا...
خانم رحمانی :نارگـل!
وای باز هم خانم رحمانی جیغ زد.
بله خانم رحمانی؟ اومـدم.قالب کیکها رو زود تو فر گذاشتم و سریع به دفتر خانم رحمانی رفتم .آخ ببخشید خودم رو معرفی نکردم ،من نارگل
هستم ،نارگل شیرینسخن42 ،سالمه و قنادی بزرگ پدرم رو اداره میکنم ،البته مدیریتش با خانم رحمانیه و من فقط
شیرینی میپزم؛ اما پدرم گفته حساب دخل و خرج قنادی رو هم باید داشته باشم .پدرم اینجا رو به یاد مادرم باز کرده؛
چون مادرم یه قناد ماهر بود؛ اما چند سال پیش وقتی  01ساله بودم مادرم تصادف کرد و رفت به آسمون .سال بعدش یه
خانم معلم داشتم که عاشقش شدم و نمیدونید چهقدر مصیبت کشیدم تا تونستم نسرین جون و پدرم رو عاشق هم
کنم ،نسرین جون همون خانم معلمم بود .زن خوب و مهربونیه و از یه مادر چیزی برام کم نذاشته ،حتی با وجود اینکه
خودش بچهدار شده؛ اما باز هم من رو بیشتر از بقیه دوست داره ،خب نسرین جونه دیگه!
اون روز خانم رحمانی با اون صدای جیغ جیغوش صدام زد و زود تو دفترش رفتم.
بله خانم رحمانی ،کارم داشتین؟نارگل! امروز سفارش کیک عروسی گرفتیم ،کار خودته ،نمیخوام اون سه قلوهای سر به هوا کار کیک عروسی رو برعهده بگیرن.
ولی سه قلوها که کارشون خوبه.کارشون خوبه؛ اما سر به هوا هستن ،دو هفته رو پیش یادت رفته؟! وسط کیک تولد قاشق چایخوری جا گذاشته بودن،آبرومون رفت ،اینبار یکی از مشتریهای قدیمیمون سفارش داده و زشته از این اتفاقها بیفته ،برو ببینم چه کار
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میکنی.
باشه...حاال چه نمونهای سفارش داده؟یه سه طبقهی مدل اروپایی سفارش داده ،از اونهایی که بهش میگی سلطنتی.وای خانم رحمانی! اون مدلها حسابی خستهام میکنه ،چرا قبول کردین؟!تو نگو خسته میشی که باور نمیکنم ،یا اهلل برو کارت رو شروع کن که میدونم از عهدهاش برمیایی ،برو دختر خوب.خانم رحمانی با چربزبونی راضیم کرد و رفتم تو آشپزخونه ،سه قلوها باز هم مشغول بازیگوشی بودند .تو قنادی ما ،دو تا
پسر عمو به نام بهزاد و علی و سه تا خواهر سه قلو به نامهای ملیکا و ملینا و ملیسا مشغولن .سه تاشون بازیگوش ،شوخ
و خندهرو هستن ،با کوچکترین چیزی سه تایی بلند میخندن ،طفلک بهزاد و علی ،اون سه تا دائم سر به سرشون
میذارن و گیجشون میکنن .یه خانم حبیبی و یه آقا رجب هم تو قنادی کار میکنن که وظیفهاشون نظافت و ظرفشوییه.
بهزاد و علی مهارت زیادی تو پخت باقلوا و شیرینیهای محلی دارن و سه قلوها هم مهارت زیادی تو پخت انواع
شیرینیها ،کوکیهای فانتزی و کیک پزی دارن .من هم که سفارش کیک مجالس و شیرینیهای مجلسی رو انجام میدم،
زمانی که سفارش مجلسی نداشته باشیم پشت دخل میشینم و فروش رو انجام میدم .وارد آشپزخونه که شدم یکی از
سه قلوهای تُخس بلند گفت:
نارگیل وارد میشود .نارگیل و زهرمار! تو ملیکایی یا ملیسا یا ملینا؟یکی از سه قلوها جواب داد:
ملیکا گفت.ملیکا :نه ملینا گفت.
ملینا :ملیسا گفت.
ملیسا :من نگفتم ملیکا گفت.
کالفه داد زدم:
وای بس کنید ،حاال هر کی گفت ،دفعه آخرتون باشه به من میگین نارگیل ،فهمیدین؟!ملیکا :باشه نمیگیم ،حاال بگو چرا کالفهای؟
Page 5

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان آخرین آرزوی مادر | ّ Fatima Eqbکاربر انجمن نگاه دانلود

ملینا :برزخی واژه بهتریه.
نارگل :باید از اون کیک مجلسیهای مدل اروپایی درست کنم.
ملیسا :تو که استادی ،دیگه چرا کالفه میشی؟
نارگل :آخه باید ساعتها سر پا وایستم.
ملینا :میخوای ما هم کمکت کنیم؟
نارگل :نه تو رو خدا ،همون یه بار که کمک کردین بسه ،قاشق چایخوری رو تو کیک جا گذاشتین آبرومون رفت.
ملیکا :اشکال نداره اینبار علی رو تو کیک جا میذاریم.
سه تایی زدن زیر خنده و علی که مشغول کارش بود با شنیدن اسمش سرش رو باال گرفت و گفت:
با من بودین؟ملیسا:آره با تو بودیم.
خب؟ملیکا :گفتیم دفعه قبل قاشق تو کیک جا گذاشتیم ،این دفعه تو رو تو کیک جا میذاریم.
دوباره بلند خندیدند و علی با اخم نگاهشون کرد و به کارش ادامه داد .از عکسالعمل علی خندهام گرفت .رفتم سراغ
آلبوم کیک تا یه مدل خوب انتخاب کنم.
اون روز همه مشغول بودیم ،بهزاد و علی سفارشهای خودشون رو آماده میکردند و اون سه تا اجنه هم با سر و صدای
خفیف مشغول بودند .داشتم آلبوم رو چک میکردم که یه مدل کیک توجهام رو جلب کرد .تصمیم گرفتم همین رو درست
کنم .خالصه تا ساعت 9شب حسابی مشغول بودیم ،شب خسته و کوفته رفتم خونه.
نسرین جون سفره شام رو پهن کرد و گفت:
حدس بزن امشب چی برات پختم؟کباب؟نُچخب...نکنه الزانیا پختی؟نه اشتباه گفتی ،فقط یکی دیگه میتونی حدس بزنی ،اگه اشتباه بگی باید بشینی غذاخوردن ما رو نگاه کنی.Page 6
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صبر کن االن میگم...آهان خورش فسنجون درست کردی ،آخ جون...نسرین پیروزمندانه خندید و گفت:
اشتباه گفتی...لوبیا پلو درست کردم ،حاال ما میخوریم و تو هم باید نگاه کنی.نسرین جون! من گشنمه!بساط لوبیا پلوی خوشعطر و خوشمزه چیده شد .میدونستم نسرین جون شوخی میکنه؛ اما وقتی سفره پهن شد و همه
نشستن دور سفره ،من رفتم یه گوشه نشستم .بابام با تعجب پرسید:
تو چرا نمیایی شام بخوری؟آخه تنبیه شدم.تنبیه؟! کی تنبیهات کرده؟با انگشت به نسرین جون اشاره کردم و بابا یه نگاه به رد اشارهام کرد تا به نسرین رسید .اون هم که همون موقع یه
قاشق لبریز از لوبیا پلو گذاشته بود توی دهانش ،یکه خورد و با همون دهان پُر و در حالیکه دونههای برنج روی سفره
پرت میشدند گفت:
به خدا شوخی کردم ،فقط میخواستم یه کم سر به سرت بذارم ،وگرنه شام امشب رو مخصوص تو درست کردم.من و بابا زدیم زیر خنده و نسرین جون همچنان با چشمان نگران ما رو نگاه میکرد.
بابا :حاال بیا سر سفره ،نسرین خانم شام امشب رو مخصوص شما درست کرده.
شام رو در یک فضای کامالً صمیمانه خوردیم؛ البته اگر امیرحسین گذاشت بفهمیم چی میخوریم ،همهاش از
استرسهای قبل از کنکورش گفت .یادم رفت بگم ،امیر حسین برادرم  01سالشه ،امسال قراره کنکور بده .همهی ما رو
تو استرسهاش شریک کرده ،میخواد پزشک بشه انشااهلل ،خودم هم فارغ التحصیل رشته حسابداری هستم.
صبح روز بعد با هزار امید و آرزو و البته فکر و خیال راجع به کیکی که سفارش گرفته بودیم از خواب بیدار شدم .بعد از
صبحونه و از زیر قرآن ردشدن ،رفتم به طرف قنادی .اصوالً نسرین جون عادت داره هر روز صبح همهی ما رو از زیر قرآن
رد کنه .خودش رو هم من از زیر قرآن رد میکنم که بره مدرسه.
رسیدم قنادی ،آقا رجب تازه مغازه رو باز کرده بود و داشت به گلدونهای جلوی مغازه آب میداد .سالمی کردم و رفتم
داخل ،هنوز هیچکس نیومده بود ،طبق معمول خودم اولین نفر بودم .یه چک از دیروز مونده بود ،دادم به آقا رجب که ببره
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بانک بریزه به حساب .تک و تنها نشسته بودم تو قسمت آشپزخونه و داشتم فوندانت آماده میکردم که صدایی شنیدم،
اولش فکر کردم خانم رحمانی اومده و سالم کردم؛ ولی جوابی نشنیدم! حدس زدم سه قلوها یا دو تا پسرعمو اومدند؛ اما
اونها هر روز ساعت  9صبح میان قنادی ،پس این کی بود که بیسر و صدا اومده بود؟! آهسته رفتم سمت در و از الی
در ،داخل مغازه رو نگاه کردم ،یه مرد نسبتاً قد بلند ایستاده بود کنار صندوق ،پشتش به من بود ،از ترس گلوم خشک
شده بود ،با ترس گفتم:
وای دزد اومده! حاال چه کار کنم؟ خدایا چه کار کنم؟به دور و برم نگاه کردم ،یه وَردَنه دیدم .وردنه رو برداشتم و پاورچین پاورچین رفتم سمت در ،آهسته خزیدم تو مغازه و
پشت یکی از ویترینهای شیرینی قایم شدم .دزدِ رفت سمت آشپزخونه ،در رو باز کرد و نیم خیز شد سمت اونجا که
مجال ندادم و از پشت زدم تو سرش .یارو برگشت ،با گیجی نگاه کرد و یه چیزی گفت و بیهوش روی زمین افتاد .از
ترس جیغ کشیدم که همین موقع خانم رحمانی رسید و با دیدن این صحنه نگران دوید سمتم و گفت:
چی شده نارگل؟ این کیه؟ مُرده؟تا کلمهی مُرده رو شنیدم با ترس وردنه رو روی زمین انداختم و با گریه گفتم:
خانم رحمانی! نمیدونم زندهست یا مرده ،همین االن زدم تو سرش ،اون هم افتاد و تکون نخورد.با گریه پریدم خانم رحمانی رو بغل کردم .طفلک سعی داشت آرومم کنه که سه قلوها برعکس همیشه که دیر میاومدند،
اون روز زود اومدند و با دیدن این صحنه خشکشون زد .خانم رحمانی هر جوری بود من رو از خودش جدا کرد و رفت
سمت جنازه و آروم دستش رو گرفت جلوی بینی مردِ ،کمی بعد با خیال راحت گفت:
شکرِ خدا زندهاس ،فکر کنم ضربه باعث شده فقط بیهوش بشه.ملیکا :بیایین ببریمش تو دفتر خانم رحمانی ،خوب نیست اینجا باشه ،ممکنه مشتری بیاد و ببینه ،اونوقت برامون دردسر
میشه.
همه دستکش پوشیدیم و با هزار بدبختی آقا رو بردیم تو دفتر خانم رحمانی .ملینا یه لیوان آب آورد .خانم رحمانی یه کم
آب تو صورت آقا پاشید تا بلکه به هوش بیاد؛ اما تکون نخورد .من با ترس باالی سرش ایستاده بودم و به صورتش نگاه
میکردم .ملینا حوصلهاش سر رفت و لیوان آب رو گرفت و گفت:
مردها با این قرتیبازیها به هوش نمیان ،باید اینجوری آب پاشید...Page 8
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ملینا اجازه واکنش به هیچکدوممون رو نداد و کل لیوان آب رو یکجا و با ضرب پاشید تو صورت اون آقا .یک مرتبه اون
بندهی خدا نفس عمیقی کشید و با وحشت به هوش اومد .سر و صورت مرد بیچاره خیس شده بود و همونطور گیج و
منگ به تک تک ماها نگاه میکرد .خانم رحمانی پرسید:
آقا حالتون خوبه؟ مشکلی که ندارین؟ملیکا دستش رو گرفت جلوی صورت آقا و گفت:
این چندتاست؟ملیسا :اسمت چیه؟
اون آقا دوباره همه ما رو از نظر گذروند و گفت:
خوشبختم.ملینا :من هم خوشبختم؛ اما تا بدبخت نشدیم بگو اسمت چیه؟
گفتم که! خوشبختم.ملیکا :اسمت خوشبخته؟ فامیلیت چیه؟
خوشبخت...حسام خوشبخت.آقای خوشبخت بعد از معرفی خودش ،دوباره به من زل زد.
***
حسام:
خانمی که یکی از بیمارهای همیشگیام بود و هیچوقت هم حاضر نبود خوب بشه ،بعد از کلی گریهکردن و تمومکردن
دستمال کاغذیهای روی میز ،بلند شد و رفت .خیلی خسته بودم ،زنگ زدم به منشی و ازش پرسیدم کسی دیگهای هم
هست یا نه که شکر خدا گفت کسی نیست .با خوشحالی روپوش سفیدم رو در آوردم و کتم رو پوشیدم و به منشیم گفتم
که هر کی اومد بگه دکتر رفت.
بیرون از مطب احساس بهتری دارم .کی میگه روانپزشکها مشکلی ندارند ،وهلل مشکل ما دست مردمه ،از صبح تا شب
باید بشینیم و به درد دلهاشون گوش بدیم و فکر و ذهنمون رو مشغول اونها کنیم .بعضیهاشون که اوضاعشون حسابی
داغونه .همین چند هفته پیش یکیشون با گلدونی که روی میز بود ،زد تو سرم که چرا دختر مورد عالقهاش بهش نه گفته.
خب پدر بیامرز ،اون هم دیده چهقدر اوضاعت خرابه و بهت نه گفته! یادم رفت خودم رو معرفی کنم ،من حسام
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خوشبخت هستم۵۳ ،ساله ،روانپزشک و مجرد .همهی هم سن و سالهام االن یکی دوتا بچه دارن؛ اما من هنوز یه
دوست دختر هم ندارم چه برسه به زن .از بچگی عاشق آشپزی و شیرینیپزی بودم و دلم میخواست دانشگاه رشتهی
تغذیه بخونم و در کنارش یه قنادی یا یه رستوران با غذاهای سالم داشته باشم؛ اما وقتی بزرگ شدم و به مرحله کنکور
رسیدم ،بابام نذاشت .بابام یه زمانی دوست داشت روانپزشک بشه ،بعد از چهار یا پنج مرتبه شرکتکردن در کنکور ،اون
هم در دوران پهلوی که کنکور سختتر از االن بود ،عطاش رو به لقاش بخشید و با مدرک دیپلم رفت تاجر شد ،چند سال
بعدش هم یه تجارت خونه بزرگ دایر کرد و شد سری تو سرها .بعد از انقالب هم ازدواج کرد و فقط من حاصل این
ازدواج بودم .اون سالی که میخواستم کنکور بدم بابام برام دفترچه رو پُر کرد و تمام گزینههای انتخاب رشته رو فقط و
فقط نوشت روانپزشکی .دیگه کار نداشت کجا و کدوم دانشگاه ،مهم این بود که روانپزشکی قبول بشم .حاال میخواست
دانشگاه تهران باشه یا یه دانشگاه ته یکی از شهرهای جنوبی .تسلیم خواستهی پدر شدم؛ ولی دوست نداشتم تو شهر
خودمون درس بخونم ،از تهران خوشم نمیاومد و خدا خدا میکردم تو یکی از شهرهای خوش آب و هوای شمال قبول
بشم؛ اما از اونجایی که هیچوقت خوشبختی با من یار نبود ،دانشگاه تهران قبول شدم .خیلی دوست داشتم زن بگیرم؛
اما مادرم برعکسِ همهی مادرها که دوست دارن پسرشون رو تو لباس دامادی ببینن همیشه به من میگفت «:پسرم
دوست نداره عشق به مادرش رو با یکی دیگه تقسیم کنه مگه نه پسرم؟»
با ناامیدی به بابام نگاه میکردم که اون هم میگفت«:پسرم مادرت خیر و صالحت رو میخواد ،هر چی میگه قبول کن!»
و منِ همیشه تسلیم«:چشم»
خالصه اینجوری شد که تا  ۵۳سالگی هنوز مجردم.
بعد از کمی چرخیدن در شهر برگشتم خونه .مادرم با خوشرویی به استقبالم اومد.
مادر :الهی قربون پسرم برم ،بیا که مادر برات سنگ تموم گذاشته.
خوشحال شدم ،فکر کردم مامان باالخره رضایت داده و برام یه دختر خوب پیدا کرده ،با ذوق رفتم دنبالش؛ اما ...
مادر با ذوق به میز رنگارنگی که برام چیده بود اشاره کرد و گفت:
ببین برات چه میزی چیدم ،امروز برات سنگ تموم گذاشتم ،خوشت اومد؟تمام ذوق و شوقم دود شد و رفت هوا .لبخندی زدم و نشستم سر میز و با اشتهای کورشده غذا خوردم .مادر همینطور
که غذا میخورد تعریف کرد:
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امروز اشرف خانم و زیبا خانم اومدن پیشم .یه دختر جوون هم با خودشون آورده بودند .گویا دختر برادر شوهر زیباخانم بود .خوشگل بود؛ ولی من گولشون رو نخوردم .من که فهمیدم اون رو آوردنش که برای تک پسرم انتخابش کنم؛
ولی کور خونده بودن ،عمراً اگه میذاشتم پسرم از دستم بره.
چه جوری جوابشون کردی؟به دخترِ کممحلی کردم تا بفهمه اومدنش بیفایدهست ،هر چی حرف میزد و میخواست از خودش تعریف کنه بهشتوجه نمیکردم و حرف خودم رو ادامه میدادم .اونها هم پا شدن و رفتن.
مادر! راستش رو بهشون میگفتین ،میگفتین من برای پسرم فعالً زن نمیگیرم.جداً؟ باید این رو میگفتم؟بله...اینجوری اونها هم از شما ناراحت نمیشدن.یعنی ناراحتشون کردم که زود رفتن؟بله ،ناراحت شدن که زود رفتن.خدا من رو ببخشه ،حاال کاریه که شده ،غذات رو بخور.بعد از صرف غذا رفتم تو اتاقم تا کمی استراحت کنم .بابام همیشه کمی دیروقت میاومد خونه و وقتی میاومد تا
ساعتها همهاش از کارش و اتفاقات تجاریاش حرف میزد و مادر با اشتیاق به حرفهاش گوش میداد .اونها عاشق
هم هستند و هیچوقت چیزی که باعث دعوا بشه بینشون اتفاق نیفتاده .همون شب بابام به من گفت:
حسام! فردا صبح اول وقت یه سر برو به این قنادی و سه چهار کیلو کیک فنجونی سفارش بده ،شب جمعه میخوامبرای اموات خودم و مادرت خیرات کنم.
مادر :خدا خیرت بده عزیزم.
بابا :خواهش میکنم خانم.
من :آدرسش کجاست؟
بابا :بیا...این هم آدرسش .
من :چهقدر دوره؟!
بابا :االن چند ساله که مشتری اینجا هستم .خداییش کیک و شیرینی خوشمزهای درست میکنن ،خدا رحمت کنه خانمِ
Page 11
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صاحب اینجا رو که قبل از اینکه قنادی بزنند ،کیک و شیرینی خونگی فوقالعادهای درست میکرد.
آدرس رو از بابا گرفتم و تو اتاق رفتم .صبح موقع رفتن بابا یه بار دیگه سفارش کرد که یادم نره اول برم به آدرس اون
قنادی و کیک سفارش بدم.
هر جوری بود آدرس رو پیدا کردم .خدا خدا میکردم اون وقت صبح باز باشه ،خوشبختانه باز بود .رفتم داخل مغازه؛ اما
کسی نبود ،چند دقیقه صبر کردم و کمی قدم زدم؛ اما کسی نیومد .رفتم سمت صندوق ،برچسب دخترونهی کیتی که یه
گوشه از صندوق چسبونده بودند ،نظرم رو جلب کرد ،داشتم نگاهش میکردم که یه صدایی شنیدم .به طرف صدا
برگشتم ،یه در دیدم ،به طرف در رفتم که کسی رو پیدا کنم و سفارشم رو بگم که یک مرتبه ضربه سختی پشت سرم
احساس کردم ،سر درد و سرگیجه گرفتم و برگشتم ببینم کی بود که زد تو سرم ،یه دختر جوون دیدم که یه وردنه تو
دستش بود و با ترس به من نگاه میکرد ،دیگه نفهمیدم چی شد؛ چون بیهوش شدم.
با احساس خیسی شدیدی به هوش اومدم ،پنج تا خانم دورم جمع شده بودند ،سه تاشون عجیب شبیه هم بودند ،حدس
زدم سه قلو باشن ،یکیشون یه خانم مسن بود و اون یکی...اون یکی همون دختری بود که زد تو سرم .خانم مسن ازم
پرسید:
آقا حالتون خوبه؟ مشکلی که ندارین؟یکی از اون سه قلوها دستش رو گرفت جلوی صورتم و گفت:
این چندتاست؟اون یکی گفت :اسمت چیه؟
یه دور همه رو از نظر گذروندم و گفتم:
خوشبختم.یکی دیگه از سه قلوها گفت :من هم خوشبختم؛ اما تا بدبخت نشدیم بگو اسمت چیه؟
گفتم که ،خوشبختم.یکی از سه قلوها :اسمت خوشبخته؟ فامیلیت چیه؟
من :خوشبخت ،حسام خوشبخت.
همه به هم نگاه کردند و دختری که زده بود تو سرم گفت:
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تو رو خدا ببخشید آقای خوشبخت ،من فکر کردم دزد اومده.یکی از سه قلوها :آخه دزد با کت و شلوار و اینقدر شیک و مجلسی میاد دزدی؟
از حرف دخترِ خندهام گرفت؛ ولی به روی خودم نیاوردم .تک سرفهای زدم و صاف نشستم و گفتم:
اشکال نداره ،باالخره از این سوء تفاهمها پیش میاد ،شما خودتون رو ناراحت نکنید.خانم مسن ازم پرسید:
ببخشید آقا من رحمانی هستم ،حتماً اینجا کاری داشتین که صبح به این زودی اومدین ،درسته؟بله خانم رحمانی ،راستش پدرم...آقای خوشبخت ،یکی از مشتریهای قدیمی اینجاست ،گفت که بیام اینجا وسفارش کیک فنجونی بدم.
پس شما پسر آقای خوشبخت هستید؟ ما ایشون رو خیلی خوب میشناسیم ،سالهاست که از ما خرید میکنن ،حاالچهقدر کیک میخواهید؟
چهار کیلو باشه کافیه ،یه خیرات شب جمعهست.بله حتماً ،میگم بچهها سفارشتون رو امروز آماده کنن.ممنون خانم رحمانی.نگاهم کشیده شد سمت اون دختر ،هنوز ساکت و شرمنده یه گوشه ایستاده بود و چیزی نمیگفت ،فقط نگاهم میکرد.
چشمهای گیرایی داشت ،یه لبخند زدم و با احترام پرسیدم:
ببخشید خانم ،اینجور که از نگاهتون پیداست ،شما هنوز نگران هستین! گفتم که ،من حالم خوبه.دختر با شرمندگی گفت:
به خدا نمیخواستم اینجوری بشه ،خدا رو شکر که حالتون خوبه.میتونم اسم شما رو بپرسم؟دختر خواست جواب بده که یکی از سه قلوها که حاال دیگه فهمیده بودم شیطون هم هستن ،سریع جواب داد:
اسمش صغریست.یکی دیگهاشون با شیطنت گفت:
صغری با ث سه نقطه.Page 13
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اونی یکی گفت:
بهش بگو صُغی تا با کالس بشه.و بعد سه تاشون زدن زیر خنده ،دختر اول با تعجب به سه قلوها نگاه کرد و بعد با اخم گفت:
نخیر اسم من صغری نیست ،ببخشید آقا من نارگل هستم ...نارگل شیرین سخن.یکی از سه قلوها دوباره با شیطنت گفت:
از بس شیرینه باباش براش قنادی زده.دوباره سه تاشون بلند خندیدند .شیطنت زیادی بین این سه نفر بود .همینطور که به رفتارهای اون سه تا نگاه میکردم
تو دلم یه چیزی شبیه قند آب شد .با خودم اسم دختر رو تکرار کردم ...نارگل شیرین سخن ...اسم و فامیل زیبایی
داشت .تو فکر بودم که یکی از سه قلوها گفت:
خب جناب آقای خوشبخت! کار دیگهای ندارین؟نه فقط یه سؤال دارم ،میشه شما سه نفر هم خودتون رو معرفی کنید؟یکی از سه قلوها که از بقیه شیطونتر بود شروع به معرفی کرد:
من ملیکا هستم ،ایشون ملیسا و این هم ملینا.از آشنایی با شما خوشبختم.سه تاشون با هم گفتند :ما هم خوشبختیم جناب خوشبخت.
و دوباره بلند زدن زیر خنده و از اتاق بیرون رفتند .من موندم و نارگل خانم.
نارگل گفت:
آقای خوشبخت! به خاطر رفتار امروزم اجازه بدین یه کیک و قهوه مهمونتون کنم ،ما اینجا کیکهای خوشمزهایدرست میکنیم.
من :ممنونم خانم شیرین سخن.
یک مرتبه یه چیزی به ذهنم رسید ،فکری بهتر از این نبود ،به نارگل نگاه کردم و گفتم:
خانم شیرین سخن! شما قصد جبران اون ضربه رو دارین؟اون کارم که جبران نمیشه؛ اما به خاطرش هر چی شما بگین قبول میکنم.Page 14
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هر چی باشه؟هر چی باشه.پس...به خاطر جبران اون ضربهای که زدین باید بذارین من هم روزها بیام اینجا و در کنار شما کیک و شیرینی بپزم.چشمهای درشت نارگل از شدت تعجب گرد شد و با دهان باز چند ثانیه خیره نگاهم کرد و پرسید:
اینجا کار کنید؟ مگه شما شاغل نیستید؟خندیدم و گفتم:
من روانپزشک هستم؛ اما همیشه عاشق کار تو یه همچین جایی بودم ،االن هم که این فرصت به دست اومده دلممیخواد اینجا کار کنم.
ولی شما شغل به این خوبی دارین ،چرا میخوایین قناد بشین؟! نه نمیشه شرمنده.چرا نمیشه؟ مگه مشکلی هست؟آخه یه دکتر چرا باید تو قنادی کار کنه؟چون دوست دارم شیرینی بپزم.نمیشه...نمیتونم اجازه بدم اینجا کار کنید.خب پس من هم میرم کالنتری و از شما بابت ضرب و شتم شکایت میکنم.شکایت میکنید؟ ای بابا...باالخره تونستم راضیش کنم که روزها برم تو قنادی اونها و شیرینی پزی رو یاد بگیرم .آرزوم بود یه روز کیکی رو که
میخورم خودم پخته باشم.
***
نارگل:
پسرهی دیوونه خودش پزشکه ،میگه میخواد تو قنادی کار کنه! خُله بدبخت ،مردم قدر چیزهایی رو که دارن نمیدونن .با
خودم غرولند میکردم که خانم رحمانی اومد کنارم و گفت:
نارگل جان! خودت اجازه دادی که بیاد ،پس چرا اینقدر غرولند میکنی؟آخه گفت اگه بهش اجازه ندم میره کالنتری و ازم شکایت میکنه.عیب نداره دخترم بذار بیاد ،وقتی ببینه کار اینجا چهقدر سخته و تمام وقتش رو میگیره ،خودش میذاره و میره.Page 15
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خدا کنه ،حاال اینها به کنار ،وقتی سه قلوها عاصیش کردن میره و دیگه اسم اینجا رو هم نمیاره.با خانم رحمانی زدیم زیر خنده که باز هم صدای سه قلوها بلند شد .خانم رحمانی کالفه گفت:
یا سر به سر این بهزاد و علیِ بدبخت میذارن یا با خودشون کل کل میکنن ،من برم ببینم باز چه خبر شده ،تو هم بروپشت دخل که امروز مشتری زیاد داریم.
چشم خانم رحمانی.اون روز ،روز شلوغی بود ،به هر زحمتی بود روز رو به شب رسوندیم و رفتیم خونه .از خستگی یه گوشه از اتاق دراز
کشیدم ،نسرین جون اومد کنارم نشست و گفت:
چه خبر؟ فکر کنم امروز حسابی خسته شدی.دقیقاً ،امروز یه عالمه کیک تولد و شیرینی فروختیم ،دیگه از کت و کول افتادیم.خسته نباشی عزیزم ،میخوای ماساژت بدم؟آخ گفتی نسرین جون ،ساق پاهام خیلی درد میکنه ،میشه برام ماساژ بدی؟چشم ،االن پاهای دختر گلم رو چنان ماساژ بدم که خستگی از توی جونت فرار کنه.همینطور که نسرین جون پاهام رو ماساژ میداد من هم قضیه امروز رو براش تعریف کردم .نسرین جون گفت:
بذار یه چند وقتی بیاد ،اینجور که معلومه این آقای دکترِ ما به جای پزشکی عاشق شیرینیپزی بوده.شما از کجا میدنی؟ناسالمتی من معلم این مملکتمها ،کلی شاگرد زیر دستم میاد و میره ،به روحیه همهاشون آشنا هستم؛ مثالً پارسال یهشاگرد داشتم که دوست داشت خلبان بشه؛ ولی باباش بهش گفته بود باید درس بخونی تا دکتر بشی.
چرا بعضی پدر و مادرها نمیذارن بچههاشون کاری رو که دوست دارن انجام بدن؟خب ،به نظرم والدین بچهها دوست دارن آرزوهای خودشون رو به وسیله بچههاشون برآورده کنن.خدا رو شکر که من همیشه تو زندگیم آزاد بودم.نسرین جون با شیطنت خندید و گفت:
چون یکی مثل من رو داشتی ،وگرنه االن باید زن ممد نفتی میشدی.دوتایی زدیم زیر خنده .اون شب تا نیمههای شب بیدار بودم و خوابم نمیبرد ،همهاش نگران فردا بودم؛ چون از فردا
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آقای دکتر میاومدن به قنادی ما .نمیدونستم اومدنش شروع یه ماجرای جالب و هیجانانگیز برای همهی ما خواهد بود.
***
حسام:
از خوشحالی و هیجان خوابم نمیبرد ،برای اولین بار میخواستم کاری رو انجام بدم که فقط خودم و خدا ازش خبر
داشتیم .باید اعتراف کنم که این اولین باری بود که کاری رو از پدر و مادرم مخفی میکردم .نمیدونستم رفتنم به اون
قنادی شروع یه ماجرای جالب و هیجانانگیز برای من خواهد بود.
صبح روز بعد متفاوتتر از همیشه از خواب بیدار شدم .برعکس همیشه که کسل و اخمو از روی تخت بلند میشدم ،اون
روز با لبخند و خوشحالی بلند شدم ،به خودم ،خورشید و خدا سالم کردم ،یه نرمش کششی انجام دادم و بعد از گرفتن
یه دوش دلچسب رفتم سر میز صبحانه .به مادرم سالم کردم و اون هم با خوشرویی همیشگی جوابم رو داد .رادیو یه
آهنگ شاد پخش میکرد و من هم با خواننده همراهی کردم .مادرم با تعجب نگاهم کرد و گفت:
چیه حسام؟ کبکت خروس میخونه!از خروس گذشته ،داره قناری میخونه.بلند خندیدم و جلوی چشمهای گردشدهی مادرم یه تخم مرغ آبپز برداشتم و همینطور خالی خالی خوردم .بابام اومد
تو آشپزخونه و با خوشرویی گفت:
سالم بر اهل و عیال خودم.سالم بابا ،صبح زیبای شما بخیربابا با تعجب نگاهم کرد و گفت:
سرت به جایی خورده بابا؟نه...چهطور مگه؟آخه اصالً یادم نمیاد گاهی اینقدر شاد و شنگول بوده باشی! خبریه؟!نه ،مگه باید خبری بشه تا آدم شاد باشه؟! از امروز تصمیم گرفتم یه زندگی جدید برای خودم بسازم ،همین.رفتم جلوی آینه قدی که بیرون از آشپزخونه بود ایستادم و مشغول براندازکردن خودم شدم .همون موقع صدای آهسته
مادرم رو شنیدم که به بابام گفت:
خیلی عوض شده! خدا مرگم بده نکنه عاشق شده؟Page 17
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نه بابا عاشق کجا بود ،کی میاد به این میرغضب زن بده!از حرفهای پدر و مادرم خندهام گرفت .رفتم که آماده بشم .بعد از پوشیدن لباس و زدن خوشبوترین عطر ،رفتم دم در و
بلند گفتم:
خانم و آقای خوشبخت! بنده عازم محل کارم ،کسی نیست بیاد بدرقه؟مادرم سریع از تو آشپزخونه اومد بیرون و گفت:
الهی دورت بگردم مامان جان ،بـ ــوسهی صبحگاهی رو ندادی پسر خوشگلم.بعد از بوسیدن روی ماه مادرم و خداحافظی از هر دوتاشون رفتم بیرون .باید یه برنامهریزی میکردم .اول باید به مدت
یکی دو ساعت میرفتم مطب و بقیه روز رو میرفتم قنادی ،اینجوری بهتر بود؛ چون کسی شک نمیکرد.
رسیدم مطب و با خوشرویی وارد شدم .بنده خدا منشی با تعجب نگاهم کرد ،بعد از سالم و احوالپرسی رفتم تو اتاق.
امروز سه تا مریض داشتم که حال یکیشون بدتر از بقیه بود ،باید سعی میکردم انرژی منفی اون رو جذب نکنم .یه
موسیقی مالیم گذاشتم و منتظر نشستم .طبق معمول یکی از بیمارهام که به دلیل وسواس مراجعه کرده بود ،رسید .دقیقاً
سر وقت اومد .اون روز بعد از اینکه کارم تمام شد کتم رو پوشیدم و به منشی گفتم:
خانم اسدی! هر کی اومد یا زنگ زد ،یه وقت برای فردا و پس فردا بهشون بدین.چشم دکتر.خب من میرم جایی کار دارم ،شما میتونید برید خونه ،عصر هم مطب تعطیله.منشی با خوشحالی گفت:
چشم آقای دکتر ،خیلی ممنون.اگه یه وقت بابام یا مادرم زنگ زدن بگو با موبایلم تماس بگیرن ،اصالً نگو تو مطب نیستم.منشی با شک و تردید نگاهم کرد و گفت:
چشم ،بهشون نمیگم؛ ولی شما کجا میرین دکتر؟نیازی نیست شما بدونید ،جایی کار دارم باید برم ،تا فردا خدانگهدار.منشی همینطور که با نگاهش بدرقهام میکرد آهسته جواب داد:
خدانگهدار.Page 18
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دلم میخواست از خوشحالی سوت بزنم ،سوار آسانسور که شدم کسی به جز خودم نبود ،از فرصت استفاده کردم و تو
آینه یه نگاه به خودم کردم و دستی به سر و صورتم کشیدم .از ساختمون بیرون اومدم و سوار ماشینم شدم .دل تو دلم
نبود ،نمیدونستم رفتن به اون قنادی چرا اینقدر هیجانزدهام کرده! در طی مسیر صدای ضبط رو بلند کرده بودم و با
هیجان میروندم و با خواننده همراهی میکردم .سر راهم از یه گل فروشی یه دسته گل رُز خریدم و رفتم قنادی .وارد که
شدم چند تا مشتری اونجا بودند ،پشت دخل همون خانم رحمانی نشسته بود ،رفتم جلو و سالم کردم .خانم رحمانی
سرش پایین بود و داشت با مشتری حساب میکرد و همونطور جواب سالم من رو داد ،وقتی سرش رو باال گرفت و من
رو دید با لبخند گفت:
سالم آقای دکتر ،خیلی خوش اومدین.ممنون ،خب من از امروز اومدم که کارم رو شروع کنم.خانم رحمانی با تعجب گفت:
ولی من فکر میکردم که شوخی کردین ،نمیدونستم تو تصمیمتون جدی هستین!خانم رحمانی! من یا حرفی نمیزنم یا اگر هم بزنم سر حرفم هستم .لطفاً بگین کجا باید برم؟خانم رحمانی همونطور هاج و واج از روی صندلی بلند شد و گفت:
همراه من تشریف بیارید.دسته گل رو گذاشتم روی میز و به همراه خانم رحمانی رفتیم داخل قنادخونه ،یه جایی شبیه آشپزخونه بود؛ ولی همهاش
فر و وسایل شیرینیپزی گذاشته بودن .دو تا آقا و اون سه قلوهای آتیشپاره هم مشغول بودند .یکی از سه قلوها با دیدن
من بقیه رو هم خبر کرد و همه با هم سالم کردن .خانم رحمانی رو کرد به بقیه و گفت:
بچهها! از امروز ایشون هم اینجا مشغول میشن ،باید بهشون شیرینیپزی رو یاد بدین .آقای دکتر! معرفی میکنم ،آقایون بهزاد و علیِ سالمی که پسر عمو هستند و ایشون هم...زود خودتون رو صادقانه معرفی
کنید ،فهمیدین چی گفتم؟ صادقانه ،نبینم خودتون رو جای هم معرفی کنید وگرنه به حسابتون میرسم.
سه قلوها با شیطنت قول دادن و خودشون رو معرفی کردند .بعد از مراسم معارفه ،خانم رحمانی برگشت سر کارش و من
موندم و دوتا پسر عموی مظلوم و سه تا سه قلوی شیطون ،فقط این وسط یکی کم بود! نارگل نبود .همینطور که به
اطراف نگاه میکردم پرسیدم:
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ببخشید...کدوم یکیتون قراره به من شیرینیپزی رو آموزش بده؟ملیکا :نارگل.
ملینا :بشین تا بیاد.
ملیسا :یادت باشه وقتی داره بهت یاد میده بچه خوبی باشی وگرنه با وردنه میزنه تو سرت.
و سه تایی زدن زیر خنده .علی که مشغول کارش بود ،سمت من برگشت و با لهجهی شیرینی که آذری آمیخته به فارسی
بود گفت:
آقای دکتر حرفهای اینها رو گوش نده ،واهلل شیطون از دست اینها استعفا داده ،نارگل خانم به چشم خواهری خیلیهم خانم متین و خوبیه ،هیچی بهت نمیگه.
بهزاد :بله آقای دکتر ،شما هر قدر سؤال بپرسی نارگل خانم جوابتون رو میدن ،االن هم رفته تو اتاق خانم رحمانی و داره
با تلفن صحبت میکنه ،وسایلتون رو میتونید تو این کمد بذارید ،بدین خودم براتون میذارم.
بهزاد که مشخص بود مرد مهربونیه ،کیف و کتم رو گرفت و گذاشت توی یکی از کمدها .خیالم راحت شد که نارگل
همینجاست .نمیدونم چرا دل تو دلم نبود !بیصبرانه منتظر دیدن نارگل بودم .مشغول دیدن وسایل اونجا بودم که
نارگل اومد ،اولش متوجه من نشد و با خنده به بقیه گفت :
بچهها میدونید کی زنگ زده بود؟ همون خانمی که کیک عروسی چهار طبقه سفارش داده بود ،میگفت کیکش محشرشده بود و تمام دخترهای فامیل حسودیشون شده بود ،کلی تشکر کرد ،از شماها هم تشکر کرد.
یکی از سه قلوها به نارگل اشاره کرد که پشت سرش رو نگاه کنه ،اون هم برگشت و تا من رو دید با تعجب چند سانت
عقب رفت و گفت :
وای آقای دکتر! شما کی اومدین؟تازه اومدم ،مگه قرار نشد از امروز اینجا مشغول به کار بشم؟ولی ...آخه شما...ولی و اما و اگر نداریم ،من گفتم میخوام اینجا کار کنم و شما هم موافقت کردین.اما دکتر! دیروز وضع فرق میکرد.باشه ،اگه نمیخواین من اینجا بیام پس...االن میرم کالنتری تا بابت دیروز شکایت کنم.Page 20
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برگشتم سمت در که یه مرتبه نارگل ناخودآگاه آستینم رو گرفت و من رو کشید .برگشتم بهش نگاه کردم ،با خجالت
آستینم رو ول کرد و تند تند عذرخواهی کرد:
من رو ببخشید...منظوری نداشتم...ببخشید.باشه اشکال نداره به شرطی که از االن آموزش رو شروع کنید.نارگل کالفه یه نگاه به بقیه کرد و یه نگاه به من و گفت:
 خیلی خب باشه ،با من بیایین تا وسایل رو بهتون معرفی کنم ،قبلش باید شما هم از این روپوشی که علی و بهزاد همپوشیدن ،بپوشید.
چشم خانم مربی.علی با خنده یه روپوش تمیز و نو برام آورد و پوشیدم .سه قلوها برام دست زدند و گفتند :ایول دکتر قناد!
خالصه اولین روز کار تو قنادی رو در یک فضای شاد شروع کردم .همه با هم اسم وسایل قنادی رو بهم گفتن و طرز کار
فِرها و بعضی از وسایل رو یادم دادند .از الککردن آرد گرفته تا میزان شکر و وانیل و تعداد تخم مرغها ،همه رو به من
آموزش دادند ،فقط موند طرز تهیه کیک .نارگل قبل از اینکه طرز تهیه کیک رو بگه تو چشمهام نگاه کرد و گفت :
ببین دکتر! وقتی میخوای کیک درست کنی سعی کن با عشق این کار رو انجام بدی؛ چون اگه با عشق و محبتشیرینی بپزی ،لبخند رو به لب مردم هدیه میدی .این رو هیچوقت فراموش نکن.
تو چشمهای گیرای نارگل نگاه کردم و گفتم:
فهمیدم خانم شیرین سخن.و این رو هم یادت نره ،از االن دیگه به من نگو خانم شیرین سخن...بگو نارگل.پس شما هم به من نگو دکتر ،بگو حسام...باشه؟نارگل لبخندی زد و گفت :بله...آقا حسام.
من هم خندیدم و گفتم:
حاال شد ...نارگل خانمزیر نظر نارگل و چشمهای فضول سه قلوها کارم رو شروع کردم .باالخره بعد از یکساعت اولین کیکی که تو عمرم
پختم ،آمده شد .از هیجان نمیدونستم باید چهکار کنم ،دوست نداشتم کیک رو برش بزنم .نارگل پیشنهاد خوبی داد و
Page 21
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گفت که از کیک یه عکس بگیرم .من هم با موبایلم یه عکس از کیک گرفتم و علی گفت:
حاال یه کم ازش بخور ببین چطور شده!یه برش کوچک از کیک رو برداشتم و کمی ازش خوردم...خیلی خوشمزه شده بود ،حداقل برای خودم که اینطور بود،
بعد از اون نارگل و بقیه هم یه کم از کیک خوردند ،بقیه رو نمیدونم؛ اما نظر نارگل برام مهم بود ،اون هم کمی بعد با
لبخند گفت:
کارت عالی بود آقا حسام ،دستپخت خوشمزهای دارین.دیگه هیچی نشنیدم...فکر کنم رفتم تو آسمون ،اصالً نمیدونم چرا یه مرتبه اینجوری شدم و نظر نارگل اینقدر برام
مهم شده بود که از خود بیخود شدم!
کمی بعد خانم رحمانی وارد شد و بلند گفت :
چرا همهاتون یه جا جمع شدین؟ بجنبید کلی سفارش داریم.نارگل :خانم رحمانی بفرمایید یه کم از کیکی که آقا حسام پختن بخورید.
خانم رحمانی جلو اومد و گفت:
بارک اهلل! یه کم بده ببینم چهکار کرده این آقای دکتر ما...یه کم از کیک خورد و با لبخند گفت:
خیلی خوشمزه شده دکتر ،فکرش رو هم نمیکردم شما اینقدر استعداد داشته باشید.اختیار دارید خانم رحمانی ،امیدوارم به زودی کیکها و شیرینیهای بیشتری یاد بگیرم.انشااهلل ،خب همه برگردین سر کارتون ،امروز خیلی سفارش داریم.همه برگشتن سر کارشون .به نارگل گفتم:
نارگل خانم! فکر کنم برای امروز کافیه ،اگه اجازه بدین من برم.اختیار دارین ،فردا باز هم میاین؟صد در صد...شک نکنید ،من هر روز میام اینجا ،راستش این اولین باره که تو زندگی اینقدر بهم خوش گذشته،زندگی واقعاً برام کسلکننده و یکنواخت شده بود.
خوشحالم که این حس رو دارید ،فردا میبینمتون.Page 22
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از بقیه هم خداحافظی کردم و رفتم .تو مسیر بودم که بابام زنگ زد.
من :الو...سالم بابا.
بابا :سالم...چرا تو مطب نبودی؟
با تعجب گفتم:
مگه شما رفته بودین مطب؟آره ،سر راه داشتم از اونجا رد میشدم گفتم یه سری هم به تو بزنم؛ ولی هیچکس اونجا نبود.با دستپاچگی گفتم:
آخه امروز کار داشتم ،باید یه جایی میرفتم.بابا با شیطنت گفت:
کجا رفته بودی شیطون؟ نکنه با کسی قرار گذاشته بودی و به ما نگفتی؟نه به خدا ،قرار کجا بود؟ گفتم یه جایی کار داشتم ،رفته بودم پیش یکی از دوستهام یه کاری داشتم ...همین.خیلی خب باور کردم ،شب زود بیا خونه ،چند کیلو تخمه خریدم ،امشب بازی آرسنال و منچستره.باشه زود میام.میبینمت...خدانگهدار.به سالمت.نمیدونم چرا بعد از این همه سال بابام هنوز نفهمیده من از فوتبال بدم میاد؟! من به تنها تیم فوتبالی که عالقه داشتم و
با اشتیاق نگاهش میکردم بازی سوباسا بود و بس.
***
نارگل:
امروز روز خوبی بود .برام خیلی جالب بود یه دکتر با اصرار بخواد تو قنادی کار کنه .حسام مرد خوبی بود ،چشم پاک و
صمیمی .وقتی با بهزاد و علی صمیمانه میگفت و میخندید و سر به سر سه قلوها میذاشت ،بیشتر ازش خوشم میاومد .
لعنت بر شیطون! چرا من دارم این حرفها رو میزنم؟! اصالً چرا همهاش دکتر حسام تو ذهنمه؟ برم سرکارم ،امروز سه
تا سفارش کیک تولد داشتیم ،تا شب همهاش مشغول بودم ،بعد از یه روز کاری سخت ولی شیرین برگشتم خونه.
جلوی تلویزیون دراز کشیده بودم و اخبار گوش میدادم؛ اما فقط صدا میشنیدم و تصویر میدیدم ولی ذهنم جای
Page 23
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دیگهای بود ،به امروز فکر میکردم ،قیافهی دکتر همهاش جلوی چشمم بود ،وقتی اولین برش کیکش رو خورد و کلی ذوق
کرد ،یه چیزی تو دلم لرزید ،همینطور تو فکر بودم که داداشم اومد کنارم و گفت:
آبجی! اخبار داره جوک تعریف میکنه؟به خودم اومدم و گفتم:
چی؟ جوک برا چی بگه؟ داره از این تروریستهای از خدا بیخبر نشون میده.پس چرا تو داری میخندی؟من میخندم؟ برای چی بخندم؟ تازه داشتم بابت مردم بیگـ ـناه گریه میکردم.داداشم بلند شد و گفت:
آره جون خودت ،نمردیم و معنی گریه رو هم فهمیدیم ،داره میخنده بعد میگه دارم گریه میکنم ...این هم شد گریه؟همینجور که متلک میگفت رفت سمت اتاقش .نشستم و با خودم گفتم:
ای لعنت به تو دکتر ،داشتم به تو فکر میکردم که آبروم رفت.***
صبح روز بعد
صبح زود بیدار شدم .
شب قبل اصالً نتونستم درست بخوابم ،نمیدونم چرا فکرم همهاش مشغول بود ،رفتم تو آشپزخونه و مثل یه دختر خوب،
چای دم کردم و میز صبحانه رو چیدم تا وقتی بقیه بیدار شدن دور هم یه صبحونهی مَشتی بخوریم .ساعت نزدیک هفت
صبح شد؛ ولی کسی از اتاقش بیرون نیومد ،همینطور که آماده میشدم با خودم گفتم:
مگه نسرین جون امروز مدرسه نداره؟!همین موقع صدای بازشدن در اتاقی رو شنیدم ،سریع رفتم بیرون و گفتم:
سالم صبح بخیر ،چه عجب بیدار شدین!بابام بود .با تعجب نگاهم کرد و گفت:
خیره! کجا به سالمتی؟خب ،میرم قنادی.امروز هم باید بری؟Page 24
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مثل هر روز دیگه.با تعجب به بابام نگاه کردم ،معلوم نیست چِش شده .بابا یه نگاه دیگه به من انداخت و زد زیر خنده و همونطور که
میخندید گفت:
یه مَثَل هست که میگه"حسنی به مکتب نمیرفت ،وقتی میرفت جمعه میرفت "حاال حکایت کار تو شده ،آخه صبح روزتعطیل ،اون هم صبح زود کی میره سر کار؟!
با تعجب گفتم :
مگه امروز چند شنبهست؟جمعه!چی؟ امروز جمعهست؟ چرا حواسم نبود؟! دیدی چی شد بابا؟ خواب ناز روز جمعه رو از دست دادم.همینطور که غرولند میکردم دویدم تو اتاقم ،زود مانتوم رو در آوردم و چنان شیرجه زدم تو تخت که انگار اتفاق مهمی
افتاده ،خب چه اتفاق مهمی جز اینکه خواب روز تعطیل رو از دست داده بودم .پتو رو کشیدم روی سرم و تو دلم گفتم:
ای بمیری دکتر که به خاطر تو دیشب خوابم نمیبرد .یک مرتبه همونطور که زیر پتو بودم نشستم و گفتم :
مگه من به دکتر فکر میکردم؟ ای لعنت بر شیطون.و دوباره خوابیدم .از شانس بد همهاش خواب دکتر رو دیدم.
ساعت حدوداً  01:11صبح با مشت و لگدهای امیرحسین باالخره رضایت دادم بیدار بشم .اون هم چه بیدار شدنی،
ایستادم جلوش و بلند گفتم:
هوووی چته وحشی؟ مثل اینکه آدم خوابیده.امیرحسین دوید یه طرف اتاق و گفت:
نمیدونستم قراره هیوال بیدار بشه ،من رو نخور ...من رو نخور.وایستا ببینم.یه چند دقیقهای با امیرحسین دور تا دور اتاقم دویدیم و به همدیگه بالش و کتاب و دفتر و گلدون و خالصه هر چیزی که
دم دستمون بود پرت کردیم و خندیدیم ،آخر سر هم من موندم و یه اتاق زلزلهزده!
جمعهها قنادی تعطیل بود ،من هم حسابی تو کارهای خونه به نسرین جون کمک میکردم ،اون روز هم مشغول بودم که
Page 25
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یک مرتبه به یاد دکتر افتادم ،گفته بود فردا هم میاد قنادی ،نگران شدم آخه ممکنه دکتر ندونه جمعهها اونجا تعطیله،
شمارهاش رو نداشتم که بهش زنگ بزنم ،هیچی دیگه بیخیال شدم و گفتم وقتی کرکرههای مغازه رو پایین ببینه،
خودش از همون جایی که اومده بر میگرده ،دندهاش نرم ،میخواست بفهمه جمعهها کار تعطیله.
***
صبح روز شنبه
با شتاب خودم رو رسوندم در مغازه تا ببینم یادداشتی ،فحشی ،چیزی از طرف دکتر البهالی کرکرهی مغازه هست یا نه
که دیدم آقا رجب طبق معمول زودتر از همه اومده و داره جلوی مغازه رو آب و جارو میکنه .سالم کردم و ازش پرسیدم:
سالم آقا رجب صبحتون بخیر ،وقتی اومدین چیزی البهالی کرکره ندیدین؟آقا رجب کمی فکر کرد و گفت:
نه چیزی ندیدم ،مگه قرار بود کسی برات پیغوم بذاره؟نه...نه همینجوری پرسیدم ،خب پس چیزی نبود ،خدا رو شکر ،من برم دخل امروز رو آماده کنم ،فعالً.آقا رجب با تعجب من رو نگاه کرد و من هم رفتم داخل مغازه ،فکر کنم با خودش گفت دخترِ خُل شده ،بابا بیخیال.
تا ساعت 9صبح دیگه همه اومده بودن ،من و سه قلوها مشغول درستکردن کوکی بودیم و علی و بهزاد هم باقلوای
ترکی درست میکردند .اصوالً تبحر خوبی تو درستکردن شیرینیهای محلی داشتند .ساعت نزدیک 01شده بود؛ اما
خبری از دکتر نشد ،یه جوریم شده بود ،با خودم گفتم نکنه دیگه نیاد؟ ای لعنت بر شیطون ،چرا همهاش به اون فکر
میکنم؟
ساعت 11یک مرتبه یه نفر محترمانه به همه ما سالم کرد ،برگشتم سمت صدا و دیدم دکتر خیلی شیک و پیک ،مجلسی
و عطر زده در حالی که یه لبخند پهن روی صورتش نقش بسته بود ،روبروی ما ایستاده .ذوق کردم ولی خودم رو کنترل
کردم و جواب سالمش رو دادم؛ اما امان از سه قلوها ،هر کدوم یه متلکی به دکتر بدبخت پروندن ،بیچاره از خجالت آب
شد ،رفت سمت کمدش و وسایلش رو گذاشت و روپوش پوشید .اومد سمت من و گفت:
خب خانم مربی ،امروز چی باید یاد بگیرم؟صدام رو صاف کردم و گفتم:
کوکی ،درس امروز کوکیه.کوکی؟ اون هم کیکه؟Page 26
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سه قلوها خندیدند که بهشون چشم غره رفتم .به دکتر گفتم:
نه آقای دکتر...یعنی آقا حسام ،کوکی یه نوع بیسکوئیته که خیلی متنوع و خوشمزهست و اینروزها خیلی هم طرفدارداره.
درستکردنش سخته؟نه به اندازه دروس پزشکی؛ اما وقتی یاد بگیری عین آبخوردن میشه.خوبه ،من بچهی با استعدادی هستم ،این رو هم میتونم زود یاد بگیرم.ببینیم و تعریف کنیم .پس شروع کنیم.وسایل کوکی رو گذاشتم جلوی دکتر و طرز تهیه کوکی رو هم یادش دادم .خوشبختانه به قول خودش بچهی بااستعدادی
بود و اولین کوکی رو خیلی تمیز درست کرد .چند تا دیگه هم درست کرد و چه با اشتیاق هم این کار رو انجام میداد .هر
بار که یه کوکی تموم میشد ،میذاشت کف دستش و میخندید .کم کم با سه قلوها هم صمیمی شده بود و سربهسرشون
میذاشت .به روش خاص خودش تونست سه تاشون رو از هم تشخیص بده ،کاری که تا االن ما نتونسته بودیم انجام
بدیم .ملینا بیشتر از بقیه شیطون بود و با دکتر سربهسر هم میذاشتن .خالصه جو جدیدی تو قنادی به وجود اومده بود و
همه راضی و خوشحال بودند ،علی و بهزاد هم خیلی با دکتر صمیمی شده بودند .ناگفته نماند ،دکتر هر از گاهی در قالب یه
روانپزشک به بچهها مشاوره میداد .اینقدر قشنگ حرف میزد و چیزهای خوبی یاد میداد که دیگه کم کم با خودم گفتم
عجب غلطی کردم رفتم حسابداری ،کاش روانشناسی خونده بودم .
چند روز از اومدن حسام میگذشت ،تو این مدت همهی ما از وجودش خوشحال و راضی بودیم .ما به حسام کیک و
شیرینی یاد میدادیم و اون هم مشاور خوبی برامون بود؛ اما یه موضوعی من رو نسبت به حسام مشکوک کرده بود ،برام
جای سؤال بود که چرا حسام دوست نداشت خانوادهاش بفهمن اون تو قنادی کار میکنه! یه روز موقع استراحت دوتا
قهوه و یه ظرف کوچیک کوکی آماده کردم و بردم تو اتاقم .حسام هم نشسته بود و برای کسی پیامک میفرستاد ،تک
سرفهای زدم و گفتم:
دکتر قهوه بخور سرد میشه.گوشی رو خاموش کرد و گذاشت روی میز و نشست روبروی من .فنجون قهوه رو برداشت و بو کشید و گفت:
Page 27
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به به ،عجب بویی داره...آدم رو عاشق میکنه.با تعجب گفتم:
چه جالب! من هم از این حرفها میزنم.مثالً چی میگی؟وقتی یه چیز خوشمزه میخورم میگم آدم رو عاشق میکنه.هیچ میدونستی از جنبه روانشناسی به این طرز تفکر میگن انرژی مثبت؟!من هم که بمب انرژی مثبت.اون که صددرصد ،خب خانم نارگل! شما تا کی میخواین به شیرینیپزی ادامه بدین؟راستش ،میخوام اینقدر تو کارم مهارت کسب کنم تا بتونم آخرین آرزوی مادر خدابیامرزم رو برآورده کنم.خدا رحمتشون کنه ،مگه آخرین آرزوشون چی بود؟یادمه همیشه میگفت دوست داره یه خونه از کیک و شیرینی و شکالت درست کنه ،مثل خونهی شکالتی که تو داستانهانسل و گرتل بود.
چه آرزوی جالبی! من هم داستان هانسل و گرتل رو خوندم ،دوست داشتم یه روز از نزدیک یه همچین خونهای رومیدیدم.
مادرم همیشه این داستان رو برام تعریف میکرد ،وقتی به قسمت خونه شکالتی میرسید با اشتیاق اون خونه روتوصیف میکرد .دوست دارم یه روز این خونه رو بسازم و بچههای زیادی رو دعوت کنم تا از نزدیک یه همچین خونهای
رو لمس کنند.
تو میتونی ،پس بیا این خونه رو بسازیم.چه جوری؟! این کار غیرممکنه!یادت باشه ،هیچ کار غیرممکنی وجود نداره ،خصوصاً تو این دوره و زمونه که همه نوع وسایلی فراهم هست و خیلیراحت میتونیم آرزوهامون رو برآورده کنیم.
من نمیتونم...نمیتونم یه همچین خونهای بسازم.تو میتونی ،من میدونم که از عهدهاش بر میای ،برای شروع باید از همین االن مقدماتش رو آماده کنی.Page 28
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مگه ساختن یه همچین خونهای آسونه؟ طرح میخواد ،لوازم زیادی نیاز داره ،از همه مهمتر یه جایی برای ساختنشمیخواد ،اینجا که نمیتونیم درست کنیم.
چه جور جایی میخواد؟باید یه جای بزرگ باشه که دمای اتاقش شبیه یخچال باشه ،چون یک روزه که نمیشه خونه رو ساخت ،چند روز طولمیکشه و باید طوری خنک باشه که خامهها و شکالتها خراب نشن.
من یه همچین جایی رو برات پیدا میکنم ،تو هم آرزوی مادرت رو برآورده کن ،باور کن روحش شاد میشه.دمای اون جا باید شبیه دمای یخچال باشه.اونش با من ،اگه پیدا کردم باید این خونه رو بسازی ،خاطرهاش سالها تو ذهنت میمونه .قبول میکنی؟باشه ،شما یه همچین جایی رو پیدا کن من هم قول میدم این خونه رو بسازم.حاال شد ،دختر قوی مثل شما که نباید بگه نمیتونم ،باید بگی من میتونم.باشه آقای دکتر...من میتونم ،خوب شد؟آفرین دختر گل و گالب.خب استراحت دیگه بسه ،باید برم به حساب کتابهای صندوق برسم ،راستی آقا حسام ،شما مگه مطب ندارین؟بله دارم ،چهطور مگه؟پس چرا همهاش تو قنادی هستین؟روزی یک ساعت میرم مطب و بقیه روز رو میام اینجا ،دیگه حوصله شنیدن مشکالت مردم رو ندارم ،اینجا فضایخیلی شاد و هیجان انگیزی داره.
پس تکلیف بیمارهایی که دارید چی میشه؟جوری برنامهریزی کردم که ازشون غافل نشم ،شما خیالت راحت باشه نارگل خانم!خیلی خب باشه ،من رفتم پشت صندوق.از دفتر بیرون اومدم و رفتم پشت صندوق نشستم .خدا رو شکر که اومدم ،از قدم شلوغم یک مرتبه مغازه شلوغ شد،
همه هم نون خامهای سفارش میدادند .کالً قدم شلوغی دارم ،هر جا که میرم سریع شلوغ میشه و خودم از چیزی که
میخواستم بینصیب میشم ،وهلل!
***
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حسام:
روزهای قشنگ زندگیم شروع شده بود .صبحها یکی دو ساعت میرفتم مطب و بیمارهایی رو که نوبت داشتن ویزیت
میکردم و بعد سریع میرفتم به جایی که اسمش رو گذاشته بودم باغ شیرینی .اونجا رو خیلی دوست داشتم ،از آقا
رجب گرفته تا نارگل .گفتم نارگل؟! نمیدونم چه دلیلی داشت که هر وقت نارگل رو میدیدم انگار دنیا برام رنگ و بویی
دیگه پیدا میکرد .به هر حال اونجا رو بیشتر از خونه و کارم دوست داشتم .میتونستم یه دل سیر شادی کنم و بخندم و
با دوستهای جدیدم شاد باشم.
بعد از اتمام کارم در قنادی ،راه افتادم سمت خونه .تو مسیر بودم که گوشیم زنگ خورد ،بابام بود ،زدم کنار و گوشی رو
جواب دادم:
سالم بابا...سالم ،زود بیا خونه کارت دارم.بابا خیلی جدی بود و همین یه جمله کوتاه رو گفت و قطع کرد .یعنی چی شده که بابا اینقدر جدی بود؟
با هزار فکر و خیال و کمی دلشوره رسیدم خونه .ای بابا ،ناسالمتی خودم روانپزشکم ،باید این وضعیت رو مدیریت کنم یا
نه؟ خودم رو جمع و جور کردم و با اعتماد به نفس وارد خونه شدم ،البته ته دلم یه کم دلشوره قلقلکم میداد .وارد که
شدم مامان و بابا رو دیدم که روی کاناپه نشستند و با اخم به در ورودی زل زده بودند .خودم رو عین این بچههای
خطاکار فرض کردم .یه لبخند نصف و نیمه زدم و گفتم:
سالم...چی شده؟ چرا اخماتون تو همه؟ اتفاقی افتاده؟بابا بیمقدمه پرسید:
تو روزها کجا میری؟منظورتون چیه؟تو این روزها خیلی مشکوک شدی ،تو مطب که نیستی ،موبایلت هم که در دسترس نیست ،معلوم هست داری چه کارمیکنی؟
مادر :نکنه عاشق شدی و با کسی قرار میذاری؟
مادر اجازه نداد حرف بزنم و زد زیر گریه .دستپاچه شدم و گفتم :
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چی شده مادر؟ عاشق شدن چه صیغهایه؟ کی این حرف رو زده؟مادر سریع اشکهاش رو پاک کرد و گفت:
فکر کردی من نمیفهمم؟ هر روز تیپ میزنی و با خوشحالی میری بیرون ،تو مطب هم که نیستی! پس معلومه که یکیرو زیر سر داری ،من مادرم ،تمام حرکات بچهام رو میتونم تشخیص بدم آقای روانپزشک!
کالفه نشستم روی مبل و گفتم:
 آخه مادرِ من! کی گفته یه تیپزدن و خوشحالیکردن نشونهی عاشقیه؟ هان؟ کی گفته؟مادر یه نگاه به بابام کرد و آروم گفت:
بابات هم اون اوایل که عاشق من شده بود ،همینجوری رفتار میکرد ،بعد رو به بابا پرسید:مگه نه عزیزم؟صورت بابا به وضوح سرخ شد و بریده بریده گفت:
خب...اون موقع با االن فرق داشت .االن وقت این حرفها نیست خانم ،مگه نگفتی وقتی حسام اومد خونه بایدتکلیفش رو روشن کنیم؟! خب این هم حسام ،تکلیفش رو روشن کن.
خندیدم و گفتم:
آخه مادر جان! من اگه از یکی خوشم بیاد که از شما مخفیش نمیکنم ،میام و بهتون میگم.مادر دوباره زد زیر گریه و گفت:
خب من هم از این میترسم که یکی دیگه جای من رو تو قلبت پُر کنه.دوباره بلند بلند گریه کرد و بابا هم سعی میکرد آرومش کنه .با افسوس سری تکون دادم و گفتم:
مادرم...قربونت برم ،من به شما قول میدم اگر روزی ازدواج کردم ،نذارم هیچکس جای شما رو تو قلبم پر کنه ،راضیشدی؟
نخیر ،همهی پسرها روز اول این قول رو به مادرشون میدن؛ اما همین که زن گرفتن همه چیز یادشون میره.یه مورد بیار که یه همچین اتفاقی افتاده باشه.پسر ملوک این کار رو کرد.ملوک کیه؟Page 31
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تاج الملوک دیگه! زن عموی جاری زن داییت.زن عمویِ جاری ِ زن دایی! چه راه دوری! یعنی االن من باید این تاج الملوک خانم رو بشناسم؟ اسم پسرش چیه؟فرهاد...همون فرهاد که وقتی دنیا اومده بود رفتیم خونهاشون ،همونی که دادنش بغلت و تو هم با ترس به بچه نگاهمیکردی.
بابا :فکر کنم اون موقع یازده سالت بود.
با یادآوری فرهاد ،از درون خُرد و خاکشیر شدم ،این همون فرهاد دهه هفتادی بود که حاال زن گرفته ،اون وقت منِ
بدبختِ مثالً دکتر ،با  53سال سن ،هنوز اجازهی عاشقشدن هم ندارم چه برسه به ازدواج ،ای خاک عالم دو دستی تو
سرت حسام!
باالخره اون بحث لعنتی با هزار جور ترفند روانشناسی و غیره و ذالک ،به پایان رسید و نتیجهاش این شد که بدون اجازه
مامان عاشق نشم ،نمیدونید شب با چه مصیبتی خواب رفتم! از یه طرف فکر این پسرِ فرهاد اعصابم رو خراب کرده بود
و از طرف دیگه همین که چشم رو هم میذاشتم چهرهی نارگل میاومد تو نظرم .نصف شب بلند شدم و به ستارههای تو
آسمون نگاه کردم و با خودم گفتم:
نکنه راستی راستی عاشق شده باشم؟! یا قمر بنی هاشم!سریع پتو رو روی سرم کشیدم و تا صبح همهاش کابوس عاشقی دیدم.
صبح روز بعد:
صبح یه تیپ ساده زدم و یه ادکلن معمولی که بوی زیاد تندی هم نداشت زدم ،سعی کردم خودم رو کسل نشون بدم،
رفتم سر میز صبحانه و با بیحالی سالم کردم .مادرم با روی خوش گفت:
سالم پسر تک دونهام ،بیا مادر...حسابی بخور تا وسط روز گرسنه نشی.ممنون ،زیاد اشتها ندارم ،امروز بیمارهای زیادی دارم ،یه سر هم باید برم بیمارستان.یه لقمه نون و پنیر خوردم و بعد از خداحافظی راه افتادم سمت مطب .اون روز حسابی درگیر کار بودم ،برعکس روزهای
قبل که صبحها بیمار زیاد نداشتم ،اون روز بیشتر از ده نفر بیمار اومد .بعد از ویزیت مجبور بودم برم بیمارستان ،بخش
اعصاب و روان .اصوالً اون بخش بدون کتککاری معنا نداشت ،البته حرفم به این معنی نیست که بیفتیم به جون بیماران
بینوا ،در واقع خودمون از بعضی بیمارها کتک میخوردیم و فحش و بد و بیراه میشنیدیم .
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وقتی رسیدم تو بخش ،یه بیمار رو باید ویزیت میکردم که هیچ رقمه حرف نمیزد و دائم زل زده بود به یه نقطه.
افسردگی حاد گرفته بود ،نزدیک به سه ساعت باهاش حرف زدم؛ اما فایده نداشت ،تنها نتیجهای که داشت ،جابهجا
شدن فکم بود.
ساعت  6عصر شد .حسابی بیتاب بودم تا کارم تموم بشه و برم قنادی .روپوشم رو عوض کردم و آماده شدم برم که یه
مرتبه یه نفر از پشت سر صدام زد .برگشتم و یکی از بیماران رو دیدم ،از اونهایی بود که بیآزار بود و مدام حرفهای
جورواجور میزد .با لبخند بهش گفتم:
سالم ،حالت چطوره؟خوبم دکتر ،بیا این مال تو.تو دستش یه دونه کیک فنجونی بود .گفتم:
این مال خودته ،چرا میدیش به من؟بیا بخورش ،هر کی این رو بخوره عاشق میشه.با لبخند کیک رو از دستش گرفتم و خواستم چیزی بگم که مثل فرفره دوید و رفت ،همینطور که میدوید با خوشحالی
داد میزد :دکتر رو عاشق کردم...دکتر رو عاشق کردم.
یه نگاه به کیک کردم و یه نگاه به اون بنده خدا که حسابی دور شده بود .یک مرتبه فکری به ذهنم رسید .چرا یه همچین
کاری رو تو قنادی انجام ندیم؟ میتونیم به مشتریها موقع خریدن شیرینی حرفهای شادیبخش و خوب بزنیم،
اینجوری بهشون تلقین میشه و لحظات خوبی رو سپری میکنن .با خوشحالی رفتم سمت ماشینم که زودتر برسم به باغ
شیرینی و چیزی که تو ذهنم بود رو اجرا کنم .به هر بدبختی بود ترافیک رو پشت سر گذاشتم و رسیدم دم در قنادی.
قلبم تند تند میزد ،یه نفس عمیق کشیدم و کمی که هیجانم فروکش کرد ،پیاده شدم و رفتم داخل .مشتری اونجا نبود،
به آقا رجب سالم کردم و رفتم پیش بچهها .طبق معمول سه قلوها حسابی مشغول آزار و اذیت بودند و بهزاد و علی
بیچاره هم کالفه یه گوشه نشسته بودند ،بلند سالم کردم ،همه سمت من برگشتند .ملیکا با شیطنت گفت :سالم سالم،
بیا که خوب موقعی اومدی دکتر جون.
ملیسا :بیا که برات مشتری داریم.
ملینا :اون هم چه مشتریهایی.
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من :شیرینیهای من مشتری داره؟
ملینا :نخیر ،دو نفر شیرینعقل مشتری شما هستن.
علی با عجز و ناله گفت:
دکتر جون بیا که دیوونهامون کردن این سه تا اجنه.خیلی خندهام گرفته بود ،سعی کردم نخندم و با جدیت گفتم:
شما سه نفر! خوب گوش کنید ببینید چی میگم ،اگه یه بار دیگه مردمآزاری کنید با مجوز خودم میبرمتون تو بخشچهار بیمارستان و بستریتون میکنم ،ببینم اونجا چهطور میتونید اذیت کنید.
ملیکا :بخش چهار کجاست؟
من :یه جای خوب که مخصوص شماست.
ملیسا :لوس نشو دکتر ،بگو اونجا چه بخشیه؟
من :بخش اعصاب و روان.
سه تاشون با چشمهای گرد به من زل زدند .قیافههاشون خندهدار شده بود ،علی و بهزاد دیگه نتونستن خودشون رو
کنترل کنن و زدن زیر خنده .بد جور تو ذوق سه قلوها خورده بود ،با تهدید نگاهم کردند و فهمیدم همین روزهاست که
باید فاتحهام رو بخونم .ملیکا با تهدید گفت:
دکتر! منتظر حلوات باش .علی :خدا بهت رحم کنه دکتر جون.
رفتم سمت کمدها که روپوشم رو بپوشم ،اون قسمت زیاد دید نداشت؛ اما متوجه شدم که نارگل اومد و بدون اینکه
بفهمه من اومدم ،پرسید:
چی شده؟ صدای خندههاتون فضای اینجا رو پر کرده!ملیکا :داریم لوازم مورد نیاز برای حلواپزی آماده میکنیم.
نارگل :حلوا برای کی؟ کسی سفارش حلوا داده؟
ملینا :بله ،یه سفارش ویژه از جناب عزارئیل گرفتیم.
ملیسا :قراره بیاد دنبال دکتر.
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نارگل زد تو صورتش و گفت:
خدا اون روز رو نیاره ،اگه دکتر یه چیزیش بشه...وای خدا نکنه ،دیگه از این حرفها نزنید وگرنه من میدونم و شما.نارگل متوجه من نشده بود ،همینطور که ناراحت شده بود ،رفت تو دفتر خانم رحمانی .از قسمت کمدها اومدم بیرون،
سه قلوها با شیطنت یه لبخند زدند و به من خیره شدند ،پرسیدم:
چرا اینجوری نگاهم میکنید؟ملیسا :چشمهامون اینجوریه.
من :خب چی شده که چشمهاتون اینجوری شده؟
ملینا :تحویل بگیر آقا دکتر! طرف تا اسم حلوای شما رو شنید ،خودش رو ضربه فنی کرد.
ملیکا :خدا شانس بده ،مگه نه بچهها؟!
همه تأیید کردند و برگشتند سر کارشون؛ ولی من تو فکر رفتم .چرا نارگل اینجوری ناراحت شد؟ یعنی...نکنه اون هم
من رو دوست داره؟ یه لبخند پهن نشست روی صورتم که از دید ملیکا پنهون نموند .اومد کنارم و آهسته گفت:
نیشت رو کنترل کن دکتر ،خوبی نیست مرد اینقدر سبک باشه.همانطور با لبخند گفتم :
باشه خودم رو کنترل میکنم.با خوشحالی رفتم سر کارم .گرچه نارگل چند ساعت نیومد پیش ما؛ اما همینکه میدونستم پشت اون در اتاق یکی
هست که دوستش دارم ،برام یه دنیا شیرین و دلچسب بود.
اون روز هر چی کیک درست میکردم همهشون خوشمزه میشدند ،ملیکا که متوجه تغییر روحیه من شده بود ،آهسته دم
گوشم بهم گفت :
اینها همون کیکهای همیشگی هستن منتهی امروز فرق دارند؛ چون قنادش اونها رو با طعم عشق درست کرده.ملیکا گفت عشق .عاشق شدم؟ یعنی االن من عاشقم؟ عشق...چیزی که همیشه از مبتالشدن به اون میترسیدم؛ ولی
حاال بهش مبتال شدم .ترسم شاید به خاطر این بود که از واکنش مادرم میترسیدم ،آخه اون نگاه منفی به این قضیه
داشت ،همیشه تو گوشم میخوند که عشق چیز خوبی نیست و باعث جدایی میشه؛ اما خودش و بابام خیلی عاشق هم
بودند .در دوران دانشگاه یکی از اساتید خیلی تاکید داشت که عشق چیز خوبیه و نباید پنهونش کرد .وقتی فکر میکنم،
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میبینم این وسط سالهاست که سرم کاله رفته ،اون روز زودتر از همیشه کار تو قنادی رو تعطیل کردم و رفتم.
میخواستم یه جایی برم و با خدای خودم خلوت کنم ،برای همین رفتم یه جایی خارج از شهر .خیلی گشتم تا بتونم یه
جای خلوت پیدا کنم تا اینکه یه تپه پیدا کردم .ماشین رو پارک کردم و رفتم روی تپه ایستادم ،یه نفس عمیق کشیدم،
دستهام رو باز کردم و بلند فریاد زدم:
خدایا شکرت...خدایا شکرت...من عاشق شدم...عاشق شدم.چند بار فریاد زدم و انعکاس صدام تو اون مکان خلوت پیچید .وقتی فریادزدنم تموم شد ،حس سبکی بهم دست داده
بود ،با لبخند به اطراف نگاه کردم و همینکه خواستم برگردم به طرف ماشین ،یه مرتبه صدای دست و هورا شنیدم!
برگشتم دیدم یه جمعیت دختر و پسر پشت سرم ایستادند و دارند برام دست میزنند .کاش زمین دهان باز میکرد و
میرفتم توش ،کاش یه قطره آب میشدم و میرفتم تو زمین ،آدم اینقدر بدشانس؟! مثالً دنبال یه جای خلوت بودم!
نمیدونستم چهجوری فرار کنم!
چند نفر از پسرها اومدند سمتم و یکیشون دستم رو به گرمی فشرد و گفت:
دمت گرم داداش ،خوب جایی رو برای فریادزدن انتخاب کردی.یکی دیگه گفت :
عاشقی مبارکت باشه داداش.با تعجب پرسیدم:
شماها کی اومدین که متوجه حضورتون نشدم؟پسر اولی :ما خیلی وقته اینجاییم ،دانشجوی محیط زیست هستیم و امروز یه اردوی پاکسازی طبیعت برگزار کردیم،
همین اطراف مشغول بودیم که صدای شما رو شنیدیم و اومدیم اینجا.
من :اردوی پاکسازی طبیعت؟ اون هم اینجا؟
پسر دومی :اینجا و اونجا نداره ،مردم هر جایی رو که پیدا کنن سریع آشغال میریزن.
خالصه بعد از صحبت و انداختن عکس یادگاری با دانشجوها رفتم سمت خونه ،اولین روز عاشقیم بدجور ضایع شدم.
از من به شما یه نصیحت ،یادتون باشه هر وقت عاشق شدین و خواستین تو طبیعت فریاد بزنین اول دور و اطراف رو
خوب بگردین ،پشت درختی ،بوتهای ،زیر سنگ ،البهالی علفها...خالصه همه جا رو خوب بگردین و مطمئن بشین که
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کسی نیست وگرنه مثل من ضایع میشین.
***
نارگل:
امروز رفتارهای دکتر یه جوری شده بود ،البته همیشه یه جور خاصی هست؛ اما امروز دیگه خیلی یه جوری شده بود .زده
بود به سرش بنده خدا...بگذریم...بعد از کلی طرحکشیدن باالخره طرح مورد نظرم آماده شد .یه خونه از شکالت و
شیرینی ،شبیه خونههای کارتونی شده بود؛ اما یه مشکل داشتم و اون هم این که فضای کافی و مناسب برای ساختش
نداشتم ،یه خونه بزرگ از شکالت و شیرینی باید تو یه فضای سرد ساخته بشه؛ چون اگه فضا سرد و خنک نباشه احتمال
آبشدن شکالت و خرابشدن خامه زیاده .راستی! دکتر خودش گفت یه همچین مکانی رو پیدا میکنه ،پس گوشی رو
برداشتم و به دکتر زنگ زدم .بعد از ده بار بوقزدن باالخره یکی جواب داد ،یه خانم بود ،میدونستم مادرشه چون گفته
بود مجرده و زن نگرفته ،مادرش محترمانه جواب داد:
بله؟ بفرمایید.سالم خانم شب شما بخیر ،با آقای دکتر کار داشتم ،میتونم باهاشون صحبت کنم؟از پشت گوشی هم میشد فهمید که مادرش سریع تغییر موضع داد؛ چون خیلی شیک و مجلسی گارد گرفت و پرسید:
باهاش چه کار دارین؟ چهکارهشی؟ همکارشی؟ مگه همکار خانم هم داره؟ حسام! حسام بیا ببینم ،حسام!دیدم اوضاع حسابی قمر در عقرب شد ،سریع قطع کردم .بیچاره دکتر ،تا االن معلوم نیست تو چه وضعیت وخیمی گیر
کرده!
با نگرانی به ساعت نگاه کردم ،اون زمان که زنگ زدم ساعت  9شب بود ،االن ساعت نزدیک به  00شب شده ،حتماً
دادگاهش هنوز ادامه داره که نتونسته زنگ بزنه ،خدا کنه بهش حکم قصاص ندن گـ ـناه داره جوون مردم .تو فکر بودم
که نسرین جون اومد تو اتاقم .نشست روی تخت و گفت:
چه خبر؟ نقاشی میکشی؟نه...یه خونه طراحی کردم.خونه طراحی کردی؟ مگه تو نقشهکشی ساختمان بلدی؟نه بلد نیستم؛ اما دیگه بلدم که یه خونهی شکالتی طراحی کنم.یه خونهی شکالتی؟ به به چه خونه خوشمزهای ،حتماً خیلی هم کار میبره ،درسته؟Page 37
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آره ،مخصوصاً این خونه که خیلی هم بزرگه.مگه اندازهاش چقدره؟اینقدر که یه آدم بتونه بره توش و بیاد بیرون.نسرین جون با شگفتی گفت :
یه خونه که میتونیم بریم توش؟ مگه میشه؟بله که میشه ،به قول دکتر "هیچ غیرممکنی وجود نداره ،فقط بگو من میتونم ،دیگه تمام کارها خودشون درستمیشن".
نسرین جون شیطون نگاهم کرد و گفت :
آفرین به این آقای دکتر! کاش یه کم زودتر وارد زندگی شما میشد.احساس کردم لپهام قرمز شد ،با خجالت گفتم:
نه ،اونجور که فکر میکنید وارد زندگیم نشده ،فقط وارد قنادیمون شده ،همین.نسرین جون خندید و گفت :
خیلی دلم میخواد از نزدیک ببینمش ،آخه تا حاال یه روانپزشک از نزدیک ندیدم.با خنده گفتم:
مگه یه حیوون ناشناختهست که اینجوری میگی؟دوتایی زدیم زیر خنده .تا ساعتها نشستیم و دربارهی خونه صحبت کردیم .نسرین جون هم میدونست این آرزوی
همیشگی مادرم بود ،برای همین سعی میکرد بهترین نظر رو بده تا یه خونهی خوب از آب در بیاد .تا دیروقت نشستن
همان و خواب افتادن همان.
ساعت نزدیک  1:51صبح بود که از خواب پریدم ،بدو بدو آماده میشدم ،همینجور مسواک به دهان ،یه آستین مانتوم رو
پوشیده بودم و دنبال جورابهام میگشتم ،موهام رو شونه نزده بستم ،تند تند دور خودم میچرخیدم و استرس پخش
میکردم.
وای کِرِم نزدم! رُژم کو؟ یا خدا دیرم شد.خالصه هر جور که بود آماده شدم و رفتم قنادی .از بس خیابونها شلوغ بود ساعت  9:51رسیدم .خانم رحمانی پشت
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صندوق بود ،یه نگاه به من انداخت و گفت:
از تو یکی بعید بود دیر بیای نارگل!شرمنده خانم رحمانی ،دیشب یه کم کار داشتم برای همین تا دیروقت بیدار بودم.باشه قول بده دیگه تکرار نشه ،حاال برو سر کارت که خیلی دیر شده.رفتم پیش بچهها .ملینا که شاهد گفتگوی من و خانم رحمانی بود ،با همزن دستی زد تو سرم و گفت :
خاک بر سر شاسکولت نارگل ،نارگیل بیشتر برازندهاته.یعنی چی؟آخه اینجا مال خودته؛ ولی یکی دیگه ریاست میکنه .من بودم میگفتم به تو چه دلم خواست.وای نه...خانم رحمانی جای مادر ماست ،نباید بهش بیاحترامی کنیم.یعنی لجت هم نگرفت وقتی توبیخت کرد؟نه...چون میدونم همهی ما رو دوست داره که سختگیری میکنه ،به خدا اگه یه روز نباشه که اینجا صحرای محشرمیشه ،اون هم با وجود شما سه تا اجنه.
واقعاً که...راستی دکتر امروز پیام داد که نمیتونه بیاد ،گویا یه کاری براش پیش اومده.یه چیزی تو دلم فرو ریخت ،حس کردم داغ شدم و بعدش سرد شدم ،نکنه بابت تماس دیشب تو دردسر افتاده باشه؟!
کاش میتونستم بهش زنگ بزنم.
از فکر این که امروز دکتر نمیاد ،دل و دماغ کارکردن نداشتم ،یه جورهایی احساس میکردم یه چیزی تو زندگیم کم شده،
یه دو ساعتی اون وضعیت را تحمل کردم اما مگه میشد؟! هر جا میرفتم رد پای دکتر بود ،حتی اون ساعت وامونده هم
زمان اومدن دکتر رو نشون میداد .اون روز حسابی بدخلق شده بودم ،جوری که از دید علی پنهون نموند ،موقع
استراحت ،اومد کنارم و با همون لهجه شیرینش گفت:
نارگل خانم! امروز بدجور ناراحتی! اتفاقی افتاده؟ کاری از من بر میاد که انجام بدم؟ نه علی آقا ،دست شما درد نکنه ،دیشب دیروقت خوابیدم ،برای همین حوصله هیچ کاری ندارم.باشه نارگل خانم ،هر جور خودتون صالح میدونید ،اگه اجازه بدین من یه چند دقیقه برم بیرون از قنادی ،یه کاریدارم.
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باشه برو ...هر وقت هم دوست داشتی برگرد.شما خودتون به خانم رحمانی میگین؟آره خودم بهش میگم ،شما برو به کارت برس.دست شما درد نکنه ،من االن برمیگردم.علی سریع رفت .نمیدونم چه کار مهمی داشت که اینجور با عجله رفت!
نزدیک ساعت  7عصر بود و ما هم مشغول کارمون بودیم .یه گوشه مشغول کار خودم بودم و حوصله نداشتم قاطی بقیه
بشم .یک مرتبه یک نفر با صدای پر انرژی و بلند سالم کرد .همه به سمت صدا برگشتیم .دکتر با چهره خندان جلوی در
ایستاده بود .همه با خوشحالی دورهاش کردیم .دکتر همونطور لبخند به لب جواب همهی ما رو میداد.
ملیکا :معلوم هست کجایی دکتر؟
ملینا :این چه وقت اومدنه؟ میخوای زیرآبت رو بزنم؟
ملیسا :دکتر! نبودی بعضیها برزخی شده بودن.
یه نیشگون نامحسوس از این ملیسای خیرندیده گرفتم که با جیغش ،محسوس شد .زد به بازوم و با درد گفت:
خدا لعنتت کنه نارگل ،عین نیش عقرب درد داشت.ملیکا :هوی از مادر زاده نشده اونی که بخواد خواهرم رو اذیت کنه.
مونده بودم چی به این کولیها بگم .دکتر خندید و گفت:
اشکال نداره ،گاهی اوقات همین نیشها باعث مهر و محبت میشه.ملینا :تو هم بیکاریها دکتر! هی بشین از این کتابهای روانشناسی بخون ،بابا جان برو یکی دو تا کتاب در مورد ذلهکردن
افراد بخون.
ملیکا :به خدا اینقدر حال میده.
ملیسا :ما هر سه تامون یکی از جلدهای کتاب  001راه ذلهکردن افراد رو خوندیم.
حسام :خدا رحم کنه ،شما یکی از جلدهای این کتاب رو خوندین که اینجوری هستین وای به حال اون روزی که بقیه
جلدهای این مجموعه رو بخونید ،دیگه تو ایران موندن جایز نیست.
همه زدن زیر خنده .با دیدن دکتر حسابی شارژ شدم .صبر کنید ببینم! چرا با دیدن دکتر شارژ شدم؟ چه دلیلی داره؟
Page 40

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان آخرین آرزوی مادر | ّ Fatima Eqbکاربر انجمن نگاه دانلود

وای...نکنه من...عاشق شدم؟!
نه ...نه ،این امکان نداره .تو فکر بودم که دکتر اومد کنارم و گفت:
میبینم که عمیقاً رفتی تو فکر خانم شیرینسخن!کی؟ من؟ نه تو فکر نبودم ...چرا باید تو فکر باشم؟دکتر خندید و گفت:
بیا بریم تو دفتر ،میخوام یه خبر خوش بهت بدم.این چه خبریه که خوشحالم میکنه؟تو بیا ،بعداً میفهمی.دوتایی در برابر چشمهای به شدت فضول سه قلوها رفتیم تو دفتر خانم رحمانی .دکتر با خوشحالی دوبار کف دستهاش
رو به هم زد و گفت:
حدس بزن چه اتفاق خوبی افتاده؟نمیدونم ،مگه چی شده؟باالخره یه جای خوب برای ساخت خونهی شکالتی پیدا کردم.با خوشحالی چند بار باال و پایین پریدم و گفتم:
راست میگین؟ وای چه عالی ،حاال کجا رو پیدا کردین؟یکی از دوستان پدرم یه سردخونه مخصوص نگهداری گوشت داره ،گفت میتونه یه قسمت از سردخونه رو موقتاً دراختیار ما بذاره تا بتونیم این خونه رو بسازیم ،به شرطی که اجازه بدیم نوهاش هم این خونه رو ببینه.
وای دستش درد نکنه ،چه مرد خوبیه ،از طرف من ازش تشکر کنید و بگین نوهاش هم میتونه مثل بقیه بچهها اینخونه رو از نزدیک ببینه.
خب این هم از مکان ،حاال بگو ببینم تونستی یه طرح اولیه بکشی؟بله که تونستم ،دیشب تا دیروقت بیدار بودم و یه خونه خوشگل طراحی کردم.چه خوب! به من هم نشون بده ببینم.با خوشحالی طرح اولیهی خونه رو به دکتر نشون دادم .با خوشحالی به طرح نگاه کرد و گفت:
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من مطمئنم که خونهی قشنگی میشه .حاال اندازهاش چهقدره؟من میگم یک متر ارتفاعش باشه ،چطوره؟خوبه ،باید از االن به فکر مصالح خونه شکالتیمون باشی.اون که حتماً ،پیش به سوی خونهی شکالتی.با خوشحالی از دفتر بیرون رفتم و این خبر خوش رو به بقیه هم دادم .علی و بهزاد قول همکاری دادند و سه قلوها هم
قول دادند که بدون دردسر همکاری کنند ،البته من باید از این سه نفر یه تعهد کتبی هم بگیرم ،شفاهی فایده نداره.
***
تا یک هفته مشغول آمادهکردن وسایل برای خونه شکالتی بودیم .المصب چهقدر هزینهبر بود .یه عالمه آرد سفید و
شکالت و خامه و رنگ خوراکی و خالصه کلی مخلفات دیگه که مورد نیاز خونه بود خریدیم .مکانی که دکتر پیدا کرده بود
تو یکی از منطقههای دور بود .مجبور بودیم برای کار یه راه طوالنی رو طی کنیم .دوست پدرِ دکتر ،لطف کرده بود و به
کارگرهاش گفته بود کف اون قسمت رو حسابی تمیز کنند ،بعد یه کف چوبی تمیز هم همونجا گذاشته بودند تا بتونیم
روکش اولیه رو روی کف چوبی بذاریم.
هیچوقت فکرش رو نمیکردم که ساخت یه خونهی شکالتی اینقدر سخت باشه ،یکی از دیوارهای خونه نزدیک به دو
هزار قطعه کیک اسفنجی نیاز داشت ،تصمیم گرفتم از ابعاد خونه یه مقدار ،کم کنم تا کیک کمتری ببره .هر روز چندین
قطعه کیک اسفنجی میپختیم و میبردیم تو سردخونه و دیوارهای خونه رو میساختیم .دوتا از دیوارهای خونه ساخته
شده بود؛ اما به نظر میاومد که دیوارها خیلی ضعیف هستن و احتمال سقوطشون زیاد بود ،برای همین با کمک علی و
بهزاد ابعاد خونه رو دوباره کم کردیم .اینبار از قطعات بیسکوییت استفاده کردیم تا دیوارها محکمتر بشن .
باالخره بعد از یک هفته کار مداوم چهاردیواری خونه ساخته شد و نوبت به سقف خونه رسید ،سقفش خیلی بزرگ شده
بود ،با کمک دکتر و بقیه آروم آروم شروع به ساختن سقف کردیم ،من و دکتر داخل خونه بودیم و بقیه بیرون از خونه روی
نردبون متحرک ایستاده بودند و مشغول بودند که ناگهان اتفاقی که ازش میترسیدم افتاد! سقف خونه به همراه قسمتی
از دیوارها ریخت پایین و من و دکتر زیر تَلی از کیک و بیسکوییت و خامه گرفتار شدیم .سه قلوها و علی و بهزاد تند تند
مواد رو کنار زدن و من و دکتر عین دوتا عروسک خامهای وسط خونهی خراب شده ایستاده بودیم .سر و صورتمون پر از
خامه شده بود .با بغض به خونه نگاه کردم و همونطور که وسط خونه ایستاده بودم ،بلند زدم زیر گریه...
دکتر سعی میکرد آرومم کنه؛ اما فایده نداشت ،صدای گریهام خیلی بلندتر از صدای دکتر بود ،همین موقع ملیکا با صدای
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بلند داد زد:
خفه خون بگیر نارگل!با تعجب به ملیکا نگاه کردم ،اخمهاش تو هم بود و با غضب نگاهم میکرد ،همه ساکت شده بودند ،ملیکا همینطور که
اخم کرده بود یک مرتبه تغییر چهره داد و بلند زد زیر خنده و گفت:
نگاهشون کنید تو رو خدا ،عین این کوکیهای آدمکی شدن ،بذار بخورمت نارگل ،تو االن خیلی خوشمزهای.بقیه هم زدن زیر خنده ،من هم از خندهی بقیه خندهام گرفت .دکتر هم دست کمی از من نداشت ،بنده خدا تمام سر و
صورتش خامهای شده بود .دکتر همینطور که میخندید گفت:
چه جوری برم خونه؟ جواب مادرم رو چی بدم؟! نمیگه پسر تو به جای رفتن به مطب ،میری حمام خامه!ملینا :حاال اینها به کنار ،چهجوری تو ماشین کنار هم بشینیم؟ این از همه مهمتره.
علی :باید یه وانت کرایه کنیم و دکتر و نارگل خانم رو بفرستیم پشت وانت.
ملیسا :این فکر خوبیه ،اون وقت مردم تو خیابون بهشون نگاه میکنن و ازشون فیلم هم میگیرن ،خدا کنه تو ترافیک هم
گیر کنیم اون وقت قیافه نارگل دیدنی میشه.
نارگل :زهرمار بگیری ،همینجا سر و صورتم رو میشورم تا جونت در بیاد.
دکتر :فکر کنم اینجا یه جایی برای حمام کردن داشته باشه ،آخه چند تا از کارگرهای این جا ،همینجا یه اتاقک دارن.
نارگل :ولش کن یه دستی به سر و صورتمون میکشیم بعد سر راه میریم خونه ما و یه دوش میگیریم ،آقا حسام شما
هم بیایین خونه ما حمام کنین.
حسام :باشه چون اینجوری نمیتونم برم خونه ،مادرم شک میکنه.
خالصه هر جور که بود خودمون رو تمیز کردیم و همه با هم رفتیم خونهی ما .بابام خونه بود و یه دست از لباسهای
خودش رو داد به دکتر ،اول دکتر رفت دوش گرفت و بعد من رفتم .طفلک دکتر ،تو اون لباسها خیلی جالب شده بود،
زیرشلواری بابام یه کم برای قد و قوارهاش کوتاه بود .بیچاره هر از گاهی پاچه شلوار رو میکشید پایین .نسرین جون
زود لباسهای دکتر رو انداخت تو لباسشویی و گفت تا زمانی که کار لباسهاش تموم نشده میتونه پیش ما بمونه .دکتر
و بابام مشغول صحبت بودند و من هم تو آشپزخونه با نسرین جون غذا میپختیم و حرف میزدیم .نسرین هر از گاهی یه
سرک تو پذیرایی میکشید و بعد با چشمهای شیطون میاومد سمت من و میگفت:
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الهی همین بشه شوهرت به حق علی.واه! نسرین جون ،این چه حرفیه که میزنی؟! هیچی بین من و دکتر نیست ،چرا اینجوری دعا میکنی؟آقا جون ،دلم میخواد اینجوری دعا کنم ،مگه بَده؟ الهی که...اجازه ندادم نسرین جون ادامه بده و گفتم:
الهی که زودتر شام آماده بشه و دکتر زودتر بره.واه! تو چرا همچین میکنی دختر؟ حیف نیست پسر به این خوبی ،با شخصیتی ،آقامنش .دیگه چی میخوایی؟ تو هم کههزار ماشااهلل...پنجه آفتاب...مگه بَده؟
یه نگاه عمیق به نسرین جون انداختم و دیس برنج رو آماده کردم .اصالً حواسم نبود دکتر تو خونهی ماست ،مثل همیشه
با آخرین تُن صدا بلند گفتم:
امیرحسین! بیا شام خوشمزه!دیدم نسرین جون محکم زد روی لُپش و خیره بهم نگاه کرد ،همین موقع هم بابام سریع اومد تو آشپزخونه و با چشم
غره گفت:
چه خبرته دختر؟ زشته جلوی مهمون!یهو فهمیدم سوتی که چه عرض کنم ،عجب گندی زدم .نسرین که چادرش رو کشید روی صورتش و ریز ریز خندید،
بابا هم با همون چشم غره برگشت تو پذیرایی .خدا میدونه قیافه دکتر چه جوری شده بود .امیرحسین بدو بدو اومد و
گفت:
شام کو؟ شام کو؟و همینطور تند تند سیب زمینیهای توی خورش رو برمیداشت و میخورد .نسرین جون دعواش میکرد:
دست نزن ،بیتربیت! بیا سفره رو بردار ببر تو پذیرایی ،میگم دست نزن بیتربیت! زشته جلوی مهمون!امیرحسین سفره رو برداشت و رفت .از حرکات نسرین حسابی خندهام گرفته بود .ظرف و ظروف شام رو تند تند
میدادیم دست امیرحسین و اون هم میبرد میچید روی سفره .عجب سفرهای بود ،خورش قیمه ،کتلت ،ماست ،سبزی،
ساالد ،دوغ خالصه همه چی توش بود به جز نوشابه .کالً ما خونوادگی نوشابهخور نیستیم .نوشابه نمیخوریم و معده درد
داریم ،وای به روزی که بخوریم...
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دکتر با خجالت گفت:
تو رو خدا ببخشید ،امشب مزاحمتون شدم.بابا :دشمنت شرمنده پسرم ،بخور تا سرد نشده ،دستپخت نسرین خانم حرف نداره.
حسام :اون که معلومه.
نسرین جون با خجالت یه کم از صورتش رو با چادر پوشوند و گفت:
اوا! شما لطف دارین ،بفرمایید خواهش میکنم ،اینجا رو خونهی خودتون بدونید .بعد رو به امیر حسین گفت:امیرحسین برای آقای دکتر از اون کتلتها بکش.خالصه شام در یک فضای بسیار بسیار دوستانه صرف شد ،آخر سر هم لباسهای دکتر رو خشک شده و اتوکشیده
تحویلش دادیم و تشریف بردن منزل خودشون.
شب روی تخت دراز کشیدم و از پنجره به آسمون نگاه کردم ،با خودم گفتم:
یعنی دکتر اینجا راحت بود؟ خدا کنه دلخوری براش پیش نیومده باشه .بسم اهلل الرحمن الرحیم ،خدایا به امید تو.چشمهام رو بستم و نفهمیدم کی خواب رفتم.
***
حسام:
کاش همه آوارهای زندگی مثل همین آواری که امروز روی سر من و نارگل ریخت ،اینقدر شیرین و شادیبخش بود.
امروز تو خونه نارگل خیلی خوش گذشت ،چه خانواده گرم و صمیمی داشت ،مخصوصاً باباش که اصالً غریبی نمیکرد و با
من مثل پسرش رفتار میکرد .برام جالب بود که نامادری نارگل اینقدر مهربون و خوبه .اگه نارگل نگفته بود مادر نداره،
فکرش هم نمیکردم که نسرین خانم زن بابای اون باشه .باید اعتراف کنم سفرهای که جلوم پهن کردند ،به جای غذا
توش مملو از عشق و عالقه بود .این خوشمزهترین غذای زندگیم بود؛ اما یه چیزی رو باید تغییر میدادم؛ اون هم اینکه
نارگل چرا به یه همچین زن مهربونی مادر نمیگه .اگه قرار باشه یه تغییری به وجود بیارم باید قدم اول رو از نارگل شروع
کنم .همینه! فردا راجع بهش با نارگل حرف میزنم .
با خوشحالی چشمهام رو با تصور دیدن چهره نارگل بستم و کالً نفهمیدم کی خوابم برد.
روز بعد رفتم مطب .اون روز بین مراجعین یکی اومد که نظرم رو خیلی جلب کرد .یه آقای جوونی بود به نام اشکان که
ادعا میکرد تا حاال تو عمرش نخندیده و به خاطر اینکه بتونه حتی یه لبخند بزنه ،اومده بود پیش من .ازش درباره دوران
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کودکیش پرسیدم؛ ولی چیز خاصی نگفت ،خالصه هر چی باهاش حرف میزدم بیشتر سکوت میکرد .بهش گفتم:
میشه بپرسم شما دقیقاً برای چی اومدین اینجا؟برای اینکه بخندم.خب اگه میخوایی بخندی ،پس چرا با من همکاری نمیکنی؟چی بگم؟کالفه دستی به موهام کشیدم و گفتم:
ببین آقا اشکان ،من برای اینکه بتونم کمکت کنم باید هر چی از دوران کودکیت میپرسم جواب بدی ،اینجوری یهچیزهایی از دلیل نخندیدن شما دستگیرم میشه.
اشکان خیره به یه نقطه نگاه کرد و گفت:
من چیزی از اون موقع یادم نمیاد؛ ولی میدونم که هیچوقت نخندیدم ،دوست دارم مثل بقیه بخندم ،االن هم اومدماینجا که کمکم کنید تا بخندم.
دیگه واقعاً مونده بودم چه کار کنم .یک مرتبه فکری به ذهنم رسید ،با خوشحالی به اشکان گفتم:
فهمیدم! آدرس یه جایی رو بهت میدم ،میری اونجا ،به این خانمی که اسمش رو روی کاغذ نوشتم میگی "دکتر سالمرسوند و گفت یه بشقاب از اون عشقوالنهها بده بهت"
اشکان با تعجب پرسید:
یه بشقاب عشقوالنه؟ این دیگه چیه دکتر؟تو کاریت نباشه ،طرف اینقدر حرفهایه که زود میفهمه منظورم چیه .حاال بیا آدرس رو بگیر و برو.اشکان با تعجب آدرس رو از دستم گرفت و با یک دنیا عالمت سؤال رفت .نمیدونم کار درستی کردم یا نه؟! اما میدونم
این جور آدمها فقط یه جا درمان میشن ،اون هم پیش آدمهایی که همیشه خوشحال و شاکر هستن .میدونستم وقتی
اشکان بره اونجا نارگل صد در صد تماس میگیره .مسیر مطب من تا قنادی نارگل اینها بدون ترافیک نیم ساعته؛ ولی
اگه ترافیک باشه یه ساعت طول میکشه ،پس منتظر نشستم .نزدیک به یک ساعت از رفتن اشکان گذشته بود که تلفن
زنگ خورد .نارگل بود ،با خنده جواب دادم:
سالم بر خانم شیرین سخن.Page 46
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دکتر این چیه دادی به این بنده خدا؟ بشقاب عشقوالنه چیه؟ مسخرهاش کردی؟نه مسخرهاش نکردم ،فرستادمش جایی که درمانش قطعیه.خب این یعنی چی؟ ایشون چه مریضی داره که درمانش دست ماست؟برو ازش بپرس که برای چی اومده بود پیش من ،بهت میگه ،اونوقت خودت میدونی و اون بشقاب عشقوالنهات.باز هم نفهمیدم ،یه کم بیشتر توضیح بدین.االن سرم شلوغه ،نمیتونم توضیح بدم ،خودت برو ازش کامل بپرس ،فعالً بای.اجازه ندادم نارگل حرف بزنه و قطع کردم .کاش االن تو قنادی بودم و میدیدم چه کار میکنه.
***
نارگل:
از دست این دکتر ،فکر کرده اینجا بیمارستانه که مریضهاش رو میفرسته برای درمان .دوباره به کاغذی که دکتر
فرستاده بود نگاه کردم ،از البهالی در اتاق یه نگاه به اون پسر انداختم ،یه پسر الغراندام با قد متوسط ،رنگ پریده و
ساکت بود ،جذابیت خاصی نداشت ،مشخص بود از اون آدمهاییه که زیاد اهل هم صحبتی با کسی نیست .یه دستی به
قیافهام کشیدم و رفتم بیرون و به پسرِ گفتم:
ببخشید آقا! گفتین اسمتون چیه؟اشکان هستم ،دکتر گفت بیام پیش شما.بله آقا اشکان ،خب من چه کمکی میتونم به شما بکنم؟نمیدونم ،دکتر گفت شما خیلی خوب میفهمید باید چه کار کنید.از دست این دکتر! حاال نمیشد یه پیش زمینه از این اشکان میداد .از اشکان پرسیدم:
شما برای چه کاری پیش ایشون رفته بودین؟مشاوره.میدونم برای مشاوره رفته بودین ،برای چه موردی مشاوره خواستین؟بهش گفتم میخوام بخندم.بخندین؟!فقط خدا میدونه چه جوری خودم رو کنترل کردم ،به عضالت بناگوشم کلی فشار اومد ،به هر بدبختی بود گفتم:
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مگه شما نمیخندین؟!اشکان با اون چشمهای سرد و بیروحش گفت:
من از بچگی تا االن هنوز نخندیدم.با شنیدن این حرف یک مرتبه خندهام تبدیل به غصه شد .طفلک از بچگی نخندیده بود .با ناراحتی گفتم:
یعنی واقعاً هیچ وقت نخندیدین؟ آخه مگه میشه یه آدم تو طول زندگیش نخنده! تو بچگی همه حداقل یه صد باریخندیدن!
اشکان با ناراحتی سرش رو پایین انداخت و گفت:
ولی من یک بار هم نخندیدم ،هیچ وقت نخندیدم.الهی بمیرم ،ما فقط به زندگی خودمون نگاه میکنیم ،اصالً نمیفهمیم تو این دنیا هستن کسانی که آرزوی خندیدن دارند.
به اشکان گفتم که همراه من به آشپزخونه بیاد ،همونجایی که همه با هم شیرینی میپزیم .رفتیم داخل و رو به بچهها
گفتم:
دوستان توجه کنین! امروز یه مهمون ویژه داریم ...معرفی میکنم ،آقا اشکان.همه به اشکان خوشآمد گفتند و اون هم با همون چهرهی سردش جوابشون رو داد؛ اما این ملیکای خیرندیده که اصوالً
نمیدونه حیا و آبروداری یعنی چی ،با پررویی گفت:
ببخشید این رو میگم آقا اشکان ،مگه شما آدمیزاد نیستین وقتی چند نفر به گرمی باهاتون سالم احوالپرسی میکننشما هم به گرمی جواب بدین؟! حداقل یه لبخندی چیزی بزن ،نمیمیری که...
هر چی از دور بهش اشاره کردم فایده نداشت ،باالخره حرفش رو کامل زد .با خجالت به اشکان نگاه کردم و بعد رفتم
سمت ملیکا و گفتم:
ملیکا جان! بذارین یه کم دیگه با ایشون آشنا بشین بعد اینجوری رفتار کن.و آهسته در گوشش گفتم :ای که جِز جیگر بگیری تو دختر.
ملیکا :مگه چی گفتم؟
من :هیچی.
یه لبخند زورکی زدم و رو به اشکان گفتم:
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بفرمایید اینجا بشینید آقا اشکان ،شما امروز مهمان ما هستین تا یه لبخند درست و حسابی مهمونتون کنیم.پشت یکی از میزها که اسمش رو میز تست گذاشته بودیم ،نشوندمش و گفتم:
شما یه چند لحظه اینجا بشینید االن میام.همین طور که از آشپزخونه بیرون میرفتم با اشاره چشم و دست به سه قلوها حالی کردم که وای به حالشون اگه اذیت
کنن .رفتم تو اتاق و در یخچال رو باز کردم ،همیشه یه مقدار شیرینی تازه که با فرمولهای خاص مادرم درست
میکردم ،تو یخچال داشتم .تو جعبه نگاه کردم و با خودم گفتم:
حاال از کدومشون ببرم؟ نون خامهای ببرم؟ نه از اینها میبرم ،اینها خوشمزهترن و طعم عشق میدن.تو یه بشقاب چند تا تکه کیک که سالها پیش مادرم هم درست میکرد ،گذاشتم .از این کیکهای تکهای بود که
وسطشون شیره مخصوص داشت و روی کیکها ژله به همراه یه تیکه پرتقال بود .به خاطر شیره و ژله ،کیک حسابی
قوام اومده بود و حسابی نرم و خوشمزه شده بود .دهنم آب افتاد ،یه تیکه کوچیک خوردم ،هوووم .به به! دستم درد
نکنه .
در یخچال رو بستم و با خوشحالی رفتم تو آشپزخونه .یعنی خدا وکیلی یه بار شد به این سه تا اجنه سفارش یه کاری
کنم و اونها هم گوش بدن؟! اشکان بیچاره رو دوره کرده بودند و سؤالپیچش میکردند ،اون بیچاره هم با نگرانی
بهشون نگاه میکرد و سعی میکرد جواب بده.
ملینا :گفتی که نمیتونی بخندی؟
ملیکا :مگه میشه یه آدم نتونه بخنده؟
ملیسا :اشکال نداره ،خودمون به خندهات میاندازیم.
علی :بابا جان ،ول کنید این بنده خدا رو ،چه کارش دارین؟
بهزاد :به جان آقام ،اگه بهش دست بزنید این بار حتماً  001خبر میکنم.
ملیکا :تو یکی حرف نزن ،برو باقلوات رو بپز ،هر بار من رو از  001میترسونه.
ملیسا :یادش رفته  001از ما میترسه.
با عصبانیت بلند گفتم:
اینجا چه خبره؟Page 49
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علی تا من رو دید با نگرانی گفت:
نارگل خانم چه خوب شد اومدین ،اینها میخوان یه بالیی سر آقا اشکان بیارن.یه نگاه به سه قلوها کردم و گفتم:
میخواین چه کار کنین؟ملیکا :میگه نمیتونه بخنده ،ما هم میخواییم یه کاری کنیم که بخنده.
ملیسا :االن یه جوری قلقلکش میدیم که تا روز قیامت بخنده.
من :بهش دست بزنید من میدونم و شما ،به خدا این بار اخراجتون میکنم.
ملینا :خب پس چه جوری کمکش کنیم؟
من :الزم نکرده شما کمک کنید ،خودم درستش میکنم ،برید سر کارتون ،زود!
ملیکا :باشه ما کاری نداریم؛ ولی اگه خودت هم نتونستی اون وقت ما وارد ماجرا میشیم.
من :خیلی خب ،اگه نتونستم از شماها کمک میگیرم.
طفلک اشکان ،هنوز هم با ترس و نگرانی به سه قلوها نگاه میکرد .وقتی ازش دور شدند ،رو به من گفت:
ببخشید خانم ،اگه اجازه بدین من برم .نه کجا میرید؟ تازه براتون بشقاب عشقوالنه آوردم.مگه همچین بشقابی هم هست؟بله هست ،البته به لطف این آقای دکتر رمانتیکمون از همین امروز یه همچین بشقابی به وجود اومد .حاال بفرمایید یه کماز این کیکها بخورید.
بشقاب کیک رو گذاشتم جلوی اشکان ،اون هم یه نگاه به بشقاب کرد و با تعجب گفت:
از این کیکها! من قبالً هم از اینها دیده بودم ،چند سال پیش وقتی بچه بودم از اینها تو یه قنادی دیدم ،هر چی بهمادرم اصرار کردم که برام بخره ،توجه نکرد و گفت اینها غیربهداشتی هستن ،کالً پدر و مادرم هیچ وقت نمیذاشتن
شیرینی بخورم.
یعنی چی غیر بهداشتی؟ اگه ماها بهداشت رو رعایت نکنیم که در اینجا رو تخته میکنن .خودتون وقتی بزرگ شدین،نخریدین؟
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بزرگ شدم؛ اما دیگه از این کیکها ندیدم تا االن.ملیکا :آخی نازی!
من :ما اینجا کیک و شیرینهای زیادی داریم ،از هر کدوم که خواستین بخورین ،مهمون ما باشین ،هر چی باشه
خوشحالی شما برای ما مهمه.
اشکان یه نگاه عمیق به من کرد ،طوری که یه چیزی شبیه قدردانی تو چشمش میشد دید .خندیدم و گفتم:
تعجب میکنید بهتون گفتم شیرینی بخورین؟اشکان :نه ،از این همه مهربونی حیرتزده شدم! تا حاال هیچ وقت برای کسی مهم نبودم.
ملینا :حتی برای پدر و مادرتون؟
اشکان با تأسف سر تکون داد و گفت:
حتی برای اونها.قضیه اشکان جالب شد .همه نفری یه صندلی برداشتیم و کنار اشکان نشستیم .علی با اون لحن مهربانش گفت:
آقا اشکان! ما رو مثل خواهر و برادر خودتون بدونید ،هر چی دوست دارین حرف بزنید.ملینا که میدونم از فضولی داشت میمرد ،گفت:
آره اشکان خان ،اگه نیاز دارید که با یکی صحبت کنید ،حرف بزنید ،همه ما حرفهاتون رو گوش میدیم.اشکان یه نگاه به همهی ما کرد و گفت:
میدونید ،من پسر یکی از پولدارهای این شهرم ،از زمانی که یادمه این قدر اسباببازیهای گرونقیمت داشتم کهپرستارم از ترس اینکه خراب بشن اجازه نمیداد باهاشون بازی کنم ،همیشه باید از پشت شیشه کمدم بهشون نگاه
میکردم .پدر و مادرم هر دو با هم تجارت میکردن ،همیشه یا تو سفر خارج از کشور بودن و یا سفر داخلی برای بستن
انواع قراردادهای تجاری .همیشه تو خونه تنها بودم ،نه دوستی داشتم و نه خواهر و برادری ،فقط یه پرستار داشتم که
اون هم از ترس اینکه اتفاقی برای من بیفته ،اجازه نمیداد دست به چیزی بزنم و یا کاری انجام بدم .
ملیکا :چه زندگی وحشتناکی داشتی ،من و خواهرهام وقتی کوچیک بودیم از دیوار راست باال میرفتیم و در و همسایه و
حتی خانواده از دستمون امنیت جانی نداشتن.
اشکان :خوش به حالتون ،من هم خیلی دلم میخواست شیطون باشم و یا حتی یه دوست شیطون داشته باشم.
من :بزرگتر که شدین ،اوضاع و احوالتون تغییر نکرد؟
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اشکان :بزرگتر که شدم اوضاعم بدتر شد .این بار مادرم همهاش گیر میداد و میگفت که فقط میری مدرسه و میای
خونه ،هر کالسی هم که خواستی بری بگو تا برات معلم خصوصی بگیرم.
من :این قدر از معلم خصوصی بدم میاد که نگو.
اشکان :جوری بزرگ شدم که وقتی رفتم دانشگاه ،دیگه یه آدم معمولی نبودم ،بین دانشجوها به آدم آهنی یا پسر بیروح
و قلب معروف شدم .یه بار سؤال یکی از همکالسیهام باعث شد بفهمم که تا حاال نخندیدم ،چون نمیدونستم خنده
چیه ،برای همین هیچ وقت متوجه این حالتم نشده بودم!
بهزاد :یعنی تا اونموقع نفهمیده بودی که نمیخندی؟
اشکان :نه ،من که نه سینما میرفتم و نه کنسرت و نه تفریح خاصی داشتم ،هیچ دوستی هم نداشتم ،اصالً متوجه نشده
بودم که نمیتونم بخندم.
علی :چی شد که رفتی پیش آقای دکتر؟
اشکان :یه روز پشت ترافیک مونده بودم که تابلوی مطب دکتر رو دیدم ،تصمیم گرفتم برم پیشش و ازش کمک بخوام.
من :می دونی چیه آقا اشکان؟ شما به یه نوع افسردگی دچار شدین ،اگه بتونین بخندین تا حدودی بر این افسردگی غلبه
کردین.
ملیکا :آفرین نارگل خانم! میبینم همنشینی با دکتر بدجور روت اثر گذاشته ،یه پا روانشناس شدی.
من :پس چی؟ من و دکتر بیشتر اوقات راجع به موضوعات روانشناسی با هم صحبت میکنیم.
اشکان :نارگل خانم! دکتر من رو فرستادن پیش شما ،چه جوری میتونید من رو درمان کنید؟
من :نمیدونم ،حاال شما یه دونه از این کیکهایی که با فرمول خاص مادرم پختم بخورید تا یه فکری براتون کنم.
اشکان :فرمول خاص چیه؟
من :مادر خدابیامرزم همیشه میگفت "وقتی با عشق و محبت شیرینی درست کنی ،لبخند و عشق رو به دیگران هدیه
میدی" ،خدا رحمتش کنه ،هر کس از شیرینیهای اون میخورد بیاختیار لبخند میزد و شاد میشد.
ملیکا :شما هم بخور بلکه بخندی.
اشکان :واقعاً اینجوریه؟!
ملینا :ما امتحان نکردیم؛ ولی شما بخور تا ببینیم راسته یا نه؟
اشکان یه دونه کیک برداشت و نگاهش کرد ،بعد چشمهاش رو بست و کیک رو گذاشت توی دهانش ،آروم آروم
میجوید ،کمی بعد چشمهاش رو باز کرد و به نقطهای خیره شد ،یک مرتبه زد زیر گریه .همه هول شدیم ،با نگرانی
پرسیدم:
چی شد آقا اشکان؟ چرا گریه میکنید؟Page 52
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ملیکا :وای نکنه فرمول مامانت برای ایشون برعکس عمل کرد؟
من :نه خیر اینجوری نیست ،تو رو خدا یه جوابی بدین اشکان خان ،چرا گریه میکنید؟ مگه مزهاش بد شده؟
اشکان بعد از چند دقیقه اشکهاش رو پاک کرد و یک مرتبه در کمال ناباوری یه لبخند کوتاه زد و یه دونه کیک دیگه
گذاشت تو دهنش و خورد ،این بار یه لبخند پهن زد و همونطور که میخندید گفت :
مادر شما راست میگفتن ،طعم این کیک به قدری جادویه که حال آدم رو خوب میکنه.دوباره چشمهاش پر از اشک شد و همینطور که اشک میریخت ،لبخند هم میزد .دیدن اشکهای یه مرد ،اون هم یکی
مثل اشکان خیلی ناراحتکننده بود ،احساس میکردم تمام سالهایی رو که میتونست شاد باشه و بخنده ،به صورت یه
غم تو دلش جمع شده بود و حاال به صورت اشک سرازیر میشدن .اشکان تمام کیکها رو بدون اینکه چیزی بگه خورد
و گفت:
این خوشمزهترین کیکی بود که تو عمرم خوردم ،خیلی شادی بخش بود ،تونستم بخندم.ملینا :حاال چرا گریه کردی؟
اشکان :طعم این کیکها یه جور خاصی بود ،من رو یاد سالهای دور انداخت ،گرچه سالهای خوبی نداشتم؛ اما به یاد
کودکی از دست رفتهام گریه کردم ،من هم میتونستم مثل هر بچه دیگهای توی اون همه پول و ثروت خوشبخت باشم؛
اما نه تنها خوشبخت نبودم بلکه همیشه اسیر و ناراحت بودم.
من :آقا اشکان ،هر وقت که دلتون خواست بیایین اینجا ،هر چقدر که دوست داشتین از این کیکها بهتون میدم.
اشکان :ممنون خانم ،فکر کنم دیگه میتونم بخندم ،همینکه بتونم مثل یه آدم معمولی زندگی کنم برام کافیه ،بتونم
بخندم و عاشق بشم.
ملینا :وقتی بخندی ،کم کم عاشق هم میشی ،خیالت راحت باشه.
علی :راست میگه ،به قول دکتر "دیگه غصهی گذشتهها رو نخور ،از االن شروع به ساختن آیندهات کن" ،شما هم از
امروز تصمیم بگیر یه زندگی خوب و شاد برای خودت درست کنی.
بهزاد :راست میگه ،دیگه نیازی نیست به زندگی االنت ادامه بدی ،ماشااهلل وضعت هم که خوبه ،یه زندگی مستقل برای
خودت درست کن ،دوست پیدا کن ،با دوستهات برو سفر ،بگو و بخند ،یه روزی هم میرسه که عاشق میشی.
ملیسا :اگه دوستهاش بفهمن پولداره و بخوان سوءاستفاده کنن چی؟
بهزاد :خب بهشون نگه بچه پولداره ،بگه یه زندگی معمولی داره ،تو شرکت پدرت کار کن و به دوستهات نگو شرکت
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پدرته ،بگو یه کارمند ساده هستی.
ملیسا :این هم فکر خوبیه .گاهی اوقات نیازی نیست که همه از زندگیت چیزی بدونن ،باید دوستهات رو با زندگی االنت
آشنا کنی نه زندگی که تا قبل از لبخندت داشتی.
اشکان اینبار خندید و با خوشحالی گفت:
از همین االن زندگیم رو تغییر میدم ،فردا که رفتم دانشگاه سعی میکنم دوست پیدا کنم ،از اون دوستهای خیلیخوب ،چهقدر خوب شد که رفتم پیش آقای دکتر و اون هم اینجا رو به من معرفی کرد .االن میرم پیشش و ازش تشکر
میکنم.
همه با خوشحالی براش دست زدیم و ملیکا برف شادی آورد و روی سر همه پاشید ،اشکان هم با خوشحالی میخندید.
وقتی تشویقمون تموم شد یک مرتبه صدای دستزدن یه نفر رو شنیدیم ،برگشتیم و دیدیم دکتر یه گوشه ایستاده و به
دیوار تکیه داده ،با خوشحالی گفتم:
وای آقا حسام ،شما کی اومدین؟دکتر با همون خنده همیشگیاش که دو تا چال عمیق دو طرف صورتش درست میشد ،اومد جلو و به اشکان گفت:
دیدی چه نسخه خوبی برات پیچیدم؟ میدونستم بیایی اینجا کامالً درمان میشی.آقای دکتر! شما یه دکتر حرفهای هستین ،ازتون ممنونم ،ببینید! من میتونم بخندم ،خیلی راحت میتونم مثل بقیهبخندم.
دکتر با خنده گفت:
خوشحالم که میخندی ،میدونی چیه؟ اینجا فقط یه قنادی نیست ،اینجا سرزمین شادی و عشقه ،برای همین آدرسدادم که بیایی اینجا.
خالصه اون روز بعد از آشنایی با اشکان تصمیم گرفتیم از اون روز به بعد فقط قناد خالی نباشیم ،بلکه با شیرینیهایی که
میپزیم درمانگر روح افراد هم باشیم .آخر وقت تو اتاق مشغول حساب و کتابها بودم که دکتر با دوتا فنجون شکالت
داغ اومد تو اتاق و کنارم نشست .ازم پرسید:
امروز چهطور بود؟عالی بود ،هیچوقت فکرش رو هم نمیکردم که یه روز تو این قنادی بتونیم یه نفر رو از نظر روانی درمان کنیم .حاال چیPage 54
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شد که اشکان رو فرستادی اینجا؟
به دو دلیل ،اول اینکه اگه اشکان ساعتها هم روبروی من مینشست باز هم از گذشتهاش چیز خاصی نمیگفت؛ اماپیش شما که اومد ،باعث شد از گذشتهاش حرف بزنه و این نشون داد که او با رفتارهای صمیمانهی شما ،تونسته به
شما اعتماد کنه؛ در حالیکه تو همون برخورد اول فهمیدم که نمیخواد به من اعتماد کنه.
خب ،دلیل دوم؟دلیل دوم رو از خودت یاد گرفتم.از من؟ چهجوری؟یادته اون موقعی که تازه اینجا اومده بودم یه کیک برام آوردی و گفتی بخور ،فرمول این کیک یه جوریه که آدم عاشقمیشه؟
آره یادمه ،خب که چی؟من هم از همون فرمول خاص استفاده کردم ،چون این فرمول روی من هم اثر کرد و باعث شد زندگیم تغییر کنه ،خدامادرت رو رحمت کنه ،خوب میدونست مردم چه جوری شاد میشن ،اون با هر بار پختن کیک و شیرینی ،کمی از قلب
مهربونش رو که مملو از عشق به مردم بود ،با شیرینیها مخلوط میکرده.
ممنون آقا حسام .به قول اشکان ،شما یه دکتر حرفهای هستین.بر منکرش لعنت.باز هم ازش تعریف کردم و پررو شد.
دکتر ساکت شد ،حس کردم میخواد یه چیزی بگه ،خودم رو مشغول نشون دادم و منتظر شدم تا ببینم چی میخواد بگه،
کمی بعد دکتر تک سرفهای کرد که صداش صاف بشه ،چند دقیقه بعدش گفت:
نارگل خانم! میتونم یه چیزی بگم؟بله ،بفرمایید.در مورد یه موضوعی میخواستم باهات صحبت کنم.گفت میخواد در مورد یه موضوعی باهام صحبت کنه ،من هم که فضول ،مشتاقانه گفتم:
بفرمایید خواهش میکنم.Page 55
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در مورد نسرین خانم میخوام یه چیزی بگم.با تعجب گفتم:
در مورد نسرین جون؟! چی میخواین بگین؟!میخواستم بگم ،با برخورد اول فهمیدم که ایشون خیلی بیشتر از یه مادر به شما محبت میکنن ،درسته؟لبخندی زدم و گفتم:
نسرین جون آدم نیست ،یه فرشتهست.پس خودت خوب میدونی که چهقدر مهربونه؛ ولی برای من یه سؤال پیش اومده !ببین...با وجودی این که نسرینخانم برات مثل یه مادره ،چرا مادر صداش نمیزنی؟
با تعجب به دکتر نگاه کردم و هیچی نگفتم ،دکتر که سکوت من رو دید در ادامهی حرفهاش گفت:
میدونم که تعجب کردی ،شاید هم برات سخته که مادر صداش کنی؛ ولی بعد از این همه سال که برات مادری کرده واز بچه خودش بیشتر دوستت داره ،بهتر نیست که با گفتن مادر این دیوار نازکی که بین خودت و نسرین خانم کشیدی رو
بشکنی؟ به نظرم با این کارت خیلی خوشحالش میکنی.
حرفهای دکتر خیلی غافلگیرکننده بود ،درباره موردی حرف زد که تا حاال بهش فکر نکرده بودم ،چهطور به ذهنم نرسیده
بود که محبتهای نسرین جون رو جبران کنم! اون هم با گفتن کلمهی مادر .از خدا که پنهون نیست ،بابت این قضیه
خیلی شرمنده نسرین جون شدم ،خیلی بهم محبت کرده بود؛ ولی من همهی محبتهاش رو نادیده گرفته بودم.
همینطور تو فکر بودم که با صدای دکتر به خودم اومدم.
نارگل خانم؟ حواستون هست؟ کجایی؟ رفتی تو عالم هپروت؟نه ،نه ،داشتم به حرفی که زدی فکر میکردم ،راستش...خودم اصالً به این موضوع فکر نکرده بودم ،آخه از بچگیبهش نسرین جون گفتم ،برای همین تا حاال صداش نزدم مادر ،خدا من رو ببخشه ،بیچاره نسرین جون کلی برام زحمت
کشیده؛ ولی من هنوز یه ذره از زحمتهاش رو جبران نکردم.
دکتر لبخندی زد و گفت:
پس چه بهتر که امروز وقتی رفتی خونه با گفتن مادر تمام زحماتش رو جبران کنی.یعنی خوشحال میشه؟Page 56
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اون نسرین خانمی که من دیدم ،از خوشحالی نه تنها بال در میاره ،بلکه تمام آسمون رو فتح میکنه.دوتایی با خوشحالی خندیدیم .دیگه آخر وقت بود و باید میرفتم خونه ،خواستم به آژانس زنگ بزنم که دکتر نذاشت و
گفت خودش من رو میرسونه ،من هم از خدا خواسته که یه بارم شده سوار اون ماشین خوشگلش میشم سریع کارهای
باقیمونده رو انجام دادم و از قنادی رفتیم بیرون .آقا رجب مسئول بستن قنادی بود ،خدا حافظی کردیم و رفتیم سوار
ماشین دکتر شدیم .عجب ماشینی بود ،عروسک .ماشینش بوی خوبی میداد ،بیاختیار بهش گفتم:
وای دکتر ،ماشینت بوی بهشت میده.دکتر با خنده گفت:
مگه تا حاال بهشت رفتی؟یه چند باری رفتم و برگشتم.دکتر با تعجب پرسید:
جدی؟ چهطوری؟وهلل زمانی که دانشجو بودم ،یه استادی داشتیم که از دستش چندین بار سکته زدیم و رهسپار بهشت شدیم وبرگشتیم.
دکتر زد زیر خنده و ضبط ماشین را روشن کرد ،یه مرتبه خواننده خوند:
فردا با هم میریم سفر،
از همه دنیا بیخبر،
با هم میریم ماه عسل،
بیدار میمونیم تا سحر...
دکتر خجالت کشید و زود آهنگ رو عوض کرد .فکر کنم خیلی خجالت کشید ،برای اینکه جو رو عوض کرده باشم ،ازش
پرسیدم:
آقا حسام؟ شما چند تا خواهر و برادر دارین؟هیچیواه! مگه میشه آدم خواهر و برادر نداشته باشه؟Page 57
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دکتر برگشت سمتم و فقط یه نگاه معنادار بهم انداخت و بعد به راهش ادامه داد .بله خودم هم میدونم چه سؤال
احمقانهای پرسیدم! خب معلومه که توی این دنیا هستن بچههایی که خواهر و برادر ندارند .به یمن این سؤال بسیار
فیلسوفانه و خفتبار ترجیح دادم یه کم ساکت بشینم و چیزی نگم .یه خرده که گذشت دوباره پرسیدم:
آقا حسام؟ چرا دوست ندارین پدر و مادرتون بفهمن شما به قنادی ما میایین؟چون دوست ندارم بفهمن ،اگه بفهمن همین یه ذره تنوعی که تو زندگیم دارم هم ازم میگیرن.چرا بفهمن ناراحت میشن؟چون اونها دوست دارن من همیشه بهترین شغل رو داشته باشم.یه مرتبه بهم برخورد و با دلخوری گفتم:
مگه شغل ما چشه؟ ما شغل آبرومندی داریم ،اگه ما نباشیم پس مردم چه جوری میخوان دهنشون رو شیرین کنن؟نه ،نه ،برداشت بد نکن ،منظور من چیز دیگهای بود.نه ،خیلی خوب منظورت رو رسوندی دکتر! بزن کنار همینجا پیاده میشم ،بزن کنار.نه اینجا نمیشه ،هوا تاریکه ،هزار خطر تهدیدتون میکنه.نخیر بزن کنار.وای نارگل خانم! چرا همچین میکنی؟ اگه اینجا پیادهات کنم چهجوری میخوای بری خونه؟ خطرناکه یه دختر این وقتشب تک و تنها سوار ماشینهای غریبه بشه.
یه نگاه به خیابون خلوت و تاریک انداختم ،دیدم راست میگه ،چه جوری تو این تاریکی برم خونه! هیچی نگفتم و عین
برج زهرمار ساکت نشستم و چیزی نگفتم .تو راه دکتر یه چند باری خواست از دلم در بیاره که محلش نذاشتم .باالخره
رسیدیم دم خونه ،از ماشین پیاده شدم و زیر لب یه خداحافظی کردم ،دکتر گفت:
نارگل خانم؟برگشتم و با اخم نگاهش کردم ،خندید و گفت:
با من قهری؟بله.حرف که میزنی؟Page 58
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نمیدونم ،فردا معلوم میشه.با حرص رفتم سمت در خونه و کلید انداختم ،صدای خنده حسام شنیده میشد .یه بوق زد و رفت .وارد خونه که شدم،
نسرین جون طبق معمول اولین کسی بود که اومد استقبالم .با خوشرویی کیفم رو از دستم گرفت و گفت:
خسته نباشی دختر گلم ،خدا قوت .امروز کام چند نفر رو شیرین کردی؟مردد بودم بهش بگم یا نه ،دیگه تصمیم خودم رو گرفتم و با لبخند گفتم:
شما هم خسته نباشی مامان جون.نسرین جون مات و مبهوت بهم خیره شد و تکون نمیخورد ،دوباره گفتم:
مامان جون! شما هم خسته نباشی.یه مرتبه چشمهای نسرین جون پر از اشک شد و با خنده و گریه محکم بغلم کرد و همینطور که فشارم میداد و صورتم
رو میبوسید تند تند میگفت:
الهی قربون اون مامان گفتنت برم عزیزم ،فدات بشم ،دختر خوشگلم ،دختر شیرینم.خالصه بعد از لحظات واقعاً نفسگیر و لهشدن استخونها ،مامان رضایت داد من رو از خودش جدا کنه ،با خوشحالی
رفتیم تو پذیرایی ،مامان به بابام که طبق معمول با جنگ و دعوا اخبار گرفته بود و خودش پای تلویزیون خوابش برده بود
گفت:
اکبر آقا! اکبر آقا! بیدار شو...بیدار شو مَرد.بابام سریع بیدار شد و گفت:
چی شده؟ اتفاقی افتاده؟چیزی نشده ،نارگل اومده.خب نارگل همیشه تو این خونه بوده ،این که تازگی نداره.خیلی ممنون!
اینبار فرق داره ،نارگل بهم گفت مامان.بابا با تعجب نگام کرد و گفت:
مگه تا حاال بهت نمیگفت مامان؟Page 59
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من و مامان جفتمون از این همه توجه بابا نسبت به زندگی وا رفتیم .یعنی بابا تا حاال نمیدونست یا نمیشنید که من
میگفتم نسرین جون؟! دوتایی یه نگاه معنادار به بابا کردیم و مامان بالش رو با پا هُل داد سمت بابا و گفت:
بگیر بخواب ،اخبار تموم شد.دوتایی از پذیرایی رفتیم تو اتاق من ،دوتایی به هم نگاه کردیم و با خوشحالی دوباره همدیگه رو بغل کردیم.
دکتر حرف خوبی زد ،بعد از مدتها لذتبخشترین قسمت زندگیم رو گذروندم ،آخ که چه لذتی داره بعد از سالها اسم
مادر رو به زبون بیاری .خدایا شکرت ،از تو هم ممنونم دکتر جون .اون شب من و مامان کنار هم خوابیدیم و چه
خوابهای خوبی هم دیدم.
***
حسام:
کمی بعد از رسوندن نارگل رسیدم خونه ،مامان و بابا مشغول تماشای سریال بودند ،یه سالم پرانرژی و بلند باال کردم و
از پلهها رفتم باال .کتم رو آویزون کردم و همینطور که لباس عوض میکردم همون آهنگی رو که تو ماشین گذاشته بودم
زمزمه میکردم .یعنی یه روز میشه من و نارگل با هم بریم ماه عسل؟ با خوشحالی رفتم حمام و بلند بلند برای خودم
همین آهنگ رو خوندم .صدام تو حموم اکو شده بود و من هم جوگیر شده بودم! انگار که روی استیج بودم .از حموم که
بیرون اومدم دیدم مادرم روی تخت منتظر نشسته و نگاهم میکنه .با خنده گفتم:
به به ،مامان خانم گل و گالب ،چی شده که اتاق ما رو روشن فرمودین؟حوصله ندارم ،برو سر اصل مطلب.با تعجب گفتم:
برم سر اصل مطلب؟! کدوم مطلب؟!بگو ببینم این روزها کجا مشغولی که کبکت خروس میخونه؟کجا باید باشم؟ هر روز صبح میرم مطب و بیمارستان ،بعدش هم با یکی از دوستهام میرم بیرون تا روحیه بگیرم.تو خودت به همه روحیه میدی ،چهطور شده که میری روحیه بگیری؟ در ضمن این کدوم دوستته که تازگیها پیداششده؟
اوالً چون خودم روانپزشکم باید روحیه داشته باشم که بتونم روحیه بدم به مردم ،ثانیاً این دوستم رو فعالً نمیشناسین.فعالً نمیشناسیم؟ یعنی قراره بعداً بشناسیم؟Page 60
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آره ،بعداً معرفیش میکنم.مامان بلند شد و آروم اومد سمتم و پرسید:
نکنه این دوستت یه دختره؟دختر؟ نه ،دختر چیه؟ دوستمه.مشکوک میزنی حسام ،تو که به مادرت هیچوقت دروغ نمیگفتی! چی شده که داری دروغ میگی؟یه کم عذاب وجدان گرفته بودم؛ ولی آخه چهجوری میتونستم درباره نارگل بگم؛ در حالی که هنوز از احساس نارگل به
خودم مطمئن نبودم ،اگه میفهمیدم اون هم من رو دوست داره یا نه ،درنگ نمیکردم و کار رو تموم میکردم ،یه کم
خیره به مامان نگاه کردم و گفتم:
مادر من! من اگه بخوام یه تغییری تو زندگیم بدم حتماً قبلش با شما در میون میذارم ،مطمئن باش عزیز دلم.حسام! به خدا اگه بفهمم یه روز میخوای من رو تنها بذاری و بری دنبال یه دختر شیرم رو حاللت نمیکنم،نمیبخشمت .این رو یادت نره.
مامان با تحکم حرفش رو زد و رفت بیرون .از خودم بدم میاومد ،مثالً روانپزشک بودم و همه جوره مردم رو راهنمایی
میکردم و حلّال مشکالتشون بودم؛ ولی تو مشکالت خودم مونده بودم .از یه طرف مادرم بود که با جون و دل دوستش
داشتم و از طرفی دیگه نارگل ،که دوست نداشتم از دست بدمش .باید یه روز بشینم و با مادرم صحبت کنم ،این درست
نیست ،همهی همسن و سالهای من تشکیل زندگی دادند به جز من.
با ناراحتی روی تخت دراز کشیدم و تا مدتی به خودم و نارگل و خیلی چیزهای دیگه فکر کردم تا اینکه خوابم برد.
صبح روز بعد ،صبحانه رو تو یه فضای سرد با خانواده خوردم و بعد از یه خداحافظی کوتاه رفتم سمت مطب .به ساعت
نگاه کردم ،هنوز کلی وقت داشتم ،رفتم تو یه پارک که نزدیک محل کارم بود ،همینطور که قدم میزدم فکر میکردم .به
همه فکر میکردم ،به پدر و مادرم ،به بیمارانم ،به سه قلوها ،علی و بهزاد ،خانم رحمانی ،اکبر آقا ،نسرین خانم و در آخر
تمام فکرم به نارگل ختم شد .یاد اون روز افتادم که رفته بودم قنادی تا کیک سفارش بدم ،همون روز نارگل با وردنه زد
توی سرم ،یادمه وقتی بهوش اومدم با اولین چیزی که روبرو شدم ،دوتا چشم درشت قهوهای روشن بود که با نگرانی
نگاهم میکرد ،همون موقع بود که ته دلم لرزید .نارگل باعث شد برای اولین بار عشق رو تجربه کنم .با همین عشق به
نارگل بود که تونستم پختن شیرینی و کیک رو یاد بگیرم ،دوستان فوق العادهای پیدا کنم ،نارگل به زندگیم تنوع داد و
Page 61
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شادم کرد .نه ،من نمیتونم از این عشق بگذرم ،نمیخوام از نارگل بگذرم ،باید همین امروز با پدر و مادرم صحبت کنم و
بهشون بگم که نیمه گمشده وجودم رو پیدا کردم و میخوام به دستش بیارم .
یه امید تازه اومد تو قلبم و با خوشحالی رفتم مطب .کارم تا ظهر طول کشید و بعد از اون باید میرفتم بیمارستان .تا
بعدازظهر درگیر بودم .بعد از ترک بیمارستان با خوشحالی ،برای دیدن رُخ یار رفتم به سمت بهشت شیرین .وارد شدم و
با صدای بلند سالم کردم که یک مرتبه با یه مرد جوان و خوشتیپ که از من جوونتر بود روبرو شدم .یه کت اسپرت و
شلوار جین پوشیده بود و موهاش رو به سمت باال با ژل حالت داده بود .برگشت سمت من و با لهجه گفت:
این آقا کی هست؟همین موقع نارگل با خوشرویی اومد جلو و گفت:
 ایشون آقای دکتر حسام هستن ،آقا حسام ،ایشون جانیار پسر دایی منه ،همین امروز از انگلیس اومدن ،از بچگی اونجابزرگ شده و االن هم یه قنادی خیلی بزرگ داره.
جانیار با لبخند دستش رو دراز کرد و من هم همینطور که مات نگاهش میکردم بهش دست دادم .نمیدونم چرا حس
بدی بهم دست داده بود! مثل حس دیدن یه رقیب.
نارگل با خوشحالی به پسر داییاش گفت:
وای جانی ،چه کار خوبی کردی اومدی ،دایی اینها چطورن؟ حالشون خوبه؟ رکسانا بزرگ شده؟جانیار که فارسی رو کمی با لهجه صحبت میکرد گفت:
بله بله همه خوب هستند ،شما هم خوب هستید؟بیا بریم تو دفتر ،یه کم از دایی و زن دایی تعریف کن ،از زندگی تو انگلیس بیشتر بگو.نارگل به همراه جانیار رفتن تو دفتر .انگار نه انگار که من هم اونجا بودم .ملیکا اومد سمتم و گفت:
دکتر جون ،حسم میگه که از این جانی جونِ نارگل خوشت نیومده ،چیه؟ نکنه حس رقیب بهت دست داده؟من :کی؟ چی؟ رقیبِ کی؟
ملینا :اَه دکتر! اینقدر خودت رو به کوچه علی چپ نزن .ما که میدونیم نارگل تو گلوت گیر کرده.
من :یعنی چی؟
ملیسا :یعنی اینکه ،دکتر جون کافیه یه اشاره کنی ،خودمون جانی کوچولو رو برمیگردونیم همون جایی که ازش اومده.
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من :میخوایین بال سرش بیارین؟
ملیکا :بهش نمیگن بال ،میگن مقابله با بالیای طبیعی.
من :چه جوری؟
ملیکا :دیگه به اونش کاری نداشته باش ،فقط اشاره کن.
ملینا :راست میگه ،به قول معروف ،عکس بده جنازه تحویل بگیر.
با تعجب به سهتاشون نگاه کردم و گفتم:
جلل الخالق! روبرو شدن با شماها مصادفه با خوندن نماز آیات.ملینا :پس چی؟! به ما میگن سه زلزله نه برگ چغندر.
فکر بدی نبود .اگه مطمئن میشدم که جانیار قراره رقیب عشقی من بشه ،حتماً میسپارمش دست این سه نفر .همین
موقع نارگل با خوشحالی اومد بیرون و پشت سرش هم جانیار با لبخند اومد .نارگل به همه ما یه نگاه انداخت و گفت :
بچهها یه خبر خوب.
بهزاد :خیره انشااهلل.
نارگل :بله که خیره.
دلم ریخت پایین که نارگل ادامه داد :از این به بعد جانیار با ما تو این قنادی کار میکنه.
همه به هم نگاه کردیم .علی گفت :مگه ایشون تو انگلیس قنادی نداره؟ کی اونجا رو اداره میکنه؟
جانیار :آنجا را فعالً به دست پدر میدهم.
نارگل :اونجا رو داییم فعالً اداره میکنه و جانیار هم پیش ما میمونه .خب جانی ،بیا بریم همه جا رو بهت نشون بدم و با
خانم رحمانی و بقیه هم آشنا بشی.
دوتایی از آشپزخونه بیرون رفتند و ما موندیم و یه عالمه فکرهای مختلف .حس خوبی نسبت به این قضیه نداشتم ،یه
چیزی بهم می گفت که قراره روزهای سختی رو با رقیبم بگذرونم .همه مشغول کارشون شدن؛ ولی من حوصله نداشتم و
رفتم توی دفتر نشستم ،همینطور غرق فکر بودم که نارگل وارد شد .با تعجب گفت:
دکتر! چرا تنها نشستی؟یه نگاه بهش کردم و با بیحوصلگی گفتم:
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امروز حال و حوصله هیچ کاری رو ندارم ،میخوام کمی تنها باشم.چرا؟ شما که اینجوری نبودی ،یادمه همه ما رو شاد میکردی.اون مال اون موقع بود ،االن حوصله ندارم.دکتر امروز یه چیزیت هست!بلند شدم ،کتم رو برداشتم و گفتم:
من میرم مطب ،خدانگهدار.منتظر جواب نارگل نشدم و رفتم بیرون .با بقیه هم خداحافظی کردم و رفتم سمت مطب .وارد مطب که شدم ،منشی رو
دیدم که با خانمی صحبت میکرد ،تا من رو دید با خوشحالی گفت:
بفرمایید دکتر تشریف آوردن ،آقای دکتر! ایشون خانم امیدی هستن ،همونی که دربارهاش باهاتون صحبت کرده بودم.تازه یادم افتاد که با این خانم قرار مالقات داشتم ،با خوشرویی سالم کردم و راهنماییشون کردم تو اتاقم ،روبروی خانم
امیدی نشستم و گفتم:
خب خانم امیدی ،بنده در خدمتم ،چه کمکی ازم بر میاد؟خانم امیدی بعد از یه سکوت کوتاه گفت:
راستش آقای دکتر ،تعریف شما رو خیلی شنیده بودم ،باید حتماً شما رو میدیدم تا کمکم کنید.بفرمایید خواهش میکنم ،به قول معروف ،من سراپا گوشم تا شما حرفهاتون رو بزنید.راستش چهجوری بگم ،من و شوهرم سهیل ،ده ساله که ازدواج کردیم؛ اما این روزها اخالقش خیلی عوض شده ،دیگهمثل سابق مهربون نیست ،مدام بهانهگیری میکنه و یه جوری میخواد دعوا راه بندازه ،اعصاب نداره...
خانم امیدی از مشکالتش گفت و گفت و من هم فقط گوش دادم .جلسه اول مشاوره با خانم امیدی تموم شد و قرار شد
جلسه بعدی شوهرش هم بیاد.
بعد از رفتن خانم امیدی ،به منشی گفتم هر کی نوبت ویزیت خواست ،بذاره برای یه روز دیگه و خودش رو هم مرخص
کردم که بره .میخواستم کمی تنها باشم ،جلوی پنجره نشستم و به مردمی که اون بیرون در رفت و آمد بودن نگاه
میکردم ،زندگی روزانه مردم رو میشد از همین باال هم دید .آهی کشیدم و گفتم :خدایا این درست نیست که بعد از
سالها تنهایی ،حاال که عشقم رو پیدا کردم ،اینجوری یه نفر بیاد وسط .یه چیزی مثل ندای درون بهم گفت حسام ،تو
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تازه با اون آقا روبرو شدی ،چرا زود قضاوت میکنی؟ شاید واقعاً هیچ حسی بین اون دوتا شکل نگیره.
تا غروب تو مطب با افکار جورواجورم درگیر بودم ،از مطب اومدم بیرون که برم سمت خونه؛ اما دلم هوای قنادی رو کرد،
رفتم سمت قنادی تا یه سر و گوشی آب بدم ،نزدیک قنادی ماشین رو پارک کردم که یک مرتبه نارگل و جانیار را دیدم
که با خنده سوار یه ماشین شدن و رفتن .فقط خدا میدونه که چقدر ناراحت شدم ،یه حسی شبیه حسادت تو وجودم
داشت بیدار میشد .پیاده شدم و رفتم داخل قنادی ،علی رو دیدم و صداش زدم .علی با دیدن من با روی باز اومد سمتم
و گفت:
دکتر جون چرا بعدازظهر یهویی رفتین؟ از کسی ناراحت شدین؟نه ،اون قضیه رو ول کن ،بگو ببینم نارگل با اون پسرِ کجا رفتن؟وهلل نارگل خانم و پسر داییشون ،گویا رفتن بیرون یه گشتی بزنن ،چطور مگه؟از عصبانیت آهی کشیدم و گفتم:
هیچی ،بیا بریم پیش بقیه.دوتایی رفتیم داخل قنادی .سه قلوها دوباره افتاده بودن به جون بهزاد و اون هم دست تنها حاضر جوابیشون رو میکرد.
با دیدن من ساکت شدن ،ملیسا اومد سمتم و گفت:
چه عجب آقای دکتر قدم رنجه فرمودند .به سالمتی کجا رفتین؟ اون هم اونقدر با عجله و توپ پُر؟چیز خاصی نبود .یادم افتاد یه قرار مالقات مهم دارم برای همین زود رفتم.به هر حال ،دکتر جون! اینجا ورودت دست خودته؛ اما خروجت با خداست ،امیدوارم فهمیده باشی که چی میگم.لبخندی زدم و گفتم:
بله فهمیدم ،خروجم دست شما سه تاست.آ بارکاهلل دکتر جون.ملیسا و بقیه برگشتن سر کارشون و من هم نشستم پشت میز تست و فقط نگاهشون میکردم .یه چند دقیقهای از
اومدنم گذشته بود که ملیکا اومد کنارم نشست و آروم گفت:
دکتر خوشبخت؟نگاهش کردم و گفتم:
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بله؟درسته ما شیطونیم و کل دنیا رو بهم میریزیم؛ اما حس و حال افراد زود میاد تو دستمون.منظورت چیه؟منظورم اینه...هیچکی نفهمه ،اون دوتا خواهر تخسم هم که نفهمن ،من یکی میفهمم که امروز به خاطر وجود جانیارناراحت شدی و رفتی .االن هم به خاطر اینکه نارگل با جانیار رفته بیرون ،دِپرس شدی.
قبول میکنم ملیکا فوقالعاده تیز و باهوشه .یعنی قیافهام اینقدر تابلو شده که فهمیده چرا ناراحتم؟!
تو از کجا فهمیدی؟دکتر جون! درسته شما درس خوندی و روانپزشک شدی؛ اما من به طور تجربی روانشناس شدم .خوب میفهمم مردمبا دیدن رقیب چه حالی بهشون دست میده.
مگه تجربهاش رو داری؟یه جورایی تجربهی همچین موقعیتی رو دارم .مربوط به چند سال پیشه؛ اما خب ،دیگه بیخیالش شدم.چهکار کردی که بیخیال شدی؟بعداً بهت میگم؛ اما االن بگو چرا میخوای دست رو دست بذاری و اونی که دوستش داریرو از دست بدی؟نمیخوام از دستش بدم ،اتفاقاً میخوام به دستش بیارم.راستش نه من و نه هیچکدوم از بچهها ،حس خوبی نسبت به این پسرهی سوسول نداریم .دکتر! ما تو رو دوست داریمو دوست داریم فقط تو رو در کنار نارگل ببینیم .پس به جای زانوی غم بغل گرفتن و آه کشیدن ،مبارزه کن و چیزی که
حقته رو به دست بیار ،نذار حقت رو ازت بگیرن ،پاشو دکتر ،ناسالمتی خودت یه پا روانپزشکی.
حرفهای ملیکا خیلی آرومم کرد و یه جورایی مصمم شدم که هر جور شده نارگل رو به دست بیارم .من االن  53سالمه،
بچه نیستم که بخوام کارهای غیر منطقی انجام بدم .به ملیکا نگاه کردم ،لبخندی زدم و گفتم:
فکر کنم یه مبارزه سخت در پیش دارم.موفق باشی دکتر ،بعد از خدا ،همهی ما خصوصاً من پشتتیم.ممنون.نقشه و تلهگذاری با من و خواهرهای عزیزم ،مشاوره هم خواستی خودم هستم.Page 66
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با یادآوری شیطنتهای این سه خواهر ،خندهام گرفت ،همینطور با خنده گفتم:
باشه ممنون .تا شما سه تا بمب اتم هستین هیچ نگرانی ندارم.ملیکا هم خندید و رفت سر کارش .یه کم دیگه تو قنادی نشستم و بعد رفتم خونه.
وقتی رفتم خونه ،کسی نبود .مامان و بابا رفته بودن بیرون و یه یادداشت هم برام گذاشته بودن که دیر میان .یه دوش
گرفتم و رفتم جلوی تلویزیون و اینقدر کانالهای مختلف رو زیر و رو کردم تا یه برنامه ببینم؛ اما هیچ چیز جالبی ندیدم.
ترجیح دادم کتاب بخونم ،تو کتابخونهام کتابی نبود که نخونده باشم ،یک مرتبه چشمم به کتابی افتاد که یکی از
دوستهام قبالً بهم داده بود .روی تخت دراز کشیدم و شروع به خوندن کتاب کردم .ماجرای جالبی داشت ،اینقدر
کتابش جذاب بود که نفهمیدم کی ساعت  04:11شب شد و مامان و بابا هم برگشتن خونه .به استقبالشون رفتم و سالم
کردم ،مامان با تعجب گفت:
حسام؟ بیداری مادر؟سالم ،آره مادر جان ،مگه میشه بدون دیدن شماها خوابم ببره.مادرم با خوشحالی گفت:
الهی قربون پسر خوشگلم برم ،ما رفته بودیم یه سر به بابا بزرگت بزنیم برای همین دیر شد.دلم براش تنگ شده ،فردا حتماً یه سر میرم دیدنش.بابا :اتفاقاً خیلی سراغت رو گرفت ،حتماً بهش سر بزن.
باشه چشم .خب من برم بخوابم ،امروز واقعاً روز خسته کنندهای داشتم .شبتون بخیر.مادر :شب تو هم بخیر عزیزم.
خیلی پهلو به پهلو شدم تا بلکه بخوابم؛ اما همین که چشم میبستم جانیار و نارگل میاومدن جلوی چشمم .اعصاب برام
نمونده بود .نه ،باید خودم رو کنترل کنم ،یه نفس عمیق کشیدم و خوابیدم.
صبح به سختی از رختخواب بلند شدم ،به خاطر بیخوابی دیشب بود .خودم رو تو آینه نگاه کردم ،رنگ پریده و کسل
بودم .یه آب پاشیدم تو صورتم تا بلکه حالم جا بیاد .هر جوری بود آماده شدم و صبحانه نخورده رفتم مطب .وارد که
شدم منشی با تعجب سالم کرد ،جوابش رو دادم و رفتم تو اتاقم .فکر کنم شبیه زامبیها شده بودم ،بعد از نیم ساعت
اولین مراجعه کننده اومد .یه زن و شوهر بودن که هر دوتا مشکل اعصاب داشتن و مدام میافتادن به جون هم ،هر کار
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کردم دیدم نمیتونم؛ یعنی حالش رو نداشتم باهاشون صحبت کنم که سر عقل بیان ،قرصهای آرامبخششون هم که
تموم نشده بود ،برای همین با تحکم گفتم یا از اینجا برن و پشت سرشون رو نگاه نکنن یا برن دادگاه و طالق بگیرن.
دوتاشون یه نگاه به هم کردن و با ترس خداحافظی کردن و رفتن .اتاقم که خلوت شد سرم رو گذاشتم روی میز و
چشمهام رو بستم ،خواستم کمی بخوابم که تلفنم زنگ زد ،ملیکا بود .سریع جواب دادم:
سالم ،چه خبر؟سالم دکتر ،خوبی؟ امروز نمیای قنادی؟چرا میام ،اتفاقی افتاده؟اتفاق که چه عرض کنم ،این یارو جانیار ،امروز روپوش پوشیده و با نارگل دوتایی دارن کیک درست میکنن ،گویا بهنارگل قول داده که کمکش کنه خونه شکالتی رو با هم بسازن.
خونه شکالتی رو با هم بسازن؟!ملیکا که آروم صحبت میکرد سریع گفت:
دکتر من دیگه باید قطع کنم ،زود بیا قنادی ،خداحافظ.ملیکا قطع کرد .همین طور مات و مبهوت به یه نقطه خیره شده بودم ،یعنی نارگل به این زودی فراموش کرد؟! آخه ما به
هم قول داده بودیم خونه رو بسازیم! چرا از جانیار خواسته کمکش کنه؟ خیلی ناراحت شده بودم ،نمیدونستم باید چهکار
کنم؛ اما بهترین کار این بود که خودم رو کنترل کنم ،هر چی باشه من روانپزشکی خونده بودم و انواع مهارتها رو برای
کنترل خشم و ناراحتی بلد بودم .یه نفس عمیق کشیدم و...نشستم زار زار گریه کردم تا بلکه خالی بشم...خدا!
حتماً کلی بهم خندیدین ،درسته؟ خب درسته که روانپزشکم؛ اما دلیل نمیشه گریه نکنم ،باالخره ما هم آدمیم ،یه روزهایی
نیاز داریم با گریه خودمون رو خالی کنیم ،حاال مرد بودن به کنار ،اصالً مردها هم باید یه روز گریه کنن یا نه؟ اینجوری
نمیشه که همهاش بریزن تو خودشون تا سکته کنن و بمیرن ،یه نگاه بندازین میبینین آمار سکته تو مردها بیشتر از
زنهاست .اون لحظه دلم خواست گریه کنم تا خالی بشم و چقدر هم که خالی شدم .با توپ پُر از مطب بیرون رفتم و
سوار ماشین شدم و گازش رو گرفتم سمت قنادی .
رسیدم دم در قنادی .طبق معمول شلوغ بود ،به آقا رجب سالم کردم و رفتم پیش بچهها ،همه مشغول کار بودن و جانیار
و نارگل هم همینطور که صحبت میکردن و میخندیدن کار میکردن ،خونسردیم رو حفظ کردم ،جلو رفتم و سالم
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کردم .نارگل با خوشرویی جواب سالمم رو داد و گفت:
کجایی تو دکتر؟ پارسال دوست ،امسال آشنا!یه کم کارهای شخصیم زیاد شده ،مجبورم به اونها برسم .شما چه خبر؟ چهکار کردین با خونه شکالتی؟دربارهاش با جانیار صحبت کردم ،قرار شد کمکم بده؛ چون میگه تو کشورهای اروپایی از این خونهها زیاد ساختن.ابرویی باال انداختم و گفتم:
بارکاهلل آقا جانیار! یعنی ایشون میتونن یه همچین خونهای بسازن؟نارگل به جانیار نگاه کرد و جانیار گفت:
بله ،من همه چیز میسازم .از این خانههای شیرینی خیلی راحت ساخته میشود.یه لحظه به خاطر لهجهاش خندهام گرفت؛ اما خودم رو کنترل کردم ،از جانیار پرسیدم:
من :شما تا حاال از این خونهها ساختین؟
جانیار :نه نساختم؛ اما میسازم.
من :اگه درست نشد چی؟
جانیار :درست میشود ،من میتوانم درست کنم؛ چون در لندن دیدم.
من :تا حاال تمرین هم کرده بودین؟
جانیار :نه.
من :پس گلها چه گل است!
نارگل :منظورت چیه دکتر؟
من :هیچی ،شوخی کردم.
نارگل:نمیخوایین امروز کیک یا شیرینی درست کنین؟
من :فعالً نه.
نارگل :چرا؟
من :چون فعالً نمیخوام اینجا کار کنم.
نارگل :چرا دکتر؟ شما که اینجوری نبودین ،همیشه عاشق اینجا بودین.
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من :باالخره من هم آدمم ،یه وقتهایی از یه کاری خوشم میاد و یه وقتهایی هم دوست ندارم انجامش بدم.
نارگل :اما دکتر...
اجازه ندادم نارگل ادامه بده و گفتم :بهتره به کارتون برسید ،اینجور که معلومه دیگه برای ساختن خونه به کمک من
نیازی ندارید ،من دیگه میرم ،خدانگهدار.
نارگل :دکتر!
چیزی نگفتم و از اونجا رفتم بیرون ،کمی بعد ،پشت سرم ملیکا اومد و صدام زد :دکتر؟
من :بله؟
ملیکا :چی شد؟ نمیخواین بمونین؟
من :نه ،میرم یه کم قدم بزنم.
ملیکا :دکتر نرو ،میدون رو خالی نکن ،تازه از کجا معلوم که رقیبت باشه؟ شاید واقعاً قصدی نداشته باشه!
من :ما مردها رقیب خودمون رو خوب میشناسیم ،یه چیزی تو چشمهای این جانیار هست که حس خوبی به آدم نمیده.
ببین ملیکا ،من یه مدت نمیام اینجا ،تو رو خدا مواظب نارگل باش ،نذار یه وقت گول این پسرِ رو بخوره.
ملیکا با ناراحتی گفت :دکتر! تو رو خدا نرو ،حداقل روزی چند دقیقه بیا اینجا.
تا ببینم چی میشه ،فعالً خدانگهدار.یه نگاه به دور و بر قنادی کردم و با حسرت آهی کشیدم و رفتم .ملیکا با ناراحتی رفت .نمیدونم کار درستی کردم یا نه؟
تو این سن و سال با یه همچین موقعیتی باید مثل آدمهای منطقی رفتار کنم؛ اما عین این جوونهای تازه عاشق شدهی
بیست ساله رفتار میکردم .فکر کنم عاشقی آدم رو هم غیر منطقی میکنه و هم حسود .سوار ماشین شدم ،ضبط رو
روشن کردم ،روی همون آهنگ ماه عسل تنظیم شده بود ،آهنگ رو عوض کردم و آهنگ "چرا رفتی" یکی از خوانندههای
مطرح کشور رو گذاشتم .عجب سازگار بود با روحیهی االنم .
کنار یکی از پارکهای شهر توقف کردم و رفتم تو پارک تا قدم بزنم .مشغول قدم زدن بودم که ملیکا زنگ زد.
من :سالم ،چه خبر شده؟
ملیکا :سالم دکتر ،خبری نشده ،میخواستم بهتون بگم من و ملینا و ملیسا یه نقشهی توپ کشیدیم.
یا خدا! اینها اگه نقشه بکشن دنیا زیر و رو میشه؛ اما اینبار اصالً اشکال نداشت و چه بهتر از این؟!
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من :چه نقشه ای؟
ملیکا :نقشه اینه...
ملیکا جزء به جزء نقشه رو گفت .چقدر اینها حرفهای هستن به خدا ،مو الی درز این نقشه نمیرفت ،چه حساب شده
فکر همه جا رو کرده بودن .ملیکا نقشه رو گفت و قطع کرد .اینقدر خوشحال شدم که دستهام رو مشت کرده بودم و با
چشمهای بسته مرتب میگفتم :اینه ،ایول ،ایول .غافل از اینکه وقتی چشم باز کردم دیدم یه چند نفری ایستادن و با
تعجب نگاهم میکنن.
ای بابا! شانس ما رو باش! یه جای خلوت نمیتونم پیدا کنم؟ هر وقت یه جایی میرم آخرش یکی پیدا میشه که ضد حال
بخورم.
با خوشحالی سوار ماشین شدم و رفتم خونه .مادرم تنها بود و همینطور که رادیو گوش میداد تو آشپزخونه کار میکرد.
با صدای بلند و پر انرژی سالم کردم ،با خوشحالی اومد سمتم و گفت:
سالم عزیزم ،قربونت برم چرا امروز اینقدر زود اومدی خونه؟بیرون از خونه موارد ناراحت کننده زیاد بود ،گفتم برم خونه تا با دیدن روی ماه مادرم تمام غم و غصهها یادم بره.الهی مادر دورت بگرده ،بیا که دارم برات الزانیا درست میکنم.وای ،وای الزانیا...دیگه بهتر از این نمیشه ،من دیوانهی الزانیا هستم ،با خوشحالی رفتم تو آشپزخونه و گفتم:
پس کی درست میشه؟ من گشنمه.مادرم خندید و گفت:
نگاه مرد گنده چه هوله برای غذا.بابام همیشه ناهار رو تو محل کارش میخورد ،اون روز من و مادرم دوتایی با اشتیاق ناهار رو خوردیم و از هر دری
صحبت کردیم .جلوی تلویزیون نشسته بودم و برنامه مستند نگاه میکردم ،مادرم با یه ظرف میوه اومد کنارم و گفت:
بفرما این هم میوه ،حسابی بخور.دست گلت درد نکنه مادر جان.راستی...حسام جان ،یکی از دوستهام پسرش دچار مشکل روحی شده ،گویا دکتر گفته افسرده شده و باید تحت نظرباشه ،طفلکیها وضع مالی آنچنان خوبی ندارن که دائم برن پیش دکتر ،اگه میشه کمکش کن ،باشه!
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حتماً ،بهش بگید بیاد مطبم ،نگران هزینهاش هم نباشن ،رایگان ویزیتشون میکنم.میدونستم پسرم خَیّره ،برای همین خودم قبالً بهش گفته بودم که بیاد پیشت و نگران حق ویزیت هم نباشه.بله ،مادره دیگه ،بیشتر کسانی که معرفی میکنه ویزیت مجانی میشن .چکار کنم خودم هم خجالت میکشیدم از دوست
و آشنا حق ویزیت بگیرم ،مجبورم فی سبیل هلل کار کنم .باز هم شکر خدا یه شغلی دارم که میتونم برای مردم مفید
باشم.
مادرم یه بشقاب میوه داد دستم و گفت:
بیا پسرم ،بخور جون بگیری.یه نگاه به هیکل ورزشکاریام انداختم و با تعجب گفتم:
دیگه از این بیشتر جون بگیرم؟شما بچهها از نظر ما مادرها بیجون هستین ،بخور دیگه.میخواستم در مورد نارگل صحبت کنم؛ ولی نمیدونستم چهجوری شروع کنم؛ اما خدا خودش یه فرصت رسوند .مادرم
گفت:
حسام جان ،امروز به اندازهی تمام دنیا دلم شکست.چرا مادر؟ مگه چی شد؟خدا من رو ببخشه ،به خاطر دل خودخواه خودم تو رو بیچاره کردم.درست توضیح بدین ببینم چی شده.امروز زهرا خانم دوست قدیمیام زنگ زد .کلی حرف زدیم ،گفت االن سه تا نوه داره ،میگفت خونهاش از قبل آبادترشده و دائم صدای بچه تو خونهاشه ،یهو دلم نوه خواست .کاش هیچوقت جلوی ازدواج کردن تو رو نمیگرفتم.
آخ که خدا نوکرتم ،نذر میکنم اگه بتونم با نارگل ازدواج کنم ،یه نفر رو میفرستم کربال و خودم هم با زنم دوتایی میریم
مشهد پابوس آقا .مادر اشک گوشه چشمهاش رو پاک کرد و گفت:
حسام مادر! چهکار کنم؟ چهجوری جبران کنم برات؟من هم لوس شدم و گفتم:
خب ،برام زن بگیر .یه زن خوشگل و نمکین.مادر زد به بازوم و گفت:
آخه االن کی به توی پیرمرد زن میده؟ نگاه بین موهات موی سفید هم دیده میشه.مادر من کجام پیره؟! تازه اول جوونیمه.Page 72
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خیلی خب تو هم ،حاال بگو ببینم خودت کسی رو در نظر داری که برم با خانوادهاش صحبت کنم یا نه؟بهترین فرصت بود .بشقاب میوه رو گذاشتم روی میز و صاف نشستم .صدام رو صاف کردم ،کف دستهام رو به هم
مالیدم و گفتم:
مادرجون!جون مادر؟من خیلی وقته یه نفر رو زیر نظر دارم .دختر خیلی خوبیه ،خانواده داره ،وضعشون هم خوبه .یه جورایی دوستش دارم.مامان! من همون رو میخوام ،میری با خانوادهاش صحبت کنی؟
مادرم یه لحظه خیره نگاهم کرد و بعد ناغافل کوسن رو برداشت و شروع کرد به زدن و داد و بیداد کردن:
ای روت سیاه بشه بچه ،میدونستم یه کاسهای زیر نیم کاسهست که این روزها اخالقت عوض شده...بیا بیرون مرد ،بیاببین آخرش از زیر زبونش کشیدم...بیا بیرون.
حسابی شوکه شده بودم ،من یه طرف اتاق به حالت فرار ایستاده بودم و مادرم یه طرف دیگه ایستاده بود .همین موقع
بابا از یکی از اتاقها اومد بیرون که دیگه شوک نهایی رو بهم وارد کرد .مگه بابا سر کار نبود؟
با تعجب گفتم:
مادر این کارها چیه؟! خودت االن گفتی میخوای برام زن بگیری...چرا یهو اینجوری شدی؟!یه چند وقتی زیر نظرت داشتیم ،میدونستم داری یه کارهایی میکنی؛ ولی بروز نمیدی .به بابات گفته بودم ،حاال برایمن عاشق میشی و مخفی میکنی هان؟!
با حیرت گفتم:
پس اینها همهاش نقشه بود؟ میخواستی زیر زبون کِشی کنی؟بابام جلو اومد و گفت:
حسام! چرا از من و مادرت مخفی کردی؟مونده بودم بابام رو کجای دلم بذارم؟! اون که خونه نبود! پس همهاش نقشهی جفتشون بود که بفهمن من چکار میکنم.
وهلل پدر و مادرها از صد تا روانپزشک خبرهترن.
مادر خواست داد بزنه که من برای اولین بار صدام رو جلوش باال بردم و گفتم:
بذارید من هم حرفم رو بزنم.هر دوتا ساکت شدن .بابام گفت:
راست میگه ،بذار حسام هم حرفهاش رو بزنه ،اگه منطقی بود قبول میکنیم.Page 73
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مادر راضی شد و نشست روی مبل و گفت:
باشه .بیا بشین و از اول برامون تعریف کن.سه تایی روبروی هم نشستیم .از اون جایی که حرفهای احساسی و منطقی رو خوب بلد بودم بزنم اینجوری شروع
کردم:
مامان ،بابا ،مگه شما عاشق هم نشدین؟دوتایی به همدیگه نگاه کردند و بابا گفت:
درسته .خب که چی؟ببینید! خداوند زن و مرد رو آفرید تا در کنار هم آرامش داشته باشن ،با هم یه زندگی تشکیل بدن ،بچهدار بشن،بچههاشون صاحب خواهر و برادر بشن ،بعدها همین بچهها که بزرگ شدن و ازدواج کردن یه خانوادهی بزرگتر تشکیل
بدن ،صاحب خاله و دایی و عمو و عمه بشن .خداوند بعد از خلقت آدم ،عشق رو آفرید ،خدا حوا رو از نفس آدم آفرید و
هر دوتا رو عاشق هم کرد .یه عشق جاودانه ،خدا عشق رو آفرید تا همه همدیگه رو دوست داشته باشن .شما سالها
پیش عشق رو تجربه کردین ،تا االن با عشق در کنار هم زندگی کردین ،خب پس چرا من رو از عشق محروم میکنین؟
بابا! مگه شما بارها و بارها نگفتین که عاشق مامان هستین و به عشق اون دارین زندگی میکنین و زندگیتون رنگینه؟
مامان !مگه شما نگفتین زندگیتون رو مثل یه رنگین کمون زیبا میبینین چون عاشق بابا هستین و حتی یک روز رو هم
بدون بابا نمیتونین سر کنین؟ خب چرا یه همچین دنیای رنگینی رو از من دریغ میکنین؟ چرا نمیذارین من هم از
زندگی که خدا به من بخشیده لذت ببرم؟ من حاصل عشق شما دوتا هستم ،چرا نمیخوایین من هم طعم عشق رو
بچشم و این زندگی عاشقانه رو بزرگتر کنم؟ مگه شما نوه دوست ندارین؟ اگه شما نوه دوست ندارین در عوض من
بچه خیلی دوست دارم ،دوست دارم ببینم دختر یا پسر من چه شکلیه؟ چقدر بانمک هستن یا چهجوری شیطونی
میکنن؟!
مامان و بابا سکوت کرده بودن و چیزی نمیگفتن .بابام سکوت رو شکست و گفت:
میدونم چی میگی حسام ،من رو ببخش که تا حاال به احساساتت توجه نکردم.مادر در ادامه حرف بابا گفت:
حسام جان! حاال اونی که در نظر گرفتی کیه؟Page 74
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یه دختر خیلی خوب .از خودم  04سال کوچکتره .دانشگاه رشته حسابداری خونده و االن داره قنادی باباش رو ادارهمیکنه.
بابا :اسم و فامیلش چیه؟
من :نارگل ...نارگل شیرین سخن
بابا :این فامیل چقدر به گوشم آشناست! شیرین سخن...کجا شنیدم؟
من :این همون قنادیه که یه روز گفتین برم چند کیلو کیک از اونجا بخرم .همونی که گفتین زن صاحبش سالها قبل
شیرینی میپخت و به رحمت خدا رفت.
بابا با حیرت گفت:
قنادی اکبر آقای شیرین سخن؟با خوشحالی گفتم:
بله ،همین اکبر آقاست.بابا به مادر گفت:
خیالت راحت باشه خانم ،من این خانواده رو چند ساله میشناسم ،خیلی نجیب و آبرومندن.مادر که یادش رفته بود یه روزی نسبت به ازدواج من حساس بود با خوشحالی گفت:
واقعاً؟ پس همین روزها زنگ بزن تا بریم خواستگاری.با یادآوری جانیار یهو گفتم:
نه...فعالً دست نگه دارین.چرا؟چون باید از یه چیزی مطمئن بشم.از چی؟فعالً یه موضوعی پیش اومده باید یه کم صبر کنم.با اصرار هر دوتاشون مجبور شدم ماجرا رو براشون تعریف کنم .مادر رفت تو فکر و بابا هم متفکرانه یه نگاه به من کرد و
گفت :حسام! یعنی خاک بر سرت اگه بخوایی جا بزنی و میدون رو برای رقیب خالی کنی.
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خیلی ممنون!
مادر :اگه جا بزنی ،شیرم رو حاللت نمیکنم.
من :خودم هم نمیخوام یه همچین کاری کنم؛ ولی اگه نارگل من رو دوست نداشته باشه چی؟
بابا :تو دختر اکبر آقا رو خیلی دوست داری؟
با شرم خندیدم و سرم رو انداختم پایین و گفتم:
من  -خیلی زیاد ،شیرینتر از این دختر دیگه هیچکسی رو ندیدم.
مادرم خندید و گفت :یه جوری میگه شیرین انگار دختر مردم شیرینیه.
هر سه تامون خندیدیم و کمی بعد بابا گفت :ببین حسام ،راستش درسته چند سال نسبت به زندگی مستقل تو کوتاهی
کردیم؛ اما حاال که به اینجا رسیدی و عاشق شدی دیگه جایز نیست مانع چیزی که حقته بشیم .درسته دل کندن ازت
سخته چون ما فقط تو رو داریم؛ اما به عنوان پدرت هر کاری که ازم بر بیاد برات انجام میدم .بعد رو به مامان گفت:
مگه نه سوسن؟مادر یه نگاه به من کرد و گفت :بابات راست میگه ،من هم حاضرم هر کاری که ازم بر میاد برات انجام بدم تا این رقیب
تازه وارد رو از سر راه برداریم.
مامان! یعنی دیگه ناراحت نیستی از اینکه میخوام زن بگیرم؟نه مادر ،ناراحت چرا؟ راستش خودم هم دیگه خسته شده بودم ،دوستهام همه نوه دارن ،من هم خیلی دلم میخواستما هم یه نوه خوشگل و تپلی داشته باشیم .اصالً خونه بدون بچه کوچیک خیلی بیروحه.
واقعاً خوشحالم که تونستم راز دلم رو بهتون بگم ،احساس سبکی میکنم.فقط یه قولی به من بده.چه قولی؟قول بده بعد از ازدواج تو همین خونه زندگی کنید.از نظر من که اشکالی نداره ،باید دید نارگل چه نظری داره.بابا گفت :اون اکبر آقایی که من میشناسم ،میدونم دخترش رو جوری تربیت کرده که خانوادهدار باشه.
مادر :خب حاال که توافقات انجام شد ،باید یه فکری کنیم تا ببینیم چه جوری میشه بفهمیم اون پسرِ جانیار قاپ نارگل رو
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دزدیده!
من :راستش ملیکا ،یکی از اون سه قلوها که گفتم ،یه نقشه خیلی خوب کشیده.
مادر :چه نقشهای؟
نقشه ملیکا رو برای پدر و مادرم تعریف کردم .مادر با خوشحالی یه بشکن زد و گفت:
عجب نقشهی حساب شدهای ،باید با این ملیکا یه مالقات داشته باشم ،من هم برای نقشهام نیاز به یه همکار مثلملیکا دارم.
شما چه نقشهای دارین؟مادر یه نگاه به من کرد و گفت:
حاال!بابا هم گفت:
تو به اونش کار نداشته باش ،فقط آدرس قنادی رو بده به مادرت و با ملیکا خانم هم هماهنگ کن.باشه.اون روز تا شب بابا و مامان همهاش در مورد ازدواج من با هم صحبت میکردن و حسابی نقشه میکشیدن .باالخره هر
قدر هم که جلوی ازدواج من رو بگیرن آخرش باید داماد بشم یا نه؟ خونه پدر ،ده سال ،بیست سال ،نه دیگه نزدیک به
چهل سال!
صبح روز بعد تو مطب بودم که ملیکا زنگ زد .با شتاب جواب دادم .ملیکا خیلی مضطرب بود و با نگرانی گفت:
دکتر ،امروز جانیار به علی گفته میخواد از نارگل خواستگاری کنه ،گفته میدونه که نارگل هم دوستش داره .دکتربجنب!
پس تو اونجا چهکارهای؟ چرا نقشهات رو اجرا نمیکنی؟دکتر وقتی شنیدم دست و پام رو گم کردم ،گفتم اول به شما خبر بدم.خب ،نارگل چی جواب داده؟هنوز به نارگل نگفته ،فعالً قصد داره بهش بگه.عجب بدبختی داریمها! راستی ،من جریان خودم رو به پدر و مادرم گفتم ،گویا مادرم میخواد با تو آشنا بشه و باهاتPage 77
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همکاری کنه.
با من؟ برای چه کاری؟اون هم یه نقشه داره ،میگه میخواد همکارش بشی.ملیکا با شیطنت گفت :
ای جانم! شدیم  6نفر.چرا  6نفر؟خب من یه تیم متشکل از خودم و خواهرهام و علی و بهزاد تشکیل دادم.یعنی همه رو خبر کردی و قشونکشی کردی؟چهکار کنیم دیگه ،همین یه دکتر رو که بیشتر نداریم ،به قول معروف همه میکنیم یاری تا دکتر کند همسرداری.دوتایی زدیم زیر خنده .ملیکا تماس رو قطع کرد .همینطور که لبخند میزدم با خودم فکر کردم که تو این دوره و زمونه
داشتن دوستهایی مثل اینها چقدر ارزشمنده.
ای بابا! من هم عاشق نشدم و وقتی هم شدم ،پای یه رقیب اومد وسط .خدایا به امید تو.
***
نارگل:
االن چند روزه که دکتر نمیاد قنادی ،از خدا که پنهون نیست ،دلم براش تنگ شده بود .جای خالیش خیلی حس میشد ،هر
وقت میاومدم سر کار با دیدن جای خالیش دست و دلم به کار نمیرفت .نمیدونم چرا از وقتی جانیار اومد دکتر هم
غیبش زد! فکر میکنم از چیزی ناراحت شد و رفت .تو فکر بودم که ملیکا وارد اتاق شد و نشست روی صندلی روبروی
من .یه نگاه به من کرد و گفت :
نارگل!بله؟جانیار تا کی اینجاست؟نمیدونم ،گفته میخواد تو ساخت خونهی شکالتی کمک کنه.ببخشید این رو میگم؛ ولی کاش زودتر بره.چرا؟ مگه چهکارتون کرده که اینجوری میگی؟Page 78
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کاری نکرده ،فقط حوصلهی یه غریبه رو نداریم.دکتر که اومد ،غریبه نبود ،چطوره که جانیار شده غریبه؟راستی...خوب شد گفتی دکتر ،خبر داری دکتر میخواد زن بگیره؟با شنیدن این حرف یه مرتبه انگار چیزی روی قلبم سنگینی کرد و درد گرفت .حس کردم نفسم به شماره افتاد ،بلند
شدم و با نگرانی گفتم:
ملیکا دروغ میگی؟نه دروغم چیه؟ گویا همینجا هم میخوان سفارشِ کیک بدن.نه!چیه؟ نکنه عاشقش شده بودی؟! عاشق دکتر بودی و چیزی نمیگفتی؟!دیگه طاقت شنیدن هیچ حرفی رو نداشتم ،کالفه سر ملیکا داد زدم:
ملیکا بس کن! برو بیرون.ملیکا با بهت نگاهم کرد و بدون این که چیزی بگه آروم بیرون رفت.
نشستم و مستأصل به دور و برم نگاه کردم .نه این واقعیت نداره! دکتر با رفتارهاش نشون میداد که من رو دوست داره،
اون میخواست تو ساخت خونهی شکالتی کمکم کنه .نه این امکان نداره! باید باهاش صحبت کنم و از زبون خودش
بشنوم.
خواستم زنگ بزنم به دکتر که چیزی مانع این کار شد .نمیتونستم بهش زنگ بزنم ،اینجوری خودم رو کوچیک
میکردم .هوای اتاق برام خفه کننده شده بود ،دیگه نمیتونستم تو قنادی بمونم ،باید میرفتم خونه و یه دل سیر تو بغل
مامان گریه میکردم .کیفم رو برداشتم و رفتم بیرون ،همین موقع یه خانم حدوداً پنجاه سالهی شیک و متشخص رو
دیدم که اومده و داره با خانم رحمانی صحبت میکنه ،جلو رفتم تا به خانم رحمانی بگم میخوام زودتر برم که خانم
رحمانی تا من رو دید با خوشحالی به اون خانم گفت:
بفرمایید خانم ،خودشون اومدن ،ایشون نارگل خانم هستن ،متخصص کیکهای عروسی.اون خانم تا من رو دید چشمهاش یه برق خاصی زد و با خوشحالی گفت:
پس شما نارگل خانم هستین درسته؟Page 79
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لبخندی زدم و گفتم:
بله ،امرتون چیه خانم؟وای عزیزم ،بیا اینجا کنار هم بشینیم تا دربارهی کیک عروسی صحبت کنیم.اصالً حوصله نداشتم راجع به کار و سفارش کیک صحبت کنم ،خانمِ گیر سهپیچ داده بود که بشینم کنارش .خوبه که ما یه
ردیف صندلی تو قنادی گذاشته بودیم ،من رو نشوند کنارش و گفت :
ببین دخترم ،من یه کیک میخوام به این بزرگی ،چهار طبقه باشه ،سفید باشه ،از اینهایی که تو فیلمهای خارجینشون میده ،بعد چند تا رشته صورتی هم دور و برش باشه ،چند تا گل خوشگل هم داشته باشه و روی سرش هم دوتا
عروس دوماد خوشگل بذارین .فهمیدی چه جور کیکی میخوام؟
بله فهمیدم؛ اما بهتر نیست که یه مدل از تو آلبوم ما انتخاب کنید؟حوصلهی ورق زدن آلبوم ندارم ،میخوام خودت از ذهن خودت درست کنی ،پسرم گفته شما استادین تو این کار.پسرتون؟ اسم پسرتون چیه؟خانمِ خندید و گفت :
وای ببخشید ،خودم رو معرفی نکردم .من مادر دکتر حسام خوشبخت هستم .واسه عروسی پسرم اومدم کیک سفارشبدم.
تا این رو شنیدم انگار دنیا دور سرم چرخید .چشمهام سیاهی رفت و دیگه چیزی نفهمیدم.
وقتی چشم باز کردم متوجه شدم تو یکی از اتاقهای بیمارستان بستری شدم .مامان باالی سرم نشسته بود و آروم آروم
گریه میکرد و دعا میخوند .با صدای گرفته صداش زدم تا من رو دید زود کتاب دعاش رو بست و نیم خیز شد سمتم و
گفت:
جونم دخترم؟ حالت خوبه؟ چیزی میخوای؟نه .مامان! من کجام؟تو بیمارستان ،دکتر گفت فشارت افتاده بود پایین که بیهوش شدی.خودم که میدونم شوک بهم وارد شده بود وگرنه من که فشارم خیلی هم خوب بود .با یادآوری امروز قطره اشکی از
گوشهی چشمم بیرون اومد ،مامان با گوشهی چادرش اشکم رو پاک کرد و گفت:
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دختر خوشگلم ،چرا گریه میکنی؟چیزی نشده ،حالم خوبه ،بریم خونه.بذار سرمت تموم بشه میریم .دکتر گفت باید چند روز استراحت کنی.باشه .استراحت میکنم ،حس میکنم خیلی به استراحت نیاز دارم.چشمهام رو بستم و خواب رفتم.
***
حسام:
دیدم مادرم دستپاچه و با عجله از مغازه اومد بیرون و بدو بدو اومد سمت ماشین و سریع سوار شد .با نگرانی پرسیدم:
چی شده؟ چرا اینقدر شتابزده شدین؟زود گازشو بگیر و برو .زود برو.مگه چی شده؟ نارگل چیزی گفت؟ عصبانی شد؟نه چیزی نگفت ،فقط وقتی بهش گفتم مادرت هستم و برای عروسی تو کیک میخوام سفارش بدم یک مرتبه دخترمردم بیهوش افتاد.
چی؟! نارگل بیهوش شد؟ باید بریم کمکش.کجا میری؟ بگیر بشین .االن وقتش نیست.مادرِ من! نارگل بیهوش شده و میگی نرم؟ باید کمکش کنم.گفتم بشین! وقتی بیهوش شد تا زمانیکه همه دورهاش کرده بودن ،خودم زنگ زدم و اورژانس خبر کردم ،االنمیرسه و میبرنش بیمارستان.
نمیدونستم چه کار کنم ،همون موقع اورژانس رسید ،از دور دیدم که نارگل رو روی برانکارد ،گذاشتن تو آمبوالنس و
بردن بیمارستان .قلبم باهاشون رفت .بیاختیار گازش رو گرفتم و دنبال آمبوالنس راه افتادم .مادرم پرسید:
تو هم دنبالش میری بیمارستان؟آره ،باید بفهمم حالش خوبه یا نه!مادرم خندید و گفت:
ولی خودمونیم حسام ،عجب دختری انتخاب کردی .خیلی خوشگله.Page 81
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یه لبخند زدم و گفتم:
زیباتر از صورتش سیرتشه که خیلی قشنگه.رسیدیم بیمارستان .مادر تو ماشین نشست و من رفتم تو بخش اورژانس .ملیکا و خانم رحمانی همراه نارگل رفته بودن.
ملیکا من رو دید و دوید سمتم و با نگرانی گفت:
دکتر دیدی چی شد؟ نارگل یهو بیهوش شد!بریم ببینیم دکتر چی میگه.دکتر بخش نارگل رو معاینه کرد و گفت در اثر یه شوک اینجوری شده .دلم براش سوخت ،کاش به جای اینکه عرصه رو
خالی کنم و یه نقشه الکی بکشم ،رُک و راست بهش میگفتم دوستش دارم .شاید واقعاً هیچ حسی نسبت به جانیار
نداشته باشه و اگر هم جانیار ازش خواستگاری کنه جواب رد بهش بده .تو فکر بودم که دیدم نسرین خانم و اکبر آقا و
جانیار رسیدن .رفتم جلو و براشون وضعیت نارگل رو توضیح دادم .جانیار با خشم یقه من رو گرفت و گفت :با عشق من
چه کار کردید؟
دستش رو محکم پس زدم و گفتم :درست صحبت کن!
بابای نارگل با تَشَر به جانیار گفت :
جانیار! آقای دکتر از دوستان عزیز ما هستن ،درست رفتار کن.جانیار با تهدید نگاهم کرد و رفت بیرون .پدر و مادر نارگل رفتن باالی سرش و من هم رفتم بیرون .همین موقع جانیار
صدام زد:
دکتر!برگشتم و با اخم نگاهش کردم .بچه پررو اومد جلو و گفت:
دوست ندارم به دیدن عشقم بیایید.یادت باشه اوالً با بزرگتر از خودت درست صحبت کنی ،ثانیاً نارگل عشق هیچکس نیست .فهمیدی؟جانیار خواست چیزی بگه که با اخم ترکش کردم و رفتم سمت ماشین.
سوار ماشین شدم .مادرم پرسید :
حالش چطور بود؟Page 82
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دکتر گفت به خاطر شوکی که بهش وارد شده بیهوش شده.تقصیر منه که یهویی رفتم سر اصل مطلب.نه ،تقصیر منه که بدون این که باهاش صحبت کنم میدون رو خالی کردم.مادرم خندید و گفت:
ولی من اگه جای تو بودم خوشحال میشدم.چرا؟یعنی تا االن نفهمیدی چرا نارگل غش کرده؟خیره تو چشمهای مادرم نگاه کردم و با تردید گفتم:
یعنی ...نارگل به خاطر من غش کرد؟بله آقای دکتر مثالً روانپزشک!نمیدونستم بخندم یا ناراحت باشم ،یعنی نارگل هم من رو دوست داره که با شنیدن حرف مادرم شوکه شده؟ اگه
اینجور باشه که ای خدا نوکرتم .تو فکر بودم که متوجه شدم مادرم داره صدام میزنه ،یکه خوردم و با خوشحالی گفتم :
جانم مامان؟ چیزی شده؟مادرم با خنده گفت:
ها چته؟ فهمیدی نارگل دوستت داره رفتی تو هپروت و مادرت رو بیخیال شدی؟نه مادر من ،نه عزیز من ،حسام بیخود کرده بخواد مادرش رو بیخیال بشه.خیلی خب تو هم ،راه بیفت ماشین عقبی کشت خودش رو از بس بوق زد و چراغ داد.دوتایی خندیدیم و رفتیم .تو مسیر نگه داشتم و مادرم رو به یه بستنی سنتی دعوت کردم و حسابی حرف زدیم و برای
آینده نقشه کشیدیم .بعد از اینکه مادرم رو رسوندم خونه ،رفتم بیمارستان دیدن نارگل .سِرُمِش تموم شده بود و روی
تخت نشسته بود ،نسرین خانم داشت به زور بهش آبمیوه میداد .در زدم و اجازه ورود خواستم :
ببخشید اجازه هست؟نارگل نگاهم کرد و با یه حالت غصهدار گفت:
بفرمایید دکتر.Page 83
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نسرین خانم هم گفت:
سالم آقای دکتر ،حالتون خوبه؟ ببخشید شما رو هم انداختیم تو زحمت.نه چه زحمتی؟ من که هیچ کاری نکردم.به هر حال ،همینکه قبل از ما اینجا بودین و سفارش نارگل رو کردین ،خودش زحمته.اختیار دارین نسرین خانم .ببخشید میتونم چند دقیقه با نارگل خانم تنهایی صحبت کنم؟بله حتماً.نسرین خانم اتاق رو ترک کرد و من موندم و نارگل .یه نگاه به من کرد و سرش رو انداخت پایین .روی صندلی کنار
تخت نشستم و گفتم:
ببخشید ،مادرم گفت وقتی داشتین با اون حرف میزدین غش کردین ،حتماً حالتون از قبل خوب نبود ،ایشون هم شمارو معطل کرده بود.
نه این چه حرفیه دکتر؟ ایشون تقصیری نداشتن ،تقصیر از من بود.چرا از شما؟ شما که کاری نکردین.به هر حال اتفاقیه که افتاده ،راستی ،مبارکه ،نگفته بودین قراره ازدواج کنید؟!با شرمندگی سرم رو پایین انداختم .باید واقعیت رو به نارگل میگفتم ،سرم رو باال گرفتم و تو چشمهاش نگاه کردم و
گفتم:
نارگل خانم؟ راستش باید یه چیزی رو به شما بگم ،حقیقتش اینه که...لعنت خدا بر هر چی خرمگس معرکهست .میخواستم حرف دلم رو به نارگل بگم که در باز شد و این جانیار از خدا بیخبر
با خشم وارد شد و گفت:
شما حق ندارید اینجا باشید .زود برید بیرون.نارگل با ناراحتی به جانیار گفت:
جانیار! با آقای دکتر درست صحبت کن ،بهت اجازه نمیدم بهشون توهین کنی.من اجازهی هر کاری رو دارم ،به این آقا هم اجازه نمیدم از این به بعد در کنار شما باشه.عصبانی شدم؛ اما خیلی محترمانه به جانیار گفتم:
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 ببینید آقا جانیار ،احترام خودت رو نگه دار وگرنه...هنوز حرفم تموم نشده بود که یه مشت محکم تو صورتم احساس کردم .ضربهاش چنان محکم بود که اتاق دور سرم
چرخید و اینبار ،این من بودم که تو بیمارستان بستری شدم؛ چون فقط یادمه کف اتاق افتادم و دیگه هیچی نفهمیدم.
***
نارگل:
خدا لعنت کنه این جانیار رو .وقتی مشت زد تو صورت دکتر انگار یه مشت هم زد تو قلب من .سریع از روی تخت بلند
شدم و همینطور تلوتلوخوران رفتم سمت دکتر و کنارش نشستم .چند بار صداش زدم؛ اما بیچاره از هوش رفته بود .یک
مرتبه یه جیغ بلند کشیدم که مامان و یکی از پرستارها سریع اومدن تو اتاق .مامان تا دید دکتر کف اتاق افتاده زد تو
صورتش ،خانم پرستار نبض دکتر رو گرفت و با دیدن قرمزی جای مشت گفت:
نبضش خوبه ،کسی مشت زده تو صورتش؟بله ،اون آقایی که اون گوشه ایستاده ،مشت زد.پرستار با تأسف به جانیار نگاه کرد و گفت:
واقعاً براتون متأسفم آقا ،مگه نمیدونید بیمارستان جای کتک کاری نیست؟بعد به من نگاه کرد و گفت:
نگران نباشید ،از شدت درد بیهوش شده ،من میرم کمک بیارم تا بستریشون کنیم.خالصه ،چند تا از پرستارها اومدن و دکتر رو بردن و روی تخت خوابوندن ،بعد از مدت کمی دکتر بهوش اومد ،درد
داشت ،دستش رو گذاشت روی قسمتی که مشت خورده بود و از درد نالید .با ناراحتی گفتم:
ببخشید دکتر ،شما به خاطر من مشت خوردین.دکتر یه نگاه به من کرد و با لبخند گفت :
نارگل خانم! شما ناراحت نباشید ،به خاطر شما من حاضرم شالق هم بخورم چه برسه به مشت و چَک و سیلی.این رو گفت و دردمند خندید .من هم خندیدم ،مامان با یه لیوان آبمیوه اومد تو اتاق و گفت:
خدا خیلی بهتون رحم کرد که مشت تو چشمتون نخورد ،وگرنه االن معلوم نبود چه بالیی سر چشمتون اومده بود .حاالاین آبمیوه رو بخورید تا ضعفِ درد از بین بره.
مامان به من نگاه کرد و گفت:
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ببخش نارگل ،میدونم جانیار پسر برادر مادر مرحومته؛ اما مجبور شدم باهاش تند رفتار کنم.با تعجب به مامان نگاه کردم و گفتم:
مگه چهکارش کردین؟مامان لبش رو گزید و با شرمندگی گفت:
بردمش یه جای خلوت و یه چند تا سیلی محکم بهش زدم ،ازش خواستم همین امروز برگرده لندن ،یا الاقل خونه مانیاد.
وای مامان ،اگه بابام ناراحت بشه چی؟بابات ناراحت نمیشه ،خودش چند روز پیش گفت ،کاش این پسره برگرده لندن .خوشش نمیاد تو و جانیار رو با همببینه.
یه وقت داییام ناراحت نشه؟وهلل من داییات رو تا حاال ندیدم ،نمیدونم چی بگم؟یه لحظه به دکتر نگاه کردم ،دیدم چنان با خوشحالی داره آبمیوه رو میخوره و به مامان لبخند میزنه که طاقت نیاوردم و
زدم زیر خنده .دوتاشون با تعجب نگام کردن و مامان پرسید:
به چی میخندی؟با خنده گفتم :
به دکتر .یهو چی شد که اینقدر با اشتیاق آبمیوه رو سر کشیدی؟دکتر خندید و گفت:
هیچی ...فقط از یه چیزی خوشحال شدم .همین.مامان خندهاش گرفت ،من هم همینطور .همین موقع یکی از دکترهای بیمارستان وارد اتاق شد .گویا از دوستان حسام
بود ،چون به محض اینکه وارد اتاق شد رفت کنار دکتر و با شوخی گفت:
چطوری حسام کتک خور؟به وضوح میشد صورت سرخ شده و خجالت زده دکتر رو تشخیص داد .با خجالت یه نگاه به من کرد و بعد با اخم به
دوستش یه اشارههایی کرد .دوستش به ما نگاه کرد و گفت:
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اِ ،ببخشید .نمیدونستم خانم و مادر خانمت هم اینجا هستن ،ببخشید خانم که با شوهرتون شوخی کردم.حسام سرش رو پایین انداخت و یه تک سرفه زد و من و مامان هم سرمون رو پایین انداختیم .دوست دکتر با تعجب به
ما نگاه کرد ،مامان گفت:
اشتباه میکنید آقای دکتر ،جناب دکتر با دختر من نسبتی ندارن ،ایشون از دوستان خانوادگی ما هستن نه داماد ما.دوست دکتر با خجالت گفت:
ببخشید خانم ،به خدا نمیدونستم.بعد رو کرد به حسام و گفت:
حسام تو هنوز زن نگرفتی؟ بجنب پسر! نکنه میخوای تو عروسی بچههای ما با عصا برقصی؟همه زدیم زیر خنده .اون روز دوست دکتر یه چند دقیقهای تو اتاق موند و کلی شوخی کرد و رفت .من و دکتر با هم
مرخص شدیم .بابام اومد دنبالمون ،ما رفتیم خونه و دکتر هم رفت خونه خودشون.
باید یه فکر به حال جانیار کنم ،پسرهی پررو هنوز نیومده داره شّر به پا میکنه.
***
حسام:
مادر کیسه یخ رو گذاشت روی قسمت کبود صورتم و با دلخوری گفت:
بشکنه دستش ،ببین با پسرم چهکار کرده .نگفتی کار کی بود؟کار یه پسرِ روانی.ببینمش ،حقش رو میذارم کف دستش.مادر جان ،شما خودت رو ناراحت نکن ،چند وقت دیگه خوب میشه.نگاه تو رو خدا! آخه ببین با صورت خوشگل پسرم چهکار کرده!کیسهی یخ رو از دست مادرم گرفتم و رفتم تو اتاقم ،روی تخت دراز کشیدم .خوشحال بودم نارگل حالش خوب شده .از
این بیشتر خوشحال بودم که نارگل هم عاشق منه .فردا حتماً میرم قنادی .البته باید تا بهبودی کبودی صورتم ،یه مدت
مطب و بیمارستان نرم؛ اما به جاش برم قنادی .اونجا حالم خیلی خوب میشه .با فکرِ رفتن به قنادی خواب رفتم.
صبح زود بیدار شدم ،ورزش صبحگاهی کردم و بعد از خوردن صبحانه و خداحافظی از پدر و مادرم ،رفتم سمت قنادی.
نزدیک قنادی یه گل فروشی بود ،یه دسته گل خوشگل هم خریدم و وارد شدم .با صدای بلند و پر انرژی سالم کردم.
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همه برگشتن سمتم و با دیدن قیافهی خوشگلم که نصفش سفید بود و نصف دیگهاش کبود ،با حیرت دورم جمع شدن.
ملیکا به شوخی گفت :وای دکتر ،چه رژ گونهی خوشرنگی زدی.
ملینا :فکر کنم با عجله زدی چون یه طرف دیگه رو نزدی.
ملیسا :یه خورده هم غلیظ شده ،اگه اجازه بدی خودم یادت میدم چهجوری رژگونه بزنی.
علی :بال به دور باشه دکتر ،کسی کتکتون زده؟
خندیدم و خواستم ماجرا رو تعریف کنم که یک مرتبه جانیار در حالیکه روپوش سفید پوشیده بود ،پیداش شد .یه
پوزخند زد و گفت:
این رژگونه رو من زدم.همه با اخم به جانیار نگاه کردیم .جانیار خیلی خودخواه و مغرور اومد جلوتر و گفت:
این سزای آدمیه که بخواد دست روی عشق من بذاره.قبل از من ملیکا با خشم به جانیار گفت :
اگه منظورت از عشق ،نارگله ،که باید بگم اشتباه میکنید آقا جانیار ،نارگل دکتر رو بیشتر از شما دوست داره.جانیار یه ابرو انداخت باال و گفت:
واقعاً؟ ولی من جوری دیگه فکر میکنم.علی :شما هر جوری که دوست دارین فکر کنید ،نارگل خانم فقط به شما به چشم یه پسر دایی نگاه میکنه.
جانیار :فکر نمیکردم یه دهاتی مثل تو بلد باشه حرف بزنه ،تو برو باقلوایت را بپز.
به خاطر این حرفی که به علی زد همهی ما عصبانی شدیم و به حمایت از علی هر کدوم یه چیزی جواب دادیم .جانیار با
پوزخند به ما نگاه کرد و همینطور که سمت یکی از میزها میرفت گفت:
شما هر چه دوست دارید حرف بزنید ،باالخره میبینید روزی که بر میگردم لندن ،نارگل هم همراه من هست.ملیکا داد زد:
چه غلطا؟! نارگل با تو هیچ جا نمیاد.جانیار یه نگاه تحقیر آمیز به ملیکا کرد و مشغول کار خودش شد .سه قلوها بیشتر عصبانی شدن و میخواستن چیزی
بگن که جلوشون رو گرفتم .با اشاره من همه از آشپزخونه رفتیم بیرون .رو به بچهها گفتم :بهتره زیاد سر به سرش
نذارین ،بذارین فکر کنه نارگل دوستش داره ،ما که میدونیم نارگل هیچ احساس خاصی نسبت به اون نداره.
ملینا :ولی ترس من از اینه که یه روز نارگل رو متقاعد کنه که باهاش ازدواج کنه و اون رو ببره لندن.
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ملیسا :راست میگه .آخه نارگل دوست داره به کشورهای اروپایی سفر کنه.
من :اگه نارگل دوست داره بره اروپا ،خودم میبرمش ،این که غصه نداره.
علی :به نظرم شما باید با نارگل خانم صحبت کنید و ببینید نظرش چیه .همینجوری که نمیشه قضاوت کرد و حکم صادر
کرد.
علی راست میگفت .با یکی دو بار طرفداری که نمیشه گفت قطعاً نارگل من رو دوست داره ،باید باهاش صادقانه و
قاطعانه صحبت میکردم ،نارگل هر نظری داشته باشه با جون و دل به نظرش احترام میذارم.
من :این هم حرف درستیه .باید با نارگل صحبت کرد و نظرش رو پرسید .من میرم خونه نارگل ،شماها هم برید سر
کارتون.
از بچهها خداحافظی کردم و رفتم سوار ماشین شدم ،به سمت خونه نارگل حرکت کردم .رسیدم دم در خونه نارگل،
متوجه شدم دسته گلی که خریده بودم رو هم با خودم آوردم .یه دست به قیافهام کشیدم و زنگ زدم .کمی بعد نسرین
خانم جواب داد و وقتی فهمید منم ،در رو سریع باز کرد .وارد خونه شدم و نسرین خانم در حالیکه چادرش رو روی
سرش مرتب میکرد با خوشحالی اومد استقبالم و گفت :
خیلی خوش اومدین آقای دکتر ،بفرمایید خواهش میکنم دَم در بَده.خیلی ممنون .اومدم عیادت نارگل خانم.بفرمایید داخل ،نارگل شما رو ببینه خیلی خوشحال میشه.پشت سر نسرین خانم وارد خونه شدم .امیرحسین هم خونه بود و تا من رو دید با خوشحالی به استقبالم اومد .دوتایی تو
پذیرایی کنار هم نشسته بودیم و حرف میزدیم که دیدم نارگل در حالیکه چادر سفید سرش کرده بود اومد تو پذیرایی .
بلند شدم و با لبخند سالم کردم و اون هم با روی باز جواب سالمم رو داد .روبروی من نشست و گفت :خیلی خوش
اومدین ،اوا! دکتر صورتتون چقدر کبود شده!
من :چیزی نیست ،زود خوب میشه.
امیرحسین با خنده گفت :خداییش خیلی خوشگل شدی دکتر.
نارگل با چشم غره به امیرحسین گفت :امیرحسین! پاشو برو شربت بیار.
امیرحسین :مگه چی گفتم که من رو میفرستی دنبال نخود سیاه؟ االن مامان خودش شربت میاره چه نیازی به کمک من
داره؟
نارگل :حداقل برو میوه بیار
امیرحسین :مگه دکتر اومده خواستگاریِ من که باید پذیرایی کنم؟
با این حرف ،نارگل لبش رو گزید و منم زدم زیر خنده .امیرحسین هم خندید .نسرین خانم با یه سینی شربت اومد .یه
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کم نشست کنار ما و کمی بعد رو به امیرحسین گفت :امیرحسین ،مادر! پاشو برو تو اتاقت ،چند روز بیشتر تا کنکور
نمونده.
امیرحسین :ای بابا! بگین برو دنبال نخود سیاه ،دیگه چرا پای کنکور بیچاره رو وسط میکشین؟
امیرحسین با اصرار نسرین خانم رفت تو اتاقش .من موندم و نارگل و مادرش .مشخص بود که نسرین خانم قصد نداره
جایی بره و مجبور شدم جلوی ایشون سر صحبت رو باز کنم.
من :ببخشید نسرین خانم ،با اجازه شما میخواستم یه چیزی به نارگل خانم بگم.
نسرین خانم :بفرمایید دکتر ،هر چی دوست دارین به نارگل بگین.
نسرین خانم همینجور کنارمون نشسته بود .معذب بودم چهجوری شروع کنم که خدا امیرحسین رو برام رسوند.
امیرحسین که از الی در اتاقش سرک کشیده بود بلند گفت:
مامان! منظور دکتر اینه که میخواد با نارگل خصوصی حرف بزنه .پاشو برو بیرون.به زحمت تونستم خندهام رو کنترل کنم .نارگل سرش رو انداخته بود پایین و چیزی نمیگفت ،نسرین خانم با خجالت
گفت :
به خدا شرمنده ،حواسم نبود .ببخشید.نسرین خانم رفت بیرون .نارگل یه نگاه به من کرد و گفت:
خب دکتر ،این چه چیز مهمیه که به خاطرش همه رو بیرون فرستادین؟یه کم روی مبل جابهجا شدم و گفت:
نارگل خانم؟ من تا حاال چندین بار سر یه همچین مسئلههایی به دیگران یاد داده بودم که چی بگن؛ اما این اولین بارهکه خودم تو موقعیتش قرار گرفتم .یه کم سخته برام.
شما خودتون روانپزشک هستین ،نباید اینقدر تو گفتن حرفتون معذب باشید .هر چی دوست دارین بگین اصالً همخجالت نکشین.
باشه ،نارگل خانم شما دوست دارین با جانیار برین لندن؟نارگل با تعجب نگام کرد و گفت:
برم لندن؟ کی یه همچین حرفی زده؟جانیارجانیار؟! غلط کرده به جای من تصمیم گرفته .من از این ایران خودم هیچ جا نمیرم.فقط خدا میدونه نور امید چهجوری تو دلم تابید .به قدری خوشحال شدم که از دید نارگل هم پنهون نموند و با تعجب
گفت:
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چی شد دکتر؟ یه مرتبه چهرهاتون گل انداخت!نه چیزی نشده ،یعنی انشااهلل یه چیزی میشه.میشه واضح صحبت کنید بفهمم چی میخوایین بگین؟منظورم اینه که شما دوست دارین همینجا بمونید و قصد ندارین که لندن زندگی کنید ؟خب معلومه که اینجا رو به لندن ترجیح میدم .چطور مگه؟دوست دارین همینجا هم ازدواج کنین؟منظورتون رو نمیفهمم دکتر!همین موقع باز امیرحسین از همون الی در اتاقش بلند گفت:
خاک بر سر خنگت ،داره ازت خواستگاری میکنه نفهم!نارگل با حیرت تو چشمهام نگاه کرد ،کمی بعد چادرش رو روی سرش مرتب کرد و سریع بلند شد و رفت تو اتاقش.
امیرحسین دوید تو پذیرایی و گفت :
دکتر نگران نباش ،دخترها اولش اینجوری واکنش نشون میدن؛ ولی بعداً قند تو دلشون آب میشه.نمیدونستم بخندم یا گریه کنم؟ میخواستم حرف دلم رو بگم؛ اما امیرحسین نذاشت .با ناراحتی بلند شدم و رفتم سمت
در ،نسرین خانم اصرار کرد بمونم؛ اما یه بهانهای آوردم و رفتم .تو راه همهاش به این فکر میکردم که چهجوری دوباره
با نارگل حرف بزنم ،همین موقع صدای پیامک گوشیم بلند شد .نارگل بود ،نوشته بود" :دکتر! هر چی تو دلته بذار بعد از
اتمام خونهی شکالتی"
دوباره تو دلم امید جوونه زد .کالً این روزها دل من شده مزرعهی امید ،هی جوونه میزنه و هی جوونهها رو درو میکنم.
رفتم خونه ،مادرم با دیدنم خوشحال شد و گفت:
کاش بزنن اون یه طرف دیگه صورتت رو هم کبود کنن تا بیشتر تو خونه بمونی.خدایا شکرت از این همه مهربانی و عطوفت مادرانه!
با خنده گفتم:
دیگه اونوقت کی همهاش فخر فروشی کنه و بگه پسرم از تمام پسرهای فامیل خوشگلتر و خوشتیپتره؟تو اگه کور و کچل هم بشی ،باز هم از بقیه پسرهای فامیل خوشتیپتری.نه مثل اینکه مادر ما هم یه چیزیش میشه ،رفتم تو اتاقم .سی دی جادهی ابریشم رو گذاشتم و روی تخت دراز کشیدم.
خدا این کیتارو رو حفظ کنه ،با روح لطیفش چه آهنگ زیبایی ساخته .چشمهام رو بستم تا در عالم خیال به نارگل فکر
کنم که نمیدونم کی خوابم برد! امان از این خستگیهای روزمره نمیذارن آدم یه کم به عشقش فکر کنه.
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***
نارگل:
وقتی تو چشمهای دکتر خیره شدم ،حسم گفت که عاشقم شده ،من هم عاشقش شده بودم در واقع دوستش داشتم .یه
بار دیگه ظاهر دکتر رو تو ذهنم برانداز کردم .قد بلند ،چهارشونهی الغر از نوع مانکن ،پوست برنز روشن ،چشمهای
قهوهای ،موهای مشکی و صاف که فرق وسط شونهاشون میزنه ،مهربون ،شوخ ،عاقل .کالً هر دختری که باهاش ازدواج
کنه خوشبخت میشه .از روی تخت بلند شدم و رفتم سمت کتابخونهام .دنبال یه کتاب عاشقونه میگشتم ،سابقاً از این
دست کتابها زیاد میخوندم ،همینطور که دنبال کتاب بودم یه مرتبه یه دفترچه قدیمی از البهالی کتابها افتاد جلوی
پام .دفتر رو برداشتم و ورقش زدم ،چیزی که میدیدم باور کردنی نبود ،این دفتر خاطرات مادرم بود .یادمه چند سال
دنبالش میگشتم؛ اما پیداش نمیکردم ،با خوشحالی نشستم پشت میز و از اول شروع کردم به خوندن:
***
به نام خدا .امروز که نوشتن خاطراتم رو شروع کردم مصادفه با روزی که تونستم مدرک شیرینیپزی رو بگیرم .اینقدر
خوشحالم که نمیدونم چهجوری خوشحالیم رو با همه تقسیم کنم .باالخره میتونم اون آرزویی رو که دارم برآورده کنم .
یه آرزو که از بچگی تو ذهنم بود و حاال میتونم عملیش کنم.
اکبر آقا ،پسر آقای شیرین سخن ،همسایه دیوار به دیوارمون هم تو جشن اهدای مدرک و جوایز شرکت کرده بود .بیچاره
بدجور تو جمع سرک میکشید تا بتونه من رو ببینه ،من و پروین دوستم ،وقتی نگاهش میکردیم میخندیدیم .اون هم تا
ما رو میدید میخندید .بعد از اینکه مدرک شیرینیپزی رو گرفتیم ،اکبر آقا اومد سمت من و گفت:
سیمین خانم؟ اگه اجازه بدین برسونمتون خونه.به پروین نگاه کردم و گفتم:
من میرم خونه ،اگه دیر کنم آقام حتماً عصبانی میشه .مواظب خودت باش .پروین هم گفت :صبر کن سیمین! من هم باهات میام ،اینجا تنها بمونم که چی بشه؟ من رو هم برسونید خونه.
سه تایی از جشن اهدای مدرک اومدیم بیرون .اکبر ما رو رسوند خونه .چند روز گذشت ،یک روز دیدم مادر اکبر اومد
خونهی ما ،وقتی رفت مادرم گفت که شب میخوان بیان خواستگاری من .از اکبر خوشم میاومد ،جوون برازندهای بود .تا
شب مادرم مدام به همهی افراد خانواده دستور میداد و سعی داشت خونه به بهترین وجه ممکن ،تمیز و آراسته باشه.
شب ساعت  1باالخره خواستگارها اومدن .پدر و مادر و عمه و پدربزرگ اکبر و آخر از همه خود اکبر با یه دسته گل بزرگ
اومد داخل .بعد از حرفهای مقدماتی و اصلی روز عقدکنان مشخص شد ،یه صیغه محرمیت هم بین ما خوندن و ما موقتاً
محرم شدیم .چند روز قبل از عقد ،با اجازهی آقام ،یه روز من و اکبر رفتیم بیرون .تو یه پارک نشستیم ،اکبر گفت:
سیمین خانم! انشااهلل وقتی رفتیم زیر یه سقف میخوام برات یه مغازه کوچیک قنادی بزنم که بتونی کیک و شیرینیPage 92

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان آخرین آرزوی مادر | ّ Fatima Eqbکاربر انجمن نگاه دانلود

بپزی.
با خوشحالی گفتم:
راست میگین اکبر آقا؟چرا دروغ بگم؟ زن باید خوشحال باشه تا بتونه شوهرش رو خوشبخت کنه ،مگه غیر از اینه؟با خجالت چادرم رو روی سرم مرتب کردم و گفتم:
نه ،خیلی هم خوبه ،من هم قول میدم هر کاری که در توانم بود برای خوشبختی شوهرم انجام بدم.اکبر با خنده گفت:
انشااهلل.اون روز بعد از خوردن بستنی و قدم زدن تو پارک ،زود برگشتیم خونه .آخه سال 73اوضاع و احوال مملکت هنوز کمی
سختگیرانه بود و هر آن ممکن بود پلیس گیر بده و چون ما هنوز عقد رسمینبودیم ممکن بود برامون دردسر درست بشه.
بعد از چند روز عقد کردیم و رفتیم سر خونه و زندگی خودمون .مراسم عقد و عروسی رو با هم گرفته بودیم .یک ماه از
عروسیمون میگذشت که فهمیدم قراره به زودی مادر بشم .آخ اون روز اکبر بعد از شنیدن این خبر به قدری خوشحال
شد که رفت بیرون و با یه دسته گل بزرگ و یه جعبه طال برگشت .برام یه گردنبند خریده بود و همون موقع انداخت
گردنم و گفت:
این هم کادوی خانم خوشگلم که میخواد برام یه دختر خوشگل بیاره.با تعجب گفتم :
از کجا میدونی دختره؟از اونجایی که من دختر بیشتر دوست دارم ،میدونم که خدا یه دختر ناز و کوچولو بهم میده.اگه دختر شد میخوای اسمش رو چی بذاری؟اکبر دستی به سبیلش کشید و گفت:
خب...اسمش رو میذاریم عفیفه ،هر وقت میخوام صداش بزنم بهش میگم عفیف بابا.با کج خلقی گفتم:
اوا اکبر آقا! این هم شد اسم؟ بچهام وقتی بزرگ بشه خجالت میکشه .نخیر ،اسم دخترمون رو میذاریم نارگل.نارگل ،اسم قشنگیه ،پس اسمش رو میذاریم نارگل تا بهش بگم نارگل بابا.اون روز عصر دوتایی با خوشحالی رفتیم بازار و چند دست سیسمونی نوزاد خریدیم ،اکبر دوتا گیرموی دخترونه کوچیک و
یه لباس پُفی کوچولو هم خرید ،اینقدر مطمئن بودم بچهام دختره که یک ذره هم به این فکر نمیکردم شاید بچه پسر
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بشه.
شب تا زمانی که بخوابم ،چند بار دیگه لباسها رو باز کردم و بوسیدم و گذاشتم سر جاش.
باالخره بعد از  9ماه انتظار دخترم نارگل به دنیا اومد .بزرگترین آرزوی من و اکبر با به دنیا اومدن دخترمون برآورده شد.
آخه جفتمون دوست داشتیم بچه دختر بشه ،نارگل قدمش خیلی خوب بود .اکبر تونست یه مغازه قنادی بزرگ بخره و کار
و کاسبی خودش هم خیلی رونق گرفت .وضع مالیمون خیلی خوب شد .تونستیم اون خونه نقلی رو عوض کنیم و یه خونه
بزرگ بخریم .روزها نارگل رو میدادم دست مادرم و خودم میرفتم قنادی .شکر خدا مشتریها از کیک و شیرینیهایی
که براشون میپختم خیلی راضی بودن ،خصوصاً آقای خوشبخت که یکی از تجار معروف شهر بود ،همیشه از قنادی ما
خرید میکرد و جای دیگهای سفارش کیک و شیرینی نمیداد .
یه شیرینی خوب زمانی خوبه که عشق رو وارد قلب آدم کنه .دوست دارم مردم با خوردن شیرینیهای من لبخند بزنن و
عاشق هم باشن .دوست دارم همیشه لبخند و شادی رو به مردم هدیه بدم.
مدتهای زیادی گذشت .شکر خدا همه چیز خوب بود .نارگل بزرگتر شده بود 4 ،تا دندون در آورده و تازه راه افتاده بود
و ماما و بابا میگفت .یه روز تعطیل ،بیکار تو اتاق نشسته بودم و با نارگل بازی میکردم ،عروسکهاش رو کنار هم چیده
بودم و با بازی ،داستان هانسل و گرتل رو براش تعریف میکردم که فکری به ذهنم رسید .چرا خونهی شکالتی فقط باید
تو قصهها باشه؟ چرا نباید تو دنیای واقعی باشه؟ آره ،باید یه خونه شکالتی واقعی بسازم و بچهها رو باهاش خوشحال
کنم ،من میتونم یه همچین خونهای بسازم ،آره من میتونم .با خوشحالی نارگل رو بغل کردم و از اتاق رفتم بیرون و با
هیجان اکبر رو صدا زدم :
اکبر! اکبر کجایی؟چیه چی شده؟ نارگل مریض شده؟نه نارگل که قربونش برم سالم سالمه ،اکبر! میخوام یه چیزی بگم.خدا رو شکر که بچه سالمه ،حاال این چیه که اینقدر هیجان زدهات کرده؟اکبر! من میخوام یه خونه شکالتی بسازم .یه خونهی بزرگ شکالتی.خونه شکالتی؟ آخه مگه میشه؟ بابا این چیزها تو قصههاس.چرا باید تو قصهها باشه؟ چرا نباید تو دنیای واقعی هم باشه؟ ببین اکبر ،میخوام یه همچین خونهای بسازم ،تو رو خداPage 94
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کمکم کن.
آخه چهجوری میخوای بسازی؟ امکاناتش رو نداریم ،تازه میدونی چقدر هزینهاش میشه؟اون روز با اکبر خیلی راجع به خونه شکالتی صحبت کردیم؛ اما نتونستیم به توافقی برسیم .از اون روز تا االن چند سال
گذشته .دخترم نارگل دیگه داره  01ساله میشه .هنوز هم نتونستم خونه شکالتی رو بسازم .حس میکنم بزرگترین
آرزوی زندگیم هنوز برآورده نشده .خدایا! ازت میخوام حتی اگه این آخرین آرزوی من باشه ،یه روز برآورده بشه تا بتونم
بچههای زیادی رو خوشحال کنم .دوست دارم این خونه رو بسازم و هر بچهای با هر شرایطی رو به دیدن خونه شکالتی
دعوت کنم تا با دیدنش خوشحال بشن.
خدایا کمکم کن...
***
اشک تو چشمهام جمع شد و سرازیر شدن .خاطرات مادر تا اینجا تموم شده بود .فکر کنم بعد از اون اَجل مهلتش نداد
و برای همیشه ما رو ترک کرد .دفترچه رو بستم و سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم و چشمهام رو بستم .چند دقیقه به
خاطرات مادرم فکر کردم ،یک مرتبه یاد یه قسمت از خاطراتش افتادم .مادر نوشته بود یکی از مشتریهاش آقای
خوشبخت بوده .این نشون میده که مادرم ،پدرِ دکتر رو میشناخته .با خوشحالی رفتم سمت گوشیم تا به دکتر زنگ بزنم؛
اما با دیدن ساعت ،دست نگه داشتم .کی شب شده بود که نفهمیدم؟! ای خاک عالم تو سرم ،نمازم قضا شد!
بدو بدو رفتم وضو گرفتم و بعد از خودن نماز با کلی شرمندگی از محضر خدا ،گوشیم رو برداشتم و یه پیامک برای دکتر
فرستادم:
"سالم دکتر ،فردا بیایین قنادی ،میخوام یه چیزی نشونتون بدم .بای"
کمی بعد دکتر جواب داد" :باشه .بای"
این چه وضعشه؟ من سالم کردم ،پس جواب سالمم کو؟ دکتر مملکت ما رو باش! خدا وکیلی کی میخواد بره پیش این
روحیه بگیره؟!
***
حسام:
از خنده ریسه میرفتم .میدونم نارگل با دیدن جواب کوتاه من داره غرولند میکنه .اهل فحش دادن نیست؛ اما متلک
زیاد بلده .باز خدا رو شکر قضیه امروز رو فراموش کرده بود .وای نارگل ،نارگل! خدا تو رو از من نگیره ،تو مایه خوشبختی
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واقعی من هستی .همینطور که تو فکر بودم یک مرتبه چشمم افتاد به ساعت .کی شب شد که نفهمیدم؟ خاک عالم تو
سرم ،نمازم قضا شد.
با شتاب از روی تخت پریدم ،بماند که چهجوری مثل کرگدن محکم خوردم زمین؛ اما توجه نکردم و بدو بدو رفتم وضو
بگیرم.
با عرض شرمندگی از محضر خدا ،نمازم رو خوندم و رفتم پایین کنار پدر و مادرم .دوتا قناری مشغول پوست گرفتن میوه
برای همدیگه بودن .سالم کردم و نشستم کنارشون .بابام همینطور که قاچ سیب رو گاز میزد گفت :تو بودی مثل شتر
خوردی زمین؟
خیلی ممنون!
من :میخواستم از تخت بیام پایین؛ اما مالفه دور پام پیچ خورد و افتادم.
مادر :خدا مرگم بده ،صدای زمین خوردنت تا اینجا اومد ،انگار زلزله شد.
من :خدا نکنه مادر ،لطفاً از این جمالتی که موج منفی داره استفاده نکنید.
بابا :پس چی بگه؟
من :باید بگین ،بال به دور باشه.
مادر :چه سخت! ما مادرا کالً از این چیزا استفاده میکنیم ،لطفاً تو کار ما دخالت نکنید.
من :خب این جمالت عمر آدم رو کم میکنن.
بابا :بابا بیخیال ،عمر نوح میخواییم چهکار؟ بیا میوه بخور.
یه نگاه به ظرف میوه انداختم .مگه چیزی هم گذاشته بودن؟ هر چی سیب و هلو و آلو بود خورده بودن ،فقط یکی دو تا از
این آلوهای له و نرم که نمیشد بهشون دست بزنی ته ظرف مونده بود .بابام با دیدن سر و صورت من به شوخی گفت:
حسام قشنگه! کی اینجوری نقاشیت کرده؟
دست گذاشتم روی کبودی نصف صورتم و با غیض گفتم :یه روانی!
مادر :پسر دایی نارگل با مشت زده تو صورتش.
بابا تعجب گفت :پسر دایی نارگل؟ چرا؟
مادر :خب معلومه عزیزم ،جنگ بین عشاق بوده نه سَرِ برگ چغندر.
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حس میکردم از تعجب چشمهام گرد شده .آخه من به مامان در این خصوص چیزی نگفته بودم ،پس از کجا فهمیده
بود؟ با تعجب از مادر پرسیدم :کی به شما گفته جانیار منو زده؟
مادر :خب معلومه ،همکار عزیزم ملیکا خانم.
ای بترکی ملیکا!
من :نمیخواستم بگم ،چرا بهتون گفت؟
مادر :حاال کاریه که شده ،نری گیر بدی به دختر مردم که نمیبخشمت.
من :باشه چیزی نمیگم.
از دست این ملیکا ،بذار ببینمش ،من میدونم و اون.
صبح روز بعد
موهام رو با وسواس شونه زدم ،عینکم رو روی صورتم صاف کردم و رفتم پایین .مامان صدام زد ،دیدم با یه چیزی شبیه
کرم اومد سمتم و گفت:
بیا مادر ،این یه کرم گریمه ،عیب و ایرادهای صورتت رو چنان میپوشونه که انگار نه انگار کبودی روی صورتت هست.نه مادر ،اینا مال خانمهاست ،زشته بزنم.زشت اون نصف صورتته .وقتی یه چیزی میگم نه نگو.هر چی تقال کردم فایده نداشت .مادر به زور من رو نشوند روی مبل و روی صورتم از اون کرم زد .با یه برس آرایشی هم
کشید روش و بعد با لبخند گفت:
حاال خوب شد .چنان گریمت کردم که خودت هم خودت رو نمیشناسی.با نگرانی رفتم جلوی آینه و به خودم نگاه کردم .نه بابا ،مثل اینکه مادر ما هم یه چیزی بلده .اینقدر ماهرانه گریمم کرده
بود که انگار صورتم روتوش شده بود ،مشخص نبود از کرم استفاده کردم .با خوشحالی دستی به صورت و موهام
کشیدم .عینکم رو زدم به چشمهام و گفتم:
دست گلت درد نکنه مادر .استاد گریم بودی و نمیگفتی.پس چی؟ ما خانمها از بس از این جور چیزها استفاده میکنیم واسه خودمون یه پا استادیم .فقط یادت باشه ،تا قبل ازساعت  04:11بیا خونه؛ چون اثرش از بین میره و همه چیز بر میگرده به حالت اولش.
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مگه قضیهی سیندرالست؟ای ،یه همچین چیزی.همین موقع بابام از آشپزخونه اومد بیرون و با شوخی گفت:
به به! عجب عروس خوشگلی شدی ،برات کِل بکشیم؟یعنی چی؟ ناسالمتی سنی ازم گذشته.مادر :تو اگه صد سالت هم بشه باز هم برای ما همون حسام کوچولو هستی.
بعد مادر شیطونم نامردی نکرد و یه کِل بلند کشید و بابام هم دست زد .خجالت کشیدم و زود خداحافظی کردم و رفتم
بیرون .صدای خندهی بلندشون رو از بیرون میشنیدم .من هم خندیدم و رفتم سوار ماشین شدم.
تو مسیر بودم که تلفنم زنگ زد .یه گوشه نگه داشتم و جواب دادم .اصالً باورم نمیشد اونی که پشت خط بود ،مهدی
یکی از بهترین دوستهام در دوران مدرسه بود ،با خوشحالی گفتم :
مهدی! خودتی؟ کجایی پسر؟ میدونی چند ساله ندیدمت؟چطوری دکتر حسام؟ نمیدونی چقدر خوشحالم که باالخره پیدات کردم.االن کجایی بیام دیدنت؟من یه شرکت مهندسی زدم ،بیا به این آدرس...مهدی آدرس شرکت رو داد .جالب اینجا بود که مطب من اول خیابان بود و شرکت مهدی آخر همون خیابان .با خوشحالی
رفتم به محل کار مهدی .یه شرکت مهندسی کوچیک بود ،وقتی رسیدم ،مهدی خودش منتظر دم در ایستاده بود ،با دیدن
همدیگه مثل اون روزها با خوشحالی همدیگه رو بغل کردیم و تو سر و کله هم زدیم و کلی خندیدیم ،غافل از اینکه
کارمندهاش دارن با تعجب نگاهمون میکنن .مهدی بعد از معرفی من به بقیه ،تعارف کرد برم تو اتاقش .آبدارچی برامون
دو استکان چای آورد و رفت .مهدی با لبخند گفت:
حسام نمیدونی چقدر خوشحالم که دوباره میبینمت ،االن نزدیک به بیست و دو ساله ...میدونی یعنی چی؟یادش بخیر چه دورانی داشتیم ،چقدر خوش بودیم.مهدی آهی کشید و گفت:
همه چیز خوب بود؛ اما تا وقتی که بابام فوت کرد.Page 98

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان آخرین آرزوی مادر | ّ Fatima Eqbکاربر انجمن نگاه دانلود

خدا رحمتش کنه ،مرد خوبی بود ،هیچوقت خندهها و شوخیهاش رو فراموش نمیکنم.همیشه میگفت یه روز تو مهندس میشی و حسام هم دکتر .وقتی بعد از چند سال برگشتم تهران شرکتم رو راهانداختم ،امروز یه کاری پیش اومد که مجبور شدم از اون سمت خیابون بیام که متوجه تابلوی مطبت شدم .رفتم و از
منشیت اطالعاتت رو پرسیدم و فهمیدم این آقای دکتر همون حسام چند سال پیش خودمونه ،شمارهات رو از منشی
گرفتم و سریع بهت زنگ زدم .آخ داداش حسام کلی حرف دارم که باید همه رو برات تعریف کنم.
دستش رو تو دستم گرفتم و گفتم:
من اینجام و هر چقدر که دوست داری درد و دل کن .میدونم که بعد از بابای خدابیامرزت کلی سختی کشیدی تا بهاینجا رسیدی.
ممنون ،تو همیشه دوست خوب و آرومی بودی و بهم روحیه میدادی.خب آقا مهدی! تعریف کن ببینم زن و بچه داری یا نه؟من و زن و بچه؟ استغفراهلل ،آخه کی دیگه به من زن میده با این سن و سال؟ تو چند تا بچه داری؟من هم مثل تو .نه زن دارم و نه بچه.شوخی میکنی؟!نه واهلل .هنوز مجردم.فکر میکردم تو تا االن حداقل یه دونه بچه رو داری.ای بابا ،تو که مادر من رو خوب میشناسی ،حتی یک بار هم نرفت خواستگاری ،میگفت باید پیش خودم بمونی.عجب!من و مهدی ساعتها با هم صحبت کردیم تا اینکه رسید به قسمتی که قضیه نارگل رو براش تعریف کردم ،حتی در مورد
ساخت خونه شکالتی هم گفتم .مهدی یه کم فکر کرد و بعد با خوشحالی کف دستهاش رو به هم مالید و گفت:
حسام جان ،دیگه غصهی خونهی شکالتی رو نخور که اسکلت بندیش خوراک من و همکارهامه.اسکلت بندی؟ این یعنی چی؟مهدی خندید و گفت :
بیخود نیست که میگن خشت اول گر نهد معمار کج ،تا ثریا میرود دیوار کج .شما دوتا میخواین یه خونه بسازینPage 99
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بدون اینکه اسکلت بندیش رو درست کنین! خب معلومه که نتیجهاش میشه آوار بر روی سر جفتتون.
مهدی! تو میتونی یه اسکلت بندی محکم بسازی؟چرا که نه؟ اصالً بگو مکان ساخت این خونهی خوشمزه کجاست تا ما مثل مور و ملخ بریزیم روش.دوتایی زدیم زیر خنده .از مهدی خواستم تا همون موقع بریم قنادی نارگل و دربارهی ساخت اسکلت بندی صحبت کنیم،
اون هم موافقت کرد و کتش رو برداشت و بعد از سفارشهای الزم به کارمندهاش ،دوتایی سوار ماشین من شدیم و
رفتیم سمت قنادی.
جلوی قنادی که پارک کردم رو به مهدی گفتم :
مهدی؟بله؟مهدی باید یه سری نکات ایمنی رو بهت گوشزد کنم.مهدی با تعجب نگام کرد و گفت:
یا خدا! مگه اینجا چهجور جاییه؟ادامه دادم:
ببین ،تو این قنادی سه قلو هایی هستن که با هیچکس تعارف ندارن .تو رویارویی با اونها باید خیلی مواظب باشی.مثالً چهکار میکنن؟وهلل اینقدر غیر قابل پیش بینی هستن که نمیشه حدس زد! چون نوع برخوردشون با هر کسی متفاوته.مهدی خندید و گفت:
تو نگران نباش؛ چون من هم بلدم چهجوری جوابشون رو بدم.خدا کنه بتونی جوابشون رو بدی؛ ولی مهدی اینها خیلی متفاوتن ،نمیتونی از پسشون بر بیایی مگر اینکه باهاشونسازش کنی.
مهدی دوباره خندید و گفت:
حسام دست بردار ،بیا بریم تا دیر نشده.پیاده شدیم و رفتیم داخل قنادی .بعد از سالم و احوالپرسی با خانم رحمانی و آقا رجب ،رفتیم تو آشپزخونه .همه مشغول
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بودن .همینکه علی من رو دید با خوشحالی سالم کرد ،بهزاد هم استقبال گرمی کرد؛ اما قسمت جالبش اونجایی بود که
سه قلوها با یه حالت خندهدار به مهدی نگاه میکردن و گارد گرفته بودن .مهدی متوجه سه قلوها شد و با لبخند سالم
کرد؛ اما اون سه تا فقط خیره و مشکوک نگاهش میکردن .برای اینکه نخندم لب پایینم رو گاز گرفته بودم و چیزی
نمیگفتم .همین موقع نارگل هم به جمعمون اضافه شد و با خوشرویی سالم کرد .جواب سالمش رو دادم و دوتاشون رو
به هم معرفی کردم .مهدی همینطور که با نارگل احوالپرسی میکرد حواسش به سه قلوها هم بود .نارگل دعوتمون کرد
تو اتاقش و ما هم رفتیم .مهدی روی مبل نشست و با دستمال پیشونیش رو پاک کرد و گفت :چقدر رفتار سه قلوها من رو
ترسوند .دیدی چهجوری نگاهم میکردن؟
با خنده گفتم :بهت که گفتم مواظب اون سه تا باش.
نارگل با خنده گفت :کجاش رو دیدین آقا مهدی؟ هنوز مونده تا ضربه فنی بشین.
مهدی :واقعاً؟ مگه چهکار میکنن؟
من :بهتره یه چند دقیقهای پای درد و دل علی و بهزاد بشینی ،اونوقت میفهمی.
مهدی :فکر میکردم پسرن ،نمیدونستم دخترن!
نارگل :مگه دکتر بهتون نگفته بود؟
مهدی :نه وهلل ،فقط گفت حواست باشه اینجا یه سه قلو هست که باید مواظب خودم باشم .همین.
نارگل :فکر کنم فرصت نشده که کاملتر معرفیشون کنن.
همینموقع یکی در زد و وارد شد ،ملیکا بود .یه ظرف کوکی آورده بود ،ظرف رو گذاشت جلوی مهدی و گفت:
خوشحال میشیم از این کوکی که امروز درست کردیم بخورین.مهدی با ترس روی مبل جابهجا شد و گفت:
دست شما درد نکنه خانم ،راضی به زحمت شما نبودم.نه چه زحمتی؟ وظیفه ماست تا از مهمون آقای دکتر به خوبی پذیرایی کنیم .لطفاً بخورین.ملیکا همونطور باالی سر مهدی ایستاده بود و سرد نگاهش میکرد ،مهدی مردد یه دونه کوکی برداشت و گفت:
 ممنون .بعداً میخورم ،االن اومدم تا با نارگل خانم درباره موضوعی صحبت کنم ،قبل از رفتنم حتماً میخورم.ملیکا خیلی جدی گفت:
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مطمئن باشم؟بله بله ،شما مطمئن باشید ،حتماً میخورم.خیلی خب ،پس من میرم.خدا نگهدار شما.ملیکا رفت بیرون .من و نارگل دیگه طاقت نیاوردیم و زدیم زیر خنده .نمیدونم چرا مهدی اینقدر از این سه قلوها
ترسیده بود؟ من فقط بهش گفته بودم مواظب باشه ،دیگه ترسش برای چی بود؟! بعد از چند دقیقه نارگل گفت:
دکتر! آقا مهدی کاری با من دارن؟ پاک یادم رفته بود .ببین نارگل خانم! این آقا مهدیِ ما مهندس عمرانه .نقشه کشی هم عالی بلده ،یه شرکت مهندسیهم داره.
خب؟ایشون وقتی قضیه خونهی شکالتی رو فهمیدن ،گفتن که میتونن تو ساختش به ما کمک کنن.چهجوری؟اینبار مهدی خودش توضیح داد :شما برای ساخت یه همچین خونهای باید اول یه اسکلت بندی از خونه درست کنین.
من و همکارهام این کار رو براتون انجام میدیم .بقیهاش دیگه کار خودتونه و اگر باز هم به کمک ما نیازی داشتین با دل
و جون حاضر به همکاری هستیم.
نارگل :این خیلی خوبه ،هزینهاش هر چی باشه حاضرم بپردازم فقط این خونه ساخته بشه
مهدی :هیچ هزینهای نداره فقط روزی که قراره خونه افتتاح بشه بذارین من و همکارهام هم بیاییم ،آخه دیدن یه خونه
شکالتی از نزدیک خیلی هیجان انگیزه.
من هم گفتم :قراره آقا مهدی و همکارهاش مثل مور و ملخ بریزن تو خونه.
مهدی :حسام!؟
همه خندیدیم .همین موقع دوباره یکی در زد و وارد شد .اینبار ملینا بود .مهدی با ترس به ملینا نگاه کرد؛ اما نتونست
تشخیص بده که ملیکا نیست و یکی دیگه از سه قلوهاست .ملینا با جدیت به مهدی گفت :شما کوکی خوردین؟
مهدی با ترس گفت :نه نه االن میخورم ،چشم.
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بالفاصله یه کوکی برداشت و گذاشت توی دهنش .من و نارگل به زحمت خودمون رو کنترل کرده بودیم که نخندیم .ملینا
باالی سر مهدی ایستاده بود و سرد و بیروح نگاهش میکرد .مهدی خبر نداشت؛ اما ما که خبر داشتیم این هم یکی
دیگه از شیوههای اذیت کردن سه قلوهاست .ملینا دیگه هیچی نگفت و رفت بیرون .دوباره وارد شد؛ اما اینبار ملیسا بود،
مهدی باز هم نفهمید سه قلوها دوباره جا عوض کردن ،برای همین با عجز گفت :خانم به خدا کوکی خوردم ،خیلی هم
خوشمزه بود ،دست شما درد نکنه.
ملیسا اصوالً کار خراب کن خواهرهاش بود و با سوتیهایی که میداد باعث لو رفتن اونها میشد ،یکی از موارد
همیشگی دعواهای سه قلوها همین سوتیهای ملیسا بود .اینبار هم ملیسا کار رو خراب کرد؛ چون نتونست خودش رو
کنترل کنه و زد زیر خنده .با صدای خندهی ملیسا ،ملیکا و ملینا هم اومدن تو اتاق و بحث و دعواشون شروع شد .مهدی
با تعجب به سه تاشون نگاه میکرد و ما هم میخندیدیم .ملیکا با تشر به ملیسا گفت :تو همیشه نقشههای ما رو خراب
میکنی.
ملینا :از گروه اخراجت میکنیمها!
ملیسا :چهکار کنم ،خندهام گرفت .یه نگاه به قیافهاش بندازین ،التماس از سر و روش میباره.
سه قلوها باالی سر مهدی ایستاده بودن و دعوا میکردن ،مهدی هم با حیرت نگاهشون میکرد .من و نارگل هم
میخندیدیم .وقتی دعوای سه خواهر تموم شد و رفتن ،مهدی رو به من گفت:
 تا حاال سه قلو ندیده بودم .قدرت خدا رو میبینید! سه تا آدم اینقدر شبیه هم؟!بعد از چند ساعت گفتگو و آشنایی با بچهها و دوست شدن مهدی با سه قلوها ،من و مهدی خداحافظی کردیم و رفتیم.
تو مسیر بودیم که مهدی گفت:
میگم حسام! تو دقیقاً میتونی سه قلوها رو از هم تشخیص بدی؟روزهای اول سخت بود ،خصوصاً اینکه سهتاشون شیطنت میکردن تا نتونم تشخیصشون بدم؛ اما با ترفندهای خاصخودم تونستم به زانو در بیارمشون.
چطوری؟این یه رازه.جون مهدی اذیت نکن ،بگو چهجوری تونستی تشخیصشون بدی؟Page 103
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نمیتونم بگم ،بهشون قول دادم.فقط بگو ملیکا رو چهجوری میشه تشخیص داد.حاال چرا ملیکا؟حسم میگه ملیکا جذابتره.جدی؟ چی شد که ملیکا اینقدر برات جذاب شد؟این یه رازه.نه بابا؟! نکنه تو گلوت گیر کرد؟مهدی جواب نداد و فقط خندید .فهمیدم تو دلش یه خبرهایی شده؛ ولی خداییش قدم تو راه سخت و پیچیدهای
گذاشته .بعد از اینکه مهدی رو رسوندم به محل کارش ،برگشتم قنادی .همه مشغول بودن ،همینکه ملیکا من رو دید
سریع گفت:
سالم دکتر ،آقا مهدی رفت؟خندهام گرفت؛ اما به روی خودم نیاوردم و گفتم :
آره ،چطور مگه؟هیچی.هیچی که نشد جواب ،نکنه دوست داشتی بیشتر میموند تا اذیتش کنی؟نه ،یعنی اولش میخواستم اذیتش کنم؛ اما دلم براش سوخت .مشخصه بچهی سختکوشیه ،عین شما سوسولنیست.
با تعجب گفتم:
چی؟ مگه من سوسولم؟اینبار ملینا جواب داد:
کم نه ،اگه سوسول نبودی که با ضربهی نارگل غش نمیکردی.از دست شماها...نارگل کجاست؟ملیسا :تو اتاق نشسته و داره خیالبافی میکنه .برو نجاتش بده ،همین روزهاست که دکتر الزم بشه.
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دیدم علی یه گوشه ،پشت به همه نشسته و کار نمیکنه .با تعجب پرسیدم :
چرا علی اون گوشه نشسته؟بعد بلند گفتم:
علی! چیزیت شده؟علی چیزی نگفت ،ملیسا جواب داد :کشتیهاش غرق شده.
اینبار بهزاد جواب داد :نامزدش تهدیدش کرده.
ملینا :اون هم چه تهدیدی ،خدا به روز هیچکس نیاره.
من :یکی درست توضیح بده ببینم چی شده!
بهزاد :بهتره از خودش بپرسی دکتر ،هر چی باشه شما بهتر از همهی ما صحبت میکنی.
رفتم کنار علی و دست گذاشتم روی شونهاش ،یه نگاه به من کرد ،بهش گفتم:
علی جان! نبینم زانوی غم بغل گرفته باشی .نمیخوای بگی چِت شده؟ شاید بتونم کمکت کنم.علی دوباره نگاهم کرد و گفت:
آقای دکتر! میتونم با شما تنها صحبت کنم؟البته ،میخوای با هم بریم بیرون ،تا راحتتر صحبت کنی؟باشه ،اجازه بدین از خانم رحمانی اجازه بگیرم.بعد از اینکه با خانم رحمانی صحبت کردیم ،به همراه علی رفتیم یه رستوران سنتی که یه جای دنج و خوش آب و هوا
بود .روی یکی از تختها نشستیم و سفارش دو پُرس چلوکباب دادیم .زدم روی شونه علی و گفتم:
خب علی آقا ،تا ناهار آماده میشه بگو چی شده و چه کمکی از من بر میاد؟راستش آقای دکتر ،شما که غریبه نیستی ،امروز نامزدم سمیه ،زنگ زد و گفت باباش اعتراض کرده که چرا ازدواجنمیکنیم ،گفته اگه تا آخر این ماه جشن عروسی رو نگیریم ،نامزدی رو بهم میزنه و سمیه رو میده به یکی دیگه .دکتر
جون! اگه سمیه رو بدن به کسی دیگه زندگیام نابود میشه ،من و سمیه همدیگه رو از بچگی دوست داشتیم ،خیلی
سختی کشیدیم تا به هم رسیدیم ،چهکار کنم؟
سمیه خانم چه نظری دارن؟سمیه از اون روزی که باباش تهدید کرده ،طفلک یه چشمش اشکه و یه چشمش خونه.میتونم بپرسم چند سالشه؟Page 105
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- 19سالشه ،درسش پارسال تموم شد.
قصد نداره دانشگاه بره؟نه ،میگه حوصله درس خوندن نداره ،کالس خیاطی رفته و میخواد یه خیاط خونه بزنه.خیلی هم خوبه ،این روزها به نظرم آدم اگه کارآفرینی کنه خیلی زودتر به درآمد میرسه تا اینکه بخواد درس بخونه وشغل دولتی بگیره.
بله ،نظر جفتمون همینه.االن نامزدت کجا زندگی میکنه؟تو شهر خودمون ،ما اهل سرعین هستیم.ای جان! سرعین ،من عاشق شهر شما هستم ،حیف نیست یه همچین بهشتی رو رها کردی و اومدی اینجا کار میکنی؟خب اونجا کاری نتونستم پیدا کنم ،مجبور شدم بیام تهران.میتونستی همون سرعین یه قنادی محلی راه بندازی.نمیشد دکتر ،پول میخواست که من نداشتم.یه کم فکر کردم ،باید یه راهی پیدا میشد تا نگرانی علی برطرف میشد .یک مرتبه یه فکر خوب زد به سرم .با
خوشحالی گفتم :
فهمیدم ،فکر کنم بتونم مشکلت رو حل کنم.علی با خوشحالی گفت:
جدی میگین دکتر؟ خب چهجوری؟یه پیشنهاد دارم که ازت میخوام قبول کنی.چه پیشنهادی؟ شما هر چی بگین قبول میکنم دکتر.یادت باشه گفتی قبول میکنی.بله قبول میکنم.خب ،پیشنهاد من اینه ،شما برگرد همون سرعین ،من یه سرمایه اولیه بهت میدم تا بتونی یه قنادی کوچیک راهبندازی .اونجا شیرینی محلی میپزی ،هر وقت کار و کاسبیات خوب شد ،ماه تا ماه یه مبلغی رو به عنوان بازپرداخت
میریزی به حسابم .خب نظرت چیه؟
علی یه کم فکر کرد و با شرمندگی گفت :
شرمندهی شما میشم دکتر ،اگه کارم نگیره که نمیتونم محبت شما رو جبران کنم.لطفاً این انرژیهای منفی رو از خودت دور کن ،نگو نمیتونم یا نمیشه ،ضمیر ناخودآگاهات رو از فکرهای منفی پاک کن،Page 106
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هیچ میدونی ضمیر ناخودآگاه چه کارهایی انجام میده؟ اونجا هر فکر منفی یا مثبتی داشته باشی ،ثبت میشه و زود اجرا
میشه ،بعد مردم میگن ما آدم بدشانسی هستیم .به نظرم کسی بدشانس نیست ،این ما هستیم که تو ضمیر
ناخودآگاهمون انرژیهای منفی رو ثبت میکنیم و به خودمون میقبولونیم که بدشانسیم.
خب من از االن باید چهکار کنم؟از همین االن مدام با خودت تکرار کن و بگو ،من میتونم چون یه آدم موفق و توانا هستم ،من میتونم در آینده با کمکخدا و تواناییهام به یه زندگی خوب دست پیدا کنم .این موارد رو مدام با خودت تکرار کن .اونوقت میبینی که یه آدم
شاد و موفق هستی.
چشم ،هر چی شما بگین دکتر.آفرین ،از االن تو یه آدم موفق هستی که میخوای با تکیه بر تواناییهات یه زندگی جدید رو شروع کنی .یادت باشههیچوقت نگو خدایا مشکل دارم ،بگو مشکل من یه خدا دارم .این رو هم بگم که ما تو زندگیمون هیچ مشکلی نداریم؛
بلکه ما مسئله داریم که باید حلشون کنیم ،اکه بگیم مشکل داریم هیچوقت نمیتونیم حلش کنیم؛ چون مشکالت حل
شدنی نیستن ،ما باید بگیم مسئله داریم تا بتونیم براش یه راه حل پیدا کنیم .تمام مسئلهها زود حل میشن .
پس مشکل چیه؟مشکل خدا نکنه برای کسی پیش بیاد .مشکل همون از دست دادن عزیزه که برای برگردوندنش هیچ راه حلی وجودنداره؛ اما میشه مسئلههای بعد از اون رو حل کرد.
پس با این حساب من یه مسئله برام پیش اومده که باید حلش کنم .درسته؟درسته ،و این رو هم بگم که مرحله اول مسئلهات همین االن حل شد .قرار شد که سرمایه از من باشه و کار از شما.دست شما درد نکنه آقای دکتر ،الهی خیر از جوونیت ببینی .الهی همین روزها دست شما و نارگل خانم بره تو دست هم.ای جانم! چه دعای خیری بهتر از این؟ تا علی این رو گفت رفتم تو فضا .ای خدا زودتر این مسئلهی من رو هم حل و دلم
رو شاد کن .الهی آمین.
***
نارگل:
خدا دکتر را برای پدر و مادرش و ...همینطور برای من حفظ کنه .چه مرد خوبیه ،رفته گشته دوستش رو پیدا کرده تا
کمکمون کنه که خونهی شکالتی رو بسازیم .به این میگن مرد.
با خوشحالی طرح خونه شکالتی رو برای چندمین بار نگاه کردم و ذوق زدم .همین موقع ملیکا اومد تو اتاقم و گفت:
نارگل میتونم بشینم؟از کی تا حاال اجازه میگیری؟! بشین دیگه.Page 107
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نارگل؟بله؟میخوام یه تغییراتی به زندگی بدم.واقعاً؟آره.دست بردم رو به آسمون و با لحن شوخی گفتم :
خدایا هزار مرتبه شکر ،باالخره یکی از سه قلوها تصمیم گرفت به جمع آدمیزاد بپیونده.مسخره! حاال یه بار اومدم مثل آدم باهات حرف بزنم.خندیدم و گفتم:
خب ملیکا خانم ،حاال چی شد که تصمیم به تغییر گرفتی؟دیدم دیگه بزرگ شدم ،زشته اینقدر مردمآزاری کنم .باالخره هر چی باشه از قدیم گفتن ،دختر باید سنگین و عاقلباشه.
مشکوک میزنی ملیکا!حاال یه بار خواستیم آدم بشیم ،تو نمیذاری .اصالً میرم با دکتر صحبت میکنم ،از صحبت کردن با تو خیلی بهتره.لوس!
ملیکا بلند شد و رفت بیرون و من هم خندیدم .تغییر اخالق دادن ملیکا ،اون هم به این سرعت جای شک و تردید هم
داره! تا همین چند دقیقه پیش سردستهی خواهرهای شیطونش بود ،حاال چی شده که میخواد عوض بشه؟! باید تحقیق
کنم ببینم چه اتفاقی افتاده .باید به دکتر بگم .دکتر کجایی؟ دقیقاً کجایی؟
گوشی رو برداشتم و شماره دکتر رو گرفتم ،ای خدا بگم چهکارت کنه دکتر ،تا دیروز وقتی بهش زنگ میزدم صدای بوق
شنیده میشد؛ اما االن عجب آهنگ پیشوازی گذاشته ،نمیری دکتر ،تو هم بله؟! هر چی قِر تو کمرم بود دادم بیرون،
همینجور که با صدای آهنگ پیشواز میرقصیدم خانم رحمانی اومد تو اتاقم ،سریع تغییر حالت دادم و خودم رو عصبی
نشون دادم و گفتم :
اَه ،بردار دیگه ،بردار...و بعد قطع کردم .کالً از روزی که با دکتر آشنا شدم به جز یکی دو بار که زود جواب داد ،بقیه روزها پشت خط تلف
میشدم تا جواب میداد .خانم رحمانی بدون توجه به حرکت چند دقیقه قبلم ،گفت:
نارگل؟بله خانم رحمانی؟Page 108
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من از فردا به مدت دو هفته نیستم .دلم میخواد اینجا رو مثل یه مدیر درجه یک اداره کنی .امیدوارم بدونی منظور من ازمدیر درجه یک یعنی چی؟
دروغ چرا؟ قند تو دلم آب شد .آخ جون آزادی آزادی .اگه بچهها بفهمن از خوشحالی قنادی رو میفرستن رو هوا .خودم
رو کنترل کردم و گفتم:
خیالتون راحت باشه .حاال کجا به سالمتی؟انشااهلل عازم کربال هستم.ای جانم ،نه! یعنی خوش به سعادتتون ،تو رو خدا ما رو هم دعا کنید.از پشت میز رفتم سمت خانم رحمانی و شونههاش رو گرفتم و گفتم :
خانم رحمانی! سالم مخصوص من رو به امام حسین و امام علی و حضرت ابوالفضل برسونید ،بگین نارگل التماس دعاداره ،خیلی هم التماس داره .هر جا رفتین زیارت ،به جای من هم زیارت کنید و نماز بخونید ،تو رو خدا...
خانم رحمانی رو همینطور که گرفته بودم و با عجز و ناله التماس دعا داشتم ،تکون تکون هم میدادم ،تا اینکه آمپرش
رفت باال و با تشر گفت:
ولم کن دختر ،گفتی دعا کن ،گفتم باشه .نگاه چهجوری قیافهام رو ریختی بهم!زود رفتم عقب و مثل بچههای خوب ایستادم و با خنده گفتم:
ببخشید...راستی تبرکی هم برامون میارین؟خانم رحمانی همونطور که سر و وضعش رو مرتب میکرد گفت:
بله میارم.تُن صدام رو آرومتر کردم و گفتم:
برای دکتر هم میارین؟خانم رحمانی یه ابرو انداخت باال و خیره نگاهم کرد و با کمی مکث گفت:
باشه ،برای اون هم میارم ،خب ،دیگه امری باشه؟نه دیگه ،دست شما درد نکنه ،الهی به سالمتی برین و به سالمتی برگردین ،دست داعش هم بهتون نرسه.زبونت رو گاز بگیر دختر ،استغفراهلل...نارگل؟بله؟خوب گوش کن ببین چی میگم ،تا زمانی که من نیستم عین یه مدیر خوب اینجا رو مدیریت میکنی ،بچهها سر موقعمیان و سر موقع هم میرن ،سفارش مشتریها رو به موقع آماده میکنید ،نبینم یه وقت اینجا رو تعطیل کنید و برید به
امون خدا ،دیگه اونوقت من میدونم و شما ،باید سه شیفت کار کنید.
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چشم ،چشم ،اجازهی تنبلی به هیچکدومشون نمیدم.آفرین...نارگل؟ مواظب این سه قلوها باش ،اینها خیلی بیدقتن ،یه وقت مشتری ازشون شاکی نشهها!نه نه نمیذارم ،خودم نظارت کامل روشون دارم.خدا کنه وگرنه خودت هم گاهی اوقات باهاشون همدست میشی.نه من دیگه کشیدم کنار ،شما خیالتون راحت باشه.به پسر داییات هم بگو نیاد اینجا ،مثل دفعه قبل شّر درست میشه.نه ،االن یه مدته که جانیار غیبش زده.کجا رفته؟وهلل نمیدونیم ،خونهی ما که اقامت نداشت ،میگفت هتل راحتتره.به هر حال ،دیگه سفارش نکنم ،خودت که خوب میدونی قنادی ما هم جزء یکی از بهترین قنادیهای این شَهره،نمیخوام بد سابقه بشه.
رو چشمم ،شما خیالتون راحت باشه .میگم خانم رحمانی! از امروز میرین؟نخیر ،پس فردا.اووو...چیزی گفتی؟نه نه ،هیچی نگفتم.چرا ،تو دلم گفتم چرا اینقدر دیر میری؟ زودتر برو یه روز تعطیل کنیم دیگه.
خانم رحمانی کلی سفارش دیگه هم کرد و بیرون رفت .نشستم روی صندلی و با خودم گفتم:
آخ جون ،یه چند وقتی استراحت مطلق میکنیم.یک مرتبه ملیکا با شتاب اومد تو اتاق ،از ترس چنان از روی صندلی پریدم که پهلوی سمت چپم خورد به لبه میز .از درد
به خودم پیچیدم و گفتم:
چه خبرته وحشی؟نارگل فهمیدی خانم رحمانی داره میره کربال؟ اون هم دو هفته.همینجور که با دست پهلوم رو ماساژ میدادم گفتم:
آره فهمیدم ،تا همین االن داشت سفارشهای الزم رو میکرد.حتماً تو هم میگفتی چشم چشم ،درسته؟خب چی باید میگفتم؟Page 110
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خنگه! ناسالمتی تو دخترِ صاحب اینجایی ،نباید بهت دستور بده.بابا بیخیال ،بابام گفته باید حسابی احترامش رو نگه دارم .راست هم میگه دیگه ،از ما چندین سال بزرگتره ،نباید کهبهش بیاحترامی کنیم .تازه ،اگه من مدیریت کنم دیگه کی بیاد با شما شیطونی کنه؟ همینجوری راحتترم.
همین کارها رو کردی که هنوز نارگلی.حاال چی میخوای؟هیچی...راستی ،نارگل؟ یه زنگ به دکتر بزن ببین کجاست.به تو چه که دکتر کجاست!مگه نگفتی دوستش قراره تو ساخت خونهی شکالتی کمک کنه؟ خب چرا نمیاد تا کمک کنه؟با حالت موذیانه نگاهش کردم و یه لبخند شیطانی زدم و گفتم:
ملیکا! عاشق مهدی شدی ،مگه نه؟زهرمار ،مرده شور اون چشمهات رو ببرن.زدم زیر خنده و اون هم افتاد دنبالم ،دم دست هر چی میدیدیم به هم پرت میکردیم و میخندیدیم .همین موقع خانم
رحمانی با خشم وارد اتاق شد و گفت:
چه خبرتونه؟ اینجا رو گذاشتین رو سرتون .نارگل! همین االن داشتم برات روضه میخوندم؟!من :ببخشید تقصیر ملیکا بود
ملیکا :تقصیر خودت بود به من چه؟
خانم رحمانی :خیلی خب ،دیگه بسه ،هر دو تا تون برین سر کارتون .نارگل تو برو پشت صندوق.
من :باشه.
دوتایی با خنده از اتاق رفتیم بیرون و بماند که تو راه چقدر همدیگه رو نیشگون گرفتیم.
پشت صندوق نشستم .مشتریها یکی بعد از دیگری میاومدن و میرفتن .سرم پایین بود و داشتم حساب و کتاب
میکردم که حس کردم یکی اومد باالی سرم ،بوی عطرش آشنا بود ،با لبخند سر بلند کردم و دیدم بله خودشه ،همون
دکتر خوشخندهی خودمونه .دکتر با لبخند سالم کرد و گفت :
ببخشید خانم محترم ،من دنبال یه خانمی میگردم که اینجا کیکهای عاشقونه میپزن ،شما ایشون رو میشناسید؟مگه باز هم موردی پیش اومده که بشقاب عشقوالنه الزم دارین؟دکتر خندید و گفت :
وقت داری یه کم حرف بزنیم؟ باید یه چیزی بگم.خیلی مهمه؟Page 111
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ای بگی نگی.باید صندوق رو بدم دست کسی...یه کم صبر کنید.صندوق رو دادم دست آقا رجب و رفتیم تو اتاق .دکتر نشست روبروی من و گفت:
زیاد وقتت رو نمیگیرم ،راجع به خونهی شکالتیه .امروز اول وقت با مهدی رفتیم محل ساخت خونه ،مهدی اندازههایالزم رو گرفت و از امروز قرار شد طرح اسکلت بندی رو بکشن ،نقشه رو که نشونمون بدن کار شروع میشه .
با خوشحالی گفتم:
وای چه خوب!مهدی بچهی با سلیقهایه ،گفت قصد داره عالوه بر طرح خونه ،طرح فضای سبز هم براش بسازه.خیلی هم خوبه ،اتفاقاً خودم میخواستم این پیشنهاد رو بدم.یه چیز دیگه هم هست که بدونی بهتره.دیگه چی شده؟خالصه بگم ،گلوی مهدی پیش ملیکا گیر کرده.با خنده گفتم:
چه جالب! اتفاقاً گلوی ملیکا هم پیش مهدی گیر کرده.دکتر خندید و گفت :
واقعاً؟آره ،دو ساعت پیش سر همین قضیه سر به سرش گذاشتم.این خیلی خوبه؛ ولی بنده خدا مهدی چهجوری از هم تشخیصشون بده؟شما خیالت راحت باشه ،امروز ملیکا متفاوتتر از خواهرهاش لباس پوشیده ،برای همین خواهرهاش بهش لقب خائندادن.
یعنی به خاطر شناخته شدن تغییر رویه داده؟آره ،جالبتر اینه که به من گفت میخواد تغییر رفتار هم بده و یه خانم متین و عاقل باشه.دکتر بلند زد زیر خنده و گفت:
عشق چه کارا که نمیکنه!همینطور که با لبخند به خندههای دکتر نگاه میکردم بهتر دیدم حرفی رو که توی دلم سنگینی میکرد ،بزنم .خیلی آروم
و شمرده گفتم:
دکتر حسام؟Page 112
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بله نارگل خانم؟یه سئوالی دارم که باید بپرسم ،البته ببخشید فضولی میکنم.بفرمایید خواهش میکنم.چند روز پیش ،مادرتون اومده بودن اینجا و سفارش کیک عروسی دادن ،قضیهاش چیه؟ دیگه نمیخواین کیک سفارشبدین؟
دکتر خیره نگاهم کرد و کمی بعد یه لبخند زد و گفت :
بابت اون روز عذرخواهی میکنم .در واقع هیچ عروسی در کار نیست ،اون یه کار بچگانه بود که متأسفانه نسنجیدهانجام دادم ،یعنی انجام دادیم.
مگه قضیهاش چی بود؟راستش باید از یه چیزی مطمئن میشدم ،همهاش نقشه مادرم و ملیکا بود.ملیکا؟آره ،اون گفت با این کار میتونیم از یه چیزی مطمئن بشیم .یه جورایی بر میگشت به جانیار و شما.به من و جانیار؟میخواستم بدونم چیزی بین شما دوتا هست یا نه .همین.شما فکر کردین من جانیار رو دوست دارم؟دوست ندارین؟جانیار فقط پسرداییِ منه ،زمانی که بچه بودیم ر فتن انگلیس و حاال بعد از چند سال یه سفر اومده اینجا .خونه ما همنمیاد ،تو هتل اقامت داره.
یه وقت ناراحت نشی؛ ولی جانیار یه کم مشکوک میزنه.نمیدونم ،دقت نکردم .باالخره عروسی شما کی برگذار میشه؟عروسی تو کار نیست ،فقط محض اطمینان مادرم حرفش رو پیش کشید.پس همهاش نقشه بود؟با عرض شرمندگی.دکتر! مگه شما نمیگفتین هر سئوالی یا مسئلهای تو ذهنتون پیش میاد حتماً از طرف بپرسید؟! خب ،شما اگه به اینقضیه شک داشتین و براتون سئوال بود از خودم میپرسیدین ،دیگه نیاز نبود فیلم بازی کنید.
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میدونم اشتباه کردم ،یه وقتهایی هم ما روانپزشکها اشتباه میکنیم .بابت اون روز هم عذرخواهی میکنم.دیگه بیخیال دکتر ،در حال حاضر مهمترین کار برآورده کردن آخرین آرزوی مادرمه ،فعالً همه تمرکزم رو گذاشتم رویاین قضیه.
بله میدونم .خب من دیگه برم ،چند روزه که مطب نرفتم.راستی دکتر ،کبودی صورتتون خوب شده.دکتر دست گذاشت روی صورتش و با خنده گفت:
خوب نشده ،اگه کبودی رو نمیبینید به خاطر هنر گریم مادرمه .هر وقت میخوام برم بیرون این قسمت از صورتم روگریم میکنه.
عجب مادر هنرمندی دارین.کجاش رو دیدی؟ انشااهلل با هنرهای دیگهاش هم آشنا میشی.دکتر خدا حافظی کرد و رفت .به جای خالیش نگاه کردم و خندیدم .مامان راست میگه ،مردها همون پسربچهها هستن؛
اما یه کم قدشون بلند شده .دکتر با وجود اینکه روانپزشکه؛ ولی تو بعضی کارها عین بچهها رفتار میکنه.
ای جِز بزنی ملیکا! من رو تا نزدیک قبر بردی و برگردوندی .دارم برات.
***
حسام:
زنگ زدم به مهدی تا ببینم برای اسکلت بندی چهکار کرده .فعالً یه طرح ازش کشیده بود و ازم خواست برم ببینم .رفتم
تو شرکتش ،همه با دیدن من با روی خوش سالم کردن .مهدی و یکی از همکارهاش ،دوتایی یه نقشه رو از روی میز
بلند کردن و مهدی گفت :چطوره دکتر؟
با تعجب به نقشه نگاه کردم و گفتم :من که چیزی نمیبینم!
یکی از خانمهای همکار گفت :راست میگن ،نور افتاده تو کاغذ و چیزی دیده نمیشه ،بهتره نقاشی رو نشون بدیم.
مهدی :آره بیا نقاشی رو ببین .از دیروز همه با هم نقاش شدیم .عین این بچهها سر مداد رنگی جر و بحث میکردیم .
یکی دیگه از همکارهاش نقاشی رو آورد و گذاشت روی میز .مهدی و همکارهاش نه تنها مهندسین خوبی بودن ،بلکه
نقاشهای ماهری هم بودن .یه خونهی خیلی قشنگ با فضای سبز فانتزی کشیده بودن .با خوشحالی گفتم:
عالی شده .حرف نداره ،کاش زودتر از اینها پیدات کرده بودم مهدی.Page 114
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اختیار داری دکتر ،کار گروهی ما باعث شد یه همچین طرحی رو بکشیم.کار گروهی همیشه عالی در میاد .از همهی شما به خاطر کمکتون ممنونم.بعد از دیدن نقاشی و کمی صحبت با بچهها ،خداحافظی کردم و رفتم مطب .منشی یه لیست بلند باال نوبت ویزیت
گذاشت جلوم .بهش گفتم به همه کسانی که نوبت گرفتن زنگ بزنه .هیچی دیگه ،تا ساعت  00شب مطب بودم.
شب خسته و کوفته یا به قول نارگل ،شَل و پَل رسیدم خونه .تا سر گذاشتم روی بالش عمیقاً به خواب رفتم .
صبح روز بعد.
بلند شدم و یه دوش گرفتم ،ورزش صبحگاهی و یه صبحونه مَشت و خداحافظی با مادر و الهی به امید تو...
رفتم مطب ،به منشی سپردم زیاد نوبت نده؛ چون با مهدی قرار گذاشته بودیم ظهر بریم به محل ساخت خونهی
شکالتی .اون روز نزدیک ساعت  00:11بود که یه مراجعه کننده وارد اتاقم شد ،سرم پایین بود و چیزی مینوشتم،
همونطور که مشغول نوشتن بودم گفتم:
بفرمایید بنده در خدمتم.صدایی نیومد .کنجکاو شدم و از نوشتن دست کشیدم و سر بلند کردم ،در کمال ناباوری جانیار رو دیدم که روبروی من
نشسته بود و با اخم نگاهم میکرد .من هم اخمهام رو کشیدم تو هم و گفتم:
بفرمایید؟اومدم دربارهی یه آدم که پیر شده و تازه فیلش یاد هندوستان کرده صحبت کنم .گوش شنوا داری؟از طرز حرف زدنش حدس زدم که چی میخواد بگه برای همین گفتم:
بگو از کی میخوای حرف بزنی؟یه آدم سن باالی پیر و روانی که این حق رو به خودش میده تا عشق دیگران را بدزده.عصبی شدم ،من کجام پیره؟ یه آدم  53ساله که پیر محسوب نمیشه ،حتی میانسال هم حساب نمیشه .کف دستهام رو
به هم مالیدم و نفس عمیق کشیدم و گفتم:
میشه بگین چی میخواین؟ اگه کار خاصی ندارین زودتر برید؛ چون وقت مراجعین رو دارید تلف میکنید.جانیار عصبی خندید و گفت:
شما نگران بیمارهاتون نباشین ،دور از چشم منشیتون بهشون گفتم شما هم مشکل روانی دارید ،اونها هم آهستهPage 115
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مطب رو ترک کردن.
از شنیدن این حرف به قدری عصبی شدم که کارد میزدن خونم در نمیاومد .پسرهی احمق دست گذاشت روی اعتبار
حرفهای من .با خشم گفتم:
از قانون جنگل انگلیس خبر ندارم؛ اما میدونم تو کشور خودم قانونی هست که میگه هر کس به اعتبار حرفهای پزشکییا هر شغل دیگهای خدشه وارد کنه مجازاتش حبسه ،پس تا ازت شکایت نکردم برو بیرون.
جانیار عصبی خندید و گفت:
بهت اجازه نمیدم به نارگل برسی .ببین کی بهت گفتم.برو بیرون ،وقت من رو هم نگیر .در ضمن اول حرفهای نارگل رو هم بشنو بعد قضاوت کن.ازت انتقام میگیرم ،یادت باشه.دیگه محلش نذاشتم ،گوشی رو برداشتم و به منشی گفتم نفر بعدی .این یعنی جانیار رو نادیده گرفتم .جانیار با تهدید
نگاهم کرد و رفت بیرون.
مثالً قرار بود امروز یه روز خوب رو شروع کنم ،یه نفس عمیق کشیدم و با ورود یکی از مراجعینم سعی کردم لبخند بزنم.
خوشبختانه وجود مهربون اون شخص باعث شد مالقات با جانیار رو فراموش کنم .ساعت  04:51مهدی زنگ زد .گوشی
رو برداشتم:
سالم مهدی جانسالم ،خوبی؟ کجایی حسام؟تو مطبم ،تو کجایی؟دارم میام دنبالت که بریم متراژ نهایی خونه رو اندازه بگیریم.قراری که با مهدی گذاشته بودیم پاک یادم رفته بود .سریع قطع کردم و زود آماده شدم و بعد از سفارشهای الزم به
منشی ،از ساختمون بیرون رفتم و دم در منتظر مهدی ایستادم .چند دقیقه بعد مهدی رسید .سوار شدم و رفتیم .بین راه
مهدی پرسید:
-امروز سرحال نیستی؟
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امروز یه نفر اومد تو مطبم ،میخواست اعتبار حرفهایم رو ببره زیر سئوال .خیلی عصبیم کرد.جداً؟ آخه چه دشمنی با تو داشت؟ تا اونجایی که یادمه ،تو همیشه بچه خیرخواهی بودی.ماجرای جانیار رو برای مهدی تعریف کردم .مهدی خندید و گفت:
بابا بیخیال ،از این بچه فرنگیهای سوسول زیاده ،امروز عاشقن و فردا فارغ ،خودت رو الکی ناراحت نکن .اگه بخوادداداش حسام ما رو بیاعتبار کنه ،خودم تو نیروی انتظامی دوست و آشنا زیاد دارم ،میسپارم پروندهاش رو در بیارن.
اون سالها خارج زندگی کرده ،اینجا پروندهای نداره.مهدی به شوخی زد روی داشبورد و گفت:
هیچ وقت پلیس ایران رو دست کم نگیر.باالخره بعد از پشت سر گذاشتن ترافیک و شلوغیهای دیگه ،رسیدیم به محلی که قرار بود خونهی شکالتی رو بسازیم.
مهدی تمام جاهای مورد نظر رو متراژ نهایی کرد و چیزهایی رو هم یادداشت میکرد .وقتی کارش تموم شد گفت:
خب ،دیگه بریم ،کار نهایی تموم شد ،از امروز اسکلتبندی رو شروع میکنیم.اسکلتبندی رو با چوب میسازین؟نه ،با مواد پالستیکی که از جنس سینی زیر کیک هستن.مثل همین سینیهای سفیدی که زیر کیک تولد میذارن؟آره از همونها .چوب برای کیک مناسب نیست ،ما با کارخونههایی قرارداد داریم که مواد و مصالح رو از اونها خریداریمیکنیم ،اونها از اون نوع پالستیک هم تولید میکنن.
پس خودت سفارش بده ،هزینهاش با ما.باشه.برگشتیم سر کارمون .بعد از ظهر مطب رو تعطیل کردم و رفتم قنادی .دیدم خانم رحمانی همه رو به صف کرده و داره
باهاشون صحبت میکنه .جلو رفتم و سالم کردم:
سالم به همگی ،اتفاقی افتاده؟خانم رحمانی با لبخند جواب سالم من رو داد و گفت:
سالم آقای دکتر ،چیزی نشده ،دارم سفارشهای الزم رو به بچهها میکنم.مگه قراره جایی برین؟بله ،اگه خدا بخواد فردا عازم کربال هستم.به سالمتی ،سالم من رو هم برسونید .التماس دعا هم زیاد دارم.اون که حتماً ،فقط آقای دکتر ،تو مدتی که من نیستم جون شما و جون این بچهها.Page 117
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اختیار دارین خانم رحمانی ،من نباشم آقا رجب و خانم حبیبی هم هستن.خانم حبیبی دخترش فارغ شده رفته شهرشون ،حاال حاالها هم بر نمیگرده .آقا رجب هم که مسئولیتهای خودش روداره ،این وروجکها هم اینقدر شیطنت دارن که نمیشه تنهاشون گذاشت ،خواهش میکنم هر روز بهشون سر بزنید ،یه
وقت مشتریها شاکی نشن.
باشه چشم ،خیالتون راحت باشه ،خودم باالی سرشون هستم.الهی خیر ببینی دکتر.بعد رو به بقیه ادامه داد :
خب بچهها دیگه خیالم راحت شد که آقای دکتر باالی سرتونه ،امروز زودتر میرم چون خیلی کار دارم ،مواظب خودتونباشید ،همه شما رو به خدا میسپارم ،حاللم کنید.
همه از خانم رحمانی خداحافظی کردیم ،نارگل آب و قرآن آماده کرد و مراسم بدرقه رو انجام دادیم .بعد از رفتن خانم
رحمانی ،دیدم همه با خوشحالی دست زدن.
با تعجب پرسیدم :ببخشید ،میشه بگین از چی اینقدر خوشحال شدین؟
ملیکا :از امروز یه نفس راحت میکشیم.
ملینا :کار بیکار.
علی :یه کم استراحت میکنیم.
نارگل :بچهها بیایین زود تعطیل کنیم و بریم گردش دسته جمعی.
ملیسا :موافقم.
من :صبر کنید ببینم ،همین االن خانم رحمانی داشت کلی سفارش میکرد .این کارها برای چیه؟
بهزاد :دکتر میخوایم یه روز به خودمون استراحت بدیم.
من :پس تکلیف سفارش مشتریها چی میشه؟
نارگل :امروز سفارش نگرفتیم.
ملیسا :میخوایم بریم بگردیم.
ملیکا :مُردیم از بس کار کردیم.
من :نه نمیشه ،نباید قنادی رو تعطیل کنید.
ملیسا :یعنی چی دکتر؟ این همه کار کردیم ،بذار یه روزاستراحت کنیم.
نارگل :آقا جان ما امروز میخوایم بریم گردش ،مگه نه بچهها؟
همه با هم گفتن :بله.
Page 118

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان آخرین آرزوی مادر | ّ Fatima Eqbکاربر انجمن نگاه دانلود

ملیکا :دکتر! خیلی ناراحتی ،خودت بمون تو قنادی و مشتریها رو راه بنداز.
ملیسا :کیک و شیرینی هم که یاد گرفتی ،هر کی سفارش داد خودت درست کن.
نارگل :یه کم از اون عشقوالنهها هم بریز توی کیکها.
همه بدون توجه به من وسایلهاشون رو برداشتن و با خنده از قنادی رفتن بیرون .همینطور مستأصل وسط قنادی
ایستاده بودم و به رفتن بچهها نگاه میکردم ،گفتم :یه دقیقه صبر کنید! ببینید چی میگم...
آقا رجب اومد کنارم و دسته کلید رو نشونم داد و گفت :آقای دکتر! اگه کار دیگهای ندارین لطفاً برید بیرون چون میخوام
در قنادی رو ببندم.
با تعجب به آقا رجب نگاه کردم .اون هم بله؟! نه مثل اینکه همه با هم دست به یکی کرده بودن که جیم بشن.
نارگل برگشت دم در قنادی و گفت :دکتر بیا دیگه!
رفتم بیرون .آقا رجب در قنادی رو قفل کرد و رفت .بچهها بیرون ایستاده بودن.
ملیکا گفت :خب دکتر ،چهکار میکنی؟ با ما میای یا نه؟
من :کجا بیام؟
نارگل :هر جا رفتیم شما هم بیا.
ملیسا :اصوالً با ما بهتون خوش میگذره.
علی :شما هم یه روز به خودتون استراحت بدین.
بهزاد :راست میگه ،شما هم بیایین.
من :آخه...
ملینا :دکتر! با ما باش ،در امان باش.
من :نه نمیام ،هیچکس هم حق نداره مغازه رو تعطیل کنه...
کمی بعد همه سوار ماشین من بودیم .علی و بهزاد جلو نشستن ،نارگل و سه قلوها عقب .تو دلم همهاش خدا خدا
میکردم یه وقت پلیس ما رو نبینه و جریمهام نکنه ،آخه به لطف همه بر خالف قوانین ،کلی سرنشین داشتم .مقصدمون
یه چایخونه سنتی بیرون از شهر بود .تا رسیدیم به مقصد هزار بار بین بچهها جر و بحث در گرفت و بیشتر هم به خاطر
تنگی جا بود؛ مثالً:
نارگل :ملیکا! یه کم جمع و جورتر بشین له شدم.
ملیکا :به من چه؟ تو یه کم جمعتر بشین ،ملیسا! اه! خدا لعنتت نکنه دستم رو له کردی.
ملیسا :برو پی کارت ،از بس چاقی.
ملیکا :من چاقم؟ نشونت میدم.
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من :خیلی خب! کافیه...
ملینا :دکتر! این هم شد ماشین؟ چرا شاسی بلند نخریدی؟
من :اگه میدونستم یهو شش تا آدم گنده با هم سوار ماشینم میشن ،یه وَن میخریدم.
ملیسا :وَن خوبه ،اوقات بیکاری هم مسافر کشی میکردی تا حوصلهات سر نره.
همه زدن زیر خنده .خالصه به هر بدبختی و ترس از قانون بود ،رسیدیم به محل مورد نظر .حاال بیا و جا پیدا کن .تمام
تختها شلوغ بود و دود و بوی تند قلیون میوهای همه جا رو گرفته بود .روی یکی از تختها چند تا پسر جوون نشسته
بودن ،غذاشون تموم شده بود و مشغول حرف زدن بودن ،ملیکا با دیدن اونها گفت :بچهها! اون تخت کارشون تموم
شده ،چطوره بریم بهشون بگیم بلند شن تا ما بشینیم؟
ملیسا :فکر خوبیه ،بریم بگیم.
من :نه صبر کنید ،زشته بچهها ،بیایین بریم یه جای دیگه.
بهزاد :کجا بریم دکتر؟ همین جا یه تخت پیدا میکنیم و میشینیم.
نارگل :یعنی دوباره باید بچپیم تو یه ماشین؟ من که نمیام.
من :باید امروز تو قنادی میموندیم ،بیچاره خانم رحمانی چقدر سفارش کرد.
ملینا :بیخیال دکتر ،چرا اینقدر حرص و جوش قنادی رو میزنی؟! بابا دنیا با همین جیم شدنهاش قشنگه مگه نه
بچهها؟
علی :راست میگه ،بیایین بریم یه جا پیدا کنیم و خوش باشیم.
ملیسا :من میرم سر وقت اون چند تا پسر ،کسی با من نمیاد؟
ملیکا :چرا من و ملینا میایم.
بهزاد :من هم میام.
فقط خدا میدونه اون لحظه چند بار آب شدم و رفتم تو زمین .سه قلوها ریختن روی سر اون بندههای خدا و به زور
مجبورشون کردن تخت رو خالی کنن .هر چی به دور و بر نگاه کردم تا یه جایی برای پنهان شدن پیدا کنم ،جایی رو
ندیدم .هیچی دیگه ،زیر نگاه مردمی که اونجا بودن ،یه تخت گرفتیم .هفت نفر آدم نشستیم روی تخت و هر کدوم یه
چیزی سفارش دادیم .خدا رو شکر هیچ آشنایی ندیدم و با خیال راحت تا شب گفتیم و خندیدیم و کسی هم جرأت نکرد
بگه تخت رو خالی کنید .موقع برگشت دوباره ماشین همون وضعیت رو داشت ،با این تفاوت که همه با شکم پُر نشسته
بودیم و کسی حوصله جر و بحث نداشت .سه قلوها و علی و بهزاد رو رسوندم خونهشون و فقط من و نارگل موندیم.
گفتم :نارگل خانم! شما بیایین جلو بشینید.
نارگل جلو نشست و راه افتادیم سمت خونهشون .تو راه برای نارگل از نقاشی که مهدی و همکارهاش کشیده بودن ،از
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اندازه گیری محل ساخت خونه و نوع اسکلتبندیش و خالصه از همه چیز تعریف کردم .نارگل با خوشحالی به حرفهام
گوش میداد و تشکر میکرد .حس کردم که بغض کرده؛ ولی به روی خودم نیاوردم .تو مسیر بودیم که یک مرتبه نارگل
گفت:
وای دکتر! دیدی چی شد؟چی شده؟ اتفاقی افتاده؟فکر کنم دسته چک بابام رو تو قنادی جا گذاشتم .میشه همین االن بریم قنادی؟باشه میریم؛ اما شما کلید قنادی رو داری؟آره یه زاپاس دارم؛ چون گاهی اوقات که سفارش مخصوص داریم من زودتر از آقا رجب میرم قنادیدسته چک رو کجا گذاشته بودی؟تو کشوی میزم.نمیشه تا فردا صبر کنی؟! یعنی قنادی امنیت داره که بخوای تا فردا صبر کنی؟ امنیت داره؛ اما بابام روی دسته چک خیلی حساسه ،هر شب برای اینکه ببینه مواظبشم یا نه ،دفترچه رو ازم تحویلمیگیره.
پس بریم قنادی ،دسته چک خیلی مهمه.رفتیم سمت قنادی .پیاده شدیم و نارگل خواست قفل کرکره رو باز کنه که متوجه شدیم قفل بازه! با نگرانی به همدیگه
نگاه کردیم ،زود کرکره رو زدیم باال و رفتیم داخل ،تو مغازه که همه چیز مرتب بود ،سریع رفتیم تو اتاق نارگل که با دیدن
در باز گاوصندوق خشکمون زد .نارگل خواست بره سمت گاوصندوق که جلوشو گرفتم و گفتم:
نه صبر کن ،به چیزی دست نزن ،باید زنگ بزنیم به پلیس ،اینجور که معلومه یکی به گاو صندوق دستبرد زده.باید بفهمم چی برداشته.من  -بذار پلیس بیاد بعد.
دستکش میپوشم تا اثر انگشتم نیفته.نارگل دستکش پوشید و گاوصندوق رو بررسی کرد .با نگرانی زد تو صورتش و گفت:
بدبخت شدم ،سند قنادی نیست .بابام داده بود به خانم رحمانی و اون هم گذاشته بود همینجا.مطمئنی سند همینجا بوده؟ شاید قبالً خانم رحمانی داده دست بابات؟نه نداده بود ،همیشه تلفنی با هم هماهنگ میکنن و هر چکی یا سندی دارن میدن دست من تا براشون بیارم .باید بهبابام زنگ بزنم و بگم چه اتفاقی افتاده.
آره بهترین کار اینه که به بابات خبر بدی.Page 121
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نارگل به باباش زنگ زد و خبر سرقت از گاوصندوق رو داد .من هم به پلیس زنگ زدم ،پلیس زودتر از بابای نارگل رسید،
مأمورها مشغول بررسی صحنه و انگشت نگاری بودن که اکبر آقا رسید .از رفتار متشخص اکبر آقا خوشم اومد ،نه تنها
سر نارگل داد نکشید؛ بلکه نارگل رو دلداری هم داد .افسر پلیس از نارگل و باباش چند سوال پرسید و ازشون خواست به
کالنتری برن .تمام مدت من هم همراهشون بودم و هر کمکی که ازم بر میاومد انجام میدادم .تو اتاق سرهنگ نیروی
انتظامی نشسته بودیم.
جناب سرهنگ بعد از نوشتن چیزی رو به ما کرد و گفت :بررسیها نشون میده یه آشنا وارد قنادی شده ،به همه چیز آشنا
بوده؛ حتی به رمز گاوصندوق!
نارگل :مگه میشه؟ تنها کسی که کلید مغازه رو داره آقا رجبه ،اون بنده خدا فقط کلید در مغازه رو داره ،رمز گاوصندوق را
هم بلد نیست؛ یعنی هیچکس جز من و خانم رحمانی رمز رو بلد نیست.
سرهنگ :به هر حال باید از ایشون بازجویی کنیم.
نارگل :پیرمرد گـ ـناه داره ،االن اگه بفهمه چه اتفاقی افتاده سکته میکن.
اکبر آقا :جناب سرهنگ ،من ایشون رو چند ساله که میشناسم ،مرد خدا ترسیه ،امکان نداره یه همچین کاری کرده
باشه .دخترم که گفت ،رمز گاوصندوق رو بلد نیست.
سرهنگ :شما درست میفرمایید؛ اما در حیطه کاری ما وقتی اتفاقی میافته پلیس به همه مظنون میشه ،از نظر ما هر
کسی میتونه متهم باشه؛ حتی اونی که فکرش رو هم نمیکنید.
یک مرتبه یه چیزی یادم افتاد ،عالوه بر ما ،جانیار هم چند بار قنادی اومده بود ،تو اتاق نارگل هم رفته بود .سریع به
سرهنگ گفتم :ببخشید جناب سرهنگ ،طی چند روز گذشته یه نفر دیگه هم قنادی میاومد.
نارگل و باباش نگاهم کردن .
سرهنگ پرسید :اون شخص کی بود؟
من :ببخشید اکبر آقا ،قصد جسارت ندارم؛ ولی باید بگم ...جناب سرهنگ! جانیار ،پسردایی نارگل خانم هم قنادی
میاومد.
نارگل سریع گفت :دکتر! امکان نداره جانیار این کار رو کرده باشه.
من هم گفتم :من فقط در جواب جناب سرهنگ که پرسیدن گفتم وگرنه قصدی از معرفی جانیار ندارم.
سرهنگ :ببینید خانم ،هر سندی مهمه ،خصوصاً اگه سند مغازه یا خونه باشه ،برای پیدا شدن سندتون باید از هر کسی
که میدونیم بازجویی کنیم .حاال هم آدرس ایشون رو بدین تا احضارش کنیم.
نارگل به باباش نگاه کرد .
اکبر آقا گفت :جناب سرهنگ! ایشون از انگلیس اومدن و تو هتل اقامت داره ،آدرس هتلش رو بدیم؟
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سرهنگ :بله ،آدرس هتل رو بدین کافیه
اکبر آقا اسم ،آدرس و شماره تماس هتل رو نوشت و داد به سرهنگ .از کالنتری بیرون رفتیم ،کنار ماشین ایستادم که
نارگل صدام زد:
دکتر! تو هنوز با جانیار خصومت شخصی داری؟خصومت شخصی ندارم؛ اما شرایط ایجاب میکنه تا هر کسی که وارد اتاق تو شده رو به پلیس معرفی کنیم .سه قلوهااینقدر شیطون هستن که فرصت دزدی ندارن .علی و بهزاد هم که آدم این کارها نیستن ،همه رو خودت چند ساله که
میشناسی ،فقط مونده جانیار ،به گفتهی خودت ازبچگی رفته خارج ،تو نسبت به کسی که بعد از سالها دوباره دیدیش
چقدر شناخت داری؟
میدونم که کار اون نیست.نمیخوام پیش داوری کنم؛ اما نباید به همین راحتی به کسی اعتماد کنی که سالها ندیدیش.نارگل چیزی نگفت؛ اما اکبر آقا چیزی گفت که من و نارگل با تعجب نگاهش کردیم.
اکبر آقا :دکتر راست میگه ،نباید به جانیار اعتماد کنی ،چون ممکنه هدفش از اومدن به ایران به دست آوردن قنادی باشه!
کاری که باباش چند سال پیش ،بعد از مرگ مادر خدابیامرزت میخواست انجام بده.
نارگل :یعنی چی؟
اکبر آقا :چند سال پیش داییات وقتی فهمید مادرت به رحمت خدا رفته ،سریع از انگلیس اومد تا هر جور شده مغازه رو
ازم بگیره.
نارگل :مغازه که مال شماست ،چهجوری میخواست بگیره؟
اکبر آقا :قضیهاش مفصله؛ ولی این رو بگم که از داییات همه کار بر میاد ،کارش رو خوب بلده .فعالً ذهنتون رو مشغول
نکنید ،به قول دکتر نباید پیش داوری کنیم ،شاید جانیار چنین قصدی نداشته باشه.
من :بله امکانش هست.
اکبر آقا :خب ،دیگه دیروقت شده ،ببخشید دکتر شما رو هم معطل کردیم ،بهتره برگردیم خونه و همه کارها رو بعد از خدا
بسپاریم دست پلیس.
از نارگل و باباش خدا حافظی کردم و رفتم خونه .ساعت نزدیک نیمه شب شده بود .آهسته وارد خونه شدم و رفتم تو
اتاقم .روی تخت دراز کشیده بودم و تو ذهنم پازلها رو کنار هم میچیدم .جانیار یک مرتبه پیداش شد .همهاش میگفت
نارگل رو به دست میاره .اصرار زیادی داشت که تو قنادی کار کنه .تو هتل اقامت داشت در صورتیکه میتونست خونهی
داییاش بمونه .اگه جانیار ،نارگل رو دوست داشت ،سعی میکرد جایی باشه که نارگل هم هست ،پس چرا رفته هتل؟!
این قضیه یه کم مشکوکه.
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اون شب از بس خسته بودم به قول هرکول پوآرو ،سلولهای خاکستریم کار نمیکردن .همینکه چشم بستم زود خوابم
برد.
***
نارگل:
روز خوبی بود؛ اما آخرش خراب شد .با شناختی که از دکتر دارم ،میدونم که حرف بیخود نمیزنه ،اولش از دستش
ناراحت شدم؛ اما وقتی بابام جریان دایی رو تعریف کرد دیگه از دکتر دلخور نبودم ،هر چی باشه دکتر یه روانپزشکه و
بهتر از من مردم رو میشناسه .میدونم فردا روز سختی در پیش داریم ،چشمهام رو بستم و سعی کردم به چیزی فکر
نکنم ،اصالً نیاز به فکر کردن نداشت ،چون همینکه چشمهام رو بستم نفهمیدم کی از دنیا رفتم.
صبح خیلی زود بیدار شدم ،یه صبحانهی مفصل آماده کردم و بعد از اینکه خانواده بیدار شدن همه دور هم خوردیم.
مامان ،امیرحسین رو راهی کالس کنکور کرد و من و بابا هم آماده شده بودیم که بریم سر کار .یه مرتبه یکی به بابا زنگ
زد ،وقتی جواب داد فهمیدم از کالنتری زنگ زدن .همینطور که بابا صحبت میکرد به وضوح تغییر رنگ صورتش رو
میدیدم ،با مامان دوتایی روبروی بابا ایستاده بودیم و با نگرانی نگاهش میکردیم ،بعد از اینکه تماس را قطع کرد ،با
دست زد تو پیشونیش و نشست روی مبل ،با مامان رفتیم سمت بابا و پرسیدیم:
من :از کالنتری بود؟
بابا :آره.
مامان :خب چی گفت؟
بابا :میگفت به آدرس هتلی که جانیار اقامت داشته رفتن ،گویا شبانه تسویه حساب کرده و رفته.
با نگرانی گفتم :تسویه حساب کرده؟ یعنی ممکنه خودش سند مغازه رو برداشته باشه؟
بابا :جناب سرهنگ هم همین رو میگفت .به فرودگاه و بقیهی ارگانهای راه و ترابری حکم توقیفش رو فرستادن .ممنوع
الخروجش کردن.
مامان :یعنی جرمش اینقدر سنگینه که به خاطر سند مغازه شما حکم ممنوع الخروجیش رو صادر کردن؟
بابا :جرمش سنگینتر از این حرفهاست .سرهنگ میگفت وقتی مشخصاتش رو وارد سیستم کردن متوجه شدن که
این آقا کالً کارش کالهبرداریه ،مثل اینکه پلیس بینالمللی هم دنبالشه؛ چون تو انگلیس و یکی از شهرهای ایتالیا پرونده
خالف داره .االن مجرم بینالمللی محسوب میشه.
دیگه بقیه حرفهای بابا رو نمیشنیدم ،بیاختیار روی زمین نشستم و به یه نقطه خیره شدم ،من به جانیار اعتماد کرده
بودم! فکر نمیکردم بخواد از اعتمادم سوءاستفاده کنه! همون دیشب که پلیس راجع به رمز گاوصندوق صحبت میکرد
یادم افتاد که یه روز در حضور جانیار رمز گاوصندوق رو همینطور که با خودم زمزمه میکردم ،وارد کرده بودم و جانیار
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تمام مدت در سکوت داشت گوش میداد .دیگه مطمئن شدم کار خودشه .خدا لعنتت کنه جانیار ،گنجشک رفتی و
کرکس برگشتی.
به همراه بابا رفتیم کالنتری .اونجا چیزهایی از پرونده جانیار شنیدیم که دنیا دور سرمون چرخید .دایی چهجوری تونسته
یه همچین بچهای تربیت کنه .هر دوتامون کسل و ناراحت از کالنتری بیرون اومدیم .بابا من رو رسوند قنادی و خودش
رفت .قبلش تأکید کرد به کسی چیزی نگم .شل و آهسته وارد قنادی شدم ،همه چیز مرتب بود و بچهها مشغول کارشون
بودن .آروم سالم کردم و رفتم تو اتاقم .هنوز همه چیز بهم ریخته بود ،کیفم رو گذاشتم تو کمد و مشغول مرتب کردن
وسایل شدم ،همینطور که همه چیز رو مرتب میکردم یک مرتبه متوجه شدم دسته چک هم نیست .تند تند همه جا رو
گشتم ،مطمئن بودم که گذاشته بودمش تو کشوی میزم؛ اما االن نبود ،یه کم فکر کردم و یاد دیشب افتادم ،وقتی با دکتر
برگشتیم قنادی ،با دیدن گاوصندوق ،یادم رفت کشوی میزم رو نگاه کنم ،اینقدر سرگرم قضیه شده بودم که جایی رو
درست نگشته بودم .هراسون زنگ زدم به بابا و جریان رو گفتم:
الو بابا؟چی شده؟بابا ،جانیار دسته چک رو هم برداشته ،گذاشته بودم تو کشو؛ اما االن نیست.تو مطمئنی جانیار برداشته؟ کسِ دیگهای برنداشته؟کسی خبر از دسته چک نداشت ،فقط من و خانم رحمانی میدونیم ،دیروز گذاشتمش تو کشوی میزم؛ اما االن نیست.از بچهها بپرس ببین کسی ندیده ،شاید آقا رجب وقتی نظافت میکرده دیده و گذاشته یه جای امن.آقا رجب اتاق من رو تمیز نمیکنه ،کار خانم حبیبیه؛ ولی اون هم از چند روز پیش تا حاال رفته شهرستان پیش دخترش.میدونم که جانیار برداشته.
تو برو از بقیه بپرس ،من هم میرم بانک اعالم مفقودی میکنم.باشه .به پلیس هم باید خبر بدیم؟قاعدتاً باید خبر بدیم.پس من میرم از بقیه بپرسم ،شما هم برید دنبال کارهای بعدی.باشه خداحافظ.رفتم پیش بچهها و جریان را به اونها هم گفتم ،همه در سکوت کامل به حرفهام گوش میدادن ،هیچکس دسته چک رو
ندیده بود ،به پیشنهاد علی تمام اتاق رو گشتیم و حتی آقا رجب هم کمک کرد؛ اما اثری از دسته چک نبود .دیگه یقین
داشتم کار جانیار بوده .به بابا خبر دادم اون هم رفت بانک و اعالم مفقودی کرد .همه برگشتیم سر کارمون ،به قول دکتر
هر مسئلهای که تو زندگی پیش بیاد باالخره حل میشه ،مهم زندگیه که باید جریان داشته باشه .نزدیک ظهر بود که دکتر
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هم اومد .هر وقت میاومد همه ما خوشحال میشدیم ،کالً با ورودش یه انرژی خاصی با خودش میآورد ،دکتر روپوش
پوشید و وسط آشپزخونه ایستاد و بلند گفت:
خانمها و آقایان محترم توجه فرمایید! دیروز که هیچ؛ اما از امروز بنده جانشین خانم رحمانی هستم ،اگه یه وقت فکرکردین میتونین دَر برین و یا درست کار نکنین ،بنده حّی و حاضر آماده ارائه خدمات الکترونیکی از ایران به عراق جهت
برقراری با خانم رحمانی هستم .واتس آپ ،تلگرام ،وایبر ،الین و اینستاگرام جهت هرگونه ارتباط دارم و هیچ محدودیت
اینترنتی هم ندارم .گفته باشم یه وقت فکر بد به سرتون نزنه.
یه نگاه به هم کردیم ،ملیکا یه اشاره کرد و همه با یه کاسه آرد سفید به طرف دکتر حمله بردیم .بهزاد در آشپزخونه رو
بست که نتونه فرار کنه ،خالصه یه نبرد تن به تن آردی با دکتر داشتیم .خیلی سعی کرد فرار کنه یا حداقل مقاومت کنه؛
اما نشد ،بعد از نبرد قیافهی همه دیدنی بود ،عین آدم برفی سفید شده بودیم و فقط دور چشم و دهنمون سفید نشده بود.
کلی خندیدیم و به پیشنهاد دکتر چند تا عکس یادگاری گرفتیم.
بعد از اینکه خودمون رو تمیز کردیم ،برگشتیم سر کار ،نمیدونم توطئه خانم رحمانی بود یا نه؟ اما قضیه مشکوک بود
چون دقیقاً یک روز بعد از رفتن خانم رحمانی کلی سفارش داشتیم که تا شب نمیتونستیم نفس بکشیم .این دکتر هم که
خدا خیرش بده ،نشسته بود و هی دستور میداد و مواظب بود فرار نکنیم .یه کاری کرد که همهاش از خدا میخواستیم
خانم رحمانی خیلی زود برگرده .وهلل راست گفتن "تا بال نبینی ،قدر عافیت ندانی".
چند روز از ماجرای دزدی از مغازه گذشت .پلیس همچنان در جستجوی جانیار بود؛ اما هیچ ردّی ازش نبود .دکتر هر روز
ساعت  04:11میاومد قنادی .روزهای خوبی داشتیم ،چون با دکتر خیلی به همه خوش میگذشت .یه روز همینطور که
مشغول کار بودیم ملیسا پرسید :دکتر یه سئوال بپرسم؟
دکتر :بپرس.
ملیسا :دکتر ،تو روانپزشکی یا روانشناس؟
دکتر :من روانپزشکم.
ملیسا :روانشناسی خوندی؟
دکتر :نه روانپزشکی خوندم.
ملیسا :خب اینها مگه فرقی با هم دارن؟
دکتر :خیلی زیاد.
ملیسا :میشه فرقشون رو بگی؟
دکتر :روانپزشک مطب داره ،بیمارستان میره ،با بیماران روانی یا به اصطالح مجنون سر و کار داره ،اجازهی تجویز دارو
داره ،دکتر اعصاب و روان هستن؛ اما روانشناس باید دکترا بگیره تا بتونه مطب بزنه ،کار مشاورهی خانواده و روان درمانی
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و زوج درمانی و از این دست کارها انجام میده ،اجازهی تجویز دارو نداره .روانشناسی جز دروس علوم انسانیه ،آدم باید
تو رشته روانشناسی درس بخونه ،با روحیات تمام مردم سر و کار داره و کالً حالل مشکالت مردمه .خوش به حالشون
چون از کسی کتک نمیخورن ،نه مثل ما روانپزشکها که کمترین چیز فحش خوردنه ،بنده به شخصه چند بار از بیمارهام
کتک خوردم.
همه زدند زیر خنده ،حتی دکتر خودش هم خندید .پس با این حساب روانشناس با روانپزشک زمین تا آسمون فرق داره و
این رو نه من و نه بقیه نمیدونستیم.
ملیسا :تو مطب شما چه جور آدمهایی میان؟
دکتر :کسانی که بیماریهای وخیم دارن؛ مثل شیزوفرنی یا اسکیزوفرنی ،من حتی مورد مازوخیسم هم داشتم که به
مرحله خطرناک رسیده بود .کالً مراحل اولیه بیماری و یا مراحل خیلی کم بیماری مربوط به روانشناسهاست؛ ولی مراحل
خطرناک مربوط به روانپزشکها میشه .گاهی اوقات کسانی هستن که به اشتباه پیش ما میان برای مشاوره در حالیکه کار
ما مشاوره نیست ،ما با اعصاب و روان سر و کار داریم.
ملیسا :شغلت رو دوست داری؟
دکتر :راستش نه زیاد .من خودم رشتهام رو انتخاب نکردم ،پدرم برام انتخاب کرد ،چون از بچگی به این شغل عالقه
داشته؛ اما هیچوقت نتونسته تو کنکور قبول بشه ،برای همین تمام آرزوهاش رو با من برآورده کرد.
من :اما شما مشاوره هم خیلی خوب بلدی دکتر.
دکتر :زمانی که دانشجو بودم ،سر کالسهای دانشجوهای رشته روانشناسی شرکت میکردم ،اونجا مشاوره رو خیلی
خوب یاد گرفتم .همیشه سعی میکنم حتی المقدور از دادن قرص به بیمار خودداری کنم و با حرف زدن مشکلش رو حل
کنم؛ اما بیشتر اوقات تنها مشاوره کافی نیست ،باید قرصهای آرامبخش هم بدم.
ملیکا با شیطنت پرسید :نگفتی چهجوری کتک خوردی؟
دکتر خندید و گفت :یه روز یکی از بیمارهام اومد تو مطب ،نمیدونستم قرصهاش خیلی وقته که تموم شده ،فکر
میکردم آرامبخشش رو خورده که آروم نشسته روبروم ،داشتم باهاش حرف میزدم که یکمرتبه گلدونِ روی میز رو
برداشت و محکم زد تو سرم .سرم گیج رفت و افتادم ،شانس آوردم که همراهش سریع اومد تو اتاق و جلوش رو گرفت
وگرنه معلوم نبود چه بالیی سرم بیاره!
من :آخی چقدر کار شما سخته.
دکتر :خیلی سخته.
علی :دیگه از این حرفها بگذریم ،حرفهای شیرین و خوشمزه بزنیم.
دکتر :راست میگه ،بیاین حرفهای شیرین بزنیم.
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ملینا :مثالً چی؟
بهزاد :مثالً از علی بخواییم یه آواز محلی برامون بخونه.
همه استقبال کردن و با اصرار از علی خواستن که آواز بخونه .اون هم یه آواز ترکی خیلی شاد خوند و ما هم دست
میزدیم و میخندیدیم.
اون روز لحظات خوبی رو تا عصر گذروندیم .عصر مهدی زنگ زد و یه خبر خیلی خوب داد .اسکلتبندی خونه آماده شده
بود .با خوشحالی پیشبند رو انداختم یه گوشه و سریع آماده شدم و به همراه دکتر رفتیم تا اسکلتبندی رو ببینیم .دیدین
وقتی عجله دارین و میخوایین یه جایی برین چقدر مسیر براتون طوالنی میشه؟ وضعیت من هم همین بود ،اینقدر تو
ترافیک گیر کردیم و اینقدر عالف این خیابون و اون خیابون شدیم تا باالخره بعد از یک ساعت رسیدیم .آقا مهدی دم
در ایستاده بود و وقتی ما رو دید با لبخند سالم کرد و گفت :نارگل خانم قبل از ورود اول باید چشمهاتون رو ببندین .
من :وای نه تو رو خدا ،دیگه طاقت ندارم.
مهدی :پس بفرمایید داخل.
به همراه دکتر و آقا مهدی رفتیم داخل ،همینکه اسکلت خونه رو دیدم از خوشحالی زدم زیر گریه .مهدی با نگرانی گفت:
نارگل خانم! اسکلت خونه بد شده؟
اشکهام رو پاک کردم و با لبخند گفتم :نه ،برعکس اینقدر خوب شده که هیجان زده شدم.
دکتر :مهدی جان ،نارگل خانم از خوشحالی گریه کردن.
مهدی :خب پس خدا رو شکر که خوشتون اومده ،حاال کی به سالمتی کار اصلی رو شروع میکنید؟
من :دوست دارم از فردا شروع کنیم.
دکتر :از فردا میریم مصالح مورد نظر رو میخریم و خونه رو بنا میکنیم.
مهدی :حیف که مصالح شما با مصالح ما فرق داره ،وگرنه فردا خودمون همه چیز رو آماده میکردیم.
دکتر :مصالح ما خوشمزهست ،ولی مصالح شما به درد خودتون میخوره.
مهدی :دور مصالح شما مورچه جمع میشه.
دکتر :دور مصالح شما هم موجود موهومی به نام زمین خوار جمع میشه.
خندیدم و گفتم :خونهای که ما میسازیم همه رو عاشق میکنه.
مهدی با لحن شوخی گفت :اما خونهای که ما میسازیم مخصوص از بین بردن عشقه.
خالصه اون روز بعد از دیدن خونه از مهدی تشکر کردیم و رفتیم .تو راه دکتر گفت:
میتونم یه چیزی بپرسم؟بله بپرسید.Page 128
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چه حسی بهت دست داد وقتی خونه رو دیدی؟چطور؟آخه یه مرتبه زدی زیر گریه.میدونی دکتر! وقتی خونه رو دیدم حس کردم مادرم با لبخند دم در خونه ایستاده .یه لحظه وجودش رو حس کردم.امیدوارم هیچوقت تجربهاش نکنی دکتر ،خیلی سخته از مدرسه بیایی و ببینی خونه شلوغه و بعد بفهمی دیگه مادرت
کنارت نیست.
این همه سال گذشته ،هنوز فراموش نکردی؟نه ،هیچوقت فراموش نکردم و نخواهم کرد .من و مادرم مثل دوتا دوست بودیم ،همیشه اجازه میداد کمکش کیکبپزم .هر وقت کیک میپختیم مادرم برام داستان تعریف میکرد .از سرزمین کیک و شیرینی ،از خونهی شکالتی و خیلی
داستانهای دیگه ،بعداً فهمیدم تمام اون داستانها رو وقتی که کیک و شیرینی میپخت تو ذهن خودش میساخت و
تعریف میکرد .مادرم یه آدم خالق بود .
خدا رحمتشون کنه.ممنون .دکتر؟ شما از مادرتون هیچوقت تعریف نکردین ،چرا؟مادر من یه زن فانتزی و شیرین زبونه .هیچوقت نظرات خودش رو به من تحمیل نکرده؛ البته به جز چند سال گذشتهکه اجازه ازدواج نمیداد.
با خنده گفتم:
چرا؟ مگه باید مادرتون اجازه میداد تا ازدواج کنی؟وهلل مادرم عقیده داشت ازدواج باعث دوری فرزند از پدر و مادر میشه ،تازه فهمیده چقدر اشتباه میکرده .بنده خدادست خودش نیست ،آخه به جز من بچهی دیگهای نداره.
چه مادر باحالی!جداً؟ از چه لحاظ باحاله؟چون مادرتون خیلی شیک پوشه ،از تیپش خوشم اومد.مادرم از بس به مد و شیک پوشی عالقه داره چند ساله که بابام رو مجبور میکنه هر جا میره کراوات بزنه.واقعاً؟ وای چه جالب!تو مسیر کلی حرف زدیم و دکتر از خانوادهاش تعریف کرد و خندیدیم ،تا اینکه رسیدیم قنادی .یکی دو ساعت بعد مغازه
رو بستیم و دکتر من رو رسوند خونه و رفت.
برای اولین بار حس کردم وقتی رفت دلم براش تنگ شد.
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روز بعد
با عجله آماده شدم و صبحونه خورده نخورده خدا حافظی کردم و رفتم قنادی .امروز قرار بود بریم وسایل ساخت خونه رو
بخریم .تا رسیدم قنادی هزار فکر و خیال بابت ساخت خونه شکالتی تو ذهنم داشتم .تو قنادی بخشی از موادی که الزم
بود رو داشتیم ،بقیهاش رو باید میخریدم .دکتر زنگ زد و گفت نزدیک ظهر میاد تا بریم خرید .نزدیک ظهر بود که دکتر
سر ساعت رسید ،با هم رفتیم بازار و چند کیلو آرد سفید ،چند کیلو پودر شکالت ،چند بسته فوندانت ،خالصه یه عالمه
مواد اولیه خریدیم .خرید مواد اولیه یک روز کامل طول کشید .قرار شد فرداش ساخت خونه رو شروع کنیم.
باالخره روز موعود فرا رسید .من به همراه سه قلوها و علی و بهزاد رفتیم به محل ساخت خونه .دکتر با دو ساعت تأخیر
اومد ،چون باید اول بیمارستان میرفت .تکههای کیک رو روز قبل پخته بودیم .وقتی میخواستیم کار رو شروع کنیم ملیسا
گفت:
صبر کن نارگل ،اول یه بسم اهلل بگو و بعد شروع کن.چشمهام رو بستم و یه بسم اهلل گفتم و اولین تکه کیک رو گذاشتم .بقیه هم شروع کردن .در تمام مدتی که تکه تکههای
کیک رو میچیدیم ،حس میکردم مادرم کنارمه و داره تماشا میکنه .دکتر وقتی رسید کتش رو درآورد و با عالقهی زیاد
کمکمون میکرد .دکتر تکههای کیک رو روی قسمتهای باالتر دیوار میگذاشت ،چون ماشااهلل قدش بلند بود و دستش
راحت میرسید .اینقدر با اشتیاق سرگرم ساختن خونه بودیم که نفهمیدیم کی به سقف رسیدیم ،سقف خونه رو علی و
بهزاد با کمک دکتر بنا کردند .از تکههای بیسکوئیت هم استفاده کردن .تا عصر مشغول بودیم ،همین موقع مهدی به
همراه دو تا از همکارهاش رسید ،با خوشحالی گفت :وای خدا! چقدر قشنگ شده! بچهها دستتون درد نکنه ،خسته
نباشید.
دکتر با خنده گفت :تو اینجا چکار میکنی؟
مهدی با لبخند جواب داد:
 اختیار داری دکتر جون! بنده به عنوان مهندس ناظر اومدم ،دو تا نیروی ماهر هم آوردم تا اگه سقف ریخت روی سرتونسریع اقدامات امدادی رو انجام بدیم.
مهدی و همکارهاش خونه رو بررسی کردن و گفتن:
تا اینجا اسکلتبندی خوب و محکم تکههای کیک رو نگه داشته ،حاال ببینیم بقیهاش چی میشه.Page 130
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دکتر :کاش چند ماه پیش اومده بودین ،اون موقع ما بدون اسکلت خونه رو میساختیم و زود خراب میشد؛ اما امروز همه
چیز خیلی خوب داره پیش میره.
مهدی به شوخی گفت:
حاال مَالتش چیه؟من هم جواب دادم:
خامهی سفت شده و شکالت.به به! چه مالت خوشمزهای .من که عاشق کیک خامهای هستم.همین موقع این ملیکای کور شده دست کرد و یه تیکه کیک خامهای گرفت سمت مهدی و با حجب و حیا گفت:
بفرمایید آقا مهدی ،این هم کیک خامهای که دوست دارین.مهدی با خوشحالی و کمی شرم ،کیک رو از دست ملیکا گرفت و گفت:
دست شما درد نکنه خانم ،ببخشید شما کدوم یکی هستین؟من ملیکا هستم ،ملینا و ملیسا اونجا وایستادن.مهدی با اشتیاق کیک رو درسته گذاشت توی دهنش و همونطور با دهان پُر گفت:
دست شما درد نکنه ملیکا خانم ،تو عمرم یه همچین کیک خوشمزهای نخورده بودم.ملیسا با تشر به ملیکا گفت:
آهای! کی گفت آجرهای خونه رو ببخشی؟ یادت رفته مصالح کم داریم؟همه خندیدیم .اون روز دکتر حسابی سر به سر مهدی میگذاشت و اون هم جوابش رو میداد.
تا شب کار رو ادامه دادیم .مهدی و دوستهاش هم کمکمون کردن .پایهی اولیهی خونه ساخته شد و بقیهاش موند
برای فردا .از همه بابت همکاریشون تشکر کردم ،دکتر با راهنمایی یکی از کارگرهای اون محل ،دمای سردخونه رو زیر
صفر درجه تنظیم کرد .مهدی و دوستهاش خداحافظی کردن و رفتن .ما هم برگشتیم خونه.
شب موقع خواب همهاش تو ذهنم خونه شکالتی رو اونجور که دوست داشتم تصور میکردم ،دوست داشتم اینقدر
قشنگ بشه که خبرنگارها بیان و یه گزارش تصویری ازش تو تلویزیون پخش کنن .اینقدر به خونه فکر کردم تا خوابم
برد .اون شب خواب مادرم رو دیدم ،خواب دیدم خونه شکالتی رو ساختیم و مادرم داره با خوشحالی دور و بر خونه قدم
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میزنه ،همینکه من رو دید بغلم کرد و گفت" :ممنونم نارگل عزیزم ،بعد دستم رو گرفت و یه انگشتر خیلی خوشگل با
نگین قرمز کرد به دستم و گفت :الهی خوشبخت بشی مادر".
همینموقع از خواب پریدم .اذان صبح بلند شده بود ،پا شدم و نماز صبح رو خوندم .سر نماز برای شادی روح مادرم
فاتحهای فرستادم.
صبح قبل از رفتن خوابی رو که دیده بودم برای مامان تعریف کردم ،مامان با خوشحالی گفت:
وای چه خواب خوبی دیدی ،برات خواستگار میاد.واه! مامان؟ خواستگار چیه دیگه؟لوس نشو ،بیا این لقمه رو بگیر بخور تا ضعف نکنی ،عروس خانم!از دست این مامان نسرین ،همه چیز رو به شوخی میگیره .بعد از صبحانه تند تند لباس پوشیدم که بابا من رو برسونه و
بعد خودش بره سر کارش .هی بهش میگم اینقدر زود آماده نشو باز هم کار خودش رو میکنه ،زود لباس میپوشه و میره
تو ماشین میشینه و هی بوق میزنه! چرا کسی درک نمیکنه ما دخترها برای آماده شدن نیاز به دقت و تمرکز و آرامش
داریم؟! تو ماشین نشستم و بابا با غرولند حرکت کرد.
تازه رسیده بودم قنادی که تلفنم زنگ خورد ،شمارهاش عجیب و غریب بود ،جواب دادم .خانم رحمانی از کربال زنگ شده
بود .مجبور بودم بلندتر صحبت کنم تا صدا به اون طرف خط برسه.
سالم خانم رحمانی ،زیارت قبول.سالم نارگل جان ،ممنون ،تو خوبی؟ بچهها خوبن؟ قنادی رو خوب اداره میکنی یا نه؟چهجوری بهش بگم دیروز تمام وقت قنادی تعطیل بود! حرف رو عوض کردم و گفتم:
حال و هوای حرم چطوره؟عالیه ،جای همهی شما خالی ،اینجا خیلی باصفاست .خب نگفتی نارگل ،همه چیز خوب پیش میره؟ای بابا ،ول کن نیست.
بله بله همه چیز خیلی خوبه ،دکتر مواظب همه چیز هست ،شما نگران نباشین.خدا رو شکر ،خب نارگل جان من دیگه باید قطع کنم ،به همه سالم برسون.چشم حتماً ،خانم رحمانی تبرکی یادتون نره...Page 132
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صدای بوق بوق از اون طرف خط شنیده شد .فکر کنم شارژ تموم کرد .با خوشحالی رفتم تو اتاقم و یه بسم اهلل گفتم و
مشغول جمع و جور کردن اتاق شدم .سه قلوها با سر و صدای زیاد رسیدن .رفتم بیرون تا یه کم سر به سرشون بذارم.
من :سالم بر اجنههای قنادی.
ملیکا:سالم بر نارگیل گرد و قلمبه.
من :من کجام گرد و قلمبهست؟
ملینا :بگو کجات نیست؟!
ملیسا :از چاقی داری میترکی بدبخت ،خودت نمیبینی.
خیلی ممنون! از نظر روانی یهو ریختم بهم.
من :نخیر کی گفته من چاقم ،به این الغری و خوش ترکیبی...حسودیتون میشه بدبختها!
ملیسا :اگه فکر میکنی اینجوری آروم میشی به ما بگو چاق؛ ولی خودت خیلی چاق شدی.
من :وای نه ،کی گفته؟ !
زود پریدم تو اتاق تا خودم رو وزن کنم .سه قلوها هم اومدن و حسابی خندیدن .وقتی روی وزنه ایستادم با اخم به سه
تاشون نگاه کردم.
من :بیشعورها! من  23کیلو بیشتر نیستم ،چرا اینقدر اذیتم میکنید؟
ملیکا :خب تو چرا به ما میگی اجنه؟
ملینا :راست میگه ،این به اون در.
من :تالفی میکنید؟
ملیسا :قبول کن کسی نمیتونه با ما کل کل کنه.
خداییش راست گفت .اینها زبونشون خیلی درازتر از این حرفها بود .بعد از کل کل من با اون سه تا ،علی و بهزاد هم
رسیدن .به همه گفتم:
من :بچهها! امروز اول مشتریها رو راه میاندازیم بعد میریم سر وقت خونه شکالتی ،نظرتون چیه؟
ملیکا :نه اول بریم خونه شکالتی بعد بریم سر وقت مشتریها.
من :نه خانم رحمانی زنگ زد و کلی سفارش کرد که از زیر کار در نریم .حداقل یه امروز به حرفش گوش بدیم.
Page 133

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان آخرین آرزوی مادر | ّ Fatima Eqbکاربر انجمن نگاه دانلود

ملیسا :اینجوری که تو پیش میری ،خونه شکالتی حاال حاالها تموم نمیشه.
ملینا :راست میگه.
ملیکا :یه وقت خراب نشه؟
من :خراب نمیشه ،درجه حرارت سردخونه زیر صفره.
ملینا :یعنی امروز هم باید همین جا کار کنیم؟
همین موقع صدای دکتر را شنیدیم که جواب ملینا را داد.
دکتر :بله امروز اول مشتریها بعد خونه شکالتی
همه به دکتر نگاه کردیم و ملیکا به شوخی گفت :وای میر غضب اومد.
ملیسا :ماشااهلل ،هزار ماشااهلل ،کابوسیه برای خودش.
دکتر خندید و گفت :چیه؟ فکر کردین در نبود خانم رحمانی میذارم از زیر کار فرار در برین؟
ملینا :میدونستم.
دکتر به من هم گفت :نارگل خانم! شما هم باید امروز به مشتریها برسید ،اگه سفارش کیک ندارین میتونید برید پای
صندوق.
من :یعنی منم باید کار کنم؟
دکتر :بله ،شما هم نباید از زیر کار و مسئولیت اینجا فرار کنین ،خونتون که دیگه رنگینتر از بقیه نیست .بفرمایید
خواهش میکنم.
نمیری الهی دکتر ،به وقتش حسابت رو میرسم .رفتم پشت صندوق نشستم .دکتر گفت که میره یه سر مطب و
بعدازظهر برمیگرده .ساعت هنوز  9:11صبح بود ،یعنی مشتری االن میاد شیرینی بخره؟ تو فکر بودم که مغازه پر از
مشتری شد .اینقدر سرم شلوغ شد که زمان از یادم رفت .وقتی مغازه خلوت شد ،رفتم پیش بچهها .به ملیکا گفتم:
دیشب خواب مامانم رو دیدم.
ملیکا :خیره انشااهلل.
من :خواب دیدم کنار خونه شکالتی ایستاده ،خیلی خوشحال بود ،یه انگشتر با نگین قرمز به من داد و برام آرزوی
خوشبختی کرد.
Page 134

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان آخرین آرزوی مادر | ّ Fatima Eqbکاربر انجمن نگاه دانلود

ملیکا با تعجب گفت :بهت انگشتر با نگین قرمز داد؟
من :آره چطور مگه؟
ملیکا :وای نارگل ،دیگه پریدی.
من :یعنی چی؟
ملیکا :یعنی اینکه برات خواستگار میاد
من :مامان نسرین هم همین رو گفت ،ولی اینها فقط حرفه.
ملیسا :نه چه حرفی؟ هر کی خواب انگشتر نگین قرمز ببینه یعنی براش خواستگار میاد.
ملینا :خب پس از این به بعد باید این شعر رو بخونیم" از اون باال کفتر میایه ،یه دانه دکتر میایه"
من :زهرمار! دخترهی سبک.
با پیش بند زدم تو سر و صورت ملینا ،اون هم با خنده شعر رو تکرار میکرد و اون دوتا هم تشویقش میکردن .تا عصر
هی سر به سر هم میذاشتیم و میخندیدیم .ملینا دوباره همون شعر را تکرار کرد و من هم داشتم جوابش رو میدادم که
یک مرتبه صدای دکتر اومد که گفت:
اسم خودم رو شنیدم ،چه خبره؟چهارتامون میخکوب شدیم و جرأت نداشتیم به سمت دکتر برگردیم .آبروریزی از این بیشتر؟ دکتر دوباره گفت:
چیه؟ داشتین غیبتم رو میکردین؟ملینا جواب داد:
نه داشتیم شعر میخوندیم .من گفتم دکتر خیلی حالل زادهست میگین نه نگاه کنید ،برای همین اسم شما رو تو شعرمآوردم که تشریف آوردین .همهاش همین بود.
من رو با کفتر یکی میدونید؟من هم برای ماستمالی حرف ملینا گفتم:
نه ،نه ،برداشت بد نکنید تو رو خدا ،ملینا فقط داشت شوخی میکرد.ملینا :راست میگه ،امروز خوشحال بودیم بدون حضور شما کار میکردیم.
دکتر :یعنی حضور من اذیتتون میکنه؟
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ملیکا :نه ،نه ،ملینا منظورش این نبود ،منظورش این بود که ما بدون دستور و نظارت ،بهتر و بیشتر میتونیم کار کنیم...
همین.
دکتر یه نگاه به چهارتامون کرد و رفت .همه با اخم به ملینا نگاه کردیم.
ملیسا :حاال خوب شد؟ همین رو میخواستی؟
ملیکا :فکر کنم دکتر ناراحت شد.
من:الهی بمیرم ...نه یعنی ،الهی خیر نبینی ملینا با این شعر خوندنت.
ملینا :حاال کاریه که شده ،نارگل! تو برو از دلش در بیار.
من :چرا من؟ خودت برو.
ملینا :به من چه ،مادر تو بهت انگشتر نگین قرمز داده ،من چرا برم از دلش در بیارم.
ملیسا :بهتره همه بریم از دلش در بیاریم.
من :چهجوری؟
ملیکا :فهمیدم ،من شونههاش رو ماساژ میدم ،ملینا بازوهاشو ،ملیسا براش شربت میریزه ،نارگل هم صورتش رو ماساژ
میده و هی قربون و صدقهاش میره تا از دلش در بیاد.
من :خدا بگم چکارت کنه خیر ندیده...
دویدم دنبال ملیکا و اون هم با خنده دور تا دور اتاق میدوید .بعد از مدتی هر چهارنفرمون خجول و شرمنده از اتاق رفتیم
بیرون .دکتر تو آشپزخونه کنار علی و بهزاد نشسته بود و با هم صحبت میکردن .ما هم مثل چهار تا دختر خوب و دسته
گل به صف ایستادیم و من تک سرفهای زدم تا دکتر ما رو ببینه .دکتر برگشت و یه نگاه به ما انداخت ،مشخص بود داره
به زور خندهاش رو کنترل میکنه ،پرسید:
دکتر :چیزی شده؟ کفترتون از باال اومد؟
من :کدوم کفتر؟
دکتر :همونی که پشت سرش یه دکتر هم میاد.
سرمو رو انداختم پایین و لب پایینم رو گاز گرفتم که نخندم .دکتر دیگه نتونست تحمل کنه و زد زیر خنده و گفت :اون
قضیه رو بیخیال بشین ،حاال بگین کی بریم برای ادامهی ساخت خونه شکالتی؟
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نفس راحتی کشیدم و گفتم :االن بریم؟
ملیکا :من سهم خودم رو درست کردم ،بریم که روی خونه نصبشون کنم.
دکتر :باشه .خب ،همه آماده بشین که بریم.
با خوشحالی دویدیم سمت اتاق تا آماده بشیم که بریم .از اون جایی که جمعیتمون زیاد بود ،یه ماشین دیگه هم گرفتیم
و رفتیم سمت خونه شکالتی .وقتی درِ سردخونه رو باز کردیم و دکتر چراغ رو روشن کرد یه مرتبه با صحنهی وحشتناکی
روبرو شدیم .به قدری با دیدن اون صحنه شوکه شدم که بیهوش افتادم و دیگه چیزی نفهمیدم.
یه نفر خونهی شکالتی رو کامالً خراب کرده بود.
***
خدا لعنت کنه اون آدم روانی که این کار رو کرده بود ،اگه میدیدمش حقش رو میذاشتم کف دستش .سه قلوها زیر
بازوی نارگل رو گرفتن و یه گوشه نشوندنش ،ملینا یه کم آب پاشید تو صورتش ،باالخره نارگل آروم چشم باز کرد ،رفتم
کنارش و گفتم:
نارگل خانم؟ حالتون خوبه؟ من رو نگاه ،حالت خوبه؟نارگل بیحال یه نگاه به اطراف انداخت و سعی کرد صاف بشینه .با دیدن خونهی خراب شده ،زد زیر گریه .بلند شد و
رفت وسط کیکها و بیسکوئیتهای له شده ایستاد و همینطور که سوزناک گریه میکرد میگفت:
کی خونهی مامانم رو خراب کرد؟ خدایا! کی دلش اومد خونه مامانم رو خراب کنه؟ مامان ...مامان ...خونهای که براتساخته بودم خرابش کردن...
ملیکا سعی میکرد آرومش کنه؛ اما بهش اشاره کردم که بذاره گریه کنه اینجوری آروم میشد .علی و بهزاد با افسوس
سر تکون میدادند .بهزاد گفت:
خدا بگم باعث و بانی این کار رو چکار کنه ،ببین چهکار کرده! طفلک نارگل خانم.علی :زحمتهایی که کشیدیم به کنار ،چقدر نارگل خانم خوشحال بود
بهزاد از محوطه بیرون رفت و کمی بعد با یکی از کارگرهای سردخونه برگشت .کارگر بیچاره با دیدن اوضاع و احوال
خونه و نارگل ،با نگرانی به من گفت:
آقای دکتر ،به خدا نمیدونم کار کدوم از خدا بیخبریه ،دیروز که از اینجا رفتین جلوی چشم خودتون در اینجا رو قفلکردم ،هیچکس هم دیشب اینجا نیومد ،نمیدونم چرا این اتفاق افتاده .به خدا کار ما نیست.
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خودت رو ناراحت نکن .فقط یه کم فکر کن ببین یادت میاد دیشب صدایی ،چیزی نشنیدی؟نه وهلل .البته من دیشب چون خیلی خسته بودم ساعت  01خوابیدم ،بذارین از بقیه بچهها بپرسم ،شاید اونها چیزهاییشنیده باشن.
باشه ،لطفاً بگین بقیهی کارگرها بیان تا ازشون بپرسیم.چشم آقای دکتر ،االن میگم بقیه بیان.کارگر سریع رفت بیرون و کمی بعد بقیهی کارگرها اومدن .هیچکدومشون شب قبل چیزی نه شنیده و نه دیده بودن؛ اما
یکی از کارگرها یه مرتبه گفت:
یادم اومد ،دیشب شاهمراد ساعت  04رفت بیرون و بعد با ترس برگشت و گفت جن دیده!با تعجب نگاهش کردم و گفتم:
این شاهمراد کیه؟ االن کجاست؟یه کارگر افغانیه ،پسر خوبیه ،شبها قبل از خواب اول دور و اطراف رو وارسی میکنه بعد میخوابه .آقا به شاه مرادبیشتر از همهی ما اعتماد داره.
خب پس زود برو دنبالش بگو بیاد.چشم ،االن میارمش.همه منتظر شاهمراد بودیم ،نارگل با چشمان قرمز و پر از اشک همچنان خیره به خونه نشسته بود و چیزی نمیگفت .رفتم
جلوش زانو زدم و گفتم:
نارگل؟ نارحت نباش ،خودم اونی که این کار رو کرده پیداش میکنم و یه درس درست و حسابی بهش میدم .دیگهغصه نخور ،به امید خدا دوباره از اول شروع میکنیم .دیگه نمیذارم کسی خرابش کنه ،اگه شده ،خودم شبها میام
همینجا و تا صبح مواظبشم .دیگه گریه نکن ،چشمهات خیلی ورم کرده ،آفرین دختر خوب ،دیگه گریه نکن باشه؟
نارگل بیرمق به من نگاه کرد و گفت:
دیشب خواب دیدم مامانم کنار خونه ایستاده .خیلی خوشحال بود ،فکر میکردم تونستم آرزوش رو برآورده کنم؛ ولیحاال...
چشمهاش دوباره پر از اشک شد ،سرش رو انداخت پایین و بیصدا گریه کرد .دلم براش میسوخت ،کاش میتونستم
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بگیرمش تو بغلم و بذارم هر چی میخواد گریه کنه تا آروم بشه .همین موقع اون کارگر به همراه شاهمراد رسیدن.
شاهمراد یه پسر جوون افغانی بود ،با نگرانی به خونه نگاه کرد و گفت:
بله شما چه امری با من دارید؟آقای شاه مراد؟ شما دیشب به بچهها گفتین که جن دیدین؟شاه مراد با نگرانی گفت:
 بله ،دیشب رفتم سرکشی کنم دیدم یه دانه جن از این سمت گُریز کرد به بیرون ،خیلی ترسیدم ،برگشتم به همه گفتمجن آمده؛ ولی کسی توجه نکرد.
فکر میکنم اونی که شما دیدی جن نبوده ،بلکه کسی بوده که خونه رو اومده خراب کرده بعد فرار کرده .یادت نیستچه شکلی بود؟
نه ،به یاد نمیآورم؛ اما همهاش مشکی بود .الغر بود و قدش کمی از شما کوتاهتر بود.چیز دیگهای یادت نمیاد؟شاه مراد کمی فکر کرد و بعد گفت:
نه به یاد نمیآورم.باشه ممنون که کمک کردی.دیگه شب شده بود ،همه با کمک هم محل رو تمیز کردیم و برگشتیم خونه .همهاش به فکر نارگل بودم که مادرم صدام
زد و گفت:
حسام؟ حسام؟بله؟ من رو صدا زدین؟نه بابات رو صدا زدم ،معلوم هست چته؟ از موقعی که اومدی همهاش تو خودتی .چی شده؟جریان خونه رو برای مادرم تعریف کردم .با ناراحتی گفت:
آخی طفلک .حاال حال نارگل چطوره؟اصالً خوب نبود .وقتی رسوندمش بدون هیچ حرفی رفت خونه. الهی ،دختر بیچاره .همون بار اول که دیدمش مهرش رفت تو دلم ،دختر خیلی خوبیه ،حسام یه وقت این رو از دستPage 139
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ندیها!
نه مادر این چه حرفیه ،قرار نیست نارگل رو از دست بدم.آفرین ،راستی ،دوباره خونه رو میسازین؟فردا میخوام برم قنادی و به نارگل روحیه بدم .امروز نتونستم کاری کنم.بهش بگو این دفعه من هم میام کمک کنم.با تعجب به مادرم نگاه کردم و گفتم:
شما هم میخواین کمک کنین؟پس چی؟ هر چی باشه من هم آشپزی و شیرینیپزی خوب بلدم.اما...اما چی؟ نکنه خجالت میکشی من رو به دوستهات معرفی کنی؟نه نه ،اینجوری نیست ،میخواستم بگم شما که تجربه شیرینیپزی حرفهای ندارین...مادر یک مرتبه برزخی شد و گفت:
بله؟ نفهمیدم چی گفتی؟ یادت رفته مثل این بچههای کودن رفتی تو قنادی و همین نارگل خانم و دوستهاش بهتشیرینیپزی رو یاد دادن؟ وگرنه تو حتی بلد نبودی دکمهی پیرهنت رو بدوزی آقای دکتر!
با تعجب به مادرم نگاه میکردم ،نمیتونستم جوابش رو بدم ،اون هم حق به جانب نشسته بود و مدام سرکوفت میزد.
خالصه بعد از حدود نیم ساعت سرکوفت شنیدن ،باالخره راضی شدم دفعه بعد مادرم هم همراهم بیاد.
عجب بدبختی داریم ما! هیچکس که ندونه من که خوب میدونم مادرم فقط تو دست و پاست ،هر وقت کاری میخواد
انجام بده با کلی سر و صدا کار میکنه .خدا به خیر بگذرونه.
روز بعد
صبح قبل از رفتن به مطب یه سر رفتم قنادی .همه اومده بودن ،خدا رو شکر نارگل هم اومده بود؛ اما همینطور غصهدار
تو اتاق نشسته بود و هیچ کاری نمیکرد .حال و روز نارگل روی بقیه هم اثر گذاشته بود؛ چون هیچکس دل و دماغ درست
و حسابی نداشت ،حتی سه قلوها هم شیطنت نمیکردن.
یه سالم بلند و پر انرژی کردم و گفتم :اینجا چه خبره؟ چرا کسی انرژی نداره؟ مگه کشتیهاتون غرق شده!
علی :دکتر جون امروز هیچکدوممون حال و حوصلهی کار کردن نداریم.
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من :چرا؟ به خاطر اتفاق دیروز اینجوری شدین؟ خب اتفاقیه که افتاده ،کاری از ما ساخته نیست جز اینکه دوباره از اول
شروع کنیم .ملیکا؟ برو نارگل رو هر جوری که شده به زور از اتاق بیرون بیار چون باهاش کار دارم.
ملیکا :اگه کتک خوردم چی؟
من :خودم جبران میکنم.
ملیکا :یعنی اجازه میدی بزنمت؟
من :تو برو بیارش هر چی شد گردن من.
ملیکا :یادت باشه خودت گفتی .بچهها شماها هم شاهد باشین چی گفت.
ملیکا رفت تو اتاق و کمی بعد با سر و صدا نارگل رو آورد بیرون .خودش خوب میدونست نارگل چه رفتاری باهاش
میکنه .با زور نارگل رو هُل داد جلو .نارگل با دیدن من کمی آروم شد و سالم کرد.
سالم .چرا اینقدر ماتم گرفتی؟ یادت رفته روزهای گذشته چند بار خونه خراب شد؟ چرا اون موقع اینجوری ناراحتنشدی؟ یادته آخرین بار که خراب شد چقدر خندیدیم؟ چرا االن با خودت این کار رو میکنی؟! نذار یه مشکل به این
کوچیکی اینقدر داغونت کنه.
ولی آخه...ببین نارگل خانم! خونه خراب شد ،فدای سرت ،یکی دیگه میسازیم .اونی که از در دشمنی با شما در اومده ،باالخرهپیداش میکنیم و حقش رو میذاریم کف دستش .اصالً شماها جریان ادیسون رو میدونید؟
همونی که المپ برق رو اختراع کرد دیگه؟بله خودشه .یه خبرنگار ازش پرسید چه حسی داشت وقتی که  999بار شکست خورد؛ اما ادیسون گفت من  999بارراههای مختلف کشف کردم ،این یعنی ادیسون هیچوقت خسته نشد و بیشتر از قبل تالش کرد .تو هم دوباره تالش کن،
االن به مهدی زنگ میزنم و میگم که یه اسکلت بندی دیگه درست کنه ،برای اونها ساختن اسکلت خونه شکالتی کاری
نداره .ناراحت نباش ،خونه خراب شد اشکال نداره ،ما یه دونه بهتر و محکمترش رو میسازیم ،مگه نه بچهها؟
همه با هم تأیید کردن و نارگل لبخندی زد و گفت:
از همهی شما ممنونم ،باشه ،دیگه غصه نمیخورم ،ما میتونیم یکی دیگه بسازیم ،االن دیگه مراحل ساختش رو خوبیاد گرفتیم ،پس میتونیم یکی دیگه بسازیم.
ملیکا با هیجان گفت:
آره یه دونه دیگه با کمک آقا مهدی میسازیم ،مگه نه بچهها؟ملیکا یه نگاه به همه کرد و وقتی که دید همه یه جور خاصی نگاهش میکنن ،خجالت کشید و سرش رو انداخت پایین و
دیگه چیزی نگفت .ملیسا با طعنه گفت:
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خاک تو سر خائنت! عاشق نشدی ،وقتی هم شدی ،تابلو شدی.ملینا هم با تهدید گفت:
کاش به مامان و بابا بگیم.نه نه غلط کردین .اگه صداتون در بیاد من میدونم و شماها ،ناسالمتی نفری یه دقیقه ازتون بزرگترمها!دیگه نتونستیم خودمون رو کنترل کنیم و زدیم زیر خنده .همه چیز به روال عادی برگشت ،همین موقع صدای آقا رجب رو
شنیدیم که میگفت:
خانم محترم ،گفتم که نمیشه برید داخل ،اونجا محل پخت کیک و شیرینیه ،ورود افراد متفرقه ممنوعه.صدای یه خانم هم شنیده شد که گفت:
برو اونور ببینم...یک مرتبه در با شدت باز شد و مادر من وارد شد .خدا میدونه چقدر غافلگیر شده بودم .مادرم با خنده یه سالم به همه
گفت و خودش رو اینجوری معرفی کرد:
 سالم ،من خانم خوشبخت هستم ،مادر این دکتر خوشبخت که صبح اول صبح مادرش رو پیچونده و اومده اینجا.حسام! نمیخوای من رو معرفی کنی؟
شما که خودتون رو معرفی کردین.پس دوستهات رو معرفی کن.تمام کسانی رو که اونجا بودن به مادرم معرفی کردم ،اون هم با خوشرویی باهاشون احوالپرسی میکرد .بعد از آشنایی،
کیفش رو گذاشت روی یکی از صندلیها و با جدیت گفت:
خب ،یکی بگه من کجا میتونم کار کنم؟ پیشبند من کجاست؟همه با تعجب نگاهش کردن ،نارگل گفت:
ببخشید خانم خوشبخت ،مگه قراره شما اینجا کار کنید؟ پس چی؟! قرار شد از این به بعد من هم تو خونه شکالتی کمکتون کنم.نارگل با تعجب به من نگاه کرد و رو به مادرم گفت:
خانم خوشبخت شما هم میخواین کمکمون کنین؟بله عزیزم .من پخت کیک و شیرینی رو خوب بلدم.منتظر بودم نارگل مخالفت کنه؛ اما طبق معمول که همیشه معادالتم بهم میریزه ،اینبار هم معادالتم بهم ریخت ،چون
نارگل با خوشحالی دستهاش رو بهم زد و با ذوق گفت:
چه خوب! خیلی خوشحالمون میکنید خانم خوشبخت ،چه چیزی از این بهتر که یه مادر هم تو ساخت خونه شکالتیPage 142

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان آخرین آرزوی مادر | ّ Fatima Eqbکاربر انجمن نگاه دانلود

دخیل باشه.
مادرم با خوشحالی به سمت نارگل رفت و گونهاش رو محکم گرفت و گفت:
قربون اون خندهی نازت برم ،نارگل شیرین من!هیچی دیگه ،نارگل شد عزیز دُردونه مادرم .البته اتفاق خوبی بود ،چون هر چه نارگل پیش مادرم عزیزتر بشه برای من
هم بهتر میشه ،چون زودتر به نارگل میرسم.
ملیسا یه پیشبند به مادرم داد و اون هم آماده کار شد .همه با خوشحالی مشغول کار شدن و این وسط من فقط تو دست
و پا بودم .مادرم همینطور که آرد را الک میکرد به من گفت:
حسام مادر! تو برو مطب هر وقت بهت نیاز داشتیم بیا .برو قربونت برم تو دست و پا واینستا.ظاهراً نیازی به من ندارین ،پس من میرم هر وقت به کمکم نیاز داشتین زنگ بزنید.عزیزم تو برو دنبال یه لقمه نون حالل ،ما هم وسایل خونه رو آماده میکنیم .خدانگهدار.انگار تا حاال دنبال نون حرام بودم! از همه خداحافظی کردم و رفتم مطب.
به جای مطب مجبور شدم برم بیمارستان .تا عصر اونجا مشغول بودم ،ولی همهی حواسم پیش مادرم بود ،نمیدونستم
االن داره چهکار میکنه ،چند بار خواستم زنگ بزنم؛ اما هر بار یه کاری پیش اومد و نتونستم .باالخره تا عصر یه جوری
گذروندم و بعد از اون سریع راه افتادم سمت قنادی .وقتی رسیدم دیدم مادرم همه رو دور خودش جمع کرده و داره
صحبت میکنه ،سالم کردم ،همه برگشتن سمت من و مادرم با خوشرویی گفت:
بفرما ،این هم دکتر حالل زادهی ما .خوب شد اومدی حسام ،همه کارها رو انجام دادیم فقط مونده بود تو بیایی که همهبریم سردخونه.
اونجا برای چی بریم؟خونهی شکالتی دیگه.یک مرتبه یادم افتاد امروز قرار بود به مهدی زنگ بزنم و جریان خونه رو بگم؛ اما به کل فراموش کرده بودم .با
شرمندگی گفتم:
به خدا شرمنده ،امروز میخواستم به مهدی زنگ بزنم؛ اما یادم رفت...از همه عذرخواهی میکنم.همه با دلخوری نگاهم کردن .نارگل با ناراحتی گفت:
اشکال نداره دکتر ،باشه برای یه روز دیگه.این رو گفت و رفت تو اتاقش .فکر کنم رفت که گریه کنه.
ملیکا اومد کنارم و گفت :شما که سرت شلوغه و یادت میره ،حداقل شماره آقا مهدی رو میدادین به من تا بهش زنگ
بزنم.
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من :به خدا اینقدر تو بیمارستان سرم شلوغ بود که یادم رفت .ببخشید.
مادر :حاال کاریه که شده ،زود یه زنگ به مهدی بزن و ببین میتونه تا فردا یه دونه اسکلت آماده کنه؟
من :باشه بهش زنگ میزنم .بهتره ما بریم خونه ،امروز خیلی روز خسته کنندهای بود.
مادر :باشه بریم؛ اما قبلش برو از دل یه نفر در بیار.
من :باشه .تا شما آماده میشین من برمیگردم.
سریع رفتم سمت اتاق نارگل ،پشت در ایستادم ،نمیدونستم چرا قلبم تند میزد !دستی به سر و صورتم کشیدم و در
زدم .نارگل اجازه ورود داد ،وارد اتاق که شدم دیدم نارگل با چشمهای قرمز به یه نقطه خیره شده .روی مبل کنار میز
کارش نشستم و گفتم:
باز هم که گریه کردین ،نارگل خانم ،از این موقعیتها زیاد پیش میاد ،شما باید فقط قوی باشی.چهجوری قوی باشم وقتی که نمیتونم حتی آخرین آرزوی مادرم رو برآورده کنم؟یادمه چند سال پیش وقتی یه پسر نوجوون بودم ،با محمد ،پسر عمهام ،میرفتیم باغ پدر بزرگم ،اونجا بادبادکمیساختیم و هوا میکردیم .محمد به آسمون نگاه میکرد و میگفت دوست داره یه روز خلبان بشه و ببینه تو آسمون چه
خبره ،سالها گذشت و محمد با تالش زیاد تونست مراحل سخت آزمونهای خلبانی رو بده و خلبان بشه .به نظرم این
تالشهایی که من و شما برای انجام کارهامون یا حتی برای برآورده شدن آرزوهامون میکنیم ،به اندازه نصف تالشهای
محمد نبوده ،بنده خدا اینقدر تالش کرد و اینقدر مراحل سخت رو با جدیت پشت سر گذاشت تا به آرزوش رسید.
چه خوب ،خوش به حالش .حتماً االن یه خلبان موفق شده ،درسته؟تو یکی از پروازهاش ،هواپیما دچار نقص فنی شد و سقوط کرد .محمد هم به همراه مسافرینش به آسمون رفت.نارگل با ناراحتی گفت:
آخی ،خدا رحمتش کنه ،خیلی ناراحت شدم .چقدر حیفه آدم سالها تالش کنه تا به آرزوش برسه اونوقت مرگ بیادسراغش.
بعد از مرگش یه شب خوابش رو دیدم .خواب دیدم وسط باغ پدر بزرگمون ایستاده و داره به آسمون نگاه میکنه،صداش زدم ،برگشت به من نگاه کرد و گفت ":آسمون رو ببین حسام! داخلش اینقدر قشنگه که وقتی بری دلت
نمیخواد برگردی ".
حتماً جاش خیلی خوبه.مطمئنم که خوبه چون تو عمرم پاکتر و بیگـ ـناهتر از محمد ندیده بودم.تو چشمهای نارگل نگاه کردم و گفتم:
تو هم نباید هیچوقت ناامید بشی ،ساختن یه خونه شکالتی کار سختی نیست ،اینبار هم خراب شد ،فدای سرت ،بهPage 144
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کوری چشم اون دشمنی که خرابش کرد ،یکی دیگه میسازیم ،اصالً یه دونه بهترش رو میسازیم تا چشمش در بیاد.
نارگل زد زیر خنده و گفت:
وای دکتر ،چه بامزه و غلیظ این حرف رو زدی ،انگار که میدونی کار کیه.دوباره خندید و من هم با لبخند نگاهش کردم ،تو دلم در جواب نارگل گفتم میدونم کار کدوم آدم بد ذاتیه ،همونیه که
اومده تا کار ناتموم پدرش رو تموم کنه.
مدرک قاطعی نداشتم ،باید بیشتر تحقیق میکردم .بعد از صحبت با نارگل ،با مادرم خداحافظی کردیم و برگشتیم خونه.
شب یه زنگ به مهدی زدم و جریان خونه رو براش تعریف کردم ،مهدی با عصبانیت گفت:
چی؟ یه نفر خونه رو خراب کرده؟ ای لعنت بر پدرش که یه همچین بچهای بار آورده.حاال خودت رو ناراحت نکن ،میتونی تا دو روز آینده یکی دیگه بسازی؟چون از قبل یکی درست کرده بودیم ،اینبار راحتتر و زودتر میتونیم بسازیم .پس فردا آماده میشه.چرا پس فردا؟ نمیشه فردا تحویل بدی؟عزیز من ،دکتر جون...باید بریم همون کارخونه و مواد پالستیکی رو سفارش بدیم ،همینجوری که نمیشه یه چیزیساخت و تحویل داد.
باشه؛ اما باید تا پس فردا اسکلت آماده باشه.باشه به روی چشم.دستت درد نکنه.حسام؟بله؟میگم...میتونم بیام قنادی و یه کم شیرینی بخورم؟خندهام گرفت ،ولی نذاشتم مهدی بفهمه .با شیطنت پرسیدم:
مطمئنی فقط میخوای شیرینی بخوری و برگردی؟ کار دیگهای اونجا نداری؟نه دیگه چهکار دارم! یه کوکی میخورم و میرم.حتماً از اون کوکیهایی که ملیکا درست میکنه میخوای؟مگه ملیکا خانم کوکی درست میکنه؟نه عمه من اونجا کوکی درست میکنه.اگه ملیکا خانم عمه شماست پس بنده رو به عنوان شوهر عمه قبول میکنید آقای دکتر؟من چهکاره ام ،باید با پدر عمه صحبت کنید.Page 145
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حسام؟ میشه از ملیکا نظرش رو در مورد من بپرسی؟باالخره حرف دلت رو زدی.حسام! جون مهدی ،ازش میپرسی؟چرا من؟ خودت بپرس.دیوانه! من برم صاف تو چشمهاش نگاه کنم و بگم ببخشید ملیکا خانم ،میشه بگین نظرتون در مورد من چیه؟ آخهزشت نیست؟
نه چه زشتی داره؟ جوونهای این دوره همین کار رو میکنن.حسام! خوبه میگی جوونهای این دوره ،به نظرت من و تو جوون این دوره هستیم؟مگه ما چند سالمونه که اینجوری میگی؟چند سالمونه؟ االن بهت میگم...ما  3سال تا  21سال داریم.اوه مهدی! باباش عمراً اگه دختر به پیرمرد بده.اگه االن جلوم بودی بالیی سرت میآوردم تا مرغهای آسمون به حالت زار بزنن.فعالً که تو داری زار میزنی .عشق میخوای چهکار مهدی؟ برو فکر گور و کفن باش.مهدی با خنده گفت:
مرض! بندهی خدا من و تو همسن هستیم ،اگه من برم دنبال گور و کفن ،تو هم باید پا به پای من بیای ،حسام پیرمرد.خالصه اونشب حسابی با مهدی سر سن و سال سر به سر هم گذاشتیم .جلوی آینه ایستادم و یه نگاه عمیق به خودم
کردم .با خودم گفتم:
نه ،هنوز جوون موندم ،اصالً سن ازدواج یه مرد باید از  51سالگی به بعد باشه چون سن کماله .میدونم که به زودی یهازدواج موفق و خوب در پیش دارم و بعداً یه پدر خوب و یه همسر مهربون میشم.
با خوشحالی رفتم یه کتاب رمانتیک که جدیداً خریده بودم ،برداشتم و شروع به خوندن کردم .نمیدونم چرا تازگیها تو
کتابها الالیی نوشتن؟! آخه صفحه دوم بودم که دیگه هیچی از این دنیا نفهمیدم ...
***
نارگل:
مادر دکتر عجب زن بانمکی بود .یک ریز حرف زد ،داستان تعریف کرد ،طفلک دکتر خبر نداره مادرش کلی خاطرات
خندهدار و به قول معروف آبرو بَر از دکتر تعریف کرده .حاال دیگه همهی ما از زیر و بَم زندگی دکتر کلی چیز میدونیم؛ اما
یه چیزی که بیشتر از همه فهمیدم این بود که دکتر ذاتاً انسان مهربون و آرومی بوده .
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تو فکر بودم که مامان اومد تو اتاقم .نشست کنارم و گفت:
به چی فکر میکنی که اینجوری لبخند میزنی؟جا خوردم و با شتاب گفتم:
نه ،به چیزی فکر نمیکردم.پس من دارم لبخند میزنم؟حاال بیخیال ،چه خبر؟خبرها که پیش شماست؛ اما من یه خبر خوب دارم برات.جدی؟ چی شده؟پلیس یه رد از جانیار پیدا کرده.واقعاً؟! حاال چهکارش میکنن؟گویا پروندهی خالفش زیاده و پلیس بینالملل هم دنبالشه.دستگیر بشه میفرستنش انگلیس؟فکر نکنم ،چون تبعه ایرانه همینجا محاکمهاش میکنن.پس باید همینجا آب خنک بخوره.بیچاره مامانش ،اگه پسرش دستگیر بشه حتماً از غصه دق میکنه.کی؟! زن دایی؟! عمراً ،تا جایی که یادمه همیشه دنبال آخرین مُد بود .اصالً به خاطر اینکه زن دایی بتونه آزادانه بپوشه وبگرده رفتن خارج.
هر چی باشه مادره ،یه ذره که ناراحت میشه.مامان رو گرفتم تو بغل و گفتم:
مگه همه مثل شما مهربونن؟لپش رو محکم بوسیدم و گفتم:
قربونت برم مامان خوشگلم.مامان با خوشحالی من رو بغل کرد و گفت:
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من هم قربون این دختر خوشگل و شیرین سخنم بشم الهی.بعد دستهاش رو به حالت دعا برد باال و گفت:
خدایا! تمام جوونها رو خوشبخت کن و به آرزوهاشون برسون ،من رو هم به آرزوم برسون که این دکتر حسام دامادمبشم .الهی آمین!
من رو میگین ،با چشمای از حدقه در اومده نگاهش میکردم.
قبول دارین یه وقتهایی مادرها از آب گل آلود ماهی میگیرن؟!
صبح روز بعد
با عجله آماده شدم و بدو بدو رفتم سوار ماشین بابا شدم .بماند که تو راه چقدر با هم جر و بحث کردیم .عمده
بحثهای من و بابا سر به موقع آماده شدن منه .بابا یه آدم مقرراتی یا به قول معروف آن تایمه؛ اما من بسیار خونسرد
هستم و دیر آماده میشم و همین عامل بحثهای همیشگی ما دوتاست.
بابا جلوی قنادی ترمز کرد و من رو از ماشین انگاری پرت کرد بیرون و با شدت از اونجا دور شد ،آخه تا دم در قنادی
اعصاب برای هم نذاشتیم .یه کم ایستادم و به دور شدن ماشین بابا نگاه کردم .یه بسماهلل گفتم و وارد قنادی شدم .به
جز من و آقا رجب کسی دیگه نیومده بود .خانم حبیبی هم که خدا خیرش بده ،ما نفهمیدیم خودش زاییده یا دخترش؟!
خیلی وقته رفته شهرستان و هنوز نیومده؛ اما اینها زیاد مهم نبود ،مهم این بود که خانم رحمانی هنوز کربالست .بله این
از همه مهمتره .همینطور که بشکن میزدم و یه قِر کوچولو هم تو کمرم میدادم ،رفتم تو اتاقم .پشت میز نشستم و
نفس عمیقی کشیدم .خندیدم و با خودم گفتم:
خدا کنه آقا رجب ندیده باشه بشکن زنان و رقصان اومدم تو اتاق...بابا بیخیال ،جای پدر بزرگمونه ،بذار شاد بشه.همین موقع سر و صدای سه قلوها شنیده شد .چه عجب اینها یه بار سر موقع اومدن! شک ندارم کار ملیکاست ،آخه از
وقتی عاشق شده زندگی برای اون دوتا قُل بدبخت نذاشته .از اتاق بیرون رفتم و بلند سالم کردم.
ملیکا :سالم بر نارگیل خانم گل و گالب.
من :زهرمارِ نارگیل ،بیتربیت مگه نگفتم دیگه حق نداری اسمم رو خراب کنی؟
دویدم دنبال ملیکا .یه جیغ و خندهای راه انداخته بودیم که بیا و ببین .چهارتایی مشغول مسخره بازیهای خودمون بودیم
که یک مرتبه دکتر تو چهارچوب در ظاهر شد .همه ساکت شدیم و به دکتر سالم کردیم .اون هم مثل همیشه با
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خوشرویی جواب سالم تک تک ماها رو داد .
ملیکا پرسید :آقای دکتر امروز زود اومدین؟!
دکتر :دیشب خانم رحمانی با من تماس گرفت ،خیلی نگران اینجا بود ،بهش اطمینان دادم که همه چیز خوبه و خیالش
راحت باشه.
ملیسا :بهش نگفتین یه عزرائیل جانشین خودش گذاشته که نمیذاره دست از پا خطا کنیم؟
دکتر زد زیر خنده و گفت :اتفاقاً بودن یه عزرائیل باالی سر شماها واجبه...خب حاال همه یه الهی به امید تو بگیم و بریم
سر کارامون.
ملینا :مگه شما هم هستین؟
ملیسا :مطب نمیرین؟
دکتر :نه تا آخر هفته مطب تعطیله ،یه خورده تو قنادی کار داریم که باید انجام بدیم.
همه یه جوری شدیم .گرچه دکتر مرد خوبیه و باهاش خوش میگذره؛ اما از وقتی جانشین خانم رحمانی شده بود حسابی
سختگیری میکرد.
ملیکا پیشندش رو برداشت و گفت :بخشکی شانس!
دکتر :غر نزنید ،بجنبید امروز حسابی کار داریم .نارگل خانم! شما هم بیکار واینستا ،برو پشت صندوق
من :چرا من همهاش باید برم پای صندوق؟ یکی دیگه بره.
دکتر :برو اینقدر غر نزن.
ملیسا :چرا به علی و بهزاد چیزی نمیگین ،نگاه هنوز نیومدن.
دکتر :به جفتشون زنگ زدم االن تو راه هستن.
خالصه دکتر همهی ما رو فرستاد سر کارهامون و خودش هم عین بگم چی باالی سرمون بود .علی و بهزاد هم رسیدن و
یه توبیخ دوستانه هم از طرف دکتر شدن و رفتن سر کارشون .از همه بهتر وضع آقا رجب بود ،بدون دغدغه روی
صندلیش نشسته بود و به مشتریها خوشآمد میگفت .یه وقت خسته نشه با این مسئولیت سنگینش!
وسطهای روز بود که آقا مهدی اومد قنادی .با خوشحالی احوالپرسی کرد و گفت:
نارگل خانم مژدگونی بده.Page 149
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مگه چی شده که باید مژدگونی بدم؟اسکلتبندی خونه آماده شده و میخواییم ببریمش سردخونه.با خوشحالی گفتم:
جدی میگین؟ آخ جون...بریم به دکتر هم بگیم.صندوق رو سپردم دست آقا رجب و دوتایی رفتیم پیش دکتر .وایستاده بود باالی سر سه قلوها و اونها هم از ترس
جیکشون در نمیاومد .با دیدن مهدی اومد سمتون و گفت:
خوش خبر باشی ،اسکلت خونه رو چکار کردی؟اومدم در مورد همین بگم .دیشب بعد از صحبت با تو ،زنگ زدم به یکی از بچههای شرکت ،کامران کارش سفارشدادن مصالح و از این قیبل چیزهاست ،اون دفعه هم به کامران سفارش وسایل اسکلت خونه رو داده بودم ،گویا وسایل
اضافهتر هم سفارش داده بود ،گفت که وسیله اضافی برای ساخت اسکلت زیاد داریم ،برای همین امروز صبح زود با
کامران رفتیم انبار و دوتایی تا االن داشتیم اسکلت خونه رو سر هم میکردیم .کار تموم شده و باید بریم سردخونه تا
دوباره خونه رو بنا کنیم .
دکتر با خوشحالی زد به بازوی مهدی و گفت :ایول مهدی ،کارت همیشه بیسته .دستت درد نکنه.
مهدی :دست کامران درد نکنه که همیشه آیندهنگری میکنه .اگه اون وسیله اسکلتبندی زیاد سفارش نداده بود تا فردا
هم سفارشتون آماده نمیشد.
من :دست شما و آقا کامران درد نکنه ،یعنی امروز میتونیم دوباره از اول ساخت خونه رو شروع کنیم؟
مهدی :بله نارگل خانم ،میتونید همین امروز دست به کار بشید.
من :پس امروز دوباره شروع کنیم.
دکتر :باشه؛ اما از عصر شروع میکنیم.
ملینا :حاال چرا عصر؟ از همین االن شروع کنیم دیگه.
دکتر :نخیر! امروز باید سفارش مشتریها رو آماده کنید.
ملیسا :ای بابا ،کاش خانم رحمانی زودتر برگرده.
همین موقع ملیکا با یه جعبه تزئین شده پُر از کوکی اومد کنار ما و رو به آقا مهدی گفت:
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بفرمایید آقا مهدی ،من این کوکیها رو مختص شما درست کردم .امیدوارم خوشتون بیاد.آقا مهدی با دیدن ملیکا و جعبه کوکی ،چنان از خودبیخود شد که یادش رفت ماها هم اونجاییم .با چنان عشقی به ملیکا
نگاه کرد که از دید هیچکدوم از ما پنهون نماند .همونجور احساساتی گفت:
دست شما درد نکنه ملیکا خانم ،شما بدون کوکی هم عزیزین...یعنی کوکی با شما عزیزه...وای چی گفتم شرمنده!آقا ما رو میگین ،حاال نخند ،کی بخند...دلدرد گرفتیم از بس برای این دوتا خندیدیم .آقا مهدی از ما خداحافظی کرد و
رفت .از همون لحظه دست به کار شدم و مصالح خونه رو آماده کردم .ملینا و ملیسا هم کمکم میکردن؛ اما ملیکا یه گوشه
برای خودش مشغول بود.
پرسیدم :ملیکا نمیخواد کمک بده؟
ملیسا :اون رو ولش کن ،فعالً تو این دنیا نیست.
ملینا :تو خونه اینقدر مواظبیم که یه وقت مامان اینها نفهمن عاشق شده.
من :حاال اگه بفهمن چی میشه؟
ملیسا :هیچی ،زندگی بر روی سر خودش و معشوقش خراب میشه.
من :چرا تو ایران عشق ممنوعه؟ همه جای دنیا هر کی عاشق شد میتونه ابراز کنه؛ اما تو ایران هر کی عاشق میشه
انگار یه جنایت بزرگ مرتکب شده!
ملینا :همین رو بگو ،تمام بدبختی ما سر همین خط قرمزهای اجتماعیه .دختر نباید بخنده چون گناهه ،نباید عاشق بشه
چون گناهه ،نباید ،نباید و هزار نباید دیگه .به خدا خسته شدیم از این روزمرگی.
ملیسا :راست میگه ،کاش ما دوتا هم یه روز عاشق بشیم .ملیکا رو ببین ،اینقدر زندگیش رنگی شده که بیا و ببین .من
هم خسته شدم از بس یکنواخت زندگی کردم ،تا کی برای تنوع دادن به زندگی هی سر به سر مردم بذاریم؟ به خدا از
نبود تفریح و یکنواختی زندگیه که اینجوری اذیت میکنیم .
ملینا :راست میگه ،ما اگه زندگیمون یکنواخت نبود عمراً اگه مردم آزاری میکردیم.
من :اصالً فکر نمیکردم دلتون اینقدر پُر باشه ،پس از یکنواختی زندگی اذیت میکنید؟
ملیسا :ای تا حدودی؛ اما مشکل عمدهی ما نگاههای مردمه.
ملینا :هر جا میریم ما رو به همدیگه نشون میدن ،انگار موجودات ناشناخته دیدن!
من :مگه چی میگن؟
ملینا :میگن نگاه کنید اینا سه قلو هستن ،نگاه سه قلوها سه قلوها!
ملیسا :از نگاههای خیرهی مردم بدمون میاد.
من :چی بگم وهلل ..میخوایین با دکتر در میون بذارین ،شاید یه راه حلی بهتون نشون بده!
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ملیسا :اتفاقاً ما هم همین قصد رو داریم ،میخوایم به دکتر بگیم یه راهی نشونمون بده تا بتونیم حداقل نگاههای مردم
رو تحمل کنیم.
همین موقع ملیکا اومد سمت ما و گفت:
جلسه گرفتین و من رو خبر نمیدین؟جلسه کاریه ،دست بجنبون کمک بده.تا عصر وسایل آماده شد .بعد از رسیدگی به مشتریها ،حاضر شدیم که بریم سردخونه ،همین موقع آقا مهدی هم رسید.
دکتر گفت:
خب ماشین دوم هم رسید ،علی و بهزاد بشینن تو ماشین مهدی و بقیه تو ماشین من.همین موقع ملیکا معترض گفت:
چرا فقط علی و بهزاد برن تو اون یکی ماشین؟ تو ماشین دکتر جا نیست.من :چرا جا نیست؟ من جلو میشینم و شما سه تا عقب .این همه جا.
ملیسا :چه راحت خودت رو دعوت کردی بری جلو بشینی ،شاید دکتر نخواد تو جلو بشینی.
خالصه کل کلی بین ماها شروع شد که بیا و ببین .آقا مهدی و دکتر فقط نگاهمون میکردند .باالخره بحث تموم شد و
سوار ماشین شدیم که بریم سمت سردخونه.
تو ماشین دکتر ،علی جلو نشست و من و ملیسا عقب .تو ماشین آقا مهدی ،بهزاد جلو نشست و ملیکا و ملینا هم عقب .به
همین سادگی ،به همین خوشمزگی عین همون ماکارونی که همه میشناسیم .
تا ساعت  00شب مشغول کار بودیم .بیچاره آقا مهدی اینقدر کمکمون کرد تا از کَت و کول افتاد .پایهی اولیه خونه
تموم شد .خیلی بهتر از قبل شده بود ،دوباره حس خوبی بهم دست داد .دکتر گفت:
خب ،همگی خسته نباشید .بهتره که دیگه برگردیم خونه.اینبار باید خیلی مواظب باشیم تا کسی نیاد خرابش کنه.از یکی از کارگرها خواستم که حسابی مواظب باشه.بنده خدا دکتر ،اینبار همهی جوانب رو در نظر گرفته بود .از یکی از کارگرها خواسته بود که حسابی مواظب خونه باشه.
کمی از تکههای اضافی کیک رو تزئین کردم و تو یه ظرف گذاشتم و به عنوان تشکر برای کارگرها بردیم .بندههای خدا
کلی تشکر کردن .
هنوز نرفته بودیم که مهدی گفت :هنوز زوده که بریم ،یه کم دیگه صبر کنید.
دکتر :چرا؟ داره دیر وقت میشه.
مهدی :شما یه کم صبر کنید تا همکارهای من برسن.
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با تعجب به آقا مهدی نگاه کردیم.
دکتر پرسید :همکارات برای چی میان؟
مهدی :صبر کنید خودتون میفهمید.
یه کم دیگه صبر کردیم ،همین موقع یه نیسان وانت رسید دم در سردخونه .مهدی به طرف همکارهاش رفت .در
سردخونه رو باز کردن و ماشین وارد محوطه شد .چیزی که همه دیدیم غیر قابل باور بود .دوستهای آقا مهدی یه خونه
درست اندازهی خونه شکالتی با خودشون آورده بودن .دویدم جلو و با حیرت به خونه نگاه کردم ،خونه از جنس چوب بود
و هنوز بوی رنگ میداد ،مشخص بود که تازه تموم شده.
با تعجب پرسیدم :این چیه دیگه؟ چرا شبیه خونه شکالتیه؟
آقا مهدی خندید و گفت :این ماکت خونه شکالتیه .این رو به پیشنهاد همین آقا کامران خودمون ،بچهها ساختن تا بذارن
جای خونه اصلی.
من :خب این کار برای چیه؟
مهدی :آهان! خوب شد پرسیدین .ما این خونه رو برای گول زدن اون کسی ساختیم که خونهی اولی رو خراب کرد.
دکتر :یعنی این خونه رو میخوایین بذارین جای خونه اصلی؟
مهدی :بله.
بهزاد :ولی خونهی اصلی رو که نمیتونیم حرکت بدیم.
مهدی :مگه شما به تختهی چرخدار زیر خونه توجه نکردین؟
همه با تعجب به همدیگه نگاه کردیم و چیزی نگفتیم .چون هیچکدوممون متوجه تختهی چرخدار خونه نشده بودیم .آقا
مهدی و همکارهاش به کمک دکتر ،علی و بهزاد خونه شکالتی رو جابهجا کردن و ماکت مصنوعی رو به جاش گذاشتن،
چون محوطهای که خونه رو اونجا میساختیم بزرگ بود ،یک قسمت رو با وسایل موجود تو سردخونه پارتیشنبندی و
خونه شکالتی رو اونجا پنهان کردن .تا ساعت  0شب همه مشغول بودیم .بعد از اتمام کار ،برگشتیم خونه.
تو مسیر بودیم که ملیسا گفت:
خدا کنه بابا راهمون بده تو خونه.مگه عصبانی شده دیر کردین؟وقتی همه سرگرم کار بودین بابا چند بار به ملیکا زنگ زد و کلی حرف کم و زیاد بارش کرد.یعنی دعواش کرد؟آره .چون ملیکا از ما بزرگتره بابام اون رو مسئول همهی کارها میدونه.به خدا شرمنده ،کاش شماها رو زودتر فرستاده بودیم خونه.Page 153
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نه بابا این چه حرفیه؟ به هیجانش میارزه ،خدا کنه اینبار اون دشمن پنهانِ خونه خراب کن ،موفق نشه کاری کنه.خدا کنه.سه قلوها رو اول از همه رسوندیم خونه و من هم به باباشون علت دیر رسیدن رو توضیح دادم و رفتیم .دکتر من رو دم در
خونه رسوند و گفت:
بذار با بابات صحبت کنم که یه وقت چیزی نگه که چرا دیر اومدی.نیازی نیست ،بابای من یه آدم روشنفکره ،خیلی خوب درک میکنه.خدا کنه اینجور باشه.دکتر تا لحظهای که در رو باز کردم و رفتم داخل ،ایستاده بود .بعد از اون دستی تکون داد و رفت .من هم با خیال راحت
رفتم داخل.
بابا تا فرصت دستش میاومد دنبالم میکرد که کتکم بزنه ،من هم با جیغ و التماس فرار میکردم .بیچاره مامان نسرین،
همهاش خودش رو میانداخت وسط که یه وقت کتک نخورم.
بابا :وایستا دخترهی چشم سفید ،این چه وقت اومدنه؟ میدونی االن ساعت چنده؟ دختر که این وقت بیاد خونه خدا
میدونه فردا چی بشه.
من :به خدا جای بدی نرفته بودم ،رفته بودیم سردخونه ،کار خونه شکالتی طول کشید.
بابا :چرا بقیهاش رو نذاشتی برای فردا؟ وایستا ببینم ...زن! برو اونور.
من :مامان تو رو خدا جلوش رو بگیر.
مامان :وای تو رو خدا بس کن اکبر ،تنها که نبوده ،بقیه هم باهاش بودن...اکبر! تو رو خدا کوتاه بیا .
خالصه با هزار مصیبت بابا دست از سرم برداشت .باز خوبه که کتک نخوردم .البته بابا از اون شب به بعد یه سری قوانین
سخت وضع کرد که تخطی از قانون جدید برابر بود با حکم قصاص!
خوش به حال دکتر ،راحت و بیدردسر رفت خونه ،کسی هم دعواش نمیکنه.
***
حسام:
بابا :حسام!  53سالته...درست ،دکتری...درست ،ممکنه شیفت داشته باشی...درست؛ اما هنوز پسر این خونهای ،من هم
باباتم ،بچهای که دیر بیاد خونه دیگه بچه بشو نیست.
من :پدرِ من! جای بدی که نرفته بودم ،رفته بودیم خونه شکالتی رو بسازیم.
بابا :چرا اینقدر دیر؟ خب میذاشتین فردا...خدا که روز روشن رو ازتون نگرفته بود.
من :باشه دیگه تکرار نمیشه ،حاال اگه اجازه بدین برم بخوابم ،نای ایستادن ندارم.
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بابا :باشه برو...حسام! فردا به مادرت نگی که دعوات کردم.
خندهام گرفت؛ ولی به روی خودم نیاوردم.
من :چشم نمیگم ،حاال با اجازه شما.
بابا :شب بخیر.
تا رسیدم خونه دیدم بابا بیدار نشسته روی مبل روبروی در .هنوز نرسیده افتاد دنبالم که چرا دیر اومدی؟! وقتی شیفت
نداری باید زود بیایی خونه و خالصه از این دست حرفها.
اینقدر خسته بودم که کتم رو در آوردم و با همون لباسها افتادم روی تخت و سریع خواب رفتم.
***
نارگل:
صبح همه دور سفره نشسته بودیم .بابا ساکت و با اخم صبحونه میخورد ،من هم با ترس یه گوشه از سفره نشسته
بودم ،اشتها نداشتم ،مامان برامون چای آورد و جلومون گذاشت .امیرحسین که همیشهی خدا بیخبر از دنیاست ،نشسته
بود و با ولع صبحونه میخورد ،هر کی نفهمه فکر میکنه هیچوقت کسی بهش صبحونه نمیداده که اینجوری افتاده تو
سفره.
مامان چای گذاشت جلوی بابام و گفت :اکبر! هنوز هم که اخمات تو همه!
بابا :حوصله ندارم.
امیرحسین :مگه چی شده؟ یکی بگه چی شده؟ نارگل تو چرا مثل موش شدی؟
با اخم به امیرحسین نگاه کردم .مامان دوباره گفت:
دیر کرده درست...اشتباه کرد ،شما دیگه کوتاه بیا.آخه یکی نیست به این امیرحسین بگه ،تو اگه حرف نزنی میگن اللی؟! بچه پررو یه لقمه گذاشت تو دهنش و رو به مامان
گفت:
بیچاره بابا ،از بس به خاطر نارگل کوتاه اومد آخرش شورت شد.یک مرتبه نگاه بابا روی امیرحسین ثابت شد .مامان که نتونست جلوی خودش رو بگیره همونجا زد زیر خنده و من هم
بعد از مامان خندیدم .بابا با اخم به امیرحسین گفت:
بیتربیت این چه حرفی بود که زدی؟ آدم با باباش اینجوری حرف میزنه؟!امیرحسین :مگه چی گفتم ناراحت شدین؟
مامان :بسه سر صبحی...تو هم زودتر صبحونهات رو بخور و برو سر کالست ،کنکورت نزدیکهها!
امیرحسین :من دیگه کالس کنکور نمیرم ،خسته شدم از بس درس خوندم.
Page 155

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان آخرین آرزوی مادر | ّ Fatima Eqbکاربر انجمن نگاه دانلود

مامان :پاشو! دیرت شد...پاشو قربونت برم.
امیرحسین که عاشق نون پنیر و چای شیرین بود با ناراحتی یه لقمه دیگه گذاشت تو دهنش و با غرولند گفت:
اگه گذاشتن یه لقمه کوفت کنیم ...الهی بمیره اونی که کنکور رو اختراع کرد.بلند شد و رفت.
بابا هم بلند شد و گفت :من رفتم آماده بشم ،تو هم برو زودتر حاضر شو که برسونمت قنادی.
نارگل :باشه االن میرم ...مرسی بابایی.
بابا :لوس نشو...از این به بعد سر ساعت  9شب خونهای ،فهمیدی چی گفتم؟
من :چشم چشم ...قول میدم زود بیام خونه.
مامان :خب خدا رو شکر که بخیر گذشت...پاشو مادر ،برو زودتر آماده شو تا بابات نرفته تو ماشین ،خودت که میدونی
چقدر بوق میزنه تا بری سوار شی.
امیرحسین آماده شده بود همینطور که کفشهاش رو میپوشید گفت:
میترسم آخرش همسایهها با لنگه کفش و چوب و چماق بیفتن دنبالمون با این بوق زدنهای بابا ...باعث و بانیش همتویی نارگل.
من :به من چه؟ زود میره آماده میشه و میشینه تو ماشین ،من که نمیتونم هول هولکی آماده بشم .یه بار اینقدر هولم
کرد که یادم رفت رژ بزنم و همونجوری رفتم قنادی .
امیرحسین:آخ آخ ،اون روز عجب زامبی تحمل کردن.
من :امیرحسین!
مامان :خیلی خب ،دعوا نکنید برو زودتر آماده شو.
سریع آماده شدم و با امیرحسین رفتیم سوار شدیم .رسیدم قنادی ،همه اومده بودن ،سه قلوها طبق معمول با انرژی
مشغول کار بودن .وقتی من رو دیدن ملیکا پرسید :دیشب بابات چیزی بهت نگفت؟
ملیسا :بابای نارگل مگه مثل بابای ماست؟ هیچی بهش نمیگه.
من :مگه بابای شما دعواتون کرد؟
ملینا :نه چیزی بهمون نگفت .خدا خیرت بده که باهاش صحبت کردی.
من :ولی در عوض بابام هم من رو دعوا کرد و هم میخواست کتکم بزنه.
هر سه تاشون با چشمهای گرد نگاهم کردن.
ملیکا پرسید :واقعاً دعوات کرد؟
ملیسا :میخواست کتک بزنه؟
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ملینا :پس مامانت اونجا چهکاره بود؟
من :اتفاقاً مامانم نذاشت کتکم بزنه .در عوض قرار شد از امروز هر شب ساعت  9شب خونه باشم ...دیگه آزادی تعطیل.
ملیسا :همین هم خوبه...برو خدا رو شکر کن.
ملینا:دکتر با بابات صحبت نکرد؟
من :بندهی خدا میخواست صحبت کنه؛ اما من نذاشتم ،فکر میکردم نیازی نیست ولی برعکس شد.
ملیکا :اشکال نداره ،وقتی شوهر کردی راحت میشی.
ملینا :خصوصاً وقتی...از اون باال کفتر بیایه ،یه دانه دکتر بیایه.
زدیم زیر خنده که یک مرتبه یکی گفت :باز هم که من رو صدا زدین؟!
برگشتیم و دیدیم دکتر اومده .آخه آدم اینقدر حالل زاده؟! نمیشه اسمش رو بیاری ،زود پیداش میشه.
دکتر :سالم به همگی ،مثل اینکه کفترهاتون رو دوباره پَر دادین؟
ملینا :با وجود این نارگل خانم ،ما که کفتر باز شدیم رفت.
من :شما دیشب چهکار کردین؟
دکتر :چطور مگه؟
ملیسا :ما که همه چیز به خیر گذشت؛ اما گویا بعضیها ساعتها تو میدون جنگ بودن.
دکتر خندید و گفت :من هم تا حدودی به خط دشمن نزدیک شده بودم؛ اما پرچم صلح زود رفت باال.
من :مگه دعواتون کردن؟
دکتر :بابام یه کم عصبانی بود؛ اما مامانم نفهمید چون خواب بود.
من :باید از امروز زودتر بریم سردخونه برای ساختن خونه ،چون بابام گفته باید  9شب خونه باشم.
دکتر :من هم نظرم همینه ،بهتره فعالً تا پایان ساخت خونه شکالتی ،قنادی تعطیل باشه.
مجال ندادیم و چنان هورا کشیدیم که قنادی به لرزه افتاد .
دکتر با تعجب گفت :یعنی اینقدر از کار خسته شدین؟
ملینا :کارمون تکراری شده ،ساختن خونه شکالتی یه تنوع جدیده.
ملیکا :جواب خانم رحمانی رو چی میدین؟
دکتر :جوابش با من .حاال زودتر دست به کار بشین باید بریم سردخونه.
ملیسا :ای به چشم ...بچهها آماده شین.
ملیکا :به آقا مهدی هم خبر میدین؟
دکتر :شما بخوایین به آقا مهدی هم خبر میدم.
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ملیکا لبخندی زد و خجالت زده سرش رو انداخت پایین .ملینا آستین لباسش رو گرفت و کشون کشون با خودش بردش.
من و دکتر به این حرکت سه قلوها خندیدیم .داشتیم آماده میشدیم که یکی به موبایل دکتر زنگ زد .دکتر کمی دورتر
ایستاد و همینطور که صحبت میکرد چهرهاش هم تغییر میکرد.
وقتی مکالمه تموم شد با کنجکاوی پرسیدم:
کی بود دکتر؟ چرا ناراحتین؟یکی از کارگرها بود .گویا یه نفر اومده بوده که خونه رو خراب کنه ،ماکت رو با خونه اصلی اشتباه گرفته و االن هم توماکت گیر افتاده ،داره سعی میکنه ماکت رو خراب کنه.
چرا معطلید؟ بیایین زودتر بریم ببینیم کیه.باشه.بچهها زود باشید ،خرابکار تو دام افتاده.همه بدو بدو سوار ماشین شدیم و با عجله رفتیم سمت سردخونه .دکتر با سرعت میروند ،باالخره رسیدیم ،با عجله
رفتیم داخل .کارگرها با چوب دور و بر ماکت ایستاده بودن و سعی داشتن جلوی خرابکار رو بگیرن که فرار نکنه .خدا به
آقا مهدی و همکارهاش خیر بده ،ماکت رو جوری ساخته بودن که کار یه تله رو انجام داده بود .وقتی جلو رفتیم دکتر
کارگرها رو کنار زد تا ببینه کی گیر افتاده .همه در کمال ناباوری جانیار رو دیدیم که با خشم تالش میکرد فرار کنه .وقتی
من رو دید ساکت ایستاد و خیره نگاهم کرد .با عصبانیت تو چشمهای جانیار نگاه کردم و گفتم:
لعنت به تو جانیار! تو آدمِ دزد و نامردی هستی .از ما که خجالت نکشیدی سند رو دزدیدی؛ اما از روح عمهات خجالتبکش ،خونهای رو که آرزوش بود ساخته بشه زدی خراب کردی.
جانیار :از همهی شما بدم میاد .از تو ،از مادرت حتی از مادر خودم...بابام از همهی شما عاقلتره ،بابام میگفت شما
بیلیاقت هستین ،درست میگفت .لعنت به همهی شما...مادرم هم طرف شماست.
آخه یه آدم چقدر میتونه بد باشه که به عزیزترینهاش بد و بیراه بگه .حاال ما به کنار ،دیگه چرا به مادرش اهانت
میکرد؟
دکتر :اشتباه میکنی جانیار ،این تو و پدرت هستین که لیاقت انسانهای خوبی که کنارتون هستن رو ندارین.
جانیار :تو خفه شو دکتر دیوونه.
خیلی ناراحت شدم که به دکتر توهین کرد؛ اما اون بندهی خدا بزرگوارتر از این حرفها بود و چیزی بهش نگفت .دکتر
رفت یه گوشه و زنگ زد به پلیس .کارگرها به کمک دکتر ،جانیار رو از داخل ماکت بیرون آوردن و علیرغم تقالی زیاد،
دست و پاهاشو بستن .همه منتظر پلیس نشستیم .جانیار از بس بد و بیراه به همهی ما گفت ،ملیکا با یه دستمال دور
دهنش رو بست و گفت:
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ببخشید جان کوچولو ،از بس حرفای خوشگل میزنی مجبور شدم دهنتو ببندم.پلیس رسید و بعد از اون هم بابام خودش رو رسوند .مأمورها جانیار رو با خودشون بردن .بابا از دکتر تشکر کرد و همراه
پلیس رفت .ما هم با خوشحالی دست زدیم و به افتخار یه همچین اتفاقی جشن گرفتیم .دیگه کسی نبود که بخواد خونه
رو خراب کنه .دکتر زنگ زد به آقا مهدی و خبرش کرد .اون هم با کامران اومد سردخونه .نمیدونم چرا تازگیها هر وقت
مهدی میاومد کامران هم همراهش بود؟ قضیه یه کم مشکوکه!
همه با خوشحالی مشغول ساختن خونه شکالتی شدیم .اون روز اینقدر خوشحال بودم که یادم رفت به بابام زنگ بزنم و
در مورد جانیار بپرسم .تا عصر مشغول کار بودیم .دیوارههای خونه رو با فوندانت و خامه و شکالت شکل دادیم .سقفش
رو هم با فوندانت قرمز و صورتی درست کردیم .سه قلوها با کوکیهایی که درست کرده بودند ،خونه رو تزئین کردن.
فضای سبز اطراف خونه رو ساختیم .اینقدر خونه خوشگل شده بود که همه با احتیاط بهش دست میزدیم تا مبادا
جاییش خراب بشه .
باالخره بعد از ساعتها تالش ،خونه ساخته شد .به قدری قشنگ شده بود که از خوشحالی به وجد اومدیم و اولین کاری
که کردیم ،یه عالمه عکس یادگاری از خونه گرفتیم .همه خوشحال بودن .بغض گلومو گرفته بود و در حالیکه اشک شوق
تو چشمهام بود میخندیدم ،خیلی دوست داشتم مادرم االن اینجا بود و تو این خوشحالی سهیم میشد ،ولی مطمئن بودم
که روحش کنارم بود و تماشا میکرد.
جلوی خونه ایستاده بودم و نگاهش میکردم که دیدم دکتر کنارم اومد و پرسید:
حاال میخوای باهاش چکار کنی؟میخوام یه فراخوان بدم تا همه بیان و از نزدیک خونه رو ببینن.با وجود این که تو این مدت کمکتون میکردم؛ اما هنوزم نتونستم بفهمم هدف مادرتون از ساخت این خونه چی بود؟ولی من میدونم .تو دفتر خاطراتش نوشته بود "دوست داره لبخند رو لبهای کسانی که این خونه رو میبینند ،ببینه".مطمئنم هر کسی که این خونه رو ببینه حسابی شاد میشه.
میتونم یه خواهشی کنم؟بله حتماً.میشه بین بچههایی که قراره بیان و این خونه رو از نزدیک ببینن ،بچههای کار هم باشن؟اون که صددرصد ،اصالً دلم میخواد بیشتر کسانی که قراره بیان همین بچههای کار باشن؛ اما نمیدونم چهجوری اینبچهها رو خبر کنم؟
اونش با من .خودم یه جایی رو میشناسم که حامیان کودکان کار هستن ،بهشون میگم که دعوتشون کنن.خود همم دوست دارم بچههایی که معلولیت دارن رو دعوت کنم.Page 159
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دیگه چهجور بچههایی بیان؟آهان! بچههای بیسرپرستی که تو بهزیستی زندگی میکنن.آره ،اون هم من خبر میکنم .دیگه؟شاگردهای مامانم.دیگه کدوم دسته از بچهها؟اون بچههایی که متأسفانه مجبورن گدایی کنن .اونها هم این حق رو دارن که شادی کنن و یه دل سیر خوراکیخوشمزه بخورن.
باشه اونها رو هم دعوت میکنیم.بریم ببینیم بقیه دعوتی دارن یا نه؟رفتیم پیش بقیه و درباره دعوتیها پرسیدیم .اونها هم سراغ داشتن کسانی رو که مستحق شادی بودن.
برگشتیم خونه .سر ساعت  9شب خونه بودم .تمام عکسهایی که از خونه شکالتی گرفته بودم رو به مامان و امیرحسین
نشون دادم .مامان گفت بچههای مدرسه رو دعوت میکنه .بابا یه گوشه نشسته بود و عمیقاً تو فکر بود .تازه یادم افتاد
که صبح جانیار رو دستگیر کرده بودن .رفتم کنارش نشستم و گفتم:
بابا؟بله؟نمیخوای تعریف کنی بگی امروز چی شد؟هیچی ،جانیار یه خالفکار بینالمللیه .پسرهی احمق تو کار قاچاق مواد و انسان بوده .اینقدر نامرده که حتی برای فامیلخودش هم نقشه کشیده بود.
چه نقشهای؟اعتراف کرد که قصد داشته تو رو هم فریب بده و به بهانه ازدواج ببره اون ور آب و بعد...وای! خدا رو شکر .اگه کمکهای به موقع دکتر نبود معلوم نبود با خود شیرینیهای جانیار چه بالیی سرم میاومد.داییات درست بچه تربیت نکرد .خودش هم تو انگلیس کار درست و حسابی نداره .هیچ میدونی چند ساله که زنداییات طالق گرفته و با دخترش رکسانا مهاجرت کردن سوئد؟
زن دایی جدا شده؟Page 160
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بله...اصالً به هیچکس هم نگفته بودن ،االن چند ساله که سوئد زندگی میکنن.این اطالعات رو از کجا فهمیدین؟جانیار وقتی دید گیر پلیس ایران افتاده چارهای جز اعتراف نداشت .بعد از اعتراف خودش همه چیز رو برام تعریف کرد.همین جا محاکمهاش میکنن؟آره ،طبق قانون ایران محاکمه میشه.دیگه هر چی بود تموم شد ،بهش فکر نکنید.بعد گوشی رو گرفتم جلوی بابام و گفتم:
حاال اینجا رو نگاه کنید! باالخره خونه شکالتی تموم شد.بابا با خوشحالی به عکس نگاه کرد و گفت:
باالخره تموم شد؟ آفرین دختر گلم ،تونستی آرزوی اون خدابیامرز رو برآورده کنی.هنوز قسمت اصلیش مونده.دیگه چی میخواد؟مرحله آخرش شادی بچههاست.بابا با تعجب گفت:
شادیِ بچهها؟ مگه قراره همه این خونه رو ببینن؟مامان تو دفتر خاطراتش نوشته بود ،دوست داره این خونه رو بسازه و تمام بچهها رو به جشن خونه شکالتی دعوتکنه .دوست داشت بچهها یه همچین خونهای رو تو واقعیت ببینن نه اینکه فقط تو کتابهای داستان بخونن.
مادر خدابیامرزت چه روح لطیفی داشت.بیصبرانه منتظر روز جشن خونه هستم.یه وقت خراب نشه؟نه نمیشه ،چون محل نگهداریش خیلی سرده ،زیر صفر درجهست.همینموقع امیرحسین اومد کنارمون نشست و گفت:
من هم میتونم از دوستهام دعوت کنم؟Page 161
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مگه تو هم میخوای تو مراسم شرکت کنی؟پس چی؟ مگه من و دوستام آدم نیستیم یه خونه شکالتی رو از نزدیک ببینیم؟ این همه هم کمک کردیم.چی؟ تو کمک کردی؟ اونوقت چهجوری کمک کردی؟امیرحسین صاف نشست و گفت:
خب ...من و دوستهام دائم دعا میکردیم که بتونی خونه رو بسازی.آره جون خودت و اون دوستهات! تو گفتی و من هم باور کردم.بابا نگاه! فکر میکنه دروغ میگم ،مگه یه بار به شما نگفتم کاش نارگل بتونه خونه رو بسازه؟بابا خندید و گفت :آره یادمه اون روز همین رو گفتی؛ اما پشت بندش هم گفتی ،بیصبرانه منتظری تا خونه رو بسازه و تو
هم حمله کنی به خونه و تا میتونی کیک و شکالت بخوری.
من :میدونستم الکی دعا نمیکنی ،پسرهی خیکی.
امیرحسین :بابا! چرا من رو لو دادی؟!
اون شب همه خوشحال بودیم؛ اما من بیشتر .شب قبل از خواب به تمام اتفاقاتی که طی این مدت افتاده بود فکر کردم.
تمام این ماجراها از اون روزی شروع شد که دکتر اومد تو قنادی .اگه دکتر اصرار به ساخت خونه نمیکرد ،اگه بهم روحیه
نمیداد ،اگه با آقا مهدی بعد از چند سال روبرو نمیشد ،اگه کمک نمیکرد ،االن این خونه ساخته نمیشد .عامل اصلی
ساخت خونه دکتر بود .خیلی شرمندهی محبتهاش هستم ،چقدر زیبا آدم رو تو زندگی همراهی میکنه .همینطور که به
دکتر فکر میکردم خوابم برد.
صبح روز بعد
امروز روز بزرگیه .قراره یه عالمه بچه دعوت کنیم .از بچههای مدرسه مامانم اینها گرفته تا کودکان کار .مامان گفت
خودش تو مدرسه به بچهها اعالم میکنه .سه قلوها هم رفتن بهزیستی و با مسئول اونجا درباره دعوت صحبت کردن .
من و دکتر هم سوار ماشین شدیم و همینطور که تو خیابونها میچرخیدیم ،هر کودک کاری که پیدا میکردیم بهش
آدرس میدادیم که بیاد به جشن .تا عصر کارمون شده بود دعوت از بچهها .آقا مهدی و دوستش کامران چند تا بنر
سفارش دادن و نصب کردن و به وسیله بنرها اطالع رسانی کردن تا هر کسی که دوست داشت تو جشن شرکت کنه .
دوستِ پدرِ دکتر که محبت کرده بود و قسمتی از سردخونهاش رو در اختیار ما گذاشته بود ،یه لطف دیگه هم کرد .ترتیبی
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داد تا اون قسمت از سردخونه که خونه شکالتی رو گذاشته بودیم ،با بادکنک و وسایل تزئینی دیگه آذینبندی و از دَمِ در
تا محل خونه شکالتی یه فرش قرمز پهن کنن ،بیرون از محوطه رو هم چراغونی کردن .درست عین یه جشن عروسی
شده بود .دو روز تا زمان برگزاری مونده بود و دل تو دلم نبود .شب رو به آسمون ،خدا رو صدا زدم و گفتم:
خدایا شکرت .ازت ممنونم که کمک کردی آخرین آرزوی مامانم رو بتونم برآورده کنم .خدایا خیلی خیلی ازت ممنونم،کمک کن روز جشن به مشکل برنخوریم .الهی آمین.
***
حسام:
روی تخت دراز کشیدم و یه کشش به بدنم دادم تا خستگی از تنم خارج بشه .همین موقع مادرم در زد و وارد اتاقم شد.
حسام!بله مادر جان؟حسام...عزیزم ،پس کی میخوایی به نارگل بگی؟میگم...یه کم صبر کنید.حسام؟ اینقدر دست دست نکن ،یه وقت یکی بهتر از تو میاد و نارگل رو با خودش میبره ،دیگه نگی چرا بهم نگفتی!ترس افتاد تو دلم .با نگرانی به مادر نگاه کردم ،مادرم خندید و گفت:
ها! چی شد؟ ترسیدی؟ نکنه به اینجاش فکر نکرده بودی؟نه فکر نکرده بودم ،آخه مگه تا حاال تجربه این جور موقعیتها رو داشتم؟ببین ،اگه خودت نمیتونی بگی ،بذار من به مادرش بگم.میخوام رمانتیک بگم.نگاه تو رو خدا! داره چهل ساله میشه اونوقت هنوز تو فاز رمانتیکه؟ الزم نکرده ،خودم به مادرش میگم و آمادهاشمیکنم ،تو هم به خودش بگو.
باشه ،ولی به نسرین خانم بگین که یه وقت به نارگل نگه؛ چون میخوام رمانتیک بهش بگم.مادرم زد زیر خنده و گفت:
باشه میگم یه وقت به نارگل نگه و بذاره پسرم آرزوی خواستگاری رمانتیک تو دلش نمونه ،خوب شد؟دست شما درد نکنه.Page 163
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خب پا شم برم االن که بابات بیاد حسابی خسته و گشنهست .،گـ ـناه داره طفلک ،الهی قربون شوهر گلم برم من...مادرم همینجور که قربون صدقه بابام میرفت از اتاق رفت بیرون .خدا کنه من و نارگل هم همینقدر عاشق هم باشیم و
سالها عاشقانه زندگی کنیم .نمیدونستم چهجوری به نارگل بگم .این اولین باری بود که میخواستم به یه دختر پیشنهاد
ازدواج بدم .برام سخت بود .همین موقع به یاد ملیکا افتادم ،آره ،ملیکا خوب میتونه کمکم کنه .تا االن مثل یه خواهر
کوچکتر کمکم کرده بود .گوشی رو برداشتم و به ملیکا زنگ زدم.
سالم دکتر ...چه عجب یادی از ما کردین؟سالم ...یه کاری میخوام انجام بدم به کمکت نیاز دارم.چه کاری؟ هر چی باشه من و خواهرهام در خدمتیم.جریان رو برای ملیکا گفتم .کمیفکر کرد و گفت:
دکتر جون یه فکر خوب به ذهنم رسید.بگو بگو ...هر چی باشه قبول میکنم.ملیکا همه چیز رو برام توضیح داد .فکرش حرف نداشت .قرار شد فردا عصر با هم بریم طال فروشی و یه حلقه بخرم.
ساعت  3عصر رفتم دنبال ملیکا .در که باز شد هر سه تاشون اومدن بیرون .با تعجب گفتم:
هر سه تاتون میاین؟من و خواهرهام بدون مشورت هم جایی نمیریم.حتی اگه خرید عروسی باشه؟حتی اگه خرید عروسی باشه.چارهای نبود ،سوار شدیم و رفتیم به طال فروشی که مادرم معرفی کرده بود .وارد مغازه شدیم ،صاحب مغازه مشغول
مرتب کردن ویترین طالها بود وقتی سر برگردوند تا جواب سالم ما رو بده یک مرتبه با دیدن سه قلوها با تعجب گفت:
یا خدا! تا حاال سه نفر اینقدر شبیه هم ندیده بودم .شما سه قلو هستین؟سه قلوها خندیدن و با هم جوابش رو دادن .طال فروش با حیرت به اونا نگاه میکرد .گفتم:
شما آقای خالقی هستید ،درسته؟بله بفرمایید.من پسر خانم خوشبخت هستم ،مادرم همیشه طالهاش رو از شما میخره.بله بله ،والده گرامی رو خوب میشناسم ...هر سفارشی دارید بنده در خدمتم.یه حلقه نامزدی میخواستم.بله حتماً ،اتفاقاً دیروز جدیدترین کارهامون رسیده ،بذارین براتون بیارم.Page 164
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آقای خالقی چند تا جعبه گذاشت جلومون و گفت:
این هم از حلقههای نامزدی.در جعبهها رو باز کرد و گذاشت جلوی ما تا انتخاب کنیم .سه قلوها با تحسین به حلقهها نگاه میکردن و هر کدوم با جر و
بحث آهسته یه چیزی رو انتخاب میکرد .باالخره هر سه نفر با توافق همدیگه یه حلقه برداشتن و جلوی آقای خالقی
گذاشتن .بنده خدا آقای خالقی با تعجب به سه قلوها نگاه کرد و از من پرسید:
عذر میخوام آقای خوشبخت ،شما قصد دارید با این خانمهای سه قلو ازدواج کنید؟از سئوال آقای خالقی تعجب کردم ،قبل از اینکه جوابش رو بدم ملیکا خیلی خونسرد گفت:
چه عیبی داره؟ دکتر دید هیچکدوم از ماها رو تشخیص نمیده ،برای همین تصمیم گرفت با هر سه نفر ما ازدواج کنه.ملینا در ادامه گفت:
تازه ،مگه نشنیدین که میگن دوقلوها و سه قلوها حکم یه نفر رو دارن؟ملیسا هم گفت:
پس چه عیبی داره هر سه نفر بشیم زنش؟آقای خالقی که حسابی گیج شده بود گفت :ولی تو قانون و شرع ازدواج دو خواهر ممنوعه چه برسه به سه تا.
ملیسا :بله میدونیم اما با این دل بیصاحاب چهکار کنیم؟ هر سه نفر ما دکتر رو دوست داریم و دکتر هم هر سه نفر ما رو
دوست داره ،دل کندن از ما براش سخته.
ملیکا :شما ناراحت نباشین ،خودمون با هم توافق کردیم.
آقای خالقی :اما این ازدواج حرام میشه.
ملینا :خب باشه.
ملیکا :راست میگه ،بذار حرام باشه مهم عشق و عالقهست.
ملیسا :آره ،بذار حرام باشه چون قرار نیست ماها با دکتر ازدواج کنیم.
ملیسا که این رو گفت سه تایی زدن زیر خنده.
آقای خالقی همینطور که با تعجب نگاهشون میکرد از من پرسید:
آقای خوشبخت! این خانمها چی میگن؟شوخی میکنن ،شما به دل نگیرید .راستش قراره از دوست همین خانمها خواستگاری کنم ،برای انتخاب حلقه اومدنبه من کمک کنن.
باز هم خدا رو شکر که اصول شرعی هنوز رعایت میشه ،وهلل با این ازدواجهای سفیدی که تازگیها مد شده ،ترسیدمشما هم موازین شرعی رو نخوایین رعایت کنین .آخه خوب میدونید که ازدواج با دو خواهر ممنوعه چه برسه به سه تا.
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بله آقای خالقی ،قانون و موازین شرعی رو کامالً رعایت میکنیم شما خیالتون راحت باشه.خب نگفتید کدوم حلقه رو انتخاب کردین؟ملیکا یه حلقه ظریف که یه نگین سفید داشت و خیلی زیبا بود،گذاشت جلوی آقای خالقی و گفت:
ما این رو انتخاب کردیم .از همه قشنگتر بود.مبارکه...اتفاقاً این حلقه برلیانه.وای خدا پس خیلی گرون میشه ،دکتر بذار یه دونه دیگه انتخاب کنیم.من :نه همین خوبه .اشکال نداره ،دوست دارم یه چیزی بخرم که هم قشنگ باشه ،هم انتخاب شما به عنوان یادگاری
باشه و هم ارزش نارگل رو داشته باشه.
ملیسا :پس مبارکه .جناب خالقی همین رو بپیچ که دکترمون ببره.
آقای خالقی :ای به چشم ...مبارکتون باشه.
تا زمانیکه آقای خالقی مشغول فاکتور زدن حلقه بود ،من هم از بین انگشترهایی که تو ویترین بود سه تا انگشتر ظریف و
قشنگ که تقریباً شبیه هم بودن انتخاب کردم و گفتم:
آقای خالقی؟ بیزحمت این سه تا انگشتر را هم بیارید.چشم االن میارم.انگشترها رو گذاشت روی پیشخوان ،به سه قلوها گفتم:
لطفاً اینها رو تو دستتون امتحان کنید.هر سه نفر با تعجب نگاهم کردن.
ملیکا شتابزده گفت :نه نه دکتر ،دست شما درد نکنه ،ما نیازی نداریم.
من :دوست دارم به خاطر محبتی که کردین و همراهم اومدین  ،یه هدیه به عنوان یادگاری بهتون بدم.
ملیسا :اما این هدیه خیلی گرونه ،نمیتونیم قبول کنیم.
ملینا :جواب پدر و مادرمون رو چی بدیم؟
من :شما ناراحت هیچی نباشید .زود باشید انگشترها رو امتحان کنید.
خالصه با هزار زحمت و خواهش ،باالخره سه قلوها انگشترها رو امتحان کردن .اندازه دستشون بود .حلقه نارگل و
انگشترهای سه قلوها رو حساب کردم و رفتیم بیرون.
ملیکا با شرمندگی گفت :دکتر چرا اینکار رو کردین؟ حاال چهجوری جبران کنیم؟
من :این منم که باید محبتهای شما سه تا رو جبران کنم ،شماها خیلی جاها کمکم کردین ،حاال هم این هدیه ناقابل رو
از طرف برادر بزرگترتون قبول کنید.
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ملیسا :ممنون آقای دکتر.
من :چه عجب یه بار شما به من گفتید آقای دکتر.
با خنده رفتیم سمت قنادی .همینکه رسیدیم با خانم رحمانی روبرو شدیم که دست به کمر ایستاده بود و با غضب
نگاهمون میکرد .سه قلوها با ترس سالم کردن و یه گوشه ایستادن .من هم یه لبخند زدم و گفتم:
سالم خانم رحمانی ،زیارت قبول ،کی رسیدین؟خانم رحمانی طبق عادت همیشگیاش یه ابرو انداخت باال و با کمی رقـــص گردن گفت:
خیلی ممنون .آقای دکتر خیلی لطف کردین و قنادی رو اداره کردین .خیلی لطف کردین و باالی سر بچهها بودین تاسفارشها به موقع آماده بشه...خیلی خیلی ممنونم که اینقدر خوب قنادی رو مدیریت کردین ،هم از شما و هم از اون
نارگل چشم سفید!
شرمنده ،ببخشید ،تو این مدت که شما نبودین یه سری اتفاقات افتاد که حسابی همه درگیر شده بودیم.خانم رحمانی با عصبانیت گفت:
دِ آخه این چه اتفاقی بود که باعث شد قنادی رو مدام تعطیل کنید؟ شما دیگه چرا آقای دکتر؟! ناسالمتی چند سال ازاینها بزرگترترید ،مثالً این وروجکا رو دست شما سپرده بودم ،نمیدونستم به جای اینکه تأثیرگذار باشید ،تأثیر پذیر
میشین .خوبه وهلل!
خیلی خندهام گرفته بود؛ اما خودم رو کنترل کردم .آرامش خودم رو حفظ کردم و گفتم:
در عوض یه خبر خوب براتون دارم.چه خبری؟باالخره خونه شکالتی ساخته شد.خانم رحمانی با شنیدن این خبر یادش رفت که تا چند لحظه پیش عصبانی بود ،با خوشحالی گفت:
جدی میگین؟ یعنی دیگه خونه شکالتی رو ساختین؟ االن کجاست؟بله ساخته شد ،اون هم با چه مکافاتی ،بعداً براتون تعریف میکنیم .این رو هم بگم که فردا جشن خونه شکالتیه ،لطفاًیه فردا رو تعطیل کنید که بریم جشن.
خانم رحمانی پشت چشمی نازک کرد و گفت:
شما که این همه مدت قنادی رو تعطیل کردین ،یه فردا هم روش ،باشه همه با هم میریم جشن خونه شکالتی.سه قلوها با خوشحالی دست زدن ،خانم رحمانی با اخم بهشون نگاه کرد و گفت:
چه خبرتونه؟ من که میدونم تو این مدت همهی آتیشها از گور شما سه تا بلند شده .زود برید سر کارتون.سه قلوها خندیدن و زود رفتن .من هم بعد از کمی صحبت و گرفتن سوغاتی از خانم رحمانی ،رفتم خونه .حلقه رو به
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مادرم نشون دادم ،با خوشحالی گرفت تو دستش و به بابام گفت:
نگاه این حلقه همسر آینده حسامه ،وای خدا چقدر منتظر یه همچین لحظهای بودمبا تعجب به مادر گفتم :مگه شما نبودی که چند سال نمیذاشتین ازدواج کنم؟ چهجوریه که مدتها منتظر یه همچین
لحظهای بودین؟
مادر :من از اون روزی که نارگل رو دیدم منتظر یه همچین لحظهای بودم ،در غیر این صورت باز هم اجازه نمیدادم
ازدواج کنی.
عجب مادری دارم من!
بابا :مبارکت باشه پسرم ،امیدوارم مثل من خوشبخت بشی.
من :ممنون.
مادر :خب حاال کی به نسرین خانم زنگ بزنم؟
من :همین االن.
مادر :االن؟ من هنوز آماده نیستم ،نمیدونم چی بگم.
من :شما سر صحبت رو باز کنید حرف خود به خود پیش میاد.
بابا :آره برو زنگ بزن.
من :فقط یادتون باشه ،به نسرین خانم تأکید کنید که به نارگل چیزی نگه.
مادر :یه فکر بهتر دارم ،چطوره بذاریم برای فردا؟ من فردا نسرین خانم رو یه گوشه گیر میارم و باهاش صحبت میکنم،
تو هم برو با نارگل حرف بزن .ببینم چهجوری میخوای رمانتیک باشی.
شب از خوشحالی خواب نمیرفتم .هم استرس جشن رو داشتم و هم استرس صحبت کردن با نارگل .اینقدر غلت زدم تا
خوابم برد.
***
نارگل:
خیلی استرس داشتم .فردا روز بزرگی بود ،خدا خدا میکردم همه چیز به خیر و خوشی پیش بره 01 .دور تسبیح صلوات
فرستادم تا خوابم برد.
صبح روز جشن
بعد از نماز صبح دیگه نخوابیدم .بهترین مانتوم رو اتو کشیدم ،به سر و وضعم رسیدم ،عکس مامان خدابیامرز رو آماده
کردم که بذارم یه گوشه نزدیک خونه .جشن از ساعت  01صبح شروع میشد و پایان جشن همون پایان خونه شکالتی
بود .یعنی تا زمانی که کامل خورده نشه جشن ادامه داره .ساعت  1صبح به همراه بابا و مامان و امیرحسین راه افتادیم
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سمت محل برگزاری جشن که همون سردخونه بود .باید قبل از برگزاری یه سری کار انجام میدادیم .وقتی رسیدیم
کارگرهای آقای شریفی که سردخونه رو در اختیار ما گذاشته بود ،مشغول چیدن میز و صندلیها بودن .من و مامان هم
دست به کار شدیم ،کمی بعد از رسیدن ما ،سه قلوها به همراه پدر و مادرشون رسیدن و سکوت و آرامش رو با شلوغ
بازیهاشون نابود کردن .بعد از اون علی و بهزاد به همراه آقا رجب رسیدن و کمی بعد خانم رحمانی و خانم حبیبی اومدن.
ساعت  9دکتر به همراه پدر و مادرش رسیدن .مادرش تا با مامان آشنا شد چنان بهش چسبید که انگار سالهاست
همدیگه رو میشناسن .دوتایی رفتن یه گوشه نشستن و سر صحبت رو باز کردن .هنوز کسی نیومده بود که یکدفعه
صدای در زدنی رو شنیدیم ،مشخص بود اولین مهمونمون با دستهای کوچکش داره در میزنه .با خوشحالی رفتم و در
سردخونه رو باز کردم .دوتا دختربچه و سه تا پسربچه پشت در بودن .از لباسها و سر و وضعشون فهمیدم که کودک
کار هستن .سر و صورتشون تمیز بود .با لبخند سالم کردم ،یکی از پسربچهها گفت:
ببخشید خانم ،اون خونه شکالتی که آگهیاش رو تو شهر دیده بودیم همینجاست؟بله همینجاست .اومدین تو جشن شرکت کنید؟یکی از دختربچهها جواب داد:
آره .میخواستیم بپرسیم ما هم اجازه داریم تو جشن بیاییم؟ ما دیشب حموم کردیم و امروز هم لباسهای تمیزپوشیدیم .خانم اجازه میدین ما هم بیاییم تو جشن؟
دروغ چرا؟ اشک تو چشمهام جمع شد و بغض گلوم رو گرفت .این بچهها هم حق شادی دارن ،حق دارن از کودکی
خودشون لذت ببرن؛ اما باید کودکی خودشون رو کنار خیابون و بین ماشینها بگذرونن .لعنت به فقر و زیادهخواهی یه
عده که باعث و بانی به وجود اومدن این قشر بیگـ ـناه شدن .با لبخند به بچهها اشاره کردم و گفتم:
البته که میتونید ،اصالً این جشن مال شماهاست .امروز میتونید هر قدر که دوست دارین بخورید و حتی با خودتون یهعالمه کیک ببرید.
بچهها با خوشحالی پشت سرم وارد محل جشن شدند .به همه اعالم کردم که اولین مهمونهای عزیزمون رسیدن .سه
قلوها مأمور پذیرایی از بچهها شدن .در سردخونه رو باز گذاشتم چون کم کم زمان ورود مهمانها رسیده بود .ساعت 00
محل جشن حسابی شلوغ شد ،همه با شادی و خنده دور تا دور خونه حلقه زده بودن و عکس یادگاری میگرفتن .آقا
مهدی و همکارهاش هم اومدن ،چون جمعیت داشت زیاد میشد ازشون خواستیم که کمکمون کنن.
در بین جمعیت من و دکتر کسی رو دیدیم که حسابی غافلگیر شدیم ،آخه اون کسی نبود جز اشکان که به همراه پدر و
مادرش اومده بود .اشکان با خوشحالی در حالیکه از ته دل میخندید جلو اومد و بعد از معرفی والدینش به دکتر گفت
پدر و مادرش از اینکه سالها از تنها فرزندشون غافل بودن خیلی پشیمون هستن و از این به بعد میخوان تمام وقت در
کنارش باشن .جمعیت بچهها اینقدر زیاد شده بود که مجبور شدیم همه رو به صف کنیم تا یکی یکی وارد خونه شکالتی
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بشن و داخل خونه رو نگاه کنن .داخل خونه ملینا ایستاده بود و بچهها رو راهنمایی میکرد .سرگرم بودیم که یک مرتبه
علی با شتاب اومد سمت من و گفت:
نارگل خانم اونجا رو نگاه کنید! یه عروس و داماد اومدن.با تعجب به طرف عروس و داماد رفتم و گفتم :سالم ...خیلی خوش اومدین ،مبارک باشه.
عروس :ممنون .ما دیروز اطالعیه این جشن رو دیدیم ،فکر کردیم قبل از رفتن به مراسم خودمون ،اول بیاییم اینجا و با
خونه شکالتی چند تا عکس یادگاری بگیریم.
من :چه کار خوبی کردین که اومدین ،االن ترتیبی میدم که بتونید راحت عکس بگیرید.
سریع رفتم سمت خونه و با ملینا هماهنگ کردم .عروس و داماد چند تا عکس یادگاری گرفتن و یه عکس دسته جمعی
هم با بچهها که از دیدن عروس و داماد به وجد اومده بودن ،گرفتن .بعد از گرفتن عکس و فیلم نوبت به خوردن خونه
رسید .به بچهها یکی یه بشقاب و چنگال دادیم که هر قدر دوست دارند کیک و شکالت بخورن .بچهها همینطور که کیک
و شکالت خونه رو میخوردن ملیسا هم داستان هانسل و گرتل رو براشون تعریف میکرد .آقا کامران هم با اشتیاق به
داستان گوش میداد ،انگار نه انگار که دیگه بزرگ شده!
خالصه اون روز ساعات خوشی رو سپری کردیم .دیگه تقریباً خلوت شده بود ،عکس مادرم رو روی میز کوچکی گذاشته
بودم و یک تکه از خونه شکالتی رو گذاشتم توی بشقاب و جلوی عکس گذاشتم .رو به عکس مادرم آهسته گفتم:
مامان جون ،این هم از آخرین آرزویی که همیشه دوست داشتی برآورده بشه .امیدوارم روحت شاد شده باشه.دکتر کنارم اومد و یه ظرف کیک گرفت جلوم و گفت:
نمیخوایین یه کم از خونهای که خودتون ساختین بخورین؟بله ممنون ،دست شما درد نکنه.نگاه کنید! پدر و مادرمون چقدر با هم صمیمی شدن ،خیلی خوشحالم از این بابت.وای به خدا شرمنده ،اینقدر سرگرم مراسم بودم که یادم رفت پیش مادرتون برم .ببخشید تو رو خداعیبی نداره ،مادرم از لحظه ورودش چنان با مادر شما گرم گرفت که حتی یادش رفت من هم اینجا هستم.دیگه چیزی نگفتیم و دوتایی یه کم از کیک خوردیم .دکتر بعد از خوردن اولین تکه با لبخند گفت:
هوم ...عجب کیک خوشمزهای شده ،به قول معروف آدم رو عاشق میکنه.وای آره چقدر خوشمزه شده...از بس مشغول ساختش بودیم فرصت نکرده بودم امتحانش کنم.دکتر به دور و بر نگاهی انداخت و بشقاب کیک رو گذاشت روی میز و صاف ایستاد .از جیب کتش یه جعبه مخملی قرمز
بیرون آورد و سرش رو باز کرد و گرفت سمت من و گفت:
ببخشید ،خانم صغری با ث میتونم ازتون بخوام که بنده رو به عنوان همسر خودتون قبول کنید تا دوتایی یه خونه ازPage 170
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شهد و شیرینی بسازیم که طعم عشق و دوستی و محبت بده؟
حسابی غافلگیر شده بودم ،نمیدونستم چی باید بگم ،دستهام میلرزیدن .خجالت میکشیدم ،ولی خدا رو شکر کسی
اطرافمون نبود ،سرم رو انداختم پایین و چیزی نگفتم ،دکتر دوباره تکرار کرد:
بانوی من میشین؟با خجالت جعبه انگشتر رو گرفتم و گفتم:
خوشحال میشم بانوی کسی بشم که من رو خانم خوشبخت کنه.دکتر با خوشحالی که تا حاال ازش ندیده بودم گفت:
نارگل خانم! امیدوارم تا آخر عمر لیاقت قلب مهربون شما رو داشته باشم.من هم امیدوارم لیاقت عشق پاک شما رو داشته باشم.گفتم خدا رو شکر کسی اونجا نبود؛ اما یهو نفهمیدیم این همه آپاچی از کجا ریختن دورمون و هی کِل کشیدن و تبریک
گفتن .مامان نسرین که از خوشحالی یه تکه کیک چَپوند تو حلقم تا به اصطالح کامم شیرین بشه ،نمیدونست با این
کارش داشت خفهام میکرد .پدر و مادر دکتر هم سر و صورت پسرشون رو غرق بـ ــوسه کردن .سه قلوها هم که گفتن
نداره ،همونها آپاچی بودن .
مامان نسرین دستهاش رو گرفت سمت آسمون و گفت:
الهی همهی جوونها خوشبخت بشن ،این جوونهای ما هم خوشبخت بشن .الهی آمین.خالصه اون روز جشن با قرائت فاتحه به روح مادرم شروع شد و با خواستگاری دکتر از من تموم شد .شب دوباره خواب
مادرم رو دیدم .یه بشقاب کیک دستش بود و با لبخند به من گفت:
نارگل جان ،ازت ممنونم ،امیدوارم خوشبخت بشی دخترم.از خواب پریدم .خواب عجیبی بود ،یعنی اون بشقاب کیک به دستش رسیده بود؟ میگن اگه متوفی برای زندهها دعا کنه
دعاش میگیره .پس یعنی من خوشبخت میشم؟ آخ جون.
***
روز عروسی
من و دکتر...نه ،دیگه دکتر تموم شد ،باید بگم من و حسام پای سفره عقد نشسته بودیم .سه قلوها ،خانم رحمانی ،خانم
حبیبی ،علی و نامزدش ،بهزاد ،پدر و مادر خودم و حسام ،آقا مهدی و کامران ،اشکان و پدر و مادرش ،آقا رجب و
خانمش ،فامیلهای من و حسام ،خالصه همه بودن الّا این عاقد که بگم خدا چکارش نکنه.
همه منتظر و بالتکلیف نشسته بودیم که امیرحسین با شتاب اومد تو سالن و بلند گفت:
عاقد اومد ...عاقد اومد...Page 171
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بابا هم صداش رو صاف کرد:
خیلی خب باشه ،خانمها و آقایون باالخره عاقد تشریف آوردن .بفرمایید برای مراسم عقد.عاقد اومد .سه قلوها پارچه رو باالی سرمون گرفته بودن و قند میسابیدن .عاقد اولین خطبه رو که خوند ملیکای جزجگر
گفت:
عروس رفته شیرینی بخوره و برگرده.همه زدن زیر خنده ،حیف که باالی سرم بود وگرنه یه چشم غره براش میرفتم .بار دوم عاقد خطبه رو خوند اینبار باز هم
ملیکا به شوخی گفت:
شیرینی تو حلق عروس گیر کرده دوماد رفته به دادش برسه.اینبار همه بلندتر خندیدن ،حتی عاقد هم خندید .حسام با دستمال عرق پیشونیش رو پاک کرد و آهسته تو گوشم گفت:
بذار نوبت خودش برسه میدونم چکار کنم.همین رو بگو .دارم براش ...ورپریده.دوتایی ریز خندیدیم .عاقد بار سوم که خطبه رو خوند دیدم از این ملیکای کورشده همه چیز بر میاد ،ممکنه بار سوم هم
مزه پرونی کنه ،برای همین شتابزده گفتم:
با اجازهی پدر و مادر و بزرگترهای مجلس و روح مادرم ،بله.همه دست زدن و کِل کشیدن .عاقد تبریک گفت و رفتیم تا هزارتا امضاء بزنیم تو دفتر ثبت عقد .دیگه حسام مال خودم
شد.
***
حسام:
دیگه نارگل مال خودم شد .دیگه هیچکس نمیتونه دست روی عشق من بذاره .میگن موقع عقد هر دعایی کنی برآورده
میشه ،از ته دل دعا کردم برای نارگل یه همسر یه دوست و برای بچههام یه پدر خوب باشم .دعا کردم اینقدر زنده
بمونم که به جای نارگل بمیرم و هیچوقت شاهد دوری اون نباشم .برای دوستهام و سه قلوها و همینطور برای علی و
بهزاد هم دعا کردم .ان شااهلل که دعام مستجاب بشه.
مراسم عروسی رو تو خونهی ما برگزار کردیم؛ چون خونهمون خیلی بزرگ بود نارگل پیشنهاد داد مراسم اونجا باشه.
مادرم حسابی از این تصمیم استقبال کرد .بعد از مراسم هم میرفتیم ماه عسل .مراسم عروسی ساعت 12شب تموم
میشد؛ چون من و نارگل پرواز داشتیم .بنا به قولی که بهش داده بودم ،ماه عسل میرفتیم مشهد تا زندگی جدیدمون رو
به یمن دیدن گنبد آقا امام رضا و زیارت ایشان متبرک کنیم و از اونجا هم قرار بود بریم کیش .بلیط برای یه روز دیگه
گیرمون نیومده بود ،همون شب عروسی دوتا بلیط گیرمون اومد که مجبور شدیم قبول کنیم .بعد از مراسم عروسی نارگل
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سریع لباسش رو عوض کرد و یه مانتو و شال سفید پوشید و چون فرصت نداشتیم من هم با همون کت و شلوار دامادی
رفتیم سوار ماشین بشیم که بریم فرودگاه؛ اما با چه ماشینی روبرو شدیم! کار یه نفر که نبود ،مشخص بود کار چند نفر
آدم خرابکار و مردم آزاره که با اسپری رنگ و قوطی کنسرو و روبانهای رنگی افتاده بودن به جون ماشین نازنین من.
مهدی و ملیکا که قبل از عقد ما نامزد کرده بودن یه طرف ایستاده بودن و میخندیدن .یه طرف دیگه هم ملیسا و کامران
و اشکان و ملینا ایستاده بودن .اونها هم خاطرخواه هم شده بودن اما فعالً نامزد نبودن .
میخواستم چیزی بهشون بگم که بابام گفت :حسام قشنگ! یه امشب جانِ جدت میرغضب نشو بذار بچهها خوش
بگذرونند
من :با خراب کردن ماشین من؟
بابا :خودم میبرم تمیزش کنن ،تو حرص نخور جلو زنت زشته.
نارگل :راست میگه حسام ،بیا بریم دیر میشهها!
من :باشه اشکال نداره ،من هم به زودی تالفی میکنم.
مهدی :من اون روز ماشینم رو میفروشم.
ملیکا :نه اصالً دعوتشون نکنیم.
من :حاال میبینید! فعالً خدانگهدار تا دو هفته دیگه آقا مهدی!
مهدی :یا قمربنیهاشم!
از همه خداحافظی کردیم و رفتیم .بابام رانندگی میکرد .ضبط ماشین رو روشن کرد که یک مرتبه همون آهنگی که
همیشه گوش میدادم پخش شد:
فردا با هم میریم سفر
از همه دنیا بیخبر
با هم میریم ماه عسل
بیدار میمونیم تا سحر...
بابا :بفرما! خواننده هم فهمید امشب شب عروسیتونه ،داره براتون شعر میخونه.
هر سه نفر زدیم زیر خنده .یه خنده از ته دل که مدتها بود منتظرش بودم .چون کنارم نارگل نشسته بود ،دستش رو
گرفتم و یه لبخند بهش زدم .تو دلم گفتم خدایا ازت میخوام یاریام کنی تا یه زندگی خوب داشته باشیم.
کمی بعد سوار هواپیما شدیم و به طرف مشهد پرواز کردیم تا لحظات زیباتر رو در کنار امام هشتم سپری کنیم.
ان شااهلل که همه عاقبت بخیر بشن.
الهی آمین
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***
سرانجام بقیه
ملیکا و مهدی ،ملیسا و کامران و ملینا و اشکان با هم ازدواج کردن .علی به سرعین برگشت و با کمک دکتر حسام یه
قنادی کوچیک که مخصوص پختن شیرینیهای محلی بود دایر کرد و کار و کاسبیاش حسابی گرفت و کمی بعد با
نامزدش ازدواج کرد .بهزاد تو همون قنادی نارگل به کارش ادامه داد .سه قلوها همچنان در قنادی مشغول بودن و شلوغ
بازیهاشون بیشتر شده بود .نارگل مدیریت کامل قنادی رو بر عهده گرفت ،خانم رحمانی هم مسئولیتهاش کمتر شد.
دکتر حسام از بعد از ازدواج با روحیه بیشتری مشغول به کار شد و عصرها به قنادی میرفت و با کمک سه قلوها و نارگل
کیک و شیرینی میپختن.
امیرحسین موفق شد سد کنکور رو بشکنه و در رشته مورد عالقهاش که داروسازی بود ادامه تحصیل بده .نارگل و حسام
در خانه پدری حسام زندگی میکردن و شادی و نشاط در اون خانه بیشتر از قبل شده بود ،نارگل همیشه از داشتن
مادرشوهری چون خانم خوشبخت بسیار خوشحال بود .جانیار هم به خاطر خالفهای زیادی که مرتکب شده بود به
حبس طوالنی مدت محکوم شد.
خب این هم از قصه ما .امیدوارم تمام جوونها خوشبخت بشن و زندگی خوبی داشته باشن .یادتون نره هر وقت
خواستین طعم عشق رو بچشید یه سر به قنادی نارگل بزنید تا یه بشقاب عشقوالنه مهمون ما باشید.
زندگیتان شیرین
خدانگهدار
1396/5/24

Page 174

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان آخرین آرزوی مادر | ّ Fatima Eqbکاربر انجمن نگاه دانلود

برای دانلود رمان های بیشتر و با فرمت های دلخواه ،به سایت نگاه دانلود مراجعه کنید :
WWW.NEGAHDL.COM

برای اشتراک گذاری و انتشار رمان یا آثار ادبی خود ،و مطالعه رمان های در حال تایپ ،به انجمن نگاه دانلود مراجعه
کنید :
WWW.FORUM.NEGAHDL.COM
معرفی رمان های در حال تایپ ،رمان های جدید سایت ،و اطالع رسانی های سایت و انجمن در کانال تلگرام نگاه
دانلود به نشانی :
T.ME/NEGAHDL

Page 175

WWW.NEGAHDL.COM

